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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείµενο τη θέση και τη διδασκαλία των φυσικών
επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα. Κατά τη µακρά διάρκεια
αυτού του αιώνα οι φυσικές επιστήµες γνώρισαν ραγδαίες και πρωτοφανείς αλλαγές σε
διανοητικό, πρακτικό, θεσµικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ η ίδια περίοδος
χαρακτηρίστηκε επίσης από την αναβίωση των πανεπιστηµίων ως πρωταρχικών χώρων
άσκησης της επιστηµονικής δραστηριότητας. Το Οθώνειο, αρχικά, και αργότερα Εθνικό
Πανεπιστήµιο ιδρύθηκε το 1837, µε σκοπό να συµβάλει στην πρακτική και ιδεολογική
συγκρότηση του νεοσύστατου κράτους, λαµβάνοντας αµέσως ένα υψηλό συµβολικό κύρος
στην ελληνική κοινωνία και παραµένοντας επί πολλές δεκαετίες το µοναδικό ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας. Οι φυσικές και οι µαθηµατικές επιστήµες αποτέλεσαν
ξεχωριστά τµήµατα στο εσωτερικό της Φιλοσοφικής Σχολής, µε την οργάνωση αυτή να
διατηρείται µέχρι το 1904, οπότε συγκροτήθηκε η ανεξάρτητη Φυσικοµαθηµατική Σχολή.
Αυτά τα δύο ορόσηµα, η ίδρυση δηλαδή του Πανεπιστηµίου και η αυτονόµηση των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, έθεσαν τα χρονικά όρια της µελέτης. Με δεδοµένο ότι
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα αποτελεί έναν από τους κυριότερους χώρους
πρόσληψης και µετάδοσης γνωστικών αντικειµένων, η εξέταση της θέσης των φυσικών
επιστηµών στο εσωτερικό του και των κυρίαρχων αντιλήψεων και προσανατολισµών
αναφορικά µε αυτές αποτελεί ένα από τα κεντρικά ερωτήµατα που οφείλει να απασχολεί
την ιστορία των επιστηµών στη χώρα µας.
Το ίδιο το Πανεπιστήµιο έδειξε από νωρίς ενδιαφέρον για την καταγραφή της
ιστορίας του, προσφέροντας πλούσιο υλικό στους µελλοντικούς ιστορικούς. Παράλληλα, η
µοναδικότητά του και η σηµαντική θέση που κατέλαβε στο δηµόσιο βίο είχαν ως
αποτέλεσµα να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης, ως εκ τούτου
να υπάρχουν πλήθος στοιχείων γι’ αυτό σε διάφορες πηγές. Με αφορµή κυρίως διάφορες
επετείους του εµφανίστηκαν και οι πρώτες ιστορίες του, οι οποίες ωστόσο δεν ξεφεύγουν
από το επίπεδο του απλού χρονικού ή τη σκιαγράφηση των διδασκόντων του. Η Ιστορία
της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Μιχαήλ Στεφανίδη είναι αναµφίβολα η πιο
διαφωτιστική από ανάλογες προσπάθειες, σκιαγραφώντας επιπλέον τους θεµελιώδεις
επιστηµολογικούς προσανατολισµούς που κυριάρχησαν, γεγονός που οδήγησε στην κατά
κόρον χρήση της. Ωστόσο, ακόµα και αυτή οφείλει να αποτελέσει αντικείµενο της

vii

viii

ιστορικής έρευνας, τόσο αναφορικά µε τις απόψεις του συγγραφέα της όσο και για τον
έλεγχο των στοιχείων που περιλαµβάνει, κάτι που επιτρέπει πλέον η οργάνωση και
λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τις δύο τελευταίες
δεκαετίες περίπου το Πανεπιστήµιο υπήρξε αντικείµενο ενός ανανεωµένου ιστορικού
ενδιαφέροντος, που οδήγησε στην εξέταση διάφορων όψεων της λειτουργίας του. Όµως,
παρά τη γονιµότητά τους, µικρό µόνο µέρος αυτών των έργων ασχολήθηκε µε ό,τι όφειλε
να απασχολήσει πρώτιστα την πανεπιστηµιακή ιστορία της χώρας µας, δηλαδή τη
λεπτοµερή ιστορία των σχολών του, των γνωστικών αντικειµένων που καλλιεργήθηκαν,
των διδασκόντων και του περιεχοµένου της διδασκαλίας τους.
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, από τα µέσα του 18ου αιώνα, εισήλθαν σε µια µακρά
περίοδο κρίσης, έγιναν αντικείµενο έντονης κριτικής και άρχισαν να αντιµετωπίζουν έναν
αυξανόµενο ανταγωνισµό από νέα ιδρύµατα. Για να αντεπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση
θα έπρεπε είτε να διαλυθούν, ώστε στη θέση τους να δηµιουργηθούν νέες εξειδικευµένες
σχολές που θα εξυπηρετούσαν τις διάφορες ανάγκες, είτε να µεταρρυθµιστούν, ώστε να
ανακτήσουν το χαµένο µονοπώλιο στη γνώση. Οι διαφορετικές αντιδράσεις σε αυτό το
ζήτηµα οδήγησαν σε διαφορετικούς τρόπους ακαδηµαϊκής οργάνωσης, µέσα από τους
οποίους δηµιουργήθηκε τελικά αυτό που ονοµάζουµε νεωτερικό πανεπιστήµιο. Στο πρώτο
κεφάλαιο εξετάζεται η οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης στις κύριες επιστηµονικές
δυνάµεις της εποχής, δηλαδή τη Γερµανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και εντέλει τις
Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς τα συστήµατα αυτών των χωρών θεωρήθηκαν συχνά ως
πρότυπα που προσπάθησαν να ακολουθήσουν και άλλα κράτη. Τις τελευταίες δεκαετίες η
διεθνής βιβλιογραφία έχει εµπλουτιστεί µε πολλές µελέτες του πανεπιστηµιακού θεσµού,
οι οποίες ξεπέρασαν την παλαιά µορφή του χρονικού και εξετάζουν ποικίλες εκφάνσεις
του σε στενή σύνδεση µε την κοινωνία, την πολιτική, την οικονοµία, την ιδεολογία και τις
επιστήµες, διασαφηνίζοντας έτσι το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του. ∆εδοµένου ότι οι
έλληνες επιστήµονες, λόγιοι και πολιτικοί διαµόρφωσαν σε µεγάλο βαθµό τις απόψεις
τους βάσει των εµπειριών και των βιωµάτων τους σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, η εξέταση
αυτού του γενικότερου πλαισίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτίµηση της
οργάνωσης της ανώτερης εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος. Αυτό αποτελεί αντικείµενο
του δευτέρου κεφαλαίου, όπου εξετάζονται οι προσπάθειες όχι µόνο για την ίδρυση του
Πανεπιστηµίου, αλλά συνολικότερα για την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος
κατά τον 19ο αιώνα, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, τα σχέδια που συζητήθηκαν και οι
απόψεις που τελικά επικράτησαν.
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Το τρίτο κεφάλαιο υπεισέρχεται στην εξέταση της εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστηµίου αναφορικά µε µια σειρά θεµάτων: την
διαίρεση σε σχολές, την ανάπτυξη συµπληρωµατικών θεσµών, τις έδρες, το διδακτικό
προσωπικό, τον τρόπο εκλογής και αναπαραγωγής του, την εξέλιξη και τις επιλογές του
φοιτητικού σώµατος, τις προϋποθέσεις φοίτησης, τα µαθήµατα, τις εξετάσεις, την
ανάπτυξη του θεσµού των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων και, τέλος, τις
προσπάθειες για την αυτονόµηση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών. Το φυσικό και
µαθηµατικό τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος,
χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι θα αγνοηθεί το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του
Πανεπιστηµίου. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που διατυπώθηκαν αλλά τελικά δεν
θεσµοθετήθηκαν, οι αντιλήψεις και οι στάσεις που επικράτησαν, ώστε να κατανοηθούν η
θέση και ο ρόλος των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στη λειτουργία του ιδρύµατος.
Τα τέσσερα επόµενα, περισσότερο εξειδικευµένα κεφάλαια ασχολούνται µε τους
επιστηµονικούς κλάδους που θεραπεύτηκαν στο φυσικοµαθηµατικό τµήµα, δηλαδή,
ακολουθώντας την ταξινόµηση της εποχής, κατά σειρά τις µαθηµατικές επιστήµες
(µαθηµατικά, θεωρητική µηχανική, αστρονοµία), την πειραµατική φυσική, τη γενική και
την φαρµακευτική χηµεία και τον ευρύ κλάδο της φυσικής ιστορίας. Ο στόχος είναι να
εξεταστούν τα πρόσωπα που κλήθηκαν να υπηρετήσουν και να διδάξουν αυτές τις
επιστήµες, να εξακριβωθούν οι σπουδές τους, το επιστηµονικό ή άλλο έργο που
παρήγαγαν, τα µαθήµατα που δίδαξαν, τα διδακτικά µέσα που χρησιµοποίησαν, αλλά και
οι γενικότερες αντιλήψεις και στάσεις τους έναντι όχι µόνο του ιδιαίτερου επιστηµονικού
κλάδου τους, αλλά και ευρύτερα της σηµασίας και του ρόλου των φυσικών επιστηµών.
Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο αποτελεί µια πρώτη απόπειρα καταγραφής της παρουσίας
και της διδασκαλίας των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στα δύο άλλα σηµαντικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της εποχής, δηλαδή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το
Πολυτεχνείο, τα οποία ουσιαστικά συγκρότησαν την ανώτερη τεχνική εκπαίδευση της
εποχής. ∆εδοµένου ότι ενεργό ρόλο σε αυτά διαδραµάτισαν ορισµένοι πανεπιστηµιακοί
καθηγητές, η διδασκαλία των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών αποτελεί έναν τρόπο
εξακρίβωσης του κύρους καθενός από τα τρία ιδρύµατα, της θέσης τους στην ελληνική
κοινωνία, των σηµείων σύγκλισης ή απόκλισης και της διακύµανσής τους στο χρόνο,
ζητήµατα που σε µεγάλο βαθµό παραµένουν ανοιχτά.
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Τέλος, την οικογένειά µου για την υποµονή που δείχνει και την υποστήριξη που
προσφέρει µια ολόκληρη ζωή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Κατά τη µακρά διάρκεια του 19ου αιώνα οι εξελίξεις στις διάφορες επιστήµες
χαρακτηρίστηκαν από τόσο µεγάλες και πρωτοφανείς αλλαγές σε διανοητικό, πρακτικό,
θεσµικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε κάλλιστα µπορεί κανείς να χαρακτηρίσει αυτή την
περίοδο ως την «εποχή της επιστήµης». Κατά την αρχή αυτής της περιόδου οι
παραδοσιακοί κλάδοι της φυσικής φιλοσοφίας και φυσικής ιστορίας µετατράπηκαν σε ένα
σύνολο εξειδικευµένων επιστηµονικών κλάδων που αντιστοιχούν στις επιστήµες όπως τις
γνωρίζουµε στη σύγχρονη εποχή, γεγονός που οδήγησε αρκετούς ιστορικούς των
επιστηµών να αναγνωρίσουν µια «δεύτερη επιστηµονική επανάσταση». Η έµφαση στην
ακρίβεια και την ποσοτικοποίηση των φυσικών φαινοµένων, η επινόηση της
εργαστηριακής διδασκαλίας, η κυριαρχία ενός αυστηρά προσδιορισµένου πεδίου ειδικής
γνώσης, η επιθυµία για νέα αποτελέσµατα και την ταχύτατη κοινοποίησή τους, το
ενδιαφέρον

για

κοινωνική

επιδοκιµασία

και

υποστήριξη

της

επιστηµονικής

δραστηριότητας, υπήρξαν µερικές από τις κοινές τάσεις σε όλες τις φυσικές επιστήµες. Η
αυξανόµενη εξειδίκευση των επιστηµών συνδέθηκε µε την επαγγελµατοποίηση ρόλων που
προηγουµένως κατείχαν λόγιοι και ερασιτέχνες, οδηγώντας έτσι τον William Whewell
(1794-1866) να δηµιουργήσει το 1834 τον όρο scientist για να περιγράψει αυτή τη νέα
γενική κατηγορία. Η εξειδίκευση συνδέθηκε επίσης µε τη δηµιουργία νέων θεσµών, όπως
επιστηµονικά ινστιτούτα και νέες εταιρίες µε ξεχωριστά µέλη και τα δικά τους περιοδικά,
ενώ την ίδια περίοδο εµφανίστηκε και η έννοια της επιστηµονικής κοινότητας µε
λειτουργία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, η αλληλεπίδραση µεταξύ επιστηµών,
κοινωνίας, κράτους, οικονοµίας, πολιτισµού και ιδεολογίας έγινε αρκετά σηµαντική και
έλαβε εντελώς νέα χαρακτηριστικά, ενώ η επιστήµη και η τεχνολογία µετέβαλαν ριζικά
την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, εγκαινιάζοντας την «εποχή του θαυµασµού» για τα
επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα1.

1

H έκφραση «εποχή της επιστήµης» προέρχεται από το David Knight, The Age of Science: The Scientific
World-View in the Nineteenth Century, Oxford: Blackwell, 1986. Για τη «δεύτερη επιστηµονική
επανάσταση» βλ. ενδεικτικά Thomas S. Kuhn, “The Function of Measurement in Modern Physical Science”,
Isis 52 (1961): 161-193 (190) και Andrew Cunningham and Nicholas Jardine (eds.), Romanticism and the
Sciences, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 1. Για την ιστορία του όρου scientist βλ. Sydney
Ross, “Scientist: The Story of a Word”, Annals of Science 18 (1962): 65-85, ενώ για την «εποχή του
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Αν η αρχή της περιόδου χαρακτηρίζεται από τον ροµαντισµό, το πάθος του για τις
ανακαλύψεις, την αντίδρασή του στη µηχανοκρατική φυσική φιλοσοφία και την
περιγραφική φυσική ιστορία που κληρονόµησε από τον ∆ιαφωτισµό, ο 19ος αιώνας
συνολικά δεν ανήκει σε αυτόν, αλλά σε ανθρώπους όπως ο Auguste Comte (1798-1857).
Για τον Comte, κάθε κλάδος της γνώσης, αλλά και γενικότερα η ανθρώπινη σκέψη και
κοινωνία, εξελίσσεται σε τρία αναγκαία στάδια. Κατά το πρώτο, το θεολογικό ή
φανταστικό, ο ανθρώπινος νους, αναζητώντας την ουσιώδη φύση των πραγµάτων και τις
αιτίες όλων των φαινοµένων, υποθέτει ότι όλα τα φαινόµενα παράγονται από την άµεση
δράση υπερφυσικών όντων. Στο δεύτερο, το µεταφυσικό ή αφηρηµένο, υποθέτει
αφηρηµένες δυνάµεις και πραγµατικές οντότητες που ενυπάρχουν σε όλα τα πράγµατα και
µπορούν να δηµιουργήσουν όλα τα φαινόµενα. Στο τελικό και µόνιµο στάδιο, το
επιστηµονικό ή θετικό, ο νους εγκαταλείπει την ανώφελη αναζήτηση απόλυτων εννοιών
και µελετά τους αµετάβλητους φυσικούς νόµους του σύµπαντος, δηλαδή τις σταθερές
σχέσεις διαδοχής και οµοιότητας µεταξύ των απλών φαινοµένων και των γενικότερων
γεγονότων. Ο σωστός συνδυασµός λογικής και παρατήρησης παρέχει τα µέσα γι’ αυτή τη
γνώση· καθήκον της επιστήµης είναι η ανακάλυψη των φυσικών νόµων και η µείωσή τους
στον µικρότερο δυνατόν αριθµό. Πίστευε ότι ο δυτικός επιστηµονικός πολιτισµός είχε
ολοκληρώσει τα δύο πρώτα στάδια της ιστορικής εξέλιξής του και εισερχόταν στην τρίτη
και τελευταία εποχή. Αυτό το θετικό στάδιο απαιτούσε έναν καταµερισµό της εργασίας
µεταξύ των επιστηµονικών ειδικοτήτων, δηλαδή των ευρύτερων κατηγοριών που
αντιστοιχούσαν στα πεδία των µαθηµατικών, της φυσικής, της χηµείας, της βιολογίας και
της κοινωνιολογίας, οι οποίες είχαν εµφανιστεί µε αυτή ακριβώς την ιστορική σειρά2. Η
επιρροή του Comte υπήρξε µεγάλη, καθώς αντανακλούσε τις υποθέσεις της εποχής
σχετικά µε τη µεθοδολογία και την αξία της επιστήµης, αλλά και το ρόλο της στη
διαµόρφωση της κοινωνικής τάξης. Η ιστορία της επιστηµονικής έρευνας και εκπαίδευσης
που ακολούθησε, µε την εξειδίκευση και τον πολλαπλασιασµό των επιστηµονικών
θεσµών, φαίνεται να ακολούθησε τις προβλέψεις του. Οι ίδιοι οι επιστήµονες
ισχυρίστηκαν συχνά ότι ακολουθούσαν τη µεθοδολογία του, δίνοντας έµφαση στα
γεγονότα, την ποσοτικοποίηση και τις αναλογίες, σε αντίθεση µε τη µεθοδολογία των
υποθέσεων. Με αυτό τον τρόπο για πολλούς πρωταγωνιστές η έννοια της επιστήµης έγινε
συνώνυµη µε την έννοια της προόδου.
θαυµασµού» βλ. Richard Holmes, The Age of Wonder: How the Romantic Generation Discovered the Beauty
and Terror of Science, London: Harper Press, 2008.
2
Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte, trans. Harriet Martineau, 3 τόµ., London: G.
Bell & Sons, 1896. Συντετµηµένη αγγλική έκδοση των Cours de philosophie positive (1830-1842).
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Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε επίσης από την αναβίωση των πανεπιστηµίων ως
πρωταρχικών χώρων άσκησης της επιστηµονικής δραστηριότητας. Η σηµερινή µορφή της
επιστηµονικής εκπαίδευσης και έρευνας προέκυψε από την επέκταση και µεταρρύθµιση
των πανεπιστηµίων και άλλων ανώτερων σχολών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
ενώ η δηµιουργία στο εσωτερικό τους θεσµών όπως το σεµινάριο, το εργαστήριο και το
ερευνητικό ινστιτούτο µετέβαλε δραµατικά τη φύση των επιστηµών ως επαγγελµάτων.
Στις αρχές του 18ου αιώνα τα πανεπιστήµια διατηρούσαν µια κοινή ταυτότητα που
είχε διαµορφωθεί κατά τους πρώτους αιώνες της ύπαρξής τους. Επρόκειτο για
προνοµιούχες και συλλογικές οντότητες υπό την επίβλεψη της εκκλησίας και του κράτους,
αλλά µε σηµαντική αυτονοµία και από τους δύο, όπου η πρόσβαση επιτρεπόταν σε όσους
είχαν εκπαιδευτεί στη γλώσσα των µορφωµένων της εποχής, δηλαδή τα λατινικά.
Θεµελιώδης µονάδα της πανεπιστηµιακής οργάνωσης ήταν οι σχολές, οι οποίες,
ακολουθώντας τη µεσαιωνική διαίρεση της ανθρώπινης γνώσης, καθορίζονταν συνήθως
σε τέσσερις: θεολογική, νοµική, ιατρική και τεχνών (η µετέπειτα φιλοσοφική).
Πρωταρχική λειτουργία των σχολών ήταν η διδασκαλία, η εξέταση και απονοµή
διπλωµάτων στα συγκεκριµένα αντικείµενα. Η αποκλειστική εξουσιοδότηση των
πανεπιστηµίων από το κράτος και την εκκλησία για την απονοµή διπλωµάτων αποτελούσε
το σηµαντικότερο προνόµιό τους, καθώς µε αυτό τον τρόπο διατηρούσαν την εκπαιδευτική
προτεραιότητά τους έναντι ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών θεσµών, εξασφαλίζοντας έτσι
τον κεντρικό ρόλο τους στη µόρφωση σηµαντικού µέρους των ευρωπαϊκών διοικητικών
και επαγγελµατικών ελίτ3.
Στα µέσα του 18ου αιώνα τα πανεπιστήµια εισήλθαν σε µια µακρά περίοδο κρίσης,
αντιµετώπισαν ένα ιδιαιτέρως εχθρικό κλίµα και έγιναν αντικείµενο πρωτοφανούς
κριτικής. Βασική αιτία γι’ αυτό µπορούµε απλά να πούµε ότι ήταν η απώλεια του
µονοπωλίου στη µετάδοση της γνώσης, καθώς οι τέσσερις σχολές δεν περιλάµβαναν
πλέον το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης. Η επιστηµονική επανάσταση του 17ου αιώνα
πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό εκτός των πανεπιστηµιακών τειχών και πολλοί από
τους πρωταγωνιστές της καυτηρίασαν το σχολαστικισµό της ακαδηµαϊκής επιστήµης. Η
επιστηµονική έρευνα µεταφέρθηκε σε άλλους θεσµούς, όπου εκπληρώνονταν καλύτερα οι
ανάγκες της, όπως οι αριστοκρατικές ακαδηµίες, οι νέες επιστηµονικές εταιρίες και

3

Για τη λειτουργία των πανεπιστηµίων κατά τη διάρκεια της πρώιµης νεότερης περιόδου βλ. Hilde de
Ridder-Symoens (ed.), A History of the University in Europe. Volume II: Universities in Early Modern
Period (1500-1800), Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
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εξειδικευµένοι ερευνητικοί θεσµοί όπως τα αστεροσκοπεία4. Επιπλέον, η ταχύτατη
ανάπτυξη νέων επιστηµονικών κλάδων, ιδιαίτερα των εφαρµοσµένων επιστηµών, δύσκολα
µπορούσε να συµβαδίσει µε τα πανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών. Η σηµαντική
πρακτική σηµασία τους οδήγησε στη δηµιουργία νέων εξειδικευµένων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, όπως στρατιωτικών ακαδηµιών, χειρουργικών κολεγίων και σχολών
µηχανικών. Εποµένως, τα πανεπιστήµια δεν µπορούσαν να θεωρούνται studia generale
και ήταν επόµενο να αποτελέσουν αντικείµενο µεταρρύθµισης από πεφωτισµένους
µονάρχες που προσπαθούσαν να οικοδοµήσουν τα κράτη τους. Οι δυνατότητες που
διακρίνονταν ήταν δύο: η διάλυση των πανεπιστηµίων µε την ταυτόχρονη ίδρυση
ξεχωριστών, εξειδικευµένων ιδρυµάτων στη θέση των σχολών και η ανασυγκρότηση των
πανεπιστηµίων µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανακτήσουν το χαµένο µονοπώλιό τους στη
γνώση. Όπως θα δούµε, οι διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το ζήτηµα οδήγησαν σε
διαφορετικά πρότυπα για την οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης κατά τον 19ο αιώνα5.
Η ιστορία των επιστηµών αποφεύγει πια τις µεγάλες, συνθετικές αφηγήσεις και αυτό
ισχύει και για την περίοδο που εξετάζουµε, ενώ οι καθιερωµένες γενικές ιστορίες των
επιστηµών της εποχής δεν πραγµατεύονται συστηµατικά το θέµα των επιστηµονικών
θεσµών και ιδρυµάτων. Οφείλουµε ωστόσο να µνηµονεύσουµε την παλαιότερη και πιο
φιλόδοξη προσπάθεια: το µνηµειώδες τετράτοµο έργο A History of European Thought in
the Nineteenth Century (1904-12) του John Theodore Merz6. Ο Merz αφού σπούδασε
µαθηµατικά, φυσική, φιλοσοφία και θεολογία στη Γερµανία, επέστρεψε στη Βρετανία και
εργάστηκε σε διάφορες επιχειρήσεις, κυρίως στην ηλεκτρική βιοµηχανία. Με αυτό το έργο
αναζήτησε την ενότητα στην επιστήµη του 19ου αιώνα, ταυτόχρονα µε την έκθεση των
σχέσεών της µε την ευρύτερη σκέψη της εποχής. Για το σκοπό αυτό περιέγραψε
λεπτοµερώς στους δύο πρώτους τόµους αυτό που ονόµασε «επιστηµονικό πνεύµα» της
Γαλλίας, της Γερµανίας και της Αγγλίας, αλλά και τις διάφορες «αντιλήψεις για τη φύση»:
την αστρονοµική, την ατοµική, την κινητική, τη φυσική, τη µορφολογική, τη γενετική, τη

4

Αυτή είναι η καθιερωµένη άποψη για τη θέση των πανεπιστηµίων στην επιστηµονική επανάσταση. Για µια
αρκετά πιο ισορροπηµένη άποψη βλ. Roy Porter, “The Scientific Revolution and Universities”, Hilde de
Ridder-Symoens (ed.), ό. π., 531-562.
5
Για µια σύντοµη παρουσίαση της δηµιουργίας των διαφορετικών ευρωπαϊκών πανεπιστηµιακών
συστηµάτων βλ. W. Frijhoff, “Universities: 1500-1900”, Burton R. Clark and Guy R. Neave (eds.), The
Encyclopedia of Higher Education. Volume 2: Analytical Perspectives, Oxford: Pergamon Press, 1992, 12511259· Harold Perkin, “The Changing Social Function of the University: A Historical Retrospect”, CREInformation 62 (1983): 117-131 και L. W. B. Brockliss, “The European University in the Age of Revolution,
1789-1850” M. G. Brock and M. C. Curthoys (eds.), The History of the University of Oxford. Volume VI:
Nineteenth Century Oxford, Part I, Oxford: Clarendon Press, 1997, 77-133.
6
John Theodore Merz, A History of European Thought in the Nineteenth Century, 4 τόµ., Edinburgh:
Blackwood, 1904-12. Ανατύπωση NewYork: Dover, 1965.
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βιταλιστική, την ψυχοφυσιολογική και τη στατιστική, παράλληλα µε τη σκιαγράφηση της
µαθηµατικής σκέψης της περιόδου. Στο υπόλοιπο έργο προσπάθησε να ενοποιήσει την
επιστήµη µε τη φιλοσοφία, καθώς γενικότερος στόχος του ήταν να συνεισφέρει στην
ενοποίηση της ανθρώπινης σκέψης. Παρά τις ιστοριογραφικές ενστάσεις που µπορεί να
έχει κανείς, το έργο αυτό συνεχίζει να παρέχει πλούτο πληροφοριών, ιδιαίτερα σχετικά µε
το θεσµικό πλαίσιο των επιστηµών στις προαναφερθείσες χώρες.
Ένα άλλο έργο που προκάλεσε πολλές συζητήσεις προέρχεται από τον ισραηλινόαµερικανό ιστορικό κοινωνιολόγο Joseph Ben-David. Αναπτύσσοντας τη δική του εκδοχή
για την κοινωνιολογία της επιστήµης στις δεκαετίες 1960 και 1970, περιέγραψε την
ανάπτυξη της επιστήµης χρησιµοποιώντας την κατηγορία του «επιστηµονικού ρόλου»,
καθώς και τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιστηµόνων και των δυνάµει κρατικών
προστατών τους7. Σε αυτή τη βάση εξέτασε την κοινωνική εξέλιξη της επιστήµης και την
αυξανόµενη συσχέτισή της µε την κοινωνία από την αρχαία Ελλάδα µέχρι τη σύγχρονη
Αµερική. Το µοντέλο αυτό του χρησίµευσε ιδιαίτερα στην ανάλυση του 19ου και του
20ού αιώνα, θεωρώντας ότι οι αιτίες για τη διαφορετική επιστηµονική παραγωγικότητα,
αλλά και για τη µεταφορά της επιστηµονικής πρωτοπορίας από τη Γαλλία στη Γερµανία
και ακολούθως στις Ηνωµένες Πολιτείες πρέπει να αναζητηθούν στους διαφορετικούς
τρόπους θεσµικής οργάνωσης της επιστήµης.
Τις τελευταίες δεκαετίες η ιστορία των επιστηµών έχει εµπλουτιστεί µε πλήθος
µελετών σχετικά µε ξεχωριστούς επιστήµονες, εννοιολογικές και θεωρητικές αλλαγές,
πειραµατικές πρακτικές, επιστηµονικούς θεσµούς και το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό
και πολιτισµικό πλαίσιο άσκησης και υποδοχής της επιστήµης του 19ου αιώνα. Το ίδιο
συνέβη και µε την ιστορία του πανεπιστηµιακού θεσµού, καθώς οι παλαιότερες ιστορίες
και τα χρονικά συµπληρώθηκαν µε µελέτες που εξετάζουν το πανεπιστήµιο σε στενή
εξάρτηση µε την κοινωνία, την πολιτική, την οικονοµία, την ιδεολογία και τις επιστήµες8.
Με βάση αυτή τη βιβλιογραφία θα περιγράψουµε στη συνέχεια την οργάνωση της
7

Joseph Ben-David, The Scientist’s Role in Society: A Comparative Study with a new Introduction, Chicago:
The University of Chicago Press, 1984 (11971). Σχετικά µε την κοινωνιολογία της επιστηµονικής γνώσης του
Ben-David βλ. Thomas S. Kuhn, “Scientific Growth: Reflections on Ben-David’s Scientific Role’”, Minerva
10 (1972): 166-178 και Gad Freudenthal, “Joseph Ben-David’s Sociology of Scientific Knowledge”,
Minerva 25 (1987): 135-149.
8
Για τις επιστήµες κατά τον 19ο αιώνα και τα ιστοριογραφικά ερωτήµατα που συνδέονται µε αυτές βλ. Mary
Jo Nye (ed.), The Modern Physical and Mathematical Sciences (The Cambridge History of Science 5),
Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 2003 και David Cahan (ed.), From Natural Philosophy to
the Sciences: Writing the History of Nineteenth-Century Science, Chicago: The University of Chicago Press,
2003. Για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια αυτή την περίοδο βλ. Walter Rüegg (ed.), A History of the University
in Europe. Volume III: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945),
Cambridge: Cambridge University Press, 2004 και R. D. Anderson, European Universities from the
Enlightenment to 1914, Oxford: Oxford University Press, 2004.
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ανώτατης εκπαίδευσης στις κύριες επιστηµονικές δυνάµεις της εποχής, δηλαδή τη
Γερµανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι έλληνες επιστήµονες,
λόγιοι και πολιτικοί σπούδασαν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ορισµένοι δε σε περισσότερες
από µία, εποµένως εκεί αποκόµισαν τις εµπειρίες και τα βιώµατα που διαµόρφωσαν σε
µεγάλο βαθµό τις κατοπινές απόψεις τους. Με δεδοµένο το σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζει το βιωµατικό στοιχείο στη συγκρότηση επιστηµονικών και εκπαιδευτικών
απόψεων και στάσεων, η γνώση αυτού του πλαισίου αποτελεί προϋπόθεση για την
αποτίµηση της οργάνωσης της ανώτερης εκπαίδευσης και της αφοµοίωσης, µεταφοράς,
προσαρµογής ή απόρριψης επιστηµονικών ιδεών, θεσµών και πρακτικών στο ελληνικό
κράτος.

Τα γερµανικά πανεπιστήµια

Στα τέλη του 18ου αιώνα η Γερµανία αποτελούνταν από ένα σύνολο κρατιδίων µε
κατά βάση αγροτικό πληθυσµό και ουσιαστικά ηµιφεουδαρχικές δοµές. Έναν αιώνα
αργότερα είχε µεταβληθεί σε Αυτοκρατορία και σε µία από τις κύριες βιοµηχανικές
δυνάµεις παγκοσµίως. Μεγάλο µέρος του θαυµασµού για την οικονοµική, κοινωνική και
επιστηµονική ανάπτυξη της χώρας κατευθύνθηκε στο εκπαιδευτικό σύστηµά της, ιδιαίτερα
στην οργάνωση και λειτουργία των γερµανικών πανεπιστηµίων και τη σχέση τους µε την
επιστηµονική έρευνα. Ορόσηµο αυτών των εξελίξεων θεωρήθηκε η ίδρυση του
Πανεπιστηµίου του Βερολίνου το 1810, µε την αποφασιστική συµβολή του Wilhelm von
Humboldt (1767-1835), ενώ το «ουµβολδιανό µοντέλο» διατηρεί ακόµα τη γοητεία του.
Σήµερα ωστόσο είναι γενικώς αποδεκτό ότι το γερµανικό πανεπιστηµιακό σύστηµα
αναπτύχθηκε σε µια µεγαλύτερη χρονική περίοδο ως αποτέλεσµα ιδεών και πρακτικών
που εµφανίστηκαν από τον 18ο αιώνα και των έντονων συζητήσεων που ακολούθησαν.
Σύµφωνα µε τον Charles McClelland, «πολλές σηµαντικές αλλαγές και καινοτοµίες
συνέβησαν σταδιακά σε ορισµένα γερµανικά πανεπιστήµια κατά τον 18ο αιώνα, και στη
βάση της παράδοσης αυτών των µεταρρυθµίσεων οικοδοµήθηκε το κλέος των γερµανικών
πανεπιστηµίων του 19ου αιώνα»9.

9

Charles E. McClelland, State, society and university in Germany, 1700-1914, Cambridge: Cambridge
University Press, 1980, 27. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των γερµανικών πανεπιστηµίων την
προηγούµενη περίοδο βλ. Notker Hammerstein, “History of German Universities”, History of European
Ideas 8 (1987): 139-145.
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Ο 18ος αιώνας βρήκε τα γερµανικά πανεπιστήµια σε βαθιά κρίση. Οι διαστάσεις
αυτής της κρίσης εκφράστηκαν ποσοτικά από τον συνεχώς µειούµενο αριθµό φοιτητών
που εγγράφονταν στις διάφορες σχολές, ιδιαίτερα των προερχόµενων από τις υψηλότερες
κοινωνικές τάξεις, γεγονός που είχε σοβαρές συνέπειες στα εισοδήµατα των καθηγητών,
αφού αυτά εξαρτιόνταν σε σηµαντικό βαθµό από τα δίδακτρα των φοιτητών, αλλά και στο
σύστηµα γενικότερα, καθώς στερούταν τους αναγκαίους πόρους για τη βελτίωση του
προγράµµατος σπουδών και την προσέλκυση ικανών καθηγητών. Τα οικονοµικά
προβλήµατα επιδεινώνονταν από την αδιαφορία των τοπικών ηγεµόνων να αυξήσουν τη
χρηµατοδότησή τους στα πανεπιστήµια, σε µια εποχή µάλιστα που αυξάνονταν οι πιέσεις
για την αύξηση των µαθηµάτων και τη χρήση νέων διδακτικών µέσων, όπως ιατρικών
κλινικών, βιβλιοθηκών ή συλλογών οργάνων. Το σοβαρότερο πρόβληµα όµως αφορούσε
την παρακµή των φιλοσοφικών σχολών, των διαδόχων των µεσαιωνικών σχολών των
τεχνών, η λειτουργία των οποίων είχε εκφυλιστεί στην απλή προετοιµασία όσων ήθελαν
να εισέλθουν στις τρεις «ανώτερες» επαγγελµατικές σχολές της θεολογίας, της νοµικής και
της ιατρικής. Πολλές από αυτές µάλιστα δεν εκπλήρωναν ούτε αυτό το στόχο, µε
αποτέλεσµα

να

τις

ανταγωνίζονται

σχολεία

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης

ή

αριστοκρατικές ακαδηµίες, ενώ δεν απουσίαζαν και οι φοιτητές που εγγράφονταν
απευθείας στις επαγγελµατικές σχολές. Συνεπώς το κύρος και το εισόδηµα των εδρών της
φιλοσοφικής έφθασε στο ναδίρ, ενώ αρκετές φορές οι έδρες καταλαµβάνονταν από
καθηγητές των άλλων σχολών. Αυτή η κατάσταση αποδυνάµωνε την εικόνα των
πανεπιστηµίων ως κέντρων γνώσης και εκπαίδευσης, ενδυναµώνοντας αντιθέτως την
εικόνα τους ως καθαρά επαγγελµατικών σχολών. Παράλληλα µείωνε των αριθµό των
καθηγητών και λογίων στα πανεπιστήµια που ενδιαφέρονταν άµεσα για τις νέες εξελίξεις
σε πεδία όπως τα µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες και η ιστορία.
Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια ο πανεπιστηµιακός θεσµός να αντιµετωπίσει δριµεία
κριτική στο δεύτερο µισό του αιώνα, προερχόµενη τόσο από το εξωτερικό όσο και από το
εσωτερικό των πανεπιστηµιακών τειχών. Μεγάλο µέρος της κριτικής αφορούσε τα
προγράµµατα σπουδών και τις διδακτικές µεθόδους, κατηγορώντας τα πανεπιστήµια για
σχολαστικισµό, απαρχαιωµένες µεθόδους, συντεχνιακή αδιαλλαξία και παραµέληση νέων
γνωστικών αντικειµένων, τα οποία είχαν οικειοποιηθεί οι ακαδηµίες τεχνών και
επιστηµών που ιδρύονταν συνεχώς. Παράλληλα το επίπεδο των αποφοίτων τους
γελοιοποιήθηκε συχνά, ενώ και οι ίδιοι οι φοιτητές κατηγορήθηκαν για αυξανόµενη
ανηθικότητα. Τέλος, η παραµέληση της φιλοσοφικής σχολής και η παροχή αποκλειστικά
επαγγελµατικής εκπαίδευσης εκ µέρους των πανεπιστηµίων οδηγούσε σε σκέψεις ακόµα
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και για τη διάλυσή τους και την προσφορά επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέσα σε ένα
διαφορετικό θεσµικό πλαίσιο. Οι επίσηµες κρατικές γραφειοκρατίες έδειξαν συχνά
προτίµηση για ειδικές σχολές, εµπνεόµενες από µια καθαρά ωφελιµιστική αντίληψη.
Άλλωστε, την ίδια εποχή, αρκετοί ηγεµόνες προχώρησαν σε µεταρρυθµίσεις στην
ευρύτερη κρατική οργάνωση, κατά συνέπεια και στην εκπαίδευση, την οποία άρχισαν να
εντάσσουν στο πλαίσιο της ευρύτερης κρατικής οικονοµικής συγκρότησης. Ένα τέτοιο
παράδειγµα προσέφερε η Αυστρία, όπου η Μαρία Θηρεσία και κυρίως ο Ιωσήφ Β΄
δηµιούργησαν ένα οµοιόµορφο και συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στο πλαίσιο
του οποίου τα πανεπιστήµια αναδιοργανώθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν επαρκώς, ώστε
µέσα από ένα αυστηρά καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών να εκπαιδεύσουν τα στελέχη
που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία του κράτους10.
Η ένταση αυτής της κριτικής έτεινε να συγκαλύψει σηµαντικές µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες που είχαν γίνει σε ορισµένα γερµανικά πανεπιστήµια ως απάντηση στην
κρίση. Η πρώτη από αυτές συνδέεται µε το Πανεπιστήµιο της Halle, που ιδρύθηκε το 1694
και έφθασε στο απόγειο της φήµης του τη δεκαετία του 1840. Εκεί παρατηρήθηκε µια
πρώτη προσπάθεια συνδυασµού των εκπαιδευτικών απαιτήσεων των αριστοκρατών µε τις
τυπικές απαιτήσεις του κράτους για τη δηµόσια υπηρεσία. Η λειτουργία του συνδέθηκε µε
ορισµένες σηµαντικές θεσµικές αλλαγές, όπως ένα περισσότερο σύγχρονο πρόγραµµα
σπουδών, µαθήµατα στην καθοµιλουµένη γλώσσα, ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης
δασκάλων και ορισµένη ακαδηµαϊκή ελευθερία που δεν υπήρχε αλλού στη Γερµανία. Η
σηµαντικότερη όµως µεταρρύθµιση συνδέεται µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου του
Göttingen το 1737. Κεντρική µορφή στο σχεδιασµό και τη λειτουργία του υπήρξε ο
υπουργός Gerlach Adolf von Münchhausen (1688-1770) που ακολούθησε µια πολιτική
που ονοµάστηκε «ακαδηµαϊκός µερκαντιλισµός». Σύµφωνα µε αυτή, σκοπός των
πανεπιστηµίων ήταν η εκπαίδευση των απαραίτητων νοµικών, γραφειοκρατών, κληρικών
και ιατρών, ενώ η εκπαίδευση αυτών των οµάδων εντός των ορίων του κράτους απέτρεπε
την απώλεια ικανοτήτων και πλούτου, επιτρέποντας στο κράτος να επιβάλει την πολιτική
και θρησκευτική οµοιοµορφία στην εκπαίδευση των επαγγελµατικών τάξεών του.
Παράλληλα υπήρχε η ελπίδα ότι η φήµη του πανεπιστηµίου θα προσέλκυε πλούσιους και
χαρισµατικούς φοιτητές από άλλες περιοχές µε σηµαντικά οφέλη τόσο για το κύρος όσο
και για τα οικονοµικά του πανεπιστηµίου. Το πρόγραµµα σπουδών σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να ανταποκριθεί σε αυτούς τους στόχους, κάτι που τελικά φαίνεται ότι επετεύχθη, καθώς
10

Βλ. R. D. Anderson, European Universities, 26-29. Τα αυστριακά πανεπιστήµια εγκατέλειψαν αυτό το
πρότυπο µετά το 1848, ακολουθώντας γενικά το γερµανικό υπόδειγµα.
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το πανεπιστήµιο συγκέντρωσε το πλουσιότερο και πιο διεθνές κοινό από όλα τα γερµανικά
πανεπιστήµια. Το Πανεπιστήµιο του Göttingen υπήρξε το πρώτο πανεπιστήµιο που
λειτούργησε αποκλειστικά µε τις χορηγίες του κράτους και διάφορων αριστοκρατών και
τα δίδακτρα των φοιτητών. Η κεντρική εξουσία διατήρησε το προνόµιο του διορισµού των
καθηγητών ως εγγύηση ενάντια στην οικογενειοκρατία και ευνοιοκρατία που επικρατούσε
στα περισσότερα πανεπιστήµια, ενώ αυτοί οι διορισµοί συνοδεύονταν από υψηλούς
µισθούς και υποσχέσεις για υψηλά δίδακτρα. Για πρώτη φορά η φήµη και εν µέρει οι
δηµοσιεύσεις κάθε καθηγητή αποτελούσαν το κύριο κριτήριο για το διορισµό του.
Παράλληλα η νέα έµφαση που δόθηκε σε µαθήµατα όπως η ιστορία και τα µαθηµατικά
και σε παιδαγωγικές τεχνικές όπως το σεµινάριο έδειχνε ότι η φιλοσοφική σχολή άρχιζε να
αποµακρύνεται από τη λειτουργία της ως σχολής προετοιµασίας για τις επαγγελµατικές
σχολές. Με λίγα λόγια, η λειτουργία του Πανεπιστηµίου του Göttingen συµβόλιζε τη
βιωσιµότητα του παραδοσιακού πανεπιστηµίου και διάφορα µέλη της οδήγησαν την
αντεπίθεση υπέρ του πανεπιστηµιακού θεσµού, προσφέροντας ένα µεταρρυθµιστικό
πρόγραµµα όπου συναντάµε αρκετά στοιχεία που θα χαρακτηρίσουν αργότερα το
πανεπιστηµιακό σύστηµα11.
Ωστόσο η κρίση των πανεπιστηµίων και οι συζητήσεις για τη µεταρρύθµισή τους
συνεχίστηκαν και στις αρχές του 19ου αιώνα, σε µια εποχή που χαρακτηριζόταν από
σαρωτικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη, ως
συνέπεια της Γαλλικής Επανάστασης και των ναπολεόντειων πολέµων. Η ήττα της
Πρωσίας το 1806 στην Ιένα από τις στρατιές του Ναπολέοντα, η κατάληψη γερµανικών
εδαφών, το κλείσιµο ορισµένων πανεπιστηµίων και η αναδιοργάνωση άλλων στη βάση
γαλλικών προτύπων προσέθεσαν έναν πολιτικό τόνο στις συζητήσεις για το µέλλον του
πανεπιστηµιακού θεσµού. Η συνεχιζόµενη κρίση συνέπεσε µε την αποκρυστάλλωση νέων
αντιλήψεων για την ανώτερη εκπαίδευση, τη φιλοσοφία και την επιστήµη, οι οποίες
συνδέονται αφενός µε το ρεύµα του νεοουµανισµού και προσωπικότητες όπως ο Wilhelm
von Humboldt και ο Friedrich August Wolf (1759-1824), αφετέρου µε τον γερµανικό
ιδεαλισµό και στοχαστές όπως οι Friedrich Schelling (1755-1854), Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814) και Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Παρά τις µεταξύ τους διαφορές,
όλοι αυτοί προσέφεραν ισχυρά επιχειρήµατα για τη διατήρηση των πανεπιστηµίων,
διέδωσαν µια νέα αντίληψη γι’ αυτά βασισµένη σε µια νέα γνωσιοθεωρία, αλλά και µια
11

C. McClelland, State, society and university in Germany, 34-57, όπου το κεφάλαιο µε τίτλο “The first
eighteenth-century reform movement”, και R. Steven Turner, “University Reformers and Professorial
Scholarship in Germany, 1760-1806” Lawrence Stone (ed.), The University in Society, 2 τόµ., Princeton:
Princeton University Press, 1974, ΙΙ, 495-531.
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νέα ιδεολογική βάση για τη σχέση µεταξύ πανεπιστηµίου, κράτους και κοινωνίας που τις
επόµενες δεκαετίες γνώρισε σηµαντική επιτυχία12.
Αντιδρώντας στις παραδοσιακές θεωρήσεις για το πανεπιστηµιακό σύστηµα που
τόνιζαν τη χρησιµοθηρική ή προπαρασκευαστική λειτουργία της πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα σε ό,τι θεώρησαν ως ωφελιµιστική στάση της
δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης έναντι του συνόλου της γνώσης, αρνήθηκαν ότι τα
πανεπιστήµια συνιστούσαν απλώς παιδαγωγικά ιδρύµατα ή επαγγελµατικές σχολές µε
στόχο την παραγωγή καταρτισµένων πολιτών. Ανάλογη ήταν και η αποστροφή τους για το
Brotstudium, κυριολεκτικά την «ψωµοζήτηση», δηλαδή τις σπουδές µε µοναδικό στόχο
την κάλυψη των βασικών βιοποριστικών αναγκών. Οι νεοουµανιστές πίστευαν ότι η
βαθύτερη µορφή εκπαίδευσης έπρεπε να αποτελείται από τη µελέτη και την κατανόηση
του αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού πολιτισµού, αυτών των µακρινών κόσµων που
αποτελούσαν πηγή έµπνευσης λόγω της αγνότητας και τελειότητας των αµετάβλητων
ιδανικών τους. Η µελέτη των ηθικών και αισθητικών παραδειγµάτων που περιλαµβάνονται
στις κλασικές πηγές µπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση µιας ανεξίτηλης ιδιότητας που
ονοµάστηκε Bildung. Η τελευταία συνιστούσε το υψηλό ιδανικό της εξέλιξης και πλήρους
ανάπτυξης της ατοµικής προσωπικότητας στα όρια των δυνατοτήτων του καθενός µέσω
της αναζήτησης της αλήθειας, µια ανάπτυξη ταυτόχρονα πνευµατική, ηθική και αισθητική.
Έτσι, στόχος της εκπαίδευσης ήταν να αποκαλύψει και να πραγµατοποιήσει τις πλήρεις
δυνατότητες της προσωπικότητας οδηγώντας στην Kultur, την καλλιέργεια του νου και
του πνεύµατος13. Παράλληλα, ο ιδεαλισµός µεταµόρφωσε την αντιπαράθεση µεταξύ
αντικειµενικής πραγµατικότητας και υποκειµενικής εντύπωσης σε ένα είδος διαλεκτικής
σχέσης εντός της συνείδησης, συνεπώς η πράξη του γνωρίζειν αφορούσε µια εντελώς
προσωπική εµπλοκή του υποκειµένου της γνώσης µε το αντικείµενό του. Επιπλέον, όλοι
πίστευαν ανεπιφύλακτα στην ενότητα της γνώσης. Σύµφωνα µε τον Schelling τις σπουδές
έπρεπε να καθοδηγεί «η ιδέα της απόλυτης γνώσης, η οποία είναι απλούστατα µία και
µοναδική, και στο πλαίσιο της οποίας κάθε γνώση είναι επίσης ενιαία. Αυτή η πρωταρχική
12

Οι βασικές κατηγορίες της νέας ιδεολογίας παρουσιάζονται εµπεριστατωµένα στο Fritz K. Ringer, The
Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890-1933, Cambridge: Harvard
University Press, 1969, 85-96, 102-113. Για µια συζήτηση των βασικών αρχών οργάνωσης των γερµανικών
πανεπιστηµίων στην ελληνική γλώσσα βλ. Alain Renaut, Οι επαναστάσεις του Πανεπιστηµίου. ∆οκίµιο για τη
νεωτερικότητα της Παιδείας, µτφ. Γ. Σταµέλος – Κ. Καρανάτσης, Αθήνα, Gutenberg, 2002, 164-201.
13
Για µια σύντοµη διαπραγµάτευση της έννοιας της Bildung βλ. Sven-Eric Liedman, “In search of Isis:
general education in Germany and Sweden”, Sheldon Rothblatt and Björn Wittrock (eds.), The European and
American university since 1800. Historical and sociological essays, Cambridge: Cambridge University Press,
1993, 74-106. Για την έννοια της Kultur βλ. Γιώργος Κόκκινος, «Κουλτούρα και ιστορία. Η νοηµατοδότηση
της έννοιας “Κουλτούρα” από τη γερµανική διανόηση του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα (18071918)», Μνήµων 18 (1996): 157-180.
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γνώση, όταν διακλαδώνεται, δεν αποσυντίθεται, παρά µόνο διαχωρίζεται ανάλογα µε τα
διάφορα επίπεδα που αποτελούν την εκδήλωση του ιδανικού κόσµου, και ξεδιπλώνεται
στο σύνολο του τεράστιου δέντρου της γνώσης»14. Όλες οι όψεις της αλήθειας
αποτελούσαν τµήµα µίας απλής, ανώτερης και εξελισσόµενης πραγµατικότητας, το
βαθύτερο νόηµα της οποίας µπορούσε να συλλάβει ένας πεπαιδευµένος νους µέσω ενός
είδους ενόρασης. Αυτή ήταν η λειτουργία της Wissenschaft και η πραγµατική εκπαίδευση
θα έπρεπε να αποβλέπει στην κατάκτησή της, δηλαδή στην κατάκτηση του συνόλου της
γνώσης ταυτόχρονα µε την κατανόηση και εφαρµογή των τεχνικών για την απόκτηση,
ερµηνεία και διάταξή της.
Αυτές οι απόψεις συνηγορούσαν υπέρ της διατήρησης του πανεπιστηµιακού
θεσµού, µόνο που τώρα αυτός θα είχε ένα νέο σκοπό απαλλαγµένο από τη συντεχνιακή
λειτουργία του παρελθόντος. Σύµφωνα µε τον Schelling «η µεθοδολογία της
πανεπιστηµιακής µελέτης πρέπει να βασίζεται στην ακριβή και αληθινή γνώση της
ενεργητικής ενότητας όλων των επιστηµών. [...] Χωρίς αυτή τη γνώση οποιαδήποτε
καθοδήγηση δεν µπορεί παρά να στερείται ζωής και πνεύµατος, να είναι µονόπλευρη και
περιορισµένη»15. Για τον Schleiermacher, καθώς κάθε άτοµο φέρει εντός του «την ιδέα
της Wissenschaft», η αποστολή του πανεπιστηµίου συνίσταται στην αφύπνιση και την
ανάπτυξη αυτής της ιδέας, στην προσφορά έµπνευσης και καθοδήγησης, έτσι ώστε «να
γίνει δεύτερη φύση των νέων [...] να θεωρούν τα πάντα υπό το πρίσµα της Wissenschaft,
να µην αντιλαµβάνονται τα φαινόµενα µόνα τους [...] αλλά µε συνεχή αναφορά στην
ενότητα και την ολότητα της γνώσης»16. Χρειαζόταν εποµένως ένας νέος τύπος
πανεπιστηµίου που θα παρέπεµπε σε µια συστηµατική συγκέντρωση των διάφορων
τοµέων της γνώσης και των αντίστοιχών τους επιστηµών και µια αναδιάρθρωση των
επιστηµονικών κλάδων σε ένα οργανικό σύνολο που θα αντανακλούσε την εσωτερική
ενότητά τους.
Λόγω αυτής της αποστολής το πανεπιστήµιο έπρεπε να διαφέρει ριζικά από το
σχολείο και έπρεπε να αναπτύξει εντελώς διαφορετικές µεθόδους. Το σχολείο θα
προσέφερε τις βασικές, αποδεκτές γνώσεις µαζί µε γλωσσικές και άλλες δεξιότητες
απαραίτητες για τις ανώτερες σπουδές, ενώ το πανεπιστήµιο θα δίδασκε την εκλέπτυνση
της κρίσης και την ανεξαρτησία της σκέψης, ταυτόχρονα µε την ενστάλαξη των αρχών και
14

Παρατίθεται στο A. Renaut, Οι επαναστάσεις του Πανεπιστηµίου, 174.
Παρατίθεται στο R. Steven Turner, “The Growth of Professorial Research in Prussia, 1818 to 1848 –
Causes and Context”, Historical Studies in the Physical Sciences 3 (1971): 137-182 (141-142).
16
Παρατίθεται στο R. Steven Turner, “The Prussian Universities and the Concept of Research”,
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literature 5 (1980): 68-93 (78).
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του ιδανικού της Wissenschaft, ενός ιδανικού ταυτόχρονα ηθικού και γνωσιολογικού που
θα προετοίµαζε τους φοιτητές για της απαιτήσεις της ενήλικης πολιτικής ζωής. Αυτή η
αποστολή του πανεπιστηµίου συνεπαγόταν έναν νέο ρόλο για τη φιλοσοφική σχολή,
καθώς τώρα αποτελούσε την κρίσιµη βαθµίδα µεταξύ των δευτεροβάθµιων σχολείων που
θα προετοίµαζαν τους µαθητές για το πανεπιστήµιο και των επαγγελµατικών σχολών που
θα κατάρτιζαν τους φοιτητές σύµφωνα µε τις καθορισµένες κρατικές προσταγές. Η
επαγγελµατική εκπαίδευση θα έπρεπε να πραγµατοποιείται µε έναν σωστό φιλοσοφικό
τρόπο και να συνοδεύεται από εντατική µελέτη µαθηµάτων της φιλοσοφικής σχολής που
προσέφεραν µια θεµελιώδη εκπαίδευση στις αρχές της Wissenschaft. Παράλληλα, η
διδασκαλία των εφαρµοσµένων επιστηµών µπορούσε να παραχωρηθεί σε άλλους θεσµούς
χωρίς αυτό να έχει συνέπειες στον όρο «παν-επιστήµιο».
Η νέα λειτουργία του πανεπιστηµίου είχε συνέπειες και στο ρόλο καθηγητών και
φοιτητών, καθώς σύµφωνα µε τον Humboldt και οι δύο κατηγορίες έπρεπε να ζουν για την
επιστήµη (der Wissenschaft leben). Σκοπός των πανεπιστηµίων ήταν «η καλλιέργεια της
επιστήµης υπό τη βαθύτερη και ευρύτερη έννοια», όχι για κάποιο πρακτικό στόχο, αλλά
ως αυτοσκοπός, ως «προκαταρκτικό υλικό της πνευµατικής και ηθικής καλλιέργειας
(Bildung)». Επιπλέον, «ένα µοναδικό χαρακτηριστικό αυτών των ιδρυµάτων είναι ότι
αντιλαµβάνονται την επιστήµη ως µια εν τέλει ανεξάντλητη αποστολή ως εκ τούτου
ασχολούνται µε µια διαρκή διαδικασία έρευνας»17. Εποµένως η παιδευτική διαδικασία
µετατρέπεται σε µια δυναµική και διαρκή ατοµική διεργασία, σε ένα ισόβιο ταξίδι
προσωπικής ανάπτυξης, και δεν συνιστά απλά προετοιµασία για τον πραγµατικό κόσµο.
Οι φοιτητές θα σπούδαζαν για χάρη της Wissenschaft, ή ακριβέστερα, η τελευταία θα
προσέφερε τα µέσα για την επίτευξη µιας καλλιεργηµένης προσωπικότητας. Για να
µπορέσουν οι καθηγητές να αφυπνίσουν στους φοιτητές την ιδέα της επιστήµης θα έπρεπε
να είναι κάτι περισσότερο από απλοί δάσκαλοι, έπρεπε να διακατέχονται και οι ίδιοι από
το ιδανικό της Wissenschaft. Για τον Fichte ο ρόλος του καθηγητή ως δασκάλου
απαιτούσε προσωπική δηµιουργικότητα συγκρίσιµη µε εκείνη του καλλιτέχνη, εποµένως ο
ρόλος του εµπεριείχε το ιερό καθήκον της προαγωγής της γνώσης και όχι απλά της
µετάδοσής της. Σύµφωνα µε τον Schelling:
δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι για να µεταδώσει κάποιος τη γνώση µε επιδέξιο
τρόπο πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανακαλύψεις που έγιναν από άλλους,
και µάλιστα να τις κατανοήσει ορθά και ξεκάθαρα. [...] Πολλές από αυτές είναι
17

Τα παραθέµατα του Humboldt προέρχονται από το Wilhelm von Humboldt, “On the Spirit and the
Organizational Framework of Intellectual Institutions in Berlin”, Minerva 8 (1970): 242-250.
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τέτοιου είδους ώστε η εσωτερική ουσία τους µπορεί να γίνει αντιληπτή µόνο από µια
όµοια διάνοια µέσω µιας πράξης κυριολεκτικά εκ νέου ανακάλυψης. Ο δάσκαλος που
απλώς µεταδίδει τη γνώση θα παρουσιάσει συχνά µια θεµελιωδώς λάθος εκδοχή όσων
γνωρίζει. [...] Όποιος δεν µπορεί να ανασυγκροτήσει για τον εαυτό του το σύνολο της
επιστήµης του, ή να το διατυπώσει εκ νέου µέσω της εσωτερικής, ενεργητικής
ενόρασής του, δεν θα καταφέρει ποτέ να υπερβεί την απλή ιστορική έκθεση της
18
επιστήµης .

Με άλλα λόγια η διδασκαλία και η µάθηση είναι δηµιουργικές διαδικασίες, στην
πραγµατικότητα είναι ακριβώς ανάλογες µε τη διανοητική πράξη της ανακάλυψης. ∆εν
µπορεί να υπάρξει διαφορά στην προσωπικότητα ή το πνεύµα µεταξύ του ιδανικού
διδασκάλου και του ιδανικού ερευνητή, καθώς η ικανότητα πρωτότυπης σκέψης αποτελεί
προαπαιτούµενο για τη διδασκαλία, την κρίση και την πρωτότυπη έρευνα. Εποµένως ο
καθηγητής δεν µπορεί και πρέπει να είναι απλά δηµιουργικός ερευνητής και δάσκαλος,
αλλά θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και τα δύο ώστε να µπορεί να επιτελεί καθέναν από
αυτούς τους ρόλους. Η ενότητα διδασκαλίας και έρευνας ισχύει και για τους φοιτητές,
καθώς και αυτοί, ανεξαρτήτως του επιπέδου τους, πρέπει να ασχοληθούν µε κάποιο είδος
πρωτότυπου έργου µε την καθοδήγηση και υποστήριξη των καθηγητών τους. Οι φοιτητές
θα κατευθύνονταν από τους καθηγητές σε ένα ταξίδι προσωπικής εξερεύνησης και
εξέλιξης, συνεισφέροντας τελικά και οι ίδιοι στην ανάπτυξη των επιστηµονικών κλάδων
τους. Η αναζήτηση της αλήθειας θα διαµόρφωνε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά
τους και θα εκγύµναζε την κρίση και τη διάνοιά τους ως προετοιµασία για τις
επαγγελµατικές υποχρεώσεις κάθε είδους.
Άµεση συνέπεια όλων αυτών ήταν η ελευθερία της διδασκαλίας (Lehrfreiheit) και η
ελευθερία της µάθησης (Lernfreiheit). Οι καθηγητές ήταν ελεύθεροι να αναζητούν τη
γνώση µε όποιο τρόπο ήθελαν και να χρησιµοποιούν ελεύθερα τις διαλέξεις τους για την
έκθεση των ανακαλύψεών τους µε µοναδικό περιορισµό τους κανόνες της ακαδηµαϊκής
αµεροληψίας και αντικειµενικότητας. Οι φοιτητές, καθώς είχαν λάβει τη γενική
εκπαίδευση στα σχολεία, ήταν ελεύθεροι να παρακολουθούν όποιες διαλέξεις
επιθυµούσαν χωρίς κάποια προκαθορισµένη σειρά ώστε να διαµορφώσουν τις δικές τους
προσωπικότητες. Υποχρεώνονταν σε εξετάσεις µόνο στο τέλος των σπουδών τους εάν
ήθελαν να αποκτήσουν κάποιον τίτλο. Με αυτό τον τρόπο πίστευαν ότι εσωτερικά κίνητρα

18

Παρατίθεται στο Elinor S. Shaffer, “Romantic philosophy and the organization of the disciplines: the
founding of the Humboldt University of Berlin”, A. Cunningham and N. Jardine (eds.), Romanticism and the
Sciences, 38-54 (42).
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όπως το ενδιαφέρον και η περιέργεια θα λάµβαναν τη θέση των συνηθισµένων εξωτερικών
κινήτρων των εξετάσεων και της σταδιοδροµίας.
Όσον αφορά τις σχέσεις πανεπιστηµίου και κράτους ο Humboldt ήταν ξεκάθαρος:
«Επειδή τα πανεπιστήµια µπορούν να επιτύχουν το στόχο τους µόνο αν το καθένα
ασχοληθεί µε την καθαρή ιδέα της επιστήµης, γι’ αυτό οι αρχές που πρέπει να κυριαρχούν
είναι η ελευθερία και η απουσία περισπασµών (Einsamkeit). […] Το κράτος πρέπει να
κατανοήσει ότι εάν δεν παρεµβαίνει στο διανοητικό έργο τότε αυτό θα συνεχίζεται
απείρως καλύτερα». Θα πρέπει επίσης «να χορηγήσει το οργανωτικό πλαίσιο και τους
πόρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση της επιστήµης», ενώ «δεν πρέπει γενικά να
απαιτήσει τίποτα από τα πανεπιστήµια απλώς για την ικανοποίηση των αναγκών του.
Πρέπει αντιθέτως να κατανοήσει βαθύτατα ότι εάν τα πανεπιστήµια επιτύχουν τους
υψηλούς στόχους τους, θα πραγµατοποιήσουν παράλληλα και τους κρατικούς στόχους,
και µάλιστα σε πολύ υψηλότερο επίπεδο». Καθώς όµως το κράτος έχει και πρακτικά
συµφέροντα, αλλά και υψηλότερους στόχους όπως η ηθική και η θρησκεία, ο Humboldt
υποστήριξε ότι «το δικαίωµα διορισµού των πανεπιστηµιακών καθηγητών πρέπει να
παραµείνει αποκλειστικά στο κράτος. […] Η κατάσταση του πανεπιστηµίου συνδέεται
τόσο στενά µε τα άµεσα κρατικά συµφέροντα ώστε δεν µπορεί να εφαρµοστεί
οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση»19. Στο σηµείο αυτό διακρίνεται η επιρροή του Immanuel Kant
(1724-1804) και ιδιαίτερα του έργου του Η διένεξη των σχολών (1798). Εκεί ο Kant
υποστήριξε ότι οι επαγγελµατικές σχολές προετοίµαζαν δηµόσιους λειτουργούς µε στόχο
την παροχή υπηρεσιών για την πνευµατική, ηθική και φυσική ευηµερία των ανθρώπων,
εποµένως το κράτος είχε άµεσο συµφέρον να επεµβαίνει στο περιεχόµενο της διδασκαλίας
τους. Η φιλοσοφική σχολή, αντιθέτως, αφιερωνόταν αποκλειστικά στην αναζήτηση της
αλήθειας µέσω του ορθού λόγου, κατά συνέπεια το κράτος δεν είχε δικαίωµα να
παρεµβαίνει στο έργο της και οι καθηγητές της ήταν ελεύθεροι να ασκούν κριτική ακόµα
και στα θεµέλια των υπόλοιπων επιστηµών20. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία µπορεί πάντα να
νοηθεί µε δύο τρόπους: την αυτονοµία του πανεπιστηµίου από το κράτος και την
ελευθερία των ατόµων να µελετούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους ανεξάρτητα από τις
κοινωνικές απαιτήσεις για χρησιµότητα. Η έµφαση τώρα µεταφερόταν στη δεύτερη
έννοια, καθώς τα παραδοσιακά συντεχνιακά προνόµια που εγγυούνταν την ακαδηµαϊκή
19

W. Humboldt, ό. π., 243, 244, 246, 249.
Immanuel Kant, Η διένεξη των σχολών, µτφ. Θ. Γκιούρας, Αθήνα, Σαββάλας, 2004. Το βιβλίο αυτό,
προϊόν της µακράς διαµάχης του Kant µε την πρωσική λογοκρισία, αποτελεί σηµαντική συνεισφορά στις
συζητήσεις για τη µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων, προωθώντας µια υψηλότερη θέση για τη φιλοσοφική
σχολή ως συνέπεια της χειραφέτησης της φιλοσοφίας από τη θεολογία.
20
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ελευθερία παραχωρούσαν τη θέση τους στην αντικειµενικότητα της Wissenschaft και στα
ιδρύµατα όπου αυτή πραγµατωνόταν. Η Πρωσία έπρεπε να γίνει ένα Kulturstaat, ένα
κράτος δηλαδή όπου η κουλτούρα αποτελούσε καθήκον του κράτους, καθώς «η ιδέα της
πειθαρχηµένης διανοητικής δραστηριότητας που συσσωµατώνεται στα πανεπιστήµια
αποτελεί το πολυτιµότερο στοιχείο της ηθικής κουλτούρας του έθνους»21.
∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι οι συζητήσεις για τη µεταρρύθµιση του
πανεπιστηµιακού θεσµού έλαβαν χώρα σε µια εποχή γενικότερων µεταρρυθµίσεων. Μετά
την ήττα του 1806 η Πρωσία εισήλθε σε µια περίοδο προσπαθειών εκσυγχρονισµού των
κρατικών θεσµών και ισχυροποίησης των κυβερνητικών µηχανισµών σε µια οµοιόµορφη
διοικητική βάση, προσπάθειες που χαρακτηρίστηκαν ως «επανάσταση υπό την καλή
έννοια» από τον υπουργό Karl August von Hardenberg (1750-1822) και ως «αµυντικός
εκσυγχρονισµός» από τους ιστορικούς22. Οι νέες θεωρήσεις για το εθνικό κύρος, σύµφωνα
µε τις οποίες η πραγµατική ισχύς του έθνους έγκειται στο πνεύµα και την κουλτούρα –
άλλωστε ο ίδιος ο Φρειδερίκος Γουλιέλµος Γ΄ φέρεται να υποστήριξε ότι το κράτος έπρεπε
να αναπληρώσει µέσω της πνευµατικής ισχύος ό,τι υλικό έχασε – η ανάγκη απάντησης
στον πολιτιστικό ιµπεριαλισµό του κατακτητή και η γενική παραδοχή της άποψης ότι η
εκπαίδευση µε την έννοια της Bildung συνιστούσε αποφασιστικό µέσο εκσυγχρονισµού
οδήγησαν στο να θεωρηθεί εθνικό πολιτικό καθήκον η µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι της γνώσης και τα πανεπιστήµια θεωρήθηκε
ότι έπρεπε να στρατευτούν υπέρ της ελευθερίας, της πνευµατικής αναγέννησης του έθνους
και της εδαφικής ενοποίησης του γερµανικού λαού και αυτό πράγµατι συνέβη. Τα
πανεπιστήµια υπήρξαν από τους πρώτους γερµανικούς θεσµούς που εξέθρεψαν µια
αίσθηση εθνικής κοινότητας και λειτούργησαν όλο και περισσότερο ως κέντρα
επικοινωνίας και εθνικής συσπείρωσης, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη διάδοση
της γερµανικής εθνικιστικής σκέψης και στην αντίσταση ενάντια στη γαλλική κατοχή.
Με βάση όλες αυτές τις συζητήσεις κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα και
χάρη στις ζωτικής σηµασίας αποφάσεις του Wilhelm von Humboldt ως επικεφαλής του
εκπαιδευτικού τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, ιδρύθηκε τελικά το Πανεπιστήµιο
του Βερολίνου, το οποίο λειτούργησε ταυτόχρονα ως έκθεµα για την προσέλκυση
φοιτητών και καθηγητών και ως έµβληµα του µεταρρυθµισµένου πρωσικού κράτους και

21

W. Humboldt, ό. π., 242
David Blackbourn, History of Germany, 1780-1918: The Long Nineteenth Century, Oxford: Blackwell,
2
2003, 61-62.
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της πρωσικής ενότητας, αίγλης και ισχύος23. Ο κανονισµός του αποτέλεσε πρότυπο για
πανεπιστήµια που ιδρύθηκαν µετά από αυτό σε άλλα γερµανικά ή γερµανόφωνα κράτη,
όπως της Βόννης (1818), του Μονάχου (1826) ή της Ζυρίχης (1833), αλλά και για την
αναδιοργάνωση άλλων. Παρότι κάθε γερµανικό κράτος (Land) διαχειριζόταν το δικό του
εκπαιδευτικό σύστηµα, η ακριβής και συστηµατική νοµοθεσία για τα εκπαιδευτικά
ζητήµατα ήταν περιορισµένη κατά τον 19ο αιώνα, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη µεγάλου
όγκου κανονισµών. Ενώ αυτή η διαδικασία ενδυνάµωνε τις γραφειοκρατικές
πρωτοβουλίες, επέτρεπε παράλληλα σηµαντικό περιθώριο επιρροών, ιδιαίτερα από
επιτυχηµένα θεσµικά και διανοητικά προηγούµενα. Με αυτό τον τρόπο η πρωσική
εκπαιδευτική νοµοθεσία κατέληξε να αποτελέσει το βασικό πρότυπο για ένα αρκετά
οµογενοποιηµένο σύστηµα εκπαίδευσης, ενώ η οµοιοµορφία ενισχύθηκε µε την πάροδο
του αιώνα λόγω της πολιτικής επικράτησης της Πρωσίας. Ας δούµε τώρα τα βασικά
χαρακτηριστικά αυτού του εκπαιδευτικού συστήµατος24.

Η συντριπτική πλειονότητα των γερµανών νέων δεν προχωρούσε παραπάνω από το
πρωτοβάθµιο σχολείο (Volksschule), που απευθυνόταν σε ηλικίες 6-13 ετών, όπου υπό
αυστηρή πειθαρχία διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, αριθµητική και θρησκευτικά.
Μολονότι µετά την τέταρτη τάξη µπορούσαν να γραφτούν σε κάποιο δευτεροβάθµιο
σχολείο, στην πράξη κάτι τέτοιο δεν συνηθιζόταν, κυρίως λόγω των σηµαντικών
οικονοµικών φραγµών. Οι δάσκαλοί τους, συνήθως γόνοι γεωργών, εργατών, µικρών
εµπόρων και καταστηµαταρχών, ήταν απόφοιτοι αυτών των σχολείων και διορίζονταν
µετά από εξαετή προετοιµασία σε ειδικά µαθήµατα προετοιµασίας. Έτσι, η πρωτοβάθµια
εκπαίδευση ήταν σε µεγάλο βαθµό αποκοµµένη από τις υπόλοιπες µορφές εκπαίδευσης.
Το σηµαντικότερο σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπήρξε το κλασικό
γυµνάσιο (Gymnasium). Το 1812 στην Πρωσία η ονοµασία αυτή δόθηκε µόνο σε σχολεία
εννεαετούς διάρκειας, ενώ όσα σχολεία δεν έγιναν γυµνάσια συνέχισαν τη λειτουργία τους
ως Progymnasien, συνήθως εξαετούς διάρκειας, µε δυνατότητα για τους αποφοίτους τους

23

Σχετικά µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου του Βερολίνου βλ. Laetitia Boehm, “Wilhelm von Humboldt
(1767-1835) and the University: Idea and Implementation”, CRE-Information 62 (1983): 89-105 και Charles
E. McClelland, “‘To Live for Science’: Ideals and Realities at the University of Berlin”, Thomas Bender
(ed.), The University and the City. From Medieval Origins to the Present, New York: Oxford University
Press, 1988, 181-197. Στο δεύτερο εξετάζεται επίσης το Πανεπιστήµιο σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και
λειτουργία της ίδιας της πρωσικής πρωτεύουσας
24
Βλ. επιπλέον Fritz K. Ringer, “Higher Education in Germany in the Nineteenth Century”, Journal of
Contemporary History 2/3 (1967): 123-138 και του ιδίου Education and Society in Modern Europe,
Bloomington: Indiana University Press, 1979, 32-112, ιδιαίτερα για το δευτεροβάθµιο γερµανικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
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να συνεχίζουν στις ανώτερες τάξεις των γυµνασίων. Οι µαθητές των γυµνασίων
εγγράφονταν σε ηλικία 9 ή 10 ετών προερχόµενοι από ειδικά σχολεία τριετούς
προετοιµασίας (Vorschulen) ή από ιδιωτικά σχολεία. Τα γυµνάσια χορηγούσαν µετά από
προφορικές και γραπτές εξετάσεις το Abitur, το πιστοποιητικό που καθιερώθηκε το 1788
για να χαρακτηρίζει την αποφοίτηση ως επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη. Το 1812
εξειδικεύτηκαν οι διατάξεις διεξαγωγής του, θεωρήθηκε απαραίτητο για την εγγραφή στο
πανεπιστήµιο, τη συµµετοχή σε ανώτερες κρατικές εξετάσεις και την είσοδο σε µεσαίες
θέσεις των δηµόσιων υπηρεσιών, ενώ τα λατινικά και τα ελληνικά συνιστούσαν τα
σηµαντικότερα µαθήµατα της εξέτασης. Άλλωστε το 1837 από το σύνολο των διδακτικών
ωρών του εννεαετούς προγράµµατος των γυµνασίων το 46% αφιερωνόταν στα λατινικά
και τα ελληνικά, το 4% στα γαλλικά, το 17,5% στα µαθηµατικά, τη φυσική και τη φυσική
ιστορία και το υπόλοιπο 32,5% στην ιστορία, τη γεωγραφία, τα γερµανικά, τα
θρησκευτικά, τη φιλοσοφία, την ωδική, την καλλιγραφία και το σχέδιο25. Το 1810
καθιερώθηκαν αυστηρές κρατικές εξετάσεις για τους καθηγητές των γυµνασίων (pro
facultate docenti), αναβαθµίζοντας το κύρος τους µέσω του διαχωρισµού τους από τους
πρωτοβάθµιους δασκάλους, µειώνοντας την επιρροή της εκκλησίας και τοπικών
ηγεµόνων, αυξάνοντας παράλληλα την επιρροή των πανεπιστηµίων αφού πρακτικά η
εκπαίδευσή τους παραχωρούταν στις φιλοσοφικές σχολές. Η κλασική φιλολογία
αποτελούσε τη βάση της εκπαίδευσης και της εξέτασης αυτών των καθηγητών.
Μία διαφορετική κατηγορία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούσαν τα λεγόµενα
πρακτικά σχολεία (Realschulen), όπου η έµφαση δινόταν σε πρακτικά, υπό την έννοια των
µη κλασικών, µαθήµατα, όπως τα µαθηµατικά και οι φυσικές επιστήµες. Το 1832 τους
δόθηκε η δυνατότητα να χορηγούν µετά από εξετάσεις πιστοποιητικά αποφοίτησης στους
µαθητές τους, τα οποία όµως είχαν ελάχιστη πρακτική σηµασία, καθώς µε αυτά δεν είχαν
τη δυνατότητα να εγγραφούν σε κάποιο πανεπιστήµιο ή να συµµετέχουν σε κρατικές
εξετάσεις, καταλαµβάνοντας συνήθως τεχνικές θέσεις στη βιοµηχανία και το εµπόριο. Μια
ασαφής σχέση υπήρχε µεταξύ των πρακτικών σχολείων και διάφορων τεχνικών σχολών
(Gewerbeschulen) που ιδρύθηκαν στα γερµανικά κράτη το πρώτο µισό του αιώνα µε
σκοπό

την παραγωγή του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού για τη βιοµηχανία, µε

αµφίβολα όµως αποτελέσµατα. Κορωνίδα αυτών των σχολών στην Πρωσία υπήρξε το
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Gewerbeinstitut που ιδρύθηκε το 1827 στο Βερολίνο26. Το 1859 τα πρακτικά σχολεία
διαιρέθηκαν σε δύο τάξεις: στα πρακτικά σχολεία πρώτης τάξης, που αργότερα
ονοµάστηκαν Realgymnasien, εννεαετούς διάρκειας, όπου διδάσκονταν οι ίδιες ώρες
λατινικών και µαθηµατικών µε τα κλασικά γυµνάσια, αλλά µια σύγχρονη ξένη γλώσσα
στη θέση των ελληνικών, ενώ αφιερώνονταν λίγο περισσότερες ώρες στις φυσικές
επιστήµες, και στα πρακτικά σχολεία δεύτερης τάξης, που διατήρησαν την ονοµασία
Realschulen, εξαετούς διάρκειας, όπου οι µαθητές δεν διδάσκονταν καθόλου λατινικά και
ελληνικά. Οι απόφοιτοι των πρακτικών γυµνασίων γίνονταν τώρα δεκτοί ως ακροατές στις
φιλοσοφικές σχολές των πανεπιστηµίων. Παρ’ όλα αυτά διατηρήθηκε µια σαφής διάκριση
µεταξύ κλασικής και πρακτικής εκπαίδευσης, µε τη δεύτερη να βρίσκεται σε σαφώς
υποδεέστερη θέση, µε αποτέλεσµα από τα µέσα του αιώνα να ξεκινήσει µια σηµαντική
διαµάχη µεταξύ αυτών των δύο τύπων εκπαίδευσης, που σε µεγάλο βαθµό αντανακλούσε
το διαφορετικό κοινωνικό στάτους τους.
Περνώντας τώρα στα πανεπιστήµια, παρατηρούµε ότι αποτελούνται ξανά από τις
τέσσερις παραδοσιακές σχολές, µόνο που τώρα η φιλοσοφική σχολή βρίσκεται σε ισάξια,
εάν όχι ανώτερη, θέση µε τις επαγγελµατικές σχολές. Επιπλέον στους κόλπους της
περιλαµβάνει και τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες, κάτι που τις προηγούµενες δεκαετίες
δεν ήταν δεδοµένο, καθώς επιστήµες όπως λόγου χάρη η χηµεία διδάσκονταν στις ιατρικές
σχολές. Βέβαια, η ανάθεση της εκπαίδευσης των καθηγητών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ουσιαστικά µετέτρεψε και αυτή σε επαγγελµατική σχολή.
Η εποχή των µεταρρυθµίσεων ολοκληρώθηκε µε αυξηµένο έλεγχο της κρατικής
εξουσίας πάνω στα πανεπιστήµια, όπως άλλωστε και σε κάθε τοµέα της δηµόσιας
εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήµια αποτελούσαν πια κρατικούς θεσµούς που µπορούσαν να
ιδρυθούν µόνο µετά από επίσηµη έγκριση και λειτουργούσαν µε την οικονοµική βοήθεια
του κράτους, ενώ οι καθηγητές τους µετατράπηκαν σε κρατικούς λειτουργούς. Οι
προϋπολογισµοί, οι διορισµοί των καθηγητών, η παρακολούθηση της πειθαρχίας, η ευθύνη
για τη λειτουργία θεσµών όπως τα σεµινάρια και τα ινστιτούτα, όλα αυτά ανήκαν στη
δικαιοδοσία του κράτους. Η παραδοσιακή δοµή των διοικητικών πανεπιστηµιακών
οργάνων – πρύτανης, σύγκλητος, κοσµήτορες, σχολές – διατηρήθηκε, όµως τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις τους µειώθηκαν σηµαντικά, περιοριζόµενα σε καθαρά ακαδηµαϊκά
θέµατα που έπρεπε να διευθετούνται σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανονισµούς. Έτσι, η
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οικονοµική ασφάλεια που προσέφερε η τακτική κρατική χρηµατοδότηση είχε ως τίµηµα
την απώλεια της πλήρους συντεχνιακής αυτονοµίας που απολάµβαναν και την αποδοχή
σηµαντικών κυβερνητικών επεµβάσεων.
Η κρατική επίβλεψη των πανεπιστηµίων εντάθηκε µετά το 1819, έτος που
σηµατοδοτεί την έναρξη µιας περιόδου αντίδρασης σε ολόκληρη τη Γερµανία. Σηµαντικό
ρόλο σε αυτό έπαιξαν τα φοιτητικά κινήµατα που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται στην
Ευρώπη από τα τέλη του 18ου αιώνα, επηρεασµένα από τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού και του
Ροµαντισµού. Στη Γερµανία, η στρατιωτική ήττα της Πρωσίας και η αντίσταση στη
γαλλική κατοχή οδήγησε µεγάλο µέρος της νεολαίας στη στράτευση υπέρ της ελευθερίας,
της πνευµατικής αναγέννησης και της εδαφικής ενοποίησης του γερµανικού λαού. Κατά
τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν σε ολόκληρη τη Γερµανία µια σειρά από
φοιτητικές ενώσεις (Burschenschaften), συγκεντρώνοντας µεγάλο µέρος των φοιτητών
των γερµανικών πανεπιστηµίων, οι οποίες µε ένα ροµαντικό αίσθηµα θρησκευτικότητας
υποστήριζαν την εδραίωση ενός φιλελεύθερου συνταγµατικού κράτους για όλους τους
Γερµανούς. Η διοργάνωση µιας µεγάλης εκδήλωσης στο Eisenach από τους φοιτητές της
Ιένας το 1817 συγκέντρωσε την προσοχή των ηγετών των γερµανικών κρατών. ∆ύο χρόνια
αργότερα, η δολοφονία του διπλωµάτη και ποιητή August von Kotzebue (1761-1819) από
τον φοιτητή της θεολογίας Karl Ludwig Sand (1795-1820) προσέφερε την αφορµή στον
καγκελάριο της Αυστρίας Klemens von Metternich (1773-1859) για να οργανώσει µια
συνάντηση των αντιπροσώπων των γερµανικών κρατών στο Karlsbad της Βοηµίας, όπου
λήφθηκαν µια σειρά αυστηρών µέτρων κατά των Πανεπιστηµίων, ανακόπτοντας έτσι εν
µέρει τη διάδοση φιλελεύθερων ιδεών. Τα πανεπιστήµια τέθηκαν υπό την αυστηρή
επιτήρηση κυβερνητικών επιτρόπων, οι µυστικές οργανώσεις απαγορεύτηκαν και οι
φοιτητικές οργανώσεις επιτρέπονταν αυστηρά και µόνο για εξειδικευµένους σκοπούς, ενώ
τέθηκαν και περιορισµοί στην ελευθερία της διδασκαλίας. Τα µέτρα αυτά ουσιαστικά
σήµαναν την ήττα µέρους της ιδεολογίας των νεοουµανιστών και την επιστροφή στους
λεπτοµερείς και αυστηρούς κανονισµούς27.
Το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων διακρινόταν σε τρεις κατηγορίες: τους
τακτικούς (Ordinarien) καθηγητές, του έκτακτους (Extraordinarien) και τους υφηγητές
(Privatdozenten). Οι τακτικοί καθηγητές ήταν οι µόνοι που µπορούσαν να συµµετέχουν
στα διοικητικά όργανα του πανεπιστηµίου, διέθεταν τις περισσότερες εξουσίες και
απορροφούσαν τη µερίδα του λέοντος από τη µισθοδοσία του πανεπιστηµίου. Παράλληλα
27
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εισέπρατταν και δίδακτρα από τους φοιτητές, τα οποία µε την πάροδο του χρόνου
µπορούσαν να αντιστοιχούν σε τεράστια ποσά, λόγω της ζήτησης για τα βασικά µαθήµατα
που δίδασκαν. Για το διορισµό νέων καθηγητών, ιδιαίτερα για την αναπλήρωση κενών
θέσεων, οι σχολές διατηρούσαν το δικαίωµα να προτείνουν τρεις υποψήφιους µε
συγκεκριµένη σειρά προτίµησης. Το υπουργείο δεσµευόταν να µελετήσει αυτές τις
προτάσεις, όχι όµως και να τις ακολουθήσει. Παρότι συχνά συνέβαινε κάτι τέτοιο,
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες όχι µόνο δεν ακολουθήθηκε η σειρά
προτίµησης των σχολών, αλλά αγνοήθηκε εντελώς η πρότασή τους. Η τελική επιλογή από
το υπουργείο δεν θεωρούνταν ότι παραβίαζε την ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς
εξασφάλιζε την µη επιρροή κεκτηµένων συµφερόντων εκ µέρους των σχολών και την
αποτροπή φαινοµένων οικογενειοκρατίας και αναξιοκρατίας. Πάντως, τόσο οι σχολές όσο
και το υπουργείο συνήθως συµβουλεύονταν πρώτα τις αυθεντίες του αντίστοιχου
επιστηµονικού κλάδου. Το σύστηµα αυτό, σε συνδυασµό µε την αποθάρρυνση των
υποκειµενικών κριτηρίων διορισµού, οδήγησαν στη δηµιουργία µιας αναπτυσσόµενης
«ακαδηµαϊκής αγοράς»28. Οι διάφορες κυβερνήσεις σπάνια συµβουλεύονταν τις σχολές
για τη δηµιουργία εκτάκτων εδρών. Οι έκτακτοι καθηγητές συχνά, αλλά όχι πάντα,
λάµβαναν κάποιο µισθό, αρκετά µικρότερο από εκείνο των τακτικών, όµως έπρεπε να
βασίζονται κυρίως στα δίδακτρα. Οι έκτακτες έδρες δηµιουργούνταν για επιστηµονικούς
κλάδους που δεν θεωρούνταν ότι ήταν ακόµα ώριµοι για την ανύψωσή τους στο επίπεδο
της τακτικής έδρας, έτσι οι έκτακτοι έπρεπε να αναµένουν είτε την µετατροπή της έδρας
τους είτε την προαγωγή τους σε κάποια κενή τακτική έδρα, χωρίς όµως αυτό να αποτελεί
πάγιο δικαίωµα όπως παλαιότερα. Ο θεσµός των έκτακτων καθηγητών ουσιαστικά
επέτρεπε στα πανεπιστήµια να επεκτείνουν και να διαφοροποιούν τα προγράµµατα
σπουδών τους χωρίς σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση, χωρίς να µειώνεται η εξουσία
των τακτικών καθηγητών και χωρίς να δεσµεύονται µόνιµα σε συγκεκριµένους
επιστηµονικούς κλάδους.
Το γρηγορότερα αναπτυσσόµενο τµήµα του διδακτικού προσωπικού των
γερµανικών πανεπιστηµίων κατά τον 19ο αιώνα υπήρξε εκείνο των υφηγητών. Όποιος
διέθετε διδακτορικό δίπλωµα µπορούσε να απευθυνθεί σε κάποιο πανεπιστήµιο για να του
αποδοθεί η venia legendi, δηλαδή η άδεια να µπορεί να δίνει εγκεκριµένες διαλέξεις στο
συγκεκριµένο πεδίο. Από τις αρχές του αιώνα τα κριτήρια απόδοσης της άδειας άρχισαν
να γίνονται αυστηρότερα, συχνά µε υπουργικές αποφάσεις. Το Πανεπιστήµιο του
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Βερολίνου καθιέρωσε µια δεύτερη εξέταση κατά την οποία ο υποψήφιος έπρεπε να
αποδείξει την αξία του, τη Habilitation, αρχικά µέσω µιας δηµόσιας διάλεξης σε θέµα που
επέλεγε η σχολή. Η διαδικασία αυτή θύµιζε τις αντίστοιχες για την κρατική
γραφειοκρατία, όπου ο υποψήφιος αρχικά έπρεπε να επιτύχει σε εξετάσεις που
διεξάγονταν από το κράτος, ακολούθως να εργαστεί ως δόκιµος και τελικά να γίνει δεκτός
σε έµµισθη θέση ύστερα από µια δεύτερη εξέταση. Η Habilitation έγινε απαραίτητη
προϋπόθεση για το διορισµό σε οποιαδήποτε βαθµίδα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης,
και αυτός υπήρξε ένας τρόπος µε τον οποίο το πανεπιστήµιο µπορούσε να ελέγχει ποιος
µπορούσε να συµµετέχει στις τάξεις του. Τα επόµενα χρόνια η διαδικασία τυποποιήθηκε
σε όλα τα γερµανικά κράτη και µετατράπηκε σε µια δεύτερη ερευνητική εργασία πέρα από
το διδακτορικό, ενώ τα κριτήρια γίνονταν όλο και αυστηρότερα ως ένας τρόπος
αντίδρασης των τακτικών καθηγητών στην αύξηση του αριθµού των υφηγητών. Ο θεσµός
της υφηγεσίας θεωρήθηκε θετικός, καθώς δηµιουργούσε µια ελεύθερη αγορά
χαρισµατικών διδασκόντων απ’ όπου θα µπορούσαν να διοριστούν οι µελλοντικοί
καθηγητές, αλλά και γιατί επέτρεπε την ανάπτυξη νέων, εξειδικευµένων επιστηµονικών
κλάδων. Η θέση του υφηγητή, παρότι διέθετε κύρος, δεν συνοδευόταν από µισθό και οι
υφηγητές βασίζονταν αποκλειστικά στα δίδακτρα των φοιτητών τους, κατά συνέπεια η
ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία περιοριζόταν σε όσους διέθεταν τα απαραίτητα οικονοµικά
µέσα για τη µακρά περίοδο αναµονής µέχρι τον ενδεχόµενο διορισµό σε καθηγητική θέση.
Από το 1812 στα πανεπιστήµια µπορούσε να εγγραφεί ως φοιτητής οποιοσδήποτε
διέθετε Abitur. Οι φιλοσοφικές σχολές συνέχιζαν να εγγράφουν φοιτητές χωρίς αυτό, µετά
από σχετικά εύκολες εξετάσεις που διεξήγαγαν οι ίδιες, ωστόσο το 1834 η Πρωσία, και
την ίδια περίοδο και άλλα γερµανικά κράτη, απέκλεισαν από τα πανεπιστήµια όσους δεν
διέθεταν Abitur από κλασικό γυµνάσιο, παρότι σε ορισµένους κλάδους, όπως η
φαρµακευτική και η χηµεία, συνέχιζαν να σπουδάζουν ορισµένοι φοιτητές χωρίς αυτό το
πιστοποιητικό. Έτσι, από τη µία πλευρά αυξάνονταν οι κοινωνικοί αποκλεισµοί στην
ανώτερη εκπαίδευση, από την άλλη όµως θεωρήθηκε ότι οι φοιτητές θα διέθεταν ανώτερη
ποιότητα και θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σοβαρής
επιστηµονικής µελέτης. Από τη στιγµή που ένας φοιτητής εγγραφόταν µε πλήρη
δικαιώµατα σε κάποιο πανεπιστήµιο µπορούσε να παρακολουθήσει όποια µαθήµατα και
µε όποια σειρά ήθελε, πληρώνοντας τα απαραίτητα δίδακτρα, ενώ η διάρθρωση των
σπουδών σε εξάµηνα διευκόλυνε την κινητικότητα των φοιτητών µεταξύ διάφορων
ιδρυµάτων, φαινόµενο αρκετά διαδεδοµένο στους ευπορότερους από αυτούς. Οι φοιτητές
της ιατρικής υποχρεώνονταν συχνά σε µία εξέταση σε µαθήµατα της φιλοσοφικής µετά
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από δύο έτη σπουδών (tentamen philosophicum), πριν την αποκλειστική ενασχόληση µε
την ιατρική επιστήµη.
Ο ακαδηµαϊκός τίτλος που χορηγούσαν τα πανεπιστήµια ήταν το διδακτορικό
δίπλωµα που απαιτούσε την παρουσίαση γραπτής διατριβής βασισµένης σε πρωτότυπη
ερευνητική εργασία29. Παρότι µόνο µικρό ποσοστό προχωρούσε µέχρι αυτό τον τίτλο, το
διδακτορικό µπορούσε να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιµο στην ιδιωτική επαγγελµατική
σταδιοδροµία νοµικών και ιατρών. Ο γενικός όρος «δίπλωµα» αναφερόταν στην επιτυχία
σε κρατικές εξετάσεις που διενεργούσε το υπουργείο που ήταν υπεύθυνο για το επάγγελµα
που επέλεγε ο καθένας. Σύµφωνα µε τον Fritz Ringer, «είναι αδύνατο να κατανοήσουµε τη
γερµανική ανώτερη εκπαίδευση χωριστά από το πολύπλοκο σύστηµα των κρατικών
εξετάσεων και των ακαδηµαϊκών προνοµίων (Berechtigungen) που αναπτύχθηκε κατά τις
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ένα σύστηµα που είχε τις ρίζες του στο
µετασχηµατισµό των δηµόσιων υπηρεσιών στη βάση αξιοκρατικών αρχών»30. Το 1791 η
Πρωσία εισήγαγε το θεσµό των εξετάσεων για τις δηµόσιες υπηρεσίες και ανάλογες
ενέργειες έγιναν την ίδια περίοδο και από άλλα γερµανικά κράτη, δίνοντας αυξανόµενη
έµφαση

στα

εκπαιδευτικά

προσόντα.

Οι

κυβερνήσεις

δεν

χρειάζονταν

µόνο

εκπαιδευµένους υπαλλήλους και πάσης φύσεως ειδικούς, αλλά ήθελαν να διατηρήσουν το
επίπεδο και σε τοµείς όπως η ιατρική και η φαρµακευτική. Σχεδόν σε κάθε κλάδο
καθιερώθηκαν κάποιου είδους εξετάσεις, µε τα αντίστοιχα υπουργεία να θέτουν τα δικά
τους κριτήρια για τους διάφορους κλάδους και βαθµούς της αρµοδιότητάς τους,
καθορίζοντας τη διάρκεια των σπουδών και ορισµένα απαραίτητα πανεπιστηµιακά
µαθήµατα, µολονότι συχνά συµβουλεύονταν και τα πανεπιστήµια. Έτσι, η εννεαετής
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το Abitur, ορισµένα έτη πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και η
επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις έγιναν η µοναδική οδός για τις υψηλόβαθµες θέσεις των
δηµόσιων υπηρεσιών και τα ελευθέρια επαγγέλµατα.
Η επιτυχία των µεταρρυθµίσεων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη σύνδεσή τους µε
ισχυρές κοινωνικές δυνάµεις και την ικανοποίηση των αναγκών τους. Το κλασικό
γυµνάσιο και το πανεπιστήµιο έγιναν κτήµα της πεπαιδευµένης αστικής τάξης
(Bildungsbürgertum), σύµβολα της ειδικής θέσης της στη γερµανική κοινωνία, και η
ανάπτυξή τους συνδυάστηκε µε την επέκταση αυτής της τάξης την ίδια εποχή σε στενή
29

Σύµφωνα µε τον William Clark η µετάβαση από τον µεσαιωνικό τίτλο master of arts σε εκείνον του
philosophiae doctor πραγµατοποιήθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα και διαδόθηκε ιδιαίτερα στα
γερµανικά κράτη, ενώ το ίδιο συνέβη και µε τη διδακτορική διατριβή ως πρωτότυπο ερευνητικό έργο. Βλ.
William Clark, Academic Charisma and the Origins of the Research University, Chicago: The University of
Chicago Press, 2006, 183-238, όπου το κεφάλαιο µε τίτλο «The Doctor of Philosophy».
30
F. Κ. Ringer, Education and Society, 35-36.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

23

εξάρτηση µε το κράτος, την κρατική γραφειοκρατία και την προσπάθεια εκσυγχρονισµού
τους. Ουσιαστικά επρόκειτο περισσότερο για ένα κοινωνικό στρώµα, µια κοινωνική και
επαγγελµατική ελίτ αποτελούµενη από µέλη τόσο της αστικής τάξης όσο και της
αριστοκρατίας,

περιλαµβάνοντας

υψηλόβαθµα

γραφειοκρατικά

στελέχη,

τον

προτεσταντικό κλήρο, τα ελευθέρια επαγγέλµατα και τους ίδιους τους πανεπιστηµιακούς.
Η ανάδυσή της τοποθετείται στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ το κοινωνικό κύρος και η
πολιτική επιρροή της συνδέθηκαν αφενός µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και το νέο
σύστηµα αξιών της, αφετέρου µε τα προνόµια που απέρρεαν από την επιτυχία στις
κρατικές εξετάσεις για τα διάφορα επαγγέλµατα31.
Τελικά, η εποχή των µεταρρυθµίσεων οδήγησε σε έναν νέο τύπο πανεπιστηµίου
ενδεδυµένο µε ένα παραδοσιακό κέλυφος που απείχε από τους οραµατισµούς των
εµπνευστών του. Οι περισσότεροι φοιτητές δεν ενδιαφέρθηκαν για τη συµµετοχή τους σε
ένα πνευµατικό ταξίδι προσωπικής καλλιέργειας, αλλά θεωρούσαν το πανεπιστήµιο ως τον
αναγκαίο προθάλαµο στο δρόµο τους προς τα επαγγέλµατα και τις δηµόσιες θέσεις.
Άλλωστε και οι ίδιες οι φιλοσοφικές σχολές ουσιαστικά µετατράπηκαν σε σχολές
κατάρτισης για το καθηγητικό επάγγελµα και τους τεχνικούς κλάδους. Η ελευθερία της
µάθησης επηρεαζόταν αναπόφευκτα από τον καθορισµό προαπαιτούµενων µαθηµάτων
στις διάφορες κρατικές εξετάσεις, καθορίζοντας έτσι τις επιλογές των φοιτητών, ενώ και η
ελευθερία της διδασκαλίας περιορίστηκε σηµαντικά από τα θεσπίσµατα του Karlsbad.
Σύµφωνα µε τον Charles McClelland, τα µεταρρυθµισµένα πανεπιστήµια συνιστούσαν
έναν συµβιβασµό µεταξύ των σε µεγάλο βαθµό ουτοπικών και ελιτιστικών
αντιλήψεων των νεοουµανιστών θεµελιωτών τους και των ωφελιµιστικών απαιτήσεων
του παραδοσιακού πανεπιστηµίου γενικότερα και ειδικότερα της πρωσικής
κυβέρνησης […] Τα υψηλά ιδανικά του Fichte, του Humboldt και των άλλων
νεοουµανιστών δεν επικράτησαν. Οι ιδέες τους ωστόσο άφησαν σίγουρα κάποια
κληρονοµιά στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου και είχαν τεράστια απήχηση στη
ρητορική όλων των γερµανικών πανεπιστηµίων – στην πραγµατικότητα στο σύνολο
της νεώτερης ιδεολογίας της ανώτερης εκπαίδευσης παντού32.

Επιπλέον, η έµφαση στη Wissenschaft, στην αναζήτηση της γνώσης ως αυτοσκοπού, και η
εδραίωση της έρευνας στα πανεπιστήµια οδήγησαν τελικά στην επιστηµονική εξειδίκευση,
στην αποξένωση δηλαδή από το ιδανικό της Bildung, διακινδυνεύοντας έτσι την αρχή της

31

C. McClelland, State, society and university, 95-98, 113-114, 121-122 και κυρίως R. Steven Turner, “The
Bildungsbürgertum and the Learned Professions in Prussia, 1770-1830: The Origins of a Class”, Histoire
Social-Social History 13 (1980): 105-135.
32
C. McClelland, ό. π., 127, 137. Βλ. επίσης L. Boehm, “Wilhelm von Humboldt”, 103-105.
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ενότητας όλων των κλάδων της γνώσης. Αυτό το νέο ήθος αναπτύχθηκε σε εκείνους τους
θεσµούς που προκάλεσαν τον παγκόσµιο θαυµασµό για τα γερµανικά πανεπιστήµια: το
σεµινάριο, το εργαστήριο και το ινστιτούτο.

Η ιδέα του πανεπιστηµιακού ερευνητικού ινστιτούτου και η νέα, βασισµένη σε
σεµινάρια µέθοδος διδασκαλίας εµφανίστηκαν στα σεµινάρια κλασικής φιλολογίας
(seminaria philologica), που ιδρύθηκαν στα εκατό χρόνια µεταξύ 1738 και 1838. Η πρώτη
χρονολογία ταυτίζεται µε την ίδρυση του φιλολογικού σεµιναρίου του Göttingen και η
δεύτερη µε την ίδρυση του αντίστοιχου στο Tübingen, οπότε όλα τα γερµανικά
πανεπιστήµια πλην ενός (Würzburg) διέθεταν σεµινάριο κλασικής φιλολογίας, µολονότι
συχνά η µετάβαση από παλαιότερα παιδαγωγικά φροντιστήρια ή από φιλολογικές
εταιρείες που λειτουργούσαν αυτή την περίοδο δεν είναι ξεκάθαρη33. Τα σεµινάρια
χρηµατοδοτούνταν από το κράτος και οι διευθυντές τους έπρεπε να υποβάλλουν αναφορές
σχετικά µε την πρόοδό τους σε κάποια εξωτερική αρχή, συνήθως στο αρµόδιο υπουργείο.
Ο βασικός σκοπός τους ήταν η εκπαίδευση των µελλοντικών δασκάλων και για την
προσέλκυση φοιτητών θεσπίζονταν συχνά υποτροφίες, βραβεία ή διάφορες προσφορές,
όπως λόγου χάρη δωρεάν γεύµατα. Οι κανονισµοί των σεµιναρίων καθόριζαν το γενικό
πλαίσιο λειτουργίας τους, όµως µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα το κράτος επέτρεπε στους
διευθυντές τους να επιλέγουν τους συµµετέχοντες, τα θέµατα, τα κείµενα και τον τρόπο
διδασκαλίας, κατά συνέπεια τους επέτρεπε να θεσµοποιήσουν τα προσωπικά τους
ακαδηµαϊκά ενδιαφέροντα. Ο πολλαπλασιασµός των φιλολογικών σεµιναρίων συνέπεσε
µε την αναδιοργάνωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την αποθέωση του κλασικού
γυµνασίου, σηµατοδοτώντας την εκκοσµίκευση του διδασκαλικού επαγγέλµατος και τον
έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήµατος από φιλολόγους και επαγγελµατίες παιδαγωγούς.
Οι διευθυντές των φιλολογικών σεµιναρίων υποστήριξαν ότι πάνω απ’ όλα διέπλαθαν
ικανούς δασκάλους και στόχευαν στην άνοδο της ποιότητας της διδασκαλίας των
κλασικών συγγραφέων στα σχολεία, ωστόσο η λειτουργία τους συνδέθηκε µε τη
θεσµοποίηση της φιλολογίας ως ανεξάρτητου επιστηµονικού κλάδου. Η µετάβαση αυτή
συνδέεται µε τη δεύτερη περίοδο του σεµιναρίου του Göttingen υπό τη διεύθυνση του
Christian Gottlob Heyne (1729-1812) και µε το αντίστοιχο της Halle υπό τον Friedrich
August Wolf (1759-1824). Σε αυτά το βάρος µετατοπίστηκε από την παθητική διδασκαλία

33

Για την καταγωγή και τη διαµόρφωση του θεσµού των σεµιναρίων βλ. W. Clark, Academic Charisma,
141-182, όπου το κεφάλαιο «The Research Seminar», το οποίο αποτελεί αναθεωρηµένη µορφή του άρθρου
του ιδίου, “On the Dialectical Origins of the Research Seminar”, History of Science 27 (1989): 111-154.
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καθορισµένων κειµένων στην ενεργητική καλλιέργεια των φιλολογικών ικανοτήτων των
φοιτητών µέσω της συµµετοχής τους και της εντατικής µελέτης των ίδιων των πηγών. Τα
κλασικά κείµενα δεν έπρεπε να µελετώνται απλώς για την αισθητική αξία τους, αλλά να
ερµηνεύονται ως πηγές στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιό τους, στοχεύοντας στην κατανόηση
του ελληνικού και ρωµαϊκού πολιτισµού, όχι µόνο λόγω απλού ενδιαφέροντος, αλλά και
σε µια προσπάθεια κατανόησης του σύγχρονου κόσµου. Στη σεµιναριακή διδασκαλία,
ακόµα και στις διαλέξεις, εισήχθησαν νέα εργαλεία και τεχνικές, αίροντας τα όρια µεταξύ
φιλολογικής ερµηνείας και κριτικής, ιστορίας, αρχαιολογίας και αισθητικής, µε
αποτέλεσµα να γίνουν περισσότερο τεχνικές και λεπτοµερείς, αλλά και πιο προσεκτικά
σχεδιασµένες, ώστε να προκαλέσουν την πρωτότυπη έρευνα και συγγραφή από την
πλευρά των φοιτητών και τη µετατροπή τους σε φιλολόγους34.
Το πρώτο σεµινάριο φυσικών επιστηµών ιδρύθηκε το 1825 στη Βόννη µε ρητό
σκοπό την εκπαίδευση καθηγητών για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι φυσικές
επιστήµες καταλάµβαναν λίγες ώρες στο πρόγραµµα σπουδών των γυµνασίων, όµως
αποτελούσαν ανεξάρτητα µαθήµατα στις εξετάσεις του Abitur, ενώ λίγο καλύτερη ήταν η
θέση τους στα πρακτικά γυµνάσια που ιδρύονταν αυτή την εποχή. Εποµένως στην Πρωσία
υπήρχαν οι προοπτικές µιας νέας σταδιοδροµίας για τους φοιτητές των φυσικών
επιστηµών. Το σεµινάριο αποτελούνταν από πέντε τµήµατα – φυσικής, χηµείας,
ορυκτολογίας, βοτανικής, ζωολογίας – καθένα υπό τη διεύθυνση του αντίστοιχου τακτικού
καθηγητή. Οι φοιτητές, µετά από τριετείς σπουδές, εισάγονταν στο σεµινάριο χωρίς
εξετάσεις, έπρεπε να συµµετέχουν και να παραδίδουν εργασίες και στα πέντε τµήµατα,
ενώ η απόκτηση πιστοποιητικού επιτυχούς φοίτησης τους απάλλασσε από τις κρατικές
εξετάσεις για το διδασκαλικό επάγγελµα. Η χρυσή εποχή του σεµιναρίου παρατηρήθηκε
από τα µέσα της δεκαετίας του 1850 και εξής, περίοδο κατά την οποία αναπτύχθηκε
ιδιαίτερα το σχολικό σύστηµα και εδραιώθηκαν τα πρακτικά σχολεία. Το σεµινάριο
εκπλήρωσε το σκοπό του, καθώς από τους 297 φοιτητές που συµµετείχαν σε αυτό την
περίοδο 1825-1866 οι 146 έλαβαν πιστοποιητικό και από αυτούς οι 130 σταδιοδρόµησαν
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ άλλοι 19 (οι 12 χωρίς να λάβουν πιστοποιητικό)
ακολούθησαν πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία. Η κατάργηση του προνοµίου της απαλλαγής
από τις εξετάσεις το 1867, µε συνέπεια τη µείωση του αριθµού των φοιτητών, αλλά
κυρίως η ίδρυση νέων ινστιτούτων µε έµφαση στην επιστηµονική εξειδίκευση, σε

34

Anthony Grafton, “Polyhistor into Philolog: Notes on the Transformation of German Classical
Scholarship, 1780-1850”, History of Universities 3 (1983): 159-192 και Robert S. Leventhal, “The
Emergence of Philological Discourse in the German States, 1770-1810”, Isis 77 (1986): 243-260.
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αντίθεση µε τις απόψεις των πρώτων καθηγητών του, οδήγησε τελικά στην παρακµή του
σεµιναρίου, καθώς δεν αντιπροσώπευε πια τον εννοιολογικό και οργανωτικό πυρήνα των
σπουδών φυσικών επιστηµών στη Βόννη35.
Το σεµινάριο φυσικής του Franz Ernst Neumann (1798-1895) στο Königsberg έχει
θεωρηθεί ως το πρώτο σεµινάριο φυσικών επιστηµών που προώθησε την πρωτότυπη
έρευνα των φοιτητών του, άποψη που βασίζεται κυρίως στη µελλοντική σταδιοδροµία
διδακτόρων του όπως ο Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887). Παράλληλα αποτελεί και
το µοναδικό σεµινάριο για το οποίο διαθέτουµε µια εξαιρετική µελέτη της οργάνωσης και
λειτουργίας του36. Το φυσικοµαθηµατικό σεµινάριο του Königsberg ιδρύθηκε το 1834 µε
κρατική έγκριση, αποτελούµενο ωστόσο από δύο ξεχωριστά τµήµατα, µε το µαθηµατικό
τµήµα να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Carl Gustav Jacobi (1804-1851). Με δεδοµένη
την ανεπαρκή προετοιµασία των φοιτητών στη φυσική, ο Neumann προσπάθησε να
προσαρµόσει τη διδασκαλία του ώστε να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ σχολείου και
πανεπιστηµίου και να δηµιουργήσει ένα κοινό υπόβαθρο. Αυτό το πέτυχε µέσω ενός
εισαγωγικού µαθήµατος µηχανικής, συνοδευόµενο από ασκήσεις για τους φοιτητές, όπου
το µεγαλύτερο µέρος καταλάµβανε η µελέτη του φυσικού εκκρεµούς. Η διδασκαλία της
µηχανικής δεν προσανατολιζόταν στην εκµάθηση των αναλυτικών εξισώσεων κίνησης,
αλλά στην εκπαίδευση σε ποσοτικές µεθόδους, και για το σκοπό αυτό ο Neumann
εισήγαγε εργαλεία όπως µαθηµατικές τεχνικές ποσοτικοποίησης, καθώς επίσης και
τεχνικές µετρήσεων ακριβείας όπως η ανάλυση τυχαίων και συστηµατικών σφαλµάτων, η
µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, η οργανολογία και τα πρωτόκολλα πειραµατισµού.
Τόνιζε πάντα την αµοιβαία αλληλεπίδραση µεταξύ θεωρητικών διατυπώσεων και
πειραµατικών αποτελεσµάτων και την εξάρτηση και των δύο από τις υλικές συνθήκες του
πειράµατος, ενώ πίστευε ότι η θεωρητική φυσική έπρεπε να διδάσκεται σε συνδυασµό µε
τις τεχνικές του πειραµατισµού ακριβείας, καθώς η ανάλυση των σφαλµάτων αποτελούσε
στρατηγικό εργαλείο για την εµπειρική αποτίµηση µιας θεωρίας. Σε µια εποχή που ακόµα
δεν είχαν πειστεί όλοι για τη νοµιµότητα της εφαρµογής των µαθηµατικών στη φυσική, η
διδασκαλία του Neumann συνιστούσε καινοτοµία. Σύµφωνα µε την Olesko, στο βαθµό
που η διαµόρφωση ενός επιστηµονικού κλάδου βασίζεται στη διδασκαλία του, ο Neumann
συνεισέφερε σηµαντικά στη θεσµοποίηση της µαθηµατικής ή θεωρητικής φυσικής στα
35

Gert Schubring, “The Rise and Decline of the Bonn Natural Sciences Seminar”, Osiris, 2nd series, 5
(1989): 56-93. Το σεµινάριο διέκοψε τη λειτουργία του το 1887, εποχή κατά την οποία και οι πέντε
επιστήµες που διδάσκονταν αρχικά σε αυτό είχαν αποκτήσει τα δικά τους ινστιτούτα. Έως τότε συνέχιζαν να
το παρακολουθούν εντατικά όσοι φοιτητές σκόπευαν να ακολουθήσουν καθηγητική σταδιοδροµία.
36
Kathryn M. Olesko, Physics as a Calling: Discipline and Practice in the Königsberg Seminar for Physics,
Ithaca: Cornell University Press, 1991.
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µέσα του 19ου αιώνα. Βέβαια, από τους 208 φοιτητές που συµµετείχαν στο σεµινάριο στα
42 χρόνια της διεύθυνσής του – ένας αρκετά µέτριος αριθµός – οι µισοί σταδιοδρόµησαν
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και οι περισσότεροι από αυτούς µάλιστα σε κλασικά
γυµνάσια. Τίθεται εποµένως το ερώτηµα της σηµασίας της συγκεκριµένης διδασκαλίας σε
ανθρώπους που δεν θα δίδασκαν φυσική στο επίπεδο που την έµαθαν και θα είχαν
περιορισµένες ευκαιρίες πρωτότυπης έρευνας. Το σεµινάριο ωστόσο αποδείχθηκε
ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς διαµόρφωσε στους συµµετέχοντες ένα «ήθος της ακρίβειας»,
το οποίο µετέφεραν στα σχολεία, συµβάλλοντας στην εδραίωση νέων παιδαγωγικών
πρακτικών, ενώ παράλληλα τους επέτρεψε να συγκροτήσουν και να διατηρήσουν τις
ταυτότητές τους ως φυσικοί37.
Μία ακόµα καινοτοµία που έχει συνδυαστεί µε τα γερµανικά πανεπιστήµια αποτελεί
η εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών και η ανάπτυξη του θεσµού του εργαστηρίου ή
ινστιτούτου – η ονοµασία συχνά δεν ήταν ξεκάθαρη. Από τον 18ο αιώνα στα
πανεπιστήµια υπήρχαν συλλογές οργάνων που χρησιµοποιούνταν για πειραµατικές
επιδείξεις κατά τη διάρκεια των διαλέξεων στις φυσικές επιστήµες και την ιατρική.
Σταδιακά άρχισαν να χρησιµοποιούνται και για ερευνητικούς σκοπούς από τους
αντίστοιχους τακτικούς καθηγητές, οι οποίοι συχνά τις σχηµάτιζαν µε δικά τους έξοδα και
πρωτοβουλία, µε αποτέλεσµα ο θάνατος ή η αποµάκρυνσή τους να συνεπάγεται και την
απώλεια των αντίστοιχων συλλογών. Η συγκρότηση ερευνητικών εργαστηρίων και η
πρακτική άσκηση των φοιτητών πιθανώς δεν εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα γερµανικά
κράτη38, ωστόσο εκεί έλαβε µια ανάπτυξη χωρίς προηγούµενο.
Η ανάπτυξη του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ερευνητικού εργαστηρίου έχει
συνδεθεί µε τον Justus von Liebig (1803-1873) και το Πανεπιστήµιο του Giessen. Όταν ο
Liebig διορίστηκε στο Giessen το 1824 πρότεινε µαζί µε τους καθηγητές ορυκτολογίας και
µαθηµατικών τη σύσταση ενός χηµικού-φαρµακευτικού ινστιτούτου, ωστόσο το
πανεπιστήµιο αρνήθηκε, καθώς δεν θεωρούσε κύριο καθήκον του την εκπαίδευση
φαρµακοποιών ή άλλων τεχνιτών, όµως τελικά τους επιτράπηκε να το συγκροτήσουν µε
δικά τους µέσα, κάτι που πραγµατοποιήθηκε το 1826. Η αρχική λειτουργία του δεν
διέφερε από αντίστοιχες σχολές εκπαίδευσης φαρµακοποιών, καθώς περιλάµβανε πρώτα
37

Για τα σεµινάρια φυσικής γενικότερα βλ. επίσης Christa Jungnickel and Russell McCormmach, The
Intellectual Mastery of Nature: Theoretical Physics from Ohm to Einstein, 2 vol., Chicago: The University of
Chicago Press, 1986, 1, 78-112. Το έργο αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών για την
ανάπτυξη και διδασκαλία της φυσικής στις γερµανόφωνες χώρες.
38
Βλ. για παράδειγµα W. A. Smeaton, “The early history of laboratory instruction in chemistry at the Ecole
Polytechnique, Paris, and elsewhere”, Annals of Science 10 (1954): 224-233 και Margaret Bradley, “The
facilities for practical instruction in science during the early years of the Ecole Polytechnique”, Annals of
Science 33 (1976): 425-446.
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µια γενική εκπαίδευση σε επιστήµες όπως η χηµεία, η βοτανική, η ορυκτολογία κλπ. και
ακολούθως εκµάθηση ενός συστήµατος ποιοτικής ανάλυσης. Σταδιακά ο Liebig επινόησε
απλές, γρήγορες και αξιόπιστες τεχνικές ανάλυσης που εφάρµοσε στον αναδυόµενο κλάδο
της οργανικής χηµείας. Σκοπός του ήταν να τις διδάξει στους φοιτητές, ώστε µε τις
δεξιότητες που αποκτούσαν να γίνουν και οι ίδιοι ερευνητές, να επιλύσουν δηλαδή
προβλήµατα που ο ίδιος τους έθετε και να παράγουν αξιόπιστη γνώση. Σύντοµα οι
φοιτητές που έρχονταν να σπουδάσουν χηµεία ξεπέρασαν σε αριθµό τους αντίστοιχους της
φαρµακευτικής. Με ένα αρκετά µικρό κόστος εκπαιδεύονταν επί έξι ηµέρες την εβδοµάδα
στην ανάλυση οργανικών ενώσεων και ακολούθως µπορούσαν να αφιερωθούν στην
πρωτότυπη έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσίευαν στο περιοδικό του Liebig –
το Annalen der Pharmacie (Annalen der Chemie und Pharmacie µετά το 1840). Από τα
µέσα της δεκαετίας του 1830 άρχισαν να επισκέπτονται το εργαστήριο και ήδη
εκπαιδευµένοι χηµικοί, µε σκοπό την εξοικείωση µε τις µεθόδους του και την προσωπική
επαφή µε τον ίδιο τον Liebig. Έτσι το εργαστήριο µεταβλήθηκε σε διεθνές κέντρο
εκπαίδευσης και έρευνας στη χηµεία και σε πρότυπο για τη λειτουργία ενός µεγάλης
κλίµακας ερευνητικού εργαστηρίου39.
Η ίδρυση εργαστηρίων και ινστιτούτων δεν περιορίστηκε στη φιλοσοφική σχολή,
καθώς τη δεκαετία του 1830 ανάλογες προσπάθειες παρατηρήθηκαν και στην ιατρική
σχολή, σε µια εποχή έντονων συζητήσεων για τη φύση της ιατρικής και τη θέση της στα
πανεπιστήµια. Η περίοδος των µεταρρυθµίσεων στην Πρωσία οδήγησε τελικά τη
διοικητική υπαγωγή της ιατρικής στο ίδιο υπουργείο που διαχειριζόταν τις εκπαιδευτικές
και εκκλησιαστικές υποθέσεις, το αποκαλούµενο Kulturministerium, γεγονός που µε τη
σειρά του προκάλεσε πολλές συζητήσεις σχετικά µε τη σχέση µεταξύ της ιατρικής ως
καθαρής επιστήµης και ως επαγγελµατικής, λειτουργικής ικανότητας, µε άλλα λόγια
µεταξύ θεωρίας και πρακτικής40. Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφέρον για τη θεµελίωση ενός

39

Σχετικά µε το εργαστήριο του Liebig βλ. J. B. Morrell, “The Chemists Breeders: The Research Schools of
Liebig and Thomas Thomson”, Ambix 19 (1972): 1-46 και Frederic L. Holmes, “The Complementarity of
Teaching and Research in Liebig’s Laboratory”, Osiris, 2nd series, 5 (1989): 121-164. Για τη ζωή και το
έργο του βλ. F. L. Holmes, “Justus von Liebig”, C. C. Gillispie (ed.), Dictionary of Scientific Biographies, 16
τόµ., New York: Charles Scribner’s Sons, 1970-1980, 8, 329-348 και William H. Brock, Justus von Liebig.
The Chemical Gatekeeper, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Το άρθρο του Morrell έθεσε την
έννοια της «ερευνητικής σχολής» ως ιστοριογραφικής κατηγορίας, ένα θέµα για το οποίο αρκούµαστε να
παραπέµψουµε στο John W. Servos, “Research Schools and Their Histories”, Osiris, 2nd series, 8 (1993): 315.
40
Richard L. Kremer, “Between Wissenschaft and Praxis: Experimental Medicine and the Prussian State,
1807-1848”, Gert Schubring (ed.), ‘Einsamkeit und Freiheit’ neu Besichtigt. Universitätreformen und
Disziplinenbildung in Preussen als modell für Wissenschaftspolitik im Europa des 19. Jahrhunderts,
Stuttgart: Steiner, 1991, 155-170 και του ιδίου, “Building Institutes for physiology in Prussia, 1836-1846:
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αυτόνοµου κλάδου της φυσιολογίας, ανεξάρτητου δηλαδή από την ανατοµία µε την οποία
συνδιδασκόταν µέχρι τότε, οδήγησε στη διατύπωση διαφορετικών προτάσεων για την
οργάνωση ινστιτούτων που συνεπάγονταν διαφορετικές αντιλήψεις για το είδος της
ιατρικής εκπαίδευσης που έπρεπε να προσφέρει το πανεπιστήµιο. Τελικά, το 1839, το
υπουργείο έκανε αποδεκτή την πρόταση του Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) για την
ίδρυση ενός ινστιτούτου φυσιολογίας στο Breslau, µε στόχο τις ευκολότερες επιδείξεις
κατά τις διαλέξεις του, την πρωτότυπη έρευνα από τον ίδιο και τους βοηθούς του, αλλά
και τις µικροσκοπικές παρατηρήσεις και πειραµατικές ασκήσεις από όλους τους φοιτητές.
Η λειτουργία του ουσιαστικά είχε ξεκινήσει από το 1823, οπότε ο Purkyně πήγε στο
Breslau, καθώς µαζί µε περιστασιακούς βοηθούς και ορισµένους ικανούς φοιτητές είχε
αναπτύξει ένα πρόγραµµα πρωτότυπης έρευνας. Η καινοτοµία του ωστόσο έγκειται στην
παιδαγωγική λειτουργία του. Επηρεασµένος έντονα από τις θεωρίες του Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827), ο Purkyně πίστευε ότι ο φοιτητής έπρεπε να γίνει ο πρωταρχικός
παράγοντας της ίδιας του της εκπαίδευσης και ότι το ινστιτούτο πραγµατοποιούσε τις
ορθές αρχές της παιδαγωγικής. Η επιστηµονική εκπαίδευση έπρεπε να βασίζεται στην
πρακτική και η γνώση να συνιστά το αποτέλεσµα της άµεσης αλληλεπίδρασης του
φοιτητή µε το αντικείµενο της µάθησης, ενώ εκπαίδευση των αισθήσεών του θα
πραγµατοποιούταν µε την υιοθέτηση απτής εξάσκησης41.
Στο µέσο του αιώνα ο αριθµός των σεµιναρίων, εργαστηρίων και ινστιτούτων
αυξήθηκε σηµαντικά, αυτά ωστόσο διατηρούσαν έναν προσωπικό χαρακτήρα, καθώς
συνδέονταν στενά µε τον εκάστοτε διευθυντή τους. Όπως φαίνεται και από τους αριθµούς
φοιτητών που παραθέσαµε παραπάνω, είχαν ένα ιδιαίτερα επιλεκτικό και ελιτιστικό
χαρακτήρα, ενώ οι περισσότεροι συµµετέχοντες στόχευαν σε σταδιοδροµία στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και λίγοι ακολούθησαν πανεπιστηµιακή καριέρα ή κατέλαβαν
θέσεις στην κρατική γραφειοκρατία. Αρχικά η στάση των κυβερνητικών παραγόντων δεν
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Καθώς το κράτος διατηρούσε µια ωφελιµιστική στάση και
στόχευε πρωταρχικά στην εκπαίδευση ικανών κρατικών λειτουργών, η χρηµατοδότηση
συχνά κατευθυνόταν σε παλαιότερα σεµινάρια µε έντονο παιδαγωγικό χαρακτήρα, παρά
σε νεότερα, επίσηµα ή ανεπίσηµα, που προσανατολίζονταν στην έρευνα. Παρόµοιες
απόψεις επικρατούσαν και στο εσωτερικό των πανεπιστηµίων. Όταν ο Liebig πρότεινε την

Contexts, interests and rhetoric”, Andrew Cunningham and Perry Williams (eds.), The Laboratory
Revolution in Medicine, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 72-109.
41
William Coleman, “Prussian Pedagogy: Purkyně at Breslau, 1823-1839”, William Coleman and Frederic
L. Holmes (eds.), The Investigative Enterprise: Experimental Physiology in Nineteenth-Century Medicine,
Berkeley: University of California Press, 1988, 15-64.
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επέκταση των χηµικών εργαστηρίων, σε µια προσπάθεια καθιέρωσης της χηµείας ως
επιστήµης και όχι ως απλής τέχνης, παγίωσης της θέσης της στα πανεπιστήµια και
αύξησης του κοινωνικού γοήτρου της µέσω των ωφελειών της, δεν συνάντησε µόνο την
άρνηση των κρατικών αξιωµατούχων, αλλά και των υπόλοιπων χηµικών της Πρωσίας, οι
οποίοι δεν έδειξαν ενθουσιασµό για τα µεγάλης κλίµακας ερευνητικά ινστιτούτα που
πρότεινε ο Liebig. Πέρα από τα οικονοµικά ζητήµατα που ανέκυπταν, θεωρούσαν ότι αυτό
το είδος της πρακτικής εκπαίδευσης δεν είχε θέση στα πανεπιστήµια, ότι η χηµεία
αποτελούσε απλώς ένα βοηθητικό κλάδο της ιατρικής και ότι δεν υπήρχε ζήτηση για
χηµικούς, παρά µόνο για φαρµακοποιούς που εκπαιδεύονταν στις υπάρχουσες δοµές42.
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1860 το σύστηµα των σεµιναρίων και των
ινστιτούτων γενικεύτηκε, αποκτώντας ένα χαρακτήρα επίσηµο και µόνιµο, σε µια
διαδικασία που έχει περιγραφεί από τους ιστορικούς ως «θεσµική επανάσταση»43. Η
επίσηµη αναγνώριση οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της χρηµατοδότησης, η οποία δεν
αφορούσε µόνο τη λειτουργία τους αλλά και την οικοδόµηση ξεχωριστών, πολυδάπανων
κτηρίων και τον πλήρη εξοπλισµό τους, µε αποτέλεσµα σταδιακά τα ινστιτούτα να
απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού των πανεπιστηµίων. Ενδεικτικό
της επέκτασης και του προσανατολισµού του συστήµατος ήταν ότι την περίοδο 1882-1907
στα εννέα πρωσικά πανεπιστήµια ιδρύθηκαν 9 σεµινάρια σε νοµικές σχολές, 4 σε
θεολογικές, 86 ινστιτούτα, εργαστήρια και κλινικές σε ιατρικές και 77 σεµινάρια και
ινστιτούτα σε φιλοσοφικές, όπου τη µερίδα του λέοντος έλαβαν οι φυσικές επιστήµες44.
Κάθε ινστιτούτο περιλάµβανε αίθουσα για τις διαλέξεις και τις αντίστοιχες πειραµατικές
επιδείξεις, χώρους για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών, ανεξάρτητους χώρους
για έρευνα από τον διευθυντή, το υπόλοιπο προσωπικό και τους προχωρηµένους φοιτητές
και βιβλιοθήκη. Ως διευθυντής επιλεγόταν κάποιος εξέχων καθηγητής του αντίστοιχου
επιστηµονικού κλάδου, που ήταν άµεσα υπόλογος στο κράτος, επιφέροντας έτσι ένα
ρήγµα στην παραδοσιακή σχέση µεταξύ πανεπιστηµίου και κράτους, ενώ ήταν υπεύθυνος
για κάθε τµήµα του ινστιτούτου µέσω µιας αυστηρά ιεραρχικής δοµής. Τα ινστιτούτα
συνέχισαν να αφιερώνουν µεγάλο µέρος της δραστηριότητάς τους στις εκπαιδευτικές
42

Βλ. R. Steven Turner, “Justus Liebig versus Prussian chemistry: Reflections on early institute-building in
Germany”, Historical Studies in the Physical Sciences 13 (1982): 129-162.
43
Βλ. David Cahan, “The institutional revolution in German physics, 1865-1914”, Historical Studies in the
Physical Sciences 15 (1982): 1-65 και Timothy Lenoir, “Laboratories, medicine and public life in Germany,
1830-1849: Ideological roots of the institutional revolution”, A. Cunningham and P. Williams (ed.), The
Laboratory Revolution in Medicine, 14-71. Για την εξέλιξη των ινστιτούτων χηµείας, του πιο ταχέως
αναπτυσσόµενου επιστηµονικού κλάδου στη Γερµανία, βλ. Jeffrey A. Johnson, “Academic Chemistry in
Imperial Germany”, Isis 76 (1985): 500-524.
44
C. McClelland, State, society and university, 281.
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λειτουργίες, µιας και το κράτος και η κοινωνία συνέχισαν να προσδοκούν από τα
πανεπιστήµια την παραγωγή καταρτισµένων υπαλλήλων και επαγγελµατιών, ωστόσο
εξέφραζαν τη διάδοση ενός νέου ερευνητικού ήθους και συνιστούσαν κεντρικό σηµείο
ενός νέου προσανατολισµού για τα πανεπιστήµια. Αναπόφευκτο αποτέλεσµα της
ανάπτυξης των ίδιων και των µεθόδων τους ήταν η προοδευτική εξειδίκευση της ίδιας της
επιστηµονικής έρευνας, η ανάπτυξη νέων επιστηµονικών κλάδων, ειδικοτήτων και πεδίων
αποµονωµένων µεταξύ τους, ακόµα και στο πλαίσιο της ίδιας σχολής, µε τελική συνέπεια
την καταστρατήγηση της ενότητας της επιστήµης, αυτής της κεντρικής έννοιας των
µεταρρυθµίσεων στις αρχές του αιώνα. Τα εντυπωσιακά επιτεύγµατα της γερµανικής
επιστήµης συγκέντρωσαν τον παγκόσµιο θαυµασµό και η νέα δοµή των πανεπιστηµίων
θεωρήθηκε πρότυπο επιστηµονικής ανάπτυξης από τους συγχρόνους της. Ωστόσο η
ερµηνεία αυτών των εξελίξεων αποτελεί ακόµα αντικείµενο συζητήσεων µεταξύ των
ιστορικών45.

Ο Joseph Ben-David υποστήριξε ότι τα επιστηµονικά επιτεύγµατα της Γερµανίας
οφείλονταν στην απουσία συγκεντρωτικού συστήµατος και στον ανταγωνισµό µεταξύ
πανεπιστηµίων και µεταξύ προσώπων, και όχι στην επικρατούσα εκπαιδευτική φιλοσοφία
ή στην εσωτερική οργάνωση κάθε ιδρύµατος ξεχωριστά. Ο µεγάλος αριθµός
πανεπιστηµίων, ανεξάρτητων µεταξύ τους λόγω της πολιτικής αποκέντρωσης, καθιστούσε
δυνατή την κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών, µε αποτέλεσµα την επικράτηση µιας
ατµόσφαιρας επιστηµονικού ανταγωνισµού που δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Η ανάγκη
προσέλκυσης διάσηµων καθηγητών και µεγάλου αριθµού φοιτητών οδήγησε σε θεσµικές
εκπαιδευτικές καινοτοµίες, νέες ερευνητικές εγκαταστάσεις και νέους επιστηµονικούς
ρόλους, ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των πανεπιστηµίων είχε µε τη σειρά του ως
αποτέλεσµα την ευκολότερη και ταχύτατη διάδοσή τους. Μετά το µέσο του 19ου αιώνα, ο
κορεσµός των καθηγητικών εδρών σε κάποιο επιστηµονικό πεδίο οδηγούσε όσους
απέβλεπαν σε ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία να αφιερωθούν στην έρευνα, µελέτη και
ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειµένων, τα οποία αρχικά θεωρούνταν υποπεδία και δεν
σχετίζονταν άµεσα µε ωφελιµιστικά ζητήµατα, όµως τελικά οδηγούσαν στην αναγνώρισή
45

Για τις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και τα ερωτήµατα που συνδέονται µε τη γερµανική επιστήµη, τη
θεσµοποίηση νέων επιστηµονικών κλάδων και τη σχέση τους µε τα πανεπιστήµια βλ. R. Steven Turner,
“German Science, German Universities: Historiographical Perspectives from the 1980s”, G. Schubring (ed.),
‘Einsamkeit und Freiheit’ neu Besichtigt, 24-36· του ιδίου “Commentary”, Osiris, 2nd series, 5 (1989): 296304· Kathryn M. Olesko, “Commentary: On Institutes, Investigations, and Scientific Training”, W. Coleman
and F. L. Holmes (eds.), The Investigative Enterprise, 295-332 και της ιδίας, “Introduction”, Osiris, 2nd
series, 5 (1989): 6-14.
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τους ως αυτόνοµων επιστηµονικών κλάδων µε τη δηµιουργία της αντίστοιχης έδρας. Ξανά
ο ανταγωνισµός µεταξύ των πανεπιστηµίων οδηγούσε στη διάδοση της νέας ειδικότητας.
Σύµφωνα µε τον Ben-David, στο δεύτερο µισό του αιώνα τα γερµανικά πανεπιστήµια
επέδειξαν µια οργανωτική ακαµψία απέναντι σε διανοητικές, κρατικές και κοινωνικές
πιέσεις λόγω της θέσης τους στο ταξικό σύστηµα και της αυξανόµενης αντίδρασής τους
στη διαφοροποίηση, ακολουθώντας τακτικές για τη διατήρηση των προνοµίων και της
ελευθερίας τους. Ο κορεσµός των εδρών και η απόλυτη κυριαρχία τους στα ινστιτούτα
οδηγούσε τους νέους ερευνητές σε υποδεέστερες θέσεις, χωρίς ελπίδες προαγωγής, µε
συνέπεια την παραγωγή συστηµατικού έργου, όχι όµως και νέων ανακαλύψεων ή
καινοτοµιών46.
Η λειτουργία του ανταγωνισµού, όµως, προϋποθέτει την απόδοση υψηλής αξίας
στην έρευνα και σε αυτό το πλαίσιο ο Roy Steven Turner συµπλήρωσε, και άσκησε
εµµέσως κριτική, στην ερµηνεία του Ben-David, τονίζοντας το ρόλο της «προσταγής για
έρευνα» (research imperative) ως την κινητήρια δύναµη πίσω από τις αλλαγές στα
πανεπιστήµια στην Πρωσία και ως αποτέλεσµα και σε άλλα γερµανικά πανεπιστήµια47. Η
προσταγή αυτή συνίσταται σε ένα ιδανικό για τη σωστή λειτουργία των καθηγητών που
δεν θεωρεί καθήκον τους µόνο τη µετάδοση της γνώσης, αλλά και την επέκτασή της µέσω
της κριτικής και της έρευνας. Το ιδανικό αυτό αντιπροσώπευε την ηθική και φιλοσοφική
δέσµευση στην «ιδεολογία της Wissenschaft», που όπως είδαµε αναπτύχθηκε στις πρώτες
δεκαετίες του 19ου αιώνα κατά τις συζητήσεις για τη µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων,
ενώ το σύστηµα των σεµιναρίων υπήρξε η θεσµική έκφραση του νέου ήθους που
διαµορφώθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Η ιδεολογία αυτή εµφανίστηκε τα επόµενα χρόνια και
στη ρητορική των φυσικών επιστηµόνων, στην προσπάθειά τους για την απόκτηση κύρους
και

την

προσέλκυση

φοιτητών,

τη

δικαιολόγηση

της

εντατικής

ερευνητικής

δραστηριότητας και την εξύψωση της έρευνας σε παιδαγωγικό εργαλείο. Έτσι, η νέα
ιδεολογία συνιστούσε µια ρητορική δικαιολόγησης που αντανακλούσε παρά διαµόρφωνε
46

Joseph Ben-David, “Scientific Productivity and Academic Organization in Nineteenth Century Medicine”,
American Sociological Review 25 (1960): 828-843· Joseph Ben-David and Awraham Zloczower,
“Universities and Academic Systems in Modern Societies”, Archives Européennes de Sociologie 3 (1962):
45-84· Joseph Ben-David, The Scientist’s Role, 108-138. Η εµπειρική βάση αυτής της άποψης προέρχεται
από τη διατριβή του Zloczower σχετικά µε τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας και τις επιστηµονικές ανακαλύψεις
στον κλάδο της φυσιολογίας. Για µία κριτική της εξήγησης της επιστηµονικής ανάπτυξης µόνο µέσω των
αντιλήψεων για τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας βλ. Steven Turner, Edward Kerwin, David Woolwine, “Careers
and Creativity in Nineteenth-Century Physiology: Zloczower Redux”, Isis 75 (1984): 523-529.
47
R. Steven Turner, “The Growth of Professorial Research in Prussia”, “University Reformers and
Professorial Scholarship”, “The Prussian Universities and the Concept of Research”, “The Prussian
Professoriate and the Research Imperative, 1790-1840”, H. N. Jahnke and M. Otte (eds), Epistemological
and Social Problems of the Sciences in the Early Nineteenth Century, Dordrecht: Reidel, 1981, 109-121 και
“The Great Transition and the Social Patterns of German Science”, Minerva 25 (1987): 56-76.
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επικρατούσες ιδέες και πρακτικές, ενώ το αρχικό συνθετικό και κανονιστικό ιδανικό της
µάθησης ερµηνεύτηκε εκ νέου ώστε να θέσει το κύρος του στην υπηρεσία της έρευνας, της
εξειδίκευσης και της ανάδυσης νέων επιστηµονικών κλάδων.
Σε ένα άλλο επίπεδο, η «προσταγή για έρευνα» ήταν ένα θεσµικό και επαγγελµατικό
ιδανικό που διακήρυσσε ότι οι διορισµοί και οι προαγωγές εντός του πανεπιστηµιακού
συστήµατος θα έπρεπε να βασίζονται πρωταρχικά στα εξειδικευµένα ερευνητικά
επιτεύγµατα και στο κύρος που απολάµβανε κανείς µεταξύ των καθηγητών της
ειδικότητάς του. Κατά τον 18ο αιώνα τα πανεπιστήµια έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στους
διορισµούς, θέτοντας κριτήρια που εξυπηρετούσαν τα τοπικά συµφέροντά τους. Η φήµη
και οι δηµοσιεύσεις κάθε υποψηφίου λαµβάνονταν υπόψη, ωστόσο ο σκοπός και η φύση
αυτών των δηµοσιεύσεων διέφεραν σηµαντικά από τις αντίστοιχες του επόµενου αιώνα. Η
συγγραφική δραστηριότητα των καθηγητών αφιερωνόταν κυρίως σε εγκόλπια, επιτοµές ή
συλλογές, µε στόχο την καταξίωση στα µάτια ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού και
όχι σε µια µικρή οµάδα ειδικών. Από τις αρχές του 19ου αιώνα στις διαδικασίες διορισµών
και προαγωγών δόθηκε έµφαση στις πρωτότυπες δηµοσιεύσεις µέσω έρευνας και στην
καταξίωση του υποψηφίου εντός της σχετικής επιστηµονικής κοινότητας, ανεξάρτητα από
τη γνώµη των υπόλοιπων µελών της σχολής. Το πρωσικό κράτος υιοθέτησε αυτό το
ιδανικό και διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην εδραίωσή του ως κανόνα, µέσω της όλο
και πιο ενεργητικής ενασχόλησής του µε την επιλογή των καθηγητών, η οποία συνδέεται
µε τη νέα πολιτική του έναντι των πανεπιστηµίων αυτή την περίοδο, µία πολιτική που
απέβλεπε στη µεγαλύτερη επίβλεψή τους και την εκµετάλλευση του κύρους τους για
εθνικιστικούς στόχους. Τα πανεπιστήµια θεωρήθηκαν εµβλήµατα του πρωσικού
πνεύµατος και κύρια εστία της γερµανικής κουλτούρας και ως τέτοια έπρεπε να
αντιµετωπίζονται ως εθνικά σύµβολα, συνεπώς χρειάζονταν καθηγητές µε κύρος σε
ολόκληρη την Ευρώπη και όχι απλούς δασκάλους.
Η «προσταγή για έρευνα» συνδέεται επίσης µε µια βαθιά αλλαγή στις ίδιες τις
επιστηµονικές κοινότητες. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα διάφοροι
επιστηµονικοί

κλάδοι

της

φιλοσοφικής

σχολής

διήλθαν

από

µια

διαδικασία

«επαγγελµατοποίησης», µια διαδικασία που παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά σε όλους
τους κλάδους. Η κοινότητα που σχηµάτιζαν όσοι έγραφαν, διάβαζαν και έκριναν σοβαρά
έργα συνδέθηκε στενότερα µε τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, ενώ η συµµετοχή σε αυτή
εξαρτιόταν όλο και περισσότερο από ακαδηµαϊκές διαδικασίες. Η «σοβαρή έρευνα»
επικεντρώθηκε σε προβλήµατα που ήταν προσιτά µόνο σε ειδικούς, απορρίπτοντας άλλα
ως µη νόµιµα· υπό αυτή την έννοια η ακαδηµαϊκή ελίτ «οικειοποιήθηκε» τους
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αντίστοιχους κλάδους, αποκλείοντας από το εγχείρηµα τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ή
αποδίδοντάς τους την ιδιότητα του ερασιτέχνη. Την περίοδο αυτή παρατηρείται σηµαντικό
ενδιαφέρον για την οριοθέτηση των διάφορων επιστηµών, τον καθορισµό των
προβληµάτων και των µεθόδων τους, τη δικαιολόγηση των δραστηριοτήτων τους και την
διερεύνηση της φιλοσοφικής και γνωσιολογικής βάσης τους. Η επαγγελµατοποίησή τους
επέβαλλε την ανεξαρτησία τους από τις επαγγελµατικές σχολές και συνεπαγόταν την
αποδοχή των νέων επιστηµονικών αξιών που βασίζονταν στην εξειδίκευση. Οι αλλαγές
αυτές παρουσιάζουν οµοιότητες µε τις µεταβολές που παρουσιάζονται την ίδια εποχή στα
παραδοσιακά

επαγγέλµατα,

όπου

το

βάρος

µετατίθεται

στη

«λειτουργική

πραγµατογνωµοσύνη», δηλαδή την απόκτηση δεξιοτήτων και την ικανότητα εκτέλεσής
τους. Σύµφωνα µε τον Turner, τα µεταρρυθµισµένα πανεπιστήµια παρείχαν το πλαίσιο
εντός του οποίου µπορούσε να αναπτυχθεί η διαδικασία της επαγγελµατοποίησης, ενώ
αυτή η διαδικασία µε τη σειρά της µετέβαλλε τη φύση των δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονταν στα πανεπιστήµια. Παρατηρήθηκε αρχικά στην κλασική φιλολογία µεταξύ
1800 και 1820, στην ιστορία µεταξύ 1820 και 1835 και στις φυσικές επιστήµες µεταξύ
1825 και 184548. Η έρευνα και η δηµιουργία νέας γνώσης συνδέθηκαν µε τα πανεπιστήµια
και οδήγησαν στην ηγεµονική θέση της Γερµανίας σε αυτές τις επιστήµες.
Η Kathryn Olesko υποστήριξε ότι στη µελέτη των σεµιναρίων και των ινστιτούτων
των φυσικών επιστηµών, και ιδιαίτερα της ιατρικής, θα πρέπει να αποφεύγεται η
ιστοριογραφική παράδοση που θεωρεί τη φιλοσοφική σχολή και τις ιδεολογίες της ως
πρότυπα για την ανάλυση όλων των επιστηµονικών κλάδων. Πολλά από αυτά
αποτελούσαν εξέλιξη ανεπίσηµων οµάδων που σχηµατίζονταν εν είδει φροντιστηρίου για
να αντιµετωπίσουν την ανεπαρκή προετοιµασία των φοιτητών στα σχολεία, και τα υψηλά
ιδανικά της Bildung ή της Wissenschaft δεν είχαν πρακτική σηµασία ή δεν εµφανίστηκαν
συχνά, ενώ η αρχική ανάπτυξή τους συνδέεται περισσότερο µε µια επιθυµία αλλαγής των
διδακτικών πρακτικών. Τα σεµινάρια των ανθρωπιστικών επιστηµών αποτελούσαν ένα
µοντέλο για το πώς µπορούσε να αποκτηθεί η επίσηµη κρατική αναγνώριση µε την
απαραίτητη οικονοµική υποστήριξη. Μετά τη θεσµοποίησή τους η έρευνα συχνά εισήχθη,
όµως πάντα συµπλήρωνε και σπάνια υποκαθιστούσε την πρωταρχικά εκπαιδευτική
48

Η καθυστερηµένη ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών έχει συχνά αποδοθεί στην αρνητική επίδραση της
Naturphilosophie, του γερµανικού ροµαντικού ρεύµατος που συνδέεται µε το έργο του Schelling· το ίδιο
ρεύµα ωστόσο έχει θεωρηθεί υπεύθυνο για σηµαντικές ανακαλύψεις. Σύµφωνα µε τον Turner
(“Commentary”, 301), τέτοιου είδους ερωτήµατα συνδέονται µε τη δυσκολία να ενταχθεί η ροµαντική
περίοδος στις µεγάλες αφηγήσεις για την ανάπτυξη της γερµανικής επιστήµης κατά τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα
σε όσες βασίζουν τη σηµασία της στην οργάνωση και τους θεσµούς της. Για τον περίπλοκο ρόλο της
Naturphilosophie βλ. επίσης το Kenneth L. Caneva, “Physics and Naturphilosophie: A Reconnaissance“,
History of Science 35 (1997): 35-106.
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λειτουργία. Η δοµή και το περιεχόµενο της διδασκαλίας καθορίζονταν από την
«παιδαγωγική προσταγή» της αναδιοργάνωσης της γνώσης, των ερευνητικών µεθόδων και
των πειραµατικών δεξιοτήτων µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να αφοµοιωθούν από
τους φοιτητές µέσα στην τάξη, προκειµένου να µπορούν και αυτοί ακολούθως να
ασχοληθούν µε την έρευνα. Έτσι, η επίδραση του νεοουµανισµού στην προώθηση της
έρευνας έπεται των παιδαγωγικών, ή ακόµα και των επαγγελµατικών, αναγκών. Άλλωστε
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η γένεση του σύγχρονου ερευνητικού πανεπιστηµίου
σηµατοδότησε ταυτόχρονα και τη γένεση του σύγχρονου διδακτικού πανεπιστηµίου49.
Τέλος, ορισµένες νεότερες µελέτες θέτουν µία νέα κοινωνικοοικονοµική διάσταση,
εκτός από την ιδεολογική και θεσµική, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
παραλληλισµός µεταξύ του κρατικού ενδιαφέροντος για τις επιστήµες και των
προσπαθειών εκσυγχρονισµού της Γερµανίας50. Καθώς η περίοδος των µεταρρυθµίσεων
στα πανεπιστήµια συµπίπτει µε τις πρώτες προσπάθειες βιοµηχανικής και οικονοµικής
ανάπτυξης, διάφορες µελέτες αυτού του είδους προσπαθούν να συνδέσουν τις θεσµικές
καινοτοµίες µε τις αναπτυσσόµενες πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για τον
εκσυγχρονισµό της γερµανικής κοινωνίας, τονίζοντας κατά συνέπεια το ρόλο της κρατικής
πολιτικής µε στόχο την αύξηση της βιοµηχανικής και αγροτικής παραγωγής, τη βελτίωση
της δηµόσιας υγείας και την εκπαίδευση των πολιτών µε τέτοιο τρόπο ώστε να
εναρµονίζονται µε τις ανάγκες και τους στόχους της νέας βιοµηχανικής κοινωνίας. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Arleen Tuchman εξέτασε τη θεσµοποίηση της επιστηµονικής ιατρικής
και την ανάδυση του κλάδου της πειραµατικής φυσιολογίας στο Πανεπιστήµιο της
Χαϊδελβέργης και υποστήριξε ότι η ίδρυση νέων επιστηµονικών και ιατρικών ινστιτούτων
αποτέλεσε µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής, στο
πλαίσιο των προσπαθειών εκσυγχρονισµού της οικονοµίας του κράτους της Βάδης51. Ο
Timothy Lenoir µελέτησε την ίδρυση του ινστιτούτου του Carl Ludwig (1816-1895) στη
Λειψία το 1869, του πρώτου σύγχρονου ινστιτούτου φυσιολογίας, όπου οι φοιτητές
µάθαιναν να µετρούν και να καταγράφουν φυσιολογικές διαδικασίες χρησιµοποιώντας
πολύπλοκο εξοπλισµό και δεξιότητες προερχόµενες από τη φυσική και τη χηµεία. Τόνισε
ότι η σύγκλιση των κρατικών ενδιαφερόντων για τον εκσυγχρονισµό και την
49

Βλ. κυρίως K. M. Olesko, “Commentary”. Για τη θέση της εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών πρακτικών
στην ιστοριογραφία των επιστηµών βλ. το ευρύτερο άρθρο της ιδίας, “Science Pedagogy as a Category of
Historical Analysis: Past, Present, and Future”, Science & Education 15 (2006): 863-880.
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Για µια γενική έκθεση αυτής της άποψης βλ. Timothy Lenoir, “Revolution from Above: The Role of the
State in Creating the German Research System, 1810-1910”, The American Economic Review 88 (1998): 2227.
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Arleen M. Tuchman, “From the Lecture to the Laboratory: The Institutionalization of Scientific Medicine
at the University of Heidelberg”, W. Coleman and F. L. Holmes (eds.), The Investigative Enterprise, 65-99.
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εκβιοµηχάνιση της Σαξονίας ως µέσων για τη µακροχρόνια ευηµερία και κοινωνική
σταθερότητα και οι εσωτερικές ανάγκες της έρευνας στη φυσιολογία επέτρεψαν την
ίδρυση του ινστιτούτου, οδηγώντας σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στη φυσιολογία και
τον προσανατολισµό του πεδίου στην ιατρική και κλινική έρευνα52. Και στις δύο
περιπτώσεις τονίστηκε το φαινόµενο της θεσµοποίησης αυτών των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών εργαστηρίων πριν γίνουν ορατά τα οφέλη τους στην ιατρική, αλλά και η
αλλαγή της πελατείας στην οποία στόχευαν µε την πάροδο του χρόνου. Ενώ τα πρώτα
ινστιτούτα ήθελαν να φέρουν µια µικρή ελίτ φοιτητών σε επαφή µε µια επιστηµονική
ιδιοφυΐα, ώστε υπό την καθοδήγησή της να ασχοληθούν µε την έρευνα, τα νέα ινστιτούτα
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να µεταδώσουν συστηµατικά την εργαστηριακή πρακτική σε
όλους τους φοιτητές

που ήθελαν να σταδιοδροµήσουν στη συνηθισµένη ιατρική

πρακτική. Οι εξελίξεις αυτές αποδόθηκαν σε µια γενικότερη αλλαγή στην ιδεολογία, που
έδινε έµφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την επιστηµονική γνώση, σε έναν νέο λόγο
που βασιζόταν στην πεποίθηση ότι η ιδεολογική βάση του σύγχρονου κράτους έπρεπε να
στηρίζεται στην ενοποίηση θεωρίας και πρακτικής. Το κράτος θεώρησε τις φυσικές
επιστήµες και την ιατρική ως ισχυρά εργαλεία για τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας, για
την υλική βελτίωση και την γενικότερη κοινωνική και πολιτική πρόοδο. Η προώθηση της
πρακτικής διδασκαλίας υπήρξε αναπόσπαστο τµήµα αυτού του κινήµατος, εποµένως τα
εργαστήρια και τα ινστιτούτα απέκτησαν κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση.

Η ανακήρυξη της Γερµανικής Αυτοκρατορίας το 1871 εγκαινίασε την κλασική
εποχή των γερµανικών πανεπιστηµίων, µια περίοδο κατά την οποία το επιστηµονικό κύρος
τους έφθασε στο απόγειό του. Παρότι τα πανεπιστήµια παρέµειναν υπό τον έλεγχο των
τοπικών κυβερνήσεων, η Πρωσία κυριάρχησε στο ακαδηµαϊκό σκηνικό, όπως άλλωστε
και στο πολιτικό και οικονοµικό, καθώς είχε υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχό της
περισσότερα από τα µισά πανεπιστήµια, συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων
µεγαλύτερων από αυτά. Μολονότι αυτή την περίοδο παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές
στην ανώτερη εκπαίδευση συνολικά, τα πανεπιστήµια διατήρησαν τις δοµές που
παγιώθηκαν πριν από το 1870 και οι κυριότερες µεταβολές ήταν ποσοτικές και όχι
ποιοτικές, µε την εντυπωσιακότερη από αυτές να αφορά το µέγεθός τους.
Από το 1870 ξεκινά µια σηµαντική αύξηση των εγγραφών στα πανεπιστήµια. Ο
αριθµός των φοιτητών που εγγράφονταν στα πανεπιστήµια της περιοχής που αργότερα
52
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αποτέλεσε το γερµανικό Reich παρέµεινε σταθερός γύρω στις 13.000 την περίοδο 18301870. Ο αριθµός των εγγραφών υπερδιπλασιάστηκε µεταξύ του 1870 και του 1885 και
µετά από µία περίοδο στασιµότητας διπλασιάστηκε ξανά την περίοδο µεταξύ 1895 και
1910. Αναφορικά µε τις σχολές προτίµησης, µεγάλη ωφεληµένη ήταν η φιλοσοφική σχολή
εις βάρος των επαγγελµατικών σχολών και κυρίως της θεολογικής, γεγονός που
αποδίδεται στην αναγνώριση της κοινωνικής σηµασίας των φυσικών επιστηµών και στην
αυξηµένη ζήτηση για καθηγητές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, από τις 35.500 εγγραφές στα
πανεπιστήµια περίπου 13.000 έγιναν στις φιλοσοφικές σχολές, µε µεγάλο µέρος να
καταλαµβάνουν οι φυσικές επιστήµες, περίπου 11.000 στις νοµικές, λίγο περισσότερες
από 7.000 στις ιατρικές και λιγότερες από 4.000 στις θεολογικές53. Η σηµαντική αύξηση
των εγγραφών δεν οφείλεται µόνο στην αύξηση του γενικού πληθυσµού, αλλά και σε µια
σειρά άλλων παραγόντων, όπως η αύξηση του αριθµού των µαθητών που διέθεταν τα
προσόντα για πανεπιστηµιακές σπουδές, η αύξηση των ευκαιριών σταδιοδροµίας των
αποφοίτων, η επιµήκυνση του χρόνου σπουδών, οι µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες
για την υποστήριξη των σπουδών, ο µεγαλύτερος αριθµός ξένων φοιτητών που έρχονταν
για σπουδές στη Γερµανία λόγω του κύρους των πανεπιστηµίων της, και τέλος η είσοδος
των γυναικών µετά από µακρύ και επίπονο αγώνα.
Παρότι η αύξηση των µαθητών στο γερµανικό σχολικό σύστηµα ακολουθεί τη
γενικότερη αύξηση του πληθυσµού, ο αριθµός όσων λάµβαναν το Abitur, άρα είχαν
δικαίωµα

εγγραφής

στο

πανεπιστήµιο,

αυξήθηκε

σηµαντικά,

ενώ

παράλληλα

δηµιουργήθηκε µια νέα οδός εισόδου πέρα από τα κλασικά γυµνάσια. Αναφέραµε
παραπάνω ότι από το 1859 τα Realgymnasien χορηγούσαν στους µαθητές τους το δικό
τους πιστοποιητικό αποφοίτησης, µε το οποίο αυτοί γίνονταν δεκτοί ως ακροατές στις
φιλοσοφικές σχολές. Το 1870 τους επιτράπηκε να εγγράφονται ως φοιτητές µε πλήρη
δικαιώµατα και να συµµετέχουν στις κρατικές εξετάσεις για τη διδασκαλία των µη
κλασικών µαθηµάτων – ωστόσο την περίοδο 1879-1886 αποκλείστηκαν από τη
διδασκαλία στα κλασικά γυµνάσια. Το 1878 δηµιουργήθηκε ένας νέος τύπος σχολείου, τα
Oberrealschulen (ανώτερα πρακτικά σχολεία), εννεαετούς διάρκειας, µε µη κλασικό
πρόγραµµα, όπου το 1/3 των ωρών διδασκαλίας αφιερωνόταν στα γαλλικά και τα αγγλικά,
το 1/3 στα µαθηµατικά, το 1/6 στα γερµανικά και το υπόλοιπο στην ιστορία, τη γεωγραφία
και το σχέδιο. Στους αποφοίτους τους επιτράπηκε τελικά το 1890 να εγγράφονται στα
πανεπιστήµια µε τους όρους που ίσχυαν και για τους µαθητές των πρακτικών γυµνασίων.
53

Charles E. McClelland, “Structural change and social reproduction in German Universities, 1870-1920”,
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Αυτοί οι δύο τύποι πρακτικών σχολείων ξεπέρασαν σε αριθµό µαθητών τα κλασικά
γυµνάσια, ενώ η µακροχρόνια διαµάχη σχετικά µε τον κλασικό χαρακτήρα της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τους κοινωνικούς αποκλεισµούς που αυτός συνεπαγόταν
κατέληξε στην αποδοχή των αποφοίτων τους στις φιλοσοφικές σχολές, όπου έδειξαν
ιδιαίτερη προτίµηση για τις φυσικές επιστήµες. Από το 1900 στην Πρωσία και µέχρι το
1908 σε όλα τα γερµανικά κράτη οι απόφοιτοι όλων των δευτεροβάθµιων σχολείων
γίνονταν δεκτοί µε τους ίδιους όρους σε όλα τα ανώτερα ιδρύµατα, στην πράξη όµως οι
απόφοιτοι των πρακτικών σχολείων έπρεπε να εξεταστούν στα λατινικά και τα ελληνικά
πριν γίνουν δεκτοί στις κρατικές εξετάσεις που οδηγούσαν σε διάφορα επαγγέλµατα54.
Στην αύξηση των εγγραφών συνέβαλε επίσης και η αύξηση των ευκαιριών
σταδιοδροµίας για τους αποφοίτους των πανεπιστηµίων, λόγω της επέκτασης των
δηµόσιων υπηρεσιών, της δυνατότητας ιδιωτικής άσκησης της δικηγορίας, της
καθιέρωσης της ιατρικής ασφάλισης και της µεγάλης ζήτησης για καθηγητές
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι νέοι τοµείς της οικονοµίας προσαρµόστηκαν
στο παραδοσιακό µοντέλο γραφειοκρατικής διοίκησης, κατά συνέπεια η πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση, ιδιαίτερα οι νοµικές σπουδές, έγινε ελκυστική για όσους ήθελαν να
σταδιοδροµήσουν

στον

διοικητικό

τοµέα

της

ιδιωτικής

οικονοµίας.

Επιπλέον,

παρουσιάστηκαν και εντελώς νέες ευκαιρίες απασχόλησης, όπως για µαθηµατικούς σε
ασφαλιστικές εταιρίες ή για χηµικούς στην ταχέως αναπτυσσόµενη χηµική βιοµηχανία.
Όµως, η συνεχής διόγκωση του αριθµού των φοιτητών πέρα από τις δυνατότητες
απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας, σε συνδυασµό µε τα παράπονα για το χαµηλό
επίπεδό

τους,

οδήγησε

σε

φόβους

για

τη

δηµιουργία

ενός

«ακαδηµαϊκού

55

προλεταριάτου» . Η απάντηση ήταν η συνεχής αύξηση των απαιτήσεων από τους
φοιτητές κατά την πιστοποίησή τους για τα διάφορα επαγγέλµατα, µε άµεση συνέπεια οι
φοιτητές να παραµένουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα πανεπιστήµια και να
αποφοιτούν σε µεγαλύτερη ηλικία. Σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις διαδραµάτισαν
οι διάφορες επαγγελµατικές ενώσεις που από τη δεκαετία του 1860 είχαν αρχίσει να
πολλαπλασιάζονται σηµαντικά και να συµµετέχουν στις αποφάσεις που αφορούσαν την
εκπαίδευση των υποψηφίων για τα επαγγέλµατά τους, στα διοικητικά συµβούλια των
54
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οποίων συµµετείχαν πολλοί πανεπιστηµιακοί καθηγητές. Αυτό δεν συνέβη µόνο για
παλαιότερα, καθιερωµένα επαγγέλµατα, αλλά κυρίως για νέα, όπως των καθηγητών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή των χηµικών, όπου οι προσπάθειες για την εδραίωση του
κύρους και της θέσης τους οδήγησαν στη σύνδεσή τους µε τα πανεπιστήµια και σε πιέσεις
για όλο και υψηλότερα εκπαιδευτικά κριτήρια56.
Σηµαντικές αλλαγές παρατηρούνται και στην κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού
σώµατος αυτή την περίοδο. Με δεδοµένη τη σηµαντική αύξηση του κόστους των
σπουδών, δεν αποτελεί έκπληξη η αύξηση της συµµετοχής των οικονοµικά ευκατάστατων
οµάδων της γερµανικής κοινωνίας. Οι γόνοι πλούσιων στρωµάτων της µεσαίας τάξης
(Besitzbürgertum) όπως επιχειρηµατιών, εµπόρων και γαιοκτηµόνων αύξησαν το ποσοστό
τους στο φοιτητικό σώµα µετά το 1870, δείχνοντας προτίµηση κυρίως για τις νοµικές και
τις ιατρικές σχολές. Παράλληλα, τις επόµενες δεκαετίες παρατηρήθηκε αύξηση της
παρουσίας της µικροαστικής τάξης στους νέους φοιτητές, ιδιαίτερα στις φιλοσοφικές
σχολές. Την παραµονή του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου τα δύο αυτά τµήµατα της γερµανικής
κοινωνίας αποτελούσαν την πλειοψηφία του φοιτητικού σώµατος. Ωστόσο, σύµφωνα µε
τον Ringer, αυτό το άνοιγµα των πανεπιστηµίων «δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως
εκδηµοκρατισµός αλλά ως διείσδυση της βιοµηχανικής ταξικής κοινωνίας στο σύστηµα
αξιών και κύρους της πρώιµης βιοµηχανικής εποχής»57. Καθώς το κοινωνικό κύρος είχε
συνδεθεί άµεσα µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, µεγάλο
µέρος των φοιτητών και των οικογενειών τους θεωρούσαν το πανεπιστήµιο ως µέσο
απόκτησης ή διατήρησης κύρους και αυτό το πρότυπο, σε συνδυασµό µε τους
προηγούµενους παράγοντες, εξηγεί σε σηµαντικό βαθµό την αύξηση του αριθµού των
φοιτητών στην αυτοκρατορική Γερµανία. Η παλαιά πεπαιδευµένη αστική τάξη συνέχισε
να τροφοδοτεί τα πανεπιστήµια, ώστε να διασφαλίσει το παραδοσιακό οικογενειακό
γόητρο και να κληροδοτήσει την επαγγελµατική θέση της. Η νέα οικονοµική µεσαία τάξη,
η οποία παραδοσιακά προτιµούσε άλλες µορφές εκπαίδευσης που συνδέονταν
περισσότερο µε τις ανάγκες της παραγωγής, άρχισε να στέλνει τους γιους της στα
πανεπιστήµια, ώστε να νοµιµοποιήσει το οικονοµικό κύρος που απέκτησε κατά τη
βιοµηχανική επανάσταση και να αποκτήσει τα ίδια ακαδηµαϊκά διαπιστευτήρια και
ισοδύναµο γόητρο µε τις παλαιότερες ελίτ. Τέλος, η µικροαστική τάξη ενδιαφέρθηκε για
56
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πανεπιστηµιακή εκπαίδευση σε µια προσπάθεια αναβάθµισης της θέσης της µέσω της
ασφάλειας που προσέφεραν οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα επαγγέλµατα, χωρίς αυτό βέβαια
να συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και µεγαλύτερες ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου58.
Η µεγάλη ανάπτυξη των πανεπιστηµίων συνοδεύτηκε από την αύξηση του
διδακτικού προσωπικού, χωρίς όµως αυτή να ακολουθεί ανάλογα την αύξηση του αριθµού
των φοιτητών. Η ίδρυση νέων τακτικών εδρών ακολούθησε περισσότερο τις προσταγές
της επιστηµονικής εξειδίκευσης παρά τις διδακτικές ανάγκες, ενώ σηµαντικότερη αύξηση
παρατηρήθηκε στις τάξεις του κατώτερου προσωπικού, δηλαδή των έκτακτων καθηγητών
και των υφηγητών, ιδιαίτερα στις φιλοσοφικές και ιατρικές σχολές. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ενώ την περίοδο 1886-1911 το φοιτητικό σώµα αυξήθηκε κατά 97% και ο αριθµός των
υφηγητών κατά 94%, η αύξηση των νέων τακτικών εδρών δεν ξεπέρασε το 23%59. Οι
αριθµοί αυτοί φανερώνουν πόσο ελκυστική φαινόταν η ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία λόγω
του υψηλού κύρους και της σχετικής οικονοµικής ασφάλειας που προσέφερε, ταυτόχρονα
όµως δείχνουν ότι είχε γίνει περισσότερο επίµοχθη, δύσκολη και µε κοινωνικούς
αποκλεισµούς, καθώς η µεγάλη περίοδος αναµονής για ενδεχόµενο διορισµό συνιστούσε
ένα είδος επένδυσης στο οποίο δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν οι οικονοµικά
ασθενέστεροι. Οι τακτικοί καθηγητές µεταβλήθηκαν σταδιακά σε αυταρχικές φιγούρες
λόγω των καθηκόντων που ασκούσαν: αποτελούσαν τις κύριες αυθεντίες στους όλο και
πιο εξειδικευµένους επιστηµονικούς κλάδους, ασκούσαν τη διοίκηση του πανεπιστηµίου,
καθόριζαν το πρόγραµµα σπουδών, πρότειναν τους αντικαταστάτες τους και ταυτόχρονα
ήλεγχαν την είσοδο στο επάγγελµά τους µιας και αυτοί απέδιδαν τη venia legendi στους
νέους υποψήφιους, παρέδιδαν τα µαθήµατα που ήταν απαραίτητα στις κρατικές εξετάσεις
µε τα οικονοµικά οφέλη που αυτό συνεπαγόταν, απέκτησαν λόγο στη διαµόρφωση των
κριτηρίων πιστοποίησης διαφόρων επαγγελµάτων µέσω της αυξανόµενης συµµετοχής
τους στις εξεταστικές επιτροπές, κατεύθυναν την επιστηµονική έρευνα καθώς ήταν
αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία του µεγάλου αριθµού σεµιναρίων και
ινστιτούτων. Το κατώτερο διδακτικό προσωπικό σταδιακά ανέλαβε το µεγαλύτερο µέρος
της διδασκαλίας, και χωρίς την ύπαρξή τους το πανεπιστηµιακό σύστηµα πιθανώς να
κατέρρεε λόγω της µεγάλης αύξησης του φοιτητικού πληθυσµού. Παράλληλα, αυτοί
δίδασκαν τα περισσότερα εξειδικευµένα µαθήµατα και έφερναν τους φοιτητές σε επαφή
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C. McClelland, State, society, and university, 242-245, 251-256· F. Κ. Ringer, Education and Society, 70104 και Konrad H. Jarausch, “The Social Transformation of the University: The Case of Prussia 1865-1914”,
Journal of Social History 13 (1979): 609-636. Για το πολύπλοκο ζήτηµα της κοινωνικής αναπαραγωγής βλ.
C. McClelland, “Structural change and social reproduction”.
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µε τις νεότερες επιστηµονικές ανακαλύψεις και καινοτοµίες, για τις οποίες ήταν ξακουστό
το γερµανικό πανεπιστηµιακό σύστηµα. Συχνά ολοκλήρωναν τη σταδιοδροµία τους
έχοντας αποκτήσει παγκόσµια φήµη, όχι όµως και κάποια τακτική έδρα. Μολονότι η
σταδιοδροµία τους βασιζόταν στην πειθήνια στάση τους έναντι των τακτικών καθηγητών,
οι τελευταίοι θεώρησαν το κατώτερο προσωπικό ως ενδεχόµενη απειλή για την αυθεντία
και τα κεκτηµένα συµφέροντά τους. Η αυξανόµενη ένταση µεταξύ των δύο κατηγοριών
προσωπικού οδήγησε τελικά στην οργάνωση ενός κινήµατος των Nichtordinarien (µη
τακτικών καθηγητών) στις αρχές του 20ού αιώνα, µε στόχο περισσότερα δικαιώµατα και
καλύτερες οικονοµικές απολαβές.
Ο διορισµός των καθηγητών αποτελούσε έναν τρόπο µε τον οποίο το κράτος
µπορούσε να παρεµβαίνει και να ασκεί έλεγχο στα πανεπιστήµια· ένας άλλος ήταν µέσω
των προϋπολογισµών. Την εποχή αυτή τα πανεπιστήµια κλήθηκαν να υπηρετήσουν
συγκεκριµένους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς στόχους µε αντάλλαγµα πολύ
µεγαλύτερη, σταθερή και επαρκή χρηµατοδότηση, η οποία πράγµατι έφθασε σε άνευ
προηγουµένου επίπεδα στο τέλος του αιώνα. Η ισχυροποίηση του κρατικού ελέγχου
διευκολύνθηκε από την εξασθένηση της συλλογικής αλληλεγγύης µεταξύ του καθηγητικού
σώµατος, όχι µόνο εξαιτίας της δυσαρέσκειας του κατώτερου προσωπικού, αλλά και λόγω
των αυξανόµενων αντιπαλοτήτων και διαµαχών πολλών καθηγητών. Η κρατική πολιτική
για τα πανεπιστήµια συνδέθηκε ιδιαίτερα µε τον Friedrich Althoff (1839-1908), υπεύθυνο
για την ανώτερη εκπαίδευση της Πρωσίας την περίοδο 1882-1907, ο οποίος άσκησε µια
πολιτική ενεργούς παρέµβασης που επηρέασε ολόκληρη τη Γερµανία. ∆ιατηρώντας ένα
ολόκληρο δίκτυο έµπιστων συµβούλων µπορούσε να ξεχωρίζει τα υποψήφια ταλέντα και
είχε τον τελευταίο λόγο για το διορισµό τους, στοχεύοντας στη συγκέντρωση των
καλύτερων επιστηµόνων σε λίγα πρωσικά πανεπιστήµια. Ενδιαφερόταν βαθύτατα για την
εκπαίδευση και για την προώθηση της έρευνας και κατάφερε να διατηρήσει την παράδοση
του φιλελεύθερου Kulturstaat. Σε µια εποχή έντονης πολιτικής αντίδρασης και πόλωσης,
υπερασπίστηκε µια ελεύθερη, ανεκτική ατµόσφαιρα στο εσωτερικό των πανεπιστηµίων,
παρά τις αντιδράσεις πολιτικά και κοινωνικά συντηρητικών καθηγητών και συχνά
αντίθετα

µε τις απαιτήσεις και πιέσεις που προέρχονταν από το εξωτερικό των

πανεπιστηµίων, από πολιτικά κόµµατα, επιχειρήσεις, εκκλησίες ή από κρατικούς
παράγοντες. Επίσης, σε µια εποχή έντονου διεθνούς ανταγωνισµού, ήθελε να διατηρήσει
την ηγεµονική θέση της Γερµανίας στην επιστήµη, την έρευνα και την ανώτερη
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εκπαίδευση, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τους πολύ πλουσιότερους πόρους ενός
βιοµηχανικού και ισχυρού κράτους60.
Στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα η Γερµανία γνώρισε µια ταχύτατη εκβιοµηχάνιση
που έχει χαρακτηριστεί ως δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση, όπου κεντρικό ρόλο
διαδραµάτισαν οι λεγόµενες επιστηµονικές βιοµηχανίες. Η ανάπτυξη της χηµικής
βιοµηχανίας, ιδιαίτερα των συνθετικών βαφών, της βιοµηχανίας οπτικών, της ηλεκτρικής
κατά τη µετάβασή της στις τεχνολογίες υψηλής τάσης, οι στρατιωτικές χρήσεις της
τεχνολογίας ή οι εφαρµογές της στην καθηµερινή ζωή δεν βασίζονταν µόνο στην
ανάπτυξη επιστηµονικών θεωριών, αλλά έθεταν και ζητήµατα κατασκευής οργάνων
ακριβείας, προτυποποίησης και κατάρτισης του κατάλληλου προσωπικού. Η συγκρότηση
εργαστηρίων από όσες βιοµηχανίες ήταν πρόθυµες για κάτι τέτοιο δεν ήταν εύκολη λόγω
του υψηλού κόστους, µολονότι σταδιακά ορισµένες από αυτές ανέπτυξαν τις δικές τους
ερευνητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όµως δεν ασχολήθηκαν µε τις καινοτοµίες αλλά
αφιερώθηκαν κυρίως στον ποιοτικό έλεγχο και σε έρευνες µε σκοπό την εξασφάλιση
ευρεσιτεχνιών στο πλαίσιο του ανταγωνισµού61. Οι επιχειρηµατίες και οι βιοµήχανοι ήταν
πρόθυµοι να ενισχύσουν τα πανεπιστηµιακά ινστιτούτα ώστε να ασχοληθούν µε την
έρευνα που θα αντιµετώπιζε τα πιεστικά προβλήµατά τους και θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί άµεσα στην εφαρµογή. Παρότι η χρήση αυτών των κεφαλαίων από τα
πανεπιστήµια θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα αντίβαρο στον κρατικό έλεγχο,
συνάντησε εν γένει τη σταθερή αντίθεση των καθηγητών, οι οποίοι πίστευαν ότι η
εφαρµοσµένη έρευνα και η εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού δεν είχαν θέση στα
πανεπιστήµια, ενώ θεώρησαν τέτοιου είδους προτάσεις ως µέρος της προσπάθειας
εισβολής του «υλισµού» και του «αµερικανισµού» στη γερµανική κοινωνία. Είναι η εποχή
που επέµειναν περισσότερο από ποτέ στην ιδεολογία της Wissenschaft, στην ανιδιοτελή
60

Bernhard von Brocke, “Friedrich Althoff: A Great Figure in Higher Education Policy in Germany”,
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έρευνα ανεξάρτητη από εξωτερικές πιέσεις, και η εποχή δηµιουργίας του µύθου του
χρυσού αιώνα των γερµανικών πανεπιστηµίων, µολονότι τα οράµατα και τα ιδανικά του
Humboldt που συνήθιζαν να ισχυρίζονται ότι πραγµατοποιήθηκαν ουσιαστικά είχαν ήδη
µαταιωθεί. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον του κράτους και της βιοµηχανίας για την
ενδυνάµωση της επιστηµονικής βάσης της γερµανικής παραγωγής έπρεπε να κατευθυνθεί
σε άλλους θεσµούς.
Αναφέραµε παραπάνω ότι στο πρώτο µισό του αιώνα ιδρύθηκαν στη Γερµανία
πολυάριθµες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές µε τις ονοµασίες Gewerbeschulen και
Polytechnische Schulen, που σε συνδυασµό µε διάφορες σχολές πολιτικών µηχανικών,
σχολές αρχιτεκτονικής, µεταλλευτικές και στρατιωτικές ακαδηµίες συγκροτούσαν ένα
πολύπλοκο σύστηµα τεχνικής εκπαίδευσης εξαρτώµενο σε µεγάλο βαθµό από τις
πολιτικές των διάφορων κρατιδίων62. Παρότι ο αρχικός σκοπός αυτών των σχολών ήταν
να παράγουν το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό που θα βοηθούσε στην εκβιοµηχάνιση της
Γερµανίας, οι απόφοιτοί τους απορροφήθηκαν κυρίως από τους τεχνικούς κλάδους των
δηµοσίων υπηρεσιών, όµως σε κατώτερες θέσεις µιας και οι ανώτερες καταλαµβάνονταν
από όσους εκπαιδεύονταν στα πανεπιστήµια. Από το µέσο του αιώνα ξεκίνησε µια
προσπάθεια µεταρρύθµισης των σηµαντικότερων πολυτεχνικών σχολών µε στόχο την
αναβάθµιση του κοινωνικού κύρους των καθηγητών και των αποφοίτων τους, την
εξασφάλιση ισοδύναµων ευκαιριών απασχόλησης µε τους αποφοίτους των πανεπιστηµίων
και τη συµµετοχή τους στις κρατικές ελίτ, ενώ η Eidgenössische Technische Hochschule
(Οµοσπονδιακή Ανώτερη Τεχνική Σχολή) που ιδρύθηκε το 1855 στη Ζυρίχη, µε αυστηρά
κριτήρια εισαγωγής, δικές της ερευνητικές εγκαταστάσεις και ίσα δικαιώµατα µε το
πανεπιστήµιο, προσέφερε το πρότυπο. Σε αυτό το πλαίσιο οι πολυτεχνικές σχολές
έσπευσαν να προσαρµοστούν στα πανεπιστηµιακά πρότυπα αναφορικά µε τις δοµές και τις
αντιλήψεις περί επιστήµης. Οι τεχνικές επιστήµες και η τεχνολογία θεωρήθηκαν ως
εφαρµοσµένες φυσικές επιστήµες και η διδασκαλία τους απέκτησε µαθηµατικό και
θεωρητικό προσανατολισµό, κάτι που µπορεί να σήµαινε την αποµάκρυνσή τους από τον
πραγµατικό κόσµο της παραγωγής, παράλληλα όµως τους προσέδιδε µέρος του
κοινωνικού γοήτρου που αποκτούσαν τα µαθηµατικά και οι φυσικές επιστήµες. Από τη
δεκαετία του 1870 ξεκινά µια διαδικασία συνεχούς ακαδηµαϊκής αναβάθµισης µε την
σταδιακή υιοθέτηση της ονοµασίας Technische Hochschulen (Ανώτερες Τεχνικές Σχολές)
62
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για εννέα από αυτές – Braunschweig, Μόναχο, Βερολίνο, Darmstadt, Aachen, Ανόβερο,
Καρλσρούη, ∆ρέσδη, Στουτγάρδη – το κλείσιµο προπαρασκευαστικών σχολών και την
εγγραφή µόνο αποφοίτων δευτεροβάθµιων σχολείων, την αύξηση του χρόνου σπουδών,
την αναβάθµιση του επιπέδου των σπουδών και τη διαφοροποίηση των προγραµµάτων
τους. Ο µακροχρόνιος αγώνας τους για την απόκτηση προνοµίων ισάξιων µε εκείνων που
είχαν τα πανεπιστήµια, µέρος της ευρύτερης διαµάχης µεταξύ των υποστηρικτών της
κλασικής και της πραγµατιστικής («ρεαλιστικής») εκπαίδευσης, οδήγησε τελικά στην
αναγνώριση της ακαδηµαϊκής θέσης τους, µε αποκορύφωµα την παραχώρηση του
δικαιώµατος απονοµής διδακτορικών τίτλων το 1899, απόφαση που επηρεάστηκε από τον
ίδιο τον Γουλιέλµο Β΄ και συµβόλιζε το νέο υψηλό κύρος της τεχνικής εκπαίδευσης και
των µηχανικών, αντιπροσωπεύοντας την αποδοχή της σηµαντικής θέσης της βιοµηχανίας
στην γερµανική κοινωνία. Την ίδια εποχή άρχισαν να ιδρύονται πολλά εργαστήρια, τόσο
εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά, γεφυρώνοντας το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πρακτικής
και επιτρέποντας την αύξηση της συνεργασίας στον τοµέα της εφαρµοσµένης έρευνας
µεταξύ των Technische Hochschulen και της βιοµηχανίας.
Ο ρόλος της τεχνικής εκπαίδευσης και των Technische Hochschulen έχει θεωρηθεί
συχνά σηµαντικός παράγοντας στην τεράστια βιοµηχανική ανάπτυξη της Γερµανίας την
αποχή της αυτοκρατορίας. Ο Wolfgang König ωστόσο υποστήριξε ότι πριν από το 1900
δεν πρωτοστατούσε στη βιοµηχανία η ανώτερη τεχνική µόρφωση αλλά τα τεχνικά
προσόντα µέσου επιπέδου, και ότι η ανάπτυξη των Technische Hochschulen επηρεάστηκε
περισσότερο από τον αγώνα για κοινωνικό γόητρο και από τις απαιτήσεις των δηµόσιων
υπηρεσιών παρά από τις απαιτήσεις της βιοµηχανίας, ενώ µόνο µετά το γύρισµα του αιώνα
επικέντρωσαν την προσοχή τους στη βιοµηχανική ανάπτυξη, µάλιστα µε ιδιαίτερη
επιτυχία. Τόνισε επιπλέον το ρόλο των διάφορων Technische Mittelschulen (Μέσων
Τεχνικών Σχολών) που τροφοδότησαν τη γερµανική βιοµηχανία µε µεγάλους αριθµούς
τεχνικών υψηλής ποιότητας, οι οποίες συχνά είχαν σηµαντικό ρόλο στις τεχνικές
καινοτοµίες και µάλλον ήταν καλύτερα προσαρµοσµένες για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της βιοµηχανίας. Οι γερµανοί µηχανικοί συνιστούσαν µια ετερογενή οµάδα
αποτελούµενη από αποφοίτους των µέσων και ανώτερων τεχνικών σχολών, από
αποφοίτους ιδιωτικών τεχνικών σχολών, από εµπειρικούς µηχανικούς που είχαν
εκπαιδευτεί µέσω της πρακτικής µαθητείας στη βιοµηχανία, αλλά και από αυτοδίδακτους
µηχανικούς, και αυτή η ετερογενής δοµή της τεχνικής εκπαίδευσης οδήγησε στην επιτυχία
του γερµανικού συστήµατος, καθώς οι επιχειρήσεις µπορούσαν να στρατολογήσουν νέους
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υπαλλήλους ως απάντηση στις µεταβαλλόµενες τεχνολογίες και οικονοµικές ευκαιρίες63.
Ο Peter Lundgreen υποστήριξε παροµοίως ότι οι απόφοιτοι των ανώτερων ιδρυµάτων
αποτελούσαν µόνο ένα µικρό µέρος του έµψυχου δυναµικού του ιδιωτικού τοµέα της
οικονοµίας, καθώς απασχολούνταν παραδοσιακά στις δηµόσιες υπηρεσίες, και ότι ο νέος
ακαδηµαϊκός προσανατολισµός των Technische Hochschulen, τυπικό χαρακτηριστικό ενός
γραφειοκρατικού αξιοκρατικού συστήµατος, έτυχε να συµπέσει µε τις µετέπειτα
βιοµηχανικές ανάγκες. Επεσήµανε επίσης ότι µεγάλο µέρος των σπουδαστών των
Technische Hochschulen, όπως και των φοιτητών στα πανεπιστήµια που σπούδαζαν
φυσικές επιστήµες, είχαν αποφοιτήσει από κλασικά γυµνάσια, συνεπώς η κλασική
εκπαίδευση συνέχιζε να αποτελεί µια τυπική οδό για την επαγγελµατική εκπαίδευση στο
νέο βιοµηχανικό κράτος. Εποµένως θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί κατά την εξέταση
των σχέσεων µεταξύ εκβιοµηχάνισης και εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων64.
Καθώς οι διδακτικές ανάγκες των ινστιτούτων και των εργαστηρίων των ανώτερων
ιδρυµάτων απορροφούσαν το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού τους, τέθηκε το
ζήτηµα της δηµιουργίας θεσµών αφιερωµένων αποκλειστικά στην έρευνα. Αποτέλεσµα
αυτών των προσπαθειών υπήρξε η ίδρυση του Physikalisch-Technische-Reichsanstalt
(Αυτοκρατορικό Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας) στο Βερολίνο το 1887. Κεντρική
φυσιογνωµία στην έµπνευση, το σχεδιασµό, την ίδρυση και εν µέρει τη χρηµατοδότησή
του ήταν ο Werner von Siemens (1816-1892), ο οποίος οραµατίστηκε έναν θεσµό
αφιερωµένο στην καθαρή επιστηµονική έρευνα που δευτερευόντως θα εξυπηρετούσε τις
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ανάγκες της τεχνολογίας, σε αντίθεση µε οµάδες
που επιθυµούσαν την ίδρυση ενός ινστιτούτου που θα εξυπηρετούσε άµεσα τα
συµφέροντά τους. Η τελική µορφή του Ινστιτούτου αποτελούσε έναν συµβιβασµό µεταξύ
αυτών των δύο απόψεων, ενώ οι δραστηριότητές του καθορίστηκαν έτσι ώστε να µην
ανταγωνίζεται το επιστηµονικό και τεχνικό έργο άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, των
ανώτερων ιδρυµάτων και της βιοµηχανίας, γεγονός που καθόρισε την τελική λειτουργία
του. Με πρώτο διευθυντή τον γηραιό πια «καγκελάριο της γερµανικής φυσικής» Hermann
von Helmholtz (1821-1894) και ένα διοικητικό συµβούλιο που αντιπροσώπευε έναν
συνδυασµό κυβερνητικών, ακαδηµαϊκών και βιοµηχανικών συµφερόντων, αποτελούνταν
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Βλ. Wolfgang König, ό. π.
Peter Lundgreen, “Education for the science-based industrial state? The case for nineteenth-century
Germany”, History of Education 13 (1984): 59-67. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το ακόλουθο στατιστικό
στοιχείο που παραθέτει: από µια τυπική ηλικιακή οµάδα το 90% παρακολουθούσε το δηµοτικό σχολείο, ένα
επιπλέον 3% συνέχιζε σε σχολεία µέσης εκπαίδευσης και µόλις το 7% συνέχιζε στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Μόνο το 2% της ηλικιακής οµάδας έφθανε στο επίπεδο του Abitur, ενώ το 80% αυτής της
µειοψηφίας αποφοιτούσε από κλασικά γυµνάσια.
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από δύο τµήµατα: το Επιστηµονικό, αφιερωµένο αφενός στην έρευνα στη φυσική που
απαιτούσε περισσότερο χρόνο και χρήµα και καλύτερο εξοπλισµό από εκείνον που υπήρχε
σε άλλα ιδρύµατα, αφετέρου στη βοήθεια του δεύτερου τµήµατος, του Τεχνικού, το οποίο
ήταν επιφορτισµένο µε τη µελέτη όλων των κλάδων της τεχνολογίας, όπως οι ιδιότητες
των υλικών, η ανάπτυξη νέων µεθόδων παραγωγής και η παραγωγή νέου εξοπλισµού, µε
τον έλεγχο και την πιστοποίηση όλων των συσκευών µέτρησης και των οργάνων ελέγχου,
εκτός εκείνων που είχαν σχέση µε τα µέτρα και σταθµά, και την παραγωγή οργάνων και
συσκευών που δεν µπορούσαν να παράγουν άλλοι κρατικοί θεσµοί και ιδιώτες
κατασκευαστές. Τα δύο τµήµατα περιλάµβαναν εργαστήρια θερµότητας, οπτικής και
ηλεκτρισµού, ενώ το Τεχνικό Τµήµα ένα επιπλέον εργαστήριο ακρίβειας-µηχανικής. Το
Ινστιτούτο εκπλήρωσε τελικά τους ρόλους και τις λειτουργίες που του ανατέθηκαν. Στον
τοµέα της έρευνας επιτέλεσε σηµαντικό έργο µε τη δηµιουργία και βελτίωση οργάνων,
προτύπων και µεθόδων µέτρησης, προάγοντας την τέχνη και την επιστήµη της µέτρησης
στη φυσική, ενώ παρήγαγε και το ίδιο πειραµατικά αποτελέσµατα, µε πιο χαρακτηριστική
περίπτωση τις µετρήσεις για την ακτινοβολία µέλανος σώµατος που λειτούργησε ως
πειραµατική επιβεβαίωση της νέας κβαντικής θεωρίας. Το µεγαλύτερο µέρος της
λειτουργίας του ωστόσο αφιερώθηκε στον εξοπλισµό, τη µετρολογία, τον έλεγχο και την
προτυποποίηση λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων της γερµανικής βιοµηχανίας που
διαρκώς αναζητούσε τη βοήθειά του. Το Ινστιτούτο λειτούργησε ως υπόδειγµα για την
ίδρυση ανάλογων ιδρυµάτων στο εξωτερικό, όπως το National Physical Laboratory στην
Αγγλία (1900) ή το National Bureau of Standards των Ηνωµένων Πολιτειών (1901).
Παράλληλα, η επιτυχία του ενέπνευσε ορισµένους γερµανούς χηµικούς για την ίδρυση
ενός αντίστοιχου θεσµού αφιερωµένου στη χηµεία, προσπάθειες που στην πορεία
τροποποιήθηκαν και οδήγησαν στην ίδρυση µε κυρίως ιδιωτικά κεφάλαια της KaiserWilhelm-Gesellschaft το 1911, µιας σειράς ανεξάρτητων ινστιτούτων που τελικά έγιναν τα
πιο περίβλεπτα της Γερµανίας65.
Τι σήµαιναν όµως αυτές οι εξελίξεις στο γύρισµα του αιώνα για τα πανεπιστήµια;
Αφενός η άνοδος των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων εξασθένισε το µονοπώλιό
τους στην επιστηµονική έρευνα, αφετέρου η αναβάθµιση των τεχνικών σχολών σήµαινε το
τέλος της µονοπώλησης της ανώτερης εκπαίδευσης, µειώνοντας έτσι σε κάποιο βαθµό τη
σηµασία τους στη γερµανική κοινωνία και επιτρέποντας την µετέπειτα κριτική για
65

Για την ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Φυσικής βλ. David Cahan, An Institute for an Empire: The
Physikalisch-Technische Reichsanstalt 1871-1918, New York: Cambridge University Press, 1989, ενώ για
τις αντίστοιχες προσπάθειες των χηµικών βλ. Jeffrey Allan Johnson, The Kaiser’s Chemists: Science and
Modernization in Imperial Germany, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1990
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ακαµψία και αλαζονεία. Πρέπει βέβαια να έχουµε κατά νου ότι οι συνέπειες αυτές
αφορούσαν κυρίως τις φιλοσοφικές σχολές όπου εδράζονταν οι φυσικές επιστήµες. Το
µονοπώλιο αυτό ουσιαστικά παραχωρήθηκε από τη στάση των περισσότερων
πανεπιστηµιακών καθηγητών, λόγω της επιµονής τους στα ιδανικά περί ανιδιοτελούς
έρευνας και της άρνησής τους να συµµαχήσουν µε τα αναδυόµενα εµπορικά και
βιοµηχανικά στρώµατα εξαιτίας του φόβου τους για την απώλεια της θέσης τους στη
γερµανική κοινωνία. Ο Fritz Ringer, προσπαθώντας να εξηγήσει ό,τι θεώρησε ως
εχθρότητα της πεπαιδευµένης γερµανικής ελίτ απέναντι στον εκσυγχρονισµό και τον
εκδηµοκρατισµό,

απέδωσε

στους

καθηγητές

τον

χαρακτηρισµό

«µανδαρίνοι»,

υποστηρίζοντας ότι «πριν το τέλος του αιώνα το σύνολο της γερµανικής ακαδηµαϊκής
κοινότητας περιέπεσε στο ρόλο του ασαφώς συντηρητικού, αλλά αναµφισβήτητα
επίσηµου κατεστηµένου»66. Η ρητορική της Wissenschaft προσπάθησε να προστατεύσει το
παραδοσιακό κοινωνικό γόητρό τους, το οποίο όµως δεν προέκυπτε αποκλειστικά από τα
επιστηµονικά κατορθώµατά τους, αλλά και από τη στενότερη από ποτέ σύνδεσή τους µε
την κρατική γραφειοκρατία και την πολιτική τους συναίνεση στις πρωτοβουλίες και τους
στόχους της ηγεσίας του Reich. «Ασφαλείς στην ακλόνητη αντικειµενικότητα της
επιστήµης τους και στη σιγουριά των κρατικά χρηµατοδοτούµενων εδρών και ινστιτούτων
τους, οι καθηγητές αρκέστηκαν να αφήσουν τα πανεπιστήµια να παρασυρθούν σε µια
κατάσταση έντασης µε τη γενικότερη κοινωνία, γεγονός που θα είχε σοβαρές συνέπειες
µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο»67.

Η ανώτερη εκπαίδευση στη Γαλλία

Κατά τον 18ο αιώνα στη Γαλλία υπήρχαν 22 πανεπιστήµια και µεγάλος αριθµός
κολεγίων που λειτουργούσαν ως ανώτερα, δευτεροβάθµια ή στοιχειώδη σχολεία. Τα
περισσότερα από αυτά τα κολέγια βρίσκονταν υπό την αιγίδα του κλήρου ή κάποιου από
τα καθολικά τάγµατα, µε τους Ιησουΐτες να αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα από
αυτά µέχρι την εκδίωξή τους στη δεκαετία του 1760. Τα πανεπιστήµια αποτελούσαν απλή
σκιά του παλαιού εαυτού τους, δεν απολάµβαναν ιδιαίτερης εκτίµησης, κυρίως λόγω του
παραδοσιακού προγράµµατος σπουδών που θεωρούνταν άχρηστο και σχολαστικό, είχαν
66

F. Κ. Ringer, Decline of the German Mandarins, 127. Για µια επισκόπηση της σηµασίας αυτού του έργου
και της κριτικής που δέχθηκε βλ. James C. Albisetti, “The Decline of the German Mandarins after TwentyFive Years”, History of Education Quarterly 34 (1994): 453-465.
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µικρό αριθµό φοιτητών, ενώ έγιναν αντικείµενο έντονης κριτικής λόγω της προσκόλλησής
τους στη σχολαστική παράδοση και της αδιαφορίας τους έναντι των σηµαντικών
εξελίξεων στις επιστήµες. Παράλληλα, η µη ικανοποίηση των κρατικών αναγκών σε
εξειδικευµένο προσωπικό οδήγησε στη δηµιουργία µιας σειράς εναλλακτικών ιδρυµάτων.
Η γαλλική απάντηση στην κρίση των πανεπιστηµίων ήταν διαφορετική από άλλες χώρες,
µε δεδοµένο µάλιστα ότι ο 18ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την απουσία οποιαδήποτε
προσπάθειας µεταρρύθµισης µε κρατική πρωτοβουλία. Τον Σεπτέµβριο του 1793 η
Συµβατική Συνέλευση κατάργησε εντελώς όλα τα πανεπιστήµια και τα κολέγια ως οχυρά
αριστοκρατικών προνοµίων και κέντρα εσφαλµένης διδασκαλίας, αφού πρώτα είχε
δηµεύσει τις περιουσίες τους λίγους µήνες νωρίτερα. Το επόµενο διάστηµα υποβλήθηκαν
πολλά σχέδια για την οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ το σύστηµα έλαβε την
οριστική µορφή του στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Ναπολέοντα Α΄ Βοναπάρτη,
συνιστώντας το αποκαλούµενο ναπολεόντειο µοντέλο68.
Τον Οκτώβριο του 1795 αποφασίστηκε η δηµιουργία των écoles centrales
(κεντρικών σχολών) που θα παρείχαν µια γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε έµφαση
στις τέχνες και τις επιστήµες, πριν οι απόφοιτοί τους συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
εξειδικευµένες σχολές που θα οδηγούσαν στα κρατικά και ιδιωτικά επαγγέλµατα. Οι
επαγγελµατικές σχολές θα κάλυπταν κάθε τοµέα της γνώσης και θα αντικαθιστούσαν τις
διάφορες σχολές που είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω των γεγονότων της
Επανάστασης. Η καινοτοµία των écoles centrales συνίσταται στο πρόγραµµα σπουδών
τους, που βασιζόταν στις επιστήµες και σε σύγχρονα µαθήµατα, ένα πρόγραµµα που οι
µαθητές µπορούσαν να παρακολουθούν ελεύθερα, χωρίς κάποια προκαθορισµένη τάξη.
∆ιαρθρωνόταν σε τρία τµήµατα, διάρκειας δύο ετών το καθένα, όπου στο πρώτο οι
µαθητές θα διδάσκονταν λατινικά, σχέδιο και φυσική ιστορία, στο δεύτερο µαθηµατικά,
φυσική και χηµεία, και στο τρίτο γραµµατική, φυσικό δίκαιο και ιστορία, µε άλλα λόγια τα
µαθήµατα που θεωρούσαν ότι θα προετοίµαζαν σωστά τους πολίτες µιας κοινωνίας
βασισµένης στον ορθολογισµό69. Αρχικά προβλεπόταν η ίδρυση µίας σχολής σε καθένα
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από τα περίπου ενενήντα διοικητικά διαµερίσµατα στα οποία είχε διαιρεθεί η Γαλλία, και
τα επόµενα χρόνια ο στόχος αυτός σταδιακά υλοποιήθηκε, ωστόσο βασικό
χαρακτηριστικό τους παρέµεινε η ανοµοιοµορφία, ως αποτέλεσµα αφενός της απόδοσης
της ευθύνης για την οργάνωση και λειτουργία τους στις τοπικές διοικήσεις, αφετέρου στην
ελευθερία των σπουδών που οδηγούσε στην παρακολούθηση ορισµένων µαθηµάτων και
στην παραµέληση άλλων. Η έλλειψη επαρκούς αριθµού δασκάλων, η απουσία διδακτικών
µέσων για τις φυσικές επιστήµες και κυρίως η χαµηλή ποιότητα των µαθητών εξαιτίας της
ανεπαρκούς

πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης

αποτέλεσαν

δυσεπίλυτα

προβλήµατα70.

Παράλληλα, η απουσία οποιασδήποτε θρησκευτικής εκπαίδευσης και η έµφαση σε ένα
«σύγχρονο» πρόγραµµα, σε αντίθεση µε το κλασικό των παλαιότερων κολεγίων, οδήγησε
την πλειονότητα των γόνων της µεσαίας τάξης στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Το 1802 ο Ναπολέων έκλεισε τις écoles centrales, δηµιουργώντας στη θέση τους ένα
δίκτυο αποτελούµενο από lycées (λύκεια) και colléges municipaux (δηµοτικά κολέγια). Τα
λύκεια ιδρύθηκαν στις µεγαλύτερες πόλεις και χρηµατοδοτούνταν απευθείας από την
κεντρική κυβέρνηση. Σηµατοδότησαν την επιστροφή σε ένα κλασικό πρόγραµµα
σπουδών, µε έµφαση στα λατινικά, τη γραµµατική και τη ρητορική, προσφέροντας
ωστόσο και µια σοβαρή βάση στα µαθηµατικά. Χαρακτηρίζονταν από αυστηρή πειθαρχία
και η ελευθερία επιλογής µαθηµάτων έδωσε τη θέση της σε ένα αυστηρό και οµοιόµορφο
πρόγραµµα. Ήταν ελίτ σχολεία, δεν είχαν καµία οργανική σχέση µε την πρωτοβάθµια
εκπαίδευση και αποτελούσαν το πρώτο βήµα για σταδιοδροµία στις δηµόσιες υπηρεσίες
και τα ελευθέρια επαγγέλµατα. Τα δηµοτικά κολέγια ιδρύθηκαν σε µικρότερες πόλεις και
στην χρηµατοδότησή τους συµµετείχαν εν µέρει και οι τοπικές αρχές. Ακολουθούσαν το
ίδιο πρόγραµµα µε τα λύκεια, όµως πολλά από αυτά δεν διέθεταν τις ανώτερες τάξεις, ενώ
και οι καθηγητές τους είχαν γενικά χαµηλότερους µισθούς από τους συναδέλφους τους
στα λύκεια. Μεγάλος αριθµός µαθητών συνέχισε να σπουδάζει σε διάφορα ιδιωτικά
σχολεία που διευθύνονταν από ιδιώτες ή από κληρικούς, τα οποία παρουσίαζαν µεταξύ
τους µεγάλες διαφορές αναφορικά µε το ακαδηµαϊκό και κοινωνικό κύρος τους, αλλά και
µε τα δίδακτρα που απαιτούσαν. Με την πάροδο των χρόνων, τα περισσότερα από αυτά
εξελίχθηκαν ουσιαστικά σε καθολικά κολέγια και το 1850 αναγνωρίστηκε επίσηµα το
δικαίωµα της εκκλησίας στην εκπαίδευση. Τέλος, υπήρχαν και ορισµένα σεµινάρια (petits
70
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τα δίδακτρα. Βλ. F. Κ. Ringer, Education and Society, 116-118.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

50

séminaires) που απευθύνονταν σε όσους ήθελαν ακολουθήσουν τη σταδιοδροµία του
καθολικού ιερέα. Για την λειτουργία όλων των ιδρυµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
απαιτούταν η άδεια του κράτους, το οποίο ασκούσε τον άµεσο έλεγχο. Παρά την
περιορισµένη αποκατάσταση της εκκλησίας, ο κοσµικός χαρακτήρας αποτέλεσε το βασικό
χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της θρησκευτικής πολιτικής του µε στόχο
την επούλωση των τραυµάτων που προκάλεσε η Επανάσταση στη γαλλική κοινωνία, «ο
Ναπολέων ήταν προετοιµασµένος να παραχωρήσει στην εκκλησία την εκπαίδευση των
µαζών, στην κατάσταση που ήταν, και να εµπιστευτεί την εκπαίδευση των κοριτσιών της
µεσαίας τάξης σε µονές. Όµως η εκπαίδευση της ανδρικής ελίτ έπρεπε να είναι κοσµική
και υπό τον έλεγχο του κράτους»71.
Η κρατική εποπτεία διασφαλίστηκε µε την καθιέρωση του baccalauréat το 1808, το
αντίστοιχο του γερµανικού Abitur, που πιστοποιούσε την επιτυχή αποφοίτηση από τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση
στην ανώτατη εκπαίδευση και τις δηµόσιες υπηρεσίες. Η ονοµασία του λήφθηκε από την
παλαιά σχολή των τεχνών των πανεπιστηµίων, κάτι που δείχνει ότι τα νέα λύκεια
κληρονόµησαν τον ρόλο των κολεγίων. Η διάκριση που εισήχθη µεταξύ baccalauréat ès
lettres και baccalauréat ès sciences, µε το δεύτερο να προϋποθέτει το πρώτο, αρχικά δεν
αντιστοιχούσε σε διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών και, παρόλο που µόνο το πρώτο έφερε
τα αντίστοιχα προνόµια, στη Γαλλία δεν παρατηρήθηκε κάποιου είδους διαµάχη µεταξύ
κλασικής και σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς τα νέα µαθήµατα εισάγονταν στα υπαρκτά
σχολεία. Έτσι, τo 1852 έγινε αυτός ο διαχωρισµός στη διδασκαλία των ανώτερων τάξεων
των δευτεροβάθµιων σχολείων που οδηγούσε σε διαφορετικές εξετάσεις και διπλώµατα.
Οι εξετάσεις του baccalauréat ήταν διαβόητες για τη δυσκολία τους, µε αποτέλεσµα λίγο
περισσότεροι από τους µισούς υποψηφίους να πετυχαίνουν κάθε φορά. Η εισαγωγή των
εξετάσεων εξέφραζε τις «αρχές του 1789» σύµφωνα µε τις οποίες κάθε πολίτης µπορούσε
να καταλάβει οποιαδήποτε θέση ανάλογα µε την αξία του και όχι λόγω της καταγωγής ή
του πλούτου του. Παράλληλα διασφάλιζαν ότι οι εξειδικευµένες κρατικές θέσεις θα
καταλαµβάνονταν από άτοµα που διέθεταν τα προσόντα γι’ αυτές και επέτρεπαν τον
κρατικό έλεγχο της διδασκαλίας στα ιδιωτικά και καθολικά σχολεία. Παρότι σε αυτό το
αξιοκρατικό σύστηµα δεν υπήρχαν τυπικοί φραγµοί, στην πράξη όποιος ήθελε να
συνεχίσει τις σπουδές του στην ανώτατη εκπαίδευση έπρεπε να διαθέσει υψηλά ποσά για
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να παρακολουθήσει τουλάχιστον τις τελευταίες τάξεις κάποιου σηµαντικού λυκείου και
κατά προτίµηση ενός από τα διακεκριµένα και ακριβά σχολεία στο Παρίσι72.
Οι µεταρρυθµίσεις του 1808 συνεχίστηκαν και στην ανώτερη εκπαίδευση,
συνοδευόµενες από την επανεµφάνιση του όρου université µε µία εντελώς νέα σηµασία.
Σε διάφορα επαγγελµατικά σχολεία που προϋπήρχαν, αλλά και σε νέα που
δηµιουργήθηκαν αυτό το έτος, αποδόθηκε η ονοµασία «σχολές» (facultés). Έτσι, οι τρεις
σχολές υγείας (Écoles de Santé) που είχαν ιδρυθεί το 1794, σε αντικατάσταση
παλαιότερων

ιδρυµάτων

στο

Παρίσι,

το

Στρασβούργο

και

το

Montpellier,

µετονοµάστηκαν τώρα σε ιατρικές σχολές. Παράλληλα, ιδρύθηκαν εννέα νέες νοµικές
σχολές και πέντε θεολογικές (grands séminaires), ενώ οι παλαιές σχολές των τεχνών των
πανεπιστηµίων επανεµφανίστηκαν ως δύο διακριτές σχολές, των «γραµµάτων» (lettres)
και των «επιστηµών» (sciences). Οι σχολές των τεχνών είχαν παραδοσιακά κυρίως
προπαρασκευαστική λειτουργία, προσφέροντας µια γενική ουµανιστική εκπαίδευση πριν
την εισαγωγή στις ανώτερες επαγγελµατικές σχολές. Η φιλοσοφία αποτελούσε την
κορωνίδα των µαθηµάτων, καθώς συνένωνε τις τέσσερις µαθηµατικές και τις τρεις
φιλολογικές «ελευθέριες τέχνες» µε τις τρεις συνιστώσες της, δηλαδή τη φυσική, την
ηθική και την ιστορία, προσφέροντας έτσι τους κανόνες της λογικής και τις ηθικές αρχές
που έπρεπε να συνοδεύουν µια γενική εκπαίδευση73. Στο νέο γαλλικό σύστηµα η
φιλοσοφία διδασκόταν στην τελευταία τάξη των λυκείων ή των κολεγίων, εποµένως η
γενική εκπαίδευση των µαθητών ολοκληρωνόταν κατά την αποφοίτησή τους από τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Καθώς στη Γαλλία η φιλοσοφία δεν έλαβε το κύρος της
επιστήµης όπως στα γερµανικά πανεπιστήµια, οι σχολές των γραµµάτων και των
επιστηµών µπορούσαν να αφιερωθούν στην ανώτερη διδασκαλία των αντίστοιχων
επιστηµών και στο κύριο καθήκον τους, που ήταν η εκπαίδευση των µελλοντικών
καθηγητών των δευτεροβάθµιων σχολείων. Τα µαθηµατικά ήδη από τον προηγούµενο
αιώνα καταλάµβαναν ένα όλο και σηµαντικότερο τµήµα της σχολικής εκπαίδευσης, ενώ οι
φυσικές επιστήµες έφεραν σηµαντικό κύρος σε µια κοινωνία επηρεασµένη από τις αξίες
του ∆ιαφωτισµού. Η ποικιλότροπη δράση των επιστηµόνων κατά την Επανάσταση και
τους πολέµους που ακολούθησαν αύξησε περαιτέρω την αίγλη τους, καθιστώντας για µία
72
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ακόµα φορά σαφή τη χρησιµότητά τους και επιτρέποντας βάσιµους ισχυρισµούς για την
αναγνώριση της θέσης τους στο νέο εκπαιδευτικό σύστηµα ως ξεχωριστό αντικείµενο
µελέτης. Επιπλέον, ο υψηλός βαθµός διαφοροποίησης και εξειδίκευσης υπήρξε
χαρακτηριστικό της άσκησης των επιστηµών στη Γαλλία, ενώ η διάκριση µεταξύ
γραµµάτων και επιστηµών µπορούσε να βασιστεί στο προηγούµενο την ύπαρξης δύο
διαφορετικών Ακαδηµιών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ιδρύθηκαν για πρώτη φορά
αυτόνοµες σχολές για τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες.
Με τον νέο νόµο η χώρα διαιρέθηκε σε διοικητικές περιοχές, στην καθεµία από τις
οποίες συστήθηκε ένας θεσµός µε την ονοµασία «ακαδηµία» που περιλάµβανε όλα τα
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµόσια και ιδιωτικά, και όσες
ανώτερες σχολές θεολογίας, νοµικής, ιατρικής, γραµµάτων και επιστηµών υπήρχαν σε
αυτή. Τη διεύθυνση και ευθύνη λειτουργίας όλων των ιδρυµάτων κάθε ακαδηµίας ανέλαβε
ένας «πρύτανης», διορισµένος από την κεντρική κυβέρνηση, όχι απαραίτητα ακαδηµαϊκός,
ο οποίος ήταν υπόλογος σε ένα κεντρικό διοικητικό συµβούλιο µε επικεφαλή τον grand
maître, που µε τη σειρά του ήταν υποχρεωµένος να υποβάλλει ετήσια αναφορά στον ίδιο
τον Αυτοκράτορα. Το συνολικό οικοδόµηµα ονοµάστηκε «Αυτοκρατορικό Πανεπιστήµιο»
(Université Impériale), το οποίο προφανώς δεν συνιστούσε πανεπιστήµιο µε την
παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά µια πυραµιδοειδή διοικητική δοµή που έλεγχε
πλήρως τις διάφορες επαγγελµατικές σχολές και τα σχολεία που τις τροφοδοτούσαν µε
φοιτητές74. Λίγες πόλεις διέθεταν όλες τις ανώτερες σχολές, ενώ παρά την πρόθεση να
ιδρυθούν σχολές γραµµάτων και επιστηµών σε κάθε πόλη που διέθετε λύκειο, τελικά
λειτούργησαν λιγότερες από τις µισές από όσες σχεδιάστηκαν, µε τις πόλεις που
επιλέχθηκαν να αποτελούν διοικητικές έδρες και παραδοσιακά κέντρα µάθησης. Τις
επόµενες δεκαετίες έγιναν προσπάθειες ώστε να περιέλθουν στη δικαιοδοσία του
Πανεπιστηµίου και άλλα ιδρύµατα, κάτι που σε µεγάλο βαθµό επετεύχθη. Το 1820
ανέλαβε τον έλεγχο 22 «δευτεροβάθµιων» σχολείων ιατρικής και φαρµακευτικής, τα
οποία το 1840 µετονοµάστηκαν σε «προπαρασκευαστικές σχολές» (écoles préparatoires).
Λειτουργούσαν αποκλειστικά µε δηµοτικά κονδύλια και δίδασκαν µέρος της ύλης των
74

Το Συµβούλιο του Αυτοκρατορικού Πανεπιστηµίου µετονοµάστηκε αρχικά σε Ανώτατο Συµβούλιο
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και αργότερα σε Υπουργείο ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως. Μέγιστη σηµασία είχε το
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λειτουργία του συστήµατος, µε τις εξουσίες του να αυξάνονται σε σηµαντικό βαθµό τα επόµενα χρόνια. Τα
µέλη του δεν προέρχονταν υποχρεωτικά από τον ακαδηµαϊκό χώρο, αλλά συµµετείχαν και εκπρόσωποι της
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ιατρικών σχολών, εκπαιδεύοντας χαµηλόβαθµους λειτουργούς (officiers de santé), χωρίς
να έχουν όµως το δικαίωµα να χορηγούν πανεπιστηµιακά διπλώµατα. Το 1832 περιήλθαν
στη δικαιοδοσία του Πανεπιστηµίου µία σειρά ερευνητικών θεσµών και επιστηµονικών
εταιριών. Τέλος, το 1840 προσαρτήθηκαν στο Πανεπιστήµιο οι τρεις «ανώτερες»
Φαρµακευτικές Σχολές που είχαν ιδρυθεί το 1803 στο Παρίσι, το Στρασβούργο και το
Montpellier στη θέση σχολών που λειτουργούσαν από τον 18ο αιώνα.
Η χρηµατοδότηση των σχολών προερχόταν αφενός από τον κρατικό προϋπολογισµό
αφετέρου από τα δίδακτρα και τα δικαιώµατα εξετάσεων που πλήρωναν οι φοιτητές, µε το
δεύτερο ποσό σχεδόν να ισοδυναµεί µε το πρώτο. Κατά τις πρώτες δεκαετίες της
λειτουργίας τους έπρεπε να λειτουργήσουν µε µικρούς προϋπολογισµούς µε ό,τι αυτό
συνεπαγόταν για τις εγκαταστάσεις τους και τον αριθµό των καθηγητών. Για τον διορισµό
των τελευταίων ο πρύτανης και η ακαδηµία πρότειναν δύο υποψήφιους, και άλλους δύο οι
υπόλοιποι καθηγητές της σχολής, µε την τελική επιλογή να ανήκει στο Ανώτατο
Συµβούλιο. Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι τουλάχιστον 30 ετών και να διαθέτουν
διδακτορικό δίπλωµα, ενώ οι νοµικές και ιατρικές σχολές επέλεγαν τους δύο υποψήφιους
µετά τη διεξαγωγή δηµόσιου διαγωνισµού. Στις σχολές επιστηµών έπρεπε να υπάρχουν
τουλάχιστον τέσσερις καθηγητές, από ένας για τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό,
τη θεωρητική µηχανική και την αστρονοµία, τις φυσικές επιστήµες και τη φυσική ιστορία,
και µόνο σε ορισµένες µεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι υπήρχαν περισσότεροι75. Η έρευνα
δεν αναγνωριζόταν επίσηµα ως σηµαντικό κριτήριο κατά τους διορισµούς του
προσωπικού, µολονότι συχνά οι σχολές λάµβαναν υπόψη ανεπίσηµα τις ερευνητικές
συµβολές και τις δηµοσιεύσεις κάθε υποψηφίου. Η κατάσταση διέφερε στο Παρίσι, καθώς
ο διορισµός στις σχολές της πρωτεύουσας αποτελούσε συχνά το τελευταίο βήµα στη
σταδιοδροµία επιστηµόνων που είχαν ήδη αποδείξει την ερευνητική αξία τους και είχαν
διδάξει σε άλλα ιδρύµατα. Η κινητικότητα των καθηγητών µεταξύ σχολών διαφόρων
πόλεων δεν συνηθιζόταν, µιας και ένας γραφειοκρατικός λαβύρινθος απέτρεπε τέτοιου
είδους µετακινήσεις. Κύριο καθήκον των σχολών γραµµάτων και επιστηµών ήταν η
διεξαγωγή των εξετάσεων του baccalauréat δύο φορές το χρόνο. Επιπλέον οι καθηγητές
ήταν υποχρεωµένοι να διδάσκουν τρεις φορές την εβδοµάδα, συνολικά επί 4 ½ ώρες, και
το πρόγραµµα των µαθηµάτων έπρεπε πρώτα να εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο.
Μία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητές τους ήταν η προσφορά διαλέξεων για το
75
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ευρύτερο κοινό σχετικά µε τις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις, οι οποίες συγκέντρωναν
µεγάλο αριθµό ακροατών. Η ελλιπής ή µηδαµινή κατάρτιση των τελευταίων καθόριζε το
επίπεδο των διαλέξεων, ωστόσο αυτές αποτελούσαν ένα σηµαντικό µέσο δηµόσιας
αναγνώρισης και λαµβάνονταν υπόψη για την εξέλιξη του προσωπικού. Ιδιαίτερα στο
Παρίσι, αρκετοί καθηγητές έγιναν εξέχουσες δηµόσιες φυσιογνωµίες µέσω αυτών των
µαθηµάτων τους.
Στις σχολές µπορούσε να εγγραφεί όποιος είχε επιτύχει στις εξετάσεις του
baccalauréat και µετά τις σπουδές να αποκτήσει ένα από τα τρία διπλώµατα που
οδηγούσαν στα παραδοσιακά ελευθέρια επαγγέλµατα: τη licence, την agrégation,
απαραίτητη για πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία, και το doctorat d’état. Η licence από τις
σχολές γραµµάτων και επιστηµών οδηγούσε σε διδακτικές θέσεις σε δευτεροβάθµια
σχολεία και απαιτούσε τα ίδια µαθήµατα και εξετάσεις µε το baccalauréat· η µοναδική
διαφορά ήταν µία επιπλέον προφορική εξέταση διάρκειας δεκαπέντε λεπτών. Το
διδακτορικό δίπλωµα απαιτούσε επιπλέον την παρουσίαση δύο γραπτών θέσεων, η µία εκ
των οποίων σε άλλη περιοχή από την υπό εξέταση ειδικότητα, και µετά την αποδοχή των
διατριβών ακολουθούσε προφορική εξέταση ενώπιον επιτροπής. Η agrégation αποτελούσε
τη δυσκολότερη εξέταση από όλες και οδηγούσε σε διδακτικές θέσεις στις σχολές και σε
µόνιµες θέσεις στα λύκεια, ως εκ τούτου ο αριθµός των επιτυχόντων κάθε χρόνο
καθοριζόταν

από

τις

διαθέσιµες

θέσεις,

καθιστώντας

τις

εξετάσεις

ιδιαίτερα

ανταγωνιστικές. Η συµµετοχή στις εξετάσεις και η απόκτηση των απαραίτητων τίτλων για
το διδασκαλικό επάγγελµα δεν προϋπέθετε τη φοίτηση στις σχολές, εποµένως υπήρχε
πολύ µικρός αριθµός φοιτητών στις σχολές γραµµάτων και επιστηµών, µε σηµαντικές
οικονοµικές συνέπειες τόσο για τις σχολές όσο και για τους καθηγητές, µιας και µέρος του
µισθού τους εξαρτιόταν από τον αριθµό των φοιτητών. Η λειτουργία των σχολών ως
εξεταστικά σώµατα δηµιουργούσε ένα δεσµό µεταξύ ανώτερης εκπαίδευσης και
δευτεροβάθµιου σχολικού συστήµατος, ο οποίος ισχυροποιούνταν από την ταυτόχρονη
κατοχή καθηγητικών θέσεων σε λύκεια και σχολές. Η διδακτική εµπειρία στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση συχνά θεωρήθηκε προσόν κατά τους διορισµούς, είχε όµως
αρνητικές συνέπειες στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία. Οι διδακτικές µέθοδοι και οι
πνευµατικές προσδοκίες αυτών των καθηγητών επηρεάζονταν από τη διδασκαλία τους στα
λύκεια, όπου δεν υπήρχε η ανάγκη προχωρηµένης διδασκαλίας και συχνά δίδασκαν τα ίδια
µαθήµατα και στις σχολές ακολουθώντας τα ίδια κριτήρια.
Για την εκπαίδευση των µελλοντικών καθηγητών των τελευταίων τάξεων των
κρατικών λυκείων και των σχολών γραµµάτων και επιστηµών δηµιουργήθηκε η École
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Normale Supérieure, ένας θεσµός που λειτούργησε συµπληρωµατικά αλλά ταυτόχρονα
ανταγωνιστικά ως προς τις ανώτερες σχολές. Μετά από µια ανεπιτυχή ίδρυση το 1794 από
τη Συµβατική Συνέλευση, αναδιοργανώθηκε από τον Ναπολέοντα το 1808 ταυτόχρονα µε
τη σύσταση του Πανεπιστηµίου. Η ίδια δεν χορηγούσε διπλώµατα, αλλά προετοίµαζε τους
φοιτητές της για τις εξετάσεις της licence και της agrégation που διενεργούσαν οι
ανώτερες σχολές. Η βασική διαφορά της από αυτές ήταν ότι δεχόταν έναν περιορισµένο
αριθµό φοιτητών, συνήθως 30-35 κατά έτος, µετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις.
Οι υποψήφιοι επιλέγονταν αρχικά από τους κατά τόπους επιθεωρητές της εκπαίδευσης και
παρακολουθούσαν επί ένα ή δύο χρόνια τάξεις προετοιµασίας, συνήθως στο Παρίσι, πριν
υποβληθούν στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εισαγωγικές εξετάσεις (concours), οι οποίες
µετά το 1830 ήταν διαφορετικές για τους κλάδους των γραµµάτων και των επιστηµών. Με
την εισαγωγή τους οι φοιτητές ουσιαστικά συνιστούσαν ήδη δηµοσίους υπαλλήλους,
καθώς απαλλάσσονταν από όλα τα έξοδα των σπουδών τους, µε αντάλλαγµα τη γραπτή
δέσµευσή τους για δεκαετή διδασκαλία σε κρατικά σχολεία. Οι σπουδές διαρκούσαν τρία
χρόνια και στον κλάδο των επιστηµών η έµφαση δινόταν στα καθαρά και εφαρµοσµένα
µαθηµατικά και τη φυσική, µαθήµατα που περιλαµβάνονταν στο πρόγραµµα των λυκείων,
ενώ η πιο οργανωµένη και καλύτερη εκπαίδευσή τους, ιδιαίτερα συγκρινόµενη µε την
αντίστοιχη των επαρχιακών σχολών, τους επέτρεψε να µονοπωλήσουν σε µεγάλο βαθµό
τις θέσεις στις οποίες οδηγούσε η agrégation. Οι περισσότεροι απόφοιτοι της σχολής
(normaliens) ξεκίνησαν τη σταδιοδροµία τους από λύκεια, καταλαµβάνοντας τις
καλύτερες θέσεις στα σχολεία της πρωτεύουσας, που συχνά είχαν µεγαλύτερο γόητρο από
τις θέσεις στις επαρχιακές ανώτερες σχολές, και µε την πάροδο του χρόνου άρχισαν να
καταλαµβάνουν όλο και περισσότερες πανεπιστηµιακές θέσεις. Χαρακτηριστικό της
σχολής αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των φοιτητών της, ιδιαίτερα στο
τµήµα των επιστηµών, προερχόταν από µικροαστικές οικογένειες και ένα καθόλου
αµελητέο ποσοστό από τις κατώτερες τάξεις των εργατών ή των αγροτών, οι οποίες
διέκριναν στο διδασκαλικό επάγγελµα µια δύσκολη µεν αλλά δυνατή πορεία κοινωνικής
ανόδου76. Η ανάληψη της διεύθυνσης των σπουδών από τον Louis Pasteur (1822-1895)
την περίοδο 1857-1867 έχει θεωρηθεί ως απαρχή της εδραίωσης των φυσικών επιστηµών
στη σχολή και ως αφετηρία ενός νέου τύπου σταδιοδροµίας. Ο Pasteur αγωνίστηκε ώστε
να προσελκύσει νέους φοιτητές στις επιστήµες, να τους επιτρέψει να µείνουν στο Παρίσι
µετά την αποφοίτησή τους εργαζόµενοι ως ερευνητικοί βοηθοί στα εργαστήρια της
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σχολής, διεξάγοντας παράλληλα έρευνα για το διδακτορικό τους, ώστε ακολούθως να
αποκτήσουν µια θέση σε επαρχιακές σχολές, διατηρώντας παράλληλα τα ερευνητικά
ενδιαφέροντά τους που µπορούσαν να τα εκφράσουν στο περιοδικό της σχολής. Στο
τελευταίο τέταρτο του αιώνα η École Normale συνιστούσε ένα εξέχον κέντρο
επιστηµονικής εκπαίδευσης και παράλληλα αποτελούσε την εµπροσθοφυλακή του
Πανεπιστηµίου, καθώς αφενός σε αυτήν δοκιµάστηκαν αρχικά αλλαγές που θα
θεσπίζονταν στις ανώτερες σχολές, αφετέρου λόγω της σηµαντικής θέσης των αποφοίτων
της στην εκπαιδευτική γραφειοκρατία77. Μπορεί οι normaliens να συνιστούσαν µια
προνοµιούχα ελίτ της δηµόσιας εκπαίδευσης, παρέµεναν ωστόσο µια οµάδα αυστηρά
ελεγχόµενη από την κυβερνητική γραφειοκρατία αναφορικά µε την επαγγελµατική τους
θέση, συνεπώς δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν εύκολα τη θέση τους στα κυρίαρχα
στρώµατα της γαλλικής κοινωνίας. Οι θέσεις αυτές προορίζονταν για τους απόφοιτους
µιας άλλης οµάδας σχολών, των αποκαλούµενων παραδοσιακών grandes écoles (µεγάλων
σχολών).

Στη διαδικασία οικοδόµησης κράτους από το τέλος του 17ου αιώνα σηµαντική θέση
κατείχαν τα δηµόσια έργα, καθώς η κατασκευή ενός δικτύου δρόµων, γεφυρών και
καναλιών – αργότερα και σιδηροδρόµων – δεν εξυπηρετούσε µόνο την ανάπτυξη της
οικονοµίας αλλά επέτρεπε την επέκταση και την ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας.
Παράλληλα, δραστηριότητες όπως οι εξορύξεις, η κατασκευή εκρηκτικών, η κατασκευή
και συντήρηση οχυρώσεων ήταν κρίσιµες για την ασφάλεια και την άµυνα της χώρας.
Εποµένως, οι πολιτικές, οικονοµικές και στρατιωτικές ανάγκες του κράτους οδήγησαν στη
σύσταση κρατικών σωµάτων µηχανικών (corps d’état) µε στόχο τον κεντρικό έλεγχο και
συντονισµό όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Για την εκπαίδευση του απαραίτητου
εξειδικευµένου προσωπικού ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα µια σειρά από
ειδικές σχολές, που η ονοµασία τους καθιστά σαφή τον προορισµό τους: École du Génie
Maritime (Σχολή Μηχανικών του Ναυτικού) (1741), École des Ponts et Chaussées (Σχολή
Γεφυρών και Οδοστρωµάτων) (1747), École du Génie Militaire (Σχολή Μηχανικών του
Στρατού) (1748), École d’Artillerie (Σχολή του Πυροβολικού) (1765), École des Mines
(Σχολή των Μεταλλείων) (1783). Καθώς η συγκρότηση των σωµάτων αποτελούσε
κρατικό µονοπώλιο, τα κριτήρια εισαγωγής σε κάθε σχολή, οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις
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και τα καθήκοντα των αποφοίτων καθορίζονταν λεπτοµερώς από τα αρµόδια υπουργεία.
Τα κρατικά σώµατα υπήρξαν ολιγάριθµες µονάδες, γεγονός που ενίσχυε τον ελιτιστικό
χαρακτήρα τους. Τα επίσηµα καθήκοντά τους ήταν τεχνικά, έπρεπε δηλαδή να επιλύουν
προβλήµατα σε τοµείς όπως οι εξορύξεις, τα δηµόσια έργα ή οι οχυρώσεις, αλλά σε
µεγάλο βαθµό και διοικητικά µιας και ήταν επιφορτισµένα µε την έγκριση σχεδίων,
δηµόσιων και ιδιωτικών, και την επιθεώρηση έργων που θεωρούνταν σηµαντικά για την
κρατική ασφάλεια και την πολιτική σταθερότητα. Η µονοπώληση της εξειδικευµένης
επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης και η θέση περιωπής που συνεπάγονταν τα καθήκοντά
τους οδήγησαν αυτά τα σώµατα σε µια προνοµιούχα θέση στην επαγγελµατική ιεραρχία.
Το ανώτερο κύρος τους ενισχυόταν επιπλέον από το υψηλό επίπεδο της γνώσης που
κατείχαν, αλλά κυρίως από το είδος της. Σε αντίθεση µε επαγγέλµατα όπως των ιατρών
και των νοµικών, τα οποία βασίζονταν µεν στη γνώση, ωστόσο σε µια γνώση µε
πραγµατιστικό χαρακτήρα ως µέσο για την εξυπηρέτηση κοινωνικών και οικονοµικών
φιλοδοξιών, οι γνώσεις των κρατικών σωµάτων βασίζονταν στην «καθολική αλήθεια» των
µαθηµατικών και θεωρούνταν ανιδιοτελείς, στοχεύοντας τόσο στην κατανόηση της φύσης
όσο και στη βελτίωση της υλικής ζωής των ανθρώπων. Ως εκ τούτου οι θέσεις αυτές ήταν
περιζήτητες, καθώς το τεράστιο κύρος τους συνδεόταν στενά µε το ρόλο τους ως µέσο για
τη συµµετοχή στις κλειστές, προνοµιούχες και ισχυρές κρατικές ελίτ, πολιτικές ή
στρατιωτικές. Οι συγκεκριµένες σταδιοδροµίες είχαν κεντρική σηµασία στη στρατηγική
κοινωνικής ανόδου οικογενειών που προσπαθούσαν να ενσωµατωθούν στις άρχουσες
τάξεις, αλλά και σε όσες κατείχαν ήδη µια σηµαντική θέση και προσπαθούσαν να
εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στις εθνικές ελίτ78.
Οι Ιακωβίνοι διέκοψαν τη λειτουργία αυτών των σχολών και προσπάθησαν να
οργανώσουν ένα σύστηµα που θα βασιζόταν στην αρχή της αξιοκρατίας, θα έθετε τις
επιστήµες στην υπηρεσία του κράτους και θα διερρήγνυε το δεσµό µεταξύ των κρατικών
υπηρεσιών και των πλούσιων τάξεων. Η ίδρυση της École Centrale des Travaux Publics
(Κεντρική Σχολή ∆ηµοσίων Έργων) τον Σεπτέµβριο του 1794 υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος
αυτής της πολιτικής. Ο σκοπός της σχολής ήταν να συνενώσει υπό µία κοινή στέγη όλες
τις επιστήµες του µηχανικού, προσφέροντας παράλληλα µια γενική επιστηµονική
εκπαίδευση, ώστε να οδηγεί και σε σταδιοδροµίες πέρα από τα κρατικά σώµατα. Η
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ονοµασία École Polytechnique (Πολυτεχνική Σχολή) που υιοθετήθηκε τον επόµενο χρόνο
αντανακλά την πρόθεση της διδασκαλίας πολλών τεχνικών79. Οι φοιτητές επιλέγονταν
µέσω εξετάσεων που διεξάγονταν σε εθνικό επίπεδο και βασίζονταν στην επαρκή γνώση
µαθηµατικών, ενώ οι σπουδές ήταν δωρεάν, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα την προσέλευση
πολλών νέων από τις κατώτερες τάξεις. Κεντρική θέση στο πρόγραµµα σπουδών
καταλάµβαναν τα ανώτερα µαθηµατικά και οι εφαρµογές τους, ωστόσο ιδιαίτερη σηµασία
δόθηκε στη φυσική και τη χηµεία και την εργαστηριακή διδασκαλία τους. Σύντοµα όµως ο
αρχικός σκοπός της σχολής µεταβλήθηκε και µετατράπηκε σε σχολή προετοιµασίας για τις
λεγόµενες écoles d’application (σχολές εφαρµογών), δηλαδή τις αναδιοργανωµένες
παλαιές σχολές µηχανικών, όπου οι απόφοιτοί τους συνέχιζαν τις εξειδικευµένες σπουδές
τους πριν σταδιοδροµήσουν στα κρατικά τεχνικά επαγγέλµατα ή το στρατό. Έτσι, η École
Polytechnique έγινε ο θεσµός που καθόριζε τη συµµετοχή στα κρατικά σώµατα µηχανικών
και σε άλλες σηµαντικές δηµόσιες θέσεις, ως εκ τούτου κατέλαβε την κορυφή της
εκπαιδευτικής ιεραρχίας, καθορίζοντας σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο της διδασκαλίας
άλλων ιδρυµάτων.
Το 1804 σηµατοδοτεί τη στρατιωτικοποίηση της σχολής, µε την υιοθέτηση στολών
για τους φοιτητές, την καθιέρωση αυστηρής πειθαρχίας και ενός επίπονου καθηµερινού
προγράµµατος80. Το Υπουργείο Πολέµου ανέλαβε τον έλεγχο των οικονοµικών και τελικά
το 1830 τον πλήρη έλεγχο της σχολής, µετά από έντονο ανταγωνισµό µε το Υπουργείο
Εσωτερικών. Παράλληλα, το επίπεδο των εισαγωγικών εξετάσεων αναβαθµίστηκε
αισθητά, µε τα προχωρηµένα µαθηµατικά να καταλαµβάνουν σηµαντική θέση σε αυτές
και να απαιτούνται δεξιότητες όπως η ξιφασκία, η ιππασία, η γυµναστική και η γνώση της
ιστορίας της τέχνης. Έτσι, έγινε αναγκαία η φοίτηση των υποψηφίων σε ειδικές, αλλά και
ιδιαίτερα ακριβές, τάξεις προετοιµασίας σε ιδιωτικά σχολεία ή ορισµένα από τα πιο
διακεκριµένα λύκεια, για ένα έως τρία χρόνια µετά την απόκτηση του baccalauréat. Το
επόµενο έτος θεσµοθετήθηκαν επίσης ιδιαιτέρως υψηλά δίδακτρα, καθιστώντας
απαγορευτική τη φοίτηση στα φτωχότερα µέλη του πληθυσµού, παρότι καθιερώθηκε και
ένας αριθµός υποτροφιών ή βοηθηµάτων για τους λιγότερο ευκατάστατους φοιτητές. Σε
79
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ολόκληρο τον 19ο αιώνα εγγράφονταν κάθε χρόνο 100-160 φοιτητές, περίπου το 1/3 όσων
συµµετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ η έλλειψη εναλλακτικής πορείας σε
περίπτωση αποτυχίας και οι υψηλές γνωστικές και οικονοµικές απαιτήσεις καθόρισαν το
κοινωνικό υπόβαθρο των φοιτητών της σχολής. Για να παραθέσουµε τον Fritz Ringer, η
École Polytechnique υπήρξε «bourgeois to the core»81. Η µεγάλη πλειοψηφία των
φοιτητών προερχόταν από τα ανώτερα στρώµατα της κοινωνίας, κάτι που συνεχίζεται ώς
τις µέρες µας. Αντίθετα, οι γόνοι των µεσαίων τάξεων µε βλέψεις κοινωνικής ανόδου µε
δυσκολία είχαν πρόσβαση στη σχολή, ενώ κάτι τέτοιο ήταν σχεδόν αδύνατο για την
εργατική τάξη. Αναφορικά µε το πρόγραµµα σπουδών, οι αλλαγές των αρχών του 19ου
αιώνα επιβεβαίωσαν την κυρίαρχη θέση των µαθηµατικών, δίνοντας ωστόσο µια
διαφορετική κατεύθυνση. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της École Polytechnique, υπό την
κυριαρχία του Gaspard Monge (1746-1818), σηµαντική θέση καταλάµβανε η διδασκαλία
της παραστατικής γεωµετρίας του, ενώ δινόταν ιδιαίτερη έµφαση στις εφαρµογές των
µαθηµατικών στις επιστήµες του µηχανικού, αλλά και στις πειραµατικές επιστήµες,
ιδιαίτερα τη χηµεία. Στις αρχές του 19ου αιώνα όµως, υπό την επιρροή του Pierre Simon
de Laplace (1749-1827), η µαθηµατική ανάλυση κατέλαβε ηγεµονική θέση στο
πρόγραµµα σπουδών και η έµφαση µετατοπίστηκε προς περισσότερο γενικές και
θεωρητικές εφαρµογές των µαθηµατικών82. Ως εκ τούτου, µε δεδοµένο τον κοινωνικό και
επαγγελµατικό ρόλο της σχολής, η θεωρητική και αφηρηµένη γνώση κατέλαβε κεντρική
θέση στη γαλλική εκπαίδευση, ταυτίστηκε µε τη συµµετοχή στις κρατικές ελίτ και
λειτούργησε ως σύµβολο γνωστικής υπεροχής και κοινωνικής ανωτερότητας.
Λίγοι

απόφοιτοι

της

École

Polytechnique

και

των

σχολών

εφαρµογής

σταδιοδρόµησαν στη βιοµηχανία και όσες φορές συνέβη αυτό καταλάµβαναν συνήθως
διοικητικές θέσεις και δεν εργάζονταν ως µηχανικοί. Η ανάγκη επάνδρωσης της
εκκολαπτόµενης γαλλικής βιοµηχανίας µε τεχνικό προσωπικό οδήγησε τον Ναπολέοντα
στη δηµιουργία δύο σχολών µε διαφορετικό χαρακτήρα, των λεγόµενων Écoles d’Arts et
Métiers (Σχολές Τεχνών και Επαγγελµάτων). Σκοπός τους ήταν η εκπαίδευση νέων
προερχόµενων από οικογένειες στρατιωτικών και χαµηλόβαθµων υπαλλήλων, αλλά και
γενικότερα από τις κατώτερες τάξεις, σε τεχνικές και δεξιότητες χρήσιµες για την
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παρουσιάζονται οι διαφορές των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αναφορικά µε τη διδασκαλία των µαθηµατικών.
Για τον κεντρικό ρόλο των µαθηµατικών στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα βλ. επίσης Maurice Crosland,
“History of Science in a National Context”, British Journal for the History of Science 10 (1977): 95-113,
ιδιαίτερα 106-108.
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βιοµηχανία, ώστε αυτοί ακολούθως να απασχοληθούν ως εξειδικευµένοι εργάτες και
υποµηχανικοί. Οι σπουδές διαρκούσαν τρία χρόνια, ήταν δωρεάν και ξεκινούσαν σε
ηλικίες 15-18 ετών. Από το 1832 για να γίνει κάποιος δεκτός σε αυτές τις κατώτερες
σχολές έπρεπε να αποδείξει ότι είχε περάσει τουλάχιστον ένα χρόνο πρακτικής µαθητείας
σε µεταλλουργικά, µηχανολογικά ή ξυλουργικά επαγγέλµατα πριν προσέλθει στις
εισαγωγικές εξετάσεις, γεγονός που, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, εξασφάλιζε ένα ικανοποιητικό επίπεδο των νεοεισερχόµενων
φοιτητών σε ένα πρόγραµµα σπουδών που βασιζόταν σε πρακτικές και χειρωνακτικές
εργασίες. Ο περισσότερος χρόνος της ηµέρας αφιερωνόταν σε εργασίες στα
µηχανολογικά, µεταλλουργικά, ξυλουργικά εργαστήρια και τα σιδηρουργεία και χυτήρια
των σχολών, ενώ το πρόγραµµα συµπληρωνόταν από µαθήµατα στοιχειωδών
µαθηµατικών,

πρακτικής

µηχανικής,

φυσικής,

χηµείας

και

βιοµηχανικού

και

µηχανολογικού σχεδίου. Οι σχολές αυτές υπήρξαν η κύρια πηγή µηχανολόγων µηχανικών
στη Γαλλία και απόφοιτοί τους (gadzarts) εργάστηκαν κυρίως ως εξειδικευµένοι τεχνίτες,
προϊστάµενοι

παραγωγής

και

µηχανικοί

σε

µηχανολογικές

και

µηχανουργικές

βιοµηχανίες83.
Ένα άλλο ίδρυµα που προσέφερε ένα είδος τεχνικής εκπαίδευσης υπήρξε το
Conservatoire des Arts et Métiers (Κονσερβατόριο Τεχνών και Επαγγελµάτων), το οποίο
είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του από το 1794 ως χώρος συγκέντρωσης οργάνων, µηχανών,
εξοπλισµού και προτύπων που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση τεχνιτών
µε σκοπό την εξοικείωσή τους µε τα µηχανήµατα και τις τεχνικές που εφαρµόζονταν στη
βιοµηχανία. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν αργότερα ένα σχολείο σχεδίου (1799) που
λειτούργησε στο µεγαλύτερο µέρος του 19ου αιώνα και ένα σχολείο κλωστοϋφαντουργίας
(1804) που αποδείχθηκε βραχύβιο. Με κεντρικό εµπνευστή τον µηχανικό και
polytechnicien Charles Dupin (1784-1873), το 1819 αποφασίστηκε η παροχή γενικής
εκπαίδευσης σε τεχνίτες και εργαζόµενους σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους, µέσω
δηµόσιων και δωρεάν µαθηµάτων σχετικά µε τις εφαρµογές των επιστηµών στη
βιοµηχανία. Οι διαλέξεις προσφέρονταν από τους κατόχους των τριών νέων εδρών της
µηχανικής, της βιοµηχανικής χηµείας και της βιοµηχανικής οικονοµίας και είχαν
σηµαντική απήχηση, συγκεντρώνοντας πολυπληθή ακροατήρια αποτελούµενα κυρίως από
νέους που εργάζονταν στη βιοµηχανία. Τα επόµενα χρόνια προστέθηκαν έδρες φυσικής,
83

C. R. Day, “The Making of Mechanical Engineers in France: The Ecoles d’Arts et Métiers, 1803-1914”,
French Historical Studies 10 (1978): 439-460. Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα οι σχολές αυτές
αναβάθµισαν σταδιακά το επίπεδο του προγράµµατος σπουδών τους και των φοιτητών τους. Μόλις το 1909
τους παραχωρήθηκε το δικαίωµα να αποδίδουν τον τίτλο του µηχανολόγου µηχανικού (ingénieur industriel).
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πρακτικής µηχανικής, παραστατικής γεωµετρίας κ. ά., ωστόσο τα ανοιχτά, πρακτικά
µαθήµατα του Conservatoire επισκιάστηκαν από την ίδρυση µίας νέας σχολής84.
Το 1829 ιδρύθηκε στο Παρίσι η ιδιωτική École Centrale des Arts et Manufactures
(Κεντρική Σχολή Τεχνών και Βιοµηχανίας) µε κεφάλαια του βιοµηχάνου Alphonse
Lavallée (1791-1873), που διατέλεσε και πρώτος διευθυντής της, και µε την ενεργή
συµµετοχή του χηµικού Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), του µαθηµατικού Théodore
Olivier (1793-1853) και του φυσικού Eugène Péclet (1793-1857). Σκοπός της ήταν να
εκπαιδεύσει µια προσοντούχο τεχνική οµάδα ικανή να βελτιώσει τη γαλλική βιοµηχανική
παραγωγή, καλύπτοντας ένα υπαρκτό κενό, καθώς οι µεν µηχανικοί των κρατικών
σωµάτων δεν εκπαιδεύονταν για τη βιοµηχανία και κυρίως δεν ενδιαφέρονταν για µια
τέτοια σταδιοδροµία, οι δε gadzarts δεν διέθεταν την θεωρητική κατάρτιση στις
εφαρµοσµένες επιστήµες που απαιτούνταν για τις τεχνολογικές καινοτοµίες. Ως εκ τούτου
το πρόγραµµα σπουδών της École Centrale ήταν περισσότερο πρακτικό από το αντίστοιχο
της École Polytechnique, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις πρακτικές εφαρµογές των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών. Οι φοιτητές της λάµβαναν θεωρητική εκπαίδευση στις
επιστήµες, ωστόσο απουσίαζαν τα ιδιαιτέρως προχωρηµένα µαθηµατικά άλλων σχολών,
αφιερωνόταν διπλάσιος χρόνος στη φυσική, τη χηµεία και τις βιοµηχανικές εφαρµογές
τους, περιλαµβάνονταν µαθήµατα φυσικής ιστορίας, µεταλλουργίας, θεωρίας και
κατασκευής µηχανών, αλλά και επισκέψεις σε εργοτάξια. Παρότι η σχολή ιδρύθηκε µε την
υποστήριξη του Υπουργείου ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, η λειτουργία της βασιζόταν
αποκλειστικά σε ιδιωτικά κεφάλαια, µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές ανάγκες της να την
στρέψουν σταδιακά στη διαµόρφωση ενός προγράµµατος που θα προσέλκυε τους γόνους
ευκατάστατων οικογενειών. Έτσι, τόσο οι απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων όσο και
τα µαθήµατα της σχολής έλαβαν έναν θεωρητικό, δυσνόητο και µαθηµατικό
προσανατολισµό, καθώς αυτού του είδους η γνώση συνιστούσε το χαρακτηριστικό της
ανώτερης κοινωνικής θέσης και υπεροχής. Πράγµατι, οι περισσότεροι φοιτητές της
προήλθαν από την αστική τάξη και ιδιαίτερα από οικογένειες ήδη επιτυχηµένες στη
βιοµηχανία ή το εµπόριο, που ήθελαν να µετατρέψουν τον πλούτο σε κοινωνικό γόητρο.
Ήδη από το µέσο του αιώνα η École Centrale είχε µετατραπεί σε grande école και από το
1857 το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου ανέλαβε τη λειτουργία της. Τις επόµενες
84

Robert Fox, “Education for a New Age: The Conservatoire des Arts et Métiers, 1815-30”, Science,
Industry and the Social Order in Post-Revolutionary France, Aldershot: Variorum, 1995, 23-38 (1η
δηµοσίευση το 1974) και Jacques Payen, “'The role of the Conservatoire National des Arts et Métiers in the
development of technical education up to the middle of the 19th century”, History and Technology 5 (1988):
95-138.

62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

δεκαετίες θύµιζε όλο και περισσότερο την École Polytechnique αναφορικά µε τα υψηλά
δίδακτρα, την εισαγωγή κυρίως αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το
πρόγραµµα σπουδών και την αφοσίωσή της στην εκπαίδευση µιας σχετικά µικρής ελίτ
µέσω ενός εντατικού προγράµµατος. Οι περισσότεροι απόφοιτοί της ακολούθησαν
σταδιοδροµίες στη βιοµηχανία, συχνά σε διευθυντικές θέσεις ή ως επιχειρηµατίες οι ίδιοι,
εποµένως η προσφορά της συνίστατο στην εκπαίδευση µιας κοινωνικής ελίτ, αυτή τη
φορά όµως µιας βιοµηχανικής και τεχνολογικής ελίτ85.

Η επιστηµονική έρευνα δεν υπήρξε µία από τις θεσµοποιηµένες λειτουργίες που
παραχωρήθηκαν από την κυβέρνηση σε όλες τις παραπάνω σχολές και το αρχικό θεσµικό
πλαίσιο τους δεν προέβλεπε τίποτα σχετικά µε εργαστήρια ή την χρηµατοδότηση για
ερευνητικούς σκοπούς. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι το διδακτικό προσωπικό αυτών των
ιδρυµάτων δεν ασχολήθηκε µε την πρωτότυπη έρευνα, καθώς µεταξύ αυτών
περιλαµβάνονται πολλά από τα µεγαλύτερα ονόµατα που µε το έργο τους έφεραν τη
Γαλλία στην επιστηµονική πρωτοπορία κατά το πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα στους τοµείς
των µαθηµατικών, της φυσικής, της χηµείας και της φυσικής ιστορίας. Σηµαίνει απλά ότι η
έρευνα δεν συνιστούσε τον πρωταρχικό σκοπό αυτών των θεσµών όπως συνέβαινε, λόγου
χάρη, στις φιλοσοφικές σχολές των γερµανικών πανεπιστηµίων. Ακόµα και όταν µετά το
1830 αυξήθηκε η χρηµατοδότηση των σχολών επιστηµών και ενθαρρύνθηκε η έρευνα,
αυτή εξακολουθούσε να κατέχει δευτερεύουσα σηµασία86. Αντιθέτως, η έρευνα
συνιστούσε πρωταρχική λειτουργία εξειδικευµένων ιδρυµάτων όπως το Αστεροσκοπείο,
το Muséum d’Histoire Naturelle (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), το Collège de France και η
Ακαδηµία Επιστηµών που λειτουργούσαν από την εποχή του ancien régime και
υπέστησαν συγκριτικά λίγες αλλαγές κατά την επόµενη περίοδο87.
Το Αστεροσκοπείο των Παρισίων ιδρύθηκε το 1667, µε σκοπό πρωτίστως τη
χαρτογραφία και δευτερευόντως την αστρονοµική έρευνα. Παρότι ο τίτλος του διευθυντή
θεσµοθετήθηκε µόλις το 1771, στην πράξη από την αρχή διευθυνόταν από µία οικογένεια,
αυτή των Cassini, τέσσερα µέλη της οποίας ανέλαβαν διαδοχικά τη διεύθυνσή του. Το
1795 υπάχθηκε στο νεοσύστατο Bureau des Longitudes (Γραφείο Γεωγραφικού Μήκους)
και στελεχώθηκε από έξι αστρονόµους, από τους πλέον ικανούς, οι οποίοι µπορούσαν να
85

T. Shinn, “From ‘corps’ to ‘profession’”, 190-194 και E. Kranakis, “Social Determinants of Engineering
Practice”, 9-12, 28-29, 32.
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Βλ. T. Shinn, “French Science Faculty System”, 283-291.
87
Σχετικά µε την λειτουργία αυτών των ιδρυµάτων κατά τον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα βλ. Charles
Coulston Gillispie, Science and Polity in France: The End of the Old Regime, Princeton: Princeton
University Press, 1980.
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εργάζονται αυτόνοµα, καθώς ο θεσµός του διευθυντή συνδέθηκε µε καθαρά διοικητικές
αρµοδιότητες, ένα πλαίσιο που άλλαξε µόνο την περίοδο 1854-1870 µε την αυταρχική
διεύθυνση του Urbain Le Verrier (1811-1877). Το Αστεροσκοπείο, εκτός από το
αστρονοµικό έργο, ήταν επιφορτισµένο και µε τη συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων,
ενώ σύντοµα απέδειξε τον πολύτιµο ρόλο του µε την περίφηµη καταµέτρηση του
µεσηµβρινού της Γης ώστε να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το µέτρο. Το Bureau des
Longitudes ιδρύθηκε µε σκοπό την δηµοσίευση αστρονοµικών πινάκων για τη ναυσιπλοΐα,
αλλά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την καθαρή επιστηµονική έρευνα. Το προσωπικό
του αποτελούνταν από δύο µαθηµατικούς, τέσσερις αστρονόµους, έναν γεωγράφο, δύο
αξιωµατικούς του ναυτικού εν αποστρατεία και έναν τεχνικό. Καθώς ήταν επιφορτισµένο
επιπλέον µε την καθιέρωση των φυσικών σταθερών, λειτούργησε ως υπέρµαχος και
φύλακας του µετρικού συστήµατος, του καυχήµατος της επαναστατηµένης Γαλλίας.
Τελικά και οι δύο θεσµοί, παρότι αρχικά ιδρύθηκαν µε στόχους που σχετίζονταν µε την
αστρονοµία, ασχολήθηκαν σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα µε έρευνα που περιγραφόταν ως
«physique du globe».
Το 1635 είχε ιδρυθεί στο Παρίσι ο Jardin de Roi (Βασιλικός Κήπος) µε σκοπό την
καλλιέργεια φυτών χρήσιµων στην ιατρική και το 1718 µετονοµάστηκε σε Jardin des
Plantes (Βοτανικός Κήπος), ουσιαστικά ένας βοτανικός κήπος για την εκπαίδευση των
φοιτητών της ιατρικής στη βοτανική, τη χηµεία και την ανατοµία ως βάσεων της
φαρµακολογίας. Η λειτουργία του κατά τον 18ο αιώνα ταυτίστηκε µε το έργο του GeorgeLouis Leclerc de Buffon (1707-1788) που τον µετέτρεψε σε ένα σηµαντικό µουσείο και
ερευνητικό κέντρο, ενώ µετά τον θάνατό του ακολούθησε µια περίοδος κρίσης. Τον Ιούνιο
του 1893 η Συµβατική Συνέλευση τον µετονόµασε σε Muséum d’Histoire Naturelle,
παραχωρώντας του σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας. Το Μουσείο περιλάµβανε αρχικά
δώδεκα έδρες, µεταξύ αυτών γενικής φυσικής ιστορίας, βοτανικής ζωολογίας, γενικής και
εφαρµοσµένης χηµείας, ανατοµίας, ορυκτολογίας, γεωλογίας και συγκριτικής ανατοµίας.
Οι καθηγητές, οι οποίοι σηµειωτέον διέµεναν µε τις οικογένειές τους στις εγκαταστάσεις
του Μουσείου, είχαν πλήρη εξουσία στα τµήµατά τους και από κοινού εξέλεγαν τον
διευθυντή. Το Μουσείο περιλάµβανε επιπλέον βοτανικό και ζωολογικό κήπο µε ελεύθερη
πρόσβαση στο ευρύ κοινό, αίθουσες διαλέξεων, βιβλιοθήκη, αίθουσες για εκθέσεις και
χώρους για προετοιµασία των δειγµάτων και ανατοµές. Η χρηµατοδότησή του ξεπερνούσε
την αντίστοιχη άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και αυξανόταν διαρκώς τις επόµενες
δεκαετίες. Έτσι, η επάρκεια πόρων, η υψηλή ποιότητα του προσωπικού του και οι
σηµαντικές θεωρητικές συµβολές τους το κατέστησαν ένα διεθνώς αναγνωρισµένο κέντρο
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έρευνας στη φυσική ιστορία, προσελκύοντας πολλούς ερευνητές και από άλλες χώρες, µε
αποτέλεσµα το πρώτο µισό του 19ου αιώνα να έχει περιγραφεί ως η «χρυσή εποχή» του
Μουσείου. Τις επόµενες δεκαετίες παρατηρήθηκε µια τάση εγκατάλειψης του
περιγραφικού και µουσειακού χαρακτήρα του υπέρ της πειραµατικής έρευνας, σε µια
προσπάθεια ισχυροποίησης της θέσης του έναντι ανταγωνιστικών επιστηµονικών θεσµών
όπως η παρισινή σχολή επιστηµών. Ωστόσο, η τελική κυριαρχία της νατουραλιστικής
προσέγγισης κατά την εποχή της αποικιοκρατίας οδήγησε στην «περιθωριοποίησή» του
στο πλαίσιο της έρευνας στις νέες βιολογικές επιστήµες88.
Το Collège de France υπήρξε ο παλαιότερος επιστηµονικός θεσµός – οι διαλέξεις σε
αυτό ξεκίνησαν το 1530 – και ο µοναδικός που διατηρήθηκε απαράλλακτος µετά την
Επανάσταση, µε εξαίρεση την ονοµασία του. Λειτουργούσε εντελώς ανεξάρτητα από το
Πανεπιστήµιο, δεν διεξήγε εξετάσεις και δεν είχε συγκεκριµένες απαιτήσεις, ενώ οι
διαλέξεις και τα σεµινάρια του γίνονταν για τη γνώση καθεαυτή και όχι για τη χορήγηση
διπλωµάτων. Οι καθηγητές του διορίζονταν µε µοναδικό κριτήριο τις γνώσεις τους, χωρίς
απαραίτητα να κατέχουν συγκεκριµένους τίτλους σπουδών, µε σκοπό τη µετάδοση των
γνώσεων και των αποτελεσµάτων των ερευνών τους σε οποιονδήποτε ενδιαφερόταν είτε
για προσωπικούς είτε για επαγγελµατικούς λόγους. Τα µαθήµατα διαρκούσαν εννέα µήνες
και το σύνολό τους συνιστούσε ένα ικανοποιητικό πρόγραµµα σπουδών, γεγονός που
δικαιολογεί την επιρροή του. Κάθε καθηγητής, ανεξάρτητα από την ονοµασία της έδρας
που κατείχε, ήταν ελεύθερος να διδάξει το µάθηµα της επιλογής του και αυτό αποτελούσε
ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιούσε τον θεσµό από άλλα ανώτερα ιδρύµατα. Πριν
την επανάσταση η διδασκαλία προχωρηµένων επιστηµονικών µαθηµάτων παρέµεινε στην
αποκλειστική δικαιοδοσία του, ενώ κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα εµφανίστηκαν
πολλά νέα αντικείµενα διδασκαλίας µέσω της µεταβολής των κενών εδρών µετά από
συµφωνία των καθηγητών.
Η Ακαδηµία Επιστηµών, όπως και όλες οι βασιλικές ακαδηµίες, έκλεισε τον
Αύγουστο του 1893. Στη θέση τους δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1895 το Institut de
France, που περιλάµβανε τρεις τάξεις: η πρώτη αφιερωµένη στις φυσικές και µαθηµατικές
επιστήµες, η δεύτερη στις πολιτικές και ηθικές επιστήµες και η τρίτη στη φιλολογία και τις
88

Camille Limoges, “The Development of the Muséum d’Histoire Naturelle of Paris, c. 1800-1914”, R. Fox
and G. Weisz (eds.), The organization of science and technology in France, 211-240 και Claude Schnitter,
“Le développement du Muséum national d’histoire naturelle de Paris au cours de la second moitie du XIXe
siècle: «se transformer ou périr»”, Revue d'Histoire des Sciences 49 (1996): 53-97. Σχετικά µε τις πολλαπλές
σηµασίες του Μουσείου ως ταυτόχρονα δηµόσιου, ιδιωτικού και ερευνητικού χώρου βλ. Dorinda Outram,
“New Spaces in Natural History”, Nicholas Jardine, J. A. Secord and E. C. Spary (eds.), Cultures of Natural
History, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 249-265.
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καλές τέχνες. Η πρώτη τάξη υπήρξε η πολυπληθέστερη, περιλαµβάνοντας 60 ισόβια µέλη
έναντι 36 και 48 αντίστοιχα των άλλων δύο τάξεων. Τα τµήµατα στα οποία χωριζόταν
αντανακλούσαν

αφενός

την

αυξανόµενη

διαφοροποίηση

και

εξειδίκευση

που

παρατηρούταν εκείνη την εποχή, κάτι που φαίνεται για παράδειγµα από την καθιέρωση
ειδικού τµήµατος για τη φυσική, αφετέρου τη σηµασία που αποδιδόταν στη χρησιµότητα
των επιστηµών, όπως δείχνει η καθιέρωση τµηµάτων για τη γεωγραφία και τη ναυσιπλοΐα
ή την αγροτική οικονοµία. Το 1816 η πρώτη τάξη έλαβε ξανά την ονοµασία Académie des
Sciences. Η Ακαδηµία πρέπει να θεωρηθεί ως συµπληρωµατική άλλων επιστηµονικών
θεσµών,

αποτελούσε

τη

µεγαλύτερη

συγκέντρωση

επιστηµονικών

ταλέντων,

αντιπροσώπευε τη γαλλική επιστήµη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσέφερε µια µορφή
αναγνώρισης σηµαντικότερη από οποιαδήποτε υλική ανταµοιβή, παρότι η συµµετοχή σε
αυτή προσέφερε σηµαντική βοήθεια για την απόκτηση άλλων θέσεων µε σηµαντικούς
µισθούς. Η ενθάρρυνση της επιστηµονικής έρευνας υπήρξε έµµεση, καθώς δεν διέθετε
δικές της εγκαταστάσεις και απλά προσέφερε ένα βήµα για την παρουσίαση του
επιστηµονικού έργου που πραγµατοποιούνταν αλλού, αρχικά στην επιστηµονική
κοινότητα και ακολούθως στο ευρύτερο κοινό. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η
εβδοµαδιαία έκδοση από το 1835 των Comptes rendus, όπου για πρώτη φορά µπορούσε
κάποιος επιστήµονας να δηµοσιεύσει το έργο του εντός λίγων ηµερών από την υποβολή
του, ενώ το κύρος της Ακαδηµίας και η διεθνής κυκλοφορία του περιοδικού εξασφάλιζαν
ότι αυτό το έργο θα γινόταν ευρύτερα γνωστό. Η µεγάλη επίδραση της Ακαδηµίας στη
Γαλλία προέκυπτε εν µέρει από τη µεγάλη εξουσία της στην ανώτερη εκπαίδευση. Από το
1802 είχε το δικαίωµα να προτείνει τους υποψηφίους της για τις κενές έδρες στο Collège
de France και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενώ αυτό το δικαίωµα επεκτάθηκε σταδιακά
στις φαρµακευτικές σχολές, το Bureau des Longitudes (1852), το Αστεροσκοπείο (1878)
και το Conservatoire des Arts et Métiers (1880). Επιπλέον είχε σηµαντική επιρροή στην
École Polytechnique, καθώς από το 1830 εξέλεγε δύο µέλη της διοίκησης και ενέκρινε
τους διορισµούς καθηγητών, εξεταστών και διευθυντών σπουδών. Επίσης είχε τη
δυνατότητα να κατευθύνει το επιστηµονικό έργο σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις µέσω
τόσο των θέσεών της, όσο κυρίως µέσω των βραβείων που χορηγούσε και λειτουργούσαν
ως συµβολικές και υλικές ανταµοιβές για συγκεκριµένα επιστηµονικά και τεχνολογικά
επιτεύγµατα. Έτσι, σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα η Ακαδηµία λειτούργησε ως σηµαντικό
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εθνικό και διεθνές κέντρο, µε κύρος και εξουσίες που δεν µπορούσε να αµφισβητήσει
καµία άλλη επιστηµονική εταιρεία89.

Ανακεφαλαιώνοντας όσα έχουµε αναφέρει έως τώρα για την οργάνωση της
ανώτερης εκπαίδευσης στη Γαλλία, µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα γενικά
χαρακτηριστικά της. Πρώτον, το συνολικό σύστηµα οικοδοµήθηκε µε σεβασµό στις
παραδόσεις του ancien régime, καθώς παρατηρούµε µια συνέχεια µεταξύ των παλαιών και
των νέων ιδρυµάτων. ∆εύτερον, πρωταρχικός σκοπός του υπήρξε η κατάρτιση ειδικών. Η
ανώτερη εκπαίδευση διακατέχεται περισσότερο από την έγνοια της χρησιµότητας παρά
από αυτήν της επέκτασης της γνώσης, ενώ σκοπός της δηµόσιας εκπαίδευσης στο σύνολό
της ήταν να καταλήγει σε επαγγέλµατα χρήσιµα για το κράτος και την κοινωνία. Τρίτο,
κύριο χαρακτηριστικό υπήρξε η αυστηρά συγκεντρωτική διοικητική δοµή. Η κεντρική
διοίκηση καθόριζε πλήρως και ήλεγχε αυστηρά τα διάφορα ιδρύµατα, αλλά και τις
σταδιοδροµίες στις οποίες αυτά οδηγούσαν, µεριµνώντας ώστε ο ρόλος καθενός να µην
επαναλαµβάνεται αλλού. Παράλληλα, το σύστηµα υπήρξε συγκεντρωτικό και µε την
έννοια της πλήρους κυριαρχίας της πρωτεύουσας έναντι των επαρχιακών σχολών. Τέλος,
το σύστηµα ήταν κατακερµατισµένο, µη επιτρέποντας κινήσεις στο εσωτερικό του, και
αυστηρά ιεραρχικό και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο ώστε η ιεράρχηση των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων να αντανακλά και να ενισχύει τις κοινωνικές ιεραρχίες90.
Οι πανεπιστηµιακές σχολές διατήρησαν τον παραδοσιακό ρόλο της προετοιµασίας
και της πιστοποίησης για τα ελευθέρια επαγγέλµατα, µε κύριο καθήκον τη διενέργεια
εξετάσεων και την απονοµή των αντίστοιχων διπλωµάτων. Μεταξύ τους όµως δεν υπήρχε
καµία επαφή και αλληλεγγύη, γεγονός που, σε συνδυασµό µε το µεγάλο χάσµα που χώριζε
τις παρισινές σχολές από τις αντίστοιχες της επαρχίας, απέτρεπε την ανάπτυξη
οποιασδήποτε έννοιας συλλογικής ταυτότητας. Επιπλέον, αν οι νοµικές σχολές είχαν
εξασφαλισµένη πελατεία λόγω της πρόσβασης που προσέφεραν σε θέσεις στην κρατική
γραφειοκρατία, δεν συνέβαινε το ίδιο και µε τις υπόλοιπες σχολές που αντιµετώπιζαν
έντονο ανταγωνισµό. Η ελίτ του ιατρικού επαγγέλµατος εκπαιδευόταν στα µεγάλα
89

Το Maurice Crosland, Science under Control: The French Academy of Sciences, 1795-1914, Cambridge:
Cambridge University Press, 1992 αποτελεί την πληρέστερη µελέτη της Ακαδηµίας κατά τον 19ο αιώνα
εξετάζοντας κυριολεκτικά κάθε πλευρά της λειτουργίας της. Για τα βραβεία της Ακαδηµίας βλ. επιπλέον
Elizabeth Crawford, “The prize system of the Academy of Sciences, 1850-1914”, R. Fox and G. Weisz
(eds.), The organization of science and technology in France, 283-307, ενώ για τη σχέση της µε την
ανάπτυξη της ηλεκτρικής τεχνολογίας και το ρόλο της ως κριτή τεχνολογικών έργων και εφευρέσεων βλ.
John L. Davis, “Artisans and Savants: The role of the Academy of Sciences in the Process of Electrical
Innovation in France, 1850-1880”, Annals of Science 55 (1998): 291-314
90
G. Weisz, Emergence of Modern Universities, 27.
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νοσοκοµεία που κάθε χρόνο επέλεγαν µέσω εξετάσεων την αφρόκρεµα των φοιτητών, ενώ
η École Normale ήταν εκείνη που οδηγούσε στις καλύτερες θέσεις στην εκπαίδευση, και
όχι οι σχολές γραµµάτων και επιστηµών. Εποµένως, οι γαλλικές ανώτερες σχολές
παρέµειναν δευτερεύουσας σηµασίας ιδρύµατα, όχι µόνο σε σχέση µε αντίστοιχα
ιδρύµατα άλλων χωρών, αλλά κυρίως µε τις grandes écoles, που διαµόρφωναν την
επιστηµονική, τεχνολογική και γραφειοκρατική ελίτ της χώρας. Το µοναδικό σηµείο
επαφής µεταξύ των διάφορων ιδρυµάτων αφορούσε το διδακτικό προσωπικό, καθώς το
σύστηµα cumul επέτρεπε τη συγκέντρωση διάφορων θέσεων στο ίδιο πρόσωπο.
Η συνολική λογική του συστήµατος διατηρήθηκε απαράλλακτη για πολλές
δεκαετίες. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή επέκταση άφηνε ανέπαφη τη βασική δοµή,
καθώς οι αλλαγές πραγµατοποιούνταν µε την ίδρυση νέων ιδρυµάτων και όχι µε την
τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν η ανάγκη µιας νέας
ειδικότητας, αυτή αντιµετωπιζόταν µε την ίδρυση µιας νέας grande école. Η ίδρυση και
λειτουργία της École Centrale αποτελεί παράδειγµα αυτής της λογικής, που συνεχίστηκε
σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, όπως δείχνει η ίδρυση σχολών όπως η École Supérieure de
Télégraphie (Ανώτατη Σχολή Τηλεγραφίας) (1878), η École de Physique et de Chimie
Industrielles (Σχολή Βιοµηχανικής Φυσικής και Χηµείας) (1882), η Écoles Supérieure
d’Électricité

(Ανώτατη

Σχολή

Ηλεκτρισµού)

(1894)

και

η

École

Supérieure

d’Aéronautique et de Constructions Mécaniques (Ανώτατη Σχολή Αεροναυτικής και
Μηχανικών Κατασκευών) (1909), χωρίς η λογική αυτή να περιορίζεται σε ιδρύµατα
επιστηµονικής

και

τεχνολογικής

εκπαίδευσης.

Οι

περισσότερες

από

αυτές

δηµιουργήθηκαν µε πρωτοβουλία βιοµηχάνων, επιχειρηµατιών, επαγγελµατικών ενώσεων
και δηµοτικών αρχών ως αποτέλεσµα της άρνησης των κυβερνήσεων να ιδρύσουν
εκπαιδευτικά ιδρύµατα που θα ανταποκρίνονταν σε νέες ανάγκες. Βασικό χαρακτηριστικό
επίσης όλων αυτών των νέων σχολών ήταν ο ελιτίστικος χαρακτήρας τους, είτε εξαρχής
είτε σταδιακά, µε την υιοθέτηση όλο και πιο προχωρηµένων και θεωρητικών
προγραµµάτων σπουδών, κατά συνέπεια και αυστηρότερων κριτηρίων εισαγωγής, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική σύνθεση και τις σταδιοδροµίες των φοιτητών τους. Ο
Terry Shinn αποδίδει αυτή την εξέλιξη στην αυστηρή ιεράρχηση των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, στον αποκλειστικό ρόλο των παραδοσιακών grandes écoles στη συγκρότηση
της κρατικής ελίτ και κυρίως σε µια διχοτόµηση που παρατηρείται ιστορικά στη γαλλική
επιστήµη. Από τη µία πλευρά υπήρχε η επιστήµη που συνδεόταν µε τις κρατικές ελίτ και
το κύρος τους, που λειτουργούσε ως σύµβολο ανωτερότητας και µηχανισµός κοινωνικής
διαφοροποίησης, αδιαφορούσε για τη χρησιµότητα και βασιζόταν στις θεωρητικές γνώσεις
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και τα ανώτερα µαθηµατικά. Από την άλλη πλευρά, η ωφελιµιστική επιστήµη, βασισµένη
στην επαγωγική µέθοδο, µε κύρια λειτουργία την επίλυση συγκεκριµένων τεχνικών,
οικονοµικών και ερευνητικών προβληµάτων, συνδεόµενη παράλληλα µε χαµηλότερου
κύρους εµπειρικές και χειρωνακτικές δεξιότητες που άρµοζαν στις κατώτερες κοινωνικές
τάξεις. Ως εκ τούτου, για να αποκτήσει κάθε νέα σχολή και οι απόφοιτοί της κύρος και
αναγνώριση έπρεπε να ακολουθήσει τα γνωσιολογικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά και
επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών grandes écoles, αναπαράγοντας τα
επικρατούντα κοινωνικά πρότυπα παρά αντιµετωπίζοντας τις καινοτοµίες και τις
προκλήσεις κάθε εποχής, εκφράζοντας έτσι ένα είδος συντηρητισµού91.

Φαίνεται αναµενόµενο λοιπόν ότι οποιαδήποτε διαµαρτυρία εναντίον του
συστήµατος ανώτερης εκπαίδευσης θα προερχόταν από το Πανεπιστήµιο, και ιδιαίτερα
από τις σχολές ιατρικής, γραµµάτων και επιστηµών. Η άποψη ότι η ανώτερη εκπαίδευση
αποτελούνταν από υπερβολικά πολλά ιδρύµατα, ασύνδετα

µεταξύ τους, που

ανταγωνίζονταν για µικρά κονδύλια και ελάχιστους φοιτητές, αποτελούσε τη βασική
ένσταση. Έτσι, το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από µια παρατεταµένη
προσπάθεια µεταρρύθµισης, που κορυφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του92. Η πίεση για
αλλαγές αρχικά προερχόταν από δύο πηγές. Αφενός από τις διαρκείς προσπάθειες του
Υπουργείου ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως για επέκταση της δικαιοδοσίας του, εδραίωση της
εξουσίας του και µεγαλύτερο και αποτελεσµατικότερο έλεγχο, προσπάθειες που οδήγησαν
τελικά κατά την πρώτη δεκαετία της ∆εύτερης Αυτοκρατορίας σε αύξηση του
συγκεντρωτισµού

και

σταδιακά στην πεποίθηση για την ανάγκη διοικητικής

αποκέντρωσης και περισσότερων ακαδηµαϊκών ελευθεριών. Αφετέρου από τον
ανταγωνισµό µεταξύ των ιδρυµάτων για την εξασφάλιση πόρων και κύρους. Καθώς η
επιρροή των σχολών εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να προσελκύουν φοιτητές και να
εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους, αυτές αγωνίζονταν διαρκώς για τη βελτίωση της
θέσης τους. Καθοριστικό παράγοντα σε αυτόν τον ανταγωνισµό αποτελούσε η δυνατότητα
ελέγχου, ή ακόµα καλύτερα µονοπώλησης, της πρόσβασης σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα,
συνεπώς µεγάλο µέρος των προσπαθειών των σχολών οδηγήθηκε προς αυτή την
91

Terry Shinn, “Science, Tocqueville, and the State: The Organization of Knowledge in Modern France”,
Social Research 59 (1992): 533-566 και του ιδίου, “Specialized Institutions: Grandes Ecoles”, B. R. Clark
and G. R. Neave (eds.), The Encyclopedia of Higher Education. Volume 2: Analytical Perspectives, 12251229.
92
Το G. Weisz, Emergence of Modern Universities αποτελεί την κλασική µελέτη για όλες αυτές τις
εξελίξεις, ενώ στο L. Liard, L’Enseignement supérieur en France, ιδιαίτερα στον 2ο τόµο, περιλαµβάνονται
οι απόψεις ενός εκ των πρωταγωνιστών. Βλ. επίσης A. Renaut, Οι επαναστάσεις του Πανεπιστηµίου, 225290.
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κατεύθυνση. Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού αριθµού φοιτητών επέτρεπε την
υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων εισαγωγής

και

υψηλότερων

εκπαιδευτικών

απαιτήσεων, κάτι που µε τη σειρά του οδηγούσε σε µεγαλύτερο κύρος τόσο για τις σχολές
όσο και για τα επαγγέλµατα στα οποία αυτές οδηγούσαν. Από τη δεκαετία του 1860 οι
πανεπιστηµιακοί καθηγητές άρχισαν να αναπτύσσουν µια συλλογική ταυτότητα και να
αναζητούν

καλύτερες

συνθήκες

εργασίας,

υψηλότερους

µισθούς,

περισσότερες

ακαδηµαϊκές ελευθερίες και υψηλότερο γόητρο, ενώ άρχισαν να συνδέουν αυτά τα
ενδιαφέροντα µε την ανάγκη θεµελιώδους µεταρρύθµισης της ανώτερης εκπαίδευσης.
Την ίδια εποχή άρχισε να αποδίδεται αυξηµένη έµφαση στην επιστηµονική έρευνα
ως ουσιαστική λειτουργία του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος, συνδέοντας τις απαιτήσεις για
µεγαλύτερο κύρος και ανεξαρτησία µε την αυξανόµενη αίγλη της ευρωπαϊκής επιστήµης.
Οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές απέβλεπαν στην επέκταση της θεσµικής βάσης της
επιστήµης, µέσω της αύξησης της χρηµατοδότησης, της βελτίωσης των εγκαταστάσεων
και της εδραίωσης νέων ερευνητικών σταδιοδροµιών93, στην απελευθέρωση των
ανώτερων σπουδών από τα δεσµά της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των
επαγγελµάτων, αλλά και στη µεταβολή των διδακτικών µεθόδων. ∆εν ικανοποιούνταν πια
µε το ρόλο του κρατικού λειτουργού που απέδιδε τα ακαδηµαϊκά διαπιστευτήρια για
διάφορα επαγγέλµατα, ούτε και µε την προσφορά δηµοσίων διαλέξεων σε γενικά θέµατα
που βασίζονταν στις ρητορικές ικανότητες παρά στην ευρυµάθεια και απευθύνονταν σε
ένα ετερογενές κοινό που κατέκλυζε τις σχολές µε µόνο σκοπό την ψυχαγωγία. Σε µια
εποχή µεταβολής των κριτηρίων αποτίµησης του επιστηµονικού έργου, ήθελαν να
πραγµατοποιούν έρευνα σύµφωνα µε τις διεθνείς επιταγές και να είναι υπόλογοι στους
συναδέλφους τους που απάρτιζαν τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και όχι στο κράτος ή
το γενικό κοινό94. Η αυξανόµενη επιθυµία για έρευνα και η απόφαση ρήξης µε τις
παραδοσιακές ιεραρχίες άρχισε να εκδηλώνεται και µε την ίδρυση νέων, εθνικών,
εξειδικευµένων επιστηµονικών εταιρειών, που φιλοδοξούσαν να εκπροσωπούν όλους τους
σοβαρούς επιστήµονες της ειδικότητάς τους, στη θέση διάφορων τοπικών sociétés
savantes, που ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής ή της υλικής
ευηµερίας µιας πόλης ή µιας επαρχίας. Οι εταιρείες διευκόλυναν τις συναντήσεις
93
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καθηγητών που βρίσκονταν σε σχολές αποµονωµένες µεταξύ τους, διευκόλυναν τη
διάδοση των αποτελεσµάτων τους και τους προσέφεραν µια οµάδα συναδέλφων που
µπορούσε να επιβεβαιώσει την αξία τους έργου τους95.
Η υπουργία του Victor Duruy (1811-1894) την περίοδο 1863-1869, παρότι δεν
αµφισβήτησε σοβαρά το υπάρχον σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης και δεν εισήγαγε
κάποια σηµαντική αλλαγή, τόνισε την ανάγκη περιορισµένων µεταρρυθµίσεων προς την
κατεύθυνση της µεγαλύτερης ακαδηµαϊκής ελευθερίας και ασφάλειας, αναπτερώνοντας το
ηθικό του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος. Το σηµαντικότερο επίτευγµά του υπήρξε η ίδρυση
της Ecole Pratique des Hautes Etudes (Πρακτική Σχολή Ανώτερων Σπουδών) το 1868, ένα
σχέδιο εθνικής σηµασίας ως αποτέλεσµα της αναγνώρισης του γεγονότος ότι η
επιστηµονική ηγεµονία της Γαλλίας αµφισβητούνταν πλέον από άλλες χώρες. ∆εν
επρόκειτο για µια σχολή υπό την κλασική έννοια του όρου, αλλά για µια διοικητική
υπερδοµή που διένειµε κεφάλαια για προχωρηµένη διδασκαλία και έρευνα σε υπάρχουσες
ερευνητικές εγκαταστάσεις µε σκοπό την εκπαίδευση ερευνητών και καθηγητών για τις
σχολές. Η ίδρυσή της σηµατοδοτεί την αφετηρία της εργαστηριακής και φροντιστηριακής
διδασκαλίας των φοιτητών, ενώ παράλληλα έδωσε σηµαντική ώθηση στη δηµοσίευση
εγχειριδίων και την έκδοση εξειδικευµένων περιοδικών. Αποτελούνταν από τέσσερα
τµήµατα – µαθηµατικών, φυσικής και χηµείας, φυσικών επιστηµών και φυσιολογίας,
ιστορίας και φιλολογίας – και γρήγορα έγινε εξαιρετικά δηµοφιλής. Το 1872 πάνω από
500 άτοµα παρακολουθούσαν ένα ή περισσότερα από τα 60 προσφερόµενα µαθήµατα στο
Παρίσι, όπου λειτουργούσαν 20 ερευνητικά και 26 εκπαιδευτικά εργαστήρια (laboratoires
d’enseignement), ενώ συνολικά 14 εργαστήρια λειτουργούσαν στην επαρχία96. Η ίδρυση
αυτού του θεσµού ουσιαστικά συνέχισε την παράδοση ίδρυσης νέων ιδρυµάτων για την
άσκηση νέων λειτουργιών και εστιάστηκε ξανά στο Παρίσι, ωστόσο προσέφερε ένα
πλαίσιο εκπαίδευσης ερευνητών και συνένωσε τα πιο προοδευτικά τµήµατα του
ερευνητικού τοµέα, επεκτείνοντας παράλληλα την επιρροή τους.
Η υπουργία του Duruy συνδέεται επίσης µε την καθιέρωση της enseignement
secondaire spécial µεταξύ 1863 και 1865, ενός ειδικού, περισσότερο πρακτικού
προγράµµατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το 1833 είχε εισαχθεί ένα σύστηµα
ανώτερων πρωτοβάθµιων σχολείων, όπου µπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για
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ένα ή δύο χρόνια όσοι µαθητές δεν πήγαιναν σε δευτεροβάθµια σχολεία, χωρίς όµως
ιδιαίτερη επιτυχία. Πολλά κολέγια άρχισαν να απορροφούν σταδιακά πολλά από αυτά και
να τα µετατρέπουν σε δευτεροβάθµια, επαγγελµατικά προγράµµατα σπουδών. Τώρα
οργανώθηκαν σε εθνική κλίµακα, αποκτώντας ξεκάθαρα µια επαγγελµατική διάσταση, µε
έµφαση στις εφαρµοσµένες επιστήµες και τις χρήσιµες γνώσεις, χωρίς όµως να προφέρουν
χειρωνακτικά ή πρακτικά µαθήµατα. Κατά συνέπεια, στην κριτική των υπέρµαχων της
κλασικής εκπαίδευσης προστέθηκε και η αντίστοιχη των υπέρµαχων της τεχνικής
εκπαίδευσης που κατηγόρησαν το γενικό χαρακτήρα αυτού του προγράµµατος. Ακόµα
µεγαλύτερη κριτική από καθολικούς και συντηρητικούς κύκλους αντιµετώπισε η εισαγωγή
από τον Duruy µαθηµάτων για κορίτσια, διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών, στο πρότυπο
της ειδικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τα αγόρια και µε τα αντίστοιχα διπλώµατα,
τα οποία παρότι παρήκµασαν µετά την αποµάκρυνση του Duruy από το Υπουργείο έθεσαν
το ζήτηµα της εκπαίδευσης των κοριτσιών97.
Ο Duruy, τέλος, βοήθησε στην καλλιέργεια ενός πνευµατικού κλίµατος που
συντέλεσε στη διάδοση µεταρρυθµιστικών ιδεών µε την ανάθεση µελετών της γερµανικής
ανώτερης εκπαίδευσης. Όλες αυτές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η γερµανική επιστήµη
υπερείχε της γαλλικής, τα γερµανικά πανεπιστήµια ήταν ανώτερα των γαλλικών σχολών
και ότι οι γερµανοί καθηγητές συγκροτούσαν µια περίβλεπτη ελίτ µε µεγάλο κύρος και
σηµαντικές οικονοµικές απολαβές. Τόνισαν παράλληλα το ρόλο των γερµανικών
πανεπιστηµίων στη συγκρότηση της πνευµατικής ενότητας του έθνους και την
αναζωογόνηση του γερµανικού πνεύµατος, αλλά και τη συνεισφορά τους στον εµπορικό
και βιοµηχανικό πλούτο της χώρας. Η παρουσία της Γερµανίας στην ∆ιεθνή Έκθεση των
Παρισίων το 1867 έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανωτερότητα της
γερµανικής βιοµηχανίας, ενώ η συντριπτική ήττα στον πόλεµο του 1870 πυροδότησε στη
Γαλλία µια διάθεση εθνικής επανεξέτασης και ανανέωσης συγκρίσιµη µε την αντίστοιχη
της Πρωσίας µετά το 1806. Μια νέα γενιά γάλλων διανοούµενων συνέδεσε τη νίκη της
Γερµανίας µε την εκπαιδευτική και πολιτική ανωτερότητά της, πέρα από πολιτικούς και
στρατιωτικούς παράγοντες, εξέφρασε τους φόβους της για πνευµατική περιθωριοποίηση
στον κόσµο της γνώσης και τόνισε την εθνική σηµασία ενός ανανεωµένου συστήµατος
ανώτατης εκπαίδευσης ως παράγοντα ιδεολογικής ενότητας, κοινωνικού ελέγχου και
αναθέρµανσης του µεγαλείου της Γαλλίας. Το γερµανικό πρότυπο αποτέλεσε µια
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ανεξάντλητη πηγή έµπνευσης και προπαγάνδας υπέρ των πανεπιστηµίων, ιδιαίτερα των
επαρχιακών, της ανάπτυξης των επιστηµών σε αυτά και ενός ρόλου για τους ίδιους
συγκρίσιµου

µε

εκείνον

των

γερµανών

συναδέλφων

τους,

µολονότι

συχνά

χρησιµοποιήθηκε µια εξιδανικευµένη εικόνα των γερµανικών πανεπιστηµίων98.
Υπό τη σκιά της ήττας του 1870, της Κοµµούνας του επόµενου έτους και των
µακρών πολιτικών και ιδεολογικών συγκρούσεων που συνόδευσαν τις προσπάθειες
εδραίωσης της ∆ηµοκρατίας, η εκπαίδευση έγινε ένα επίµαχο πολιτικό ζήτηµα. Οι
ανώτερες σχολές κατέλαβαν κεντρική θέση στην πολιτική σκηνή κατά την έντονη διαµάχη
σχετικά µε την ελευθερία της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υπήρξε αποτέλεσµα της
µακροχρόνιας εκστρατείας των καθολικών για την κατάργηση του κρατικού µονοπωλίου
µετά την επιτυχία τους τη δεκαετία του 1850 αναφορικά µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
µια διαµάχη που έθετε το γενικότερο ζήτηµα της ανεξαρτησίας των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων. Τελικά, το 1875 επιτράπηκε η ίδρυση µη κρατικών, «ελεύθερων»
πανεπιστηµίων µε προϋπόθεση τη λειτουργία τουλάχιστον τριών σχολών και την
πρόβλεψη για τη λειτουργία εργαστηρίων και συλλογών οργάνων για τις φυσικές
επιστήµες. Παράλληλα οι απόφοιτοί τους έπρεπε να εξετάζονται ενώπιον µεικτών
επιτροπών, όπου συµµετείχαν και κρατικοί εκπρόσωποι της ανώτατης εκπαίδευσης. Η
Καθολική Εκκλησία ίδρυσε αµέσως πέντε πανεπιστήµια σε στρατηγικά επιλεγµένες πόλεις
(Παρίσι, Lille, Angers, Lyon και Toulouse), όπου δόθηκε σηµαντική θέση στις επιστήµες
και χορηγήθηκαν µεγάλα ποσά για την ίδρυση εργαστηρίων, µε συνέπεια την ανάγκη
µεγαλύτερων επενδύσεων στις κρατικές σχολές για την αντιµετώπιση του νέου
ανταγωνισµού99. Η διαµάχη για τη ελευθερία των ανώτερων σπουδών συνιστούσε κατ’
ουσία έναν αγώνα για τον πολιτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ελίτ που
αυτά παρήγαγαν. Σύµφωνα µε τον G. Weisz:
Η δεξιά απέδιδε την παρακµή των εθνικών ελίτ στην κοσµική εκπαίδευση που
κατέστρεψε τα παραδοσιακά θεµέλια της ηθικής: µόνο µια ελίτ εκπαίδευση
βασισµένη στον Καθολικισµό µπορούσε να διασφαλίσει την επιβίωση των
κοινωνικών ιεραρχιών. Η αριστερά µπορούσε να αποδώσει όλα τα προβλήµατα στις
παραδοσιακές άρχουσες τάξεις και να απαιτήσει την εδραίωση µιας διευρυµένης ελίτ
βασισµένης στην αξιοκρατία. Επιπλέον, η έµφαση στις ελίτ επέτρεψε στις
αντιµαχόµενες πλευρές και τους πολιτικούς να αρνηθούν την πραγµατικότητα των
98
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ταξικών συγκρούσεων: όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα µπορούσαν να
αναχθούν σε εσωτερικούς ανταγωνισµούς εντός των ελίτ τάξεων, συνεπώς να
100

επιλυθούν χωρίς ριζοσπαστικές κοινωνικές αλλαγές

.

Η εδραίωση των Ρεπουµπλικάνων στην εξουσία το 1877 σηµατοδοτεί την απαρχή
µιας περιόδου µεταρρυθµίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και ενίσχυσης των σχολών για
δύο λόγους. Πρώτον, παρότι η ρεπουµπλικανική ελίτ αντιπροσώπευε τα συµφέροντα
διαφόρων κοινωνικών τάξεων και οµάδων, περιλάµβανε στους κόλπους της µια
πολυάριθµη οµάδα ακαδηµαϊκών που διακρίνονταν από ιδιαίτερη ευαισθησία για τα
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι σχολές και ήθελαν να εισάγουν στη Γαλλία στοιχεία
των επιτυχηµένων γερµανικών πανεπιστηµίων. Η Τρίτη ∆ηµοκρατία αποτελεί µία περίοδο
απαράµιλλης ακαδηµαϊκής επιρροής στην κοινωνική και πολιτική ζωή και γι’ αυτό το
λόγο αποκλήθηκε ως «δηµοκρατία των καθηγητών». ∆εύτερον, η µεταρρύθµιση έγινε
προτεραιότητα λόγω της κεντρικής θέσης που καταλάµβανε η εκπαίδευση στις αξίες και
την ιδεολογία του καθεστώτος. Έχοντας επίγνωση της απειλής της πολιτικής αστάθειας
και της επαναστατικής βίας, οι Ρεπουµπλικάνοι πίστευαν ότι, σε µια κοινωνία διαιρεµένη
από πικρές κοινωνικές, πολιτικές και κοινωνικές διαµάχες, η πολιτική και κοινωνική
συναίνεση µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευσης µιας νέας γενιάς σε ένα κοινό
σύνολο πεποιθήσεων και αρχών. Η ιδεολογία του νέου εκπαιδευτικού συστήµατος θα
βασιζόταν σε διάφορες εκφάνσεις του θετικισµού που αναπτύχθηκε από τον Auguste
Comte και µαθητές του όπως ο Émile Littré (1801-1881). Ο θετικισµός πρέσβευε την
εσωτερική ενότητα της γνώσης, την οργάνωσή της ως ένα συνεχές πεδίο πέρα από τις
διαφορές των επιµέρους επιστηµών και την ύπαρξη µίας και µοναδικής επιστηµονικής
µεθόδου, εκείνης των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, που µπορούσε να αποκτηθεί από
την εκµάθηση οποιασδήποτε ειδικότητας. Ο θετικισµός µετατράπηκε σε ορθοδοξία από
τους Ρεπουµπλικάνους, που πίστευαν στην επιστήµη ως σύµµαχο της δηµοκρατίας και της
προόδου, και προσέφερε νέες προοπτικές για τις σχολές που αποτελούσαν το προφανές
σηµείο αφετηρίας των µεταρρυθµίσεων. Ως ιδρύµατα που απευθύνονταν σε µεγαλύτερο
φοιτητικό πληθυσµό από τις grandes écoles θα εκπαίδευαν µια νέα πνευµατική ελίτ που
τώρα θα βασιζόταν στην επιστήµη, ενώ η αποδοχή πολιτικών και κοινωνικών
διατυπώσεων αποδεδειγµένης εγκυρότητας θα οδηγούσε αναπόφευκτα στη διάδοση της
πνευµατικής ενότητας. Μέσω της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η επιστήµη θα οδηγούσε
τελικά τις µάζες στη µετριοπάθεια και τις αστικές αξίες. Προφανώς οι µικρές, διάσπαρτες
και ανταγωνιστικές εκπαιδευτικές µονάδες δεν θα µπορούσαν να εκπληρώσουν αυτό το
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ρόλο, ενώ και η θετικιστική πίστη στη συνέχεια µεταξύ των διάφορων πεδίων της γνώσης
επέβαλλε την ενσωµάτωση των σχολών σε ένα σύνολο. Έτσι, τα πανεπιστήµια κατέληξαν
να συµβολίζουν τη δυνατότητα εθνικής συµφιλίωσης και ενότητας υπό την αιγίδα της
κοσµικής δηµοκρατίας.
Σε αυτό το πλαίσιο οι Ρεπουµπλικάνοι ακολούθησαν µια πολιτική σταδιακών
αλλαγών, σε µια προσπάθεια ενίσχυσης των κρατικών σχολών έναντι του νέου
ανταγωνισµού

που

αντιµετώπιζαν,

µε

τελικό

στόχο

τη

δηµιουργία

µεγάλων

πανεπιστηµιακών κέντρων στις σηµαντικότερες πόλεις101. Αµέσως µετά την ανάληψη της
εξουσίας αύξησαν σηµαντικά τη χρηµατοδότηση των σχολών, η οποία µέχρι το 1885
τριπλασιάστηκε. Παράλληλα, σε µια προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων και
υψηλότερου επιπέδου φοιτητών στις σχολές επιστηµών και γραµµάτων, καθιερώθηκαν
300 υποτροφίες για την απόκτηση της licence, που συµπληρώθηκαν µε άλλες 100 για την
agrégation το 1881. Οι θεσµικές αλλαγές ξεκίνησαν µε την ανάληψη του Υπουργείου
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως από τον Jules Ferry (1832-1893) την περίοδο µεταξύ 1879 και
1883. Τότε καθιερώθηκε η υποχρεωτική, δωρεάν και αποκλειστικά κοσµική πρωτοβάθµια
εκπαίδευση για όλα τα αγόρια ηλικίας έως 13 ετών, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν για πρώτη
φορά κρατικά λύκεια και κολέγια για τα κορίτσια. Για την επίβλεψη της ανώτατης
εκπαίδευσης οργάνωσε ξανά το Ανώτερο Συµβούλιο, αναβιώνοντας το µόνιµο τµήµα του,
αυτή τη φορά όµως χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπων της εκκλησίας. Από τις καθολικές
σχολές αφαιρέθηκε ο τίτλος του πανεπιστηµίου και οι καθηγητές τους εξοβελίστηκαν από
τις εξεταστικές επιτροπές. Με όλες αυτές τις κινήσεις διασφαλίστηκε ο πλήρης κρατικός
έλεγχος της εκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια εξάλειψης της επιρροής της εκκλησίας και
άλλων κοσµικών ελίτ και επιβεβαίωσης της θρησκευτικής ουδετερότητας της δηµόσιας
εκπαίδευσης. Αναφορικά µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το παλαιότερο «ειδικό» τµήµα
της εντάχθηκε σταδιακά στο κλασικό σύστηµα των λυκείων ως enseignement moderne, σε
µια προσπάθεια να µπει τέλος στο διαχωρισµό των µαθητών από µικρή ηλικία, ενώ
απέκτησε το δικό της baccalauréat το 1892. Με αυτό τον τρόπο ωστόσο, παρότι η έµφαση
παρέµεινε σε «σύγχρονα» µαθήµατα, οι συγκεκριµένες σπουδές απέκτησαν περισσότερο
θεωρητικό και λιγότερο επαγγελµατικό χαρακτήρα. Για την παροχή επαγγελµατικής
εκπαίδευσης αναβίωσαν τα ανώτερα πρωτοβάθµια σχολεία, µε σκοπό την προσφορά
επιπλέον δύο ή τριών ετών διδασκαλίας σε παιδιά τεχνιτών, αγροτών και εργατών. Η
εποχή αυτή σηµατοδοτεί την απαρχή µιας περιόδου πειραµατισµού της Τρίτης
101

Βλ. L. Liard, L’Enseignement supérieur en France, 2, 335-363 όπου το κεφάλαιο µε τίτλο «Η θεωρία των
πανεπιστηµίων».
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∆ηµοκρατίας µε την τεχνική εκπαίδευση, που κορυφώθηκε µε την ίδρυση νέων,
περισσότερο εξειδικευµένων επαγγελµατικών σχολείων (Écoles Pratiques de Commerce et
d’Industrie, Écoles Nationales Professionnelles) µε σκοπό την εκπαίδευση εξειδικευµένων
εργατών και τεχνιτών για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας, κάτι που
επετεύχθη σε µεγάλο βαθµό τις επόµενες δεκαετίες102.
Οι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν συνδεθεί µε τον
Louis Liard (1846-1917), ο οποίος ανέλαβε το αντίστοιχο τµήµα το 1884, διατηρώντας τη
θέση µέχρι το 1902, και οι σηµαντικές χρονολογίες για τα πανεπιστήµια είναι δύο. Η
πρώτη αντιστοιχεί στο 1885, οπότε οι σχολές αναγνωρίστηκαν ως νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου που µπορούσαν να δέχονται δωρεές, κληροδοτήµατα και επιχορηγήσεις
χωρίς την κρατική µεσολάβηση, αποκτώντας έτσι µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία σε
µια διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 1893. Παράλληλα, θεσµοθετήθηκε η θέση του
κοσµήτορα κάθε σχολής, ο οποίος διοριζόταν µεν από το υπουργείο αλλά εκλεγόταν από
τη συνέλευση της σχολής, ενώ σε κάθε εκπαιδευτικό κέντρο οργανώθηκε µία νέα νοµική
µορφή που περιλάµβανε το συµβούλιο κάθε σχολής και το γενικό συµβούλιο όλων των
σχολών, όπου καθεµία συµµετείχε µε δύο εκπροσώπους. Σύµφωνα µε τον George Weisz,
«η µεταρρύθµιση του Liard υπήρξε αριστούργηµα συµβιβασµού. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να παραχωρήσει στην ανώτατη εκπαίδευση την ελευθερία και τα χρήµατα που χρειαζόταν,
χωρίς όµως να περιορίσει κανένα από τα ουσιώδη δικαιώµατα του κράτους»103. Τον
Αύγουστο της ίδιας χρονιάς τέθηκε επίσης ο θεµέλιος λίθος της νέας Σορβόννης, η
κατασκευή της οποίας δεν ολοκληρώθηκε παρά το 1901, αλλά αποτέλεσε ένα από τα
µεγαλύτερα αστικά σχέδια της εποχής και λειτούργησε ως σύµβολο της ∆ηµοκρατίας και
της επιθυµίας για την ανασύσταση των πανεπιστηµίων. Η δεύτερη σηµαντική χρονολογία
είναι το 1896, οπότε το σύνολο των σχολών κάθε πόλης ενοποιήθηκε και απέκτησε την
ονοµασία «Πανεπιστήµιο», µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία δεκαεπτά πανεπιστηµίων στη
γαλλική επικράτεια. Η διοίκηση καθενός ανατέθηκε σε ένα συµβούλιο από
αντιπροσώπους των σχολών υπό την προεδρεία του πρύτανη, που διοριζόταν από το
υπουργείο. Παράλληλα µπορούσαν να χρησιµοποιούν κατά βούληση την ιδιωτική
χρηµατοδότηση που λάµβαναν, µε το υπουργείο να διατηρεί την τυπική έγκριση των
αποφάσεών τους, ενώ τους παραχωρήθηκαν επιπλέον τα δίδακτρα των φοιτητών, µε
εξαίρεση τα δικαιώµατα που πλήρωναν για τις εξετάσεις. Επιπλέον τους δόθηκε το
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δικαίωµα δηµιουργίας και παροχής ειδικών διπλωµάτων σε αντικείµενα που µπορούσαν
να προσελκύσουν φοιτητές και δεν περιλαµβάνονταν στις κρατικές εξετάσεις.
Η περίοδος αυτή συνδέεται µε τη σηµαντική ενίσχυση και συνακόλουθη
αναζωογόνηση των πανεπιστηµιακών σχολών. Η κρατική χρηµατοδότηση υπήρξε διαρκής
και σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε παλαιότερες εποχές, ενώ µεγάλη βοήθεια προσέφερε
η ιδιοποίηση των διδάκτρων, που κατέληξαν να αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής
χρηµατοδότησης. Παράλληλα οικοδοµήθηκαν νέα κτήρια, δηµιουργήθηκαν πολλά
εργαστήρια και άνετες ερευνητικές εγκαταστάσεις, ιδρύθηκαν νέες έδρες και έγιναν
σηµαντικές προσπάθειες για την εξασθένιση των δεσµών µε τη µέση εκπαίδευση και την
αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας µεταξύ των σχολών. Οι διορισµοί των καθηγητών
αυξήθηκαν, µολονότι αυτή η αύξηση ήταν µεγαλύτερη σε κατώτερες βαθµίδες
διδασκόντων (Chargés de cours, Professeurs adjoints, Maîtres de conférences), και το ίδιο
συνέβη και µε άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως βοηθούς και τεχνίτες. Η πρωτότυπη
έρευνα έγινε το σηµαντικότερο κριτήριο κατά τις προσλήψεις αντί για την προϋπηρεσία
στα λύκεια ή τις ρητορικές ικανότητες των υποψηφίων, ενώ περιορίστηκε η παράδοση των
δηµόσιων διαλέξεων, καθώς πολλά µαθήµατα δεν ήταν πια ανοιχτά στο ευρύ κοινό, και
εισήχθη ο θεσµός των σεµιναρίων για τη διδασκαλία των προχωρηµένων φοιτητών.
Κατώτερες, έµµισθες διδακτικές θέσεις, όπως λόγου χάρη αυτές των Maîtres de
conférences, καταλαµβάνονταν από νέους ανθρώπους συχνά παράλληλα µε την εκπόνηση
του διδακτορικού τους, προσφέροντας έτσι µια σηµαντική βοήθεια στην αφετηρία της
σταδιοδροµίας τους. Ο θεσµός του διδακτορικού διπλώµατος αναβαθµίστηκε και οι
διατριβές έγιναν περισσότερο πρωτότυπες και διεξοδικές, χωρίς ωστόσο να εγκαταλειφθεί
η παράδοση της προφορικής παρουσίας, της κοµψής σύνθεσης και της γλαφυρής
ανάλυσης. Ο αριθµός των φοιτητών αυξήθηκε σηµαντικά αυτή την περίοδο, ενώ το ίδιο
συνέβη και µε τον αριθµό των διπλωµάτων που απονέµονταν, καθώς τα πανεπιστήµια
έγιναν περισσότερο ελκυστικά σε αστικές και µικροαστικές οµάδες. Οι 12.000 φοιτητές το
1876 αυξήθηκαν σε περίπου 42.000 το 1914, µε σηµαντικό µερίδιο αυτής της αύξησης να
κατευθύνεται στις σχολές γραµµάτων και επιστηµών, χωρίς όµως αυτές να ξεπεράσουν τις
νοµικές και ιατρικές σχολές. Βέβαια ο συγκεντρωτισµός περισσότερων από τους µισούς
φοιτητές στο Παρίσι συνεχίστηκε, αν και παρατηρήθηκε µια τάση µείωσης µεταξύ των
παραπάνω χρονολογιών104. Η σηµαντικότερη αλλαγή αυτής της περιόδου αφορά τις νέες
λειτουργίες που παρουσίασαν οι σχολές, καθώς η έρευνα µετατράπηκε σε θεµελιώδες
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χαρακτηριστικό της ακαδηµαϊκής ζωής, γεγονός ιδιαίτερα εµφανές στις σχολές επιστηµών,
τόσο στο Παρίσι όσο και στην επαρχία, οι οποίες επέδειξαν επιπλέον ένα πρωτοφανές
ενδιαφέρον για την εφαρµοσµένη έρευνα λόγω των δεσµών που ανέπτυξαν µε τη
βιοµηχανία105.
Η οικονοµική αυτονοµία που παραχωρήθηκε στα πανεπιστήµια, τόσο µε την
αποδοχή και ελεύθερη διαχείριση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης όσο και µε την
οικειοποίηση των διδάκτρων αργότερα, οδήγησε τις σχολές στην αναζήτηση τρόπων για
την αύξηση των πόρων και των φοιτητών τους. Οι χορηγίες και τα κληροδοτήµατα από
πλούσιους ιδιώτες ή από τις κατά τόπους αρχές µπορούσαν να αποτελέσουν µια
εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης και τα αµερικανικά ιδρύµατα προσέφεραν ένα
πρότυπο για τέτοιες πρακτικές. Πράγµατι, τα επόµενα χρόνια τα πανεπιστήµια έγιναν
αποδέκτες πολλών δωρεών, οι οποίες µετά το 1896 αυξήθηκαν δραµατικά, συνιστώντας τη
δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία χρηµατοδότησης µετά τα δίδακτρα. Σε αυτό το πλαίσιο
αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσµός µεταξύ επιχειρήσεων, βιοµηχανίας και σχολών
επιστηµών, ιδιαίτερα σε σηµαντικά βιοµηχανικά κέντρα όπως το Nancy, η Lyon, η Lille, η
Toulouse ή η Grenoble, µια πρακτική που ενθαρρύνθηκε από την κεντρική κυβέρνηση,
καθώς θεωρήθηκε ότι µπορούσε να βοηθήσει τόσο στην επέκταση των σχολών όσο και
στην οικονοµική ανάπτυξη των αντίστοιχων περιοχών. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των
χρηµάτων χρησιµοποιήθηκε για την πρόσληψη καθηγητών, την εισαγωγή µαθηµάτων
εφαρµοσµένων επιστηµών, τεχνολογίας ή γεωργίας, την ανάπτυξη εργαστηρίων και
υποδοµών για εφαρµοσµένη έρευνα, την πρόσληψη του απαραίτητου βοηθητικού
προσωπικού, όπου σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι κατά τόπους ανάγκες. Παράλληλα άρχισαν
να ιδρύονται µια σειρά από εξειδικευµένα επιστηµονικά ινστιτούτα που κάλυπταν πεδία
όπως η οργανική και η ανόργανη χηµεία, τα χρώµατα και οι βαφές, η µεταλλουργία, ο
ηλεκτρισµός και η ηλεκτροτεχνία, η φωτογραφία και η φωτοµετρία, η ζυθοποιία, η
οινοποιία κ.λπ.. και τα επόµενα χρόνια οργανώθηκαν πάνω από τριάντα τέτοια ινστιτούτα
σε δώδεκα γαλλικές πόλεις106. Σκοπός τους ήταν η επίλυση τεχνικών προβληµάτων των
τοπικών βιοµηχανιών, ο έλεγχος, η βελτίωση και η ανάπτυξη προϊόντων και η εκπαίδευση
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τεχνικών και µηχανικών που θα µπορούσαν να απασχοληθούν σε αναπτυσσόµενες τοπικές
εταιρείες, ενώ συχνά πραγµατοποιήθηκε σε αυτά σηµαντική έρευνα στις εφαρµοσµένες
επιστήµες. Η προσέλευση φοιτητών στις σχολές επιστηµών και τα ινστιτούτα
διευκολύνθηκε από την ελευθερία που παραχωρήθηκε στα πανεπιστήµια για τη
διαµόρφωση ειδικών προγραµµάτων σπουδών και νέων διπλωµάτων, όπως για παράδειγµα
το Doctorat d’Université που καθιερώθηκε το 1897. Η διάρκεια των σπουδών και οι
εκπαιδευτικές απαιτήσεις για κάθε τέτοιο δίπλωµα καθορίζονταν από το αντίστοιχο
ίδρυµα και επικυρώνονταν από το υπουργείο, ωστόσο υπήρχε σαφής διάκριση από τα
κρατικά διπλώµατα και τα προνόµια που αυτά συνεπάγονταν. Την περίοδο µεταξύ 1903
και 1914 καθιερώθηκαν από τις σχολές επιστηµών 24 νέα τεχνικά διπλώµατα που
οδηγούσαν σε σταδιοδροµίες στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τη γεωργία, µε τα
περισσότερα να σχετίζονται µε τη χηµεία και τον ηλεκτρισµό, και πολλοί απόφοιτοί τους
εργάστηκαν ως κατωτέρου και µέσου επιπέδου τεχνικοί σε γαλλικές βιοµηχανίες. Έτσι, τα
ινστιτούτα συνιστούσαν ένα πολύπλοκο σύνολο τεχνικών σχολών, µε αξιοσηµείωτες
διαφορές µεταξύ τους και µε µεγάλη ποικιλία προγραµµάτων σπουδών, από εντελώς
στοιχειώδη µέχρι ιδιαιτέρως απαιτητικά. Σταδιακά το επίπεδο της διδασκαλίας ανέβηκε
σηµαντικά

λόγω

της

περιπλοκότερης

βιοµηχανικής

τεχνολογίας

και

της

αποφασιστικότητας των ίδιων των ινστιτούτων να µεταφέρουν την επιστήµη στη
βιοµηχανία µέσω των προγραµµάτων τους107.
Την δεκαετία που προηγήθηκε του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου η σχέση των σχολών
µε τη βιοµηχανία και τις τοπικές αρχές ισχυροποιήθηκε, καθώς µάλιστα η κεντρική
κυβέρνηση προσπαθούσε να µειώσει την κρατική χρηµατοδότηση ώστε να την κατευθύνει
σε άλλους τοµείς, γεγονός που είχε σηµαντικές συνέπειες στη λειτουργία τους. Καθώς οι
τοπικές βιοµηχανίες αποκτούσαν όλο και περισσότερο την οικονοµική ευθύνη για την
ανάπτυξη των εργαστηρίων, τα λειτουργικά έξοδα και τους µισθούς, τα συµφέροντα και οι
απαιτήσεις τους επηρέασαν τις επιλογές και το περιεχόµενο της επιστηµονικής έρευνας,
τις προσλήψεις και τα προγράµµατα σπουδών. Η βασική έρευνα µειώθηκε σηµαντικά, µε
εξαίρεση τη Σορβόννη όπου η διδασκαλία και η έρευνα διατηρούσαν πάντα έναν
περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, ενώ σύντοµα παρουσίασε στασιµότητα και η
εφαρµοσµένη έρευνα ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης σε εξειδικευµένα και
συγκεκριµένα προβλήµατα. Επιπλέον, η µείωση των µαθηµάτων θεωρητικών και γενικών

107

Τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ινστιτούτων συντονίστηκαν το 1948 οπότε και
µετατράπηκαν σε ενιαίες σχολές µηχανικών, τις Ecoles Nationales Supérieures d’Ingénieurs, δηλαδή σε
ελάσσονες grandes écoles όπου η εισαγωγή γινόταν µετά από εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο.
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επιστηµών προς όφελος περισσότερο τεχνικών µαθηµάτων για την εκπαίδευση τεχνικών
ουσιαστικά µετέτρεψε τις σχολές επιστηµών σε τεχνικές σχολές. Η ανάπτυξη και η
προσφορά των ινστιτούτων δεν ήταν όµοια σε όλους τους τοµείς. Στην ηλεκτρική, χηµική
και µεταλλουργική βιοµηχανία η προσφορά τους υπήρξε σηµαντική τόσο σε επιστηµονικό
έργο όσο και σε προσωπικό, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη ότι οι γαλλικές εταιρείες δεν
ανέπτυξαν ιδιαίτερα δικά τους ερευνητικά εργαστήρια108. Σε άλλους τοµείς όπως το
εµπόριο και η γεωργία τα αποτελέσµατα ήταν πενιχρά, καθώς οι καθηγητές και η ιδιωτική
πρωτοβουλία επέδειξαν µικρότερο ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά η σύνδεση σχολών και
βιοµηχανίας και τα ινστιτούτα προσέφεραν σηµαντική βοήθεια στις σχολές επιστηµών,
καθώς τους προσέδωσαν έναν νέο κοινωνικό ρόλο και σηµαντικούς πόρους για έρευνα,
χωρίς τους οποίους πιθανώς θα είχαν παραµείνει διδακτικά σώµατα για µελλοντικούς
καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επιπλέον επέτρεψαν την ανάπτυξη και διεθνή
ανάδειξη επαρχιακών σχολών, γεφυρώνοντας το τεράστιο χάσµα που τις χώριζε
παλαιότερα από τα παρισινά ιδρύµατα. Οι καθηγητές τους υπήρξαν συχνά υπεύθυνοι για
πολλές καινοτοµίες, χωρίς απαραίτητα να ακολουθούν την κουλτούρα και τις αξίες της
πρωτεύουσας, θέτοντας έτσι τα θεµέλια για την ισχυροποίηση επαρχιακών επιστηµονικών
κέντρων109. Σύµφωνα µε τον Harry Paul, η επιτυχία των ινστιτούτων ήταν αυτή που
οδήγησε τις σχολές επιστηµών να γίνουν αντικείµενο δριµείας κριτικής, συχνά
υπερβολικής αλλά πολλές φορές δικαιολογηµένης, µε την κυριότερη να αφορά τη
µετατροπή τους σε επαγγελµατικές σχολές και την αποτυχία τους να βρεθούν στην
πρωτοπορία της διεθνούς επιστηµονικής έρευνας. Ωστόσο εκπαίδευσαν το απαραίτητο
τεχνικό προσωπικό για τη βιοµηχανία και παρήγαγαν και µετέδωσαν την εξειδικευµένη
επιστηµονική και τεχνολογική γνώση που απαιτούνταν από ένα βιοµηχανικό κράτος,
ανάγκες που δεν µπορούσαν να εκπληρώσουν οι grandes écoles. Το ίδιο το προσωπικό
των σχολών αντέδρασε σε αυτές τις εξελίξεις µε διάφορους τρόπους, µε την πλειονότητα
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Terry Shinn, “The genesis of French industrial research, 1880-1940”, Social Science Information 19
(1980): 607-640. Από τις 34 εταιρείες που εξετάστηκαν µόνο 6 διέθεταν ερευνητικά κέντρα, άλλες 3 είχαν
εργαστήρια που ασχολούνταν κυρίως µε τον έλεγχο προϊόντων και την προτυποποίηση, ενώ οι υπόλοιπες
είτε δεν ανέπτυξαν καθόλου εργαστήρια είτε περιορίστηκαν σε εγκαταστάσεις για τον ποιοτικό έλεγχο. Οι
γάλλοι βιοµήχανοι προτιµούσαν να αγοράζουν δοκιµασµένες άδειες και πατέντες από το εξωτερικό παρά να
επενδύσουν στην πρωτότυπη έρευνα.
109
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ενώ πέντε χρόνια νωρίτερα είχε αρνηθεί την έδρα χηµείας στη Σορβόννη και στο Collège de France. Το
βραβείο αυτό θεωρήθηκε ως ένδειξη της ισχυροποίησης των επαρχιακών πανεπιστηµίων. Βλ. Mary Jo Nye,
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να υιοθετεί µια ουδέτερη στάση, γεγονός που οδήγησε σε διαφωνίες στο εσωτερικό της
γαλλικής επιστηµονικής κοινότητας.
Στο γύρισµα του αιώνα, στον απόηχο της υπόθεσης Dreyfus, το µεταρρυθµισµένο
πανεπιστήµιο – ιδιαίτερα η Σορβόννη που θεωρήθηκε ως το σηµαντικότερο κέντρο
εξουσίας του εκπαιδευτικού συστήµατος – υπέστη σφοδρές επιθέσεις ως αποτέλεσµα της
αυξανόµενης πολιτικής αντίθεσης στις κυβερνήσεις της Τρίτης ∆ηµοκρατίας και της
θεώρησης ότι το πανεπιστήµιο αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα του πολιτικού
κατεστηµένου. Οι επιθέσεις αυτές αφορούσαν δύο συνέπειες της µεταρρύθµισης: την
επέκταση του πανεπιστηµιακού συστήµατος, µε τις αλλαγές που αυτή συνεπαγόταν για
την αναπαραγωγή των ελίτ, και τις εκτεταµένες εξουσίες που παραχώρησε η δηµοκρατία
σε µία ακαδηµαϊκή ολιγαρχία. Η διαµάχη εντάθηκε το 1902 µε τη µεταρρύθµιση του
baccalauréat, η οποία δηµιούργησε νέα προγράµµατα µε έµφαση στις επιστήµες και τις
σύγχρονες γλώσσες, ένα εκ των οποίων µάλιστα δεν περιλάµβανε καθόλου τη διδασκαλία
των λατινικών. Επαναλήφθηκε δε το 1910, όταν επιτράπηκε η εγγραφή των αποφοίτων
των ανώτερων πρωτοβάθµιων σχολείων στις σχολές γραµµάτων και επιστηµών. Τρεις
ήταν οι σηµαντικότερες κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον των σχολών, όλες
συνδεόµενες στενά µεταξύ τους. Η πρώτη αφορούσε την κυριαρχία του θετικισµού, του
επιστηµονισµού και του υλισµού στις σχολές και την επιβολή της επιστηµονικής µεθόδου
στις ανθρωπιστικές επιστήµες, σε µια εποχή µάλιστα κατά την οποία, όπως θεωρούσαν,
είχε αποδειχθεί η «χρεοκοπία της επιστήµης» σε όσα είχε υποσχεθεί τουλάχιστον σε
φιλοσοφικό και ηθικό επίπεδο110. Η δεύτερη σχετιζόταν µε την ανάπτυξη των νέων
διδακτικών µεθόδων, όπως τα σεµινάρια και τα εργαστήρια, και την αυξανόµενη
εξειδίκευση, οι οποίες θεωρήθηκαν ως επίβουλη επιχείρηση εκγερµανισµού του γαλλικού
πνεύµατος. Η τρίτη υποστήριζε ότι, στο όνοµα της δηµοκρατίας, της αξιοκρατίας και του
ανοίγµατος της ανώτερης εκπαίδευσης σε νέα κοινωνικά στρώµατα, δινόταν έµφαση στην
ωφελιµιστική και εξειδικευµένη εκπαίδευση, που µε τη σειρά της θα στερούσε τη γαλλική
κοινωνία από οποιαδήποτε πραγµατική ελίτ111. Η κλασική εκπαίδευση, που στη Γαλλία
έλαβε την ονοµασία culture générale, από µακρού βασιζόταν στην κλασική γραµµατεία
και τα εσωτερικά µαθηµατικά, προσέδιδε ένα πνεύµα µε χαρακτηριστικά όπως η
εκλέπτυνση, η καλαισθησία, η διαύγεια, αποτελώντας το παραδοσιακό ιδανικό που
νοµιµοποιούσε τα προνόµια ενός µεγάλου µέρους της αστικής τάξης. Η αυξανόµενη
110
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εξειδίκευση εις βάρος της γενικής παιδείας, η επιµονή στη µεθοδολογία και όχι στο
περιεχόµενο, οι κίνδυνοι για την υπάρχουσα κοινωνική τάξη που ελλόχευαν στην
επέκταση της ανώτατης εκπαίδευσης, η µετατροπή των σχολών επιστηµών σε
επαγγελµατικά σχολεία που ενδιαφέρονταν για τις βιοµηχανικές εφαρµογές, η έµφαση σε
σύγχρονα µαθήµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε άλλα λόγια διάφορες εκδηλώσεις
της νεωτερικότητας, συνάντησαν σθεναρή αντίσταση καθώς φαινόταν να απειλούνται
µακροχρόνιες παραδόσεις και διαδικασίες νοµιµοποίησης. Παράλληλα, η πολιτική
αποτυχία του πανεπιστηµίου να επιφέρει την κοινωνική συναίνεση και να συνενώσει τις
ελίτ, µέσω της διδασκαλίας ενός συστήµατος κοινών πολιτικών και κοινωνικών αξιών,
οδήγησε πολλούς να στραφούν στον καθολικισµό ή τον ακραίο εθνικισµό στην
προσπάθεια αναζήτησης µιας ιδεολογίας ικανής για κάτι τέτοιο. Όλες αυτές οι κατηγορίες
σε καµία στιγµή δεν απείλησαν σοβαρά τον πανεπιστηµιακό θεσµό, έδειξαν όµως ότι η
εµπλοκή τους στις πολιτικές διαδικασίες προκαλούσε αναπόφευκτα έντονες αντιθέσεις σε
µια χώρα όπου κυριαρχούσαν οι πολιτικές συγκρούσεις. Ωστόσο όλες προήλθαν σχεδόν
αποκλειστικά εκτός των πανεπιστηµιακών τειχών και τελικά δεν κατάφεραν να
παρεµποδίζουν καµία από τις µεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος. Παρά τη
συνεχιζόµενη δυσαρέσκεια των πανεπιστηµιακών για ζητήµατα χρηµατοδότησης,
εγκαταστάσεων,

έλλειψης

συντονισµού

των

σχολών

και

διατήρησης

του

συγκεντρωτισµού, και σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στα γερµανικά πανεπιστήµια, οι γάλλοι
καθηγητές παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό πιστοί σε προοδευτικές αξίες και ακλόνητοι στην
ισχυρή θέση τους112.
Οι µεταρρυθµίσεις της Τρίτης ∆ηµοκρατίας οδήγησαν σε σηµαντικές αλλαγές στο
σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης: δηµιουργία πανεπιστηµίων, παραχώρηση µερικής
οικονοµικής αυτονοµίας, έµφαση στην έρευνα, εισαγωγή νέων διδακτικών µεθόδων,
ευέλικτα προγράµµατα σπουδών, νέος ρόλος για τις σχολές επιστηµών, ίδρυση
εξειδικευµένων ινστιτούτων. Όµως τα αντικρουόµενα συµφέροντα των εµπλεκόµενων
οµάδων οδήγησαν αναπόφευκτα σε συµβιβασµούς, µαταιώσεις και ασυνέχειες µε
αποτέλεσµα τη διατήρηση της βασικής δοµής και λογικής του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Η αρχική πρόθεση ίδρυσης λίγων µεγάλων και ολοκληρωµένων πανεπιστηµίων κατέληξε
ουσιαστικά στη διοικητική συνένωση των σχολών που υπήρχαν σε κάθε πόλη όπου
συνέχισαν να κυριαρχούν οι παραδοσιακοί ανταγωνισµοί, ενώ η διατήρηση της κυριαρχίας
της πρωτεύουσας και των καθηγητών της φανέρωνε τα περιορισµένα αποτελέσµατα των
112
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προσπαθειών αποκέντρωσης. Επιπλέον, η βασική διχοτόµηση της γαλλικής ανώτατης
εκπαίδευσης παρέµεινε ανέπαφη, καθώς οι grandes écoles διατήρησαν εύκολα την
ανεξαρτησία και την κυρίαρχη θέση τους, συνεχίζοντας να απορροφούν τους καλύτερους
φοιτητές και να ελέγχουν τις πιο περίβλεπτες και σηµαντικές σταδιοδροµίες. Πέρα από την
ενσωµάτωση της École Normale στη Σορβόννη το 1903, σε µια προσπάθεια εξασφάλισης
κοινού παιδαγωγικού υποβάθρου για όλους του µελλοντικούς καθηγητές, οι κυβερνήσεις
της Τρίτης ∆ηµοκρατίας δεν προσπάθησαν να καταργήσουν τη διχοτόµηση του
συστήµατος. Οι αυξανόµενες επιθέσεις εναντίον της École Polytechnique αυτή την
περίοδο, που έφθασαν να απαιτήσουν ακόµα και την κατάργηση της σχολής, λόγω της
αντίδρασης που εξέφρασε στις µεταρρυθµίσεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της
υπεράσπισης της ελιτίστικης κλασικής εκπαίδευσης, του προγράµµατος σπουδών της που
θεωρήθηκε άκαµπτο και απαρχαιωµένο και των συνεπειών που αυτό είχε για τη χώρα
λόγω της κυριαρχίας των αποφοίτων της, τελικά δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα, καθώς η
πρόθεση ορισµένων µεταρρυθµιστών να ενσωµατώσουν τη σχολή, άµεσα ή έµµεσα, στο
πανεπιστηµιακό σύστηµα δεν πραγµατοποιήθηκε, ενώ η θέση των grandes écoles
ισχυροποιήθηκε ξανά λόγω του επερχόµενου πολέµου113.

Ένα µέρος της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη γαλλική ανώτατη εκπαίδευση
υποστηρίζει ότι τελικά το µεταρρυθµισµένο σύστηµα δεν δούλεψε, υπό την έννοια ότι το
σύστηµα επιστηµονικής εκπαίδευσης και έρευνας που αναπτύχθηκε δεν εκπλήρωσε τις
οικονοµικές και πολιτισµικές ανάγκες του έθνους και δεν επέτρεψε στη χώρα να
διατηρήσει τη διεθνή θέση της στην επιστήµη και την τεχνολογία114. Η άποψη αυτή συχνά
συνοδεύεται και από το ζήτηµα της «παρακµής» της γαλλικής επιστήµης, δηλαδή της
µείωσης της ερευνητικής παραγωγής, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, και της
επιστηµονικής περιθωριοποίησης της Γαλλίας, ιδιαίτερα όταν ληφθεί υπόψη η ηγεµονική
θέση που κατείχε στο πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα. Αυτή η παρακµή έγινε έκδηλη στον
κλάδο της φυσικής όπου, ενώ η Γαλλία συνεισέφερε σηµαντικά στην αυτονόµηση και
συγκρότηση του κλάδου και εγκαινίασε τη µαθηµατικοποίηση αυτού του πειραµατικού
πεδίου, οι µετέπειτα καινοφανείς εξελίξεις στη θεωρητική φυσική, ιδιαίτερα σε τοµείς
όπως η θερµοδυναµική, η κινητική θεωρία των αερίων και ο ηλεκτροµαγνητισµός,
113

Terry Shinn, “Reactionary Technologists: The Struggle Over the École Polytechnique, 1880-1914”,
Minerva 22 (1984): 329-345. Να σηµειωθεί ότι ακόµα και µετά τη µεταρρύθµιση του 1902 η σχολή συνέχισε
να πριµοδοτεί τους υποψηφίους που διέθεταν το κλασικό baccalauréat.
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Weisz, “The institutional basis of French science in the nineteenth century”, 21-23.
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παρέµειναν αποκλειστικά βρετανική και γερµανική υπόθεση115. Ο Joseph Ben-David
διαπίστωσε µια παρόµοια στασιµότητα και παρακµή στους κλάδους της ιατρικής και της
φυσιολογίας, µέσω της συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης ανακαλύψεων και καινοτοµιών
σε αυτά τα πεδία, αποδίδοντάς την κυρίως στη σταθερότητα και ακαµψία του γαλλικού
συστήµατος ως αποτέλεσµα του κρατικού µονοπωλίου, του συγκεντρωτισµού και του
αυστηρά προσδιορισµένου και µοναδικού χαρακτήρα κάθε ιδρύµατος, αλλά και στη στάση
των ίδιων των επιστηµόνων116. Παρότι ορισµένες κατοπινές µελέτες διαπίστωσαν
πράγµατι κατά περιόδους µια στασιµότητα της ερευνητικής παραγωγής σε ορισµένους
τοµείς, το θέµα της επιστηµονικής παρακµής και του ρόλου των εκπαιδευτικών θεσµών
δεν έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως, ενώ έχουν διατυπωθεί σοβαρές αµφιβολίες για τις
παραπάνω διαπιστώσεις και ερµηνείες117.
Η αφετηρία της ρητορικής περί παρακµής και κρίσης εντοπίζεται ιστορικά στην
περίοδο που ακολούθησε την ήττα του 1870 και κορυφώθηκε λίγο πριν από τον Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο. Τότε συγκροτήθηκε σταδιακά ένας µύθος που αναπολούσε µε
νοσταλγία την εποχή της Πρώτης Αυτοκρατορίας και δεχόταν ως γεγονός τον εθνικό
εκφυλισµό και µαρασµό, ενώ πολλαπλασιάστηκαν τα έργα σχετικά µε την κατάσταση της
γαλλικής εκπαίδευσης, επιστήµης και βιοµηχανίας, συχνά ως ένα µέσο των ίδιων των
επιστηµόνων για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης και την καλύτερη αντιµετώπισή τους
από την πολιτική εξουσία. Σε αυτό το πλαίσιο εκπονήθηκαν οι πρώτες µελέτες που
χρησιµοποίησαν τις ανακαλύψεις και τη δηµιουργικότητα ως ένδειξη επιστηµονικής
προόδου, τις οποίες ακολούθησαν νεότερες ιστορικές και κοινωνιολογικές έρευνες.
Σύµφωνα µε τις κριτικές, όλες οι ποσοτικές έρευνες δεν αποδεικνύουν µια πραγµατική
παρακµή, ενώ οι κατηγορίες που χρησιµοποιούνται είναι τέτοιες που δεν µπορούν να
οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα και ξεκάθαρες ερµηνείες. Επιπλέον, δεν
ασχολούνται µε το ζήτηµα της ποιότητας της έρευνας, καθώς µπορεί να υπήρχαν περιοχές
115
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όπως η θεωρητική φυσική όπου η Γαλλία παρουσιάστηκε αδύναµη, σε άλλες ωστόσο
παρέµεινε δηµιουργική, µε τα µαθηµατικά να αποτελούν ένα προφανές παράδειγµα όπου η
Γαλλία διατήρησε αµείωτη την ισχυρή παράδοση σηµαντικών και αξεπέραστων έργων.
Παράλληλα, επικεντρώθηκαν στους µεγάλους επιστήµονες και τα πασίγνωστα παρισινά
ιδρύµατα, υποτιµώντας την ποικιλία του γαλλικού συστήµατος και τις δυνατότητες
καινοτοµίας και αποτελεσµατικής ανεξάρτητης δράσης που αυτό προσέφερε, ιδιαίτερα
κατά την περίοδο της Τρίτης ∆ηµοκρατίας, µια προοπτική που προσέφεραν οι νεότερες
έρευνες των επαρχιακών πανεπιστηµίων και ινστιτούτων. Για παράδειγµα, η µελέτη του
Terry Shinn, όπου λήφθηκε υπόψη και η ποιότητα των επιστηµονικών εργασιών ανάλογα
µε το κύρος των περιοδικών όπου δηµοσιεύονταν, έδειξε ότι η σχέση των σχολών µε την
κεντρική εξουσία ή µε τις τοπικές αρχές δεν καθόρισε µονοσήµαντα την επιστηµονική
παραγωγή, καθώς αυτή και αναπτύχθηκε και τελµάτωσε υπό την κυριαρχία καθεµίας
οργανωτικής δοµής, ενώ παράλληλα επέστησε την προσοχή στο ρόλο παραγόντων όπως η
σύνδεση των σχολών µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η χρηµατοδότηση, η πολιτική των
προσλήψεων και η δράση οικονοµικών συµφερόντων118. Επίσης, η καλύτερη ποσοτική
µελέτη που διαθέτουµε για τη φυσική και τους θεσµούς της στο γύρισµα του αιώνα έδειξε
ότι η επιστηµονική παραγωγικότητα σε Αγγλία, Γερµανία και Γαλλία ήταν σχεδόν ίδια
όταν ληφθούν υπόψη ο πληθυσµός τους και το εθνικό εισόδηµα119. Εποµένως, αυτό που
θα πρέπει να εξεταστεί συστηµατικά είναι το περιεχόµενο, το ύφος και τα εθνικά
στερεότυπα της γαλλικής επιστήµης, οι επιλογές των ίδιων των επιστηµόνων, τα πρότυπα
βάσει των οποίων εξελίχθηκαν οι σταδιοδροµίες τους, και το πώς όλα αυτά οδήγησαν στην
καλλιέργεια συγκεκριµένων ερευνητικών παραδόσεων και στην παραµέληση άλλων.
Σε µια σειρά άρθρων του, ο Robert Fox τόνισε το ρόλο της ατοµικής πρωτοβουλίας
στην ανάπτυξη της γαλλικής επιστήµης και ανέγνωσε τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια του
αιώνα υπό το πρίσµα της θέσης του ακαδηµαϊκού επιστήµονα στη γαλλική κοινωνία120. Οι
µεγάλες επιτυχίες της γαλλικής επιστήµης στις αρχές του αιώνα δεν οφείλονταν σε
οποιαδήποτε κυβερνητική βοήθεια, αλλά στην αποφασιστικότητα και τις προσωπικές
φιλοδοξίες συγκεκριµένων επιστηµόνων όπως ο Laplace και ο Claude Louis Berthollet
(1748-1822) που κυριάρχησαν στη φυσική και τη χηµεία κατά τη ναπολεόντεια περίοδο, η
118
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αφοσίωση των οποίων στο πρόγραµµα που ανέπτυξαν φανερώνεται από την προθυµία
τους να ξοδέψουν µεγάλο µέρος της προσωπικής περιουσίας τους σε ερευνητικές
εγκαταστάσεις. Παράλληλα, µέσω της επιρροής τους, λόγω της συγκέντρωσης διάφορων
εξουσιών, δηµιούργησαν ένα σύστηµα προσωπικής πατρωνίας που τους επέτρεψε µέσω
των µαθητών τους να διαχειριστούν το συνολικό σύστηµα για τους σκοπούς τους. Οι
τελευταίοι, λόγω της εγγύτητας µε τις ηγετικές φυσιογνωµίες του κλάδου τους,
εξασφάλιζαν µια θέση στον ισχυρό κύκλο των notables και στην πολιτιστική ζωή της
χώρας γενικότερα. Η εγκατάλειψη και η εξασθένηση της επιρροής αυτού του
προγράµµατος στο δεύτερο τέταρτο του αιώνα δεν οδήγησε σε κάποια νέα ερευνητική
σχολή από τη νεότερη γενιά. Μεγάλο ρόλο σε αυτό διαδραµάτισε η αλλαγή στο ύφος της
γαλλικής πνευµατικής ζωής, µε την ιδιαίτερη προτίµηση που έδειξε για τις ρητορικές
ικανότητες και τις κοµψές παρουσιάσεις, αλλά και η ενσωµάτωση της επιστήµης στην
κρατική γραφειοκρατία ως ένα επάγγελµα που εξυπηρετούσε τις κυβερνητικές ανάγκες για
την εκπαίδευση ειδικών και την ακαδηµαϊκή πιστοποίηση µέσω της µετάδοσης
εδραιωµένων αληθειών. Σύµφωνα µε τον Fox, αυτές οι αλλαγές υπήρξαν υπεύθυνες για
την ευκολία µε την οποία τα ενδιαφέροντα ακόµα και καταξιωµένων επιστηµόνων
διοχετεύθηκαν στη διδασκαλία µε στόχο την επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις, σε
εκλαϊκευτικές διαλέξεις και στη δηµόσια ζωή, καθώς η βελτίωση της θέσης τους
εξαρτιόταν από τη δηµόσια αναγνώριση. Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον για πρωτότυπη
έρευνα µειώθηκε· οι όποιες σηµαντικές ερευνητικές συνεισφορές υπήρξαν ξανά
αποτέλεσµα προσωπικής πρωτοβουλίας, ενώ η διάκριση που αυτές εξασφάλισαν
χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς αλλότριους της ίδιας της έρευνας121. Στο δεύτερο µισό του
αιώνα άρχισε σταδιακά να γίνεται αντιληπτό ότι δεν συµβιβάζονταν µεταξύ τους η
γραφειοκρατική αντίληψη του savant ως κρατικού υπαλλήλου και το ιδανικό της
ελευθερίας και της καθολικότητας της επιστήµης. Η αξία που άρχισε να αποδίδεται στην
έρευνα και τα αποτελέσµατά της, η απαίτηση µεγαλύτερης ελευθερίας και ανεξαρτησίας, η
αίσθηση συλλογικής ταυτότητας που αναπτύχθηκε, η προσπάθεια ανάκτησης του κύρους
που απολάµβαναν στην αρχή του αιώνα, οδήγησαν τους επιστήµονες στην αποδοχή των
µεταρρυθµίσεων της Τρίτης ∆ηµοκρατίας και συχνά στην ενεργή συµµετοχή τους σε
αυτές. Η εξασφάλιση της δηµόσιας και ιδιωτικής υποστήριξης που απαιτούταν για την
121
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αύξηση του γοήτρου τους και την επιτάχυνση της έρευνας µπορούσε να διασφαλιστεί µε
την προσφυγή σε ένα νέο ρόλο και σε ένα νέο κοινό, κάτι που δεν παρεµπόδισαν οι
κυβερνήσεις καθώς οι ωφέλειες που µπορούσαν να προσφέρουν οι φυσικές επιστήµες
στην οικονοµία και την κοινωνία συµβιβάζονταν µε τους στόχους του καθεστώτος. Η
βιοµηχανία και οι τοπικές διοικήσεις προσέφεραν µια εναλλακτική πηγή πατρωνίας έναντι
της κρατικής. Μέσω των εξειδικευµένων ινστιτούτων οι καθηγητές κατέκτησαν ένα κοινό
που ενδιαφερόταν περισσότερο για τις επιστηµονικές παρά για τις ρητορικές ικανότητές
τους, εξασφάλισαν µια ειδική θέση στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και µπορούσαν να
αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό άλλων κλάδων ή ιδρυµάτων. Μακροπρόθεσµα ωστόσο
αυτή η εξάρτηση αποδείχθηκε βλαπτική, καθώς το έργο των επιστηµόνων καθοριζόταν
ξανά ως ένα βαθµό από ένα κοινό εκτός του επαγγέλµατός τους, τα συµφέροντα και οι
προτεραιότητες του οποίου δεν συµφωνούσαν συχνά µε τα δικά τους.
Η επιστηµονική ηγεµονία της Γαλλίας στις αρχές του 19ου αιώνα αντιστοιχούσε σε
µία περίοδο κατά την οποία υπήρξε η ισχυρότερη και πλουσιότερη χώρα στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Έναν αιώνα αργότερα όχι µόνο είχε χάσει αυτή τη θέση, αλλά ο γείτονάς της στην
απέναντι όχθη του Ρήνου την είχε ξεπεράσει σε όλους του δείκτες122. Η ρητορική περί
εθνικής κρίσης και παρακµής, οι κριτικές περί ανεπάρκειας του εκπαιδευτικού
συστήµατος και της επιστηµονικής έρευνας διατυπώθηκαν σε µια εποχή εντεινόµενου
πολιτικού και οικονοµικού ανταγωνισµού µεταξύ των δύο χωρών και εξέφραζαν την
αδυναµία της Γαλλίας να προλάβει την ταχεία οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη της
Γερµανίας. Ανεξάρτητα από το αν µπορούσε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι αµφίβολο
κατά πόσο ένα ριζικά διαφορετικό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης θα µπορούσε να
µεταβάλει δραστικά αυτή την κατάσταση. Μπορεί οι δαπάνες για τη φυσική θα ήταν
αναλογικά σχεδόν ίδιες, όµως ο µεγαλύτερος πληθυσµός και η ισχυρότερη οικονοµία της
Γερµανίας είχαν ως αποτέλεσµα περισσότερο προσωπικό και πολύ µεγαλύτερη
χρηµατοδότηση για την έρευνα. Από την άλλη πλευρά, το εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν
προσαρµοσµένο στις ανάγκες της οικονοµίας, παράγοντας όσους επιστήµονες και
τεχνικούς απαιτούνταν. Η έµφαση στην έλλειψη ερευνητών υψηλού επιπέδου που
µπορούσαν να αλλάξουν τις βιοµηχανικές δυνατότητες της χώρας θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη ότι αυτοί στην πραγµατικότητα ποτέ δεν ζητήθηκαν, καθώς η γαλλική βιοµηχανία
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αναπτυσσόταν εισάγοντας από το εξωτερικό την απαραίτητη τεχνολογία123. Βέβαια,
βασική αποτυχία των µεταρρυθµίσεων µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν κατέληξαν σε κάποια
δοµική αλλαγή που θα επέτρεπε την εκπαίδευση ερευνητών και στη δηµιουργία θεσµών
απαλλαγµένων από τους περιορισµούς της διδασκαλίας και της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης. Τέτοιου είδους σκέψεις οδήγησαν τελικά στη συγκρότηση διάφορων
ερευνητικών οργανισµών τη δεκαετία του 1930, που κατέληξαν στην ίδρυση του Centre
National de la Recherche Scientifique (Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας). Ωστόσο
οι αποτυχίες της γαλλικής επιστήµης και οι επακόλουθες σφοδρές κριτικές φαίνεται τελικά
ότι πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσµα των υπερβολικών απαιτήσεων.

Τα βρετανικά πανεπιστήµια

Στις αρχές του 19ου αιώνα στα βρετανικά νησιά υπήρχαν επτά πανεπιστήµια: τα δύο
«αρχαία πανεπιστήµια» της Οξφόρδης και του Καίµπριτζ στην Αγγλία, τέσσερα
πανεπιστήµια στη Σκωτία (Εδιµβούργο, Γλασκώβη, Aberdeen, St. Andrews) και το Trinity
College στο ∆ουβλίνο της Ιρλανδίας. Ορισµένες φορές τα βρετανικά πανεπιστήµια έχουν
θεωρηθεί ως ένα τρίτο πρότυπο για την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης, παράλληλα
µε το γερµανικό και το γαλλικό, όπου η έµφαση δινόταν στη διαµόρφωση του χαρακτήρα
και την ενστάλαξη των αριστοκρατικών ιδανικών που χαρακτήριζαν µια παραδοσιακή
ελίτ. Ωστόσο µια τέτοια γενίκευση βασίζεται στη µελέτη των δύο αγγλικών
πανεπιστηµίων και της εκπαίδευσης που αυτά προσέφεραν – µε τον πολυσήµαντο όρο
Oxbridge να συµπυκνώνει τις αντιλήψεις τους – χωρίς όµως να λαµβάνει υπόψη τον
πολυεθνικό χαρακτήρα του βρετανικού κράτους124.
Καθένα από τα τρία έθνη διέθετε ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, ξεχωριστή
πολιτιστική παράδοση, τις δικές του πολιτικές και επαγγελµατικές ελίτ, µε συνέπεια την
ύπαρξη αισθητών διαφορών στα σχολεία και τα πανεπιστήµια τους, µε τα τελευταία
µάλιστα να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάδειξη ή διατήρηση της ξεχωριστής
ταυτότητας. Η Βρετανία ως σύνολο δεν ανέπτυξε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
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καθώς δεν υπήρξαν πιέσεις για οµοιοµορφία όπως συνέβη σε κράτη όπως η Γαλλία και η
Γερµανία. Παράλληλα, η θρησκεία υπήρξε σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης,
ακόµα και στο εσωτερικό του ίδιου βασιλείου, και η σχέση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
µε τις επίσηµες εκκλησίες κατέλαβε σηµαντική θέση στις έντονες συζητήσεις για τα
πανεπιστηµιακά και γενικότερα τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Τέλος, στη Βρετανία η
επέµβαση του κράτους στις πανεπιστηµιακές υποθέσεις υπήρξε περιορισµένη, απουσίασε
ο αυστηρός γραφειοκρατικός έλεγχος που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ
σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η τοπική και ιδιωτική πρωτοβουλία. Βέβαια ο ρόλος του
κράτους δεν θα πρέπει να υποτιµάται. Κανένα νέο ίδρυµα δεν µπορούσε να αποδίδει
αναγνωρισµένους τίτλους εάν δεν εξουσιοδοτούταν γι’ αυτό από τον βασιλιά ή το
κοινοβούλιο, ενώ τα πανεπιστήµια ζητήµατα απασχόλησαν συχνά τους πολιτικούς και το
κοινοβούλιο, οδηγώντας στη σύσταση βασιλικών επιτροπών για την εντατική και
διεξοδική διερεύνησή τους. Τα πορίσµατα των επιτροπών οδήγησαν συχνά σε νοµοθετικές
ρυθµίσεις και µε αυτό τον τρόπο πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο
δεύτερο µισό του αιώνα. Το κρατικό ενδιαφέρον για τα πανεπιστήµια εντάθηκε από τη
δεκαετία του 1870, στο πλαίσιο του ρόλου που µπορούσαν να διαδραµατίσουν στη
διατήρηση της ισχύος της βρετανικής αυτοκρατορίας.
Η απουσία κεντρικού σχεδιασµού και ελέγχου φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της
Αγγλίας και της Ουαλίας, όπου ένα εθνικό Συµβούλιο Εκπαίδευσης δηµιουργήθηκε µόλις
το 1899 για την επίβλεψη της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τεχνικής εκπαίδευσης,
ενώ το 1919 δηµιουργήθηκε η University Grants Committee ως σύνδεσµος µεταξύ των
πανεπιστηµίων και του Υπουργείου Οικονοµικών, διατηρώντας την ανεξαρτησία της και
µετά την δηµιουργία ενός Υπουργείου Παιδείας το 1944125. Το ίδιο εµφανείς είναι και οι
αργές και ασυστηµατοποίητες προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός εθνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος. Από τον 18ο αιώνα η πρωτοβάθµια εκπαίδευση βασιζόταν είτε σε ιδιωτικά
σχολεία είτε σε σχολεία υπό την αιγίδα θρησκευτικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων,
ενώ συχνά λάµβανε εντελώς άτυπες µορφές. Από το 1870 ξεκίνησαν προσπάθειες για την
οργάνωση δηµόσιων σχολείων µε τοπικούς και κρατικούς πόρους. Το 1880 καθιερώθηκε η
υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία καθυστέρησε αρκετά να επιβληθεί πρακτικά, µε τα
δίδακτρα να καταργούνται εντελώς µόλις το 1918, ενώ η µετάβαση των µαθητών σε
επόµενη βαθµίδα δεν προβλεπόταν και υπήρξε εξαιρετικά σπάνια. Η δευτεροβάθµια
εκπαίδευση βασιζόταν επίσης στην ιδιωτική πρωτοβουλία και διακρινόταν σε δύο µεγάλες
125
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οµάδες σχολείων. Η πρώτη αποτελούταν από τα εννέα παλαιά, αναγνωρισµένα, ιδιαιτέρως
ακριβά, συνεπώς ελίτ ιδιωτικά σχολεία (public schools), όπως το Eton ή το Westminster,
τα οποία προσέφεραν µια κλασική εκπαίδευση και διαµόρφωναν τζέντλεµαν µε σκοπό την
είσοδο στην Οξφόρδη και το Καίµπριτζ ή τις δηµόσιες υπηρεσίες. Στη δεύτερη
περιλαµβάνονταν πολυάριθµα ιδιωτικά σχολεία µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους όσον
αφορά τους θρησκευτικούς και κοινωνικούς δεσµούς τους και τα προγράµµατα
µαθηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε µια βασική διάκριση µεταξύ των σχολείων που
προετοίµαζαν τζέντλεµαν και όσων απευθύνονταν σε όλους όσοι αναζητούσαν µια γενική
ή χρήσιµη επαγγελµατικά εκπαίδευση. Αυτή η διάκριση και η κυριαρχία της ιδιωτικής
εκπαίδευσης κυριάρχησαν σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, παρά τις διάφορες κυβερνητικές
παρεµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της πρόνοιας για την ίδρυση σχολείων για
κορίτσια από τη δεκαετία του 1870. Τελικά το 1902 δηµιουργήθηκε ένα δηµόσιο σύστηµα
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τη σύσταση τοπικών εκπαιδευτικών
επιτροπών επιφορτισµένων µε την ίδρυση, χρηµατοδότηση και επίβλεψη των σχολείων
κάθε περιοχής, οι οποίες ανέλαβαν τον έλεγχο και όσων από τα παλαιότερα σχολεία
δέχτηκαν κάτι τέτοιο µε αντάλλαγµα την κρατική χρηµατοδότηση. Αυτές οι επιτροπές
παραµένουν έως σήµερα οι βασικές διοικητικές µονάδες της εκπαίδευσης, ενώ γενικά η
µεταρρύθµιση του 1902 οδήγησε σε σηµαντική επέκταση της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης126.

Η απουσία µεταρρυθµίσεων ως αποτέλεσµα κρατικής πρωτοβουλίας, επαναστάσεων
ή πολέµων επέτρεψε στα πανεπιστήµια της Οξφόρδης και του Καίµπριτζ να διατηρήσουν
τη µορφή των µεσαιωνικών universitates, απολαµβάνοντας ελευθερίες που δεν υπήρχαν σε
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια εκείνη την εποχή127. Η σχεδόν πλήρης αυτονοµία τους υπήρξε
αποτέλεσµα της οικονοµικής ανεξαρτησίας τους, λόγω της µεγάλης κινητής και ακίνητης
περιουσίας που διέθεταν, και των στενών δεσµών τους µε την Εκκλησία της Αγγλίας. Τα
κολέγια από τα οποία αποτελούνταν, και όπου έπρεπε να ανήκουν και να διαµένουν
υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές, αποτελούσαν ουσιαστικά θρησκευτικές ενώσεις, καθώς οι
καθηγητές τους ήταν αγγλικανοί κληρικοί και έπρεπε να περιβάλλονται το σχήµα αµέσως
126

Gillian Sutherland, “Education”, F. M. L. Thompson (ed.), The Cambridge Social History of Britain 17501950. III Social Agencies and Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 119-169.
127
Υπάρχουν εξαιρετικές πρόσφατες ιστορίες και για τα δύο πανεπιστήµια την περίοδο που µας απασχολεί:
M. G. Brock and M. C. Curthoys (eds.), The History of the University of Oxford. Volume VI: Nineteenth
Century Oxford, Part I (Oxford: Clarendon Press, 1997) και Volume VII: Nineteenth Century Oxford, Part II
(Oxford: Clarendon Press, 2000)· Peter Searby, A History of the University of Cambridge: Volume III, 17501870, Cambridge: Cambridge University Press, 1997 και Christopher N. L. Brooke, A History of the
University of Cambridge: Volume IV, 1870-1990, Cambridge: Cambridge University Press, 1993
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µετά την εκλογή τους στη θέση του εταίρου (fellow), ενώ οι φοιτητές έπρεπε να
διακηρύσσουν την πίστη τους στα Τριάντα Εννέα Άρθρα του αγγλικανικού δόγµατος,
κατά την εγγραφή τους στην Οξφόρδη και πριν την αποφοίτησή τους στο Καίµπριτζ.
Επιπλέον, όλοι έπρεπε να εκκλησιάζονται υποχρεωτικά στους ναούς των κολεγίων. Κατά
συνέπεια όλοι οι σχισµατικοί (dissenters) ή µη κοµφορµιστές αποκλείονταν πρακτικά και
από τα δύο πανεπιστήµια. Ορισµένοι από αυτούς σπούδαζαν στα πανεπιστήµια της
Σκωτίας, ενώ άλλοι απευθύνονταν σε «ακαδηµίες» των δογµάτων τους που είχαν ιδρυθεί
κατά τον 18ο αιώνα και συνδύαζαν ό,τι σήµερα θα αποκαλούσαµε δευτεροβάθµια και
ανώτερη εκπαίδευση.
Τα δύο πανεπιστήµια παρουσίαζαν επίσης µία σηµαντική ιδιοµορφία στη διοικητική
τους οργάνωση. Επικεφαλής καθενός ήταν ένας ισόβιος πρύτανης (chancellor),
εκλεγµένος από τα µέλη του πανεπιστηµίου, που όµως δεν προερχόταν από τις τάξεις των
ακαδηµαϊκών, αλλά συνήθως επρόκειτο για κάποιον σηµαντικό ευγενή. Αυτός διόριζε στη
θέση του έναν αντιπρύτανη, ο οποίος όµως διέθετε περιορισµένες εξουσίες, καθώς οι
πράξεις του ελέγχονταν από ένα συµβούλιο αποτελούµενο από τους επικεφαλης όλων των
κολεγίων. Εποµένως η πραγµατική εξουσία βρισκόταν στα χέρια των κολεγίων· άλλωστε
σε αυτά άνηκε και όλη η περιουσία του πανεπιστηµίου. Η διάκριση µεταξύ των κολεγίων
ως διδακτικών σωµάτων απολύτως υπεύθυνων για τη λειτουργία τους και του κεντρικού
πανεπιστηµίου ως διοικητικού οργανισµού επιφορτισµένου µε δραστηριότητες όπως η
συλλογή διδάκτρων, η δηµοσίευση προγραµµάτων, η διενέργεια εξετάσεων και η απονοµή
διπλωµάτων παρέµεινε σηµαντική στην µετέπειτα ανάπτυξη των πανεπιστηµίων στη
Βρετανία. Τα κολέγια παρέµειναν η καρδιά κάθε πανεπιστηµίου και οι σχέσεις και φιλίες
που αναπτύσσονταν στο εσωτερικό τους αποτελούσαν την ουσία τους, ενώ η έννοια του
πανεπιστηµίου παρέπεµπε σε ένα «οµόσπονδο» εξεταστικό σώµα128.
Η κεντρική θέση που απέκτησαν τα κολέγια στα πανεπιστήµια της Οξφόρδης και
του Καίµπριτζ µπορεί να αποδοθεί σε τρεις παράγοντες: στην πελατεία που απευθύνονταν,
στη διδακτική µέθοδο που ακολουθούσαν και στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης που
προσέφεραν. Αρχικά τα δύο πανεπιστήµια εκπαίδευαν όσους ήθελαν να ακολουθήσουν
σταδιοδροµία στην εκκλησία, συµπεριλαµβανοµένων πολλών παιδιών από φτωχές
οικογένειες. Όµως ήδη από τον 18ο αιώνα τα κολέγια είχαν γίνει ιδιαιτέρως ακριβά,
απευθυνόµενα έτσι µόνο στις εύπορες κοινωνικές οµάδες, ενώ παράλληλα οι
αριστοκρατικές τάξεις άρχισαν να στέλνουν του γόνους τους σε µεγάλους αριθµούς στα
128

Sheldon Rothblatt, “Historical and comparative remarks on the federal principle in higher education”,
History of Education 16 (1987): 151-180.
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πανεπιστήµια, µε σκοπό να αποκτήσουν µια γενική µόρφωση µε την προσδοκία της
συµµετοχής στην κοινωνική, πολιτική και διανοητική ελίτ της χώρας. Στο τέλος του 18ου
και στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα, περίπου το ένα τρίτο των φοιτητών του Καίµπριτζ
(32%) προερχόταν από οικογένειες κληρικών και άλλο ένα τρίτο (31%) από τις τάξεις των
γαιοκτηµόνων. Από τα ιατρικά και νοµικά επαγγέλµατα προερχόταν συνολικά το 16% των
φοιτητών και όλα τα υπόλοιπα επαγγέλµατα είχαν αµελητέα ποσοστά. Παρόµοια
παρουσιάζεται η κατάσταση και στην Οξφόρδη, όπου αυτή την περίοδο οι ίδιες οµάδες
ήταν υπεύθυνες για το 90% του φοιτητικού σώµατος. Παράλληλα περίπου τα δύο τρίτα
των αποφοίτων και των δύο πανεπιστηµίων ακολουθούσαν σταδιοδροµία στην
εκκλησία129. Με άλλα λόγια τόσο η Οξφόρδη όσο και το Καίµπριτζ υποδέχονταν τα παιδιά
του κλήρου και της αριστοκρατίας και τα καθοδηγούσαν στις ίδιες σταδιοδροµίες, χωρίς
να είναι επιτακτική η λήψη διπλώµατος, εποµένως εκπαίδευαν την ελίτ ως σύνολο και όχι
κάποια συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα.
Η εισροή πολλών «ερασιτεχνών» φοιτητών από τις αριστοκρατικές τάξεις, οι οποίοι
δεν είχαν κίνητρο για να ακολουθήσουν µια τυπική πορεία σπουδών, εξηγεί ενδεχοµένως
την επινόηση της ιδιαίτερης παιδαγωγικής µεθόδου των αγγλικών πανεπιστηµίων, δηλαδή
του συστήµατος της εποπτείας (tutorial system). Σε αντίθεση µε την από καθέδρας
διδασκαλία που επικρατούσε σε όλα τα πανεπιστήµια της εποχής, στην Οξφόρδη και το
Καίµπριτζ οι φοιτητές χωρίζονταν σε µικρές οµάδες όπου ένας συγκεκριµένος καθηγητής
καθοδηγούσε τη µελέτη τους, συχνά µέσω ασκήσεων και εργασιών, εξασφαλίζοντας έτσι
τον οµαλό και επωφελή χαρακτήρα των σπουδών τους και αναπτύσσοντας µια στενή και
αρµονική σχέση µεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών. Παρότι αυτό το σύστηµα
ξεκίνησε ως συµπληρωµατικό των παραδοσιακών διαλέξεων, σύντοµα κατέλαβε κεντρική
θέση στη διδασκαλία των δύο πανεπιστηµίων, µε συνέπεια αφενός τα κολέγια και η
διδασκαλία τους να συνιστούν την ουσία του πανεπιστηµίου, αφετέρου την υποβάθµιση
του ρόλου των καθηγητών που παρέδιδαν µέσω των παραδοσιακών διαλέξεων και την
ισχυροποίηση των εταίρων.
Τα δύο αγγλικά πανεπιστήµια σε καµία περίπτωση δεν προσέφεραν επαγγελµατική
εκπαίδευση, επέδειξαν αντιθέτως ισχυρή πίστη στην έννοια της «ελευθέριας» (liberal)
εκπαίδευσης που δεν ανταποκρινόταν στις συγκεκριµένες απαιτήσεις οποιουδήποτε
επαγγέλµατος, αλλά ανέπτυσσε τις ηθικές και διανοητικές ικανότητες του ατόµου
129

Για τη σύνθεση του φοιτητικού σώµατος στο Καίµπριτζ και την Οξφόρδη βλ., αντίστοιχα, Hester Jenkins
and D. Caradog Jones, “Social Class of Cambridge University Alumni of the 18th and 19th Centuries”, The
British Journal of Sociology 1 (1950): 93-116 και Lawrence Stone, “The Size and Composition of the Oxford
Student Body, 1580-1910”, L. Stone (ed.), The University in Society, I, 3-110.

92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ανεξάρτητα από τους σκοπούς για τους οποίους αυτό θα τις χρησιµοποιούσε. Η ιδέα της
ελευθέριας εκπαίδευσης ανάγεται στην αρχαιότητα, διαµόρφωσε το µεσαιωνικό
πρόγραµµα των ελευθέριων τεχνών και έλαβε σηµαντική ώθηση κατά την περίοδο της
Αναγέννησης. Εξέφραζε το ιδανικό της πληρότητας του ατόµου και την ελεύθερη
ανάπτυξη µιας υγιούς και στέρεας προσωπικότητας, ενώ είχε ως σκοπό τη διαµόρφωση
ενός χαρακτήρα που όλα τα τµήµατά του θα βρίσκονταν σε αρµονία, χωρίς κανένα από
αυτά να υστερεί έναντι των άλλων. Η ίδια η ετυµολογία της λέξης παραπέµπει στην
αρχαιότητα και στη διάκριση µεταξύ ελευθέρων πολιτών και δούλων, εποµένως η έννοια
της ελευθέριας εκπαίδευσης προϋποθέτει την ελεύθερη κοινωνική θέση και την
οικονοµική ανεξαρτησία, και πράγµατι παραδοσιακά συνδέθηκε µε την υψηλή κοινωνική
θέση και τον πλούτο ή, όταν αυτός έλειπε, µε την ανάπτυξη ενός δικτύου υποστήριξης και
πατρωνίας. Υπό την επίδραση των θεωριών περί ψυχολογίας του 18ου αιώνα, η ολιστική
και κοινωνική αντίληψη της ελευθέριας εκπαίδευσης µετατοπίστηκε προς την ανάπτυξη
των διανοητικών ικανοτήτων των ατόµων, καθώς θεωρήθηκε ότι συνέβαλλε στην
ανάπτυξη της ορθολογικής σκέψης και της δυνατότητας σωστής ανάλυσης, την όξυνση
του νου και τη διέγερση της φαντασίας. Στη βρετανική κοινωνία ιδιότητες όπως η
οικονοµική ανεξαρτησία, η ελεύθερη δράση, η ακεραιότητα του χαρακτήρα και η
απελευθέρωση από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής αποτελούσαν
γνωρίσµατα του τζέντλεµαν που είχαν παγιωθεί µέσω µιας εκτενούς φιλολογίας από
παλαιότερες εποχές. Εποµένως η ελευθέρια εκπαίδευση άρµοζε ιδιαίτερα σε ανθρώπους
µε εξασφαλισµένη κοινωνική θέση που δεν είχαν ανάγκη να κερδίζουν τα προς το ζην,
ενώ παράλληλα συνιστούσε ένα µηχανισµό µέσω του οποίου οικογένειες που απέκτησαν
πλούτο µέσω νέων δραστηριοτήτων, όπως το εµπόριο και η βιοµηχανία, µπορούσαν µέσα
σε λίγες γενιές να αποκτήσουν το κύρος των τζέντλεµαν και να συµµετέχουν στις
υψηλότερες κοινωνικές τάξεις. Έτσι, η ελευθέρια εκπαίδευση µέσω των σπουδών στην
Οξφόρδη και το Καίµπριτζ αποτύπωνε την ιδιότητα του τζέντλεµαν και ασκούσε τον νου
όσων δεν είχαν ανάγκη να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελµα, ενώ παράλληλα προσέφερε
τις απαραίτητες ικανότητες σε όσους σκόπευαν να ακολουθήσουν σταδιοδροµία στην
Εκκλησία ή να διδάξουν στα ιδιωτικά σχολεία, δηλαδή στις συνηθέστερες σταδιοδροµίες
των αποφοίτων αυτών των πανεπιστηµίων130. Ωστόσο οι απόψεις των δύο πανεπιστηµίων
130
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σχετικά µε το καταλληλότερο µέσο για έναν τέτοιο σκοπό διέφεραν. Στην Οξφόρδη
κυριάρχησε η κλασική γραµµατεία µέσω του µαθήµατος που έφερε το όνοµα Literae
humaniores και έγινε γνωστό απλά ως Greats. Στο Καίµπριτζ, αντιθέτως, παρέµεινε
αναµφισβήτητη η κυριαρχία των µαθηµατικών, συµπεριλαµβανοµένων των λεγόµενων
«µεικτών µαθηµατικών», δηλαδή κλάδων όπως η στατική, η δυναµική, η υδροστατική, η
οπτική και η αστρονοµία, µε σκοπό πάντα όµως τη διανοητική εκγύµναση και όχι τις
εφαρµογές τους.
Η κυρίαρχη θέση αυτών των µαθηµάτων ενισχύθηκε και παγιώθηκε µέσω της
µεταρρύθµισης του εξεταστικού συστήµατος των πανεπιστηµίων. Παραδοσιακά κάθε
υποψήφιος για ένα πανεπιστηµιακό δίπλωµα «λογοµαχούσε» δηµόσια µε τους εξεταστές
του ώστε αυτοί να ελέγξουν τις γνώσεις του στα λατινικά, τη φιλοσοφία, τη θεολογία, τη
λογική και τα µαθηµατικά, καθώς επίσης και τη γενικότερη παρουσία του. Στο Καίµπριτζ
αυτές οι εξετάσεις είχαν λάβει την ονοµασία tripos από τα τρίποδα καθίσµατα όπου
κάθονταν οι εξεταζόµενοι. Εκεί για πρώτη φορά το 1747 τυπώθηκε και δηµοσιοποιήθηκε
ο κατάλογος των επιτυχόντων και η σειρά κατάταξής τους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα
καθιερώθηκαν οι τιµητικοί τίτλοι wrangler (µαχητής) και senior και junior optimes
(βέλτιστοι) που διέκριναν του καλύτερους φοιτητές από τους hoi polloi (οι πολλοί),
δηλαδή από όσους είχαν απλώς επιτύχει. Το 1763 καθιερώθηκε µια προκαταρκτική
προφορική εξέταση µέσω της οποίας οι φοιτητές κατατάσσονταν σε οµάδες βάση της
απόδοσής τους και όχι ανάλογα µε τα κολέγια τους, ώστε στις τελικές εξετάσεις να
διαγωνιστούν

για

τους

κατάλληλους

τίτλους

σύµφωνα

µε

ερωτήµατα

που

ανταποκρίνονταν στο επίπεδό τους. Την ίδια εποχή άρχισαν να αναπτύσσονται τρεις
σηµαντικές αλλαγές στις εξετάσεις: πρώτον, τα µαθηµατικά και ορισµένα θέµατα φυσικής
φιλοσοφίας κατέλαβαν κεντρική θέση, εκτοπίζοντας τα υπόλοιπα µαθήµατα· οι υποψήφιοι
για τους τιµητικούς τίτλους έπρεπε να απαντούν γραπτώς στα ερωτήµατα που τους έθεταν·
τέλος, οι εξετάσεις έγιναν όλο και πιο ανταγωνιστικές, απαιτώντας µεγαλύτερη
προσπάθεια από τους υποψηφίους που πλέον προετοιµάζονταν ειδικά για αυτές µε τη
βοήθεια συγκεκριµένων καθηγητών (coaches). Μέχρι τη δεκαετία του 1830 το σύστηµα
είχε τυποποιηθεί πλήρως, καθιερώνοντας τις πανεπιστηµιακές εξετάσεις όπως τις
γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Κάθε υποψήφιος λάµβανε έντυπες τις ερωτήσεις και έπρεπε να
απαντήσει γραπτώς σε όσο περισσότερες µπορούσε, ενώ κάθε γραπτό βαθµολογούνταν
ξεχωριστά, ώστε να προκύψει η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η κυριαρχία των
µαθηµατικών στο Καίµπριτζ δεν αµφισβητήθηκε ποτέ, καθώς ακόµα και όταν
καθιερώθηκε το κλασικό tripos το 1824 σε αυτό µπορούσαν να συµµετέχουν µόνο όσοι
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είχαν επιτύχει προηγουµένως στο µαθηµατικό tripos, όπως ονοµάστηκαν τώρα οι
παλαιότερες εξετάσεις. Αντίστροφη υπήρξε η κατάσταση στην Οξφόρδη µε τη
µεταρρύθµιση του εξεταστικού συστήµατος το 1800, όπου οι κλασικές σπουδές ήταν
εκείνες που οδηγούσαν σε τιµητικούς τίτλους, καθώς οι φοιτητές εξετάζονταν στην
ελληνική και λατινική γλώσσα, τη ρητορική, τη λογική, την ηθική φιλοσοφία και
αργότερα στην κλασική γραµµατεία και την αρχαία ιστορία. Παρότι από το 1807
καθιερώθηκε µια εθελοντική εξέταση στα µαθηµατικά, αυτή παρέµεινε αναπόσπαστο
µέρος της κλασικής εξέτασης. Οι εξετάσεις έγιναν σταδιακά γραπτές και στην Οξφόρδη
ωστόσο, σε αντίθεση µε το Καίµπριτζ, διατηρήθηκε παράλληλα και η παράδοση της
προφορικής εξέτασης. Η διαφορετική έµφαση που έδωσαν τα δύο πανεπιστήµια
αναφορικά µε το πρόγραµµα σπουδών τους χαρακτήρισε την εξέλιξή τους τις επόµενες
δεκαετίες και ενδεχοµένως αντανακλάται ακόµα και σήµερα131.
Η εισαγωγή του εξεταστικού συστήµατος, η υιοθέτηση των γραπτών απαντήσεων
και η κυριαρχία των µαθηµατικών στο Καίµπριτζ έχουν αποδοθεί σε έναν συνδυασµό
θεσµικών και ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών παραγόντων, ενώ οι ιστορικοί διαφωνούν
σχετικά µε το κατά πόσο η υιοθέτηση των ανταγωνιστικών εξετάσεων για τιµητικούς
τίτλους µπορεί να εξηγηθεί ως µια προσπάθεια αξιοκρατικής επιβράβευσης των φοιτητών.
Παρότι οι αριστεύσαντες του Καίµπριτζ συνήθως εκλέγονταν στη θέση του εταίρου, σε
επαγγέλµατα εκτός του πανεπιστηµίου αυτό που είχε σηµασία ήταν το πτυχίο και όχι η
ποιότητά του, ενώ τόσο εντός όσο και εκτός των ακαδηµαϊκών τειχών µια επιτυχηµένη
σταδιοδροµία απαιτούσε επιπλέον ένα δίκτυο πατρώνων και υποστηρικτών. Οι
µεταρρυθµίσεις στο Καίµπριτζ στο µέσο του 18ου αιώνα συνιστούσαν µια προσπάθεια
ισχυροποίησης του κεντρικού πανεπιστηµίου έναντι των κολεγίων, στην οποία δεν
αντιτάχθηκαν οι εταίροι των τελευταίων, όπως θα αναµενόταν, αφού µε το νέο εξεταστικό
σύστηµα αναβαθµιζόταν η θέση και ο ρόλος τους στην προετοιµασία των φοιτητών.
Παράλληλα, σε µια εποχή µεταβαλλόµενων πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών, το
πανεπιστήµιο δεν µπορούσε να δικαιολογήσει τον τεράστιο πλούτο του και τα προνόµια
που απολάµβανε λειτουργώντας απλά για την προετοιµασία αγγλικανών κληρικών, ενώ
επιπλέον έπρεπε να αντιµετωπίσει και την αυξανόµενη κριτική για ανεπαρκή ακαδηµαϊκά
και επιστηµονικά επιτεύγµατα, η οποία µπορούσε να οδηγήσει σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο, µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την αυτονοµία του πανεπιστηµίου. Η υιοθέτηση ενός
131

Για την ανάπτυξη του εξεταστικού συστήµατος στο Καίµπριτζ και τη Οξφόρδη βλ. αντίστοιχα John
Gasgoine, “Mathematics and Meritocracy: The Emergence of the Cambridge Mathematical Tripos”, Social
Studies of Science 14 (1984): 547-584 και M. C. Curthoys, “The Examination System”, M. G. Brock and M.
C. Curthoys (eds.), The History of the University of Oxford. Volume VI, Part I, 339-374
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να

µεταρρυθµιστεί και οι νέες τεχνικές για τη βαθµολόγηση και κατάταξη των φοιτητών
αποδείκνυαν την ικανότητά του να προωθεί και να επιβραβεύει τα ακαδηµαϊκά
επιτεύγµατα. Οι αλλαγές στην Οξφόρδη στο γύρισµα του αιώνα συνέβησαν παροµοίως σε
µια εποχή αναβίωσης των θρησκευτικών διαµαχών και στον απόηχο της Γαλλικής
Επανάστασης και των νέων εκπαιδευτικών θεωριών, οπότε οι νέες εξετάσεις έχουν
θεωρηθεί ως ένας αποτελεσµατικός «µηχανισµός ελέγχου» των φοιτητών. Η εισαγωγή των
γραπτών εξετάσεων οδηγούσε στην αποφυγή διαµαχών σε επίµαχα πολιτικά και
θρησκευτικά ζητήµατα που µπορούσαν να προκύψουν κατά την προφορική αντιπαράθεση
εξεταστών και εξεταζοµένων, περιόριζε τις απαντήσεις στο σύνολο της αποδεκτής γνώσης
αποθαρρύνοντας την πρωτοτυπία, επέτρεπε την ταυτόχρονη εξέταση µεγάλου αριθµού
φοιτητών και ταυτόχρονα την αµερόληπτη και ακριβή κρίση τους.
Η επικράτηση των µαθηµατικών στο Καίµπριτζ εις βάρος όλων των υπόλοιπων
επιστηµονικών κλάδων αποδίδεται καταρχάς στο κύρος και την κληρονοµιά του έργου του
Νεύτωνα, που επέτρεπε επιπλέον την ισχυρή διασύνδεση θεολογίας, φυσικής φιλοσοφίας
και µαθηµατικών σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών. Το αυξανόµενο κύρος του tripos
οδήγησε τα κολέγια στην εισαγωγή παρόµοιων γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις των
εταίρων, για υποτροφίες και βραβεία, µε αποτέλεσµα την αύξηση των απαιτήσεων και του
ανταγωνισµού µεταξύ των φοιτητών. Οι εξεταστές µπορούσαν να χρησιµοποιούν όλο και
δυσκολότερα µαθηµατικά προβλήµατα για να κατατάσσουν αποτελεσµατικά τους
διαγωνιζόµενους, ενώ η αυστηρότητα και η «αντικειµενικότητα» των µαθηµατικών
επέτρεπε την ακριβή βαθµολόγηση µεγάλου αριθµού καλά προετοιµασµένων φοιτητών.
Τέλος, εκείνη την εποχή τα µαθηµατικά θεωρούνταν ένα στατικό πεδίο, οπότε οι επόπτες
δεν αναγκάζονταν να ενηµερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις του κλάδου συγγράφοντας
τα απαραίτητα εγχειρίδια, κι έτσι µπορούσαν να επικεντρωθούν στην καλύτερη
προετοιµασία των υποψηφίων132.
Τα νέα εξεταστικά συστήµατα των αγγλικών πανεπιστηµίων ουσιαστικά
δηµιούργησαν δύο εντελώς διαφορετικές οµάδες φοιτητών που απέβλεπαν σε
διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Οι καλύτεροι από αυτούς συναγωνίζονταν για τους
τιµητικούς τίτλους, ενώ οι ασθενέστεροι, οι οκνηροί και όσοι δυσανασχετούσαν µε το νέο
ήθος και την αποκλειστική ενασχόληση µε έναν επιστηµονικό κλάδο µελετούσαν ώστε
απλώς να αποφοιτήσουν, µε τη δεύτερη οµάδα να συγκεντρώνει την πλειονότητα των
132

J. Gasgoine, ό. π. και Sheldon Rothblatt, “The Student Sub-culture and the Examination System in Early
19th Century Oxbridge”, L. Stone (ed.), The University in Society, I, 247-303
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φοιτητών. Οι τιµητικοί τίτλοι αποτελούσαν περισσότερο ένδειξη ατοµικής ικανότητας
παρά έναν µηχανισµό επαγγελµατικής πιστοποίησης που θα ωφελούσε τη σταδιοδροµία
των αποφοίτων, µολονότι φάνηκαν ιδιαιτέρως χρήσιµοι για πολλούς φιλόδοξους wrangler
προερχόµενους από τις µεσαίες τάξεις133. Οι περισσότεροι φοιτητές, ιδιαίτερα όσοι δεν θα
είχαν ανάγκη να κερδίσουν τα προς το ζην, στην περίπτωση που επέλεγαν να υποβληθούν
σε εξετάσεις, αρκούνταν σε ένα απλό δίπλωµα, επιλέγοντας µια ευκολότερη φοιτητική
ζωή και όχι τον διανοητικό και σωµατικό κόπο, την έντονη πίεση και το άγχος που
συνόδευαν τις ανταγωνιστικές εξετάσεις. Μέχρι το µέσο του 19ου αιώνα όµως οι τιµητικοί
τίτλοι απέκτησαν υψηλό κοινωνικό κύρος, συνδέθηκαν όλο και περισσότερο µε ελίτ
θέσεις και η µάχη για αυτούς έλαβε εθνικές διαστάσεις. Η κουλτούρα του έντονου
ανταγωνισµού επηρέασε κάθε πλευρά της φοιτητικής ζωής στα δύο πανεπιστήµια και
απέκτησε τις δικές της τελετουργίες για την εξύµνηση των νικητών. Η επιτυχία στις
τελικές εξετάσεις αποδείκνυε τις διανοητικές και ψυχολογικές ικανότητες, την εµπειρία,
τον άµεµπτο χαρακτήρα, ακόµα και τη σωµατική ρώµη του διαγωνιζοµένου, συνιστώντας
µια διαβατήρια τελετουργία προς την ενηλικίωση και διαπιστώνοντας την δυνατότητά του
να µεταβληθεί σε χαρισµατικό ηγέτη σε οποιοδήποτε τοµέα της βικτωριανής κοινωνίας134.
Οι φυσικές επιστήµες δεν περιλαµβάνονταν στα εξεταζόµενα µαθήµατα, κατά
συνέπεια η παρουσία τους στα δύο αγγλικά πανεπιστήµια υπήρξε ασθενής. Οποιαδήποτε
ανώτερη επιστηµονική εκπαίδευση, όπως συνέβη άλλωστε και µε την εκπαίδευση των
ανθρώπων που συνέβαλαν στην εκβιοµηχάνιση της Αγγλίας, πραγµατοποιούνταν εκτός
των ακαδηµαϊκών τειχών. Για την ανάπτυξη και υποστήριξη των φυσικών επιστηµών η
Βρετανία διέθετε µια µακρά παράδοση πλούσιων ερασιτεχνών τζέντλεµαν µε σηµαντικές
επιστηµονικές συνεισφορές, όπου ο όρος «ερασιτέχνες» υποδηλώνει απλά ότι δεν διέθεταν
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς τίτλους, δεν ζούσαν από την επιστήµη και στις περιπτώσεις
που εργάζονταν ασκούσαν κάποιο διαφορετικό επάγγελµα135. Έχει υποστηριχθεί ότι, σε
αντίθεση µε την κρατική υποστήριξη επιστηµονικών θεσµών σε κράτη όπως η Γερµανία
και η Γαλλία, ο βρετανικός τρόπος άσκησης της επιστήµης βασίστηκε στον ατοµικισµό
και τον βολονταρισµό ως αποτέλεσµα µιας γενικότερης πεποίθησης της βρετανικής
κοινωνίας που υποστήριζε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους
133

Βλ. Harvey W. Becher, “The Social Origins and Post-Graduate Careers of a Cambridge Intellectual Elite,
1830-1860”, Victorian Studies 28 (1984): 97-127.
134
Sheldon Rothblatt, “Failure on Nineteenth Century Oxford and Cambridge”, History of Education 11
(1982): 1-21 και Paul R. Deslandes, “Competitive Examinations and the Culture of Masculinity in Oxbridge
Undergraduate Life”, History of Education Quarterly 42 (2002): 544-578.
135
Για την περίπτωση της γεωλογίας, λόγου χάρη, βλ. Roy Porter, “Gentlemen and Geology: The Emergence
of a Scientific Career, 1660-1920”, The Historical Journal 21 (1978): 809-836.
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βασιζόµενοι στη δική τους βούληση και δράση και στις δικές τους δυνάµεις, χωρίς να
δέχονται οποιαδήποτε κρατική παρέµβαση και έλεγχο. Αυτή η στάση είχε ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία µιας ποικιλίας θεσµών, ασύνδετων µεταξύ τους, που ανταποκρίνονταν σε
τοπικές ανάγκες, συνθήκες και πιέσεις136. Έκφραση αυτής της πεποίθησης αποτέλεσε η
ίδρυση πλήθους γενικών και εξειδικευµένων επιστηµονικών εταιριών, άλλες από τις
οποίες απέκτησαν εθνικό χαρακτήρα, ενώ άλλες παρέµειναν καθαρά τοπικές, αλλά και η
ίδρυση πολλών κολεγίων και ακαδηµιών για την κάλυψη διάφορων εκπαιδευτικών
αναγκών. Αποτέλεσµα ατοµικής πρωτοβουλίας υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία του Royal
Institution (1799), του σηµαντικότερου επιστηµονικού κέντρου σε µεγάλο µέρος του 19ου
αιώνα, όπου µεταξύ άλλων δίδαξαν οι Humphrey Davy (1778-1829) και Michael Faraday
(1791-1867). Η παράδοση του βολονταρισµού παρέµεινε ακµαία στις δεκαετίες που
ακολούθησαν,

χαρακτηρίζοντας

επίσης

και

την

επιστηµονική

διδασκαλία

στα

πανεπιστήµια, όπου όσες προσπάθειες παρατηρήθηκαν για την εδραίωση τέτοιων
µαθηµάτων και την ανάπτυξη συλλογών και εργαστηρίων για τη διδασκαλία και την
έρευνα βασίστηκαν στις προσωπικές πρωτοβουλίες συγκεκριµένων καθηγητών, χωρίς να
λαµβάνουν συχνά την απαραίτητη υποστήριξη και συναντώντας την αδιαφορία της
πλειονότητας των φοιτητών137. Ο Andrew Warwick ωστόσο, σε µία εξαιρετική µελέτη για
την ανάπτυξη της βρετανικής µαθηµατικής φυσικής, δεν τεκµηρίωσε µόνο πολλά από τα
χαρακτηριστικά του εξεταστικού συστήµατος που περιγράψαµε παραπάνω, αλλά τόνισε το
ρόλο που διαδραµάτισε το µαθηµατικό tripos και η ακολουθούµενη διδακτική µέθοδος
στην εισαγωγή και διάδοση των γαλλικών αναλυτικών µεθόδων, τη µεταβίβαση
µαθηµατικών δεξιοτήτων και την προετοιµασία των αποφοίτων ώστε να είναι σε θέση να
ασχοληθούν µε την πρωτότυπη έρευνα, καθώς πολλές από τις σηµαντικότερες µορφές της
βρετανικής επιστήµης ξεκίνησαν τη σταδιοδροµία τους επιτυγχάνοντας υψηλές διακρίσεις
σε αυτές τις εξετάσεις138.
Από τα τρία «περιφερειακά» έθνη µόνο η Σκωτία διέθετε πανεπιστηµιακό σύστηµα,
και µάλιστα αρκετά ισχυρό και διαφορετικό από το αγγλικό. Με πληθυσµό πολύ
µικρότερο από εκείνον της Αγγλίας, διέθετε τέσσερα πανεπιστήµια σε Aberdeen,
136

J. B. Morrell, “Individualism and the Structure of British Science in 1830”, Historical Studies in the
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Εδιµβούργο, Γλασκώβη και St. Andrews, δηλαδή, µε εξαίρεση την τελευταία, σε µεγάλες
βιοµηχανικές πόλεις, τα οποία την περίοδο του ∆ιαφωτισµού είχαν φθάσει στο απόγειο της
φήµης τους, σε αντίθεση µε τα δύο αγγλικά πανεπιστήµια που την ίδια εποχή βρίσκονταν
σε παρακµή. Η συνθήκη της ένωσης µε την Αγγλία προέβλεπε τη χρηµατοδότησή τους σε
µεγάλο βαθµό από το κράτος, ωστόσο διατηρούσαν σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας, ενώ
σηµαντικό ρόλο στις πανεπιστηµιακές υποθέσεις διαδραµάτιζαν και οι τοπικές αρχές.
Παρότι µέχρι το 1853 οι καθηγητές τους έπρεπε να διακηρύττουν την πίστη τους στην
πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Σκωτίας, δεν υποχρεώνονταν να περιβληθούν το σχήµα, ενώ
απουσίαζε οποιοσδήποτε θρησκευτικός έλεγχος των φοιτητών. Κατά συνέπεια στα
πανεπιστήµια επικρατούσε ουσιαστικά µια κοσµική ατµόσφαιρα, εντός ενός ευρύτερου
πλαισίου χριστιανικής κουλτούρας, όπου τα δικαιώµατα των µειονοτήτων γίνονταν
σεβαστά. Κεντρική θέση καταλάµβαναν οι τέσσερις παραδοσιακές σχολές, προσφέροντας
µαθήµατα που βασίζονταν σε διαλέξεις, µε τις σχολές «των τεχνών» να είναι οι
πολυπληθέστερες, διαθέτοντας εξειδικευµένους καθηγητές και ένα πρόγραµµα µαθηµάτων
που εµπλουτιζόταν διαρκώς µε την προσθήκη νέων εδρών. Το Εδιµβούργο, για
παράδειγµα, ήδη από τον 18 αιώνα διέθετε έδρες χηµείας, φυσικής ιστορίας, αστρονοµίας
και γεωργικών επιστηµών139.
Η κεντρική θέση των σχολών των τεχνών ενισχυόταν από το επίπεδο των νέων
φοιτητών και από τις κυρίαρχες εκπαιδευτικές αντιλήψεις, σύµφωνα µε τις οποίες τα
πανεπιστήµια έπρεπε να προσφέρουν µια γενική ελευθέρια εκπαίδευση που θα συνδύαζε
την κλασική γραµµατεία και τις φυσικές επιστήµες, µε ιδιαίτερη έµφαση όµως στη
φιλοσοφία και τον ενοποιητικό ρόλο της. Η Σκωτία διέθετε ένα ανεπτυγµένο σχολικό
δίκτυο, συχνά υπό την αιγίδα της εκκλησίας, που απευθυνόταν στο σύνολο του πληθυσµού
τόσο των πόλεων όσο και της επαρχίας. Παρότι κύριος σκοπός τους ήταν η παροχή
στοιχειώδους εκπαίδευσης, οι καθηγητές τους συνήθως είχαν εκπαιδευτεί στα
πανεπιστήµια και µπορούσαν να διδάξουν στους µαθητές λατινικά, προετοιµάζοντάς τους
έτσι για πανεπιστηµιακές σπουδές140. Αυτές συνήθως ξεκινούσαν στην ηλικία των 15 ή 16
ετών, συνεπώς το πρόγραµµα σπουδών των πανεπιστηµίων ξεκινούσε από ένα αντίστοιχο
στοιχειώδες επίπεδο. Επιπλέον, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για την εγγραφή των φοιτητών,
οι οποίοι επιπρόσθετα µπορούσαν να παρακολουθούν ελεύθερα όσα και όποια µαθήµατα
139
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ήθελαν, µε αυτή την ευελιξία των σπουδών να επιτρέπει ακόµα και σε εργαζόµενους να
σπουδάζουν χωρίς απαραίτητα να λαµβάνουν κάποιο δίπλωµα. Τα δίδακτρα ήταν σχετικά
χαµηλά, δεν υπήρχε η απαίτηση οι φοιτητές να διαµένουν εντός των πανεπιστηµίων και
προβλέπονταν πολλές υποτροφίες για τους φτωχότερους φοιτητές. Υπήρχαν εποµένως οι
προϋποθέσεις για να σπουδάζουν στα πανεπιστήµια παιδιά προερχόµενα από κατώτερες
κοινωνικές τάξεις, και πράγµατι η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει τη µεγάλη προσέλευση
φτωχών φοιτητών προερχόµενων συχνά από την «εργατική τάξη». Στη Γλασκώβη ήδη από
τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα αυτοί οι φοιτητές αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο
του φοιτητικού σώµατος, µολονότι συνήθως επρόκειτο για παιδιά εξειδικευµένων
τεχνιτών και όχι εργατών στα εργοστάσια ή τα ορυχεία, και αυτή η τάση συνεχίστηκε και
τις κατοπινές δεκαετίες, καθώς µεγάλοι αριθµοί φοιτητών προερχόµενοι από οικογένειες
αγροτών, καταστηµαταρχών ή τεχνιτών εγγράφονταν στο πανεπιστήµιο µε σκοπό να
γίνουν κληρικοί ή δάσκαλοι141. Αυτό το φαινόµενο, ενδεχοµένως µοναδικό στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, έδωσε λαβή για τη δηµιουργία ενός «εθνικού µύθου» περί εκπαιδευτικής
ισότητας και «δηµοκρατικών» πανεπιστηµίων που συνδέθηκε µε την αναβίωση του
σκωτσέζικου εθνικισµού.
Πάντως η επιτυχία των πανεπιστηµίων και οι µεγάλοι για την εποχή αριθµοί
φοιτητών συνδέονται και µε την προθυµία τους να προσφέρουν επαγγελµατική
εκπαίδευση που ακολουθούσε τα πρώτα έτη γενικών σπουδών. Οι θεολογικές και νοµικές
σχολές εξυπηρετούσαν επαγγέλµατα που είχαν διατηρήσει την αυτονοµία τους µετά την
ένωση µε την Αγγλία, ενώ µεγάλο µέρος της φήµης των πανεπιστηµίων βασιζόταν στις
εξαιρετικά επιτυχηµένες ιατρικές σχολές. Η ιατρική σχολή του Εδιµβούργου προσέφερε
για πρώτη φορά κλινική διδασκαλία ήδη από τον 18ο αιώνα, συγκεντρώνοντας πολλούς
φοιτητές από όλα τα βρετανικά νησιά και από τις αποικίες. Έτσι, η προσφορά ανώτερης
εκπαίδευσης σε όσο µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού είχε τη θέληση να επωφεληθεί, το
ευρύ πρόγραµµα σπουδών βασισµένο σε πολλές επιστήµες ακόµα και εις βάρος της
εξειδικευµένης γνώσης και το ενδιαφέρον για την επαγγελµατική εκπαίδευση των
αποφοίτων αποτελούσαν τα βασικά χαρακτηριστικά των σκωτσέζικων πανεπιστηµίων που
τα διαφοροποιούσαν από τα αγγλικά.
Από τα πανεπιστήµια της Σκωτίας, και ιδιαίτερα από το Εδιµβούργο, προήλθαν οι
πρώτες επιθέσεις στην Οξφόρδη και το Καίµπριτζ, αρχικά µεταξύ 1808 και 1810 και
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ακολούθως κατά τη δεκαετία του 1830. Κατά την πρώτη από αυτές, τα δύο πανεπιστήµια
κατηγορήθηκαν για απαρχαιωµένο πρόγραµµα σπουδών που δεν χρησίµευε στον
πραγµατικό κόσµο και τονίστηκε η ανάγκη µεταρρύθµισής τους σύµφωνα µε
ωφελιµιστικές αρχές, ώστε οι απόφοιτοί τους να είναι σε θέση να κατανοούν τις
κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις που αναπτύσσονταν διαρκώς γύρω τους.
Η µελέτη των νεκρών γλωσσών και των ξεπερασµένων µαθηµατικών έπρεπε να
αντικατασταθεί από µαθήµατα φυσικών επιστηµών, πολιτικής οικονοµίας, σύγχρονων
γλωσσών και ιστορίας. Η απάντηση υπήρξε άµεση και προήλθε από την Οξφόρδη και τον
Edward Copleston (1776-1849), ο οποίος υπερασπίστηκε την αξία της κλασικής
ελευθέριας εκπαίδευσης, ταυτίζοντας τα µέσα πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε το σκοπό
της. Αυτό που είχε σηµασία δεν ήταν οι συγκεκριµένες γνώσεις που µετέδιδε η µελέτη της
κλασικής γραµµατείας και των µαθηµατικών, αλλά οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι
διανοητικές συνήθειες που αναπτύσσονταν από αυτή τη µελέτη και ακολούθως µπορούσαν
να εφαρµοστούν σε οποιοδήποτε πρόβληµα του πραγµατικού κόσµου, κάτι που µόνο τα
συγκεκριµένα µαθήµατα και ο τρόπος διδασκαλίας των δύο πανεπιστηµίων µπορούσαν να
προσφέρουν. Επιπλέον υποστήριξε ότι, ανεξάρτητα από την αξία της για άλλους σκοπούς,
αυτή η εκπαίδευση είχε αξία από µόνη της, καθώς εµπλούτιζε και εξευγένιζε τον
ανθρώπινο νου, προδιαγράφοντας έτσι τις διαµάχες που, όπως θα δούµε παρακάτω,
ακολούθησαν αργότερα σχετικά µε τη σχετική αξία της διανοητικής έναντι της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης142.
Παραδόξως τα πανεπιστήµια της Σκωτίας ήταν αυτά που έγιναν αντικείµενο ελέγχου
από το 1826 έως το 1831, µέσω βασιλικής επιτροπής, ως αποτέλεσµα καταγγελιών για
ατασθαλίες κατά τους διορισµούς των καθηγητών, εξέλιξη που έχει περιγραφεί ως
απροσδόκητη επίθεση στην ξεχωριστή φυσιογνωµία τους και πρώτη προσπάθεια επιβολής
του Oxbridge υποδείγµατος143. Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Sir William Hamilton (17881856), απόφοιτου και του ίδιου της Οξφόρδης, να επιτεθεί στα δύο αγγλικά πανεπιστήµια,
επικρίνοντας την ανεξαρτησία των κολεγίων σε σχέση µε το κεντρικό πανεπιστήµιο, τον
περιορισµένο ρόλο των καθηγητών που τα µαθήµατά τους δεν εξετάζονταν και την
κυριαρχία των εταίρων και των εποπτών που δεν διορίζονταν µε καθαρά ακαδηµαϊκά
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κριτήρια και αύξαναν υπερβολικά το κόστος των σπουδών. Επέκρινε επίσης την
αποκλειστική ενασχόληση µε έναν επιστηµονικό κλάδο και επικεντρώθηκε στον τρόπο
που διδάσκονταν τα µαθηµατικά στο Καίµπριτζ, υποστηρίζοντας ότι, επειδή οι αρχές τους
βασίζονταν στη φιλοσοφία, ο διαχωρισµός τους από αυτή οδηγούσε σε µια µηχανιστική
ενασχόληση που δεν οδηγούσε σε πνευµατικές και ηθικές αρετές. Η απάντηση προήλθε
από τον William Whewell ο οποίος παρουσίασε µια νέα φιλοσοφία της ελευθέριας
εκπαίδευσης, που αντιτίθετο σε οποιαδήποτε µεταρρύθµιση. Σύµφωνα µε αυτή, η
ελευθέρια εκπαίδευση έπρεπε να αναπτύσσει τις υψηλότερες ικανότητες του νου και τα
πανεπιστήµια έπαιζαν έναν κρίσιµο ρόλο, καθώς εκπαίδευαν ανθρώπους από τις ανώτερες
τάξεις που προορίζονταν για µελλοντικοί ηγέτες. Έπρεπε λοιπόν να λάβουν και να
εκτιµήσουν σταθερές και αποδεδειγµένες αλήθειες, τόσο ηθικές όσο και φυσικές, και αυτό
µπορούσε να γίνει µόνο µέσω της κλασικής γραµµατείας και των µαθηµατικών, τα
µαθήµατα δηλαδή που προσέφεραν ξεκάθαρα και αναµφισβήτητα όλες τις θεµελιώδεις
ιδέες που συνιστούσαν τον ανθρώπινο πολιτισµό, αλλά και µόνο µέσω του συστήµατος
της εποπτείας, που επέτρεπε την ενεργή ενασχόληση των φοιτητών και εξασφάλιζε την
εκµάθηση όλων των βασικών αρχών. Κάτι τέτοιο δεν µπορούσε να προσφέρει η
φιλοσοφία, µιας και τα θεµέλιά της µεταβάλλονταν διαρκώς, κατά συνέπεια επέτρεπε µόνο
τη διδασκαλία εικασιών µέσω διαλέξεων που άκουγαν παθητικά οι φοιτητές144. Αυτές οι
διαµάχες απεικονίζουν τις διαφορές µεταξύ των αγγλικών και των σκωτσέζικων
πανεπιστηµίων και εγκαινίασαν µια περίοδο κατά την οποία η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
έγινε σηµαντικό πολιτικό ζήτηµα, σε µια εποχή µάλιστα έντονων διαφωνιών µεταξύ
αντίπαλων οµάδων: σχισµατικοί εναντίον της Εκκλησίας της Αγγλίας, νέες µεσαίες τάξεις
εναντίον της παραδοσιακής αριστοκρατίας, ριζοσπάστες εναντίον των δύο παραδοσιακών
κοµµάτων.
Τελικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων µεσαίων τάξεων και των µη αγγλικανών
οδήγησαν στην ίδρυση του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου το 1828, ενός ιδρύµατος
εναλλακτικού αλλά όχι ανταγωνιστικού έναντι της Οξφόρδης και του Καίµπριτζ.
∆ηµιούργηµα ανθρώπων από τον κύκλο του Jeremy Bentham (1748-1832), οργανώθηκε
µε πρότυπο τα σκωτσέζικα και τα νέα γερµανικά πανεπιστήµια, αλλά και το πρόσφατο
αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια, µε σκοπό να συγκεντρώσει τις οµάδες που
αποκλείονταν από την Οξφόρδη και το Καίµπριτζ. Σε αντίθεση µε αυτά, δεν περιλάµβανε
144
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θρησκευτικούς ελέγχους, έδινε έµφαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και απευθυνόταν
σε ανθρώπους που βρίσκονταν «σε καλή αλλά και σε µέτρια οικονοµική κατάσταση»145. Η
σχετικά ελεύθερη πρόσβαση διευκολυνόταν από το αρκετά χαµηλότερο κόστος σπουδών,
καθώς δεν απαιτούταν η διαµονή των φοιτητών εντός του κολεγίου και η διδασκαλία
βασιζόταν σε διαλέξεις που δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβές. Παράλληλα υιοθετήθηκαν
ευέλικτα προγράµµατα σπουδών, συµπεριλαµβανοµένης της µερικής φοίτησης, τα οποία
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της αγοράς και δεν σκόπευαν στη δηµιουργία
εξειδικευµένων αποφοίτων. Η ίδρυση αυτού του «άθεου» κολεγίου επέσυρε τη µήνι των
αγγλικανών Tories που απάντησαν το 1831 µε την ίδρυση του αντίπαλου King’s College
(Βασιλικό Κολέγιο) στην πρωτεύουσα, ένα κολέγιο που σύντοµα προσέφερε παρεµφερή
εκπαίδευση µε εξαίρεση τη θρησκευτική διδασκαλία. Το πρόγραµµα σπουδών και των δύο
κολεγίων αποτελούνταν από έναν συνδυασµό κλασικών και σύγχρονων µαθηµάτων. Έτσι,
τα µαθήµατα λατινικών και ελληνικών συνοδεύονταν από µαθήµατα αγγλικής γλώσσας
και φιλολογίας, σύγχρονης ιστορίας, ξένων γλωσσών, φιλοσοφίας, δικαίου, οικονοµικών,
αλλά και µαθήµατα φυσικής, χηµείας, φυσικής ιστορίας και γεωγραφίας, σύµφωνα µε τις
τελευταίες εξελίξεις αυτών των επιστηµών. Επιπλέον ιδρύθηκαν ιατρικές σχολές για την
προσφορά επιστηµονικής εκπαίδευσης πέρα από την παραδοσιακή κλινική διδασκαλία,
αλλά και τµήµατα που προσέφεραν επαγγελµατική εκπαίδευση στις επιστήµες του
µηχανικού.
Το ζήτηµα της παροχής ακαδηµαϊκών τίτλων προκάλεσε εκτεταµένες συζητήσεις τα
επόµενα χρόνια, που κατέληξαν τελικά στη δηµιουργία ενός νέου Πανεπιστηµίου του
Λονδίνου, αποτελούµενου από το King’s College και το University College
(Πανεπιστηµιακό Κολέγιο), όπως µετονοµάστηκε το παλαιότερο κολέγιο. Το νέο ίδρυµα
δεν αποτελούσε πανεπιστήµιο µε τη συνήθη έννοια του όρου, αλλά έναν κρατικό θεσµό µε
αποκλειστική λειτουργία τη διενέργεια εξετάσεων και την απονοµή διπλωµάτων στους
αποφοίτους των δύο κολεγίων. Σύντοµα στις εξετάσεις αυτές επιτράπηκε η συµµετοχή
όσων φοιτητών αποδείκνυαν την παρακολούθηση µαθηµάτων σε κολέγια που συνδέονταν
επίσηµα µε το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονταν αυτά. Από
το 1858 δίπλωµα µπορούσε να αποκτήσει οποιοσδήποτε επιτύγχανε στις εξετάσεις,
ανεξάρτητα από την παρακολούθηση σε κάποιο κολέγιο, µε εξαίρεση τα ιατρικά
διπλώµατα, ενώ παράλληλα καθιερώθηκαν για πρώτη φορά διπλώµατα στις φυσικές
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επιστήµες (B.Sc., M.Sc., D.Sc.)146. Η διάκριση µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ενός
κεντρικού εξεταστικού σώµατος, µε άλλα λόγια ο διαχωρισµός της διδασκαλίας και της
εξέτασης, αντιπροσώπευε έναν έξοχο συµβιβασµό µεταξύ αντιτιθέµενων θρησκευτικών,
επαγγελµατικών και κοινωνικών συµφερόντων που επέτρεψε στα κολέγια να συνεχίσουν
ελεύθερα τη διδασκαλία που επιθυµούσαν, βοήθησε την επιβίωση νέων πανεπιστηµίων,
ενώ ταυτόχρονα διασφάλισε τις ισορροπίες µεταξύ παλαιών και νέων ιδρυµάτων και
απέτρεψε ορισµένες συνέπειες µιας πλήρως ελεύθερης αγοράς της ανώτατης
εκπαίδευσης147.
Αν το University College του Λονδίνου εξέφραζε µια αντίδραση στα παλαιά
πανεπιστήµια στη βάση της θρησκείας και του προγράµµατος σπουδών, η ίδρυση του
Πανεπιστηµίου του Durham σκόπευε να φέρει εγγύτερα στη βόρεια Αγγλία µια Oxbridge
εκπαίδευση. Το Πανεπιστήµιο ιδρύθηκε το 1832 µε τη χρηµατοδότηση της πλούσιας
τοπικής επισκοπής και πέντε χρόνια αργότερα του παραχωρήθηκε το δικαίωµα να χορηγεί
διπλώµατα. Παρότι αρχικά σκόπευε να προσφέρει ένα ευρύτερο πρόγραµµα σπουδών που
θα περιλάµβανε ακόµα και την εκπαίδευση µηχανικών, το αποτέλεσµα δεν ανταποκρίθηκε
στις προσδοκίες. Το ίδρυµα που ξεκίνησε την παράδοση των επαρχιακών πανεπιστηµίων
ήταν το Owens’ College στο Μάντσεστερ, που ιδρύθηκε το 1851 µε τα χρήµατα που
κληροδότησε γι’ αυτό το σκοπό ο έµπορος βαµβακιού John Owens (1790-1846). Το
κολέγιο ήταν ανοιχτό σε όλες τις θρησκείες και για την παροχή διπλωµάτων συνδέθηκε µε
το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Ωστόσο, σύµφωνα και µε τη διαθήκη του δωρητή, θα
έπρεπε να προσφέρει «εκπαίδευση στους κλάδους της γνώσης και της επιστήµης που
διδάσκονται συνήθως στα αγγλικά πανεπιστήµια»148, έτσι η αρχική έµφαση στην
ελευθέρια εκπαίδευση και την κλασική γραµµατεία δεν του επέτρεψε να λάβει την υλική
και ηθική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Έτσι αυτά τα νέα ιδρύµατα, αντί να
αποτελέσουν µια εναλλακτική πρόταση, προσέφεραν εκπαίδευση ανάλογη µε εκείνη των
αρχαίων πανεπιστηµίων, και µάλιστα σε ένα περισσότερο σκεπτικιστικό περιβάλλον, µε
αποτέλεσµα την προβληµατική λειτουργία τους για αρκετά χρόνια. Όλα τα νέα κολέγια
αντιµετώπισαν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και δεν προσέλκυσαν ικανοποιητικό
αριθµό φοιτητών, αρκούµενα συχνά στην προετοιµασία φοιτητών για την Οξφόρδη και το
Καίµπριτζ, ενώ ο αριθµός των διπλωµάτων που χορηγήθηκαν παρέµεινε περιορισµένος.
146
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Μπορεί στην ηπειρωτική Ευρώπη πολλοί νέοι να προσέφευγαν στα πανεπιστήµια
λόγω της επιθυµίας τους να σταδιοδροµήσουν στην κρατική γραφειοκρατία και τα
ελευθέρια επαγγέλµατα, όµως στην Αγγλία η κατάσταση υπήρξε εντελώς διαφορετική.
Εδώ επικρατούσε µια ισχυρή προδιάθεση εναντίον της αφηρηµένης γνώσης και της
τυπικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και υπέρ της εκπαίδευσης µέσω της προσωπικής
εµπειρίας και της δωρεάν ή επί πληρωµή µαθητείας σε εδραιωµένους επαγγελµατίες,
στάση που ενίσχυαν οι ίδιες οι επαγγελµατικές ενώσεις, που είχαν αναπτύξει τους δικούς
τους τρόπους εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Η προσπάθεια οργάνωσης των ιατρικών
επαγγελµάτων που ξεκίνησε το 1815 οδήγησε στη δηµιουργία πολλών ιατρικών κολεγίων
τόσο στο Λονδίνο όσο και στην επαρχία· πολλά από τα τελευταία µάλιστα αποτέλεσαν τον
πυρήνα νέων πανεπιστηµίων που δηµιουργήθηκαν από το τέλος του αιώνα. Τα
πανεπιστήµια και τα διπλώµατά τους άρχισαν να συµµετέχουν στην ιατρική εκπαίδευση
µετά το 1858, οπότε συστηµατοποιήθηκε το ιατρικό επάγγελµα, ταυτόχρονα όµως µε τα
υπόλοιπα κολέγια και τα επαγγελµατικά σώµατα. Η Εκκλησία της Αγγλίας δεν
ενδιαφερόταν για την θεολογική εκπαίδευση των λειτουργών της και στο βαθµό που
απαιτούσε διπλώµατα αρκούσε µια γενική εκπαίδευση στην Οξφόρδη και το Καίµπριτζ.
Τα υπόλοιπα δόγµατα προφανώς έπρεπε να µεριµνήσουν για τη λειτουργία δικών τους
θεσµών. Τα νοµικά επαγγέλµατα επέδειξαν το µικρότερο ενδιαφέρον για τυπική
εκπαίδευση σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, ενώ η συνήθης µέθοδος εκπαίδευσης για το
δικαστικό και δικηγορικό σώµα γινόταν µέσω της µαθητείας στα Inns of Court, καθώς το
νοµικό σύστηµα της χώρας καθιστούσε περιττή τη µελέτη του αστικού δικαίου στα
πανεπιστήµια. Τέλος, η ανυπαρξία οργανωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος δεν
καθιστούσε επιτακτική την εκπαίδευση δασκάλων. Η γενική πολιτική όλων των νέων
επαγγελµάτων που προσπαθούσαν να αναβαθµίσουν το γόητρό τους ήταν η προσπάθεια
µίµησης

των

τυπικών

χαρακτηριστικών

των

εδραιωµένων

και

αξιοσέβαστων

επαγγελµάτων, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους στη δηµιουργία επαγγελµατικών
οργανώσεων, την απόκτηση της κρατικής αναγνώρισης και τελικά του δικαιώµατος
πιστοποίησης, βασιζόµενα στο παραδοσιακό σύστηµα µαθητείας και όχι στα
πανεπιστήµια149.
Η Οξφόρδη και το Καίµπριτζ απέκτησαν ένα νέο ρόλο στην επαγγελµατική
εκπαίδευση µε την εισαγωγή ανταγωνιστικών εξετάσεων για την πρόσληψη στις δηµόσιες
149
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υπηρεσίες, αρχικά το 1853 για τις υπηρεσίες των Ινδιών, ακολούθως στις εγχώριες
υπηρεσίες

και

µέχρι

το

1871

σε

όλους

τους

τοµείς

της

δηµόσιας

ζωής

συµπεριλαµβανοµένων διάφορων επαγγελµάτων. Σύµφωνα µε µια διατύπωση της εποχής,
η χώρα σαρώθηκε από «µια γενική µανία να εξετάζονται όλοι µέσω γραπτών απαντήσεων
σε έντυπες ερωτήσεις»150. Το πρότυπο για αυτού του είδους τις εξετάσεις προήλθε
προφανώς από την ανάπτυξη του εξεταστικού συστήµατος των δύο πανεπιστηµίων και
αυτός δεν ήταν ο µόνος λόγος για την εµπλοκή τους. Η ανάπτυξη των εξετάσεων εισήγαγε
θεωρητικά την αρχή της αξιοκρατίας στη θέση της θεσιθηρίας και της προσωπικής
πατρωνίας, ωστόσο στην πράξη αυτή η αρχή µετριάστηκε από µία δεύτερη, που τόνιζε ότι
οι δηµόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να διαθέτουν αίσθηση καθήκοντος, δηµόσιας προσφοράς
και επαγγελµατισµού, την οποία εγγυούταν το σύνολο των ηθικών και κοινωνικών
ιδιοτήτων που ταυτίζονταν µε τον χαρακτήρα του τζέντλεµαν. Παρότι οι εξετάσεις για τις
δηµόσιες υπηρεσίες θεωρητικά ήταν ελεύθερες για όλους, οι απαιτήσεις τους ευνοούσαν
το είδος της εκπαίδευσης που προσέφεραν τα δύο πανεπιστήµια, µε αποτέλεσµα οι
απόφοιτοί τους να διαπρέπουν. Έτσι, το ακαδηµαϊκό έργο των δύο πανεπιστηµίων
απέκτησε νέα σηµασία, καθώς µέσω της ελευθέριας εκπαίδευσης που διαµόρφωνε
τζέντλεµαν προσέφερε στους αποφοίτους τους µια νέα αξιοσέβαστη σταδιοδροµία στη
διοίκηση της επεκτεινόµενης βρετανικής αυτοκρατορίας.
Παράλληλα, την ίδια εποχή άρχισε να διαµορφώνεται ένα κλίµα υπέρ της
εκπαίδευσης στις φυσικές και εφαρµοσµένες επιστήµες, της ανάπτυξης της τεχνικής
εκπαίδευσης και της διάδοσης της επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης, σε µια περίοδο
µάλιστα έντονης βιοµηχανικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τοµέα των σιδηροδρόµων και
της ηλεκτρικής τηλεγραφίας. Το 1845 ιδρύθηκε από ιδιώτες το Royal College of
Chemistry (Βασιλικό Κολέγιο Χηµείας) µε σκοπό την προσφορά επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στη χηµεία, µε πρώτο διευθυντή τον August Wilhelm Hofmann (1818-1892)
µετά από πρόταση του ίδιου του Liebig, όπου ο ανώτερος τίτλος που προσέφερε
απαιτούσε ορισµένο ερευνητικό έργο άξιο προς δηµοσίευση. Το 1851 ιδρύθηκε το
Government (αργότερα Royal) School of Mines and Science Applied to the Arts (Κρατική
[Βασιλική] Σχολή Μεταλλείων και Εφαρµοσµένων Επιστηµών), το πρώτο εκπαιδευτικό
ίδρυµα τέτοιου είδους στη χώρα. Η ∆ιεθνής Έκθεση του Λονδίνου την ίδια χρονιά µπορεί
να κατέληξε σε θρίαµβο της Βρετανίας, ωστόσο κατέδειξε την αναπτυσσόµενη
εκβιοµηχάνιση και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και επέστησε την προσοχή στην
150
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επιστηµονική βάση των τεχνικών καινοτοµιών. Με τα έσοδα της έκθεσης προικίστηκε το
νέο Science and Art Department (Τµήµα Επιστηµών και Τεχνών) µε σκοπό να
χρησιµοποιήσει αυτούς τους πόρους για την ανάπτυξη της διδασκαλίας των επιστηµών και
των τεχνών προς όφελος της βιοµηχανικής ανάπτυξης151. Τα κολέγια του Λονδίνου, του
∆ουβλίνου και του Belfast, αλλά και το πανεπιστήµιο της Γλασκώβης, προσέφεραν
επαγγελµατική εκπαίδευση στις επιστήµες του µηχανικού, ενώ τη δεκαετία του 1840 αυτή
η διδασκαλία παγιώθηκε µε την ίδρυση των αντίστοιχων εδρών που κατέλαβαν καθηγητές
µε διασυνδέσεις µε τη βιοµηχανία ή µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και επιστηµονικά
ενδιαφέροντα. Επιπλέον, στα κολέγια του Λονδίνου και τα πανεπιστήµια της Γλασκώβης
και του Εδιµβούργου λειτουργούσαν ήδη χηµικά εργαστήρια για την πρακτική διδασκαλία
των φοιτητών, ενώ ιδρύονταν και τα πρώτα εργαστήρια φυσικής µε αρχικά άτυπο
χαρακτήρα152. Όλες αυτές οι εξελίξεις υποδείκνυαν ότι αν οποιοδήποτε πανεπιστήµιο
ήθελε να εµπλακεί στον σύγχρονο κόσµο θα έπρεπε να αποφασίσει να επενδύσει στις
αναπτυσσόµενες φυσικές επιστήµες.

Το 1850 διορίστηκαν για πρώτη φορά βασιλικές επιτροπές για την εξέταση των
πανεπιστηµίων της Οξφόρδης και του Καίµπριτζ, οι οποίες δύο χρόνια αργότερα υπέβαλαν
τις εκθέσεις τους εφιστώντας την προσοχή σε ορισµένα από τα σηµαντικότερα
µειονεκτήµατα των πανεπιστηµίων και ιδιαίτερα της Οξφόρδης: την ανεξαρτησία και την
απουσία λογοδοσίας των κολεγίων έναντι της σχετικής αδυναµίας του κεντρικού
πανεπιστηµίου, τη φτωχή επαγγελµατική προετοιµασία, το περιορισµένο πρόγραµµα
σπουδών και την παραµέληση των φυσικών επιστηµών, την µη αποδοχή των σχισµατικών,
το υψηλό κόστος των σπουδών, την ανεπάρκεια πολλών εταίρων και εποπτών ως συνέπεια
του τρόπου εκλογής τους, την απαίτηση της αγαµίας που τους επιβαλλόταν και τον
περιορισµένο ρόλο των καθηγητών λόγω του εξεταστικού συστήµατος153. Οι επιτροπές
αυτές εγκαινίασαν µια µακρά περίοδο µεταρρυθµίσεων, ορισµένες από τις οποίες είχαν
ήδη ξεκινήσει από νωρίτερα, επιτρέποντας έτσι στα δύο πανεπιστήµια να προσαρµοστούν
στις απαιτήσεις της εποχής.
Ο θρησκευτικός έλεγχος των προπτυχιακών φοιτητών καταργήθηκε το 1854 στην
Οξφόρδη και το 1856 στο Καίµπριτζ, επιτρέποντας στους σχισµατικούς να φοιτούν
κανονικά, να λαµβάνουν διπλώµατα και υποτροφίες, διατηρήθηκε όµως για τις θέσεις των
151
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καθηγητών και των εταίρων. Οι τελευταίες προσφέρονταν σε νέους ως υποστήριξη κατά
την προετοιµασία τους για κάποια σταδιοδροµία και γίνονταν µόνιµες µόνο στην
περίπτωση που αυτοί χειροτονούνταν και παρέµεναν ανύπαντροι. Αυτή η απαίτηση είχε
σοβαρές συνέπειες στο σχηµατισµό ενός µόνιµου και ικανού διδακτικού σώµατος, καθώς
όσοι επιθυµούσαν να παντρευτούν έπρεπε να εγκαταλείψουν την ακαδηµαϊκή
σταδιοδροµία, επιλέγοντας κάποια άλλη θέση στην εκκλησία ή συχνά µια θέση
διδασκαλίας στα σηµαντικότερα ιδιωτικά σχολεία. Τελικά το 1871 οι καθηγητικές θέσεις
άνοιξαν για όλους, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, και λίγα χρόνια αργότερα απαλλάχθηκαν
και από τον όρκο της αγαµίας, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή έλευση λαϊκών καθηγητών που
ζούσαν εκτός των κολεγίων. Οι εξελίξεις αυτές δεν υπήρξαν αποτέλεσµα µόνο των
νοµοθετικών ρυθµίσεων, αλλά και των αντιλήψεων µιας νέας γενιάς καθηγητών που όλο
και περισσότερο αρνούνταν να χειροτονηθούν, προτιµώντας αντιθέτως µια ισόβια
σταδιοδροµία στο διδακτικό επάγγελµα όπου σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε η επιστηµονική
επάρκεια καθενός, έχοντας µάλιστα ορισµένες φορές κατά νου το καθηγητικό σώµα των
γερµανικών πανεπιστηµίων154.
Όπως αναφέραµε παραπάνω, σε ολόκληρο το πρώτο µισό του 19ου αιώνα τα δύο
αγγλικά πανεπιστήµια ανέπτυξαν και εξειδίκευσαν τα εξεταστικά τους συστήµατα,
εισάγοντας όλο και αυστηρότερες και δυσκολότερες διαδικασίες, και σε αυτόν τον τοµέα
πρόλαβαν τις επιτροπές προωθώντας επιπρόσθετες µεταρρυθµίσεις µε δική τους
πρωτοβουλία. Το 1848 το Καίµπριτζ εισήγαγε δύο νέα tripos, των ηθικών και των
φυσικών επιστηµών, όπου στο πρώτο συµπεριλαµβάνονταν το δίκαιο και η ιστορία, ενώ
στο δεύτερο επιστήµες όπως η ανατοµία, η φυσιολογία, η χηµεία, η βοτανική και η
γεωλογία, οι επιστήµες δηλαδή που σύµφωνα µε τον Whewell είχαν έναν «προοδευτικό»
χαρακτήρα σε αντίθεση µε τις «στατικές» επιστήµες των µαθηµατικών και της κλασικής
γραµµατείας. Μέχρι το 1860 η συµµετοχή σε οποιοδήποτε tripos προϋπέθετε την
προηγούµενη επιτυχία στο µαθηµατικό, µε αποτέλεσµα το τελευταίο να διατηρήσει την
κυριαρχία του. Το 1851, το πρώτο έτος εξέτασης υποψηφίων για το tripos των φυσικών
επιστηµών, προσήλθαν µόνο έξι φοιτητές, ωστόσο γρήγορα ο αριθµός τους άρχισε να
αυξάνεται διαρκώς, έτσι ώστε πριν από το τέλος του αιώνα αποτελούσε το µεγαλύτερο
tripos του Καίµπριτζ, το οποίο επέλεγε το ένα τρίτο όλων των αποφοίτων του, συνήθως
παιδιά επαγγελµατιών, κυρίως γιατρών, που δεν προέρχονταν από τα πιο φηµισµένα
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ιδιωτικά σχολεία και απέβλεπαν σε µια σταδιοδροµία σε αυτά τα σχολεία και σε κολέγια
για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών ή στο ιατρικό επάγγελµα155. Το 1881 οι
εξετάσεις για τις φυσικές επιστήµες διαιρέθηκαν σε δύο τµήµατα: το πρώτο, που
διεξαγόταν στο τέλος του δεύτερου έτους, αντιστοιχούσε στο απλό πτυχίο και απαιτούσε
τουλάχιστον τρία µαθήµατα, ενώ το δεύτερο, στο τέλος του τέταρτου έτους, οδηγούσε
στους τιµητικούς τίτλους, απαιτούσε την πλήρη γνώση ενός µαθήµατος και επαρκή γνώση
ενός δεύτερου και προϋπέθετε την επιτυχία στο πρώτο µέρος ή στο αντίστοιχο τµήµα των
εξετάσεων στα µαθηµατικά. Αντίστοιχες εξελίξεις παρατηρήθηκαν και σε όλες τις
υπόλοιπες εξετάσεις και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκαν πολλές νέες έδρες και
εισήχθησαν νέα µαθήµατα, ενώ παράλληλα προσφέρθηκαν όλο και πιο εξειδικευµένα
διπλώµατα, φθάνοντας µέχρι την καθιέρωση ενός tripos για µηχανικούς το 1894, µε την
αντίστοιχη έδρα να έχει δηµιουργηθεί από τη δεκαετία του 1870.
Με ανάλογο τρόπο αντέδρασε και το πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, που το 1850
δηµιούργησε δύο νέες σχολές (schools): των φυσικών επιστηµών µε τα µαθήµατα της
«µηχανικής ή φυσικής φιλοσοφίας», της χηµείας και της φυσιολογίας, και τη σχολή
δικαίου και σύγχρονης ιστορίας που περιλάµβανε το αστικό και διεθνές δίκαιο, την
πολιτική οικονοµία και τη σύγχρονη ιστορία. Παράλληλα αναβίωσε η παλιά σχολή των
µαθηµατικών, ωστόσο όλες αυτές οι εξετάσεις προϋπέθεταν την επιτυχία µετά από
τετραετείς σπουδές στο µάθηµα των κλασικών. Το 1864 καθιερώθηκε για πρώτη φορά µια
προκαταρκτική εξέταση στα λατινικά, τα ελληνικά και τα στοιχειώδη µαθηµατικά κατά τα
πρώτα έτη των σπουδών, µετά από την οποία οι υποψήφιοι µπορούσαν να επιλέξουν τη
σχολή της αρεσκείας τους. Από τον επόµενο χρόνο οι εξετάσεις για τους τιµητικούς
τίτλους άρχισαν να διενεργούνται χωριστά και σύντοµα οι υποψήφιοι µπορούσαν να
επιλέγουν µεταξύ διάφορων πεδίων που συνδύαζαν παλαιά και νέα µαθήµατα, φιλολογικά
και επιστηµονικά, χωρίς όµως να εκµεταλλευτούν ιδιαιτέρως αυτή τη δυνατότητα. Η
κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του µαθήµατος των κλασικών έδωσε το
έναυσµα για να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για την αναγνώριση και άλλων εναλλακτικών
πεδίων µελέτης, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη δηµιουργία πολλών νέων σχολών. Από το
1886 οι υποψήφιοι στις φυσικές επιστήµες µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ χηµείας,
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φυσικής, φυσιολογίας, ζωολογίας, βοτανικής ή γεωλογίας, ενώ το 1895 προστέθηκε η
αστρονοµία και το 1909 οι σπουδές µηχανικού156.
Η εισαγωγή των φυσικών επιστηµών στο εξεταστικό σύστηµα καθιστούσε
επιτακτική την επαρκέστερη διδασκαλία τους, γεγονός που µε τη σειρά του δηµιούργησε
την ανάγκη για νέες αίθουσες, εργαστήρια και µουσεία, αλλά και το διορισµό
πολυάριθµου νέου προσωπικού. Οι οικονοµικές απαιτήσεις για την ικανοποίηση αυτών
των αναγκών υπήρξαν σηµαντικές κατά συνέπεια τέθηκαν σηµαντικά ζητήµατα εξουσίας
και διανοµής του πλούτου µεταξύ των κολεγίων και των κεντρικών πανεπιστηµίων. Τα
θέµατα αυτά αντιµετωπίστηκαν νοµοθετικά από το 1877, οπότε τα κολέγια υποχρεώθηκαν
να συµµετέχουν στα οικονοµικά βάρη των πανεπιστηµίων άµεσα, όπως στη
χρηµατοδότηση νέων εδρών και επαρκών εγκαταστάσεων για τη διδασκαλία, αλλά και
εµµέσως, καθώς τα µαθήµατά τους έπρεπε να είναι ελεύθερα για τους φοιτητές όλων των
υπόλοιπων κολεγίων. Έτσι, από τη δεκαετία του 1870 τόσο το Καίµπριτζ όσο και η
Οξφόρδη ενδυνάµωσαν και ανέπτυξαν σηµαντικά τις εγκαταστάσεις τους για τις φυσικές
επιστήµες, διαδραµατίζοντας έκτοτε σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτών των επιστηµών
στη Βρετανία και όχι µόνο.
Το Καίµπριτζ απέκτησε σηµαντική φήµη µε την ανάπτυξη των κλάδων της
φυσιολογίας και της φυσικής. Ο πρώτος συνδέεται µε τον Michael Foster (1836-1907), ο
οποίος ξεκίνησε τη διδασκαλία του το 1870, αναλαµβάνοντας το 1883 τη νέα έδρα της
φυσιολογίας, και µέσα σε λίγα χρόνια µετέτρεψε το Καίµπριτζ σε ένα από τα
σηµαντικότερα διεθνώς ερευνητικά κέντρα του κλάδου, αναβαθµίζοντας παράλληλα τις
σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήµιο157. Αναµφίβολα όµως η ανάδειξη του Καίµπριτζ σε
σηµαντικό ερευνητικό κέντρο συνδέεται µε την ίδρυση του Cavendish Laboratory το 1874,
καθώς και µόνο η παράθεση των πρώτων διαδοχικών διευθυντών του φανερώνει τη
σηµασία του στην ανάπτυξη της φυσικής: James Clerk Maxwell (1831-1879), John
William Strutt (1841-1919), ο µετέπειτα Λόρδος Rayleigh, και από το 1884 ο Joseph John
Thomson (1856-1940), και οι τρεις wrangler του Πανεπιστηµίου. Το 1866 o Maxwell
συµµετείχε για πρώτη φορά ως εξεταστής στο µαθηµατικό tripos θέτοντας προβλήµατα
που αφορούσαν πρόσφατες εξελίξεις στη φυσικής, προτείνοντας παράλληλα στις
εξετάσεις να περιλαµβάνονται ανάλογα θέµατα από τοµείς όπως η θερµότητα, ο
ηλεκτρισµός και ο µαγνητισµός. Η επιτροπή που συστήθηκε για να εξετάσει κατά πόσο
156
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µπορούσαν να καλυφθούν αυτά τα αντικείµενα από τις υπάρχουσες έδρες κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι έπρεπε να συσταθεί µία έδρα πειραµατικής φυσικής συνοδευόµενη από
ένα εργαστήριο, όµως το πανεπιστήµιο δεν διέθετε τους ανάλογους πόρους. Το 1870,
εντελώς απροσδόκητα, ο William Cavendish (1808-1891), 7ος ∆ούκας του Devonshire και
2ος wrangler το 1829, ο οποίος εκείνη την περίοδο διατελούσε πρύτανης του
Πανεπιστηµίου, προσφέρθηκε να χρηµατοδοτήσει το εργαστήριο υπό την προϋπόθεση ότι
θα συστηνόταν παράλληλα η έδρα πειραµατικής φυσικής. Το Πανεπιστήµιο δέχθηκε, ο
Maxwell ανέλαβε την έδρα το 1871 και τρία χρόνια αργότερα το εργαστήριο ξεκίνησε τη
λειτουργία του σε δικό του κτήριο και µε το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό. Έτσι στο
Καίµπριτζ τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη και της πειραµατικής φυσικής, εκτός από
την µαθηµατική που κυριαρχούσε έως τότε. Εξαρχής το εργαστήριο λειτούργησε
περισσότερο ως ερευνητικό παρά ως διδακτικό, καθώς αρκετοί υποψήφιοι εταίροι, αλλά
και απόφοιτοι που παρέµεναν στο εργαστήριο, διαθέτοντας γερή µαθηµατική βάση,
ασχολήθηκαν µε προβλήµατα που έθετε η νέα ηλεκτροµαγνητική θεωρία του Maxwell.
Επιπλέον τα επόµενα χρόνια το εργαστήριο ξεκίνησε µια µεγάλη παράδοση µετρήσεων
ακριβείας, επικεντρώθηκε στον καθορισµό των ηλεκτρικών µονάδων και την
προτυποποίηση, µετατρεπόµενο έτσι στην έδρα των βρετανικών προτύπων µέχρι το 1900,
και αναπτύσσοντας δεσµούς µε την ηλεκτρική βιοµηχανία από την οποία αποκόµιζε
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Σύντοµα στο εργαστήριο άρχισαν να έρχονται για έρευνα
απόφοιτοι και άλλων πανεπιστηµίων, και µάλιστα όχι µόνο βρετανικών, όµως καθώς το
Καίµπριτζ δεν αναγνώριζε άλλα πτυχία εκτός από τα δικά του και της Οξφόρδης, όλοι
αυτοί διέµεναν απλά για ένα διάστηµα ως επισκέπτες. Το 1895 το εργαστήριο άνοιξε τις
πύλες του και τυπικά σε όλους τους αποφοίτους, προσφέροντας µάλιστα επιπλέον και
ερευνητικά διπλώµατα. Έτσι έγινε επίσηµα το πρώτο και µοναδικό στη Βρετανία
εργαστήριο µεταπτυχιακής έρευνας, γεγονός που οδήγησε στην έλευση πολλών
προχωρηµένων φοιτητών, µε αποτέλεσµα τη µετατροπή του σε ένα από τα σηµαντικότερα
ερευνητικά κέντρα στην πειραµατική φυσική παγκοσµίως, ιδιαίτερα στον τοµέα της
ατοµικής φυσικής158.
Στην Οξφόρδη µία οµάδα καθηγητών φυσικών επιστηµών, παράλληλα µε την
προώθηση µεταρρυθµίσεων στο εξεταστικό σύστηµα, κατέβαλε προσπάθειες για την
158
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στέγαση των συλλογών και των εργαστηρίων του πανεπιστηµίου. Η Οξφόρδη διέθετε
πλήθος βοτανικών, ορυκτολογικών, γεωλογικών, ζωολογικών και ανατοµικών συλλογών,
διάσπαρτες όµως σε διάφορους χώρους µε αποτέλεσµα να παραµένουν αναξιοποίητες, ενώ
και τα προσωπικά εργαστήρια που είχαν συγκροτήσει ορισµένοι καθηγητές υπέφεραν από
έλλειψη χώρου. Η οµάδα των καθηγητών πρότεινε την οικοδόµηση ενός ξεχωριστού
κτηρίου που θα στέγαζε τις συλλογές, αλλά θα περιλάµβανε και αίθουσες διαλέξεων,
εργαστήρια και βιβλιοθήκη. Παρά τις αντιδράσεις που σηµειώθηκαν, κυρίως λόγω του
υψηλού κόστους αυτού του εγχειρήµατος, το 1855 τέθηκε ο θεµέλιος λίθος του University
Museum και το 1860 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του και µεταφέρθηκαν εκεί οι
καθηγητές των φυσικών επιστηµών. Πέντε χρόνια αργότερα διορίστηκε στην έδρα της
πειραµατικής φιλοσοφίας ο Robert Bellamy Clifton (1836-1921), ο οποίος σύντοµα
οργάνωσε ένα µικρό εργαστήριο φυσικής όπου δίδασκε λίγους φοιτητές. Παράλληλα
ξεκίνησε µια εκστρατεία για την οργάνωση ενός επίσηµου εργαστηρίου, όπου οι φοιτητές
θα εκπαιδεύονταν στις πειραµατικές τεχνικές, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο για την
οικοδόµηση ενός ξεχωριστού µεγάλου κτηρίου, και τότε παρουσιάστηκε µια απροσδόκητη
πηγή χρηµατοδότησης. Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, ο Henry Hyde (1672-1753),
δισέγγονος του Κόµη του Clarendon, κληροδότησε στο Πανεπιστήµιο τα έσοδα που θα
προέκυπταν από τα συγγράµµατα του προπάππου του µε σκοπό να οργανωθεί µία σχολή
ιππασίας ή σε διαφορετική περίπτωση οτιδήποτε άλλο µπορούσε να θεωρηθεί ότι «θα
τιµούσε και θα ωφελούσε περισσότερο το πανεπιστήµιο και θα συντελούσε στο κοινό
καλό». Με απόφαση των διαχειριστών του κληροδοτήµατος τα χρήµατα αυτά
χρησιµοποιήθηκαν για το εργαστήριο φυσικής που πρότεινε o Clifton. Έτσι, το 1868
ξεκίνησαν οι εργασίες και δύο χρόνια αργότερα η λειτουργία του Clarendon Laboratory,
του πρώτου ξεχωριστού κτηρίου στη Βρετανία που οικοδοµήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Το
επόµενο

κτήριο

που

οικοδοµήθηκε

ήταν

ένα

Αστεροσκοπείο

(1873-1875),

αναπληρώνοντας έτσι την απώλεια του προηγούµενου από το 1839, και ακολούθησε άλλο
ένα για τα εργαστήρια της χηµείας (1877-1879), και τέλος για το εργαστήριο φυσιολογίας
(1884)159.
Παρότι η Οξφόρδη το 1870 φαινόταν να βρίσκεται σε θέση ισχύος αναφορικά µε τις
ερευνητικές της εγκαταστάσεις, σύντοµα παρήκµασε ως ερευνητικό κέντρο, ενώ από τα
µέσα της δεκαετίας του 1880 το χάσµα που χώριζε τα εργαστήριά της από εκείνα που
159
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ανέµενε κανείς από ένα πανεπιστήµιο που δεσµευόταν σοβαρά στις φυσικές επιστήµες
µεγάλωνε αµείλικτα. Στην εποχή αυτή ανάγεται η προτροπή των καθηγητών στους
µαθητές να προτιµούν «το Καίµπριτζ για τις φυσικές επιστήµες και την Οξφόρδη για τις
τέχνες», παράδοση που συνεχίστηκε και στον 20ό αιώνα. Οι ιστορικοί έχουν τονίσει
διάφορους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη. Καταρχάς επισηµάνθηκαν
ορισµένοι ατυχείς διορισµοί, όπως του R. B. Clifton για τη φυσική και του William Odling
για τη χηµεία, που διατήρησαν επί µακρόν τις έδρες αυτές. Ο Clifton, που ανέλαβε την
έδρα της φυσικής το 1865 και αποσύρθηκε το 1915, µετά από µια αρχική έκρηξη
δραστηριότητας, αποδείχθηκε ότι δεν διέθετε τις ικανότητες για να λειτουργήσει ένα
εργαστήριο µε πολλά ερευνητικά προγράµµατα και τις διαπραγµατευτικές ικανότητες για
να προωθήσει τον κλάδο του, µε αποτέλεσµα µετά από ένα διάστηµα να µην προκύψει
καµία σηµαντική ερευνητική συµβολή τόσο από τον ίδιο όσο και από τους µαθητές του160.
Στην περίπτωση της χηµείας, ο Odling διατήρησε την έδρα από το 1876 έως το 1912 και
δεν επέδειξε σχεδόν καθόλου ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς δεν θεωρούσε καθήκον του
καθηγητή να εµπλέκεται µε το εργαστήριο. Επιπλέον η Οξφόρδη δεν είχε την ίδια επιτυχία
µε το Καίµπριτζ στο να καταφέρει να µεταφέρει χρήµατα από τα κολέγια στο κεντρικό
πανεπιστήµιο, πόρους µε τους οποίους το Καίµπριτζ κατάφερε να διαθέτει τριπλάσιους
καθηγητές φυσικών επιστηµών. Επίσης, η Οξφόρδη απαιτούσε από τους φοιτητές τη
µελέτη της κλασικής γραµµατείας και των ελληνικών σε µεγαλύτερη έκταση και για
περισσότερο χρόνο, προσφέροντας ένα εξαιρετικά λιτό πρόγραµµα σπουδών, σε αντίθεση
µε το ελκυστικότερο πρόγραµµα του Καίµπριτζ, που επέτρεπε την εξειδίκευση των
φοιτητών σε µεγαλύτερο βαθµό. Τέλος, η κουλτούρα των µαθηµατικών που κυριαρχούσε
στο Καίµπριτζ συνιστούσε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των
φυσικών επιστηµών και κλάδοι όπως η φυσική, η επιστήµη του µηχανικού, ακόµα και τα
οικονοµικά δηµιουργήθηκαν από επιστήµονες που απέκτησαν µια ισχυρή µαθηµατική
βάση πριν στραφούν στις διάφορες ειδικότητες, ενώ η παρουσία προσωπικοτήτων όπως ο
∆ούκας του Devonshire υπήρξε σηµαντική για την εδραίωση αυτών των επιστηµών,
ακόµα και για τη σύνδεσή τους µε τη βιοµηχανία. Στην Οξφόρδη, αντιθέτως,
διαµορφώθηκε ένα κλίµα που θεωρούσε ως σκοπό του πανεπιστηµίου την εκπαίδευση
σηµαινόντων ανθρώπων για την πολιτική, τη διοίκηση και τη διπλωµατία, όπου κυρίαρχο
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ρόλο θα διαδραµάτιζαν επιστήµες όπως η φιλολογία, η ιστορία ή το δίκαιο και όχι οι
φυσικές επιστήµες161.
Η περίοδος των µεταρρυθµίσεων στα δύο αγγλικά πανεπιστήµια συνοδεύτηκε από
έντονες συζητήσεις και διαµάχες αναφορικά µε το σκοπό και το περιεχόµενο της ανώτερης
εκπαίδευσης, οι οποίες αντανακλούσαν τις προκλήσεις που έθεταν τα νέα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και σε µεγάλο βαθµό προήλθαν από το µεταρρυθµιστικό κίνηµα στο εσωτερικό
των ίδιων των πανεπιστηµίων. Πέρα από την παλαιά αντιπαράθεση µεταξύ ελευθέριας και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η εισαγωγή των φυσικών επιστηµών έθετε τώρα το ζήτηµα
της θέσης τους έναντι των παραδοσιακών τεχνών και της εξειδίκευσης, αλλά και το θέµα
της λειτουργίας των πανεπιστηµίων ως χώρων µετάδοσης ή παραγωγής της γνώσης162. Η
υπεράσπιση της ελευθέριας εκπαίδευσης, στη βάση της παράδοσης που είχε θέσει ο
Copleston, έλαβε την τελειότερη έκφρασή της τη δεκαετία του 1850 από τον John Henry
Newman (1801-1890), οι απόψεις του οποίου άσκησαν σηµαντική επίδραση στον
αγγλόφωνο κόσµο ως η κλασική υπεράσπιση του πανεπιστηµίου ως χώρου αναζήτησης
της πνευµατικής τελειότητας και της γνώσης ως αυτοσκοπού. Σύµφωνα µε τον Newman,
το πανεπιστήµιο πρέπει να προσφέρει µια «ελευθέρια εκπαίδευση», δηλαδή να µεταδίδει
εκείνη τη γνώση που «έχει την ικανότητα να συνιστά από µόνη της το σκοπό της» και
παράλληλα «βασίζεται µόνο στις δικές της αξιώσεις, δεν εξαρτάται από το πώς θα
συνεχιστεί, δεν απαιτεί συµπλήρωση και αρνείται να καθοδηγηθεί από οποιονδήποτε
σκοπό ή να απορροφηθεί από κάποια τέχνη έτσι ώστε να µπορούµε να στοχαστούµε µε
αυτή δεόντως». Ο σκοπός της δεν µπορεί παρά να συνίσταται στη δηµιουργία του
τζέντλεµαν, δηλαδή του ανθρώπου που διαθέτει «καλλιεργηµένο πνεύµα, εκλεπτυσµένη
αισθητική, έναν αµερόληπτο, δίκαιο και ψύχραιµο νου, µια ευγενική και κοµψή παρουσία
στην καθηµερινή συµπεριφορά», ενώ αναφορικά µε την ευρύτερη κοινωνία «στοχεύει
στην εξύψωση του πνευµατικού χαρακτήρα της, στην καλλιέργεια του δηµόσιου
πνεύµατος, στον εξαγνισµό της αισθητικής του έθνους, στην προσφορά πραγµατικών
αρχών και καθορισµένων στόχων που θα ενθουσιάσουν και θα εµπνεύσουν τον λαό, στη
επαύξηση και τιθάσευση των ιδεών της εποχής, στη διευκόλυνση της άσκησης της
πολιτικής εξουσίας και στην εκλέπτυνση του ιδιωτικού λόγου». Η εκπαίδευση που
εξυπηρετεί συγκεκριµένους επαγγελµατικούς ή άλλους ωφελιµιστικούς στόχους έχει θέση
161
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στο πανεπιστήµιο, ωστόσο θα πρέπει να υποτάσσεται στο γενικότερο σκοπό του, δηλαδή
την καλλιέργεια και πειθάρχηση του νου, τη διαµόρφωση και τελειοποίηση της
ανθρώπινης προσωπικότητας έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να µπορεί «να εκπληρώσει έντιµα
οποιοδήποτε αξίωµα και να κυριαρχήσει εύκολα σε κάθε θέµα». Έτσι, «εάν η ελευθέρια
εκπαίδευση είναι καλή, θα πρέπει κατ’ ανάγκην να είναι και χρήσιµη»163.
Ο αποκλεισµός της επαγγελµατικής εκπαίδευσης από τα πανεπιστήµια διατυπώθηκε
µε εντυπωσιακά λόγια από τον John Stuart Mill (1806-1873) το 1867:
Υπάρχει µια αρκετά γενική συµφωνία για το τι δεν είναι ένα Πανεπιστήµιο. ∆εν είναι
ένας χώρος επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Τα Πανεπιστήµια δεν έχουν σκοπό τη
διδασκαλία των γνώσεων που είναι απαραίτητες στους ανθρώπους ώστε να κερδίσουν
µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο τα προς το ζην. ∆εν προορίζονται για τη δηµιουργία
επιδέξιων δικηγόρων, γιατρών ή µηχανικών, αλλά για τη διαµόρφωση ικανών και
καλλιεργηµένων ανθρώπινων όντων. […] Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι πριν γίνουν
δικηγόροι, γιατροί, έµποροι ή βιοµήχανοι. Εάν τους κάνετε ικανούς και σώφρονες
ανθρώπους, θα γίνουν από µόνοι τους ικανοί και σώφρονες δικηγόροι ή γιατροί. Οι
επαγγελµατίες δεν πρέπει να αποκοµίσουν από το Πανεπιστήµιο επαγγελµατικές
γνώσεις, αλλά αυτό που θα καθοδηγήσει τη χρήση αυτών των γνώσεων, ώστε να
διαφωτιστούν οι τεχνικές πλευρές του επαγγέλµατός τους από µια γενική κουλτούρα.
Οι άνθρωποι µπορούν να γίνουν ικανοί δικηγόροι χωρίς µια γενική εκπαίδευση, αλλά
δεν µπορούν να γίνουν θυµόσοφοι δικηγόροι που να αναζητούν και να µπορούν να
αντιλαµβάνονται τις αρχές αντί να παραφορτώνουν τη µνήµη τους µε λεπτοµέρειες.
Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ακόµα και αυτές που γίνονται
µηχανικά. Η εκπαίδευση µπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να γίνει πιο έξυπνος
υποδηµατοποιός, όχι διδάσκοντάς τον πώς να φτιάχνει παπούτσια, αλλά µε την
πνευµατική άσκηση και τις συνήθειες που αυτή διαµορφώνει164.

Ωστόσο, σε αντίθεση µε τον Newman, ο Mill αποδέχθηκε τις φυσικές επιστήµες στο
πανεπιστήµιο, καθώς υποστήριξε ότι στο ερώτηµα «κατά πόσον η γενική εκπαίδευση θα
πρέπει να είναι κλασική – ή για να χρησιµοποιήσω µια ευρύτερη έκφραση, φιλολογική – ή
επιστηµονική […] µπορώ να απαντήσω µε το ερώτηµα, γιατί να µην περιλαµβάνει και τις
δύο;» Έτσι, οι φυσικές επιστήµες µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα
σπουδών, καθώς µαζί µε τις κλασικές σπουδές αποτελούσαν µια πλήρη εκπαίδευση που
διαµόρφωνε την ικανότητα έλλογης σκέψης και έκφρασης αυτών των σκέψεων. Στις αρχές
163

John Henry Newman, The Idea of a University Defined and Illustrated, London 1873, 77, 78, 103, 108,
120, 164. Το 1873 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά µε αυτό τον τίτλο το βιβλίο του Newman έχοντας ως
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της δεκαετίας του 1880 σηµειώθηκε µια σηµαντική διαµάχη µεταξύ του Thomas Henry
Huxley (1825-1895) και του Matthew Arnold (1822-1888) σχετικά µε την προτεραιότητα
των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η
πρώτη από ανάλογες διαµάχες που παρατηρήθηκαν και τον επόµενο αιώνα165. Μέσα από
αυτή επιβεβαιώθηκε για µία ακόµα φορά η αρνητική προδιάθεση έναντι της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η προτεραιότητα µιας γενικής µόρφωσης. Μπορεί ο
Arnold να υποστήριξε την προτεραιότητα της φιλολογικής κουλτούρας, όµως αυτό που
τελικά αποδείχθηκε σηµαντικό ήταν η αποσύνδεση της ιδέας της ελευθέριας εκπαίδευσης
από την προηγούµενη αποκλειστική σχέση της µε την κλασική γραµµατεία, καθώς τώρα
µπορούσε να συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε αντικείµενο διδασκόταν µε έναν «ελευθέριο»
τρόπο, άρα και τις φυσικές επιστήµες. Συνεπώς µπορεί ο σκοπός της πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης να παρέµενε ο ίδιος, όµως µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και νέα µέσα για
την εκπλήρωσή του
Τα δύο αγγλικά πανεπιστήµια, ακόµα και µετά την περίοδο των µεταρρυθµίσεων,
παρέµειναν αυτόνοµα πανεπιστήµια των τεχνών µε πρωταρχικό σκοπό τους την προσφορά
ελευθέριας εκπαίδευσης, καχύποπτα απέναντι σε αντικείµενα που θεωρούνταν καθαρά
επαγγελµατικά ή δεν µπορούσαν να προσφέρουν µια αυστηρή διανοητική εξάσκηση, και
µε το διδακτικό σύστηµα της εποπτείας να παραµένει κυρίαρχο. Η περίπτωση της χηµείας
στο Καίµπριτζ προσφέρει ένα ενδιαφέρον παράδειγµα για το σκοπό της διδασκαλίας των
φυσικών επιστηµών. Η εισαγωγή της στο tripos των φυσικών επιστηµών οδήγησε στο
διορισµό επιπλέον προσωπικού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την καθιέρωση ενός
εκπαιδευτικού εργαστηρίου, καθώς τώρα έπρεπε να διδάσκεται επαρκέστερα και όχι να
εξυπηρετεί απλώς τις ανάγκες της ιατρικής εκπαίδευσης, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η
περαιτέρω εξειδίκευση των εξετάσεων τη δεκαετία του 1880 κατέστησε τη χηµεία ένα από
τα µαθήµατα µέσω των οποίων µπορούσαν να αποκτηθούν τιµητικά διπλώµατα, εποµένως
τα µαθήµατα πολλαπλασιάστηκαν και εξειδικεύτηκαν, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις
τελευταίες εξελίξεις του κλάδου. Όµως τόσο αυτά τα µαθήµατα όσο κυρίως οι απαιτήσεις
στις εξετάσεις βασίζονταν στην αντίληψη ότι οι φοιτητές έπρεπε να αποκτούν µια
ευρύτερη κατανόηση των βασικών αρχών της χηµείας και όχι µια λεπτοµερή
εξειδικευµένη γνώση. Οι εξεταζόµενοι έπρεπε να αποδείξουν ότι «γνώριζαν» και
«κατανοούσαν» τις αρχές της χηµείας και να είναι ικανοί στην «εξήγηση», την
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«περιγραφή» ή την «απόδειξη» – βασικά τις δεξιότητες που καλλιεργούσε και το
µαθηµατικό tripos – χωρίς να χρειάζεται να επιδείξουν την ικανότητά τους στην επίλυση
πρωτότυπων προβληµάτων ή στην εκτέλεση χηµικών εργασιών. Από όσους φοιτητές
εξειδικεύτηκαν στη χηµεία, ελάχιστοι υπήρξαν εκείνοι που ακολούθησαν κάποια σχετική
πρακτική σταδιοδροµία, αντιθέτως η πλειονότητα κατέλαβε διδακτικές θέσεις στην
ανώτερη ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και µάλιστα χωρίς απαραίτητα να διδάσκει χηµεία.
Εποµένως η διδασκαλία της χηµείας ακολουθούσε το γενικότερο ιδανικό της ελευθέριας
εκπαίδευσης, έχοντας ως στόχο τη γενικότερη µόρφωση των φοιτητών σχετικά µε τον
φυσικό κόσµο και όχι την εκπαίδευση επαγγελµατιών χηµικών166. Η Οξφόρδη και το
Καίµπριτζ έδιναν προτεραιότητα στη δηµιουργία αποφοίτων µε διανοητική ευελιξία,
ηγετικές ικανότητες και ένα ήθος κοινωνικής ευθύνης που µπορούσαν να διαπρέψουν σε
κάθε τοµέα και όχι στην παραγωγή εξειδικευµένων αποφοίτων, όπως συνέβαινε στα
γερµανικά πανεπιστήµια την ίδια εποχή. Υπό αυτή την έννοια έχει υποστηριχθεί ότι τα δύο
αγγλικά πανεπιστήµια βρίσκονταν εγγύτερα στο αυθεντικό όραµα του Humboldt, όπου το
ιδανικό της Bildung είχε αντικατασταθεί από το ιδανικό της δηµιουργίας του
τζέντλεµαν167.
Η Οξφόρδη και το Καίµπριτζ, αλλά και τα ακριβά ιδιωτικά σχολεία µε τα οποία
ανέπτυξαν ακόµα ισχυρότερους δεσµούς στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, παρέµειναν
ελίτ ιδρύµατα, ωστόσο όσοι τα χρησιµοποίησαν αυτή την περίοδο δεν συνιστούσαν µία
περιορισµένη ελίτ168. Την περίοδο αυτή µειώθηκε ο αριθµός των φοιτητών που
προέρχονταν από ιδιαίτερα ευκατάστατες οικογένειες και οικογένειες κληρικών, ενώ
αυξήθηκε αντιθέτως ο αριθµός εκείνων που προέρχονταν από οικογένειες επαγγελµατιών,
επιχειρηµατιών και βιοµηχάνων. Αντίστοιχα µεταβλήθηκε και ο προορισµός των
αποφοίτων τους, καθώς µειώθηκαν τα σχετικά µε την εκκλησία επαγγέλµατα, ενώ
αυξήθηκαν οι σταδιοδροµίες σε άλλα ελευθέρια επαγγέλµατα, τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και τις δηµόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη τη Βρετανική
Αυτοκρατορία. Σύµφωνα µε τον Harold Perkin, από αυτή την περίοδο ξεκίνησε στην
Αγγλία «η µετατροπή του πανεπιστηµίου από περιθωριακό θεσµό, από ένα προαιρετικό
τελικό σχολείο για νεαρούς τζέντλεµαν και πιθανούς κληρικούς, σε κινητήρια δύναµη της
166
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σύγχρονης βιοµηχανικής κοινωνίας», καθώς έγινε η εστία ελπίδας κοινωνικής ανόδου και
«η συνήθης οδός για υψηλό κοινωνικό κύρος και µεγάλο εισόδηµα»169. Παράλληλα, µία
µελέτη του τµήµατος της βρετανικής ελίτ όπου κυριαρχούσε η εκπαίδευση στα κολέγια
της Οξφόρδης και του Καίµπριτζ έδειξε αφενός ότι τα µέλη της δεν προέρχονταν µόνο από
τις τάξεις του πλούτου και των προνοµίων αλλά και από όλα τα στρώµατα της µεσαίας
τάξης, µε εξαίρεση τα χαµηλότερα, αφετέρου ότι οι οικογένειες των µεσαίων τάξεων,
ανεξάρτητα από την απασχόλησή τους, θεωρούσαν όλα τα επαγγέλµατα ανοιχτά για τα
παιδιά τους και έκαναν τις ανάλογες επιλογές, κάτι που σήµαινε ότι µπορούσαν ακόµα και
να µην χρησιµοποιήσουν τα πανεπιστήµια170. Εποµένως, για όσες οικογένειες µπορούσαν
να διαθέσουν τα απαραίτητα χρήµατα, ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευσή τους, η
εκπαίδευση που προσέφεραν τα ιδιωτικά σχολεία και τα δύο πανεπιστήµια αποτελούσε µια
καλή επένδυση που εξασφάλιζε κοινωνικό κύρος και επαγγελµατική ασφάλεια, οδηγώντας
ορισµένες φορές στο κέντρο της εθνικής κουλτούρας και στην κορυφή της βρετανικής
κοινωνίας. Μέχρι το τέλος του αιώνα δηµιουργήθηκε µια νέα και ασυνήθιστα συνεκτική
εθνική ελίτ που περιλάµβανε τα ανώτερα στρώµατα των µεσαίων τάξεων, στην εδραίωση
της οποίας συνέβαλε το κοινό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και οι αξίες του τζέντλεµαν171.
Έτσι, τα δύο αγγλικά πανεπιστήµια κατάφεραν να διατηρήσουν κεντρική θέση στη ζωή
της χώρας, και µάλιστα αυτό συνέβη πριν ξεκινήσει η επέκταση νέων ιδρυµάτων,
καθιστώντας έτσι εξαιρετικά δύσκολη της αµφισβήτηση των αξιών τους.

To 1857 ο Henry Enfield Roscoe (1833-1915), απόφοιτος του Πανεπιστηµίου της
Χαϊδελβέργης, ανέλαβε την έδρα της χηµείας στο Owens College του Manchester και
φθάνοντας εκεί βρήκε το κολέγιο σε εξαιρετικά άσχηµη κατάσταση. Σύντοµα προσπάθησε
να επιφέρει βελτιώσεις, πιστεύοντας ότι η αναζωογόνηση του κολεγίου θα προέκυπτε
µέσα από τη σύνδεσή του µε τις οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής. Τα επόµενα
χρόνια κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας,
εξασφαλίζοντας τους πόρους µε τους οποίους το κολέγιο ουσιαστικά ξεκίνησε από την
αρχή τη λειτουργία του. Ο Roscoe ήταν ένας από τους πρώτους που διέβλεψε τη σηµασία
της διασύνδεσης των πανεπιστηµίων µε τη βιοµηχανία και µεγάλο µέρος του έργου του
169
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αφορούσε συγκεκριµένες βιοµηχανικές εφαρµογές για τις εταιρείες γύρω από το
Manchester, το κέντρο της χηµικής βιοµηχανίας της Βρετανίας στη δεκαετία του 1870, µε
αποτέλεσµα το κολέγιο να αποκτήσει ξανά την εκτίµηση της κοινής γνώµης172. Την ίδια
περίοδο ανάλογες κινήσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλες πόλεις της βόρειας και κεντρικής
Αγγλίας, όπου ιδρύθηκαν µια σειρά νέων κολεγίων: Armstrong College of Physical
Science στο Newcastle (1871), Yorkshire College of Science στο Leeds (1874), Firth
College στο Sheffield (1874), University College στο Bristol (1876), Mason College of
Science στο Birmingham (1880), University College στο Nottingham (1881), University
College στο Liverpool (1881) και ανάλογα ιδρύµατα αργότερα σε Southampton, Reading
και Exeter. Ορισµένα από αυτά τα κολέγια εξελίχθηκαν στα πανεπιστήµια που έγιναν
γνωστά ως «αστικά» (civic) ή «επαρχιακά» πανεπιστήµια, ή απλώς ως «πανεπιστήµια µε
τα κόκκινα τούβλα» λόγω του αρχιτεκτονικού ρυθµού τους και του βασικού οικοδοµικού
υλικού που χρησιµοποιήθηκε173.
Όλα αυτά τα κολέγια δηµιουργήθηκαν µέσω τοπικών πρωτοβουλιών και διέφεραν
αναφορικά µε τον τρόπο ίδρυσής τους. Συνήθως η αρχική χρηµατοδότηση προήλθε από
βιοµηχάνους, ανεξάρτητα από τα οφέλη που ενδεχοµένως προσδοκούσαν για τις εταιρείες
τους, άλλες φορές καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα ευρύτερο ενδιαφέρον προερχόµενο εκτός
της πόλης τους, ενώ συχνά σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε ένα καθαρά τοπικό κίνηµα,
καθώς η ίδρυση ενός κολεγίου υπήρξε ζήτηµα τοπικής υπερηφάνειας και θεωρήθηκε
ένδειξη της ευηµερίας της πόλης. ∆ιαφορές υπήρχαν και αναφορικά µε το ρόλο τον οποίο
θα επιτελούσαν, αφού η ίδρυση ενός κολεγίου από κάποιον βιοµήχανο δεν σήµαινε
απαραίτητα ότι θα περιοριζόταν στην εξυπηρέτηση των στόχων της συγκεκριµένης
βιοµηχανίας. Το παράδειγµα του John Owens που αναφέρθηκε παραπάνω υπήρξε
χαρακτηριστικό. Αντίθετα, ο Josiah Mason (1795-1881), ιδρυτής του κολεγίου στο
Birmingham, υπήρξε περισσότερο ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του: το κολέγιο
έπρεπε να προσφέρει «διεξοδική, συστηµατική εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρµοσµένη
ειδικά στις πρακτικές, µηχανικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις των βιοτεχνιών και
βιοµηχανιών των κεντρικών περιοχών της χώρας, ιδιαίτερα των κοµητειών του
Birmingham και του Kidderminster, αποκλείοντας την καθαρά φιλολογική µόρφωση και
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εκπαίδευση και τη διδασκαλία της θεολογίας»174. Πάντως όλα τα κολέγια στην
προσπάθειά τους να προσελκύσουν υποστηρικτές διατύπωσαν κάποια στιγµή ξεκάθαρα
ότι σκοπός τους ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών της βιοµηχανίας και πράγµατι
κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν πόρους για τη λειτουργία τους, τα κτήριά τους, για έδρες
και εργαστήρια από τις τοπικές επιχειρηµατικές κοινότητες. Η υποστήριξη αυτή
παροµοίως δεν υπήρξε οµοιόµορφη, καθώς κυµαινόταν από την εξασφάλιση σηµαντικού
πλούτου βασισµένου σε πλήθος βιοµηχανιών, όπως στην περίπτωση του Liverpool και του
Birmingham, σε οικονοµική ευµάρεια βασισµένη σε µία ή δύο βιοµηχανίες, όπως στο
Manchester, αλλά και σε κολέγια ταυτισµένα µε µία µόνο βιοµηχανία, όπως συνέβη στην
περίπτωση του Sheffield και τη βιοµηχανία χάλυβα, ή µε µία εταιρεία και οικογένεια όπως
στο Bristol. Ωστόσο, παρά την αρχική έµφαση στις φυσικές επιστήµες και τις ανάγκες των
τοπικών οικονοµιών, τα νέα κολέγια σε καµία περίπτωση δεν περιορίστηκαν στην
αποκλειστική προσφορά επιστηµονικής και τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς τα κίνητρα για
την ίδρυσή τους και οι δραστηριότητες στις οποίες τελικά ενεπλάκησαν υπερέβαιναν αυτές
τις θεωρήσεις.
Για τις εξετάσεις και την παροχή διπλωµάτων τα κολέγια συνδέθηκαν µε το
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, µε εξαίρεση το Newcastle που προσέφερε διπλώµατα από το
κοντινό Πανεπιστήµιο του Durham. Παράλληλα, το 1880 συγκροτήθηκε το οµόσπονδο
Victoria University στο Manchester, όπου σύντοµα προσχώρησαν τα κολέγια του
Liverpool και του Leeds. Ωστόσο αρχικά λίγοι φοιτητές προχωρούσαν στη λήψη κάποιου
τέτοιου διπλώµατος µετά από πλήρη φοίτηση και µόνο στο γύρισµα του αιώνα οι αριθµοί
αυτοί αυξήθηκαν σηµαντικά. Αντιθέτως, αρκετά διαδεδοµένο υπήρξε το φαινόµενο της
µερικής φοίτησης, των απογευµατινών µαθηµάτων σε µια ποικιλία θεµάτων και της λήψης
διάφορων πιστοποιητικών που χορηγούσαν τα κολέγια και µπορούσαν να φανούν χρήσιµα
για τη συµµετοχή σε άλλες εξετάσεις ή την απασχόληση των φοιτητών σε βιοµηχανίες175.
Όµως οι απαιτήσεις των εξωτερικών διπλωµάτων υποχρέωναν τα πανεπιστηµιακά κολέγια
να προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων
φιλολογίας και κλασικής γραµµατείας, τάση που ενίσχυσε αφενός η σύνδεση αυτών των
κολεγίων µε νέες ή προϋπάρχουσες ιατρικές σχολές στην προσπάθεια αναβάθµισης του
ακαδηµαϊκού κύρους τους, αφετέρου οι απαιτήσεις που απέρρεαν από την παραχώρηση
του δικαιώµατος εκπαίδευσης δασκάλων που συνόδευσε την ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας
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και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι, οι αρχές των κολεγίων έπρεπε να αντιµετωπίσουν
ένα δίληµµα, καθώς από την µία πλευρά έπρεπε να ικανοποιήσουν τα συµφέροντα των
βιοµηχανιών που τους υποστήριζαν οικονοµικά, ενώ από την άλλη έπρεπε να συντηρούν
ένα ευρύτερο πρόγραµµα σπουδών για τις ανάγκες των διπλωµάτων και την αναβάθµιση
του εκπαιδευτικού κύρους τους. Σε αυτό το σηµείο υπήρξε καθοριστική η κρατική
παρέµβαση που εξασφάλισε µια πιο σίγουρη οικονοµική βάση για τη λειτουργία αυτών
των ιδρυµάτων.
Το 1889 η κεντρική κυβέρνηση αποφάσισε για πρώτη φορά να χρηµατοδοτήσει τα
πανεπιστηµιακά κολέγια και έκτοτε διαρκώς αυξανόµενα ποσά µεταβιβάζονταν από το
κρατικό ταµείο στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µέσω µίας επιτροπής. Ταυτόχρονα ο νόµος
περί τεχνικής εκπαίδευσης του ίδιου έτους προσέφερε τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές
να χρησιµοποιήσουν τους δηµοτικούς φόρους για τη χρηµατοδότηση τοπικών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ενώ τον επόµενο χρόνο την ίδια κατάληξη είχαν και οι πόροι
που είχαν συγκεντρωθεί για την αποζηµίωση καταστηµαταρχών στους οποίους δεν
ανανεωνόταν

η

άδεια

πώλησης

οινοπνευµατωδών

ποτών.

Οι

τοπικές

αρχές

χρησιµοποίησαν αυτούς τους πόρους µε διάφορους τρόπους, καθώς ορισµένες ίδρυσαν νέα
τεχνικά κολέγια ενώ άλλες διένειµαν τα χρήµατα σε υπάρχοντα ιδρύµατα, ωστόσο αρκετά
πανεπιστηµιακά κολέγια κατόρθωσαν να επωφεληθούν είτε άµεσα είτε µέσω της
ενσωµάτωσης των νέων κολεγίων176. Η κρατική χρηµατοδότηση κατέληξε να αποτελεί
περίπου το ένα τρίτο των εξόδων των πανεπιστηµιακών κολεγίων, παραµένοντας ωστόσο
σε χαµηλά επίπεδα συγκρινόµενη µε την κρατική οικονοµική υποστήριξη σε χώρες όπως η
Γερµανία και η Γαλλία, ενώ οι πόροι των κολεγίων συµπληρώνονταν από τις τοπικές
αρχές, τις επιχειρήσεις και τα δίδακτρα των φοιτητών. Η κρατική χορηγία όµως
συνοδευόταν και από συγκεκριµένες προϋποθέσεις, καθώς βασικό κριτήριο για την
προσφορά της αποτελούσε το ευρύ πρόγραµµα σπουδών και δεν παραχωρούνταν σε µικρά
τεχνικά κολέγια µε στοιχειώδες επίπεδο διδασκαλίας, κατά συνέπεια όσο αυτή αυξανόταν
τόσο µεγάλωναν και οι πιέσεις για την αποµάκρυνση των πανεπιστηµιακών κολεγίων από
µια καθαρά τεχνική και εξειδικευµένη εκπαίδευση.
Η εκστρατεία των νέων κολεγίων για αναβάθµιση του κύρους τους και την
αναγνώριση του δικαιώµατος να απονέµουν ακαδηµαϊκούς τίτλους ευοδώθηκε στο
γύρισµα του αιώνα. Το 1900 αναγνωρίστηκε πρώτο το Πανεπιστήµιο του Birmingham,
καταφέρνοντας να συγκεντρώσει σηµαντική οικονοµική και πολιτική υποστήριξη, και
176
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σύντοµα ακολούθησαν άλλα πέντε πανεπιστήµια ως συνέπεια του ανταγωνισµού µεταξύ
των πόλεων: Liverpool (1903), Manchester (1904), Leeds (1904), Sheffield (1905) και
Bristol (1909). Σύµφωνα µε τον Joseph Chamberlain (1836-1914), βασικό υποστηρικτή
της απόδοσης πανεπιστηµιακού στάτους στο κολέγιο του Birmingham, τα νέα
πανεπιστήµια σε καµία περίπτωση δεν είχαν σκοπό να ανταγωνιστούν την Οξφόρδη και το
Καίµπριτζ, καθώς αφενός δεν ήταν ικανά για κάτι τέτοιο, αφετέρου απευθύνονταν σε
διαφορετική πελατεία. Αντιθέτως έπρεπε να στοχεύουν στην εκπαίδευση των ανθρώπων
που θα εργάζονταν σε τεχνικές και διοικητικές θέσεις των επιχειρήσεων και της
βιοµηχανίας. «Στην πραγµατικότητα έχουµε στόχο να πράξουµε για όσους εµπλέκονται
στο εµπόριο και τη βιοµηχανία ό,τι γίνεται έως τώρα για τα νοµικά και ιατρικά
επαγγέλµατα και, καθώς θα προσφέρουµε τη γενική εκπαίδευση που θεωρείται
απαραίτητη για την άσκηση του νου και τη διεύρυνση της κατανόησης, ελπίζουµε επίσης
να διαµορφώσουµε τη διδασκαλία έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρονται να αποκοµίσουν
πρακτικά οφέλη»177. Εποµένως τα νέα επαρχιακά πανεπιστήµια φαινόταν να προσφέρουν
ένα νέο πρότυπο πανεπιστηµίου, συνδυάζοντας τη γενική µε την επαγγελµατική
εκπαίδευση στο εσωτερικό ενός πανεπιστηµίου, διαφέροντας από ένα απλό τεχνικό
κολέγιο ή µια επαγγελµατική σχολή, παρουσιάζοντας έτσι αναλογίες µε τα γερµανικά
Technische Hochschulen ή τις γαλλικές σχολές επιστηµών της ίδιας εποχής.
Τα επαρχιακά πανεπιστήµια επιτελούσαν έναν ρόλο συµπληρωµατικό εκείνου των
αρχαίων ιδρυµάτων, προσφέροντας τεχνική, επιστηµονική και γενικότερη εκπαίδευση για
τις ανάγκες του αυξανόµενου πληθυσµού των επαρχιακών πόλεων που δεν διέθετε την
οικονοµική δυνατότητα να στείλει τα παιδιά του στην Οξφόρδη και το Καίµπριτζ. Σε
αντίθεση µε αυτά, τα νέα πανεπιστήµια προσέφεραν µια ποικιλία νέων µαθηµάτων, συχνά
µε καθαρά επαγγελµατικό προσανατολισµό, ζητούσαν χαµηλά δίδακτρα και δεν είχαν την
απαίτηση της διαµονής σε αυτά, γεγονός που µείωνε κατά πολύ το κόστος της
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Παράλληλα δεν έκαναν θρησκευτικές διακρίσεις και
λάµβαναν πρόνοια για την εκπαίδευση των γυναικών, ενώ έδωσαν έµφαση στην
επιστηµονική έρευνα και την τοπική προσφορά, αναπτύσσοντας στενούς δεσµούς µε τις
τοπικές κοινότητες. Ωστόσο έπρεπε να συναγωνιστούν την Oxbridge, ελιτίστικη «ιδέα του
πανεπιστηµίου», η οποία είχε ήδη κατορθώσει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας χωρίς να εγκαταλείψει τις ουσιώδεις αξίες της, θέτοντας το πρότυπο
για την ιδανική διδασκαλία, τη σχέση µεταξύ ανθρωπιστικών και φυσικών επιστηµών, τον
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ακαδηµαϊκό ρόλο και τη φοιτητική ζωή. Τα νέα πανεπιστήµια σε καµία περίπτωση δεν
κατόρθωσαν να ανταγωνιστούν αυτό το πρότυπο και να αµφισβητήσουν το γενικότερο
κύρος του, αντιθέτως έχει υποστηριχθεί ότι προσπάθησαν να αναβαθµίσουν τη θέση τους
µιµούµενα τα Oxbridge χαρακτηριστικά χωρίς να καταφέρουν να υπερβούν τον τοπικό
χαρακτήρα τους, γεγονός που τα οδήγησε σε υποδεέστερη θέση και σε υποβάθµιση
παράλληλα µε τη σταδιακή παρακµή των αγγλικών επαρχιών178.
Η κλασική µελέτη του Michael Sanderson για τη σχέση µεταξύ αστικών
πανεπιστηµίων, βιοµηχανίας και επιχειρήσεων κατέληξε σε θετικά συµπεράσµατα για τα
πρώτα179. Η σχέση αυτή δεν περιορίστηκε στην κρίσιµη οικονοµική συνεισφορά εκ µέρους
της βιοµηχανίας, αλλά λειτούργησε αµφίδροµα. Η συµβολή των αγγλικών πανεπιστηµίων
υπήρξε αξιόλογη και υπολογίσιµη, καθώς αυτά λειτούργησαν ως καθοδηγητικά κέντρα
επιστηµονικών και τεχνολογικών καινοτοµιών για τη βιοµηχανία και τις πρακτικές της,
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε τοµείς όπως οι εξορύξεις, η
µεταλλουργία, η µηχανουργία, η ναυπηγική, η ηλεκτρολογία και περιοχές της χηµικής
βιοµηχανίας. Επιπλέον, προσέφεραν τις εγκαταστάσεις τους σε εταιρείες για έρευνα και
ποιοτικό έλεγχο όποτε τους ζητήθηκε κάτι τέτοιο, σε µία περίοδο µάλιστα κατά την οποία
τα εργαστήρια στο εσωτερικό των εταιρειών βρίσκονταν στα σπάργανα και δεν υπήρχαν
ανάλογα κρατικά κέντρα. Επίσης, αφού δεν αντιτίθεντο στην επαγγελµατική εκπαίδευση,
εκπαίδευσαν αρκετούς φοιτητές που αργότερα σταδιοδρόµησαν στη βιοµηχανία και τις
επιχειρήσεις, προερχόµενοι συχνά από ένα ανάλογο υπόβαθρο. Βέβαια άλλοι ιστορικοί,
στο πλαίσιο µιας µεγάλης συζήτησης σχετικά µε την οικονοµική υστέρηση της Βρετανίας
από το τέλος του 19ου αιώνα, έχουν θεωρήσει ως αιτία µεταξύ άλλων την ανεπαρκή
επιστηµονική και τεχνική εκπαίδευση και το ήθος που δηµιουργούσε η πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση. Για τον Sanderson, ακόµα και αν δεχθούµε ότι πράγµατι παρατηρήθηκε µια
τέτοια υστέρηση, δεν θα πρέπει να κατηγορηθούν τα πανεπιστήµια, αλλά µάλλον η στάση
των ίδιων των βιοµηχάνων και επιχειρηµατιών που φάνηκαν απρόθυµοι να αναγνωρίσουν
τη σηµασία της επιστηµονικής έρευνας, να αναγνωρίσουν την ανεπάρκεια των εµπειρικών
µεθόδων, να αποδεχθούν τη σηµασία του σύγχρονου µάνατζµεντ και να προσλάβουν
καταρτισµένους επιστήµονες και µηχανικούς. «Το πιο επίβουλο κακό δεν υπήρξε η
178

Thomas William Heyck, “The Idea of a University in Britain, 1870-1970”, History of European Ideas 8
(1987): 205-219· Elizabeth J. Morse, “English Civic Universities and the Myth of Decline”, History of
Universities 11 (1992): 177-204 και Sarah V. Barnes, “England’s Civic Universities and the Triumph of the
Oxbridge Ideal”, History of Education Quarterly 36 (1996): 271-305.
179
Βλ. Michael Sanderson, The Universities and British Industry, 1850-1970, London: Routledge & Kegan
Paul, 1972, 61-120, 184-213 και του ιδίου, “The English Civic Universities and the ‘Industrial Spirit’, 18701914”, Historical Research 61 (1988): 90-104, όπου επαναλαµβάνονται τα βασικά συµπεράσµατά του
αρκετά χρόνια αργότερα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

123

εχθρική έναντι της βιοµηχανίας στάση των πανεπιστηµίων όσο η εχθρική στάση της
βιοµηχανίας έναντι των διανοητικών και ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων»180.
Ωστόσο το ζήτηµα της «παρακµής» της βρετανικής επιστήµης και οικονοµίας
τέθηκε σε διάφορες περιόδους από τους ανθρώπους της εποχής, οδηγώντας σε εκτεταµένες
συζητήσεις. Κατά συνέπεια εξελίξεις όπως οι µεταρρυθµίσεις στο Καίµπριτζ και την
Οξφόρδη, η ακαδηµαϊκή αναγνώριση των φυσικών επιστηµών, η δηµιουργία των αστικών
πανεπιστηµίων, η στήριξή τους από τη βιοµηχανία και η αναβάθµισή τους, αλλά και ο
αυξηµένος ρόλους του κράτους στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιστηµονικής
έρευνας, θα πρέπει να ιδωθούν και υπό αυτό το πρίσµα. Η πρώτη συζήτηση περί
«παρακµής» έλαβε χώρα κατά τη δεκαετία του 1830 οπότε, µε επίκεντρο της κριτικής τη
Βασιλική Εταιρεία, υποστηρίχθηκε ότι η βρετανική επιστήµη υπολειπόταν σε οργάνωση
και επιτεύγµατα έναντι άλλων χωρών και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Μέσα από αυτές τις
διαµάχες προέκυψε η ίδρυση του British Association for the Advancement of Science
(Βρετανικός Σύνδεσµος για την Προαγωγή της Επιστήµης), οι µεταρρυθµίσεις στο
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, η ίδρυση των νέων κολεγίων στο Λονδίνο που αναφέραµε
παραπάνω και η απόφαση για κρατική χρηµατοδότηση επιστηµονικής έρευνας µέσω της
Βασιλικής Εταιρείας181. Ωστόσο η κρατική υποστήριξη των φυσικών επιστηµών και της
έρευνας περιορίστηκε στην ενίσχυση επίσηµων επιστηµονικών επιτροπών, επιστηµονικών
εταιρειών για συγκεκριµένες εργασίες και κυρίως σε αποστολές και εξερευνήσεις, καθώς
παρέµεινε κυρίαρχη µια laissez-faire στάση, ακόµα και σε περιπτώσεις όπως τα
σκωτσέζικα πανεπιστήµια που παραδοσιακά λάµβαναν κάποια ενίσχυση από την κεντρική
κυβέρνηση182.
Η συζήτηση επαναλήφθηκε µε µεγαλύτερη ένταση από το τέλος της δεκαετίας του
1860, όταν στην ∆ιεθνή Έκθεση των Παρισίων το 1867 η βρετανική παρουσία υπήρξε
εξαιρετικά φτωχή συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη του 1851, γεγονός που σήµανε
συναγερµό για την απώλεια της τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής υπεροχής και για
ενδεχόµενη ανεπάρκεια της βρετανικής οργάνωσης, ενώ οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν µε την
οικονοµική ύφεση που ακολούθησε την επόµενη δεκαετία και την ενίσχυση του διεθνούς
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ανταγωνισµού, κυρίως µετά τη δηµιουργία της γερµανικής αυτοκρατορίας. Όταν τις
δεκαετίες του 1880 και 1890 η βρετανική αγορά άρχισε να κατακλύζεται από γερµανικά
και αµερικανικά προϊόντα διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι απόψεις περί σχετικής
βιοµηχανικής και οικονοµικής υστέρησης και ανεπαρκούς επιστηµονικής και τεχνικής
εκπαίδευσης. Παράλληλα, η άνοδος των νέων επιστηµονικών βιοµηχανιών, αλλά και οι
απαιτήσεις παλαιότερων όπως η βιοµηχανία χάλυβα, καθιστούσαν σαφή την ανάγκη της
επιστηµονικής έρευνας και του σωστά καταρτισµένου προσωπικού. Η περίπτωση της
βιοµηχανίας συνθετικών βαφών αποτελούσε το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα: παρότι ο
William Perkin (1838-1907) ανακάλυψε την πρώτη χρωστική ανιλίνης το 1856, η
περαιτέρω ανάπτυξη και εκµετάλλευσή τους υπήρξε σχεδόν αποκλειστικά γερµανική
υπόθεση, ενώ η ανάγκες της βιοµηχανίας σε χηµικούς καλυπτόταν από γερµανούς ειδικούς
ή µέσω σπουδών σε γερµανικά πανεπιστήµια· άλλωστε η πρώτη έδρα οργανικής χηµείας
συστήθηκε µόλις το 1874 στο Manchester. Επίσης την ίδια περίοδο παρατηρήθηκαν
σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τα µεγέθη των εταιρειών, που σε συνδυασµό µε
την έλευση του αµερικανικού επιστηµονικού µάνατζµεντ κατέστησαν επιτακτική την
ανάγκη για ανώτερη εκπαίδευση στις οικονοµικές και εµπορικές επιστήµες. Τέλος, τα
οργανωτικά προβλήµατα και τα τεχνικά ελαττώµατα του οπλισµού του βρετανικού
στρατού κατά τον πόλεµο των Μπόερς ενέτειναν ανάλογες συζητήσεις που σε συνδυασµό
µε άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό στις
διεθνείς αγορές οδήγησαν σε µια βαθιά κρίση της εθνικής συνείδησης. Κατά συνέπεια, στο
γύρισµα του αιώνα εκδηλώθηκε η έννοια της «εθνικής αποδοτικότητας», κυριαρχώντας
στη βρετανική πολιτική και πολιτική σκέψη, συνενώνοντας µάλιστα πολιτικούς
ολόκληρου του φάσµατος, µε αρκετούς από αυτούς να είναι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων
Σε µια τέτοια προσπάθεια τα πανεπιστήµια προφανώς έπρεπε να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο για τη διατήρηση και ισχυροποίηση της βρετανικής αυτοκρατορίας183.
Σε ολόκληρο το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα συστήθηκαν αλλεπάλληλες
επιτροπές, τις οποίες συχνά ακολούθησαν κοινοβουλευτικές συζητήσεις και αποφάσεις,
για την εξέταση του επιπέδου και των αναγκών της επιστηµονικής και τεχνικής
εκπαίδευσης,

της

χρηµατοδότησης

της

επιστηµονικής

έρευνας,

της

βασικής

συµπεριλαµβανοµένης, και της εφαρµογής των φυσικών επιστηµών στη βιοµηχανία. Σε
183

Το Peter Alter, The Reluctant Patron: Science and the State in Britain, 1850-1920, Oxford: Berg
Publishers, 1987, ιδιαίτερα τα κεφάλαια 2 και 3, αποτελεί την κλασική µελέτη σχετικά µε την επίγνωση
αυτής της κρίσης και τους τρόπους αντιµετώπισής της αναφορικά µε την ανώτερη εκπαίδευση και τις
φυσικές επιστήµες. Βλ. επίσης Margaret Gowing, “Science, Technology and Education: England in 1870”,
Oxford Review of Education 4 (1978): 3-17.
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αυτές αποφασιστικό ρόλο διαδραµάτισε µια οµάδα φυσικών επιστηµόνων, «ερασιτεχνών»
και

πανεπιστηµιακών

καθηγητών,

συµµετέχοντας

σε

επιτροπές

αλλά

κυρίως

λειτουργώντας ως λόµπι, αρχικά υπό τη µορφή ανεπίσηµων οργανώσεων και αργότερα
επηρεάζοντας µέσω του προσωπικού κύρους και των σηµαντικών θέσεων που απέκτησαν
πολλοί από αυτούς184. Όλες αυτές οι συζητήσεις και πιέσεις, οπού αρκετά συχνά
παρατηρήθηκε ένας αυξανόµενος θαυµασµός για το εκπαιδευτικό σύστηµα και την
επιστηµονική οργάνωση της Γερµανίας, έχουν θεωρηθεί σηµαντικοί παράγοντες για
αποφάσεις όπως η πρώτη οργάνωση δηµόσιων δευτεροβάθµιων σχολείων το 1870 πριν
την τελική ρύθµιση του 1902, η κρατική χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων και της
έρευνας συγκεκριµένων επιστηµόνων, η ανάπτυξη της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης
µέσω νέων ιδρυµάτων, η µεγαλύτερη έµφαση που έδωσαν τα βρετανικά πανεπιστήµια
στην εκπαίδευση µηχανικών, η ίδρυση νέων εξειδικευµένων σχολών, όπως λόγου χάρη η
School of Tropical Medicine (Σχολή Ιατρικής Τροπικών Περιοχών) (1899) σε Λονδίνο και
Liverpool για τις ιατρικές ανάγκες των αποικιών, η καθιέρωση της ανώτερης εκπαίδευσης
στις οικονοµικές και εµπορικές επιστήµες µέσω της ίδρυσης του London School of
Economics (Σχολή Οικονοµικών του Λονδίνου) (1895), ανάλογης σχολής στο
Birmingham (1902) και της καθιέρωσης του tripos στα οικονοµικά στο Καίµπριτζ, αλλά
και η ίδρυση του National Physical Laboratory (Εθνικό Εργαστήριο Φυσικής) (1900). Το
τελευταίο

υπήρξε

αποτέλεσµα

µιας

µακροχρόνιας

εκστρατείας

συγκεκριµένων

επιστηµόνων που ζητούσαν ένα εργαστήριο µε πρότυπο του Physikalisch-TechnischeReichsanstalt του Βερολίνου και το συνδυασµό βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας που
προσέφερε, ωστόσο, σε αντίθεση µε αυτό, το αγγλικό εργαστήριο ιδρύθηκε και
λειτούργησε για πολλά χρόνια χρηµατοδοτούµενο από ένα συνδυασµό κρατικών και
ιδιωτικών κεφαλαίων, ελεγχόµενο από µία ανεξάρτητη επιτροπή όπου εκπροσωπούνταν το
κράτος, οι επιστήµονες και η βιοµηχανία185.
Την ίδια εποχή δηµιουργήθηκε επίσης το σύγχρονο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου
µετά από εκτεταµένες συζητήσεις και επιτροπές που προσπαθούσαν να επιλύσουν το
πρόβληµα της ενοποίησης του διδακτικού ρόλου που επιτελούσαν τα διάφορα κολέγια και
του εξεταστικού που αποτελούσε τη µοναδική λειτουργία του κεντρικού πανεπιστηµίου.
184

Για τις δύο γνωστότερες κινήσεις της εποχής βλ. Roy MacLeod, “The X-Club a Social Network of
Science in Late-Victorian England”, Notes and Records of the Royal Society of London 24 (1970): 305-322·
Ruth Burton, “‘Huxley, Lubbock, and Half a Dozen Others’: Professionals and Gentlemen in the Formation
of the X-Club, 1851-1864”, Isis 89 (1998): 410-444 και Roy M. MacLeod, “The Support of Victorian
Science: The Endowment of Research Movement in Great Britain, 1868-1900”, Minerva 9 (1971): 197-230
185
Russell Moseley, “The Origins and Early Years of the National Physical Laboratory: A Chapter in the
Pre-history of British Science Policy”, Minerva 16 (1978): 222-250.
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Τελικά µε νόµο του 1898 αυτό επετεύχθη µε τη δηµιουργία οκτώ σχολών – Θεολογίας,
Τεχνών, Νοµικής, Μουσικής, Ιατρικής, Φυσικών Επιστηµών, Μηχανικών, Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών – που θα σχηµατίζονταν από υπάρχοντα ιδρύµατα του
Λονδίνου. Όλοι οι καθηγητές τους θα αναγνωρίζονταν ως καθηγητές του Πανεπιστηµίου
και θα αντιπροσωπεύονταν στη διοίκηση και στις εξεταστικές επιτροπές. Τα εξωτερικά
διπλώµατα διατηρήθηκαν, ωστόσο τώρα οι υποψήφιοι θα έδιναν τις ίδιες εξετάσεις µε
τους τακτικούς φοιτητές και στις εξεταστικές επιτροπές έπρεπε να συµµετέχουν καθηγητές
του Πανεπιστηµίου186. Μέχρι το 1914 το νέο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου αποτελούταν
από 64 ιδρύµατα, περιλαµβάνοντας τα παλαιότερα κολέγια, διάφορες παλαιές και νεότερες
σχολές και άλλα ιδρύµατα σχετικά µε την ιατρική, τη γεωργία, τη θεολογία και την
εκπαίδευση δασκάλων. Το γιγαντιαίο ίδρυµα αντιπροσώπευε ένα νέο είδος ακαδηµαϊκής
οργάνωσης, αντάξιο της µητρόπολης του έθνους και της αυτοκρατορίας. Αναµφίβολα
όµως το σύµβολο της πολιτικής της αποδοτικότητας υπήρξε το Imperial College of
Science and Technology (Αυτοκρατορικό Κολέγιο Επιστηµών και Τεχνολογίας) (1907), το
οποίο ιδρύθηκε στο Λονδίνο µέσω της συγχώνευσης τριών παλαιότερων κολεγίων µε ρητό
πρότυπο το Technische Hochschule του Βερολίνου, παρουσιάζοντας σύντοµα σηµαντικό
έργο εφαρµοσµένης έρευνας για τις ανάγκες της βιοµηχανίας και εκπαιδεύοντας
µηχανικούς µε επιτυχηµένη σταδιοδροµία σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ωστόσο, όπως
συνέβη και µε αρκετά από τα ιδρύµατα που δηµιουργήθηκαν από το τέλος του 19ου
αιώνα, η ίδρυση και η λειτουργία του Imperial βασίστηκε σε σηµαντικό βαθµό στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος συνεισέφερε µεν οικονοµικά για τη συγκέντρωση των
µεγάλων ποσών που απαιτούσαν αυτά τα εγχειρήµατα, χωρίς όµως να διαθέτει ένθερµη,
σταθερή και συνεπή πολιτική, στάση που θα άλλαζε από την εµπειρία του επερχόµενου
Πολέµου.

Στο χρονικό διάστηµα που έλαβαν χώρα όλες αυτές οι εξελίξεις στην Αγγλία,
συνέβησαν σηµαντικές αλλαγές και στα υπόλοιπα τρία περιφερειακά έθνη. Η Σκωτία
διέθετε πανεπιστήµια στις τρεις από τις τέσσερις µεγαλύτερες πόλεις της, ως εκ τούτου δεν
υπήρχε ανάγκη για την ίδρυση νέων ιδρυµάτων. Η τέταρτη, το Dundee, απέκτησε ένα
πανεπιστηµιακό κολέγιο το 1883, το οποίο όµως σύντοµα συνδέθηκε µε το κοντινό
πανεπιστήµιο του St. Andrews. Από το µέσο του αιώνα τα πανεπιστήµια έγιναν
αντικείµενο έντονης κριτικής που έθεσε επιτακτικά το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων µε

186

Τµήµα του νόµου παρατίθεται στο M. Sanderson, Universities in the nineteenth century, 205-206.
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αφορµή κυρίως δύο λόγους. Ο πρώτος αφορούσε την παραδοχή ότι το σκωτσέζικο
πανεπιστηµιακό σύστηµα ήταν ανεπαρκές στο να προσφέρει προχωρηµένη επιστηµονική
εκπαίδευση, κάτι που αποδεικνυόταν από το γεγονός ότι οι σηµαντικότεροι επιστήµονες
και η πλειονότητα των πανεπιστηµιακών καθηγητών ολοκλήρωναν τις σπουδές τους εκτός
Σκωτίας, συχνά µάλιστα χωρίς να λάβουν κάποιο δίπλωµα από τα πανεπιστήµια της
χώρας, επιλέγοντας αντιθέτως τα αγγλικά πανεπιστήµια, ειδικά το Καίµπριτζ στην
περίπτωση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών187. Βασική αιτία αυτού του φαινοµένου
θεωρήθηκε το χαµηλό επίπεδο της διδασκαλίας, ιδιαίτερα των µαθηµατικών, που δεν
επαρκούσε για ανώτερες σπουδές και αποδιδόταν στο δηµοκρατικό χαρακτήρα της
σκωτσέζικης εκπαίδευσης. Ο δεύτερος λόγος προέκυψε µετά την εξαιρετικά χαµηλή
επίδοση των σκωτσέζων φοιτητών στις εξετάσεις για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα
στα µαθήµατα των ελληνικών και της άλγεβρας, καθώς θεωρήθηκε ότι ο γενικός
χαρακτήρας των σπουδών παρεµπόδιζε την εµβάθυνση και τον επιδέξιο χειρισµό των
γνώσεων, ικανότητες στις οποίες διέπρεπαν αντιθέτως οι απόφοιτοι της Οξφόρδης και του
Καίµπριτζ. Το 1858 αποφασίστηκε η καθιέρωση ενός οµοιόµορφου τετραετούς
προγράµµατος σπουδών αποτελούµενου από τα µαθήµατα των αγγλικών, των ελληνικών,
των λατινικών, των µαθηµατικών, της φυσικής φιλοσοφίας, της λογικής και της ηθικής
φιλοσοφίας, χωρίς ωστόσο να µεταβληθούν οι προϋποθέσεις εισαγωγής των φοιτητών.
Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα εξειδίκευσης µε την εισαγωγή τιµητικών διπλωµάτων
σε

τέσσερις

περιοχές

αποτελούµενες

από

συνδυασµούς

µαθηµάτων

όπου

περιλαµβάνονταν και οι φυσικές επιστήµες. Στην πράξη, όµως, η κατάσταση δεν
µεταβλήθηκε ιδιαίτερα, καθώς ελάχιστοι φοιτητές ενδιαφέρθηκαν για τα νέα διπλώµατα,
ενώ και η θέση των φυσικών επιστηµών παρέµεινε όπως προηγουµένως.
Η εποχή αυτή χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετική άνθηση της επιστηµονικής ζωής
στα πανεπιστήµια της Σκωτίας, γεγονός που ενδεχοµένως δικαιολογεί την αρνητική
υποδοχή αυτών των αλλαγών. Κεντρική προσωπικότητα αναµφίβολα αποτελεί ο William
Thomson (1824-1907), µετέπειτα Λόρδος Kelvin, ο οποίος αφού αποφοίτησε ως 2ος
wrangler από το Καίµπριτζ το 1845 ανέλαβε τον επόµενο χρόνο της έδρα φυσικής
φιλοσοφίας στη Γλασκώβη. Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα στη θερµοδυναµική και
τον ηλεκτρισµό τον οδήγησαν στη δηµιουργία ενός εργαστηρίου για τον πειραµατικό
έλεγχο των υποθέσεών του όπου σύντοµα χρησιµοποίησε ως βοηθούς προπτυχιακούς
187

Για το ρόλο του Καίµπριτζ στην περίπτωση της φυσικής βλ. David B. Wilson, “The educational matrix:
physics education at early-Victorian Cambridge, Edinburgh and Glasgow Universities”, P. M. Harman (ed.),
Wranglers and physicists: studies on Cambridge mathematical physics in the nineteenth century,
Manchester: Manchester University Press, 1985, 12-48
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φοιτητές. Για την εκπαίδευσή τους στις τεχνικές των µετρήσεων ακριβείας δηµιούργησε το
1855 επιπλέον ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικής που στην πορεία αναγνωρίστηκε
επίσηµα από το Πανεπιστήµιο και αποτέλεσε πρότυπο για τη συγκρότηση και άλλων
εργαστηρίων φυσικής στα βρετανικά πανεπιστήµια. Τα έργο που πραγµατοποιήθηκε σε
αυτά τα εργαστήρια συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχή πόντιση του υπερατλαντικού
τηλεγραφικού καλωδίου το 1866, αποφέροντας στον Thomson όχι µόνο διεθνή
αναγνώριση, αλλά και σηµαντικά οικονοµικά οφέλη από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για
τις συσκευές του, χρήµατα που χρησιµοποίησε και για την περαιτέρω ανάπτυξη του
εργαστηρίου του, ενώ παράλληλα κατέδειξε την ανεπάρκεια των παραδοσιακών
εµπειρικών µεθόδων της βρετανικής βιοµηχανίας. Γύρω από τον Thomson συγκεντρώθηκε
ένας ευρύτερος κύκλος µαθητών, καθηγητών και συνεργατών που ταυτόχρονα µε την
κατοχή πανεπιστηµιακών εδρών επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είχαν σηµαντικές
συνεισφορές στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής βιοµηχανίας και της ναυπηγικής,
αναπτύσσοντας έτσι µια σχέση µεταξύ των πανεπιστηµίων και της βιοµηχανίας που δεν
υπήρχε πουθενά αλλού αυτή την περίοδο188.
Ωστόσο όλοι αυτοί οι επιστήµονες είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο
Καίµπριτζ και αυτό το γεγονός αποτελούσε τη σηµαντικότερη κατηγορία εναντίον του
σκωτσέζικου συστήµατος. Τελικά, µετά από µια περίοδο έντονων συζητήσεων και το
διορισµό µίας νέας επιτροπής, το 1889 πραγµατοποιήθηκαν οι σηµαντικότερες
νοµοθετικές ρυθµίσεις. Με αυτές προωθήθηκε η περαιτέρω εξειδίκευση των
πανεπιστηµιακών διπλωµάτων, καθώς αυτά διακρίθηκαν σε τετραετείς τιµητικούς τίτλους
και σε απλά τριετή διπλώµατα απευθυνόµενα σε υποψήφιους κληρικούς και δασκάλους.
Οι φοιτητές µπορούσαν να ακολουθούν εξειδικευµένες σπουδές από τα πρώτα έτη και για
την ανάπτυξη των σπουδών φυσικών επιστηµών δηµιουργήθηκαν τα επόµενα χρόνια
αυτόνοµες σχολές σε όλα τα πανεπιστήµια, κάτι που επέτρεψε τη δηµιουργία πολλών νέων
εξειδικευµένων εδρών. Παράλληλα επιτράπηκε, σχετικά καθυστερηµένα, η φοίτηση των
γυναικών, ενώ καθιερώθηκαν υποχρεωτικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήµια
που, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπό
κρατική µέριµνα, οδήγησαν στην αύξηση της µέσης ηλικίας εγγραφής κατά δύο έτη, χωρίς
188

Βλ. Crosbie Smith and M. Norton Wise, Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin,
Cambridge: Cambridge University Press, 1989, ιδιαίτερα τα κεφάλαια 5, 19 και 20. Για την ανάπτυξη και τη
σηµασία του εργαστηρίου του Thomson βλ. επίσης Graeme Goody, “Precision measurement and the genesis
of physics teaching laboratories in Victorian Britain”, British Journal for the History of Science 23 (1990):
25-51, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το William Thomson, “Scientific Laboratories”, Nature 31 (1885):
409-413. Για τη σχέση µεταξύ των πανεπιστηµίων της Σκωτίας και της βιοµηχανίας βλ. M. Sanderson,
Universities and British Industry, 160-183.
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όµως αυτοί οι περιορισµοί να ανακόψουν τις ευκαιρίες στους νέους από τα λιγότερο
προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα.
Οι µεταρρυθµίσεις του 1889 έφεραν τα πανεπιστήµια της Σκωτίας εγγύτερα στην
αγγλική εκπαιδευτική φιλοσοφία, κάτι που θεωρήθηκε από ορισµένους κύκλους ως µια
προσπάθεια «εξαγγλισµού» της διακριτής σκωτσέζικης δηµοκρατικής εκπαιδευτικής
παράδοσης που βρισκόταν πλησιέστερα στην ηπειρωτική Ευρώπη παρά στην Αγγλία. Η
άποψη αυτή επανήλθε τις τελευταίες δεκαετίες ως επακόλουθο της έκδοσης του βιβλίου
The Democratic Intellect του G. E. Davie, όπου µε έναν πατριωτικό τόνο ανέγνωσε υπό
αυτό το πρίσµα τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. Ωστόσο αυτή η αντίληψη έχει θεωρηθεί
απλουστευτική τόσο για τις διαµάχες που συνόδευσαν τις µεταρρυθµίσεις όσο και για τις
διαφορές µεταξύ των σκωτσέζικων και αγγλικών προγραµµάτων σπουδών189. Αντιθέτως η
µεταρρύθµιση έχει θεωρηθεί ως προσπάθεια προσαρµογής ενός παλαιού συστήµατος στον
πολλαπλασιασµό των ευκαιριών σταδιοδροµίας στη βρετανική αυτοκρατορία και στις
απαιτήσεις της βιοµηχανικής κοινωνίας, της επαγγελµατοποίησης και της ανάπτυξης των
ίδιων των επιστηµών, δηλαδή σε παράγοντες κοινούς και στα δύο τµήµατα του νησιού, µια
προσπάθεια που τελικά δάνεισε στοιχεία µιας εναλλακτικής παράδοσης σε όλα τα
βρετανικά πανεπιστήµια190.
Η Ουαλία δεν διέθετε κάποια ξεχωριστή πανεπιστηµιακή παράδοση και η µικρή της
ελίτ συνήθως απέβλεπε στην Οξφόρδη για την εκπαίδευσή της, ωστόσο στη χώρα
κυριαρχούσαν θρησκευτικά οι µη κοµφορµιστές που επιθυµούσαν την ίδρυση φθηνών,
κοσµικών κολεγίων. Αυτή η απαίτηση συνέπεσε µε µια νέα αίσθηση εθνικής ταυτότητας,
µε τη µεταµόρφωση της χώρας από την εκβιοµηχάνιση και την ανάπτυξη µιας µεσαίας
τάξης που επιζητούσε επαγγελµατική εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό κίνηµα που
αναπτύχθηκε οδήγησε τελικά στην ίδρυση ενός κολεγίου στο Aberystwyth (1872),
µάλιστα µε σηµαντική οικονοµική υποστήριξη από εράνους που διενεργήθηκαν σε
εργοτάξια και εκκλησίες, γεγονός που συνέβαλε στην εδραίωση της θεώρησης των
ουαλικών κολεγίων ως «πανεπιστήµιο του λαού»191. Την επίσηµη αναγνώριση του
κολεγίου ακολούθησε το 1882 η κρατική χρηµατοδότηση, νωρίτερα µάλιστα από τα
αγγλικά πανεπιστήµια, και τελικά η ίδρυση ακόµα δύο κολεγίων στο Cardiff (1883) και το
Bangor (1884). Το 1893 δηµιουργήθηκε το οµόσπονδο Πανεπιστήµιο της Ουαλίας για τη
189
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διενέργεια εξετάσεων και την απονοµή διπλωµάτων. Το κολέγιο του Cardiff, ευρισκόµενο
στην πιο ανεπτυγµένη βιοµηχανικά περιοχή, θύµιζε ένα αγγλικό αστικό πανεπιστήµιο
όµως, όπως συνέβη και σε διάφορα από αυτά, η τοπική βιοµηχανία δεν επέδειξε ιδιαίτερο
ενθουσιασµό192. Τα άλλα δύο κολέγια επικεντρώθηκαν στη διδασκαλία κλασικών
µαθηµάτων και στην εκπαίδευση δασκάλων και κληρικών, άλλωστε η έλλειψη δασκάλων
για την αναπτυσσόµενη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπήρξε µία από τις αιτίες που
παρεµπόδιζαν την εξέλιξη των κολεγίων. Επιπλέον, τα ουαλικά κολέγια συγκέντρωσαν
µεγάλο αριθµό φοιτητών προερχόµενων από την εργατική τάξη, αλλά και πολλές
γυναίκες, σε ποσοστά υψηλότερα από οπουδήποτε αλλού, καθώς το διδασκαλικό
επάγγελµα θεωρούταν ένα σηµαντικό µέσο κοινωνικής κινητικότητας. Τέλος, το
πανεπιστήµιο υπήρξε το σηµαντικότερο σύµβολο του αναδυόµενου ουαλικού εθνικισµού,
ενός εθνικισµού περισσότερο πολιτιστικού παρά πολιτικού, καθώς η εκπαίδευση
θεωρήθηκε σύµβολο εθνικής ενότητας και εθνικής πολιτιστικής αναγέννησης. Για να
παραθέσουµε τον E. J. Hobsbawm, «το εθνικό πανεπιστήµιο υπήρξε για ένα διάστηµα ο
πρώτος και µοναδικός εθνικός θεσµός ενός λαού του οποίου η µικρή χώρα δεν είχε καµιά
διοικητική ή άλλη οντότητα ξεχωριστή από την Αγγλία»193.
Στην Ιρλανδία, αντιθέτως, το ζήτηµα των πανεπιστηµίων αντανακλούσε τη
σύγκρουση θρησκειών και πολιτισµών, συµβόλισε την αποτυχία διαµόρφωσης µιας κοινής
ιρλανδικής ταυτότητας και αποδείχθηκε ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήµατα της
σχέσης της χώρας µε το Ηνωµένο Βασίλειο. Το παλαιό Trinity College του ∆ουβλίνου
υπήρξε ένας καθαρά αγγλικανικός θεσµός και, παρότι από το 1793 δεχόταν φοιτητές
οποιουδήποτε θρησκεύµατος, δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες για ανώτερη εκπαίδευση ούτε
της

καθολικής

πλειοψηφίας

του

νησιού

ούτε

της

ισχυρής

µειονότητας

των

πρεσβυτεριανών του βορρά. Οι τελευταίοι διατηρούσαν µια φιλελεύθερη και
ριζοσπαστική παράδοση, είχαν αναπτύξει δεσµούς µε τα σκωτσέζικα πανεπιστήµια και
εξέφραζαν την προτίµησή τους για µη δογµατική εκπαίδευση. Η άνοδος του Belfast ως
βιοµηχανικής πόλης και οι εκπαιδευτικές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν οδήγησαν στην
ίδρυση του Belfast Academical Institution το 1814, ενός καθαρά κοσµικού ιδρύµατος που
συνδύαζε τη δευτεροβάθµια και την ανώτερη εκπαίδευση και έλαβε κρατική χορηγία. Το
ζήτηµα της εκπαίδευσης του πληθυσµού των καθολικών, και ιδιαίτερα η προσπάθεια
αποσύνδεσης από τον έλεγχο του καθολικού κλήρου, οδήγησε τελικά το 1845 στην ίδρυση
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τριών κοσµικών ιδρυµάτων, τα Queen’s College στο Belfast, το Cork και το Galway. Τα
κολέγια αυτά ήταν ανοιχτά σε όλα τα δόγµατα, δεν περιλάµβαναν θεολογικές σχολές και
µπορούσαν να προσφέρουν θρησκευτική διδασκαλία µόνο σε εθελοντική βάση και µε
ιδιωτική χρηµατοδότηση. Πέντε χρόνια αργότερα δηµιουργήθηκε το Queen’s University
ως εξεταστικό σώµα στο πρότυπο του Λονδίνου. Από αυτά τα κολέγια µόνο εκείνο του
Belfast γνώρισε επιτυχία, τα άλλα δύο αντιθέτως σταδιακά παρήκµασαν, καθώς η
Καθολική Εκκλησία αντιτάχθηκε στη µεικτή εκπαίδευση και το χωρισµό της
θρησκευτικής από την κοσµική διδασκαλία, καταδικάζοντας τελικά τα κολέγια ως
επικίνδυνα για την πίστη και την ηθική των καθολικών. Λογική συνέπεια αυτής της
καταδίκης υπήρξε η ίδρυση ενός Καθολικού Πανεπιστηµίου στο ∆ουβλίνο το 1854, ως
πρύτανης του οποίου κλήθηκε ο John Newman. Το πανεπιστήµιο αυτό δεν µπορούσε να
απονέµει τίτλους, δεν λάµβανε φυσικά κρατική χρηµατοδότηση και µε την πάροδο του
χρόνου παρήκµασε. Πάντως οι ελπίδες για µια κοινή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην
Ιρλανδία που θα συνένωνε τις διάφορες κοινότητες µάλλον µαταιώθηκαν ως επακόλουθο
του Λιµού και µακροπρόθεσµα από την ταύτιση

του ιρλανδικού εθνικισµού µε τον

καθολικισµό .
Η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης που θα ικανοποιούσε τον καθολικό κλήρο, µε
δεδοµένη όµως τη βρετανική αρχή ότι το κράτος δεν θα έπρεπε να δηµιουργήσει ή να
χρηµατοδοτήσει οποιονδήποτε θρησκευτικό θεσµό στην Ιρλανδία, οδήγησε σε
µακροχρόνιες συζητήσεις και προτάσεις. Το 1879 επετεύχθη ένας συµβιβασµός µε την
ίδρυση του νέου Βασιλικού Πανεπιστηµίου της Ιρλανδίας στη θέση του παλαιού Queen’s
University, µε τη σηµαντική διαφορά ότι τώρα ακολουθούσε το πρότυπο του Λονδίνου
µετά το 1858, χορηγώντας τίτλους σε οποιονδήποτε επιτύγχανε στις εξετάσεις του
ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, σπουδών, τόπου καταγωγής ή φύλου. Ωστόσο το νέο
πανεπιστήµιο θεωρήθηκε προσωρινό τόσο από τους καθολικούς όσο και από τους
προτεστάντες και ακολούθησαν σχεδόν τρεις δεκαετίες έντονων συζητήσεων και σκληρών
διαµαχών. Τελικά το 1908 επετεύχθη ένας νέος συµβιβασµός: στη θέση του Βασιλικού
Πανεπιστηµίου δηµιουργήθηκε το Εθνικό Πανεπιστήµιο της Ιρλανδίας περιλαµβάνοντας
τα κολέγια του Cork, του Galway και το University College του ∆ουβλίνου, όπως είχε
µετονοµαστεί το Καθολικό Πανεπιστήµιο το 1882. Το Trinity College παρέµεινε
αµετάβλητο, ενώ το Queen’s College του Belfast µετατράπηκε σε ανεξάρτητο Queen’s
University. Και τα τρία ιδρύµατα λάµβαναν ετήσια κρατική χρηµατοδότηση και
θεωρητικά ήταν κοσµικά πανεπιστήµια, όµως στην πράξη αντανακλούσαν τις κύριες
θρησκευτικές κουλτούρες της Ιρλανδίας, αποτελώντας την εξέλιξη των παλαιότερων
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ιδρυµάτων. Το University College του ∆ουβλίνου έγινε φυτώριο ιρλανδών εθνικιστών,
συµπεριλαµβανοµένης της γενιάς της ανεξαρτησίας, µε αποστολή τη διαφύλαξη της
καθολικής ιρλανδικής παράδοσης, αλλά και την εξυπηρέτηση των στόχων µιας νέας
καθολικής µεσαίας τάξης. Το Trinity College παρέµεινε προπύργιο µιας αγγλικανικής ελίτ
που ταυτιζόταν µε το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ το πανεπιστήµιο του Belfast, παρότι
συγκέντρωνε τους προτεστάντες του βορρά, συνέχισε την παλαιότερη παράδοση
προσελκύοντας και αρκετούς καθολικούς. Σε κάθε περίπτωση, το 1908 σηµατοδοτεί την
αποτυχία των προσπαθειών για τη δηµιουργία ενός εθνικού πανεπιστηµίου και αποτελεί
προάγγελο της διαίρεσης της Ιρλανδίας194.

Έτσι, µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα κάθε πολιτική οντότητα των
βρετανικών νησιών απέκτησε τα δικά της πανεπιστήµια, τα οποία ως ένα βαθµό
διατηρούσαν τις ιδιαιτερότητές τους, ωστόσο άρχισαν να παρουσιάζουν στοιχεία ενός
ενιαίου συστήµατος συνδεόµενου και µε τις υπόλοιπες βαθµίδες της εκπαίδευσης, κυρίως
λόγω του κεντρικού και καθοριστικού ρόλου που διαδραµάτισε η κεντρική κυβέρνηση
µέσω των αποφάσεων και των χορηγιών της195. Αυτή την περίοδο γνώρισαν και την πρώτη
σηµαντική επέκταση, φθάνοντας το 1910-11 τους 27.728 φοιτητές, εκ των οποίων περίπου
το 20% ήταν γυναίκες. Από αυτούς οι 19.617 σπούδαζαν στην Αγγλία, οι 1.375 στην
Ουαλία και οι 6.736 στη Σκωτία, ενώ από τους φοιτητές της Αγγλίας οι 4.191 είχαν
επιλέξει το Καίµπριτζ, οι 3.442 την Οξφόρδη, οι 5.344 διάφορα κολέγια και ιατρικές
σχολές του Λονδίνου και οι υπόλοιποι 6.640 κάποιο από τα έντεκα επαρχιακά
πανεπιστήµια ή πανεπιστηµιακά κολέγια196. Βλέπουµε λοιπόν ότι η Οξφόρδη και το
Καίµπριτζ αποτελούσαν τα µεγαλύτερα µη οµόσπονδα πανεπιστήµια και µαζί µε το
Λονδίνο συγκέντρωναν τα δύο τρίτα του φοιτητικού σώµατος στην Αγγλία. Οι αριθµοί
φανερώνουν επίσης την αδυναµία των νέων πανεπιστηµίων να εκτοπίσουν τα παλαιά από
την ηγετική θέση τους στην πνευµατική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
Έχει υποστηριχθεί ότι η επέκταση και διαφοροποίηση των αγγλικών ιδρυµάτων
ανώτερης εκπαίδευσης έλαβε µια αυστηρά ιεραρχική µορφή που οδήγησε και σε µια
αντίστοιχη ιεράρχηση των δευτεροβάθµιων σχολείων. Στην κορυφή παρέµειναν η
Οξφόρδη και το Καίµπριτζ που συνέχισαν να λειτουργούν ως εθνικά πανεπιστήµια για την
194
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παραγωγή µιας ελίτ παραδοσιακού τύπου στην πολιτική, τη διοίκηση, τις επιχειρήσεις και
τα επαγγέλµατα, αντλώντας φοιτητές κυρίως από τα ιδιωτικά σχολεία µε τα οποία
µοιράζονταν τις αξίες της ελευθέριας εκπαίδευσης, παρά τις προσπάθειες επέκτασης σε
φτωχότερα στρώµατα µέσω υποτροφιών. Ακολουθούσαν τα νέα αστικά πανεπιστήµια,
στενά συνδεδεµένα µε τοπικές ανάγκες, µε στόχο την προσφορά µια περισσότερο
ωφελιµιστικής εκπαίδευσης για τις ανάγκες της µεσαίας τάξης των επαρχιών,
απευθυνόµενα στους µαθητές των διαφόρων ειδών τοπικών σχολείων που µετά το 1902
σχηµάτισαν το δηµόσιο σχολικό δίκτυο, τα οποία παρότι αρχικά φαινόταν να συνιστούν
µία διαφορετική παράδοση δεν κατάφεραν να αµφισβητήσουν τις Oxbridge αξίες και σε
ένα βαθµό τις ενστερνίστηκαν. Τέλος, η βάση της ιεραρχίας αποτελούνταν από όσα
κολέγια

δεν

απέκτησαν

πανεπιστηµιακό

στάτους,

διατήρησαν

έναν

τεχνικό

προσανατολισµό ή εκπαίδευαν δασκάλους, συχνά µέσω µερικής φοίτησης, και
συγκέντρωσαν ακόµα µεγαλύτερους αριθµούς φοιτητών. «Εποµένως αναδύεται η εικόνα
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που µέχρι την εποχή του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου είχε
κατακερµατιστεί σε διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες
µιας διαφοροποιηµένης κοινωνίας»197. Σε αυτή την κοινωνία η εξελιγµένη αλλά
παραδοσιακή Oxbridge αντίληψη για το πανεπιστήµιο και τη λειτουργία του παρέµεινε
κυρίαρχη, δεν αµφισβητήθηκε ξανά παρά µόνο σε κατοπινές δεκαετίες και µάλιστα µε
αµφίβολα αποτελέσµατα που παραµένουν υπό συζήτηση µέχρι τις µέρες µας.

Τα πανεπιστήµια στις Ηνωµένες Πολιτείες

Το σύγχρονο αµερικανικό πανεπιστήµιο όπως το γνωρίζουµε σήµερα θεωρείται
δηµιούργηµα των δεκαετιών που µεσολάβησαν από το τέλος του Εµφυλίου Πολέµου το
1865 µέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως συνέβη
και στα εκβιοµηχανιζόµενα ευρωπαϊκά κράτη, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η
οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης εξετάστηκε ενδελεχώς και τροποποιήθηκε σταδιακά,
ενώ για πολλούς ιστορικούς ο Εµφύλιος συνιστά µια τοµή που σηµατοδοτεί τη µετάβαση
από την «εποχή του κολεγίου» στην «εποχή του πανεπιστηµίου». Παράλληλα ο Εµφύλιος
197
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συνιστά την τοµή που χωρίζει τις πρώτες δεκαετίες του νέου έθνους, κατά τις οποίες οι
Ηνωµένες Πολιτείες εδραίωσαν τη δέσµευσή τους στη δηµοκρατία και την εθνική
ενότητα, από το δεύτερο µισό του αιώνα, όταν η χώρα έγινε µια παγκόσµια βιοµηχανική
και οικονοµική δύναµη. Την περίοδο αυτή η εθνική οικονοµία επεκτάθηκε δραµατικά
µέσω της συγχώνευσης της βιοµηχανίας και του εµπορίου υπό τη µορφή τεράστιων
µετοχικών εταιριών, της ενσωµάτωσης των αχανών εκτάσεων της αµερικανικής ∆ύσης,
της ανάπτυξης και επέκτασης νέων µεταφορικών και επικοινωνιακών τεχνολογιών και της
υποδοχής µιας πληµµυρίδας νέων µεταναστών. Εν µέσω µιας τέτοιας οικονοµικής
άνθησης θα ήταν απίθανο οι σκοποί και οι δοµή της εκπαίδευσης να µην υποστούν
ενδελεχή εξέταση

και

πράγµατι

αυτό

συνέβη.

Ο Noah

Porter

(1811-1892),

αναλαµβάνοντας την προεδρία του Yale το 1871, σχολίασε µε τα παρακάτω λόγια την
ανώτερη εκπαίδευση στην Αµερική:
Ενδεχοµένως ουδέποτε απασχόλησε αυτό το θέµα τη σκέψη τόσο πολλών ανθρώπων
και µε τόσο µεγάλη θέρµη. Σίγουρα ουδέποτε προκάλεσε πιο ενεργή αντιπαράθεση ή
παρακίνησε τις πιο ποικίλες ή αξιόπιστες επικρίσεις ή έλαβε χώρα µεγαλύτερη
ποικιλία πειραµατισµών απ’ ό,τι µ’ εµάς τα χρόνια που προηγήθηκαν. ∆εν είναι
σπάνια η παρατήρηση ότι η κολεγιακή και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν
συνταράσσονται απλώς από µεταρρυθµίσεις, αλλά µάλλον συγκλονίζονται από µια
επανάσταση – αυτό δείχνουν οι ευµετάβλητες σκέψεις όσων ελέγχουν την κοινή
γνώµη, η οξύτατη κριτική των πραγµατικών ή φανταστικών ελαττωµάτων των
παλαιών µεθόδων και σπουδών, και η αποφασιστική απαίτηση για σαρωτικές και
θεµελιώδεις αλλαγές198.

Ασφαλώς και δεν συµφωνούσαν όλοι µε την επίκληση του όρου «επανάσταση», ωστόσο
τις επόµενες δεκαετίες µια σειρά διακριτών γεγονότων δηµιούργησαν προηγούµενα και
κίνητρα για εξελίξεις που στο γύρισµα του αιώνα είχαν µεταµορφώσει τους σκοπούς, τη
δοµή και τη λειτουργία των αµερικανικών πανεπιστηµίων, αλλαγές που µπορούν να
θεωρηθούν τµήµα µιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης πολλών άλλων αµερικανικών
οικονοµικών και πολιτιστικών θεσµών αυτή την περίοδο. Παράλληλα ο νέος πλούτος που
δηµιουργήθηκε από τη ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη, συνδυασµένος µε µια σηµαντική
φιλανθρωπική παράδοση, παρείχε πόρους που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ακολουθώντας πρότυπα που είχαν αρχίσει να διατυπώνονται από
τις αρχές του αιώνα.

198

Παρατίθεται στο Laurence R. Veysey, The Emergence of the American University, Chicago: The
University of Chicago Press, 1965, 1.
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Το πρώτο κολέγιο στις Ηνωµένες Πολιτείες ιδρύθηκε το 1636 κοντά στη σηµερινή
Βοστόνη από βρετανούς πουριτανούς άποικους που είχαν φθάσει εκεί µόλις δεκαπέντε
χρόνια νωρίτερα. Ο στόχος του ήταν η διατήρηση και ενίσχυση του θρησκευτικού
δόγµατος και της αποικίας τους. Τρία χρόνια αργότερα έλαβε την ονοµασία Harvard
College προς τιµήν του πρώτου ευεργέτη του. Πέρασε πάνω από µισός αιώνας πριν
ιδρυθούν τα επόµενα κολέγια, ενώ πριν την κήρυξη του Πολέµου της Ανεξαρτησίας
λειτουργούσαν στη βορειοανατολική ακτή συνολικά εννέα199. Παρότι όλα είχαν ιδρυθεί
από διάφορες θρησκευτικές οµάδες µε σκοπό την εκπαίδευση των λειτουργών τους και
των µελλοντικών ηγετών, τελικά κυριάρχησε ένα πνεύµα ανεξιθρησκίας. Τα κολέγια της
Οξφόρδης και του Καίµπριτζ προσέφεραν το αρχικό πρότυπο, ωστόσο εξαρχής υπήρξαν
ορισµένες σηµαντικές διαφοροποιήσεις που αποδείχθηκαν καθοριστικές για την οργάνωση
της ανώτερης εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες. Κάθε αµερικανικό κολέγιο
λειτουργούσε ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, συνιστώντας ταυτόχρονα διδακτικό και
εξεταστικό σώµα, καθώς µετά την έγκριση της λειτουργίας του από τις πολιτικές αρχές
µπορούσε να χορηγεί τον τίτλο του bachelor of arts µετά από τετραετείς σπουδές. Οι
λεπτοµερείς κανονισµοί, η διοίκηση και η επίβλεψη της λειτουργίας τους ανατέθηκαν σε
ένα διοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από εξέχουσες προσωπικότητες εκτός του
ακαδηµαϊκού χώρου, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το αντίστοιχο θρησκευτικό δόγµα ή την
αποικιακή κυβέρνηση ή και τα δύο ταυτόχρονα. Το συµβούλιο διατηρούσε την υπέρτατη
εξουσία επί όλων των αποφάσεων, εξέλεγε έναν πρόεδρο επιφορτισµένο µε ορισµένες
εκτελεστικές αρµοδιότητες, ενώ το διδακτικό προσωπικό δεν είχε λόγο σε καµία από αυτές
τις διαδικασίες και όφειλε να ακολουθεί πιστά τις προσταγές του συµβουλίου. Αυτό το
πρότυπο αντιπροσώπευσης των τοπικών συµφερόντων και άµεσου ελέγχου από
εξωτερικές µορφές δεν διέφερε σηµαντικά µόνο από το αγγλικό υπόδειγµα αλλά και από
όλες τις κύριες ευρωπαϊκές µορφές οργάνωσης. Στις αµερικανικές αποικίες δεν µπορούσε
να υπάρξει οποιαδήποτε µορφή ακαδηµαϊκής συντεχνίας που θα προσπαθούσε να ελιχθεί
όσο καλύτερα µπορούσε έναντι του κράτους ή της επίσηµης εκκλησίας, καθώς εκεί δεν
υπήρχε τίποτα από αυτά τα δύο, ενώ η απουσία τους µε τη σειρά της καθιστούσε την
τοπική κοινωνία κύρια πηγή υποστήριξης της λειτουργίας και ανάπτυξης των κολεγίων,
προσδίδοντάς τους έτσι έναν καθαρά τοπικό χαρακτήρα και δηµιουργώντας µια διαρκή
199

Τα κολέγια αυτά ήταν τα εξής: College of William and Mary (1693), Collegiate School of New Haven
(1701, αργότερα Yale College), College of Philadelphia (1740, αργότερα University of Pennsylvania),
College of New Jersey (1746, αργότερα Princeton College), King’s College (1754, αργότερα Columbia
University), College of Rhode Island (1764, αργότερα Brown University), Queen’s College (1766, αργότερα
Rutgers’s College) και Dartmouth College (1769).
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ευαισθησία για την ικανοποίηση των πολιτιστικών και οικονοµικών αναγκών και των
συµφερόντων της αντίστοιχης κοινότητας200.
Μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας συνέχισαν να ιδρύονται νέα κολέγια,
συµπεριλαµβανοµένων τώρα και ορισµένων κρατικών, ή ακριβέστερα πολιτειακών, ενώ
άρχισε να χρησιµοποιείται και η ονοµασία «πανεπιστήµιο» για κάποια από αυτά. Παρότι η
διάκριση µεταξύ κρατικού και ιδιωτικού υπήρξε συχνά ασαφής λόγω της παρουσίας
κρατικών αντιπροσώπων στα διοικητικά συµβούλια ιδιωτικών ιδρυµάτων ή της
αναζήτησης κρατικής χρηµατοδότησης από αυτά, η σχέση των κολεγίων µε τις κρατικές
αρχές ρυθµίστηκε οριστικά µε απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου το 1819 µετά από
προσφυγή του Dartmouth College. Σύµφωνα µε αυτή, η αρχική απόφαση έγκρισης της
λειτουργίας κάθε ιδρύµατος καθόριζε το νοµικό καθεστώς του ανάλογα µε την πηγή της
αρχικής χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση που ένα κολέγιο χαρακτηριζόταν ως ιδιωτικό,
οι κρατικές αρχές δεν είχαν κανένα δικαίωµα να παρεµβαίνουν στις υποθέσεις του χωρίς
τη συναίνεση του διοικητικού συµβουλίου του. Έτσι, τα συµβούλια κατέλαβαν οριστικά
κεντρική θέση στο αµερικανικό σύστηµα, η ανεξαρτησία των κολεγίων και των
πανεπιστηµίων παγιώθηκε αµετάκλητα και η πολιτική του laissez-faire επεκτάθηκε από τις
επιχειρήσεις και στην ανώτερη εκπαίδευση χαρακτηρίζοντας έκτοτε την αµερικανική
εκπαιδευτική πολιτική201. Με τη µετακίνηση του πληθυσµού πέρα από τη µεθόριο που
διαρκώς µετατοπιζόταν προς δυσµάς, σε µια εποχή έντονης θρησκευτικής αναβίωσης και
οικονοµικής ανάπτυξης, πολυάριθµα νέα κολέγια ιδρύθηκαν σε κάθε γωνιά της χώρας,
από θρησκευτικές οργανώσεις που θεωρούσαν τον εαυτό τους θεµατοφύλακα του
δηµοσίου συµφέροντος ή προωθούσαν µια καθαρά δογµατική και σεκταριστική πολιτική,
από εθελοντικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, από οικονοµικούς και εµπορικούς
οργανισµούς, από επιχειρηµατικές ή εµπορικές οργανώσεις που διέκριναν στα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ένα δυνάµει οικονοµικό όφελος ή τα θεωρούσαν πολιτιστικά και
κοινωνικά θέλγητρα για τους γείτονές τους, ενώ οι άµεσες συνέπειες της λειτουργίας τους
υπήρξαν κυρίως τοπικές. Μέχρι την έναρξη του Εµφυλίου Πολέµου εγκρίθηκε η
λειτουργία πάνω από 500 κολεγίων, ωστόσο πολλά από αυτά δεν µακροηµέρευσαν.
Ο σκοπός των κολεγίων ήταν η µόρφωση της µελλοντικής θρησκευτικής, πολιτικής,
επαγγελµατικής και επιστηµονικής ηγεσίας της χώρας. Σε καµία περίπτωση δεν επεδίωκαν
200

Για τις διαφορές µεταξύ βρετανικού και αµερικανικού µοντέλου οργάνωσης της ανώτερης εκπαίδευσης
σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα βλ. Martin Trow, “Comparative perspectives on British and American higher
education”, S. Rothblatt and B. Wittrock (eds.), The European and American university since 1800, 280-299.
201
John S. Whitehead and Jurgen Herbst, “How to Think About the Dartmouth College Case”, History of
Education Quarterly 26 (1986): 333-349.
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µια επαγγελµατική εκπαίδευση, η οποία διεξαγόταν κυρίως µέσω του θεσµού της
πρακτικής µαθητείας. Υπό την επιρροή της κλασικής ρεπουµπλικανικής ιδεολογίας που
τόνιζε µια έννοια κοινού καλού που έπρεπε να ενσταλαχθεί σε όλους τους ανθρώπους ως
προϋπόθεση για τη διατήρηση της δηµοκρατίας, αλλά και της σκωτσέζικης εκπαιδευτικής
φιλοσοφίας, τα κολέγια είχαν ως κύρια αποστολή την εξάσκηση των βασικών νοητικών
ικανοτήτων, την πειθάρχηση του νου, την ορθή διαµόρφωση του χαρακτήρα και τη
δηµιουργία ενάρετων και ηθικών ηγετών και πολιτών. Η κλασική ελευθέρια εκπαίδευση
θεωρήθηκε το καλύτερο µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού και η αναφορά του Yale
σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών του το 1827 έχει θεωρηθεί ως µανιφέστο των
προπολεµικών κολεγίων, περιγράφοντας τη συγκεκριµένη αποστολή κάθε µαθήµατος202.
Έτσι, η κλασική γραµµατεία θα ανέπτυσσε και θα καλλιεργούσε την καλαισθησία, η
λογική θα δίδασκε στους φοιτητές πώς να σκέπτονται, η ρητορική θα τους µάθαινε την
τέχνη του λόγου, τα µαθηµατικά θα ανέπτυσσαν την ικανότητα της αποδεικτικής λογικής
και οι φυσικές επιστήµες την επαγωγική µέθοδο και την εκτίµηση των εµπειρικών
δεδοµένων. Οι κολεγιακές σπουδές διατήρησαν συνειδητά ένα γενικό και θεωρητικό
χαρακτήρα ως προετοιµασία για οποιεσδήποτε επαγγελµατικές σπουδές µπορεί να
ακολουθούσε κάποιος στη συνέχεια.
Ένα τυπικό κολέγιο αυτής της περιόδου διέθετε λιγότερους από εκατό φοιτητές και
συχνά µόλις πέντε καθηγητές. ∆εκτοί γίνονταν όσοι φοιτητές είχαν µια ικανοποιητική
αρχική γνώση λατινικών και το πρόγραµµα σπουδών ήταν αυστηρά καθορισµένο, µε την
κλασική γραµµατεία και τα µαθηµατικά να καταλαµβάνουν κεντρική θέση, ενώ συχνά,
υπό την επιρροή των σκωτσέζικων πανεπιστηµίων, περιλαµβάνονταν µαθήµατα ηθικής
φιλοσοφίας, πολιτικής οικονοµίας και φυσικών επιστηµών. Η διδασκαλία βασιζόταν στις
διαλέξεις, η παρακολούθηση των οποίων ήταν υποχρεωτική, και οι προφορικές εξετάσεις
βασίζονταν στην αποµνηµόνευση. Η σχετική απουσία πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων
σχολείων που θα προετοίµαζαν τους φοιτητές για το κολέγιο οδηγούσε συχνά τα τελευταία
στη δηµιουργία ειδικών τάξεων προετοιµασίας, καθιστώντας ασαφή τη διάκριση αυτού
που θα ονοµάζαµε δευτεροβάθµια και ανώτερη εκπαίδευση, κάτι ιδιαίτερα εµφανές στα
κολέγια που δηµιουργούσαν οι άποικοι στην ενδοχώρα και τη µεθόριο. Εκεί οι φοιτητές
προέρχονταν από αγροτικές περιοχές και από σχετικά φτωχές οικογένειες, φοιτούσαν σε
µεγαλύτερη ηλικία και συχνά παράλληλα εργάζονταν, ενώ πολλοί από αυτούς δεν
ολοκλήρωναν τις σπουδές τους αποκτώντας δίπλωµα.
202

David D. Potts, Liberal Education for a Land of Colleges: Yale’s Reports of 1828, New York: Palgrave
MacMillan, 2010.
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Το µικρό µέγεθος και το αµετάβλητο πρόγραµµα των κολεγίων έγινε αντικείµενο
κριτικής από εκείνη την εποχή και οι επικρίσεις αυτές υιοθετήθηκαν από διάφορους
ιστορικούς. Ο τοπικός χαρακτήρας των ιδρυµάτων, ο µεγάλος αριθµός τους και το µικρό
µέγεθος πολλών από αυτά, το θρησκευτικό κλίµα που επικρατούσε λόγω της σύνδεσής
τους µε συγκεκριµένες θρησκευτικές οµάδες, η απροθυµία τους να ανταποκριθούν στις
εκπαιδευτικές απαιτήσεις που δηµιουργούσε µια εποχή έντονης οικονοµικής ανάπτυξης
οδήγησαν στη θεώρηση µιας οπισθοδρόµησης στην αµερικανική ανώτερη εκπαίδευση που
γίνεται εµφανής όταν ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που ακολούθησαν τη λήξη του
Εµφυλίου Πολέµου203. Νεότεροι ιστορικοί ωστόσο έθεσαν τα κολέγια στο ευρύτερο
ιστορικό πλαίσιο της εποχής, προτιµώντας να συγκρίνουν τη λειτουργία τους µε την
αντίστοιχη της αποικιακής περιόδου και όχι να λάβουν υπόψη αναδροµικά ό,τι
επακολούθησε, καταλήγοντας έτσι σε µια περισσότερο ισορροπηµένη προσέγγιση για το
ρόλο και τη λειτουργία τους, σε µια προσπάθεια να εξηγήσουν την εξαιρετική
προσαρµοστικότητά τους, τον επανακαθορισµό των στόχων τους και τη µακροχρόνια
επιβίωσή τους204.
Η Αµερικανική Επανάσταση δεν υπήρξε απλώς ένας πόλεµος για την εθνική
ανεξαρτησία, αλλά και ένας διαρκής αγώνας για την εδραίωση δηµοκρατικών µορφών
διακυβέρνησης και δηµοκρατικών κοινωνικών σχέσεων. Η νίκη του Andrew Jackson
(1767-1845) το 1828 σηµατοδότησε την κυριαρχία της δηµοκρατίας έναντι της
αριστοκρατίας και του φεουδαρχισµού. Παράλληλα, η σηµαντική επέκταση της
οικονοµίας από τη δεκαετία του 1820, βασισµένη στο εµπόριο και τη βιοµηχανία, που
µεταµόρφωνε την αµερικανική κοινωνία, φάνηκε να εξαρτάται ζωτικά από την προσωπική
ενεργητικότητα και φιλοδοξία και την ικανότητα ατοµικής κερδοσκοπίας, ενώ αυτές οι
εξελίξεις θεωρήθηκαν πρόοδος και αυτή η πρόοδος µε τη σειρά της ταυτίστηκε µε το
κοινό καλό. Τώρα ο ηθικός και ενάρετος πολίτης δεν καθοριζόταν από τη δηµόσια ζωή
του, αλλά από την οικονοµική δραστηριότητά του που µέσω του προσωπικού κέρδους
συνεισέφερε στο κοινωνικό σύνολο. Η ειδηµοσύνη, η επιχειρηµατικότητα και η σκληρή
εργασία µετατράπηκαν σε αρετές και οι νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες
203

Το L. R. Veysey, Emergence of the American University, 21-56 αντιπροσωπεύει σε µεγάλο βαθµό αυτή
την άποψη, µε το σχετικό κεφάλαιο να φέρει τον τίτλο «Πειθαρχεία και ευσέβεια».
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Universities”, History of Education Quarterly 13 (1973): 261-274 και κυρίως Jurgen Herbst, “American
Higher Education in the Age of the College”, History of Universities 7 (1988): 37-59 όπου συµπυκνώνονται
πολλά από τα πορίσµατα αυτής της αναθεωρητικής ιστοριογραφίας.
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καθιστούσαν επιτακτική την προσαρµογή του προγράµµατος σπουδών των κολεγίων στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες µιας επιχειρηµατικής κοινωνίας. Τα κολέγια προσπάθησαν να
ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες χωρίς να απορρίψουν την παράδοση, καθώς επέµειναν
στην κλασική ελευθέρια εκπαίδευση, ορίζοντας όµως ως βασικό στόχο την πειθάρχηση
του νου ως βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός επιτυχηµένου ανθρώπου. Οι
κολεγιακές σπουδές έπρεπε να παραµείνουν γενικές, προετοιµάζοντας τους φοιτητές για
περισσότερο επαγγελµατικές σπουδές, και να απευθύνονται σε όλους όσοι θα
συνεισέφεραν στην ευηµερία του έθνους µε διάφορους τρόπους205. Ιδιαίτερα στα νέα
κολέγια της ενδοχώρας, τα οποία αποτελούσαν τη µοναδική ευκαιρία επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας, η επιλογή της παραδοσιακής εκπαίδευσης βοήθησε στην εδραίωση της
ακαδηµαϊκής αξιοπιστίας τους.
Σε αυτό το πλαίσιο αρκετά κολέγια δηµιούργησαν νέες έδρες ή προχώρησαν στη
διαίρεση παλαιοτέρων, εισήγαγαν προγράµµατα για την εκπαίδευση διδασκάλων ως
απάντηση στις αυξηµένες ανάγκες κατώτερου διδακτικού προσωπικού, επέτρεψαν την
εγγραφή γυναικών, καθιέρωσαν προγράµµατα µερικής φοίτησης που επέτρεπαν σε όσους
δεν αποσκοπούσαν στη λήψη διπλώµατος να σπουδάζουν στα κολέγια και παράλληλα
µαθήµατα που µπορούσαν να επιλέξουν οι φοιτητές στη θέση µίας από τις κλασικές
γλώσσες, συχνά µάλιστα οι φυσικές επιστήµες εισήχθησαν σε τέτοιου είδους
προγράµµατα. Από τη δεκαετία του 1820 άρχισαν να διδάσκονται συστηµατικά η φυσική,
η χηµεία, η αστρονοµία, η γεωλογία και η βοτανική και µέχρι τη δεκαετία του 1840 η
διδασκαλία αυτών των επιστηµών είχε πλέον εδραιωθεί καταλαµβάνοντας σηµαντική θέση
στα προγράµµατα σπουδών, ιδιαίτερα στα κολέγια της βορειοανατολικής ακτής. Οι
υποστηρικτές τους περιλάµβαναν τόσο αυτούς που θεωρούσαν τα µαθηµατικά και τις
φυσικές επιστήµες ως κατάλληλο µέσο για την επίτευξη των στόχων της ελευθέριας
εκπαίδευσης όσο και εκείνους που πρόκριναν τη χρησιµότητά τους ώστε να
προσελκύσουν φοιτητές και να τους προσφέρουν γνώσεις σχετικές µε τα µελλοντικά
επαγγέλµατά τους. Παράλληλα, τουλάχιστον οι µορφωµένες τάξεις θεωρούσαν τις φυσικές
επιστήµες ως ουσιώδες τµήµα της γνώσης και συνεισέφεραν σηµαντικά ποσά ώστε να
αναπτυχθούν τα µέσα για τη διδασκαλία τους. Ο όρος «κλασική» ελευθέρια εκπαίδευση
δεν αντιπαραβαλλόταν τώρα µε τις φυσικές επιστήµες, καθώς αυτή περιλάµβανε πια και
αυτές, αλλά τόνιζε τη διαφορά από την πρακτική και επαγγελµατική εκπαίδευση.
Ορισµένα κολέγια προσπάθησαν να ενσωµατώσουν στα προγράµµατά τους νέα τεχνικά
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και εφαρµοσµένα µαθήµατα, ώστε να απευθυνθούν σε όσους φοιτητές αναζητούσαν κάτι
διαφορετικό από την παραδοσιακή ελευθέρια εκπαίδευση, ωστόσο αυτές οι προσπάθειες
υπήρξαν ανεπιτυχείς206.
Τα νέα κολέγια και πανεπιστήµια είχαν πρωταρχικό σκοπό τη µετάδοση της γνώσης
και όχι την επαύξησή της ή την ενθάρρυνση των φοιτητών προς αυτή την κατεύθυνση.
Κατά την αποικιοκρατική περίοδο οι επιστήµες εισέρχονταν µέσω της Βρετανίας και αυτή
η εξάρτηση συνεχίστηκε και µετά την ανεξαρτησία. Σύντοµα όµως παρατηρήθηκαν
προσπάθειες πολιτιστικής ανεξαρτησίας από την Βρετανία και την Ευρώπη γενικότερα,
στο πλαίσιο ενός έντονου πατριωτικού πνεύµατος που επεδίωκε να αποδείξει την
ανταγωνιστικότητα του αµερικανικού συστήµατος και την ικανότητα των δηµοκρατικών
θεσµών να οδηγήσουν σε σηµαντικά πνευµατικά επιτεύγµατα µέσα από την ίδρυση
θεσµών που θα ανταποκρίνονταν στις τοπικές προσδοκίες207. Η εισαγωγή των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στα κολέγια δεν αντανακλούσε µόνο µια τάση
διαφοροποίησης και εξειδίκευσης στη διδασκαλία, αλλά και µια προσπάθεια οριοθέτησης
και ορισµού των ίδιων των επιστηµών, η οποία παρουσιάζεται επίσης στην ανάπτυξη
πολλών επιστηµονικών εταιρειών και περιοδικών µε αποκορύφωµα την ίδρυση του
American Association for the Advancement of Science to 1848, που ενθάρρυνε την
επιστηµονική έρευνα και τις δηµοσιεύσεις. Η περίοδος γύρω στο µέσο του 19ου αιώνα
έχει θεωρηθεί ως απαρχή της επαγγελµατοποίησης των επιστηµών στις Ηνωµένες
Πολιτείες, η οποία ωστόσο επετεύχθη µε διαφορετικούς ρυθµούς σε καθεµία επιστήµη208.
Τελικά, αν θέλουµε να κρατήσουµε ένα χαρακτηριστικό της οργάνωσης της
ανώτερης εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες πριν από τον Εµφύλιο Πόλεµο, αυτό δεν
είναι άλλο από την εξαιρετική ποικιλοµορφία των ιδρυµάτων της. Το τι σήµαινε αυτή η
ποικιλοµορφία στην πράξη γίνεται ξεκάθαρο όταν κοιτάξει κανείς τους τύπους και τις
ονοµασίες των ιδρυµάτων που είχαν ιδρυθεί στην πολιτεία του Illinois πριν το 1855:
σχολεία θηλέων και σεµινάρια διδασκάλων· φιλολογικά και θεολογικά ιδρύµατα·
ακαδηµίες θηλέων· φιλελεύθερα ιδρύµατα για την εδραίωση και την υποστήριξη της
εκπαίδευσης· σεµινάρια για την προώθηση της θρησκείας, της επιστήµης και «των σκοπών
της εκπαίδευσης γενικότερα»· τουλάχιστον ένα σεµινάριο για την προώθηση της
206
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«αγγλικής και γερµανικής φιλολογίας»· ένα εµπορικό και µαθηµατικό ίδρυµα για τη
διδασκαλία «της διπλογραφίας και του εµπορικού δικαίου, της λογιστικής και των
ανώτερων µαθηµατικών»· κολέγια, σχολεία, σεµινάρια και πανεπιστήµια για εργάτες·
κολέγια και πανεπιστήµια για την ιατρική, τη φιλολογία, τη γεωργία και την εκπαίδευση
των κοριτσιών. Παρότι συχνά οι διαφορετικές ονοµασίες δεν αντικατοπτρίζονταν στην
πράξη, αποκαλύπτουν την έκταση και τη σηµασία των διαφορών από τα οµοιόµορφα
προγράµµατα σπουδών του 18ου αιώνα και την ανταπόκριση που υπήρξε στις απαιτήσεις
διάφορων τµηµάτων του πληθυσµού209. Αυτή η θεσµική διαφοροποίηση, η οποία
προηγήθηκε της αντίστοιχης ευρωπαϊκής περίπου κατά µισό αιώνα, δεν επηρέασε απλώς
το σύστηµα, αλλά το καθόρισε πλήρως, αποτελώντας ένα από τα βασικότερα
χαρακτηριστικά της αµερικανικής εκπαίδευσης. Οι µετέπειτα εξελίξεις συνεισέφεραν
περαιτέρω στον πλουραλισµό και την πολυπλοκότητα της ανώτερης εκπαίδευσης
αναφορικά µε το χαρακτήρα και την αποστολή της, τα ακαδηµαϊκά κριτήρια και την
πρόσβαση σε αυτή, καθώς πέρα από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και οι κρατικές πολιτικές
που ακολουθήθηκαν αποδυνάµωναν οποιαδήποτε κεντρική εξουσία και ενίσχυαν µια
ανταγωνιστική αγορά.
Σε µια εποχή αυξηµένων απαιτήσεων για πρακτικές σπουδές που θα συνέβαλαν στην
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα στους τοµείς της γεωργίας και της
µηχανολογίας, η άρνηση των κολεγίων να προσφέρουν οποιαδήποτε επαγγελµατική
εκπαίδευση και η προσκόλληση στη θεωρητική διδασκαλία οδήγησαν στην ίδρυση νέων
ιδρυµάτων για την αντιµετώπιση αυτών των αναγκών. Το 1802 ιδρύθηκε η Στρατιωτική
Ακαδηµία στο West Point, η πρώτη πραγµατικά επιστηµονική σχολή της χώρας, όπου
εγκαταστάθηκε και το Σώµα Μηχανικού του στρατού. Στη σχολή διδάσκονταν νέα
µαθήµατα ανωτέρων µαθηµατικών, φυσικής, χηµείας και εφαρµοσµένων επιστηµών, ενώ
οι απόφοιτοί της θεωρούνταν άρτια εκπαιδευµένοι µηχανικοί, στρατιωτικοί ή πολιτικοί,
και διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο σε έργα όπως η διάνοιξη διωρύγων και αργότερα η
κατασκευή σιδηροδρόµων. Το παράδειγµα του στρατού ακολούθησε ένας πλούσιος
γαιοκτήµονας και πολιτικός, ο Stephen Van Rensselaer (1764-1839), ο οποίος το 1823
παρείχε τη χρηµατοδότηση για την ίδρυση µιας σχολής στο Troy της Νέας Υόρκης που θα
προσέφερε «µια ευκαιρία στον αγρότη, τον µηχανικό, τον κληρικό, το δικηγόρο, τον
ιατρό, τον έµπορο, µε λίγα λόγια σε κάθε άνθρωπο της εργασίας ή της σχόλης,
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οποιουδήποτε επαγγέλµατος, ώστε να µορφωθεί στις πρακτικές επιστήµες»210. Με άλλα
λόγια η σχολή σκόπευε να προσφέρει πρακτική επιστηµονική εκπαίδευση για
επαγγελµατικούς λόγους για όσο χρονικό διάστηµα και µέχρι οποιοδήποτε βαθµό
επιθυµούσε κανείς. Το 1849 αναδιοργανώθηκε και µετονοµάστηκε σε Rensselaer
Polytechnic Institute, αναπτύσσοντας ένα γενικό πρόγραµµα φυσικών επιστηµών,
απευθυνόµενο κυρίως σε διδασκάλους, και ένα πρόγραµµα πολιτικών µηχανικών µε το
οποίο η σχολή απέκτησε τελικά τη φήµη της211.
Η επιτυχία αυτών των εγχειρηµάτων δεν πέρασε απαρατήρητη από τα εδραιωµένα
κολέγια που άρχισαν να πειραµατίζονται µε νέους και διαφορετικούς τρόπους επέκτασης
των επιστηµονικών προγραµµάτων τους, ένας από τους οποίους υπήρξε η ίδρυση
επαγγελµατικών σχολών, κυρίως ιατρικής και νοµικής. Η καθιέρωση νέων εδρών και η
απλή εισαγωγή πρακτικών µαθηµάτων δεν οδηγούσαν απαραίτητα στο επιθυµητό
αποτέλεσµα, καθώς η πραγµατικότητα των ασαφών ορίων µεταξύ δευτεροβάθµιας και
ανώτερης εκπαίδευσης καθιστούσε απαγορευτική την προχωρηµένη διδασκαλία. Το 1846
το Yale ίδρυσε δύο έδρες γεωργικής και πρακτικής χηµείας, σχηµατίζοντας τη Σχολή
Εφαρµοσµένης Χηµείας ως µέρος του νέου Τµήµατος Φιλοσοφίας και Τεχνών. Το 1852
δηµιουργήθηκε µία Σχολή Μηχανικών και δύο χρόνια αργότερα αυτά τα δύο προγράµµατα
σχηµάτισαν την Yale Scientific School. Το 1861 η σχολή µετονοµάστηκε σε Sheffield
Scientific School, προς τιµήν του Joseph E. Sheffield (1793-1882), µεγιστάνα των
σιδηροδρόµων που προσέφερε 130.000 δολάρια για τη λειτουργία της. Εδώ απονεµήθηκε
το 1861 το πρώτο διδακτορικό δίπλωµα στην ιστορία των Ηνωµένων Πολιτειών και δύο
χρόνια αργότερα το πρώτο διδακτορικό στην επιστήµη του µηχανικού στον Josiah Willard
Gibbs (1839-1903). Ανάλογες εξελίξεις παρατηρήθηκαν την ίδια εποχή και στο Harvard,
όπου ο χηµικός Eben Horsford (1818-1893) έπεισε τον επιχειρηµατία Abbott Lawrence
(1792-1855) να προσφέρει 50.000 δολάρια για τη δηµιουργία µιας νέας σχολής που έλαβε
την ονοµασία Lawrence Scientific School. Ο ίδιος ο Lawrence ζήτησε µια σχολή όπου θα
διδάσκονταν οι πρακτικές εφαρµογές της επιστήµης και επιπλέον θα εκπαιδεύονταν και
διευθυντικά στελέχη: «Χρειαζόµαστε µία σχολή για νέους άνδρες […] οι οποίοι
σκοπεύουν να ζήσουν µια δραστήρια ζωή ως µηχανικοί ή χηµικοί ή επιστήµονες,
εφαρµόζοντας τα επιτεύγµατά τους για πρακτικούς σκοπούς. […] Σκληραγωγηµένα χέρια
για να δουλέψουν πάνω σε υλικά υπάρχουν, αλλά πού θα διδαχθούν τα οξυδερκή µυαλά
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πώς να κατευθύνουν αυτά τα χέρια;»212 Παρά τις ρητές προθέσεις του Lawrence, όµως, ο
διαπρεπής γεωλόγος και παλαιοντολόγος Louis Agassiz (1807-1873) ανέλαβε τον έλεγχο
της σχολής, δίνοντας έµφαση στις βιολογικές σπουδές. Η απροθυµία του Harvard να
εκπληρώσει τις προθέσεις του Lawrence έχει θεωρηθεί ως ένας σηµαντικός παράγοντας
που συνέβαλε στην ίδρυση του Massachusetts Institute of Technology το 1861213. Τέτοιου
είδους καινοτοµίες πέτυχαν εν µέρει γιατί συνιστούσαν ξεχωριστά προγράµµατα που
άφηναν ανέπαφο το παραδοσιακό πρόγραµµα σπουδών και έθεσαν επιτακτικά το ζήτηµα
της χρησιµότητας της γνώσης και της ευηµερίας που αυτή µπορούσε να προσφέρει.

Η τοµή στην οργάνωση της αµερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης συνδέεται µε τον
νόµο που έγινε γνωστός ως Morrill Act ή Land Grand College Act και υπογράφτηκε από
τον Πρόεδρο Lincoln τον Ιούλιο του 1862, ενώ ακόµα µαινόταν ο Εµφύλιος Πόλεµος. Ο
νόµος έλαβε την ονοµασία του από τον Justin Smith Morrill (1810-1898), εκπρόσωπο του
Vermont στο Κογκρέσο, που τον εισήγαγε πέντε χρόνια νωρίτερα. Σύµφωνα µε αυτόν, η
οµοσπονδιακή κυβέρνηση έθετε στη διάθεση κάθε πολιτείας µεγάλες εκτάσεις γης,
ανάλογα µε τον αριθµό των γερουσιαστών και των εκπροσώπων καθεµίας, η οποία
µπορούσε να πωληθεί και τα έσοδα να χρησιµοποιηθούν για την οικοδόµηση και
λειτουργία τουλάχιστον ενός κολεγίου «που κύριο αντικείµενό τους θα είναι η διδασκαλία
εκείνων των κλάδων της γνώσης που σχετίζονται µε τη γεωργία και τις µηχανικές τέχνες,
χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλες επιστηµονικές ή κλασικές σπουδές, µε τρόπο
που θα καθοριστεί από τη νοµοθεσία κάθε Πολιτείας, ώστε να ενθαρρύνει την ελευθέρια
και πρακτική εκπαίδευση των βιοµηχανικών τάξεων, προσαρµοσµένη στις διάφορες
ασχολίες και επαγγέλµατα της ζωής»214. Ένας νέος νόµος το 1890 διασφάλισε την τακτική
οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση των νέων ιδρυµάτων, ενώ παράλληλα, απευθυνόµενος
κυρίως στις νότιες πολιτείες, απαίτησε να είναι ανοικτά σε όλες τις φυλές ή τουλάχιστον
να δηµιουργηθούν ξεχωριστά ιδρύµατα απευθυνόµενα στον µαύρο πληθυσµό.
Ο νόµος του Morrill είχε µακροπρόθεσµα σηµαντικό αντίκτυπο, ολοκληρώνοντας
τάσεις που πριν τον Εµφύλιο παρέµειναν ατελείς. Όλες οι πολιτείες αποδέχθηκαν γρήγορα
αυτές τις δωρεές, µολονότι διέφερε ο τρόπος µε τον οποίο τις χρησιµοποίησαν. Ορισµένες
212
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µετέτρεψαν παλαιότερες αγροτικές σχολές και σχολές µηχανικών σε νέα κολέγια και
πανεπιστήµια (A & M Colleges) ή χορήγησαν την οµοσπονδιακή δωρεά σε υπάρχοντα
κρατικά πανεπιστήµια. Μεσοδυτικές και δυτικές πολιτείες όπως το Illinois και η
Καλιφόρνια δηµιούργησαν νέα κρατικά πανεπιστήµια, προσθέτοντας µερικές φορές
στοιχεία εκπαίδευσης για αγρότες και µηχανικούς, ενώ αλλού ιδρύθηκαν ξεχωριστά
ιδρύµατα που αντέγραψαν λιγότερο ή περισσότερο τις λειτουργίες υπαρκτών κρατικών
πανεπιστηµίων. Κάποιες πολιτείες ανέλαβαν τον έλεγχο παλαιότερων ιδιωτικών κολεγίων
και τα µετέτρεψαν σε κρατικά, ενώ λίγα ιδιωτικά ιδρύµατα όπως το MIT κατόρθωσαν να
οικειοποιηθούν την οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση. Αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων
υπήρξε ο έντονος και διαρκής ανταγωνισµός µεταξύ ιδρυµάτων που αγωνίστηκαν για την
εξασφάλιση

της

κρατικής

χρηµατοδότησης.

Οι

δεκαετίες

που

ακολούθησαν

χαρακτηρίστηκαν από έντονες συζητήσεις σχετικά µε το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων
στην ανώτερη εκπαίδευση, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµάτισε µια νέα γενιά
ισχυρών προέδρων που µε τις ιδέες και τις πράξεις τους καθιέρωσαν το πανεπιστήµιο ως
το νέο ισχυρό πρότυπο, διασαφηνίζοντας παράλληλα τον ορισµό και το ρόλο του.
Το 1865 ο Ezra Cornell (1807-1874), ιδρυτής της εταιρείας Western Union και
γερουσιαστής, προσέφερε ένα κτήµα και 500.000 δολάρια από την περιουσία του για την
ίδρυση ενός πανεπιστηµίου που θα προσέφερε πιο προσιτή, πρακτική εκπαίδευση στη
γεωργία και την επιστήµη του µηχανικού. Παράλληλα εξασφαλίστηκαν για το νέο ίδρυµα
και οι πρόσοδοι που απέρρεαν από το νόµο του Morrill για την πολιτεία της Νέας Υόρκης,
προσφέροντας έτσι µια σηµαντική οικονοµική βάση ασυνήθιστη γι’ αυτή την περίοδο.
Ακόµα και σήµερα το έµβληµα του Πανεπιστηµίου Cornell φέρει τα λόγια του ιδρυτή του:
«Ήθελα να δηµιουργήσω ένα ίδρυµα όπου οποιοσδήποτε άνθρωπος θα µπορούσε να
διδαχθεί όποιο θέµα επιθυµούσε». Ο Andrew Dickson White (1832-1918), πρώτος
πρόεδρος του πανεπιστηµίου µετά από προσωπική επιλογή του Cornell, συµπλήρωσε λίγο
αργότερα το ευρύτερο ιδανικό του πανεπιστηµίου: «τέσσερα έτη καλών σπουδών σε µια
συγκεκριµένη κατεύθυνση θεωρούνται ισοδύναµα µε τέσσερα έτη καλών σπουδών σε
οποιαδήποτε άλλη». Έτσι, οι βασικές αρχές που καθοδηγούσαν το πανεπιστήµιο ήταν η
ανεκτικότητα σε θρησκευτικά θέµατα, η ελευθερία επιλογής µεταξύ διαφόρων σειρών
µαθηµάτων και η ισότιµη θέση ανθρωπιστικών, φυσικών και εφαρµοσµένων επιστηµών
ώστε οι φοιτητές να προετοιµάζονται για µια µεγάλη ποικιλία εξειδικευµένων
επαγγελµάτων. Ο «δηµοκρατικός» χαρακτήρας του πανεπιστηµίου δεν αφορούσε µόνο
στην ισότητα µεταξύ όλων των κλάδων της γνώσης, ανεξάρτητα από το εάν επρόκειτο για
παραδοσιακά, καινοτόµα ή τεχνικά αντικείµενα, αλλά και την αποδοχή όλων των

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

145

ενδιαφερόµενων φοιτητών άσχετα από το υπόβαθρο, την οικονοµική τους κατάσταση και
τους λόγους για τους οποίους ήθελαν να σπουδάσουν. Σε αντίθεση µε παλαιότερες
προσπάθειες, είχε άµεση επιτυχία, καθώς µόλις τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του
υποδέχθηκε τους περισσότερους πρωτοετείς από οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα στη χώρα. Το
Cornell υπήρξε το πρώτο µεγάλο πανεπιστήµιο που ιδρύθηκε εξαρχής υπό µια νέα βάση
και ταυτόχρονα ο πρώτος σηµαντικός καρπός του νόµου του Morrill, εγκαινίασε µια νέα
εποχή ιδιωτικής εκπαιδευτικής φιλανθρωπίας, επέβαλε µε τον πιο δραµατικό και
αποφασιστικό τρόπο το ιδανικό της χρησιµότητας στη συνείδηση των Αµερικανών και
αντιπροσώπευε µια πηγή έµπνευσης για τα αναπτυσσόµενα κρατικά πανεπιστήµια215.
Η έµφαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και η υιοθέτηση όλων των
επιστηµονικών και τεχνικών κλάδων από τα πανεπιστήµια καθιστούσε αδύνατη την
απαίτηση να ολοκληρώνουν όλοι οι φοιτητές ένα πλήρως καθορισµένο και οµοιόµορφο
πρόγραµµα σπουδών. Στη θέση του προωθήθηκε το σύστηµα των ελεύθερα επιλεγόµενων
σπουδών (elective system), µέσω του οποίου οι φοιτητές µπορούσαν να επιλέγουν
σύµφωνα µε τις επιθυµίες τους από µια µεγάλη ποικιλία προσφερόµενων µαθηµάτων. Ο
Charles William Elliot (1834-1926), πρόεδρος του Harvard από το 1869 έως το 1909,
αµέσως µετά την ανάληψη της προεδρίας εισήγαγε τις επιλεγόµενες σπουδές στην πιο
ριζοσπαστική µορφή τους και παράλληλα έγινε ο σηµαντικότερος υποστηρικτής αυτού του
συστήµατος. Πίστευε ότι σε µια δηµοκρατική κοινωνία οι ελεύθερα επιλεγόµενες σπουδές
άρµοζαν καλύτερα στους φοιτητές αντί του καταναγκασµού ενός οµοιόµορφου
προγράµµατος, ενώ η ελεύθερη επιλογή συνιστούσε η ίδια µια εκπαιδευτική εµπειρία,
αναγκάζοντας τον φοιτητή να εκτιµήσει τον εαυτό του και να µεταβληθεί σε εκπαιδευµένο
ειδήµονα σε κάποιο πεδίο. Θεωρούσε παράλληλα ότι µόνο αυτό το σύστηµα επέτρεπε την
εισαγωγή νέων πεδίων και επιστηµών και µόνο µέσω αυτών το Harvard µπορούσε να
εξελιχθεί σε ένα µεγάλο πανεπιστήµιο. Οι επόµενες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από µια
µεγάλη διαµάχη µεταξύ των υποστηρικτών και των πολέµιων των επιλεγόµενων σπουδών,
δηλαδή γύρω από το τι µπορούσε και έπρεπε να µάθει ένας φοιτητής. Η σηµασία αυτού
του συστήµατος στην ανάπτυξη της αµερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης δεν έγκειται
µόνο στο γεγονός ότι οδήγησε στη διδασκαλία νέων αντικειµένων και την επέκταση των
πανεπιστηµίων σε περισσότερες επαγγελµατικές κατευθύνσεις ως απάντηση στον
αυξανόµενο ανταγωνισµό από άλλους θεσµούς, αλλά και στο ότι επέτρεψε σε
παραδοσιακά µαθήµατα να αναπτυχθούν σε πιο εξειδικευµένες και προχωρηµένες µορφές,
215

L. R. Veysey, Emergence of the American University, 82-86 και C. J. Lucas, American Higher Education,
145. Τα παραθέµατα προέρχονται από το πρώτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

146

σε µια εποχή µάλιστα που η εξειδίκευση της επιστηµονικής γνώσης παρουσιαζόταν
αναπόφευκτη, µεταβάλλοντας έτσι ανεπαίσθητα το σκοπό της ανώτερης εκπαίδευσης από
τη µετάδοση µιας αποδεκτής κουλτούρας στην ενστάλαξη µιας ολοένα και περισσότερο
εξειδικευµένης γνώσης216.
Το Johns Hopkins University έχει θεωρηθεί ως το πρώτο πραγµατικό αµερικανικό
πανεπιστήµιο και η ίδρυσή του έχει περιγραφεί ως «το καθοριστικότερο µεµονωµένο
γεγονός στην ιστορία της µάθησης στο δυτικό ηµισφαίριο»217. Το 1867 ο πλούσιος
εργένης επιχειρηµατίας Johns Hopkins (1795-1873) αποφάσισε να διαθέσει 7 εκατοµµύρια
δολάρια από την περιουσία του, προερχόµενη κυρίως από µετοχές σιδηροδροµικών
εταιρειών, για την ίδρυση ενός πανεπιστηµίου και ενός νοσοκοµείου µετά το θάνατό του.
Ωστόσο η µεγαλύτερη δωρεά στην έως τότε ιστορία των Ηνωµένων Πολιτειών δεν
συνοδευόταν από συγκεκριµένα σχέδια και επιθυµίες του δωρητή για την οργάνωση και
λειτουργία των νέων ιδρυµάτων. Μετά το θάνατο του Hopkins, τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου που ορίστηκε από το κληροδότηµα απευθύνθηκε σε τρεις σηµαντικούς
προέδρους πανεπιστηµίων (Harvard, Cornell, Michigan) για συµβουλές σχετικά µε την
οργάνωση του νέου ιδρύµατος χωρίς όµως να ικανοποιηθούν από τις απαντήσεις που
έλαβαν. Συµφώνησαν όµως οµόφωνα στην πρόταση για την παραχώρηση της προεδρίας
του νέου πανεπιστηµίου στον Daniel Coit Gilman (1831-1908), αναγνωρισµένη αυθεντία
για την ανώτερη εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο, µε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό για
ανάλογες µελέτες, ο οποίος µεταξύ άλλων είχε συµβάλει στην ίδρυση της Yale Scientific
School και εκείνη την εποχή διατελούσε πρόεδρος στο νέο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια.
Ο Gilman αποδέχθηκε τη θέση και το επόµενο διάστηµα άρχισε να διατυπώνει τις ιδέες
και τα σχέδιά του, εκµεταλλευόµενος τη µοναδική ευκαιρία που του προσέφερε η εν
λευκώ εξουσιοδότηση του δωρητή και του διοικητικού συµβουλίου. Περιέγραψε τις
προθέσεις του ως ακολούθως:
Κλίνω όλο και περισσότερο προς την πεποίθηση ότι η Βαλτιµόρη δεν χρειάζεται µια
επιστηµονική σχολή ή ένα κλασικό κολέγιο ή κάποιο συνδυασµό αυτών των δύο,
αλλά µία σχολή ιατρικής και µία σχολή φιλοσοφίας. Πρέπει να απαλλαγούµε από τις
τάξεις, τις τελετές αποφοίτησης κ.λπ. που συνιστούν τον συνήθη µηχανισµό του
κολεγίου. Πρέπει αντιθέτως ο επικεφαλής κάθε µεγάλου τµήµατος – λόγου χάρη των
µαθηµατικών, της φιλολογίας, της χηµείας, της ιστορίας κ.λπ. – µαζί µε τους
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συνεργάτες του να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απαλλαγµένοι από τις
παρεµβάσεις άλλων τµηµάτων και να καθορίζουν µόνοι τους ποιους φοιτητές θα
δέχονται για σπουδές και πώς θα τους διδάσκουν. Πρέπει επίσης να προνοήσουν για
την αποδοχή φοιτητών µε ιδιαίτερες και προχωρηµένες γνώσεις και να τους
απονέµουν ακαδηµαϊκούς τίτλους όταν αυτοί θα είναι έτοιµοι να αποφοιτήσουν,
218

ανεξάρτητα εάν αυτό θα γίνεται ένα ή δέκα χρόνια µετά την εγγραφή τους

.

Με άλλα λόγια, ο Gilman προσπάθησε να αναπληρώσει ένα κενό στην αµερικανική
ανώτερη εκπαίδευση, καθώς συνειδητοποίησε ότι, σε µια εποχή ίδρυσης τόσο πολλών
κολεγίων και πανεπιστηµίων, για να επιβιώσει το Johns Hopkins έπρεπε να προσφέρει
κάτι που έλειπε από τους ανταγωνιστές του. Έπρεπε λοιπόν να συσταθεί ως σχολή
προχωρηµένων σπουδών (graduate school) και το διοικητικό συµβούλιο αποδέχθηκε
οµόφωνα την πρόταση για το νέο πανεπιστήµιο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1876.
Οι προχωρηµένες σπουδές, όµως, συνεπάγονται την έρευνα και την εκπαίδευση
νέων ερευνητών και το Johns Hopkins περισσότερο από κάθε άλλο σύγχρονο αµερικανικό
πανεπιστήµιο ενθάρρυνε ενεργά την πρωτότυπη έρευνα των καθηγητών και των φοιτητών
του και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων τους. Για το σκοπό αυτό µάλιστα ίδρυσε τον
πρώτο πανεπιστηµιακό εκδοτικό οίκο που εξέδωσε πολλά νέα επιστηµονικά περιοδικά. Η
ανάγκη καλύτερης προετοιµασίας των φοιτητών ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των προχωρηµένων σπουδών οδήγησε τελικά στην ίδρυση και ενός
προπτυχιακού κολεγίου που η λειτουργία του ανατέθηκε στους καθηγητές, όµως η
διδασκαλία σε αυτό ανατέθηκε σε µεγάλο βαθµό σε βοηθούς, που συχνά µάλιστα
προέρχονταν από τις τάξεις των µεταπτυχιακών φοιτητών. Ωστόσο οι προχωρηµένες
σπουδές κυριάρχησαν εξαρχής και για πολλά χρόνια οι µεταπτυχιακοί φοιτητές
υπερτερούσαν αριθµητικά κατά πολύ των προπτυχιακών, η πλειονότητα δε των
τελευταίων συνέχιζαν τις σπουδές τους στο πανεπιστήµιο. Ο Gilman προσπάθησε εξαρχής
να προσελκύσει όσο το δυνατόν καλύτερους καθηγητές και φοιτητές και σε µεγάλο βαθµό
το κατάφερε. Επιστήµονες όπως ο Henry Augustus Rowland (1848-1901) στη φυσική, ο
Ira Remsen (1846-1927) στη χηµεία, o James Joseph Sylvester (1814-1897) στα
µαθηµατικά, ο Henry Newell Martin (1848-1896) και ο William Keith Brooks (18481908) στη βιολογία δεν άσκησαν µόνο επίδραση στα υπόλοιπα αµερικανικά πανεπιστήµια
µέσω της εκπαίδευσης πολλών µελλοντικών καθηγητών και ερευνητών, αλλά κατείχαν
ηγετική θέση στους επιστηµονικούς κλάδους τους, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην
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ανάδυση και την εδραίωσή τους219. Παράλληλα, το νοσοκοµείο και η ιατρική σχολή του
Hopkins, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1889 και το 1893 αντίστοιχα,
µεταµόρφωσαν το περιεχόµενο και το χαρακτήρα της ιατρικής εκπαίδευσης στις
Ηνωµένες Πολιτείες. Τελικά το Johns Hopkins απέκτησε τεράστιο κύρος και άσκησε
σηµαντική επίδραση στα υπόλοιπα µεγάλα πανεπιστήµια, δίνοντας ώθηση στη
µεταπτυχιακή εκπαίδευση και καθιερώνοντας την επιστηµονική έρευνα στη συνείδηση
των υπευθύνων της αµερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης.
Το Hopkins έχει θεωρηθεί ως ο πρώτος βιώσιµος θεσµός που αποκρυστάλλωσε τις
γερµανικές αντιλήψεις για την επιστήµη και την έρευνα και την αφοµοίωσή τους στο
αµερικανικό πλαίσιο. Μια νέα γενιά Αµερικανών, γεννηµένοι στη δεκαετία του 1840 αλλά
και µετά από αυτή, επέλεξαν τη Γερµανία για τις σπουδές τους και εντυπωσιάστηκαν από
τα επιτεύγµατα των γερµανικών πανεπιστηµίων. Το 1891 ο φιλόσοφος Josiah Royce
(1855-1916) αναφέρθηκε σε
µια γενιά που δεν ονειρευόταν τίποτα άλλο εκτός από το γερµανικό πανεπιστήµιο. Η
Αγγλία θεωρούνταν ακαδηµαϊκά ξεπερασµένη, ενώ προσπερνούσαν επίσης και τη
Γαλλία. Η γερµανική επιστηµονική σκέψη ήταν δάσκαλος και οδηγός µας. […] Η
ατµόσφαιρα ήταν γεµάτη από ιδέες. […] Όποιος πήγαινε στη Γερµανία
αµφιβάλλοντας ακόµα για τη δυνατότητα µιας θεωρητικής ζωής, επέστρεφε ως
ιδεαλιστής, αφιερωµένος τώρα στην καθαρή µάθηση ως αυτοσκοπό, αποφασισµένος
να συνεισφέρει το Scherflein του στο τεράστιο απόθεµα της ανθρώπινης γνώσης,
φλεγόµενος από την επιθυµία να του εµφανιστεί η ευκαιρία να συµβάλει στην
οικοδόµηση του αµερικανικού πανεπιστηµίου220.

Μέχρι το τέλος του αιώνα, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του, σπούδασαν στη
Γερµανία περίπου 9-10.000 αµερικανοί φοιτητές, η πλειονότητα εξ αυτών σε φιλοσοφικές
σχολές, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την ενότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, τα
σεµινάρια και τα εργαστήρια, την ακαδηµαϊκή ελευθερία υπό τη µορφή της Lehr- και
Lernfreiheit, διαµορφώνοντας ιδέες, σκέψεις και συµπεριφορές που προσπάθησαν να
µεταφέρουν στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο Laurence Veysey υποστήριξε ότι η δηµοτικότητα
των γερµανικών πανεπιστηµίων υπήρξε εκδήλωση του φαινοµένου που ονόµασε
«ευρωφιλική δυσαρέσκεια», του πόθου για την επίτευξη πολιτισµικής ισότητας µε την
219
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Ευρώπη, χωρίς όµως να χαθεί ό,τι θεωρούταν ως διακριτά αµερικανικό, ενώ τόνισε ότι σε
µεγάλο βαθµό οι Αµερικανοί εκµεταλλεύτηκαν αντιλήψεις, λόγου χάρη της γνώσης ως
αυτοσκοπού, όπως αυτοί τις αντιλήφθηκαν, αγνοώντας δηλαδή τις ευρύτερες
συµπαραδηλώσεις221.
Νεότεροι µελετητές επεσήµαναν ότι αντί να αναφερόµαστε σε γερµανικές
επιδράσεις στην αµερικανική ανώτερη εκπαίδευση θα ήταν ορθότερο να µιλάµε για
επιλεκτική οικειοποίηση και για προσαρµογή των αµερικανικών θεσµών και πρακτικών σε
γερµανικά ερείσµατα και καινοτοµίες, µια διαδικασία κατά την οποία οι γερµανικές
συνεισφορές έχασαν τελικά την ιδιαιτερότητά τους222. Για παράδειγµα, το ερευνητικό
ινστιτούτο µε την παντοκρατορία του τακτικού καθηγητή ή ο θεσµός της υφηγεσίας δεν
συνάντησαν γόνιµο έδαφος, ενώ η ιδέα της Lernfreiheit εφαρµόστηκε κυρίως σε
προπτυχιακό επίπεδο, καθώς στις προχωρηµένες σπουδές διατηρήθηκαν αυστηρές
απαιτήσεις και εξετάσεις που ήταν άγνωστες στη Γερµανία. Παράλληλα η ιδέα της
επιστηµονικής έρευνας υψηλού επίπέδου µπορούσε να συνδυαστεί µε στόχους των
παραδοσιακών κολεγίων όπως η πνευµατική και ηθική πειθαρχία, και πράγµατι
επιστήµονες όπως ο Remsen και ο Rowland υποστήριξαν τη χρήση των εργαστηρίων και
των προχωρηµένων σπουδών γι’ αυτό το σκοπό, παράλληλα µε τη δηµιουργία νέας
γνώσης223. Η ιδέα της γνώσης ως αυτοσκοπού και το πνεύµα της Wissenschaft φάνηκαν
ιδιαιτέρως χρήσιµα στις προσπάθειες επαγγελµατοποίησης των αµερικανών επιστηµόνων
και την ανάδυση του ακαδηµαϊκού επαγγέλµατος, ωστόσο στην αµερικανική περίπτωση
δεν συνοδεύτηκαν από αντιλήψεις προσωπικής ανάπτυξης και εκπλήρωσης, οι οποίες
συνδέθηκαν αντιθέτως µε την κατώτερη εκπαίδευση. Επίσης, οι καθηγητές στις Ηνωµένες
Πολιτείες, σε αντίθεση µε τους γερµανούς συναδέλφους τους που απείχαν θεωρητικά από
την πολιτική, εµπλέκονταν ενεργά σε συζητήσεις σχετικά µε τη δηµοκρατία, τη
χρησιµότητα και την πρόοδο. Τελικά, η αµερικανική ιδέα περί «καθαρής επιστήµης» δεν
οδήγησε µόνο στην ταύτιση της επιστηµονικής εξειδίκευσης και της πρακτικότητας µε τα
πανεπιστήµια, αλλά κατέληξε τελικά και σε έναν εντελώς νέο στόχο224.
Η καθιέρωση των προχωρηµένων και επαγγελµατικών σπουδών και η εδραίωση της
επιστηµονικής έρευνας στα πανεπιστήµια συνέπεσε µε την απαρχή του κινήµατος του
221

Στο ίδιο, 2-3, 125-133.
Βλ. την εισαγωγή του Jurgen Herbst στο Henry Geitz, Jurgen Heideking. Jurgen Herbst (eds.), German
Influences on Education in the United States to 1917, Cambridge: German Historical Institute and Cambridge
University Press, 1995, 1-17.
223
Βλ. O. Hannaway, “The German Model of Chemical Education in America”, 153 και R. H. Kargon,
“Henry Rowland”, 134.
224
Lenore O’Boyle, “Learning for Its Own Sake: The German University as Nineteenth-Century Model”,
Comparative Studies in Society and History 25 (1983): 3-25
222

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

150

προοδευτισµού και την εµφάνιση ενός νέου ιδανικού: εκείνου της κοινωνικής υπηρεσίας.
Τα πανεπιστήµια δεν έπρεπε να στοχεύουν στη γνώση καθεαυτή ή απλώς στην επέκταση
των ορίων της γνώσης, αλλά έπρεπε να συµβάλλουν στην εθνική ευηµερία. Το ιδανικό της
κοινωνικής προσφοράς αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις µεσοδυτικές πολιτείες, λαµβάνοντας
την πληρέστερη µορφή του στο κρατικό Πανεπιστήµιο του Wisconsin, ιδιαίτερα κατά την
ανάληψη της προεδρίας από τον Charles Van Hise (1857-1918) το 1903, αλλά και στην
πολιτειακή νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα έκτοτε να αναφέρεται ως η «ιδέα του Wisconsin».
Σύµφωνα µε αυτή, το πανεπιστήµιο έπρεπε να υπηρετεί συνολικά την πολιτεία του
Wisconsin εφαρµόζοντας τις γνώσεις και την έρευνά του για την αντιµετώπιση όλων των
δηµόσιων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών προβληµάτων,
εκπαιδεύοντας ειδικούς για τις διοικητικές λειτουργίες της πολιτείας και επεκτείνοντας το
έργο του σε κάθε γωνιά της, κυριολεκτικά µέχρι «τα σπίτια όλων των πολιτών»,
ανταποκρινόµενο στις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. Έτσι, δραστηριότητες όπως
εξειδικευµένα ερευνητικά προγράµµατα για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων,
προγράµµατα µαθηµάτων κάθε επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένων στοιχειωδών και
επαγγελµατικών σχολών, εκλαϊκευτικές διαλέξεις απευθυνόµενες κυρίως σε γεωργούς,
πολιτειακοί αγροτικοί σταθµοί, συµµετοχή των καθηγητών ως συµβούλων σε πολιτειακές
υπηρεσίες και επιτροπές, έγιναν µέρος του Πανεπιστηµίου, µε αποτέλεσµα σταδιακά να
µεταµορφωθεί σε ακαδηµαϊκό κέντρο εθνικής και διεθνούς εµβέλειας. Το ιδανικό της
κοινωνικής προσφοράς υιοθετήθηκε

και σε άλλες πολιτείες, µε αποτέλεσµα τα νέα

πανεπιστήµια να µην διεκδικούν την ηγεσία µόνο στην εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά
και στην εθνική βιοµηχανική, αγροτική και οικονοµική ανάπτυξη225.

Οι ωφελιµιστικές αντιλήψεις, το ιδανικό της κοινωνικής υπηρεσίας, η µεταπτυχιακή
και επαγγελµατική εκπαίδευση, οι επιλεγόµενες σπουδές και η επιστηµονική έρευνα, σε
συνδυασµό µε τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους λόγω της µεγάλης οικονοµικής
ανάπτυξης και µε την ανάγκη µεταρρύθµισης των παραδοσιακών κολεγίων, οδήγησαν στη
δηµιουργία του νέου αµερικανικού πανεπιστηµίου και τη σηµαντική ανάπτυξη αυτού του
θεσµού κατά τη δεκαετία του 1890. Η ίδρυση νέων ερευνητικών πανεπιστηµίων όπως το
Clark (1889) στη Μασαχουσέτη, το Stanford (1891) στην Καλιφόρνια και το
Πανεπιστήµιο του Σικάγο (1892), και η ποικιλότροπη υιοθέτηση των νέων ιδανικών από
225
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παλαιότερα σηµαντικά ιδρύµατα, είτε καταξιωµένων ιδιωτικών κολεγίων της ανατολικής
ακτής, όπως το Harvard ή το Columbia, είτε κρατικών πανεπιστηµίων, ιδιαίτερα στις
µεσοδυτικές πολιτείες και την Καλιφόρνια, σηµατοδοτούν την οριστική µετάβαση σε µια
εποχή κυριαρχίας του θεσµού του πανεπιστηµίου στην εξαιρετικά ποικιλόµορφη
αµερικανική ανώτερη εκπαίδευση, τη διαµόρφωση για πρώτη φορά ενός συστήµατος
πανεπιστηµίων µε κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και τη δηµιουργία µιας ιεράρχησης στο
εσωτερικό του ανάλογα µε την απήχηση και τα επιτεύγµατα των ιδρυµάτων226. Η ίδρυση
του Association of American Universities (Σύνδεσµος Αµερικανικών Πανεπιστηµίων)
(AAU) το 1900, από δεκατέσσερα πανεπιστήµια που είχαν αρχίσει να καθιερώνονται σε
διεθνές επίπεδο και παραµένουν κορυφαία µέχρι σήµερα, υπήρξε σύµβολο του ηγετικού
ρόλου των µεγάλων ερευνητικών πανεπιστηµίων και εξέφραζε τις προσπάθειες
δηµιουργίας ενός οµοιόµορφου µοντέλου για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Η
δηµιουργία της ιεράρχησης και της οµοιοµορφίας υπήρξε σε µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα
του εκτεταµένου ανταγωνισµού, της µίµησης που αυτός προκαλούσε, της υιοθέτησης
επιτυχηµένων προτύπων, αλλά και της σηµαντικής επέκτασης των ίδιων των
πανεπιστηµίων.
Η απουσία οποιασδήποτε επίσηµης κεντρικής διοικητικής αρχής και η ριζική
αποκέντρωση του συστήµατος, µε την εξουσία να επιµερίζεται σε πενήντα δηµόσιες αρχές
και ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ιδιώτες, αλλά και η απουσία κάποιου πανεπιστηµίουναυαρχίδας, όπως η Οξφόρδη και το Καίµπριτζ στην Αγγλία ή η Σορβόννη στη Γαλλία,
ήταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσαν σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των
ιδρυµάτων. Πάνω από όλα αγωνίζονταν για την απόκτηση φήµης και κύρους που µε τη
σειρά τους θα εξασφάλιζαν τους απαραίτητους για την ανάπτυξή τους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς οικονοµικούς πόρους. Κάθε πανεπιστήµιο προσπαθούσε µε διάφορους τρόπους
να προσελκύσει στους κόλπους του τους σηµαντικότερους καθηγητές και επιστήµονες. Το
νέο Πανεπιστήµιο του Σικάγο προκάλεσε αναταραχή στην ακαδηµαϊκή αγορά
ακολουθώντας µια εξαιρετικά επιθετική πολιτική για την προσέλκυση καθηγητών από
άλλα πανεπιστήµια, κάτι που σε µεγάλο βαθµό το κατάφερε και σύντοµα ακολούθησαν
και άλλα πανεπιστήµια227. Έτσι τώρα αντί οι καταξιωµένοι καθηγητές να αναζητούν ένα
πανεπιστήµιο

να

εργαστούν

συνέβαινε

το

αντίστροφο,

καθώς

τα

ιδρύµατα

συναγωνίζονταν στις προσφορές τους, λόγου χάρη σε υψηλούς µισθούς είτε στην παροχή
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χρόνου και εγκαταστάσεων για έρευνα, µε σκοπό να αυξήσουν το κύρος τους, ενώ και οι
καθηγητές µε τη σειρά τους συναγωνίζονταν για τη βελτίωση της σταδιοδροµίας τους και
την εδραίωση της ειδικότητάς τους, κάτι που ενθάρρυνε το νέο σύστηµα των
επιλεγόµενων σπουδών. Αυτή η διαδικασία δεν αποδείχθηκε επωφελής µόνο για τα
πανεπιστήµια αλλά και για την καθιέρωση και ανάπτυξη πολλών επιστηµονικών κλάδων,
ενώ διευκόλυνε την εξειδίκευση και την έρευνα και τη µετατροπή της ακαδηµαϊκής
σταδιοδροµίας σε επάγγελµα228. Ο ανταγωνισµός για την προσέλκυση περισσότερων
φοιτητών οδήγησε στη διαφοροποίηση των προγραµµάτων σπουδών µε την εισαγωγή
πολλών νέων µαθηµάτων και νέων επαγγελµατικών διεξόδων για τους αποφοίτους,
εξελίξεις που διευκόλυνε η επιλογή του τµήµατος (department) ως βασικής οργανωτικής
δοµής των πανεπιστηµίων, καθένα από τα οποία αντιπροσώπευε ένα συγκεκριµένο
επιστηµονικό κλάδο και συγκέντρωνε µία οµάδα ειδικών. Σε αντίθεση µε την τακτική
έδρα το τµήµα λειτουργούσε σχετικά δηµοκρατικά, ενώ διέφερε σηµαντικά από την
κολεγιακή οργάνωση, όπου η έµφαση δινόταν στις προπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο, ο
πολλαπλασιασµός των ηµιανεξάρτητων τµηµάτων είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω
ανάπτυξη του ανταγωνισµού µεταξύ τους στην προσπάθεια εξασφάλισης περισσότερων
πόρων και φοιτητών και την αυξανόµενη σηµασία των δηµοσίων σχέσεων. Τέλος, ο
ανταγωνισµός εκδηλώθηκε και µεταξύ όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Τα ιδιωτικά
πανεπιστήµια και κολέγια έθεσαν τον ρυθµό προσπαθώντας να ξεπεράσουν σε πόρους και
κύρος τους ανταγωνιστές τους. Γρήγορα ακολούθησαν και τα δηµόσια, στρεφόµενα για
υποστήριξη στις πολιτειακές κυβερνήσεις ώστε να µην ξεπεραστούν ως ιδρύµατα.
Σύντοµα το σηµαντικότερο πανεπιστήµιο κάθε πολιτείας, καθοδηγούµενο από µια
αίσθηση τοπικής υπερηφάνειας, έπρεπε να γίνει καλύτερο από το αντίστοιχο των
γειτονικών πολιτειών, ενώ δεν έλειψαν και σηµαντικές αντιπαλότητες στο εσωτερικό κάθε
πολιτείας. Η ανάπτυξη του κολεγιακού αθλητισµού, και ιδιαίτερα του αµερικανικού
ποδοσφαίρου, αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για τη δυναµική του ανταγωνισµού στην
αµερικανική ανώτερη εκπαίδευση γενικότερα. Ξεκινώντας αρχικά ως άτυποι αγώνες που
διοργανώνονταν από τους ίδιους τους φοιτητές, το ποδόσφαιρο απέκτησε τη δική του
δυναµική µέχρι το τέλος του αιώνα: καλύτερες οµάδες, µε καλύτερους προπονητές,
αγώνες ενώπιον όλο και µεγαλύτερου κοινού που ήταν πρόθυµο να πληρώσει όλο και
περισσότερα χρήµατα ώστε να γεµίσει όλο και µεγαλύτερα και ακριβότερα στάδια.
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Σύντοµα οι πρόεδροι των πανεπιστηµίων αποδέχθηκαν και ενίσχυσαν τις οµάδες τους,
καθώς οι ποδοσφαιρικοί αγώνες προκαλούσαν ενθουσιασµό στο ευρύ κοινό, διατηρούσαν
την επαφή των αποφοίτων µε τις σχολές τους και προσέφεραν επιφάνεια σε κάθε
πανεπιστήµιο που µπορούσε εύκολα να µετατραπεί σε οικονοµική υποστήριξη από
ενθουσιώδεις δωρητές. Οι νικηφόρες ποδοσφαιρικές οµάδες µετατράπηκαν σε σύµβολο
δεξιότητας, επιτυχίας και επιτευγµάτων και συχνά η ενίσχυση της ανώτερης εκπαίδευσης
δεν προήλθε από τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατά της, αλλά από αυτές τις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες που παλαιότερα θεωρούνταν περιφερειακές229.
Τα νέα πανεπιστήµια επέδειξαν επίσης πάθος για ανάπτυξη και για σχεδόν
απεριόριστη επέκταση που δεν περιορίζονταν στους επιστηµονικούς κλάδους και τους
καθηγητές αλλά περιλάµβαναν και το φοιτητικό σώµα. Το 1870 υπολογίζεται ότι σε
εθνικό επίπεδο περίπου 62.000 φοιτητές εγγράφονταν σε κάποιο είδος κολεγιακού
ιδρύµατος. ∆ύο δεκαετίες αργότερα ο αριθµός τους είχε φθάσει τις 157.000 και µέχρι το
1910 ο συνολικός αριθµός τους ξεπέρασε τις 355.000230. Στα πανεπιστήµια που
σχηµάτισαν τον AAU, οι περίπου 25.000 φοιτητές το 1894 έφθασαν περίπου τους 41.000
µία δεκαετία αργότερα και συνέχισαν να αυξάνονται µε γοργό ρυθµό231. Αυτή η ανάπτυξη
επιβαλλόταν κυρίως από τρεις λόγους: πρώτον, το σύστηµα των επιλεγόµενων σπουδών
προϋπέθετε επαρκή αριθµό φοιτητών που θα µπορούσε να υποστηρίξει την ανάπτυξη των
πολλών νέων κλάδων και ειδικοτήτων· δεύτερον, ο µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών
συνεπαγόταν και µεγαλύτερα έσοδα για όσα ιδρύµατα απαιτούσαν δίδακτρα· τρίτον, οι
αυξηµένες εγγραφές συνιστούσαν ένδειξη επιτυχίας που αποτελούσε µε τη σειρά της ένα
ισχυρό επιχείρηµα για µεγαλύτερη υποστήριξη από την πολιτειακή κυβέρνηση, τις ενώσεις
των αποφοίτων ή τους τοπικούς ευεργέτες. Παράλληλα, η αύξηση των φοιτητών
αντιπροσωπεύει σε κάποιο βαθµό τη σύνδεση των πανεπιστηµίων µε ένα στρώµα της
κοινωνίας που παλαιότερα δεν εµπλεκόταν στην ανώτερη εκπαίδευση. Προς το τέλος του
αιώνα όλο και περισσότερες οικογένειες από τις µεσαίες τάξεις διέθεταν τους πόρους που
απαιτούνταν για την εκπαίδευση των παιδιών τους, προσπαθώντας ταυτόχρονα να
στηρίξουν τη θέση τους έναντι των αναρίθµητων νέων µεταναστών. Τα πανεπιστήµια από
την πλευρά τους εκπλήρωναν τις ανάγκες αυτής της οµάδας προσφέροντας στα µέλη της
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τη δυνατότητα πρακτικών σπουδών που κατέληγαν σε συγκεκριµένες σταδιοδροµίες και
τους επέτρεπαν να διατηρήσουν τη θέση τους232.
Αποτέλεσµα όλων αυτών των εξελίξεων υπήρξε η ηγεµονία του πολυλειτουργικού
ερευνητικού πανεπιστηµίου ως του ιδανικού θεσµικού τύπου της αµερικανικής ανώτερης
εκπαίδευσης. Με δεδοµένο ότι η ιδέα µιας κοινής, γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
διαδόθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες µετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, και παρά τη
σταδιακή πιστοποίηση κατώτερων σχολείων για την προετοιµασία των φοιτητών, τα
κολέγια «τεχνών και επιστηµών» διατήρησαν κεντρική θέση στα νέα πανεπιστήµια,
συνδέοντας την προπτυχιακή µε την µεταπτυχιακή εκπαίδευση, µολονότι ο τρόπος µε τον
οποίο πραγµατοποιήθηκε αυτό διέφερε ανάλογα µε το ίδρυµα. Πανεπιστήµια που
ξεκίνησαν απευθείας ως σχολές προχωρηµένων σπουδών δηµιούργησαν σταδιακά
προπτυχιακά κολέγια, αφενός για την επαρκέστερη προετοιµασία των φοιτητών τους και
αφετέρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών στις οποίες άνηκαν.
Σε άλλα ιδρύµατα τα παλαιά κολέγια διαποτίστηκαν µε τα πανεπιστηµιακά ιδανικά της
εξειδικευµένης διδασκαλίας και έρευνας ώστε οι απόφοιτοί τους να µπορέσουν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ανώτερων σπουδών. Υπήρξαν επίσης προσπάθειες
διχοτόµησης των προπτυχιακών σπουδών σε µια περίοδο γενικής εκπαίδευσης και σε
προετοιµασία για περαιτέρω σπουδές. Σε κάθε περίπτωση τα κολέγια λειτουργούσαν ως
σύνδεσµος µεταξύ της παραδοσιακής ελευθέριας εκπαίδευσης, των ανώτερων σπουδών
και της έρευνας, όπως αυτές διενεργούνταν στις σχολές προχωρηµένων σπουδών που
ανέπτυξε κάθε πανεπιστήµιο και της εξειδικευµένης επαγγελµατικής εκπαίδευσης233. Η
τελευταία ανατέθηκε σε ξεχωριστά τµήµατα που τελικά µετατράπηκαν σε σχολές και δεν
περιορίστηκαν µόνο στους παραδοσιακούς κλάδους της ιατρικής ή της νοµικής. Στα
πανεπιστήµια αναπτύχθηκαν επίσης σχολές διάφορων ιατρικών επαγγελµάτων όπως
φαρµακευτικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής ή νοσηλευτικής, σχολές µηχανικών,
γεωργικές και εµπορικές σχολές, παιδαγωγικές ακαδηµίες, ακόµα και σχολές καλών
τεχνών και µουσικής. Επίσης δηµιουργήθηκαν και νέοι θεσµοί, όπως τα θερινά σχολεία
που εγκαινίασε το Πανεπιστήµιο του Σικάγο για την προσέλκυση προχωρηµένων
φοιτητών. Παράλληλα κάθε τµήµα και κάθε επαγγελµατική σχολή δεσµευόταν όλο και
περισσότερο στην επέκταση της γνώσης µέσω της επιστηµονικής έρευνας. Έτσι, στις
αρχές του 20ού αιώνα τα πανεπιστήµια υιοθέτησαν γενικά όλους τους στόχους της

232

L. R. Veysey, Emergence of the American University, 265-267.
Jurgen Herbst, “Liberal Education and the Graduate Schools: An Historical View of College Reform”,
History of Education Quarterly 2 (1962): 244-258.
233

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

155

ανώτερης εκπαίδευσης που είχαν διατυπωθεί τις προηγούµενες δεκαετίες. Προσπαθούσαν
χωρίς να τους φαίνεται αντιφατικό να προσφέρουν ταυτόχρονα γενική και εξειδικευµένη
εκπαίδευση, να λειτουργούν ως κέντρα ανιδιοτελούς έρευνας και ταυτόχρονα να παράγουν
χρήσιµες γνώσεις για την ταχέως αναπτυσσόµενη χώρα, να εκπαιδεύουν ταυτόχρονα
απλούς

πτυχιούχους,

διδάκτορες,

µεταδιδακτορικούς

ερευνητές

και

επίδοξους

επαγγελµατίες. Με άλλα λόγια, µεταβάλλονταν σταδιακά σε προδρόµους των σύγχρονων
«πολυεπιστηµίων» (multiversities).
Οι οικονοµικές απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήµατος ήταν τεράστιες, κατά συνέπεια
µόνο λίγα πανεπιστήµια κατάφεραν να αντεπεξέλθουν, ανερχόµενα έτσι στην κορυφή της
εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Τα παραδοσιακά κολέγια ωστόσο δεν εξαλείφθηκαν, αντιθέτως
αυξήθηκαν σε αριθµό φθάνοντας περίπου τα επτακόσια στο γύρισµα του αιώνα. Καθώς
δεν µπορούσαν ή δεν ήθελαν να ανταγωνιστούν άµεσα τα πανεπιστήµια στην προσφορά
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, πολλά από αυτά αποφάσισαν να µετατραπούν αποκλειστικά
σε διδακτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη διαφύλαξη της «ελευθέριας κουλτούρας» του ηθικού
και ευγενή χαρακτήρα. Το περιεχόµενο της διδασκαλίας άλλων καθορίστηκε εµµέσως από
τα πανεπιστήµια, καθώς θεώρησαν καθήκον τους την προετοιµασία των φοιτητών για
µεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο από τα µεγάλα ερευνητικά πανεπιστήµια, ενώ ορισµένα
περισσότερο εξειδικευµένα και περιφερειακά κολέγια υπέκυψαν στη γοητεία του νέου
προτύπου, προσπαθώντας µέσω µίµησης να µετατραπούν και τα ίδια σε πανεπιστήµια.
Πάντως η συνεχιζόµενη ανάπτυξη των κολεγίων έχει θεωρηθεί σηµαντική για τη
µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων, καθώς οι απαιτήσεις τους σε εξειδικευµένο διδακτικό
προσωπικό οδήγησε όλο και περισσότερους φοιτητές να στραφούν στην ακαδηµαϊκή
σταδιοδροµία µέσω της απόκτησης διδακτορικού διπλώµατος, γεγονός που µε τη σειρά
του ενίσχυσε το κύρος αυτού του τίτλου και των προχωρηµένων σπουδών που
απαιτούνταν για την απόκτησή του234. Παράλληλα, η επιστηµονική έρευνα συχνά
δικαιολογήθηκε στη βάση παραδοσιακών κολεγιακών αξιών, καθώς πολλοί ακαδηµαϊκοί
επιστήµονες θεωρούσαν την εργαστηριακή εκπαίδευση ως µέσο για την ηθική βελτίωση
και την ενδυνάµωση του χαρακτήρα των φοιτητών, µέσω της διδασκαλίας της αξίας της
συνεργασίας και της αντικειµενικής κρίσης, ενώ η ορολογία του κολεγιακού αθλητισµού
συχνά χρησιµοποιήθηκε και για την περιγραφή του εργαστηριακού έργου ως µέσου
ενστάλαξης οµαδικού πνεύµατος, χαρακτήρα και ευγενούς άµιλλας235. Τέλος, µέχρι και
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την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα οι πόροι για την ίδια την έρευνα προήλθαν σε µεγάλο
βαθµό από τη χρηµατοδότηση και τις δωρεές προς τα προπτυχιακά κολέγια, αφού οι
απευθείας παροχές υπήρξαν λίγες236. Η κολεγιακή κουλτούρα διατήρησε τελικά την
παρουσία της σε όλα τα µεγάλα πανεπιστήµια, διαµορφώνοντας εν µέρει τη δοµή και τις
αξίες των τµηµάτων τους, των ακαδηµαϊκών ρόλων και των ερευνητικών πρακτικών µέσω
της κεφαλαιοποίησης της δηµοτικότητας των κολεγίων, της πίστη που ενέπνεαν και των
δυνατοτήτων που προσέφεραν για έναν γόνιµο καταµερισµό εργασίας.
Η µετατροπή των σχετικά µικρών κολεγίων σε πολύπλοκους πανεπιστηµιακούς
οργανισµούς, µε ολοένα και περισσότερες σχολές και τµήµατα, αυξηµένο φοιτητικό
πληθυσµό και διευρυµένους στόχους για την εξυπηρέτηση πολλών νέων αναγκών,
απαίτησε την εξειδίκευση και τον καταµερισµό των διοικητικών καθηκόντων για την
αποτελεσµατική λειτουργία τους, µε αποτέλεσµα µια ιεραρχική και γραφειοκρατική
οργάνωση ανάλογη εκείνης των µεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Στην κορυφή
βρισκόταν το διοικητικό συµβούλιο και ο πρόεδρος του πανεπιστηµίου· ακολουθούσαν οι
αντιπρόεδροι, οι διευθυντές των σχολών, οι διευθυντές των τµηµάτων και το διδακτικό
προσωπικό. Οι αυξηµένες και εξειδικευµένες ανάγκες της διδασκαλίας οδήγησαν στη
δηµιουργία διάφορων βαθµίδων καθηγητών, συνοδευόµενων από πολλούς βοηθούς που
συχνά προέρχονταν από τις τάξεις των µεταπτυχιακών φοιτητών. Οι ανάγκες όλων αυτών
των θέσεων δηµιούργησαν αναπόφευκτα ένα πολυάριθµο προσωπικό από γραµµατείς και
υπαλλήλους µε τις δικές τους διαβαθµίσεις. Η νέα οργάνωση αντανακλάται πλήρως στο
µεταβαλλόµενο ρόλο των προέδρων που τώρα έπρεπε να µετατραπούν σε «ηγέτες της
ευρυµάθειας» µε λειτουργίες αντίστοιχες των ηγετών των µεγάλων εταιρειών και της
βιοµηχανίας. Έπρεπε να είναι εξοικειωµένοι µε την πολυπλοκότητα των οικονοµικών και
της διοίκησης, να σκέφτονται και να λειτουργούν µε τους όρους του µάνατζµεντ και του
σχεδιασµού, µε κύριο καθήκον την απρόσκοπτη λειτουργία των ιδρυµάτων και την διαρκή
αναζήτηση επαρκούς χρηµατοδότησης, λειτουργίες που είχαν ως αποτέλεσµα της
αποµάκρυνσή τους από την καθηµερινή ζωή του πανεπιστηµίου. Αυτό το νέο ήθος που
επικράτησε στις αρχές του 20ού αιώνα προέκυψε εν µέρει ως ανάγκη λόγω της µεγάλης
πολυπλοκότητας των πανεπιστηµίων, ωστόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η δράση των
ίδιων των επιχειρηµατιών που έθεταν συγκεκριµένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τις
δωρεές τους ή συµµετείχαν απευθείας στα διοικητικά συµβούλια θέτοντας τις δικές τους
προτεραιότητες, που δεν συµβάδιζαν πάντα µε τις ακαδηµαϊκές θεωρήσεις. Φιλανθρωπικοί
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ερευνητικοί οργανισµοί όπως εκείνοι που ίδρυσαν οι Andrew Carnegie (1835-1919) και
John Rockefeller (1839-1937) υπόσχονταν σηµαντική χρηµατοδότηση υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, διαδραµατίζονταν έτσι ενεργό ρόλο στον ακαδηµαϊκό χώρο. Η λειτουργία
των πανεπιστήµιων ως επιχειρήσεων µε πρωταρχικό ενδιαφέρον τους αριθµούς και όχι την
προαγωγή της γνώσης προκάλεσε και σηµαντικές αντιδράσεις, ωστόσο αυτό το πρότυπο
τελικά είχε τεράστια επιτυχία237. Αυτή η λειτουργία θέτει µε τη σειρά της το ερώτηµα για
τη σχέση των πανεπιστηµίων και της έρευνας µε τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Την περίοδο µεταρρύθµισης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων παρατηρείται µια
ευρύτερη αναδιοργάνωση πολλών άλλων αµερικανικών οικονοµικών και πολιτιστικών
θεσµών, καθώς ο τοπικός χαρακτήρας, τα περιορισµένα συµφέροντα και η µικρή πελατεία
παραχώρησαν τη θέση τους σε µεγάλους οργανισµούς, ιεραρχικά ελεγχόµενους, που
συνενώνονταν µέσω εθνικών δικτύων επικοινωνιών. Στο εµπόριο και τη βιοµηχανία,
λόγου χάρη, οι επαναστατικές αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής αυτή την
περίοδο οδήγησαν στη δηµιουργία της σύγχρονης µετοχικής εταιρείας, η οποία
εσωτερίκευσε λειτουργίες που προηγουµένως είχαν αφεθεί στην αγορά και δηµιούργησε
την ιεραρχική διοικητική δοµή της σύγχρονης επιχείρησης238. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές
από τις µεγαλύτερες εταιρείες ενσωµάτωσαν την έρευνα στο εσωτερικό τους, ιδρύοντας
µεγάλα και οργανωµένα εργαστήρια µε διττό σκοπό: αφενός να ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικά τις υπόλοιπες εταιρείες µέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και
αποτελεσµατικότερων µεθόδων παραγωγής, αφετέρου να κατοχυρώσουν νέα προϊόντα και
µεθόδους, χωρίς όµως να τα κυκλοφορήσουν στην αγορά, εµποδίζοντας έτσι τους
ανταγωνιστές να κερδίσουν µε τη σειρά τους. Εταιρείες όπως η General Electric (1900), η
Westinghouse (1903), η Goodyear (1908), η Dupont (1911), η General Motors (1911), η
Eastman-Kodak (1912), η American Telephone and Telegraph (1913), η Bell Telephone
(1913), η U. S. Steel (1920), η Union Carbide (1921) ανέπτυξαν εργαστήρια που σταδιακά
απασχολούσαν εκατοντάδες επιστηµόνων και τεχνικών239. Για την εκπαίδευσή τους οι
επιχειρήσεις στράφηκαν στα πανεπιστήµια, προσφέροντας παράλληλα σηµαντικά
κεφάλαια για βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, ώστε οι φοιτητές που θα εκπαιδεύονταν σε
αυτή να προδιατεθούν ευνοϊκά έναντι της απασχόλησης στις εταιρείες.
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Οι σχέσεις µεταξύ εταιρειών, βιοµηχανίας, έρευνας και εκπαίδευσης στα
πανεπιστήµια

έχουν

απασχολήσει

τους

ιστορικούς

οδηγώντας

σε

διαφορετικά

συµπεράσµατα. Ο David Noble, στην κλασική µελέτη του για την ανάδυση του σύγχρονου
εταιρικού καπιταλισµού, υποστήριξε ότι ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα οι επιστήµες
είχαν υποταχθεί τελείως στα συµφέροντα των εταιρειών, οι οποίες ήθελαν και µπορούσαν
να καθορίσουν τις πολιτικές και πρακτικές των πανεπιστηµίων, µε αποτέλεσµα τη
σύγκλιση βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας240. Άλλοι ιστορικοί ωστόσο έδειξαν ότι
ακόµα και για ένα τεχνολογικό ίδρυµα όπως το MIT ένας τέτοιος ισχυρισµός δεν ευσταθεί,
καθώς η σχέση µεταξύ έρευνας και βιοµηχανίας υπήρξε αρκετά πολύπλοκη. Στην
περίπτωση της χηµείας, λόγου χάρη, η διοίκηση του ιδρύµατος αναζήτησε και
διαφορετικές πηγές χρηµατοδότησης, σε µια προσπάθεια εξισορρόπησης της επιρροής των
εταιρειών, επιδεικνύοντας τελικά σηµαντικές επιτυχίες και στον τοµέα της βασικής
έρευνας241. Μπορεί τα πανεπιστήµια να οργανώθηκαν σε ευρύτερες µονάδες υπό κεντρικό
διοικητικό έλεγχο παράλληλα µε την αντίστοιχη ανάπτυξη των µεγάλων εταιρειών,
ωστόσο αυτές οι δοµικές οµοιότητες, ακόµα και σε συνδυασµό µε τις αξιώσεις των
επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, σε καµία περίπτωση δεν δικαιολογούν από µόνες τους
ισχυρισµούς για την υποταγή της αµερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης στην ηγεµονία των
εταιρειών242. Τέλος, µία νεότερη µελέτη που προσπαθεί να εξηγήσει και τις κατοπινές
εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα υποστήριξε ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα η
αµερικανική επιστήµη και ακαδηµαϊκή ζωή επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη
χρησιµότητα της παραγόµενης γνώσης, ωστόσο αυτή η συναίνεση δεν συνεπάγεται ότι η
εκπαίδευση και η έρευνα είχαν ως αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση των εταιρειών.
Εισήγαγε επιπλέον µία νέα διάκριση της έρευνας στη βάση βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων στόχων, µε την πρώτη να ανταποκρίνεται στις άµεσες απαιτήσεις των
επιχειρήσεων και τη δεύτερη να απαντά αποκλειστικά στο ιδιαίτερο πνευµατικό και
κοινωνικό κλίµα των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων χωρίς να αποκλείονται οι µετέπειτα
εφαρµογές της243.
Από τη δεκαετία του 1920 τα αµερικανικά πανεπιστήµια άρχισαν να επιδεικνύουν
πλήρως τη δεσπόζουσα θέση τους στην εκπαίδευση και την έρευνα. Την εποχή αυτή
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γνώρισαν την πρώτη πραγµατικά µεγάλη ανάπτυξή τους, συνδέθηκαν πλήρως µε τα
φιλανθρωπικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας διαρκή χρηµατοδότηση, και
οι καθηγητές τους άρχισαν να αποκτούν ηγετικό ρόλο διεθνώς σχεδόν σε όλους τους
επιστηµονικούς κλάδους. Μέχρι τα µέσα του αιώνα εδραίωσαν τη σχεδόν µονοπωλιακή
θέση τους στην εκπαίδευση επιστηµόνων και διοικητικών στελεχών, αλλά και στην
οργάνωση και καθοδήγηση της επιστηµονικής έρευνας µε τη βοήθεια εταιρικών και
κρατικών κονδυλίων, καθιστώντας σταδιακά τις Ηνωµένες Πολιτείες ως παγκόσµια
ηγετική δύναµη στην παραγωγή και διάδοση της νέας επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης.
Όλες αυτές οι εξελίξεις όχι µόνο πραγµατοποιήθηκαν χωρίς καµία σηµαντική αλλαγή στην
οργάνωση των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, αλλά η δοµή και οι ρόλοι που καθιερώθηκαν
κατά την εκτεταµένη περίοδο των µεταρρυθµίσεων που προηγήθηκαν διακρίνονται ακόµα
και σήµερα.

Τα πανεπιστήµια ως πρότυπα

Κατά τον 18ο αιώνα τα πανεπιστήµια σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιµετώπισαν
οξύτατη κριτική και αυξανόµενο ανταγωνισµό από εξειδικευµένα ιδρύµατα που
δηµιουργήθηκαν για την αντιµετώπιση νέων αναγκών, µε αποτέλεσµα η επιβίωση του
πανεπιστηµιακού θεσµού να εξαρτάται άµεσα από την ικανότητά του να µεταρρυθµιστεί.
Οι εξελίξεις στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάσαµε υπήρξαν διαφορετικές,
διαµορφώνοντας έτσι τρεις διαφορετικούς τρόπους ακαδηµαϊκής οργάνωσης που
θεωρήθηκαν ως τα σηµαντικότερα πρότυπα της εποχής.
Τα δύο αγγλικά πανεπιστήµια, λόγω της σηµαντικής περιουσίας που διέθεταν και
της στενής σχέσης τους µε την εκκλησία, κατόρθωσαν να διατηρήσουν αµετάβλητη την
παλαιότερη δοµή και λειτουργία τους, παρά τη συνεχή κριτική που δέχθηκαν, διατηρώντας
την πρωτοκαθεδρία στην εκπαίδευση της αρκετά οµοιογενούς ελίτ της χώρας. Τα
πανεπιστήµια της Σκωτίας µάλλον αποτελούν µοναδική περίπτωση, καθώς την εποχή που
τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια παρήκµαζαν αυτά διήνυσαν µια περίοδο εξαιρετικής ακµής,
βασιζόµενα στο «δηµοκρατικό» χαρακτήρα τους και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική
και οικονοµική ζωή της χώρας. Η αγγλική κολεγιακή οργάνωση µεταφέρθηκε µέσω των
αποίκων στη Βόρεια Αµερική, συχνά εµποτισµένη µε στοιχεία της σκωτσέζικης
εκπαιδευτικής παράδοσης, αλλά και σε όσες περιοχές της βρετανικής αυτοκρατορίας
αναπτύχθηκε ανώτερη εκπαίδευση.
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Στη Γαλλία τόσο οι ηγέτες της επανάστασης όσο και ο Ναπολέων αντέδρασαν
καταργώντας εντελώς τα πανεπιστήµια στην παραδοσιακή τους µορφή. Στη θέση τους
δηµιούργησαν µια σειρά εξειδικευµένων επαγγελµατικών σχολών, µε αυστηρά
καθορισµένη

εκπαιδευτική

λειτουργία

και

πλήρη

έλεγχο

από

ένα

ιδιαιτέρως

συγκεντρωτικό διοικητικό σύστηµα, µε βασικό στόχο την παραγωγή κρατικών στελεχών
και τη δηµιουργία ιεραρχηµένων κοινωνικών ελίτ. Το γαλλικό πρότυπο µεταφέρθηκε σε
κάθε χώρα όπου έφθασε ο στρατός του Ναπολέοντα, όµως η κατάρρευση της
αυτοκρατορίας

συχνά

είχε

ως

συνέπεια

την

επαναφορά

των

παραδοσιακών

πανεπιστηµίων, όπως συνέβη λόγου χάρη στο Βέλγιο και την Ολλανδία, παρότι η γαλλική
εκπαιδευτική φιλοσοφία άφησε ορισµένα ίχνη, όπως την κρατική χρηµατοδότηση ή τον
κρατικό έλεγχο. Σηµαντική εξαίρεση αποτελεί η École Polytechnique, η οποία παρέµεινε
πρότυπο για την οργάνωση και τη λειτουργία στρατιωτικών σχολών και σχολών
µηχανικών σε ολόκληρο τον κόσµο. Ο συγκεντρωτικός και ιεραρχικός µηχανισµός του
γαλλικού συστήµατος, η εξειδίκευση στην οποία οδηγούσε, η αποδοτικότητά του στη
δηµιουργία µιας τεχνοκρατικής ελίτ και ο κοσµικός χαρακτήρας του υπήρξαν στοιχεία που
εξακολούθησαν να γοητεύουν κράτη που προσπαθούσαν να εκσυγχρονιστούν, χώρες που
πίστευαν ότι τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έπρεπε πάνω από όλα να προσφέρουν
στην κοινωνία τους απαραίτητους και σωστά καταρτισµένους ειδικούς, ή προσπαθούσαν
να διαµορφώσουν εθνική ταυτότητα και κουλτούρα στη βάση µιας επιστηµονικής και
κοσµικής ιδεολογίας, µε τα νέα κράτη της Λατινικής Αµερικής για παράδειγµα να
αποτελούν τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις
Αναµφίβολα όµως η επιβίωση και το ενισχυµένο κύρος του πανεπιστηµιακού
θεσµού συνδέεται µε τις µεταρρυθµίσεις των γερµανικών πανεπιστηµίων, όπου οι αρχικές
ωφελιµιστικές

προσεγγίσεις

εγκαταλείφθηκαν

υπέρ

του µη ωφελιµιστικού

και

ιδεαλιστικού «ουµβολδιανού» πανεπιστηµίου, µε βασικές αρχές του την ενότητα της
γνώσης, την εκπαίδευση µέσω της Wissenschaft, την ενότητα διδασκαλίας και έρευνας και
µε έναν νέο ρόλο για τη φιλοσοφική σχολή. Το Πανεπιστήµιο του Βερολίνου δεν συνιστά
απλώς τον πρώτο καρπό αυτών των προσπαθειών και έµβληµα των προσπαθειών
ισχυροποίησης του πρωσικού κράτους, αλλά και απάντηση στη ναπολεόντεια
εκπαιδευτική νοµοθεσία που προσπαθούσε να επιβληθεί στα κατακτηµένα πρωσικά
εδάφη. Τα γερµανικά πανεπιστήµια εξαρχής απέκτησαν έναν εθνικό προορισµό, καθώς
έπρεπε να συµβάλλουν στην πνευµατική αναγέννηση, την εθνική συσπείρωση και τελικά
την εδαφική ενοποίηση της Γερµανίας. Εποµένως το γερµανικό πρότυπο άσκησε ιδιαίτερη
έλξη σε λαούς που επεδίωκαν την απελευθέρωση και τη δηµιουργία εθνικής συνείδησης ή
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σε νέα έθνη που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ενότητά τους. Παράλληλα, η επιρροή
του άρχισε να αυξάνεται διαρκώς καθώς κεντρικά χαρακτηριστικά του όπως οι
ακαδηµαϊκές ελευθερίες, η ενότητα διδασκαλίας και έρευνας ή η ανιδιοτελής αναζήτηση
της γνώσης, παράλληλα µε τους νέους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς θεσµούς,
θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τα σηµαντικά διανοητικά επιτεύγµατα της γερµανικής
επιστήµης και την ισχύ και αποτελεσµατικότητα του πρωσικού κράτους. Όµως το
«ουµβολδιανό» πανεπιστήµιο έφερε στο εσωτερικό του ισχυρές εντάσεις αναφορικά µε
την αντίληψη και τη λειτουργία του, οι οποίες εκδηλώθηκαν πλήρως όταν το ιδανικό της
έρευνας οδήγησε σε αυξανόµενη εξειδίκευση και θεσµική διαφοροποίηση, µε αποτέλεσµα
οι ιδέες των εµπνευστών του να καταλήξουν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο µια
ιδεολογία παρά την πραγµατικότητα.
Το γαλλικό και το γερµανικό πρότυπο διαµορφώθηκαν κάτω από διαφορετικές
πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, ωστόσο και τα δυο αντιδρούσαν σε κοινές
µακροχρόνιες πιέσεις όπως το αίτηµα της εκκοσµίκευσης, την απαίτηση αναγνώρισης της
εκπαίδευσης ως βασικού καθήκοντος του κράτους, την επιθυµία διαµόρφωσης µιας ελίτ
για το νέο εθνικό κράτος, την αντικατάσταση του πλούτου, των προνοµίων και της
πατρωνίας από περισσότερο αξιοκρατικές αρχές και τις επαγγελµατικές ανάγκες των
µεσαίων τάξεων. Παράλληλα, πέρα από τις διαφορές µεταξύ των δύο προτύπων, έχουν
επισηµανθεί και ορισµένα κοινά στοιχεία που αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα. Έτσι, και τα δύο
συστήµατα υπήρξαν έργο αυταρχικών κυβερνήσεων σε συµµαχία µε τµήµα της µεσαίας
τάξης που αναζητούσε απασχόληση στο κράτος και αποτελούσε τµήµα ενός ευρύτερου
γραφειοκρατικού συστήµατος. Και στις δύο χώρες υπήρξε αυστηρή διάκριση µεταξύ
δευτεροβάθµιας και ανώτερης εκπαίδευσης, µε την πρώτη να δίνει έµφαση στην κλασική
εκπαίδευση, αποβλέποντας σε µια γενική µόρφωση των ελίτ, ενώ η εκπαίδευση του
απαραίτητου διδακτικού προσωπικού αποτελούσε µία από τις λειτουργίες της ανώτερης
εκπαίδευσης Επίσης κοινή υπήρξε η τάση διδασκαλίας των πρακτικών και τεχνικών
αντικειµένων σε εξειδικευµένες σχολές εκτός των πανεπιστηµίων. Μάλιστα έχει
υποστηριχθεί ότι µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα τα δύο συστήµατα βρέθηκαν ακόµα πιο
κοντά244.
Κάτι αντίστοιχο µπορεί να ειπωθεί για όλα τα συστήµατα που εξετάστηκαν στο
παρόν κεφάλαιο, καθώς στο τελευταίο τρίτο του αιώνα παρατηρήθηκαν ορισµένες κοινές
εξελίξεις παρά τις διαφορετικές θεσµικές παραδόσεις και εκπαιδευτικές πολιτικές κάθε
244
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χώρας. Σε όλα τα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης ο φοιτητικός πληθυσµός αυξήθηκε σε
βαθµό πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα της εποχής, γεγονός που σε σηµαντικό βαθµό
οφείλεται στην αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης του φοιτητικού σώµατος, καθώς από
αυτή την περίοδο ξεκινά η εισροή νέων τµηµάτων των µεσαίων τάξεων που
προηγουµένως αποκλείονταν από την ανώτερη εκπαίδευση ή απλώς αδιαφορούσαν γι’
αυτή245. Παράλληλα, τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα συνδέθηκαν ακόµα περισσότερο
µε τα επαγγέλµατα αναφορικά µε την επιστηµονική βάση τους, τη διδασκαλία και την
πιστοποίησή τους, τόσο σε χώρες όπου το κράτος διατηρούσε καθοριστικό ρόλο όσο και
σε εκείνες που χαρακτηρίζονταν από σηµαντική επαγγελµατική αυτονοµία. Επίσης, η
ραγδαία ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών και η αυξανόµενη σηµασία τους για τη
βιοµηχανία και την οικονοµία οδήγησε σε σηµαντικές θεσµικές αλλαγές στο εσωτερικό
των πανεπιστηµίων και στον πολλαπλασιασµό ή την αναβάθµιση θεσµών σχετικών µε
τεχνικά, βιοµηχανικά και εµπορικά αντικείµενα. Επιπλέον, τα πανεπιστήµια άρχισαν να
µετατρέπονται παντού από ιδρύµατα µετάδοσης της αποδεκτής γνώσης σε ερευνητικούς
θεσµούς παραγωγής γνώσης, κατορθώνοντας έτσι να µεταβληθούν τελικά σε κεντρικούς
θεσµούς του σύγχρονου κόσµου. Όλες αυτές οι αλλαγές υπήρξαν κοινές, γιατί τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα αντιµετώπιζαν τις ίδιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές
πιέσεις. Η ανώτερη εκπαίδευση ακολουθούσε τους βασικούς µετασχηµατισµούς της
σύγχρονης εποχής, αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα της ίδιας διαδικασίας που
εκδηλωνόταν µε την εµφάνιση της βιοµηχανικής κοινωνίας και την ανάδυση του εθνικού
κράτους ως της τυπικότερης και σηµαντικότερης µορφής πολιτικής οργάνωσης. Σύµφωνα
µε τον Konrad Jarausch, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στον
20ό αιώνα, «το µικρό, οµογενές, ελίτ και προεπαγγελµατικό πανεπιστήµιο µετατράπηκε σε
ένα µεγάλο, διαφοροποιηµένο και επαγγελµατικό σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης για τις
µεσαίες τάξεις»246. Ο τρόπος µε τον οποίο αντέδρασε κάθε χώρα δεν ήταν ίδιος και οι
διαφορές αντανακλούσαν τον διαφορετικό βαθµό εκβιοµηχάνισης, τις διαφορετικές
πολιτικές εξελίξεις, το διαφορετικό πολιτισµικό ύφος και τους διαφορετικούς τρόπους
δόµησης κάθε έθνους. Πάντως κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο
µετασχηµατισµός του πανεπιστηµιακού θεσµού οδηγούσε προς ένα κοινό πρότυπο, εκείνο
του ερευνητικού και πολυλειτουργικού πανεπιστηµίου, ένα πρότυπο που τελικά
245
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αναδύθηκε ευκρινέστερα και πληρέστερα στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε αποτέλεσµα πριν
από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο τα αµερικανικά πανεπιστήµια να έχουν αποκτήσει ηγετική
θέση διεθνώς.
Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα τα γερµανικά πανεπιστήµια και η επιστηµονική
έρευνα που αναπτύχθηκε σε αυτά θεωρήθηκαν ως ένας από τους σηµαντικότερους
παράγοντες που συνέβαλαν στη άνοδο της Γερµανίας ως παγκόσµιας δύναµης. Κατά
συνέπεια, στο πλαίσιο ενός εντεινόµενου ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών, αποτέλεσαν
διαρκή αναφορά και πηγή έµπνευσης για όσους προσπαθούσαν να µεταρρυθµίσουν τα
συστήµατα των χωρών τους, µε στόχο καλύτερες επιστηµονικές, τεχνικές και οικονοµικές
επιδόσεις. Κείµενα διανοουµένων µε έντονο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα,
συχνά

αποφοίτων

γερµανικών

πανεπιστηµίων,

αλλά

και

αναφορές

επίσηµων

κυβερνητικών απεσταλµένων για τη µελέτη του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος
φανερώνουν διαρκώς αυτό τον θαυµασµό και την έντονη επιθυµία για την επίτευξη
ανάλογων αποτελεσµάτων, ενώ σε αυτή την προσπάθεια διάφοροι γερµανικοί θεσµοί και
κυρίως το ιδανικό της έρευνας µεταφυτεύτηκαν σε άλλες χώρες. Αυτό που µεταφέρθηκε
κάθε φορά δεν ήταν άµεσα το συνολικό γερµανικό πρότυπο, αλλά εκείνα τα
χαρακτηριστικά του που θεωρήθηκαν κάθε φορά χρήσιµα και συµβιβάζονταν µε τις
εκάστοτε παραδόσεις και επιδιώξεις. Η αυτούσια µεταφορά κάποιου πανεπιστηµιακού
προτύπου συνιστά πάντα µια διαδικασία ατελέσφορη και αδύνατη, καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας όπου
δηµιουργήθηκε και εντός της οποίας εξελίχθηκε, οπότε σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
µεταφερθεί συνολικά, ενώ ακόµα και όταν υπάρχει η βούληση για κάτι τέτοιο αυτή η
διαδικασία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πλήρως. Ο τρόπος µε τον οποίο το γερµανικό
πρότυπο επέδρασε στα πανεπιστηµιακά συστήµατα άλλων χωρών φαίνεται να
επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση.
Τέλος, από τον 19ο αιώνα ο θεσµός του πανεπιστηµίου, «ένας ευρωπαϊκός θεσµός
και στην πραγµατικότητα ο κατεξοχήν ευρωπαϊκός θεσµός»247, άρχισε να εξαπλώνεται σε
ολόκληρο τον κόσµο, καθώς άρχισαν να δηµιουργούνται παντού πανεπιστήµια σύµφωνα
µε τις εικόνες που είχαν σχηµατίσει οι ιδρυτές τους για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Η
βούληση για τη δηµιουργία ενός τέτοιου θεσµού και η πεποίθηση για την αναγκαιότητά
του αποτελούσαν αναπόσπαστο µέρος της ευρύτερης εικόνας που κυριαρχούσε για το πώς
θα έπρεπε να δηµιουργηθεί µια σύγχρονη κοινωνία δυτικού τύπου. Σε ορισµένες χώρες
247
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αποτελούσε µέρος της ευρύτερης πεποίθησης για την ανάγκη τυπικών και επίσηµων
θεσµών που θα µετέδιδαν και θα επιζητούταν προχωρηµένη γνώση, όπου παράλληλα οι
άνθρωποι θα εκπαιδεύονταν για τα πρακτικά επαγγέλµατα που απαιτούσαν γνώσεις και
δεξιότητες που δεν µπορούσαν να αποκτηθούν αποκλειστικά µέσω της µαθητείας και της
εµπειρίας. Σε άλλες υπήρχε η πεποίθηση ότι το µεγαλείο του κράτους και η αξιοπρέπεια
της κοινωνίας δεν κατοχυρωνόταν µόνο από την εθνική κυριαρχία αλλά απαιτούσε την
ύπαρξη ενός πανεπιστηµίου, ανεξάρτητα από τη χρησιµότητα των γνώσεων που θα
προσέφερε. Σε κάθε περίπτωση, «τα πανεπιστήµια αποτελούσαν τµήµα του συµβολικού
µηχανισµού που χαρακτήριζε έναν προοδευµένο πολιτισµό και τη νεωτερικότητα»248.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήµιο Αθηνών υπήρξε το µοναδικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης στο
ελληνικό κράτος σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναγνωρίστηκε
ως ισότιµο προς το Πανεπιστήµιο το 1914, ενώ η διαδικασία εξοµοίωσης ολοκληρώθηκε
µόλις το 1943, όταν του αναγνωρίστηκε το δικαίωµα να χορηγεί διδακτορικά διπλώµατα.
Όταν µιλά κανείς για ανώτατη εκπαίδευση αναφέρεται συνήθως σε ιδρύµατα που
βρίσκονται στην κορυφή µιας εκπαιδευτικής πυραµίδας, εντός των οποίων αναπτύσσεται
και µεταδίδεται το σύνολο της επιστηµονικής γνώσης, και µάλιστα στο υψηλότερο
δυνατόν επίπεδο. Ωστόσο, η θεσµικά υποδεέστερη θέση κάποιου ιδρύµατος δεν
συνεπάγεται κατ’ ανάγκην και τη χαµηλότερου επιπέδου επιστηµονική διδασκαλία. Σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες διδάχθηκαν σε σοβαρό
επίπεδο για πρώτη φορά εκτός των πανεπιστηµίων, συνήθως σε ιδρύµατα επιφορτισµένα
µε την παραγωγή εξειδικευµένου προσωπικού για την κάλυψη διάφορων κρατικών,
στρατιωτικών ή οικονοµικών αναγκών. Ανάλογη υπήρξε η κατάσταση και στο ελληνικό
κράτος, όπου η ίδρυση και ο ρόλος της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων καθιστούσε
επιτακτική µια επαρκή επιστηµονική διδασκαλία πριν ακόµα συγκροτηθεί το
Πανεπιστήµιο. Παράλληλα, παρότι το Πολυτεχνείο ιδρύθηκε ως στοιχειώδες τεχνικό
σχολείο, σταδιακά αναγνωρίστηκε ως ίδρυµα εθνικού χαρακτήρα και µέσα από τη διαρκή
αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου και της διδασκαλίας του κατόρθωσε να αναγνωριστεί
επίσηµα ως το ανώτατο τεχνολογικό ίδρυµα της χώρας. Εποµένως κάθε προσπάθεια
µελέτης της ανώτερης διδασκαλίας των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τις εξελίξεις και στα τρία αυτά ιδρύµατα.
Ορισµένες φορές παρατηρήθηκε µια εµµονή να αποδειχθεί ότι υπήρχαν «ανώτατα»
εκπαιδευτικά ιδρύµατα στον ελληνικό χώρο εδώ και αιώνες, ή ακόµα και ότι εκπαιδευτικοί
θεσµοί του αρχαίου ελληνικού κόσµου επηρέασαν τα µεσαιωνικά και δυτικά
πανεπιστήµια. Τέτοιου είδους υπερβολικοί ισχυρισµοί θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
τη µέγιστη επιφύλαξη, όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται και µε ανάλογες απόψεις άλλων
εθνικών ιστοριογραφιών. Χωρίς να υπεισέλθουµε στη µεγάλη συζήτηση για το τι είναι ένα
πανεπιστήµιο, αρκούµαστε να επισηµάνουµε ότι η θεώρηση κάποιου ιδρύµατος ως
πανεπιστηµίου προϋποθέτει την επίσηµη αναγνώρισή του ως τέτοιου από τις πολιτικές
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αρχές, ταυτόχρονα µε την επίσηµη εξουσιοδότηση για χορήγηση ακαδηµαϊκών τίτλων σε
περισσότερους από έναν επιστηµονικούς κλάδους που διδάσκονται σε ανώτερο επίπεδο.
Ακόµα και στην περίπτωση εξειδικευµένων σχολών, ο χαρακτηρισµός τους ως ιδρυµάτων
ανώτερης εκπαίδευσης προϋποθέτει την ανάλογη αναγνώριση από τις πολιτικές αρχές και
την αποδοχή φοιτητών που ολοκλήρωσαν κάπου αλλού µια βασική εκπαίδευση. Σε αυτό
το σηµείο δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η ίδια η λέξη «Πανεπιστήµιο» µε την κλασική
έννοια του όρου (Universitas) αποτελεί ένα νεολογισµό των αρχών του 19ου αιώνα. Έτσι,
κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής κυριαρχίας δεν συναντώνται στον ευρύτερο ελληνικό
χώρο ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Την ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα αποτελούσαν
διάφορα σχολεία που εµφανίζονται µε ένα πλήθος ονοµάτων όπως Ακαδηµία, Γυµνάσιο,
Ελληνοµουσείο, Φροντιστήριο, Σχολείο, Σχολή κ.λπ. Η ποικίλη ορολογία ωστόσο δεν
εκφράζει διαφοροποιήσεις ως προς το ουσιαστικό εκπαιδευτικό περιεχόµενο που
προσέφερε κάθε σχολή, καθώς, παρά τις σηµαντικές διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ
τους αναφορικά µε το επίπεδο και στη σπουδαιότητά τους, στην καλύτερη περίπτωση
προσέφεραν µια γενική, µέση εκπαίδευση, συχνά µάλιστα µε έντονο τοπικό χαρακτήρα
και σε στενή εξάρτηση µε συγκεκριµένα πρόσωπα, γεγονός που τελικά καθόρισε και την
πορεία τους1.
Άλλωστε η ίδια η έννοια της ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει την
ύπαρξη κατώτερων βαθµίδων. Η οργάνωση της τυπικής εκπαίδευσης, συνήθως στη µορφή
των τριών βαθµίδων που γνωρίζουµε σήµερα, συνδέεται άρρηκτα µε το σχηµατισµό του
σύγχρονου κράτους. Η ιδέα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αναπτύχθηκε αρχικά
από το τέλος του 18ου αιώνα σε χώρες µε ισχυρό κράτος, όπως η Γαλλία και η Πρωσία,
συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων τους και τη διασφάλιση και νοµιµοποίηση της
κυριαρχίας τους. Το γαλλικό λύκειο και το γερµανικό γυµνάσιο αποτέλεσαν πρότυπα για
την οργάνωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές και συχνά µε διάφορους τρόπους σε άλλες χώρες κατά τη
διάρκεια του 19ου αιώνα2. Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες όλων αυτών των
σχολείων υπήρξε η προετοιµασία των υποψηφίων για ανώτερες σπουδές στα πανεπιστήµια
1

Για την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βλ. Άλκης Αγγέλου, «Η Εκπαίδευση», Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, τόµ. ΙΑ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1975, 306-28. Για τις ονοµασίες των διάφορων
σχολείων αρκετές πληροφορίες περιέχονται στα Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας
(Ελληνικά σχολεία από Αλώσεως µέχρι Καποδιστρίου), 2 τόµ., Αθήνα: Βιβλιοπωλείο ∆ιονυσίου Νότη
Καραβία, 1992 (ανατύπωση της α΄ έκδοσης, Αθήνα 1936) και Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Ελληνικά
σχολεία στην περίοδο της Οθωµανικής κυριαρχίας (1453-1821), Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991. Ιδιαίτερα για
τον όρο Ακαδηµία βλ. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Αθήνα:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1987, 161-166.
2
Βλ. Robert Anderson, “The Idea of Secondary School in Nineteenth-century Europe”, Paedagogica
Historica 40 (2004): 93-106.
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ή άλλες εξειδικευµένες σχολές, που µε τη σειρά τους κάλυπταν τις ανάγκες των κρατικών
γραφειοκρατιών σε εξειδικευµένο προσωπικό, προετοίµαζαν τους φοιτητές για µια
σταδιοδροµία στα παραδοσιακά επαγγέλµατα και συνέβαλλαν στη δηµιουργία µιας ενιαίας
εθνικής ελίτ, όπου ο όρος ελίτ αναφέρεται σε όσους κατείχαν µια θέση που εξασφάλιζε
σχετικό πλούτο και σηµαντική επιρροή, ανεξάρτητα από το αν αυτή βρισκόταν στον
κρατικό µηχανισµό, τα επαγγέλµατα ή την οικονοµική δραστηριότητα.
Παράλληλα, οι σύγχρονες θεωρίες περί εθνικισµού έχουν τονίσει το ρόλο της
εκπαίδευσης και τη κουλτούρας στη συγκρότηση των νεώτερων εθνών. Ο Ernest Gellner
υποστήριξε ότι η ανάδυση µιας βιοµηχανικής κοινωνίας που στηρίζεται σε µια υψηλή
τεχνολογία και στην προοπτική της συνεχούς ανάπτυξης απαιτεί έναν ευκίνητο
καταµερισµό εργασίας και ταυτόχρονα µια αδιάλειπτη και ακριβή επικοινωνία µεταξύ
όλων των οµάδων. Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου η εξουσία δεν
βασίζεται στη συναίνεση, στις βιοµηχανικές κοινωνίες η νοµιµότητα της πολιτικής τάξης
βασίζεται σε µια κοινή «υψηλή κουλτούρα» που «διαποτίζει ολόκληρη την κοινωνία, την
ορίζει, και ζητά να υποστηριχθεί από την πολιτεία», ενώ αυτή η σχέση µεταξύ καθολικής
κουλτούρας και κράτους αποτελεί «το µυστικό του εθνικισµού». Μια τέτοια κουλτούρα
µπορεί να παρασχεθεί µόνο από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα υπό την αιγίδα του κράτους, το
οποίο διαµορφώνει «µια πυραµίδα, στη βάση της οποίας υπάρχουν πρωτοβάθµια σχολεία,
στελεχωµένα από δασκάλους που έχουν εκπαιδευτεί σε δευτεροβάθµια σχολεία,
στελεχωµένα µε τη σειρά τους από δασκάλους πανεπιστηµιακής παιδείας, υπό την
καθοδήγηση αποφοίτων ανωτάτων σχολών». Έτσι, «στη βάση της νεότερης κοινωνικής
τάξης δεν βρίσκεται ο εκτελεστής αλλά ο καθηγητής», καθώς «το µονοπώλιο της νόµιµης
εκπαίδευσης γίνεται τώρα πιο σηµαντικό, πιο κεντρικό από το µονοπώλιο της νόµιµης
βίας»3. Βέβαια ο Gellner απέφυγε να δώσει συγκεκριµένα παραδείγµατα, προτιµώντας να
διασαφηνίσει τις απόψεις του µε βάση το φανταστικό έθνος των «Ρουριτανών», κατά
συνέπεια τα επόµενα χρόνια τονίστηκαν οι διαφορές των πραγµατικών εκπαιδευτικών
συστηµάτων από το παραπάνω σχήµα, αλλά και η αδυναµία εξήγησης της ταύτισης
εκπαίδευσης και ανάπτυξης εθνικής συνείδησης σε προβιοµηχανικές χώρες. Ωστόσο η
εκπαίδευση συνολικά, δηλαδή τόσο τα πανεπιστήµια όσο κυρίως οι κατώτερες βαθµίδες
λόγω της σηµαντικά ευρύτερης απήχησής τους, συνιστούσε ένα θεµελιώδη µηχανισµό
ενοποίησης και διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο τόσο σε χώρες όπως η Γερµανία και η
Ιταλία, όπου ένας πολιτισµικός εθνικισµός προετοίµασε το έδαφος για την πολιτική
ενοποίηση, όσο και σε εδραιωµένα κράτη όπου η νοµιµοποίηση της κρατικής εξουσίας και
3

Ernest Gellner, Έθνη και εθνικισµός, µτφ. ∆. Λαφαζάνη, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1992, 42, 69, 70.
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η διατήρηση των κυρίαρχων οµάδων βασίστηκαν σε µια πολιτική «κρατικού
πατριωτισµού»4 ή «επίσηµου εθνικισµού» µε βάση µία «κρατική γλώσσα»5, αλλά και σε
χώρες όπου ο εθνικισµός έλαβε τη µορφή απελευθερωτικών κινηµάτων, άλλες φορές
πετυχηµένων άλλοτε όχι, τα οποία απαίτησαν την δηµιουργία εκπαιδευτικών θεσµών για
τη διδασκαλία στη δική τους γλώσσα, µε µια διανόηση αποτελούµενη από αποφοίτους
πανεπιστηµίων να αποτελεί σχεδόν πάντα τη ραχοκοκαλιά αυτών των εθνικών
κινηµάτων6. Σε κάθε περίπτωση, για να παραθέσουµε τον Eric Hobsbawm, «η πρόοδος
των σχολείων και των πανεπιστηµίων αντιστοιχεί στην πρόοδο του εθνικισµού, καθώς τα
σχολεία, και ιδίως τα πανεπιστήµια, έγιναν οι πιο συνειδητοί θιασώτες του» 7.
Κατά συνέπεια, στους νεότερους χρόνους η ανάπτυξη της εκπαίδευσης γενικότερα
και ο ρόλος των πανεπιστηµίων ειδικότερα συνδέονται στενά µε τη συγκρότηση των
εθνικών κρατών, ως εκ τούτου στον ελληνικό χώρο δεν ήταν εφικτό αλλά ούτε και
απαραίτητο να λειτουργήσουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πριν από τη δηµιουργία
του νεοελληνικού κράτους, καθώς οι όποιες ανάγκες προέκυπταν στο πλαίσιο του
υπάρχοντος σχηµατισµού καλύπτονταν από τα κατώτερα σχολεία ή µέσω σπουδών στο
εξωτερικό. Οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που άρχισαν να διαµορφώνονται κατά
τον 18ο αιώνα δηµιούργησαν νέες ανάγκες, διαθέσεις και ροπές, που µορφοποιήθηκαν µε
το κίνηµα του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, και σε αυτό το πλαίσιο άρχισαν να
µεταφέρονται ρεύµατα και ιδέες προερχόµενα από τις εµπειρίες και τα προτάγµατα του
ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού. Την περίοδο αυτή παρατηρείται ένας αναπροσανατολισµός της
ελληνικής παιδείας, παράλληλα µε την άρνηση παραδοσιακών ιδεολογικών µορφωµάτων
και τη διατύπωση των αιτηµάτων της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, καθώς για
να µεταδοθούν και να τεθούν σε πράξη οι νέες ιδέες απαιτείται µια νέα φιλοσοφία της
παιδείας και νέα συστήµατα αγωγής. Η γνώση ταυτίστηκε µε το φως και της πρόοδο και
κυριάρχησε η πεποίθηση για τη χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητά της. Η
εκπαίδευση θεωρήθηκε ως το µοναδικό µέσο για την έξοδο από την ανατολική
καθυστέρηση και την είσοδο στον όµιλο των «πολιτισµένων» κρατών της «φωτισµένης»
Ευρώπης, ενώ προβλήθηκε ο ρόλος της στον επαναπροσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας,
4

E. J. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα: Πρόγραµµα, µύθος, πραγµατικότητα,
µτφ. Χ. Νάντρις, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1994, 116-143.
5
Benedict Anderson, Φαντασιακές κοινότητες: Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισµού,
µτφ. Π. Χαντζαρούλα, Αθήνα: Νεφέλη, 1997, 133-164.
6
Miroslav Hroch, Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis of the social
composition of patriotic groups among the smaller European nations, New York: Columbia University
Press, 22000.
7
E. J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων (1789-1848), µτφ. Μ. Οικονοµοπούλου, Αθήνα: Μορφωτικό
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης., 21992, 196.
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την εθνική αναγέννηση, τον εξορθολογισµό των κοινωνικών σχέσεων και την ορθή
πολιτική αγωγή για την επίτευξη µιας ευνοµούµενης πολιτείας8.
Τα σχολεία υπήρξαν µείζονα εργαλεία για την προώθηση των διαφωτιστικών ιδεών.
Ως εκ τούτου παρατηρείται η ίδρυση πολλών «νεωτερικών» σχολείων µέχρι τις αρχές του
19ου αιώνα, τα οποία ορισµένες φορές έγιναν το επίκεντρο διαµαχών που ακολούθησαν
την αντίδραση εκ µέρους της Εκκλησίας και τη σκλήρυνση της στάσης της. Την ίδια
εποχή πυκνώνουν οι συζητήσεις για το ρόλο της εκπαίδευσης, την οργάνωση των
σχολείων και της διδασκαλίας. Το 1819 ο Κωνσταντίνος Κούµας (1777-1836), µε πρότυπο
«τα πεφωτισµένα έθνη της Ευρώπης», πρότεινε την οργάνωση ενός εκπαιδευτικού
συστήµατος αποτελούµενου από τρεις βαθµίδες, επειδή «ούτε όλοι οι άνθρωποι εµπορούν
να σταθούν εις τον αυτόν βαθµόν της παιδείας, ούτε τον ανώτατον αυτής βαθµόν εµπορεί
ν’ αναβή ο άνθρωπος δια µιας»9. Η πρώτη βαθµίδα αποτελείται από τα «διδασκαλεία ή
κοινά σχολεία» που «δίδουσιν εις τα αρχάρια παιδιά τας γνώσεις, αι οποίαι είναι
απαραιτήτως αναγκαίαι εις πάντα άνθρωπον, όστις συζή πολιτικώς µε τους οµοίους του».
Η επόµενη βαθµίδα διακρίνεται αφενός σε επαγγελµατικά σχολεία, δηλαδή σχολεία
«χωρικά ή γεωπονικά», «τεχνικά ή πολυτεχνικά» και «εµπορικά», απευθυνόµενα
αντιστοίχως σε όσους θα ακολουθήσουν αυτά τα επαγγέλµατα, αφετέρου σε σχολεία
γενικής παιδείας, στα «γυµνάσια ή λύκεια». Η ανώτερη βαθµίδα αποτελείται από τα
πανεπιστήµια όπου «διδάσκουσιν οι Ευρωπαίοι Φιλοσοφίαν, Θεολογίαν, Ιατρικήν, και
Νοµικά». Εκθέτοντας τα µαθήµατα που θα πρέπει να διδάσκονται σε κάθε βαθµίδα τονίζει
ότι δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα ελληνικά και τα λατινικά αλλά να περιλαµβάνουν
και µαθήµατα µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών, καθώς «ότι αι γλώσσαι αυταί δεν
δύναται να διδαχθώσιν εποφελώς χωρισµέναι από επιστηµονικάς γνώσεις, είναι την
σήµερον τόσον φανερόν εις την Ευρώπην, όσον γνωρίζει καθείς, ότι τα δις δύο κάµνουν
τέσσαρα». Όµως η πραγµατοποίηση αυτού του σχεδίου µετατέθηκε για το µέλλον αφού οι
επικρατούσες συνθήκες, ιδιαίτερα η έλλειψη εξειδικευµένου διδακτικού προσωπικού,
σηµαντικών οικονοµικών πόρων και διδακτικών µέσων, δεν επέτρεπαν τη σύσταση
ανώτερων σχολείων παρά µόνο γυµνασίων, όπου όµως «δεν δυνάµεθα να διδάξωµεν κατά
το παρόν παρεκτός των γραµµατικών ειµή την Φιλοσοφίαν». Κατά συνέπεια πρότεινε την
άµεση καθιέρωση ενός ενιαίου συστήµατος εκπαίδευσης αποτελούµενου από τρεις
κύκλους συνολικής διάρκειας έντεκα ετών. Οι ίδιες συνθήκες καθόρισαν και τη λειτουργία
8

Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα:
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1996 και Κ. Θ. ∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα: Ερµής,
6
1993, 23-119, 301-389.
9
Κ. Μ. Κούµας, «Παιδαγωγία. Περί παιδείας και σχολείων», Ερµής ο Λόγιος 9 (1819): 730-748.
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όλων των νέων σχολείων, µε αποτέλεσµα να συνεχιστεί η παλαιότερη πολυµορφία
αναφορικά µε την ονοµασία, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, καθώς η απουσία
οποιουδήποτε ενιαίου φορέα υπεύθυνου για την εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσµα την
εξάρτησή της από τις διαθέσεις των δασκάλων ή των θρησκευτικών και τοπικών αρχών.
Ως εκ τούτου, οι πρώτες προσπάθειες και προτάσεις για µια συνολική εκπαιδευτική
πολιτική απαντώνται κατά τη διάρκεια του Αγώνα, οπότε συγκροτήθηκαν οι πρώτοι
πυρήνες κρατικής οργάνωσης, ενώ εκφράστηκαν τελικά θεσµικά µετά την επίσηµη
αναγνώριση του ελληνικού κράτους.

Οι πρώτες σκέψεις για την ίδρυση πανεπιστηµίου

Σχεδόν ταυτόχρονα µε την έναρξη του Αγώνα το 1821 διαπιστώνεται µια σχεδόν
καθολική αναγνώριση της σηµασίας της παιδείας και της εκπαίδευσης ως βασικών
στοιχείων της πολιτικής και οικονοµικής συγκρότησης, ενώ παράλληλα εκδηλώνεται
έντονο ενδιαφέρον για την οργάνωση και θεσµοποίηση εκπαιδευτικού συστήµατος, τόσο
από την πλευρά των επίσηµων οργάνων όσο και εκ µέρους προσώπων, οµάδων ή
ηµιεπίσηµων κύκλων. Από παντού διατυπώνεται µε έµφαση το αίτηµα του «φωτισµού»
και της ορθής αγωγής του λαού και διακηρύσσεται σε υψηλούς τόνους ο ρόλος της
εκπαίδευσης για την ανανέωση του ελληνισµού10.
Η πρώτη επίσηµη εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση ανιχνεύεται στη
«Νοµική ∆ιάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» µε ηµεροµηνία 15 Νοεµβρίου 1821.
Εκεί ανατίθεται στον Άρειο Πάγο, δηλαδή στην τοπική διοίκηση, η ευθύνη για την ίδρυση,
τη λειτουργία και την εποπτεία σχολείων και γενικότερα η φροντίδα «περί πάντων όσα
αφορώσι την ηθικήν του έθνους βελτίωσιν, και της επί το κρείττον µεταβολήν της
γεωργίας, και άλλων τεχνών αναγκαίων»11. Η Πελοποννησιακή Γερουσία µε δύο
«προκηρύξεις» µε ηµεροµηνία 16 Μαρτίου και 27 Απριλίου 1822, οι οποίες σχετίζονταν
µε την ίδρυση σχολείου στην Τρίπολη, θεωρεί χρέος «κάθε πεφωτισµένης διοικήσεως» τη
10

Βλ. ∆ηµήτρης Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, 1821-1832,
Θεσσαλονίκη: Α. Π. Θ. – «Ενυάλειο Κληροδότηµα», 1996 (διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Φιλοσοφίας –
Παιδαγωγικής) και του ιδίου, «Η εκπαίδευση 1821-1832: Ανανεωτικές φροντίδες στα χρόνια του αγώνα»,
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, επιµ. Β. Παναγιωτόπουλος, τόµ. Γ΄, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2003, 289310, όπου συµπυκνώνονται τα πορίσµατα του προηγούµενου βιβλίου. Για την εκπαίδευση στα χρόνια του
Αγώνα βλ. επίσης Αλέξης ∆ηµαράς, «Τα εκπαιδευτικά κατά τον Αγώνα», Νέα Εστία 88 (1970) (Αφιέρωµα
στο Εικοσιένα): 51-59 και Μιχαήλ ∆. Στασινόπουλος, «Η παιδεία κατά την επανάστασιν και κατά τα πρώτα
µετ’ αυτήν έτη. Τα κατά την ίδρυσιν του Πανεπιστηµίου», Παρνασσός 12 (1970): 594-624.
11
∆αυίδ Αντωνίου, Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση, 1821-1827. Τεκµηριωτικά κείµενα, 2 τόµ.,
Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2002, Α΄, 37.
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σύσταση σχολείων και την αγωγή των πολιτών, ενώ µε τη δεύτερη από αυτές προχωρά
στη διατύπωση γενικότερων απόψεων σχετικά µε τη χρησιµότητα της εκπαίδευσης12.
Έτσι, η εκπαίδευση οδηγεί στη γνώση των καθηκόντων των ανθρώπων έναντι του Θεού,
συµβάλλει στη διανοητική και ηθική τελειοποίησή τους, θέτει τις βάσεις για την
ευδαιµονία των πολιτών εξασφαλίζοντας την ευηµερία της κοινωνίας, καταπολέµα την
αµάθεια, τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις του λαού και του γνωστοποιεί τα
πραγµατικά του συµφέροντα, δηµιουργεί ευσεβείς, τίµιους και ενάρετους πολίτες, οδηγεί
σε µια ευνοµούµενη διοίκηση και, τέλος, συντέλεσε στην εθνική αναγέννηση και
απελευθέρωση και θα επιτρέψει στο µέλλον τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της
ελληνικής επικράτειας. Εξαιτίας όλων αυτών των λειτουργιών, η διάδοση των φώτων θα
έχει ως τελικό αποτέλεσµα «να ανακαλέσωµεν τας µούσας εις την παλαιάν εστίαν των» µε
σκοπό «να φανώµεν άξιοι των προγόνων µας εις τα όµµατα της πεφωτισµένης Ευρώπης!»
Βλέπουµε λοιπόν ότι στις διακηρύξεις αυτές αποτυπώνονται ξεκάθαρα βασικές αρχές του
νεοελληνικού διαφωτισµού, και ιδιαίτερα του επιφανέστερου εκπροσώπου του, του
Αδαµάντιου Κοραή (1748-1833). Ανάλογες αντιλήψεις εκφράστηκαν σε πολλές
περιπτώσεις και τα επόµενα χρόνια, καθώς η µέριµνα για την οργάνωση της εκπαίδευσης
από αρµοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων έγινε αντικείµενο της κεντρικής διοίκησης.
Παρά την απουσία οποιασδήποτε διάταξης σχετικά µε την εκπαίδευση στο πρώτο
ελληνικό σύνταγµα, δύο µήνες αργότερα, στο τέλος Φεβρουαρίου 1822, ο «Οργανισµός
της Προσωρινής ∆ιοικήσεως της Ελλάδος» προβλέπει ότι ο «µινίστρος των Εσωτερικών»
θα «ενασχολείται µετ’ επιµελείας εις την είσαξιν και διάδοσιν των φώτων, των τόσον
αναγκαίων δια την επίδοσιν του Ελληνικού Έθνους, προβάλλων εις την ∆ιοίκησιν την
µέθοδον και τους τρόπους δια την ανέγερσιν πανεπιστηµίων, λυκείων, σχολείων και
λοιπών διδακτηρίων, και ιδιαιτέρως σχολείων του µεν Ναυτικού, του δε Πολεµικού. Εν
γένει δε αναλαµβάνει την φροντίδαν να διδάσκωνται οι νέοι πάσης τάξεως τα κοινά
γράµµατα και τα πρώτα εις τον βίον αναγκαία µαθήµατα δια της αλληλοδιδακτικής
µεθόδου»13. Με αυτή την πράξη η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει την ευθύνη για τη
συγκρότηση εκπαιδευτικού µηχανισµού, καθιερώνεται η προσφορά στοιχειώδους
εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και για πρώτη φορά σε επίσηµο κείµενο αποτυπώνεται η
πρόθεση για τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήµατος τριών βαθµίδων. Τον επόµενο
χρόνο, στο σύνταγµα της Επιδαύρου, το άρθρο λζ΄ προβλέπει για πρώτη φορά ότι «η
12

∆. Αντωνίου, ό. π., Α΄, 62-64, 72-74. Περίληψη των προκηρύξεων υπάρχει και στο Αλέξης ∆ηµαράς, Η
µεεταρρύθµιση που δεν έγινε (Τεκµήρια ιστορίας), 2 τόµ., Αθήνα: Ερµής, 1973, Α΄, 4-8.
13
∆. Αντωνίου, Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση, Α΄, 40-42 και Α. ∆ηµαράς, Μεταρρύθµιση, Β΄,
303.
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δηµόσιος εκπαίδευσις είναι υπό την προστασία του Βουλευτικού Σώµατος», ενώ το άρθρο
πζ΄ αναθέτει στη ∆ιοίκηση την ευθύνη για την οργάνωση της εκπαίδευσης14. Λίγους µήνες
µετά, τον Ιούλιο του 1823, θεσµοθετήθηκε η θέση του «Εφόρου της παιδείας και ηθικής
ανατροφής των παίδων», αποκαλύπτοντας τη διάθεση να δοθεί ουσιαστικό περιεχόµενο
στην εκπαιδευτική προσπάθεια. Στη θέση αυτή διορίστηκε ο Θεόκλητος Φαρµακίδης
(1784-1860), ο οποίος όµως τελικά δεν άσκησε τα καθήκοντά του, προτιµώντας να
ανταποκριθεί στην πρόσκληση του κόµη Guilford για να διδάξει στην Ιόνιο Ακαδηµία,
άρνηση που φαίνεται να σχετίζεται µε τις πολιτικές διενέξεις της εποχής. Τον επόµενο
χρόνο «έφορος» διορίστηκε ο Γρηγόριος Κωνσταντάς (1753-1844) που παρέµεινε στη
θέση αυτή µέχρι την άφιξη του Καποδίστρια, αναλαµβάνοντας ευρύτατες αρµοδιότητες
για την οργάνωση σχολείων, µε ελάχιστα όµως αποτελέσµατα λόγω των συνθηκών που
επικρατούσαν. Στο Σύνταγµα του 1827 υπάρχουν τρία άρθρα που σχετίζονται µε την
εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα οποία «οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα να συσταίνωσι
καταστήµατα παντός είδους, παιδείας, φιλανθρωπίας, βιοµηχανίας και τεχνών, και να
εκλέγωσι διδασκάλους δια την εκπαίδευσίν των» (άρθρο 20), η Βουλή «επαγρυπνεί εις την
δηµόσιον παιδείαν και προστατεύει αυτήν, καθώς και την ελευθερίαν του τύπου, την
γεωργίαν, το εµπόριον, την πρόοδον των επιστηµών και κοινωφελών τεχνών και την
βιοµηχανίαν» (άρθρο 85), ενώ ο ένας από τους έξι «Γραµµατείς» της εκτελεστικής
εξουσίας είναι ο «επί του ∆ικαίου και της Παιδείας» (άρθρο 126)15. Με αυτό τον τρόπο
κατοχυρώνεται η ελευθερία της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό σύστηµα τίθεται υπό την
προστασία και εποπτεία της Βουλής, ενώ εκδηλώνεται η πρόθεση για την ανάπτυξη
τεχνικών και επαγγελµατικών σχολείων, αλλά και ανώτερων ιδρυµάτων για την
καλλιέργεια «των επιστηµών και κοινωφελών τεχνών».
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συστήνονται διάφορες επιτροπές για την
υποβολή προτάσεων σχετικά µε την οργάνωση της εκπαίδευσης στις απελευθερωµένες
περιοχές και µεταξύ αυτών εντοπίζονται και τα πρώτα σχέδια για την ίδρυση ενός
Πανεπιστηµίου ή µιας Ακαδηµίας. Τον Απρίλιο του 1824 συντάχθηκε και κατατέθηκε στη
Βουλή ένα σχέδιο που αφορούσε την ίδρυση ενός «Ακαδηµαϊκού Καταστήµατος», η
λειτουργία του οποίου θα απέβλεπε «εις την ηθικήν του Ελληνικού Έθνους διαµόρφωσιν,
και εις των Επιστηµών και Τεχνών την βελτίωσιν». Το ίδρυµα αυτό θα ονοµαζόταν
«Πρυτανείον ή ∆ιατακτήριον (Institut)» και θα ήταν «οµοειδές ως έγγιστα µε το της Σοφής

14
15

∆. Αντωνίου, ό. π., 38-39 και Α. ∆ηµαράς, ό. π., 304.
∆. Αντωνίου, ό. π., 40 και Α. ∆ηµαράς, ό. π., 304-305.
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Γαλλίας»16. Θα περιλάµβανε εκατό µέλη, πενήντα τακτικά και πενήντα αντεπιστέλλοντα,
που έπρεπε να συνεισφέρουν ένα χρηµατικό ποσό για τα έξοδα λειτουργίας του. Το σχέδιο
υπογράφεται από τα ακόλουθα τριάντα ένα πρόσωπα: Π. Νοταράς, Π. Σκυλίτσης
Οµηρίδης, Μ. Κλάδος, Ο. Στάης, Α. Γαζής, Ι. Κωλέττης, Ν. Μηλιάνης, Γ. Καλαράς, Β.
Καρρέ [Λέσβιος], Ι. Θεοτόκης, Ι. Κοντουµάς, Γ. Αινιάν, Α. Λόντος, Γ. Σπανιολάκης, Ι. ∆.
Μαυροκορδάτος, ∆. Γουζέλης, ∆. Παρδαλάκης, Γρ. Κωνσταντάς, Γ. Γλαράκης, Ι. Κλάδος,
Ι. Μικέλης, Ν. Βάµβας, Ι. Καραντινός, Κ. Ζωγράφος, Γ. Γεννάδιος, Π. Νικολαΐδης, Α.
Πολυζωίδης, Γ. Πραΐδης, Γ. Κλεόβουλος, ∆. Μανσόλας, Κ. Μαργαρίτης. Φαίνεται λοιπόν
ότι αυτή η Ακαδηµία θα ήταν ένα ανώτερο πνευµατικό ίδρυµα, οργανωµένο µε πρότυπο το
παρισινό Institut de France, επιλογή που δείχνει τον προσανατολισµό των συντακτών του
προς τους γαλλικούς θεσµούς. Η Βουλή ασχολήθηκε µε το σχέδιο χωρίς όµως να
καταλήξει σε κάποια απόφαση και το θέµα ατόνησε και, απ’ όσο είναι γνωστό, δεν τέθηκε
ξανά επίσηµα17.
Τον Ιούλιο του 1824 η Βουλή αποφάσισε τη σύσταση µίας πενταµελούς επιτροπής,
αποτελούµενης από τον Άνθιµο Γαζή (1758-1828) ως πρόεδρο και µέλη της τον γνωστό
πρόκριτο Πανούτσο Νοταρά (1752-1849), τον Σπυρίδωνα Τρικούπη (1788-1873), τον
γιατρό Μιχαήλ Κάββα (;-1840) και τον Κύριλλο Λιβέριο, παλαιό υπότροφο της
«Φιλοµούσου Εταιρείας» της Βιέννης, µε σκοπό την επεξεργασία ενός σχεδίου για την
οργάνωση της εκπαίδευσης. Οι ακριβείς σκέψεις της επιτροπής και τα αρχικά σχέδια που
υπέβαλε παραµένουν άγνωστα, ωστόσο φαίνεται ότι µάλλον αποτελούσαν την πρώτη
ολοκληρωµένη πρόταση εκπαιδευτικού συστήµατος. Σύµφωνα µε περίληψη του σχεδίου
που δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα της Ύδρας18, προέβλεπε τρεις εκπαιδευτικές βαθµίδες: η
πρώτη θα περιλάµβανε τα σχολεία κατώτερης εκπαίδευσης, όπου οι µαθητές θα
διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση και αριθµητική, η δεύτερη τα λύκεια, τα οποία θα
ιδρύονταν στην πρωτεύουσα της κάθε επαρχίας ή των σηµαντικότερων επαρχιών, ενώ η
τρίτη «εν τουλάχιστον Πανεπιστήµιον» µε τέσσερις σχολές που θα αντιστοιχούσαν στους
«τέσσαρας µεγάλους κλάδους της επιστηµονικής παιδείας, ήγουν της Θεολογίας,
Φιλοσοφίας, Νοµικής και Ιατρικής», όπου θα σπούδαζαν όσοι είχαν προετοιµαστεί στα
λύκεια και ήθελαν «να τελειοποιηθώσιν εις τινά επιστήµην και να την µάθωσιν ως
16

Το σχέδιο δηµοσιεύεται στο ∆. Αντωνίου, ό. π., 171-174 και στο Σωκράτης Κουγέας, «Περί της κατά την
επανάστασιν σχεδιασθείσης Ακαδηµίας», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 9 (1934): (14)-(22).
17
Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μαυροσκούφη (Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, 25-27) η
όλη κίνηση πιθανότατα συνδέεται µε πολιτικές σκοπιµότητες της εποχής, εκφράζοντας ένα φιλογαλλικό
πολιτικό προσανατολισµό σε µια προσπάθεια τόνωσης της γαλλικής παρουσίας σε στιγµές που αυτή
παρουσίαζε σηµαντική υποχώρηση.
18
Βλ. ∆. Αντωνίου, Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση, 208-210 και Α. ∆ηµαράς, Μεταρρύθµιση,
10-11.
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επάγγελµα». Καθώς όµως στη χώρα επικρατούσαν ακόµη δύσκολες συνθήκες και επείγαν
άλλες ανάγκες, η ίδια επιτροπή πρότεινε την ίδρυση µόνο των κατώτερων,
αλληλοδιδακτικών σχολείων και ενός πρότυπου διδασκαλείου στο Άργος, το οποίο τελικά
συστάθηκε και υπολειτούργησε για έξι µήνες µέχρι την καταστροφή του από τα
στρατεύµατα του Ιµπραήµ.
Όλες αυτές οι προσπάθειες βέβαια έχουν περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική
σηµασία, αφού οι πολεµικές και πολιτικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την υλοποίησή τους.
Αποτελούν απλώς ενδείξεις για τις επικρατούσες αντιλήψεις πριν από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους, οι οποίες δηµιουργούν µια αίσθηση συνέχειας µε την περίοδο του
νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, γεγονός που επίσης τονίζει η διαρκής παρουσία σηµαντικών
εκπροσώπων του. Ωστόσο έχει επισηµανθεί ότι αυτά τα χρόνια παρατηρούνται κάποιες
ιδεολογικές µετατοπίσεις, όπως για παράδειγµα η υποχώρηση της έννοιας του δικαίου
έναντι εκείνης του καθήκοντος και της νοµιµοφροσύνης απέναντι στη διοίκηση, ή η
έµφαση στον ηθικό προσανατολισµό της εκπαίδευσης έναντι του πρακτικού, ενώ η
παρουσία πολλών λογίων σπουδαγµένων σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια ενίσχυσε την τάση
ανάµιξης των ιδεών και µια διαδικασία ώσµωσης που µείωσε την ένταση και την έκταση
παλαιότερων προγραµµατικών αντιθέσεων19. Παράλληλα, από τις απόψεις και τα σχέδια
που αναφέραµε προκύπτουν µε σαφήνεια ορισµένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
συστήµατος που σχεδιαζόταν για το νεοελληνικό κράτος. Βλέπουµε λοιπόν ότι το
δικαίωµα στη µόρφωση κατοχυρώθηκε συνταγµατικά, η οργάνωση της εκπαίδευσης
θεωρήθηκε βασική υποχρέωση και ευθύνη της πολιτείας, αναγνωρίστηκε η ελευθερία της
παιδείας και προτάθηκε ένα τριµερές εκπαιδευτικό σύστηµα για όλους ανεξαιρέτως τους
πολίτες, αφού δεν παρατηρούνται θεσµικού τύπου ταξικοί φραγµοί, ενώ το εκπαιδευτικό
σύστηµα βρίσκεται υπό την άµεση εποπτεία και προστασία της Βουλής µε υπεύθυνο ένα
ειδικά ορισµένο Υπουργό. Βέβαια σε µια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία ακόµα και
των πρωτοβάθµιων σχολείων συνάντησε σηµαντικές δυσκολίες – έλλειψη µόνιµων και
σταθερών πόρων, έλλειψη δασκάλων, βιβλίων και διδακτικού υλικού, χαµηλό επίπεδο
µαθητών – θα ήταν ουτοπικό να αναµένουµε την πραγµατοποίηση σχεδίων για την
οργάνωση ιδρυµάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

19

∆. Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, 72-75.
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Η Ιόνιος Ακαδηµία

Η Ιόνιος Ακαδηµία, που συχνά έχει χαρακτηριστεί ως το «πρώτο ελληνικό
πανεπιστήµιο»20, δηµιουργήθηκε σε έναν χώρο µε διαφορετική κοινωνική και πολιτισµική
παράδοση από εκείνη του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. Η κατάλυση της βενετικής
∆ηµοκρατίας από τα στρατεύµατα του Ναπολέοντα σήµανε το τέλος της ενετικής
κυριαρχίας στα Επτάνησα, ενώ παράλληλα τα έθεσε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής
πολιτικής. Από το 1897 περιήλθαν διαδοχικά κάτω από γαλλική, ρωσική και αγγλική
κυριαρχία, ενώ για ένα διάστηµα (1800-1807) ανακηρύχθηκαν σε αυτόνοµο κράτος υπό
την επικυριαρχία της Πύλης. Αυτή την περίοδο σηµειώθηκαν και οι πρώτες προσπάθειες
για την οργάνωση της εκπαίδευσης, η οποία κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας βρισκόταν
σε χαµηλό επίπεδο, προσπάθειες που συνδέθηκαν στενά µε τις ενέργειες και την παρουσία
συγκεκριµένων προσώπων.
Το 1808, κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κυριαρχίας, ιδρύθηκε στην
Κέρκυρα η πρώτη «Ιονική»21 Ακαδηµία από γάλλους αξιωµατικούς και ντόπιους λόγιους,
µε προεξάρχοντα µεταξύ τους τον µηχανικό του ναυτικού Charles Dupin (1784-1873). Ο
Dupin αποφοίτησε το 1801 από την École Polytechnique, δύο χρόνια αργότερα έγινε
δεκτός στο σώµα των µηχανικών του ναυτικού και η υπηρεσία του στον γαλλικό στόλο
ήταν αυτή που τον έφερε στα Επτάνησα. Τον συναντήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ως
βασική µορφή στην αναδιοργάνωση του παρισινού Conservatoire des Arts et Métiers το
1819, καθώς υπήρξε ένθερµος υπέρµαχος της ανάπτυξης της τεχνικής εκπαίδευσης και της
βιοµηχανίας, απόψεις που τόνισε ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 1820 µε την
έκδοση ενός σηµαντικού εξάτοµου έργου σχετικά µε τη βιοµηχανική και οικονοµική
ανάπτυξη της Βρετανίας, καρπό τετραετούς περιοδείας στα βρετανικά νησιά. Σε ολόκληρη
τη ζωή του παρέµεινε σηµαντική δηµόσια µορφή, διατέλεσε ακαδηµαϊκός και βουλευτής,
ενώ επέδειξε αξιόλογο έργο στην παραστατική και διαφορική γεωµετρία22.
Εµπνεόµενος από έναν ροµαντικό φιλελληνισµό, ο Dupin ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα
για την Ελλάδα, τους κατοίκους της και κυρίως τη γλώσσα τους. Απέδωσε την οικτρή
κατάσταση που συνάντησε στα Επτάνησα στην παρατεταµένη ενετοκρατία και την
20

Βλ., λόγου χάρη, Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, Η Ιόνιος Ακαδηµία. Το χρονικό της ίδρυσης του
πρώτου ελληνικού Πανεπιστηµίου (1811-1824), Αθήνα: Ο Μικρός Ρωµηός, 1997.
21
Η ονοµασία της ήταν «Ιόνιος Ακαδηµία» ωστόσο στη βιβλιογραφία επικράτησε ο όρος «Ιονική»
προφανώς για να µην συγχέεται µε την κατοπινή Ακαδηµία του Guilford.
22
Για τον Dupin βλ. Dirk J. Struik, “Pierre-Charles-François Dupin”, C. C. Gillispie (ed.), Dictionary of
Scientific Biographies, 4, 257-258, ενώ για τα νεανικά χρόνια του βλ. επίσης Robert Fox, “From Corfu to
Caledonia: The Early Travels of Charles Dupin, 1808-1820”, The Culture of Science in France, 1700-1900,
Aldershot: Variorum, 1992, 303-320 (1η δηµοσίευση το 1985).
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υποταγή της ντόπιας αριστοκρατίας που άσκησε ανεπαρκή διοίκηση, δεν ενδιαφέρθηκε για
τα συµφέροντα των κατοίκων τους και αδιαφόρησε για την ανάπτυξη οποιασδήποτε
µορφής εκπαίδευσης, αλλά και για την επίσηµη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Πίστευε
ότι η εκπαίδευση αποτελούσε θεµέλιο για την ευδαιµονία και την κοινωνική αρµονία κάθε
χώρας και ότι το καλύτερο µέσο γι’ αυτό το σκοπό ήταν οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες,
συνεπώς υποστήριξε ότι µέσω αυτών θα πραγµατοποιούταν η εθνική και οικονοµική
«αναγέννηση» της Ελλάδας και εγγυήθηκε για τη βοήθεια που µπορούσε να προσφέρει η
Γαλλία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ιόνιος Ακαδηµία συστήθηκε µε πρότυπο το Institut
d’Égypte που είχε δηµιουργηθεί στο Κάιρο δέκα χρόνια νωρίτερα, σκοπεύοντας να
προσφέρει ελεύθερες δηµόσιες διαλέξεις ώστε αφενός να ωφεληθούν οι νέοι που, σε
αντίθεση µε τη ντόπια αριστοκρατία, δεν διέθεταν τα µέσα για την εκπαίδευσή τους,
αφετέρου, σε συνδυασµό µε τη γαλλική διοίκηση, να αναζωογονήσει την οικονοµία
ενθαρρύνοντας τη γεωργία, την αλιεία, το εµπόριο και τη βιοτεχνία. Η Ακαδηµία είχε έναν
ορισµένο αριθµό τακτικών µελών και περιλάµβανε τρία τµήµατα: Φυσικοµαθηµατικών
Επιστηµών, Πολιτικών και Ηθικών Επιστηµών, Γραµµάτων και Τεχνών. Τον πρώτο χρόνο
προσφέρθηκαν µαθήµατα φυσικής, χηµείας, φυσικής ιστορίας, ανατοµίας, φυσιολογίας,
υγιεινής και χειρουργικής, για να ακολουθήσουν αργότερα µαθήµατα ελληνικής
φιλολογίας και δικαίου, τα οποία δίδασκαν γάλλοι αξιωµατικοί και ντόπιοι λόγιοι, ενώ
παράλληλα προβλεπόταν η ίδρυση βιβλιοθήκης, µουσείου φυσικής ιστορίας και βοτανικού
κήπου. Η ίδρυση της Ακαδηµίας µπορεί να θεωρηθεί δείγµα του γαλλικού πολιτισµικού
ιµπεριαλισµού, γεγονός που ενισχύει η αποστολή υποτρόφων για σπουδές σε γαλλικές
σχολές, ωστόσο αυτός ο ιµπεριαλισµός µετριάστηκε τόσο από την έλλειψη µιας
ξεκάθαρης πολιτικής σχετικά µε τα Επτάνησα όσο και από τις απόψεις του ίδιου του
Dupin. Για παράδειγµα, η Ακαδηµία σχεδίασε την απονοµή δύο «ολυµπιακών βραβείων»
κάθε τέσσερα χρόνια, το ένα για τη µετάφραση κάποιου ξένου έργου και το άλλο για
πρωτότυπη συγγραφή. Μπορεί οι νικητές να λάµβαναν ένα µετάλλιο µε την επιγραφή
«Ναπολέων, ευεργέτης και προστάτης», όµως ο Dupin επέµεινε ότι όλες οι συµµετοχές θα
έπρεπε να είναι στην καθοµιλουµένη ελληνική γλώσσα23. Η λειτουργία της Ακαδηµίας
συνδέθηκε µε την παρουσία του Dupin και η αναχώρησή του το 1812, λόγω ασθένειας και
απογοήτευσης εξαιτίας της µη ανταπόκρισης της ντόπιας αριστοκρατίας στο έργο της,
23

Οι απόψεις του Dupin εκτίθενται σε δύο λόγους που εκφώνησε στην Ακαδηµία µε τίτλους “Sur la
régénération de la Grèce par les progrès des sciences, de l’industrie, de la marine et du commerce” και “Sur
l’éducation publique des Grecs”, ενώ τα βραβεία και τα µαθήµατα της Ακαδηµίας περιγράφονται στο “Prix
et cours de l’Académie Ionienne”. Όλα αναδηµοσιεύονται, µαζί µε µία σύντοµη εισαγωγή, στο Charles
Dupin, Discours et leçons sur l’industrie, le commerce, la marine et sur les sciences appliqués aux arts, 2
vols, Paris 1825, 1, 1-62.
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σήµανε την µετατροπή της σε φιλολογική εταιρεία24 µε συµβολικές λειτουργίες και τελικά
την παύση της δύο χρόνια αργότερα.
Η νέα Ιόνιος Ακαδηµία ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824, χάρη στις προσπάθειες του
Frederick North (1766-1827), 5ου κόµη του Guilford. Ο Guilford σπούδασε στην
Οξφόρδη, όπου απέκτησε εξαιρετική κλασική παιδεία και παράλληλα µεταβλήθηκε σε
ένθερµο φιλέλληνα. Την περίοδο 1798-1805 διατέλεσε κυβερνήτης της Κεϋλάνης και
ακολούθως ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να
αποκτήσει γνώση της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας. Από τις αρχές της δεκαετίας
του 1810 συνέλαβε την ιδέα για την ίδρυση µιας ανώτερης σχολής στα Ιόνια Νησιά, και
πιο συγκεκριµένα στην Ιθάκη, και έκτοτε η υπόθεση της Ιονίου Ακαδηµίας έγινε το έργο
της ζωής του. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που του παρείχαν η κοινωνική θέση του, η
περιουσία του και οι γνώσεις του εργάστηκε συστηµατικά για την επίτευξη του στόχου
του, κάτι που τελικά δεν άργησε να πραγµατοποιηθεί. Ως τόπος λειτουργίας τελικά
επιλέχθηκε η Κέρκυρα, αφενός γιατί εκεί υπήρχαν νοσοκοµεία και δικαστήρια απαραίτητα
για τη λειτουργία της Ακαδηµίας και έτοιµα κτήρια για τη στέγασή της, αφετέρου λόγω
της µεγαλύτερης απόστασης από τις επαναστατηµένες περιοχές. Τα εγκαίνιά της
πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο του 1824 µε µια τελετή γεµάτη από αναφορές στην
ελληνική αρχαιότητα,

όπου οι καθηγητές και οι φοιτητές εµφανίστηκαν µε

αρχαιοελληνική αµφίεση, µε ξεχωριστά χρώµατα για κάθε σχολή, την οποία είχε
παραγγείλει και πληρώσει ο ίδιος ο Guilford.
Η Ιόνιος Ακαδηµία δεν ανταποκρινόταν µόνο στους ροµαντικούς στόχους του
ελληνολάτρη ιδρυτή της, αλλά υπήρξε και ένα ίδρυµα µε στόχο την εξυπηρέτηση των
αναγκών της επτανησιακής κοινωνίας. Με πράξεις της πολιτείας καθορίστηκαν όλα τα
θέµατα σχετικά µε την διοίκηση, την οργάνωση των σπουδών, την εγγραφή των φοιτητών
και την απονοµή των τίτλων. Ακολουθώντας ως προς το θεσµικό της πλαίσιο την
οργάνωση των γερµανικών πανεπιστηµίων, η Ακαδηµία αποτελούταν από τέσσερις
σχολές: Θεολογική, Νοµική, Ιατρική και Φιλοσοφική, µε την τελευταία να χωρίζεται σε
φιλολογικό και επιστηµονικό τµήµα. Ωστόσο στη λειτουργία της µπορούν να βρεθούν και
σαφείς βρετανικές επιρροές, όπως για παράδειγµα η ύπαρξη µαθηµάτων µε την ονοµασία
«φυσική» και «χηµική φιλοσοφία». Βέβαια αυτό που πρέπει να επισηµανθεί σχετικά µε
την οργάνωση και τη λειτουργία της Ιονίου Ακαδηµίας είναι η στενή σχέση της µε τον
Guilford, η παρουσία του οποίου υπήρξε έντονη και καθοριστική. Εκτός από τους νέους
που µε δικά του έξοδα έστειλε για σπουδές στην Ευρώπη, έτσι ώστε να αποτελέσουν το
24

Βλ. Στ. ∆. Προσαλέντης, «Επιστολή εκ Κερκύρας», Ερµής ο Λόγιος 2 (1812): 190-192.
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µελλοντικό διδακτικό προσωπικό, συνεργαζόταν µε τις αρχές για την αύξηση της κρατικής
χορηγίας, πλήρωνε τους µισθούς των καθηγητών, φρόντισε για τη δηµιουργία
βιβλιοθήκης, βοτανικού κήπου, την ταξινόµηση συλλογών και την οργάνωση του τεχνικού
εξοπλισµού και παρενέβαινε διαρκώς στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, συντάσσοντας τον
εσωτερικό κανονισµό, εξετάζοντας υποψήφιους φοιτητές και παρακολουθώντας
προσωπικά πολλά από τα µαθήµατα. Η άµεση και άρρηκτη εξάρτηση της Ιονίου
Ακαδηµίας από τον Guilford φαίνεται και από το γεγονός ότι µετά το θάνατό του το
ίδρυµα εισήλθε σε µια περίοδο µακράς κρίσης. Οι κρατικές δαπάνες µειώθηκαν, διάφορες
έδρες και µαθήµατα περικόπηκαν, η πλούσια συλλογή βιβλίων του Guilford
αποµακρύνθηκε από τη βιβλιοθήκη, ενώ σπάνια λειτούργησαν και οι τέσσερις σχολές
ταυτόχρονα. Επιπλέον στη µείωση του αριθµού των φοιτητών συνέβαλε και η ίδρυση του
Πανεπιστηµίου της Αθήνας το 1837, το οποίο λειτούργησε ανταγωνιστικά προς την Ιόνιο
Ακαδηµία. Τελικά, η Ακαδηµία διέκοψε τη λειτουργία της το 1864, οπότε τα Επτάνησα
ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα25.
Αναφορικά µε την προσφορά της πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της τροφοδότησε τα Επτάνησα µε εξειδικευµένο προσωπικό για τη διοίκηση,
την δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και την υγεία, ενώ πολλοί από τους αποφοίτους της
προσέφεραν ποικίλες υπηρεσίες τόσο στην επαναστατηµένη Ελλάδα όσο και στο ελληνικό
κράτος. Στις τάξεις του διδακτικού προσωπικού της συναντάµε προσωπικότητες που είχαν
ενεργό συµµετοχή και αργότερα στη νεοελληνική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα υπήρξαν
υπεύθυνοι για τη συγγραφή των πρώτων επιστηµονικών εγχειριδίων, κατά συνέπεια και
για

την

εισαγωγή

των

αντίστοιχων

επιστηµονικών

πεδίων26.

Μπορούµε

να

µνηµονεύσουµε, για παράδειγµα, τη µακρόχρονη διδασκαλία του καθηγητή της
φιλολογίας Κωνσταντίνου Ασώπιου (1785-1872), την παρουσία του Θεόκλητου
Φαρµακίδη ή του Νεόφυτου Βάµβα (1770-1855), αλλά κυρίως το σηµαντικό έργο του
µαθηµατικού Ιωάννη Καραντινού (1784-1834), ο οποίος µετέφρασε σύγχρονα γαλλικά
βιβλία υψηλού επιπέδου, δηµιούργησε τη σύγχρονη ελληνική µαθηµατική ορολογία και
εκπαίδευσε πολλούς καθηγητές µαθηµατικών που συναντάµε αργότερα στο ελληνικό
κράτος27. Ο χαρακτηρισµός της Ιονίου Ακαδηµίας ως «πανεπιστήµιο» δεν υιοθετήθηκε
25

Για την ίδρυση και τη λειτουργία της Ιονίου Ακαδηµίας βλ. Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος, Ιστορία της
Ιόνιας Ακαδηµίας, επιµ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, Αθήνα: Ερµής, 1982· G. P. Henderson, Η Ιόνιος Ακαδηµία, µτφ. Φ.
Κ. Βώρου, Κέρκυρα 1980 και Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, Η Ιόνιος Ακαδηµία, ό. π.
26
Οι καθηγητές της Ακαδηµίας παρατίθενται στο G. Chassiotis, L’instruction publique chez les Grecs depuis
la prise de Constantinople par les Turcs jusqu’a nos jours, Paris 1881, 161-163.
27
Βλ. Χριστίνα Φίλη, «Τα γαλλικά µαθηµατικά στον Ελληνικό χώρο και ο Ιωάννης Καραντινός», Ευκλείδης,
τχ. 40-41, 1994, 68-86.
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µόνο από σύγχρονους µελετητές, αλλά απαντά και σε αναφορές της εποχής, το ίδιο όµως
ισχύει και µε την αµφισβήτησή του28. Κατά τη γνώµη µας η επιβεβαίωση αυτού του
χαρακτηρισµού υπό το πρίσµα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων της
εποχής χρήζει περαιτέρω έρευνας που θα τεκµηριώσει επαρκέστερα το επίπεδο της
διδασκαλίας της Ακαδηµίας και τον ακριβή ρόλο της στην παιδεία τόσο των Επτανήσων
όσο και του νεοελληνικού κράτους.

Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια

Όταν ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831) έφθασε στην χώρα στις
αρχές του 1828, την βρήκε σε απελπιστική κατάσταση, ωστόσο µέσα σε λίγους µήνες
κατόρθωσε να επιτελέσει σηµαντικό έργο. Μέσω µιας πολιτικής κρατικού πατερναλισµού
και ουσιαστικά ελέγχοντας προσωπικά την κρατική µηχανή, προσπάθησε να θέσει σε
λειτουργία ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό διοικητικό σύστηµα, που θα απέβλεπε
κυρίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι ιδέες του Καποδίστρια για την εκπαίδευση,
όπως εκφράστηκαν και εν µέρει εφαρµόστηκαν από τον ίδιο και τους άµεσους συνεργάτες
του, βρίσκονται σε συνάρτηση µε τις απόψεις και το έµπρακτο ενδιαφέρον που είχε
εκδηλώσει από παλαιότερα. Ο πυρήνας της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και δράσης του
συµπυκνώνεται στις ακόλουθες θέσεις: προτεραιότητα της ηθικής και χριστιανικής αγωγής
των νέων, διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και σταδιακός και µε προσεκτικά βήµατα
εξευρωπαϊσµός της ελλαδικής κοινωνίας, ορθή πολιτική και κοινωνική αγωγή, κοινωνική
χρησιµότητα της εκπαίδευσης µε έµφαση στην παραγωγή κρατικών αξιωµατούχων και
υπαλλήλων και έντονο ενδιαφέρον για την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση,
προτεραιότητα της στοιχειώδους εκπαίδευσης σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και τα
γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας, αντίθεση στο λογιοτατισµό και το σχολαστικισµό,
κρατική εποπτεία της εκπαίδευσης και επιβολή της οµοιοµορφίας, της πειθαρχίας, της
ευταξίας και της ελεγχόµενης σταδιακής µάθησης29.

28

Για παράδειγµα, ο Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος είχε σηµειώσει στο χειρόγραφο της ιστορίας του να
διορθωθεί ο όρος πανεπιστήµιο σε Ακαδηµία.
29
Βλ. ∆. Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική, ιδιαίτερα 113-131, 415-417, και Χάρης
Μπαµπούνης, Η εκπαίδευση κατά την καποδιστριακή περίοδο. ∆ιοικητική οργάνωση και εκπαιδευτική
λειτουργία, Αθήνα: Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, 1999, κυρίως 97-101, 121-125. Σε αυτά τα
δύο έργα περιγράφεται επίσης αναλυτικά η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και παρατίθεται
η πλούσια βιβλιογραφία που αφορά τη συγκεκριµένη περίοδο.
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Η πρώτη µέριµνα του κυβερνήτη αφορούσε τη συγκέντρωση, την περίθαλψη, την
εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των ορφανών και άπορων παιδιών και για το σκοπό
αυτό συστήθηκε τον Μάρτιο του 1828 ένα Ορφανοτροφείο, αρχικά στον Πόρο,
ακολούθως στο Ναύπλιο και τελικά στην Αίγινα, όπου τον Μάρτιο του 1829
αποπερατώθηκε το αντίστοιχο κτήριο που οικοδοµήθηκε κυρίως µέσω εράνων και δωρεών
διάφορων οµογενών και φιλελλήνων. Μέσα στο ορφανοτροφείο λειτουργούσαν
αλληλοδιδακτικά σχολεία, έτσι ώστε να παρέχεται η στοιχειώδης εκπαίδευση σε όλους
τους τροφίµους, ενώ προβλέπονταν και πρακτικά εργαστήρια διαφόρων τεχνών, όπως της
ραπτικής, της πλεκτικής, της βιβλιοδετικής, της τορνευτικής, της οικοδοµικής κ.ά.,
απευθυνόµενα σε όσους µαθητές δεν προόδευαν στα µαθήµατα, µε σκοπό κάθε νέος να
µπορεί να ασκήσει κάποιο επάγγελµα όταν θα τελείωνε την εκπαίδευσή του. Στο
Ορφανοτροφείο λειτούργησε επίσης από τον Ιούνιο του 1829 ένα «Πρότυπο» σχολείο για
προχωρηµένους µαθητές που προορίζονταν να γίνουν δάσκαλοι στα αλληλοδιδακτικά
σχολεία.
Το γενικότερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Καποδίστρια ψηφίστηκε στις 2
Αυγούστου 1829 από την Εθνοσυνέλευση του Άργους, περιλαµβάνοντας την οικονοµική
ενίσχυση του Ορφανοτροφείου της Αίγινας, την ενίσχυση της αλληλοδιδακτικής µεθόδου,
την ίδρυση «τυπικών», αλληλοδιδακτικών σχολείων και τη σύσταση σχολείων «ανωτέρας
τάξεως δια τους αφιερωθησοµένους εις τα Εκκλησιαστικά, εις την Πολιτικήν υπηρεσίαν,
και εις την σπουδήν των τεχνών, των επιστηµών και της φιλολογίας»30. Μέσα σε ένα
χρόνο διαµορφώθηκε µια γραφειοκρατία πυραµιδοειδούς µορφής για την οργάνωση, τη
διοίκηση και την εποπτεία των σχολείων, µε επικεφαλή τον ίδιο τον κυβερνήτη, ο οποίος
επέδειξε έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, «γραµµατέα επί των
Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» τον Νικόλαο Χρυσόγελο (1780-1857)
και τον Ανδρέα Μουστοξύδη (1785-1860) σε κεντρική επιτελική θέση. Το ψήφισµα της
Εθνοσυνέλευσης δεν είναι σαφές ως προς την µετά τα κατώτερα σχολεία εκπαίδευση,
καθώς δεν καθορίζει την µορφή των σχολείων «ανωτέρας τάξεως» για τα οποία γίνεται
λόγος, ωστόσο σύντοµα οργανώθηκαν από την κυβέρνηση ορισµένα σχολεία µε
εξειδικευµένες λειτουργίες.
Έτσι, τον Νοέµβριο του 1829 ιδρύθηκε το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα µε σκοπό
την εκπαίδευση των µελλοντικών διδασκάλων. Στη θέση του εφόρου διορίστηκε ο
Ανδρέας Μουστοξύδης και βασικοί δάσκαλοι ο Γεώργιος Γεννάδιος (1786-1854) και ο
Ιωάννης Βενθύλος (1804-1854). Για τις ανάγκες των µαθητών του λειτουργούσε µια
30

Α. ∆ηµαράς, Μεταρρύθµιση, Α΄, 24-25.
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βιβλιοθήκη στο ορφανοτροφείο όπου συγκεντρώνονταν βιβλία και χειρόγραφα µε εντολή
του Καποδίστρια και µε τη φροντίδα του Μουστοξύδη. Τον Φεβρουάριο του 1830
ιδρύθηκε το Εκκλησιαστικό Σχολείο στον Πόρο µε σκοπό τη µόρφωση των κληρικών.
Παράλληλα, ιδρύθηκε µια πρότυπος αγροτική σχολή στην Τίρυνθα µε σκοπό την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και την εισαγωγή και
διάδοση στους αγρότες σύγχρονων µορφών καλλιέργειας. Ως διευθυντής της σχολής
κλήθηκε ο Γρηγόριος Παλαιολόγος (1794-1844), γεωπόνος και φιλόλογος, µε σπουδές σε
διάφορα ιδρύµατα της Αγγλίας, της Γερµανίας της Ελβετίας και της Γαλλίας.
Αναµφίβολα, όµως, το σηµαντικότερο ίδρυµα που ιδρύθηκε κατά την καποδιστριακή
περίοδο αναφορικά µε την εξέλιξή του υπήρξε το Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο, η
µετέπειτα Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Η λειτουργία του Σχολείου είχε αρχίσει στο
Ναύπλιο την 1η Ιουλίου 1828 υπό τη διεύθυνση του Ιταλού Romylo Santelli και την
ανώτερη εποπτεία του βαυαρού αξιωµατικού Karl Wilhelm von Heideck (1788-1861),
µετέπειτα µέλους της Αντιβασιλείας. Η ίδρυσή του πραγµατοποιήθηκε µε διάταγµα της
21ης ∆εκεµβρίου 1828 και τη διοίκηση ανέλαβε ο Γάλλος λοχαγός του πυροβολικού Jean
Henri Pierre Augustin Pauzié (1792-1848), απόφοιτος της École Polytechnique του
Παρισιού, που είχε έλθει στην Ελλάδα λίγο νωρίτερα. Ο κανονισµός της Σχολής δεχόταν
ως µαθητές νέους ηλικίας 15-20 ετών που γνώριζαν ανάγνωση και γραφή, η πλειονότητα
των οποίων έπρεπε να πληρώνει δίδακτρα. Ο Καποδίστριας ζήτησε από τους
«επιφανέστερους αρχηγούς του Αγώνα» να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, όµως
ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Τελικά κατετάγησαν περίπου 40 ευέλπιδες
διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι κάθε χρόνο ήταν υποχρεωµένοι να δίνουν προφορικές
εξετάσεις ενώπιον εξεταστικής επιτροπής και µετά από τριετείς σπουδές εξέρχονταν ως
ανθυπολοχαγοί του πυροβολικού, αλλά µπορούσαν να ακολουθήσουν και πολιτική
καριέρα ως µηχανικοί31.
Το εκπαιδευτικό έργο του Καποδίστρια επαινέθηκε και ταυτόχρονα κατακρίθηκε,
συνήθως στο ευρύτερο πλαίσιο της γενικότερης εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και της
διεθνούς πολιτικής, ενώ το συγκεκριµένο θέµα έχει προκαλέσει διχογνωµίες και µεταξύ
των νεότερων ιστορικών. Ο προσωπικός ζήλος και η αυταπάρνηση του κυβερνήτη, η
διάθεση σηµαντικών κονδυλίων για την εκπαίδευση, η οργάνωση ενός δικτύου
στοιχειωδών σχολείων και εξειδικευµένων κρατικών ιδρυµάτων αποτελούν ορισµένα από
31

Βλ. Επαµεινώνδας Κ. Στασινόπουλος, Η ιστορία της Σχολής των Ευελπίδων. Τα 125 χρόνια της σχολής
(1828-1953), Αθήνα 1954 και κυρίως Ανδρέας Καστάνης, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων κατά τα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, 1828-1834, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2000. Στη λειτουργία και το
πρόγραµµα σπουδών της Σχολής θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

182

τα στοιχεία της πολιτικής του που έχουν τονιστεί θετικά. Άλλωστε η υιοθέτηση µιας
πατερναλιστικής πολιτικής και στον τοµέα της εκπαίδευσης οδηγούσε αναπόφευκτα σε
µια ενεργή προσωπική ενασχόληση που δεν επαναλήφθηκε στις δεκαετίες που
ακολούθησαν. Από την άλλη πλευρά, οι αντιπολιτευόµενοι κύκλοι χρησιµοποίησαν την
εκπαίδευση ως ένα από τα όπλα τους στην ιδεολογική πάλη κατά του Καποδίστρια,
περιοριζόµενοι ωστόσο συνήθως στην κριτική των επιλογών του χωρίς την παρουσίαση
εναλλακτικών σχεδίων. Έτσι, κατηγορήθηκε για ιδεολογική ακαµψία, αυταρχικές
αντιλήψεις και αµετακίνητες επιλογές, για την υιοθέτηση της αλληλοδιδακτικής µεθόδου,
για εγκατάλειψη των «ελληνικών» σχολείων στην τύχη τους και αδιαφορία για την
ανώτερη εκπαίδευση32.
Η κυβέρνηση µερίµνησε για την ενίσχυση των υπαρχόντων σχολείων και εξέφρασε
την πρόθεση για την ανάπτυξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, παράλληλα µε τη
δυσαρέσκεια του κυβερνήτη για τη µεγάλη ανοµοιοµορφία που παρατηρούταν στη
λειτουργία τους. Κατά τη διάρκεια της καποδιστριακής περιόδου υποβλήθηκαν σχέδια και
προτάσεις για την οργάνωση και την έµπρακτη υποστήριξη της µέσης εκπαίδευσης.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ένα ανώνυµο και αχρονολόγητο σχέδιο µε τίτλο «Πίναξ
παραστήνων τον διοργανισµόν της κοινής Εκπαιδεύσεως κατά τους τρεις βαθµούς της
Παιδείας» που αποτελεί την αρτιότερη πρόταση της περιόδου33. Σε αυτό προτείνεται ένα
εκπαιδευτικό σύστηµα µε τρεις βαθµίδες: η πρώτη αποτελείται από τα αλληλοδιδακτικά
σχολεία, η δεύτερη από τα Ελληνικά, που έπρεπε να ιδρυθούν σε κάθε πόλη και
κωµόπολη, διαθέτοντας τρεις τάξεις, και από τα Λύκεια, αποτελούµενα από πέντε τάξεις,
µε τις τρεις πρώτες να συµπίπτουν µε τις αντίστοιχες των Ελληνικών, και όπου
προβλέπεται η διδασκαλία µεγάλου φάσµατος µαθηµάτων. Τέλος, την τρίτη βαθµίδα
σχηµατίζουν οι Ακαδηµίες, δηλαδή «η των Ωραίων Τεχνών, η της Φιλολογίας και των
Επιστηµών, η της Θεολογίας, της Νοµικής, των Στρατιωτικών κλπ., το άθροισµα των
οποίων συγκροτεί τα λεγόµενα Πανεπιστηµεία». Ωστόσο ο συντάκτης του σχεδίου δεν
παραλείπει να σηµειώσει ότι «εις την Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να συστηθώσι τινά της
τριτοβαθµίου Παιδείας Καταστήµατα, ειµή µετά χρόνων παρέλευσιν». Ανάλογη φαίνεται
32

Στο ∆. Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική, 213-236 αναλύεται και εξετάζεται η
επιχειρηµατολογία σχετικά µε το πρόβληµα της µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης τόσο των πρωταγωνιστών
όσο και των ιστορικών.
33
Βλ. Ελένη Μπελιά, «Ανέκδοτος πίναξ “διοργανισµού” της εκπαιδεύσεως κατά την καποδιστριακήν
περίοδον», Παρνασσός 9 (1967): 303-311 και ∆. Μαυροσκούφης, «Τα σχέδια της επιτροπής του 1824 για
την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης και ο ανώνυµος “Πίναξ παραστήνων τον διοργανισµόν της κοινής
Εκπαιδεύσεως κατά τους τρεις βαθµούς της Παιδείας”: µια ιστορική αποκατάσταση», Παιδαγωγική
Επιθεώρηση 22 (1995): 43-57, όπου το σχέδιο αποδίδεται στον Ιωάννη Κοκκώνη, στενό συνεργάτη του
Καποδίστρια, και χρονολογείται στο διάστηµα Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 1829.
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ότι υπήρξε και η άποψη του ίδιου του κυβερνήτη, που τελικά κυριάρχησε στις
κυβερνητικές επιλογές σχετικά µε την ανώτερη εκπαίδευση. Ο Νικόλαος ∆ραγούµης
παραθέτει στις Αναµνήσεις του έναν σχετικό διάλογο µε τον Καποδίστρια, γράφοντας ότι
του είπε: «Πιθανόν να µε νοµίζης και συ µετά των κατηγόρων µου ως φωτοσβέστην. Πλην
τι θέλετε; να συστήσω ακαδηµίαν ως του Γκύλφορδ; αλλά πριν πατήση τις το κατώφλιον
ακαδηµίας πρέπει να πατήση το κατώφλιον αλληλοδιδακτικού». Παράλληλα, σε άλλο
σηµείο αναφέρει ότι «τη δηµοτικήν αγωγήν θηρέυων εκείνος δεν εθήρευεν ως σκοπό και
τέρµα της όλης εκπαιδεύσεως, αλλ’ ως προστοιχείωσιν εις ανωτέραν βαθµίδαν»34. Το
ενδιαφέρον που έδειξε σε παλαιότερη εποχή ο Καποδίστριας ως µέλος της Φιλοµούσου
Εταιρίας για την αποστολή νέων σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, οι προτάσεις που είχε
διατυπώσει το 1815 για την ίδρυση ανώτερου σχολείου στην Ιθάκη, η παρότρυνση του
φίλου και συνεργάτη του Ιωάννη ∆οµπόλη να διαθέσει την περιουσία του υπέρ ενός
πανεπιστηµίου στο ελληνικό κράτος – κληροδότηµα που τελικά αξιοποιήθηκε πολλές
δεκαετίες αργότερα – έχουν θεωρηθεί ενδείξεις για τη µη ιδεολογική και προγραµµατική
αντίθεσή του στην ίδρυση πανεπιστηµίου. Παράλληλα η οικονοµική δυσπραγία, η έλλειψη
κατάλληλων καθηγητών και ικανού αριθµού επαρκώς προετοιµασµένων µαθητών
µετέθετε οποιεσδήποτε τέτοιες σκέψεις για το µέλλον, όταν οι κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες θα ήταν καταλληλότερες, ενέργειες που τελικά δεν ευοδώθηκαν καθώς η
δολοφονία του δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του προγράµµατός του35. Το εκπαιδευτικό
έργο του Καποδίστρια αναµφίβολα ανταποκρίθηκε στην κοινωνική πραγµατικότητα και
την εκπαιδευτική κατάσταση της εποχής, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ρεαλιστικές
ανάγκες της χώρας, ενώ η συνολική εκπαιδευτική φιλοσοφία του τον έκανε σκεπτικό ως
προς τη σκοπιµότητα ίδρυσης πανεπιστηµίου, καθώς φαίνεται ότι πίστευε στη σταδιακή
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος. Όµως η συγκεκριµένη
επιλογή αναφορικά µε την ανώτερη εκπαίδευση πρέπει να λάβει υπόψη ένα ευρύτερο
ιδεολογικό πλαίσιο στη δεδοµένη ευρωπαϊκή συγκυρία.
Οι αντιπολιτευόµενοι τον Καποδίστρια κύκλοι υποστήριξαν συχνά ότι το
εκπαιδευτικό πρόγραµµά του βασίστηκε για ιδεολογικούς λόγους σε ένα σχέδιο του
Αλεξάνδρου Στούρτζα (1791-1854), για τον οποίο µάλιστα εκφράστηκαν µε τα χειρότερα
δυνατά λόγια. Ο Στούρτζας, διπλωµατικός υπάλληλος του ρωσικού κράτους, υπήρξε ένας
34

Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί Αναµνήσεις, επιµ. Άλκης Αγγέλου, 2 τόµ., Αθήνα: Ερµής, 1973, Α΄, 109,
168.
35
Βλ. ενδεικτικά Ελένη Κούκκου, «Η παιδεία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ. ΙΒ΄, Αθήνα: Εκδοτική
Αθηνών, 1975, 587-593 και Μ. ∆. Στασινόπουλος, «Η παιδεία κατά την επανάστασιν και κατά τα πρώτα
µετ’ αυτήν έτη», 603-604.
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από τους στενότερους συνεργάτες και φίλους του Καποδίστρια και συνέταξε το σχέδιο
«περί Εθνικής ανατροφής και δηµοσίου παιδείας εις την Ελλάδα» το 1827 κατόπιν
παραγγελίας του κυβερνήτη36. Σύµφωνα µε αυτό, η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως
σκοπό τη θεοσέβεια, την ασφάλεια του κράτους και την εσωτερική ευταξία και θα πρέπει
να αποβλέπει στην ικανοποίηση των άµεσων αναγκών του νέου κράτους, αφήνοντας κατά
µέρος την «πολυτέλειαν της πολυµάθειας». Έτσι, η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελείται
από δύο βαθµίδες: µία προπαρασκευαστική, που θα περιλαµβάνει τα αλληλοδιδακτικά
σχολεία, και µία ανώτερη µε επαγγελµατική κατεύθυνση, που θα περιλαµβάνει τα σχολεία
που κρίνονται απαραίτητα για τις κατεπείγουσες ανάγκες του κράτους. Αυτά είναι: α) ένα
Ιερατικό σχολείο, στο οποίο θα σπουδάζουν παιδιά ιερέων και άλλα ορφανά ώστε να
γίνουν κληρικοί, β) ένα Πολεµικό Σχολείο που υποδιαιρείται «εις το της Στερεάς και εις το
Ναυτικόν» και γ) ένα Πολιτικό σχολείο «προς στερέωσιν της ∆ικαιοσύνης και Ευνοµίας
εις τα εσωτερικά της Επικρατείας». Άλλα σχολεία δεν χρειάζονται προς το παρόν και µόνο
όταν θα έχουν πραγµατοποιηθεί τα παραπάνω µπορούν να ιδρυθούν και «Γυµνάσια της
Αγρονοµίας και των Βαναύσων Τεχνών». Η Ελλάδα δεν χρειάζεται γυµνάσια και
πανεπιστήµια, όχι µόνο γιατί αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της, αλλά και γιατί
είναι αντίθετα προς το πνεύµα της πειθαρχίας που είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και τη
στερέωση του έθνους. Εξάλλου «το πνεύµα του Γένους ρέπει φυσικώς προς την επίδειξιν.
Η φαντασία του είναι ορµητική, ακάµατος, ευµετάβλητος· αγαπά τα σοφίσµατα, και
ονειροπολεί αχαλίνωτον ελευθερίαν». Με άλλα λόγια, τα γυµνάσια και τα πανεπιστήµια
δεν είναι µόνο περιττά, αλλά είναι και επικίνδυνα.
Οι απόψεις αυτές του Στούρτζα εκφράζουν τους φόβους της εποχής για τα
πανεπιστήµια ως φορείς φιλελεύθερων και επαναστατικών ιδεών και τη διαρκή
επαγρύπνηση που ακολούθησε την επιβολή των µέτρων του Karlsbad στα γερµανικά
πανεπιστήµια37. Ο ίδιος ο Στούρτζας είχε εκδώσει το 1818 στο Παρίσι ένα ανώνυµο
φυλλάδιο για τα γερµανικά πανεπιστήµια, όπου τα κατηγορούσε ως φυτώρια
επαναστατικών ιδεών, καταφερόταν µε δριµύτητα κατά των ακαδηµαϊκών ελευθεριών και
συνιστούσε τη λήψη αυστηρών µέτρων για την επιτήρησή τους και τον περιορισµό των
προνοµίων τους38. Το φυλλάδιο αυτό προκάλεσε την οργή των φοιτητών του
36

Το σχέδιο δηµοσιεύεται στο ∆αυίδ Αντωνίου, Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασµού στο νεοελληνικό
κράτος. Το σχέδιο της επιτροπής του 1833, Αθήνα: Πατάκης, 1992, 189-193. Για τον Στούρτζα βλ. το έργο
του Κωνσταντίνου Οικονόµου του εξ Οικονόµων, Αλέξανδρος ο Στούρζας. Βιογραφικόν σχεδίασµα, Αθήνα
1855.
37
Βλ. εδώ, 19.
38
Βλ. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 2004, 38.
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Πανεπιστηµίου της Ιένας, οι οποίοι απείλησαν τη ζωή του, µε αποτέλεσµα να αναγκαστεί
να µεταβεί στο Βερολίνο39. Επιπλέον στο σχέδιό του παραλληλίζει την περίπτωση της
Ελλάδας µε εκείνη της Ρωσίας, η οποία επίσης «προέκυψε δια µιας εκ του βυθού της
αµαθείας και βαρβαρότητος». Όµως η σύσταση Ακαδηµίας πριν τη δηµιουργία σχολείων
«παρεβίασε τους καρπούς του δένδρου της παιδείας» µε αποτέλεσµα «η Ρωσσία έως την
σήµερον δοκιµάζει τα επακόλουθα της πολιτικής ταύτης αντιφάσεως». Παρουσιάζει
ενδεχοµένως ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο µπορεί να επηρέασε περαιτέρω τις
απόψεις του Στούρτζα η ανάρρηση στο θρόνο του Νικολάου Α΄ στη θέση του
φιλελεύθερου Αλέξανδρου Α΄, υπό τον οποίο άλλωστε είχε υπηρετήσει και ο ίδιος ο
Καποδίστριας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αναµφίβολα ο ίδιος ο κυβερνήτης
συµµεριζόταν παρόµοιες ανησυχίες για τους δυνάµει κινδύνους της ανώτερης εκπαίδευσης
και κυρίως των πανεπιστηµίων, ιδιαίτερα σε µια περίοδο έντονης ευρωπαϊκής αναταραχής
που ακολούθησε την Ιουλιανή Επανάσταση του 1830 στη Γαλλία. Κατά συνέπεια το
ζήτηµα της ίδρυσης ενός πανεπιστηµίου ή άλλων ανώτερων σχολών έπρεπε να αναµένει
τους νέους κυβερνήτες της χώρας και την κυριαρχία άλλων αντιλήψεων ή πολιτικών και
διαφορετικών κοινωνικών, ιδεολογικών και εθνικών στόχων.

Η έλευση των Βαυαρών

Στις 18 Ιανουαρίου του 1833 η αγγλική φρεγάτα Μαδαγασκάρη αγκυροβόλησε στο
λιµάνι του Ναυπλίου µεταφέροντας το νεαρό βασιλέα Όθωνα και τη βασιλική συνοδεία. Η
αποβίβαση είχε οριστεί να γίνει στις 25 Ιανουαρίου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες
προετοιµασίες για τον εορτασµό της. Η ηµεροµηνία αυτή σηµατοδοτεί την απαρχή της
βασιλείας του Όθωνος αλλά και των προσπαθειών για την ανασυγκρότηση του νέου
ελληνικού κράτους. Καθώς ο Όθων ήταν ανήλικος, τα βασιλικά καθήκοντα θα ασκούσε
µια τριµελής αντιβασιλεία που όρισε ο βασιλιάς Λουδοβίκος µε διάταγµα της 23
Σεπτεµβρίου 1832, αποτελούµενη από επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες που κατείχαν
σηµαντικές θέσεις στη Βαυαρία. Πρόεδρος ορίστηκε ο κόµης Joseph Ludwig von
Armansperg (1787-1853) και µέλη ο καθηγητής Georg Ludwig von Maurer (1790-1872)
και ο φιλέλληνας στρατηγός Karl Wilhelm von Heideck. Ο Karl August von Abel (1788-

39

Ο Κ. Οικονόµος γράφει ότι «νέοι τινές, παράθερµοι της δηµοκρατιζούσης συµµµορίας εταίροι
παροξυνθέντες, ώρµησαν κατ’ αυτού (εν Ιένη διατριβόντος προς καιρόν), ως αποκτενούντες. Ο δε νοήσας
έλαθε τας φονώσας αυτών χείρας διαφυγών» (Κ. Οικονόµος, ό. π., 31).
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1859) τοποθετήθηκε ως γραµµατέας και αναπληρωτής στο συµβούλιο της Αντιβασιλείας
και ο Johann Baptist Greiner ορίστηκε ως σύνδεσµος ανάµεσα στην Αντιβασιλεία και στα
υπουργεία. Παράλληλα, από το Μόναχο είχαν καθοριστεί και οι αρµοδιότητες κάθε
µέλους της Αντιβασιλείας, έτσι ο Maurer ανέλαβε τα θέµατα της δικαιοσύνης, της
εκκλησίας και της παιδείας, ο Heideck τα στρατιωτικά και ναυτικά ζητήµατα, ο Abel τα
εσωτερικά και τα σχετιζόµενα µε την εξωτερική πολιτική και ο Greiner τα οικονοµικά, τα
οποία τελικά, µετά την πρόωρη αποχώρησή του, ανέλαβε ο Armansperg.
Αµέσως η Αντιβασιλεία άρχισε να παίρνει τα πρώτα µέτρα προσπαθώντας να
δηµιουργήσει

εκ

του

µηδενός

ένα

συγκεντρωτικό

κράτος

µε

πρότυπο

τις

δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η εκπαίδευση ασφαλώς αποτελούσε έναν από τους
βασικότερους θεσµούς ενός κράτους δυτικού τύπου. Ως εκ τούτου, µέσα σε λίγα χρόνια
τέθηκαν οι βάσεις ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος και διαµορφώθηκε το
θεωρητικό και θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινήθηκε η εκπαίδευση για αρκετές
δεκαετίες. Βέβαια η ενασχόληση των Βαυαρών µε τα ζητήµατα της εκπαίδευσης είχε
αρχίσει πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 1832 ο Armansperg είχε
ζητήσει από τον Friedrich Thiersch (1784-1860) – τον Ειρηναίο Θείρσιο όπως ήταν
γνωστός στην επαναστατηµένη Ελλάδα – τη σύνταξη ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος
για την Ελλάδα και την υπόδειξη προσώπων που θα µπορούσαν να υλοποιήσουν την
οργάνωση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Πράγµατι, αυτός υπέβαλε ένα αναλυτικό υπόµνηµα,
ενώ οι απόψεις του αναπτύχθηκαν διεξοδικότερα στο έργο του µε τίτλο De l’ état actuel de
la Grèce που εκδόθηκε τον επόµενο χρόνο40.
Ο Friedrich Thiersch, καθηγητής ρητορικής και κλασικής φιλολογίας στο
Πανεπιστήµιο του Μονάχου και λόγιος ευρωπαϊκού κύρους, είχε ασχοληθεί εκτεταµένα µε
τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και το 1829 είχε επεξεργαστεί το βαυαρικό σχολικό
πρόγραµµα41. Παράλληλα υπήρξε καλός γνώστης της ελληνικής πραγµατικότητας.
Ένθερµος φιλέλληνας, µε σηµαντική βοήθεια στον απελευθερωτικό αγώνα, επισκέφθηκε
την Ελλάδα ως ιδιώτης µε ηµιεπίσηµη αποστολή το 1831-1832 και ήρθε σε επαφή µε
σηµαντικούς πολιτικούς και αξιωµατούχους, εποµένως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει
από κοντά την πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική κατάσταση της χώρας, σχηµατίζοντας
τη δική του αντίληψη. Στο βιβλίο του που αναφέρθηκε προηγουµένως καταγράφονται οι
εµπειρίες του από αυτό το ταξίδι, αποτελώντας µια αναντικατάστατη έως σήµερα
40

Φρειδερίκος Τιρς, Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα µέσα
για να επιτευχθεί η ανοικοδόµησή της, 2 τόµ., µτφ. Α. Σπήλιος, Αθήνα: Τολίδης, [1972].
41
Χανς-Μάρτιν Κίρχνερ, «Τα σχολικά προγράµµατα του Τιρς για την Ελλάδα», Ο Φρίντριχ Τιρς και η
γένεση του ελληνικού κράτους από τη σκοπιά του 20ου αιώνα, Αθήνα: Ινστιτούτο Goethe, 1991, 95-110.
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περιγραφή, και εκτίθενται οι απόψεις του για την ανοικοδόµηση του ελληνικού κράτους,
περιλαµβάνοντας όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής από τη µορφή του κράτους και τα
εκπαιδευτικά ζητήµατα ως τη γεωργία και το εµπόριο.
Το βασικό σηµείο των εκπαιδευτικών προτάσεων του Thiersch είναι η πεποίθηση ότι
το µέλλον του έθνους εξαρτάται από την παιδεία και την εκπαίδευση. Στην περίπτωση της
Ελλάδας, µιας χώρας που µετά από µια µακρά περίοδο δουλείας άρχιζε να κάνει τα πρώτα
της βήµατα προς την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό, η διάδοση της εκπαίδευσης
θα συντελέσει στην αποκατάσταση της τάξης και της ευνοµίας, θα εξοπλίσει τη χώρα µε
θεσµούς που θα την προστατεύσουν από την αναρχία και το δεσποτισµό, θα επιτύχει την
ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και θα βοηθήσει στην οικονοµική
και, κυρίως, στην πνευµατική της ανάπτυξη, επιτρέποντας στον ελληνικό λαό να φτάσει
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο υψηλό επίπεδο των αρχαίων του προγόνων.
Τα πρότυπα πάνω στα οποία έπρεπε να στηριχτεί η οργάνωση της εκπαίδευσης στην
Ελλάδα έπρεπε να είναι εκείνα των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών, και ιδιαίτερα της
Γερµανίας, µιας και αυτή αποτελεί «τη µόνη χώρα όπου, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις,
η δηµόσια εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί µε τρόπο άξιο για την εποχή µας»42. Όµως, η
µεταφορά στην Ελλάδα των ξένων προτύπων και θεσµών θα έπρεπε να λαµβάνει υπόψη
τις τοπικές ιδιαιτερότητες, να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες
και να αξιοποιεί το ντόπιο στοιχείο:
Όπως ακριβώς και στον τοµέα της διοίκησης, των οικονοµικών, των δικαστηρίων και
των νόµων, έτσι και στον τοµέα της δηµόσιας εκπαίδευσης η Ελλάδα περιµένει τους
ευρωπαϊκούς και συγκεκριµένα τους γερµανικούς θεσµούς και τη γερµανική βοήθεια,
όχι για να απωθήσει το ντόπιο στοιχείο, αλλά αντίθετα για να το αξιοποιήσει και να το
αναπτύξει ταχύτερα και εντονότερα: σκοπός δεν είναι να εκγερµανισθεί µ’ αυτόν τον
τρόπο η Ελλάδα αλλά να δεχθεί, διατηρώντας όλες τις ιδιοµορφίες, τη µεταφύτευση
από τη Γερµανία όλης της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε τα βοηθητικά της µέσα, τις
43

ικανότητες και τις διαδικασίες που αυτή ακολουθεί .

Έτσι, ο Thiersch πρότεινε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελούµενο από τρεις
βαθµίδες: κατώτερη, µέση και ανώτερη. Στην πρώτη ανήκουν τα δηµοτικά και τα
ελληνικά σχολεία, στη µέση τα λύκεια ή γυµνάσια, ενώ η ανώτερη αποτελείται από το
πανεπιστήµιο και την ακαδηµία τεχνών και επιστηµών. Τα σχολεία στοιχειώδους

42

Φρ. Τιρς, ό. π., Β΄, 115.
Από το υπόµνηµα του Thiersch όπως παρατίθεται στο Χάινριχ Σόλλερ, «Οι βασικές ιδέες του Τιρς για την
αναδιαµόρφωση του ελληνικού κράτους», Ο Φρίντριχ Τιρς και η γένεση του ελληνικού κράτους από τη σκοπιά
του 20ου αιώνα, 181-204 (193).
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εκπαίδευσης, κοινά για τα αγόρια και τα κορίτσια, αποτελούν µια ενιαία βαθµίδα που
περιλαµβάνει τα δηµοτικά και τα ελληνικά σχολεία, τα οποία θα λειτουργούσαν µε
χρηµατοδότηση των κοινοτήτων. Τα δηµοτικά θα είχαν ως σκοπό την προσφορά απλών
γνώσεων και την καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήµατος, ενώ στα ελληνικά θα
διδάσκονταν όσοι απέβλεπαν σε ανώτερες σπουδές την ελληνική γλώσσα, τόσο την
αρχαία όσο και τη σύγχρονη, τα λατινικά, τα στοιχειώδη µαθηµατικά και τη γεωγραφία σε
συνάρτηση µε τη στατιστική και τη φυσική. Η νεωτερική πρόταση για τη διδασκαλία της
νεοελληνικής, παράλληλα µε τη µελέτη της αρχαίας, βασίζεται στη συνέχεια της
ελληνικής γλώσσας, καθώς «ένας χωρισµός θα ήταν βλαβερός και για τη µία και για την
άλλη, επειδή η πρώτη, η νεοελληνική, µη όντας διόλου µια νέα γλώσσα, δεν αποτελεί
παρά την εθνική γλώσσα µε αλλαγές λιγότερο σηµαντικές από εκείνες που πέρασε η
γερµανική γλώσσα από τον δέκατο τρίτο αιώνα»44. Για τη στελέχωση των δηµοτικών και
ελληνικών σχολείων προβλεπόταν η ίδρυση «διδασκαλείου» όπου θα εκπαιδεύονταν µε
έξοδα του κράτους όσοι νέοι από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα ήθελαν να
ακολουθήσουν το επάγγελµα του δασκάλου. Τα γυµνάσια ή λύκεια προορίζονταν για τη
µελέτη των αρχαίων γλωσσών και της κλασικής φιλολογίας, την επέκταση των γνώσεων
στα µαθηµατικά και την ιστορία και την προετοιµασία για σπουδές φιλοσοφίας και
φυσικής. Οι µελλοντικοί καθηγητές τους θα εκπαιδεύονταν από τη φιλοσοφική σχολή του
πανεπιστηµίου που θα ιδρυόταν, ενώ για την καλύτερη διδασκαλία πρότεινε και τη
συγκρότηση βιβλιοθήκης και εργαστηρίου φυσικής και φυσικής ιστορίας.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η στοιχειώδης εκπαίδευση αποτελεί για τον
Thiersch έναν σχετικά αυτόνοµο κύκλο σπουδών µε σκοπό την παροχή περισσότερο
εξειδικευµένων γνώσεων, ιδιαίτερα σε όσους δεν θα συνέχιζαν σε ανώτερες σπουδές. Έτσι
προτείνει την προσαρµογή των ελληνικών σχολείων και τα γυµνασίων στις κατά τόπους
ανάγκες. Για παράδειγµα, σε παραθαλάσσιες πόλεις, όπως η Σύρος και η Πάτρα, το
µάθηµα της γεωγραφίας πρέπει να περιλαµβάνει ό,τι ενδιαφέρει το εµπόριο και τη
ναυτιλία, στις αγροτικές και δασικές πόλεις, όπως η Τριπολιτσά, η Θήβα, η Λιβαδειά, το
µάθηµα της φυσικής ιστορίας να περιλαµβάνει θέµατα που έχουν σχέση µε την
καλλιέργεια του εδάφους και των δασών, ενώ όπου θα ανοίγουν ορυχεία θα πρέπει να
περιλαµβάνεται και το µάθηµα της µεταλλειολογίας. Σε κάθε περίπτωση, «οι πόλεις θα
έχουν πάντα την ελευθερία να δηµιουργούν ειδικά µαθήµατα που αγκαλιάζουν το είδος
των σπουδών στο οποίο θέλουν να πλουτίσουν τη διδασκαλία του ελληνικού σχολείου»,45
44
45

Φρ. Τιρς, ό. π., Β΄, 112.
Στο ίδιο, 118.
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ενώ αυτή η εξειδίκευση θα πρέπει να συνεχίζεται και στα γυµνάσια. Έτσι, τα σχολεία,
εκτός από την παροχή γενικής εκπαίδευσης και την προετοιµασία για το ανώτερο στάδιο
σπουδών, θα έχουν τη δυνατότητα της εξειδίκευσης µε στόχο την κάλυψη όλων εκείνων
των αναγκών που ανακύπτουν λόγω των τοπικών ή επαγγελµατικών ιδιαιτεροτήτων.
Η κατάφαση του Thiersch στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση εκφράζεται
και στα κεφάλαια του βιβλίου του όπου προτείνει τα µέσα για τη βελτίωση της γεωργίας,
της ναυτιλίας, του εµπορίου και της βιοτεχνίας, δηλαδή στους τοµείς που διαπίστωσε
σηµαντική υστέρηση και χρήση απαρχαιωµένων µεθόδων. Έτσι, «ο πιο αποτελεσµατικός
τρόπος για να συµπληρωθεί ό,τι λείπει από τη χώρα, θα είναι να εισαχθούν στην Ελλάδα
τα επαγγέλµατα και οι φάµπρικες της Ευρώπης µε τα εργαλεία τους, τις µεθόδους και τις
εφευρέσεις τους, που έχουν διπλασιάσει τα πλούτη των βασιλείων της δύσεως». Σε όλους
αυτούς τους τοµείς «είναι σχεδόν αδύνατο να προχωρήσει κανείς χωρίς να δει να
απλώνεται στην Ελλάδα η µελέτη των θετικών επιστηµών»46. Για το ξεπέρασµα επιπλέον
της παραδοσιακής µαθητείας προτείνει τη δηµιουργία µιας σειράς εξειδικευµένων σχολών.
Το Πρότυπο Αγροκήπιο που ίδρυσε ο Καποδίστριας στην Τίρυνθα θα πρέπει να οργανωθεί
ξανά προσαρµοζόµενο καλύτερα στις ανάγκες της Ελλάδας, ενώ παρόµοια ιδρύµατα θα
πρέπει να δηµιουργηθούν σε κάθε επαρχία. Για τη βελτίωση των βιοτεχνιών και την
εισαγωγή της βιοµηχανίας προτείνει τη δηµιουργία µίας Πολυτεχνική Σχολής µε ρητό
πρότυπο το Gewerbeinstitut (Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Επιστηµών) του Βερολίνου, το
ανώτερο τεχνικό ίδρυµα της Πρωσίας, όπου εκπαιδεύονταν τεχνίτες για την κατασκευή
και διεύθυνση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων. Τέλος, προτείνει την ίδρυση µιας
εµπορικής και µιας ναυτικής σχολής, αρχικά στη Σύρο και αργότερα σε όσες πόλεις
αναπτύσσεται το εµπόριο και η ναυτιλία. Για τη δηµιουργία επαγγελµατικών σχολών
µπορούν να ληφθούν υπόψη αντίστοιχα αγγλικά ιδρύµατα, ενώ η διδασκαλία θα
εξειδικεύεται δίνοντας έµφαση στις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες και σε ανώτερα
εξειδικευµένα τεχνικά µαθήµατα, παράλληλα µε τη σύσταση των απαραίτητων
εργαστηρίων. «Όλα αυτά θα υποτάσσονται στην πρακτική, µε τρόπο ώστε χωρίς να
παραµελεί το βάθος και την επιστηµονική ακρίβεια, θα βρίσκει αµέσως την εφαρµογή της
στα ναυπηγεία και τα εργαστήρια των βιοτεχνών που αποτελούν ένα τµήµα της
εκπαίδευσης»47.
Οι προτάσεις του Thiersch για την ίδρυση πανεπιστηµίου ακολουθούν γενικά την
οργάνωση των γερµανικών ιδρυµάτων. Το πανεπιστήµιο θα είναι αυτοδιοίκητο και
46
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σχετικά ανεξάρτητο από το κράτος, καθώς ο σύνδεσµός τους θα είναι ένας ανώτερος
κυβερνητικός υπάλληλος που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί το έργο των καθηγητών.
Θα πρέπει να έχει δικά του περιουσιακά στοιχεία «που να το προστατεύουν από τις
πολιτικές αλλαγές και τις διακυµάνσεις των δηµοσίων εσόδων»,48 τα οποία θα προέλθουν
από τις προσόδους κτηµάτων που θα του παραχωρηθούν από το κράτος, αλλά και από
δωρεές και κληροδοτήµατα πλούσιων οµογενών, οι οποίοι θα ανταποκρίνονταν στην
έκκληση για τη δηµιουργία ενός ιδρύµατος «προορισµένου να ξαναφέρει την καλλιέργεια
των επιστηµών και των γραµµάτων στο ένδοξο έδαφος της πατρίδος τους»49. Το
πανεπιστήµιο θα αποτελείται από τέσσερις σχολές: Θεολογική, Νοµική, Ιατρική και
Φιλοσοφική, όπου στην τελευταία θα υπάγονταν και οι σχολές «ιστορίας της διπλωµατίας,
µαθηµατικών και θετικών επιστηµών και της πολιτικής οικονοµίας»50. Το διδακτικό
προσωπικό διακρίνεται σε τακτικούς καθηγητές, σε έκτακτους και σε υφηγητές
(Privatdozenten) που διορίζονται µετά από προτάσεις των αρµόδιων σχολών, ενώ αυτοί
εκλέγουν τις ακαδηµαϊκές αρχές. Η οργάνωση των σπουδών χαρακτηρίζεται από ένα
φιλελεύθερο πνεύµα, καθώς οι φοιτητές πρέπει να είναι ελεύθεροι από τους περιορισµούς
και τις υποχρεώσεις που ισχύουν στις κατώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Είναι
ελεύθεροι να επιλέγουν τα µαθήµατα και τους καθηγητές που τους ενδιαφέρουν,
βοηθούµενοι από οδηγούς σπουδών που θα εκδίδουν οι σχολές, ενώ οι µοναδικές
εξετάσεις στις οποίες θα υποβάλλονται είναι οι πτυχιακές. Βέβαια αυτή η ελευθερία στις
σπουδές θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρή πειθαρχία, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι
αναταραχές και τα έκτροπα. Επιπλέον, ο Thiersch προτείνει και τη µεταφορά του θεσµού
των διδάκτρων, καθώς «το έθιµο να πληρώνουν οι µαθητές τα δίδακτρα για τα µαθήµατα
που παρακολουθούν […] έχει αναγνωριστεί ως ενθαρρυντικό για τους καθηγητές, στους
οποίους διασφαλίζει ένα συµπλήρωµα εισοδήµατος ανάλογο µε την επιτυχία τους και
ωφέλιµο για τους µαθητές που κρατά ο καθένας στην έδρα του, γιατί έχει πάγκοινα
παρατηρηθεί ότι ένα µάθηµα που πληρώνεται, παρακολουθείται πιο κανονικά από ένα
άλλο που δεν στοιχίζει τίποτα»51.
Για τον Thiersch, το πανεπιστήµιο έπρεπε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει άµεσα,
παράλληλα µε τα άλλα σχολεία της µέσης και της κατώτερης εκπαίδευσης. Άλλωστε,
θεωρούσε ότι υπήρχε ένα έτοιµο φοιτητικό ακροατήριο αποτελούµενο από νέους που
ήθελαν να µορφωθούν για να ασχοληθούν αργότερα µε την πολιτική, από ηλικιωµένους
48
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ανθρώπους που ζητούσαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, ακόµα και από
καπεταναίους «που έχοντας περάσει το µισό της ζωής τους στα στρατόπεδα και στην
αµάθεια, ένοιωθαν την επιθυµία να διαθέσουν το υπόλοιπο της ζωής τους για να
µορφωθούν»52. Το πρόβληµα της εύρεσης του ανάλογου διδακτικού προσωπικού
µπορούσε να λυθεί µε το διορισµό καθηγητών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα από
τη Γερµανία, οι οποίοι θα εκπαίδευαν και τους µελλοντικούς καθηγητές.
Για τη στέγαση του Πανεπιστηµίου προτείνει να χρησιµοποιηθούν προσωρινά τα
κτίρια του Ορφανοτροφείου της Αίγινας. Στη συνέχεια όµως θα πρέπει να µεταφερθεί
στην Αθήνα, ανεξάρτητα από το αν αυτή επιλεγεί για πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.
Κανένας δεν θα µπορούσε να αρνηθεί την επιλογή της Αθήνας ως «πρωτεύουσας των
επιστηµών και του υψηλού πολιτισµού της αναγεννηµένης Ελλάδος», καθώς «εδώ µονάχα
µπορούν να ευδοκιµήσουν οι ανώτερες σπουδές, καθώς και η ποίηση και οι καλές τέχνες
σε όλη τους τη δύναµη και να αναπτυχθούν µε την ταχύτητα και την ορµή που είναι
απαραίτητες για τις ανάγκες και για τη δόξα της Ελλάδος»53. Ως ιδανικότερος τόπος για
την ίδρυση του πανεπιστηµίου προτείνεται ο χώρος του αρχαίου Λυκείου «απέναντι από
την Ακρόπολη, µπροστά σε όλα τα µνηµεία των Αθηνών»54. Για τον γερµανό λόγιο, το
πανεπιστήµιο δεν θα βοηθούσε µόνο στην αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους, αλλά
και στην πνευµατική αναγέννηση της χώρας, που θα την επανασυνέδεε µε τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισµό. Η άφιξη στο έδαφος της κλασικής Ελλάδας αναζωπύρωνε τα
οράµατα του νεοκλασικισµού και του γερµανικού ροµαντισµού, προδιαγράφοντας έτσι
«το κλασικιστικό κράτος που ονειρεύονται οι Βαυαροί, µε την Αθήνα Πρωτεύουσα, µε το
παλάτι του βασιλιά επάνω στην Ακρόπολη, την άµεση συσχέτιση του νέου ελληνισµού µε
τον αρχαίο, και ό,τι άλλο»55.
Τέλος, ο Thiersch πρότεινε τη σύσταση µιας σύγχρονης ελληνικής Ακαδηµίας, στο
χώρο της αρχαίας Ακαδηµίας του Πλάτωνα, η οποία θα αφιερωνόταν στην έρευνα και την
ανάπτυξη των επιστηµών και των καλών τεχνών. Τα µέλη της θα ασχολούνταν µε τη
µελέτη της φύσης, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της αρχαίας και
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, ενώ θα µπορούσαν να διδάσκουν και στο
Πανεπιστήµιο. Επιπλέον, ανάµεσα στα καθήκοντά της περιλαµβανόταν η µελέτη της
γεωγραφίας, της εθνογραφίας, της γεωλογίας, της φυσικής ιστορίας, της τοπογραφίας και
των λειψάνων της αρχαιότητας. Θα αναλάµβανε να περιγράψει λεπτοµερώς µε σχέδια και
52
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χάρτες τον ελληνικό χώρο και θα επιφορτιζόταν µε την προστασία των αρχαιοτήτων, την
εκτέλεση ανασκαφών και τη δηµιουργία εθνικού µουσείου. Όλα αυτά µε σκοπό «να
γνωρίσει αυτή τη χώρα από όλες τις απόψεις που παρουσιάζουν η φύση, ο λαός και η
αρχαιότητα»56.
Σε αντίθεση ενδεχοµένως µε ό,τι θα περίµενε κανείς, ο Thiersch δεν
συµπεριλήφθηκε στα µέλη της Αντιβασιλείας, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση στους
πολιτικούς κύκλους, και µάλιστα όχι µόνο της Βαυαρίας. Ορισµένες φιλελεύθερες απόψεις
του, η υποστήριξη της παραχώρησης συντάγµατος και η αντιπάθειά του για τους
καποδιστριακούς κύκλους αποτελούν λόγους για τους οποίους ο Λουδοβίκος Α΄
οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Παρ’ όλα αυτά ο Thiersch είχε προφέρει εξαιρετικά
χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για την οργάνωση όλων των τοµέων του νέου
βασιλείου, που ορισµένες φορές λήφθηκαν σοβαρά υπόψη, όπως συνέβη λόγου χάρη µε
αρκετές από τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
ανιχνεύονται στην µετέπειτα πολιτική της Αντιβασιλείας57.

Το εκπαιδευτικό έργο της Αντιβασιλείας

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, υπεύθυνος από τα µέλη της Αντιβασιλείας για τα
εκπαιδευτικά ζητήµατα ήταν ο καθηγητής Maurer, ένας από τους διακεκριµένους
νοµοµαθείς της Βαυαρίας, µε σπουδές στη Χαϊδελβέργη και το Παρίσι, τακτικός
καθηγητής του δικαίου στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου και πρώην υπουργός ∆ικαιοσύνης
της Βαυαρίας58. Έναν χρόνο µετά την εσπευσµένη ανάκλησή του στη Βαυαρία τον Ιούλιο
του 1834, ως αποτέλεσµα των εσωτερικών διαµαχών στους κόλπους της Αντιβασιλείας,
εξέδωσε ένα τρίτοµο έργο µε χαρακτήρα απολογητικού υποµνήµατος που συνιστά έναν
απολογισµό της πολυσχιδούς δράσης του στην Ελλάδα59. Σε αυτό υπάρχουν αρκετές
πληροφορίες για τα σχέδια της Αντιβασιλείας σχετικά µε την εκπαίδευση, ενώ καθιστά
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φανερό το γεγονός οι Βαυαροί έφθασαν στην Ελλάδα µε διαµορφωµένες αντιλήψεις, και
πρόθεσή τους από την πρώτη στιγµή υπήρξε η οργάνωση ενός ολοκληρωµένου
εκπαιδευτικού συστήµατος στα πρότυπα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών60. Άλλωστε το
διάταγµα της 3/15 Απριλίου 1833 «περί σχηµατισµού και της αρµοδιότητος της επί των
Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίου Εκπαιδεύσεως Γραµµατείας της Επικρατείας» ορίζει
ότι στην αρµοδιότητα της Γραµµατείας ανήκει, µεταξύ άλλων, «η φροντίς περί συστάσεως
και αρµοδίου οργανισµού των στοιχειωδών και των υψηλοτέρων παιδευτικών
καταστηµάτων, ενός Πανεπιστηµίου και µιας Ακαδηµίας των επιστηµών (D’une
Université et d’une Académie des Sciences)»61. Χαρακτηριστικό επίσης της σηµασίας την
οποία έδινε ο Maurer στο έργο του αποτελεί το γεγονός ότι «τα του οργανισµού της
εκπαιδεύσεως είχεν επιφυλάξει εις εαυτόν, ως µέλος της Αντιβασιλείας, ο κ. Μάουρερ, και
ουχί επαφήσει εις τον υπουργόν»62. Εποµένως καθίσταται σαφές ότι ο τελευταίος λόγος
για την τύχη οποιασδήποτε πρότασης θα άνηκε στους Βαυαρούς και το περιβάλλον τους.
Τα µέλη της Αντιβασιλείας πίστευαν ότι η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος έπρεπε
να οργανωθεί στη βάση των γερµανικών εκπαιδευτικών θεσµών. Τα γερµανικά
εκπαιδευτήρια «θεωρούνται σήµερα τα καλύτερα της Ευρώπης»,63 εποµένως αυτό το
γεγονός τα καθιστούσε το επαρκέστερο υπόδειγµα για τα αντίστοιχα ελληνικά. Επιπλέον,
όχι µόνο η γερµανική αλλά και ολόκληρη η ευρωπαϊκή παιδεία στηριζόταν στην αρχαία
ελληνική παράδοση, κατά συνέπεια η µεταφορά των γερµανικών θεσµών στον ελληνικό
χώρο παρουσιαζόταν ως χρέος της Ευρώπης απέναντι στον τόπο στον οποίο όφειλε τον
πολιτισµό της: «όπως κατά τον 14ο και 15ο αιώνα οι Έλληνες ήσαν εκείνοι που έδωσαν τα
φώτα τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και τώρα οι Ευρωπαίοι θα είναι αυτοί – και
προπαντός οι Γερµανοί – που θα ξανανάψουν την από χρόνια σβυσµένη λαµπάδα στην
αρχική της κοιτίδα»64. Η ίδρυση του νεοελληνικού κράτους προσέφερε την ευκαιρία για
την πραγµάτωση των ιδανικών του φιλελληνισµού, της λατρείας της αρχαιότητας και του
ροµαντισµού, ενώ το ιδεολόγηµα του ευρωπαϊκού χρέους µπορούσε να εκπληρωθεί µε τη
µεταφορά των καλύτερων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών θεσµών που δεν ήταν άλλοι από τα
µεταρρυθµισµένα γερµανικά γυµνάσια και πανεπιστήµια.
Αν όµως η επιλογή των γερµανικών θεσµών παρουσιάζεται δεδοµένη, δεν συµβαίνει
το ίδιο και µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί θα έπρεπε να µεταφερθούν στην Ελλάδα.
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Όπως αναφέραµε, σύµφωνα µε τον Thiersch η ανασυγκρότηση της χώρας δεν µπορεί να
επιτευχθεί απλώς «µε την εισαγωγή νόµων και θεσµών που ανήκουν σε έναν πολιτισµό
ξένο προς το έδαφός της. […] Πρέπει να µελετηθεί η χώρα, να διεισδύσει κανείς στο
χαρακτήρα της και να µάθει τις πραγµατικές της ανάγκες. […] Θα αναζητηθεί λοιπόν η
νέα µορφή, όχι στα ξένα έθιµα, αλλά στην ανάπτυξη των ντόπιων θεσµών και µε την ορµή
των εθνικών συναισθηµάτων»65. ∆ιανοούµενος µε ουµανιστική παιδεία και φιλελεύθερες
απόψεις, ο Thiersch υποστήριζε ότι οι θεσµοί έπρεπε να προσανατολίζονται στα ήθη και
στις ανάγκες της ελληνικής παράδοσης, καθώς και ότι η Ελλάδα διέθετε αρκετές
προσωπικότητες που µπορούσαν να φέρουν εις πέρας το έργο της ανάπτυξης. Αυτή η θέση
δεν περιορίζεται στο χώρο της παιδείας αλλά επεκτείνεται σ’ ένα σύνολο θεσµών του
νεοελληνικού κράτους, από το καθεστωτικό και το διοικητικό ως το εκκλησιαστικό και το
αγροτικό ζήτηµα. Σε αντίθεση µε τον πραγµατισµό και τον ρεαλισµό του Thiersch, η
Αντιβασιλεία και προσωπικά ο ίδιος ο Maurer έτειναν προς την απόλυτη εφαρµογή των
γερµανικών θεσµών. Θεωρώντας ότι οι δυνάµεις που συνέβαλαν στον απελευθερωτικό
αγώνα ήταν πολύ περιορισµένες ή καθόλου χρήσιµες, αντιµετωπίζοντας µε υποψία ή και
καχυποψία τόσο το ντόπιο στοιχείο, που θεωρούταν ακόµα προσκολληµένο στο
Μεσαίωνα, όσο και τους έλληνες διανοούµενους,66 εφάρµοσαν τελικά ένα συγκεντρωτικό
σύστηµα διακυβέρνησης µε την επιβολή της απόλυτης µοναρχίας. Υιοθετώντας απόψεις
που θύµιζαν πολιτικές της πεφωτισµένης απολυταρχίας και µε µια ροµαντική προδιάθεση,
ο Maurer πίστευε ότι έπρεπε να γίνουν όλα εκ των άνω και από την αρχή, µε βάση κάποιο
προκαθορισµένο σχέδιο67.
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Φρ. Τιρς, ό. π., Β΄, 7-8.
Για παράδειγµα, οι Έλληνες που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, απαραίτητοι λόγω µορφώσεως και
γνώσεων, «είχαν ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα: είχαν µια υπέρµετρη αλαζονεία και εξωφρενικές απαιτήσεις
[…] δεν υπήρχε γι’ αυτούς καµµιά άλλη θέση, παρά µονάχα η αψηλότερη κορυφή του Ολύµπου». Επιπλέον,
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σπουδάσει στη Γαλλία, είχαν έρθει σε επαφή µε τις ιδέες της
Γαλλικής Επανάστασης, µε τις θεωρίες περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ. Γυρνώντας στην Ελλάδα
«ήθελαν και καλά να εφαρµόσουν κι εδώ όσα είχαν δει κι είχαν ακούσει εκεί […]. Σύνθηµά τους ήταν οι
αχαλίνωτες ελευθερίες, έτσι που πουθενά αλλού στον κόσµο δεν έχουν µέχρι σήµερα εφαρµοσθεί, και πολύ
λιγότερο ταιριάζουν σ’ έναν τόπο που τώρα πρωτοβγαίνει από τη σκλαβιά. Σήκωναν παντού κεφάλι,
γιεµάτοι έπαρση, σαν να ήταν τάχα αυτοί µονάχα οι πραγµατικοί κήρυκες της ελευθερίας» (Γκ. Λ. Μάουρερ,
ό. π., 419-421).
67
Για τη διαφορετική πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση του Thiersch και των µελών της Αντιβασιλείας
βλ. Νικόλαος Ι. Πανταζόπουλος, «Τιρς και Μάουρερ: Κοινωνικός ρεαλισµός και ιστορικός ροµαντισµός
στο δίκαιο της αναγενωµένης Ελλάδας», Ο Φρίντριχ Τιρς και η γένεση του ελληνικού κράτους από τη σκοπιά
του 20ου αιώνα, 25-42 και Καρλ Ντίκοπφ, «Τιρς και Μάουρερ: ∆ύο αντιλήψεις για την ανοικοδόµηση του
Ελληνικού κράτους στα έτη 1833-34», στο ίδιο, 43-52. Το 1835, µετά την ανάκληση του Maurer, ο ίδιος ο
Λουδοβίκος συνιστά στον Όθωνα την αναθεώρηση αυτής της πολιτικής γράφοντας: «Οι Έλληνες δεν πρέπει
να εκβαυαριστούν, µα να κυβερνηθούν στην εθνική νοοτροπία τους, και σ’ αυτό αρκούν µόνο Έλληνες»
(Βολφ Ζάιντλ, Βαυαροί στην Ελλάδα. Η γένεση του νεοελληνικού κράτους και το καθεστώς του Όθωνα, µτφ.
∆. Ηλιόπουλος, Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1984, 156).
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Εκτός από τις προτάσεις του Thiersch για την εκπαίδευση, η Αντιβασιλεία διέθετε
επιπλέον τις προτάσεις µίας επιτροπής λογίων και εκπαιδευτικών που είχε διοριστεί µε
διάταγµα της 22 Μαρτίου/3 Απριλίου 1833 µε σκοπό να περιγράψει «την αληθή στάσιν
της δηµοσίου εκπαιδεύσεως» και να υποβάλει «προτάσεις περί των καταλληλοτέρων
µέσων προς βελτίωσιν αυτής, και ονοµαστί προς σχηµατισµόν Σχολείων του Λαού,
Ελληνικών Σχολείων, γυµνασίων και ενός Πανεπιστηµίου». Την επιτροπή αποτελούσαν ο
φαναριώτης λόγιος και πολιτικός Κωνσταντίνος Σχινάς (1801-1857), ο νοµικός, πολιτικός
και δηµοσιογράφος Αναστάσιος Πολυζωίδης (1802-1873), ο παιδαγωγός Ιωάννης
Κοκκώνης (1795-1864), ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος (1803-1863), ο Ιωάννης
Βενθύλος και ο γερµανός ελληνιστής Johann Franz (1804-1851) (συχνά υπέγραφε µε το
εξελληνισµένο όνοµα Φρασικλής)68. Η επιτροπή εργάστηκε για µερικούς µήνες και τον
Ιούλιο του 1833 παρουσίασε στην Αντιβασιλεία ένα σχέδιο µε προτάσεις και
παρατηρήσεις σχετικά µε την οργάνωση της εκπαίδευσης. Ακολουθώντας τις υποδείξεις
της Αντιβασιλείας, µε άλλα λόγια τα γερµανικά πρότυπα, η επιτροπή πρότεινε για την
κατώτερη και µέση εκπαίδευση τριών ειδών σχολεία: δηµοτικά (Volksschülen), γυµνάσια
(Bürgerschülen ή Lateinische Schülen) και λύκεια (αντίστοιχα µε τα γερµανικά γυµνάσια),
ενώ για την ανώτερη ένα «Μουσείο, ήτοι Πανδιδακτήριον (Universität)». Επίσης πρότεινε
και την ίδρυση µιας Εθνικής Ακαδηµίας.
Η φοίτηση στα δηµοτικά σχολεία θα ήταν τετραετής, ενώ στα γυµνάσια και τα
λύκεια τριετής. Το δηµοτικό σχολείο παρέχει τη στοιχειώδη εκπαίδευση, την
«παιδοµάθεια», η οποία συνεχίζεται και στο γυµνάσιο, έτσι ώστε να προετοιµαστούν οι
µαθητές για την ανώτερη βαθµίδα, το λύκειο. Να σηµειωθεί ότι στα σχολεία των
κωµοπόλεων και των χωριών δίνεται έµφαση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς
οι µαθητές διδάσκονται, εκτός από τα προβλεπόµενα για όλους µαθήµατα, και «τα
αναγκαιότατα εις τους γεωργούς µαθήµατα της Γεωπονίας και της Οικονοµίας», ενώ
µαθαίνουν «να γνωρίζωσι τα διάφορα γεωργικά εργαλεία, τα εκ της πολιτισµένης
Ευρώπης εις την Ελλάδα εισαγώµενα», αλλά και «άλλα βιοµηχανίας έργα, οίον να
πλέκωσι καλάθια, ψάθας κλπ.»69. Τα λύκεια είναι «προπαιδευτικά» του πανεπιστηµίου και
απευθύνονται σε όσους πρόκειται να καταλάβουν κρατικές θέσεις ή να αφιερωθούν στην
καλλιέργεια των τεχνών και των επιστηµών. Να προστεθεί η άποψη της επιτροπής ότι
68

Το σχέδιο και οι σχετικές συζητήσεις της επιτροπής δηµοσιεύονται στο ∆. Αντωνίου, Οι απαρχές του
εκπαιδευτικού σχεδιασµού στο νεοελληνικό κράτος. Βλ. επίσης Θανάσης Χρήστου, Κωνσταντίνος ∆ηµητρίου
Σχινάς (1801-1857). Η ζωή – Το έργο – Η εποχή του, Αθήνα: Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων,
1987, 106-112.
69
∆. Αντωνίου, Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασµού στο νεοελληνικό κράτος, 93.
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απαιτούνται πλήθος βιβλίων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, από τα οποία κάποια θα
συγγραφούν γι’ αυτό το σκοπό, ενώ άλλα θα πρέπει να µεταφραστούν από τα γερµανικά
«επειδή τη σήµερον είναι πασίδηλον, ότι, ως προς τα διδακτικά µάλιστα βιβλία, εξέχουσιν
οι Γερµανοί πάντων των άλλων εθνών»70.
Το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου για το πανεπιστήµιο71 καταλαµβάνει ένα
προοίµιο, που είχε συντάξει ο Franz, πρώην υφηγητής στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου και
διερµηνέας της Αντιβασιλείας, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικές αρχές της οργάνωσής
του. Σύµφωνα µε αυτές
εις το Μουσείον δεν εδιδάσκεται τόσον η εµπειρία, όσον η καθ’ αυτό πρωτότυπος
επιστήµη, ήτις άρχει όλων των άλλων µερικοτέρων επιστηµών, φανερόν ότι οι
διδάσκοντες πρέπει προ πάντων να καταγίνωνται εις την απόλυτον ιδέαν της
επιστήµης, το δε ιστορικόν αυτής να θεωρώσιν ως πάρεργον, διότι µόνον εκ των
ιδεών πορίζεταί τις πάντοτε φως εις εκάστην των επιστηµών72.

Σκοπός της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια της «πρωτότυπης»
επιστήµης, η αναζήτηση της βαθύτερης φιλοσοφικής ουσίας των επιστηµών κι όχι τόσο η
εµπειρική µελέτη τους. Η πρωτότυπη επιστήµη υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες: α) τη
θεολογία, δηλαδή την «του θείου επιστήµη», β) την ιατρική, η οποία αποτελεί την
«επιστήµη της οργανικής φύσεως», και τη φυσική, η οποία «παριστάνουσα το
πραγµατικόν της φιλοσοφίας […] ερευνά την γένεσιν των όντων εκ της του αδιαφόρου
φύσεως»,73 περιλαµβάνοντας την αστρονοµία, τη γεωλογία, την πειραµατική φυσική και
τη χηµεία, γ) την ιστορία, η οποία αναπτύσσει «το νοητόν της φιλοσοφίας», και τη νοµική.
Η φιλοσοφία δεν περιλαµβάνεται σ’ αυτές, καθώς αποτελεί τη «γεννήτρια και επιστάτρια»
τους.
Ακολουθώντας αυτή τη διάκριση, το Πανεπιστήµιο αποτελείται από έξι σχολές: τη
Φιλοσοφική, που περιορίζεται αποκλειστικά στη µελέτη της φιλοσοφίας, τη Θεολογική,
την Ιστορική, που έχει ως αντικείµενο την ιστορία, τη φιλολογία και τη αρχαιολογία, τη
Νοµική, τη Φυσική και την Ιατρική. Οι «ακροαταί» θα παραµένουν τέσσερα χρόνια στο
Πανεπιστήµιο και εκτός από το δίπλωµα της σχολής στην οποία φοίτησαν, όλοι θα
παίρνουν και δίπλωµα φιλοσόφου «διότι η φιλοσοφία, ως είρηται, δι’ όλων των λοιπών
επιστηµών ως δεσµός διέρχεται, την οποίαν, όστις δεν κατοπτεύσει, και αν τυχόν όλα τα
70

Στο ίδιο, 96.
Για το πανεπιστήµιο η επιτροπή υιοθέτησε αρχικά τον όρο «Πανδιδακτήριον», τον οποίο αντικατέστησε
µε το «Μουσείον». Μάλιστα, για να µην υπάρχει σύγχυση µε το «κατά τάς ξένας γλώσσας λεγόµενον
Μουσείον», το τελευταίο ονοµάστηκε «Αρχαιοταµείον». Παράλληλα, υιοθετήθηκε και ο όρος «σχολαί»
κατά µετάφραση του γαλλικού facultés (Στο ίδιο, 138, 141).
72
Στο ίδιο, 110.
73
Στο ίδιο, 111-112.
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άλλα ήθελεν εκµάθει, δεν θέλει ωφεληθή εις τον βίον»74. Οι εξετάσεις θα γίνονται όπως
ακριβώς και στη Γερµανία, δηλαδή στο τέλος των σπουδών, και οι φοιτητές θα
εξετάζονται από το σύνολο των καθηγητών. Οι τελευταίοι θα πληρώνονται από την
κυβέρνηση, ωστόσο θα συνεισφέρουν και οι ακροατές, καταβάλλοντας δίδακτρα. Επίσης,
οι καθηγητές τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα οφείλουν να συνδιαλέγονται µε τους
ακροατές σε ζητήµατα επιστηµονικά, σε συναντήσεις που θα γίνονται στο ύπαιθρο, «κατά
τα ερείπια των αρχαίων Αθηνών».
Τέλος, η επιτροπή προτείνει και τη σύσταση της «Πανελληνίου Ακαδηµίας»
αποτελούµενη από τρία τµήµατα, από τα οποία «το µεν θέλει έχει έργον ίδιον των
επιστηµών την καλλιέργειαν και προαγωγήν, το δε την της φιλολογίας και κατ’ εξοχήν της
Ελληνικής, το δε τρίτον την των βιοφελών τεχνών και επιτηδευµάτων»75. Στα καθήκοντα
της Ακαδηµίας περιλαµβάνονται ακόµη η επίβλεψη των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η
µετάφραση ή σύνταξη διδακτικών βιβλίων, η σύνταξη λεξικού και γραµµατικής της
νεοελληνικής γλώσσας και η συγγραφή της ελληνικής ιστορίας από την άλωση της
Κορίνθου από τους Ρωµαίους έως την έλευση του Όθωνα. Τελικά το σχέδιο της επιτροπής
δεν βρήκε θετική ανταπόκριση ούτε από την Αντιβασιλεία ούτε από το αντίστοιχο
υπουργείο, θεωρήθηκε γενικόλογο και µη εφαρµόσιµο και εγκαταλείφθηκε76.
Πριν από οτιδήποτε άλλο, όµως, η Αντιβασιλεία έπρεπε να αντιµετωπίσει τα
τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήµατα. Το σχολικό δίκτυο που είχε δηµιουργηθεί επί
Καποδίστρια είχε αποδιαρθρωθεί και συρρικνωθεί µετά τη δολοφονία του κυβερνήτη και
τις εµφύλιες διαµάχες που ακολούθησαν. Πολλά σχολεία είχαν διαλυθεί, ενώ άλλα
υπολειτουργούσαν από την έλλειψη οικονοµικών πόρων, δασκάλων και µαθητών. Η
Αντιβασιλεία έκρινε ότι αυτά τα σχολεία έπρεπε να οργανωθούν σε νέες βάσεις.
Πράγµατι, το Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας αναδιοργανώθηκε κατά το πρότυπο των
γερµανικών γυµνασίων, τέθηκε υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Γενναδίου και τελικά το
1835 µεταφέρθηκε στην Αθήνα ως Γυµνάσιο. Το Ορφανοτροφείο αναµορφώθηκε και µε
διάταγµα του Νοεµβρίου του 1833 επαναφέρθηκε ο αρχικός επαγγελµατικός
προσανατολισµός, χωρίς όµως να αλλάξει σηµαντικά η λειτουργία του, ενώ η διαρκής
παρακµή του οδήγησε τελικά στη διάλυσή του τον Οκτώβριο του 1844. Το Πρότυπο
Αγροκήπιο της Τίρυνθας βρισκόταν σε τόσο κακή κατάσταση που «κάθε άλλο παρά
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Στο ίδιο, 116.
Στο ίδιο, 122.
76
Στο ίδιο, 63-66. Ο Maurer σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι «οι συσκέψεις της επιτροπής αυτής κράτησαν
πολλούς µήνες, αλλά το πόρισµά της ήταν ελάχιστα εφαρµόσιµο» (Γκ. Λ. Μάουρερ, ό. π., 524-525).
75
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πρότυπο ήταν»77. Η Αντιβασιλεία έδειξε αρχικά ενδιαφέρον αγοράζοντας εργαλεία,
φυτεύοντας δένδρα και σπόρους από τη Γερµανία, προσλαµβάνοντας και δύο γερµανούς
κηπουρούς, ενώ η προσέλευση νέων µαθητών ενισχύθηκε όταν το Ορφανοτροφείο
µεταφέρθηκε στο Ναύπλιο. Παρ’ όλα αυτά η Σχολή σταδιακά εγκαταλείφθηκε µέχρι το
οριστικό κλείσιµό της το 1837. Ένα άλλο ίδρυµα που αναδιοργανώθηκε από την
Αντιβασιλεία ήταν η Στρατιωτική Σχολή στο Ναύπλιο, το πιο επιτυχηµένο ίδρυµα της
καποδιστριακής περιόδου αναφορικά µε το έργο που προσέφερε. Η Αντιβασιλεία
διατήρησε τη Σχολή – το µοναδικό στρατιωτικό τµήµα που δεν διέλυσε – ενώ το
Φεβρουάριο του 1834 εξέδωσε νέο οργανισµό, µε τον οποίο το σχολείο ονοµάστηκε πλέον
«Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων»78. Η σχολή διαιρέθηκε σε οκτώ «τάξεις»:
τέσσερις προκαταρκτικές, στις οποίες οι ευέλπιδες λάµβαναν τη γενική εκπαίδευση, και
τέσσερις ανώτερες για τη στρατιωτική εκπαίδευση, µε σκοπό να καταργηθούν αργότερα οι
τέσσερις πρώτες, όταν θα είχαν οργανωθεί τα σχολεία κατώτερης και µέσης εκπαίδευσης.
Παράλληλα, το 1834 η σχολή µεταφέρθηκε στην Αίγινα, στο κτίριο όπου στεγαζόταν το
Ορφανοτροφείο. Τέλος, το ίδιο έτος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ένα ελληνικό σχολείο
και ένα Γυµνάσιο στο Ναύπλιο, παρά τις δυσκολίες εύρεσης του κατάλληλου διδακτικού
προσωπικού79.
Τον Φεβρουάριο του 1834 δηµοσιεύτηκε ο πρώτος νόµος για την οργάνωση της
κατώτερης εκπαίδευσης, ο «νόµος περί δηµοτικών σχολείων»80. Ο νόµος αυτός αποδίδεται
στον Maurer και είναι αρκετά επηρεασµένος από τον αντίστοιχο γαλλικό νόµο του 1833
για την κατώτερη εκπαίδευση, τον γνωστό «νόµο Guizot», στον οποίο όµως καθοριστική
συµµετοχή είχε ο Victor Cousin (1792-1867) που µελέτησε πρώτα διεξοδικά το πρωσικό
σχολικό σύστηµα εκφράζοντας τον θαυµασµό του γι’ αυτή τη νοµοθεσία. Έτσι, ο
ελληνικός νόµος προβλέπει την ίδρυση σε κάθε δήµο ενός δηµοτικού σχολείου για τα
αγόρια, αλλά και σχολείων για τα κορίτσια «όπου τούτο είναι δυνατόν». Η φοίτηση
καθίσταται υποχρεωτική, τουλάχιστον για τα αγόρια, από τα πέντε ως τα δώδεκα έτη.
Εκτός από µια στοιχειώδη εκπαίδευση, σκοπός των δηµοτικών σχολείων είναι και η
παροχή

κάποιων

πρακτικών

γνώσεων

αγρονοµίας,

κηπουρικής,

δενδροκοµίας,

βαµβακοτροφίας και µελισσοτροφίας, ώστε οι µαθητές να περάσουν στη συνέχεια σε
77

Στο ίδιο, 492.
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 29, Παράρτηµα, 17/29 Αυγούστου 1834.
79
Γκ. Λ. Μάουρερ, ό. π., 527-529.
80
Για τον νόµο µαζί µε τα σπουδαιότερα νοµοθετήµατα που συµπληρώνουν ή µεταβάλλουν διατάξεις του
βλ. Θεόδωρος Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νοµοθεσία, τόµ. ΣΤ΄, Αθήνα 1875, 437-532.
Για µια αναλυτική παρουσίαση του νόµου και της εφαρµογής του βλ. Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 1821-1929. Από τις προδιαγραφές στον προγραµµατισµό, Αθήνα: Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1988, 91-113.
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κάποιο επάγγελµα. Τα έξοδα λειτουργίας και οι µισθοί των δασκάλων θα καταβάλλονταν
από τους δήµους, στους οποίους οι γονείς θα πλήρωναν δίδακτρα ύψους 10-50 λεπτών
µηνιαίως µε εξαίρεση τις ενδεείς οικογένειες. Η Γραµµατεία των Εκκλησιαστικών και της
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως διατηρεί την υπέρτατη εποπτεία των επιθεωρητικών επιτροπών
στα διάφορα διοικητικά επίπεδα, των διδασκάλων και των σχολείων γενικώς, ενώ υπήρχε
η δυνατότητα οικονοµικής παρέµβασης. Τέλος, ο νόµος προβλέπει την ίδρυση
∆ιδασκαλείου µε σκοπό «να σχηµατίζη ικανούς διδασκάλους και διδασκαλίσσας», να
κατανέµει διπλώµατα και να τους κατατάσσει σε βαθµίδες µετά από εξετάσεις.
Η καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης στην στοιχειώδη εκπαίδευση, αλλά και ο
ουσιαστικά δωρεάν χαρακτήρας της, καθώς η καταβολή των εξαιρετικά χαµηλών
διδάκτρων σύντοµα καταργήθηκε στην πράξη πριν την τυπική κατάργηση του θεσµού το
1885, αποτελούν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αυτού του νόµου και µάλιστα είναι
πολύ περισσότερο προωθηµένα σε σχέση µε τον πρότυπο γαλλικό νόµο. Η δηµόσια,
δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούσε ήδη πραγµατικότητα στα
γερµανικά κράτη, δεν συνέβαινε όµως το ίδιο και σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Στη
Γαλλία έπρεπε να αναµένει το «νόµο Ferry» τη δεκαετία του 1880, ενώ την ίδια περίοδο
καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση και στην Αγγλία, καθυστερώντας όµως αρκετά
να επιβληθεί πρακτικά και µε το θεσµό των διδάκτρων να διατηρείται µέχρι το 191881.
Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι στόχος του ελληνικού νόµου υπήρξε η γενικευµένη
φοίτηση όλων των παιδιών της χώρας, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, σε
σχολεία ενιαίου τύπου, οδηγώντας τελικά στην ίδρυση δηµοτικών σχολείων µε γρήγορους
ρυθµούς, µολονότι η υποχρεωτική φοίτηση, περιοριζόµενη µόνο στα αγόρια, δεν
µπορούµε να πούµε ότι εφαρµόστηκε άµεσα, καθώς οι γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά
τους στο σχολείο σπάνια υπέστησαν οποιεσδήποτε συνέπειες πριν από τον Α΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο82.
Τον Μάιο του 1834 δηµοσιεύτηκε ο «νόµος περί των επιστηµονικών και
τεχνολογικών συλλογών, περί ανακαλύψεως και διατηρήσεως των αρχαιοτήτων και της
χρήσεως αυτών» που είναι γνωστός ως ο πρώτος αρχαιολογικός νόµος της χώρας83. Εκτός
από τη µέριµνα για τις αρχαιότητες αυτός ο νόµος συνδεόταν µε την ίδρυση
81

Βλ. εδώ 49, 74, 88. Επίσης Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος
των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα: Θεµέλιο, 1977, 503-509 και Εµµανουήλ
Κ. Φυριππής, Ευρωπαϊκή επίδραση στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κατά τον 19ο αιώνα, αδηµοσίευτη
διδακτορική διατριβή (Π.Τ.∆.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.), Αθήνα 1997, 160-165.
82
Κ. Τσουκαλάς, ό. π., 411.
83
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 22, 16 Ιουνίου 1834 και Πέτρος Ι. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και
Εκπαιδευτικά, ήτοι νόµοι και διατάγµατα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ., αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την
δηµοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, 2 τόµ., Αθήνα, 1860, 1869, Α΄, 255-273.
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Πανεπιστηµίου, Ακαδηµίας Επιστηµών και Ακαδηµίας Καλών Τεχνών, προβλέποντας τη
σύσταση Εθνικής Βιβλιοθήκης και συλλογών απαραίτητων για τη λειτουργία αυτών των
ιδρυµάτων. Έτσι, στην Αθήνα, έδρα της κυβέρνησης, του Πανεπιστηµίου και των
Ακαδηµιών, θα ιδρύονταν «ταµείον αντικειµένων φυσικής ιστορίας», «ταµείον εργαλείων
µαθηµατικο-φυσικών», «εργαστήριον χηµικόν, µε την απαιτουµένην αποσκευήν»,
«θέατρον ανατοµίας», «ταµείον χειρουργικόν», «αστεροσκοπείον» και «συλλογή
πολυτεχνική», ενώ ανάλογες συλλογές θα έπρεπε σταδιακά να ιδρυθούν και στις
πρωτεύουσες των νοµών. Τα έξοδα για τη λειτουργία των ιδρυµάτων της Αθήνας θα
προέρχονταν από το Εκκλησιαστικό Ταµείο που είχε συγκροτηθεί λίγους µήνες
νωρίτερα84, ενώ η χρήση τους προοριζόταν ιδιαίτερα για τα µέλη του Πανεπιστηµίου, των
Ακαδηµιών, της Ιεράς Συνόδου, των ∆ιδασκαλείων και των δασκάλων και καθηγητών των
σχολείων όλων των βαθµίδων. Επιπλέον, τα µέλη του Πανεπιστηµίου και των Ακαδηµιών
θα συµµετείχαν και στην κεντρική διοίκησή τους.
Το επόµενο βήµα για τον Maurer ήταν η θεσµοθέτηση της µέσης και της ανώτερης
εκπαίδευσης και στο βιβλίο του εκθέτει το χρονοδιάγραµµα των σχεδίων του. «Η σκέψη
µου ήταν να ιδρύσω στην πρωτεύουσα του κάθε νοµού και της κάθε επαρχίας από ένα
Ελληνικό Σχολείο, στις πρωτεύουσες των νοµών από ένα Γυµνάσιο, και στην Αθήνα ένα
Πανεπιστήµιο και µιαν Ακαδηµία Επιστηµών που θα αποτελούσε την κορυφή της
εκπαιδευτικής πυραµίδας»85. Για την εκπαίδευση των δασκάλων των ελληνικών σχολείων
και των καθηγητών των γυµνασίων σκόπευε να ιδρύσει ένα φιλολογικό σεµινάριο που θα
λειτουργούσε σε στενή σχέση µε το Πανεπιστήµιο, ενώ ένα αντίστοιχο σεµινάριο θα
ιδρυόταν για την εκπαίδευση των κληρικών. Τα σχέδια των διαταγµάτων για την ανώτατη
εκπαίδευση ήταν έτοιµα, η λειτουργία του Πανεπιστηµίου θα άρχιζε τον Οκτώβριο του
1834, ενώ στις 2 Νοεµβρίου, την ηµέρα των γενεθλίων του, θα γινόταν τα εγκαίνια της
Ακαδηµίας. Μάλιστα ο Maurer αναφέρει ότι είχε συνεννοηθεί µε γνωστούς λόγιους του
εσωτερικού και του εξωτερικού ώστε να αναλάβουν τη διδασκαλία, ενώ είχαν δεχθεί να
έρθουν στην Ελλάδα και δύο γερµανοί ιστορικοί: ο Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861)
και ο Johann Wilhelm Zinkeisen (1803-1863). Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν
84

Το Εκκλησιαστικό Ταµείο και η επιτροπή διαχείρισής του συστήθηκαν µε διατάγµατα της 1/13
∆εκεµβρίου 1834 (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 41, 21 ∆εκεµβρίου 1834/2 Ιανουαρίου 1835). Είχε σκοπό
την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήµατος και την υλική και πνευµατική βελτίωση του κατώτερου
κλήρου, ενώ τα έσοδά του προέρχονταν από τη δήµευση της περιουσίας των µοναστηριών που είχαν
διαλυθεί µε απόφαση της Αντιβασιλείας. Σχετικά µε την τύχη του Ταµείου και τον οικονοµικό απολογισµό
του βλ. Θ. Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, ό. π., 415-432. Κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας
του δεν κάλυπτε ούτε τις µισές δαπάνες του εκπαιδευτικού µηχανισµού, ενώ τα επόµενα χρόνια ακόµα
λιγότερα.
85
Γκ. Λ. Μάουρερ, ό. π., 539.

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

201

πραγµατοποιήθηκε, καθώς τον Ιούλιο του 1834 τόσο ο Maurer όσο και ο Abel
ανακλήθηκαν στο Μόναχο, ως αποτέλεσµα της σοβαρής κρίσης που είχε εκδηλωθεί
ανάµεσα στα µέλη της Αντιβασιλείας. Επιπλέον, ο Maurer πήρε µαζί του τα σχέδια για την
ανώτατη εκπαίδευση, καθώς, όπως υποστηρίζει, «δεν ήµουν καθόλου βέβαιος για την τύχη
τους µετά την αποµάκρυνσή µου από την Αντιβασιλεία. Από την πείρα που είχα αποχτήσει
ήξερα καλά ότι ή θα τα παρουσίαζαν για δικά τους, ή θα τα χρησιµοποιούσαν για να µε
χτυπήσουν»86.
Η αποποµπή του Maurer από τους κόλπους της Αντιβασιλείας δεν ανέκοψε τις
προσπάθειες για την οργάνωση ανώτερων σχολείων. Τον Σεπτέµβριο του 1834 ο υπουργός
Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός (1778-1849) υπέβαλε στην Αντιβασιλεία ένα σχέδιο κανονισµού
για τα σχολεία της µέσης εκπαίδευσης και το πανεπιστήµιο, συνοδευόµενο από έκθεση
γραµµένη στα γαλλικά όπου εκτίθεντο οι αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε το σχέδιο.
Συντάκτης των κειµένων ήταν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-1892) που τότε
υπηρετούσε ως σύµβουλος στο υπουργείο87. Γόνος φαναριώτικης οικογένειας, µε καλή
ελληνική και γαλλική παιδεία και σπουδές στη Στρατιωτική Σχολή του Μονάχου, µία από
τις σηµαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού 19ου αιώνα, ο Ραγκαβής είχε τα
προσόντα να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο έργο. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του,
επεδόθην εις µελέτας ξένων κανονισµών και συνέταξα πλήρη οργανισµόν Ελληνικών
σχολείων κατ’ επαρχίας, Γυµνασίων κατά νοµούς, και Πανεπιστηµίου εν
πρωτευούση. Συνόδευσα δε το σχέδιον δι’ εκθέσεως γαλλιστί συντεταγµένης και
αποτελούσης τόµον ολόκληρον, δι’ ης εξήγουν και εσχολίαζον υπό παντοίας επόψεις,
ιστορικώς, συγκριτικώς προς τα ξένα κράτη και αναφορικώς προς τας περιστάσεις και
τας ανάγκας της Ελλάδος, τας διατάξεις του Νοµοσχεδίου88.

Σύµφωνα µε τον Κώστα Λάππα, το σχέδιο του Ραγκαβή για τη µέση εκπαίδευση
είναι εξαντλητικό, περιγράφοντας µε λεπτοµέρειες κάθε πτυχή της λειτουργίας αυτών των
σχολείων. Βασική αρχή του σχεδίου, σύµφωνα µε την έκθεση, είναι η σχετική αυτονοµία
της κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας, καθώς οι σπουδές θα έπρεπε να συγκροτούν αυτοτελείς
κύκλους ώστε οι µαθητές να µπορούν να καταλάβουν µια θέση στην κοινωνία ανάλογα µε
τις σπουδές τους. Όπως επαναλαµβάνει µετά από χρόνια, η µέση εκπαίδευση έχει διττό
σκοπό: «πρώτον µεν να δώση άρτιον κύκλον γνώσεων εις τους µέχρι αυτής προτιθεµένους
86

Στο ίδιο, 540.
Για το σχέδιο και την έκθεση οι περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στο Κ. Λάππας,
Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 50-52, 65-70. Οι απόψεις του Ραγκαβή σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα
επαναλαµβάνονται αρκετά χρόνια αργότερα στο Ρ[αγκαβής], «Περί εκπαιδεύσεως», Πανδώρα 6 (1855-56):
82-89, 125-132, 442-448. Για µία βιογραφία του βλ. Ε. Θ. Σουλογιάννης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής 18091892. Η ζωή και το έργο του, Αθήνα: Αρσενίδης, 1995.
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Α. Ρ. Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Α΄, 387.
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να περιορίσωσι την ιδίαν εκπαίδευσιν, δεύτερον δε να προπαρασκευάζη δια την αυτής
ανωτέραν βαθµίδα», η οποία αφορά «τινάς µόνο τάξεις αυτού [του έθνους], τας
επιθυµούσας να υψωθώσιν εις ανώτερον κοινωνικόν βαθµόν»89. Έτσι, εκτός από την
ελληνική γλώσσα και φιλολογία, την ιστορία και τη γεωγραφία, προτείνεται η διδασκαλία
µιας ξένης γλώσσας, στοιχειωδών µαθηµατικών και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις των
φυσικών επιστηµών που µπορούν να φανούν χρήσιµες στον καθηµερινό βίο. Σε αυτό το
πλαίσιο εγγράφεται και η πρότασή του για ίδρυση εµπορικής σχολής στη Σύρο ή
εισαγωγής αντίστοιχων µαθηµάτων στο Γυµνάσιο της πόλης.
Ο κανονισµός για το Πανεπιστήµιο περιγράφει διεξοδικά την οργάνωση και τη
λειτουργία του ιδρύµατος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, όπως και του σχεδίου για τη
µέση εκπαίδευση, είναι ότι επιχειρεί ένα συγκερασµό των δύο κύριων εκπαιδευτικών
συστηµάτων της εποχής, δηλαδή του γερµανικού και του γαλλικού, µε φανερή όµως
προτίµηση στο δεύτερο. Έτσι, το Πανεπιστήµιο διαθέτει περιορισµένη αυτονοµία καθώς η
υπέρτατη εποπτεία για πλήθος θεµάτων ανατίθεται σε έναν «Ανώτατον Σύλλογον» στα
πρότυπα προφανώς του γαλλικού Conseil de l’Université. Επίσης ο Ραγκαβής υιοθετεί τη
διάκριση των σχολών στη Γαλλία σε «γραµµάτων» και «επιστηµών», προτείνοντας το
διαχωρισµό του Πανεπιστηµίου σε πέντε σχολές: Νοµική, Ιατρική, Φιλοσοφική,
Θεολογική και Φυσικοµαθηµατική. Άλλωστε η φιλολογία και οι φυσικοµαθηµατικές
επιστήµες,
οι δύω ούτοι κλάδοι των ανθρωπίνων γνώσεων ολίγα έχουσι τα σηµεία επαφής προς
αλλήλους, ουδέ του ενός αι γνώσεις εισίν αναγκαίαι προς την του άλλου εκµάθησιν,
ουδέ συνήθως δύναται εις και ο αυτός να ενασκήση συγχρόνως την διάνοιάν του εις
αµφοτέρους αυτούς. Και τω όντι εν τισι των πανεπιστηµίων εκάτερος αυτών αποτελεί
ιδίαν σχολήν, και ο αυτόχρηµα φιλολόγος δεν σπουδάζει αστρονοµίαν, ουδ’ ο χηµικός
90

ενδιατριβεί εις τας γραµµατικάς λεπτολογίας .

Αναφερόµενος σε αυτή την απόφαση, ο Ραγκαβής έγραψε πολλά χρόνια αργότερα:
«διαιρών την των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών από της φιλοσοφικής […] επεθύµουν
εις εκείνας να δοθεί ικανή ευρύτης προς αναγέννησιν και ανάπτυξιν της βιοµηχανίας και
των λοιπών αυτών εφαρµογών εν Ελλάδι»91. Βέβαια η άποψη αυτή διατυπώθηκε πολλές
δεκαετίες αργότερα, σε µια εποχή κατά την οποία αντίστοιχα επιχειρήµατα συνιστούσαν
κοινό τόπο στο πλαίσιο της ρητορικής περί εκσυγχρονισµού και του λόγου υπέρ της
αυτονόµησης και ανάπτυξης των φυσικών επιστηµών, ενώ παράλληλα το Πανεπιστήµιο
89

Ρ[αγκαβής], «Περί εκπαιδεύσεως», 125.
Στο ίδιο, 443.
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δεχόταν κατηγορίες για αδιαφορία έναντι των θετικών επιστηµών, εποµένως για
παρεµπόδιση της ανάπτυξης της βιοµηχανίας. Είναι η εποχή επίσης που, όπως είδαµε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, κυριαρχούν σε διεθνές επίπεδο συζητήσεις και προβληµατισµοί
σχετικά µε το ρόλο της εκπαίδευσης στην βιοµηχανική και οικονοµική ανάπτυξη και
προβάλλονται ανάλογοι ισχυρισµοί. Όπως ασφαλώς θα γνώριζε ο Ραγκαβής, ένας
εξαίρετος γνώστης της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας, τα εντυπωσιακά επιτεύγµατα της
Γερµανίας κατά τη δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση πραγµατοποιήθηκαν µε ενιαίες
φιλοσοφικές σχολές, ενώ οι γαλλικές πανεπιστηµιακές σχολές επιστηµών υπήρξαν
ιδρύµατα δευτερεύουσας σηµασίας µε σχεδόν ανύπαρκτες σχέσεις µε τη βιοµηχανία, κατά
συνέπεια, κάτι που άλλωστε τονίζουν συνεχώς οι σύγχρονοι ιστορικοί, οι οικονοµικές και
βιοµηχανικές επιδόσεις κάθε χώρας δεν καθορίζονται πρωταρχικά από την οργάνωση του
εκπαιδευτικού συστήµατός της. Η πρόταση του Ραγκαβή για το διαχωρισµό των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών διατυπώθηκε σε µια άλλη εποχή, µε εντελώς διαφορετικές
προτεραιότητες, και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αποτιµηθεί, χωρίς να λαµβάνει
σοβαρά τους κατοπινούς ισχυρισµούς του που τον καθιστούν κατά κάποιο τρόπο
διορατικό πρωτοπόρο. Μας φανερώνει απλώς την επιρροή του γαλλικού υποδείγµατος
κατά τις προσπάθειες οργάνωσης της ελληνικής ανώτερης εκπαίδευσης, την περίοδο
µάλιστα που η Γαλλία αποτελούσε την ηγετική δύναµη αναφορικά µε τις
φυσικοµαθηµατικές επιστήµες, αλλά και το γεγονός ότι ο Ραγκαβής δεν αρκούνταν στην
απλή µεταφορά ενός προτύπου και δεν είχε πρόβληµα να συνδυάσει στοιχεία δύο
διαφορετικών πανεπιστηµιακών παραδόσεων.
Ο εκλεκτικισµός του σχεδίου του Ραγκαβή φαίνεται και σε µια σειρά άλλων
θεµάτων, τα οποία τελικά αποτέλεσαν αντικείµενο συζητήσεων και διαφωνιών στις
δεκαετίες που ακολούθησαν. Έτσι σχετικά µε τον διορισµό των καθηγητών προτείνεται η
επιλογή τους να γίνεται µετά από δηµόσιο διαγωνισµό µεταξύ των υποψηφίων,
ακολουθώντας το παράδειγµα των γαλλικών νοµικών και ιατρικών σχολών. Αναφορικά µε
την οργάνωση των σπουδών πίστευε ότι πριν εγγραφεί κάποιος φοιτητής σε µια σχολή
έπρεπε να παρακολουθήσει επί ένα έτος τα µαθήµατα της Φιλοσοφικής, ενώ αν ήθελε να
εγγραφεί στην Ιατρική θα έπρεπε πρώτα να παρακολουθήσει για άλλο ένα έτος τα
µαθήµατα της Φυσικοµαθηµατικής. Από εκεί και πέρα όµως οι φοιτητές θα ήταν
ελεύθεροι να επιλέξουν τον κλάδο που ήθελαν να σπουδάσουν και τα µαθήµατα που θα
παρακολουθούσαν. Στο τέλος των σπουδών τους θα υποβάλλονταν σε µία και µοναδική
εξέταση και ανάλογα µε τα έτη σπουδών τους θα λάµβαναν διαφορετικό δίπλωµα, που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να διοριστούν σε ανάλογες θέσεις του δηµοσίου.
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Τέλος, να σηµειωθεί ότι ο Ραγκαβής ήταν αντίθετος στην επιβολή διδάκτρων, µε εξαίρεση
ένα ποσό για τη λήψη του διπλώµατος, και προέβλεπε τη σταθερή µισθοδοσία των
καθηγητών από το κράτος, καθώς τα δίδακτρα µπορεί να προκαλούσαν διχόνοιες µεταξύ
των καθηγητών και να µείωναν την προσέλευση των µαθητών στο Πανεπιστήµιο.
Τελικά τα σχέδια του Ραγκαβή δεν εγκρίθηκαν από την Αντιβασιλεία. Στα
Αποµνηµονεύµατά του αναφέρει αργότερα ότι η Αντιβασιλεία «σχεδόν αµέσως απήντησε
δια διατάγµατος επαινούντος το υπουργείον δια την αξιόλογον αυτού εργασία, και
υποσχοµένου την ταχείαν αυτής επικύρωσιν», όµως «εβδοµάδες και µήνες παρήρχοντο,
και περί της εγκρίσεως αυτού ουδείς εγίνετο λόγος»,92 παρά τα επανειληµµένα διαβήµατα
του υπουργείου. Οι επιφυλάξεις της Αντιβασιλείας, και ιδιαίτερα του Armansperg – που
µετά την ενηλικίωση του Όθωνα κατείχε τη θέση του Αρχιγραµµατέα – οφείλονται
πιθανώς σε δύο λόγους: στο γεγονός ότι το σχέδιο ήταν αρκετά δαπανηρό, καθώς
προέβλεπε πολυάριθµο διδακτικό προσωπικό, αλλά και στο ότι πολλές από τις προτάσεις
του αποµακρυνόταν αρκετά από τα ισχύοντα στα γερµανικά πανεπιστήµια. Αυτές τις
επιφυλάξεις φαίνεται ότι τις ενίσχυαν και έλληνες λόγιοι του περιβάλλοντος της
Αντιβασιλείας, οι οποίοι δεν είχαν καλές σχέσεις µε τον Ραγκαβή και θεωρούσαν πρόωρη
και άκαιρη την ίδρυση πανεπιστηµίου. Ανάµεσά τους και ο µετέπειτα καθηγητής του
πανεπιστηµίου Θεόδωρος Μανούσης (1793-1858), ανώτερος κρατικός υπάλληλος εκείνη
την περίοδο, ο οποίος, σύµφωνα µε τον Ραγκαβή, «γελοίαν έλεγε την πρότασιν συστάσεως
Πανεπιστηµίου ότε ουδέ δηµοτικά σχολεία είχοµεν αρτίως κατηρτισµένα»93. Παρότι αυτή
η προσωπική µοµφή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις οµαδοποιήσεις και τους συσχετισµούς
δυνάµεων που άρχιζαν να εµφανίζονται και τελικά εκδηλώθηκαν πλήρως κατά τη
λειτουργία του Πανεπιστηµίου, εν τούτοις διαπιστώνουµε την ύπαρξη δύο αντίθετων
τάσεων σχετικά µε την ίδρυσή του: από τη µία πλευρά το υπουργείο, επανδρωµένο µε
φαναριώτες, που πίστευε ότι το Πανεπιστήµιο µπορούσε και έπρεπε να συσταθεί άµεσα µε
έναν κανονισµό που θα καθόριζε µε λεπτοµέρειες τον τρόπο λειτουργίας του· από την
άλλη πλευρά, ο Armansperg και οι σύµβουλοί του, που έκριναν τα πράγµατα από µια
περισσότερο ρεαλιστική σκοπιά και δεν συµµερίζονταν την αισιοδοξία του υπουργείου94.
Η Αντιβασιλεία ωστόσο θεώρησε προτιµότερο να προχωρήσει στη σύσταση
µεµονωµένων σχολών µε καθαρά επαγγελµατικό χαρακτήρα. Έτσι, µε διάταγµα της 18ης
92

Στο ίδιο, 387-388. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
Α. Ρ. Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, τόµ. Β΄, Αθήνα 1895, 31.
94
Βλ. Κώστας Λάππας. «Αντιθέσεις γύρω από την ίδρυση και τους προσανατολισµούς του ελληνικού
Πανεπιστηµίου. Σχόλια σ’ ένα πανηγυρικό λόγο του Κων. Νέγρη (1840)», Αφιέρωµα στον πανεπιστηµιακό
δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, Αθήνα: Λύχνος, 227-245.
93
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Μαΐου του 1835, «επειδή επί του παρόντος ένεκα διαφόρων αιτιών δεν δύναται να
συστηθή υψηλών επιστηµών σχολείον», ιδρύθηκε στην Αθήνα ένα «Θεωρητικό Πρακτικό
διδασκαλικό κατάστηµα περί χειρουργίας, φαρµακοποιίας και µαιευτικής», στο οποίο θα
σπούδαζαν δωρεάν «τόσον οι ήδη εµπειρικώς µετερχόµενοι αυτάς τας επιστήµας, καθώς
και οι µέλλοντες εις το εξής να επαγγέλωνται αυτάς»95. Η ιατρική στον ελληνικό χώρο
ασκούταν συνήθως από εµπειρικούς ιατρούς, µε αµφίβολα αποτελέσµατα, ενώ το ίδιο
ίσχυε και για όσους ασκούσαν τη µαιευτική ή εµπορεύονταν φαρµακευτικές και άλλες
ουσίες. Καθώς ήταν αδύνατη η αντικατάστασή τους µε διπλωµατούχους, κρίθηκε
αναγκαία η µετεκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να µπορούν να ασκήσουν µια καλύτερης
µορφής ιατρική. Παράλληλα, το σχολείο θα µόρφωνε, έστω και περιορισµένα, όσους
επεδίωκαν να ασκήσουν κάποιο ιατρικό επάγγελµα στον ελληνικό χώρο ή στις περιοχές
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και κάποιους που ήθελαν να συµπληρώσουν αυτές
τις σπουδές στο εξωτερικό. Το σχολείο άρχισε να λειτουργεί το ∆εκέµβριο του ίδιου
χρόνου, κάτω από την εποπτεία του Ιατροσυνεδρίου96. Αποτελούταν από το ιατρικό
τµήµα, µε διάρκεια σπουδών έξι µήνες, και από το µαιευτικό και το φαρµακευτικό,
διάρκειας τεσσάρων µηνών. Για τη διδασκαλία των µαθηµάτων διορίστηκαν ο ∆ηµήτριος
Α. Μαυροκορδάτος (1811-1839) για την ανατοµία και τη φυσιολογία, ο Πέτρος Ηπίτης
(1795-1861) για την παθολογία και τη θεραπευτική, ο Heinrich Treiber (1796-1882) για τη
χειρουργική, ο Xavier Landerer (1809-1885) για τη φαρµακευτική και ο Νικόλαος Κωστής
(1805-1861) για τη µαιευτική. Τα µαθήµατα στο σχολείο διδάχθηκαν τελικά µέχρι το
τέλος Μαρτίου του 1837, καθώς η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
κατέστησε περιττή τη λειτουργία του.
∆ύο µήνες µετά την ίδρυση του Ιατροχειρουργικού Σχολείου, τον Ιούλιο του 1835, η
Αρχιγραµµατεία έστειλε στο Υπουργείο δύο διατάγµατα. Το ένα από αυτά προέβλεπε τη
σύσταση τριών ειδικών σχολείων, από τα οποία «το εν προσδιορίζεται δια την θεολογίαν,
το άλλο δια την νοµικήν και τας πολιτικάς επιστήµας, το δε τρίτον δια την φιλοσοφίαν και
95

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 23, 19/31 Μαΐου 1835. Για την ίδρυση και τη λειτουργία του σχολείου βλ.
Γεράσιµος Η. Πεντόγαλος, Σχολεία Ιατρικής Παιδείας στην Ελλάδα 1. Ιατροχειρουργικόν Σχολείον (18351837) 2. Χειρουργική Σχολή (1838-1840), Θεσσαλονίκη 1991. Πβ. Αριστοτέλης Π. Κούζης, Εκατονταετηρίς
1837-1937. Γ΄. Ιστορία της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1939.
96
Το Ιατροσυνέδριο υπαγόταν στη Γραµµατεία των Εσωτερικών και ιδρύθηκε το Μάιο του 1834 µε σκοπό
το συντονισµό των υγειονοµικών υπηρεσιών της χώρας και την πρακτική εξέταση φαρµακοποιών,
οδοντιάτρων, γιατρών, κτηνιάτρων και µαιών, αποτελώντας το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο του κράτους
σε ιατρικά θέµατα (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 24, 12 Ιουλίου 1834). Πρόεδρος ορίστηκε ο Karl August
Wibmer (1808-1885), προσωπικός γιατρός του Όθωνα, µέλη οι γιατροί B. Röser, H. Treiber και Ι.
Νικολαΐδης Λεβαδεύς και οι φαρµακοποιοί Α. Μαν και X. Landerer. Σχετικά µε το έργο του βλ.
Αριστοτέλης Π. Κούζης, «Αι µετά την ίδρυσιν του Βασιλείου της Ελλάδος πρώται αρχαί υγειονοµικής
πολιτικής και οργανώσεως της δηµοσίας υγείας επί τη βάσει των ανεκδότων χειρογράφων πρακτικών του
Ιατροσυνεδρίου», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 21 (1946): 61-91.
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φιλολογίαν» και τα οποία «εν καιρώ θέλοµεν βελτιώσει και τελειοποιήσει και δια της
ενώσεως αυτών θέλοµεν σχηµατίσει εν πανεπιστήµιον»97. Το δεύτερο διάταγµα αφορούσε
τη σύσταση επιτροπής, αποτελούµενη από τους Θεόδωρο Μανούση, Αναστάσιο
Πολυζωίδη, Παναγιώτη Σούτσο (1806-1868), Θεόκλητο Φαρµακίδη, Γεώργιο Γεννάδιο
και Heinrich Nikolaus Ulrichs (1807-;), µε σκοπό, µεταξύ άλλων, να γνωµοδοτήσει για τον
προσωρινό οργανισµό των παραπάνω ειδικών σχολείων. Πράγµατι, το Σεπτέµβριο του
1835 η επιτροπή υπέβαλε στο υπουργείο σχέδιο οργανισµού των ειδικών σχολών που
βασιζόταν πιστά στις οδηγίες του αντίστοιχου διατάγµατος, µαζί µε µια σειρά από
παρατηρήσεις στις οποίες βασίστηκε το σχέδιο98. Όµως, η Αρχιγραµµατεία δεν
προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου της επιτροπής, λαµβάνοντας ενδεχοµένως υπόψη
και την κριτική του υπουργείου. Από τις τρεις σχολές που προέβλεπε το διάταγµα,
αποφασίστηκε η ίδρυση µόνο ενός φιλολογικού σχολείου, µε διευθυντή τον καθηγητή της
Ιονίου Ακαδηµίας Κωνσταντίνο Ασώπιο, κάτι όµως που επίσης δεν πραγµατοποιήθηκε,
καθώς ο Ασώπιος αρνήθηκε να έρθει στην Ελλάδα.
Η καθυστέρηση των διαδικασιών για την ίδρυση του πανεπιστηµίου δηµιούργησε
ένα αίσθηµα απογοήτευσης στους επιτελείς του υπουργείου, αλλά και σε µερίδα
διανοούµενων της πρωτεύουσας, οι οποίοι περίµεναν ανυπόµονα την ίδρυσή του. Για
όλους αυτούς, έχοντας µάλιστα στο πλευρό τους µεγάλο µέρος της κοινής γνώµης, οι
συνθήκες για την ίδρυση του πανεπιστηµίου ήταν ώριµες και εκείνο που έλειπε ήταν η
πολιτική βούληση. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν να διδάσκουν δωρεάν πανεπιστηµιακά
µαθήµατα σε σχολεία της Αθήνας, µε στόχο την άσκηση πίεσης προς τους Βαυαρούς,
καθώς έτσι έδειχναν ότι υπήρχε στην Ελλάδα το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό για
τη λειτουργία του πανεπιστηµίου. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο νοµικός Περικλής
Αργυρόπουλος (1809-1860), ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λέων Μελάς (18121879)99, αλλά και οι Σπυρίδων Πήλληκας (1805-1861) και Γεώργιος Μαυροκορδάτος
(1802-1858), που δίδαξαν επίσης νοµικά µαθήµατα, ο πρώτος στο Γυµνάσιο της Αθήνας
και ο δεύτερος στο σπίτι του, όπου «συνάγων ευµαθείς νέους, εκ των δικαστικών µάλιστα
υπαλλήλων, εξήγει αυτοίς τον Γαλλικόν νόµον»100. Το κλίµα αυτό σε συνδυασµό µε τις
πολιτικές συγκυρίες φαίνεται ότι επέσπευσε την ίδρυση του πανεπιστηµίου.
97

∆αυίδ Αντωνίου, «Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήµιο: Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μ.
Κούµα», Μνήµων 13 (1991): 279-296 (289).
98
Το θεσµικό πλαίσιο που προτείνεται παραπέµπει στη λειτουργία των γερµανικών πανεπιστηµίων. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 72-74
99
Α. Ι. Κλάδος, Εφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος 1837, Αθήνα 1837, 154.
100
Α. Ρ. Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Β΄, 31. Ο ίδιος γράφει ότι ζήτησε και από άλλους λόγιους («τον
Προβελέγιον, τον ∆όσιον, τον ∆οµνάδον, τον Περικλή Αργυρόπουλο») να παραδώσουν µαθήµατα.
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Στις 23 Απριλίου 1836 ο Όθωνας αναχώρησε για τη Βαυαρία, ένα πολύµηνο ταξίδι
που τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε για να παντρευτεί και τον κράτησε µακριά από την
Ελλάδα έως τις 2 Φεβρουαρίου 1837. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο Armansperg
είχε αναλάβει εκτεταµένες πολιτικές αρµοδιότητες. Προς το τέλος αυτού του διαστήµατος
εκδόθηκαν βιαστικά ορισµένα διατάγµατα, σε µια προσπάθεια του Armansperg να
επιδείξει δραστηριότητα κατά τους µήνες της απουσίας του βασιλιά, αλλά και σε µια
προσπάθεια να διασώσει το καθεστώς του, καθώς πύκνωναν οι φήµες για την
αποµάκρυνσή του, ιδιαίτερα µετά τη µεγάλη οξύτητα στην οποία είχαν φτάσει οι σχέσεις
του µε την ελληνική αντιπολίτευση. Στο υπουργείο Παιδείας έφτασαν «δύω πολύφυλλα
διατάγµατα γερµανιστί γεγραµµένα […]. Εξ αυτών το εν ην οργανισµός του
Πανεπιστηµίου· το δε έτερον των δηµοτικών και ελληνικών σχολείων», µε την εντολή «να
µεταφρασθώσι και δηµοσιευθώσιν ανυπερθέτως και µετά πάσης ταχύτητος», κάτι που
τελικά έγινε παρά τις αντιδράσεις του υπουργείου101.
Έτσι, στις 31 ∆εκεµβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837 εκδίδεται το διάταγµα «Περί
συστάσεως Πανεπιστηµίου»,102 το οποίο ακολουθεί ένα δεύτερο στις 15/27 Ιανουαρίου µε
τους διορισµούς των καθηγητών. Το διάταγµα, που αποτελεί έναν ολοκληρωµένο
οργανισµό του Πανεπιστηµίου καθώς κι έναν εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του,
φέρεται να έχει συντάξει ο Βαυαρός αξιωµατικός Maximilian Frey, που άνηκε στο
ιδιαίτερο γραφείο του βασιλιά και ήταν στενός συνεργάτης του Armansperg103. Αν και δεν
είναι γνωστό ποια ακριβώς πρότυπα χρησιµοποίησε ο Frey για τη σύνταξη του
κανονισµού, ωστόσο είναι σαφές ότι είναι επηρεασµένος από τη γερµανική νοµοθεσία,
απέχοντας πολύ από το σχέδιο Ραγκαβή. Πάντως το µέρος του κανονισµού που
αναφέρεται στους φοιτητές (άρθρα 58-116) φαίνεται να αντιγράφει το «Καταστατικό για
τους φοιτητές των ανωτέρων σχολών του βασιλείου της Βαυαρίας» (1827)104.
Σύµφωνα µε το διάταγµα ιδρύεται ένα ενιαίο πανεπιστήµιο που αποτελείται από
τέσσερις σχολές: τη σχολή των Γενικών Επιστηµών «ως φιλοσοφίας, φιλολογίας,
Συγχρόνως, συνέταξε διάταγµα µε το οποίο ανετίθετο η διδασκαλία επιστηµονικών µαθηµάτων σε έντεκα
ανώτερους δηµόσιους λειτουργούς, χωρίς όµως αυτό να εγκριθεί από τον Armansperg. Πβ. Γιάννης
Βλαχογιάννης, «Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Σκηνές ζωντανές από την ιστορία του», Νέα Εστία 22 (1937),
σ. 1799-1818. Να σηµειωθεί ότι σχεδόν όλοι όσοι αναφέρεται ότι δίδαξαν τέτοιου είδους µαθήµατα,
διορίστηκαν αργότερα καθηγητές στο Πανεπιστήµιο.
101
Α. Ρ. Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Β΄, 31-32.
102
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 86, 31 ∆εκεµβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837. Το διάταγµα
αναδηµοσιεύεται από τον Αρ. Βαµπά, Οι νόµοι του Εθνικού Πανεπιστηµίου. Εκδιδόµενοι επί της πρυτανείας
Κωνσταντίνου Ν. Κωστή αποφάσει της Ακαδ. Συγκλήτου και δαπάνη του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1885, 1-27.
103
Σχετικά µε τον Frey βλ. Λουδοβίκος Ρος, Αναµνήσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα (1832-1833),
µτφ. Α. Σπήλιου, Αθήνα: Τολίδης, 1976, 120 και [Θεόδωρος Μανούσης], Περί Πανεπιστηµίων εν γένει και
ιδιαιτέρως περί του Οθωνείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1845, 27. Πβ. Βολφ Ζάιντλ, Βαυαροί στην Ελλάδα, 221.
104
Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 83-84.
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µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών, ιδίως δε χηµείας, φυσικής, αστρονοµίας, των
διαφόρων µερών της φυσικής ιστορίας, γεωγραφίας, καταστατικής και ιστορίας µε τας
βοηθητικάς επιστήµας αυτών», της Θεολογίας, της Ιατρικής και των Νοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών. Το πανεπιστήµιο είναι αυτοδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο,
επιχορηγείται από το Εκκλησιαστικό Ταµείο και επιτηρείται από το υπουργείο µέσω ενός
κυβερνητικού επιτρόπου, ο οποίος συµµετέχει στις πανεπιστηµιακές συνελεύσεις, µε
καθήκον «να επιβλέπη εις την ακριβή φυλακήν των διδοµένων εις το πανεπιστήµιον
ορισµών […] και να αναφέρη τα δέοντα εις την προϊσταµένην αυτού αρχήν» (άρθρο 14).
Η διοίκηση και η «αστυνοµία» του πανεπιστηµίου ανατίθεται στο «συµβούλιον του
πανεπιστηµίου», στο οποίο συµµετέχουν ο πρύτανης (recteur) και οι «σηµάντορες»
(doyen) των σχολών. Οι αρχές θα διοριστούν αρχικά από το βασιλιά, όµως µετά από ένα
χρόνο θα εκλέγονται από τους ίδιους τους καθηγητές (άρθρα 10, 11). Το διδακτικό
προσωπικό του πανεπιστηµίου, το οποίο αποτελείται από καθηγητές (τακτικούς και
έκτακτους) και διδασκάλους (Privatdozenten), θα διοριστεί αρχικά από το βασιλιά, όµως
µετά από πέντε χρόνια θα παραχωρηθεί αυτό το δικαίωµα στις σχολές. Η θέση των
καθηγητών είναι σχεδόν µόνιµη, αφού µετά από πέντε έτη επιτυχούς διδασκαλίας µόνο µε
δικαστική απόφαση µπορούν να χάσουν τη θέση τους (άρθρο 36). Τέλος, προβλέπεται η
δυνατότητα να διορίζονται στο πανεπιστήµιο, µετά από βασιλική έγκριση, «ξένοι επίσηµοι
λόγιοι» (άρθρο 43). Για να εγγραφεί ένας φοιτητής στο πανεπιστήµιο πρέπει να κατέχει το
απολυτήριο του γυµνασίου (άρθρο 60), ενώ για να µπορούν να παρακολουθούν ένα
µάθηµα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό στο διδάσκοντα ως δίδακτρα, υποχρέωση από
την οποία απαλλάσσονται οι παντελώς φτωχοί φοιτητές. Η διάρκεια των σπουδών
καθορίζεται σε πέντε έτη, από τα οποία τα δύο αφιερώνονται στις γενικές και τα τρία στις
ειδικές επιστήµες (άρθρο 68). Στις παραδόσεις του πανεπιστηµίου επικρατεί «εντελής
ελευθερία» και οι φοιτητές µπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν την τάξη «καθ’ ην θέλουσι
προσκτάσθαι τας γνώσεις, τας οποίας επιθυµούσι να αποκτήσωσιν ως αναγκαίας κατά την
εξέτασιν προς επίτευξην δηµοσίου υπουργήµατος» (άρθρα 52, 70). Όµως, κάθε υποψήφιος
φοιτητής πρέπει να έχει «άµεµπτον ηθικήν διαγωγήν» και κατά τη διάρκεια των σπουδών
του θα πρέπει να είναι κόσµιος και νοµοταγής, αποφεύγοντας πράξεις και συµπεριφορές
που διαταράσσουν την ακαδηµαϊκή και δηµόσια τάξη. Ο κατάλογος των «απαγορεύσεων»
είναι αρκετά µακρύς, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι οκτώ άρθρα του κανονισµού
αναφέρονται στις ποινές που επιβάλλονται στους φοιτητές που χρησιµοποιούν τη
µονοµαχία για να επιλύσουν τις διαφορές τους, περιγράφοντας µάλιστα αναλυτικά τις
διαδικασίες της µονοµαχίας. Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι απαγορεύσεις και οι ποινές –
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το ένα τέταρτο των άρθρων του κανονισµού – ελάχιστη σχέση είχαν µε την ελληνική
πραγµατικότητα, καθώς αναφέρονταν σε πράξεις και συµπεριφορές άγνωστες στην
ελληνική νεολαία. Στην πραγµατικότητα φανερώνουν τη βιασύνη και την προχειρότητα
των συντακτών του κανονισµού105.
Όµως, το πανεπιστήµιο δεν λειτούργησε τελικά µε αυτό τον κανονισµό.
Επιστρέφοντας ο Όθωνας από τη Γερµανία τον Φεβρουάριο του 1837 αποµάκρυνε τον
Armansperg από τη θέση του και διόρισε πρωθυπουργό τον Ignaz von Rudhardt (17901838). Την απόλυση του Armansperg ακολούθησε η ακύρωση του διατάγµατος για την
ίδρυση του Πανεπιστηµίου, η σύσταση του οποίου αναβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά όµως
όχι για πολύ.
Το δεύτερο διάταγµα στο οποίο αναφέρεται ο Ραγκαβής ήταν το «περί του
κανονισµού των Ελληνικών σχολείων και γυµνασίων» που οργάνωνε τη λειτουργία των
δύο τύπων σχολείων µέσης εκπαίδευσης «δια την ανωτέραν επιστηµονικήν, και δια την εις
το πανεπιστήµιον µετάβασιν απαιτουµένην, προσέτι δε και δια τον κοινωνικόν βίον
αναγκαιοτάτην εκπαίδευσιν» (άρθρο 1)106. Σε αντίθεση µε τον κανονισµό του
Πανεπιστηµίου, το διάταγµα αυτό όχι µόνο δεν καταργήθηκε, αλλά µαζί µε τον νόµο για
τα δηµοτικά σχολεία του 1834 καθόρισε τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος για πολλές δεκαετίες. Η στοιχειώδης εκπαίδευση έπρεπε να
περιµένει µέχρι το 1895 για κάποιες αλλαγές στην οργάνωσή της, ενώ η µέση εκπαίδευση
δεν θα δει αλλαγές σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, καθώς ο συγκεκριµένος νόµος, σε
συνδυασµό µε ορισµένες µεταγενέστερες τροποποιήσεις, κυρίως για θέµατα λειτουργικά,
ίσχυσε στα βασικά σηµεία του µέχρι το 1929.
Πιο συγκεκριµένα,, το διάταγµα ορίζει ότι σκοπός των ελληνικών σχολείων είναι
«να προετοιµάζουν δια τα γυµνάσια […] αλλά συγχρόνως η εν αυτοίς εκπαίδευσις πρέπει
να αποτελή και αυθύπαρκτόν τι όλον, ως πρώτην µεν θεωρούµενον βαθµίδα της
επιστηµονικής µορφώσεως της νεολαίας, αλλά και δια τους παίδας κατάλληλον, όσοι δεν
θέλουν µεταβή εις τα γυµνάσια, αλλά από των ελληνικών σχολείων αµέσως εις τον
κοινωνικόν βίον, ή εις θέσιν, µη απαιτούσαν εκπαίδευσιν γυµνασίου και πανεπιστηµίου»
(άρθρο 2). Σχετικά µε τον τρόπο εγγραφής των µαθητών ορίζεται ότι «µόνον τοιούτοι
105

Ο Ραγκαβής γράφει σχετικά (Αποµνηµονεύµατα, Β΄, 32): «έβλεπον µετ’ απορίας ου µόνον ότι οι
οργανισµοί ούτοι ουδέν είχον το κοινόν προς τους υπό του υπουργείου υποβληθέντας, αλλά και ότι εν
πλείστοις ήσαν ανεφάρµοστοι δια την Ελλάδα· ταχέως δ’ ανεγνώρισα αυτούς ως απλήν και κατεσπευσµένην
αντιγραφήν των βαυαρικών κανονισµών, µετ’ ελαχίστων µεταρρυθµίσεων, ίνα φανώσιν ως νέον νοµοθέτηµα
δήθεν».
106
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 87, 31 ∆εκεµβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837 και Π. Ι. Κλάδος,
Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, Α΄, 279-305.
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παίδες γίνονται δεκτοί, όσοι κατά τακτικάς αποδείξεις των σχολείων, εις τα οποία εφοίτων,
έχουν τας αναγκαίας προκαταρκτικάς γνώσεις των όσα διδάσκονται εις τα δηµοτικά
σχολεία» (άρθρο 19), ενώ υποβάλλονται σε εξετάσεις µόνο στην περίπτωση που
επιθυµούν να εγγραφούν σε ανώτερη τάξη (άρθρα 20, 21). Αυτή η ασάφεια για τη σχέση
µεταξύ δηµοτικών και ελληνικών σχολείων οδήγησε στην πράξη στην εγγραφή στην
ανώτερη βαθµίδα µετά από τετραετείς στοιχειώδεις σπουδές, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ποιότητα του προγράµµατος σπουδών του ελληνικού σχολείου, ενώ µεγάλο µέρος του
πληθυσµού που επέλεγε την υποχρεωτική επταετή στοιχειώδη εκπαίδευση αρκούνταν σε
εντελώς στοιχειώδεις γνώσεις, χωρίς διέξοδο ως προς την επαγγελµατική εξέλιξη.
Αναφορικά µε το δεύτερο σκοπό των ελληνικών σχολείων, την αυτοτελή µόρφωση όσων
δεν πρόκειται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, το πρόγραµµα των µαθηµάτων δείχνει τις
περιορισµένες

δυνατότητες

πραγµατοποίησής

του.

Οι

µισές

ώρες

διδασκαλίες

αφιερώνονται στη µελέτη της ελληνικής γλώσσας, κυρίως της αρχαίας και δευτερευόντως
της νέας ελληνικής, ενώ το πρόγραµµα συµπληρώνεται µε λατινικά, θρησκευτικά, ιστορία,
γεωγραφία, καλλιγραφία, γαλλικά, στοιχειώδη µαθηµατικά και αρχές φυσικής και φυσικής
ιστορίας, µε τα δύο τελευταία µαθήµατα να καλύπτουν κατά µέσο όρο το 16% των ωρών
διδασκαλίας. Παράλληλα, οι δάσκαλοι των ελληνικών σχολείων έπρεπε να είναι απόφοιτοι
των γυµνασίων που µέσω πρακτικής άσκησης σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία και
προφορικών και γραπτών εξετάσεων θα αποδείκνυαν τις επαρκείς γνώσεις τους στα
µαθήµατα που θα δίδασκαν στα ελληνικά σχολεία (άρθρα 33-35). Τέλος, οι σπουδές στα
ελληνικά σχολεία διαρκούν τρία χρόνια, αλλά «κατά τας περιστάσεις» µπορούν να
µειωθούν σε δύο, ενώ όπου υπάρχει και γυµνάσιο τα δύο σχολεία είναι πάντα ενωµένα
(άρθρο 3).
Η στενή εξάρτηση των εκπαιδευτικών βαθµίδων που διαφαίνεται από τα παραπάνω
γίνεται ιδιαίτερα εµφανής στην οργάνωση των γυµνασίων, όπου ως σκοπός τους ορίζεται
«η περαιτέρω ανάπτυξις της εις τα ελληνικά σχολεία προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως καθ’
όλους τους κλάδους, και κυρίως η προπαρασκευή των µαθητών όσοι µέλλουν να
σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήµας εις το πανεπιστήµιον» (άρθρο 64). Οι µαθητές γίνονται
δεκτοί µετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις στην ύλη των ελληνικών σχολείων,
ανεξάρτητα αν προέρχονται από δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία (άρθρα 85, 87). Στα τέσσερα
έτη που διαρκούν οι σπουδές στο γυµνάσιο διδάσκονται τα ίδια περίπου µαθήµατα µε το
ελληνικό σχολείο, αλλά εις βάθος και σε αρκετά µεγαλύτερη έκταση. Η διδασκαλία της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας καταλαµβάνει πάλι περίπου τις µισές ώρες
διδασκαλίας, ενώ για τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες, στις οποίες προστίθενται στις
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ανώτερες τάξεις η «µαθηµατικοφυσική» γεωγραφία και οι αρχές της χηµείας, αφιερώνεται
περίπου το 22% του διδακτικού χρόνου. Οι καθηγητές των γυµνασίων πρέπει να έχουν
σπουδάσει στη σχολή «γενικών επιστηµών» του πανεπιστηµίου, υποβάλλονται σε
εξετάσεις σε όσα από τα µαθήµατα που παρακολούθησαν διδάσκονται στα γυµνάσια, µε
έµφαση «εις τας αρχαίας γλώσσας», και πρέπει να έχουν διετή διδακτική πείρα είτε σε
σχολεία είτε µέσω ιδιαίτερης διδασκαλίας που πιστοποιείται µετά από πρακτική εξέταση
στην κλασική γραµµατεία και τα µαθηµατικά (άρθρα 98-104). Για τη διδασκαλία των
µαθηµάτων προβλέπονται πέντε καθηγητές: ένας για τα µαθηµατικά σε όλες τις τάξεις,
δύο για τις κλασικές γλώσσες και φιλολογίες, ένας για γαλλική γλώσσα, ιστορία και
γεωγραφία και ένας για φυσική ιστορία, φυσική, χηµεία, ανθρωπολογία και φιλοσοφία
(άρθρο 66). Αυτή η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού µας προϊδεάζει για την τύχη που
επιφυλασσόταν τουλάχιστον στις φυσικές επιστήµες. Τέλος, να προστεθεί ότι και η
δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρέχεται ουσιαστικά δωρεάν, καθώς προβλέπονται µόνο τέλη
εγγραφής ύψους τριών και πέντε δραχµών για τα ελληνικά σχολεία και τα γυµνάσια και
τέλη για τα απολυτήρια µίας και τριών δραχµών, αντίστοιχα (άρθρο 119), άλλη µία
περίπτωση όπου το ελληνικό κράτος προηγήθηκε κατά πολύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Με αυτό τον τρόπο, και µε την ίδρυση του πανεπιστηµίου που ακολούθησε,
δηµιουργήθηκε στο νεοελληνικό κράτος ένα εκπαιδευτικό σύστηµα τριών βαθµίδων µε
κύρια χαρακτηριστικά του τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του, καθώς η κεντρική
κυβέρνηση διατηρεί την υπέρτατη εποπτεία, την έµφαση στις θεωρητικές σπουδές, τη
σχέση συγκοινωνούντων δοχείων µεταξύ των διάφορων βαθµίδων, τη µονόδροµη
κατεύθυνση και την εξάρτηση ολόκληρου του συστήµατος από τους προσανατολισµούς
της ανώτατης βαθµίδας, κάτι που σύντοµα καθιερώθηκε στην πράξη, και τον κοινωνικά
αδιαφοροποίητο χαρακτήρα του107. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν συνιστούν ελληνική
ιδιοτυπία και το νεοελληνικό σύστηµα φαίνεται στη σύλληψή του να ακολουθεί τα
κεντρικά γνωρίσµατα ανάλογων εκπαιδευτικών συστηµάτων των σηµαντικότερων
ευρωπαϊκών χωρών. Παντού η στοιχειώδης εκπαίδευση που απευθυνόταν στην
πλειονότητα του πληθυσµού δεν είχε οργανική σχέση µε τις ανώτερες βαθµίδες καθώς,
ακόµα και στην περίπτωση κατά την οποία κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν τυπικά, υπήρχαν
σηµαντικοί οικονοµικοί φραγµοί. Τα δευτεροβάθµια σχολεία, αρκετά συχνά ελίτ θεσµοί,
είχαν ως σηµαντικότερη λειτουργία τους την προετοιµασία των µαθητών για την ανώτερη

107

Όλα αυτά προφανώς ισχύουν µόνο για την εκπαίδευση των αγοριών µιας και η µέση εκπαίδευση των
κοριτσιών αφέθηκε στη δηµοτική και ιδιωτική πρωτοβουλία. Βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η µέση
εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1986.
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και περισσότερο εξειδικευµένη βαθµίδα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε µια γενική παιδεία
µε βάση την κλασική γραµµατεία, ελληνική και λατινική, και δευτερευόντως στα
µαθηµατικά, αποτελώντας τη µοναδική οδό για τα ελευθέρια επαγγέλµατα και τις
δηµόσιες υπηρεσίες, συγκεντρώνοντας παρ’ όλα αυτά και µεγάλους αριθµούς µαθητών
που δεν ολοκλήρωναν τις σπουδές τους. Για την προσφορά αποκλειστικά τεχνικής και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης υπήρχαν διαφορετικά ιδρύµατα, συνήθως εκτός της
εκπαιδευτικής πυραµίδας και της δικαιοδοσίας των αντίστοιχων υπουργείων παιδείας,
ελεγχόµενα αντιθέτως από υπουργεία που σχετίζονταν µε την παραγωγική διαδικασία. Οι
συζητήσεις για µια περισσότερο πρακτική εκπαίδευση και η ενσωµάτωση ή αναγνώριση
ανάλογων προγραµµάτων ξεκίνησαν παντού µετά το µέσο του 19ου αιώνα, υπό την πίεση
κοινών πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και επιστηµονικών εξελίξεων, χωρίς ωστόσο
να αµφισβητηθεί η κυριαρχία της κλασικής εκπαίδευσης, ενώ η ισοτιµία της νέας
κατεύθυνσης δεν επιτεύχθηκε παρά στο γύρισµα του αιώνα.
Στην ελληνική περίπτωση, όµως, οι ενδεχόµενες προθέσεις του νοµοθέτη σύντοµα
έπρεπε να έρθουν αντιµέτωπες µε την πραγµατικότητα και την τελική εφαρµογή αυτών
των νόµων. Μπορεί να δηλώθηκε ρητά η πρόθεση για τον κρατικό έλεγχο της
εκπαίδευσης, όµως αυτή έπρεπε να έλθει αντιµέτωπη µε την αντίξοη πολιτική κατάσταση,
ενώ παράλληλα οι συνεχείς αλλαγές υπουργών καθιστούσαν αδύνατη την εφαρµογή µιας
συγκεκριµένης επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής και φιλοσοφίας, ακόµα και στην
περίπτωση που υπήρχε πράγµατι κάποια108. Στα δηµοτικά σχολεία εισήχθη ξανά η
αλληλοδιδακτική µέθοδος που ακολουθήθηκε κατά την καποδιστριακή περίοδο, σε µια
εποχή µάλιστα που η επάρκειά της αµφισβητήθηκε διεθνώς109. Η τελική κατάργηση του
∆ιδασκαλείου το 1864, µετά από µια µακρά περίοδο δυσλειτουργίας, επισηµοποιούσε την
παραίτηση από κάθε προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου των δασκάλων, ενώ παράλληλα
η συχνή ανεπάρκεια των διδασκόντων και στη µέση εκπαίδευση υπήρξε αποτέλεσµα των
τρόπων επιλογής που τελικά εφαρµόστηκαν. Τέλος, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης

108

Μόνο την περίοδο 1833-1862 παρατηρούνται 32 αλλαγές υπουργείων και τις θέσεις αυτές
καταλαµβάνουν 28 πρόσωπα. Μόλις ένας (Χ. Χριστόπουλος) ξεπερνά το όριο των τριών ετών, πέντε το όριο
των δύο (Ι. Ρίζος Νερουλός δύο φορές, Γ. Γλαράκης, Ι. Κωλέτης, Σ. Βλάχος, Μ. Ποτλής) και τρεις του ενός
(Ν. Θεοχάρης, ∆. ∆αλλιφρονάς, Γ. Ψύλλας). Ορισµένοι µάλιστα από αυτούς διευθύνουν παράλληλα και
άλλα υπουργεία. Βλ. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, µτφ. Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα:
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 41998, Παράρτηµα Β΄.
109
Η εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής µεθόδου και η κυριαρχία της µέχρι το 1880, παράλληλα µε τις
προσπάθειες εδραίωσης ενός οµοιόµορφου συστήµατος, έχει θεωρηθεί ότι συνέβαλε στη δηµιουργία ενός
πρότυπου σχολικού χώρου όπου η άσκηση της σχολικής εξουσίας πραγµατοποιείται «µε την εφαρµογή µιας
πλήρους, έκδηλης και απρόσωπης µηχανικής». Βλ. Ιωσήφ Σολοµών, Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό
σχολείο. Μια τυπολογία των σχολικών χώρων και πρακτικών, 1820-1900, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1992, 163,
318.
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τα προγράµµατα που δηµοσιεύτηκαν σπάνια τηρήθηκαν, µε πολλά προβλεπόµενα
µαθήµατα να µην διδάσκονται, ενώ η αντιµετώπιση της απουσίας διδακτικών βιβλίων και
η προσπάθεια καθιέρωσης της οµοιοµορφίας θα έπρεπε να αναµένει τη δεκαετία του 1880.
Η ανεπάρκεια στο περιεχόµενο ή την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης που
παρουσιάζεται ως το σηµαντικότερο πρόβληµα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος
δεν θα πρέπει να αποδίδεται στους αρχικούς νοµοθέτες, αλλά στην έλλειψη διορθωτικών
κινήσεων, µεταβολών και προσαρµογών, παρά τη διαρκή επισήµανση πολλών
προβληµάτων και τη συνεχή διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων και µέτρων, στην
«άγονη και πολύχρονη στασιµότητα»110, την αποσπασµατικότητα στις εκπαιδευτικές
πρακτικές,

την απουσία συγκεκριµένων στόχων και

ενοποιητικής αρχής

111

οποιασδήποτε

συνεκτικής

.

Αυτή η ανεπάρκεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και η απογοήτευση
που την συνόδευε αντισταθµίζονταν από τις στατιστικές του µαθητικού και φοιτητικού
πληθυσµού που έδειχναν τη σηµαντική ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η οποία
όµως έχει επισηµανθεί ότι υπήρξε άνιση. Ενώ στις ανώτερες βαθµίδες η Ελλάδα εµφανίζει
µια «υπερεκπαίδευση», που εκφράζεται µε υψηλό ποσοστό µαθητών και φοιτητών σε
σχέση µε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, στην κατώτερη βαθµίδα εµφανίζει το φαινόµενο
της «υποεκπαίδευσης», δηλαδή πολύ χαµηλότερο ποσοστό φοιτητών, γεγονός που
τεκµηριώνεται και από το ποσοστό των αναλφάβητων, που παρά τη γρήγορη πτώση του
παραµένει υψηλό σε σύγκριση µε άλλες χώρες112. Νεότερες µελέτες έχουν επιβεβαιώσει
αυτή την απόκλιση, επισηµαίνοντας όµως παράλληλα το ζήτηµα του κατά πόσο µπορούµε
να συγκρίνουµε αριθµητικά µεγέθη χωρίς τη λεπτοµερή µελέτη του εκπαιδευτικού
συστήµατος κάθε χώρας, κάτι που θα µας επιτρέψει τη σύγκριση οµοειδών µεγεθών,
τονίζοντας επιπλέον τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στον ακριβή προσδιορισµό των
µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας τη µεγαλύτερη από την
προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών και τον µεγάλο αριθµό µαθητών και φοιτητών που δεν
ολοκλήρωναν τις σπουδές τους, αλλά και την ανοµοιόµορφη κατανοµή του φοιτητικού
σώµατος, εφιστώντας τέλος την προσοχή στο µονοδιάστατο χαρακτήρα του ελληνικού

110

Αλέξης ∆ηµαράς, «Εκπαίδευση 1830-1871. Η διαµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος», Ιστορία του
Νέου Ελληνισµού 1770-2000, επιµ. Β. Παναγιωτόπουλος, τόµ. ∆΄, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2003, 177194.
111
Παντελής Κυπριανός, Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2004.
112
Βλ. G. Chassiotis, L’instruction publique chez les Grecs, 183-185, 272, 317 και Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση
και αναπαραγωγή, 393 κ.εξ., 431 κ.εξ.
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εκπαιδευτικού συστήµατος113. Η Έλλη Σκοπετέα, εξετάζοντας την παιδεία ως στοιχείο της
εθνικής ταυτότητας, επεσήµανε την απουσία µιας οργανωµένης επίσηµης κρατικής
ιδεολογίας που θα διοχετευόταν µέσω του εκπαιδευτικού µηχανισµού και, αναφερόµενη
στη σχέση µεταξύ των τριών εκπαιδευτικών βαθµίδων και κυρίως στο περιεχόµενο των
παρεχόµενων σπουδών, µας µίλησε για την «άλλη όψη της δηµοκρατικής επίφασης στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα», υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης από µία
άποψη εξαντλήθηκε σε εκείνον της µηχανής δηµοσίων υπαλλήλων, όπου η ηµιµάθεια
υπήρξε βασικό συστατικό στοιχείο για την ενίσχυση αυτής της νοοτροπίας114. Η δηµόσια
εκπαίδευση, λόγω του δωρεάν χαρακτήρα της, δεν καθιέρωνε θεσµικά ταξικούς φραγµούς
και θεωρητικά ο καθένας είχε τη δυνατότητα να φθάσει στην ανώτερη βαθµίδα, ωστόσο
µόνο όταν επέλεγε κάποιος να φθάσει ως εκεί είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποια
µόρφωση, κάτι που δεν συνέβαινε για τη µεγάλη πλειονότητα του πληθυσµού. Ένα
σύστηµα για να θεωρηθεί «δηµοκρατικό» δεν αρκεί µόνο να επιτρέπει την πρόσβαση σε
µη προνοµιούχες οµάδες, αλλά πρέπει να µεριµνά και για την περίπτωση της αποτυχίας, µε
άλλα λόγια να προσφέρει διεξόδους σε όσους δεν διέλθουν από όλες τις βαθµίδες του.
Στην ελληνική περίπτωση κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς η ανάπτυξη µιας σοβαρής
πρακτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση, µε
αποτέλεσµα να πριµοδοτείται η γυµνασιακή και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, χωρίς όµως
η υπεροχή σε αριθµούς να αντανακλά µια πραγµατική ανάπτυξη. Τα οφέλη που θα
µπορούσαν να προκύψουν από µια προγραµµατισµένη ταξική εκπαίδευση, ανάλογη των
ανεπτυγµένων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, ήταν ανύπαρκτα στο ελληνικό σύστηµα και
άρχισαν να γίνονται αντιληπτά στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, ενώ η µοναδική
αξιόλογη περίπτωση επαγγελµατικής εκπαίδευσης ξεκίνησε αποκοµµένη από το υπόλοιπο
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Την τελευταία ηµέρα του 1836 εκδόθηκε άλλο ένα διάταγµα που επίσης δεν
καταργήθηκε µετά την επιστροφή του Όθωνα. Πρόκειται για το διάταγµα «περί
εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν», σύµφωνα µε το οποίο συστήθηκε στην Αθήνα ένα
«σχολείον, εις το οποίον θέλουν διδάσκεσθαι την Κυριακήν και τας Εορτάς, όσοι
επιθυµούν να µορφωθώσιν ως αρχιτεχνίται (µαΐστορες) εις την αρχιτεκτονικήν»115. Αυτό
το σχολείο, µε διαδοχικές αναβαθµίσεις του θεσµικού του πλαισίου και µε συνεχή
113

Βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 429-441 και Παντελής Κυπριανός, «Φοιτητικός πληθυσµός
και ζήτηση σπουδών στην Ελλάδα (1891-1936)», Τα Ιστορικά 13 (1996): 225-252.
114
Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα
(1830-1880), Αθήνα: Πολύτυπο, 1988, 139-153.
115
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 82, 31 ∆εκεµβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837.
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διεύρυνση των σπουδών του σε όλο και περισσότερους τοµείς της τεχνικής και της
παραγωγής, θα αποτελέσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ανώτατο τεχνολογικό
ίδρυµα της χώρας.
Το ζήτηµα της τεχνικής εκπαίδευσης τέθηκε αµέσως µετά την έλευση της
Αντιβασιλείας λόγω των πιεστικών αναγκών για την οργάνωση τόσο του εθνικού όσο και
του αστικού χώρου. Τον Αύγουστο του 1833 συστήθηκε το Σώµα του Μηχανικού που
επιφορτίστηκε «µε την σχεδίασιν, διεύθυνσιν της οικοδοµής και διατήρησιν όλων των
δηµοσίων οικοδοµών, τόσο δια το στρατιωτικόν, όσο και δια το πολιτικόν, έτι µε την
κατασκευήν των οδών, γεφυρών και υδραυλικών οικοδοµών εκτός των οικοδοµών δια την
ηµετέραν Αυλήν»116. Το Σώµα του Μηχανικού λειτουργούσε υπό τη διεύθυνση της «επί
των Εσωτερικών Γραµµατείας», στις αρµοδιότητες της οποίας άνηκαν µεταξύ άλλων τα
δηµόσια έργα, οι συγκοινωνίες, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, αλλά και «η επαύξησις και
εµψύχωσις

των

βαναύσων

τεχνών,

των

χειρουργοστασίων

(manifactures),

και

πυρουργοστασίων (fabriques), η φροντίς περί συστάσεως βαναυσικών και πολυτεχνικών
σχολείων εκ συµφώνου µε την επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσ. Εκπαιδεύσεως
Γραµµατείαν»117. Οι απόφοιτοι της αναδιοργανωµένης Σχολής Ευελπίδων, µεταξύ άλλων,
επάνδρωσαν το Σώµα του Μηχανικού, το οποίο αποτέλεσε τον τεχνικό κλάδο της
δηµόσιας διοίκησης για πολλά χρόνια.
Η ανάγκη γρήγορης ανοικοδόµησης της Αθήνας µετά την ανάδειξή της σε
πρωτεύουσα, αλλά και η υιοθέτηση από το κράτος της µορφολογίας του νεοκλασικισµού,
κατέστησε εµφανές το πρόβληµα της έλλειψης ντόπιου εξειδικευµένου εργατικού
δυναµικού, καθώς οι νέες απαιτήσεις ξεπερνούσαν την παραδοσιακή µαθητεία των
ντόπιων µαστόρων, ένα πρόβληµα που δεν λύθηκε µε τη µετάκληση αρκετών ξένων,
κυρίως βαυαρών, επαγγελµατιών. Αντιθέτως έγινε περισσότερο ευδιάκριτο όταν τον
Φεβρουάριο του 1836 άρχισε η κατασκευή των ανακτόρων σε σχέδια του βαυαρού
αρχιτέκτονα Friedrich von Gärtner (1792-1847). Το µέγεθος του οικοδοµήµατος και ο
επιβλητικός διάκοσµος προϋπέθετε αφενός µεν ένα µόνιµο συνεργείο τεχνιτών και
καλλιτεχνών, αφετέρου ένα µεγάλο αριθµό βοηθητικού προσωπικού µε συγκεκριµένη
ειδίκευση. Με αυτή την αφορµή ο βαυαρός λοχαγός του Μηχανικού Friedrich von
Zentner, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως τεχνικός πραγµατογνώµονας στο Υπουργείο
Εσωτερικών και ήταν αρµόδιος για έργα εφοδιασµού και οργάνωσης της Εθνικής
116

«∆ιάταγµα περί συστάσεως του σώµατος του Μηχανικού», Εφηµερίς της Κυβενήσεως, αρ. 31, 4/16
Οκτωβρίου 1833.
117
«∆ιάταγµα περί του σχηµατισµού και της αρµοδιότητος της επί των Εσωτερικών Γραµµατείας», Εφηµερίς
της Κυβερνήσεως, αρ. 14, 13/25 Απριλίου 1833.
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Οικονοµίας, πρότεινε τη σύσταση ενός σχολείου τεχνικής εκπαίδευσης που θα
ικανοποιούσε µακροπρόθεσµα ανάλογες απαιτήσεις. Κατά τα προηγούµενα έτη ο Zentner
είχε συγκροτήσει στην Αίγινα µία συλλογή υποδειγµάτων στρατιωτικών έργων για τη
Σχολή Ευελπίδων, την οποία µετέφερε στην Αθήνα σε µια προσπάθεια να πείσει για τις
προτάσεις του, ενώ εµπλούτισε και τη συλλογή του µε προπλάσµατα βιοµηχανικών και
οικοδοµικών κατασκευών, πρότυπων µηχανών και εργαλείων. Αυτή η πρωτοβουλία
οδήγησε τελικά σε διαταγή του Armansperg προς το Υπουργείο Στρατιωτικών στην οποία
διαβάζουµε:
Μέλλοντες να συστήσοµεν σχολείον Οικοδοµικής και να αποφασίσωµεν βραβεία
ετήσια δια την βελτίωσιν της καλλιέργειας του τόπου και των τεχνών, νοµίζοµεν
αναγκαίαν την σύστασιν πολυτεχνικής συλλογής από προπλάσµατα, αγγεία και
µηχανάς αναγκαίας εν ταυτώ και επωφελείς. […] Με την πολυτεχνικήν ταύτην
συλλογήν θέλει συνενωθή και η βιβλιοθήκη των αναγκαιούντων και οµολογουµένως
καλλίστων εφηµερίδων των περιεχόντων τας αναγκαίας ιχνογραφίας και την εξήγησιν
αυτών118.

Ο Zentner µάλιστα ξεκίνησε να διδάσκει δοκιµαστικά σε όσους ενδιαφέρονταν τη χρήση
των προπλασµάτων και των εργαλείων της «Μηχανοθήκης» του.
Η πλήρης αποδοχή των προτάσεων του Zentner εκδηλώνεται µε τη δηµοσίευση του
διατάγµατος για τη σύσταση του «σχολείου αρχιτεκτονικής». Σύµφωνα µε το ιδρυτικό
διάταγµα, τα έξοδα λειτουργίας του ανατίθενται στο υπουργείο Εσωτερικών, «εις την
θέσιν των εξόδων δια την βιοµηχανίαν». Απευθύνεται σε απλούς τεχνίτες ή όσους θέλουν
να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελµα, ανεξαρτήτου ηλικίας και µορφωτικού επιπέδου, ενώ
η διδασκαλία πραγµατοποιείται τις Κυριακές και τις εορτές, καθώς τις υπόλοιπες ηµέρες οι
µαθητές είναι απασχοληµένοι στις εργασίες τους. Η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν και τα
µαθήµατα περιορίζονται σε απλές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, οι οποίες
συµπληρώνονται πρακτικά µε τη µαθητεία τους κοντά σε αρχιτέκτονες και µηχανικούς.
Με άλλα λόγια, το Πολυτεχνείο στην αρχική µορφή του παρουσιάζεται ως ένα
στοιχειώδες τεχνικό σχολείο, προσαρµοσµένο στις άµεσες τεχνικές ανάγκες και
προτεραιότητες της εποχής, και αυτή η µορφή θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια119. Στο
ιδρυτικό του διάταγµα αναφέρεται επίσης το εξής: «∆ια την ανωτέραν διδασκαλίαν της
118

Η διαταγή παρατίθεται στα Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα
1957, 19-20 και Αντωνία Μερτύρη, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα (1836-1945), Αθήνα:
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 2000, 52-53. Να υπενθυµίσουµε ότι στο διάταγµα της Αντιβασιλείας
σχετικά µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές συλλογές προβλεπόταν και η σύσταση «πολυτεχνικής
συλλογής».
119
Για την εξέλιξη και τα προγράµµατα σπουδών του Πολυτεχνείου θα µιλήσουµε αναλυτικότερα στο
Κεφάλαιο 8.
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αρχιτεκτονικής, θέλουν δώσει την αναγκαίαν ευκαιρίαν το τε στρατιωτικόν σχολείον και
το συστηθησόµενον Πανεπιστήµιον, µάλιστα δε θέλει παραδοθή εις τας τάξεις του
στρατιωτικού σχολείου σειρά µαθηµάτων πολιτικής αρχιτεκτονικής». Βλέπουµε δηλαδή
ότι η Σχολή Ευελπίδων, ήδη µια εδραιωµένη σχολή µε ελίτ χαρακτηριστικά, αλλά και το
Πανεπιστήµιο που πρόκειται να ιδρυθεί, τοποθετούνται εξαρχής στην κορυφή της
εκπαιδευτικής και κοινωνικής ιεραρχίας και τους αποδίδεται ένας υψηλότερος
επιστηµονικά χαρακτήρας. Αντιθέτως το Πολυτεχνείο, το πρώτο τεχνικό ίδρυµα που
απευθύνεται σε ευρύτερα στρώµατα του πληθυσµού, ιδρύεται εντελώς αποκοµµένο από το
υπόλοιπο

εκπαιδευτικό

σύστηµα,

µολονότι,

όπως

θα

δούµε,

σύντοµα

θα

επαναπροσδιοριστεί ο χαρακτήρας και η λειτουργία του.

Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου

Επιστρέφοντας ο Όθωνας στην Αθήνα συνοδευόταν από τον καθηγητή φιλοσοφίας
στο Πανεπιστήµιο της Βόννης Christian August Brandis (1790-1867). Ο Brandis,
διαπρεπής γερµανός ελληνιστής και λόγιος υψηλής στάθµης, παρέµεινε στην Ελλάδα
µέχρι τον Αύγουστο του 1839 ως βασιλικός σύµβουλος και ανέλαβε την εξέταση των
ιδρυτικών διαταγµάτων του Πανεπιστηµίου120. Ο υπουργός Παιδείας Ι. Ρίζος είχε
εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις για τον κανονισµό του 1836 και είχε ζητήσει την
τροποποίησή του, ενώ παράλληλα υπέβαλε ένα αναλυτικό σχέδιο νέου κανονισµού του
Πανεπιστηµίου. Σύµφωνα µε τον Κ. Λάππα, «ο συντάκτης του σχεδίου ακολουθεί σε
γενικές γραµµές το σχέδιο Ραγκαβή του 1834, λαµβάνοντας όµως υπόψη του και τον
Κανονισµό του 1836, ενσωµατώνοντας σ’ αυτόν ορισµένα άρθρα του και απορρίπτοντας
όσα έκρινε ότι ήταν ξένα ή ανοίκεια προς την ελληνική πραγµατικότητα»121. Για µία
ακόµα φορά όµως το σχέδιο έτυχε εκτεταµένης επεξεργασίας πριν δηµοσιευτεί.
Το «Πανεπιστήµιο του Όθωνος» ιδρύθηκε τελικά µε δύο αλλεπάλληλα βασιλικά
διατάγµατα: της 14/26 Απριλίου 1837 «περί προσωρινού κανονισµού του εν Αθήναις
120

Για τον Brandis βλ. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837, 25, 194· Λ. Ρος, Αναµνήσεις και
ανταποκρίσεις, 125 και [Γεώργιος Ν. Καλισπέρης], Σύντοµαι βιογραφικαί σηµειώσεις εκ του βίου του κ. Κ.
Φρεαρίτου, Αθήνα 1891, 4. Να σηµειωθεί ότι ο J. T. Merz, στο µνηµειώδες έργο του για τον 19ο αιώνα,
αναφέρει τον Brandis ως ιδρυτή του Πανεπιστηµίου, χωρίς ωστόσο να παραθέτει κάποια πηγή. Βλ. John
Theodore Merz, A History of European Thought in the Nineteenth Century, τόµ. 1, Νέα Υόρκη: Dover
Publications, 1965, 161.
121
Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 89. Στο βιβλίο του Κ. Λάππα περιγράφονται αναλυτικά οι
προτάσεις του υπουργείου και οι επεξεργασίες και διορθώσεις που έτυχε ο κανονισµός πριν από τη
δηµοσίευσή του.
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συσταθησοµένου Πανεπιστηµίου» και της 22 Απριλίου/4 Μαΐου 1837 «περί συστάσεως
του Πανεπιστηµίου»122. Το πρώτο από αυτά θεσµοθέτησε έναν προσωρινό κανονισµό, ενώ
το δεύτερο επικύρωσε τον προσωρινό κανονισµό, διόρισε τους καθηγητές και την πρώτη
διοίκηση και όρισε την έναρξη λειτουργίας για τις 3/15 Μαΐου. Ο νέος κανονισµός
αναθεωρεί και τροποποιεί τον αντίστοιχο της 31 ∆εκεµβρίου 1836, ενώ η καθυστέρηση
για την έκδοσή του δικαιολογείται διακριτικά στην αρχή του δεύτερου διατάγµατος:
Εδιστάσαµεν ν’ αφήσωµεν αµετάβλητον το εν τη απουσία µας εκδοθέν διάταγµα […].
Αλλά δια να αποφύγωµεν µετ’ επιµελείας όλους τους ορισµούς, οι οποίοι εµπορούσαν
να προξενήσουν βλάβην εις την ελευθέραν οργανικήν ανάπτυξιν του νέου
παιδευτηρίου τούτου, ενοµίσαµεν ορθόν εκείνα µόνον τα µέρη του νέου σχεδίου να
επικυρώσωµεν, τα οποία είναι κατάλληλα να δηµοσιευθώσιν ως προσωρινός
κανονισµός […]. Όσον δ’ αφορά τας οριστικάς διατυπώσεις του πανεπιστηµίου και
των σχολών του, θέλοµεν διατάξει την σύστασιν επιτροπής, ήτις θέλει επιφορτισθή
την διαίρεσιν του πανεπιστηµίου εις σχολάς, την σηµείωσιν των διαφόρων κλάδων
των µαθηµάτων εκάστης αυτών, τους δια την ευταξίαν και την τήρησιν αυτού
αναγκαίους ορισµούς και καθεξής.

Πρόκειται για έναν αρκετά συνοπτικότερο κανονισµό, αποτελούµενο από 42 άρθρα έναντι
των 118 του καταργηµένου κανονισµού, όπου πλήθος θεµάτων παραµένουν ανοιχτά και η
οριστική θεσµοθέτησή τους παραπέµπεται στις διατυπώσεις του οριστικού κανονισµού
που θα προέκυπταν µετά από προτάσεις µιας ειδικής επιτροπής. Τέτοιου είδους επιτροπή
όµως δεν συνεστήθη και τελικά ο προσωρινός κανονισµός του 1837, παρά την ονοµασία
του, σε συνδυασµό µε µεταγενέστερες νοµοθετικές παρεµβάσεις, αποτέλεσε το πλαίσιο
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου µέχρι το 1911.
Το πανεπιστήµιο αποτελείται από τέσσερις σχολές: της θεολογίας, των νοµικών
επιστηµών, της ιατρικής και της «φιλοσοφίας και της άλλης εγκυκλίου παιδείας». Το
ζήτηµα της ξεχωριστής φυσικοµαθηµατικής σχολής ή της διαίρεσης της φιλοσοφικής
σχολής σε τµήµατα παραπέµφθηκε στις διατυπώσεις του οριστικού κανονισµού (άρθρο 3).
Από τη διοίκηση του πανεπιστηµίου απουσιάζει ο θεσµός του κυβερνητικού επιτρόπου
που προέβλεπε ο καταργηµένος κανονισµός, υποδηλώνοντας έτσι τη θέληση του συντάκτη
να ενισχύσει την αυτονοµία του πανεπιστηµίου και να το διασφαλίσει από εξωτερικές
επεµβάσεις. Αναφορικά µε τη συγκρότηση του διδακτικού προσωπικού έχει αφαιρεθεί η
δυνατότητα διορισµού ξένων επιστηµόνων, προβλέπεται αντιθέτως η κατηγορία των
«επιτιµίων» καθηγητών όπου «θέλοµεν διορίσει άνδρας, διαπρέποντας κατά τον νουν και
122

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 16, 24 Απριλίου 1837. Αµφότερα αναδηµοσιεύονται από τον Αρ. Βαµπά,
Νόµοι, 28-70.
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παιδείαν, και έχοντας την ικανότητα και την προθυµίαν να συντελέσωσι κατά µέρος δια
της συνεργείας των, συγκοινωνούντες ελευθέρως µε το Πανεπιστήµιο» (άρθρο 9).
Παράλληλα όµως έχει αφαιρεθεί και το άρθρο που εξασφάλιζε την µονιµότητα των
καθηγητών, προβλέποντας ότι µετά από πέντε έτη µπορούσαν να χάσουν τη θέση τους
µόνο µε δικαστική απόφαση. Η διάρκεια των σπουδών καθορίζεται σε τρία έτη για τη
φιλοσοφική σχολή, ενώ οι φοιτητές των υπόλοιπων σχολών πρέπει να παρακολουθήσουν
επί ένα έτος ακόµα «µαθήµατα της φιλοσοφίας, ιστορίας και φιλολογίας» και της ιατρικής
επιπλέον «µαθήµατα του τµήµατος της φυσικοµαθηµατικής» (άρθρο 17). Οι φοιτητές είναι
ελεύθεροι να επιλέγουν τα µαθήµατα της αρεσκείας τους και τη σειρά µε την οποία θα τα
παρακολουθήσουν, υποχρεούµενοι µόνο σε πτυχιακές εξετάσεις (άρθρο 18), όµως έχει
αφαιρεθεί η διάταξη του προηγούµενου κανονισµού που προέβλεπε ότι στις
πανεπιστηµιακές παραδόσεις «επικρατεί εντελής ελευθερία». Παράλληλα στο νέο
κανονισµό δεν περιέχονται οι αυστηρές και πολυπληθείς διατάξεις σχετικά µε τη
συµπεριφορά των φοιτητών και τις ποινές. Ο θεσµός των «µετρίων» διδάκτρων παρέµεινε,
µε εξαίρεση τους αποδεδειγµένα άπορους φοιτητές (άρθρα 24, 25), ωστόσο τον
Φεβρουάριο του επόµενου έτους αποφασίστηκε να µην εισπραχθούν µέχρι να εγκριθεί ο
οριστικός κανονισµός123, συνεπώς και η ανώτερη εκπαίδευση παρεχόταν δωρεάν. Η
ύπαρξη τελών για τη χρήση επιστηµονικών συλλογών συνεπάγεται ασφαλώς την πρόθεση
για τη σύστασή τους, ωστόσο δεν υπάρχουν εδώ τα άρθρα του καταργηµένου κανονισµού
που προέβλεπαν την άµεση προτεραιότητα της ανάπτυξής τους, την οικοδόµηση
ξεχωριστού κτηρίου γι’ αυτές και την ελεύθερη χρήση από το Πανεπιστήµιο όλων των
υπαρκτών συλλογών.
Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου έγινε µέσα σε κλίµα ευρύτατης αποδοχής, χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι δεν εµφανίστηκαν στον τύπο, ιδιαίτερα στον αντιπολιτευόµενο, και
έντονες επικρίσεις124. Η κριτική συνήθως επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η σύνταξη των
κανονισµών δεν έγινε από το υπουργείο αλλά από βαυαρούς συµβούλους και κυρίως στην
επιλογή συγκεκριµένων προσώπων για τη συγκρότηση του διδακτικού προσωπικού και
της διοίκησης του Πανεπιστηµίου. Χαρακτηριστική ωστόσο παραµένει η άποψη που
διατυπώθηκε στην εφηµερίδα Ελπίς, την οποία εξέδιδε ο Κωνσταντίνος Λεβίδης και
ακολουθούσε µια έντονα αντιπολιτευόµενη πολιτική125. Σε ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε
στις 6 Μαΐου 1837 έθεσε υπό αµφισβήτηση τον ίδιο το θεσµό του πανεπιστηµίου. Αφού

123

Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 51.
Για την κριτική του τύπου βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 94-95, 144-145.
125
Βλ. Κώστα Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, 3 τόµ., Αθήνα 1957-1960, Α΄, 62-69.
124
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χαρακτηρίσει τα ιδρυτικά διατάγµατα ως προϊόντα «ανθρώπων αλλοεθνών, νοός
κοιµισµένου και σφαίρας περιορισµένης, φαντασθέντων, ότι δύνανται να διοικήσωσιν
Έθνος ζωηρόν, αγχίνουν, µεγαλοφυές και εκ της λαµπροτέρας των επαναστάσεων µόλις
εξελθόν», καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ίδρυση του πανεπιστηµίου είναι «µια των
γελοίων εκείνων και αγυρτικών επιδείξεων (charlatanisme), µε τας οποίας προσπαθούν οι
Ξενοκράται µας να φενακίσωσι τους µωροπίστους ως προς τα πράγµατα της Ανατολής
Ευρωπαίους, και να εµπέξωσι και την διψώσαν επιστηµονικήν εκπαίδευσιν νεολαίαν µας».
Επιπλέον, το πανεπιστήµιο απορρίπτεται µε το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν ακόµη καλά
οργανωµένα δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια και τεχνικά σχολεία και ότι λείπουν τα βιβλία
και τα βιβλιοπωλεία. Προτείνεται, αντιθέτως, η σύσταση γυµνασίων, η διεύθυνση των
οποίων θα πρέπει να ανατεθεί στους «Εθνοδιδασκάλους µας», δηλαδή στους Οικονόµο,
Καΐρη, Βάµβα, Κωνσταντά, ∆ούκα, Φαρµακίδη και Γεννάδιο126.
Βλέπουµε λοιπόν να επανέρχεται το ζήτηµα των προτεραιοτήτων στην οργάνωση
της εκπαίδευσης και της σταδιακής οικοδόµησης του εκπαιδευτικού συστήµατος από τις
κατώτερες βαθµίδες, µια αντίληψη που εκδηλώθηκε έντονα για πρώτη φορά κατά την
καποδιστριακή περίοδο. Η άποψη ότι η ίδρυση του Πανεπιστηµίου ήταν πρόωρη, καθώς
απουσίαζε η απαραίτητη επιστηµονική υποδοµή, έλειπαν ή δεν επαρκούσαν οι κατάλληλοι
καθηγητές και δεν υπήρχε επαρκές µαθητικό δυναµικό, φαίνεται να προέρχεται από τους
ίδιους κύκλους, όµως δεν είχε πολλές ελπίδες να επιβληθεί. Το Πανεπιστήµιο µπορεί να
φαίνεται «οψίγονον»127 και να έχει θεωρηθεί «αγουρογεννηµένο»128, όµως οι λειτουργίες
που έπρεπε να επιτελέσει, οι στόχοι και οι προσδοκίες που συνδέθηκαν µε αυτό, αλλά και
τα ιδεολογήµατα που είχαν ήδη διαµορφωθεί και διατυπώθηκαν ακόµα και στην τελετή
των εγκαινίων του, δεν επέτρεπαν την καθυστέρηση της ίδρυσής του129.
Για να οργανωθεί το νεοελληνικό κράτος µε βάση τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα
έπρεπε να δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά θεσµοί και ιεραρχίες που
126

Α. ∆ηµαράς, Μεταρρύθµιση, Α΄, 87-90.
Από τον λόγο του πρώτου πρύτανη Κωνσταντίνου Σχινά στην τελετή εγκαινίων του Πανεπιστηµίου. Βλ.
Κ. Θ. ∆ηµαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837, 33, όπου ανατυπώνονται τα λογίδρια του πρύτανη και των
τεσσάρων σχολαρχών.
128
Γιάννης Βλαχογιάννης, «Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Σκηνές ζωντανές από την ιστορία του», Νέα Εστία
22 (1937): 1799-1818 (1799).
129
Για τα ιδεολογήµατα κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου παραµένουν θεµελιώδεις οι
δύο εργασίες του Κ. Θ. ∆ηµαρά: Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837 και «Ιδεολογήµατα στην αφετηρία του
Ελληνικού Πανεπιστηµίου», Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα,
21-25 Σεπτεµβρίου 1987, 2 τόµ., Αθήνα: ΙΑΕΝ – Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 1989, Α΄, 43-54. Για τα
εγκαίνια του Πανεπιστηµίου και τη σηµειολογία τους βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 99-105 και
Παναγιώτης Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860): οι πρώτες γενεές των διδασκόντων,
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή (Ε. Κ. Π. Α. – Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης),
Αθήνα 2001, 103-113.
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να το υπηρετούν και να το νοµιµοποιούν. Έπρεπε να καταρτιστούν υπάλληλοι για να
επανδρώσουν τις δηµόσιες υπηρεσίες και το γραφειοκρατικό µηχανισµό που
δηµιουργούνταν, νοµοµαθείς για να ασκήσουν τη δικαστική εξουσία στο πρότυπο των
δυτικών κρατών, να οργανωθεί τακτικός στρατός130, ενώ η κοινωνία είχε ανάγκη από
µορφωµένους κληρικούς, σωστά εκπαιδευµένους ιατρούς και φαρµακοποιούς, και ικανούς
διδασκάλους. Όπως συνέβαινε σε όλα τα ανεπτυγµένα κράτη, η ίδρυση ενός
πανεπιστηµίου ως κορωνίδας του εκπαιδευτικού συστήµατος θα οδηγούσε στη σωστή
εκπαίδευση και πιστοποίηση όλου αυτού του απαραίτητου προσωπικού. Από την άλλη
πλευρά, η σύνδεση της αρχαιότητας µε την Ευρώπη και τη σύγχρονη Ελλάδα, απότοκος
της αισιοδοξίας του ∆ιαφωτισµού, όχι µόνο παρέµενε άθικτη, αλλά έλαβε και νέα ορµή
τώρα που η κλασική γη είχε µετατραπεί σε πατρίδα, αποτελώντας σταθερό πλαίσιο
αναφοράς για τους έλληνες λόγιους στις προσπάθειες για την προαγωγή της παιδείας και
την ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας, συνεπικουρούµενη ασφαλώς από το όλο βαυαρικό
κλίµα που καθιστούσε τον αρχαίο κόσµο διαρκώς παρόντα µέσα στο νέο βασίλειο. Ένα
πανεπιστήµιο που θα προσέφερε εκπαίδευση στην υψηλότερη µορφή της θα αποτελούσε
την ιδανικότερη συνέχεια του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, θα εξύψωνε την παιδεία
οδηγώντας τα φώτα στην προγονική τους εστία, θα βοηθούσε το έθνος να ανέλθει από την
κατάπτωση στην οποία το οδήγησε η µακρόχρονη δουλεία και θα εκπλήρωνε τους πόθους
για την πνευµατική και υλική ισοτιµία µε την Ευρώπη.
Επιπλέον, η ίδρυση του Πανεπιστηµίου φαίνεται να συνιστά µια ευρύτερη και
µακροπρόθεσµη πολιτική σύλληψη. Λίγα χρόνια πριν ο Maurer είχε γράψει:
προορισµός της Ελλάδας είναι να µεταλαµπαδεύσει µια µέρα το φως του ευρωπαϊκού
πολιτισµού στην Ασία κι ακόµα πιο πέρα, και σε τούτο τη βοηθά η προνοµιούχα
γεωγραφική της θέση και η πνευµατική οξυδέρκεια των κατοίκων της. Και όπως
στάθηκε κάποτε η κοιτίδα του πολιτισµού για τη Ευρώπη, η οποία της ανταποδίδει
τώρα αυτή τη µόρφωση, πρέπει κι εκείνη – σύµφωνα µε τους αιώνιους νόµους της
ανταλλαγής – να επιστρέψει στην Ασία στην Αίγυπτο και στις άλλες χώρες της
Ανατολής εκείνο που έλαβε κι αυτή από εκείνες πριν από χιλιάδες χρόνια131.

Σ’ αυτή τη διατύπωση – «όραµα και προεικόνισµα» της Μεγάλης Ιδέας του Ιωάννη
Κωλέττη σύµφωνα µε τον Κ. Θ. ∆ηµαρά – δεν περιλαµβάνεται το Πανεπιστήµιο, ωστόσο
αυτό σύντοµα θα συνδεθεί µε ευρύτερους εθνικούς στόχους. Ο φαναριώτης µαθηµατικός
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Να σηµειώσουµε εδώ ότι το άρθρο 4 του κανονισµού του Πανεπιστηµίου ανέφερε: «Θέλουσι δε συστηθή
και καθέδραι δια τας ανωτέρας στρατιωτικάς επιστήµας». Η ανάπτυξη της Σχολής Ευελπίδων προφανώς
κατέστησε περιττή οποιαδήποτε τέτοια σκέψη.
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Γκ. Λ. Μάουρερ, Ο ελληνικός λαός, 421.
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Κωνσταντίνος Νέγρης (1804-1880), µετέπειτα τακτικός καθηγητής του Πανεπιστηµίου,
αρθρογραφώντας τον Ιούνιο του 1836 υπέρ την άµεσης σύστασής του και απαριθµώντας
τα οφέλη που θα προέκυπταν αναφέρει τους νέους που θα συρρεύσουν αµέσως από τις
περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι
επανερχόµενοι εις τα ίδια και επιδεικνύοντες εις τους συγγενείς των τας γνώσεις τας
οποίας απέκτησαν εις την ελευθέραν Ελλάδα θέλουν βεβαίως διεγείρει εις τας καρδίας
αυτών αισθήµατα τείνοντα εις το να διατηρήσωσι την ηθικήν ολοµέλειαν του
Ελληνικού έθνους, αν όχι την πολιτικήν την οποίαν περιστάσεις βίαιοι κατεσπάραξαν·
τούτο δε είναι τόσον αναγκαιότερον καθ’ όσον η πρόσφατος διάρρηξις της
132

εκκλησιαστικής ιεραρχίας ετάραξεν όχι ολίγον την ηθικήν ολότητα του έθνους

.

Αλλά και ο πρώτος πρύτανης του Πανεπιστηµίου, ο Κ. Σχινάς, στο λόγο που εκφώνησε
στα εγκαίνια του ιδρύµατος υποστήριξε:
Το Ελληνικόν παδιδακτήριον, […] κείµενον µεταξύ της Εσπέρας και της Έω, είναι
προωρισµένον να λαµβάνη αφ’ ενός µέρους τα σπέρµατα της σοφίας, και αφού τα
αναπτύξη εν εαυτώ ιδίαν τινά και γόνιµον ανάπτυξιν, να τα µεταδίδη εις την γείτονα
133

Έω νεαρά και καρποφόρα

.

Αυτή η Ανατολή δεν είναι άλλη από την καθ’ ηµάς Ανατολή, από τις περιοχές του
αλύτρωτου ελληνισµού, εποµένως «η κύρια ιδεολογική επιθυµία, η οποία έφερε προς την
σύσταση του Πανεπιστηµίου, είναι αυτή η πρόθεση για την βραδεία πολιτισµική
εξάπλωση των Ελλήνων προς την Μικρά Ασία, και µάλιστα προς την ενδοχώρα της»134.
Το µέσο για την επίτευξη αυτής της αποστολής δεν θα ήταν άλλο από τους οµογενείς
φοιτητές, οι οποίοι ερχόµενοι να σπουδάσουν στην Αθήνα θα λάµβαναν την ελληνική
παιδεία ώστε να στερεωθεί η εθνική τους συνείδηση, ενώ επιστρέφοντας στις πατρίδες
τους θα πολλαπλασίαζαν το αποτέλεσµα της, συµβάλλοντας έτσι στην ενότητα ολόκληρου
του ελληνικού έθνους.
Με άλλα λόγια βλέπουµε ότι το Πανεπιστήµιο χρησιµοποιείται εξαρχής για την
εξυπηρέτηση εθνικών και πολιτικών στόχων, στο πλαίσιο των οποίων καλούνται να
συµµετάσχουν οι φοιτητές, γεγονός που θα είχε άµεση συνέπεια µελλοντικά την
πολιτικοποίησή τους. Το Πανεπιστήµιο υπήρξε κάτι περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό
ίδρυµα, καθώς σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα η υψηλή αποστολή και ο «προορισµός» του
αποτέλεσαν µία από τις σταθερές της πανεπιστηµιακής ιδεολογίας και ρητορείας, ενώ µε
την τοποθέτηση των ανδριάντων στα προπύλαια του Πανεπιστηµίου από τη δεκαετία του
132

Κωνσταντίνος Νέγρης, «Πανεπιστήµιον», Αθηνά, αρ. 342, 6 Ιουνίου 1836, 1387-1388.
Κ. Θ. ∆ηµαράς, Εν Αθήναις, 34.
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1870 θα αποτελέσει το κατεξοχήν σύµβολο της εθνικής ενότητας και της αναγέννησης του
ελληνικού έθνους. Τα αντιθετικά ζεύγη Γρηγόριος Ε΄-Ρήγας και Κοραής- Καποδίστριας
θα σχηµατίσουν ένα εθνικό πάνθεο «το οποίο κατασκευάζεται για να εκφράσει, και να
συντελέσει να εκφραστεί, στο πλαίσιο των µορφωµάτων της επίσηµης ιδεολογίας, η
ενότητα του έθνους κάτω από τη σκέπη των µεγάλων ανδρών που σηµάδεψαν την ιστορία
του»135. Βέβαια οι µεγαλεπήβολες διακηρύξεις για τους σκοπούς που εξυπηρετούσε το
Πανεπιστήµιο δεν συµβάδιζαν πάντα µε την απρόσκοπτη εκπαιδευτική και επιστηµονική
λειτουργία του, συνυπάρχοντας µε κάθε είδους διατυπώσεις που διαπίστωναν παρέκκλιση
στην πράξη ή αντικειµενικά τους ανέτρεπαν, συγκαλύπτοντας ενδεχοµένως έτσι
πραγµατικές ελλείψεις και ανάγκες.
Όταν ο Ιωάννης Πανταζίδης (1827-1900) συνέγραψε το 1889 την πρώτη ιστορία του
Πανεπιστηµίου, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα χρόνων λειτουργίας του,
ανέφερε σχετικά µε την ίδρυσή του: «όπως και άλλοι πολλοί θεσµοί εισήχθησαν υπό της
αντιβασιλείας εις το αρτισύστατον ελληνικόν βασίλειον σχεδόν απαράλλακτοι όπως είχον
εν Γερµανία, ούτω και το ηµέτερον Πανεπιστήµιον ωργανίσθη κατά το παράδειγµα των
γερµανικών»136. Αρκετά χρόνια νωρίτερα, το 1875, ο ∆ηµήτριος Βερναρδάκης (18331907), ορµώµενος από την αντίθεσή του στον συνταγµατισµό και αναφερόµενος σε µια
σειρά θεσµών και συνηθειών που υιοθετήθηκαν στο ελληνικό κράτος, υποστήριξε ότι
«απηρνήθηµεν λοιπόν τα πάτρια και εδανείσθηµεν ολόκληρον σχεδόν τον βίον ηµών εκ
της ∆ύσεως», χωρίς µάλιστα να είναι βέβαιο «ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, ακόµα και εκ
της καλλίστης αυτού όψεως εξεταζόµενος, ήτο όλως αρµόδιος εις το ηµέτερον έθνος». Το
Πανεπιστήµιο αποτελεί ένα από τα παραδείγµατα, καθώς «ο κανονισµός του είναι αυτός
αυτότατος ο των πλείστων γερµανικών»137. Η άποψη ότι πολλοί θεσµοί του νεοελληνικού
κράτους οργανώθηκαν µε την εισαγωγή και επιβολή ξένων προτύπων, συµπληρωµένη
επιπλέον µε τη διαπίστωση ότι αυτά ήταν ξένα προς τον ελληνικό πολιτισµό και δεν
µπορούσαν να εφαρµοστούν λόγω της έλλειψης των αναγκαίων προϋποθέσεων, απαντά
αρκετά συχνά σε µεγάλο µέρος της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ακόµα και σε νεότερες
µελέτες διαβάζουµε ότι «πολιτικοί θεσµοί εντελώς ξένοι προς τον εγχώριο πολιτισµό
επιβλήθηκαν έξωθεν και δεν κατάφεραν να ριζώσουν εντελώς»138. Αναφερόµενος σε
διάφορες θεσµικές ρυθµίσεις όπως τη νοµοθεσία, το σύστηµα διακυβέρνησης, τον
135
136
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Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828, µτφ.
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κοινοβουλευτισµό ή την οργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών, ο Gunnar Hering τόνισε ότι
κανένας δεν µπήκε στον κόπο να εξηγήσει ποιοι άλλοι θεσµοί θα ήταν περισσότερο
κατάλληλοι για την ελληνική πραγµατικότητα και ποια εναλλακτικά σχέδια υπήρχαν,
υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν µπορούµε να θεωρήσουµε διάφορες ιδέες που
διαµορφώθηκαν, διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν ως αντιγραφές από χάρτινα πρότυπα139.
Ανάλογες απόψεις κυριάρχησαν αναφορικά µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου,
καθώς θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε µε τη µεταφορά της γερµανικής πανεπιστηµιακής
νοµοθεσίας, στην καλύτερη περίπτωση µε µικρή προσαρµογή της στις ελληνικές
συνθήκες, και ένδειξη για κάτι τέτοιο αναφέρεται, λόγου χάρη, ο τόπος σπουδών του
διδακτικού προσωπικού ή ο εντοπισµός αυτούσιων µεταφρασµένων τµηµάτων από νόµους
γερµανικών κρατών, χωρίς παρ’ όλα αυτά να υπάρχει µια συστηµατική µελέτη προς αυτή
την κατεύθυνση. Ο Παναγιώτης Κιµουρτζής έχει επισηµάνει έξοχα µια σειρά από
ζητήµατα που σχετίζονται µε τέτοιου είδους προσεγγίσεις: τον απόλυτο τρόπο µε τον
οποίο συνηθίζουµε να εκφέρουµε ανάλογες γενικές κρίσεις, την ανάγκη συγκριτικής
διερεύνησης που θα λαµβάνει υπόψη την οργάνωση των ευρωπαϊκών πανεπιστηµιακών
συστηµάτων, αλλά και την έντονη αλληλεπίδρασή τους, και την ανάγκη µελέτης όχι του
ερωτήµατος κατά πόσο το γερµανικό πρότυπο υπήρξε κυρίαρχο, αλλά γιατί συνέβη κάτι
τέτοιο και κυρίως βάσει ποιου προτύπου λειτούργησε τελικά το ελληνικό πανεπιστήµιο140.
Την εποχή που σχεδιάζεται και οργανώνεται το Πανεπιστήµιο τα πρότυπα που
θεωρούνται ως κυρίαρχα, ασκώντας επιρροή διεθνώς, είναι το γαλλικό ναπολεόντειο
σύστηµα, το αντίστοιχο γερµανικό, ή µάλλον ακριβέστερα πρωσικό, και τα δύο αρχαία
αγγλικά πανεπιστήµια. Όπως είδαµε όµως στο προηγούµενο κεφάλαιο, ένα σύστηµα
ανώτερης εκπαίδευσης δεν αποτελείται απλώς από ένα σύνολο σχολών και κανονισµών,
αλλά συναρτάται άµεσα µε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες µέσα στις
οποίες δηµιουργήθηκε, επιτελώντας καθορισµένες λειτουργίες και εξυπηρετώντας
συγκεκριµένους στόχους εντός αυτού του πλαισίου. Ως εκ τούτου η αυτούσια µεταφορά
κάποιου προτύπου, συνήθως µε µια απλή αντιγραφή των αντίστοιχων κανονισµών, είναι
µια διαδικασία αδύνατη και ατελέσφορη, εποµένως αυτό που έχει νόηµα είναι η
αναζήτηση της επιρροής διάφορων εκπαιδευτικών ιδεολογιών ή σχολών σκέψης άλλων
κρατών και η µελέτη της διασύνδεσής τους µε τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες
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Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, µτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, 2 τόµ.,
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2004, Α΄, 130-139.
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Το αγγλικό πανεπιστηµιακό σύστηµα δεν φαίνεται να απασχόλησε τους ιθύνοντες,
ενώ και οι αναφορές σε αυτό είναι ελάχιστες σε ολόκληρο τον αιώνα, υποδεικνύοντας την
περιορισµένη εξοικείωση µαζί του141. Οι έλληνες φοιτητές σε αγγλικά ιδρύµατα υπήρξαν
ελάχιστοι, γεγονός στο οποίο αναµφίβολα συνέβαλε η µεγαλύτερη απόσταση, άρα και η
σηµαντικότερη οικονοµική επιβάρυνση. Από την άλλη πλευρά, το αγγλικό σύστηµα
αναφερόταν σε µια κοινωνική και οικονοµική δοµή τελείως διαφορετική από την
ελληνική, συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστούµε τη µεταφορά του
κολεγιακού υποδείγµατος στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο. Το σχέδιο Ραγκαβή, οι
ενέργειες του υπουργείου, η θεσµοθέτηση της κατώτερης εκπαίδευσης ή η οργάνωση της
Σχολής Ευελπίδων στο πρότυπο της École Polytechnique φανερώνουν την επιρροή του
γαλλικού συστήµατος σε µερίδα λογίων της εποχής, ωστόσο µια εκτεταµένη µεταφορά
του, εξαιτίας των διαφορετικών κοινωνικών, οικονοµικών και ιδεολογικών συνθηκών της
χώρας, θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την εφαρµογή του. Άλλωστε η προσπάθεια
δηµιουργίας εξειδικευµένων επαγγελµατικών σχολών τόσο από τον Καποδίστρια όσο και
από την Αντιβασιλεία δεν είχε στεφθεί µε επιτυχία. Η σηµαντική επιρροή των
µεταρρυθµισµένων γερµανικών γυµνασίων και πανεπιστηµίων δεν θα πρέπει να αποδοθεί
αποκλειστικά στην παρουσία των Βαυαρών στην Ελλάδα. Η γερµανική οργάνωση ήδη
από εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να αποτελεί διεθνώς αντικείµενο µελέτης, µίµησης και
θαυµασµού λόγω της αποδοτικότητάς της και των αποτελεσµάτων που είχε αρχίσει να
παράγει. Ο σηµαντικός αριθµός Ελλήνων µε σπουδές στα γερµανικά κράτη αναµφίβολα
επηρεάστηκε από το συγκεκριµένο πρότυπο και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι διέκριναν σε
αυτό παρόµοιες εθνικές ανησυχίες και στόχους.
Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση των επιρροών στη διαµόρφωση του ελληνικού
Πανεπιστηµίου θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη δύο σηµαντικά στοιχεία. Πρώτον, την
έκδηλη προσπάθεια, τουλάχιστον από την πλευρά του υπουργείου, να προσαρµοστούν τα
διάφορα νοµοθετήµατα στα ελληνικά δεδοµένα και να αποφευχθούν θεσµοί ασύµβατοι µε
141

Αναφερόµενος ο Θεόδωρος Μανούσης στα βρετανικά πανεπιστήµια θα γράψει τo 1845: «ταύτα είναι
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Οξωνία και Κανταβριγία µετέβαλον ολιγώτερον τον αρχαίον αυτών σχολαστικόν οργανισµόν. Τα της
Σκωτίας και ιδίως το εν Εδιµβούργω έχει οργανισµόν όµοιον µε τα της Γερµανίας» (Περί Πανεπιστηµίων εν
γένει και ιδιαιτέρως περί του Οθωνείου Πανεπιστηµίου, 24). Αρκετά χρόνια αργότερα ο Κωνσταντίνος
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που συνδυάζουν την ελευθερία και την επιτήρηση. Η περιγραφή της οργάνωσης του διδακτικού σώµατος,
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λειτουργίας τους. Βλ. Λόγος εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστηµίου Κ.
Παπαρρηγοπούλου τη 22 Οκτωβρίου 1872 ηµέρα της επισήµου εγκαθιδρύσεως αυτού, Αθήνα 1873.
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την ελληνική πραγµατικότητα. ∆εύτερον, το γεγονός ότι ο πρώτος, «προσωρινός»
κανονισµός ήταν ανοιχτός σχεδόν σε κάθε θέµα που περιλάµβανε, κάτι που τον
καθιστούσε έτοιµο για οποιαδήποτε προσαρµογή. Οι δυσλειτουργίες και οι ελλείψεις που
παρατηρήθηκαν µε την πάροδο του χρόνου οδήγησαν σε σταδιακές µεταβολές και
διορθώσεις µε στόχο την καλύτερη προσαρµογή του θεσµού στις ελληνικές συνθήκες. Στις
επικρίσεις και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, στις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν,
στις αποφάσεις που λήφθηκαν, όπου ενεργό ρόλο διαδραµάτισαν και οι πανεπιστηµιακοί
φορείς, ανιχνεύονται διαρκώς στοιχεία που δεν προέρχονται από τη νοµοθεσία των
γερµανικών πανεπιστηµίων. Σε αυτό το σηµείο δεν θα πρέπει να ξεχνάµε την σηµαντική
γαλλική επιρροή στην ελληνική πνευµατική ζωή. Συµβιβάζεται άραγε η διαπίστωση περί
«γερµανικού» πανεπιστηµίου µε το γεγονός ότι οι επιδράσεις της γαλλικής σκέψης και
εµπειρίας υπήρξαν έντονες, πολύµορφες και ριζωµένες βαθύτερα στην ελληνική ιστορία
απ’ ό,τι οι γερµανικές; Εποµένως το σηµαντικότερο θέµα που θα πρέπει να µας απασχολεί
τελικά είναι πώς λειτούργησε το Πανεπιστήµιο στην πράξη, ένα ερώτηµα που για να
απαντηθεί προϋποθέτει τη συστηµατική µελέτη των σχολών, των εδρών, των διδασκόντων
και των µαθηµάτων του ιδρύµατος.
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Ο «προσωρινός» κανονισµός του 1837, µε βάση τον οποίο ιδρύθηκε το
Πανεπιστήµιο, ήταν ένα συνοπτικό κείµενο που περιέγραφε σε γενικές γραµµές την
οργάνωση και τη λειτουργία του ιδρύµατος, αφήνοντας παράλληλα πλήθος θεµάτων
ανοιχτά, ασαφή ή εκκρεµή. Η επίλυσή τους παραπέµφθηκε στις «οριστικές διατυπώσεις»,
οι οποίες θα προέκυπταν «από την πείραν την πηγάζουσαν από την ανάπτυξιν του»
ιδρύµατος, έτσι ώστε να «εµπορέση να τελειοποιηθή κατά τας πραγµατικάς χρείας του
Βασιλείου µας βαθµηδόν»1. Έτσι, από το επόµενο έτος άρχισαν να εκδίδονται διατάγµατα
του Υπουργείου και αποφάσεις της Συγκλήτου που καταργούσαν, συµπλήρωναν ή
τροποποιούσαν διατάξεις του κανονισµού, δηµιουργώντας παράλληλα θεσµούς που
κρίνονταν απαραίτητοι για την καλύτερη λειτουργία του ιδρύµατος. Από την επόµενη
κιόλας δεκαετία ξεκίνησαν οι προσπάθειες του Υπουργείου για την σύνταξη ενός
οριστικού οργανισµού του Πανεπιστηµίου, ορισµένες φορές µε τη συνεργασία των
ακαδηµαϊκών οργάνων. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα συντάχθηκαν τουλάχιστον
δεκατρία σχέδια νόµου, χωρίς όµως κανένα από αυτά να γίνει τελικά νόµος, καθώς
ορισµένα δεν υποβλήθηκαν καν στη Βουλή, ενώ και εκείνα που υποβλήθηκαν δεν
συζητήθηκαν2. Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα παρατηρήθηκαν αρκετές ακόµα
προσπάθειες για την ψήφιση νοµοσχεδίων σχετικών µε πανεπιστηµιακά ζητήµατα3,
ωστόσο νέος ολοκληρωµένος οργανισµός του Πανεπιστηµίου ψηφίστηκε µόλις το 1911,
οπότε µε τους νόµους ˏΓΩΚΓ΄ και ˏΓΩΚΕ΄ δηµιουργήθηκαν το «Εθνικό» και το
«Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο, αντίστοιχα4.
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρακολουθήσουµε την εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου
αναφορικά µε µια σειρά θεµάτων: σχολές, προσαρτήµατα, έδρες, διδακτικό προσωπικό,
1

Από το «∆ιάταγµα περί συστάσεως του Πανεπιστηµίου» στο Αρ. Βαµπάς, Οι νόµοι του Εθνικού
Πανεπιστηµίου. Εκδιδόµενοι επί της πρυτανείας Κωνσταντίνου Ν. Κωστή αποφάσει της Ακαδ. Συγκλήτου και
δαπάνη του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1885, 64.
2
Βλ. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, 2004, 260-264.
3
Βλ. Περσεφόνη Α. Σιµενή, Μεταρρύθµιση και αντίδραση: Το Πανεπιστήµιο Αθηνών απέναντι στις
εκπαιδευτικές αλλαγές (1899-1926), Αθήνα: Gutenberg, 2008, 46-125.
4
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 178, 12 Ιουλίου 1911 και αρ. 183, 17 Ιουλίου 1911. Αµφότεροι οι νόµοι,
µαζί µε µετέπειτα τροποποιήσεις, αναδηµοσιεύονται στο Πρυτανεία Ιωάννου Ε. Μεσολωρά. Συλλογή νόµων
και Β. διαταγµάτων περί οργανισµού του Εθνικού και του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1916. Το
Πανεπιστήµιο διχοτοµήθηκε προκειµένου να απορροφηθεί το κληροδότηµα του Ιωάννη ∆οµπόλη, ο οποίος
είχε θέσει ως όρο τη δηµιουργία πανεπιστηµίου µε το όνοµα του Ιωάννη Καποδίστρια.
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φοίτηση, εξετάσεις, φροντιστήρια και εργαστήρια. Χωρίς να αγνοηθεί το ευρύτερο
πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, θα επικεντρωθούµε στη λειτουργία του φυσικού
και του µαθηµατικού τµήµατος της Φιλοσοφικής Σχολής, εκεί δηλαδή όπου
τοποθετήθηκαν εξαρχής οι φυσικές και µαθηµατικές επιστήµες, µέχρι την οριστική
αυτονόµησή τους το 1904. Παράλληλα, θα εξεταστούν προτάσεις που διατυπώθηκαν,
αλλά τελικά δεν νοµοθετήθηκαν, αντιλήψεις και στάσεις που επικράτησαν, σε µια
προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας του ιδρύµατος και του ρόλου που κλήθηκαν να
διαδραµατίσουν οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες. Η λεπτοµερής έκθεση της διδασκαλίας
καθεµίας από αυτές αποτελεί αντικείµενο των επόµενων τεσσάρων, περισσότερο
εξειδικευµένων κεφαλαίων.

∆ιοίκηση και οικονοµικά

Σύµφωνα µε τον κανονισµό του 1837, το Πανεπιστήµιο βρισκόταν υπό την «άµεσον
επιτήρησιν» του Υπουργείου της Παιδείας. Η διεύθυνση και η «αστυνοµία» του ιδρύµατος
ανατέθηκε στον «πρύτανη (recteur)», και της κάθε σχολής στον «σχολάρχη (doyen)», οι
οποίοι µαζί µε τον πρύτανη του προηγούµενου έτους και τρεις άλλους καθηγητές
αποτελούσαν το «συµβούλιον του πανεπιστηµίου» (άρθρα 27, 33). Οι πρώτες
ακαδηµαϊκές αρχές διορίστηκαν από τον βασιλιά, όµως στη συνέχεια προβλεπόταν η
εκλογή τους από την ολοµέλεια των τακτικών καθηγητών. Κάθε χρόνο θα εξέλεγαν δύο
υποψηφίους για τη θέση του πρύτανη, από τους οποίους ο βασιλιάς θα επέλεγε τον έναν,
ενώ θα εξέλεγαν άµεσα τους σχολάρχες κάθε σχολής. Προσωρινά, ακριβέστερα «µέχρι
νεωτέρας διατάξεως», ο κανονισµός παραχωρούσε το δικαίωµα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι και στις άλλες δύο βαθµίδες των καθηγητών, δηλαδή στους επίτιµους και τους
εκτάκτους
Τον Οκτώβριο του 1841 οι πανεπιστηµιακές αρχές έλαβαν «καταλληλότερες»
ονοµασίες ως εξής: ο «προπρύτανης» µετονοµάστηκε σε «αντιπρύτανη», η «σχολαρχία»
και οι «σχολάρχες» σε «κοσµητεία» και «κοσµήτορες» αντίστοιχα, και το «συµβούλιο του
πανεπιστηµίου» σε «Ακαδηµαϊκή Σύγκλητο». Παράλληλα, µε το διάταγµα «περί της
εκλογής των νέων αρχών του Πανεπιστηµίου», αυξήθηκε ο αριθµός των µελών της
Συγκλήτου από 9 σε 10, µε την προσθήκη ενός άλλου καθηγητή, και καθορίστηκε ότι δύο
από τους καθηγητές θα έπρεπε να είναι µέλη της προηγούµενης Συγκλήτου. Με το ίδιο
διάταγµα επικυρώθηκε το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των επίτιµων καθηγητών,
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ωστόσο οι έκτακτοι καθηγητές αποκλείστηκαν από τα πανεπιστηµιακά αξιώµατα, καθώς
τους αφαιρέθηκε το δικαίωµα του εκλέγεσθαι. Σηµαντικότερες ήταν οι αλλαγές που έγιναν
στον τρόπο εκλογής του πρύτανη και των κοσµητόρων, αφού αποφασίστηκε ότι για το
αξίωµα του πρύτανη θα εκλέγονταν τρεις αντί για δύο υποψήφιοι, από τους οποίους θα
επιλεγόταν ο ένας, ενώ αφαιρέθηκε από τις σχολές το δικαίωµα της άµεσης εκλογής του
κοσµήτορα, µιας και τώρα έπρεπε να εκλέγουν δύο υποψηφίους, από τους οποίους και
πάλι ο βασιλιάς θα επέλεγε τον έναν5.
Με αυτές τις τροποποιήσεις ο βασιλιάς – στην πραγµατικότητα ο υπουργός – είχε
περισσότερες δυνατότητες να επιλέγει τον πρύτανη της αρεσκείας του, δηλαδή το
πρόσωπο που, σύµφωνα µε τον κανονισµό, είχε «την υπέρτατην επιτήρησιν των
υποθέσεων του Πανεπιστηµίου», συγκεντρώνοντας το σύνολο σχεδόν των εξουσιών. Στην
πράξη, το Υπουργείο επέλεγε κατά κανόνα ως πρύτανη ή κοσµήτορα εκείνον που είχε
πάρει τις περισσότερες ψήφους, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν έλειψαν και
περιπτώσεις αναγόρευσης στα παραπάνω αξιώµατα υποψηφίων που είχαν µειοψηφήσει.
Αρκετές φορές επιλέχτηκε ο υποψήφιος που ήταν αρεστός στην κυβέρνηση, τον υπουργό
ή τον βασιλιά, µε αυτές τις προτιµήσεις να εκδηλώνονται σαφέστερα στις περιπτώσεις
ισοψηφίας. Αιτία αποκλεισµού ενός υποψηφίου µπορούσε να αποτελεί η συµµετοχή σε
κόµµα της αντιπολίτευσης ή η έλλειψη, κατά την κρίση του υπουργού, του απαιτούµενου
ακαδηµαϊκού ή κοινωνικού κύρους. Πάντα εκδηλωνόταν µια σαφής προτίµηση σε
πρόσωπα τα οποία συνδέονταν µε το εκάστοτε κυβερνών κόµµα, ή διακρίνονταν για το
κύρος τους και την «υπερκοµµατική» τους τοποθέτηση, ή δεν εκδήλωναν φανερά τις
πολιτικές προτιµήσεις τους. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες συχνά παρενέβαιναν και
καθηγητές ή οµάδες καθηγητών του Πανεπιστηµίου οι οποίοι, ανάλογα µε τις προσβάσεις
που είχαν στην πολιτική εξουσία, επηρέαζαν θετικά ή αρνητικά την τελική επιλογή6.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του ιδρύµατος, ο κανονισµός προέβλεπε ότι
«άπαντα του πανεπιστηµίου τα αναλώµατα θέλουσι δίδεσθαι από το εκκλησιαστικόν
ταµείον,

καθόσον

δεν

λαµβάνονται

από

την

ιδιαιτέραν

προικοδότησιν

του

πανεπιστηµίου». Βέβαια µέχρι τα µέσα αυτά να επαρκέσουν, «θέλουν γίνεσθαι αι
αναγκαίαι προκαταβολαί από το δηµόσιον ταµείον» (άρθρο 2). Το Εκκλησιαστικό Ταµείο
και η επιτροπή διαχείρισής του δηµιουργήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 1834, µετά την
απόφαση της Αντιβασιλείας να διαλύσει µεγάλο πλήθος µονών, οπότε η µοναστηριακή

5

Για τα σχετικά διατάγµατα βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 54-55.
Βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 135-137, όπου παρατίθενται διάφορες χαρακτηριστικές
περιπτώσεις.
6
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περιουσία περιήλθε στο κράτος, ενώ αποφασίστηκε να διατεθεί για την ενίσχυση του
εκπαιδευτικού συστήµατος και την υλική και πνευµατική βελτίωση του κατώτερου
κλήρου7. Επιπλέον, το διάταγµα της 20ής Μαΐου 1836 «περί εκποιήσεως εκκλησιαστικών
κτηµάτων» όριζε ότι «όσα δε ερείπια εκκλησιών και µετοχίων υπάγονται εις διαλελυµένα
µοναστήρια θέλουν εκποιηθεί ανυπερθέτως δια της επί των εκκλησιαστικών Γραµµατείας
[…] και το εκ της εκποιήσεως αυτών εξαγόµενον θέλει χρησιµεύσει αποκλειστικώς εις
ανέγερσιν ενός πανεπιστηµίου»8. Τα έσοδα του Ταµείου κατά την πρώτη δεκαετία
λειτουργίας του κάλυπταν λιγότερες από τις µισές δαπάνες του εκπαιδευτικού µηχανισµού,
ενώ τις επόµενες δεκαετίες το ποσοστό αυτό µειώθηκε περισσότερο9. ∆εν είναι γνωστό
εάν µέρος από αυτά τα χρήµατα συνεισέφερε στη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, ωστόσο
µεγάλο µέρος των εξόδων που απαιτήθηκαν για την ίδρυση και τη λειτουργία του
καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς µέχρι τα µέσα του αιώνα οι κρατικές
δαπάνες για την ανώτερη εκπαίδευση αποτελούσαν το µεγαλύτερο µερίδιο (περίπου το
1/5) των συνολικών εκπαιδευτικών δαπανών10.
Σύντοµα όµως το Πανεπιστήµιο άρχισε να σχηµατίζει και τη δική του περιουσία,
προερχόµενη από τις αθρόες δωρεές και κληροδοτήµατα ιδιωτών. Ήδη από το 1833 ο
∆ηµήτριος Γαλανός, οικοδιδάσκαλος στην Καλκούτα των Ινδιών, διέθεσε µε διαθήκη τη
µισή περιουσία και την πλούσια βιβλιοθήκη του από χειρόγραφα ινδικών µεταφράσεων
«υπέρ της πρώτης εν Αθήναις Ακαδηµίας»11. Μετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου οι
δωρεές πολλαπλασιάστηκαν και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Χάρη σε αυτές το ίδρυµα απέκτησε σταδιακά µια αρκετά µεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία, οι µόνιµες πρόσοδοι της οποίας εξασφάλιζαν τη συνέχιση της λειτουργίας του.
Οι δωρεές δεν ήταν πάντα αυθόρµητες, καθώς συχνά υποκινήθηκαν από άµεσες ή
έµµεσες εκκλήσεις των πανεπιστηµιακών φορέων, µε χαρακτηριστικότερη περίπτωση την
7

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 41, 21 ∆εκεµβρίου 1834/2 Ιανουαρίου 1835. Για τη διάλυση των
µοναστηριών και την ίδρυση του ταµείου βλ. John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο
ελληνικό βασίλειο (1833-1843), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 21997 (11985), 216-217.
8
Θεόδωρος Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νοµοθεσία από του 1833 µέχρι του 1875, τόµ.
ΣΤ΄, Αθήνα 1875, 425.
9
Στο ίδιο, 420-422.
10
Για ένα εν εξελίξει ερευνητικό έργο σχετικά µε τα οικονοµικά της εκπαίδευσης από την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα βλ. Παναγιώτης Κιµουρτζής, «Πανεπιστήµιο και
οικονοµία στην Ελλάδα (1837-1862)», Σήφης Μπουζάκης (επιµ.), Ιστορία της Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Πάτρα, 6-8 Οκτωβρίου
2006), Αθήνα: Gutenberg, 2008, 147-162 και την εισαγωγή του ιδίου στο Andy Green, Εκπαίδευση και
συγκρότηση του κράτους: Η ανάδυση των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ,
µτφ. Π. Κιµουρτζής, Γ. Μανιώτη, Αθήνα: Gutenberg, 2010, απ’ όπου προέρχεται και το στοιχείο που
παρατίθεται.
11
Ιωάννης Πανταζίδης, Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1889,
48.
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οικοδόµηση του κτηρίου του Πανεπιστηµίου. Καθώς η οικία του Σταµάτη Κλεάνθη (18021862) στην Πλάκα, όπου εγκαταστάθηκε αρχικά το ίδρυµα, δεν επαρκούσε για τη
λειτουργία του, αποφασίστηκε η οικοδόµηση ενός νέου κτηρίου για τις ανάγκες της
διδασκαλίας και τη στέγαση της βιβλιοθήκης και των επιστηµονικών συλλογών. Τον
Ιανουάριο του 1839 συγκροτήθηκε µία επιτροπή που θα συγκέντρωνε συνδροµές γι’ αυτό
το σκοπό, αποτελούµενη από τους Γ. Κουντουριώτη και Α. Ζαΐµη, αντιπροέδρους του
Συµβουλίου της Επικρατείας, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον A. C. Brandis, τον πρύτανη
Γ. Α. Ράλλη, τον τραπεζίτη Θ. Ράλλη, τον γυµνασιάρχη Γ. Γεννάδιο και τους καθηγητές Ν.
Βάµβα και Κ. Σχινά, µε άλλα λόγια είχε σύνθεση ενδεικτική της βαρύτητας του έργου που
αναλάµβανε. Η πρώτη ενέργεια της επιτροπής ήταν να απευθύνει πρόσκληση «προς
άπαντας τους Έλληνας του Βασιλείου», «προς τους πανταχού της οικουµένης
παρεπιδηµούντας Έλληνας» και «προς τους παρ’ άπασι τοις έθνεσι φιλέλληνας», ζητώντας
οικονοµική ενίσχυση για την ανέγερση του Πανεπιστηµίου και τονίζοντας παράλληλα την
εθνική σηµασία του εγχειρήµατος12. Η έκκληση της επιτροπής έτυχε θερµής ανταπόκρισης
και άρχισαν να εισρέουν διάφορα ποσά, τόσο από το εσωτερικό όσο και κυρίως από το
εξωτερικό. Με αυτά τα χρήµατα ξεκίνησε η οικοδόµηση του Πανεπιστηµίου, σε σχέδια
του Christian Hansen (1803-1883), µε τον θεµέλιο λίθο να τίθεται από τον ίδιο τον Όθωνα
στις 2 Ιουλίου 1839, παρότι οι διαθέσιµοι πόροι δεν κάλυπταν ακόµα τον προϋπολογισµό
που είχε ορίσει ο αρχιτέκτονας. Τον Νοέµβριο του 1841 το Πανεπιστήµιο µετακόµισε στο
νέο κτήριο, ωστόσο η πρόσθια πλευρά ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, χάρη στη
δωρεά του πρώην ηγεµόνα της Σερβίας Miloš Obrenović (1780-1860) και µε τη σύναψη
δανείου από την Εθνική Τράπεζα. Οι εργασίες συνεχίστηκαν, µε τη συνδροµή του κράτους
και οµογενών, και τελικά το κτήριο ολοκληρώθηκε το 1864, χάρη στη γενναία συνεισφορά
του οµογενούς από την Πετρούπολη ∆ηµήτριου Μπερναρδάκη (1800-1870), έχοντας
στοιχίσει έως τότε γύρω στις 800.000 δραχµές13.
Οι οικονοµικές ενισχύσεις συνεχίστηκαν, συνήθως µε πράξεις δωρεάς ή µε διαθήκη,
έχοντας ως σκοπό την εκπαίδευση των νέων γενικά, την ενίσχυση της περιουσίας του
ιδρύµατος, ώστε να εξασφαλιστεί µε αυτό τον τρόπο η οικονοµική ανεξαρτησία του, αλλά
και πιο εξειδικευµένους στόχους: χορήγηση υποτροφιών, βράβευση αριστούχων φοιτητών,
πλουτισµός των επιστηµονικών συλλογών, εξοπλισµός των εργαστηρίων, ενίσχυση της

12

Στο ίδιο, 296-299.
Για τις διάφορες φάσεις οικοδόµησης του πανεπιστηµίου βλ. Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 16-28, 67-72, 168174, 296-299· Γιάννης Βλαχογιάννης, «Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Σκηνές ζωντανές από την ιστορία του»,
Νέα Εστία 22 (1937): 1799-1818 και Αριστ. Κ. Σκαρπαλέζος, Από την ιστορίαν του Πανεπιστηµίου Αθηνών
13
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βιβλιοθήκης, έκδοση συγγραµµάτων, σύσταση ποιητικών, φιλολογικών και ιστορικών
διαγωνισµών, βράβευση µονογραφιών. Η µελέτη αυτών των δωρεών έδειξε ότι οι
περισσότερες και µεγαλύτερες έγιναν την περίοδο 1850-1880 και ότι στην πλειονότητά
τους προήλθαν από έλληνες οµογενείς, για τους οποίους η σχηµατική εικόνα που
παρουσιάζεται βρίσκεται πολύ κοντά στο στερεότυπο του εθνικού ευεργέτη. Πάνω από το
ένα τρίτο από αυτούς ζούσαν σε παροικίες της Ρωσίας και της Ρουµανίας, ενώ σηµαντικός
είναι και ο αριθµός όσων κατοικούσαν σε αστικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
και σε παροικίες της Ευρώπης. Αναφορικά µε τον τόπο καταγωγής τους, τη πιο ευρεία
οµάδα συνιστούν οι Ηπειρώτες, ενώ σηµαντική είναι και η αντιπροσώπευση των Χιωτών.
Στο µεγαλύτερο ποσοστό ήταν έµποροι, χωρίς να λείπουν και πολλοί κτηµατίες, ενώ,
τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους δεν είχαν διαδόχους14.
Το Πανεπιστήµιο απέδωσε ιδιαίτερες τιµές στους δωρητές και ευεργέτες του,
αφιερώνοντας σε αυτούς την εορτή των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), µε την τέλεση
µνηµόσυνου και την εκφώνηση πανηγυρικού λόγου. Οι δωρεές δηµοσιεύονται σε
πανεπιστηµιακά έντυπα και στον τύπο της εποχής, ενώ αναφέρονται τιµητικά και
εκθειάζονται στους απολογιστικούς λόγους που εκφωνούν κάθε χρόνο οι απερχόµενοι
πρυτάνεις. Μπορεί να τονίζονται οι µεγάλες δωρεές των πλούσιων οµογενών, ωστόσο δεν
απουσιάζουν και οι αναφορές στην προσφορά φτωχών βιοπαλαιστών, όπως του υπηρέτη
∆ηµήτριου Φάφαλη, που προσέφερε 28 δραχµές, του κρητικού οπλαρχηγού Βαρνάβα, που
δώρισε το σπαθί και το πιστόλι του, ή του «ακονητή ξυραφιών» ∆ηµήτριου Οκά από το
Μέτσοβο, ο οποίος από την περιουσία του των 600 δραχµών προσέφερε τις 20 στο
Πανεπιστήµιο. «Τι δεν ηδύνατο να κατορθώσι έθνος έχων τοιαύτας ψυχάς!», σχολίασε
µετά την πρώτη δωρεά ο πρύτανης Ν. Βάµβας15. Όλες αυτές οι τιµές στόχευαν ασφαλώς
στην ενθάρρυνση της διάθεσης προσφοράς στο Πανεπιστήµιο.
Μέσω όλων αυτών των δωρεών και των κληροδοτηµάτων το Πανεπιστήµιο
σχηµάτισε µεγάλη περιουσία, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1870 ανερχόταν σε
1.639.712 δρχ. η ακίνητη και σε 1.201.115 δρχ. η κινητή, ενώ στο τέλος της δεκαετίας του

(Ιστορικά κείµενα και ιστορικά στοιχεία), Αθήνα 1964, 31-39. Η δαπάνη τελικά ήταν µεγαλύτερη, καθώς
διάφορες εργασίες συνεχίστηκαν και τα επόµενα χρόνια.
14
Βάσω Θεοδώρου, «Οι δωρεές των Ελλήνων του εξωτερικού στο Πανεπιστήµιο τον 19ο αιώνα: Η εξέλιξη
µιας πρακτικής», Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Παιδεία, Α΄, 223-234.
15
Λογοδοσία Ν. Βάµβα, 1844/45, 12· Λογοδοσία Ι. Σούτσου, 1847/48, 25· Λογοδοσία Ι. Ολυµπίου, 1855/56,
15. Οι πρυτανικοί λόγοι παρατίθενται µε το όνοµα του απερχόµενου πρύτανη και το έτος της πρυτανείας
του. Για την πλήρη αναγραφή των τίτλων βλ. Βιβλιογραφία. Οι λόγοι του Πανεπιστηµίου µέχρι το 1900
καταγράφονται στο Ευφηµία Χρ. Εξίσου, «Πρυτανικοί και Πανηγυρικοί Λόγοι του Πανεπιστηµίου Αθηνών
1837-1900. Βιβλιογραφική καταγραφή», Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ-ΕΙΕ 10 (1988): 471-507.
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1880 έφθασε περίπου τα 5,5 εκατοµµύρια δραχµές16. Έτσι, το Πανεπιστήµιο µπορούσε να
καλύπτει από την ιδιαίτερη περιουσία του µεγάλο µέρος των λειτουργικών εξόδων του,
όπως µισθούς του κατώτερου διοικητικού προσωπικού και του βοηθητικού προσωπικού
παραρτηµάτων και εργαστηρίων, υποτροφίες, πλουτισµό συλλογών, αγορές βιβλίων και
οργάνων, έξοδα των σχολών, συντήρηση κτηρίων κ.λπ. Στον κρατικό προϋπολογισµό
εγγράφονταν οι µισθοί και τα επιµίσθια των καθηγητών, οι µισθοί ορισµένων υπαλλήλων
της γραµµατείας και των επιµελητών συλλογών και εργαστηρίων, ορισµένα έξοδα των
προσαρτηµάτων, ενώ χορηγούνταν κάθε χρόνο και κάποιο γενικότερο βοήθηµα. Βέβαια,
οι κρατικές δαπάνες ήταν µεγαλύτερες από τα χρήµατα που δαπανούσε το ίδιο το
Πανεπιστήµιο από την περιουσία του. Για παράδειγµα, το ακαδηµαϊκό έτος 1878-1879 το
κράτος πλήρωσε περίπου 325.000 δραχµές, ενώ τα έξοδα του Πανεπιστηµίου από την
περιουσία του ανήλθαν σε περίπου 170.000 δραχµές17. Παρότι, σύµφωνα µε τον
κανονισµό, η Ακαδηµαϊκή Σύγκλητος ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη «περί των
συµφερόντων του καταστήµατος», πρακτικά καθιερώθηκε η έγκριση του προϋπολογισµού
και του απολογισµού του Πανεπιστηµίου από το Υπουργείο, κάτι που κατοχυρώθηκε
νοµοθετικά το 1882 µε τον νόµο ˏΑΜΑ΄ «περί διαχειρίσεως της περιουσίας του
Πανεπιστηµίου», δίνοντας παράλληλα στο Υπουργείο τη δυνατότητα διαγραφής ή
ελάττωσης πιστώσεων, ενώ καµία δαπάνη δεν µπορούσε να γίνει χωρίς την έγκρισή του18.
Τέλος, το Πανεπιστήµιο λάµβανε ένα επιπλέον ποσό από τους φοιτητές ως εκπαιδευτικά
τέλη και εξέταστρα. Τη σηµαντική αύξηση αυτών των τελών το 1892 ακολούθησε τρία
χρόνια αργότερα η απόφαση για ετήσια επιχορήγηση του Πανεπιστηµίου, ύψους 200.000
δραχµών, από αυτά τα έσοδα19. Ωστόσο, εξακολούθησαν τα παράπονα εκ µέρους των
πρυτανικών αρχών ότι το κράτος εισέπραττε περισσότερα χρήµατα µέσω των τελών από
όσα απέδιδε τελικά στο Πανεπιστήµιο20.

Σχολές και Προσαρτήµατα

Το Πανεπιστήµιο συγκροτήθηκε από τέσσερις σχολές: της Θεολογίας, των Νοµικών
Επιστηµών, της Ιατρικής και της «Φιλοσοφίας και της άλλης εγκυκλίου παιδείας» (άρθρο

16

Βλ. Λογοδοσία Ε. Καστόρχη, 1871/72, 73-79 και Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 268.
Λογοδοσία Ν. Μ. ∆αµαλά, 1878/79, 32-33.
18
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 56-57.
19
Νόµος ˏΒΤΕ΄ «Περί εκπαιδευτικών τελών», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 17, 15 Ιουλίου 1895.
17
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3), µάλιστα µε αυτή ακριβώς τη σειρά, ακολουθώντας προφανώς την καθιερωµένη
ιεράρχηση των σχολών των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Επιπλέον, το συγκεκριµένο
άρθρο του κανονισµού κατέληγε στην εξής διατύπωση: «περί δε του αν ήναι
καταλληλότερον ή όχι, αντί της φιλοσοφικής σχολής, να τεθώσι δύο άλλαι, ή να διαιρεθή
αυτή εις τµήµατα, όταν ο αριθµός των µελών της περισσεύση, τούτο, ως και η δήλωσις
των εις εκάστην σχολήν ανήκοντων κλάδων, απόκειται εις τους ορισµούς των οριστικών
διατυπώσεων του πανεπιστηµίου». Είναι φανερό ότι εδώ απηχούνται οι συζητήσεις που
προηγήθηκαν της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου, και πιο συγκεκριµένα η πρόταση Ραγκαβή
για την ίδρυση ξεχωριστής φυσικοµαθηµατικής σχολής, σε αναλογία µε τις γαλλικές
σχολές επιστηµών. Σύντοµα η Φιλοσοφική Σχολή διαιρέθηκε σε τρία τµήµατα –
φιλολογικό, µαθηµατικό, φυσικό – που οδηγούσαν σε ξεχωριστά διπλώµατα, και το
ζήτηµα της αυτόνοµης φυσικοµαθηµατικής σχολής τέθηκε ξανά επί της ουσίας αρκετές
δεκαετίες αργότερα.
Η συγκεκριµένη επιλογή δεν σχετίζεται µόνο µε τις επικρατούσες απόψεις της
εποχής σχετικά µε την ενότητα των επιστηµών και την προεξάρχουσα θέση της
φιλοσοφίας, αλλά εκφράζει και την κυρίαρχη αντίληψη για το είδος της διδασκαλίας που
έπρεπε να προσφέρει το Πανεπιστήµιο. Σύµφωνα µε τον πρώτο πρύτανη Κωνσταντίνο
Σχινά, «η φιλοσοφία είναι ο κοινός σύνδεσµος των επιστηµών εν γένει, η πηγή, αφ’ ης
απορρέουσιν άπασαι»21. Αλλά και ο καθηγητής της χηµείας Αλέξανδρος Βενιζέλος (18121862) υποστήριξε λίγα χρόνια αργότερα:
η φιλοσοφία, η πρωτότοκος αυτή θυγάτηρ της ελληνικής ευφυίας, η επιστήµη των
επιστηµών, είναι κυρίως η ακαδηµαϊκή επιστήµη […]. Αυτή δεικνύει εκάστης των
λοιπών επιστηµών τας αιτίας, την αξίαν, τον προς αλλήλας σύνδεσµον αυτών προς
συµπλήρωσιν εντελούς κύκλου ιδεών· έτι δε και αι σχέσεις αυτής προς τας λοιπάς
επιστήµας, εις ας παρέχει τας πρώτας γενικάς ιδέας είναι προφανείς. […] Αυτής το
υγιές και άδολον γάλα πρέπει πρώτον να θηλάσωσι πάντες, και ιατροί, και πολιτικοί,
και νοµικοί, και θεολόγοι, και διδάσκαλοι, και οι περί τας φυσικάς και µαθηµατικάς
επιστήµας ασχολούµενοι22.

Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει ενδιαφέρον η αντίληψη που επικρατεί για το σκοπό
της διδασκαλίας των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών:

20

Βλ. ενδεικτικά Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 102-117 και Λογοδοσία Σ. Κ.
Σακελλαροπούλου, 1901/02, 15.
21
Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστηµίω σπουδών διατηρητέας µεθόδου και τάξεως, Αθήνα 1838, 6.
22
Λογοδοσία Θ. Μανούση 1845/46, 22-23. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
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Η Μαθηµατική παρέχει µεγίστην εις το ανθρώπινον πνεύµα κατ’ είδος τε και καθ’
ύλην ωφέλειαν. Και κατ’ είδος µεν ωφελεί τα µέγιστα· διότι ασκεί, οξύνει, και
τελειοποιεί την ανθρώπινην διάνοιαν, εθίζουσα µεν αυτήν εις την ζήτησιν και εύρεσιν
των διαφόρων αναφορών και την µεθοδικήν και ασφαλή της αληθείας έρευναν,
επισχύουσα δε την συνδυαστικήν και κριτικήν του πνεύµατος δύναµιν. Καθ’ ύλην δε
ωφελεί ουχ ήττον· διότι διδάσκει τον άνθρωπον αληθείας βεβαίας ευρυτάτην εχούσας
την εφαρµογήν και υπόκειται βάσις […] τόσων άλλων πρακτικών επιστηµών, λίαν
ωφελίµων εις τους ανθρώπους. […] Έτι δε µεγαλυτέρα δεικνύεται των φυσικών
επιστηµών η αξία, όταν αναλογισθώµεν, ότι αύται συντελούσι τα µέγιστα εις την
ανάπτυξιν του ηµετέρου νοός, ότι δια της ερεύνης της φύσεως οδηγούσιν ηµάς εις την
τελειοτέραν ηµών αυτών γνώσιν, από δε τις θεωρίας των θαυµασίων φαινοµένων της
Φύσεως υψώνουσι το ηµέτερον πνεύµα εις την θεωρίαν και λατρείαν του απείρου
23
αυτής δηµιουργού .

Το απόσπασµα αυτό προέρχεται µεν από τον δεύτερο οδηγό σπουδών, που εξέδωσε το
Πανεπιστήµιο το 1853, µε σκοπό να καθοδηγήσει τις σπουδές των φοιτητών, δεν διαφέρει
όµως από τις πρώτες οδηγίες που είχαν δοθεί δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα. Συντάκτης των
συγκεκριµένων οδηγιών υπήρξε ο καθηγητής της φιλοσοφίας Φίλιππος Ιωάννου (18001880), µε σπουδές φιλολογίας, φιλοσοφίας και φυσικών επιστηµών στο Μόναχο. Οι
φυσικοµαθηµατικές επιστήµες, λοιπόν, φαίνεται να αποβλέπουν στη γενική µόρφωση και
την πνευµατική καλλιέργεια των φοιτητών.
Τέτοιου είδους απόψεις δεν περιορίζονται σε καθηγητές που σπούδασαν σε
γερµανικά πανεπιστήµια, οπότε φαίνεται αναµενόµενο να εκφράζουν παρεµφερείς
αντιλήψεις και στάσεις µε εκείνες που γνώρισαν κατά τις σπουδές τους. Ο Κωνσταντίνος
Νέγρης, ο πρώτος καθηγητής των µαθηµατικών, µε σπουδές στο Παρίσι, αιτιολογεί ως
ακολούθως στον εναρκτήριο λόγο του το γεγονός ότι δεν προτίθεται να διδάξει
εφαρµοσµένα µαθηµατικά:
Πρώτον πάσα εφαρµογή προϋποθέτει την γνώσιν του εφαρµοζοµένου, δηλ. την
θεωρίαν, επειδή αλλέως δεν είνε άλλο ειµή εµπειρική τις έξις η οποία εις την
παραµικράν µεταβολήν των περιστάσεων υφ’ ας ενεργεί καταντά εις αµηχανίαν τον
µη γνωρίζοντα την θεωρίαν· εκτός τούτου πας εµπειρικός, όστις ενεργεί χωρίς να
πασχίζη να µάθει τας αιτίας και τους λόγους των ενεργουµένων υπ’ αυτού
τεχνουργηµάτων, είνε αναγκαίω τω λόγω νοός ακαλλιεργήτου, ανίκανος να κάµη την
παραµικράν βελτίωσιν, ενεργούν ως άλογον ζώον ή µάλλον ως µηχανή. […] ∆εν
23

Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
τηρητέας µεθόδου και τάξεως κατά τας ακαδηµαϊκάς σπουδάς, Αθήνα 1853, 21-22. Η έµφαση στο
πρωτότυπο.
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πρέπει να λησµονήσωµεν ότι αι επιστήµαι έχουν προ πάντων πλέον άµεσον και
ευγενή προορισµόν εννοώ το να θεραπεύουν την απαραίτητη ον διανοητικήν µας
24
ανάγκην του να γνωρίζωµεν τους νόµους των φαινοµένων .

Τέλος, ο πρώτος πρύτανης συνοψίζει εξαιρετικά το σκοπό του Πανεπιστηµίου, ο οποίος
αφορά την προαγωγή της επιστήµης, την επιστηµονική µόρφωση και καλλιέργεια των
φοιτητών, και σε καµία περίπτωση τη διαµόρφωση επαγγελµατιών:
Η επιστήµη πρέπει να θηρεύηται δι’ αυτήν και µόνην, παρέχει µεν και υλικήν
ωφέλειαν εις τον βίον, αλλ’ η ωφέλεια αυτή δεν είναι η ουσία της. […] Μόνον όστις
αρκείται εις το απλώς µηχανικόν µέρος των επιστηµών δύναται ακινδύνως να
στερηθή βασίµων γενικωτέρων και θεωρητικωτέρων γνώσεων. Ο τοιούτος όµως δεν
έχει τι κοινόν µετά του Πανεπιστηµείου, ως ανωτάτου παιδευτικού καταστήµατος,
αλλά πρέπει εκ του εναντίου να απέλθη εις τι τεχνολογικόν, ή άλλως εµπειρικόν
σχολείον, δια να διδαχθή εν αυτώ τα πρακτικά των επιστηµών πορίσµατα, και να γίνη
25
εγκρατής µηχανικής τινος δεξιότητος ή εµπειρίας .

Με άλλα λόγια, χωρίς να αµφισβητείται ο ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν οι
φυσικοµαθηµατικές επιστήµες και ιδιαίτερα οι εφαρµογές τους στην ανάπτυξη της χώρας,
ένα ζήτηµα που όπως θα δούµε είχε ήδη τεθεί, από πολλές πλευρές τονίζεται ότι η µέριµνα
για κάτι τέτοιο αποτελεί έργο άλλου τύπου ιδρυµάτων, καθώς ένα Πανεπιστήµιο πρέπει να
περιορίζεται αποκλειστικά στη θεωρητική διδασκαλία και ανάπτυξη αυτών των
επιστηµών. Μια τέτοια λειτουργία µπορούσε να εκπληρωθεί απρόσκοπτα στο εσωτερικό
της Φιλοσοφικής Σχολής, ιδιαίτερα από τη στιγµή που δόθηκε η δυνατότητα σε όποιον
ενδιαφερόταν να εµβαθύνει στις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες να το πράξει µέσω των
ξεχωριστών τµηµάτων και διπλωµάτων.
Ο αποκλεισµός της εφαρµοσµένης διδασκαλίας από το Πανεπιστήµιο τεκµαίρεται
επιπλέον από τις διαφορές που παρατηρούνται στο διδακτικό προσωπικό που διορίστηκε
τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 1837. Με τους πρώτους διορισµούς που ακολούθησαν
τον καταργηµένο κανονισµό, στη Σχολή Γενικών Επιστηµών διοριζόταν ο Γρηγόριος
Παλαιολόγος ως έκτακτος καθηγητής της γεωργικής26. Ο Παλαιολόγος, απόφοιτος της
γαλλικής Γεωργικής Σχολής του Roville, είχε διατελέσει πρώτος διευθυντής της
Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας επί Καποδίστρια. Στη δεκαετία του 1830 υπηρέτησε σε
διάφορες κρατικές θέσεις, συνέγραψε πλήθος έργων για τη γεωργία και δεν σταµάτησε να
24

Αθηνά, αρ. 522, 13 Απριλίου 1838, 2158.
Οδηγίαι 1838, 4, 7.
26
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 3, 24 Ιανουαρίου 1837, 11-12. Ο κατάλογος αναδηµοσιεύεται στα Αρ.
Βαµπάς, Νόµοι, 69 και Μιχαήλ ∆. Στασινόπουλος, «Η οργάνωσις του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την
ίδρυσίν του και οι πρώτοι καθηγηταί του», Παρνασσός 13 (1971), 53-89.
25
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υποστηρίζει την ανάγκη οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης ως ένα µέσο για τον
εκσυγχρονισµό της ελληνικής γεωργίας27. Ο οριστικός κατάλογος των καθηγητών του
Απριλίου δεν περιλάµβανε ούτε τον Παλαιολόγο ούτε την αντίστοιχη έδρα. Αν η απόφαση
σχετικά µε το πρόσωπο µπορεί να αποδοθεί σε πολιτικές αντιπαλότητες της εποχής, η
κατάργηση της έδρας φανερώνει µια µετατόπιση των προτεραιοτήτων του Πανεπιστηµίου.
Η αρχική επιλογή αποδίδει µια προσπάθεια σύνδεσης του δηµιουργούµενου ανώτερου
ιδρύµατος µε τις πραγµατικές ανάγκες µίας κατεξοχήν αγροτικής χώρας, µε δεδοµένη την
αποτυχία της Σχολής της Τίρυνθας, αλλά και µια προσπάθεια επιµόρφωσης των
µελλοντικών εκπαιδευτικών σε αντίστοιχα θέµατα28. Η κατάργηση της σχετικής έδρας
φανερώνει την αποµάκρυνση του νέου ιδρύµατος από την προσφορά εφαρµοσµένων
γνώσεων. Σε ένα πανεπιστήµιο υπάρχει θέση για την επιστηµονική διδασκαλία της
βοτανικής και της φυσικής ιστορίας, όµως οι καθηµερινές εφαρµογές τους αποτελούν
αντικείµενο εξειδικευµένων σχολών.
Αµέσως µετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου, το Υπουργείο, σε συνεργασία µε τις
ακαδηµαϊκές αρχές, προχώρησε σε µια σειρά συµπληρωµατικών µέτρων, µε στόχο την
καλύτερη οργάνωση του ιδρύµατος. Τον Ιανουάριο του 1838, σε συνεργασία µε την
Ιατρική Σχολή και το Ιατροσυνέδριο, αποφασίστηκε η οργάνωση ενός διετούς κύκλου
ιατρικών

µαθηµάτων29.

Αποτελώντας

κατά

κάποιο

τρόπο

συνέχεια

του

«Ιατροχειρουργικού» σχολείου, που ιδρύθηκε το 1835 και σταµάτησε τη λειτουργία του µε
την ίδρυση του Πανεπιστηµίου, η νέα σχολή «χειρουργίας και ιατρικής» οργανώθηκε για
να αντιµετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες της χώρας σε ιατρικό προσωπικό, καθώς οι
πρώτοι διπλωµατούχοι ιατροί θα αποφοιτούσαν µετά από τέσσερα χρόνια. ∆εκτοί γίνονταν
όσοι φοιτητές διέθεταν µια γενική προκαταρκτική παιδεία, αλλά και όσοι είχαν επαρκή
γνώση ελληνικών και στοιχειώδους αριθµητικής. Μετά από διετή µαθήµατα και εξάµηνη
άσκηση σε δηµόσιο νοσοκοµείο, οι απόφοιτοι («χειρουργοί») µπορούσαν να εργαστούν ως
δόκιµοι ιατροί στο στρατό και το ναυτικό, ή να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελµα σε
περιοχές όπου δεν υπήρχαν διπλωµατούχοι ιατροί, αποτελώντας έτσι µια ενδιάµεση

27

Για τη ζωή και το έργο του Παλαιολόγου βλ. ∆ηµήτριος Λ. Ζωγράφος, Ιστορία της ελληνικής γεωργίας, 3
τόµ., Αθήνα 1921-1924, Α΄, 293-352 και του ιδίου, Ιστορία της παρ’ ηµίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, 2 τόµ.,
Αθήνα 1937-1938, Α΄, 31-63.
28
Υπενθυµίζουµε ότι ο νόµος για τα δηµοτικά σχολεία του 1834 προέβλεπε την παροχή πρακτικών γνώσεων
αγρονοµίας, κηπουρικής, δενδροκοµίας, βαµβακοτροφίας και µελισσοτροφίας.
29
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 30-31.
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κατηγορία µεταξύ των διπλωµατούχων και των εµπειρικών ιατρών. Το σχολείο αυτό
σταµάτησε τη λειτουργία του το 1840 έχοντας εκπληρώσει έως τότε το στόχο του30.
Τον Ιούλιο του 1838 συστήθηκε µία «καθέδρα φαρµακολογίας» στην Ιατρική Σχολή,
οπότε οργανώθηκαν για πρώτη φορά οι σπουδές των υποψήφιων φαρµακοποιών. ∆εκτοί
γίνονταν νέοι πάνω από 16 ετών, που είχαν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, ώστε να
κατανοούν τα λατινικά, αφού είχε προηγηθεί τριετής µαθητεία σε φαρµακείο και εξέταση
από τους αρµόδιους καθηγητές του Πανεπιστηµίου. Οι σπουδές διαρκούσαν τρία εξάµηνα,
µε την υποχρέωση εξέτασης στο τέλος κάθε εξαµήνου και την επανάληψη των µαθηµάτων
σε περίπτωση αποτυχίας, ενώ µετά το πέρας των σπουδών λάµβαναν δίπλωµα
φαρµακοποιού έπειτα από εξετάσεις ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου31. Με βασιλικό
διάταγµα µε ηµεροµηνία 4/16 Μαΐου 1843 οι συγκεκριµένες σπουδές συγκρότησαν το
«Φαρµακευτικό Σχολείο», όπου µπορούσαν να σπουδάσουν νέοι τουλάχιστον 18 ετών, οι
οποίοι είχαν φοιτήσει τουλάχιστον στην πρώτη τάξη του γυµνασίου, ώστε να έχουν ικανές
γνώσεις ελληνικών, λατινικών και των λοιπών µαθηµάτων, ενώ απαιτούνταν ξανά τριετής
µαθητεία σε αναγνωρισµένο φαρµακείο και εισαγωγικές εξετάσεις ενώπιον των
καθηγητών της φαρµακευτικής. Την ολοκλήρωση κάθε µαθήµατος ακολουθούσε µια
πρώτη, µερική εξέταση, ενώ µετά από διετείς σπουδές οι µαθητές του Σχολείου
υποβάλλονταν σε γενική εξέταση. Αν ήταν επιτυχής, οδηγούσε στη λήψη διπλώµατος
φαρµακοποιού, µε την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος να παραχωρείται κατόπιν
εξετάσεων από το Ιατροσυνέδριο32. Καθώς οι συγκεκριµένοι νέοι δεν διέθεταν τη
γυµνασιακή παιδεία των φοιτητών του Πανεπιστηµίου είχαν το καθεστώς του «µαθητή»,
ενώ και το «Σχολείο», ως καθαρά επαγγελµατική σχολή, δεν µπορούσε να διαθέτει το
κύρος µιας πανεπιστηµιακής «Σχολής».
Ο κανονισµός του Φαρµακευτικού Σχολείου υπέστη διάφορες τροποποιήσεις µε την
πάροδο των ετών. Το 1856 εκδόθηκε νέο διάταγµα, που καθόριζε ως επιπλέον
προϋπόθεση εγγραφής την παρακολούθηση τριών γυµνασιακών τάξεων και την επιτυχή
εξέταση για προβιβασµό στην τέταρτη, µε την παράλληλη µείωση του χρόνου µαθητείας
σε φαρµακείο σε δύο έτη. Η διάρκεια των σπουδών αυξήθηκε κατά ένα έτος, µε τη
προσθήκη περισσότερων γενικών µαθηµάτων, οι τελικές εξετάσεις διεξάγονταν γραπτώς
και προφορικώς και για τη λήψη του διπλώµατος έπρεπε να προηγηθεί ένα έτος πρακτικής
30

Για την ίδρυση και τη λειτουργία του σχολείου βλ. Γεράσιµος Η. Πεντόγαλος, Σχολεία Ιατρικής Παιδείας
στην Ελλάδα 1. Ιατροχειρουργικόν Σχολείον (1835-1837) 2. Χειρουργική Σχολή (1838-1840), Θεσσαλονίκη
1991, 45-63.
31
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 132-133.
32
Στο ίδιο, 132-134.
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άσκησης σε φαρµακείο της Αθήνας, ή της επαρχίας µετά από άδεια του Ιατροσυνεδρίου.
Το 1874 απαιτήθηκε απολυτήριο γυµνασίου και εξέταση από τριµελή επιτροπή,
αποτελούµενη από καθηγητές της Φιλοσοφικής, ενώ ένα χρόνο αργότερα η µαθητεία σε
φαρµακείο µειώθηκε στο ένα έτος, η εισαγωγική δοκιµασία έγινε «πρακτική», σύµφωνα
µε τις οδηγίες του Φαρµακευτικού Σχολείου, και η πρακτική άσκηση που απαιτούνταν για
τη λήψη του πτυχίου ορίστηκε σε έξι µήνες33. Η «εισιτήριος δοκιµασία» καθορίστηκε µε
διάταγµα του 1893 και περιλάµβανε: ανάγνωση τουλάχιστον τριών συνταγών και έκθεση
του τρόπου εκτέλεσής τους, αναγνώριση φαρµάκων, µετάφραση αποσπασµάτων της
φαρµακοποιίας από τα λατινικά και εξέταση «περί των φαρµακευτικών σκευασιών»34. Το
1901 ορίστηκε ότι η δοκιµασία θα γινόταν στο Φαρµακευτικό Χηµείο ενώπιον τριµελούς
επιτροπής, αποτελούµενης από τον πρόεδρο του Σχολείου και τους καθηγητές της
φαρµακολογίας και της φαρµακευτικής χηµείας. Παράλληλα, προβλέφθηκε η δυνατότητα
εγγραφής διδακτόρων της Ιατρικής και του φυσικού τµήµατος χωρίς εξετάσεις, για
σπουδές διάρκειας δύο ετών, µε την απαίτηση όµως ενός έτους µαθητείας σε φαρµακείο35.
Μετά την αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, το Φαρµακευτικό Σχολείο
προσαρτήθηκε σε αυτή το 1905, επανήλθε στην Ιατρική µε τον νέο κανονισµό του 1911,
ενώ ως αυτόνοµο τµήµα αναγνωρίστηκε το 1922.
Ο νόµος του 1834 για τις επιστηµονικές και τεχνολογικές συλλογές και τις
αρχαιότητες36 προέβλεπε τη συγκρότηση διάφορων συλλογών και ιδρυµάτων που θα
συνδέονταν µε το Πανεπιστήµιο, όταν αυτό θα ιδρυόταν. Εποµένως, µε τη σύσταση του
Πανεπιστηµίου ξεκίνησε πράγµατι η δηµιουργία συλλογών για τα µαθήµατα των ιατρικών
και φυσικών επιστηµών, ταυτόχρονα µε τη θεσµοθέτηση ιδρυµάτων, τα οποία µπορεί να
µην άνηκαν ή να µην χρηµατοδοτούνταν από το Πανεπιστήµιο, συνδέθηκαν ωστόσο
άµεσα µε αυτό και πολλά από αυτά έγιναν γνωστά ως «Προσαρτήµατα» ή
«Παραρτήµατά» του. Ένα χρόνο µετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου σχηµατίστηκε ο
πρώτος πυρήνας της βιβλιοθήκης του, κυρίως µέσω δωρεών. Ο αριθµός των βιβλίων
αυξήθηκε ταχύτατα και σύντοµα η βιβλιοθήκη συγχωνεύθηκε µε τη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη,
το πρώτο ίδρυµα από εκείνα που προέβλεπε ο νόµος του 1834, το οποίο είχε ιδρυθεί πριν
από το Πανεπιστήµιο. Παρότι οι δύο βιβλιοθήκες έµειναν ενωµένες σε ολόκληρο τον 19ο
33

Τα σχετικά διατάγµατα Στο ίδιο, 135-136.
Νόµοι και διατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1886-1895), εκδιδόµενα επί της
πρυτανείας Α. ∆ιοµήδους Κυριακού αποφάσει της Ακαδηµαϊκής Συγκλήτου και δαπάνη του Πανεπιστηµίου,
Αθήνα 1896, 96-97.
35
Νόµοι και διατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1900-1906), εκδιδόµενα επί της
πρυτανείας Γ. Ν. Χατζιδάκι, Αθήνα 1906, 17-18.
36
Βλ. εδώ, 199-200.
34
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αιώνα, το Πανεπιστήµιο συγκρότησε από τη δεκαετία του 1860 και ξεχωριστή δική του
βιβλιοθήκη, που πλουτιζόταν µε τακτικές δαπάνες κατά σχολή37.
Η άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής γινόταν στα δύο νοσοκοµεία της
πρωτεύουσας: το Στρατιωτικό, το πρώτο νοσοκοµείο που ιδρύθηκε το 1836 στην Αθήνα
στη σηµερινή συνοικία Μακρυγιάννη, και το Πολιτικό ή ∆ηµοτικό, από το 1842 στο
κτήριο όπου στεγάζεται σήµερα το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων38. Επειδή
όµως αυτά κρίθηκαν ανεπαρκή για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, τον Αύγουστο
του 1856 ιδρύθηκε η Αστυκλινική ως προσάρτηµα της Ιατρικής Σχολής, δεχόµενη για
νοσηλεία κυρίως άπορους ασθενείς. Οι φοιτητές ασκούνταν επιπλέον και σε άλλα ειδικά
νοσοκοµεία, όπως το Μαιευτήριο, το Οφθαλµιατρείο, το Βρεφοκοµείο ή το Νοσοκοµείο
των «συφιλιδικών νοσηµάτων». Τα παραρτήµατα που θα µας απασχολήσουν όµως
αναλυτικότερα στα επόµενα κεφάλαια είναι ο Βοτανικός Κήπος, το Φυσιογραφικό
Μουσείο και το Αστεροσκοπείο.
Τον Απρίλιο του 1835 υποβλήθηκε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη φυτωρίων στη
χώρα και λίγους µήνες αργότερα προτάθηκε η σύσταση δύο φυτωρίων στην Τίρυνθα και
την Αθήνα39. Με διάταγµα της 22ας Νοεµβρίου 1835 αποφασίστηκε η σύσταση αυτών
των δύο «νεοφυτείων» για την καλλιέργεια και πώληση δένδρων και φυτών. Για την
Αθήνα επιλέχθηκε ένα κτήµα 130 στρεµµάτων επί της Ιεράς Οδού, που παλαιότερα άνηκε
στον Χατζή Αλή Χασεκή, στο χώρο που καταλαµβάνει σήµερα η Γεωπονική Σχολή.
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο συστήθηκε ένας βοτανικός κήπος, µε σκοπό να «χρησιµεύει
εις την φυσικοϊστορικήν εταιρίαν, τα ιατρικά σχολεία και τα ανώτερα εκπαιδευτήρια»40.
Έφορος και των δύο διορίστηκε ο βαυαρός βοτανικός Carl Νikolaus Fraas (1810-1875),
µετέπειτα καθηγητής της βοτανικής στο Πανεπιστήµιο, ενώ για την ανάπτυξή τους
εργάστηκαν κυρίως βαυαροί κηπουροί. Το 1842 η αρµοδιότητα του Βοτανικού Κήπου
µεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ το ∆ηµόσιο ∆ενδροκοµείο, όπως
ονοµάστηκε το φυτώριο, παρέµεινε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών41. Αυτό
είχε ως αποτέλεσµα η συνύπαρξη των δύο ιδρυµάτων να δηµιουργεί προβλήµατα στην
37

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αθηνών (19ος αιώνας)», Πανεπιστήµιο:
Ιδεολογία και Παιδεία, Α΄, 113-119.
38
Αριστοτέλης Σταυρόπουλος, «Η νοσοκοµειακή και νοσηλευτική πολιτική στην Αθήνα τα πρώτα ογδόντα
χρόνια της ως πρωτεύουσας, Αθήνα, Πρωτεύουσα Πόλη, τόµ. ΙΙ, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισµού, 1985, 128134.
39
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Η δυναµική του εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα:
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, 1990, 163.
40
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 1, 18 Ιανουαρίου 1836.
41
Στέφανος Π. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν και
µέσην εκπαίδευσιν νόµων, Β. ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας
Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1893, 3 τόµ., Αθήνα 1884-1893, Α΄, 63.
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κατάρτιση του προϋπολογισµού µεταξύ των υπουργείων. Μετά την παραίτηση του Fraas
το 1842, την εφορεία ανέλαβε προσωρινά ο καθηγητής της χηµείας Xavier Landerer και
ακολούθως ο ιατρός Αριστείδης Χαιρέτης.
Τον Απρίλιο του 1847 ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου ανέφερε στη Σύγκλητο ότι
«κάποιος Θεόδωρος Χελδράιχ καλούµενος» υπέβαλε αναφορά µε την οποία ζητούσε να
διοριστεί στον Βοτανικό Κήπο. Ο πρύτανης δεν προχώρησε σε καµία ενέργεια, επειδή
πίστευε ότι «εάν έχει χρείαν ο βοτανικός κήπου επιστήµονος καλλιεργητού είναι έργον της
Κυβερνήσεως να φροντίση περί τούτου». Μετά την επιµονή του X. Landerer, ο οποίος
τόνισε τη σηµασία του βοτανικού κήπου για τη σωστή διδασκαλία της βοτανικής, αλλά
και την κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν, η Σύγκλητος αποφάσισε να προωθηθεί η
αναφορά στο Υπουργείο42. Τελικά, τον Ιανουάριο του 1849 δηµιουργήθηκε η θέση του
επιµελητή, την οποία κατέλαβε ο Theodor Heinrich von Heldreich (1822-1902),
ξεκινώντας έτσι τη µακρά σταδιοδροµία του στη χώρα. Ένα νέο διάταγµα της 19ης
Σεπτεµβρίου 1850 έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη του Βοτανικού Κήπου «προς χρήσιν των
παραδόσεων της Βοτανικής», αναθέτοντας την εφορεία στον εκάστοτε καθηγητή της
βοτανικής του Πανεπιστηµίου, εν προκειµένω στον Θεόδωρο Ορφανίδη (1817-1886), που
είχε µόλις αναλάβει την έδρα43. Ο Βοτανικός Κήπος αναγνωρίστηκε επίσηµα ως
παράρτηµα του Πανεπιστηµίου µε τον νόµο ΣΝ΄ της 24ης Νοεµβρίου 1867 και λίγο
αργότερα δηµοσιεύτηκε ο πρώτος κανονισµός του44. Τώρα ορίστηκε ρητά ότι προοριζόταν
για τη µελέτη των φοιτητών της βοτανικής, αλλά και για «την µελέτην παντός
επιστήµονος βοτανικού». Ο έφορος – ο καθηγητής της βοτανικής στο Πανεπιστήµιο –
διατηρούσε «την ανωτάτην επιστηµονικήν και τεχνικήν του κήπου διεύθυνσιν», ο
επιµελητής του – που «δύναται να ήναι και αλλοδαπός» – είχε ως αντικείµενο «το
τεχνικόν ιδίως µέρος των εν τω βοτανικώ κήπω εργασιών», εκτελώντας πάντα τις εντολές
του εφόρου, ενώ το προσωπικό συµπληρωνόταν µε έναν αρχικηπουρό και έναν κηπουρό
που διορίζονταν από το Υπουργείο, µετά από πρόταση του εφόρου. Επιπλέον, ο
κανονισµός απαγόρευσε την πώληση και δωρεά φυτών, ανθών και καρπών, επιτρέποντας
µόνο την ανταλλαγή τους µε προϊόντα ανάλογων ιδρυµάτων ή ιδιωτών του εσωτερικού ή
του εξωτερικού, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε για το ∆ηµόσιο ∆ενδροκοµείο. Όλα τα έξοδα
λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το

42

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου, 2 Απρ. 1847 (στο εξής Π. Σ.).
Σ. Π. Παρίσης, ό. π., Α΄, 87-88.
44
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 161-164
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Πανεπιστήµιο περιορίστηκε στη συνεισφορά 4.000 δραχµών για την κατασκευή ενός
«υαλοσκεπούς φυτοκοµείου» το 187145.
Η φυσικοϊστορική εταιρεία που αναφέρθηκε προηγουµένως δεν είναι άλλη από την
«Εταιρεία της φυσικής ιστορίας εν Αθήναις», που συστήθηκε µε διάταγµα της 16ης
Απριλίου 1835, ώστε να αναλάβει επιστηµονικές έρευνες «αφορώσαι τα της φύσεως τρία
βασίλεια ιδιαιτέρως ως προς την Ελλάδα», µέσω της δηµιουργίας συλλογών «φυσικών
προϊόντων, ζώων, φυτών και ορυκτών», αλλά και γενικότερα να προσπαθήσει
«τοιουτοτρόπως να συντείνη προς τελειοποίησιν των φυσικών επιστηµών, προ πάντων δε
της φυσικής ιστορίας της Ελλάδας, τόσον δια των επί τούτω γενησοµένων λόγων τε και
εκθέσεων, όσον και δια της αυτοψίας»46. Στο διάταγµα έγκρισης του κανονισµού της
προβλεπόταν η συγχώνευση της Εταιρείας µε την Ακαδηµία που θα συστηνόταν
µελλοντικά, έτσι ώστε «να συναχθώσι και γίνωσι συντελεστικώτερα προς τον πρακτικόν
βίον τα προς το παρόν διεσπαρµένα εντός της Ελλάδος επιστηµονικά στοιχεία». Επιπλέον,
απαιτήθηκε ρητά η χρήση των συλλογών από «τα κατά το µέλλον συσταθησοµένα
υψηλότερα διδακτικά καταστήµατα», ενώ προβλεπόταν ότι σε περίπτωση διάλυσης της
Εταιρείας οι συλλογές της θα περιέρχονταν στην κυριότητα του δηµοσίου. Παράλληλα,
εκδηλώθηκε η πρόθεση σύστασης βοτανικής εταιρείας, µε σκοπό «να συµπράττη και προς
την υλικήν ευδαιµονίαν του τόπου, και να χρησιµεύη ως τεχνικόν όργανον της
Κυβερνήσεως», οπότε και σε αυτή την περίπτωση οι δύο εταιρείες θα συγχωνεύονταν.
Η

Φυσικοϊστορική

ή

Φυσιογραφική

Εταιρεία,

όπως

συχνά

αναφερόταν,

δηµιουργήθηκε από Βαυαρούς και Έλληνες ιατρούς και φυσιοδίφες και φαίνεται να
ακολουθεί το παράδειγµα του Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte (VDNA)
(Γερµανικός Σύνδεσµος Φυσιοδιφών και Ιατρών), που είχε ιδρυθεί το 1822. Η ελληνική
εταιρεία αποτελούνταν από τρεις τάξεις, που ακολουθούσαν τη διαίρεση του φυσικού
κόσµου, και προβλεπόταν η θέση «επιτηρητή» και βοηθού για καθεµία από τις τρείς
συλλογές. Ήθελε να συµπεριλάβει στους κόλπους της όλο το σχετικό επιστηµονικό
δυναµικό της χώρας, καθώς καλούσε ως µέλη της όλους τους «ιατροσυνέδρους, τους
Νοµοϊατρούς, τους στρατιωτικούς ιατρούς, τους καθηγητάς των φυσικών επιστηµών, τους
οικονόµους εθνικών κτηµάτων και τους δρυµεφόρους». Σύντοµα δηµιουργήθηκαν
τέσσερις συλλογές, της ορυκτολογίας, της βοτανικής, της ζωολογίας και της ιχθυολογίας
και «αµφιβιολογίας», µε επιµελητές αντίστοιχα τους X. Landerer, C. N. Fraas, Κυριάκο

45

Λογοδοσία Γ. Α. Μακκά, 1873/74, 27.
Βλ. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 21, 17 Μαΐου 1834, όπου δηµοσιεύονται ο κανονισµός της, η έγκρισή
του και η πρόσκληση για τη συµµετοχή σε αυτή.

46
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∆οµνάδο (1789-1852) και Ιωάννη Βούρο (1808-1885), όλοι τους µετέπειτα καθηγητές του
Πανεπιστηµίου. Στα πρώτα µέλη τις Εταιρείας βρίσκουµε, µεταξύ άλλων, τους ιατρούς K.
Wibmer, Β. Röser, Lindermayer, H. Treiber, Α. Γεωργιάδη-Λευκία, ∆. Α. Μαυροκορδάτο,
Ν. Κωστή, Α. Πάλλη, Π. Ηπίτη, τους φαρµακοποιούς A. Man, J. Sartorius, Ν. Ζαβιτσάνο,
τον Γρ. Παλαιολόγο, τον λοχαγό του µηχανικού Friedrich von Zentner, αλλά και τους Μ.
Αποστολίδη, Α. Πολυζωίδη, Θ. Μανούση, L. Ross, Ι. Κοκκώνη, John Hill, ενώ στα
έκτακτα µέλη τον A. F. Prokesch-Osten και τα µέλη της γαλλικής επιστηµονικής
αποστολής στην Πελοπόννησο47.
Ο ανακτοσύµβουλος M. Frey, σε λόγο που εκφώνησε την ηµέρα των γενεθλίων του
Όθωνα ενώπιον της Εταιρείας, παρουσίασε το έργο που αυτή µπορούσε να επιτελέσει. Σε
µια χώρα «η οποία, µετά µακρόν καταπιεσµόν και σχεδόν παντελή ερήµωσιν, ανίσταται
κατά µικρόν ως ο φοίνιξ εκ των ερειπίων της», η Εταιρεία µπορεί να συγκεντρώσει σε µία
εστία τις πνευµατικές δυνάµεις και τις εµπειρίες του τόπου, ώστε να τις κατευθύνει
αποτελεσµατικά, µε σκοπό την ωφέλεια του πρακτικού βίου, της γεωργίας, της
βιοµηχανίας, του εµπορίου, της εθνικής οικονοµίας και της οικιακής ζωής. Οι
παρατηρήσεις και δοκιµές στον Βοτανικό Κήπο, οι γεωγνωστικές εξετάσεις των βουνών
της Ελλάδας, η κατάρτιση γεωλογικής συλλογής, η καλλιέργεια και διοίκηση των δρυµών,
οι περιηγήσεις για βοτανικούς σκοπούς, η µελέτη της χρήσης των µετάλλων και των
φυτών στη φαρµακοποιία αποτελούν ορισµένες ενδεικτικές έρευνες που τα πορίσµατά
τους θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στο κράτος και την κοινωνία. Παράλληλα, στην
Εταιρεία παρουσιάζεται µία ευκαιρία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσµο. Καθώς
δραστηριοποιείται «εις την ιδίαν κλασικήν γην, εκ της οποίας άρχονται οι παλαιοί αρχηγοί
της φυσικής επιστήµης», µπορεί «δια της αµέσου παρατηρήσεως της ιδίας εκείνης
φύσεως, η οποία έδωκεν εις τους παλαιούς Έλληνας ύλην σκέψεως», να συντάξει πολλά
υποµνήµατα στα αρχαία κείµενα και να διασαφηνίσει τη flora clasica. Τέλος, σε µια χώρα
που βρίσκεται κοντά τόσο στην Ασία όσο και στην Αφρική, όπου µάλιστα, σύµφωνα µε
τον Frey, αυτές οι δύο περιοχές αντιπροσωπεύονται ανάλογα από φυσικής άποψης,
παρουσιάζεται επίσης η µοναδική ευκαιρία της αναλυτικής µελέτης αυτών των δύο µερών
του κόσµου, προσφέροντας πλούτο γνώσεων, χωρίς παράλληλα να αποκρύπτεται ο
ευρύτερος στόχος της επέκτασης της Εταιρείας «απ’ ολίγον κατ’ ολίγον χωρίς πολύν
κόπον» και εκεί 48.
47

Βλ. Α. Ι. Κλάδος, Εφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος 1837, Αθήνα 1837, 164166.
48
Μαξιµηλιανός Φρέι, Λόγος εκφωνηθείς εν Αθήναις την 20 Μαΐου (1 Ιουνίου 1836) […] εν τη συνεδριάσει
της φυσικοϊστορικής εταιρίας, Αθήνα και Ναύπλιο.
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Η Εταιρεία άρχισε σύντοµα να σχηµατίζει συλλογές µέσω του κρατικού
προϋπολογισµού, απ’ όπου προερχόταν άλλωστε και το ενοίκιο του κτηρίου όπου αυτές
στεγάζονταν, αλλά και µέσω συνδροµής του Πανεπιστηµίου και δωρεών ιδιωτών.
Φαίνεται όµως ότι από την επόµενη δεκαετία αντιµετώπισε οικονοµικά προβλήµατα, µε
αποτέλεσµα τη στασιµότητα των συλλογών, ταυτόχρονα µε τη φθορά τους λόγω έλλειψης
προσωπικού για τη συντήρησή τους49. Ως εκ τούτου, µπορούµε να πούµε ότι δεν
εκπλήρωσε κανέναν από τους µεγαλεπήβολους στόχους της. Τον Φεβρουάριο του 1858 το
Υπουργείο ζήτησε από το Πανεπιστήµιο να εγγράψει στον προϋπολογισµό του ένα ποσό
υπέρ των συλλογών της Εταιρείας, ωστόσο στη Σύγκλητο τέθηκε το ζήτηµα κατά πόσο
έπρεπε να χρηµατοδοτούνται συλλογές που δεν ανήκαν στο Πανεπιστήµιο, ζητώντας
παράλληλα την επιµέλεια και τη µεταφορά τους σε χώρο του ιδρύµατος50. Τρεις µήνες
αργότερα η Εταιρεία ανακοίνωσε στο Πανεπιστήµιο την πρόθεσή της να παραχωρήσει τις
συλλογές υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: να συνεχιστεί ο πλουτισµός τους, τα µέλη της
να εξακολουθούν να τις χρησιµοποιούν, να παραχωρηθεί δωµάτιο του Πανεπιστηµίου για
τη βιβλιοθήκη και τα όργανά της και να διατηρηθεί ο κλητήρας. Η Σύγκλητος τις
αποδέχθηκε, συστήνοντας παράλληλα επιτροπή αποτελούµενη από τους καθηγητές
Ηρακλή Μητσόπουλο (1816-1892), Θεόδωρο Ορφανίδη και τον T. Heldreich, ζητώντας
επιπλέον την οικονοµική συνδροµή του Υπουργείου51. Στις 2 Αυγούστου η Σύγκλητος
ενέκρινε τον κανονισµό που συντάχθηκε από την επιτροπή, ο οποίος εγκρίθηκε από το
Υπουργείο µε διάταγµα της 17ης Αυγούστου 1858, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία του το
Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου52.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό, το Μουσείο αποτελούνταν από τις ζωολογικές,
ορυκτολογικές, γεωλογικές και «φυτολογικές» συλλογές, µε σκοπό τη διδασκαλία των
φοιτητών, αλλά και τη γενικότερη διάδοση αυτών των επιστηµών, καθώς προβλεπόταν η
δυνατότητα επισκέψεων στο ευρύ κοινό. Η κάθε συλλογή θα είχε έφορο τον εκάστοτε
καθηγητή της αντίστοιχης έδρας, ενώ προβλέφθηκε επιπλέον θέση επιµελητή, «ταριχευτή
και σχηµατιστή» και φύλακα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσληψης πρόσκαιρου
βοηθού για τις βοτανικές συλλογές, ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του
49

Στο Θ. Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νοµοθεσία από του 1833 µέχρι του 1876, τόµ. Ζ΄,
Αθήνα 1876, 332-333, αναφέρεται ότι η Εταιρεία λάµβανε από τον κρατικό προϋπολογισµό 800-3.000
δραχµές ετησίως, µε πτωτική τάση όµως µετά το 1851. Επιπλέον, την περίοδο 1843-1860 έλαβε συνολικά
36.000 δραχµές.
50
Π. Σ., 27 Φεβ. 1858.
51
Π. Σ., 23 Μαΐ. 1858.
52
Το διάταγµα παρατίθεται στα Θ. Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, ό. π., 334-347 και Πέτρος Ι. Κλάδος,
Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά, ήτοι νόµοι, διατάγµατα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την
εκκλησίαν και την δηµοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, 2 τόµ., Αθήνα, 1860, 1869, Α΄, 507-517.
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Πανεπιστηµίου. Το Υπουργείο θα διόριζε τον επιµελητή µετά από γνωµοδότηση των
εφόρων, αλλά και το λοιπό προσωπικό µετά από γνωµοδότηση της Συγκλήτου. Τα έξοδα
για τη λειτουργία και τον πλουτισµό του θα προέρχονταν από την ιδιαίτερη περιουσία του
Πανεπιστηµίου και τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, ενώ υποχρεώνονταν οι
απανταχού πρέσβεις, πρόξενοι, ιατροί και φαρµακοποιοί να βοηθήσουν στη συµπλήρωση
των συλλογών. Πρώτοι έφοροι διορίστηκαν οι δύο αρµόδιοι τακτικοί καθηγητές, ο Ηρ.
Μητσόπουλος της φυσιογραφίας και ο Θ. Ορφανίδης της βοτανικής, και επιµελητής ο T.
Heldreich. Tα επόµενα χρόνια, µεγάλο µέρος των προσκτήσεων του Μουσείου προήλθε
από δωρεές, αλλά και µέσω ανταλλαγών και επιστηµονικών εκδροµών του προσωπικού,
ωστόσο η κρατική συνδροµή περιορίστηκε στα επιµίσθια που δόθηκαν στους εφόρους,
προκαλώντας διαρκή δυσανασχέτηση. Όπως ακριβώς και το Πανεπιστήµιο, το
Φυσιογραφικό Μουσείο ήταν µοναδικό «εν απάση τη Ανατολή», συνεπώς αποδόθηκε και
σε αυτό ένας «εθνικός επιστηµονικός προορισµός» από την πανεπιστηµιακή ρητορεία. ∆εν
θα χρησίµευε µόνο στους ντόπιους επιστήµονες, αλλά έπρεπε «και τοις εξ Ευρώπης
προερχόµενοις φυσιοδίφας εύκολα τα µέσα να παρέχη της επιστηµονικής µελέτης των εν
τη Ανατολή φυσιογραφικών αντικειµένων»53. Ωστόσο, όπως θα δούµε αναλυτικότερα στο
έβδοµο κεφάλαιο, το Μουσείο κλήθηκε πρώτα απ’ όλα να αντιµετωπίσει τις προσωπικές
διαφωνίες και έριδες του προσωπικού του.
Κάθε µεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν µπορούσε παρά να διαθέτει και ένα
αστεροσκοπείο, κάτι που προβλέφθηκε και για την Αθήνα το 1834, όµως τα υπέρογκα
έξοδα για την οικοδόµηση και τον εξοπλισµό του αποτελούσαν έναν ισχυρό αποτρεπτικό
λόγο. Ο Γεώργιος Βούρης (1802-1860), τακτικός καθηγητής και της αστρονοµίας από το
1844, µε τη βοήθεια του αυστριακού πρέσβη στην Αθήνα Prokesch-Osten, κατόρθωσε να
πείσει τον βαθύπλουτο βαρόνο Γεώργιο Σίνα (1783-1856) να προσφέρει 500.000 δρχ. για
τη σύσταση Αστεροσκοπείου. Για την ανέγερσή του, σε σχέδιο του Theophil Hansen
(1813-1891), επιλέχθηκε ο λόφος των Νυµφών, όπου στις 26 Ιουνίου 1842, κατά τη
διάρκεια µερικής έκλειψης Ηλίου, τέθηκε ο θεµέλιος λίθος. Στον πανηγυρικό λόγο που
εκφώνησε ο Βούρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σηµασία της «υψηλοτέρας πασών
των επιστηµών» στο «να κατασταθώσι συναγωνισταί και συνάµιλλοι ανεπίληπτοι των
σηµερινών πεφωτισµένων εθνών εις το στάδιο των επιστηµών απόγονοι εκείνων των
αοιδίµων και ενδόξων ανδρών, παρ’ ων παρέλαβον τα έθνη εκείνας τας αρχάς και βάσεις,
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επί των οποίων βλέποµεν την σήµερον ανυψούµενον τον θαυµάσιον ναόν της
επιστήµης»54.
Το κτήριο αποπερατώθηκε το 1846 και µε τα πρώτα όργανα που έφθασαν από τη
Βιέννη ξεκίνησε τον επόµενο χρόνο η λειτουργία του Αστεροσκοπείου υπό τη διεύθυνση
του Βούρη, ο οποίος για πολλά χρόνια αποτέλεσε το µοναδικό µέλος προσωπικού του
ιδρύµατος. Όλες οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την οικοδόµηση του κτηρίου, την αγορά
και συντήρηση των απαραίτητων οργάνων, τον καταρτισµό βιβλιοθήκης ή την αποστολή
υποτρόφων για σπουδές αστρονοµίας, προήλθαν από την οικογένεια Σίνα. Ο Βούρης
αναχώρησε το 1855 για τη Βιέννη και το επόµενο έτος πέθανε ο Γεώργιος Σίνας, µε
αποτέλεσµα το ίδρυµα να περιέλθει σε κατάσταση αβεβαιότητας. Ωστόσο, ο Σίµων Σίνας
(1810-1877) συνέχισε να συντηρεί οικονοµικά το ίδρυµα, πείθοντας παράλληλα το 1858
τον καταξιωµένο αστρονόµο Julius Schmidt (1825-1884) να αναλάβει τη διεύθυνσή του.
Παρότι το Αστεροσκοπείο θεωρούνταν παράρτηµα του Πανεπιστηµίου και οι
δραστηριότητες σε αυτό αναφέρονταν πάντα αναλυτικά στους ετήσιους πρυτανικούς
λόγους, το ίδιο δεν συνεισέφερε καθόλου στα έξοδα λειτουργίας του, πλην ενός µικρού
ποσού προερχοµένου από τον κρατικό προϋπολογισµό για την πληρωµή βοηθητικού
προσωπικού. Μάλιστα τον Ιούνιο του 1886, µε αφορµή αίτηση οικονοµικής βοήθειας,
τέθηκε το ζήτηµα της ασαφούς ιδιοκτησίας του ιδρύµατος και εκφράστηκε η άποψη να
εξεταστεί κατά πόσο συµφέρει το Πανεπιστήµιο να αναλάβει τα έξοδα λειτουργίας του55.
Τελικά, την τελευταία δεκαετία του αιώνα, τόσο το Πανεπιστήµιο όσο και κυρίως το
κράτος ανέλαβαν τη χρηµατοδότηση του ιδρύµατος56.

Έδρες και καθηγητές

Ο κανονισµός του 1837 προέβλεπε τις παρακάτω κατηγορίες διδακτικού
προσωπικού: τακτικούς, «επιτιµίους» και έκτακτους καθηγητές, και «διδάκτορας των
ιδιαιτέρων παραδόσεων της επαναλήψεως των µαθηµάτων και των γλωσσών» (άρθρο 9).
Η τελευταία κατηγορία αποτέλεσε την τάξη των υφηγητών, όπως ονοµάστηκαν από το
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Γ. Κ. Βούρης, Λόγος εκφωνηθείς την 26 Ιουνίου 1842 κατά την τελετήν της θεµελιώσεως του
Αστεροσκοπείου των Αθηνών ανεγειροµένου φιλοτίµω δαπάνη του εν Βιέννη Γενικού Προξένου της Ελλάδος
Γ. Σ. Σίνα, Αθήνα 1842.
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Π. Σ. 19 Ιουν. 1885.
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Για την ίδρυση και τη λειτουργία του Αστεροσκοπείου βλ. Σταύρος Μ. Πλακίδης, «Το Εθνικόν
Αστεροσκοπείον Αθηνών και το έργον του (1842-1965), Τεχνικά Χρονικά 38 (1969): 475-485 και Νίκος
Ματσόπουλος, Η αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 1700-2000, Αθήνα 2000.
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Υπουργείο τέσσερα χρόνια αργότερα, τους οποίους θα εξετάσουµε χωριστά στην επόµενη
ενότητα. Αναφορικά µε τα προσόντα των καθηγητών ο κανονισµός δεν ανέφερε σχεδόν
τίποτα, καθώς υπήρχε µόνο µία παράγραφος, που όριζε ότι στη θέση των «επιτιµίων»
καθηγητών «θέλοµεν διορίσει άνδρας, διαπρέποντας κατά τον νουν και την παιδείαν, και
έχοντας την ικανότηταν και την προθυµίαν να συντελέσωσι κατά µέρος δια της συνεργείας
των, συγκοινωνούντες ελευθέρως µε το πανεπιστήµιον». Οι πρώτοι καθηγητές θα
διορίζονταν από τον βασιλιά, µετά από πρόταση του Υπουργείου, όπως πράγµατι και
έγινε. Για τις µελλοντικές εκλογές υπήρχε η πρόβλεψη ότι «µετά δε πέντε έτη από της
συστάσεως του πανεπιστηµίου, θέλουν συντελέσει, το πανεπιστήµιον και αι σχολαί, δια
της συµµετοχής των, (ήτις θέλει προσδιορισθή εν τοσόυτω ακριβέστερον), δια να
αναπληρωθώσιν αι χηρεύουσαι καθέδραι» (άρθρο 6). Παράλληλα, ο καθορισµός των
εδρών κάθε σχολής παραπεµπόταν σε µελλοντική ρύθµιση: «ο αριθµός των µελών
εκάστης σχολής, ως και ο των πρωτίστων καθεδρών αυτής, θέλει προσδιορισθή εις τας
κανονικάς αυτής διατάξεις» (άρθρο 4). Έτσι, το ζήτηµα των εδρών παρέµεινε ανοιχτό, ενώ
και η πρόβλεψη για τη συµµετοχή των Σχολών στην εκλογή των καθηγητών τελικά δεν
εφαρµόστηκε. Στις διάφορες προτάσεις για τον οριστικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου τα
θέµατα αυτά επιλύονταν, όµως καθώς καµία από αυτές δεν ψηφίστηκε ώστε να γίνει
νόµος, τελικά παρέµειναν σε εκκρεµότητα για πολλές δεκαετίες.
Το διάταγµα διορισµού των πρώτων καθηγητών καθόριζε τις έδρες που
«απαιτούνται από την παρούσαν χρείαν», αναφέροντας την ονοµασία ή το περιεχόµενο
της έδρας, µολονότι όχι για όλους τους καθηγητές, κάτι ιδιαίτερα έκδηλο στη Θεολογική
και τη Νοµική Σχολή. Νέες έδρες δηµιουργήθηκαν µέσω βασιλικών διαταγµάτων, µε
εξαιρετικά αργό ρυθµό, κυρίως µετά τα µέσα του αιώνα, οπότε και άρχισε να αυξάνεται ο
αριθµός τους. Η δηµιουργία, συγχώνευση ή ακόµα και κατάργηση εδρών καθοριζόταν από
τον ετήσιο προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, «διότι οι ετήσιοι προϋπολογισµοί
αποτελούσι την µόνην υπάρχουσαν νοµοθετικήν διάταξιν, την κανονίζουσαν τον αριθµόν
των εδρών»57. Με το νόµο ˏΑΧΜΕ΄ της 9ης Ιανουαρίου 1888 καθορίστηκε για πρώτη
φορά ο συνολικός αριθµός των εδρών του Πανεπιστηµίου σε πενήντα πέντε, χωρίς όµως
να αναφέρεται η κατανοµή τους στις σχολές και τα µαθήµατα που αντιστοιχούσαν σε
αυτές58. Ο νόµος ΒΡΠ΄ της 24ης Φεβρουαρίου 1893 καθόρισε λεπτοµερέστερα τις έδρες
κάθε σχολής, οι οποίες τώρα ανήλθαν σε πενήντα επτά, ορίζοντας παράλληλα ότι καθεµία
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Θ. Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νοµοθεσία, Ζ΄, 188. Το ίδιο αναφέρει ο Αρ. Βαµπάς
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έπρεπε να καταλαµβάνεται από τακτικό καθηγητή, αλλά και ότι προσθήκη νέας έδρας ή
οποιαδήποτε µεταβολή µπορούσε να γίνει µόνο δια νόµου, κάτι που διατυπωνόταν και σε
προηγούµενα σχέδια οργανισµού του Πανεπιστηµίου59. Όµως, ο νόµος αυτός τελικά
καταργήθηκε δυόµισι χρόνια αργότερα, οπότε µε τον νόµο ΒΤΜΖ΄ οι τακτικές έδρες
ορίστηκαν απλώς σε πενήντα επτά, µέχρι τη σύνταξη του οριστικού κανονισµού60.
Πράγµατι, το ζήτηµα του αριθµού των εδρών λύθηκε οριστικά µε το νέο κανονισµό του
1911.
Αν οι οικονοµικές ανάγκες και δυνατότητες του κράτους µπορούσαν να αποτελούν
έναν εύσχηµο τρόπο για την κατάργηση και σύσταση εδρών, ο αποκλεισµός των σχολών
από την εκλογή του διδακτικού προσωπικού επέτρεπε στο Υπουργείο να επεµβαίνει άµεσα
στα εσωτερικά του Πανεπιστηµίου, δηµιουργώντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες για την
άσκηση πολιτικών και κοµµατικών επιρροών ή την εκδήλωση φαινοµένων ευνοιοκρατίας
και αναξιοκρατίας. Το Υπουργείο αποφάσιζε επιπλέον για την προαγωγή των καθηγητών
σε ανώτερη βαθµίδα ή την παραµονή τους στο Πανεπιστήµιο, κάτι που διευκόλυνε το
γεγονός ότι ο κανονισµός δεν κατοχύρωνε την µονιµότητα των καθηγητών. Το άρθρο 36
του καταργηµένου διατάγµατος προέβλεπε ότι κάθε καθηγητής του Πανεπιστηµίου,
«µετελθών πέντε έτη µετ’ επιµελείας και επιτυχώς το διδασκαλικόν επάγγελµα εις το
πανεπιστήµιον, µόνον δυνάµει δικαστικής αποφάσεως γίνεται έκπτωτος της θέσεως αυτού
ή αργός», ωστόσο αυτή η διάταξη παραλείφθηκε στον επόµενο κανονισµό, προφανώς όχι
τυχαία. Σύµφωνα µε τον Ι. Πανταζίδη, «οι καθηγηταί εδηµιουργούντο υπό των εκάστοτε
υπουργών άνευ οιασδήποτε συµµετοχής των Σχολών κατά τας ευνοίας των κυβερνώντων
και τας προς τούτους θερµάς συστάσεις ή πολιτικάς πιέσεις άλλων ισχυρών»61. Η άποψη
αυτή µπορεί να φαντάζει υπερβολική, ωστόσο βασιζόταν σε συγκεκριµένες εµπειρίες,
καθώς η ιστορία του Πανεπιστηµίου προσφέρει αρκετά παραδείγµατα για τον τρόπο µε
τον οποίο επηρεάζονταν οι επιλογές του Υπουργείου.
Τον Ιούλιο του 1843, µε το διάταγµα «περί καταργήσεως καθεδρών τινών,
ελαττώσεως µισθών και παύσεως επιµισθίων των εν τω Πανεπιστηµίω και τοις Γυµνασίοις
καθηγητών», απολύθηκαν πέντε καθηγητές της Φιλοσοφικής (Ι. Βενθύλος, E. Masson, Θ.
Μανούσης, H. Ulrichs, Κ. Νέγρης) και ένας της Ιατρικής (H. Treiber)62. Πρόκειται για τις
πρώτες µαζικές απολύσεις στην ιστορία του θεσµού, που εδραίωσαν το µήνυµα ότι ο
59
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Όθωνας δεν διόριζε µόνο καθηγητές, αλλά το ίδιο εύκολα µπορούσε να τους παύσει.
Παρότι το πρόσχηµα γι’ αυτές τις απολύσεις ήταν η υπαρκτή οικονοµική κρίση, η αιτία
τους πρέπει να αναζητηθεί στο γενικότερο πολιτικό κλίµα, σε µια εποχή που εντείνονταν
οι διαµαρτυρίες κατά της βαυαροκρατίας και αυξάνονταν οι φιλοσυνταγµατικές
τοποθετήσεις. Η κατάλληλη επιλογή των προσώπων που απολύθηκαν, σε συνδυασµό µε
επιδέξιους χειρισµούς εκ µέρους της πολιτικής εξουσίας, συνάντησε την αναιµική
αντίδραση του Πανεπιστηµίου, που δεν κατόρθωσε να αρθρώσει µια γενική και κάθετη
άρνηση έναντι τέτοιων πρακτικών63. Ακόµα πιο γνωστές στην πανεπιστηµιακή
βιβλιογραφία είναι οι απολύσεις τριών καθηγητών (Κ. Νέγρης, Κ. ∆οµνάδος, Π.
Καλλιγάς) τον Ιούνιο του 1845, στο πλαίσιο των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτή του
Πανεπιστηµίου. Το 1844 οι καθηγητές του Πανεπιστηµίου ζήτησαν από την Εθνική
Συνέλευση, που επεξεργαζόταν το σύνταγµα, να τους παραχωρηθεί το δικαίωµα να
εκλέγουν τον δικό τους βουλευτή, φέρνοντας ως παράδειγµα πρακτικές άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς παράλληλα να απουσιάζουν οι αναφορές στην εθνική
αποστολή του Πανεπιστηµίου64. Το αίτηµα έγινε αποδεκτό, οπότε κατά τις πρώτες εκλογές
τον Ιούλιο του 1844 βουλευτής του Πανεπιστηµίου αναδείχθηκε, µε άνετη πλειοψηφία, ο
γνωστός πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1791-1865), γεγονός που προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων, όχι µόνο επειδή ο Μαυροκορδάτος ήταν εξωπανεπιστηµιακός και
ηγέτης του αγγλικού κόµµατος, αλλά και γιατί είχαν ακυρωθεί τα εκλογικά αποτελέσµατα
στις περιφέρειες όπου είχε εκλεγεί βουλευτής. Η εκλογή του Μαυροκορδάτου τελικά
ακυρώθηκε, οπότε προκηρύχθηκαν νέες εκλογές µε υποψήφιους αποκλειστικά καθηγητές
του Πανεπιστηµίου. Μία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή τους απολύθηκαν οι προαναφερθέντες
τρεις καθηγητές, σε µια προσπάθεια επηρεασµού τους αποτελέσµατος, χωρίς όµως αυτό
τελικά να επιτευχθεί65. Ωστόσο αυτές οι απολύσεις θα πρέπει να ιδωθούν στο ευρύτερο
πλαίσιο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Κωλέττη, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη
παρεµβατικότητα, µε στόχο την αλλαγή των πολιτικών και ιδεολογικών ισορροπιών της
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πανεπιστηµιακής ζωής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τους διορισµούς και τις
απολύσεις καθηγητών µε πρωτόγνωρους ρυθµούς66.
Τις επόµενες δεκαετίες το Πανεπιστήµιο εισήλθε σε οµαλότερες περιόδους του βίου
του, χωρίς όµως να σταµατήσουν ανάλογα φαινόµενα. Το υπουργείο απέλυσε καθηγητές,
προσωρινά ή µόνιµα, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες, όπως η στενότητα του
δηµόσιου ταµείου, η διατύπωση ανάρµοστων απόψεων ή η επίδειξη απρεπούς
συµπεριφοράς. Αυτές άλλοτε ήταν υπαρκτές και άλλοτε αποτελούσαν πρόσχηµα για την
αποµάκρυνση από το Πανεπιστήµιο καθηγητών που δεν ήταν αρεστοί στην πολιτική
εξουσία, ή ακόµα και στο ίδιο το Πανεπιστήµιο και τους φοιτητές, και τον διορισµό στη
θέση τους άλλων µε ισχυρότερες διασυνδέσεις. Ορισµένες φορές δεν υπήρξε σθεναρή
επίσηµη αντίδραση σε τέτοιου είδους πρακτικές, µε αυτή τη νοµιµοφροσύνη να µην είναι
άσχετη µε το γεγονός ότι το Πανεπιστήµιο ήταν σε θέση να παρεµβαίνει ποικιλοτρόπως σε
αυτές τις διαδικασίες. «Οι καθηγηταί δεν απετέλουν τάξιν εις την επιστήµην µόνον
αφωσιωµένην, ουδ’ ήσαν άνδρες υπέρ αυτής µόνον ζώντες, αλλά στενώς συνδεδεµένοι
µετά των πολιτικών, συνεζήτουν µετ’ αυτών και συνδιεβουλεύοντο περί των πραγµάτων
της πολιτείας και συνέπραττον όπως ενόµιζον και εδύνατο εις ευόδωσιν αυτών»67.
Αρκετοί πανεπιστηµιακοί καθηγητές είχαν στενές σχέσεις µε τις διάφορες κυβερνήσεις,
είτε ως ειδικοί και εµπειρογνώµονες για πλήθος θεµάτων, είτε ως σύµβουλοι και
συνεργάτες, αλλά ακόµα και ως υπουργοί οι ίδιοι. Παράλληλα, «η πολιτική συντροφεύει
και καθορίζει το ελληνικό πανεπιστήµιο από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας του», µε
αυτή τη διαπίστωση να µην αφορά µόνο το γεγονός ότι το Πανεπιστήµιο πρωταγωνίστησε
σε όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς αγώνες του 19ου αιώνα, αλλά να επεκτείνεται
και στο επίπεδο της καθηµερινής πράξης, «εκεί όπου η πολιτική και η ιδεολογία βιώνονται
από συγκεκριµένες ανθρώπινες οµάδες συλλογικά»68. Έτσι, το Πανεπιστήµιο είχε τη
δυνατότητα να διαµεσολαβεί συχνά στις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας, είτε µέσω των
πανεπιστηµιακών αρχών είτε µέσω άτυπων καθηγητικών οµάδων είτε ατοµικά. Από την
άλλη πλευρά, βέβαια, αυτή η πολλαπλή αντιπροσώπευση επέτρεπε στην πολιτική εξουσία
να βρίσκει έρεισµα ώστε να παρεµβαίνει στην πανεπιστηµιακή ζωή.
∆εν έλειψαν φυσικά και περιπτώσεις που το Πανεπιστήµιο διαµαρτυρήθηκε έντονα
σε απολύσεις καθηγητών, επιµένοντας στην αποκατάστασή τους. Επιπλέον, οι
πανεπιστηµιακές αρχές συµµετείχαν στις διαρκείς προσπάθειες για τη σύνταξη ενός
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οριστικού κανονισµού, όπου, µεταξύ άλλων, προβλεπόταν η συµµετοχή των σχολών στην
εκλογή του διδακτικού προσωπικού και η κατοχύρωση της µονιµότητάς του. Επίσης,
υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες διατυπώθηκαν, συλλογικά ή ατοµικά, συγκεκριµένες
προτιµήσεις, ενώ δεν έλειψαν και ερωτήσεις από την πλευρά του Υπουργείου για τη
γνωµοδότηση των σχολών. Για παράδειγµα, το ακαδηµαϊκό έτος 1860-1861, επειδή είχε
αποµείνει µόνο ένας καθηγητής µαθηµατικών, που δεν επαρκούσε για τη διδασκαλία
ολόκληρου του µαθήµατος, η Φιλοσοφική ζήτησε από το Υπουργείο να διορίσει σε αυτή
τη θέση τον Βασίλειο Λάκωνα (1830-1900), «µετά ζήλου εφ’ ικανόν ήδη χρόνον
διδάξαντα» ως υφηγητή69. Στην αρχή του µεθεπόµενου έτους ο Λάκων διορίστηκε ως
επίτιµος καθηγητής. Οµοίως, τον Ιανουάριο του 1877, η Σχολή ζήτησε τον διορισµό του
υφηγητή ∆ηµήτριου Κοκκίδη (1840-1896), ο οποίος πράγµατι διορίστηκε ως έκτακτος
καθηγητής τρεις µήνες αργότερα70. Τον Φεβρουάριο του 1866 το Υπουργείο αποφάσισε
να πληρώσει την έδρα της χηµείας, που παρέµενε κενή µετά το θάνατο του αρµόδιου
καθηγητή. Για το σκοπό αυτό ζήτησε της γνώµη της Φιλοσοφικής, ώστε να διορίσει έναν
από τους τρεις υφηγητές που δίδασκαν το µάθηµα. Η Σχολή ωστόσο δεν θέλησε να
απαντήσει, προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι δεν υποχρεωνόταν από το νόµο να
παρακολουθεί τη διδασκαλία των υφηγητών, γεγονός που προκάλεσε την άµεση
αντίδραση της Συγκλήτου, η οποία υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να µαταιωθεί το δικαίωµα
της γνωµοδότησης που αναγνώριζε µε αυτό τον τρόπο το Υπουργείο71. Σε αντίθεση µε τη
Σχολή, ορισµένοι φοιτητές σύντοµα παρέδωσαν στον πρύτανη αναφορά σχετικά µε τους
υφηγητές, η οποία βέβαια απλώς υποβλήθηκε στη Σύγκλητο προς ενηµέρωση, καθώς οι
φοιτητές ήταν αναρµόδιοι για τέτοιου είδους ζητήµατα72. Τελικά το υπουργείο έκανε την
επιλογή του, διορίζοντας την επόµενη ηµέρα τον Αναστάσιο Χρηστοµάνο (1841-1906) ως
έκτακτο καθηγητή. Βέβαια, θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι τα συγκεκριµένα
παραδείγµατα αφορούν διδάσκοντες φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, έδρες για τις οποίες
επί αρκετές δεκαετίες υπήρξε περιορισµένη προσφορά επιστηµονικού δυναµικού, και
τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν αποτέλεσαν τον κανόνα.
Το ζήτηµα της εκλογής των καθηγητών αντιµετωπίστηκε τελικά στη δεκαετία του
1880. Το 1875 η κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη ενεργοποίησε επίσηµα το άρθρο 6 του
κανονισµού, διορίζοντας δύο καθηγητές της Νοµικής µετά από γνωµοδότηση της Σχολής,
όµως η ενέργεια αυτή δεν είχε συνέχεια, καθώς επόµενες κυβερνήσεις χρησιµοποίησαν
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και παλαιότερες πρακτικές, γεγονός που οδήγησε σε έντονες διαµαρτυρίες από την πλευρά
της Συγκλήτου73. Όταν ο Τρικούπης επανήλθε στην εξουσία το 1882, απέλυσε επτά
καθηγητές που είχαν διοριστεί στο µεσοδιάστηµα χωρίς την πρόταση των σχολών και,
µετά από συνεχείς πιέσεις των πανεπιστηµιακών αρχών, θεσµοθέτησε τη συµµετοχή των
σχολών στην αναπλήρωση κενών εδρών, µε το διάταγµα της 9ης Απριλίου 1882 «περί του
τρόπου πληρώσεως χηρευούσης έδρας του Πανεπιστηµίου»74. Σύµφωνα µε αυτό, όταν
παρέµενε κενή κάποια έδρα τακτικού, επίτιµου ή έκτακτου καθηγητή και το Υπουργείο
θεωρούσε αναγκαία την πλήρωσή της, η αρµόδια σχολή πρότεινε έναν υποψήφιο µε
αιτιολογηµένη έκθεση, λαµβάνοντας υπόψη κατά πρώτο λόγο τις επιστηµονικές εργασίες
του υποψηφίου. Ο υπουργός διατηρούσε το δικαίωµα να µην αποδεχθεί την πρόταση· σε
αυτή την περίπτωση η σχολή καλούνταν να προτείνει νέον υποψήφιο. Η πρόταση ήταν
δεσµευτική για τον υπουργό µόνο στην περίπτωση κατά την οποία η σχολή πρότεινε
παµψηφεί τον ίδιο υποψήφιο και τις δύο φορές. Αν ο υπουργός απέρριπτε και τη δεύτερη
πρόταση, τότε προκηρυσσόταν η διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού υπό την επίβλεψη
επταµελούς επιτροπής, αποτελούµενης από τον πρύτανη, τρία µέλη εκλεγόµενα από τη
σχολή και άλλα τρία προερχόµενα από τον Άρειο Πάγο, την Ιερά Σύνοδο, το
Ιατροσυνέδριο ή την Ακαδηµαϊκή Σύγκλητο (µέχρι τη σύσταση Ακαδηµίας), ανάλογα µε
τη σχολή όπου άνηκε η έδρα. Τα τρία εκλεγόµενα µέλη δεν µπορούσαν να ανήκουν στη
σχολή που τα εξέλεγε, αλλά έπρεπε να προέρχονται από «των εν Αθήναις οικούντων και
δια των επιστηµονικών αυτών έργων και την επιστηµονικήν αυτών ικανότητα και φήµην
διακρινοµένων». Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι γενικά κάτοχοι διδακτορικού
διπλώµατος75, τουλάχιστον δύο έτη πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, ενώ σε
περίπτωση ισοψηφίας έπρεπε να προτιµάται όποιος είχε διδάξει ως υφηγητής µάθηµα της
έδρας για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
καθορίστηκε µε νεότερο διάταγµα της 28ης Φεβρουαρίου 188376. Οι υποψήφιοι
υπέβαλλαν τα επιστηµονικά έργα τους στην επιτροπή, η οποία βάσει αυτών αποφάσιζε για
την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, µε αιτιολογηµένη έκθεση που δηµοσιευόταν στην
73
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθούσε ένα µάθηµα σε θέµα της σχετικής επιστήµης
ενώπιον της επιτροπής, που στην περίπτωση εδρών πειραµατικών µαθηµάτων έπρεπε να
διεξαχθεί σε εργαστήριο ή παράρτηµα του Πανεπιστηµίου, και άλλο ένα µάθηµα ενώπιον
όλων των διαγωνιζοµένων.
Το ζήτηµα του διαγωνισµού για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού είχε
προταθεί αρκετά νωρίτερα. Οι υποστηρικτές του, έχοντας ως πρότυπο την πρακτική των
γαλλικών νοµικών και ιατρικών σχολών, θεώρησαν ότι αποτελούσε ένα µέτρο για την
καταπολέµηση της ευνοιοκρατίας και της αναξιοκρατίας κατά τους διορισµούς. Το 1840,
λόγου χάρη, σε ένα άρθρο που διαπνέεται από έντονο αντιβαυαρικό πνεύµα, διαβάζουµε
ότι ο διορισµός καθηγητών µέσω διαταγµάτων αποτελεί χαρακτηριστικό των «δεσποτικών
Κρατών»,

όπου

«ωσεπιτοπλείστον

προτιµώνται

οι

ηµιµαθείς,

οι

κόλακες,

οι

δεσποτόφρονες, οι ταρτούφοι, ενίοτε δε και αυτοί οι βδελυροί κατάσκοποι, δια να
κατασκοπεύωσι τα µαθήµατα και την πολιτικήν διαγωγήν των φοιτητών και των
Καθηγητών»77. Ο διαγωνισµός προτάθηκε κατά τη σύνταξη του οργανισµού του
Πανεπιστηµίου το 1860, ωστόσο η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφενός «διότι ο
διαγωνισµός αναδεικνύει πολλάκις τους τολµηροτέρους µάλλον κατά την συζήτησιν ή
τους εµβριθεστέρους εις την επιστήµην, διότι η εκδίκασις της ικανότητος ανατίθεται
κυρίως εις τους αρχαίους καθηγητάς επιρρεπείς ενίοτε ν’ αποµακρύνωσι τους ισχυρούς
της επιστήµης νεωτεριστάς, […] διότι κυρίως αποθαρρύνει τους εξόχους άνδρας τους δια
συγγραφών ή δι’ άλλων µέσων αποκτήσαντες ισχύν και δόξαν, ανθισταµένους να
συναγωνισθώσι µετά νέων φιλοτίµων µεν, αλλ’ αγνώστων εισέτι εν τη επιστηµονική
χορεία». Αφετέρου επειδή «ο διαγωνισµός απαιτεί προ πάντων δικαιοσύνην αυστηράν
κατά την εκδίκασιν, πολλάκις ελλείπουσαν παρ’ ηµίν»78. Οι αντίπαλοι του συστήµατος
υποστήριζαν ότι η επιτυχία στο διαγωνισµό δεν αποδείκνυε την πραγµατική επιστηµονική
αξία, αλλά ήταν «αποτέλεσµα παρρησίας, τόλµης, ετοιµότητος και ευφραδείας»79.
Επιπλέον, ότι δεν µπορούσε να εφαρµοστεί σε µια χώρα που διέθετε µόνο ένα
πανεπιστήµιο και ότι δεν υπήρχε το απαραίτητο επιστηµονικό δυναµικό για να εφαρµοστεί
ένας τέτοιος νόµος, τουλάχιστον στην περίπτωση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών.
Προτάθηκε, αντιθέτως, η ανάπτυξη του θεσµού της υφηγεσίας, όπως στα γερµανικά
77
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(κυβέρνηση Α. Μιαούλη) σε συνεργασία µε δεκαµελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστηµίου, υποβλήθηκε
στη Βουλή τον Μάρτιο του 1860, αλλά δεν συζητήθηκε. Στα Πρακτικά περιλαµβάνονται η έκθεση του
υπουργού, το νοµοσχέδιο και η έκθεση της εισηγητικής επιτροπής.
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πανεπιστήµια, και ο διορισµός των καθηγητών από τις τάξεις των υφηγητών, ένα µέτρο
που ασφαλώς θα ενδυνάµωνε τη θέση του Πανεπιστηµίου, καθώς οι σχολές ήταν αυτές
που έκριναν και επέλεγαν τους υφηγητές.
Ο θεσµός του διαγωνισµού περιλήφθηκε και σε επόµενα σχέδια οργανισµού,
ωστόσο δίχασε τις ακαδηµαϊκές αρχές: σε διάστηµα ενός έτους η Σύγκλητος αποφάσισε
υπέρ και κατά αυτού του µέτρου, µε οριακή πλειοψηφία (5-4) και στις δύο περιπτώσεις80.
Πάντως, τις δύο φορές µέχρι το τέλος του αιώνα που η Φιλοσοφική κλήθηκε να εκλέξει
κριτές για έδρες φυσικοµαθηµατικών επιστηµών αρνήθηκε να το πράξει. Τον Μάρτιο του
1883 το Υπουργείο ζήτησε από τη Σχολή να εκλέξει τρεις κριτές για διαγωνισµό προς
πλήρωση της έδρας της φαρµακευτικής χηµείας, από την οποία είχε απολυθεί ο Γεώργιος
Κρίνος, επειδή είχε διοριστεί χωρίς την πρόταση της Σχολής. Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη:
«δεν υπάρχουσιν εν Ελλάδι επιστήµονες ειδικά κατά το άρθρον 4ον κατηρτισµένοι κατά
τας νέας µεθόδους όπως εκλεγώσι κριταί διαγωνισµού»81. Εννέα χρόνια αργότερα, τον
Απρίλιο του 1892, το Υπουργείο ζήτησε το ίδιο για τη νέα έδρα γενικής πειραµατικής
χηµείας, µία έδρα που η σύστασή της είχε δηµιουργήσει διχογνωµίες στη Σχολή για πολλά
χρόνια. Αναφορικά όµως µε το ζήτηµα του διαγωνισµού, η Σχολή απάντησε, µε αρκετά
µεγάλη πλειοψηφία, ότι θεωρεί «ανεφάρµοστον εν τη παρούση περιπτώσει τον
διαγωνισµόν δι’ έλλειψιν των προς τούτο απαιτουµένων κριτών»82. Βέβαια, τα
συγκεκριµένα αιτήµατα του Υπουργείου διατυπώθηκαν σε µια εποχή κατά την οποία, µετά
από δεκαετίες λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, προσέρχονταν περισσότεροι του ενός
υποψήφιοι για µια έδρα φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, µε αποτέλεσµα στις σχετικές
συζητήσεις να ανιχνεύονται συγκεκριµένες προτιµήσεις, επιλογές και τακτικές και των
δύο πλευρών, οπότε στις αποφάσεις δεν έπαιζε πάντα κύριο ρόλο η στάση έναντι του
θεσµού του διαγωνισµού.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο για την εκλογή των καθηγητών δεν καθόρισε µε ποια
κριτήρια θα γίνονταν οι διορισµοί στις τρεις καθηγητικές βαθµίδες. Με τους αρχικούς
διορισµούς, στη βαθµίδα των τακτικών καθηγητών εντάχθηκαν κυρίως παλαιοί λόγιοι που
είχαν διακριθεί για το διδακτικό ή συγγραφικό έργο τους, ενώ έκτακτοι διορίστηκαν νέοι
διανοούµενοι που άρχιζαν την επαγγελµατική και επιστηµονική σταδιοδροµία τους, χωρίς
όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπήρξαν αρκετές εξαιρέσεις από αυτή την πρακτική. Ως
80
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επίτιµοι καθηγητές, όπως µετονοµάστηκαν σύντοµα οι «επιτίµιοι» που προέβλεπε ο
κανονισµός, διορίστηκαν πρόσωπα που κατείχαν ήδη κάποια έµµισθη δηµόσια θέση,
λαµβάνοντας έτσι ένα επιµίσθιο για την πανεπιστηµιακή διδασκαλία τους, και αυτή η αρχή
συνεχίστηκε τις επόµενες δεκαετίες. Μάλιστα, το 1882 ο βαθµός του επίτιµου έγινε
επίσηµα τίτλος, καθώς µε το νόµο ˏΑΜΓ΄ απονεµόταν, µαζί µε πλήρη µισθό, σε όσους
καθηγητές ήθελαν να αποχωρήσουν µετά από σαράντα έτη διδασκαλίας, στα οποία
περιλαµβανόνταν και οποιαδήποτε δεκαετής δηµόσια υπηρεσία πριν τον διορισµό τους83.
Με την πάροδο του χρόνου αυτή η κατηγορία των διδασκόντων συρρικνώθηκε σε µεγάλο
βαθµό84, χωρίς όµως να εξαφανιστεί εντελώς. Αναφορικά µε τις άλλες δύο καθηγητικές
βαθµίδες, τα πράγµατα ήταν ρευστά, καθώς δεν υπήρχε κάποια τυπική διαδικασία και δεν
προβλέπονταν συγκεκριµένα τυπικά προσόντα για τον διορισµό σε καθεµία από αυτές ή
για τη µετάβαση από τη µία στην άλλη. Από τα µέσα του αιώνα επικράτησε η τάση οι
διοριζόµενοι καθηγητές να διορίζονται πρώτα στη βαθµίδα του εκτάκτου και µετά από ένα
χρονικό διάστηµα να προάγονται σε τακτικούς. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν έλαβε
θεσµική µορφή και υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις απευθείας διορισµού στη βαθµίδα του
τακτικού. Μάλιστα, τη δεκαετία του 1890 περιορίστηκε σε σηµαντικό βαθµό ο διορισµός
έκτακτων καθηγητών85, καθώς επικράτησε η άποψη ότι αυτοί δεν χρειάζονταν,
οφειλόµενη σε µεγάλο βαθµό στο ίδιο το Πανεπιστήµιο, που δεν δεχόταν αυτή τη
διάκριση του διδακτικού προσωπικού στους κόλπους του, όχι µόνο επειδή οι έκτακτοι
καθηγητές είχαν µόνο το δικαίωµα του εκλέγειν τις πανεπιστηµιακές αρχές, αλλά και λόγω
των σηµαντικών µισθολογικών διαφορών µεταξύ έκτακτων και τακτικών καθηγητών86.
Αρχικά ο µισθός όλων των καθηγητών καθοριζόταν στο διάταγµα του διορισµού
τους, που εξέδιδε το υπουργείο, και δεν ήταν ίδιος για όλους του καθηγητές της ίδιας
βαθµίδας. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου ο µηνιαίος µισθός κυµαινόταν
µεταξύ 100 και 350 δραχµών, µε εξαίρεση τον Κ. Ασώπιο που λάµβανε 450 δρχ. Το
ζήτηµα ρυθµίστηκε µε διάταγµα το 1846, µε το οποίο ο µισθός των τακτικών καθηγητών
ορίστηκε σε 300, των εκτάκτων σε 200 και των επίτιµων σε 100 δραχµές, µε το τελευταίο
να αποτελεί ένα επιµίσθιο στο µισθό που λάµβαναν από την υπηρεσία όπου υπηρετούσαν.
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Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 39.
Τον Μάιο του 1885 απολύθηκαν τρεις επίτιµοι καθηγητές, µε την αιτιολογία ότι κάτοχοι εδρών
µπορούσαν να είναι µόνο τακτικοί ή έκτακτοι καθηγητές. Βλ. Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 25-26.
85
Για την κατανοµή των καθηγητών στις διάφορες βαθµίδες σε όλη τη διάρκεια του αιώνα βλ. Κ. Λάππας,
Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 163.
86
Βλ. ενδεικτικά Π. Σ. Φ. Σ., 28 ∆εκ. 1879 και «Γνωµοδοτήσεις Συγκλήτου και Σχολών περί οργανισµού
Πανεπιστηµίου», Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου
Αθήνα 1899, 1004-1014. Οι τελευταίες ζητήθηκαν από τον υπουργό ∆ηµήτριο Γ. Πετρίδη στο τέλος του
1895, εν όψει της σύνταξης σχεδίου νόµου για τον οριστικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου.
84
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Το 1850 οι µισθοί αυξήθηκαν κατά 50 δρχ., διαµορφώθηκαν έτσι σε 350 δρχ. για τους
τακτικούς και σε 250 για τους έκτακτους. Επιπλέον, ο ίδιος νόµος προέβλεπε ότι µετά από
πενταετή διδασκαλία ο µισθός των τακτικών καθηγητών µπορούσε να αυξηθεί κατά 50
µέχρι 100 δρχ., συνεπώς ο µισθός πολλών παλαιών καθηγητών αυξήθηκε στις 400-450
δραχµές87. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν πράγµατι µια σηµαντική µισθολογική διαφορά µεταξύ
των τακτικών και των εκτάκτων καθηγητών, που στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα
αυξήθηκε περισσότερο, καθώς µε την ανάπτυξη των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων
οι διευθυντές τους άρχισαν να λαµβάνουν ένα επιµίσθιο, αρχικά από την περιουσία του
Πανεπιστηµίου, και ακολούθως από τα χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού που
προορίζονταν για τις επιστηµονικές συλλογές. Αυτό το επιµίσθιο κυρώθηκε µε διάταγµα
του 1895, οπότε καθορίστηκε στις 50-100 δρχ., αναλόγως µε την αρχαιότητα διορισµού
στη βαθµίδα του τακτικού καθηγητή88. Πάντως, οι µισθοί των καθηγητών γενικά ήταν
µάλλον χαµηλοί, συγκρινόµενοι µε τους µισθούς άλλων ανώτερων δηµοσίων υπαλλήλων,
και αυτό υπήρξε µία από τις µόνιµες αιτίες διαµαρτυρίας των καθηγητών89. Με τον νόµο
του 1859 ο τακτικός καθηγητής έπαιρνε όσα περίπου ένας τµηµατάρχης Β΄ τάξεως ή ένας
µοίραρχος της χωροφυλακής και ο έκτακτος όσα περίπου ένας υπουργικός γραµµατέας Α΄
τάξεως ή ένας καθηγητής γυµνασίου90.
Πρέπει ωστόσο εδώ να επισηµάνουµε ότι το συγκεκριµένο ύψος του µισθού δεν
επηρέαζε το ίδιο τους καθηγητές όλων των σχολών. Οι νοµικοί και οι γιατροί ήταν
ασφαλώς σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους επικερδώς και εκτός
Πανεπιστηµίου. Έτσι, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ακίνητης ή κινητής περιουσίας,
µπορούσαν να αποκτήσουν σηµαντική οικονοµική ευρωστία, η οποία επέτρεπε, για
παράδειγµα, σε έναν καθηγητή της ιατρικής να χρησιµοποιεί άµαξα για τις κατ’ οίκον
επισκέψεις ασθενών91. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε, αντιθέτως, για τους καθηγητές της
Θεολογικής και της Φιλοσοφικής. Οι τελευταίοι µπορούσαν µόνο να εξασφαλίσουν ένα
επιµίσθιο µέσω της διδασκαλίας σε άλλα ιδρύµατα και µετά το 1882 να έχουν κάποιο
87

Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 38, 65.
Βλ. Στο ίδιο, 142· Λογοδοσία 1875/77· Λογοδοσία Γ. Μιστριώτη 1890/91 και Νόµοι και διατάγµατα περί
του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1895-1900), εκδιδόµενα επί της πρυτανείας Κ. Μητσοπούλου,
Αθήνα 1901, 4-5.
89
Βλ. ενδεικτικά Περί του νέου κανονισµού του Πανεπιστηµίου και της τύχης των εν Ελλάδι διδασκόντων
κρίσεις τινές, Αθήνα 1860.
90
Βλ. Σ. Π. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, Α΄, 558-559· Αποστόλης Ανδρέου, «Κρατικές
δαπάνες για την εκπαίδευση (1849-1880). Μια πρώτη προσέγγιση σ’ ένα ανοιχτό θέµα», Θέσεις, αρ. 18,
Ιαν.-Μαρτ. 1987, 113-135 και Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήµατα στην Ελλάδα (1842-1923): Το
παράδειγµα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1985, 99101.
91
Χρήστος Λόυκος, «Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή Πανεπιστηµίου στα µέσα του 19ου αιώνα: Αλέξιος
Πάλλης», Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Παιδεία, Α΄, 121-136.
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επιπλέον εισόδηµα µέσω της συγγραφής διδακτικών βιβλίων για την κατώτερη και µέση
εκπαίδευση, στην περίπτωση βέβαια που αυτά εγκρίνονταν92. Έτσι, συνήθως έπρεπε να
συµπιέζουν τις ανάγκες τους ώστε να µην ξεπεράσουν το επίπεδο του µισθού τους. Αυτό
ίσχυε ιδιαίτερα για όσους δεν διέθεταν οικογενειακή περιουσία ή δεν είχαν λάβει κάποια
καλή προίκα, συνεπώς δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν εύκολα στις απαιτήσεις της
κοινωνικής ζωής που απέρρεαν από τη θέση τους93. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου
έθεσε το πρόβληµα και κατάφερε το 1868 να συµπεριληφθεί µια σχετική πρόβλεψη σε
σχέδιο νόµου για τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου. Σύµφωνα µε αυτή, οι καθηγητές της
Θεολογικής και της Φιλοσοφικής µπορούσαν να λαµβάνουν ένα επιπλέον επίδοµα 100
δρχ., µετά από τριετή διδασκαλία, µε πρόταση της Σχολής και έγκριση της Συγκλήτου94.
Καθώς και αυτό το σχέδιο δεν έγινε τελικά νόµος, η κατάσταση παρέµεινε ως είχε, ενώ
ανάλογη ρύθµιση δεν εµφανίστηκε ξανά.
Μία ακόµα οικονοµική συνιστώσα που παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά την
αντιπροσώπευση του Πανεπιστηµίου σε επιστηµονικά συνέδρια στο εξωτερικό, καθώς
αµέσως µετά την ίδρυσή του έγινε αποδέκτης προσκλήσεων για τη συµµετοχή σε διάφορες
επιστηµονικές εκδηλώσεις. Το 1839 οι καθηγητές Κ. ∆οµνάδος και Ι. Βούρος έλαβαν
µέρος σε συνέδριο φυσικών επιστηµόνων και ιατρών που διοργανώθηκε για πρώτη φορά
στην Ιταλία (Πίζα)95. Το επόµενο έτος το Πανεπιστήµιο έλαβε πρόσκληση συµµετοχής
στο ετήσιο συνέδριο του VDNA στο Erlangen. Παρότι ο καθηγητής της χηµείας X.
Landerer βρισκόταν στη Γερµανία και θα µπορούσε να αντιπροσωπεύσει το
92

Με τον νόµο ˏΑΜΒ΄ του 1882 και τον εκτελεστικό του (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 61, 6 Ιουλίου
1882 και αρ. 94, 5 Σεπτεµβρίου 1882) καθιερώθηκε για πρώτη φορά η χρήση αποκλειστικά εγκεκριµένων
βιβλίων στην κατώτερη και µέση εκπαίδευση, µετά τη διενέργεια διαγωνισµού, σε αντίθεση µε την έως τότε
πρακτική, σε µια προσπάθεια επιβολής της οµοιοµορφίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι αποφάσεις της
σχετικής επιτροπής οδήγησαν συχνά σε έντονες διαµάχες, είτε µεταξύ των συγγραφέων ή συνηθέστερα
µεταξύ αυτών και των µελών της επιτροπής.
93
Στα αρχεία του Ε. Λ. Ι. Α. (φάκελος: οικογένειες Μαλικοπούλου και Αργυροπούλου) σώζονται
λογαριασµοί και έξοδα του καθηγητή φυσικής Τιµολέοντα Αργυρόπουλου, που αφορούν την προίκα της
κόρης του Φανής για τον γάµο της µε τον µετέπειτα ναύαρχο Κωνσταντίνο Μαλικόπουλο. Τα έξοδα σε
µετρητά και διάφορα είδη ανήλθαν σε περίπου 19.500 δρχ., ενώ η προίκα περιλάµβανε και ένα ακίνητο που
εκτιµήθηκε στις 95.000 δρχ. Καθώς όµως πουλήθηκε τελικά λιγότερο, ο Αργυρόπουλος πλήρωσε σε
µετρητά τη διαφορά που ανερχόταν περίπου σε 37.000 δρχ. Να σηµειωθεί δε ότι λίγα χρόνια αργότερα
έπρεπε να παντρέψει και τη µικρότερη κόρη του. Προφανώς τα έξοδα αυτού του ύψους δεν θα µπορούσαν
να προέλθουν µόνο από το µισθό του.
94
Το νοµοσχέδιο, µαζί µε την έκθεση του υπουργού Α. Μαυροµιχάλη (κυβέρνηση ∆. Βούλγαρη), µε
ηµεροµηνία 2 ∆εκεµβρίου 1868 και τη γνωµοδότηση της Συγκλήτου στις 30 Αυγούστου 1868, εκδόθηκε σε
φυλλάδιο: Έκθεσις επί του νοµοσχεδίου του περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου. Προς την Βουλήν, [Αθήνα
1868]. Η έκθεση και το νοµοσχέδιο δηµοσιεύτηκαν και στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών, αρ. 692, 23 Ιαν.
1869, 1713-1715· αρ. 693, 3 Φεβρ. 1869, 1722-1726 και αρ. 694, 13 Φεβρ. 1869, 1729-1733. Στο επόµενο
σχέδιο, που υποβλήθηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 1869 από τον υπουργό ∆. Σαράβα (κυβέρνηση Θ.
Ζαΐµη) και συντάχθηκε βάσει του σχεδίου της Συγκλήτου, η σχετική πρόβλεψη είχε παραλειφθεί. Βλ.
Εφηµερίς των Φιλοµαθών, αρ. 713-714, Σεπτ. 1869, 1881-1893, όπου η έκθεση του υπουργού και το
νοµοσχέδιο.
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Πανεπιστήµιο, αποφασίστηκε να αποσταλεί έλληνας καθηγητής. Η απόφαση της
Συγκλήτου να σταλεί ως εκπρόσωπος ο πρύτανης και νοµικός Γεώργιος Ράλλης (18041883), µε το σκεπτικό ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν ως κύριο σκοπό τις δηµόσιες
σχέσεις, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, γεγονός που οδήγησε τελικά στην αποστολή του
καθηγητή της χειρουργικής Ιωάννη Ολυµπίου96. Τα επόµενα χρόνια το Πανεπιστήµιο και
οι καθηγητές του δέχθηκαν αρκετές προσκλήσεις για να συµµετάσχουν σε διεθνή
επιστηµονικά συνέδρια, σε εορταστικές εκδηλώσεις ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων ή στις
ετήσιες συνόδους επιστηµονικών εταιρειών. Παράλληλα, στο δεύτερο µισό του αιώνα
ορισµένοι καθηγητές φυσικών επιστηµών ζήτησαν οικονοµική βοήθεια ώστε να
επισκεφτούν διάφορα ευρωπαϊκά επιστηµονικά ιδρύµατα. Ωστόσο, οι αιτήσεις αυτές δεν
ικανοποιήθηκαν, ενώ οι συµµετοχές σε επιστηµονικά συνέδρια υπήρξαν ελάχιστες, µε την
αιτιολογία των οικονοµικών δυσχερειών. Το Πανεπιστήµιο απέρριψε αρκετά ανάλογα
αιτήµατα, θεωρώντας αρµόδιες για τη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων τις
εκάστοτε

κυβερνήσεις,

οι

οποίες

χορήγησαν

τα

έξοδα

σε

όσες

αποστολές

πραγµατοποιήθηκαν τελικά. ∆εν έλειψαν βέβαια και περιπτώσεις κατά τις οποίες το
Πανεπιστήµιο προκατέβαλε τα χρήµατα από την περιουσία του, χωρίς όµως να του
επιστραφούν από τον κρατικό προϋπολογισµό, γεγονός που εξηγεί την µετέπειτα αρνητική
στάση του. Έτσι, σε µια χώρα αποµακρυσµένη από τα µεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα, η
προσωπική επαφή µε τις επιστηµονικές εξελίξεις και τις αναδυόµενες επιστηµονικές
κοινότητες αφέθηκε σε µεγάλο βαθµό στην ατοµική πρωτοβουλία και τις οικονοµικές
δυνατότητες των ίδιων των καθηγητών.
Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω περιλαµβάνονται οι καθηγητές του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου µέχρι την αυτονόµηση
της Σχολής το 1904. Εκτός από τα ονόµατά τους, αναφέρεται ο τόπος καταγωγής, ο τόπος
σπουδών, κατά πόσο σπούδασαν µε υποτροφία, η έδρα που κατέλαβαν και η θητεία τους
στις διάφορες βαθµίδες, συµπεριλαµβανοµένης της υφηγεσίας. Σε αντίθεση µε ό,τι
συνηθίζεται σε µια επιστηµονική εργασία, εδώ δεν σηµειώνεται κάποια πηγή απ’ όπου
προέρχονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τον πίνακα. Αυτό συµβαίνει επειδή πολλά από
αυτά προέκυψαν από ποικίλες πηγές που δεν είναι εύκολο να καταγραφούν εν συντοµία,
από τις οποίες µπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες: Πρακτικά Συγκλήτου,
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Π. Σ. 27 Μαΐ. και 23 Νοεµ. 1839.
Π. Σ. 30 Ιουλ., 13 και 14 Αυγ. 1840. Η εφηµερίδα Αθηνά άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση να σταλεί
νοµικός σε συνέδριο ιατρών και φυσικών επιστηµόνων, δηµοσιεύοντας παράλληλα και τις απαντήσεις του Γ.
Α. Ράλλη (αρ. 738, 3 Αυγ. 1840· αρ. 739, 7 Αυγ. 1840· αρ. 740, 10 Αυγ. 1840· αρ. 742, 17 Αυγ. 1840). Τα
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µαθηµάτων,

πανεπιστηµιακές επετηρίδες, έργα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, άρθρα στον τύπο της εποχής. Φυσικά δεν θα µπορούσαν να αγνοηθούν
ανάλογες προηγούµενες προσπάθειες97.
Η δυσκολία του εγχειρήµατος έγκειται στο γεγονός ότι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν
υπάρχουν ολοκληρωµένες, σύγχρονες βιογραφίες για αυτά τα πρόσωπα, ενώ µε την
αναδίφηση των κλασικών πηγών εντοπίζονται ασαφή, συγκεχυµένα ή ανακριβή στοιχεία98.
Παράλληλα, για ορισµένους καθηγητές διαπιστώνεται η συνεχής αναπαραγωγή
βιογραφικών στοιχείων που είτε προέρχονται από τους ίδιους είτε καταγράφηκαν µε
αφορµή τιµητικές εκδηλώσεις προς το πρόσωπό τους ή είχαν συγκεκριµένη στόχευση, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα
φανερό όταν κάποιος προσπαθήσει να εξακριβώσει το επίπεδο των σπουδών τους και τη
λήψη ή µη διπλωµάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, ιδιαίτερα, αλλά όχι
αποκλειστικά, κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του Πανεπιστηµίου.
Για παράδειγµα, το γεγονός ότι κάποιος Έλληνας σπούδασε σε γαλλικό
πανεπιστήµιο δεν συνεπάγεται απαραίτητα την κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων
αντίστοιχων µε εκείνες των γάλλων συναδέλφων τους, καθώς δεν ταυτίζονταν τα κριτήρια
αποδοχής και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Οι µεγάλοι αριθµοί ξένων σπουδαστών στη
Γαλλία προέκυψαν από µια συνειδητή πολιτική των εκπαιδευτικών αρχών, η οποία έχει
περιγραφεί ως «εξωτερική πολιτική µέσω των πανεπιστηµίων», µε στόχο την προώθηση
των γαλλικών διπλωµατικών και οικονοµικών συµφερόντων µέσω των εκπαιδευτικών
θεσµών. Αυτή η πολιτική «πολιτισµικού ιµπεριαλισµού» εντάθηκε στο πλαίσιο του
διεθνούς ανταγωνισµού, καθώς η εξαγωγή της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας
θεωρήθηκε ότι θα αντιστάθµιζε την απώλεια της γαλλικής οικονοµικής και στρατιωτικής
κυριαρχίας, κατά συνέπεια οι γαλλικές αρχές υπήρξαν ιδιαίτερα ελαστικές κατά την

άρθρα υπογράφονται µε τα αρχικά Α. Γ., και µάλλον πρέπει να αποδοθούν στον καθηγητή της Ιατρικής
Αναστάσιο Γεωργιάδη Λευκία.
97
Κατάλογοι των καθηγητών όλων των σχολών του Πανεπιστηµίου, καθώς και της εξέλιξής τους, µπορούν
να βρεθούν στα Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, Πίνακας Γ΄ και Α. Κ. Σκαρπαλέζος, Από την ιστορίαν του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 135-177, οι οποίοι καλύπτουν την περίοδο από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου µέχρι
το έτος έκδοσης αυτών των βιβλίων, δηλαδή το 1889 και το 1964 αντίστοιχα. Κατάλογος όλων των
διορισµένων καθηγητών της περιόδου 1837-1900, χωρίς όµως να αναφέρονται οι διάφορες µεταβολές,
περιλαµβάνεται και στο Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, Παράρτηµα Α΄. Τέλος, στο Π. Γ.
Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860), 209 κ. εξ. παρατίθενται οι πιο αξιόπιστοι, αναλυτικοί και
σχολιασµένοι πίνακες για τους καθηγητές της περιόδου 1837-1865, ανά ακαδηµαϊκό έτος, παράλληλα µε την
εξέλιξη αυτών σε µεταγενέστερα έτη.
98
Αυτό ισχύει και για την πιο χρησιµοποιηµένη πηγή: Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Εκατονταετηρίς 1837-1937.
Ε΄. Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, Τεύχος Α΄-Β΄, Αθήνα 1948-1952. Σύγχρονα βιβλία και άρθρα
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υποδοχή ξένων σπουδαστών99. Η πολιτική αυτή δεν περιορίστηκε στα πανεπιστήµια, αλλά
συµπεριέλαβε και τις grandes écoles, όπου το καθεστώς των ακροατών και των
εξωτερικών µαθητών υπέστη διάφορες τροποποιήσεις κατά τον 19ο αιώνα. Από τη
δεκαετία του 1820 αρκετοί ακροατές άρχισαν να παρακολουθούν τα µαθήµατα της École
Polytechnique, χωριστά από τους τακτικούς φοιτητές και χωρίς να έχει προηγηθεί
οποιοσδήποτε έλεγχος γνώσεων, συχνά µάλιστα ως απεσταλµένοι κυβερνήσεων
συµµαχικών προς τη Γαλλία. Το 1851 καθιερώθηκε η υποχρεωτική παρακολούθηση, το
1862 επιβλήθηκαν οι εξετάσεις στο τέλος κάθε µαθήµατος, ενώ από το 1887 οι
«εξωτερικοί µαθητές» καθιερώθηκαν ως επίσηµη κατηγορία, ταυτόχρονα µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις, τη συµµετοχή στα εργαστήρια και τις απολυτήριες εξετάσεις100.
Εποµένως, η παρακολούθηση µαθηµάτων της École Polytechnique δεν αποτελεί από µόνη
της µια ασφαλή ένδειξη του επιπέδου σπουδών, καθώς θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
χρονική περίοδος κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι συγκεκριµένες σπουδές, λόγω
της διαφοροποίησης των απαιτήσεων µε την πάροδο του χρόνου.
Τέλος, ακολουθώντας µια διαδεδοµένη πρακτική µεταξύ των εύπορων γερµανών
συναδέλφων τους, οι έλληνες φοιτητές στη Γερµανία συχνά µετακινήθηκαν από
πανεπιστήµιο σε πανεπιστήµιο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους101. Ωστόσο, η ακριβής
παραµονή σε καθένα από αυτά, το καθεστώς υπό το οποίο φοίτησαν ή η λήψη διπλώµατος
δεν είναι πάντα εντελώς ξεκάθαρα. Κατά συνέπεια, ο ακριβής προσδιορισµός των
σπουδών κάθε καθηγητή θα επιτευχθεί όταν ολοκληρωθεί η µελέτη των µητρώων των
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και άλλων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων102. Μετά από
αυτές τις παρατηρήσεις ακολουθεί ο πίνακας των καθηγητών και ο σχολιασµός του.
που διασαφηνίζουν στοιχεία από τη ζωή και το έργο των καθηγητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος
µπορούν να αναζητηθούν στα σχετικά κεφάλαια, όπου παρατίθενται τα βιογραφικά στοιχεία τους.
99
George Weisz, The Emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princeton: Princeton
University Press, 1983, 252-254.
100
Anousheh Karvar, “Les élèves étrangers. Analyse d’une politique”, Bruno Belhoste et al. (eds.), La
formation polytechnicienne, 1794-1994, Paris: Dunod, 1994, 417-434.
101
Για τους έλληνες φοιτητές σε γερµανικά πανεπιστήµια γενικά βλ. Κωνσταντίνα Ζορµπαλά, «Έλληνες
φοιτητές στα γερµανικά πανεπιστήµια κατά τον 19ο αιώνα», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου: Οι χρόνοι
της ιστορίας. Για µια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής
Νεολαίας, 1998, 55-62.
102
Εδώ χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση: Konstnatin
Kotsowilis, Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern (von 1826 bis 1844).
Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, [Μόναχο 1995]· Αλέξανδρος Γ.
Τσάτσος, Επετηρίς των φοιτησάντων Ελλήνων εις το οµοσπονδιακόν Πολυτεχνείον της Ζυρίχης από της
ιδρύσεώς του µέχρι σήµερον, 1855-1978, Αθήνα χ.χ.· Elena Siupur, “Die Intelektuellen aus Rumänien und
den südosteuropäischen Landen in den deutschen Universitäten (19. Jahrhundert)”, Revue des Études Sud-Est
Européennes 33 (1995), 83-100, 251-265, 34 (2001): 145-196· Efthymios Nicolaïdis, “Les élèves grecs de
l’École Polytechnique (1800-1921)”, Actes du séminaire organisé à l’École française d’Athènes: La
Diaspora hellénique en France, Αθήνα 2000, 55-65 και Φ. Ασηµακοπούλου, Κώστας Χατζής, «Σπουδαστές
στη Γαλλία, µηχανικοί στην Ελλάδα. Ο κόσµος των ελλήνων µηχανικών, 19ος αρχές 20ού αιώνα»,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1837-1904)
ΟΝΟΜΑ
Νέγρης Κωνσταντίνος
(1804-1880)
∆οµνάδος Κυριάκος
(1789-1852)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Κωνστ/πολη

Παρίσι

Βιέννη

Παρίσι

Βούρης, Γεώργιος Κ.
(1802-1860)

Βιέννη
(Ιωάννινα)

Βιέννη

Fraas, Carl Νikolaus
(1810-1875)

Rattelsdorf
Βαυαρίας

Μόναχο (∆ρ.)

Landerer, Xaver Johannes
(1809-1885)
Βενιζέλος, Αλέξανδρος Π. *
(1812-1862)
Στρούµπος, ∆ηµήτριος Σ.
(1806-1890)
Μητσόπουλος, Ηρακλής Αν. *
(1816-1892)
Ορφανίδης, Θεόδωρος Γ. *
(1817-1886)
Παπαδάκης, Ιωάννης Γ. *
(1820;-1876)
Λάκων Βασίλειος *
(1830-1900)
Χρηστοµάνος, Αναστάσιος Κ.
(1841-1906)

Μόναχο

Αθήνα

Ήπειρος
Πάτρα

Μόναχο (Πτ.)
Erlangen (∆ρ) (;)
Μόναχο
Λειψία (∆ρ.)
Βερολίνο
Χαϊδελβέργη (;)
Ιόνιος Ακαδηµία
Γενεύη (∆ρ.)
Παρίσι
Μόναχο
Βερολίνο

Ε∆ΡΑ
Μαθηµατικών

1837-1845

Φυσικής
Ιστορίας
Μαθηµατικών,
Μαθηµατικής
Φυσικής &
Αστρονοµίας

1837-1845 (Επίτ.)
1850 Επίτ.

Βοτανικής
Φαρµακευτικής
Χηµείας και
Συνταγολογίας
Γενικής
Πειραµατικής
Χηµείας

Μαθηµατικών

1872-1894

Μαθηµατικών
και ιδίως της
Αστρονοµίας

Κέα

Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι

Καθαράς και
Εφηρµοσµένης
Μαθηµατικής

Αθήνα
Παρίσι (Πτ.)

Νικολαΐδης, Νικόλαος Χ. *
(1835;-1889)

Τρίπολη

Στρ. Σχ. Ευελπίδων
Παρίσι (∆ρ.)

Κυζικηνός, Αθανάσιος Ιω.
(1822-1894)

Κων/πολη

Αθήνα
Παρίσι
Grenoble (Πτ.)
Αθήνα (∆ρ.)
Freiburg (Πτ.)

Μητσόπουλος, Κων/νος Μ. *
(1844-1911)

Πάτρα

Κοκκίδης, ∆ηµήτριος Κ. *
(1840-1896)

Αθήνα

Βερολίνο (∆ρ.)
Παρίσι

Κρίνος, Γεώργιος Α.
(1850-1935)

Σύρος

Αθήνα (Πτ.)
Χαϊδελβέργη (∆ρ.)

1840 (Υφηγ.)
1843-1862

1871-1881

Μόναχο
Αθήνα
Παρίσι (Πτ.)

Ναύπλιο

1837-1843
1844-1869
1875 Επίτ.

Μαθηµατικών

Κρήτη

Ζαβιτσάνος, Γεώργιος Ν.
(1838-1893)

1837-1842 (Έκτ.)

Γενικής
Πειραµατικής
Χηµείας
Φαρµακευτικής
Χηµείας και
Συνταγολογίας

Φυσιογραφίας

Παρίσι

Βιέννη
Καρλσρούη
Χαϊδελβέργη (∆ρ.)

1837-1860

1839 (Υφηγ.)
1844-1855 (Επίτ.)
1855-1890
1845-1847 (Έκτ.)
1847-1892
1850-1854 (Έκτ.)
1854-1882
1850-1852 (Έκτ.)
1852-1854 (Επίτ.)
1854-1876
1854 (Υφηγ.)
1862-1863 (Επίτ.)
1863-1868 (Έκτ.)
1868-1894
1863 (Υφηγ.)
1866-1869 (Έκτ.)
1869-1906
1863 (Υφηγ.)
1869-1875 (Έκτ.)
1875-1881

Πειραµατικής
Φυσικής

Σµύρνη

Βιέννη
(Μακεδονία)

ΘΗΤΕΙΑ

Βοτανικής

Φυσικής
Ιστορίας
Αστρονοµίας
Φαρµακευτικής
Χηµείας και
Συνταγολογίας

1875-1881 (Έκτ.)
1881-1910
1864 (Υφηγ.)
1877-1881 (Έκτ.)
1881-1882 (Επίτ.)
1882-1896
1881 (Υφηγ.)
1881-1882 (Έκτ.)
1883-1891 (Έκτ.)

Νεοελληνικά Ιστορικά 1 (2008): 111-129. Για τις σπουδές στο εξωτερικό γενικά βλ. Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, «Οι
Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια και η παρουσία τους στην πανεπιστηµιακή ζωή της
νεώτερης Ελλάδας (1800-1850), Παρνασσός 21 (1979): 321-346.
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ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Χατζιδάκης, Ιωάννης Ν. *
(1844-1921)

Κρήτη

Στέφανος, Κυπάρισσος
(1857-1917)

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι
Βερολίνο

Ε∆ΡΑ
Μαθηµατικών

ΘΗΤΕΙΑ
1880 (Υφηγ.)
1884-1914
1884-1885 (Επίτ.)
1885-1890 (Έκτ.)
1890-1917
1870 (Υφηγ.)
1884-1885 (Επίτ.)
1885-1887 (Έκτ.)
1887-1890 (Επίτ.)
1890-1910

Κέα

Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι (∆ρ.)

Μαθηµατικών

Αργυρόπουλος, Τιµολέων Α.
(1847-1912)

Αθήνα

Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι (Πτ.)

Πειραµατικής
Φυσικής

∆αµβέργης, Αναστάσιος Κ. *
(1857-1920)

Κρήτη
(Γεν. Μύκονο)

Μηλιαράκης, Σπυρίδων Εµ. *
(1852-1919)

Αθήνα

Αθήνα (∆ρ.)
Würzburg (∆ρ.)

Βοτανικής

1893-1918

Αποστολίδης, Νικόλαος Χ.
(1856-1919)

Βόλος

Αθήνα
Γενεύη (Πτ.)
Παρίσι (∆ρ.)

Ζωολογίας.

1884 (Υφηγ.)
1894-1916

Αιγινήτης, ∆ηµήτριος Γ. *
(1862-1934)

Αθήνα

Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι

Αστρονοµίας

* Υποτροφία

Υφηγ.: Υφηγητής

∆ρ.: ∆ιδάκτωρ

Πτ.: Πτυχιούχος

Αθήνα (Πτ.)
Χαϊδελβέργη (∆ρ.)
Βερολίνο

Έκτ.: Έκτακτος

Φαρµακευτικής
Χηµείας

1881 (Υφηγ.)
1892-1920

1896-1909 (Επίτ.)
1909-1934

Επίτ.: Επίτιµος

Με τους διορισµούς του Ιανουαρίου 1837 που ακολούθησαν τον καταργηµένο
κανονισµό του Πανεπιστηµίου προβλέφθηκαν έξι έδρες έκτακτων καθηγητών για τις
φυσικοµαθηµατικές επιστήµες: δύο για τα µαθηµατικά, την αστρονοµία και τη φυσική
γεωγραφία (Κ. Νέγρης, Γ. Βούρης) και από µία για τη φυσική και τη χηµεία (X. Landerer),
τη φιλοσοφία και τη φυσική (∆. Στρούµπος), τη φυσική ιστορία (Ι. Νικολαΐδης Λεβαδεύς)
και τη γεωργική (Γ. Παλαιολόγος). Παράλληλα προβλεπόταν η διδασκαλία της
ορυκτολογίας από τον τακτικό καθηγητή της Ιατρικής Γεώργιο Γλαράκη (1789-1855), ενώ
και ο Ιωάννης Νικολαΐδης Λεβαδεύς (1800-1871) υποχρεωνόταν να παραδίδει στην
Ιατρική το µάθηµα της υγιεινής. Η ανάθεση της διδασκαλίας περισσότερων του ενός
διδακτικών αντικειµένων, η οποία διακρίνεται επίσης και στον ορισµό των εδρών, θα
πρέπει να αποδοθεί στην προσπάθεια της Αντιβασιλείας να δηµιουργήσει ένα ίδρυµα
πραγµατιστικό και χαµηλού κόστους103. Οι διορισµοί αυτοί προκάλεσαν δυσαρέσκεια και
έντονες επικρίσεις από τον τύπο της εποχής, κυρίως αναφορικά µε τα πρόσωπα που
επιλέχθηκαν και µε εκείνα που παραλείφθηκαν. Επιπλέον, η εφηµερίδα Αθηνά κατηγόρησε
την Αντιβασιλεία ότι εισήγαγε µια «σχολαστική» κατεύθυνση στο Πανεπιστήµιο,
διορίζοντας τρεις καθηγητές για τη θεολογία, τέσσερις για τη φιλοσοφία και µόλις δύο για
103

Βλ. Π. Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860), 147-155.
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τις µαθηµατικές επιστήµες, δηλαδή «σειράν µαθηµατικής, µηχανικής, αστρονοµίας και
φυσικής γεωγραφίας», αναθέτοντας παράλληλα τη διδασκαλία της φυσικής και της
χηµείας σε έναν µόνο καθηγητή. ∆εν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στα «φωτισµένα
έθνη» της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Αµερικής, τα οποία λόγω της µεγάλης ανάπτυξης
των φυσικών επιστηµών «ενηγκαλίσθησαν έκτοτε την θετικήν παιδείαν και κατήργησαν
από την δηµοσίαν εκπαίδευσιν τας µεταφυσικάς επιστήµας», καθώς «η διδασκαλία των
θετικών επιστηµών είναι επιτηδειοτάτη µεν εις την µόρφωσιν του νοός, καταλληλοτάτη δε
εις την αύξησιν του δηµοσίου πλούτου, και της ισχύος των εθνών»104. Πάντως στα
διάφορα ονόµατα που προτάθηκαν αυτή την περίοδο για διορισµό στο Πανεπιστήµιο δεν
συναντάµε πολλά για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Από τους παλαιότερους
διδασκάλους τέτοια καθήκοντα θα µπορούσε να αναλάβει ο Κ. Κούµας, ο οποίος όµως
είχε αρνηθεί παλαιότερα να έλθει στην Ελλάδα105, ενώ δεν εντοπίζονται άλλοι υποψήφιοι
πλην όσων τελικά διορίστηκαν στο Πανεπιστήµιο. Όπως θα δούµε παρακάτω, το
περιορισµένο επιστηµονικό δυναµικό δεν καθόρισε µόνο τους αρχικούς διορισµούς, αλλά
και τον τρόπο µε τον οποίο τελικά συµπληρώθηκαν ή ανανεώθηκαν οι έδρες.
Ο οριστικός κανονισµός προέβλεπε τελικά πέντε έδρες για τις φυσικοµαθηµατικές
επιστήµες: µαθηµατικών (Νέγρης), µαθηµατικών και µαθηµατικής φυσικής (Βούρης),
χηµείας και πειραµατικής φυσικής (Landerer), βοτανικής (Fraas), και φυσικής ιστορίας
(∆οµνάδος), µε την τελευταία να αφορά τη διδασκαλία της ζωολογίας και της γεωλογίας.
Με την έναρξη της διδασκαλίας ο Βούρης δίδαξε αποκλειστικά φυσική και ο Landerer
χηµεία. Οι απολύσεις που ακολούθησαν κατά τη δεκαετία του 1840, αλλά και µία
παραίτηση (Fraas), οδήγησαν σε ανακατανοµή των µαθηµάτων και σε νέους διορισµούς.
Το 1850 οι έδρες του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος αυξήθηκαν σε επτά, µε την προσθήκη
δεύτερης έδρας για τη διδασκαλία των µαθηµατικών και της αστρονοµίας (Παπαδάκης),
καθώς στο µεταξύ είχε αρχίσει να λειτουργεί το Αστεροσκοπείο υπό τη διεύθυνση του
Βούρη, την πρόβλεψη δύο εδρών για τη διδασκαλία της χηµείας, η οποία το 1844
διαιρέθηκε σε γενική πειραµατική χηµεία (Βενιζέλος) και φαρµακευτική χηµεία και
συνταγολογία (Landerer), και τη διατήρηση των εδρών της πειραµατικής φυσικής
(Στρούµπος), της βοτανικής (Ορφανίδης) και της φυσικής ιστορίας (Ηρ. Μητσόπουλος).
Το 1844 ο απερχόµενος πρύτανης είχε τονίσει την ανάγκη συµπλήρωσης της διδασκαλίας
των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών ως ακολούθως: «η φυσική ιστορία, π.χ. και προς
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Ε., «Περί του νεοσυστηθέντος Πανεπιστηµίου», Αθηνά, αρ. 411, 13 Φεβρουαρίου 1837.
Βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, «Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήµιο: Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μ.
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τελειοτέραν διδασκαλίαν και προς ανακούφισιν του πολυφορτίστου καθηγητού χρήζει
πλειόνων της µιας καθέδρας. Η ορυκτολογία, αναγκαιοτάτη ούσα, ίνα, εξερευνήσασα τον
ανεξερεύνητον έτι και παρθένον τόπον της Ελλάδος, αναδείξη τους κεκρυµµένους αυτού
θησαυρούς, απαιτεί βέβαια ιδιαιτέραν καθέδραν. Η Αγρονοµία, η εφαρµογή της χηµείας
εις τας τέχνας, η τεχνολογία, η τελειοποίησις της ιατρικής, και τα όµοια, ήθελαν
καταστήσει το καθίδρυµα τούτο και λαµπρότερον και κοινωφελέστερον»106. Η διατύπωση
αυτή, ωστόσο, εκφράζει περισσότερο ευσεβείς πόθους, παρά ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα και τις οικονοµικές δυνατότητες του ελληνικού Πανεπιστηµίου. Με
δεδοµένο τον εξαιρετικά περιορισµένο αριθµό φοιτητών για σπουδές φυσικοµαθηµατικών
επιστηµών, η διδασκαλία των συγκεκριµένων καθηγητών απευθυνόταν κυρίως στους
µελλοντικούς ιατρούς και φαρµακοποιούς, κατά συνέπεια ο αριθµός των επτά αντίστοιχων
εδρών µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός για τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου.
Αρχής γενοµένης από το 1860, άρχισαν να υποβάλλονται προτάσεις για την αύξηση
των εδρών. Στα σχέδια οργανισµού που υποβλήθηκαν στα 1860, 1865107, 1868, 1869 και
1874108 ο αριθµός τους αυξάνεται σε 9-10, µε την προσθήκη 1-2 εδρών για τη διδασκαλία
των µαθηµατικών και της µηχανικής (1860) και τη διαίρεση της έδρας της φυσικής
ιστορίας σε δύο έδρες, ζωολογίας και γεωλογίας και ορυκτολογίας, αντίστοιχα. Μπορεί
κανένα από αυτά τα σχέδια να µην ψηφίστηκε ως νόµος, όµως από τα µέσα της δεκαετίας
του 1870 οι διδακτικές ανάγκες οδήγησαν στην αύξηση των εδρών, µετά από προτάσεις
του ίδιου του Πανεπιστηµίου, καθώς την περίοδο αυτή το φυσικοµαθηµατικό τµήµα
άρχισε να υποδέχεται περισσότερους φοιτητές, οπότε αυξήθηκαν και οι διδακτικές
απαιτήσεις. Έτσι, το µαθηµατικό τµήµα απαίτησε πέντε έδρες για τη διδασκαλία πλήρους
σειράς ανώτερων µαθηµατικών, θεωρητικής µηχανικής, αστρονοµίας και µετεωρολογίας,
κάτι που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1884-1894, ενώ στο υπόλοιπο διάστηµα οι
απαιτήσεις καλύπτονταν µέσω υφηγητών και ενός καθηγητή αποχωρήσαντος λόγω ορίου
ηλικίας (Λάκων). Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι προτάσεις των εδρών
στο φυσικό τµήµα, όπου θεραπεύονταν επιστήµες που γνώριζαν έντονες εξελίξεις σε
διεθνές επίπεδο.
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Λογοδοσία Κ. Ασωπίου 1843/44, 11.
Τα εννέα πρώτα άρθρα αυτού του σχεδίου επί υπουργίας Κ. Λοµβάρδου είναι γνωστά από τη σχετική
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Τον Αύγουστο του 1868 η Ιατρική Σχολή έθεσε στη Σύγκλητο δύο ζητήµατα109. Το
πρώτο φορούσε την έδρα της φαρµακευτικής χηµείας, θεωρώντας ότι έπρεπε να περιέλθει
στη δικαιοδοσία της ή στο φαρµακευτικό σχολείο, µιας και το αντίστοιχο µάθηµα
απευθυνόταν σε αυτούς τους φοιτητές. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τη
Σύγκλητο, η οποία βασίστηκε για την απόφασή της στην παράδοση που είχε δηµιουργηθεί,
στο γεγονός ότι όλοι οι καθηγητές που δίδασκαν στο φαρµακευτικό σχολείο άνηκαν στη
Φιλοσοφική, αλλά και στο ότι οι καθηγητές αυτού του µαθήµατος δεν ήταν διδάκτορες της
ιατρικής110. Επιπλέον, ζήτησε τη σύσταση δύο νέων εδρών: ιατρικής χηµείας και ιατρικής
φυσικής ιστορίας. Η πρόταση θεωρήθηκε ιδανική, καθώς θα βοηθούσε στην επαρκέστερη
και γρηγορότερη ολοκλήρωση αυτών των µαθηµάτων, αλλά ταυτόχρονα και ανέφικτη υπό
τις παρούσες συνθήκες. Με δεδοµένη την πίεση για ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε
µαθήµατος εντός ενός έτους, ο καθηγητής της γενικής χηµείας Α. Χρηστοµάνος θεώρησε
ως προϋπόθεση τον διορισµό δεύτερου καθηγητή, οπότε η µία έδρα θα αφιερωνόταν στην
πειραµατική χηµεία, ταυτόχρονα µε την άσκηση των φοιτητών στην αναλυτική χηµεία, και
η δεύτερη στην οργανική χηµεία111. Το θέµα έµεινε σε εκκρεµότητα για πολλά χρόνια, έως
ότου τον Φεβρουάριο του 1886 το Υπουργείο ζήτησε τη γνώµη της Φιλοσοφικής για τη
διαίρεση της έδρας της χηµείας και την υπόδειξη κατάλληλου προσώπου για την ανάληψη
της νέας έδρας. Αυτή τη φορά όµως η αντίδραση του αρµόδιου καθηγητή υπήρξε
διαφορετική, καθώς θεώρησε περιττή τη σύσταση νέας έδρας µέχρι την οικοδόµηση του
Χηµείου, άποψη που επαναλήφθηκε τα επόµενα χρόνια, µε την αιτιολογία ότι µια τέτοια
έδρα συνιστούσε «αδικαιολόγητη πολυτέλεια» µπροστά σε άλλες ανάγκες του
Πανεπιστηµίου112. Αυτή η στάση του Χρηστοµάνου εξηγείται σε µεγάλο βαθµό από την
αντίθεσή του έναντι συγκεκριµένου υποψηφίου, κάτι που είχε ως συνέπεια το ζήτηµα της
δεύτερη έδρας για την πειραµατική χηµεία να προκαλέσει έντονες συζητήσεις, αλλά και
την επέµβαση του Υπουργείου, που απαίτησε τη διενέργεια διαγωνισµού, και τελικά να
παραµείνει ανοιχτό για πολλά χρόνια. Παρότι συνεχίστηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση
δεύτερης έδρας – οργανικής, αναλυτικής, ιατρικής ή τεχνολογικής χηµείας – η αυτόνοµη
Φυσικοµαθηµατική Σχολή περιλάµβανε τις δύο παραδοσιακές έδρες: της γενικής
πειραµατικής και της φαρµακευτικής χηµείας. Ο ίδιος ο Χρηστοµάνος πίστευε στην
ανάγκη ενός γενικού και αδιαίρετου µαθήµατος χηµείας για όσους φοιτητές το
χρειάζονταν, και τη σταδιακή προσθήκη νέων εδρών για περισσότερο εξειδικευµένη
109
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Βλ. επίσης Π. Σ., 10 και 14 Οκτ. 1869.
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Π. Σ., 21 Οκτ. 1869.
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110

266

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

διδασκαλία, θεωρώντας ως προϋπόθεση τη σύσταση των αντίστοιχων εργαστηρίων και τη
διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στη µέση εκπαίδευση από αποφοίτους της Σχολής.
Πίστευε ότι µόνο τότε θα συναινούσε η κυβέρνηση και η κοινωνία γενικότερα, όταν θα
αντιλαµβάνονταν ότι «εν τω µέλλοντι µόνον η χηµική, µεγάλη καλουµένη βιοµηχανία
δύναται να καταστή ο παράγων του πολιτισµού και της ευηµερίας εν Ελλάδι»113.
Τον Σεπτέµβριο του 1875 ο καθηγητής της φυσιογραφίας Ηρ. Μητσόπουλος,
υπενθυµίζοντας παλαιότερη πρότασή του, ζήτησε το διορισµό δεύτερου καθηγητή, λόγω
της µεγάλη έκτασης του µαθήµατος, που περιλάµβανε τη ζωολογία, τη γεωλογία και την
ορυκτολογία114. Η Σχολή αναγνώρισε αυτή την ανάγκη, προτείνοντας στο Υπουργείο τον
Κ. Μητσόπουλο, ανιψιό του καθηγητή, πρώτο διδάκτορα φυσικών επιστηµών και
υπότροφο του Πανεπιστηµίου. ∆ύο µήνες αργότερα το Υπουργείο προχώρησε στο
διορισµό του. Έκτοτε ο κλάδος της φυσικής ιστορίας καταλάµβανε τρεις έδρες: βοτανικής,
ζωολογίας, γεωλογίας και ορυκτολογίας. Σε µια εποχή που χαρακτηρίστηκε από τον
«µεταλλευτικό πυρετό» που ακολούθησε το επεισόδιο των Λαυρεωτικών, η σύσταση της
νέας έδρας δεν συνάντησε προσκόµµατα. Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα ο Κ.
Μητσόπουλος πρωτοστάτησε για τη δηµιουργία δύο νέων εδρών, ώστε να διδαχθούν
επαρκέστερα οι σηµαντικές επιτεύξεις που είχαν επιτευχθεί σε ό,τι σήµερα θα ονοµάζαµε
επιστήµες της γης. Η πρώτη αφορούσε τη διαίρεση της έδρας που κατείχε σε δύο νέες
έδρες, αφενός γεωλογίας και παλαιοντολογίας, αφετέρου ορυκτολογίας και πετρογραφίας,
καθώς δεν µπορούσε µόνος του να καλύπτει την ύλη όλων των κλάδων που είχαν
αναπτυχθεί, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούσαν την ιστορία της γης βάσει των νέων
εξελικτικών θεωριών. Σύµφωνα µε τον Μητσόπουλο, «κάθε πεπολιτισµένος λαός πρέπει
να γνωρίσει την ανατοµικήν κατασκευήν της γης, εφ’ ης γεννάται, ζη και αποθνήσκει, και
ήτις αποτελεί την πατρίδα του, την περιουσίαν του». Πέρα από την προφανή οικονοµική
σηµασία αυτών των επιστηµών, ο καθορισµός της γεωλογικής και γεωγραφικής
διαµόρφωσης, αλλά και της γεωλογικής ιστορίας της Ελλάδας αποτελούσε ένα επιτακτικό
καθήκον, το οποίο έπρεπε επιτέλους να αναλάβουν έλληνες επιστήµονες, επαρκώς
εκπαιδευµένοι, και όχι µόνο οι ξένοι γεωλόγοι που επισκέπτονταν τη χώρα115. Η δεύτερη
πρόταση του Μητσόπουλου αφορούσε τη δηµιουργία έδρας φυσικής γεωγραφίας στο
Πανεπιστήµιο και αποτελούσε µέρος του αγώνα του για την αναγνώριση της γεωγραφίας
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Πρακτικά Συνεδριάσεων Σχολής Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών, 15 ∆εκ. 1904 (στο εξής Π. Σ.
Φ. Μ. Σ.)
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Π. Σ. Φ. Σ., 16 Σεπ. 1875.
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ως φυσιογνωστικής και όχι ιστορικής επιστήµης. Στην ελληνική εκπαίδευση η διδασκαλία
της γεωγραφίας υπήρξε συνυφασµένη µε το µάθηµα της ιστορίας, αρχικά σε ένα κλίµα
αρχαιολατρίας και αργότερα εξυπηρετώντας συγκεκριµένα εθνικά συµφέροντα, µε
αποτέλεσµα την κυριαρχία της ιστορικής γεωγραφίας116. Ο Κ. Μητσόπουλος,
υποστηρίζοντας τη θεωρία της αιτιακής εξάρτησης του ανθρώπινου πολιτισµού από το
φυσικό περιβάλλον του, θεωρούσε τη µορφολογία του εδάφους ως σηµαντικό παράγοντα
της ελληνικής ιστορίας και ερµηνευτικό εργαλείο για την κατανόηση του αρχαιοελληνικού
πολιτισµού. Ως εκ τούτου, υποστήριζε ότι η γεωγραφία, και µάλιστα ως φυσική επιστήµη,
ήταν αυτή που έπρεπε να εξηγεί την ελληνική ιστορία. Αυτή η πρόταση συνάντησε την
έντονη αντίδραση από µέλη της Σχολής, όπως ο Σπυρίδων Λάµπρος (1851-1919), και
παρότι υιοθετήθηκε µια συµβιβαστική πρόταση, το ζήτηµα έµεινε ανοιχτό για πολλά
χρόνια117.
Το Νοέµβριο του 1884 η Φιλοσοφική πρότεινε στο υπουργείο τη σύσταση δεύτερης
έδρας φυσικής, µε σκοπό να ανακουφιστεί ο γηραιός καθηγητής του µαθήµατος που
δίδασκε πάνω από σαράντα χρόνια118. Το υπουργείο ικανοποίησε το αίτηµα, διορίζοντας
τον Τ. Αργυρόπουλο σε αυτή τη θέση, οπότε για ένα µικρό χρονικό διάστηµα οι έδρες της
φυσικής αυξήθηκαν σε δύο. Όµως, µετά το θάνατο του Στρούµπου, η έδρα παρέµεινε κενή
για πολλά χρόνια, παρά τις επανειληµµένες προτάσεις της Φιλοσοφικής, µολονότι το
ακριβές γνωστικό αντικείµενο του προτεινόµενου νέου µαθήµατος δεν ήταν σαφές. Το
Υπουργείο αποφάσισε να προχωρήσει στο διορισµό δεύτερου καθηγητή µόλις το 1904,
προκαλώντας µια θυελλώδη συνεδρίαση της Σχολής αναφορικά µε το κατάλληλο
πρόσωπο, η οποία αποτέλεσε τελικά την αφορµή για την αυτονόµηση της
Φυσικοµαθηµατικής Σχολής119.
Οι παραπάνω προτάσεις συχνά διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά
µε τον οριστικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου. Υιοθετήθηκαν στα δύο σχέδια που
υποβλήθηκαν τη δεκαετία του 1890, όπου προβλεπόταν παράλληλα ξεχωριστή
φυσικοµαθηµατική σχολή. Στο σχέδιο του ∆ηµητρίου Γ. Πετρίδη του 1896 προβλέπονταν
13 έδρες για τη Φυσικοµαθηµατική Σχολή, περιλαµβάνοντας πέντε έδρες για τις
115

Π. Σ. Φ. Σ., 29 Μαΐ. 1896 και Π. Σ. Φ. Μ. Σ. 15 ∆εκ. 1904. Η δεύτερη συνεδρίαση, από την οποία
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ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειµένων. Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
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µαθηµατικές επιστήµες, δεύτερη έδρα φυσικής και χηµείας, και παραλείποντας µόνο τις
προτάσεις του Κ. Μητσόπουλου120. Η πρώτη από αυτές λήφθηκε υπόψη στο επόµενο
σχέδιο του Αθανασίου Ευταξία το 1899, οπότε ο αριθµός των εδρών ανήλθε σε 14. Το
σχέδιο αυτό προέβλεπε επιπλέον τη δηµιουργία εκτάκτων εδρών, αυτοτελών και
επικουρικών, οπότε υπήρχαν άλλες 6 έκτακτες επικουρικές έδρες, από 3 στο µαθηµατικό
και το φυσικό τµήµα121. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα σχέδια δεν έγινε νόµος, µε
αποτέλεσµα η αυτόνοµη Φυσικοµαθηµατική Σχολή να ξεκινήσει τη λειτουργία της µε 9
έδρες, 3 στο µαθηµατικό και 6 στο φυσικό τµήµα, και για άλλες δύο (µαθηµατικών και
δεύτερη φυσικής) να έχει υποβληθεί γνωµοδότηση από τη Φιλοσοφική και να αναµένεται
ο διορισµός των καθηγητών. Ο αριθµός των 14 εδρών, που είχε ζητηθεί και αποφασιστεί
τα προηγούµενα χρόνια, συµπληρώθηκε οριστικά το 1911 µε την ψήφιση του νέου
κανονισµού.
Οι λεπτοµέρειες των προτάσεων που αναφέρθηκαν θα εκτεθούν αναλυτικά στα
αντίστοιχα κεφάλαια. Εδώ αρκούµαστε να σηµειώσουµε ότι διατυπώθηκαν κυρίως λόγω
της αύξησης τους αριθµού των φοιτητών στο φυσικοµαθηµατικό τµήµα, η οποία
καθιστούσε επιτακτική τη διδασκαλία αυτών των επιστηµών σε σοβαρότερο επίπεδο,
ιδιαίτερα αν το ελληνικό Πανεπιστήµιο ήθελε να καταβάλει προσπάθεια να
παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις. Ένας µόνο καθηγητής δεν µπορούσε να διδάσκει
το σύνολο της φυσικής, της χηµείας ή της γεωλογίας, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα
γενικό µάθηµα για όλους τους φοιτητές και ένα ειδικότερο για όσους ήθελαν να
εµβαθύνουν σε αυτές τις επιστήµες, παράλληλα µε την εργαστηριακή και φροντιστηριακή
εξάσκηση που σταδιακά καθιερώθηκε, ενώ οι υφηγητές και το βοηθητικό προσωπικό
σπάνια συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι νέες έδρες προτάθηκαν περισσότερο
προς αυτή την κατεύθυνση και λιγότερο για την καθιέρωση νέων διδακτικών
αντικειµένων. Από την άλλη πλευρά, η καθυστέρηση στη σύσταση ή την πλήρωσή τους,
όπως ορισµένες φορές και ο διορισµός αντικαταστατών, αλλά και η ασάφεια ή οι
διαφορετικές απόψεις που παρατηρήθηκαν στον ακριβή καθορισµό του γνωστικού
περιεχοµένου και των µαθηµάτων, δεν οφείλεται τόσο στην αµφισβήτηση της
αναγκαιότητάς τους όσο στην αντίδραση από πλευράς των υπαρχόντων τακτικών
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Π. Σ. Φ. Σ., 24 Μαΐ. 1904.
Το σχέδιο µαζί µε την έκθεση του υπουργού δηµοσιεύτηκαν στο Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής
της Β΄ συνόδου της Ι∆΄ βουλευτικής περιόδου, Αθήνα 1896, 368-376. Το σχέδιο αυτό, επί κυβερνήσεως Θ.
∆ηλιγιάννη, συντάχθηκε από επιτροπή αποτελούµενη από καθηγητές του Πανεπιστηµίου, λόγιους και
νοµοµαθείς, αφού ο υπουργός ζήτησε τη γνώµη της Συγκλήτου και των Σχολών.
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καθηγητών ή του Υπουργείου, οφειλόµενη σε συγκεκριµένες προτιµήσεις αναφορικά µε
τα πρόσωπα που έπρεπε να διοριστούν. Σε αντίθεση µε παλαιότερες εποχές, τη δεκαετία
του 1880 εµφανίστηκαν για πρώτη φορά δύο υποψήφιοι για έδρες φυσικοµαθηµατικών
επιστηµών, και από την επόµενη δεκαετία ακόµα περισσότεροι, µε αποτέλεσµα µέχρι το
γύρισµα του αιώνα να παρατηρηθούν σηµαντικές διαµάχες µε επίδικο αντικείµενο την
κατάληψη µιας πανεπιστηµιακής έδρας, η σφοδρότητα των οποίων εντάθηκε στην πρώτη
δεκαετία του 20ού αιώνα, µε αποκορύφωµα τις εκκαθαρίσεις του 1910. Εποµένως έχει
σηµασία να δούµε πώς και µε ποια κριτήρια καταλάµβανε κάποιος µια πανεπιστηµιακή
θέση.
Η έλλειψη ικανού διδακτικού προσωπικού στο ελληνικό βασίλειο αντιµετωπίστηκε
άµεσα µέσω του θεσµού των υποτροφιών, προερχόµενων αρχικά από τον κρατικό
προϋπολογισµό, και ακολούθως από κληροδοτήµατα που είχαν αφιερωθεί στο Υπουργείο
και το Πανεπιστήµιο. Το 1836 αποφασίστηκε η καθιέρωση κρατικών υποτροφιών για
µαθητές γυµνασίων, µε την υποχρέωση να διδάξουν µετά τις σπουδές τους σε Ελληνικά
σχολεία, και για φοιτητές της Φιλοσοφικής, ώστε να υπηρετήσουν ως καθηγητές
γυµνασίων, αλλά και του Πανεπιστηµίου. Για τους τελευταίους, δινόταν επίσης η
δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Προϋπόθεση για τη χορήγηση
υποτροφίας σε όσους προορίζονταν για καθηγητές Πανεπιστηµίου ήταν η επιτυχής
εξέταση στα γενικά µαθήµατα της σχολής, λαµβάνοντας καλό βαθµό, «προαποδεικνύοντες
ένδειαν και καλοήθην διαγωγήν»122. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1842, καθορίστηκαν ως
προσόντα όλων των υποτρόφων «η ένδεια, η επιµέλεια, η ευφυΐα, η χρηστοήθεια και αι
πατρικαί εκδουλεύσεις, αι οποίαι αρχαί θέλουν εφαρµόζεσθαι τοιουτοτρόπως, ώστε
µεταξύ των ενδεών να προτιµώνται οι ικανώτεροι, και µεταξύ τούτων πάλιν οι
επιµελέστεροι». Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας «θέλουν προτιµηθή εκείνοι, των
οποίων οι γονείς έχουσι τας περισσοτέρας εκδουλεύσεις»123. Στις αρχές της επόµενης
δεκαετίας το υπουργείο επανήλθε, τονίζοντας ξανά τα προσόντα και τις υποχρεώσεις των
υποτρόφων, απαιτώντας παράλληλα από τους υποτρόφους εξωτερικού την ολοκλήρωση
των σπουδών τους στο ελληνικό Πανεπιστήµιο, τη διαρκή αποστολή αποδεικτικών της
προόδου των σπουδών τους στο εξωτερικό και την υπηρεσία µετά την επιστροφή τους σε
οποιαδήποτε έµµισθη θέση τους διόριζε η κυβέρνηση, τουλάχιστον για ένα έτος
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Το σχέδιο, η έκθεση του υπουργού και οι προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της Συγκλήτου και των σχολών
δηµοσιεύτηκαν στο Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου,
Αθήνα 1899, 950-1030. Το σχέδιο συντάχθηκε επί κυβερνήσεως Γ. Θεοτόκη
122
Σ. Π. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, Α΄, 543-545.
123
Στο ίδιο, 546.
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περισσότερο από τη διάρκεια της υποτροφίας124. Η αντίδραση αυτή οφειλόταν στο γεγονός
ότι καµία από τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφίας δεν
τηρούνταν πάντα, προκαλώντας έντονες επικρίσεις. Το 1850 ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου ανέφερε σχετικά µε την επιλογή των υποτρόφων ότι «η βούλησις των περί
τον Υπουργόν, και συστάσεις και προστασίαι την τε ευφυΐαν και την ένδειαν του την
υποτροφίαν θηρεύοντος ορίζουσι»125. Το ίδιο το Πανεπιστήµιο τόνιζε διαρκώς την ανάγκη
χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές της Θεολογικής και της Φιλολογικής, σχολών που
συγκέντρωναν λιγότερους φοιτητές, προερχόµενους συχνά από χαµηλότερα κοινωνικά
στρώµατα. Απαίτησε µάλιστα τη γνωµοδότηση για την αξία των υποτρόφων και
πρωτοστάτησε στην καθιέρωση του διαγωνισµού για την επιλογή τους. Σύµφωνα µε την
άποψη που επικράτησε, οι υποτροφίες δεν θα έπρεπε να αποβλέπουν «εις θεραπείαν
πολιτικών αναγκών ή εις αµοιβήν υπηρεσιών συγγενών των υποτρόφων, αλλ’ εις
ενίσχυσιν νέων δεδοκιµασµένης επιµελείας, ευφυΐας και χρηστότητος, δυναµένων να
διαπρέψωσιν εν επιστήµη ολίγους εχούση τους θιασώτας, αλλ’ αµοιρούντων των µέσων
της επιστηµονικής παιδεύσεως»126. Ο διαγωνισµός θεσµοθετήθηκε τελικά το 1863,
ωστόσο χρειάστηκε να περάσει µία δεκαετία για να καθιερωθεί οριστικά127, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι οι αρχές που καθιερώθηκαν δεν παραβιάστηκαν ορισµένες φορές στην πράξη.
Πάντως µε τις υποτροφίες που χορηγήθηκαν από το κράτος και τα κληροδοτήµατα
αρκετοί φοιτητές κατάφεραν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήµιο, εξασφαλίστηκε
σηµαντικός αριθµός καθηγητών και διδασκάλων σε σχολεία του ελληνικού κράτους και
του εξωτερικού και εκπαιδεύτηκαν φοιτητές και πτυχιούχοι στο εξωτερικό που συνέβαλαν
στην ανανέωση του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου128. Το τελευταίο είναι
ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτωση του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος όπου, µε εξαίρεση
τους πρώτους διορισµούς, περισσότεροι από τους µισούς καθηγητές σπούδασαν στο
εξωτερικό µε τη βοήθεια υποτροφιών και οικονοµικών βοηθηµάτων που τους
χορηγήθηκαν από το κράτος και το Πανεπιστήµιο (Πίν. 1 και 2).

124

Στο ίδιο, 551-554, 556-557.
Λογοδοσία Γ. Α. Μαυροκορδάτου, 1849/50, 8. Βλ. επίσης Α. ∆ηµαράς, Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Α΄,
130-132.
126
Λογοδοσία Π. Παπαρρηγοπούλου 1862/63, 14-15.
127
Σ. Π. Παρίσης, ό. π., 570, 572-576.
128
Για το θεσµό των υποτροφιών, τον αριθµό τους και τα κληροδοτήµατα βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και
φοιτητές, 237-249.
125
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Freiburg
Παρίσι
Χαϊδελβέργη
∆ρέσδη/Βιέννη
Λειψία
Μόναχο

1869
1870
1878
1879

Βοτανική

Würzburg

1881

∆ιοµήδης Ν. Παπαβασιλόπουλος
Ιωάννης Γ. Γεράκης

Ζωολογία
Βοτανική

Ζυρίχη
Χαϊδελβέργη

1880/81
1882

9

Ιωάννης Τρικαλιανός

Χηµεία

Παρίσι

1883

10

∆ηµήτριος Γ. Αιγινήτης

Αστρονοµία

Παρίσι

1886

11
12
13

Θεόδωρος Γ. Σκούφος
Κωνσταντίνος Χ. Μαλτέζος *
Παναγιώτης ∆. Τσουκαλάς

Παλαιοντολογία
Φυσική
Μαθηµατικά

1889
1890
1890

14

Αθανάσιος Γ. Καραγιαννίδης

Μαθηµατικά

1890

3 x 300

15

Γεώργιος ∆. Μητσάκης

1890

2,5 x 300

16

Φώτιος Γ. Παλιατσέας

Χηµεία
Γεωργική
βιοµηχανία

Μόναχο
Παρίσι
Παρίσι
Göttingen
Βερολίνο
Παρίσι

ΕΤΗ x ΠΟΣΟ
(δρχ. µηνιαίως)
4,5 x 250
3,5 x 200
1 x 100 ή 150
2 x 100
2 x 100
1 x 250
1 x 250
2 x 300
1 x 100
4 x 300
1 x 100
1 x 125
3 x 300
1 x 400
4 x 200
4 x 300
3 x 300

Μάντσεστερ

1896/1897

3 x 250

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

1
2
3
4

Κωνσταντίνος Μ. Μητσόπουλος *
Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης *
Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης α
Αντώνιος Κ. Γιανναράκης

Γεωλογία
Μαθηµατικά
Χηµεία
Χηµεία

5

Σπυρίδων Α. Οικονοµίδης

Χηµεία

6

Σπυρίδων Ε. Μηλιαράκης

7
8

ΤΟΠΟΣ

ΕΤΟΣ

1879

* Βοήθηµα και στις προπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα
α
Ήδη µε κρατική υποτροφία
Πηγές: Πρακτικά Συγκλήτου, Πρυτανικοί Λόγοι

Η απουσία ειδικών καθηγητών για τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες κατά τις
πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του Πανεπιστηµίου οδήγησε στην αποστολή υποτρόφων για
ειδικές σπουδές, ώστε να εκπληρώσουν µε την επιστροφή τους τις παρουσιαζόµενες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η οικονοµική βοήθεια δόθηκε συχνά κατόπιν της σύµφωνης
γνώµης των δασκάλων των υποψηφίων (Βενιζέλος, Ηρ. Μητσόπουλος), ενώ µετά την
ίδρυση του Πανεπιστηµίου ζητήθηκε η γνώµη των καθηγητών του φυσικοµαθηµατικού
τµήµατος, που διέκριναν τους χαρισµατικούς φοιτητές στο ολιγάριθµο ακροατήριό τους
(Παπαδάκης, Λάκων). Το Πανεπιστήµιο επωφελήθηκε επίσης από τις υποτροφίες της
οικογένειας Σίνα (Κοκκίδης), αλλά και από κρατικές υποτροφίες µε σκοπό την εκπαίδευση
µηχανικών (Νικολαΐδης). Προς το τέλος της δεκαετίας του 1860 αποφασίστηκε η
χορήγηση υποτροφιών από την περιουσία και τα κληροδοτήµατα του Πανεπιστηµίου, µε
ρητό σκοπό τη µελλοντική αντικατάσταση των υπαρχόντων καθηγητών. Σύµφωνα µε τον
πρύτανη Θ. Ορφανίδη, «η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου στρέψασα πέριξ τους οφθαλµούς
είδεν ότι δι’ ειδικάς τινάς και αχαρίστους επιστήµας (οίαι εισίν αι µη διατρέφουσαι και
πλουτίζωσαι τους θιασώτας των) ευρέθησαν µέχρι τούδε ευάριθµοι άνδρες, είτε εκ
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φυσικής κλίσεως, είτε εξ άλλων αιτίων να γίνωσι εκούσια θύµατα· η Ζωολογία, η
Βοτανική, η Ορυκτολογία, η Φυσική, η Αρχαιολογία και τινά άλλα µαθήµατα µετρούσιν
ολίγους λατρευτάς και τινά τούτων δυστυχώς ένα µόνον»129. Κατά συνέπεια, η Σύγκλητος
αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισµού για την αποστολή υποτρόφων για σπουδές
αρχαιολογίας και ορυκτολογίας. Μετά τη σύνταξη του κανονισµού από τη Φιλοσοφική και
τη διενέργεια του διαγωνισµού µέσω γραπτών και προφορικών εξετάσεων, στάλθηκε στο
εξωτερικό ο Κ. Μητσόπουλος130. Το 1876 αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισµού για
σπουδές βοτανικής και χηµείας, ωστόσο τέθηκε το ζήτηµα ότι δεν υπήρχαν διδάκτορες
φυσικών επιστηµών, παρά µόνο των µαθηµατικών131. Για τη χηµεία χορηγήθηκαν
βοηθήµατα σε νέους που σπούδαζαν ήδη στο εξωτερικό, ενώ για τη βοτανική επανήλθε
αργότερα ο αρµόδιος καθηγητής. Το 1880 αποφασίστηκε πράγµατι η διενέργεια
διαγωνισµού, ωστόσο αυτός αναβλήθηκε λόγω της επιστράτευσης, και δόθηκε µία
υποτροφία (Σ. Μηλιαράκης) και ένα βοήθηµα (∆. Παπαβασιλόπουλος) για σχετικές
σπουδές132. Τον επόµενο χρόνο αποφασίστηκε να γίνει ο διαγωνισµός, όµως προσήλθε
µόνο ένας υποψήφιος (Ι. Γεράκης), που έλαβε τελικά την υποτροφία133. Όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 2, οι υποτροφίες για σπουδές φυσικοµαθηµατικών επιστηµών από το
Πανεπιστήµιο αυξήθηκαν από το τέλος της δεκαετίας του 1870, καθώς τότε άρχισαν να
λαµβάνουν διπλώµατα κυρίως οι φοιτητές του φυσικού τµήµατος, ζητώντας υποτροφίες
και βοηθήµατα για τη συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, χωρίς όµως να
ικανοποιηθούν όλα τα σχετικά αιτήµατα. Σχεδόν όλοι αυτοί οι υπότροφοι έλαβαν
διδακτορικό δίπλωµα από το ελληνικό Πανεπιστήµιο, οπότε οι καθηγητές είχαν
προσωπική άποψη για τις ικανότητές τους. Από αυτούς προήλθαν αρκετοί από τους
επόµενους καθηγητές, είτε την περίοδο που εξετάζουµε είτε αργότερα (Σκούφος,
Μαλτέζος), αλλά και υφηγητές που δεν κατάφεραν να καταλάβουν πανεπιστηµιακή έδρα
(Οικονοµίδης, Καραγιαννίδης) ή επιµελητές εργαστηρίων (Τρικαλιανός).
Αναφέραµε παραπάνω ότι το θεσµικό πλαίσιο για τους διορισµούς των καθηγητών
δεν καθόριζε τα κριτήρια διορισµού σε κάθε καθηγητική βαθµίδα, ενώ µόλις το 1882
θεσµοθετήθηκε ως προϋπόθεση η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή πτυχίου και άδειας
φαρµακοποιού για την περίπτωση της φαρµακευτικής χηµείας, καθώς και η κρίση βάσει
του επιστηµονικού έργου. Αναφορικά µε τις βαθµίδες, παρατηρούµε ότι στο
129

Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδου 1867/68, 68. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
Π. Σ. 20 Απρ., 22 Ιουν., 2 Ιουλ. 1868 και Π. Σ. Φ. Σ., 25 Ιουν. 1868. Από τους διαγωνισµούς δεν έλειψαν
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Π. Σ. Φ. Σ., 13 και 23 Σεπ. 1876.
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φυσικοµαθηµατικό τµήµα µέχρι τη δεκαετία του 1890 ακολουθήθηκε σε µεγάλο βαθµό η
πρακτική του διορισµού στη βαθµίδα του εκτάκτου πριν την προαγωγή στη βαθµίδα του
τακτικού καθηγητή, γεγονός που ορισµένες φορές προκάλεσε δυσαρέσκεια λόγω των
σηµαντικών µισθολογικών διαφορών134. Μέχρι το 1882 δεν διέθεταν όλοι οι καθηγητές
που διορίστηκαν στο φυσικοµαθηµατικό τµήµα διδακτορικό, για ορισµένους µάλιστα δεν
υπάρχουν στοιχεία για τη λήψη οποιουδήποτε διπλώµατος, ιδιαίτερα αλλά όχι
αποκλειστικά κατά τις πρώτες δεκαετίες. Τα διπλώµατα του Πανεπιστηµίου εκπλήρωναν
την τυπική προϋπόθεση για διορισµό, ωστόσο οι περισσότεροι καθηγητές του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος έλαβαν επιπλέον διπλώµατα από ευρωπαϊκά πανεπιστήµια,
καθώς οι σπουδές µόνο στο ελληνικό Πανεπιστήµιο δύσκολα πιστοποιούσαν τις
επιστηµονικές ικανότητες κάποιου υποψηφίου, φανερώνοντας έτσι το πραγµατικό επίπεδο
της διδασκαλίας135. Οι επιπλέον τίτλοι σπουδών, οι επιστηµονικές εργασίες που
πραγµατοποιήθηκαν ή δηµοσιεύτηκαν στο εξωτερικό, η επιτυχηµένη διδασκαλία κατά τη
διάρκεια της υφηγεσίας, η υπηρεσία σε παραρτήµατα και εργαστήρια, η διδασκαλία των
ίδιων µαθηµάτων σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτελούν τα κριτήρια που συνήθως
χρησιµοποιήθηκαν κατά τις γνωµοδοτήσεις της Φιλοσοφικής. Αν στο µεγαλύτερο µέρος
του 19ου αιώνα ίσχυε η ρήση του Θ. Ορφανίδη που αναφέρθηκε προηγουµένως,
καθορίζοντας συχνά µονοσήµαντα τον καθηγητή που θα διοριζόταν, κατά τις δύο
τελευταίες δεκαετίες του αιώνα εµφανίστηκαν περισσότεροι υποψήφιοι για τις κενές ή
νέες έδρες, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται συνήθως η λεπτοµερής εξέταση των
επιστηµονικών τίτλων και έργων. Ακόµα όµως και τότε, οι τελικές επιλογές δεν
βασίζονταν πάντα σε µια τέτοια ορθολογική κρίση, καθώς ορισµένες φορές
εµφιλοχωρούσαν προσωπικές προτιµήσεις.
Αυτό µας φέρνει αντιµέτωπους µε τις κατηγορίες περί νεποτισµού και
αναξιοκρατίας, που συνοδεύουν τον πανεπιστηµιακό θεσµό από την ίδρυσή του µέχρι
σήµερα. Η ύπαρξη µελών της ίδιας οικογένειας στο διδακτικό προσωπικό του
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Π. Σ. 5 ∆εκ. 1881.
Βλ., λόγου χάρη, Π. Σ. Φ. Σ., 28 ∆εκ. 1879, όπου ο Α. Χρηστοµάνος υποστηρίζει την προαγωγή των Κ.
Μητσόπουλου και ∆. Κοκκίδη, εκτάκτων καθηγητών από το 1875 και το 1877 αντίστοιχα, καθώς θεωρεί
αδικαιολόγητη αυτή τη διάκριση. Αξίζει να παραθέσουµε την αντίδραση του Κοκκίδη, που σηµειωτέον
δίδασκε ως υφηγητής από το 1864, ο οποίος προτείνει την προαγωγή µόνο του Μητσόπουλου ως
«αρχαιότερου» στην καθηγεσία, µε το σκεπτικό ότι η πρόταση για τον έναν θα έχει περισσότερες
πιθανότητες επιτυχίας, αλλά και επειδή «πλούσιος µεν δεν είναι, αλλά και δεν ευρίσκεται και εις
στενοχωρίαν». Τελικά, τον Μάρτιο του 1881 προήχθησαν ταυτόχρονα και οι δύο.
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Το 1888 ο διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος Θεµιστοκλής Μιχαλόπουλος ζήτησε να υποβληθεί σε
διδακτορικές εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο της Λειψίας, ωστόσο ο πρύτανης δεν θα το επέτρεπε, επειδή ήταν
ήδη διδάκτωρ, εκτός εάν έδινε την άδεια η Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Η Σχολή θεώρησε περιττή την
εξέταση, καθώς µε το δίπλωµα που διέθετε µπορούσε να διδάξει στην Ελλάδα, δίνοντας όµως παράλληλα
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Πανεπιστηµίου, η ανακάλυψη και άλλων εµφανών ή λιγότερο εµφανών συγγενικών
σχέσεων, αρκετά συχνά δε και οι σηµερινές εµπειρίες έχουν οδηγήσει σε γενικεύσεις για
την κυριαρχία ενός κλίµατος οικογενειοκρατίας, βασιζόµενες ωστόσο σε απλουστευτικές
διαπιστώσεις. Λαµβάνοντας υπόψη το στενό αθηναϊκό κοινωνικό κύκλο εντός του οποίοι
κινούνταν οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές, οι περιπτώσεις ενδογαµιών παρουσιάζονται
αναπόφευκτες. Επιπλέον, ο διορισµός µελών της ίδιας οικογένειας δεν σηµαίνει
απαραίτητα ότι οι διορισθέντες ήταν επιστηµονικά ανεπαρκείς. Σε αυτό το σηµείο θα
πρέπει να έχουµε πάντα κατά νου τη διάκριση µεταξύ ευνοιοκρατίας και αναξιοκρατίας:
ευνοιοκρατικός µπορεί να είναι ένας διορισµός όταν αγνοούνται άλλες υποψηφιότητες,
ενδεχοµένως µε περισσότερα επιστηµονικά προσόντα· µε τον όρο αναξιοκρατία
αναφερόµαστε σε περιπτώσεις διορισµού προσώπων περιορισµένης επιστηµονικής αξίας.
Παράλληλα, θα πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπόψη κατά πόσο υπήρχε ευρύτερο
επιστηµονικό δυναµικό που εκδήλωσε την πρόθεση για την κατάληψη πανεπιστηµιακής
έδρας136. Στην περίπτωση του φυσικού και µαθηµατικού τµήµατος το φαινόµενο αρχίζει
να εκδηλώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς έως τότε υπήρξε περιορισµένη
προσφορά ειδικών επιστηµόνων και οι διορισµοί υπήρξαν εύλογοι. Η αύξηση της ζήτησης
σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο αριθµό των εδρών οδήγησαν στην διατύπωση
διαµαρτυριών και κατηγοριών. Εξετάζοντας, όµως, όλους τους διορισµούς, διαπιστώνουµε
ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να µιλήσουµε για την εκδήλωση φαινοµένων
αναξιοκρατίας αυτή την περίοδο. Εκδηλώσεις εύνοιας παρατηρήθηκαν, ωστόσο δεν
αποδείχθηκαν βλαπτικές για την πανεπιστηµιακή διδασκαλία.

Οι υφηγητές

Ο θεσµός της υφηγεσίας υπήρξε δηµιούργηµα των γερµανικών πανεπιστηµίων και
εξελίχθηκε σε έναν από τους ουσιώδεις θεσµούς τους κατά τον 19ο αιώνα. Όποιος
λάµβανε διδακτορικό δίπλωµα µπορούσε µετά από µια σειρά αυστηρών διαδικασιών να
λάβει την άδεια να διδάσκει ελεύθερα στο πανεπιστήµιο όποιο µάθηµα επιθυµούσε. Η
µισθοδοσία των υφηγητών δεν περιλαµβανόταν στον προϋπολογισµό, αλλά πληρώνονταν
µόνο µέσω των διδάκτρων των φοιτητών που παρακολουθούσαν τα µαθήµατά τους, ενώ
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Π. Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860), 38-41, 143-146. Αυτή η µελέτη καταλήγει στο
ακόλουθο συµπέρασµα σχετικά µε τους διορισµούς της συγκεκριµένης περιόδου: «Πανεπιστήµιο:
ευνοιοκρατικό, αλλά αποτελεσµατικό· σπανίως αναξιοκρατικό».
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δεν συµµετείχαν στη διοίκηση των πανεπιστηµίων. Παράλληλα, οι υφηγητές ήταν
υποχρεωµένοι να ασχολούνται µε την επιστηµονική έρευνα ώστε να έχουν ελπίδες να
καταλάβουν κάποια στιγµή πανεπιστηµιακή έδρα. Ο θεσµός της υφηγεσίας συγκέντρωσε
το διεθνή θαυµασµό κατά τον 19ο αιώνα, καθώς υπήρξε εξαιρετικό φυτώριο για την
εύρεση µελλοντικών χαρισµατικών καθηγητών, αλλά και επειδή πολλές φορές οι υφηγητές
θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για σηµαντικά ερευνητικά αποτελέσµατα και για την ανάπτυξη
νέων επιστηµονικών κλάδων. Η σηµαντική διόγκωση του φοιτητικού σώµατος στο
δεύτερο µισό του αιώνα, η αυξηµένη σηµασία και ο µεταβαλλόµενος χαρακτήρας της
επιστηµονικής έρευνας οδήγησαν στη σηµαντική αύξηση του αριθµού των υφηγητών,
αλλάζοντας όµως παράλληλα και τις συνθήκες εργασίας τους, µε δεδοµένο ότι ο αριθµός
των εδρών δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα. Μπορεί τώρα οι υφηγητές να κάλυπταν το µεγαλύτερο
µέρος της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας, ωστόσο η κυριαρχία των επιστηµονικών
ινστιτούτων αποδυνάµωσε τη θέση τους, καθώς η αυστηρά ιεραρχική δοµή τους τούς
καθιστούσε έρµαια των διαθέσεων των τακτικών καθηγητών137.
Ο κανονισµός του ελληνικού Πανεπιστηµίου προέβλεπε την κατηγορία των
«ιδιαιτέρων διδασκάλων» ή «διδακτόρων των ιδιαιτέρων παραδόσεων της επαναλήψεως
των µαθηµάτων και των γλωσσών» (άρθρα 9, 10). Η επιλογή τους θα γινόταν από τις
σχολές, χωρίς όµως να προσδιορίζεται λεπτοµερώς η διαδικασία, και το Υπουργείο θα
ενέκρινε το διορισµό τους. Το δικαίωµα να αιτηθούν τέτοιας διδασκαλίας είχαν όσοι
διέθεταν το δίπλωµα του «προλύτη» και παράλληλα, «δια της λοιπής των ευδοκιµήσεως,
την ακριβέστερον προσδιορισθησοµένης, απέδειξαν εαυτούς αξίους του ακαδηµαϊκού
διδασκαλικού επαγγέλµατος». Ο προβιβασµός και η µισθοδοσία τους δεν προβλεπόταν, θα
πληρώνονταν αντιθέτως από τα δίδακτρα των φοιτητών. Στο ίδιο εδάφιο ωστόσο
αναφερόταν τι θα µπορούσαν να αναµένουν: «εάν όµως συνετέλεσαν δια τινα καιρόν,
ωφελήσαντες εις το πανεπιστήµιον, τότε θέλουν λαµβάνεσθαι υπ’ όψιν εν καιρώ του
διορισµού των καθηγητών». Η µεταφορά του θεσµού στην Ελλάδα έγινε µε πολλές
προσδοκίες, καθώς «ο θεσµός των ιδιωτικών διδακτόρων είναι εκ των συντελεστικωτέρων
προς την µόρφωσιν αξίων καθηγητών· είναι η ρίζα της καθηγήσεως, ήτις βλαστάνουσα και
υψουµένη απαρτίζει το εύκαρπον και ωραίον τούτο δένδρον»138. Βέβαια, έναντι των
υφηγητών δεν διαµορφώθηκε µια κοινή στάση, ούτε µεταξύ των καθηγητών ούτε µεταξύ
των σχολών, και ο θεσµός αφέθηκε να προσαρµοστεί στην ελληνική πραγµατικότητα.
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Alexander Busch, “The Vicissitudes of the Privatdozent: Breakdown and Adaptation in the Recruitment
of the German University Teacher”, Minerva 1 (1962-63): 319-341. Βλ. επίσης εδώ, 20-21, 40-41.
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Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1838/41, 12.
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Καθώς οι σχολές άρχισαν αµέσως να υποδέχονται τους πρώτους «ιδιαιτέρους
διδασκάλους», το Υπουργείο, µε έγγραφο της 3ης Νοεµβρίου 1841, καθόρισε τον τρόπο
εκλογής τους, υιοθετώντας παράλληλα την αρχαιοελληνική ονοµασία «υφηγητές»139.
Σύµφωνα µε αυτό, όποιος ήθελε να διδάξει ως υφηγητής στο Πανεπιστήµιο έπρεπε να
υποβάλει αίτηση στον κοσµήτορα της αρµόδιας σχολής, δηλώνοντας το µάθηµα που
επρόκειτο να διδάξει και επισυνάπτοντας διδακτορικό δίπλωµα, αλλά και µια διατριβή
«επί τινος θέµατος, αναφεροµένου εις την επιστήµην του». Ακολούθως οριζόταν µια
ηµέρα κατά την οποία ο υποψήφιος όφειλε να «δώση έλεγχον της εις το διδάσκειν
ικανότητός του και ευκολίας», µε ένα µάθηµα που θα παρέδιδε ενώπιον των καθηγητών
της σχολής και µε τη συζήτηση που θα ακολουθούσε. Εάν η πλειοψηφία των καθηγητών
έκρινε επιτυχηµένη τη δοκιµασία, η σχολή ζητούσε το διορισµό του υποψηφίου ως
υφηγητή από το Υπουργείο, το οποίο κατά κανόνα συµφωνούσε σε αυτές τις αιτήσεις. Η
άδεια διδασκαλίας διαρκούσε δύο έτη και ανανεωνόταν έπ’ αόριστον στην περίπτωση που
η διδασκαλία κρινόταν «ευδόκιµη», ενώ η διδασκαλία έπρεπε να ξεκινήσει εντός
εξαµήνου. Τέλος, οι υφηγητές δεν µπορούσαν να παραδώσουν άλλο µάθηµα από αυτό για
το οποίο έλαβαν άδεια, εκτός από την περίπτωση που η σχολή τούς ζητούσε κάτι τέτοιο
λόγω εκτάκτων αναγκών.
∆ύο χρόνια αργότερα το υπουργείο επανήλθε στο ζήτηµα, επιφέροντας µία
σηµαντική αλλαγή στη διαδικασία εκλογής των υφηγητών. Ένα νέο έγγραφο, µε
ηµεροµηνία 23 Οκτωβρίου 1843, παραχωρούσε στην αρµόδια σχολή το δικαίωµα «να
συζητήση την ανάγκην και την ωφέλειαν του προτεινοµένου µαθήµατος» και «να
πληροφορηθή την διανοητικήν, επιστηµονικήν και ηθικήν αξίαν» του υποψηφίου, πέρα
από το δηµόσιο µάθηµα που θα αποδείκνυε τις διδακτικές ικανότητες140. Έτσι, ενώ αρχικά
δεν υπήρχε κανένας περιορισµός αναφορικά µε το µάθηµα που µπορούσε να προτείνει
ένας υφηγητής, είτε αυτό διδασκόταν ήδη είτε εισήγε ένα νέο διδακτικό αντικείµενο, τώρα
οι καθηγητές της σχολής ήταν αυτοί που αποκτούσαν τον κύριο λόγο για τα διδασκόµενα
µαθήµατα. Στο τέλος της υπουργικής πράξης µάλιστα διαβάζουµε: «ταύτα εις απάντησιν
της υπ’ αριθ. 586 αναφοράς υµών». Εποµένως, το ίδιο το Πανεπιστήµιο ήταν αυτό που
προκάλεσε τη νέα υπουργική παρέµβαση, σε µια προσπάθεια να αποκτήσει τον πλήρη
έλεγχο της αποδοχής των υφηγητών, και αυτή η στάση δεν διαφοροποιήθηκε σε
µεταγενέστερες εποχές.

139
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Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 41.
Στο ίδιο, 41-42.
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Αρκετά χρόνια αργότερα, ο πρύτανης Θ. Ορφανίδης συνόψισε ως ακολούθως τα
προβλήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν για το Πανεπιστήµιο από την ανεξέλεγκτη
αποδοχή υφηγητών: α) «Πολλοί θέλουσιν αποδυθή εις το στάδιον της υφηγεσίας δια
µαθήµατα επουσιώδη, ίνα µην είπω άγνωστα και πρωτοφανή», β) πολλοί υφηγητές θα
διδάσκουν το ίδιο µάθηµα, γεγονός που θα δηµιουργήσει πρόβληµα στη σύνταξη του
προγράµµατος, αλλά και στους φοιτητές, γιατί θα τους «παρακωλύει από της ακροάσεως
των ουσιωδεστέρων και απολύτως αναγκαίων αυτοίς», γ) το πλήθος των υφηγητών που θα
διδάσκουν το ίδιο µάθηµα «θέλει γεννήσει τας γνωστάς εκείνας αντιζηλίας και
αντιδράσεις, τας απολήγουσας εις τας εν τοις ακροατηρίοις ταραχάς, ων θύµα θέλει
γίνεσθαι, κατά το σύνηθες, ο ανεπιτηδειότερος και ατολµώτερος, όστις δύναται να ήναι ο
καλήτερος και σοφότερος»141. Σε όλα αυτά µπορούµε να προσθέσουµε και έναν
ανοµολόγητο φόβο εκ µέρους των καθηγητών, εκείνον του ανταγωνισµού µε έναν
υφηγητή που θα δίδασκε το ίδιο µάθηµα. Με δεδοµένο ότι ένας υφηγητής σαφώς αιτούταν
διδασκαλίας µε απώτερο στόχο την κατάληψη µιας πανεπιστηµιακής έδρας, η επιτυχηµένη
διδασκαλία και η συγκέντρωση µεγάλου ακροατηρίου ενδεχοµένως να απειλούσε τη θέση
του κατόχου της έδρας.
Αυτοί οι περιορισµοί που επιβλήθηκαν στην αποδοχή των υφηγητών έρχονταν σε
αντίθεση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του γερµανικού θεσµού: την απρόσκοπτη είσοδο
των υφηγητών στα πανεπιστήµια και την πλήρη ελευθερία στην επιλογή των διδακτικών
αντικειµένων. Επιπλέον, µε την αναστολή της είσπραξης των διδάκτρων, οι υφηγητές
παρέµειναν άµισθοι, συνεπώς βρέθηκαν σε µια καθόλου αξιοζήλευτη θέση, µιας και η
διδασκαλία τους βασιζόταν µόνο στον εθελοντισµό και τον αλτρουισµό τους. Μπορεί για
έναν νοµικό ή ιατρό ο τίτλος του υφηγητή να ωφελούσε την άσκηση του επαγγέλµατός
του, όµως δεν ίσχυε το ίδιο µε τους υφηγητές των άλλων σχολών, οι οποίοι έπρεπε να
αναζητήσουν άλλες επαγγελµατικές ενασχολήσεις, µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την
παραµονή τους στο Πανεπιστήµιο. Επίσης, το γεγονός ότι δεν µπορούσαν να χορηγήσουν
«αποδείξεις ακροάσεως», που ήταν απαραίτητες για τη συµµετοχή των φοιτητών στις
εξετάσεις, είχε ως αποτέλεσµα συχνά να διδάσκουν ενώπιον ολιγάριθµων ακροατηρίων.
Τέλος, ο απευθείας διορισµός επιστηµόνων στις καθηγητικές βαθµίδες υποδείκνυε ότι η
επιτυχής διδασκαλία από τη θέση του υφηγητή δεν αποτελούσε εχέγγυο για την
αναρρίχηση σε πανεπιστηµιακή έδρα. Όλα αυτά οδήγησαν πολλούς υφηγητές στη διακοπή
των παραδόσεων, την ασυνεπή διδασκαλία ή την παραίτηση από το Πανεπιστήµιο,
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Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδου, 1867/68, 17. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
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δικαιολογώντας έτσι έναν κοινό τόπο της πανεπιστηµιακής φιλολογίας, δηλαδή ότι «παρ’
ηµίν το φυτώριον τούτο εµαράνθη πριν ακµάση»142.
Ο αριθµός των υφηγητών αυξήθηκε σηµαντικά µετά την µεταπολίτευση του 1862143.
Σύµφωνα µε τον Ι. Πανταζίδη, «η επανάστασις ήνοιξεν πολλάς θύρας, η αυστηρότης δεν
ήταν δυνατόν να διατηρηθή, και ο προς την ανωτάτην διδασκαλίας οργασµός ηύξησεν»144.
Καθώς οι καθηγητές συνέχισαν να επιθυµούν την αξιολόγηση των υποψήφιων υφηγητών
µε κριτήριο, µεταξύ άλλων, το µάθηµα που αυτοί πρότειναν να διδάξουν, το Υπουργείο
παρενέβη ξανά. Τον Αύγουστο του 1868 απέστειλε έγγραφο µε τον εύγλωττο τίτλο «περί
ελευθερίας των υφηγητών εις εκλογήν διδακτέου µαθήµατος», όπου η κατάργηση αυτού
του δικαιώµατος των καθηγητών δικαιολογήθηκε µεν από το γεγονός ότι η πρακτική που
καθιερώθηκε µε το έγγραφο του 1843 δεν στηριζόταν «εις ουδεµίαν των διατάξεων του
προσωρινού κανονισµού του Πανεπιστηµίου», βασιζόταν όµως περισσότερο στο
ενδεχόµενο απώλειας ικανών υποψήφιων υφηγητών, καθώς το ισχύον καθεστώς «δύναται
δε και να γίνηται κολαστικόν εις την ελευθέραν διδασκαλίαν των επιστηµών παρά των
εχόντων και την ικανότητα και την προαίρεσιν αµίσθως να γίνωνται ούτω ωφέλιµοι τοις
φιλοµαθέσι»145. Το Πανεπιστήµιο αντέδρασε στην κατάργηση του σχετικού εδαφίου,
ζητώντας µέσω της Συγκλήτου τη διατήρηση του δικαιώµατος να αξιολογεί την ωφέλεια
του προτεινόµενου µαθήµατος και τη συναρµογή του µε το υπόλοιπο διδακτικό
πρόγραµµα, ωστόσο το Υπουργείο επέµεινε στη στάση του. Στο ζήτηµα επανήλθε άµεσα η
Ιατρική Σχολή, η οποία επέµεινε στο δικαίωµά της να κρίνει «αν το διδαχθησόµενον
µάθηµα είναι συµφέρον τοις φοιτητές», πριν από την εξέταση της ικανότητας του
υποψηφίου, άποψη που επανέλαβε λίγους µήνες αργότερα παρά την αντίδραση του
Υπουργείου146.
Τελικά ο θεσµός της υφηγεσίας ρυθµίστηκε οριστικά µε διάταγµα της 26ης
∆εκεµβρίου 1869, το οποίο κατήργησε όλα τα προηγούµενα υπουργικά έγγραφα147.
Σύµφωνα µε αυτό, όποιος ήθελε να διδάξει ως υφηγητής στο Πανεπιστήµιο έπρεπε να
υποβάλει αίτηση στην αντίστοιχη σχολή, επισυνάπτοντας διδακτορικό δίπλωµα και
σχετική διατριβή, οπότε ακολουθούσε η δοκιµασία ενώπιον των καθηγητών της σχολής
και, στην περίπτωση επιτυχίας, η άδεια του Υπουργείου. Οι αιτήσεις έπρεπε να αφορούν
142

Λογοδοσία Κ. Παπαρρηγοπούλου, 1872/73, 14-15.
Για την αριθµητική εξέλιξη του σώµατος των υφηγητών κατά τον 19ο αιώνα βλ. Κ. Λάππας,
Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 170-173.
144
Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 199.
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Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 42.
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Τα σχετικά έγγραφα στο ίδιο, 42-43. Βλ. επίσης Π. Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860),
230-233.
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µάθηµα που διδασκόταν ήδη στο Πανεπιστήµιο ή κάποιο νέο διδακτικό αντικείµενο του
οποίου όµως «τη χρησιµότητα ήθελεν εγκρίνει η αρµοδία Σχολή». Οι σχολές δεν
µπορούσαν να αρνηθούν τη δοκιµασία σε όσους πληρούσαν τις προϋποθέσεις, εκτός εάν
δύο υφηγητές δίδασκαν ήδη το ίδιο µάθηµα. Το τέταρτο άρθρο του διατάγµατος
προέβλεπε ότι σε όσους υφηγητές δεν ξεκινούσαν τα µαθήµατά τους µέσα σε έξι µήνες
από την κοινοποίηση της άδειας ή διέκοπταν αδικαιολόγητα τις παραδόσεις τους για
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών µπορούσε να αφαιρεθεί η άδεια µετά από απόφαση
της σχολής. Ωστόσο το άρθρο αυτό δεν εφαρµόστηκε τα επόµενα χρόνια. Ο Παναγιώτης
Γ. Κυριακός (1835-1900) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το άρθρο δεν εφαρµόστηκε «διότι
δεν ηδυνήθηµεν να συµβιβάσωµεν την αυστηρότητα ταύτην του διατάγµατος, µετά του
ουσιαστικού σκοπού της υφηγεσίας. […] Ή τάχα ο υφηγητής αναλαµβάνων υποχρεώσεις
και µη εκπληρών αυτάς πρέπει να τιµωρήται; Αλλά τότε πρέπει να έχη και δικαιώµατα»148.
Τέλος, το πέµπτο άρθρο του διατάγµατος προέβλεπε ότι οι υφηγητές που δίδασκαν
πειραµατικά µαθήµατα µπορούσαν να χρησιµοποιούν µε δική τους ευθύνη τα όργανα και
τις συλλογές του Πανεπιστηµίου, ενώ οι σχολές έπρεπε να συντάξουν σχετικό κανονισµό,
που θα εγκρινόταν από το Υπουργείο. Το άρθρο αυτό ερχόταν να διευθετήσει ένα ζήτηµα
που ανέκυψε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου και έκτοτε παρέµενε άλυτο.
Ο πρώτος υφηγητής που θέλησε να διδάξει µαθήµατα της πειραµατικής φυσικής το 1839
ζήτησε να του επιτραπεί η χρήση των αντίστοιχων οργάνων που διέθετε το Πανεπιστήµιο,
ωστόσο αντιµετώπισε την άρνηση του τακτικού καθηγητή, µε τη δικαιολογία ότι αυτά
κινδύνευαν να υποστούν φθορές, µε σηµαντικό οικονοµικό κόστος για το Πανεπιστήµιο,
καθώς δεν υπήρχε κατάλληλο άτοµο να επιβλέπει τη διαδικασία. Την ίδια αρνητική
απάντηση έλαβε τον επόµενο χρόνο και ο δεύτερος υφηγητής που του ανατέθηκε η
διδασκαλία του ίδιου µαθήµατος. ∆εδοµένου ότι η εύρεση κατάλληλου προσώπου για την
ανάληψη καθηκόντων βοηθού, προπαρασκευαστή ή µηχανικού αποδείχθηκε δυσεπίλυτο
πρόβληµα, οι υφηγητές των πειραµατικών µαθηµάτων έπρεπε επί δεκαετίες να διδάσκουν
χωρίς τη βοήθεια των απαιτούµενων επιδείξεων, γεγονός που είχε ως συνέπεια το µάθηµά
τους να φαίνεται λιγότερο ελκυστικό από το αντίστοιχο των καθηγητών. Όµως, ακόµα και
µετά τη ρύθµιση του 1869, το Πανεπιστήµιο δεν προχώρησε στη σύνταξη των σχετικών
κανονισµών, συνεπώς εξακολούθησε η προηγούµενη πρακτική. Με την οργάνωση των
εργαστηρίων τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, ορισµένοι υφηγητές διορίστηκαν σε
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Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 43-44.
Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83, 9.
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έµµισθες θέσεις επιµελητών, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στον απαιτούµενο
επιστηµονικό εξοπλισµό.
Η οριστικοποίηση του θεσµικού πλαισίου δεν βελτίωσε σηµαντικά τη θέση των
υφηγητών στο Πανεπιστήµιο. Τα διατάγµατα του 1882 και 1883, που καθιέρωσαν τη
συµµετοχή των σχολών στην εκλογή των καθηγητών, προέβλεπαν απλά ότι σε περίπτωση
ισάξιων υποψηφίων κατά την τέλεση διαγωνισµού για την πλήρωση µιας έδρας έπρεπε να
προτιµηθεί εκείνος που είχε διδάξει περισσότερο από ένα έτος ως υφηγητής µάθηµα αυτής
της έδρας149. Στο δεύτερο µισό του αιώνα οι υφηγητές άρχισαν να αναπτύσσουν σταδιακά
συνείδηση επαγγελµατικής οµάδας και να προσπαθούν για τη βελτίωση της θέσης τους.
Μόλις λίγους µήνες µετά την επανάσταση του 1862 οι υφηγητές της Φιλοσοφικής ζήτησαν
να καλούνται και αυτοί στις συνεδριάσεις της Σχολής, ωστόσο η Σύγκλητος «απέκρουσεν
την παράλογον ταύτην αίτησιν», σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Ι. Πανταζίδη150. Τον
Νοέµβριο του 1881 υπέβαλαν αναφορά στη Σύγκλητο, ζητώντας από αυτή να
µεσολαβήσει στο Υπουργείο ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωµά τους στην καθηγεσία και
να αιτηθεί να µην διορίζονται στις καθηγητικές θέσεις πρόσωπα που δεν είχαν διδάξει ως
υφηγητές151. Το 1887, µετά από αίτηµα του πρύτανη, υπέβαλαν υπόµνηµα µε τις
προτάσεις τους για τη βελτίωση του θεσµού. Έτσι, ζήτησαν να µπορούν να αναπληρώνουν
τακτικούς καθηγητές στα µαθήµατα και τις εξετάσεις όταν αυτοί κωλύονταν, να χορηγούν
αποδείξεις ακροάσεως όταν αναπλήρωναν τακτικό καθηγητή ή όταν αναλάµβαναν
µαθήµατα χηρεύουσας έδρας, αλλά και να προτείνονται από τις σχολές στις περιπτώσεις
διορισµών, µε αιτιολογηµένη έκθεση όπου θα κρίνονταν βάσει της διδασκαλίας και των
επιστηµονικών έργων τους152. Παρότι σε ορισµένα από τα σχέδια νόµου για τον οριστικό
κανονισµό του Πανεπιστηµίου περιλήφθηκαν µέτρα υπέρ των υφηγητών, όπως λόγου
χάρη η είσπραξη διδάκτρων ή το δικαίωµα να χορηγούν αποδείξεις ακροάσεως, καµία
µεταβολή δεν υιοθετήθηκε τελικά, εποµένως οι υφηγητές παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό
εξαρτώµενοι από τις διαθέσεις και τις απόψεις των σχολών και των καθηγητών τους.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται όλοι οι υφηγητές που ανέλαβαν µαθήµατα
του
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Επίσης, για τους οι υφηγητές της Ιατρικής, το διάταγµα «περί βοηθών Αστυκλινικής» της 4ης
Σεπτεµβρίου 1857 προέβλεπε ότι, ελλείψει εκτάκτων καθηγητών, µπορούσαν να διοριστούν σε αυτή τη θέση
υφηγητές που «εδίδαξαν επιτυχώς επί τινα χρόνον» (Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 118).
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Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 199.
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Π. Σ., 20 Νοεµ. 1881.
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Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87, 84-88. Ακολούθησε στις αρχές του 20ού αιώνα η συγκρότηση του
«Συλλόγου Υφηγητών του Εθνικού Πανεπιστηµίου», ο οποίος προσπάθησε να κατοχυρώσει τη θέση τους.
Βλ. Κώστας Παπαπάνος, Χρονικό-Ιστορία της ανωτάτης µας εκπαιδεύσεως, Αθήνα: Αµερικανικό Κολέγιο
Θηλέων, 1970, 114-116.
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Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. Οι δυσκολίες που αναφέραµε παραπάνω σχετικά µε τις πηγές
και τη σύνταξη του αντίστοιχου πίνακα των καθηγητών ισχύουν στο πολλαπλάσιο στην
περίπτωση των υφηγητών. Καθώς δεν υπάρχει δηµοσιευµένος κατάλογος των υφηγητών
που δίδαξαν στο Πανεπιστήµιο, η εύρεση των προσώπων, τα βιογραφικά στοιχεία τους, ο
χρόνος διορισµού και αποχώρησης και τα µαθήµατα που δίδαξαν πρέπει να αναζητηθούν
σε πληθώρα πηγών. Το πρόβληµα είναι εντονότερο και ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτωση
των υφηγητών που δεν εξελίχθηκαν αργότερα σε καθηγητές, µιας και αυτοί αποτελούν ένα
παραµεληµένο αντικείµενο της ιστορικής έρευνας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΙ ΥΦΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1837-1904)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Στρούµπος, ∆ηµήτριος Σ. *
Μαυροκορδάτος, Νικόλαος Α.
(1816-;)
Βενιζέλος, Αλέξανδρος *

α

ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Ήπειρος
Κων/πολη

Αθήνα

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ιόνιος Ακαδηµία
Γενεύη (∆ρ.)
Παρίσι
Παρίσι (∆ρ.)
Μόναχο
Λειψία (∆ρ.)
Βερολίνο
Χαϊδελβέργη (;)

∆όξας, Πέτρος
Λάκων Βασίλειος *
Ζαβιτσάνος, Γεώργιος Ν. *

Κέα
Ναύπλιο

Χρηστοµάνος, Αναστάσιος Κ. *

Βιέννη
(Μακεδονία)

Ιωάννου, Ιωάννης Γ.
(1836-1890)

Τρίκαλα
(Κορινθίας)

Κοκκίδης, ∆ηµήτριος Κ. *

Αθήνα

∆όσιος, Λέανδρος Κ.
(1847-1883)

Ζυρίχη (∆ρ.)

Αργυρόπουλος, Τιµολέων Α. *

Αθήνα

Χατζιδάκης, Ιωάννης Ν. *

Κρήτη

∆αµβέργης, Αναστάσιος Κ. *

Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι
Αθήνα
Παρίσι (Πτ.)
Βιέννη
Καρλσρούη
Χαϊδελβέργη (∆ρ.)
Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι
Μόναχο (;)
Βερολίνο (∆ρ.)
Παρίσι

Κρήτη

Κρίνος, Γεώργιος Α. *

Σύρος

Αποστολίδης, Νικόλαος Χ. *

Βόλος

Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι (Πτ.)
Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι
Βερολίνο
Αθήνα (Πτ.)
Χαϊδελβέργη (∆ρ.)
Βερολίνο
Παρίσι
Αθήνα (Πτ.)
Χαϊδελβέργη (∆ρ.)
Αθήνα
Γενεύη (Πτ.)
Παρίσι (∆ρ.)

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανική

21/2/1839

Πειραµατική
Φυσική

15/12/1839

Αναλυτική και
Φαρµακευτική
Χηµεία

4/4/1840 +

Βοτανική
Πειραµατική
Φυσική

;/6/1843
16/4/1854 +

Χηµεία

5/11/1863 +

Χηµεία

11/11/1863 +

Χηµεία

;/11/1863

Αστρονοµία

;/12/1863

Γενική Χηµεία

16/11/1868

Πειραµατική
Φυσική

4/12/1870

Ανώτερα
Μαθηµατικά

14/1/1880

Φαρµακευτική
Χηµεία

22/12/1880

Φαρµακευτική
Χηµεία

22/12/1880

Ζωολογία

17/11/1883
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κουτσοµητόπουλος, ∆ηµήτριος. Κ.
(1855-1906)
Οικονοµίδης, Σπυρίδων Α.
(1854-1894)

Ρουσόπουλος, Όθων Α.
(1855-1922)
Πολίτης, Ιωάννης Η.
Κοµνηνός, Τηλέµαχος
(1862-1925)
Παπαβασιλείου, Σωκράτης Α.
(1865-1947)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Καλαµάτα

Καλάβρυτα

Αθήνα
Κέρκυρα
Σκύρος
Πάρος

Καραγιαννίδης, Αθανάσιος Γ.

Μακεδονία

Ζέγγελης, Κωνσταντίνος ∆. *
(1870-1957)

Αθήνα

Μαλτέζος, Κωνσταντίνος Χ. *
(1869-1951)
Αθανασιάδης, Γεώργιος Κ. *
(1866-1949)
Ζαχαρίας, Προκόπιος ∆.
(1873-1957)
Κυριακίδης, Επαµεινώνδας Θ.
(1868-1916)

Πάτρα
Πάτρα

Αθήνα

Κων/πολη

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Μόναχο (∆ρ.)
Αθήνα
Gratz (∆ρ.)
Λειψία
Παρίσι
Μόναχο
Αθήνα (∆ρ.)
Ανόβερο
Βερολίνο
Αθήνα (Πτ.)
Στρασβούργο (∆ρ.)
Αθήνα
Βόννη (∆ρ.)
Αθήνα (∆ρ.)
Freiberg
Αθήνα (∆ρ.)
Göttingen
Βερολίνο
Αθήνα (∆ρ.)
Χαϊδελβέργη
Λειψία
Γενεύη
Παρίσι
Αθήνα (∆ρ.)
Παρίσι (∆ρ.)
Αθήνα (∆ρ.)
Αθήνα (∆ρ.)
Λειψία
Βερολίνο
Leeds
Αθήνα (∆ρ.)
Μόναχο
Ελβετία

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ

Βοτανική

11/5/1884

Γενική
Πειραµατική
Χηµεία

26/11/1886

Γενική
Πειραµατική
Χηµεία
Φαρµακευτική
Χηµεία

28/2/1887
7/6/1891

Χηµεία

9/3/1892

Γεωλογία και
Ορυκτολογία

9/10/1892

Μαθηµατικά

2/10/1895

Γενική Χηµεία

2/12/1895

Πειραµατική
Φυσική
Πειραµατική
Φυσική

24/3/1897
15/11/1900

Θεωρητική και
Εφαρµοσµένη
Χηµεία

13/3/1901

Ηλεκτρολογία

8/5/1902

α

Ο Α. Βενιζέλος έλαβε την άδεια διδασκαλίας από την Ιατρική Σχολή, όµως περιλαµβάνεται στον πίνακα
επειδή η έδρα και το µάθηµά του τοποθετήθηκαν στη Φιλοσοφική.
* Μετέπειτα καθηγητές στη Φιλοσοφική ή τη Φυσικοµαθηµατική Σχολή.
+
Οι ηµεροµηνίες αυτές δίνονται από τον Ι. Πανταζίδη και αφορούν την άδεια από το υπουργείο. Οι
υπόλοιπες ηµεροµηνίες αναφέρονται στην αποδοχή των υφηγητών από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Προτού προχωρήσουµε σε ορισµένα σχόλια σχετικά µε τον παραπάνω πίνακα,
πρέπει να αναφέρουµε ότι ολόκληρη την περίοδο που εξετάζουµε οι σχετικές αιτήσεις
υφηγεσίας που δεν έγιναν αποδεκτές υπήρξαν µόλις τρεις. Τον Μάιο του 1844 ο ιατρός
Αχελωΐδης ζήτησε να διδάξει ως υφηγητής το µάθηµα της βοτανικής, ένα µάθηµα για το
οποίο δεν υπήρχε καθηγητής µετά την παραίτηση του C. N. Fraas το 1842. Η αίτηση αυτή,
όµως, απορρίφθηκε οµόφωνα, καθώς το προηγούµενο έτος η διδασκαλία του µαθήµατος
είχε ανατεθεί σε άλλον υφηγητή, ο οποίος µάλιστα δίδασκε το συγκεκριµένο εξάµηνο153.
153

Π. Σ. Φ. Σ., 11 Απρ. και 2 Μαΐ. 1844. Τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους ο Αχελωΐδης ζήτησε από την
Ιατρική τη διαίρεση της έδρας της Ανατοµίας και Φυσιολογίας, ώστε να αναλάβει ο ίδιος τη µία από αυτές,
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Το Νοέµβριο του 1868 ο Ιάσων Γ. Ζωχιός (π.1840-1909) ζήτησε να διδάξει ως υφηγητής
το µάθηµα της φυσικής, προσκοµίζοντας δίπλωµα της παρισινής École Centrale des Arts
et Manufactures. Η αίτηση αυτή προκάλεσε διχογνωµία στη Σχολή αναφορικά µε το κύρος
της γαλλικής σχολής και την ικανότητα των αποφοίτων της να διδάσκουν φυσική. Τελικά
ζητήθηκε από τον Ζωχιό να προσκοµίσει τον κανονισµό και το πρόγραµµα σπουδών της
σχολής, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσο το δίπλωµά της εξασφάλιζε στη Γαλλία κάποια
διδακτική θέση για τη φυσική154. Προφανώς ο Ζωχιός δεν το έπραξε, καθώς δεν
συναντάµε καµία άλλη αναφορά σχετικά µε την αίτησή του. Τέλος, τον Οκτώβριο του
1882 υπέβαλε αίτηση υφηγεσίας για το µάθηµα της ζωολογίας ο ∆ιοµήδης Ν.
Παπαβασιλόπουλος (1855-1933). Γεννηµένος στην Πάτρα, ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του
φυσικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο της
Ζυρίχης, για τις οποίες έλαβε µια µικρή οικονοµική βοήθεια από το Πανεπιστήµιο. Η
συζήτηση της αίτησης αρχικά αναβλήθηκε, καθώς ο αρµόδιος καθηγητής θεώρησε
προχειρογραµµένη τη διατριβή που προσκόµισε ο Παπαβασιλόπουλος, και επαναλήφθηκε
όταν αυτός υπέβαλε ένα συµπλήρωµα. Παρότι τελικά η διατριβή έγινε αποδεκτή, η Σχολή
δεν προχώρησε στην πρακτική δοκιµασία του υποψηφίου, χωρίς να είναι σαφές κατά πόσο
αυτό οφείλεται σε απόφαση του ίδιου155. Στις ίδιες συνεδριάσεις συζητήθηκε επίσης η
αίτηση υφηγεσίας για το ίδιο µάθηµα του Ν. Χ. Αποστολίδου, ενός υποψηφίου µε
περισσότερα προσόντα και καλύτερες διασυνδέσεις, ο οποίος ανέλαβε την υφηγεσία της
ζωολογίας λίγους µήνες αργότερα, και τελικά την έδρα του µαθήµατος, κάτι που
ενδεχοµένως εξηγεί την αποχώρηση του Παπαβασιλόπουλου. Βλέπουµε λοιπόν ότι αυτές
οι τρεις αιτήσεις δεν έγιναν αποδεκτές για διαφορετικούς λόγους η καθεµία. Παρότι σε
ανάλογες περιπτώσεις η κατάληξη υπήρξε διαφορετική, δεν µπορούµε να γενικεύσουµε
για τη στάση της Σχολής έναντι των αιτήσεων υφηγεσίας, καθώς παραµένει γεγονός ότι
αποδέχθηκε

σχεδόν το

90% όσων αιτήθηκαν υφηγεσίας

για

τη διδασκαλία

φυσικοµαθηµατικών µαθηµάτων.
Αναφορικά µε τα τυπικά προσόντα που προέβλεπε η νοµοθεσία, παρατηρούµε ότι,
µε εξαίρεση µία περίπτωση που δεν διαθέτουµε στοιχεία, µόνο ένας υποψήφιος δεν
διέθετε διδακτορικό δίπλωµα. Επρόκειτο για ένα λεπτό ζήτηµα, καθώς το ίδιο συνέβαινε
και µε καθηγητές του Πανεπιστηµίου, οπότε αυτοί δεν ήταν εύκολο να επιµείνουν στο

κάτι που η Σχολή αρνήθηκε. Λίγες ηµέρες αργότερα επανήλθε, ζητώντας να διδάξει ως άµισθος το µάθηµα
της οφθαλµολογίας, αίτηµα που επίσης δεν έγινε αποδεκτό, µε το σκεπτικό ότι το µάθηµα διδασκόταν από
τον καθηγητή Ιωάννη Ολύµπιο (Αριστοτέλης Π. Κούζης, Εκατονταετηρίς 1837-1937. Γ΄. Ιστορία της
Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1939, 11).
154
Π. Σ. Φ. Σ., 16 Νοεµ. 1868.
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ζήτηµα των τυπικών προσόντων, µολονότι η πασίγνωστη περίπτωση του Κων.
Παπαρρηγόπουλου αποδεικνύει ότι µπορούσε να συµβεί και το αντίθετο. Η µοναδική
περίπτωση που αναφέραµε αφορά την αίτηση του Γ. Ζαβιτσάνου, που διέθετε δίπλωµα
φαρµακοποιού α΄ τάξεως από τη Φαρµακευτική Σχολή των Παρισίων, η οποία οδήγησε τη
Φιλοσοφική στη σύσταση επιτροπής για την εξέταση των δικαιωµάτων που παρείχε ένα
τέτοιο πτυχίο στη Γαλλία. Η επιτροπή κατέληξε στην απόφαση ότι το συγκεκριµένο
δίπλωµα δεν ισοδυναµούσε µε διδακτορικό τίτλο, ωστόσο ζητήθηκε η απόφαση του
Υπουργείου, που τελικά υποστήριξε την αποδοχή του Ζαβιτσάνου για τη δοκιµασία της
υφηγεσίας, έτσι αυτή η απόφαση αποτέλεσε δεδικασµένο για την επόµενη περίπτωση που
ανέκυψε τέτοιο ζήτηµα156.
∆εν είναι σαφές κατά πόσο υποβάλλονταν οι διατριβές που προέβλεπε η νοµοθεσία
τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Το περιορισµένο διδακτικό
προσωπικό, ο µικρός αριθµός των αιτήσεων και οι διδακτικές ανάγκες που
παρουσιάζονταν επέτρεπε στους καθηγητές να φανούν ελαστικοί ως προς αυτή την
απαίτηση. Η κατάσταση φαίνεται ότι άλλαξε από τη δεκαετία του 1860 και σίγουρα µετά
το 1870, οπότε αυξήθηκε παράλληλα η σχετική επιστηµονική προσφορά. Οι «διατριβές επί
υφηγεσία» όχι µόνο υποβάλλονταν κανονικά, συχνά µάλιστα δηµοσιεύονταν αυτοτελώς,
αλλά αποτελούσαν βασικό κριτήριο βάσει του οποίου ο αρµόδιος καθηγητής του σχετικού
µαθήµατος εισηγούνταν την αποδοχή της αίτησης. Παρότι κανένας υποψήφιος δεν
απορρίφθηκε λόγω ανεπαρκούς διατριβής, σε αρκετές περιπτώσεις ζητήθηκε η διόρθωση ή
η βελτίωσή τους. Σπάνια αυτές ανέπτυσσαν κάποια πρωτότυπη έρευνα. Στην καλύτερη
περίπτωση επρόκειτο για µεταφορά στην ελληνική γλώσσα διατριβών και άρθρων των
υποψηφίων που είχαν εκπονήσει σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, ενώ συχνά ήταν ερανίσµατα
βιβλίων και άρθρων ξένων επιστηµόνων που πραγµατεύονταν το θέµα που είχε επιλεγεί.
Την αποδοχή της διατριβής ακολουθούσε η σύσταση τριµελούς επιτροπής για τον
καθορισµό του θέµατος που έπρεπε να αναπτύξει προφορικά ο υποψήφιος. Το 1863, όταν
δέχθηκε ταυτόχρονα τρεις αιτήσεις υφηγεσίας για το µάθηµα της χηµείας, η Φιλοσοφική
αποφάσισε ότι οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία πειραµατικών µαθηµάτων, δηλαδή της
χηµείας και της πειραµατικής φυσικής, θα έπρεπε πρώτα να υποβάλλονται σε πειραµατική
δοκιµασία, που θα αποδείκνυε την ευχέρειά τους στο χειρισµό των οργάνων. Στην
155

Π. Σ. Φ. Σ., 11 Οκτ. και 15 Νοεµ. 1882, 10 Ιαν. και 23 Μαρ. 1883.
Αυτή είναι η περίπτωση του Ι. Ζωχιού που αναφέρθηκε προηγουµένως, όπου δεν τέθηκε ζήτηµα τυπικών
προσόντων. Από αυτή τη συνεδρίαση προέρχονται οι πληροφορίες για την υποψηφιότητα του Ζαβιτσάνου,
καθώς τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής για την περίοδο 1851-1867 δυστυχώς δεν
σώζονται.
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περίπτωση της χηµείας αυτό µπορούσε να γίνει µέσω της ανάλυσης άγνωστων ουσιών που
ετοίµαζε η επιτροπή, ενώ στη φυσική µέσω της προετοιµασίας και εκτέλεσης
συγκεκριµένων πειραµάτων. Η δοκιµασία αυτή, η οποία δεν προβλεπόταν από το
νοµοθετικό πλαίσιο, εφαρµόστηκε πράγµατι τα επόµενα χρόνια, όµως µε την πάροδο του
χρόνου ατόνησε.
Τι ακριβώς ζητούσαν να διδάξουν οι υποψήφιοι υφηγητές; Από τον πίνακα
παρατηρούµε ότι οι περισσότερες αιτήσεις (12) αφορούν τα µαθήµατα της γενικής και
φαρµακευτικής χηµείας, ακολουθεί το µάθηµα της φυσικής (7), ενώ ο αριθµός των
αιτήσεων για µαθήµατα µαθηµατικών και φυσικοϊστορικών επιστηµών είναι αρκετά
µικρότερος (3 και 4 αντίστοιχα) συνδεόµενων µάλιστα ορισµένες φορές µε την έλλειψη
καθηγητών για τα συγκεκριµένα µαθήµατα. Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρο τον 19ο
αιώνα οι αιτήσεις αφορούσαν ήδη διδασκόµενα µαθήµατα και ποτέ νέα διδακτικά
αντικείµενα. Οι κλάδοι της χηµείας και της φυσικής αποτελούσαν τόσο ευρέα
επιστηµονικά αντικείµενα ώστε υπήρχαν περιθώρια για υποστηρικτική διδασκαλία
τµηµάτων της ύλης που ο αρµόδιος καθηγητής δεν προλάβαινε να αναπτύξει εντός του
ακαδηµαϊκού έτους, κάτι ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτωση της χηµείας, καθώς το
µάθηµα δεν απευθυνόταν µόνο στους φοιτητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, αλλά
και στους υποψήφιους ιατρούς και φαρµακοποιούς. Βέβαια η συνεργασία µεταξύ
καθηγητών και υφηγητών σπανίως υπήρξε αρµονική, καθώς συχνά επιδείχθηκε εκ µέρους
των πρώτων ένα πνεύµα αποκλεισµού και αποκλειστικότητας. Στο γύρισµα του αιώνα
εντοπίζονται οι δύο πρώτες αιτήσεις για νέα µαθήµατα – εφαρµοσµένη χηµεία και
ηλεκτρολογία – οι οποίες ναι µεν έγιναν αποδεκτές, αλλά µε σοβαρές αντιρρήσεις και
διχογνωµίες για το κατά πόσο αυτά τα αντικείµενα θα έπρεπε να διδάσκονται σε ένα
πανεπιστήµιο.
Τέλος, από τους Πίνακες 1 και 3 παρατηρούµε ότι, εάν εξαιρέσουµε τους αρχικούς
διορισµούς κατά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου, από τους 20 καθηγητές που διορίστηκαν
µέχρι το 1904 οι 11 είχαν χρηµατίσει προηγουµένως υφηγητές, ενώ από τους 27 υφηγητές
οι 14 έγιναν καθηγητές στη Φιλοσοφική ή αργότερα στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή. Την
ίδια περίοδο, από το σύνολο των υφηγητών που διορίστηκαν σε όλες τις σχολές εκείνοι
που εξελίχθηκαν σε καθηγητές αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό γύρω στο 43%, το οποίο
όµως δεν ήταν σταθερό σε ολόκληρη την περίοδο, αλλά ξεκίνησε από ψηλά και µειώθηκε
µε την πάροδο του χρόνου. Πιο συγκεκριµένα, από τους υφηγητές που διορίστηκαν µεταξύ
των ετών 1837 και 1864, το ποσοστό εκείνων που έγιναν καθηγητές ανέρχεται γύρω στο
65%, ενώ από το 1864 µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37%.
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Παράλληλα, την ίδια περίοδο αυξήθηκε η συχνότητα µετάβασης από την υφηγεσία στην
καθηγεσία, αφού το ποσοστό των καθηγητών που είχαν χρηµατίσει υφηγητές, από 45%
που ήταν στα χρόνια 1839-1843, αυξήθηκε σε 66% στα χρόνια 1864-1900157. Το
φυσικοµαθηµατικό τµήµα φαίνεται ότι εκµεταλλεύτηκε σε µεγαλύτερο βαθµό το θεσµό
της υφηγεσίας, καθώς λίγο περισσότεροι από τους µισούς υφηγητές του έγιναν αργότερα
καθηγητές, ακόµα και στο δεύτερο µισό του αιώνα, µε το ποσοστό αυτό να αυξάνεται αν
ληφθούν υπόψη ορισµένες οικειοθελείς ή αντικειµενικές αποχωρήσεις. Πρέπει να τονιστεί
πάντως ότι ο αριθµός των εδρών των δύο τµηµάτων δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αιώνα, περίοδος που παρατηρείται σηµαντική αύξηση των υφηγητών,
γεγονός που σε συνδυασµό µε τη µακροχρόνια παραµονή ορισµένων καθηγητών στις
αντίστοιχες έδρες καθιστούσε αδύνατη τη µετάβαση των υφηγητών στην καθηγητική
βαθµίδα.
Αναφερόµενος επανειληµµένα στο θεσµό της υφηγεσίας, ο Α. Χρηστοµάνος, ένας
εξαίρετος γνώστης της λειτουργίας των γερµανικών πανεπιστηµίων, δεν δίστασε να
χαρακτηρίσει την εφαρµογή του στο ελληνικό Πανεπιστήµιο ως «γελοία και άχρηστο
αποµίµηση» του αντίστοιχου γερµανικού158, καθώς αυτός «µετεφυτεύθη µεµονωµένος και
άνευ των παροµαρτούντων και αδιασπάστως συνδεοµένων και ούτω πάντες συνηγορούµεν
υπέρ αυτού, χωρίς να δυνηθώµεν να οµολογήσωµεν ότι ετελεσφόρησε παρ’ ηµίν, όπως εν
Γερµανίας, διότι ετροποποιήσαµεν αυτόν επί το ελληνικώτερον, καταστήσαντες αυτόν ήδη
άχρηστον»159. Σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο, απουσίαζαν από την Ελλάδα στοιχεία όπως
ο µεγάλος αριθµός πανεπιστηµίων, τα δίδακτρα, η ελευθερία της διδασκαλίας, η
προτεραιότητα της επιστηµονικής έρευνας, τα οποία εξασφάλιζαν την επιτυχία του θεσµού
στη Γερµανία και τη σηµαντική προσφορά του τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα.
Επιπρόσθετα, η λειτουργία πολλών ελλήνων επιστηµόνων απλά ως θεσιθηρών οδηγούσε
τον θεσµό σε σίγουρη αποτυχία. Η κριτική αυτή είναι πράγµατι βάσιµη, ωστόσο δεν θα
πρέπει να αγνοείται ότι οι υφηγητές υπήρξαν υπεύθυνοι για την κάλυψη µεγάλου µέρους
της διδασκαλίας στις διάφορες σχολές, ότι από τις τάξεις τους προήλθαν αρκετοί από τους
σηµαντικότερους καθηγητές του Πανεπιστηµίου και ότι αυτοί ήταν που εισήγαγαν
ορισµένα νέα διδακτικά αντικείµενα. Μπορεί αρκετοί υφηγητές να αποχώρησαν, να
παρέµειναν καθηλωµένοι για χρόνια στη θέση τους ή να µην κατόρθωσαν να γίνουν
καθηγητές, όµως αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιοτυπία και παρουσιάζεται αναπόφευκτο
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κατά τη µεταφορά και προσαρµογή ενός θεσµού στην ελληνική πανεπιστηµιακή
πραγµατικότητα.

Οι φοιτητές

Σύµφωνα µε τον κανονισµό του 1837 (άρθρο 12), για να εγγραφεί κάποιος νέος στο
Πανεπιστήµιο, έπρεπε να προσκοµίσει απολυτήριο από κάποιο γυµνάσιο του ελληνικού
κράτους. Ακολουθώντας την πρακτική ευρωπαϊκών χωρών, όπου το απολυτήριο της µέσης
εκπαίδευσης αποδείκνυε την ικανότητα των µαθητών για ανώτερες σπουδές, το
γυµνασιακό απολυτήριο παρέµεινε για µεγάλο χρονικό διάστηµα η µοναδική προϋπόθεση
για την εγγραφή στο Πανεπιστήµιο, µε εξαίρεση το Φαρµακευτικό Σχολείου όπου, λόγω
του επαγγελµατικού χαρακτήρα του, υπήρχαν διαφορετικές απαιτήσεις. Όµως την εποχή
που ιδρύθηκε το ελληνικό Πανεπιστήµιο στο ελληνικό βασίλειο λειτουργούσαν µόνο τρία
γυµνάσια – της Αθήνας, του Ναυπλίου και της Σύρου – συνεπώς υπήρξε περιορισµένος ο
αριθµός των αποφοίτων τους. Έτσι, για να σχηµατιστεί ένα επαρκές φοιτητικό
ακροατήριο, το Υπουργείο επέτρεψε την εγγραφή µαθητών που δεν διέθεταν απολυτήριο.
Τον Οκτώβριο του 1837, µετά από αίτηµα της Συγκλήτου, αποφασίστηκε να γίνουν δεκτοί
στο Πανεπιστήµιο και «όσοι εξετασθούν από επιτροπήν τινά καθηγητών του
Πανεπιστηµίου […] και ευρεθούν ικανώς προκατηρτισµένοι δια να ακολουθήσουν
Πανεπιστηµίου µαθήµατα», αλλά και χωρίς εξετάσεις, όσοι κριθούν ικανοί για ανώτερες
σπουδές από την Πρυτανεία και τους καθηγητές160. Με βάση αυτή την απόφαση, κατά το
πρώτο ακαδηµαϊκό έτος γράφτηκαν στο Πανεπιστήµιο αρκετοί µαθητές που δεν διέθεταν
τα τυπικά προσόντα. Παράλληλα, αρκετοί µαθητές υπέβαλλαν αιτήσεις εγγραφής πριν την
ολοκλήρωση των γυµνασιακών σπουδών τους, χωρίς ωστόσο αυτές να γίνονται πάντα
αποδεκτές161.
Στο Πανεπιστήµιο γίνονταν επιπλέον δεκτοί χωρίς απολυτήριο, αλλά µετά από
εξετάσεις, οι «αλλοδαποί» µαθητές, δηλαδή οι ξένοι και κυρίως οι οµογενείς. Η µεγάλη
προσέλευση των τελευταίων, προερχόµενων στην πλειονότητά τους από περιοχές της
οθωµανικής αυτοκρατορίας και από τα Επτάνησα, έθεσε άµεσα το ζήτηµα των
προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς τα σχολεία όπου είχαν φοιτήσει δεν αναγνωρίζονταν
ως ισότιµα µε τα ελληνικά γυµνάσια, συνεπώς το ίδιο ίσχυε και για τα απολυτήρια που
160
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Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 29-30.
Βλ. Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1840/41, 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

288

χορηγούσαν162. Για το σκοπό αυτό συστήθηκε µια εξεταστική επιτροπή, αποτελούµενη
από καθηγητές του Πανεπιστηµίου, η οποία θα έκρινε κατά πόσο οι αλλοδαποί µαθητές
είχαν τα προσόντα για να εγγραφούν στο Πανεπιστήµιο. Τα µέλη της επιτροπής έδειξαν
ιδιαίτερη συγκατάβαση και επιείκεια στις εξετάσεις, και αυτή η ευνοϊκή µεταχείριση των
αλλοδαπών αρχικά ήταν γενικά αποδεκτή. ∆εν διευκόλυνε µόνο την άµεση αύξηση του
φοιτητικού σώµατος, αλλά ταυτόχρονα συµβάδιζε µε τις γενικότερες διακηρύξεις για τον
χαρακτήρα και τον προορισµό του ελληνικού Πανεπιστηµίου ως συνδέσµου µεταξύ του
ελεύθερου και του αλύτρωτου ελληνισµού. Σύµφωνα µε κάποιον καθηγητή, «το
Πανεπιστήµιον είναι το µόνον αντικείµενον το οποίον συνδέει ηµάς µετά των εκτός της
ελευθέρας Ελλάδος οµογενών. Εποµένως δεν συµφέρει κατ’ ουδένα λόγον το να φέρωµεν
δυσκολίας περί την εγγραφήν αυτών»163. Σε αντίθετη περίπτωση, οι οµογενείς θα
στρέφονταν απευθείας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, όπως άλλωστε έπρατταν οι
ευπορότεροι από αυτούς164, συναντώντας µεγαλύτερες δυσκολίες λόγω ελλιπούς
κατάρτισης και χάνοντας παράλληλα τα δύο προτερήµατα του ελληνικού Πανεπιστηµίου,
που «ουδαµού αλλού δύναται να εύρη, το φρόνηµα και την γλώσσαν», καθώς κάθε
οµογενής νέος «να στοιχειωθή οφείλει ενταύθα, διότι ενταύθα και µόνον θέλει θηλάσει το
γνήσιον του ελληνισµού γάλαν»165.
Σταδιακά, όµως, άρχισαν να διατυπώνονται παράπονα και επικρίσεις τόσο εναντίον
του συστήµατος εισαγωγής των αλλοδαπών όσο και εναντίον της εξεταστικής επιτροπής.
Με αφορµή καταγγελίες ότι στην επιτροπή προσέρχονταν και µαθητές που δεν ήταν
αλλοδαποί ή φοιτούσαν σε ελληνικά γυµνάσια, το Υπουργείο συνέστησε το 1853 στα µέλη
της επιτροπής «να µη δέχωνται εις δοκιµασίαν ή µόνον τους αληθώς εκ της αλλοδαπής
φθάνοντας»166. Η κριτική συνεχίστηκε και επικεντρώθηκε στην επιείκεια της επιτροπής, η
οποία επέτρεπε να εγγράφονται στο πανεπιστήµιο «φοιτηταί όλως αστοιχείωτοι περί τα
εγκύκλια µαθήµατα»167, αλλά και δηµιουργούσε ανοµοιογενή ακροατήρια, καθώς δεν
διασφάλιζε ένα ελάχιστο επιστηµονικό υπόβαθρο όλων των φοιτητών, οδηγώντας

162

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή και η Εµπορική Σχολή της Κωνσταντινούπολης, οι Θεολογικές Σχολές της
Χάλκης και των Ιεροσολύµων και η Ζωσιµαία Σχολή των Ιωαννίνων θεωρήθηκαν αµέσως ισότιµες µε τα
γυµνάσια του ελληνικού κράτους. Τα επόµενα χρόνια άρχισαν να αναγνωρίζονται, άµεσα ή έµµεσα, και
άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Για τέτοιες αναγνωρίσεις βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι,
193· Σ. Π. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, Γ΄, 152 και Κ. Ξανθοπουλίδης, Οδηγός των φοιτητών
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Λογοδοσία Κ. Παπαρρηγοπούλου, 1872/73, 4.
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Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, σ. 74-75.
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παράλληλα σε µια άνιση µεταχείριση εις βάρος των ηµεδαπών µαθητών168. Παρά την
προσπάθεια λήψης ορισµένων διορθωτικών µέτρων, η επιτροπή τελικά καταργήθηκε µε
θέσπισµα της Προσωρινής Κυβερνήσεως τον Σεπτέµβριο του 1863169. Η κατάργηση αυτή
αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι η Σύγκλητος είχε προχωρήσει στην αναγνώριση
«πάντων σχεδόν των εν τη αλλοδαπή Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων» ως ισότιµων µε τα
γυµνάσια του ελληνικού κράτους, οπότε δεν υπήρχε πλέον λόγος για τη διατήρηση της
επιτροπής. Οι οµογενείς φοιτητές που δεν διέθεταν αναγνωρισµένο απολυτήριο θα
µπορούσαν να εξετάζονται σε κάποιο κρατικό γυµνάσιο, ώστε να λάβουν το απαραίτητο
απολυτήριο για την εγγραφή στο Πανεπιστήµιο.
Ο κανονισµός του 1837 προέβλεπε και µια δεύτερη κατηγορία σπουδαστών του
πανεπιστηµίου, τους ακροατές (άρθρο 26), οι οποίοι δεν εγγράφονταν στο µητρώο
εγγραφών και είχαν λιγότερα δικαιώµατα από τους φοιτητές. Υποχρεώνονταν, όπως και οι
φοιτητές, να καταβάλουν δίδακτρα για τα µαθήµατα που ήθελαν να παρακολουθήσουν,
και µπορούσαν να ζητήσουν από τον αντίστοιχο καθηγητή πιστοποιητικό φοίτησης ή να
εξεταστούν στα µαθήµατα που παρακολούθησαν και να πάρουν τις σχετικές αποδείξεις.
Τα αποδεικτικά «αυτά µεν καθ’ εαυτά ουδεµίαν έχουσιν ισχύν, αλλά συνοδεύοντα άλλα
διπλώµατα επαυξάνουν αυτών την αξίαν» (άρθρο 26). Εκτός από τους τακτικούς
ακροατές, πανεπιστηµιακά µαθήµατα παρακολουθούσαν και διάφοροι περιστασιακοί
ακροατές, µε αποτέλεσµα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου να
συνυπάρχουν και οι τρεις αυτές κατηγορίες φοιτητών. Μια παραστατική εικόνα του
ακροατηρίου µας δίνει ο Ι. Πανταζίδης: «νεανίαι και παίδες πολλάκις εκ των εις το
γυµνάσιον φοιτώντων, µεσήλικες και πολιότριχες, φουστανελλοφόροι και ευρωπαϊκώς
ενδεδυµένοι, ρασοφόροι και τας πολυπτύχους νησιωτικάς περισκελίδας περιβεβληµένοι,
πάντες ούτοι παρεκάθηντο ανεκτικώτατα επί των πανεπιστηµιακών θρανίων»170.
Ο θεσµός των τακτικών ακροατών διευκόλυνε «τον σχηµατισµόν οπωσούν
αξιοπρεπών ακροατηρίων»171 και λειτούργησε για λίγα µόνο χρόνια, η παρουσία τους
όµως υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Το πρώτο ακαδηµαϊκό έτος παρακολούθησαν τα
µαθήµατα των διαφόρων σχολών µαζί µε τους 52 φοιτητές και 75 τακτικοί ακροατές, ενώ
ο αριθµός τους αυξήθηκε τα επόµενα χρόνια, φθάνοντας το 1841 τους 133 σε σύνολο 159
φοιτητών172. Από αυτούς, οι 115 είχαν γραφτεί στη Νοµική, οι 15 στη Φιλοσοφική και οι 3
168
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στην Ιατρική σχολή, µια κατανοµή που φανερώνει ότι οι περισσότεροι ακροατές ήταν
δηµόσιοι υπάλληλοι που παρακολουθούσαν νοµικά µαθήµατα µε σκοπό να αποκτήσουν
επιπλέον γνώσεις, αλλά και να χρησιµοποιήσουν τα αποδεικτικά ακροάσεως που θα
έπαιρναν για τη βελτίωση της θέσης τους στο δηµόσιο ή για άλλους επαγγελµατικούς
σκοπούς. Σύντοµα, όµως, παρουσιάστηκαν ορισµένα προβλήµατα, καθώς άρχισαν να
εγγράφονται ως ακροατές µαθητές γυµνασίου που δεν είχαν ολοκληρώσει ακόµα τις
σπουδές τους, «είτε από απερισκεψίαν και αστασίαν κινούµενοι, είτε από σφοδρόν προς
την ανωτέραν παιδείαν έρωτα φλεγόµενοι»173. Το ίδιο ίσχυε και για άλλους νέους που
προσπαθούσαν να αποφύγουν τη στράτευση, καθώς ο νόµος «περί απογραφής»
απάλλασσε από τη στρατιωτική θητεία τους τακτικούς µαθητές και ακροατές των
γυµνασίων, του Πανεπιστηµίου και του ∆ιδασκαλείου174. Έτσι, τον Νοέµβριο του 1841, η
Σύγκλητος αποφάσισε την κατάργηση της κατηγορίας των τακτικών ακροατών,
αναγνωρίζοντας όµως σε όσους είχαν γραφτεί έως τότε το δικαίωµα να εξεταστούν και να
λάβουν το σχετικό αποδεικτικό175. Φαίνεται ωστόσο πως συνέχισαν να συρρέουν
ακροατές και να παίρνουν αποδείξεις ακροάσεως από τους καθηγητές του Πανεπιστηµίου,
καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών διαµαρτυρήθηκε επανειληµµένως, ακόµα και τη
δεκαετία του 1850, για τη χρήση τέτοιων αποδεικτικών από µαθητές που προσπαθούσαν
να αποφύγουν τη στράτευση176. Την ίδια εποχή, ο αµερικανός ταξιδιώτης Henry M. Baird
σηµειώνει την παρουσία τουλάχιστον τριακοσίων ακροατών, που παρακολουθούσαν µε
µεγαλύτερη ή µικρότερη συνέπεια πανεπιστηµιακά µαθήµατα, προσφέροντας παράλληλα
και µια ενδιαφέρουσα περιγραφή του ακροατηρίου του καθηγητή της ιστορίας Θ.
Μανούση. Η αίθουσα διδασκαλίας, γράφει, ήταν γεµάτη «όχι µόνο από τακτικούς
φοιτητές αλλά και από άλλους που εκµεταλλεύονται µε ενθουσιασµό την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο από την Παγκόσµια Ιστορία. Βρίσκονται εδώ
ο αδειούχος στρατιώτης µε τη γκρίζα στολή του, και δίπλα του ο ιερέας της ενορίας µε το
µακρύ µαύρο ράσο και το καµηλαύκι του. Σ’ ένα άλλο θρανίο είναι ένας νέος που καθώς
δείχνουν τα µακριά του µαλλιά προορίζεται για το ιερατικό λειτούργηµα. Εδώ κι εκεί
ανακατεµένοι µ’ αυτούς είναι αρκετοί κάτοικοι της πόλης που, ξεφεύγοντας από τις
έγνοιες της ηµέρας, µπαίνουν για µια δυο ώρες στο Πανεπιστήµιο πριν να γυρίσουν στα
σπίτια τους»177. Μπορούµε εύκολα να φανταστούµε το ενδιαφέρον που θα συγκέντρωναν
173
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οι παραδόσεις της φυσικής ή της χηµείας, όταν συνοδεύονταν από εντυπωσιακά
πειράµατα.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό του Πανεπιστηµίου, οι τακτικοί φοιτητές έπρεπε να
πληρώνουν τριών ειδών εισφορές: α) τέλη για την εγγραφή και για τη χρήση των
επιστηµονικών συλλογών, τα οποία ορίστηκαν σε 10 δραχµές για το καθένα, β) δίδακτρα
στους καθηγητές και τους υφηγητές ως αµοιβή για τα µαθήµατά τους, «µη υπερβαίνοντα
τας 40, και µη ελαττούµενα των 10 δραχµών κατ’ έτος», γ) εισφορές για κάθε είδους
διπλώµατα, που όµως δεν προσδιορίζονται από τον κανονισµό (άρθρο 24). Από την
υποχρέωση καταβολής διδάκτρων και, κατά περίπτωση, από το δικαίωµα εγγραφής
απαλλάσσονταν οι άποροι φοιτητές (άρθρο 25). Τελικά αυτές οι διατάξεις του κανονισµού
δεν εφαρµόστηκαν. Ο πρώτος πρύτανης Κ. Σχινάς αναφέρει χαρακτηριστικά: «τοιαύτη
είναι η ένδεια των φιλοµαθούντων, ώστε, αν κατά τας πρώτας δύο εξαµηνίες εφηρµόζετο
αµέσως το 24 άρθρ. του πολλάκις µνηµονευθέντος Β. ∆ιατάγµατος, το επιβάλλον τη
µετριωτάτην εισφοράν 10 δραχµών ως δικαιώµατος εγγραφής, ήθελον αποτραπή οι
πλείστοι του να εγγραφώσιν εις το Πανεπιστηµείον»178. Γι’ αυτό το λόγο, αποφάσισε την
αναβολή της εφαρµογής του σχετικού άρθρου, ενώ λίγους µήνες αργότερα, τον Μάρτιο
του 1838, αποφασίστηκε «να µη εισπραχθώσι τα δικαιώµατα του Πανεπιστηµίου από τους
φοιτητάς µέχρις εγκρίσεως του οριστικού οργανισµού του καταστήµατος τούτου»179. Έτσι,
µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα οι φοιτητές δεν υποβάλλονταν σε κάποια δαπάνη για τις
σπουδές τους. Από τη δεκαετία του 1850 άρχισαν να επιβάλλονται ορισµένα εκπαιδευτικά
τέλη, που αφορούσαν κυρίως τη λήψη διπλωµάτων και αποφοιτηρίων και δευτερευόντως
τις εγγραφές και τις ανανεώσεις τους, τα οποία µε την πάροδο του χρόνου άρχισαν να
αυξάνονται180.
Η αναστολή της επιβολής των διδάκτρων έγινε µε το σκεπτικό ότι ερχόταν σε
αντίθεση µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας και θα µπορούσε να δηµιουργήσει
προβλήµατα στη συγκρότηση του φοιτητικού σώµατος. Αναµφίβολα σηµαντικό ρόλο
έπαιξαν επιπλέον οι γενικότερες αντιλήψεις και στάσεις που είχαν παγιωθεί από την εποχή
του Αγώνα, σύµφωνα µε τις οποίες η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούσαν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την εθνική αναγέννηση και ανασυγκρότηση, συνεπώς σε αυτά τα αγαθά
έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες του κράτους, ανεξάρτητα από τις οικονοµικές
τους δυνατότητες. Η αντίληψη αυτή έλαβε επίσηµη µορφή µε το Σύνταγµα του 1844, όπου
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Λογοδοσία Κ. ∆. Σχινά, 1837/38, 10.
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 51.
180
Για έναν κατάλογο αυτών των εκπαιδευτικών τελών βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 234.
179
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το άρθρο 11 προβλέπει ότι «η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους· εις δε
την δηµοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το µέτρον της ανάγκης των δήµων», το
οποίο διατηρήθηκε ως άρθρο 16 στο νέο Σύνταγµα του 1864, χωρίς να λείψουν και
αντίθετες τοποθετήσεις181. Μπορεί ο δωρεάν χαρακτήρας της κατώτερης εκπαίδευσης να
µην αµφισβητήθηκε ποτέ, όµως αναφορικά µε τις ανώτερες βαθµίδες σύντοµα άρχισαν να
διατυπώνονται απόψεις που υποστήριζαν την επιβολή διδάκτρων στους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου και δευτερευόντως στους µαθητές των γυµνασίων, τουλάχιστον στους
ευπορότερους από αυτούς, βασιζόµενες σε διάφορα επιχειρήµατα: στο βαθµό που οι
φοιτητές αποκτούσαν γνώσεις που θα τις εκµεταλλεύονταν αργότερα στον επαγγελµατικό
στίβο, έπρεπε να συνεισφέρουν στα έξοδα των σπουδών τους· τα δίδακτρα αποτελούσαν
πραγµατικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν υπήρχε λόγος η Ελλάδα να αποτελεί
εξαίρεση· η πληρωµή των διδάκτρων θα ανάγκαζε τους φοιτητές να επιδεικνύουν
µεγαλύτερη συνέπεια και επιµέλεια στις σπουδές τους· οι καθηγητές θα αφοσιώνονταν στο
διδακτικό τους έργο, καθώς δεν θα αναγκάζονταν να αναζητούν άλλες ασχολίες ώστε να
συµπληρώσουν το χαµηλό εισόδηµά τους182. Το ζήτηµα αντιµετωπίστηκε ριζικά από την
έκτη κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη τον Ιούλιο του 1892, οπότε µε τον νόµο ˏΒΝ∆΄
επιβλήθηκαν στους φοιτητές, αλλά και στους µαθητές της µέσης εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικά τέλη πολύ υψηλότερα από τα έως τότε ισχύοντα, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί
αρκετά το κόστος σπουδών183. Παρότι αυτό το µέτρο είχε σε µεγάλο βαθµό καθαρά
εισπρακτικό χαρακτήρα, παρουσιάστηκε συγχρόνως και ως ένα µέσο για τον περιορισµό
του αριθµού των µαθητών και φοιτητών στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, σε µια
εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονες συζητήσεις για την αναµόρφωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος184. Το χαµηλό επίπεδο των εισακτέων, ο πληθωρισµός των
φοιτητών, τα λειτουργικά προβλήµατα που αυτός συνεπαγόταν, η άνιση κατανοµή τους
181

Α. ∆ηµαράς, Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Β΄, 306. Κατά τη συζήτηση του άρθρου, ο Παύλος Καλλιγάς
υποστήριξε ότι η επιβολή διδάκτρων δεν ερχόταν σε αντίθεση µε το άρθρο 16, ενώ επιπρόσθετα «συµφέρει
να ανακουφίσωµεν το Κράτος εκ της µεγάλης δαπάνης της ανωτάτης εκπαιδεύσεως, και πρέπει να
συµµερισθή το βάρος αυτό της δαπάνης και ο διδασκόµενος». Η άποψη αυτή προκάλεσε την αποδοκιµασία
πολλών πληρεξούσιων, που αντέδρασαν µε χαρακτηριστικές εκφράσεις: «Εγώ θέλω και ο τεχνίτης να
µανθάνη γράµµατα», «Μόνον δια τα ιδικά σου παιδιά και δια τους πλουσίους δεν εγένοντο τα
Πανεπιστήµια» (Στο ίδιο, Α΄, 192-201 [197]).
182
Βλ. ενδεικτικά: ∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, 67-69· του ιδίου,
«Συζήτησις ζητηµάτων εκ των περί Πανεπιστηµιακής παιδεύσεως», Πανδώρα 6 (1855-56): 580-586·
Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, «Υπόµνηµα περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως. Προς τον επί της
Παιδείας Υπουργόν», Πανδώρα 16 (1865-66): 74-77, 110-114, 156-160, 227-230, 257-259 [229, 258]·
Λογοδοσία Ν. Μ. ∆αµαλά, 1878/79, 9, 11· Λογοδοσία Θ. Αρεταίου, 1879/80, 12-13·Λογοδοσία Β. Λάκωνος,
1880/81, 8· Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83, 16-19· Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 99-100.
183
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Α΄, αρ. 258, 31 Ιουλίου 1892. Ο νόµος αυτός συµπλήρωνε το νόµο ˏΑΧΚΕ΄
«Περί τελών χαρτοσήµου» (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Α΄, αρ. 2, 4 Ιανουαρίου 1888), που επέβαλε τέλη
στα πανεπιστηµιακά διπλώµατα και τα γυµνασιακά απολυτήρια.
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στις πανεπιστηµιακές σχολές, ο µεγάλος αριθµός διπλωµατούχων υπήρξαν ορισµένα από
τα ζητήµατα που τονίστηκαν, µεταξύ άλλων, και από πανεπιστηµιακούς καθηγητές, µε το
θεσµό των διδάκτρων να προωθείται ορισµένες φορές ως µία πρόταση για την επίλυση
αυτών των προβληµάτων, συνοδευόµενος συχνά από αντιλήψεις που εισήγαγαν ταξικά
χαρακτηριστικά

στην

ελληνική

εκπαίδευση185.

Τελικά,

τα

εκπαιδευτικά

τέλη

ενσωµατώθηκαν στο νέο οργανισµό του Πανεπιστηµίου του 1911.
Χάρη στην εργασία του Κ. Λάππα διαθέτουµε µια σαφή εικόνα της εξέλιξης και της
σύνθεσης του φοιτητικού σώµατος κατά τον 19ο αιώνα. Έτσι, σε ολόκληρο τον αιώνα οι
εγγραφές των φοιτητών παρουσιάζουν µια ανοδική πορεία, παρά ορισµένες διακυµάνσεις
που παρατηρούνται, οφειλόµενες ως επί το πλείστον σε συγκυριακούς λόγους, όπως λόγου
χάρη η επιβολή των εκπαιδευτικών τελών το 1892, που σε συνδυασµό µε την οικονοµική
κρίση της εποχής οδήγησε σε µια κάµψη των εγγραφών. Οι 52 φοιτητές που εγγράφηκαν
στο Πανεπιστήµιο το πρώτο έτος λειτουργίας του ανήλθαν στους 300 το ακαδηµαϊκό έτος
1862-63 και στους 1.023 το 1891-92186. Ακόµα µεγαλύτερη παρουσιάζεται η αύξηση του
συνολικού φοιτητικού πληθυσµού, δηλαδή του συνόλου των φοιτητών που σπουδάζουν
κάθε έτος, ή του αθροίσµατος των φοιτητών που εγγράφονται κάθε έτος και εκείνων που
ανανεώνουν την εγγραφή τους, καθώς οι φοιτητές που εισέρχονται κάθε χρόνο στο
Πανεπιστήµιο είναι περισσότεροι από όσους αποχωρούν, ενώ οι φοιτητές σπουδάζουν για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από το προβλεπόµενο και προσέρχονται µε κάποια χρονική
καθυστέρηση στις εξετάσεις, ένα φαινόµενο που µεγαλώνει το άνοιγµα µεταξύ
εγγραφόµενων και φοιτητικού πληθυσµού187. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθµός των
φοιτητών από 159 το ακαδηµαϊκό έτος 1840-41, ανήλθε σε 1.080 το 1863-64, σε 2.030 το

184

Βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 233-237.
Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1850 ο Α. Ρ. Ραγκαβής υποστήριξε ότι «ουδέν έθνος υπάρχει ή
δύναται να υπάρξη, ου πάντα τα µέλη ανέρχονται µέχρι του πανεπιστηµίου», αντιθέτως κάθε εκπαιδευτική
βαθµίδα προορίζεται για συγκεκριµένες κοινωνικές τάξεις. Έτσι, στη δηµοτική εκπαίδευση πρέπει να
φοιτούν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά «της κατωτάτης τάξεως του λαού», η µέση εκπαίδευση στοχεύει «να
µορφώσι την µέσην εκείνην των αστών τάξιν, […] την τάξιν των ευπόρων δηµοτών, των µικρών εµπόρων,
των ανέτως ζώντων βιοµηχάνων, και των τούτοις παραπλησίων», η οποία «δεν είναι, ουδ’ ανάγκη να είναι
πολυπληθής, ενώ η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αποβλέπει «εις την διάπλασιν ανδρών πεπαιδευµένων,
κεκαλλιεργηµένον εχόντων τον νουν». Βέβαια, παρότι ο Ραγκαβής τάσσεται υπέρ του θεσµού των
διδάκτρων, αναγνωρίζει ότι έρχεται σε αντίθεση µε την εθνική αποστολή του Πανεπιστηµίου: «ως προς την
Ελλάδα, επειδή η παιδεία είναι το διανοητικόν µάννα το τρέφον τον ελπίζοντα λαόν εις την εξορία του, και η
µόνη ευεργεσία ην η πλούσια µήτηρ δύναται να δαψιλεύση τοις λιµώττουσι τέκνοις της, ουδείς φθόνος αν
δίδηται η παιδεία άµισθος». Βλ. Ρ[αγκαβής, Α. Ρ.], «Περί Εκπαιδεύσεως», Πανδώρα 6 (1855-56): 82-89,
125-132, 442-448.
186
Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 306-307.
187
∆ίπλωµα τελικά παίρνουν λίγο περισσότεροι από τους µισούς φοιτητές (55%), µε το ποσοστό αυτό να
είναι µικρότερο έως το 1863 και µεγαλύτερο ακολούθως, ενώ οι φοιτητές της Νοµικής και της Φιλοσοφικής
προσέρχονταν µε µεγαλύτερη καθυστέρηση και σε µικρότερο ποσοστό στις διπλωµατικές εξετάσεις (Στο
ίδιο, 406 κ. εξ.).
185
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1879-80 και σε 3.335 το 1889-90188. Η αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού
αντιµετωπίστηκε καταρχάς θετικά και µε εθνική υπερηφάνεια από τις πανεπιστηµιακές
αρχές, «επειδή παντός εκπαιδευτηρίου η πρόοδος αλανθάστως συµπεραίνεται εκ της
εκάστοτε αυξήσεως του αριθµού των εις αυτό φοιτώντων µαθητών»189. ∆εν λείπουν οι
συγκρίσεις µε ευρωπαϊκά, κυρίως γερµανικά, πανεπιστήµια, που αποδεικνύουν την
υπεροχή του ελληνικού Πανεπιστηµίου, ενώ οι απερχόµενοι πρυτάνεις σπεύδουν να
δικαιολογήσουν τη µείωση των εγγραφών στις λίγες περιπτώσεις που αυτή παρουσιάζεται.
Όµως, η ραγδαία αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού από τη δεκαετία του 1860 προκάλεσε
και τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, οι οποίες εντάθηκαν µε την πάροδο του χρόνου,
οδηγώντας προς το τέλος του αιώνα σε συζητήσεις και προτάσεις που φαίνεται να
αντανακλούν ως ένα βαθµό ανάλογες γερµανικές εµπειρίες της ίδιας εποχής190.
Από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1850 οι
ηµεδαποί φοιτητές είναι λιγότεροι από τους αλλοδαπούς, µε τους τελευταίους να
περιλαµβάνουν κυρίως οµογενείς από περιοχές του έξω ελληνισµού, αφού οι ξένοι
φοιτητές υπήρξαν τελικά λίγοι. Στα επόµενα χρόνια, όµως, η σχέση αυτή αντιστράφηκε,
καθώς οι εγγραφές των ηµεδαπών φοιτητών αυξήθηκαν µε πολύ γρηγορότερο ρυθµό από
εκείνες των αλλοδαπών, φτάνοντας στη δεκαετία του 1880 το 73%191. Η αριθµητική
υπεροχή των ηµεδαπών φοιτητών δεν οφείλεται µόνο στην προσάρτηση των Επτανήσων
και αργότερα της Θεσσαλίας, αλλά κυρίως στη βελτίωση των κοινωνικών και
εκπαιδευτικών συνθηκών στο ελληνικό κράτος, οι οποίες αύξησαν τις δυνατότητες
πρόσβασης στο Πανεπιστήµιο. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, από το
1863 οι αλλοδαποί φοιτητές έπρεπε να διαθέτουν απολυτήριο γυµνασίου κατά την
εγγραφή τους, γεγονός που λειτούργησε ανασταλτικά στην προσέλευσή τους στο ελληνικό
Πανεπιστήµιο και κατηύθυνε τις προτιµήσεις τους προς ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.
Παρότι τα υπάρχοντα στοιχεία που αφορούν την κοινωνική προέλευση των
φοιτητών που σπουδάζουν στο ελληνικό Πανεπιστήµιο κατά τον 19ο αιώνα είναι ελλιπή ή
ανεπαρκή, φαίνεται ότι αυτοί προέρχονται κυρίως από οικογένειες µε µεσαία εισοδήµατα.
Τα παιδιά των κτηµατιών, των υπαλλήλων, των εµπόρων, των ελεύθερων επαγγελµατιών
είναι αυτά που συµµετείχαν σε µεγαλύτερο ποσοστό στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Το
ίδιο ισχύει για τους γόνους της κοινωνικής και πνευµατικής ελίτ του τόπου, µολονότι
εξαιρετικά συχνά αυτοί συνέχιζαν και ολοκλήρωναν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.
188

Στο ίδιο, 430-431.
Λογοδοσία Α. Βενιζέλου, 1846/47, 3.
190
Βλ. εδώ, 38.
191
Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 315.
189
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Αντιθέτως, τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, όπως οι γεωργοί, παρουσιάζουν πολύ µικρή
εκπροσώπηση στο Πανεπιστήµιο, ενώ τα παιδιά εργατών απουσιάζουν σχεδόν παντελώς,
σχέσεις δυσανάλογες προς τον βαθµό αντιπροσώπευσης των διαφόρων στρωµάτων σε
εθνικό επίπεδο. Μπορεί τα καθαυτό έξοδα σπουδών να ήταν µικρά, ωστόσο το κόστος
ζωής στην Αθήνα ήταν πολύ υψηλό. Παρόλο που υπήρχαν τρόποι, όπως λόγου χάρη η
φιλοξενία σε κάποιο συγγενή, κάποια υποτροφία ή προσωπική εργασία, έτσι ώστε να
ξεπεραστούν οι οικονοµικές δυσκολίες και να υπάρχουν στο Πανεπιστήµιο νέοι από
χαµηλά

κοινωνικά

στρώµατα,

ωστόσο

οι

δυνατότητες

πρόσβασης

παρέµεναν

περιορισµένες, ενώ το ίδιο πρόβληµα παρουσιαζόταν πρώτα στα σχολεία της µέσης
εκπαίδευσης. Τέλος, οι νέοι που σπουδάζουν στη Νοµική και την Ιατρική προέρχονταν σε
ικανό ποσοστό από ευκατάστατες οικογένειες, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών της
Φιλοσοφικής και της Θεολογικής – πολλοί από τους οποίους ήταν µοναχοί – προερχόταν
από χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα192. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα επαγγέλµατα
του κληρικού και του εκπαιδευτικού υπήρξαν σε διεθνές επίπεδο ένας συνηθισµένος
τρόπος κοινωνικής κινητικότητας.
Αναφορικά µε την κατανοµή των φοιτητών στις σχολές, στο χρονικό διάστηµα
1837-1890 η Νοµική συγκεντρώνει το 43,7% των εγγραφόµενων. ∆εύτερη στις
προτιµήσεις τους έρχεται η Ιατρική (29,8%) και ακολουθεί η Φιλοσοφική (20%), ενώ το
χαµηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η Θεολογική (~ 2,5%), µε το Φαρµακευτικό Σχολείο
να βρίσκεται σε καλύτερη θέση (~ 4%)193. Οι ίδιες τάσεις παρατηρούνται όταν ληφθεί
υπόψη το φαινόµενο των µετεγγραφών, δηλαδή η αλλαγή σχολής µετά από τη φοίτηση για
µικρό ή µεγαλύτερο διάστηµα. Την ίδια χρονική περίοδο µετεγγράφεται περίπου το 10%
του συνόλου των φοιτητών στις τέσσερις πανεπιστηµιακές σχολές, µε το ποσοστό αυτό
στην πραγµατικότητα να είναι µεγαλύτερο. Η σχολή που παρουσιάζει τις περισσότερες
διαρροές είναι η Φιλοσοφική, ενώ οι σχολές που ευνοούνται από τις µετεγγραφές είναι
πρώτιστα η Νοµική και ακολούθως η Ιατρική194. Πάντως αυτά τα ποσοστά δεν ήταν ίδια
από την αρχή της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, αλλά διαµορφώθηκαν σταδιακά από τα
µέσα του 19ου αιώνα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1840 και επί µία δεκαετία περίπου
την πρώτη θέση στις προτιµήσεις των φοιτητών καταλάµβανε η Ιατρική, συγκεντρώνοντας
το 46% των νέων φοιτητών, ενώ το ποσοστό της Φιλοσοφικής ήταν υψηλότερο από το
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Στο ίδιο, 389-399.
Στο ίδιο, 362-363.
194
Στο ίδιο, 370-372.
193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

296

µέσο όρο ολόκληρης της περιόδου και ελάχιστα µικρότερο από το αντίστοιχο της
Νοµικής195.
Οι επιλογές των φοιτητών αναφορικά µε τις σχολές συνδέονται άρρηκτα µε τις
επαγγελµατικές διεξόδους που αυτές προσέφεραν, παρότι οι πανεπιστηµιακές αρχές
προσπάθησαν από την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστηµίου να πείσουν τους φοιτητές
για την αξία της γνώσης και της επιστήµης καθαυτών. Στα µέσα της δεκαετίας του 1880 ο
καθηγητής της Ιατρικής Γεώργιος Καραµήτσας (1834-1904), αναλαµβάνοντας την
πρυτανεία, εκφωνεί λόγο µε θέµα το σκοπό της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας, όπου
υποστηρίζει:
ο σκοπός του πανεπιστηµίου αφορά εις τον καταρτισµόν επιστηµόνων κατά το
δυνατόν τελείων. […] Το πανεπιστήµιο το παρασκευάζον µόνον εργάτας προς
πορισµόν άρτου, ουχί δε και εργάτας προς πλουτισµόν και ανάπτυξιν της επιστήµης
[…] καθ’ ολοκληρίαν δεν εκπληροί τον υψηλόν αυτού προορισµόν. […] Το
χρησιµοθηρείν εν τη ερεύνη και τη διδασκαλία δεν αρµόζει εις επιστήµονας. Η
διδασκαλία πρέπει να εξάπτη τον έρωταν προς ζήτησιν της επιστηµονικής αληθείας·
αυτή δ’ άπαξ ευρεθείσα θαποβή θάττον ή βράδιον και πρακτικώς χρήσιµος.

Απευθυνόµενος στους φοιτητές, καταλήγει:
∆εν καταλέχθητε εις τους ακαδηµαϊκούς πολίτας ίνα διανύσετε εν τω πανεπιστηµίω
ωρισµένον χρόνον επί τω σκοπώ ναποβήτε τεχνίται προς πορισµόν άρτου· πρώτιστον
µέληµα υµών έστω να γίνετε εργάται της επιστήµης και πολίται αγαθοί. […] Έρχεσθε
εις το πανεπιστήµιον, όπως καταρτισθήτε ίνα γίνετε ευεργετικοί εις την κοινωνίαν ου
µόνον ασκούντες την επιστήµην, εις ην έκαστος υµών αφιερώθη, αλλά και διαχέοντες
πολιτισµόν και γινόµενοι παράδειγµα ευνοµίας, παράδειγµα συναισθήσεως και
εκπληρώσεως του καθήκοντος196.

Ο λόγος αυτός απηχεί ασφαλώς τις επικρατούσες αντιλήψεις και την αναπτυσσόµενη
ιδεολογία της Wissenschaft των γερµανικών πανεπιστηµίων όπου σπούδασε ο
Καραµήτσας, ωστόσο τέτοιου είδους διακηρύξεις εκφράζουν περισσότερο προσδοκίες
παρά την ίδια την πραγµατικότητα. Όταν ακόµα και οι περισσότεροι φοιτητές των
γερµανικών πανεπιστηµίων δεν ενδιαφέρθηκαν να συµµετάσχουν σε ένα πνευµατικό
ταξίδι προσωπικής καλλιέργειας, αλλά θεώρησαν το πανεπιστήµιο ως τον αναγκαίο
προθάλαµο στο δρόµο τους προς τα επαγγέλµατα και τις δηµόσιες θέσεις, τέτοιου είδους
προτροπές δύσκολα θα µπορούσαν να έχουν απήχηση στην ελληνική νεολαία. Αρκετά
χρόνια νωρίτερα, ο Edmond About (1828-1885) είχε θεωρήσει ως αιτία του µικρότερου
195
196

Στο ίδιο, 364.
Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87, 9, 22, 28, 29.
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αριθµού των φοιτητών της Φιλοσοφικής το γεγονός ότι αυτές οι σπουδές δεν κατέληγαν σε
κάποιο προσοδοφόρο επάγγελµα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «οι Έλληνες δεν έχουν
καµιά όρεξη για τις επιστήµες του καθαρού στοχασµού, ότι δεν αποκτούν άπληστα παρά
τις χρήσιµες γνώσεις και δεν µελετούν µε ευχαρίστηση παρά µονάχα όταν µαθαίνουν
ταυτόχρονα µια επιστήµη και ένα επάγγελµα»197. Ο Ευθύµιος Καστόρχης (1815-1889)
διέγνωσε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση, θεωρώντας ότι η αιτία για την αύξηση
του αριθµού και τις επιλογές των φοιτητών δεν ήταν «η προς τα γράµµατα αληθής αγάπη,
αλλ’ η σπουδή όπως όσον τάχιον διέλθωσιν οι νέοι ηµών τας της παιδείας βαθµίδας,
αποκτήσουσι τα παρά του νόµου απαιτούµενα προσόντα, και δι’ αυτών εισπηδήσωσι
ταχύτερον εις τας πολιτείας θέσεις, οιαδήποτε και αν ήναι η τούτων επιστηµονική
ικανότης»198.
Η κατανοµή των φοιτητών στις σχολές πριν από τα µέσα του 19ου αιώνα συνδέεται
άµεσα µε το µεγαλύτερο αριθµό οµογενών φοιτητών την ίδια περίοδο, οι οποίοι προτιµούν
να σπουδάσουν κατά πρώτο λόγο στην Ιατρική Σχολή και ακολούθως στη Φιλοσοφική και
τη Νοµική. Ένα δίπλωµα από τη Νοµική µπορεί να τους έδινε τη δυνατότητα να ασκήσουν
κάποιο νοµικό ή ελευθέριο επάγγελµα, όµως αυτό συνέβαινε µόνο στο επίπεδο των
κοινοτήτων και σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς οι υπηρεσίες και τα δηµόσια αξιώµατα
του οθωµανικού κράτους ήταν συχνά κλειστά γι’ αυτούς. Το αντίθετο ίσχυε για το ιατρικό
επάγγελµα, το οποίο ήταν περιζήτητο στις περιοχές της οθωµανικής επικράτειας,
αποτελώντας µια σίγουρη και επικερδή απασχόληση. Σύµφωνα µε τον πρύτανη Π.
Αργυρόπουλο, η ιατρική αποτελούσε τη µόνη επιστήµη «καθιστώσα τον βίον απανταχού
της Ευρωπαϊκής Τουρκίας εύπορον και σεβαστόν»199. Ευοίωνες ήταν και οι προοπτικές
όσων επέλεγαν το διδασκαλικό επάγγελµα, λόγω της µεγάλης ζήτησης διδασκάλων για τα
σχολεία του έξω ελληνισµού που διαρκώς αναπτύσσονταν.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Ιατρική καταλαµβάνει την πρώτη θέση στις
προτιµήσεις και των ηµεδαπών φοιτητών, γεγονός που δεν οφείλεται µόνο στη µεγάλη
ζήτηση ιατρικού προσωπικού κατά τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους ή την
σηµαντική κοινωνική αναγνώριση που απολάµβαναν οι ιατροί. Στο πλαίσιο της
οργάνωσης των υγειονοµικών υπηρεσιών της χώρας και της οριοθέτησης των ιατρικών
επαγγελµάτων, το 1834 συγκροτήθηκε το Ιατροσυνέδριο, το οποίο, µεταξύ άλλων,
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Εντµόντ Αµπού, Η Ελλάδα του Όθωνος, µτφ. Α. Σπήλιος, Αθήνα: Τολίδης, χ. χ., 171-172.
Λογοδοσία Ε. Καστόρχη, 1871/72, 14
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Λογοδοσία Π. Αργυροπούλου, 1853/54, 3. Βλ. επίσης Αριστοτέλης Π. Κούζης, «Αι µετά την ίδρυσιν του
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επιφορτίστηκε µε τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, µετά από θεωρητικές και
πρακτικές εξετάσεις, σε ιατρούς, χειρούργους, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρµακοποιούς
και µαίες, ενώ η κατοχή σχετικού διπλώµατος υπήρξε απαραίτητη προϋπόθεση για την
προσέλευση σε αυτές200. Το 1862 η Ιατρική Σχολή, µετά µάλιστα από δική της επιµονή,
ανέλαβε η ίδια την πρακτική εξέταση των αποφοίτων της201. Εποµένως, το δικαίωµα
άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού και του φαρµακοποιού περνούσε από τις αίθουσες
του Πανεπιστηµίου, οδηγώντας παράλληλα αυτούς τους φοιτητές να λαµβάνουν δίπλωµα
σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους συναδέλφους τους των υπόλοιπων σχολών.
Από τα µέσα του αιώνα άρχισαν να αυξάνονται οι φοιτητές στη Νοµική Σχολή,
αλλαγή που συµπίπτει µε την αύξηση του ποσοστού των ηµεδαπών φοιτητών. Στη
δεκαετία του 1860 ένας στους δύο φοιτητές εγγραφόταν σε αυτή τη σχολή, η οποία
διατήρησε το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρο τον αιώνα, αλλά και πολύ αργότερα. Για
νοµικές σπουδές ενδιαφέρονταν πρωτίστως όσοι σκόπευαν να ακολουθήσουν το
επάγγελµα του δικηγόρου και του δικαστικού. Η υποχρέωση λήψης διπλώµατος από τη
Νοµική για τους δικηγόρους θεσµοθετήθηκε το 1847, καθώς έως τότε η χορήγηση της
σχετικής άδειας προϋπέθετε την εργασία κοντά σε δικηγόρο επί ένα τουλάχιστον έτος και
την εξέταση από επιτροπή δικαστικών202. Οι ανώτερες δικαστικές θέσεις προϋπέθεταν
ασφαλώς σχετικό δίπλωµα, ενώ το ίδιο συνέβη σταδιακά µέχρι το 1877 για τους
ανώτερους δικαστικούς υπαλλήλους, χωρίς να αποκλείονται βέβαια και ορισµένες
εξαιρέσεις, όπου αρκούσαν οι σχετικές εξετάσεις203. Ωστόσο, στη Νοµική δεν
εγγράφονταν µόνο όσοι είχαν τέτοιες επαγγελµατικές προθέσεις, γεγονός που δεν
παρέλειψε να τονίσει ο καθηγητής Παύλος Καλλιγάς (1814-1896), αναφέροντας ότι αυτή
η οδός «δεν φαίνεται τοσούτον ανάντης, άγει δε εις τα πλείστα εν τη κοινωνία αξιώµατα,
δικαστικά, διοικητικά, προξενικά και διπλωµατικά»204. Ο ευρύτερος χαρακτήρας της
νοµικής παιδείας και η «πολυλειτουργικότητα» ενός σχετικού διπλώµατος έχουν
επισηµανθεί και για την ελληνική περίπτωση. Η Νοµική Σχολή δεν παράγει µόνο

βάσει των ανεκδότων χειρογράφων πρακτικών του Ιατροσυνεδρίου», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 21
(1946): 61-91.
200
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 24, 12 Ιουλίου 1834.
201
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι 101-103. Βλ. επίσης Θεόδωρος Π. ∆ηλιγιάννης – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική
Νοµοθεσία από του 1833, τόµ. Γ΄, Αθήνα, 1862, 195-197 και Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, 31
Οκτ., 14 και 29 Νοεµ. 1862 (στο εξής Π. Σ. Ι. Σ.).
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εν Αθήναις… Μία διαδροµή στον 19ο αιώνα, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003.
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επαγγελµατίες νοµικούς, αλλά µέσω µιας γενικής παιδείας που προσφέρει δίνει τη
δυνατότητα στους φοιτητές της να διεκδικήσουν πλήθος θέσεων, τόσο στο δηµόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τοµέα, αποτελώντας παράλληλα το χώρο µέσα στον οποίο
διαµορφώνεται και αναπαράγεται µεγάλο µέρος των ελίτ της χώρας205. Ένας
διπλωµατούχος της Νοµικής είχε περισσότερες πιθανότητες να διοριστεί σε µια δηµόσια
υπηρεσία, να καταλάβει ανώτερες κρατικές θέσεις, ή να σταδιοδροµήσει επιτυχώς σε
ιδιωτικά ιδρύµατα, ενώ και ένας απλός φοιτητής µπορούσε να διεκδικήσει αντίστοιχες
κατώτερες θέσεις. Κατά µία άποψη, βασισµένη ωστόσο σε στοιχεία που έκτοτε έχουν
αµφισβητηθεί, η πληθώρα νοµικών και δικηγόρων συνδέεται µε τη λειτουργία ενός
«υπετροφικού» κράτους, τη δηµιουργία ενός εξαιρετικά διογκωµένου κρατικού
µηχανισµού και την εντυπωσιακά «πρώιµη» άνθηση των τριτογενών απασχολήσεων, που
συνεπάγονταν επιπλέον την ανάγκη µιας υπηρεσίας «ειδικευµένης διαµεσολάβησης
ανάµεσα στα άτοµα και στο κράτος», την οποία µόνο όσοι διέθεταν νοµική παιδεία
µπορούσαν να προσφέρουν, οδηγώντας έτσι στην εκτροφή ενός εκτεταµένου στρώµατος
επαγγελµατιών διαµεσολαβητών206.
Στον αντίποδα της Νοµικής βρισκόταν η Θεολογική Σχολή, που συγκέντρωσε τους
λιγότερους φοιτητές από όλες τις πανεπιστηµιακές σχολές, µε ένα µεγάλο µέρος αυτών να
είναι µοναχοί και το δίπλωµά της να µην αποτελεί τίποτα περισσότερο από έναν τιµητικό
τίτλο. Ορισµένοι δε φοιτητές της συνέχιζαν τις σπουδές τους στη Φιλοσοφική, ώστε να
διοριστούν στη συνέχεια στη µέση εκπαίδευση. ∆εδοµένου ότι οι φοιτητές απέβλεπαν
στον «εκ της επιστήµης ταχύτερόν τε και αφθονώτερον πορισµόν», ο αρχιµανδρίτης και
καθηγητής της θεολογίας Μισαήλ Αποστολίδης (1789-1862) ανέφερε χαρακτηριστικά:
«εφ’ όσον το υψηλόν της ιερωσύνης αξίωµα ουδένα πόρον µόνιµόν τε και αυτάρκη
αποφέρει τω εκδεχοµένων τούτο, ή, ο και αληθέστερον, εφ’ όσον το πλήρωµα των
ορθοδόξων στέργει αντί ποιµένων και διδασκάλων απλούς ιεροτελεστάς, µηδόλως
αντεχόµενους του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, καθ’ α ο θεόπνευστος νόµος
διακελεύεται, ουδέποτε οψόµεθα πλείονας εις την θεολογικήν σχολής φοιτώντας»207.
205
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Η Φιλοσοφική Σχολή παρήγε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη µέση εκπαίδευση,
δηλαδή καθηγητές για τα γυµνάσια και διδασκάλους για τα ελληνικά σχολεία, θέσεις όχι
ιδιαίτερα αξιοζήλευτες, λόγω των χαµηλών οικονοµικών απολαβών και του περιορισµένου
κοινωνικού κύρους τους. Το διάταγµα του 1836 που οργάνωσε τη µέση εκπαίδευση όριζε
ότι οι καθηγητές των γυµνασίων έπρεπε να έχουν φοιτήσει στη Φιλοσοφική, ενώ ο
διορισµός τους θα γινόταν µετά από εξετάσεις ενώπιον ειδικής επιτροπής που θα όριζε το
Υπουργείο. Οι ελληνοδιδάσκαλοι, ένας σε καθεµία από τις τρεις τάξεις που θα δίδασκε
όλα τα µαθήµατα, έπρεπε «να έχωσι τελειωµένα τα µαθήµατα του γυµνασίου και να ήναι
γυµνασµένοι πρακτικώς εις την διδασκαλίαν είτε εις ελληνικόν τι σχολείον ή εις άλλον
ιδιωτικόν όπου διδάσκονται τα αυτά µαθήµατα». Μπορούσαν επίσης να αποδείξουν ότι
διέθεταν τα προσόντα µέσω εξετάσεων σε κάποιο γυµνάσιο208. Όµως, η έλλειψη
κατάλληλου προσωπικού και η πιεστική ανάγκη σύστασης και στελέχωσης ελληνικών
σχολείων οδήγησαν σε αµεσότερες λύσεις. Στα γυµνάσια διορίστηκαν παλαιοί
εκπαιδευτικοί

εγνωσµένης

αξίας,

ενώ

στις

επιτροπές

για

την

εξέταση

των

ελληνοδιδασκάλων προσήλθαν και εγκρίθηκαν άτοµα που είτε είχαν σχετική διδακτική
πείρα είτε είχαν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία και σπανιότερα σε γυµνάσια, και αργότερα
ορισµένοι ακροατές ή φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Με νέο διάταγµα, τον Οκτώβριο του
1850, ορίστηκε ότι οι καθηγητές των γυµνασίων έπρεπε να είναι τουλάχιστον
τελειοδίδακτοι της Φιλοσοφικής, ενώ οι ελληνοδιδάσκαλοι έπρεπε να αποδείξουν ότι
φοίτησαν επί δύο έτη στο φιλολογικό τµήµα και το φιλολογικό φροντιστήριο. Στις αρχές
του 1851 αποφασίστηκε ότι οι τελευταίοι έπρεπε να υποβάλλονται σε εξετάσεις από
επιτροπή αποτελούµενη από καθηγητές του Πανεπιστηµίου209.
Ωστόσο, ο ελάχιστος αριθµός διπλωµατούχων του Πανεπιστηµίου – η Φιλοσοφική
είχε χορηγήσει µόλις τέσσερα διπλώµατα –, η απροθυµία των φοιτητών να προσέλθουν
στην εξεταστική επιτροπή και οι πολλές κενές θέσεις, κυρίως στα ελληνικά σχολεία που
ιδρύονταν συνεχώς, οδήγησαν το Υπουργείο σε µια λύση ανάγκης: το διαρκή διορισµό
«βοηθών» ελληνοδιδασκάλων και «αναπληρωτών» καθηγητών γυµνασίων. Στις θέσεις
των τελευταίων διορίστηκαν συνήθως φοιτητές και αργότερα πτυχιούχοι που δίδασκαν µε
την προοπτική µελλοντικής προαγωγής. Ως ελληνοδιδάσκαλοι διορίστηκαν πρώην
δηµοδιδάσκαλοι, µαθητές γυµνασίων, φοιτητές κ. ά., µε κριτήριο αρχικά «την εκ των
προηγουµένων
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καταλληλότητος των διοριζοµένων»210. Το χαµηλό επίπεδο αυτής της κατηγορίας
προσωπικού οδήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 1860 στη συγκρότηση ειδικής
επιτροπής για τη εξέταση των βοηθών, αλλά και στην καθιέρωση του γυµνασιακού
απολυτηρίου ως προϋπόθεσης, χωρίς βέβαια να εκλείψει η ελαστικότητα στην επιλογή
τους211. Οι διαρκείς ανάγκες οδήγησαν σε συνεχείς διορισµούς βοηθών, οι οποίοι
υποβάλλονταν σε εξετάσεις για την προαγωγή τους ως ελληνοδιδασκάλων. Σταδιακά οι
προϋποθέσεις διορισµού τους έγιναν αυστηρότερες. Το 1891 καθιερώθηκε η υποχρέωση
φοίτησης στη Φιλοσοφική για ένα έτος και τελικά δύο χρόνια µετά απολύθηκαν212.
Αναφορικά µε τους καθηγητές γυµνασίων, η προϋπόθεση του πτυχίου επιβλήθηκε το
1869, καθώς έως τότε παρατηρούνταν συχνά η προαγωγή ελληνοδιδασκάλων χωρίς
εξετάσεις, ενώ µε αφετηρία το 1885 καθιερώθηκε η υποχρεωτική υπηρεσία των
διπλωµατούχων ως σχολαρχών ή διευθυντών ελληνικών σχολείων, προβλέφθηκε ο
διορισµός πτυχιούχων της Θεολογικής και εισήχθη ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των
υποψήφιων καθηγητών, χωρίς όµως αυτή να πραγµατοποιηθεί άµεσα213. Τελικά, τον
Ιούλιο του 1895 ρυθµίστηκαν οριστικά οι προϋποθέσεις διορισµού του διδακτικού
προσωπικού της µέσης εκπαίδευσης, το οποίο πλέον αποτελείται µόνο από
διπλωµατούχους του Πανεπιστηµίου214. Με λίγα λόγια, επί πολλές δεκαετίες όσοι
επιθυµούσαν να υπηρετήσουν σε µια διδακτική θέση στη µέση εκπαίδευση δεν ήταν
απαραίτητο να φοιτήσουν στο Πανεπιστήµιο, µιας και υπήρχαν ευκολότεροι τρόποι
διορισµού. Παρότι οι θέσεις που καταλάµβαναν ήταν ιεραρχικά και µισθολογικά
κατώτερες, οι συχνές µεταβολές του θεσµικού πλαισίου τούς έδιναν το δικαίωµα να
ελπίζουν στην προαγωγή τους, στη χειρότερη περίπτωση µέσω εξετάσεων. Η προαγωγή
των βοηθών, µε τη σειρά της, στερούσε τη δυνατότητα διορισµού διπλωµατούχων του
Πανεπιστηµίου. Ως εκ τούτου, ένας νέος που αποφάσιζε να σπουδάσει στη Φιλοσοφική
δεν ήταν απαραίτητο ότι θα ολοκλήρωνε τις σπουδές του, καθώς ακόµα και τότε µπορούσε
να διεκδικήσει µια θέση εκπαιδευτικού215. Σε αυτό το σηµείο δεν µπορούµε παρά να
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επισηµάνουµε ότι τέτοιου είδους στάσεις είχαν παράλληλα σοβαρές συνέπειες στο επίπεδο
και το περιεχόµενο της προσφερόµενης διδασκαλίας και εκπαίδευσης.
Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού αποτελούσε επίσης τη µοναδική δυνατότητα
απασχόλησης για όσους θα αποφάσιζαν να φοιτήσουν στο φυσικό ή το µαθηµατικό τµήµα
της Φιλοσοφικής, µολονότι αυτή η προοπτική δεν ήταν εξασφαλισµένη, λόγω της
περιορισµένης παρουσίας αυτών των µαθηµάτων στη µέση εκπαίδευση. Το διάταγµα του
1836 προέβλεπε τη διδασκαλία των µαθηµατικών σε κάθε τάξη των ελληνικών σχολείων
και γυµνασίων· στα τελευταία, µάλιστα, ο µαθηµατικός θα ήταν ένας από τους πέντε
καθηγητές που θα διορίζονταν. Ωστόσο, αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος στάλθηκε
στα σχολεία µόλις το 1857, επί υπουργίας Χ. Χριστόπουλου, σε µια προσπάθεια
καθιέρωσης οµοιόµορφης διδασκαλίας, ένα πρόγραµµα που χαρακτηρίζεται από
µικρότερη φιλοδοξία σε σχέση µε την αρχική πρόβλεψη216. ∆εδοµένου ότι οι
ελληνοδιδάσκαλοι, πόσω µάλλον οι βοηθοί, δεν ήταν απαραίτητο να έχουν εξειδικευτεί
στα µαθηµατικά, αλλά και δεδοµένου του περιορισµένου αριθµού των γυµνασίων, όπου
αρκετές θέσεις κατέλαβαν µαθηµατικοί που δεν είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήµιο, οι
ολοκληρωµένες σπουδές στο µαθηµατικό τµήµα δεν συνιστούσαν δηµοφιλή επιλογή,
τουλάχιστον έως ότου το πανεπιστηµιακό δίπλωµα έγινε απαραίτητη προϋπόθεση
διορισµού.
Ακόµα χειρότερη υπήρξε η κατάσταση αναφορικά µε τις φυσικές επιστήµες. Το
1836 προβλέφθηκε η διδασκαλία των µαθηµάτων της φυσικής ιστορίας και των «αρχών
πειραµατικής φυσικής» στα ελληνικά σχολεία, και ενός γενικού µαθήµατος που
περιλάµβανε τις αρχές της φυσικής, της χηµείας και της φυσικής ιστορίας σε κάθε
γυµνασιακή τάξη, όµως κανένα από αυτά δεν διδάχθηκε για πολλά χρόνια. Στα ελληνικά
σχολεία η φυσική άρχισε να διδάσκεται από τα µέσα της δεκαετίας του 1870, για να
αντικατασταθεί µία δεκαετία αργότερα από ένα γενικότερο µάθηµα «φυσιογνωσίας», που
θα περιλάµβανε στοιχειώδεις γνώσεις φυσικής ιστορίας, φυσικής, χηµείας και
κοσµογραφίας, διάρκειας δύο ωρών την εβδοµάδα. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε από
το ίδιο το Υπουργείο στην έλλειψη κατάλληλων διδακτικών βιβλίων, κώλυµα που στην
περίπτωση της φυσικής ξεπεράστηκε το 1874 µε την έκδοση αντίστοιχου εγχειριδίου, µια
αιτιολόγηση που φαίνεται να αγνοεί ότι το Υπουργείο ήταν αυτό που θα έπρεπε να
φροντίζει για την έκδοση βιβλίων217. Στην περίπτωση των γυµνασίων, παρόλο που το
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µάθηµα της φυσικής αναγράφεται σε επόµενα προγράµµατα, µόλις το 1857 ο καθηγητής
του Α΄ Γυµνασίου Αθηνών έλαβε την εντολή να ξεκινήσει τη διδασκαλία στις ανώτερες
τάξεις, καθώς τότε παραλήφθηκαν τα όργανα που ήταν απαραίτητα για τη διδασκαλία. Τα
επόµενα χρόνια φαίνεται ότι το µάθηµα άρχισε να διδάσκεται σε δύο τάξεις επί τρεις ώρες
την εβδοµάδα218. Η µη διδασκαλία της φυσικής ιστορίας αποδόθηκε επίσης στην έλλειψη
διδακτικού βιβλίου και εποπτικών µέσων. Από το 1870 άρχισε να διδάσκεται, µε έµφαση
στη ζωολογία και την ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος, για να καθιερωθεί σταδιακά τις
επόµενες δεκαετίες ως µάθηµα διδασκόµενο σε δύο τάξεις επί δύο ώρες την εβδοµάδα219.
Το 1870 αποφασίστηκε η διδασκαλία της χηµείας στα γυµνάσια επί µία ώρα την
εβδοµάδα, µε τη σηµαντική παρατήρηση ότι αυτό θα γινόταν «υπό ειδικών διδασκάλων,
όταν εν δέοντι προκαλέσωµεν τον διορισµόν τοιούτων». Ωστόσο, τέτοιου είδους
διδάσκαλοι δεν υπήρχαν. Το 1886 το υπουργείο επανέλαβε αυτή την απόφαση, χωρίς όµως
το µάθηµα να περιληφθεί στο πρόγραµµα που εκδόθηκε λίγο αργότερα. Τελικά, το
µάθηµα της χηµείας εισήχθη το 1909 στις δύο ανώτερες γυµνασιακές τάξεις, διδασκόµενο
επί µία ώρα την εβδοµάδα220.
Έτσι, λόγω της περιορισµένης παρουσίας των φυσικών επιστηµών στα προγράµµατα
και των λίγων ωρών διδασκαλίας στις οποίες αντιστοιχούσαν, δεν προβλέφθηκε ο
διορισµός ειδικών καθηγητών. Άλλωστε, επί πολλές δεκαετίες οι φυσικές επιστήµες
άνηκαν στα λεγόµενα «φιλοσοφικά» µαθήµατα, όπου επίσης περιλαµβάνονταν η
φιλοσοφία, η λογική, η ψυχολογία και η ανθρωπολογία, διδασκόµενα από τις διάφορες
κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που περιγράψαµε προηγουµένως, οι οποίες στην
καλύτερη περίπτωση είχαν παρακολουθήσει κάποια σχετικά γενικά µαθήµατα στο
Πανεπιστήµιο. Ακόµα και όταν προς το τέλος του αιώνα οι φυσικές επιστήµες
διακρίθηκαν ως ξεχωριστή κατηγορία υπό τον τίτλο «φυσικά», ο διορισµός
εξειδικευµένου διδακτικού προσωπικού παρέµενε αµφίβολος. Το 1885, οπότε και
αποφασίστηκε η αύξηση του αριθµού των πέντε καθηγητών σε κάθε γυµνάσιο υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, καθηγητής για τις φυσικές επιστήµες προβλέφθηκε µόνο σε
πόλεις που υπήρχαν περισσότερα του ενός γυµνάσια ώστε να διδάσκει ταυτόχρονα σε
όλα221. Η ενίσχυση της διδασκαλίας των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στη µέση
εκπαίδευση και ο διορισµός εξειδικευµένου διδακτικού προσωπικού αποτέλεσαν βασική
στοχοθεσία των ελλήνων φυσικών επιστηµόνων στην προσπάθεια για αναβάθµιση και
218
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αυτονόµηση των επιστηµονικών πεδίων τους. Το 1905, η αρτισύστατη Φυσιοδιφική
Εταιρεία υπέβαλε στο Υπουργείο υπόµνηµα όπου κυριαρχούσαν τα παραπάνω αιτήµατα.
Σε αυτό διαβάζουµε ότι στα ελληνικά σχολεία αυτά τα µαθήµατα «είναι ολίγιστα και όλως
ανεπαρκή», αλλά το σπουδαιότερο, «κατά τύχην µόνον διδάσκονται ενίοτε υπό ειδικών
διδακτόρων των Φυσικών επιστηµών, κατά δε το πλείστον διδάσκονται υπό Ελληνιστών
και Θεολόγων, ή υπό Ελληνοδιδασκάλων προελθόντων εξ επιτροπών και εν γένει υπό
πάντη ξένων προς τα µαθήµατα ταύτα διδασκάλων». Αλλά και στα γυµνάσια η κατάσταση
δεν είναι καλύτερη, καθώς «αναγράφονται και εν τούτοις Φυσικά µαθήµατα, αλλά ταύτα
πρώτον µεν είναι ολίγιστα και ανεπαρκέστατα, δεύτερον δε διδάσκονται επίσης – πράγµα
απίστευτον! – υπό Ελληνιστών, Λατινιστών, Μαθηµατικών, Ιστορικών, Αρχαιολόγων,
Θεολόγων, ενίοτε δε και καθηγητών της γαλλικής»222. Η ισχνή παρουσία φοιτητών στο
φυσικοµαθηµατικό τµήµα, η ανυπαρξία διπλωµατούχων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η
ελάχιστες προοπτικές απασχόλησής τους στην εκπαίδευση, και κυρίως εκτός αυτής, το
χαµηλό επίπεδο και το περιεχόµενο της προσφερόµενης εκπαίδευσης, η επίσηµη κρατική
εκπαιδευτική και επιστηµονική πολιτική, ή µάλλον συχνότερα η ανυπαρξία της, ο ασαφής
ρόλος του εξειδικευµένου φυσικού και µαθηµατικού επιστήµονα, η περιορισµένη
διανοητική και πολιτισµική παρουσία των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, όλα αυτά
αποτελούν φαινόµενα όπου δύσκολα µπορεί κάποιος να διακρίνει τις αιτίες από τις
συνέπειές τους223.
Ο ακριβής αριθµός των φοιτητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος δεν είναι
εύκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια σε κάθε χρονική περίοδο, αφού συχνά
περιλαµβάνονται µεταξύ όλων των φοιτητών της Φιλοσοφικής, ωστόσο διάφορες πηγές
µας προσφέρουν στοιχεία για να εκτιµήσουµε την τάξη µεγέθους του. Τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου φαίνεται ότι δεν προσήλθε κανείς, καθώς στον λόγο του
απερχόµενου πρύτανη διαβάζουµε ότι τα µέλη της επιτροπής για την εξέταση όσων δεν
διέθεταν γυµνασιακό απολυτήριο «οσάκις επρόκειτο να εξετασθή τις των εφιεµένων να
καταταχθώσιν εις την ιατρικήν Σχολήν, ή εις το µαθηµατικοφυσικόν τµήµα της
φιλοσοφικής, προσεφέροντο συγκαταβατικώτερον περί τας εγκυκλίους µαθήσεις, προς
αναπλήρωσιν της κατά το πρώτον έτος υπαρχούσης ελλείψεως φοιτητών κατά τούτο το

222

Α. ∆ηµαράς, Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Β΄, 45-47. Βλ. επίσης Θεόδωρος Κρητικός, Η πρόσληψη της
επιστηµονικής σκέψης στην Ελλάδα. Η φυσική µέσα από πρόσωπα, θεσµούς και ιδέες (1900-1930), Αθήνα,:
Παπαζήσης, 1995, 127-132.
223
Για ορισµένες χρήσιµες σκέψεις βλ. Θεόδωρος Κρητικός, «Η επιστήµη ως επάγγελµα στη
µετεπαναστατική Ελλάδα του 19ου αιώνα. Προκαταρκτικές σκέψεις και προβληµατισµοί», Η επιστηµονική
σκέψη στον ελληνικό χώρο, 18ος – 19ος αι., Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Κ. Ν. Ε. – Ε. Ι. Ε., 1998, 231-240.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

305

είδος», σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες σχολές224. Είναι πολύ πιθανό ότι ακόµη και µετά το
τέταρτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστηµίου δεν είχε ακόµα εγγραφεί κανείς225. Τα
επόµενα

χρόνια

ο

αριθµός

των

φοιτητών

που

σκοπεύουν

να

σπουδάσουν

φυσικοµαθηµατικές επιστήµες παραµένει εξαιρετικά µικρός.
Μια πρώτη αύξηση των φοιτητών του φυσικού τµήµατος παρατηρείται στα τέλη της
δεκαετίας του 1860, καθώς αναφέρεται ότι «επί των ηµερών του µεταλλευτικού πυρετού
οι φοιτηταί των φυσικών επιστηµών ετριπλασιάσθησαν»226. Η αύξηση αυτή περιγράφεται
και από τη λογοτεχνική πένα του Μιχαήλ Μητσάκη, ο οποίος µας δίνει παράλληλα πιο
συγκεκριµένα αριθµητικά δεδοµένα. Στο διήγηµά του Εις Αθηναίος χρυσοθήρας (1890)
διαβάζουµε για την εποχή των Λαυρεωτικών: «Η ορυκτολογία ήρχισε να θεωρήται
επιστήµη και αυτή, κ’ εκ της αγνοίας ην περί αυτής ο κόσµος είχε παχυλήν πασίγνωστος
κατέστη και ανυψώθη παρευθύς τα µέγιστα. Πρώτην φοράν τα βάθρα της εν τω
Πανεπιστηµίω Φυσικής Σχολής εµέτρησαν τους φοιτητάς των όχι πλέον εις τα πέντε
δάκτυλα. Η νοµική και η ιατρική, αι µόναι αίτινες εκρίνοντο ως τότε ως υπάρχουσαι,
πρώτην φοράν είδαν εξαίφνης ν’ αραιούνται οι πελάται των, ενώ εκείνης
ετετραπλασιάσθηαν εντός µικρού»227. Ο αριθµός αυτός δεν απέχει από την
πραγµατικότητα, καθώς το 1872 αναφέρεται ότι το φυσικοµαθηµατικό τµήµα αριθµούσε
συνολικά 11 φοιτητές228. Από µεταγενέστερες αναφορές συµπεραίνουµε ότι περίπου αυτός
ο αριθµός περιγράφει τους συνολικούς φοιτητές του φυσικού τµήµατος µέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 1880. Έκτοτε και µέχρι το τέλος του αιώνα κάθε χρόνο εγγράφονται στο
φυσικό τµήµα κατά µέσο όρο λίγο περισσότεροι από 10 φοιτητές229. Το µαθηµατικό τµήµα
φαίνεται ότι υποδέχθηκε νωρίτερα περισσότερους φοιτητές, µε τη διαφορά αυτή να
αυξάνει από το τέλος της δεκαετίας του 1880 µέχρι το τέλος του αιώνα, χωρίς βέβαια αυτό
να σηµαίνει ότι συγκέντρωσε µεγάλους αριθµούς φοιτητών συγκριτικά µε τα υπόλοιπα
τµήµατα και σχολές του Πανεπιστηµίου. Η τάση αυτή αντιστράφηκε µε το γύρισµα του
αιώνα, οπότε παρατηρείται µια απότοµη αύξηση των φοιτητών του φυσικού τµήµατος. Το
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ακαδηµαϊκό έτος 1901-1902, λόγου χάρη, υποδέχεται 51 νέους φοιτητές έναντι 17 του
µαθηµατικού230, και µια παρόµοια αναλογία διατηρήθηκε και µετά την αυτονόµηση της
Φυσικοµαθηµατικής. Με λίγα λόγια, επί πολλές δεκαετίες, προτίµηση για το
φυσικοµαθηµατικό τµήµα επέδειξε ένας εξαιρετικά ισχνός αριθµός φοιτητών και µόλις
στις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα επαρκές
φοιτητικό ακροατήριο.
Οι παραπάνω αριθµοί επιβεβαιώνονται και από τον αριθµό των διπλωµατούχων των
δύο τµηµάτων, έχοντας κατά του ότι από τους φοιτητές που γράφτηκαν συνολικά στη
Φιλοσοφική µέχρι το 1880 µόλις το 23% περίπου έλαβε δίπλωµα από αυτή τη σχολή231.
Στον Πίνακα 4, οι πηγές του οποίου αναφέρονται στο Παράρτηµα, περιλαµβάνεται ο
αριθµός των διπλωµατούχων του φυσικού και του µαθηµατικού τµήµατος ανά ακαδηµαϊκό
έτος, από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου έως το 1904 που τα δύο τµήµατα συγκρότησαν
ανεξάρτητη σχολή, ενώ στο Παράρτηµα µπορούν να αναζητηθούν τα ονόµατά τους. Να
αναφέρουµε προκαταβολικά ότι η Φιλοσοφική σχολή χορηγούσε δύο είδη διπλωµάτων:
διδακτορικό µετά από τετραετείς σπουδές και δίπλωµα προλύτη ή τελειοδιδάκτου µετά
από τριετείς σπουδές ή µετά την επίτευξη χαµηλού βαθµού κατά τις διδακτορικές
εξετάσεις. Αµέσως είναι εµφανής η µεγάλη καθυστέρηση της εµφάνισης διπλωµατούχων.
Από την ανακήρυξη του πρώτου διδάκτορα των µαθηµατικών (Β. Λάκων) το 1850
χρειάστηκε να περάσει µιάµιση δεκαετία για να εµφανιστεί ο επόµενος, αφού είχαν
µεσολαβήσει δύο τελειοδίδακτοι. Ο πρώτος διδάκτωρ φυσικών επιστηµών (Κ.
Μητσόπουλος) ανακηρύχθηκε µόλις το 1868, για να ακολουθήσουν οι επόµενοι δύο δέκα
χρόνια αργότερα.
Στο συνολικό αριθµό των διπλωµατούχων πρέπει να γίνει µία διόρθωση, καθώς
ορισµένοι τελειοδίδακτοι προσήλθαν ξανά για εξετάσεις και ανακηρύχθηκαν τελικά
διδάκτορες. Εποµένως, ο αριθµός τους µεταβάλλεται ως ακολούθως: 144 διδάκτορες και 9
τελειοδίδακτοι στο φυσικό τµήµα και 208 διδάκτορες και 39 τελειοδίδακτοι στο
µαθηµατικό, δηλαδή συνολικά 400 άτοµα για την περίοδο 1837-1904, ο µικρότερος
αριθµός πτυχιούχων στο Πανεπιστήµιο, µε εξαίρεση τη Θεολογική σχολή.
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Λογοδοσία Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, 1901/02, 20.
Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 411-412.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1837-1904)
ΑΚΑ∆.
ΕΤΟΣ
1849-1850
…
1855-1856
…
1864-1865
1865-1866
1866-1867
1867-1868
1868-1869
1869-1870
1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875
1875-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1881-1882
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
ΣΥΝΟΛΑ

∆ρ.

ΦΥΣΙΚΟ
Τελειοδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
∆ρ.
Τελειοδ.
1
1
1
1

1
4
1

1
1
1

1
1
2
3
2
4
1
1
3
3
6
4
2
5
12
6
7
7
5
11
4
3
8
8
11
10
7
6
3
4
144

1
1

1
1

4
3
1
3
4
4
4
3

1
1

1

2
1
1

1

1

10

8
10
12
12
10
26
18
7
15
4
10
8
4
7
10
6

5
2
2
1
4
1
7
4
4
3
2
1
3

208

47

1
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Η σηµαντική αύξηση του αριθµού των διπλωµατούχων, άρα και των φοιτητών, κατά
τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η αρχική υπεροχή του µαθηµατικού
τµήµατος και η µεταστροφή που σηµειώνεται µε το γύρισµα του αιώνα φαίνεται
σαφέστερα στον Πίνακα 5, όπου καταγράφεται ο αριθµός των διπλωµατούχων ανά
δεκαετία, µε τα υπόλοιπα έτη µέχρι το 1910 να έχουν συµπληρωθεί από τους πίνακες των
διπλωµατούχων που περιλαµβάνονται στις ετήσιες πρυτανικές λογοδοσίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΝΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΑΚΑ∆. ΕΤΗ
1840/41-1849/50
1850/51-1859/60
1860/61-1869/70
1870/71-1879/80
1880/81-1889/90
1890/91-1899/00
1900/01-1909/10
ΣΥΝΟΛΑ

∆ρ.
1
7
42
74
119
243

ΦΥΣΙΚΟ
Τελειοδ.
1
3
4
1
9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
∆ρ.
Τελειοδ.
1
1
6
4
12
40
3
122
24
63
18
244
50

Το δεύτερο µισό του αιώνα χαρακτηρίζεται από την εκρηκτική ανάπτυξη των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών σε διεθνές επίπεδο και τη συνειδητοποίηση του
σηµαντικού ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν σε οικονοµικό, κοινωνικό και
στρατιωτικό επίπεδο, έχοντας παράλληλα σηµαντικές επιπτώσεις και σε επίπεδο ιδεών. Οι
ραγδαίες εξελίξεις και τα συχνά εντυπωσιακά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα
φθάνουν άµεσα στο ελληνικό κοινό µέσω του τύπου. Παράλληλα, οι δύο τελευταίες
δεκαετίες του αιώνα χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ελληνικού
κράτους, στο πλαίσιο της οποίας αυτές οι επιστήµες αποκτούν ένα ισχυρότερο πολιτισµικό
στίγµα, κάτι που έχει ως άµεση συνέπεια την αύξηση της επιστηµονικής περιέργειας των
νέων. Την ίδια εποχή αυξάνονται οι προοπτικές επαγγελµατικής απασχόλησης, λόγω της
αυστηροποίησης του θεσµικού πλαισίου διορισµού του διδακτικού προσωπικού της µέσης
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα των αποφοίτων του µαθηµατικού τµήµατος, και πράγµατι µεταξύ
τους συναντάµε αρκετούς που σταδιοδρόµησαν σε αυτό τον κλάδο. Η µεταστροφή προς το
φυσικό τµήµα συµπίπτει χρονικά µε τις προσπάθειες για τη θεσµική ενίσχυση των
φυσικών επιστηµών, την ισχυρότερη παρουσία τους στη µέση εκπαίδευση, την ανάπτυξη
της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και, το σηµαντικότερο, µε την έναρξη της
δεύτερης φάσης της ελληνικής εκβιοµηχάνισης, που σαφώς δηµιούργησε αυξηµένες
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προσδοκίες απασχόλησης, ανεξάρτητα από το αν αυτές τελικά εκπληρώθηκαν. Η
λεπτοµερής µελέτη των σταδιοδροµιών αυτών των 400 ατόµων θα µπορούσε να
ισχυροποιήσει περαιτέρω αυτά τα συµπεράσµατα.

Μαθήµατα και εξετάσεις

Ο κανονισµός του Πανεπιστηµίου υπήρξε εξαιρετικά συνοπτικός αναφορικά µε την
οργάνωση των σπουδών, καθορίζοντας τις γενικές αρχές που θα ρύθµιζαν τη φοίτηση,
παραπέµποντας παράλληλα στο µέλλον τη διευθέτηση διάφορων θεµάτων. Έτσι, η
διάρκεια των σπουδών καθορίστηκε σε τρία χρόνια για τους φοιτητές της Φιλοσοφικής και
σε τέσσερα χρόνια για τους φοιτητές των άλλων σχολών, µε τον τέταρτο χρόνο να
αφιερώνεται στην παρακολούθηση µαθηµάτων «φιλοσοφίας, ιστορίας και φιλολογίας»,
και επιπλέον µαθηµάτων του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος για τους φοιτητές της
Ιατρικής (άρθρο 17). Οι φοιτητές ήταν πλήρως ελεύθεροι να επιλέξουν όχι µόνο τα
µαθήµατα που θα παρακολουθούσαν, αλλά τη σειρά την όποια επιθυµούσαν, χωρίς ο
κανονισµός να αναφέρει τίποτα συγκεκριµένο για το ποια µαθήµατα θα διδάσκονταν. Ο
µοναδικός έλεγχός τους θα ήταν µέσω εξετάσεων, ώστε «να αναβούν εις ακαδηµαϊκόν
βαθµόν, και να λάβουν θέσιν δηµόσιον» (άρθρο 18). Η εξέταση θα γινόταν µία και
µοναδική φορά στο τέλος των σπουδών, ενώπιον όλων των καθηγητών της σχολής και σε
όλα τα αντικείµενα «τα απαρτίζοντα τον κλάδον, δι’ ον ο φοιτητής προσδιορίζει εαυτόν»,
προσκοµίζοντας παράλληλα και µια «έκθεσιν», γραµµένη στην αρχαιοελληνική γλώσσα,
σχετικά µε κάποιο θέµα της επιστήµης του (άρθρο 20). Όποιος δεν επιθυµούσε να
υποβληθεί σε αυτές τις πτυχιακές εξετάσεις, µπορούσε µετά την ολοκλήρωση των
σπουδών του να ζητήσει µια βεβαίωση που θα πιστοποιούσε τις σπουδές του (άρθρο 21).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη που ακολουθεί στο επόµενο άρθρο: «Περί ορισµών
περί µικρότερων ακαδηµαϊκών βαθµών, και καθόσον ούτοι, και ο βαθµός του προλύτου,
απαιτούνται, δια ν’ απολαύση τις δηµόσιόν τινα θέσιν, επιφυλάχθηµεν να ορίσωµεν εις τας
διατυπώσεις του πανεπιστηµίου, και εις το διάταγµα το περί εξετάσεως των δια την
δηµόσιον υπηρεσίαν». Η «ελευθερία της µάθησης» υπήρξε ένα από τα κεντρικά
χαρακτηριστικά των γερµανικών πανεπιστηµίων, απόρροια των νέων αντιλήψεων για το
ρόλο και τη λειτουργία του πανεπιστηµιακού θεσµού, ωστόσο εκεί η λήψη του πτυχίου
δεν οδηγούσε άµεσα στην επαγγελµατική αποκατάσταση, αφού ακολουθούσαν αυστηρές
κρατικές εξετάσεις για την είσοδο στις δηµόσιες υπηρεσίες και τα διάφορα επαγγέλµατα.
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Το συγκεκριµένο άρθρο φανερώνει ότι υπήρξαν ανάλογες σκέψεις για το ρόλο του
ελληνικού Πανεπιστηµίου, όµως ο οριστικός κανονισµός του παραπέµφθηκε στις
ελληνικές καλένδες, ενώ ποτέ δεν καθιερώθηκαν οποιουδήποτε είδους εξετάσεις για το
δηµόσιο. Η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήµατος, το οποίο παντού όπου εφαρµόστηκε
εξέφραζε την προσπάθεια καθιέρωσης αξιοκρατικών αρχών στην κρατική λειτουργία,
ασφαλώς και δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας στην ελληνική κοινωνία της εποχής και σε
ένα κράτος που δηµιουργούνταν εκ του µηδενός. Κατά πόσο ένα ιδανικό – Lernfreiheit –
αποκοµµένο από τα συµφραζόµενά του, µεταφερµένο σε ένα περιβάλλον εντελώς
διαφορετικό από εκείνο όπου διατυπώθηκε και εφαρµόστηκε, θα µπορούσε να
λειτουργήσει, θα φανεί στη συνέχεια.
Λίγα χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκε ο προβλεπόµενος χρόνος σπουδών, οπότε
έπρεπε να ρυθµιστούν αναλυτικά οι διαδικασίες των εξετάσεων. Έτσι, τον Μάιο του 1842,
το Υπουργείο εξέδωσε το διάταγµα «περί εξετάσεως των φοιτητών του Πανεπιστηµίου»,
για την εφαρµογή του οποίου η Σύγκλητος συνέταξε έναν αναλυτικό κανονισµό, µε τον
τίτλο «∆ιατυπώσεις αφορώσαι την εφαρµογήν του περί εξετάσεων βασιλικού
διατάγµατος», που εγκρίθηκε από το Υπουργείο232. Αυτά τα δύο κείµενα αποτέλεσαν τη
βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η οργάνωση των σπουδών των φοιτητών για πολλές
δεκαετίες, σε συνδυασµό µε ορισµένες τροποποιήσεις στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα,
ως αποτέλεσµα διάφορων προβληµάτων που αναδεικνύονταν και της εµπειρίας που
συσσωρευόταν.
Για να µπορέσει κάποιος φοιτητής να προσέλθει στις εξετάσεις έπρεπε να έχει
ολοκληρώσει τον προβλεπόµενο χρόνο σπουδών, που για την Ιατρική και τη Νοµική
Σχολή ορίστηκε «όχι ελάσσων τετραετίας», ενώ για τη Φιλοσοφική και τη Θεολογική «όχι
ελάσσων τριετίας» (άρθρο 1), διατυπώσεις που αµέσως η Σύγκλητος αντικατέστησε µε τις
εκφράσεις «πλήρη τετραετία» και «πλήρη τριετία» αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε τον
κανονισµό του Πανεπιστηµίου, που προέβλεπε ότι «αποδεικτικό» φοίτησης θα δινόταν σε
όσους δεν ήθελαν να υποβληθούν σε εξετάσεις µόνο µετά την ολοκλήρωση των σπουδών
τους, το διάταγµα προέβλεπε την χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού και σε εκείνους που
δεν θα συµπλήρωναν τα προβλεπόµενα έτη φοίτησης, µε αυτή τη βεβαίωση να
περιλαµβάνει τον χρόνο φοίτησης, τη διαγωγή, τα µαθήµατα που παρακολούθησαν και τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων στις οποίες ενδεχοµένως να υποβλήθηκαν σε ορισµένα
µαθήµατα (άρθρο 11). Συνεπώς οι φοιτητές µπορούσαν να αφήσουν ανολοκλήρωτες τις
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Αµφότερα στο Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 71-83 και 83-101 αντίστοιχα.
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σπουδές τους ή να µην λάβουν κάποιο δίπλωµα, όταν έκριναν ότι ένα απλό αποδεικτικό
µπορούσε να τους εξασφαλίσει κάποια επαγγελµατική απασχόληση.
Η παρακολούθηση των απαραίτητων µαθηµάτων βεβαιωνόταν µέσω των
«αποδείξεων ακροάσεως», που χορηγούσε κάθε καθηγητής µετά το πέρας του µαθήµατός
του, ενώ τα µαθήµατα χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες: τα γενικά και τα ειδικά µαθήµατα
κάθε επιστήµης. Τα γενικά και «εις πάντα φοιτητήν αναγκαία και απαραίτητα» µαθήµατα
ήταν οκτώ: η λογική, η µεταφυσική, η ηθική, το φυσικό δίκαιο, η ψυχολογία, η γενική
ιστορία, τα στοιχειώδη µαθηµατικά και η πειραµατική φυσική (άρθρο 2). Κάθε φοιτητής,
σε οποιαδήποτε σχολή και αν άνηκε, όφειλε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε αυτά
τα µαθήµατα, είτε σε καθένα χωριστά µετά την ολοκλήρωσή τους, είτε διαµιάς στο τέλος
των σπουδών του, ενώπιον των αρµόδιων καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής. Σύµφωνα
µε τον Θ. Μανούση, η µελέτη των γενικών επιστηµών «σχηµατίζει τον σύνδεσµον µεταξύ
της εν τω γυµνασίω σπουδής και της ακαδηµαϊκής των επαγγελµατικών επιστηµών, και ως
τοιαύτη καθίσταται µέσον αναγκαίον της ανωτέρας, καθολικωτέρας εκείνης του νοός
παιδεύσεως, ήτις πάλιν αποτελεί καθ’ εαυτήν την βάσιν των επαγγελµατικών επιστηµών
και λογίζεται δια τούτο της βαθυτέρας αυτών καταλήψεως όρος απαραίτητος». Καθώς
«πάσα επιστήµη, κατά την ανθρωπίνως εφικτήν αυτής τελείωσιν, είναι µία και αδιαίρετος,
όχι µόνον εκ της ενότητος του γιγνώσκοντος ανθρώπου, αλλά και εκ της αλληλουχίας των
πραγµάτων», η ανάπτυξη κάθε επιστηµονικού κλάδου συνίσταται «εις το να
κατανοήσωµεν πανταχού τα µερικά εις την προς τα καθόλου αυτών σχέσιν, τα µέρη κατά
την προς άλληλα αµοιβαίαν αυτών συνάφειαν, κατά την οργανικήν αυτών µετά του όλου
ενότητα και να γνωρίσωµεν δια τούτου την αληθή και πλήρη αυτών έννοιαν και αξίαν»,
ένα έργο που δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη φιλοσοφία, την «καθολικωτέρα» µεταξύ
των γενικών επιστηµών233. Για τον Α. Ρ. Ραγκαβή η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση «είναι η
υπερτάτη καλλιέργεια της ανθρωπίνης διανοίας, και η βαθυτάτη έρευνα της αληθείας εν
πάσι τοις κλάδοις των ανθρωπίνων γνώσεων, αίτινες εισί της αληθείας αι παντοίαι
εφαρµογαί». Καθώς όµως «η αλήθεια ευρίσκεται µόνον εις το φως της µυσταγωγού των
επιστηµών φιλοσοφίας, […] πας φοιτητής πρέπει να άρχηται των ανωτέρων σπουδών του
από της φιλοσοφίας, και αυτής να λάβη την δάδα ως καθοδηγόν εις των καθ’ έκαστα
επιστηµών τα µυστήρια», και να συνεχίζει µε τις υπόλοιπες γενικές επιστήµες, οι οποίες
«εισί τα προπύλαια της πανεπιστηµιακής εκπαιδεύσεως, και αφ’ ων πρέπει να προοιµιάση
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Λογοδοσία Ν. Βάµβα, 1844/45, 2. Το δεύτερο µέρος της λογοδοσίας περιλαµβάνει το λόγο του Θ.
Μανούση κατά την ανάληψη της πρυτανείας, ο οποίος είχε ακριβώς αυτό το θέµα, δηλαδή την αξία των
γενικών επιστηµών και τις σχέσεις τους µε τις ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις.
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έκαστος έχων την αξίωσιν να καταταχθή µετά των πεπαιδευµένων»234. Την ίδια εποχή, ο
καθηγητής της θεολογίας Κωνσταντίνος Κοντογόνης (1812-1878) προέτρεψε και αυτός
τους φοιτητές στη µελέτη των γενικών επιστηµών, µε το σκεπτικό ότι «τινές µεν είναι η
κρηπίς και ο θεµέλιος των λοιπών επιστηµών, οίον η φιλοσοφία· τινές δε θαυµασίως τον τε
νουν του ανθρώπου οξύνουσι και αναπτύσσουσι, και το ήθος αυτού µορφούσι και
αναπλάττουσιν, οίον η µαθηµατική, αι φυσικαί λεγόµεναι επιστήµαι και η ιστορία· τινές δε
απαραιτήτως αναγκαίαι νοµίζονται, οιον η εκµάθησις των δύο της αρχαιότητος κλασικών
γλωσσών, της ελληνικής λέγω και της λατινικής, εν αις σώζονται αποτεταµιευµένα τα
προϊόντα της των δύο τούτων ενδόξων εθνών µεγαλοφυΐας»235.
Βλέπουµε λοιπόν ότι η εισαγωγή του θεσµού των γενικών µαθηµάτων βασίστηκε
στις αντιλήψεις σχετικά µε τη βαθύτερη ενότητα των επιστηµών, την κεντρική θέση της
φιλοσοφίας και τον ευρύτερο σκοπό της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Οι ιδέες αυτές
απηχούν σαφώς το κλίµα των γερµανικών πανεπιστηµίων της εποχής και την προσπάθειά
τους να δηµιουργήσουν καλλιεργηµένες και ολοκληρωµένες προσωπικότητες, ανεξάρτητα
από το επάγγελµα που θα επέλεγαν να ακολουθήσουν. Άλλωστε εκεί σπούδασαν οι
έλληνες θιασώτες τους, οπότε είναι εύλογο να διαµόρφωσαν ανάλογες αντιλήψεις, που
προσπάθησαν ακολούθως να ενσταλάξουν και στο ελληνικό Πανεπιστήµιο. Γνώριζαν
επίσης πολύ καλά ότι ένας τέτοιος στόχος δεν µπορούσε να επιτευχθεί παρά µόνο υπό
συνθήκες πλήρους ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ο
κανονισµός του Πανεπιστηµίου απάλλασσε τους φοιτητές από οποιονδήποτε έλεγχο πριν
από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, παραχωρώντας πλήρη ελευθερία επιλογής στην
ακρόαση των µαθηµάτων, και αυτό το «φιλελεύθερο» µοντέλο βρήκε αρκετούς ένθερµους
υποστηρικτές. Σύµφωνα µε τον Α. Ρ. Ραγκαβή, «ο φοιτητής, ως ανήρ ήδη την πλήρη
αυτού αυτεξουσιότητα και ελευθερίαν αντιποιούµενος, και την προς εαυτόν ευθύνην
αναλαβών, δεν έχει βεβαίως εις την εκλογήν των ακροάσεών του, και εις την µέθοδον καθ’
ην θέλει πείσει την ιδίαν αυτού συνείδησιν, να υπακούση ειµή εις το ίδιον αυτού
συµφέρον. Ουδείς έχει το δικαίωµα να ειπή προς τον ανεξάρτητον τούτον, και πλήριν την
χρήσιν του λογικού αυτού κεκτηµένον άνθρωπον, τι να µάθη και πώς να το µάθη, και
ουδείς έτερος έχει συµφέρον εις τούτο»236. Οι θέσεις αυτές δεν εκφράστηκαν µόνο από
καθηγητές της Φιλοσοφικής σχολής, που µέσω του θεσµού των γενικών µαθηµάτων
αποκτούσε κεντρικό ρόλο και πρωταρχική θέση στη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, ως
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«ρίζα και πηγή πάσης παιδείας»237. Το πανεπιστήµιο, γράφει ο καθηγητής της Νοµικής
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης (1819-1902), «προώρισται εις την ανάπτυξιν της εν τη επιστήµη
ταύτη ενυπαρχούσης ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Εκ τούτου δε εξάγεται εξ ενός µεν η
ανάγκη της των πολιτών του Πανεπιστηµίου αυτοτελείας της ενεργείας και της ελευθέρας
αναπτύξεως της ατοµικότητος, εξ άλλου δε γεννάται η ανάγκη της συγκεντρώσεως
απασών των ειδικών επιστηµών, υπό µίαν ούτως ειπείν στέγην, προς αµοιβαίαν αυτών
τελειοποίησιν και συµπλήρωσιν, και προς ενιαίαν παράστασιν της ιδέας της επιστήµης».
Ως εκ τούτου, «πάντες οι τοις φοιτηταίς των πανεπιστηµίων επιβαλλόµενοι περιορισµοί δι’
ετησίων φερ’ ειπείν εξετάσεων και άλλων έτι ασκοπωτέρων µέσων, τη φύσει αυτή και τω
προορισµώ του πανεπιστηµίου αντίκεινται»238. Όπως θα δούµε παρακάτω, δεν έλειψε ο
σοβαρός αντίλογος όταν άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήµατα στην οργάνωση των
πανεπιστηµιακών σπουδών, ωστόσο αυτές οι απόψεις κυριάρχησαν στο µεγαλύτερο µέρος
του 19ου αιώνα.
Εκτός από τα γενικά µαθήµατα, κάθε φοιτητής έπρεπε να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί και σε ορισµένα ειδικά µαθήµατα, «όσα συναπαρτίζουσι την ιδιαιτέραν του
επιστήµη, ή, έχοντα πλησιεστάτην σχέσιν προς αυτήν, είναι ιδίως δι’ αυτήν αναγκαία»,
µαθήµατα που όρισε στη συνέχεια η Σύγκλητος. Έτσι, οι φοιτητές του µαθηµατικού
τµήµατος έπρεπε να εξεταστούν στην «υψηλοτέραν καθαράν» και την «εφηρµοσµένην»
µαθηµατική, δηλαδή «εις την λεγοµένην ανάλυσιν του πεπερασµένου ποσού, εις τον
διαφορικόν και ολοκληρωτικόν υπολογισµόν, εις την έρευναν των διαφόρων καµπύλων
γραµµών, εις την διαγραφικήν και πρακτικήν Γεωµετρίαν, εις την Μηχανικήν και εις την
Αστρονοµίαν». Οι φοιτητές του φυσικού τµήµατος στην ορυκτολογία, τη γεωλογία, τη
βοτανική, τη ζωολογία, τη φυσική, τη χηµεία και την αστρονοµία. Παράλληλα, ορισµένα
µαθήµατα φυσικών επιστηµών θεωρήθηκαν απαραίτητα και για τους φοιτητές άλλων
τµηµάτων ή σχολών. Η γενική φυσική ιστορία ορίστηκε ως επιπλέον γενικό µάθηµα στο
φιλολογικό τµήµα, γεγονός που σχετίζεται µε την προοπτική διδασκαλίας αυτού του
µαθήµατος στη µέση εκπαίδευση από τους αποφοίτους του τµήµατος. Η βοτανική και η
χηµεία, ως επιστήµες ασχολούµενες µε materia medica, περιλήφθηκαν στα ειδικά
µαθήµατα της Ιατρικής Σχολής, όπως άλλωστε και η συνταγολογία ως τµήµα της
φαρµακολογίας, µάθηµα όµως που το δίδασκε καθηγητής που ανήκε στη Φιλοσοφική. Σε
αυτή την περίπτωση οι αρµόδιοι καθηγητές της Φιλοσοφικής συµµετείχαν στο εξεταστικό
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σώµα που συγκροτούσαν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής, όµως µπορούσαν να
εκφέρουν γνώµη µόνο για τα δικά τους µαθήµατα, σε αντίθεση µε τους τελευταίους, που
αποφάσιζαν και για τα µαθήµατα της Φιλοσοφικής.
Τον Μάιο του 1843 καθορίστηκαν επίσης τα µαθήµατα του Φαρµακευτικού
Σχολείου, όπου οι σπουδές διαρκούσαν δύο έτη. Κατά το πρώτο έτος οι µαθητές του
Σχολείου έπρεπε να παρακολουθήσουν φυσική, χηµεία, ορυκτολογία, ζωολογία, βοτανική
και φαρµακευτική, ενώ στο δεύτερο έτος φυσική, χηµεία, ιατρική ύλη, τοξικολογία,
φαρµακευτική, βοτανική και να ασκηθούν σε χηµικές και φαρµακευτικές εργασίες. Στο
τέλος κάθε µαθήµατος εξετάζονταν µερικώς από τον αρµόδιο καθηγητή και µετά το πέρας
της διετίας υποβάλλονταν σε γενική εξέταση. Το 1856 η διάρκεια των σπουδών αυξήθηκε
κατά ένα έτος, ωστόσο η µοναδική αλλαγή που έγινε στα εξεταζόµενα µαθήµατα
αφορούσε την προσθήκη των γενικών µαθηµάτων της ιστορίας, των κατώτερων
µαθηµατικών, της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας, της λογικής και της ηθικής239.
Οι εξετάσεις διακρίθηκαν σε διδακτορικές και απολυτήριες, µε τη µεν πρώτη να
είναι «λεπτοµερεστέρα και ακριβεστέρα», τη δε δεύτερη «ολιγώτερον λεπτοµερής» (άρθρο
2). Στις διδακτορικές εξετάσεις γίνονταν δεκτοί όσοι φοιτητές είχαν συµπληρώσει
τετραετείς σπουδές στο Πανεπιστήµιο, ανεξάρτητα από τη σχολή όπου φοιτούσαν, ενώ οι
φοιτητές της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής µπορούσαν να υποβληθούν στις
απολυτήριες εξετάσεις µετά από τριετείς σπουδές. Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές έπρεπε να
υποβάλουν τις αποδείξεις ακρόασης των γενικών και ειδικών µαθηµάτων που είχαν
οριστεί, αλλά και πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στα γενικά µαθήµατα. Οι εξετάσεις
οδηγούσαν, αντίστοιχα, στο δίπλωµα του διδάκτορα και του τελειοδιδάκτου, ή προλύτη,
όπως συχνά καθιερώθηκε να ονοµάζεται. Ωστόσο η Ιατρική Σχολή αποφάσισε να χορηγεί
µόνο διδακτορικό δίπλωµα, απαραίτητη προϋπόθεση για να προσέλθει κάποιος στις
πρακτικές εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Το διδακτορικό δίπλωµα της
Θεολογικής απονεµόταν µόνο σε κληρικούς, ενώ το 1863 η σχολή αποφάσισε οι
διδακτορικές εξετάσεις έκτοτε να οδηγούν µόνο σε δίπλωµα προλύτη, καθ’ όλα ισοδύναµο
µε το διδακτορικό δίπλωµα των άλλων σχολών, «επειδή ο του διδάκτορος βαθµός εις την
θεολογίαν είναι µέγας και υψηλός», οπότε έπρεπε να αποδίδεται µόνο σε διαπρεπείς
θεολόγους240.
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Τόσο στις διδακτορικές όσο και στις απολυτήριες εξετάσεις ο υποψήφιος εξεταζόταν
πρώτα γραπτώς και ακολούθως προφορικά ενώπιον όλων των καθηγητών που δίδασκαν τα
εξεταζόµενα µαθήµατα (άρθρα 3, 4)241. Οι προφορικές εξετάσεις είχαν τη µεγαλύτερη
βαρύτητα και οι λεπτοµέρειες καθορίστηκαν αναλυτικά από τη Σύγκλητο. Οι έγγραφες
εξετάσεις πραγµατοποιούνταν ατοµικά, υπό την επίβλεψη ενός κλητήρα της Πρυτανείας,
και ο υποψήφιος έπρεπε να λύσει σε κάθε µάθηµα δύο από τα τρία θέµατα που έχει θέσει ο
αρµόδιος καθηγητής. Η επιτυχής εξέταση στα περισσότερα από τα οριζόµενα µαθήµατα
οδηγούσε στις προφορικές εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής των καθηγητών, οι οποίοι
«την µεν διδακτορικήν εξέτασιν λεπτοµερεστέραν και ακριβεστέραν ενεργούντες, την δε
απολυτήριον κεφαλαιωδεστέραν». Ο χρόνος της εξέτασης ορίστηκε σε είκοσι λεπτά για
κάθε µάθηµα – µε δυνατότητα παράτασης σε µεγάλα και δύσκολα µαθήµατα – και
ερωτήσεις µπορούσαν να απευθύνουν όλοι οι καθηγητές της επιτροπής, καθώς όλοι
βαθµολογούσαν τον υποψήφιο. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης η αρχική πρόβλεψη ότι «εις
όσα µαθήµατα απαιτούνται διατάξεις, όργανα και πειράµατα, οίον εις την Φυσικήν
Ιστορίαν, εις την Πειραµατικήν Φυσικήν, εις την Χηµείαν, εξετάζεται ο υποψήφιος υπό
του ανήκοντος Καθηγητού και ιδίως εις το ταµείον ή το χηµικόν εργαστήριον, παρόντων,
ει δυνατόν, και τινών εκ των συνεξεταστών», ωστόσο αυτή η διάταξη ουδέποτε
εφαρµόστηκε, ακόµα και όταν οργανώθηκαν τα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου. Το
αποτέλεσµα των εξετάσεων κάθε µαθήµατος, αλλά και της συνολικής εξέτασης, δινόταν
µε τους βαθµούς «άριστα», «καλώς», «µετρίως» και «κακώς», στους οποίους το 1862
προστέθηκε και ο βαθµός «λίαν καλώς»242. Ο βαθµός «µετρίως» στις διδακτορικές
εξετάσεις οδηγούσε σε δίπλωµα τελειοδιδάκτου, ενώ ο βαθµός «κακώς» σε δύο ή
περισσότερα

µαθήµατα ή «κακώς» σε ένα µάθηµα και ταυτόχρονα «µετρίως» σε

περισσότερα των τριών µαθηµάτων – στην περίπτωση των τριών η σχολή έπρεπε να
εξετάσει τη σπουδαιότητα αυτών των µαθηµάτων – οδηγούσε στην αποποµπή του
υποψηφίου, ο οποίος µπορούσε να προσέλθει ξανά για εξέταση µετά την παρέλευση ενός
έτους.
Μετά την επιτυχή εξέταση στις διδακτορικές εξετάσεις, ο υποψήφιος έπρεπε να
υποβάλει στον κοσµήτορα της σχολής εναίσιµο διατριβή «γεγραµµένην παρ’ αυτού του
241

Οι διατυπώσεις της Συγκλήτου προέβλεπαν ότι στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι καθηγητές
δίδασκαν το ίδιο µάθηµα, στην εξεταστική επιτροπή έπρεπε να συµµετέχει ο τακτικός αντί των µη τακτικών
και ο επίτιµος αντί των εκτάκτων. Στην περίπτωση, όµως, που οι φοιτητές παρακολούθησαν έναν επίτιµο ή
έκτακτο καθηγητή που δίδασκε «κατά τι ιδιαίτερον σύστηµα και ιδιαιτέραν µέθοδον», η σχολή έπρεπε να
συσκεφτεί για να αποφασίσει τη συµµετοχή αυτού του καθηγητή στις εξετάσεις. Το γεγονός ότι το
Υπουργείο επανήλθε στο θέµα µε εγκύκλιο του 1857 φανερώνει ότι, τουλάχιστον έως τότε, οι τακτικοί
καθηγητές µονοπωλούσαν τις εξεταστικές επιτροπές. Βλ. Στο ίδιο, 88.
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ιδίου εις την αρχαίαν ελληνικήν, και πραγµατευοµένην περί αντικειµένου ανήκοντος εις
την ειδικήν αυτού επιστήµην». Ο κοσµήτορας ανέθετε σε έναν καθηγητή τη µελέτη της
διατριβής, ο οποίος εισηγούταν την παραδοχή της ή µη από τη σχολή. Όταν γινόταν δεκτή,
έπρεπε να εκτυπωθεί µε δαπάνες του υποψηφίου, αποτελούµενη από τουλάχιστον ένα
τυπογραφικό φύλλο ογδόου σχήµατος, και να διανεµηθεί στους καθηγητές της σχολής,
ώστε να ακολουθήσει η δηµόσια υποστήριξη και εξέτασή της, που θα οδηγούσε στην
αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα. Αναφορικά µε τη γλώσσα της διατριβής,
φαίνεται ότι η χρήση της αρχαιοελληνικής ίσχυσε µόνο για τους υποψήφιους του
φιλολογικού τµήµατος και για ένα διάστηµα για τους υποψηφίους της Θεολογικής.
Άλλωστε, στις διατυπώσεις της Συγκλήτου αναφέρεται µόνο ότι η διατριβή έπρεπε να
είναι «Ελληνιστί συντεταγµένη».
Ωστόσο, µετά την έκδοση του διατάγµατος οι φοιτητές δεν έδειξαν ιδιαίτερη
προθυµία να προσέλθουν στις εξετάσεις, Τον 1843 προσήλθε µόλις ένας, ο Αναστάσιος Ν.
Γούδας (1816-1882), ο οποίος δεν αποτελεί µόνο τον πρώτο διδάκτορα της Ιατρικής
Σχολής αλλά και τον πρώτο διπλωµατούχο του Πανεπιστηµίου. Τον επόµενο χρόνο
συναντάµε τον πρώτο τελειοδίδακτο του φιλολογικού τµήµατος, ωστόσο ο επόµενος
διπλωµατούχος (διδάκτωρ) αναγορεύτηκε µόλις το 1850. Ανάλογη καθυστέρηση
σηµειώθηκε και στη Νοµική Σχολή, όπου ο πρώτος διδάκτωρ αναγορεύτηκε το 1846, για
να ακολουθήσουν οι επόµενοι από το 1850, και κυρίως στη Θεολογική Σχολή, η οποία
έπρεπε να αναµένει µέχρι το 1857 για να πάρει πτυχίο κάποιος φοιτητής της243. Βασική
αιτία αυτής της κατάστασης θεωρήθηκε η δυσκολία των εξεταστικών διαδικασιών που
όρισε η νοµοθεσία244. Έτσι, το Υπουργείο, µετά από πρόταση της Ιατρικής Σχολής,
αποφάσισε το 1844 να απαλλαγούν προσωρινά οι υποψήφιοι από την υποχρέωση
υποβολής και υποστήριξης διδακτορικής διατριβής, ώστε να ενθαρρυνθεί η προσέλευση
των φοιτητών245. Η αύξηση του αριθµού των εξεταζόµενων οδήγησε τη Σύγκλητο να
ζητήσει από το Υπουργείο το 1853 την επαναφορά του θεσµού της διατριβής, ώστε οι
υποψήφιοι «να αποδεικνύουσιν ότι δύνανται να διαπραγµατευθώσι µέρος τι της επιστήµης
την οποίαν ησπάσθησαν», παραλείποντας τη δηµόσια υποστήριξη, ώστε οι καθηγητές να
«απαλλάττονται της ακροάσεως επαίνων και της προς αυτούς διαλαλήσεως ευγνωµόνων
και ευνοϊκών αισθηµάτων», καθώς µόνο σε αυτά περιορίζονταν οι υποψήφιοι
242

Στο ίδιο, 79-80.
∆ιαφορετική ασφαλώς υπήρξε η κατάσταση στο Φαρµακευτικό Σχολείο που λόγω του διαφορετικού,
καθαρά επαγγελµατικού χαρακτήρα του είχε πτυχιούχους κάθε χρόνο.
244
Βλ. Λογοδοσία Μ. Αποστολίδου, 1842/43, 4-5.
245
Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 79-80.
243
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διδάκτορες246. Παρότι το Υπουργείο αποδέχθηκε αυτή την πρόταση, αρκετοί φοιτητές
συνέχισαν να προσέρχονται στις εξετάσεις χωρίς να υποβάλλουν διατριβή247, ενώ ανοιχτό
παρέµενε και το ζήτηµα της δηµοσίευσής της. Στο τελευταίο το Πανεπιστήµιο δεν
επέµεινε, καθώς φαίνεται ότι επρόκειτο για ολιγοσέλιδα συµπιλήµατα από συγγράµµατα
και παραδόσεις, και µόλις το ακαδηµαϊκό έτος 1882-1883 καθιερώθηκε η υποχρεωτική
εκτύπωση των διατριβών248.

Εικ. 1: ∆ίπλωµα διδάκτορος της φιλοσοφίας «σπουδάσαντα περί τας φυσικάς επιστήµας» του Στέφανου Α.
Κώνστα (1860-1918) µε ηµεροµηνία αναγόρευσης 4 Μαΐου 1886.
(Αρχείο οικογένειας Αµαλίας Κώνστα)

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων βασιζόταν στα προγράµµατα µαθηµάτων που
γνωστοποιούσε το Πανεπιστήµιο. Ο πρύτανης συγκέντρωνε κάθε εξάµηνο τα
προγράµµατα που κατάρτιζε κάθε σχολή και τα υπέβαλλε για έγκριση στο Υπουργείο, µια
διαδικασία µε µάλλον τυπικό χαρακτήρα, αφού τα προγράµµατα φαίνεται να εγκρίνονταν
χωρίς αλλαγές249. Το πρόγραµµα των «παραδοθησοµένων» µαθηµάτων τυπωνόταν σε
µονόφυλλα µεγάλου σχήµατος, για να ακολουθήσει η ανάρτησή του στο Πανεπιστήµιο και
συχνά η δηµοσίευσή του σε εφηµερίδες και περιοδικά. Κάθε πρόγραµµα περιλάµβανε το
246

Λογοδοσία Π. Αργυροπούλου, 1852/53, 8-9.
Την περίοδο 1856-1866, 25 φοιτητές της Φιλοσοφικής και της Νοµικής δεν αναγορεύτηκαν διδάκτορες,
παρότι πέτυχαν στις εξετάσεις, επειδή δεν προσκόµισαν διατριβή. Βλ. Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1866-1867,
µέρος Β΄, Πίνακες, 12, 28.
248
Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83, 19.
249
Βλ. Μ. ∆. Στασινόπουλος, «Η οργάνωσις του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την ίδρυσίν του και οι πρώτοι
καθηγηταί του», 55-56.
247
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καθηµερινό ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε σχολής, ανά καθηγητή και υφηγητή και όχι ανά
έτος,

καθώς

οι

φοιτητές

επέλεγαν

ελεύθερα

τα

µαθήµατα

που

ήθελαν

να

παρακολουθήσουν250. Το ακαδηµαϊκό έτος 1864-1865 το Πανεπιστήµιο εξέδωσε για
πρώτη φορά ένα ολιγοσέλιδο φυλλάδιο µε τίτλο Αναγραφή των επί το ακαδηµαϊκόν έτος
1864-65 αρχών του εν Αθήναις Πανεπιστηµίου, των επιστηµονικών συλλογών και
παραρτηµάτων αυτού, και των επί το χειµερινόν εξάµηνον 1864-65 διδαχθησοµένων εν
αυτώ µαθηµάτων. Το φυλλάδιο αυτό συνέχισε να εκδίδεται ανελλιπώς, µε παραπλήσιες
ονοµασίες και διαρκώς αυξανόµενο αριθµό σελίδων, µέχρι το 1916-17, οπότε έλαβε την
ονοµασία Επετηρίς251. Παράλληλα, από το 1880 άρχισε να ενσωµατώνεται στις ετήσιες
πρυτανικές λογοδοσίες, όπου ορισµένες φορές τα προγράµµατα αφορούσαν αφενός το
θερινό εξάµηνο, αφετέρου τα «διδαχθέντα» µαθήµατα. Στις λογοδοσίες αναφέρεται επίσης
πότε ένα µάθηµα δεν διδάχθηκε και για ποιον λόγο, εποµένως όλες αυτές οι πηγές µας
επιτρέπουν να γνωρίζουµε τουλάχιστον τους τίτλους των µαθηµάτων που διδάχθηκαν στο
Πανεπιστήµιο, µολονότι η γενικότητα και η ασάφεια που χαρακτηρίζει ορισµένους από
αυτούς δεν επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό του περιεχοµένου τους, οπότε πρέπει να
αναζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες.
Μπορεί οι φοιτητές να ήταν ελεύθεροι να ρυθµίσουν την πορεία των σπουδών τους,
ωστόσο για τη διευκόλυνσή τους το άρθρο 37 του κανονισµού προέβλεπε ότι «εκάστη
σχολή θέλει συντάττει σύντοµον διδασκαλίαν περί του αριθµού, της σχέσεως και της
µεθόδου, των εις αυτήν ανηκουσών επιστηµών, η δε διδασκαλία αύτη θέλει δίδεσθαι εις
έκαστον φοιτητήν, όταν εγγράφηται». Πράγµατι, η Πρυτανεία, σε συνεργασία µε τις
σχολές, εξέδωσε το 1838 ένα φυλλάδιο 36 σελίδων µε τον εύγλωττο τίτλο Οδηγίαι προς
τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστηµίω σπουδών διατηρητέας µεθόδου και
τάξεως. Ο πρύτανης Κ. Σχινάς, στην εισαγωγική «παραίνεσή» του, δικαιολογεί αυτή την
έκδοση ως ακολούθως: «Ενιαύσιος σχεδόν πείρα απέδειξεν, ότι πολλοί των φοιτητών, και
έτι πλείονες των τακτικών ακροατών δεν διερύθµισαν εισέτι τας σπουδάς και µελέτας των
εις τρόπον, ώστε και ελευθερίου και βασίµου εκπαιδεύσεως να τύχωσι, και να
προπαρασκευασθώσιν εις έντιµον διάνυσιν του βιωτικού σταδίου, το οποίον προτίθενται.
Εκ του εναντίου µάλιστα παρετηρήθη, ότι οι πλείστοι σπεύδουσιν, οίον διωκόµενοι υπό

250

Τα πρώτα προγράµµατα µαθηµάτων αναδηµοσιεύονται στο Κ. Θ. ∆ηµαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837.
Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1987, 176 κ. εξ.,
όπου µπορεί κανείς να έχει µία εικόνα αυτών των µονόφυλλων. Στο Αρχείο Πρωτοκόλλου του Ιστορικού
Αρχείου του Πανεπιστηµίου σώζεται µια σχεδόν πλήρης σειρά τέτοιων προγραµµάτων.
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κρείττονός τινος βίας, να διδαχθώσι φειδωλώς και γλίσχρως τα προς τον πρακτικόν βίον
αναγκαιότατα των µαθηµάτων, και αµελούσιν, ή τίθενται εν δευτέρω λόγω τα γενικώτερα
και µη άµεσον την χρηµατικήν επαγγελόµενα ωφέλειαν»252. Το Πανεπιστήµιο, αντιθέτως,
έχει υψηλότερο στόχο, την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης καθεαυτής, οπότε
τονίζεται ο κεντρικός ρόλος των γενικών µαθηµάτων. Μετά την εισαγωγή του πρύτανη
ακολουθούν οι οδηγίες των σχολών προς τους φοιτητές, όπου αναλύεται ο σκοπός και το
περιεχόµενο

κάθε

επιστηµονικού

κλάδου

και

υποδεικνύεται,

αναλυτικότερα

ή

συνοπτικότερα, ο τρόπος µε τον οποίον έπρεπε οι φοιτητές να διαρθρώσουν τις σπουδές
τους. Φαίνεται όµως ότι ο πρώτος οδηγός σπουδών του Πανεπιστηµίου δεν εκπλήρωσε το
σκοπό του, καθώς λίγα χρόνια αργότερα η Σύγκλητος ζήτησε από τις σχολές να παραδοθεί
ένα εισαγωγικό µάθηµα «µεθοδολογίας» των επιστηµών µε ανάλογο στόχο, και πράγµατι
αυτό το µάθηµα διδάχθηκε τα επόµενα χρόνια253.
Ο δεύτερος οδηγός σπουδών εκδόθηκε το 1853, δεκαπέντε χρόνια µετά τον πρώτο,
ένα φυλλάδιο 30 σελίδων µε παρεµφερή τίτλο254. Περιλαµβάνει ένα εισαγωγικό σηµείωµα
από τον πρύτανη Π. Αργυρόπουλο, ο οποίος επαναλαµβάνει ανάλογες απόψεις για το
σκοπό της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, και τις οδηγίες υπογεγραµµένες από τον
κοσµήτορα κάθε σχολής, όπου αναλύεται το περιεχόµενο και οι σχέσεις των διαφόρων
επιστηµών, και προτείνεται ένα πρόγραµµα γενικών και ειδικών µαθηµάτων, λαµβάνοντας
υπόψη αλλαγές που είχαν γίνει στο µεταξύ. Αυτός ο οδηγός σπουδών, όµως, δεν
διανεµήθηκε τελικά στους φοιτητές. Το κενό ήρθε να καλύψει ο Οδηγός που εξέδωσε το
1857 ο καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας Αθανάσιος Ρουσόπουλος (1823-1898), ένα
εκτενές βιβλίο αποτελούµενο από τρία µέρη255. Το πρώτο περιλαµβάνει τον εναρκτήριο
λόγο του στο Πανεπιστήµιο, µε θέµα «Περί του σκοπού της επιστήµης και του
επιστήµονος και περί αληθούς επιστηµονικής εκπαιδεύσεως δι’ ακροάσεως γενικών
µαθηµάτων», όπου αναλύει τις γνωστές αντιλήψεις της γερµανικής πανεπιστηµιακής
φιλοσοφίας. Στο δεύτερο µέρος παραθέτει αναλυτικά διαγράµµατα σπουδών σε καθεµία
από τις επιστήµες που θεραπεύει το Πανεπιστήµιο, προχωρώντας επιπλέον σε µια σειρά
πρακτικών συµβουλών για θέµατα όπως η αποδοτική παρακολούθηση των µαθηµάτων, η
ιδιαίτερη µελέτη, η φροντίδα του σώµατος, η διαγωγή και η συµπεριφορά εντός και εκτός

251

Στο Π. Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860), ΙΙ, έχουν «κατασκευαστεί» ανάλογες
επετηρίδες για την περίοδο 1837-1864.
252
Οδηγίαι 1838, 3.
253
Π. Σ. Φ. Σ., 21 Οκτ. 1842 και Λογοδοσία Μ. Αποστολίδου, 1842/43, 3-4.
254
Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
τηρητέας µεθόδου και τάξεως κατά τας ακαδηµαϊκάς σπουδάς, Αθήνα 1853.
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του Πανεπιστηµίου. Το τρίτο µέρος περιλαµβάνει όλους τους νόµους, τα διατάγµατα και
τις αποφάσεις που είχαν έως τότε εκδοθεί. Το 1858 ο καθηγητής της

φιλοσοφίας

Νικόλαος Κοτζιάς (1814-1885) δηµοσίευσε ένα εκτενές φιλοσοφικό δοκίµιο µε τίτλο Περί
πανεπιστηµιακής σπουδής δοκίµιον, το οποίο όµως δεν παρουσίαζε κάποια πρακτική
χρησιµότητα για τους φοιτητές, αλλά αντιθέτως είχε ως σκοπό να τους εκθέσει τις
φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης, του πανεπιστηµιακού θεσµού, αλλά και όλων των
επιστηµονικών κλάδων, βάσει της σκέψης των γνωστών γερµανών φιλοσόφων και
µεταρρυθµιστών256.
Από το τέλος της δεκαετίας του 1850 διακόπηκε η έκδοση σχετικών οδηγιών και
κειµένων. Μόλις το 1893 εκδόθηκε ένας νέος οδηγός σπουδών, απευθυνόµενος σε όλους
τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, από τους Άγγελο Κολιαλέξη και Κωνσταντίνο
Ξανθοπουλίδη, διδάκτορες της Νοµικής και υπογραµµατείς στο Πανεπιστήµιο257. Αυτός ο
οδηγός παρουσιάστηκε σε µια εποχή κατά την οποία οι πανεπιστηµιακές σπουδές είχαν
προ πολλού αποκτήσει µια κανονικότητα και τα µαθήµατα είχαν µεταβληθεί σε σηµαντικό
βαθµό, απευθυνόµενος σε ένα πολυπληθέστερο ακροατήριο, και αποτελώντας κατά
κάποιο τρόπο ένα ενδιάµεσο στάδιο στην πορεία από τους πρώτους, γενικούς και
παραινετικούς οδηγούς στους αντίστοιχους της σύγχρονης εποχής. Ο σκοπός του ήταν να
προσφέρει στους φοιτητές πρακτικές πληροφορίες για όλα τα θέµατα των σπουδών τους,
όπως λόγου χάρη τις διαδικασίες εγγραφής ή εξετάσεων, προσφέροντας µάλιστα
υποδείγµατα αιτήσεων και πιστοποιητικών. Περιλαµβάνει επίσης έναν πλήρη κατάλογο
των γενικών και ειδικών µαθηµάτων κάθε σχολής και τµήµατος και περιγράφει αναλυτικά
τις επιστηµονικές συλλογές, τα εργαστήρια, τα φροντιστήρια και τα προσαρτήµατα του
Πανεπιστηµίου. Ο οδηγός αυτός επανεκδόθηκε ανανεωµένος το 1902 από τον Κ.
Ξανθοπουλίδη258.
Με εξαίρεση τους δύο τελευταίους, οι προηγούµενοι οδηγοί σπουδών αποτελούν
περισσότερο µια εκδήλωση προθέσεων και προσδοκιών, παρά απεικονίζουν τις
πραγµατικότητες του Πανεπιστηµίου259. Η διάρθρωση των σπουδών που προτείνεται δεν
σχετίζεται µε το υπάρχον πρόγραµµα, καθώς πολλά από τα µαθήµατα που
περιλαµβάνονταν στους οδηγούς δεν διδάσκονταν, ενώ είναι και αρκετά φιλόδοξη, µε
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Αθανάσιος Σ. Ρουσόπουλος, Οδηγός των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Όθωνος, περιέχον παραίνεσιν εις
επιστηµονικήν παιδείαν, µέθοδον εις επίτευξιν αυτής και τους νόµους του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1857
256
Ν. Κοτζιάς, Περί πανεπιστηµιακής σπουδής δοκίµιον, Αθήνα 1858.
257
Α. Κολιαλέξης – Κ. Ξανθοπουλίδης, Οδηγός των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1893.
258
Κ. Ξανθοπουλίδης, Οδηγός των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1902. Για µια
αναλυτικότερη παρουσίαση των οδηγών σπουδών βλ. Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 188-202.
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χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τον Α. Ρουσόπουλο, που πρότεινε για ορισµένα έτη την
παρακολούθηση πάνω από δέκα γενικών µαθηµάτων, ταυτόχρονα µε αρκετά ειδικότερα.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό των οδηγών είναι ο έντονα παραινετικός λόγος, που θέλει
να πείσει τους φοιτητές ότι σκοπός της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν είναι η
προετοιµασία για κάποια επαγγελµατική απασχόληση αλλά η πρόοδος και η καλλιέργεια
της επιστήµης, η γενικότερη διανοητική εξάσκηση, η διαµόρφωση ενός ηθικού, ελεύθερου
και ευγενικού χαρακτήρα, ένας σκοπός που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω των γενικών
µαθηµάτων, αντίληψη που απορρέει από την πίστη στην ενότητα της ανθρώπινης γνώσης.
Οι συντάκτες αυτών των οδηγών, όλοι απόφοιτοι γερµανικών πανεπιστηµίων, µετέφεραν
τις εµπειρίες τους και τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις από τις σπουδές τους στο
εξωτερικό, θέλοντας να εναρµονίσουν µελλοντικά µε αυτές το ελληνικό Πανεπιστήµιο.
Από αυτή την άποψη, οι οδηγοί σπουδών αποτελούν εξαιρετικούς δείκτες των αντιλήψεων
που επικρατούσαν κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Βέβαια το
γεγονός ότι τόσο σε αυτούς όσο και σε άλλες πηγές, όπως λόγου χάρη σε ορισµένους
πρυτανικούς λόγους, επανέρχονται διαρκώς τα ίδια θέµατα, υποδεικνύει ότι οι φοιτητές
κάθε άλλο παρά είχαν πειστεί να ασπαστούν αυτές τις αντιλήψεις.
Για να µπορέσει να λειτουργήσει το σύστηµα των γενικών µαθηµάτων έπρεπε να
υπάρχει ένα πρόγραµµα µαθηµάτων που θα επέτρεπε µια οργανωµένη φοίτηση, κάτι που
δεν συνέβαινε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Επιπλέον, το µεγάλο
εύρος της ύλης ορισµένων µαθηµάτων, σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο αριθµό
διδασκόντων, καθυστερούσε αρκετά την ολοκλήρωσή τους, συνεπώς αν κάποιος ήθελε να
ακολουθήσει τις προτροπές των πανεπιστηµιακών αρχών για την απόκτηση γενικής
παιδείας, πριν προχωρήσει σε εξειδικευµένες σπουδές, έπρεπε να παρατείνει τη φοίτησή
του για αρκετά χρόνια. Χρειάστηκε να περάσει µία δεκαετία ώστε να ληφθεί η απόφαση
κάθε µάθηµα να επαναλαµβάνεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, έτσι ώστε να
µπορούν να το παρακολουθήσουν από την έναρξη των σπουδών τους οι νέοι φοιτητές, µε
εξαίρεση ορισµένα µαθήµατα της Νοµικής Σχολής260. Απαιτήθηκε ακόµα περισσότερος
χρόνος και επανειληµµένες προσπάθειες, ώστε τελικά να καθοριστεί η διάρκεια κάθε
µαθήµατος σε ένα έτος, χωρίς όµως να λείψουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ώρες
διδασκαλίας γενικών µαθηµάτων συνέπιπταν µε τις αντίστοιχες ορισµένων ειδικών.
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Πβ. Θανάσης Χρήστου, «Ο θεσµός του Οδηγού Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών», Πρακτικά Ι∆΄
Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (28-30 Μαΐου 1993), Θεσσαλονίκη 1994, 601-613.
260
Βλ. Λογοδοσία Ν. Κωστή, 1841/42, 5 και Π. Σ., 2 Απρ. και 3 Ιουν. 1847.
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Το άρθρο 5 του Κανονισµού προέβλεπε ότι η διδασκαλία «θέλει είσθαι ακροαµατική
µετά διαλογικών γυµνασµάτων, γινοµένη συνήθως εις την καθοµιλουµένην ελληνικήν»,
αποσκοπώντας εµφανώς στην προσεκτική παρακολούθηση και την κατανόηση εκ µέρους
των φοιτητών, ώστε να διευκολυνθεί η κατ’ οίκον µελέτη τους. Καθώς, όµως, «ελεύθερον
µένει εις έκαστον καθηγητήν να κανονίζη τα κατ’ αυτήν ως προς το ίδιον µάθηµα», δεν
έλειψαν περιπτώσεις καθηγητών που απλά απήγγειλλαν έτοιµες σηµειώσεις261. Ωστόσο, η
αδυναµία ή απροθυµία τους να εκδώσουν τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις οδηγούσε τους
φοιτητές να κρατούν σχολαστικά σηµειώσεις κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, οι οποίες
διαρκώς αντιγράφονταν, κυκλοφορούσαν ή ακόµα και πωλούνταν, µε αποτέλεσµα να τεθεί
σύντοµα το ζήτηµα της τυποκλοπής262. Ο Henry Baird που βρέθηκε στην Αθήνα στις
αρχές της δεκαετίας του 1850 περιγράφει τις συνέπειες αυτού του φαινοµένου: «η µεγάλη
έλλειψη κατάλληλων διδακτικών βιβλίων δηµιουργεί δυσµενέστατες συνθήκες για τους
φοιτητές που είναι υποχρεωµένοι να µετατρέπουν την απλή διαδικασία των σηµειώσεων
σε επίπονη επιχείρηση, και να ξοδεύουν στη χειρονακτική αυτή εργασία πολύ χρόνο που
θα µπορούσε να χρησιµοποιείται πολύ πιο αποδοτικά στην ανάγνωση κειµένων σχετικών
µε τα θέµατα των µαθηµάτων»263. Παράλληλα, οι διαρκείς αντιγραφές είχαν ως συνέπεια
την αλλοίωση των παραδόσεων και τον κίνδυνο παρείσφρησης λαθών και ανακριβειών.
Πάντως η έλλειψη πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο
δισεπίλυτα προβλήµατα για τους φοιτητές.
Ο καθηγητής της φυσικής ∆. Στρούµπος, αφού περιέγραψε έξοχα τις βλαπτικές
συνέπειες για τους φοιτητές από το συγκεκριµένο τρόπο διδασκαλίας, εξέθεσε τους λόγους
για την απροθυµία έκδοσης συγγραµµάτων εκ µέρους των καθηγητών: «τα προς
συγγραφήν και έκδοσιν βιβλίων αναγκαία εισίν επιστηµονικαί γνώσεις, ικανότης περί την
γλώσσαν, βιβλιοθήκη, χρόνος και δαπάνη, άτινα δυσκόλως συνυπάρχουσιν εις τον
τυχόντα παρ’ ηµίν»264. Αφήνοντας κατά µέρος το πρόβληµα της δηµιουργίας
νεοελληνικής επιστηµονικής ορολογίας, ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των φυσικών
επιστηµών, παρατηρούµε ότι το οικονοµικό υπήρξε το σηµαντικότερο εµπόδιο που
προβλήθηκε από τους καθηγητές. ∆εδοµένου του περιορισµένου αναγνωστικού κοινού, ο
χαµηλός µισθός τους µόλις επαρκούσε για την κάλυψη των προσωπικών και
οικογενειακών αναγκών τους, οδηγώντας τους συχνά στην αναζήτηση και άλλων
261

Στο φυλλάδιο Περί της καταστάσεως του Πανεπιστηµίου της Ελλάδος υπό τινων φοιτητών, Αθήνα 1849, 78 περιγράφεται αυτή η πρακτική, αλλά και οι δυσκολίες του προγράµµατος που αναφέρθηκαν
προηγουµένως.
262
Βλ. Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1843/44, 13-14.
263
Παρατίθεται στο Α. ∆ηµαράς, Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Β΄, 325.
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απασχολήσεων. Ως εκ τούτου, δεν µπορούσαν να διαθέσουν το χρόνο και τα έξοδα που
απαιτούσε η συγγραφή και έκδοση ενός εγχειριδίου. Ο ίδιος ο Στρούµπος πρότεινε τη
λιθογράφηση των παραδόσεων, µια λύση η οποία αφενός ήταν οικονοµική, αφού άλλωστε
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το Βασιλικό Λιθογραφείο, αφετέρου επέτρεπε τη διαρκή
τροποποίηση και βελτίωση της έκδοσης. Πράγµατι, από τα µέσα του αιώνα εµφανίστηκαν
ορισµένα τέτοια βιβλία, που εκδόθηκαν µετά από πρωτοβουλία των καθηγητών ή των
φοιτητών. Οι κρατικές και πανεπιστηµιακές αρχές φάνηκαν κατ’ αρχήν πρόθυµες να
ενισχύσουν την εκδοτική προσπάθεια των καθηγητών. Στα µέσα της δεκαετίας του 1840,
µετά από πρωτοβουλία της Συγκλήτου, το Υπουργείο αποφάσισε την επιχορήγηση κάθε
εκδιδόµενου πανεπιστηµιακού συγγράµµατος265, ενώ την ίδια εποχή (1844) ένα µέρος από
το κληροδότηµα της οικογένειας των Ιωνιδών προοριζόταν για τη βράβευση ή έκδοση
διδακτικών βιβλίων για τους φοιτητές266. Φαίνεται όµως ότι το πρόβληµα δεν επιλύθηκε
πλήρως, καθώς η ανταπόκριση υπήρξε περιορισµένη. Ακολούθως, το ίδιο το
Πανεπιστήµιο αποφάσισε να συνδράµει οικονοµικά από τον προϋπολογισµό του την
έκδοση διδακτικών βιβλίων, συνήθως αγοράζοντας έναν αριθµό αντιτύπων αφού είχε
πραγµατοποιηθεί η έκδοση267.
Στον Πίνακα 6 περιλαµβάνονται οι συνδροµές του Πανεπιστηµίου σε εκδόσεις
καθηγητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, αλλά και όσες άλλες δόθηκαν σε
συγγράµµατα φυσικοµαθηµατικών επιστηµών. Παρατηρούµε καταρχάς µια σχετικά
µεγάλη καθυστέρηση, καθώς η πρώτη αίτηση, που ικανοποιήθηκε το 1870, αποτελεί
ταυτόχρονα και την πρώτη σχετική αίτηση καθηγητή που υποβλήθηκε268. Ακολούθησαν
ορισµένες αιτήσεις για την επιχορήγηση περιοδικών εκδόσεων καθηγητών, οι οποίες δεν
ικανοποιήθηκαν, µε το σκεπτικό ότι θα µπορούσαν να δηµοσιεύσουν σε περιοδικά
ποικίλης ύλης, όπως το Αθήναιον, που επιχορηγούσε κάθε χρόνο το Πανεπιστήµιο.
Παράλληλα, επειδή οι σχετικές αιτήσεις πύκνωσαν, η Σύγκλητος έλαβε την απόφαση να
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∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, 75-89 (76).
Βλ. Π. Σ., 31 Οκτ. 1842· Λογοδοσία Θ. Μανούση, 1845/46, 11· Λογοδοσία Α. Βενιζέλου, 1846/47, 7 και
Λογοδοσία Ι. Σούτσου 1847/48, 10.
266
Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1856/57, 55, 87-88 και Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 149.
267
Στη Λογοδοσία Ε. Καστόρχη, 1871/72, 228-231 περιλαµβάνεται κατάλογος των συγγραµµάτων που
επιχορηγήθηκαν από το Πανεπιστήµιο από το 1857 µέχρι το 1872. Ανάλογες πληροφορίες υπάρχουν και σε
άλλες πρυτανικές λογοδοσίες, αλλά και στα Πρακτικά της Συγκλήτου που ενέκρινε ή απέρριπτε τις σχετικές
αιτήσεις.
268
Η πρώτη αίτηση για ανάλογο σύγγραµµα φαίνεται να υποβλήθηκε από τον Μιχαήλ Σοφιανό,
Αντισυνταγµατάρχη του Πυροβολικού και καθηγητή µαθηµατικών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
συγγραφέα της πρώτης, και για πολλά χρόνια µοναδικής, σειράς εγχειριδίων ανωτέρων µαθηµατικών. Η
αίτηση αυτή απορρίφθηκε µε το σκεπτικό ότι το κληροδότηµα των Ιωνιδών όριζε την επιχορήγηση βιβλίων
που προορίζονταν για τη διδασκαλία στο Πανεπιστήµιο (Π. Σ. 5 Ιαν. 1859). Τα εγχειρίδια του Σοφιανού
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δίδεται συνδροµή µόνο σε διδακτικά βιβλία που µπορούσαν να φανούν χρήσιµα στους
φοιτητές269. Ωστόσο, όπως µπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει, αυτή η απόφαση δεν
τηρήθηκε απαρέγκλιτα, καθώς τελικά δόθηκε επιχορήγηση σε περιοδικά καθηγητών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α/Α

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1
2

Βασ. Λάκων
Γεώρ. Ζαβιτσάνος

3

Αναστ. Χρηστοµάνος

4

Νικ. Νικολαΐδης

5

Αντ. ∆αµασκηνός

6

Γεώρ. Ζαβιτσάνος

7

Θεόδ. Αφεντούλης

8

Νικ. Νικολαΐδης

9

Θεόδ. Ορφανίδης

10

Γεώρ. Ζαβιτσάνος

11

Αναστ. Χρηστοµάνος

12
13
14
15
16
17

Γεώρ. Ζαβιτσάνος
Ιωάν. Χατζιδάκης
Ιωάν. Χατζιδάκης
Ευστ. Πονηρόπουλος
Ιωάν. Χατζιδάκης
Ανδρ. Μιαούλης

18

Αναστ. Χρηστοµάνος

19

Γεώρ. Ζαβιτσάνος

20

Αναστ. Σούλης

ΤΙΤΛΟΣ
Στοιχεία Γεωµετρίας
Φαρµακευτική Χηµεία, τόµ. Α΄
Αναλυτικοί πίνακες, ήτοι µέθοδος της
ποιοτικής αναλύσεως δια της υγράς
οδού. Εις χρήσιν των ιατρών
φαρµακοποιών και χηµικών
Analectes ou Mémoires et Notes sur les
diverses parties des Mathématiques
Στοιχεία φυσικής πειραµατικής
Αι εν τω Φαρµακευτικώ Φροντιστηρίω
του Πανεπιστηµίου πρακτικαί
ασκήσεις. Τόµος Α΄
Φαρµακολογία, ήτοι περί φύσεως και
δυνάµεως και χρήσεως φαρµάκων, τόµ.
Α΄-Β΄
Analectes ou Mémoires et Notes sur les
diverses parties des Mathématiques
Γεωπονικά, τόµ. Α΄-Γ΄
Αι εν τω Φαρµακευτικώ Φροντιστηρίω
του Πανεπιστηµίου πρακτικαί
ασκήσεις. Τόµος Β΄
Χηµεία H. E. Roscoe. Έκδοσις
ελληνική αυξηθείσα και προς χρήσιν
των Γυµνασίων και ανωτέρων
εκπαιδευτηρίων εντελώς
επεξεργασθείσα
Συνταγολογία
Εισαγωγή εις την ανωτέραν άλγεβραν
Επίπεδος αναλυτική γεωµετρία
Στοιχεία Βοτανικής
Στερεά αναλυτική γεωµετρία
Περί της παλιρροίας του Ευρίπου
Στοιχεία Χηµείας [Roscoe]. Προς
χρήσιν των Ελληνικών Γυµνασίων και
Ανωτέρων Εκπαιδευτηρίων. Έκδοσις
∆ευτέρα επεξεργασθείσα.
Χηµεία των ούρων και των ουρολίθων
Υδραυλική. Προς χρήσιν των
µηχανικών και εργοδηγών

ΕΤΟΣ
ΕΚ∆.
1870
1867

ΕΤΟΣ
ΣΥΝ∆Ρ.
1870
1870

1865

100
100

ΠΟΣΟ
(∆ΡΧ.)
500
600

1872

50

200

1871-72

1872

75

1871

1873

1874 (;)

1875

50

300

1875

1876

50

1200

1872
1876
1878
1884

75

825
225

10
5

1878

1878

50

1878

1879

50

224

1879
1879
1879
1880
1880
1882

1880
1880
1880
1880
1881
1882

40
50
40
20
50
40

224
280
418
224
280
120

1883

1883

20

110

1884

1884

40

240

1884

1885

25

125

1871-76
1872-74

ΑΝΤΙΤ.

500

πράγµατι φέρουν τον υπότιτλο «Προς χρήσιν των µαθητών», εννοώντας τους µαθητές της Σχολής
Ευελπίδων.
269
Π. Σ., 20 Μαΐ. 1872.
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Α/Α

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

21

Αναστ. Χρηστοµάνος

22

Κων. Μητσόπουλος

23

Ιωάν. Χατζιδάκης

24

Τιµ. Αργυρόπουλος

25

Ηρ. Μητσόπουλος

26
27

Κων. Μητσόπουλος
Eugen de Halácsy

ΤΙΤΛΟΣ
Εγχειρίδιον Χηµείας, κατά τας
νεωτέρας της επιστήµης θεωρίας, 2
τόµ.
Προµηθεύς. Περιοδικόν σύγγραµµα
των φυσικών και εφαµοσµένων
επιστηµών εκδιδόµενον άπαξ της
εβδοµάδος
∆ιαφορικός λογισµός
Μαθήµατα πειραµατικής φυσικής,
διδαχθέντα εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω
των Ευελπίδων. Θερµαντινόν-Οπτική
Ζωολογία [Απόφαση για µεταθανάτια
έκδοση που τελικά δεν
πραγµατοποιήθηκε]
Στοιχεία Γεωλογίας, 2 τόµ.
Conspectus florae Graecae, 4 τόµ.
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ΕΤΟΣ
ΕΚ∆.

ΕΤΟΣ
ΣΥΝ∆Ρ.

ΑΝΤΙΤ.

ΠΟΣΟ
(∆ΡΧ.)

1887-89

1888

30

1.500

1890-92

1890
1891

50

1889

1891

50

1891

1891

70

500

1892
1893-94
1901-8

1900
1901

7.000
30

1.200
900

Πηγές: Πρακτικά Συγκλήτου, Πρυτανικοί Λόγοι

Πάντως µπορούν να βρεθούν αρκετοί καθηγητές οι οποίοι, παρά τη µακρόχρονη
διδασκαλία τους, δεν εξέδωσαν ποτέ τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις τους, ή κάποιο
σχετικό εγχειρίδιο. Φαίνεται όµως ότι το πρόβληµα δεν ήταν µόνο οικονοµικό. Το 1860
ένας καθηγητής της Φιλοσοφικής, απαντώντας στις σχετικές επικρίσεις, υποστήριξε ότι
«άλλο διδασκαλία, και άλλο συγγραφή και έκδοσις. Επειδή γνωστόν είναι ότι αµφότερα
δεν υπάρχουσι πάντοτε παρά τω αυτώ, ο µεν διδάσκει άριστα, δεν δύναται όµως, ή δεν
θέλει να συγγράψη και εκδώση· ο δε συγγράφει µόνον κάλλιστα συγγράµµατα, ή εκδίδει
συγγραφείς, δεν δύναται όµως και να διδάσκη καλώς»270. Οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές
ήταν πάνω από όλα δάσκαλοι και δεν ήταν απαραίτητο να είναι και συγγραφείς. Ευχής
έργο θα ήταν αυτό να συνέβαινε, ωστόσο η συγγραφή διδακτικών βιβλίων δεν συνιστούσε
υποχρέωση του λειτουργήµατός τους.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1867, σε σχέδιο νόµου για τον οριστικό κανονισµό του
Πανεπιστηµίου, που υποβλήθηκε από τον υπουργό Χ. Χριστόπουλο, περιλαµβανόταν η
υποχρέωση των καθηγητών να εκδώσουν τις παραδόσεις τους εντός διετίας. Κατά τη
συζήτηση

που

ακολούθησε

στη

Σύγκλητο

σηµειώθηκαν

έντονες

αντιδράσεις.

Παραβλέποντας απλές δικαιολογίες, όπως ότι η έκδοση των παραδόσεων θα απέτρεπε
τους φοιτητές από το να προσέρχονται στις παραδόσεις, συγκρατούµε τα ακόλουθα
επιχειρήµατα ορισµένων συγκλητικών: «Άλλο διδασκαλία και άλλο συγγραφή. Η πρώτη
είναι µεταβλητή και τελειοποιείται καθ’ εκάστην, η δευτέρα έχει τον χαρακτήρα της
µονιµότητος και είναι έργον µακράς και συνεχούς πείρας. […] Όταν επρόκειται περί
270

Περί του νέου κανονισµού του Πανεπιστηµίου, 42.
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συγγραφής ήτις θέλει τεθεί εις κυκλοφορίαν, ο καθηγητής πρέπει να έχει πεποίθησιν περί
της τελειότητος αυτής, διότι εκτίθεται η υπόληψίς του και πριν λάβη ταύτην την
πεποίθησιν δεν δύναται να επιχειρήση την έκδοση»271. Εκτός λοιπόν από τον οικονοµικό
παράγοντα και τις αντιλήψεις για τα καθήκοντα του διδακτικού επαγγέλµατος, ο φόβος
της κριτικής απέτρεπε τους καθηγητές από την έκδοση των µαθηµάτων τους. Άλλωστε,
ήδη ορισµένες εκδόσεις, κατά κανόνα συµπιλήµατα ή µεταφράσεις ξένων εγχειριδίων,
είχαν γίνει αντικείµενο κριτικής και διαµαχών µε πρόσωπα που απέβλεπαν στην
πανεπιστηµιακή θέση, µε το φαινόµενο να λαµβάνει αυξανόµενες διαστάσεις µε την
πάροδο του χρόνου.
Η νοµοθετική πρόβλεψη για την έκδοση των παραδόσεων περιλήφθηκε ξανά µόνο
στο σχέδιο νόµου του 1896, όπου το άρθρο 41 υποχρέωνε τους τακτικούς καθηγητές να
εκδώσουν τα µαθήµατά τους εντός δεκαετίας από το διορισµό τους, ή εντός πενταετίας για
τους ήδη υπηρετούντες, επισείοντας τον κίνδυνο της απόλυσης σε περίπτωση που δεν
συµµορφώνονταν272. Άλλωστε, η ανάλογη πρόβλεψη για τους καθηγητές της Σχολής
Ευελπίδων και του Πολυτεχνείου είχε δείξει τα ευεργετικά αποτελέσµατα στα οποία
µπορούσε να οδηγήσει καθώς, µε την παράλληλη επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων,
είχε αρχίσει να συγκροτείται µια ελληνική επιστηµονική και τεχνική βιβλιογραφία.
Τελικά, ο οργανισµός του 1911 καθιέρωσε την υποχρέωση έκδοσης «ευσύνοπτου»
συγγράµµατος των παραδόσεων από τους τακτικούς καθηγητές εντός τριετίας.
∆ιάφορα προβλήµατα υπήρξαν και από την πλευρά των φοιτητών, τα οποία
εντάθηκαν και άρχισαν να τονίζονται ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1860, οπότε
καταγράφηκε η πρώτη σηµαντική αύξηση του αριθµού τους. Το πρώτο από αυτά
αφορούσε το επίπεδο των φοιτητών που εγγράφονταν στο Πανεπιστήµιο. Μπορεί η
αυστηρότητα του πρωσικού Abitur ή του γαλλικού baccalauréat να εξασφάλιζε ότι οι
φοιτητές θα διέθεταν την απαραίτητη εγκύκλιο παιδεία που θα τους επέτρεπε να
παρακολουθήσουν ανώτερες σπουδές, ωστόσο δεν συνέβαινε το ίδιο µε το απολυτήριο
των γυµνασίων του ελληνικού κράτους και των σχολείων του έξω ελληνισµού. Οι
πρυτανικές αρχές διαπίστωσαν συχνά την έλλειψη των απαραίτητων προκαταρκτικών
γνώσεων των φοιτητών, αποδίδοντας το πρόβληµα στη βιασύνη των νέων και των γονέων
τους να διέλθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, αλλά
και στην ευκολία µε την οποία λάµβαναν τα γυµνασιακά απολυτήρια, µε τους καθηγητές

271
272

Π. Σ., 30 Νοεµ. 1867.
Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής της Β΄ συνόδου της Ι∆΄ βουλευτικής περιόδου, 373.
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των γυµνασίων να «καθησυχάζουν τη συνείδησή τους» µέσω της χαµηλής βαθµολογίας273.
Βέβαια το ζήτηµα της ανεπάρκειας του διδακτικού προσωπικού της µέσης εκπαίδευσης
δεν αναδείχθηκε ιδιαίτερα, καθώς τότε θα έπρεπε να τεθεί το θέµα της κατάρτισης και
πιστοποίησής τους, όπου συµµετείχε και το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Επιπλέον, οι φοιτητές δεν έδειχναν ιδιαίτερη προθυµία να εισέλθουν στις αίθουσες
παραδόσεων, µε το πρόβληµα να παρουσιάζεται εντονότερο στα γενικά µαθήµατα της
Φιλοσοφικής Σχολής. Το ακαδηµαϊκό έτος 1852-53 η Σύγκλητος αποφάσισε κάθε
καθηγητής να τηρεί βιβλίο, στο οποίο θα κατέγραφε τους φοιτητές που παρακολουθούσαν
το µάθηµά του, ωστόσο αυτή η απόφαση δεν φαίνεται να τηρήθηκε µε ιδιαίτερη θέρµη.
Σύµφωνα µε τον πρύτανη Π. Καλλιγά, τα γενικά µαθήµατα έπρεπε να τα παρακολουθούν
τουλάχιστον 250 φοιτητές, δηλαδή το ένα πέµπτο του συνόλου των φοιτητών το 1870,
όµως οι αίθουσες του Πανεπιστηµίου χωρούσαν µόνο 200 φοιτητές, και µάλιστα όχι όλους
καθήµενους. Εποµένως αποδεικνύεται ότι «πάντες δεν φοιτώσιν εν ταις ακροάσεσι»274.
Μπορούµε εύκολα να φανταστούµε την κατάσταση στο µάθηµα της γενικής χηµείας, όπου
ο Α. Χρηστοµάνος κατέγραψε 506 φοιτητές το έτος 1883-84 στο βιβλίο ακροατών που
πράγµατι τηρούσε, µε τον αριθµό αυτό να αυξάνεται τα επόµενα χρόνια. Στην ελλιπή
φοίτηση αναµφίβολα συνέβαλλε το γεγονός ότι οι φοιτητές εξασφάλιζαν σχετικά εύκολα
τις αποδείξεις ακρόασης που χρειάζονταν για να προσέλθουν στις εξετάσεις, ανεξάρτητα
από τη συχνότητα παρακολούθησης, ή ακόµα και τη διαµονή στην Αθήνα, αλλά και το ότι
αρκετοί καθηγητές δεν επέµεναν ιδιαίτερα στο θέµα των απαραίτητων πιστοποιητικών.
Μάλιστα το 1884 το υπουργείο αναγκάστηκε να παρέµβει, αποστέλλοντας στην πρυτανεία
κατάλογο φοιτητών που υπηρετούσαν ως βοηθοί σε ελληνικά σχολεία, ώστε να µην τους
δοθούν οι σχετικές αποδείξεις, καθώς ήταν αδύνατο να παρακολουθούν τα
πανεπιστηµιακά µαθήµατα275. Παρά τη διαρκή επισήµανση του προβλήµατος, οι
πανεπιστηµιακές αρχές περιορίστηκαν στη διατύπωση παραινέσεων προς τους φοιτητές,
καθόσον το θεσµικό πλαίσιο παρέµενε αµετάβλητο276.
Αλλά και η εξεταστική διαδικασία που προέβλεπε το σχετικό διάταγµα δεν τηρήθηκε
απαρέγκλιτα µε την πάροδο του χρόνου. Η αύξηση του αριθµού των φοιτητών που
προσήλθαν για εξετάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 1850 ανάγκασε τις πρυτανικές
αρχές να προχωρήσουν στην ανάθεση της επιτήρησης των γραπτών εξετάσεων ως
273

Βλ. Λογοδοσία Ηρ. Μητσοπούλου, 1864/65, 5-6· Λογοδοσία Κ. Βουσάκη, 1870/71, 7· Λογοδοσία Ε.
Καστόρχη, 1871/72, 14-17 και Λογοδοσία Β. Λάκωνα, 1880/81, 15-17.
274
Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 5. Βλ. επίσης Λογοδοσία Ε. Καστόρχη, 1871/72, 18.
275
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 71.
276
Βλ. ενδεικτικά Π. Σ., 23 Μαΐ. 1872.
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µοναδικού καθήκοντος ενός υπαλλήλου277. Οι ίδιοι οι καθηγητές δεν έδειξαν ιδιαίτερη
προθυµία να συµµετέχουν σε αυτό το πρώτο σκέλος των εξετάσεων, παραπονούµενοι για
τον µεγάλο φόρτο εργασίας που αυτές συνεπάγονταν, χωρίς µάλιστα να προβλέπεται και
κάποια µικρή αµοιβή, που θα τους επέτρεπε να ασχοληθούν µε «ευχαρίστηση»,
επιδεικνύοντας παράλληλα ανάλογη «επιτυχία» µε τη διδασκαλία τους278. Ακόµα και όταν
καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε στις γραπτές εξετάσεις να παρευρίσκονται εκ περιτροπής
ορισµένοι καθηγητές, το θέµα δεν προχώρησε, µετά τη σθεναρή άρνηση των καθηγητών
της Ιατρικής279. Έτσι, µε την πάροδο του χρόνου, οι γραπτές εξετάσεις, «εξ ων προ πάντων
καταδεικνύεται η επιστηµονική ωριµότης, κατήντησαν χλεύη και γίνονται δια τον τύπον·
πάντες δηλ. οι υποψήφιοι αντιγράφουσι τα ζητήµατα εκ των κειµένων»280. Ακόµα όµως
και στην περίπτωση των προφορικών και αυστηρότερων εξετάσεων, δεν έλειψαν οι
καταγγελίες ότι ορισµένοι καθηγητές, ιδιαίτερα των γενικών µαθηµάτων, εξέταζαν κατ’
οίκον τους φοιτητές281. Παράλληλα, η επιείκεια των καθηγητών στις εξετάσεις, ιδιαίτερα
στη Νοµική και την Ιατρική Σχολή, αποτέλεσε ένα θέµα που καυτηρίασαν αρκετοί
πρυτάνεις. Λόγου χάρη, από τους 130 φοιτητές που προσήλθαν σε κάθε είδους εξετάσεις
το ακαδηµαϊκό έτος 1862-63, απορρίφθηκαν µόλις τρεις. «Τι αποδεικνύει τούτο»,
αναρωτήθηκε ο πρύτανης Π. Παπαρρηγόπουλος, «την έκτακτον, την µοναδικήν των παρ’
ηµίν φοιτώντων νέων εν τη επιστήµη επίδοσιν ή την έκτακτον των εξεταστών επιείκειαν
και των σπουδών την ασθένειαν;»282
Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορα µέτρα που θα αντιµετώπιζαν τα παραπάνω
φαινόµενα. Το γεγονός ότι το γυµνασιακό απολυτήριο δεν αποτελούσε εχέγγυο µιας
επαρκούς εγκυκλίου παιδείας, απαραίτητης για την παρακολούθηση ανώτερων
µαθηµάτων, οδήγησε σε προτάσεις για την επιβολή εισαγωγικών εξετάσεων. Το 1864, επί
υπουργίας Α. Κουµουνδούρου, συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούµενη από καθηγητές του
Πανεπιστηµίου και γυµνασιάρχες, ώστε να εξεταστεί και το ζήτηµα των απολυτηρίων,
«διδοµένων […] παρά των καθηγητών των γυµνασίων ατόπως ένεκα φόβου ή κατά

277

Λογοδοσία Π. Αργυροπούλου, 1852/53, 4.
Λογοδοσία Κ. Ασωπίου 1856/57, 11· Λογοδοσία Π. Παπαρρηγοπούλου, 1862/63, 18 και Λογοδοσία Ν.
Μ. ∆αµαλά, 1878/79, 13.
279
Π. Σ., 20 και 23 Μαΐ. 1872.
280
Λογοδοσία Ν. Μ. ∆αµαλά, 1878/79, 12-13.
281
Βλ. Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδου, 1867/68, 64· Λογοδοσία Κ. Βουσάκη, 1870/71, 13· Λογοδοσία Γ. Α.
Μακκά, 1873/74, 7· Π. Σ., 27 ∆εκ. 1878 και 11 Ιαν. 1880.
282
Λογοδοσία Π. Παπαρρηγοπούλου, 1862/63, 17-18. Να σηµειωθεί εδώ ότι µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος
1903-1904 το φυσικό τµήµα απέρριψε εντελώς στις εξετάσεις µόλις έναν φοιτητή. Την ίδια περίοδο στο
µαθηµατικό τµήµα καταγράφονται 12 απορρίψεις, µε τις 3 από αυτές να αφορούν το ίδιο πρόσωπο και την
πλειονότητα αυτών να παρατηρούνται από το τέλος του αιώνα και µετά. Από αυτούς τους 10 απορριφθέντες,
οι 9 επανήλθαν και έλαβαν δίπλωµα.
278
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χάριν»283. Ορισµένοι, ακολουθώντας το παράδειγµα των πρωσικών γυµνασίων, πρότειναν
το διορισµό «λογίων ανδρών» που εν είδει «επιτρόπων» θα επέβλεπαν τις απολυτήριες
εξετάσεις των γυµνασίων, ωστόσο αυτή η πρόταση θεωρήθηκε ανεφάρµοστη. Η πρόταση,
αντιθέτως, που έγινε αποδεκτή αφορούσε τη σύσταση επιτροπής από καθηγητές του
Πανεπιστηµίου, που θα εξέταζε όσους έφεραν γυµνασιακά απολυτήρια, επιτρέποντας
στους επιτυχόντες να εγγραφούν στο Πανεπιστήµιο και στέλνοντας τους υπόλοιπους
«όπως κάλλιον συµπληρώσωσι τας γυµνασιακάς αυτών σπουδάς ή τραπώσιν εις άλλο
έργον βίου». Ωστόσο, η πρόταση αυτή τελικά δεν νοµοθετήθηκε, και το ζήτηµα παρέµεινε
σε εκκρεµότητα, µε τις προηγούµενες δύο προτάσεις να κυριαρχούν στις σχετικές
συζητήσεις284.
Ο θεσµός των εισαγωγικών εξετάσεων περιλήφθηκε για πρώτη φορά στο σχέδιο
οργανισµού του Πανεπιστηµίου που υποβλήθηκε το 1868, ορίζοντας ότι «ουδείς
εγγράφεται εις τους φοιτητάς, εάν µη εξετασθείς πρότερον υπό επιτροπής καθηγητών του
Πανεπιστηµίου, δια Βασιλικού διατάγµατος διοριζοµένης, ευρεθή προς τούτο ικανώς
παρεσκευασµένος» (άρθρο 36)». Ο υπουργός Α. Μαυροµιχάλης δικαιολόγησε αυτή την
επιλογή του αναφέροντας ότι «οι µη έχοντες την αναγκαίαν εγκύκλιον µάθησιν στερούνται
των εδραίων θεµελίων, εφ’ ων δύναται να εποικοδοµήσωσιν εδραίον και το της επιστήµης
οικοδόµηµα, και αποβαίνουσιν ατελείς επιστήµονες, όθεν ου µόνον αυτοί, αλλά και άπασα
η κοινωνία βλάπτεται, και το Πανεπιστήµιον δεν εκπληροί εντελώς τον ευεργετικόν
σκοπόν, ον προτίθεται να εκπληρώση»285. Το συγκεκριµένο άρθρο διατηρήθηκε και στο
επόµενο σχέδιο του 1869, όπου ο υπουργός ∆. Σαράβας ανέφερε τη συµφωνία µέρους των
πανεπιστηµιακών286. Πράγµατι, αυτή την άποψη υποστήριξαν ορισµένοι καθηγητές, όµως
σε καµία περίπτωση δεν εξέφραζαν ακόµα την πλειοψηφία του σώµατος. Το σχέδιο της
Συγκλήτου, στο οποίο βασίστηκαν αυτά τα δύο σχέδια νόµου, δεν ανέφερε τίποτα για
εισαγωγικές εξετάσεις· άλλωστε, από νωρίτερα η Σύγκλητος είχε υποστηρίξει τη
διατήρηση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι οι
απολυτήριες εξετάσεις των γυµνασίων θα µπορούσαν να βελτιωθούν µε τον διορισµό
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Λογοδοσία Ε. Καστόρχη, 1871/72, 14-15.
Ορισµένοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου, όπως ο ∆. Στρούµπος και ο Ν. Σαρίπολος, υποστήριξαν ότι
προτού οι φοιτητές εγγραφούν στις πανεπιστηµιακές σχολές θα έπρεπε για ένα χρονικό διάστηµα να
παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και να εξεταστούν επιτυχώς σε ορισµένα γενικά µαθήµατα της Φιλοσοφικής
Σχολής, κατ’ αναλογία µε τις εξετάσεις του γαλλικού baccalauréat. Βλ. ∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί
ανατροφής και παιδεύσεως, 72-74 και Ν. Ι. Σαρίπολος, «Υπόµνηµα περί του κατωτέρου κλήρου και περί
εκπαιδεύσεως», 230.
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Έκθεσις επί του νοµοσχεδίου του περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου, 5.
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Εφηµερίς των Φιλοµαθών, αρ. 713-714, Σεπτ. 1869, 1883.
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«εποπτών»287. Στο ζήτηµα επανήλθε η Νοµική Σχολή το 1881, ζητώντας την καθιέρωση
των εισαγωγικών εξετάσεων για την εγγραφή των φοιτητών, όµως την πρόταση απέρριψε
αµέσως η Ιατρική και σύντοµα και η Φιλοσοφική Σχολή κατά πλειοψηφία288. Ο Π.
Κυριακός, από το βήµα του πρυτάνεως, εξηγεί γιατί «αντεστρατεύθηµεν κατά της γνώµης
πολλών εκ των παρ’ ηµίν αξιοτίµων συναδέλφων», εκθέτοντας την άποψη που τελικά
κυριάρχησε: «το νέον τούτο βάρος θεωρούµεν αλλότριον των καθηγητών του
Πανεπιστηµίου· […] διότι αν τα απολυτήρια δεν παρέχουσιν πίστιν και υπάρχει ανάγκη
αναθεωρήσεως αυτών προς τι εκδίδονται; Σκοπός κύριος της Πανεπιστηµιακής
διδασκαλίας είνε ουχί η προπαρασκευή αλλ’ η αποκλειστική της επιστήµης διδασκαλία.
[…] Η διόρθωσις λοιπόν έγκειται εις αυτά τα Γυµνάσια, τα οποία πρέπει όσον τάχιστα επί
το τελειότερον να καταρτισθώσιν»289.
Τις εισαγωγικές εξετάσεις προσπάθησε να θεσµοθετήσει στις αρχές του 1894 ο
υπουργός ∆. Καλλιφρονάς, κατά την τελευταία κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη. Σύµφωνα µε
το σχέδιο νόµου «Περί δοκιµασίας των εις το Πανεπιστήµιον εισερχοµένων», όποιος
ήθελε να εγγραφεί στο Πανεπιστήµιο, έπρεπε πρώτα να εξεταστεί γραπτώς στα ελληνικά,
τα στοιχειώδη µαθηµατικά, την ελληνική ιστορία και τη γαλλική γλώσσα. Την εξεταστική
επιτροπή θα συγκροτούσαν όλοι οι καθηγητές του φιλολογικού και του µαθηµατικού
τµήµατος290. Οι εισιτήριες εξετάσεις προβλέπονταν και στα δύο επόµενα νοµοσχέδια για
τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου, δηλαδή του 1896, όπου καθορίζονταν γραπτές
εξετάσεις στα ελληνικά και άλλο ένα γυµνασιακό µάθηµα που θα προέκυπτε από
κλήρωση291, και του 1899, όπου από τη σχετική «δοκιµασία» απαλλάσσονταν µόνο όσοι
ήθελαν να εγγραφούν στη Θεολογική και έφεραν πτυχίο της Ριζαρείου Σχολής ή των
Θεολογικών Σχολών Χάλκης και Ιεροσολύµων, ενώ οι ίδιες εξετάσεις προβλέπονταν και
κατά τις µετεγγραφές292. Βέβαια κανένα από αυτά τα σχέδια δεν ψηφίστηκε τελικά και οι
φοιτητές συνέχισαν να εγγράφονται µε το απολυτήριο γυµνασίου για αρκετά µεγάλο
χρονικό διάστηµα293.
287

Π. Σ., 1 ∆εκ. 1867.
Π. Σ., 6 Ιουν. 1881, Π. Σ. Ι. Σ., 23 Ιουν. 1881, Π. Σ. Φ. Σ., 14 ∆εκ. 1881 και 19 Μαρ. 1882. Λίγα χρόνια
πριν, το 1877, η Φιλοσοφική είχε απορρίψει πρόταση του υπουργείου για τη δηµιουργία µιας
«προακαδηµαϊκής» σχολής (Π. Σ. Φ. Σ., 25 Απρ. 1877)
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Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83, 11-12.
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288

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

331

Στο µεταξύ είχε σηµειωθεί µια σηµαντική µεταστροφή στην άποψη της Φιλοσοφικής
Σχολής, η οποία από τις αρχές της δεκαετίας του 1890 άρχισε να πιέζει έντονα για την
καθιέρωση των εισαγωγικών εξετάσεων294. Την ίδια αντίληψη συµµερίστηκαν και οι
καθηγητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, τονίζοντας παράλληλα την ύπαρξη
εισιτήριας δοκιµασίας στο Φαρµακευτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου, αλλά κυρίως τις
ανάλογες εξετάσεις του Πολυτεχνείου και της Σχολής Ευελπίδων, όπου λόγω της
ταυτόχρονης διδασκαλίας τους σε αυτά τα ιδρύµατα είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν
ιδίοις όµµασιν τη σηµασία τους. Σύµφωνα µε τον Ι. Χατζιδάκη, θα ήταν
«φιλανθρωπότερον» και «ευκολότερον» να αποκλείσουν νωρίς τον απόφοιτο γυµνασίου
«τον αφυώς έχοντα προς τας επιστήµας», παρά στις διδακτορικές εξετάσεις µετά από
τέσσερα ή πέντε χρόνια, επειδή «ο απόφοιτος του Γυµνασίου δύναται ευκολώτατα να
τραπή εις άλλο πρακτικόν έργον και να ευδοκιµήση εν αυτώ, ωφελών και εαυτόν και την
πατρίδα», καθώς αργότερα «µέγα µέρος αποβάλλει της δια τα πρακτικά επαγγέλµατα
απαιτουµένης δεξιότητος»295. Λίγο αργότερα, οι καθηγητές του φυσικού τµήµατος
ζήτησαν από το Υπουργείο την καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων, προβάλλοντας τη
συνήθη αιτιολόγηση για τη σηµασία της εγκυκλίου παιδείας: «η όσον ένεστι τελειοτέρα
εγκυκλοπαιδική µόρφωσις είνε η βάσις της του ατόµου αυτενεργείας, ου µόνο καθόσον
τούτο θέλει ταύτην µόνην χρησιµοποιήσει προς πορισµόν των του βίου, αλλά και όταν, και
κυρίως τότε, όταν πρόκειται η εγκυκλοπαιδική µόρφωσις ν’ αποτελέση την πρώτην
βαθµίδα τελειοτέρας περί τα γράµµατα αναπτύξεως αυτού»296. Σε µια περίοδο που
παρατηρούνται έντονες συζητήσεις για την αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος,
η Φιλοσοφική Σχολή, στο σύνολό της, προσπάθησε να ισχυροποιήσει το ρόλο της µέσω
της καθιέρωσης των εισιτήριων εξετάσεων, δεδοµένου ότι οι καθηγητές της θα
αποτελούσαν τις αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές. Η προσπάθεια αυτή στόχευε επίσης
και στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου, όπου η θέση της αποδυναµωνόταν µέσω της
σταδιακής εξασθένισης του θεσµού των γενικών µαθηµάτων.

Γαβρόγλου, Απόπειρες µεταρρύθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911-1981, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα
Θέµατα, 1982, 30, 166.
294
Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 14 Απρ. 1893, 19 Οκτ. 1895, 16 Απρ. 1898. Τις εισιτήριες εξετάσεις πρότεινε στο
Υπουργείο στις αρχές του 1893 και η Επιστηµονική Εταιρεία. Βλ. «Υπόµνηµα της Επιστηµονικής Εταιρείας
προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν», Αθηνά 5 (1893): 471-479. Η επιτροπή που συνέταξε αυτό το υπόµνηµα
αποτελούταν από τους καθηγητές της Φιλοσοφικής Ι. Χατζιδάκη, Γ. Χατζιδάκη, Σπ. Βάση, τον υφηγητή της
ίδιας σχολής Μ. Ευαγγελίδη, τον καθηγητή της Ιατρικής Ρ. Νικολαΐδη και τον αρχαιολόγο Π. Καββαδία.
295
Λογοδοσία Ι. Ν. Χατζιδάκη, 1894/95, 14.
296
Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 121.Το παράθεµα προέρχεται από υπόµνηµα όλων των
καθηγητών του φυσικού τµήµατος προς το Υπουργείο µε αίτηµα την καθιέρωση των εισιτήριων εξετάσεων
και το χωρισµό της Φιλοσοφικής Σχολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

332

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργία του Πανεπιστηµίου οι φοιτητές δεν έδειξαν µεγάλο
ενδιαφέρον για τα γενικά µαθήµατα, ιδιαίτερα εκείνοι της Νοµικής και της Ιατρικής, που
τα θεωρούσαν περιττό βάρος στις σπουδές τους. Ήδη από το 1849 διαβάζουµε σε
φοιτητικό φυλλάδιο: «ο οργανισµός απαιτεί δια τους φοιτητάς των δύω σχολών σπουδήν
και σωρείας τινος φιλολογικών µαθηµάτων, άνευ των οποίων ούτε εις εξετάσεις είνε
δεκτός τις, ούτε διδάκτωρ ν’ αναγορευθή εποµένως δύναται. Τοιαύτη απαίτησις, την
οποίαν αξιοί ο τοιούτος οργανισµός δεν γίνεται µε τοιαύτην σύγχυσιν ούτε εις την Γαλλίαν
ουδ’ εις άλλην της Ευρώπης ακαδηµίαν αν δεν απατώµεθα· και µόλον τούτο εις τα
φωτεινά αυτά έθνη οι φοιτηταί υποχρεούνται εις µόνον τα ειδικά µαθήµατα της
επιστήµης»297. Στα µέσα της δεκαετίας του 1860, ορισµένοι φοιτητές της Ιατρικής
ζήτησαν να απαλλαγούν από τα µαθήµατα της γενικής ιστορίας και των στοιχειωδών
µαθηµατικών, µε το σκεπτικό ότι τα είχαν διδαχθεί στο γυµνάσιο και επιπλέον οι ώρες
διδασκαλίας τους συνέπιπταν µε ορισµένα ειδικά µαθήµατα, ένα αίτηµα που η σχολή τους
θεώρησε εύλογο298. Τα επόµενα χρόνια τις απόψεις των φοιτητών για τα γενικά µαθήµατα
άρχισαν να συµµερίζονται και οι καθηγητές τους, µε αποτέλεσµα από τις αρχές της
δεκαετίας του 1880 η Σύγκλητος να αναγνωρίσει το δικαίωµα κάθε σχολής να ορίσει εκ
νέου τα µαθήµατα που θεωρούσε αναγκαία και απαραίτητα για τους φοιτητές της,
µολονότι η νοµοθετική επικύρωση των αποφάσεων από το Υπουργείο πάντα
καθυστερούσε299.
Η Θεολογική Σχολή από το 1878 αποφάσισε να απαλλάξει τους φοιτητές της από
µαθήµατα που είτε δεν διδάσκονταν είτε είχε καθιερωθεί να µην εξετάζονται. Έτσι, τα
µαθηµατικά και η πειραµατική φυσική αφαιρέθηκαν άµεσα, τα «φιλοσοφικά» µαθήµατα
(λογική, µεταφυσική, ηθική, ψυχολογία) σταδιακά αντικαταστάθηκαν από ένα γενικότερο
µάθηµα φιλοσοφίας, ενώ διατηρήθηκαν η γενική ιστορία και η ελληνική και λατινική
φιλολογία ως γενικά µαθήµατα, µε την εξέταση των δύο κλασικών γλωσσών να
προηγείται της εξέτασης των ειδικών µαθηµάτων300. Την ίδια λογική ακολούθησε και η
Νοµική Σχολή, απαλλάσσοντας τους φοιτητές από τη φυσική και τα µαθηµατικά, και
αποδεχόµενη ως γενικά µαθήµατα τη φιλοσοφία και τη γενική ιστορία, την τελευταία
εφόσον διδασκόταν. Παράλληλα, το φυσικό δίκαιο, που αρχικά προβλεπόταν ως γενικό
µάθηµα όλων των σχολών, διδασκόταν προ πολλού ως ειδικό µάθηµα της σχολής301. Παρ’
297
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όλα αυτά, οι φοιτητές της Νοµικής συνέχισαν να αντιδρούν στην υποχρέωση των γενικών
µαθηµάτων, διαµαρτυρίες που εντάθηκαν τον Οκτώβριο του 1894, όταν µε διάταγµα
διατηρήθηκαν ως γενικά µαθήµατα η φιλοσοφία και η γενική ιστορία. ∆ύο µήνες
αργότερα το Υπουργείο κατάργησε κάθε προηγούµενη διάταξη, απαλλάσσοντας τους
φοιτητές της Νοµικής από οποιαδήποτε υποχρέωση εξέτασης σε γενικά µαθήµατα302. Η
Ιατρική Σχολή αποφάσισε να εξετάζει τους φοιτητές της στη φυσική, τη χηµεία και τη
φυσική ιστορία, αλλά να ζητά απλώς αποδείξεις ακροάσεως για την ιστορία, τη φιλοσοφία
και τα µαθηµατικά. Σύντοµα, όµως, απάλλαξε τους φοιτητές της από µαθήµατα «αλλότρια
της ιδίας επιστήµης», µε το επιπλέον σκεπτικό ότι είχαν παράλληλα αυξηθεί τα ειδικά
µαθήµατα της σχολής. Συνεπώς ως γενικά µαθήµατα αναγνωρίστηκαν µόνο µαθήµατα
φυσικών επιστηµών, δηλαδή η φυσική, η χηµεία, η βοτανική και η ζωολογία303. Καθώς η
βοτανική και η χηµεία αποτελούσαν προηγουµένως ειδικά µαθήµατα της σχολής, το
Υπουργείο ενέκρινε άµεσα αυτή την αλλαγή304, ενώ οι υπόλοιπες µεταβολές κυρώθηκαν
νοµοθετικά στα 1897-1898, οπότε περιλήφθηκε στα γενικά µαθήµατα και η
ορυκτολογία305. Παράλληλα, από παλαιότερα είχε καθιερωθεί και η πρακτική εξάσκηση
των φοιτητών της Ιατρικής στο εργαστήριο της χηµείας. Η Φιλοσοφική αντέδρασε σε όλες
αυτές τις αλλαγές, προσπαθώντας αρχικά να επιβάλει την εξέταση µαθηµάτων που δεν
διδάσκονταν, δηλαδή µαθηµάτων όπως η γενική ιστορία και τα στοιχειώδη µαθηµατικά,
που συγκέντρωναν άλλωστε και τις περισσότερες αντιδράσεις των φοιτητών. Τον
Νοέµβριο του 1884 έλαβε µια σχετική απόφαση, απευθυνόµενη φαινοµενικά στα τµήµατά
της, αλλά µε σαφώς ευρύτερη στόχευση, όµως η αντίδραση του Υπουργείου υπήρξε
άµεση, οπότε δεν τέθηκε ξανά ανάλογο θέµα306. Αν το κλίµα κατά τις πρώτες δεκαετίες
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου υπήρξε εξαιρετικά ευνοϊκό για τον θεσµό των γενικών
µαθηµάτων, τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα παρατηρήθηκε η βαθµιαία υποχώρησή
τους έναντι ενός κλίµατος αυξανόµενης εξειδίκευσης. Αρκετά παραδοσιακά γενικά
µαθήµατα, που στόχευαν στη γενική καλλιέργεια των αποφοίτων, καταργήθηκαν, ενώ,
όπως φαίνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ιατρικής, µαθήµατα που παλαιότερα
εξετάζονταν ως ειδικά µετατοπίστηκαν στην κατηγορία των γενικών, ως προετοιµασία για
τη διδασκαλία περισσότερο εξειδικευµένων µαθηµάτων. Όλες αυτές οι αλλαγές
302
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περιλήφθηκαν στο νέο οργανισµό του Πανεπιστηµίου του 1911, όπου δεν υπάρχει πια η
κατηγορία των γενικών µαθηµάτων µε την παλαιά έννοια307.
Πάντως, οι παραπάνω µεταβολές µπορεί να διευκόλυναν τους φοιτητές στην
καλύτερη οργάνωση των σπουδών, όµως δεν επέλυαν τα ζητήµατα της ελλιπούς φοίτησης
και της επιείκειας των εξεταστών. Ένα µέτρο που προωθήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση
ήταν η καθιέρωση των ετήσιων εξετάσεων, σε αντίθεση µε τη µία και µοναδική εξέταση
στο τέλος των σπουδών. Ο ∆. Στρούµπος περιέγραψε ως ακολούθως την επικρατούσα
κατάσταση στο µέσο της δεκαετίας του 1850: «οι πλείστοι των φοιτητών, είτε εξ αγνοίας,
είτε υπό εσφαλµένης κρίσεως οδηγούµενοι, δεν καρπούνται αρκούντως εκ της σπουδής,
επειδή ακροώνται φύρδην µίγδην κατά το δοκούν αυτοίς γενικών τε και ειδικών
µαθηµάτων συγχρόνως, τούτων δε πάλιν υπεκφεύγουσι τινά εν γνώσει ή εξ ανάγκης,
προερχοµένης εκ της περί την σπουδήν αταξίας, ην προέκριναν». Καθώς οι οδηγοί
σπουδών που εκδόθηκαν, ή οι «από καθέδρας» οδηγίες, δεν είχαν κανένα πρακτικό
αποτέλεσµα, απαιτείται «ίνα επιβληθή δια νόµου η τάξις»308. Έτσι, στο σχέδιο οργανισµού
του Πανεπιστηµίου του 1860 προβλέφθηκε για πρώτη φορά η καθιέρωση ετήσιων
προφορικών εξετάσεων στα µαθήµατα κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Η γενική εξέταση στο
τέλος των σπουδών αφορούσε τα µαθήµατα του τελευταίου έτους και ορισµένα άλλα που
θα καθορίζονταν αργότερα µε διάταγµα (άρθρο 36). Οι λόγοι που ώθησαν τον υπουργό Θ.
Ζαΐµη και την επιτροπή πανεπιστηµιακών που συνέταξε το σχέδιο στην υιοθέτηση αυτού
του «κηδεµονευτικωτέρου» «γαλλικού» συστήµατος ήταν αφενός επειδή «αναγκάζει τον
φοιτητήν να είναι ενήµερος εις τας µελέτας του, εµποδίζει την κακήν χρήσιν του χρόνου,
και να προσλαµβάνη ως σύµµαχον της επιµελείας του, την ανάµνησιν ότι κατά το τέλος
του έτους θέλει παρουσιασθή ενώπιον των εξεταστών του», αφετέρου διότι θεωρήθηκε
«συµφωνότερον προς την ζωηρότητα και τον πνευµατικόν χαρακτήρα του Έλληνος
φοιτητού»309. Οι ετήσιες εξετάσεις εισήχθησαν ξανά σε επόµενο σχέδιο του 1867, µε το
ανάλογο επιχείρηµα ότι οι φοιτητές «έχουσιν ανάγκην χειραγωγήσεως τινός και
επιτηρήσεως […] ίνα µη εις την ιδίαν εαυτών κρίσιν εφιέµενοι την ευόλισθον και
ευπερίσπαστον εκτρέπονται και άκοντες πολλάκις της οδού ην εξελέξαντο»310.
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Βλ. Συλλογή νόµων και Β. διαταγµάτων περί οργανισµού του Εθνικού και του Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου, 36-40, 48-61.
308
∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, 73. Το ίδιο αίτηµα διατύπωσε λίγο
αργότερα και ο Ν. Σαρίπολος, αντιτιθέµενος στις ελευθερίες που διακήρυσσαν οι «παρ’ ηµίν γερµανίζοντες
λόγιοι», οι οποίες κατ’ αυτόν οδηγούσαν στην ηµιµάθεια. Βλ. Ν. Ι. Σαρίπολος, «Υπόµνηµα περί του
κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως», 258.
309
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της έκτης βουλευτικής περιόδου, Β΄,
1094, 1415.
310
Παρατίθεται στο Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 287.
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Ωστόσο, ο θεσµός των ετήσιων εξετάσεων δεν έγινε δεκτός από το Πανεπιστήµιο. Η
Σύγκλητος εξέφρασε την αντίθεσή της, θεωρώντας έναν τέτοιο νόµο «δυσεφάρµοστον, ή
µάλλον ειπείν ανεφάρµοστον», προβάλλοντας µια σειρά από πρακτικά ζητήµατα: ο µικρός
αριθµός των καθηγητών δεν επαρκούσε για τη διαρκή διεξαγωγή εξετάσεων· ο πολύς
κόπος και ο χρόνος που απαιτούνταν θα είχε βλαπτικές συνέπειες στο επίπεδο της
διδασκαλίας· ο ολοένα και αυξανόµενος αριθµός των εξεταζοµένων θα οδηγούσε στην
επιεική αντιµετώπισή τους λόγω έλλειψης χρόνου311. Όµως, τα αίτια αυτής της αντίθεσης
ήταν βαθύτερα. Σύµφωνα µε τη µειοψηφούσα άποψη ενός µέλους της επιτροπής σύνταξης
του σχεδίου του 1867, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ κατώτερης, µέσης και ανώτερης
εκπαίδευσης. Στα σχολεία των δύο πρώτων βαθµίδων, «ο παις δια την απειρίαν της
παιδικής ηλικίας, και δια την συνήθως ενασχόλησιν εις έργα µνήµης µάλλον ή
συλλογισµού χρήζοντα, και εις ενδιατριβήν προς ποικίλας και ετερογενεία µαθήσεις έχει
ανάγκην ενδελεχούς επιβλέψεως και εξελέγξεως». Ο διαρκής έλεγχος δεν αρµόζει,
αντιθέτως, σε έναν φοιτητή του Πανεπιστηµίου, ο οποίος «χειραφετούµενος τον νουν δεν
ζητεί µηχανικήν τινα σπουδήν γνώσεων, ή µηµονικήν εξάσκησιν αλλά την έγερσιν εν
εαυτώ του επιστηµονικού πνεύµατος, και την µέθοδον του να ευρίσκη την επιστηµονικήν
αλήθειαν»312. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Π. Καλλιγάς, τόσο σε µία δριµεία κριτική
του σχεδίου του 1867 όσο και από το πρυτανικό βήµα. Η εισαγωγή των ετήσιων
εξετάσεων θα οδηγούσε στη µετατροπή του Πανεπιστηµίου σε ένα είδος ανώτερου
γυµνασίου· µάλιστα δεν δίστασε να κατηγορήσει τον υπουργό ότι µε αυτό τον τρόπο ήθελε
«να σχηµατίση εν τω πανεπιστηµίω νευρόσπαστα». Η ανώτερη διδασκαλία έχει άλλο
σκοπό, «ν’ αναφλέξη εν ηµίν τον σπινθήρα της ιδίας κρίσεως δια της ενασκήσεως εις την
λογική εξέτασιν των πραγµάτων και εις την ανεύρεσιν της αλληλουχίας αυτών», ενώ τόσο
η «πείρα» όσο και ο «ορθός λόγος» διδάσκουν ότι «η πνευµατική ανάπτυξις είναι
αχώριστος της ελευθερίας» Κατά συνέπεια η προτροπή είναι σαφής: «άφετε έκαστον να
επιδώση εις ό,τι αρέσκεται». Οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνταν αποδίδονται από τον
Καλλιγά στην µερική και αποσπασµατική µεταφορά του συστήµατος των γερµανικών
πανεπιστηµίων, εποµένως οι παρεµβάσεις θα έπρεπε να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση,
και όχι µε την υιοθέτηση ενός διαµετρικά αντίθετου συστήµατος313.

311

Βλ. Π. Σ., 1 ∆εκ. 1867 και Εφηµερίς των Φιλοµαθών, αρ. 713-714, Σεπτέµβριος 1869, 1883-1884.
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της έκτης βουλευτικής περιόδου, Β΄,
1416.
313
Π. Καλλιγάς, «Περί του νέου νοµοσχεδίου περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου», Μελέται νοµικαί,
πολιτικαι, οικονοµολογικαί, ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. και λόγοι εν τη Εθνοσυνελέυσει και τη Βουλή, εκδ. Γ.
Π. Καλλιγάς, 2 τόµ., Αθήνα 1899, Β΄, 373-389 και Λογοδοσία Π. Καλλιγά 1869/70, 8-11.
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Οι αντιλήψεις αυτές είχαν ευρύτερη απήχηση, µε αποτέλεσµα οι ετήσιες εξετάσεις
να µην συµπεριληφθούν σε επόµενα σχέδια. Το «φιλελεύθερο» σύστηµα, που απέβλεπε
στην ανάπτυξη της επιστήµης καθεαυτής, συνέχισε να υπερισχύει του «καταναγκαστικού»
ή «µηχανικού», το οποίο είχε µεν σκοπό «την υπηρεσίαν της πολιτείας», καθιστούσε
όµως παράλληλα «την επιστήµην µέσον», µη συνάδοντας έτσι µε το σκοπό του
Πανεπιστηµίου314. Παρ’ όλο που οι οπαδοί των ετήσιων εξετάσεων αυξάνονταν µε την
πάροδο του χρόνου, χωρίς να περιορίζονται µόνο σε υπέρµαχους του γαλλικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν κατόρθωσαν να επιβάλουν την άποψή τους µέχρι το τέλος
του αιώνα315. Μόλις µε το νέο κανονισµό του 1911 καθιερώθηκαν οι γραπτές και
προφορικές «τµηµατικές» εξετάσεις στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, πριν από την
«πτυχιακή» εξέταση στο τέλος των σπουδών, η οποία τώρα οδηγούσε σε ένα πτυχίο,
καθώς ο τίτλος του διδάκτορα απονεµόταν µέσω της γνωστής, σηµερινής διαδικασίας. Η
µόνη αλλαγή που τελικά υιοθετήθηκε στο εξεταστικό σύστηµα αφορούσε στο χωρισµό
των εξετάσεων σε µια προκαταρκτική εξέταση στο µέσο των σπουδών και σε µια τελική
για τη λήψη διπλώµατος.
Η πρόταση αυτή τέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1860, µε τη Φιλοσοφική και
την Ιατρική να προτείνουν έκτοτε την εξέταση των γενικών και βοηθητικών µαθηµάτων
µετά από διετή φοίτηση και την εξέταση των ειδικών µαθηµάτων στο τέλος των σπουδών,
χωρίς όµως να ληφθεί εύκολα κάποια οριστική απόφαση316. Ο χωρισµός των εξετάσεων
θα οργάνωνε καλύτερα τις σπουδές των φοιτητών, αποτελώντας µια ενδιάµεση λύση
µεταξύ του ισχύοντος συστήµατος και των προτεινόµενων ετήσιων εξετάσεων. Ωστόσο,
έθετε άµεσα το ζήτηµα του ορισµού των γενικών και ειδικών µαθηµάτων σε κάθε σχολή,
σε µια εποχή που όπως είδαµε είχε αρχίσει να συζητείται έντονα η χρησιµότητα του
θεσµού των γενικών µαθηµάτων και να προτείνονται αλλαγές από τις σχολές. Οι
καθηγητές που αντιδρούσαν και έφερναν προσκόµµατα στον χωρισµό, συνήθως ήταν οι
ίδιοι που υπερασπίζονταν το φιλελεύθερο µοντέλο σπουδών και τον ανώτερο σκοπό του
Πανεπιστηµίου. Παρότι συχνά τέθηκαν νοµικά κωλύµατα που εµπόδιζαν µια τέτοια
µεταβολή, δηλαδή ότι µια υπουργική απόφαση ή ένα διάταγµα δεν µπορούσαν να
τροποποιήσουν τον κανονισµό του Πανεπιστηµίου, τα αίτια ήταν βαθύτερα και φαίνεται
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Οι προσδιορισµοί ανήκουν στον καθηγητή της φιλοσοφίας Ν. Κοτζιά (Π. Σ. Φ. Σ., 30 Απρ. 1881).
Το 1891 το ζήτηµα απασχόλησε ξανά τη Σύγκλητο. Ο πρύτανης Γ. Μιστριώτης υποστηρίζει ότι «ως
σπουδάσας εν Γερµανία δεν έχω στοργήν προς τας ενιαυσίους εξετάσεις». Ωστόσο, δεν είχε πρόβληµα να
προτείνει την ετήσια εξέταση των φοιτητών, επειδή «είµεθα λαός µεσηµβρινός και οι ηµέτεροι φοιτηταί δεν
µελετώσι». Η ισχνή πλειοψηφία που συγκέντρωσε η πρότασή του δεν του επέτρεψε να την διαβιβάσει στο
Υπουργείο (Π. Σ., 22 Αυγ. 1891).
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να εντοπίζονται στο εσωτερικό της ίδιας της Φιλοσοφικής Σχολής, που ταυτόχρονα
προωθούσε το θέµα. Ο χωρισµός των εξετάσεων άνοιγε το δρόµο για την υποβάθµιση των
γενικών µαθηµάτων, συνεπώς και για την αµφισβήτηση της κεντρικής θέσης της Σχολής,
αλλά και για την εισαγωγή ενός κλίµατος εξειδίκευσης, που θα υπέσκαπτε τη θεµελιώδη
ουσία της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τον Ηρ. Μητσόπουλο, αν ο
χωρισµός των εξετάσεων µπορούσε τελικά να γίνει αποδεκτός για τις τρεις άλλες σχολές
του Πανεπιστηµίου, σε συνεννόηση όµως µε τη Φιλοσοφική για τον ορισµό των
µαθηµάτων, σε καµία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν για την τελευταία, τη σχολή
δηλαδή στην οποία «κυρίως αρµόζει η λέξις universitas», και που παρήγε επιπλέον
διδακτικό προσωπικό για τα σχολεία της µέσης εκπαίδευσης, µε τις ευθύνες που αυτό
συνεπάγεται. Γι’ αυτόν, ακόµα και οι φοιτητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος θα
έπρεπε να διδάσκονται και να εξετάζονται στην αρχαία ελληνική γλώσσα, «ήτις και
ανθρωπίζει και αναγκαία είναι εις ορθήν ονοµασίαν τοσούτων νέων εννοιών και
πραγµάτων των επιστηµών ιδίως την σήµερον λεγοµένων (sciences)»317. Τελικά, τον
Ιούνιο του 1881 ο χωρισµός των εξετάσεων έγινε αποδεκτός από όλες τις σχολές318. Το
Νοέµβριο του επόµενου έτους εγκρίθηκε από το Υπουργείο µέσω διατάγµατος319.
Σύµφωνα µε αυτό, οι φοιτητές όλων των σχολών µετά από δύο έτη σπουδών θα
εξετάζονταν «δια µιας» σε όλα τα «γενικά και αναγκαία» µαθήµατα, ενώ σε περίπτωση
αποτυχίας θα επαναλάµβαναν την εξέταση µετά από ένα έτος. Το διάταγµα αποτελεί
ουσιαστικά µια συµβιβαστική λύση, καθώς για το ποια θα ήταν αυτά τα µαθήµατα
παρέπεµπε στις διατάξεις του διατάγµατος περί εξετάσεων του 1842. Αυτό προκάλεσε την
αντίδραση

των

σχολών,

συµπεριλαµβανοµένης

της

Φιλοσοφικής,

καθώς

δεν

ανταποκρινόταν στις επιθυµίες τους αναφορικά µε τον καθορισµό των µαθηµάτων, µη
λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που είχαν συντελεστεί µέσω της δηµιουργίας νέων εδρών
ή του χωρισµού άλλων, µε αποτέλεσµα το διάταγµα να µην εφαρµοστεί άµεσα320. Τα
επόµενα χρόνια οι συζητήσεις συνεχίστηκαν, µε το Υπουργείο να εγκρίνει κατά
περίπτωση αλλαγές στα µαθήµατα που πρότειναν οι σχολές, χωρίς να προχωρήσει σε
κάποια συνολική νοµοθετική ρύθµιση321. Το ίδιο συνέβη και µε το θέµα της
316

Βλ. Π. Σ., 16 Ιαν. και 27 Φεβ. 1865· Λογοδοσία Ηρ. Μητσοπούλου, 1864/65, 11· Π. Σ. Φ. Σ., 28 Οκτ.
1867· Π. Σ., 1 ∆εκ. 1867 και Λογοδοσία Κ. Βουσάκη 1870/71, 15.
317
Π. Σ. Φ. Σ., 30 Απρ. και 5 Μαΐ 1881.
318
Π. Σ., 6 Ιουν. 1881.
319
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 73.
320
Βλ. Π. Σ., 15 Ιαν. και 25 Απρ 1883 και Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83, 12-13.
321
Τον Φεβρουάριο του 1893 ψηφίστηκε ο νόµος ˏΒΡΠ΄ «Περί των εδρών και των µαθηµάτων του Εθνικού
Πανεπιστηµίου», ενώ τον Αύγουστο του ίδιου έτους ψηφίστηκε ο εκτελεστικός του, που καθόριζε
λεπτοµερέστερα τα µαθήµατα, και τον Μάιο του 1894 µία τροποποίησή του. Όµως, τον Αύγουστο του 1895
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µεταρρύθµισης του κανονισµού των εξετάσεων του 1842, για τον οποίο σταδιακά
ψηφίστηκαν διατάγµατα για κάθε σχολή, χωρίς όµως να επιφέρουν κάποια ριζική
µεταβολή στον τρόπο που διενεργούνταν έως τότε οι εξετάσεις322.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα αναφερθούµε στις µεταβολές που σηµειώθηκαν
στα µαθήµατα του µαθηµατικού και του φυσικού τµήµατος την περίοδο που µας
απασχολεί. Από τα γενικά µαθήµατα που προέβλεπε το διάταγµα του 1842 και
εξετάζονταν προφορικά, διατηρήθηκαν ανελλιπώς ορισµένα φιλοσοφικά µαθήµατα
(λογική, µεταφυσική, ψυχολογία), η γενική ιστορία και η πειραµατική φυσική. Το φυσικό
δίκαιο µάλλον δεν εξετάστηκε ποτέ, ενώ τα στοιχειώδη µαθηµατικά σταµάτησαν να
διδάσκονται από τη δεκαετία του 1860. Στη θέση του απαιτήθηκαν γνώσεις άλγεβρας,
γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, χωρίς όµως να είναι σαφές κατά πόσο πράγµατι
εξετάζονταν, ιδιαίτερα στην περίπτωση των φοιτητών του φυσικού τµήµατος. Στο τέλος
της δεκαετίας του 1860 προστέθηκαν στα γενικά µαθήµατα του µαθηµατικού οι γενικές
αρχές των µαθηµάτων της φυσικής ιστορίας και οι στοιχειώδεις γνώσεις της γενικής
χηµείας323, µαθήµατα που µε την πάροδο του χρόνου περιορίστηκαν στην ορυκτολογία και
γεωλογία και τα στοιχεία της ανόργανης χηµείας. Αναφορικά µε τα ειδικά µαθήµατα
ακολουθήθηκε το διάταγµα, από τη στιγµή που όλα τα σχετικά µαθήµατα διδάχθηκαν
κανονικά. Οι φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος εξετάζονταν στην τριγωνοµετρία, την
ανώτερη άλγεβρα, την αναλυτική γεωµετρία, τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό,
τη θεωρητική µηχανική και την αστρονοµία, ενώ οι συνάδελφοί τους του φυσικού
τµήµατος στη γεωλογία, την ορυκτολογία, τη βοτανική, τη ζωολογία, τη φυσική, τη χηµεία
και την αστρονοµία. Λόγω της έκτασης ορισµένων µαθηµάτων, απαιτήθηκαν από τους
φοιτητές αποδείξεις ακρόασης για δύο ακαδηµαϊκά έτη, µε την πρώτη να αφορά τη
διδασκαλία του γενικού µέρους του µαθήµατος και τη δεύτερη ένα πιο εξειδικευµένο,
ειδικό µάθηµα διδασκόµενο από τον ίδιο καθηγητή.
Τον Σεπτέµβριο του 1882 η Φιλοσοφική Σχολή, µετά από συζήτηση των εισηγήσεων
των τριών τµηµάτων της, υπέβαλε στο Υπουργείο πρόταση για τον ορισµό των γενικών
και ειδικών µαθηµάτων κάθε τµήµατος324. Εκεί προτάθηκε η διαίρεση του φυσικού
τµήµατος σε δύο νέα: το φυσικοχηµικό και το φυσικοϊστορικό ή φυσιογραφικό. Και στα
δύο τµήµατα προτάθηκαν ως γενικά µαθήµατα η ψυχολογία, η λογική, η µεταφυσική, η

όλοι αυτοί οι νόµοι καταργήθηκαν, επαναφέροντας σε ισχύ το παλαιότερο θεσµικό πλαίσιο µέχρι τη σύνταξη
του οριστικού κανονισµού του Πανεπιστηµίου. Βλ. Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 1-22.
322
Για την περίπτωση της Φιλοσοφικής βλ. το σχετικό διάταγµα του 1894 στο Νόµοι και διατάγµατα (18861895), 36-44.
323
Π. Σ. Φ. Σ., 11 και 18 Νοεµ. 1867.
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γενική ιστορία, η άλγεβρα, η τριγωνοµετρία, η επίπεδη αναλυτική γεωµετρία, τα στοιχεία
αστρονοµίας και η επίλυση γραπτών µαθηµατικών προβληµάτων. Επιπλέον, στο µεν
φυσικοχηµικό τµήµα ορίζονταν τα τέσσερα µαθήµατα της φυσικής ιστορίας, στο δε
φυσιογραφικό η πειραµατική φυσική, η γενική χηµεία και η ανατοµία ή φυσιολογία.
Αντίστοιχα διακρίνονταν τα ειδικά µαθήµατα, καθώς οι φοιτητές του φυσικοχηµικού
τµήµατος θα έπρεπε να εξετάζονται στη «φυσική µετ’ ασκήσεων», τη χηµεία, την
αναλυτική χηµεία, θεωρητικά και πρακτικά, ενώ οι αντίστοιχοι του φυσιογραφικού στα
τέσσερα µαθήµατα της φυσικής ιστορίας και επιπλέον στην παλαιοντολογία, τη
συγκριτική ανατοµία και τη «δοκιµαστική ή καµινευτήρ αυλό». Το Υπουργείο δεν
ενέκρινε αυτή τη διαίρεση, αλλά και τα γενικά µαθήµατα που προτάθηκαν325. Παράλληλα,
την εποχή αυτή κορυφώθηκαν οι αντιπαραθέσεις τόσο µεταξύ των τριών τµηµάτων της
Σχολής, όσο και στο εσωτερικό καθενός από αυτά, αντιπαραθέσεις οι οποίες είχαν
εκδηλωθεί από παλαιότερα και αφορούσαν τα αναγκαία µαθήµατα για τους φοιτητές τους.
Για παράδειγµα, η διατήρηση της πειραµατικής φυσικής ως γενικού µαθήµατος των
φιλολόγων ή η απαίτηση για την εξέταση των γενικών αρχών της φυσικής ιστορίας
συνάντησαν έντονες αντιδράσεις από το φιλολογικό τµήµα. Το ίδιο συνέβη και στα δύο
άλλα τµήµατα, λόγω της µη διδασκαλίας της ιστορίας της φιλοσοφίας, της διατήρησης της
µεταφυσικής ή της κατάργησης του µαθήµατος της ηθικής. Όλα αυτά είχαν ως
αποτέλεσµα την αρνητική απάντηση του Υπουργείου, ταυτόχρονα µε την αποστολή
εγγράφου στην Πρυτανεία, όπου ανέφερε ότι η Φιλοσοφική δεν µπορεί να ελαττώσει ή να
µεταρρυθµίσει τα γενικά µαθήµατα που προέβλεπε το διάταγµα του 1842, «εκτός αν
νοµίζη ορθόν και ωφέλιµον ν’ αυξήση αυτά», τονίζοντας ότι θα συναινούσε σε αλλαγές
µόνο στην περίπτωση που αυτές «τύχωσι της αποδοχής και κυρώσεως παρά της φιλ.
Σχολής ολοκλήρου» και «όταν υποβληθώσιν ηµίν κατά τα διατεταγµένα»326. Πράγµατι,
στη συνέχεια εγκρίθηκαν τα ειδικά µαθήµατα που υποβλήθηκαν για το φιλολογικό τµήµα,
αφήνοντας αµετάβλητα τα µαθήµατα των άλλων δύο τµηµάτων.
Το 1886 οι καθηγητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος πρότειναν τον ορισµό ως
γενικών µαθηµάτων του φυσικού τµήµατος της τριγωνοµετρίας, της ανώτερης άλγεβρας,
της αναλυτικής γεωµετρίας και της στοιχειώδους µηχανικής, παράλληλα µε τη µετατροπή
της αστρονοµίας από ειδικό σε γενικό µάθηµα, χωρίς όµως να ληφθεί κάποια τελική
απόφαση327. Το 1891 επανήλθαν στο ζήτηµα, δεδοµένης της απροθυµίας των φοιτητών
324

Π. Σ. Φ. Σ., 18 Σεπτ. 1882.
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 86.
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Στο ίδιο, 87.
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Π. Σ. Φ. Σ., 26 Νοεµ. 1886.
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του φυσικού τµήµατος να παρακολουθήσουν µαθήµατα µαθηµατικών, αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι «ως νυν έχουσι τα των φυσικών επιστηµών η σπουδή αυτών µάλιστα
δε της ιδίως φυσικής είναι ατελής ή σχεδόν αδύνατος άνευ της µαθηµατικής επιστήµης».
Το Υπουργείο αυτή τη φορά ενέκρινε την απόφαση, έτσι από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος
οι φοιτητές του φυσικού τµήµατος έπρεπε να εξετάζονται και στα γενικά µαθήµατα της
ευθύγραµµης και σφαιρικής τριγωνοµετρίας, της ανώτερης άλγεβρας, της αναλυτικής
γεωµετρίας και της στοιχειώδους θεωρητικής µηχανικής328. Ωστόσο, σύντοµα οι φοιτητές
αντέδρασαν σε αυτή την απόφαση, ζητώντας τον µετριασµό της ύλης αυτών των
µαθηµάτων, και λίγα χρόνια αργότερα έγινε δεκτό το αίτηµά τους για την απαλλαγή από
την εξέταση του διαφορικού λογισµού329. Φαίνεται ότι η επιείκεια στις συγκεκριµένες
εξετάσεις συνεχίστηκε, καθώς το 1903 ο ∆. Αιγινήτης χαρακτήρισε «ανεπαρκή» τα
µαθηµατικά που διδάσκονταν στο φυσικό τµήµα, δηµιουργώντας µάλιστα πρόβληµα σε
όσους ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήµια του εξωτερικού330.
Οι φοιτητές όλων των σχολών υποχρεώθηκαν να παρακολουθούν επιπλέον τα
εργαστήρια και φροντιστήρια που ιδρύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Έτσι, οι φοιτητές του φυσικού τµήµατος έπρεπε να παρακολουθούν το εργαστήριο της
χηµείας (1874), της πειραµατικής φυσικής (1894), της βοτανικής (1894) και τα
φροντιστήρια των µαθηµατικών (1888), της ορυκτολογίας και γεωλογίας (1895), της
ζωολογίας (1895) και της αστρονοµίας (1897), ενώ οι φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος
το εργαστήριο της πειραµατικής φυσικής και το µαθηµατικό και αστρονοµικό
φροντιστήριο.
Τέλος, στο δεύτερο µισό του αιώνα σταδιακά εξειδικεύτηκαν και τα µαθήµατα του
Φαρµακευτικού Σχολείου, µε την κατάργηση γενικών µαθηµάτων και την υποχρέωση
εξάσκησης στα εργαστήρια που ιδρύονταν. Το 1893 καθορίστηκαν νοµοθετικά ως
ακολούθως: στο Α΄ έτος γενική πειραµατική χηµεία, πειραµατική φυσική, ζωολογία,
βοτανική, φαρµακολογία, φαρµακευτική χηµεία και ασκήσεις στο εργαστήριο χηµείας·
στο Β΄ έτος γενική πειραµατική χηµεία, πειραµατική φυσική, ορυκτολογία, βοτανική,
φαρµακολογία, φαρµακευτική χηµεία και ασκήσεις στα εργαστήρια της φαρµακευτικής
χηµείας και της φυτολογίας· στο Γ΄ έτος τοξικολογία, φαρµακευτική χηµεία και ασκήσεις
στο εργαστήριο της φαρµακευτικής χηµείας και της φαρµακολογίας331.
328

Π. Σ. Φ. Σ., 18 Φεβ. και 5 Οκτ. 1891. Για την έγκριση του Υπουργείου βλ. Σ. Π. Παρίσης, Ανωτέρα και
Μέση Εκπαίδευσις, Γ΄, 58-59.
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Π. Σ. Φ. Σ., 2 Νοεµ. 1894 και 16 ∆εκ. 1896.
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Π. Σ. Φ. Σ., 1 Οκτ. 1903.
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Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 95-96.
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Συνοψίζοντας όσα αναφέραµε για τη φοίτηση, τα µαθήµατα και τις εξετάσεις,
παρατηρούµε ότι το δεύτερο µισό του αιώνα χαρακτηρίζεται από διαρκείς προσπάθειες
µεταβολής του αρχικού θεσµικού πλαισίου, κάτι που σπανίως γίνεται ερήµην του ίδιου του
Πανεπιστηµίου. Κύριο χαρακτηριστικό τους υπήρξε η πρόθεση εξαναγκασµού των
φοιτητών σε τακτική παρακολούθηση των µαθηµάτων και συστηµατικότερη ενασχόληση
µε τις σπουδές τους, συνοδευόµενη από µια γενικότερη προσπάθεια ελέγχου της
συµπεριφοράς τους και συµµόρφωσής τους στην ακαδηµαϊκή τάξη. Άλλωστε, από τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου οι φοιτητές είχαν ιδιαίτερα έντονη
παρουσία, και µάλιστα όχι µόνο στα πανεπιστηµιακά πράγµατα, η οποία εντάθηκε µέχρι
το

τέλος

του

αιώνα.

Ανεξάρτητα

από

την

µεταβολή

στους

ιδεολογικούς

προσανατολισµούς του, το φοιτητικό σώµα συνέχισε να διαδραµατίζει έναν υπολογίσιµο
ρόλο, ο οποίος του είχε αρχικά παραχωρηθεί πρόθυµα από τη ρητορεία για την αποστολή
και τον προορισµό του Πανεπιστηµίου332.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που µπορούµε να διακρίνουµε είναι µια προσπάθεια
εξειδίκευσης των προγραµµάτων σπουδών, ακολουθώντας την ανάπτυξη του διδακτικού
προσωπικού και των εδρών του Πανεπιστηµίου, αλλά και τις διεθνείς επιστηµονικές
εξελίξεις στο πέρασµα του αιώνα. Η προσπάθεια αυτή προσέκρουσε αρχικά στις
κυρίαρχες αντιλήψεις σχετικά µε το ρόλο και το σκοπό της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης,
οι οποίες διατήρησαν την ισχύ τους ακόµα και τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, οπότε,
όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, εµφανίστηκε ένα νέο κλίµα στο Πανεπιστήµιο.
Βέβαια, αν περιοριστούµε στο φυσικοµαθηµατικό τµήµα, θα πρέπει να έχουµε κατά νου
τα όρια αυτών των εξελίξεων, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τουλάχιστον ο µικρός
αριθµός του διδακτικού προσωπικού, αλλά και το µικρό και συχνά απρόθυµο ακροατήριο
πιθανών προχωρηµένων µαθηµάτων, δεν επέτρεπε µια γρήγορη και σηµαντική
εξειδίκευση των διδασκόµενων αντικειµένων.

Φροντιστήρια και εργαστήρια

Παρότι τα φιλολογικά σεµινάρια αποτελούσαν µια καθιερωµένη πραγµατικότητα
των γερµανικών πανεπιστηµίων, έχοντας επιδείξει την παιδαγωγική και επιστηµονική

332

Στα θέµατα αυτά δεν χρειάζεται να επεκταθούµε περισσότερο, καθώς η εργασία του Κώστα Λάππα
αναλύει έξοχα τις δραστηριότητες και το ρόλο του φοιτητικού κινήµατος, ή καλύτερα των φοιτητικών
κινηµάτων, σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα.
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σηµασία τους, ο κανονισµός του ελληνικού Πανεπιστηµίου δεν περιλάµβανε κάποια
σχετική πρόβλεψη. Ενδεχοµένως αυτή η παράλειψη να σχετίζεται µε την επιθυµία
διορισµού του Κ. Ασωπίου, που εκείνη την εποχή δίδασκε στην Ιόνιο Ακαδηµία της
Κέρκυρας, κάτι που πραγµατοποιήθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Έτσι, µε διάταγµα της 30ης
Ιουνίου 1842 συστήθηκε το φιλολογικό φροντιστήριο, όπως αποδόθηκε στα ελληνικά ο
όρος seminarium, το πρώτο και για πολλές δεκαετίες µοναδικό φροντιστήριο του
Πανεπιστηµίου, µε πρώτο διευθυντή τον Κ. Ασώπιο, για τον οποίο δηµιουργήθηκε νέα
έδρα

ελληνικής

φιλολογίας.

Το

φροντιστήριο

ιδρύθηκε

ως

προσάρτηµα

του

Πανεπιστηµίου και είχε ως σκοπό την άσκηση των φοιτητών «εις τε το γράφειν ευφραδώς
την αρχαίαν Ελληνικήν και την Λατινικήν γλώσσαν, και εις την κριτικήν έρευναν και
ανάλυσιν των κλασικών συγγραφέων και ποιητών»333. Φαίνεται όµως ότι υπήρχε σύγχυση
αναφορικά µε το περιεχόµενο και τη λειτουργία του, καθώς ο κανονισµός του
δηµοσιεύτηκε µόλις το 1850. Σύµφωνα µε αυτόν, τα µαθήµατα διαρκούσαν δύο
ακαδηµαϊκά έτη και απευθύνονταν µόνο σε όσους φοιτητές σκόπευαν να ακολουθήσουν
το διδασκαλικό επάγγελµα. Στις επόµενες δεκαετίες το θεσµικό πλαίσιο του
φροντιστηρίου υπέστη ορισµένες τροποποιήσεις, από τις οποίες αξίζουν να σηµειωθούν η
προσθήκη αρχαιολογικών και αργότερα παιδαγωγικών ασκήσεων, αλλά και η καθιέρωση
του υποχρεωτικού χαρακτήρα του, καθώς όποιος φοιτητής του φιλολογικού τµήµατος
ήθελε να υποβληθεί σε διδακτορικές εξετάσεις έπρεπε να προσκοµίσει απόδειξη φοίτησης
και

συµµετοχής

στο

φιλολογικό

φροντιστήριο334.

Πάντως,

το

φροντιστήριο

προσανατολίστηκε στην κλασική φιλολογία και τη διδασκαλία της στη µέση εκπαίδευση,
διατηρώντας µια σαφή παιδαγωγική και λιγότερο επιστηµονική χροιά.
Μεταξύ των δωρεών που δέχθηκε το Πανεπιστήµιο µετά την ίδρυσή του
περιλαµβάνονταν και τα πρώτα όργανα φυσικής. Παράλληλα, η διδασκαλία της χηµείας
πραγµατοποιούνταν αρχικά στο Βασιλικό Φαρµακείο, µετά από άδεια του Όθωνα, καθώς
ο καθηγητής της χηµείας X. Landerer είχε και την ιδιότητα του «αρχιφαρµακοποιού της Α.
Μ.». Μετά τις επίµονες απαιτήσεις των αρµόδιων καθηγητών και µε δαπάνες κυρίως του
κρατικού προϋπολογισµού, σύντοµα δηµιουργήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστηµίου
τα δύο πρώτα «ταµεία» οργάνων, δηλαδή της πειραµατικής φυσικής και της χηµείας335. Ο
σκοπός και των δύο συλλογών δεν περιλάµβανε κάποιου είδους εξάσκηση των φοιτητών,
αλλά τη συνοδεία της από καθέδρας διδασκαλίας των καθηγητών µε πειραµατικές

333

Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 107-108.
Στο ίδιο, 108-115.
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Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1840/41, 14-16.
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επιδείξεις, ώστε να επιδεικνύονται άµεσα διάφορα φυσικά φαινόµενα. Επιπλέον, η
λειτουργία τους δεν υπήρξε απρόσκοπτη. Παρότι το Πανεπιστήµιο χορηγούσε κάθε χρόνο
στους αρµόδιους καθηγητές ένα χρηµατικό ποσό από την περιουσία του για τα έξοδα της
διδασκαλίας, οι τακτικές δαπάνες για τον πλουτισµό αυτών των συλλογών ξεκίνησαν από
τα µέσα της δεκαετίας του 1860. Παράλληλα, τα αιτήµατα για την πρόσληψη ικανών
«προπαρασκευαστών», που θα προετοίµαζαν τα πειράµατα των καθηγητών και θα τους
βοηθούσαν γενικότερα στη χρήση και συντήρηση των συλλογών, δεν ικανοποιήθηκαν
σύντοµα. Καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη ή απροθυµία ικανών τεχνιτών, ενώ η µετάκληση
ειδικών από το εξωτερικό προσέκρουσε στο οικονοµικό κόστος, τέτοια καθήκοντα
ανέλαβαν φοιτητές του Πανεπιστηµίου, συνήθως του Φαρµακευτικού Σχολείου, µε την
ιδιότητα του βοηθού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορµή της άρνησης εκ µέρους των
τακτικών καθηγητών να παραχωρήσουν τις συλλογές για τις ανάγκες της διδασκαλίας των
υφηγητών, δηµιουργώντας έτσι διαρκείς προστριβές, µε τις ακαδηµαϊκές αρχές να
αποδέχονται τις αιτιάσεις τους. Τέλος, κυρίως µέσω δωρεών συγκροτήθηκαν και οι
απαραίτητες συλλογές για τη διδασκαλία ιατρικών µαθηµάτων, όπως το παθολογικό και το
ανατοµικό «µουσείο», η χειρουργική και η φαρµακολογική συλλογή336. Οι προσπάθειες
ανάπτυξης όλων αυτών των συλλογών στο δεύτερο µισό του αιώνα, σε συνδυασµό µε τη
συγκρότηση του Φυσιογραφικού Μουσείου, έθεσαν επιτακτικά το ζήτηµα της εύρεσης
κατάλληλων χώρων για τη στέγασή τους, ενώ η δεκαετία του 1860 χαρακτηρίζεται επίσης
από την εισαγωγή νέων αντιλήψεων αναφορικά µε το σκοπό τους.
Η ανάληψη των εδρών της γενικής πειραµατικής χηµείας από τον Αναστάσιο
Χρηστοµάνο το 1866 και της φαρµακευτικής χηµείας και συνταγολογίας από τον Γεώργιο
Ζαβιτσάνο το 1869 σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας περιόδου για την οργάνωση των
πανεπιστηµιακών εργαστηρίων και την εργαστηριακή διδασκαλία. Και οι δύο απαίτησαν
τη σύσταση χηµικού εργαστηρίου και φαρµακευτικού φροντιστηρίου, όχι µόνο για τις
ανάγκες των µαθηµάτων τους, αλλά και για την πρακτική εξάσκηση καταρχάς των
µαθητών του Φαρµακευτικού Σχολείου. Μπορεί η νοµοθεσία να απαιτούσε τη µαθητεία
τους σε φαρµακείο πριν από την εγγραφή στο Πανεπιστήµιο, ωστόσο «εκ πείρας
απεδείχθη, ότι η διετής εν τοις φαρµακείοις µαθήτευσιν αυτών προς τούτον τον σκοπόν
γίνεται ατελώς, είτε δια τας περιωρισµένας εργασίας των πλείστων φαρµακείων, είτε δια
την εύκολον παραχώρησιν αποδεικτικών διετούς φοιτήσεως εν φαρµακείω, χωρίς
πράγµατι να ήναι τοιαύτη»337. Σύµφωνα µε τον Ζαβιτσάνο, η θεωρητική και πειραµατική
336
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Βλ. Ι. Πανταζίδης, Χρονικόν, 223-228.
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διδασκαλία των µαθηµάτων του θα ήταν ανώφελη εάν «απεµονούτο της πρακτικής των
ακροατών ασκήσεως περί τε την παρασκευήν και δοκιµασίαν των χηµικών
φαρµακευτικών προϊόντων», ενώ η απουσία πρακτικής εξάσκησης των µαθητών «δύναται
να θεωρηθή ως µία των κυριωτέρων αιτιών της κακής καταστάσεως, εις ην εν Ελλάδι η
φαρµακευτική περιέπεσεν»338. Αλλά και για τον Χρηστοµάνο, «µόνον δια της εν τω
χηµείω και τω φαρµακευτικώ φροντιστηρίω εξασκήσεώς των ούτοι θέλουσι γείνει
φαρµακείς, τουτέστι κατασκευασταί γνησίων σκευασιών, ουχί απλώς αναµίκται, πωληταί
κτλ. των εκ της αλλοδαπής αγοραζοµένων και ενταύθα πωλουµένων φαρµάκων»339. Η
Σύγκλητος αποδέχθηκε αυτά τα αιτήµατα, χορηγώντας από την ιδιαίτερη περιουσία του
Πανεπιστηµίου τις αναγκαίες πιστώσεις για την οργάνωση και τον εξοπλισµό των δύο
εργαστηρίων. Έτσι, το ακαδηµαϊκό έτος 1867-1868 ασκήθηκαν στο «χηµείο» οι πρώτοι
µαθητές του Φαρµακευτικού Σχολείου και φοιτητές της Ιατρικής, συνολικά 34 τον αριθµό,
και το 1869-1870 για πρώτη φορά 25 υποψήφιοι φαρµακοποιοί στο φαρµακευτικό
φροντιστήριο.
Τα δύο εργαστήρια καθιερώθηκαν νοµοθετικά µε το διάταγµα «περί ασκήσεων εν τω
Χηµείο και τω Φαρµακευτικό Φροντιστηρίω» της 21ης ∆εκεµβρίου 1874340, για το οποίο
ζητήθηκε η γνώµη του Πανεπιστηµίου, οπότε υπέβαλαν την γνωµοδότησή τους η Ιατρική
Σχολή και το Φαρµακευτικό Σχολείο341. Σύµφωνα µε το διάταγµα, στο χηµείο έπρεπε να
ασκούνται οι δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής και οι δευτεροετείς και τριτοετείς
φοιτητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος και του Φαρµακευτικού Σχολείου, ενώ στο
φαρµακευτικό φροντιστήριο οι υποψήφιοι φαρµακοποιοί καθ’ όλη τη διάρκεια των
τριετών σπουδών τους, αλλά και οι ιατροί κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
στην Αστυκλινική, κάτι όµως που τελικά δεν εφαρµόστηκε. Ο ακριβής καθορισµός των
ασκήσεων παραπέµφθηκε στη Σύγκλητο, που έπρεπε να συντάξει σχετικούς κανονισµούς
ώστε να εγκριθούν από το Υπουργείο, οι οποίοι όµως τελικά καθυστέρησαν για πολλά
χρόνια. Οι φοιτητές έπρεπε να πληρώνουν κάθε χρόνο «συνεισφοράν τινα δια τας ουσίας
και τα όργανα», αλλά και χρηµατική αποζηµίωση στην περίπτωση καταστροφής οργάνων.
Μέσω των εισφορών των φοιτητών θα συντηρούνταν οι εργαστηριακές ασκήσεις, ώστε να
µην επιβαρύνεται καθόλου το Πανεπιστήµιο, το οποίο έπρεπε να «χορηγεί µόνον τον
338

Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/69, 142.
Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 176.
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Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 140-145.
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Π. Σ., 3 Αυγ. και 23 Νοεµ. 1874. Από τις συζητήσεις αυτές προκύπτει ότι το διάταγµα συντάχθηκε από
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αυτό προκάλεσε ορισµένες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι ένα τέτοιο διάταγµα έπρεπε να συνταχθεί από
το Πανεπιστήµιο.
339

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

345

αναγκαίον χώρον, το φωταέριον δια φωτισµόν και θέρµανσιν, το ύδωρ, το απεσταγµένον
ύδωρ, τα γενικής χρήσεως όργανα και την υπηρεσίαν». Τα τέλη αυτά ορίστηκαν σε 10
δραχµές για τους φοιτητές της Ιατρικής και σε 25 δραχµές κατ’ έτος για τους υπόλοιπους,
ποσά χαµηλότερα από εκείνα που ζητούσαν και εισέπρατταν οι αρµόδιοι καθηγητές τα
προηγούµενα χρόνια, ενώ απαλλάσσονταν οι δύο αριστεύσαντες φοιτητές, µετά από
πρόταση των καθηγητών. Κανένας φοιτητής δεν µπορούσε να προσέλθει σε διδακτορικές
ή πτυχιακές εξετάσεις εάν δεν προσκόµιζε τη διπλότυπη απόδειξη από το ταµείο του
Πανεπιστηµίου και τη βεβαίωση του αρµόδιου καθηγητή ότι παρακολούθησε τα
εργαστήρια. Σε καθένα από αυτά συστήθηκε η θέση του επιµελητή, ο οποίος έπρεπε να
διαθέτει αναλόγως διδακτορικό δίπλωµα ή πτυχίο φαρµακοποιού, αλλά και «ενδείξεις
εµπειρίας», έχοντας την ευθύνη για τα όργανα, τα υλικά, την επίβλεψη των φοιτητών και
την προετοιµασία του αντίστοιχου µαθήµατος, λαµβάνοντας παράλληλα µηνιαίο µισθό
250 δραχµών, που θα προερχόταν από την περιουσία του Πανεπιστηµίου και όχι από τον
κρατικό προϋπολογισµό. Τέλος, για τους διευθυντές των δύο εργαστηρίων, δηλαδή τους
εκάστοτε καθηγητές της γενικής πειραµατικής χηµείας και της φαρµακευτικής χηµείας,
προβλέφθηκε επιµίσθιο 100 δραχµών, που µετά τις αντιδράσεις του Πανεπιστηµίου
ορίστηκε τον επόµενο χρόνο ότι θα προερχόταν από τον κρατικό προϋπολογισµό τον
σχετικό µε τις πανεπιστηµιακές συλλογές342.
Η αρχική ιδέα για τη συγκρότηση ενός χηµικού εργαστηρίου υπερέβαινε τον καθαρά
εκπαιδευτικό ρόλο του. Αµέσως µετά τη σύστασή του, ο πρύτανης και καθηγητής της
Ιατρικής Μιλτιάδης Βενιζέλος (1822-1887) περιγράφει το σκοπό του ως εξής: «Σήµερον
το χηµείον δύναται κάλλιστα να χρησιµεύση ουχί µόνον εις απάσας τας του καθηγητού
χηµικάς εργασίας, αλλά και εις αναλύσεις ορυκτών, υδάτων και αερίων, οργανικών
σωµάτων, προϊόντων της βιοµηχανίας κ.λ. εργασίας λίαν αναγκαίας εις τον επιστηµονικόν
και κοινωνικό βίον»343. Εδώ ουσιαστικά µεταφέρονται οι απόψεις του καθηγητή
Χρηστοµάνου, ο οποίος οραµατίστηκε και αγωνίστηκε επί µακρού να επιβάλλει την
αντίληψή του για τον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο που µπορούσε να διαδραµατίσει ένα
χηµικό εργαστήριο, µε ευεργετικές συνέπειες όχι µόνο για την πανεπιστηµιακή
διδασκαλία, αλλά και ευρύτερα για το κράτος, την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Αυτή
η αντίληψη σχηµατίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε γερµανικά πανεπιστήµια,
σε µια εποχή που σηµατοδοτεί την απαρχή µιας «θεσµικής επανάστασης» στη γερµανική
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Βλ. Α. Βαµπάς, Νόµοι, 142.
Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66, 31.
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επιστήµη και πανεπιστηµιακή οργάνωση344, και αυτή την εµπειρία προσπάθησε να
µεταφέρει στο ελληνικό Πανεπιστήµιο.
Ο επιστηµονικός κλάδος της χηµείας είχε ηγετικό ρόλο στις σχετικές εξελίξεις στη
Γερµανία, καθώς τα εργαστήρια και ινστιτούτα χηµείας υπήρξαν τα πρώτα που
συγκροτήθηκαν και οικοδοµήθηκαν σε µια νέα, µεγαλύτερη κλίµακα. Τα πρώτα χηµικά
εργαστήρια αποτελούνταν από µικρές και φθηνές εγκαταστάσεις, λάµβαναν µικρή
χρηµατοδότηση και προέκυψαν συνήθως από την ανάγκη εκπαίδευσης ιατρών και
φαρµακοποιών στη χηµεία. Η δεκαετία του 1860 αντιπροσωπεύει την απαρχή µιας
δεύτερης φάσης ανάπτυξής τους, κατά την οποία µια νέα γενιά εντυπωσιακών
ινστιτούτων, ανεπτυγµένων µε τη βοήθεια σηµαντικής κρατικής χρηµατοδότησης και
εξυπηρετώντας τις ανάγκες της αναπτυσσόµενης χηµικής βιοµηχανίας, θα οδηγούσε στη
διεθνή επιστηµονική ηγεµονία της Γερµανίας, αρχικά στην οργανική χηµεία και αργότερα
και σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους345. Το πρελούδιο αυτών των εξελίξεων
αντιπροσωπεύει η οικοδόµηση των χηµικών εργαστηρίων των Πανεπιστηµίων της Βόννης
και του Βερολίνου, υπό την καθοδήγηση του August Wilhelm Hofmann, καθένα
µεγαλύτερο και ακριβότερο από κάθε προηγούµενο, αλλά και του αντίστοιχου στη Λειψία
για τον Hermann Kolbe (1818-1884), που θεωρήθηκε στην εποχή του το τελειότερο
ινστιτούτο χηµείας διεθνώς346. Σε µια εποχή που η Γερµανία, υπό την ηγεσία της Πρωσίας,
από προηγουµένως αγροτική χώρα ετοιµαζόταν να ξεπεράσει τους διεθνείς ανταγωνιστές
της, στην εποχή των Krupp και Siemens που ανέτειλε, η εξωτερική αρχιτεκτονική των
νέων εργαστηρίων αποδείκνυε τη συµβολική σηµασία τους (Εικ. 2). Τα νέα, ξεχωριστά
οικοδοµήµατα εξέφραζαν παράλληλα την ισχύ και το κύρος των πανεπιστηµιακών
καθηγητών: «η ευρύχωρη κατοικία του διευθυντή», που περιλαµβανόταν στο εσωτερικό
του ινστιτούτου της Βόννης, «τόσο πλούσια και καλαίσθητα διακοσµηµένη, […] µε την
επιβλητική είσοδο, που φωτίζεται µέσω ενός γυάλινου θόλου, και τη µεγαλοπρεπή
αίθουσα δεξιώσεων, η οποία εκτείνεται σε δύο ορόφους, ικανοποιεί πλουσιοπάροχα τις
κοινωνικές απαιτήσεις ενός καθηγητή χηµείας στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα»347. ∆εν
µεσολάβησε µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι τα ινστιτούτα να µετατραπούν σε «ανάκτορα
344
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και ναούς» των Naturwissenschaften348, καθώς θεωρήθηκαν σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνα
για τις επιστηµονικές, βιοµηχανικές και οικονοµικές επιδόσεις του νέου Reich,
συγκεντρώνοντας παράλληλα το διεθνή θαυµασµό.

Εικ. 2: Τα χηµικά εργαστήρια του Πανεπιστηµίου της Βόννης (επάνω) και του Βερολίνου (κάτω).
(A. W. Hofmann, The Chemical Laboratories in Course of Erection in the Universities of Bonn and Berlin.)

Ο Χρηστοµάνος, από το εισαγωγικό του µάθηµα στο Πανεπιστήµιο ως υφηγητής,
υποστήριξε τον γενικά αποδεκτό στόχο περί εξοµοίωσης και συγχρονισµού του ελληνικού
βασιλείου µε την Ευρώπη, τονίζοντας τη σηµασία των φυσικών επιστηµών σε µια τέτοια
προσπάθεια:
Ωφελιµώτερον νοµίζω, αντί να εναβρυνώµεθα επί πατραγαθίαις, ν’ αναλογιζώµεθα
µάλλον πόσον σήµερον καθυστερούµεν τα τε άλλα και τας φυσικάς επιστήµας, ώστε
µετά ζήλου και φιλοτιµίας να συµπράξωµεν εις ανάπτυξιν και προαγωγήν αυτών όπως
δυνηθώµεν να ταχθώµεν άξιοι επιστηµονικοί συναγωνισταί των εθνών, εις α περιήλθε
των ηµετέρων πατέρων ο κλήρος. Σήµερον αι φυσικαί µαθήσεις, φθάσαι εις ανώτατον
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βαθµόν τελειότητος εν τη εσπερία Ευρώπη, µεγίστην εξασκούσιν επίδρασιν επί τας
τέχνας, την βιοµηχανίαν και τον πρακτικόν εν γένει βίον. ∆ια τούτων δεν µόνον των
µέσων δύναται σήµερον να παραχθή και να προαχθή η ευηµερία των λαών και µετ’
αυτής ο πολιτισµός. Ενώ λοιπόν αι φυσικαί επιστήµαι και δι’ αυτών αι τέχναι
κατέστησαν όρος άφευκτος του πολιτισµού εν τη ∆ύσει, καθήκον ηµών είναι να
διευκολύνωµεν παντί σθένει την εισαγωγήν αυτών εν Ελλάδι, παρασκευάζοντες ούτω
349

την υλικήν αυτής ευηµερίαν

.

Ο ρόλος των φυσικών επιστηµών για την Ελλάδα, αλλά και «σύµπασαν την Ανατολήν»,
δεν περιορίζεται απλά στην πνευµατική ανάπτυξη του έθνους, αλλά µπορούν και πρέπει να
οδηγήσουν στην ευηµερία και τον πλούτο, µέσω της ανακάλυψης και εκµετάλλευσης των
πλούσιων φυσικών προϊόντων της χώρας και την εισαγωγή και προαγωγή της
βιοµηχανίας. «Την έρευνα του κατ’ ιδέαν καλού, τας βιωτικάς µέριµνας και την χρήσιν
των όπλων εις άλλους παραιτούντες, ηµείς, ας προσπαθήσωµεν να διδαχθώµεν εκείνα, δι’
ων η Ελλάς δύναται ποτέ να ευεκτήση εν εαυτή και δι’ ευατής! Αρκετά ένδοξον εντολήν
έχοµεν να µυσταγωγήσωµεν την Ελλάδα εις τον αληθώς ευρωπαϊκόν βίον,
παρασκευάζοντες τας εδραιοτέρας βάσεις του πολιτισµού αυτή!» Μόνο αυτή η οδός
µπορεί να δηµιουργήσει το «πρότυπον βασιλείου της Ανατολής» που είχε διακηρύξει
λίγους µήνες νωρίτερα ο βασιλέας Γεώργιος350.
Για τον Χρηστοµάνο, από όλες τις φυσικές επιστήµες, η χηµεία και οι εφαρµογές της
ήταν αυτές που είχαν τη µεγαλύτερη επίδραση σε όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας,
κατά συνέπεια και στην υλική ευηµερία της ανθρωπότητας, και µάλιστα σε µία εποχή
κατά την οποία «ο πολιτισµός εισήλθεν εις νέαν, την τελειοτέραν φάσιν»351. Όµως για να
υπάρξουν ωφέλιµα αποτελέσµατα δεν αρκεί η από καθέδρας διδασκαλία της χηµείας,
αντιθέτως θα πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικά µαθήµατα για τη διδασκαλία όλων των
εφαρµογών της. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µόνο µε τη συγκρότηση ενός χηµικού
εργαστηρίου στο Πανεπιστήµιο, που θα ακολουθούσε τις διεθνείς τάσης της εποχής.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο, «ο προορισµός των πανεπιστηµιακών χηµείων
είναι ου µόνον η προπαρασκευή των πειραµάτων του µαθήµατος, διότι την απαίτησιν
ταύτην και µεγάλη σκευοθήκη δύναται να ικανοποιήση, αλλ’ η πρακτική της χηµείας
εξάσκησις. Εν τω χηµείω εκπαιδεύονται οι ιατροί, οι φαρµακοποιοί, οι χηµικοί, οι
348

August Wilhelm Hofmann, The Question of a Division of the Philosophical Faculty. Inaugural Address
on Assuming the Rectorship of the University of Berlin Delivered in the Aula of the University on October 15,
1880, Boston: 1883, 18.
349
Α. Κ. Χρηστοµάνος, Λόγος εναρκτήριος εκφωνηθείς την 2 Μαΐου 1864, Αθήνα 1864, 4-5.
350
Στο ίδιο, 20-22.
351
Α. Κ. Χρηστοµάνος, «Περί διδασκαλίας της χηµείας», Παρνασσός 3 (1879): 679-696 (679).

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

349

βιοµήχανοι και οι σπουδασταί της γεωργικής, εν τω χηµείω εκτελούνται αι ιατρικαί και
τεχνολογικαί, αι ορυκτολογικαί και µεταλλουργικαί αναλύσεις, και αι πρακτικαί έρευναι
και αποδείξεις των θεωρητικών υποθέσεων, εφ’ ων ωκοδοµήθη σήµερον το σύστηµα της
επιστήµης ταύτης»352. Μόνο η οικοδόµηση και ο επαρκής εξοπλισµός ενός ξεχωριστού
χηµείου θα µπορούσε να ικανοποιήσει ταυτόχρονα όλες αυτές τις απαιτήσεις, δηλαδή τις
πειραµατικές επιδείξεις του θεωρητικού µαθήµατος, την εργαστηριακή εξάσκηση των
φοιτητών και την εξυπηρέτηση κρατικών και ιδιωτικών αναγκών. Μόνο µε ένα ξεχωριστό
χηµείο, όπου η πρακτική χηµεία θα διδασκόταν «ως ίδιον µάθηµα δι’ όλων των µέσων της
σηµερινής επιστήµης και εφ’ όλων των εις την ανθρώπινην οικονοµίαν εφαρµογής αυτής»,
θα µπορούσε επιπλέον να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος του Χρηστοµάνου, δηλαδή η
«σύστασις αληθούς φυτωρίου της χηµικής βιοµηχανίας», όχι µόνο για την εκπαίδευση
σχετικού προσωπικού, αλλά και για την «παραγωγήν κατειργασµένων χηµικών προϊόντων
εν των παρ’ ηµίν πανταχού και αφθόνως υπαρχουσών πρώτων υλών», έτσι ώστε «να
συνοικειωθή η τάσις των επιχειρούντων βιοµηχανικάς επιχειρήσεις προς το είδος τούτο
της βιοµηχανίας και να προκληθή η προς αυτό εµπιστοσύνη των κεφαλαίων»353. Ωστόσο,
σύντοµα θα διαπίστωνε ότι ένας τέτοιος στόχος «µόνον εν τη διανοία του εισέτι υπήρχε»,
αλλά και «τη µικρά προσοχή, ην τρέφουσι προς την χηµείαν αφ’ ενός µεν οι ηµέτεροι
επιστηµονικοί κύκλοι, παραγνωρίζοντες την σηµασίαν και την επίδρασιν της χηµείας επί
των λοιπών επιστηµών, αφ’ ετέρου δε οι εµπορικοί, οι βιοµηχανικοί και κυβερνητικοί
κύκλοι αγνοούντες εισέτι ότι εις την χηµείαν και την χηµική τεχνολογίαν ανήκει σήµερα η
κατεργασία των φυσικών προϊόντων, ων βρίθει η Ελλάς και άτινα µολαταύτα ποριζόµεθα
κατειργασµένα εκ της αλλοδαπής, αποτίοντες αυτή τον φόρον της ηµετέρας αγνοίας»354.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1860 το Πανεπιστήµιο ήρθε αντιµέτωπο µε την έλλειψη
χώρων για τις ανάγκες της διδασκαλίας και τη στέγαση των συλλογών, έτσι ο πρύτανης Γ.
Ράλλης ζήτησε από τον Χρηστοµάνο και τους ∆αµιανό Γεωργίου (;-1899) και
Κωνσταντίνο ∆ηλιγιάννη (1832-1898), που δίδασκαν το µάθηµα της ανατοµίας, να
υποβάλουν στον αρχιτέκτονα του Πανεπιστηµίου Λύσσανδρο Καυταντζόγλου (18111885) σχέδια για την οικοδόµηση χηµείου και ανατοµείου355. Ο Χρηστοµάνος διέθετε ήδη
ένα τέτοιο σχέδιο, καθώς µε δική του πρωτοβουλία είχε ζητήσει τη σύνταξή του από τον
Ernst Ziller (1837-1923), που εκείνη την εποχή επέβλεπε τη συνέχιση των έργων της
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Ακαδηµίας, ένα σχέδιο που ενέκρινε εκ των υστέρων ο Καυταντζόγλου356. Μάλιστα σε
επόµενο ταξίδι του στη Γερµανία, ένα από τα πολλά που ακολούθησαν για την επίσκεψη
σε νέα χηµικά εργαστήρια µεταξύ άλλων, το σχέδιο αυτό έτυχε της έγκρισης τόσο του
Hofmann όσο και του Kolbe. Με την ανάληψη της πρυτανείας από τον Παύλο Καλλιγά οι
διαδικασίες επιταχύνθηκαν, οπότε σύντοµα αγοράστηκε το γνωστό οικόπεδο της οδού
Σόλωνος στην «εύλογον τιµή» των 52.000 δραχµών περίπου357. Σύντοµα ο Ziller
παρουσίασε τα σχέδια στη Σύγκλητο, υπολογίζοντας το κόστος για την οικοδόµηση και
τον εξοπλισµό χηµείου και ανατοµείου σε 410.000 δραχµές περίπου, µε αποτέλεσµα να
σηµειωθούν οι πρώτες αντιδράσεις. Ορισµένοι συγκλητικοί θεώρησαν τη δαπάνη
«υπέρογκο ως προς την περιουσίαν του Πανεπιστηµίου», τονίζοντας ότι το χηµείο ήταν
«µέγα και πολυδάπανον σχετικώς προς την κατάστασιν των άλλων εκπαιδευτικών
αναγκών του έθνους» και ζητώντας την τροποποίηση τους σχεδίου «επί το
οικονοµικώτερον και συµφώνως µε τας παρούσας ανάγκας της διδασκαλίας». Ο Καλλιγάς
επέµεινε, προτείνοντας την έναρξη των εργασιών για το χηµείο µε 50.000 δραχµές και τη
σταδιακή ολοκλήρωσή του όταν το επέτρεπαν τα οικονοµικά του Πανεπιστηµίου, ωστόσο
η πρότασή του δεν έγινε δεκτή, καθώς τονίστηκε ότι ήδη υπήρχαν αίθουσες όπου η χηµεία
διδασκόταν θεωρητικά και πρακτικά, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η ταυτόχρονη έναρξη των
εργασιών για χηµείο και ανατοµείο. Ως εκ τούτου, αναβλήθηκε οποιαδήποτε απόφαση358.
Μία προσωπικότητα όπως αυτή του Καλλιγά δεν θα µπορούσε να αφήσει
ασχολίαστες όλες αυτές τις στάσεις. Στον λόγο που εκφώνησε τον Νοέµβριο του 1870
κατά την παράδοση της πρυτανείας, διατύπωσε πλήρως τις απόψεις του, αποδεικνύοντας
ότι οι αντιλήψεις του Χρηστοµάνου είχαν και άλλους θιασώτες:
Το χηµείον ηµών επί τοιαύτη βάσει οργανιζόµενον µέλλει να είναι µοναδικόν εν τη
Ανατολή και ν’ αναδείξη την Ελλάδα προπορευοµένην και κατ’ αυτόν τον κλάδον της
επιστήµης, τοσούτον σπουδαίον δια την εφαρµογήν αυτού επί της βιοµηχανίας. […]
Η πρώτη βάσις των ανθρωπίνων γνώσεων είναι η ακριβής παρατήρησις των φυσικών
φαινοµένων, η δε ανακάλυψις φυσικών νόµων και η εφαρµογή αυτών υπήρξαν
αείποτε οι σταθµοί, οι εµφαίνοντες την πρόοδον της ανθρωπότητος. Μη δειλιάσωµεν
λοιπόν δια πάσης θυσίας να παράσχωµεν εις την ελληνικήν διάνοιαν τα όργανα, δι’
ων εισχωρεί εις τ’ απόρρητα του φυσικού κόσµου. Καιρός είναι να µη ενασχολήται
αυτή αποκλειστικώς περί τεχνολογίας, συντάξεως και ετυµολογίας.
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Π. Σ. 7 Ιουλ. 1870.
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Π. Σ., 10 Φεβ. και 6 Απρ. 1870.
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Τόνισε επίσης ότι τέτοιου είδους δαπάνες δεν θα έπρεπε να λογίζονται ως έξοδα, αλλά ως
επένδυση που ουσιαστικά θα αύξανε την περιουσία του Πανεπιστηµίου. Το ποσό που
απαιτούνταν για την οικοδόµηση του χηµείου µπορούσε να αποσβεστεί το πολύ σε µία
δεκαετία από τα περισσεύµατα του Πανεπιστηµίου και µόνον. Άλλωστε, «ο τελικός
σκοπός του Πανεπιστηµίου δεν είναι η αύξησις των κεφαλαίων, αλλ’ η σκόπιµος χρήσις
αυτών ως µέσων προς εκπλήρωσιν πνευµατικών αναγκών». Επιπλέον, σηµαντική
οικονοµική βοήθεια µπορούσε να προέλθει µέσω δωρεών, όπως συνέβη αρκετές φορές
στο παρελθόν. Ο ίδιος ο Χρηστοµάνος ανέφερε στη συνηµµένη έκθεσή του ότι ήδη είχε
εξασφαλίσει την υπόσχεση των οµογενών της Βιέννης για συνδροµή στον εξοπλισµό του
χηµείου, ενώ τόνισε τα ποσά που ήδη δαπανούσε το Πανεπιστήµιο για τον εξοπλισµό του
υπάρχοντος εργαστηρίου, αναλύοντας πώς µπορούσε να γίνει απόσβεση σε µία δεκαετία
µόνο από τις συνεισφορές που θα πλήρωναν οι ασκούµενοι φοιτητές359. Σύντοµα όµως
φάνηκε ότι η αντίδραση, που φαίνεται να προήλθε κυρίως εκ µέρους ορισµένων
καθηγητών της Ιατρικής, δεν οφειλόταν µόνο σε οικονοµικούς λόγους.
Τον Καλλιγά διαδέχθηκε στο πρυτανικό αξίωµα ο καθηγητής της φυσιολογίας
Κωνσταντίνος Βουσάκης (1819-1898). Εντωµεταξύ, το χηµείο που λειτουργούσε στο
εσωτερικό του Πανεπιστηµίου είχε ήδη αρχίσει να αποδεικνύεται ανεπαρκές, να
δηµιουργεί προβλήµατα στη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων και να θέτει έντονα θέµατα
ασφάλειας. Ο Βουσάκης πρότεινε αµέσως ως προσωρινή λύση την οικοδόµηση ενός
χηµείου στον περίβολο του Πανεπιστηµίου, προκαλώντας την αντίδραση του αντιπρύτανη
πλέον Καλλιγά, ο οποίος τόνισε ότι ο σχεδιασµός του χηµείου δεν έγινε τυχαία αλλά «έχει
βάσιν την επιστήµην», επαναφέροντας την προηγούµενη πρότασή του για την τµηµατική
οικοδόµηση του χηµείου. Αυτή τη φορά η Σύγκλητος δέχθηκε την πρόταση του Καλλιγά,
εγκρίνοντας το ποσό των 30.000 δραχµών – από 15.000 για χηµείο και ανατοµείο – για
την έναρξη των εργασιών στη Σόλωνος, περικόπτοντας παράλληλα «πολυτέλειες» του
σχεδίου, όπως ο διάκοσµος και τα µάρµαρα360. Ξαφνικά, τρεις µήνες αργότερα, ο
Βουσάκης πρότεινε την αγορά του «Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου» του Γρηγορίου Γ.
Παπαδόπουλου (1819-1873) όπισθεν του Πανεπιστηµίου, το σηµερινό κτήριο Κ. Παλαµά,
που έβγαινε σε πλειστηριασµό361. Για την αγορά αυτού του κτηρίου είχε ενδιαφερθεί το
Πανεπιστήµιο λίγα χρόνια πριν, ωστόσο το θέµα δεν προχώρησε, αφενός λόγω των
υπερβολικών αξιώσεων του ιδιοκτήτη, αφετέρου λόγω των πολλών επισκευών και
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διαρρυθµίσεων που απαιτούνταν και ανέβαζαν σηµαντικά το κόστος362. Η Σύγκλητος
αποφάσισε µε συνοπτικές διαδικασίες την αγορά του έναντι 150.000 δραχµών, οπότε
ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη χρήση του363. Έτσι, µε το ποσό των 30.000 δραχµών που
είχε ψηφίσει προηγουµένως η Σύγκλητος, αποφασίστηκε η οικοδόµηση δύο νέων κτηρίων
για τη διδασκαλία της χηµείας και της ανατοµίας και η επισκευή και διαρρύθµιση του
υπάρχοντος κτηρίου ώστε να υποδεχθεί τη βοτανική, ορυκτολογική και γεωλογική
συλλογή, ορισµένες συλλογές της Ιατρικής και το φαρµακευτικό φροντιστήριο, εργασίες
που ολοκληρώθηκαν µέχρι την έναρξη του επόµενου εξαµήνου.
Οι χειρισµοί του Βουσάκη προκαλούν εύλογες απορίες και προκάλεσαν αντιδράσεις,
ιδιαίτερα µετά την ανάληψη της Πρυτανείας από τον Ε. Καστόρχη, που βρέθηκε προ
τετελεσµένων γεγονότων. Η πλειοψηφία της Συγκλήτου αποφάσισε να συνεχιστούν οι
εργασίες, ωστόσο οι αρµόδιοι καθηγητές παραπονέθηκαν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι
προτάσεις τους, θεωρώντας τελικά ακατάλληλα τα νέα κτήρια364. Ο Βουσάκης
αιτιολόγησε τις αποφάσεις του µε το σκεπτικό ότι το Πανεπιστήµιο δεν είχε ακόµα την
ανάγκη Χηµείου ή Ανατοµείου, αλλά ορισµένους χώρους για τη διενέργεια χηµικών και
ανατοµικών ασκήσεων. Κατά την παράδοση της Πρυτανείας υποστήριξε ότι το ποσό που
ξοδεύτηκε για το κτήριο Παπαδόπουλου δεν θα έφθανε ούτε «εις πλήρωσιν των θεµελίων»
των κτηρίων του Ziller, κατά συνέπεια
οµολογούµεν αληθώς ότι απεκαρτερήσαµεν η τε πρυτανεία και η σύγκλητος και
εκόντες άκοντες εγκατελείψαµεν την περί οικοδοµήσεως κατ’ αυτά τα σχέδια ιδέαν,
εγκαίρως εννοήσαντες ότι εν παντελεί αγνοία των της πραγµατικής δαπάνης
διετελούµεν και, ούτως ειπεί, λεληθότως διωλισθαίνοµεν εις επιχείρησιν δυσανάλογον
και προς τους πόρους του πανεπιστηµίου και προς τον σκοπόν της επιδιωκοµένης
χρείας. Εν ω µικρόν χώρον επεζητούµεν τέσσαρα ή εξ δωµάτια δια τας πρακτικάς
εργασίας έξω του πανεπιστηµίου, κατελήγοµεν αίφνης κατά τα ειρηµένα σχέδια εις
αληθή µέγαρα επιστήµης, άλλου Πολυτεχνείου δευτέραν έκδοσιν, ωσανεί απητούντο
τωόντι εις τας πρακτικάς ασκήσεις, τας ανατοµικά και χηµικάς, µεγαλοπρεπείς και
πολυτελείς οικοδοµαί365.

Τα σχέδια του Καυταντζόγλου για τα µνηµειακού χαρακτήρα κτήρια του Πολυτεχνείου
είχαν προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις στην αθηναϊκή κοινωνία, λόγω της
362

Π. Σ., 28 Σεπ. 1865, 15 και 29 Νοεµ., 3 ∆εκ. 1866. Ο Γ. Γ. Παπαδόπουλος, διαµαρτυρήθηκε στο
Πανεπιστήµιο ότι το ενδιαφέρον του έβλαπτε τις διαπραγµατεύσεις του µε άλλους αγοραστές, ζητώντας την
αγορά του έναντι 150.000 δραχµών. Λίγο νωρίτερα είχε πλειστηριαστεί για 127.000 δραχµές χωρίς
αποτέλεσµα.
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Π. Σ., 10 Μαΐ. και 22 Ιουν. 1871.
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καθυστέρησης και του εξαιρετικά υψηλού κόστους που εξαντλούσε γρήγορα τα διαθέσιµα
ποσά, και αυτό το κλίµα µεταφέρει εδώ ο Βουσάκης. Ο Καλλιγάς γνώριζε από πρώτο χέρι
τις δαπάνες οικοδόµησης του Πολυτεχνείου, καθώς κατά τη διάρκεια της πρυτανείας του
συνέταξε τον απολογισµό των έως τότε έργων, ως πληρεξούσιος των εκτελεστών της
διαθήκης της Ελένης Τοσίτσα, τα οποία έως τότε είχαν κοστίσει πάνω από 1.500.000
δραχµές. Αναφερόµενος στους Μετσοβίτες ευεργέτες ανέφερε: «Άπαντες ούτοι, ζήσαντες
εν Αιγύπτω, όπου ως οι πρόγονοι ηµών είδον έργα τεράστια, επενόησαν την ανέγερσιν
µεγάλου οικοδοµήµατος, όπως επαναφέρωσι πάλιν τας τέχνας εις την Ελλάδα, ένθα
εξηυγενίσθησαν. Ίσως ευρεθώσιν άλλα γενναία τέκνα της πατρίδος, όπως συµπληρώσωσι
το κοινωφελές τούτο έργον, ίσως φιλοτιµηθώσιν άλλοι εύποροι Μετσοβίται, να φέρωσι
µόνοι εις πέρας µνηµείον»366. Πράγµατι το Πολυτεχνείο ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα µε
την προσφορά του Γεωργίου Αβέρωφ. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Καλλιγάς θεωρούσε βέβαιες
ανάλογες ενέργειες και για το Πανεπιστήµιο, µε επιπλέον σηµαντικό δεδοµένο ότι αυτό
διέθετε ήδη µεγάλη περιουσία. Το ζήτηµα ήταν κατά πόσο θα λαµβανόταν απόφαση για
την οικοδόµηση «µεγάρων της επιστήµης», κάτι που ασφαλώς απαιτούσε την αποδοχή
ευρύτερων και µεγαλεπήβολων στόχων.
Από την άλλη πλευρά, το οικονοµικό επιχείρηµα δεν φαίνεται ιδιαίτερα ισχυρό.
Σύντοµα το συνολικό κόστος για την αγορά της οικίας Παπαδόπουλου, τα νέα κτήρια και
τις διαρρυθµίσεις έφθασε τουλάχιστον στις 280.000 δραχµές367. Το σηµαντικότερο όµως
ήταν ότι αυτά τα έργα δεν επέλυσαν µακροπρόθεσµα το ζήτηµα των χώρων του
Πανεπιστηµίου, καθώς η συνεχής ανάπτυξη των συλλογών, η ανάγκη δηµιουργίας νέων
εργαστηρίων και ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός των φοιτητών το έθεσαν ξανά
επιτακτικά. Έκτοτε δε κανείς δεν έθεσε ζήτηµα υπέρογκων δαπανών στις συζητήσεις που
προέκυψαν αναπόφευκτα. Επιπλέον, η στάση ορισµένων καθηγητών της Ιατρικής να
απαιτήσουν ανάλογους χώρους, παρότι καταρχάς φαίνεται θεµιτή και ενδεικτική µιας νέας
στάσης έναντι της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας, δηµιουργεί ωστόσο απορίες για το χρόνο
που εκδηλώθηκε, καθώς κάποιοι από αυτούς ουδέποτε έως τότε είχαν εκδηλώσει ανάλογες
προθέσεις. Εποµένως, η αρχική αντίδραση στην οικοδόµηση νέων, ξεχωριστών κτηρίων
θα πρέπει να λάβει υπόψη και προσωπικές αντιπαλότητες, γεγονός στο οποίο αναφέρθηκε
αρκετές φορές ο Χρηστοµάνος στις εκθέσεις του, χωρίς βέβαια να κατονοµάσει
συγκεκριµένους καθηγητές, µολονότι αυτό δεν θα ήταν δύσκολο για τους συγχρόνους του.
Ένα χηµείο στο πρότυπο των σύγχρονων γερµανικών έπρεπε να περιλαµβάνει ιδιαίτερη
366
367

Αιών, αρ. 2613, 22 Οκτωβρίου 1870.
Π. Σ., 10 Νοεµ. 1877.
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κατοικία και εργαστήριο για το διευθυντή του, κάτι το οποίο επαναλάµβανε συνεχώς ο
Χρηστοµάνος, φέρνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από τη Γερµανία. Παράλληλα
τόνιζε διαρκώς τις πολλές ώρες εργασίας που συνεπαγόταν η θέση του καθηγητή της
χηµείας, φθάνοντας έως το σηµείο να υποστηρίξει ότι θα έπρεπε να λαµβάνει υψηλότερο
µισθό από τη στιγµή που δεν προβλέπονταν κάποιου είδους δίδακτρα. Τέτοιες
«απαιτήσεις» οδηγούσαν σε αντιπαραθέσεις και προσωπικές επιθέσεις, καθώς η
ικανοποίησή τους γινόταν αντιληπτή από άλλους τακτικούς καθηγητές ως ιδιαίτερη
µεταχείριση, που προφανώς δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτή. Αυτές οι αντιπαλότητες
φαίνεται ότι καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, αλλά και όσες
ακολούθησαν.
Το ζήτηµα των χώρων επανήλθε το 1878 επί πρυτανείας Ανδρέα Αναγνωστάκη
(1829-1897), τακτικού καθηγητή της οφθαλµιατρικής και χειρουργικής παθολογίας. Ο
Αναγνωστάκης πρότεινε να χτιστεί στο οικόπεδο της Σόλωνος ένα νέο Φυσιογραφικό
Μουσείο, που θα περιλάµβανε όλες τις φυσιογραφικές συλλογές, ώστε ολόκληρο το
«Παπαδοπούλειο» να παραδιδόταν στην Ιατρική, αποτελώντας «την πρακτικήν σχολήν
των ιατρών και φαρµακοποιών», και να απελευθερωθούν χώροι στο κεντρικό κτήριο του
Πανεπιστηµίου, όπου µεταξύ άλλων θα αναπτυσσόταν και το ταµείο της φυσικής που
ασφυκτιούσε. Αυτή η ιδέα σαφώς υπονοεί ότι η χηµεία απευθυνόταν µόνο στους ιατρούς
και φαρµακοποιούς, µια αντίληψη που ερχόταν σε αντίθεση µε όσα πρέσβευε ο
Χρηστοµάνος. Στις συγκεκριµένες συζητήσεις υποστηρίχθηκε επιπλέον ότι οι ιατρικές
συλλογές ήταν αυτές που έχρηζαν προσοχής, και όχι εκείνες των φυσικών επιστηµών,
λόγω της αµελητέας θέσης τους στο Πανεπιστήµιο. Ωστόσο, ο Χρηστοµάνος βρήκε
συµµάχους στα πρόσωπα των Παναγιώτη Κυριακού και Θεόδωρου Αρεταίου (1829-1893),
οι οποίοι, παρότι υποστήριξαν ότι το «Παπαδοπούλειο» έπρεπε να αποδοθεί στην Ιατρική,
επέµειναν στην ανάγκη οικοδόµησης χηµείου στη Σόλωνος. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση
του Αναγνωστάκη τελικά υπερψηφίστηκε368. Σε επόµενες συνεδριάσεις οι αρχιτέκτονες
Ziller και Αναστάσιος Θεοφιλάς (1827-1901) παρουσίασαν το σχέδιο του νέου
Φυσιογραφικού Μουσείου, υπολογίζοντας το κόστος σε 210.000 δραχµές, όµως
προέκυψαν «ζητήµατα καλλιτεχνικά», σύµφωνα µε τον Αναγνωστάκη, και τελικά το θέµα
έµεινε σε εκκρεµότητα369.
Τον Απρίλιο του 1879 ο Χρηστοµάνος επανήλθε µε νέο σχέδιο για την οικοδόµηση
χηµείου, ένα από τα πολλά που συντάχθηκαν ή προσαρµόστηκαν, αυτή τη φορά στο
368
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Π. Σ., 2 Φεβ., 2 και 9 Μαρ. 1878.
Π. Σ., 1 και 8 Απρ. 1878 και Λογοδοσία Α. Αναγνωστάκη, 1877/78, 24-25.
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οικόπεδο που θα χτιζόταν η Εθνική Βιβλιοθήκη370. ∆ύο µήνες αργότερα, µαζί µε τον ∆.
Γεωργίου, επανέφεραν το θέµα ανέγερσης χηµείου και ανατοµείου, ωστόσο η συγκυρία
δεν επέτρεψε περαιτέρω συζητήσεις ή αποφάσεις371. Στον απόηχο του Συνεδρίου του
Βερολίνου, µε τη χώρα να βρίσκεται σε πολεµικό αναβρασµό, τέτοιου είδους σκέψεις
θεωρήθηκαν άκαιρες, γεγονός που είχε επισηµάνει ο Ηρ. Μητσόπουλος ήδη από το
προηγούµενο έτος. Ο πρύτανης και καθηγητής της θεολογίας Νικόλαος ∆αµαλάς (18421892), αναγνώρισε µεν τις υπαρκτές ανάγκες, θεώρησε όµως ότι αυτές θα µπορούσαν να
καλυφθούν «εκ των ενόντων» ή, στη χειρότερη περίπτωση, µε την προσθήκη λίγων νέων
κτηρίων στο «Παπαδοπούλειο». Βέβαια, η αιτιολόγηση που προτάσσει στον απολογισµό
του εκθέτει γλαφυρά τις αντιστάσεις που είχαν να αντιµετωπίσουν προσπάθειες όπως
αυτές που ηγούνταν ο Χρηστοµάνος:
∆εν έπρεπε σήµερον και επί πολύν καιρόν ακόµη µέχρι της αποκαστάσεως του Γένους
να σκεπτώµεθα περί µεγάλων και δαπανηρών κτιρίων, εν όσω έχοµεν µυρίας άλλας
σπουδαιοτέρας ανάγκας και εν όσω […] φυτώρια των γραµµάτων εν τη µεγάλη
Ελλάδι στερούνται των απαραιτήτων προς συντήρησιν αυτών πόρων· διότι το
Πανεπιστήµιο, ως το ανώτατον εκπαιδευτικόν καθίδρυµα της ελληνικής φυλής, χρέος
ιερόν πάση δυνάµει να ενισχύη την προαγωγήν της παιδείας και των γραµµάτων εν
όλω τω ελληνικώ, ιδίως δ’ εν εκείνοις τοις µέρεσιν ένθα ο ελληνισµός κινδυνεύει·
[…] διότι το συµφέρον αυτό του ελληνικού Πανεπιστηµίου και του ελληνικού έθνους
εν γένει υπαγορεύει την τοιαύτην υποστήριξιν· καθ’ όσον εάν αφήσωµεν τον εν
Θράκη ιδίως και Μακεδονία ελληνισµόν να γένηται δια της αµαθίας έρµαιον των
περιοίκων των πάση δυνάµει ζητούντων να εκσλαβίσωσιν αυτούς µετά µίαν γενιάν
θέλει αντηχεί και εν τω ηµετέρω Πανεπιστηµίω η γλώσσα των αλλοφύλων εκείνων.
[…] Οι άνθρωποι εισί το παν και ουχί τα κτίρια· και δι’ αυτήν ακόµη την βελτίωσιν
των εσωτερικών ηµών πραγµάτων ήθελεν είσθαι προτιµότερον εάν αντί τοσούτω
πολυτελών Πολυτεχνείου και Ακαδηµίας και άλλων κτιρίων είχοµεν έστω και
πεντήκοντα

επιστηµονικώς

κατηρτισµένους

οικονοµικούς,

διοικητικούς

και

στρατιωτικούς άνδρας. […] Η µανία λοιπόν των πολυτελών κτιρίων, η εξυπηρετούσα
κυρίως ατοµικά ελατήρια και σκοπούς, οπισθοδρόµησε την αληθή πρόοδον και
ανάπτυξιν του έθνους, ης µόνη ορθή βάσις η µόρφωσις ειδικών ανδρών δι’ έκαστον
κλάδον372.
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Π. Σ., 14 Απρ. 1879.
Π. Σ. 28 Ιουν. 1879.
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Λογοδοσία Ν. Μ. ∆αµαλά, 1878/79, 25-26. Έτσι η συγκεκριµένη πρυτανεία αποφάσισε να συνδράµει τη
Μεγάλη του Γένους Σχολή και τη θεολογική σχολή της Χάλκης, στέλνοντάς τους αντίστοιχα 3.000 και 1.000
δραχµές.
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Άλλωστε, η άποψη που ο ∆αµαλάς µοιραζόταν µε άλλους συναδέλφους του ήταν ότι το
Πανεπιστήµιο δεν θα έπρεπε να δαπανά τα κεφάλαιά του.
Όµως, αρκετά σύντοµα άρχισαν να αποκτούν σηµαντικό έρεισµα άλλες απόψεις. Για
το ακαδηµαϊκό έτος 1882-1883 στο πρυτανικό αξίωµα εξελέγη ο Π. Κυριακός, ο οποίος
ανέλαβε τα καθήκοντά του σε µία διαφορετική και ελπιδοφόρα πολιτική συγκυρία. Στο
λόγο που εκφώνησε ανέλυσε τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν, ώστε το Πανεπιστήµιο να
προσεγγίσει τα αντίστοιχα ιδρύµατα των «µεγάλων και πεφωτισµένων εθνών της
Ευρώπης, κάτι που απαιτούσε «κόπους και δαπάνες». Σύµφωνα µε τον Κυριακό, καθώς το
Πανεπιστήµιο ήδη «ανεπλήρωσε µεγίστας ανάγκας της ηµετέρας κοινωνίας», τώρα θα
πρέπει «ετέραν αυτό να λάβη τροπήν, µάλλον αρµόζουσαν προς τον κύριον αυτού σκοπόν,
τον κατά θεωρίαν επιστηµονικόν βίον. Πρέπει δήλον ότι ούχι το πρακτικόν της επιστήµης
να επιµεληθώµεν, αλλά το θεωρητικόν ν’ αναπτύξωµεν και εµπεδώσωµεν µιµούµενοι την
σοφήν Γερµανίαν». Παράλληλα, αυτός ήταν ο µοναδικός τρόπος ώστε το Πανεπιστήµιο να
συνεχίσει να εκπληρώνει την εθνική αποστολή του:
Ο ελληνισµός παντοχόθεν πολεµούµενος δι’ ενός κυρίως όπλου, της επιστηµονικής
αυτού αναπτύξεως, θέλει καταβάλη τους εν σκότει και αµαθεία κατ’ αυτού
εργαζοµένους. Το εθνικόν ηµών Πανεπιστήµιον, δεόντως καταρτιζοµένον και
άπλετον πάσι διαχέον το επιστηµονικό φως, αποβήσεται οιονεί νέος Ηρακλής,
καθαρίζων πάσαν σαπρίαν και φονεύον καταστρεπτικά τέρατα, παρακωλύοντα την
373

πρόοδον του ελληνισµού, ήτις έσται µετάδοσις ζωής ελευθέρας και πολιτισµού

.

Μεταξύ των διάφορων µέτρων που πρότεινε για το Πανεπιστήµιο, πολλά από τα οποία
χρόνιζαν, περιλαµβανόταν η ίδρυση «Εργαστηρίων (Laboratoires), άνευ των οποίων ούτε
φυσικαί επιστήµαι ιδίως, ουδέ η ιατρική, ων αποτελεί µέρος, δύναται επωφελώς και
δεόντως να διδαχθώσι»374. Θεώρησε κατεπείγουσα την ανέγερσή τους, υποστηρίζοντας ότι
ακόµα και αν δεν συνέβαλλε η Κυβέρνηση, ή δεν βρίσκονταν «φιλόµουσοι» οµογενείς
πρόθυµοι να συνεισφέρουν, το Πανεπιστήµιο θα έπρεπε να προχωρήσει µόνο του.
Πριν ακόµα αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Κυριακός ζήτησε από την προηγούµενη
Σύγκλητο να εγγράψει στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους ένα κονδύλι ύψους
300.000 δραχµών για την οικοδόµηση χηµείου, ανατοµείου, ιστολογικού και
φυσιολογικού εργαστηρίου. Άλλωστε, όλα τα προηγούµενα χρόνια υποστήριζε σταθερά
την ανάγκη οικοδόµησης χηµείου στην οδό Σόλωνος σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο,
373

Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω την δεκάτην εβδόµην ∆εκεµβρίου 1882 υπό Παναγιώτου Γ.
Κυριακού τακτικού καθηγητού της γενικής παθολογίας και εγκυκλοπαιδείας την Πρυτανείαν παραλαµβάνοντος
παρά τους τέως πρυτάνεως Νικολάου ∆αµασκηνού τακτικού καθηγητού του γαλλικού δικαίου, Αθήνα 1883, 7,
8-9. Η έµφαση στο πρώτο παράθεµα υπάρχει στο πρωτότυπο.
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χαρακτηρίζοντας µάλιστα ως «παραπήγµατα» τα νέα κτίρια στο «Παπαδοπούλειο». Η
Σύγκλητος αποδέχθηκε τελικά την πρόταση, µειώνοντας όµως το ποσό σε 200.000
δραχµές375. Τον Μάρτιο του 1883 το θέµα απασχόλησε τη Σύγκλητο. Μετά από µεγάλη
συζήτηση αποφασίστηκε τελικά η οικοδόµηση του χηµείου, όχι όµως στη Σόλωνος, αλλά
στο οικόπεδο όπου θα χτιζόταν η Εθνική Βιβλιοθήκη. O Ziller τροποποίησε το σχέδιο,
µειώνοντας το κόστος στις 130.000 δραχµές, ώστε το χηµείο να ήταν «όµοιο προς τα
δευτερεύοντα τοιαύτα εν Γερµανίαν»376. Το Υπουργείο δεν ενέκρινε άµεσα αυτή την
απόφαση, απαιτώντας την υποβολή σχεδίου και αναλυτικού προϋπολογισµού του έργου,
σύµφωνα µε το νόµο περί λογιστικού. Το Πανεπιστήµιο αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι
λόγω αυτοδιοίκητου και ιδιαίτερης περιουσίας δεν θα έπρεπε να υπάγεται σε τέτοιους
νόµους, παρ’ όλα αυτά τελικά συµµορφώθηκε. Όµως, ο χρόνος περνούσε και η
πολυπόθητη έγκριση δεν ερχόταν, µε αποτέλεσµα το ζήτηµα της οικοδόµησης «του µόνου
κατά την Ανατολήν Χηµείου» να παραµείνει σε εκκρεµότητα377.
Ο επόµενος πρύτανης Μ. Βενιζέλος, ως καθηγητής της Ιατρικής, προώθησε την
οικοδόµηση

εργαστηρίων

παθολογικής

ανατοµίας,

φυσιολογίας,

ιστολογίας

και

τοξικολογίας. Η «µακρά και σφοδρή συζήτησις» που ακολούθησε στη Σύγκλητο είχε ως
κατάληξη την απόφαση για οικοδόµηση νέων κτηρίων στους χώρους που υπήρχαν γύρω
από την οικία Παπαδόπουλου και τα δύο άλλα, νεότερα κτίρια, µε προϋπολογισµό που δεν
θα υπερέβαινε τις 130.000 δραχµές. Ο Κυριακός ήταν ο µόνος που αντέδρασε έντονα, όχι
µόνο για την παράκαµψη του θέµατος του χηµείου, αλλά και επειδή θεωρούσε
περιορισµένους και ακατάλληλους αυτούς τους χώρους378. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον
Ιανουάριο του 1884 και λίγους µήνες αργότερα οδήγησαν στην κατεδάφιση µέρους από τα
παλιότερα κτίρια, µεταξύ των οποίων και ορισµένες αίθουσες που χρησιµοποιούσε για τη
διδασκαλία του ο Χρηστοµάνος. Στο τέλος του έτους εγκρίθηκε και ένα σχέδιο για την
ανέγερση ανατοµείου στον ίδιο χώρο, ύψους 71.000 δραχµών379. Με λίγα λόγια, το ποσό
που είχε εγγραφεί στους προϋπολογισµούς µε πρωτοβουλία του Κυριακού κατέληξε σε
εργαστήρια της Ιατρικής.
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Στο ίδιο, 18.
Π. Σ., 10 Αυγ. 1882.
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Π. Σ., 5 Μαρ. 1883. Το σχέδιο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο αφού συναίνεσε ο Theophil Hansen, που θα
ανέγειρε δίπλα το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Όπως και για άλλα σχέδια, ο Χρηστοµάνος ζήτησε και τη
γνώµη του Hofmann για το αρχικό σχέδιο του Ziller, όταν αυτός βρέθηκε στην Αθήνα το 1882. Βλ. Α. Κ.
Χρηστοµάνος, «Αύγουστος Γουλιέλµος Όφµανν», Προµηθεύς 3 (1892): 185-188, όπου µεταξύ άλλων
επιδεικνύεται η κλασική παιδεία ενός γερµανού πανεπιστηµιακού καθηγητή.
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Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83, 13.
378
Π. Σ., 1 και 8 Οκτ. 1883.
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Π. Σ., 22 ∆εκ. 1884.
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Το ανοιχτό θέµα του χηµείου λύθηκε την άνοιξη του 1885, επί πρυτανείας
Κωνσταντίνου Κωστή (1833-1899), καθηγητή της Νοµικής, οπότε αποφασίστηκε οριστικά
η οικοδόµησή του στη Σόλωνος. Ένα νέο σχέδιο, που συντάχθηκε από τον αρχιτέκτονα
Καραγιαννόπουλο, υπό τις οδηγίες του Χρηστοµάνου, βάσει προηγούµενου σχεδίου του
Ziller, υποβλήθηκε στη Σύγκλητο, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες δύο καθηγητών
χηµείας. Η δαπάνη, που µπορούσε να φθάσει µέχρι τις 290.000 δραχµές, θεωρήθηκε
υπέρογκη για να πραγµατοποιηθεί άµεσα, δεδοµένων των προηγούµενων έργων που ήδη
εξελίσσονταν. Έτσι, αποφασίστηκε η τµηµατική οικοδόµησή του, χωρίς πολλές
«πολυτέλειες», και για το σκοπό αυτό περιλήφθηκε στον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους ένα ποσό 118.000 δραχµών. Στις 26 Ιουλίου 1885 το Υπουργείο ενέκρινε αυτή την
απόφαση380, οπότε απέµενε η σύναψη των συµβολαίων µε τον εργολάβο. Ωστόσο, ο Κ.
∆ηλιγιάννης που διαδέχθηκε τον Κωστή στην Πρυτανεία είχε διαφορετική άποψη,
αποκαλύπτοντας παράλληλα έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Χρηστοµάνου τα
προηγούµενα χρόνια. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ενηµερώνοντας τη Σύγκλητο για την
έγκριση του Υπουργείου, εξέφρασε τη διαφωνία του για την οικοδόµηση του χηµείου στο
«τοσούτον µέγα» οικόπεδο της Σόλωνος, προτείνοντας επιπλέον την εκ νέου αγορά ενός
άλλου οικοπέδου για το χηµείο, δίπλα από την Ακαδηµία. Κατ’ αυτόν, αφενός το οικόπεδο
της Σόλωνος ήταν αποµακρυσµένο από τα υπόλοιπα ιατρικά εργαστήρια, αφετέρου θα του
επέτρεπε να διεκδικήσει την κυριότητα του οικοπέδου και του κτηρίου του ∆ηµοτικού
Νοσοκοµείου, του σηµερινού Πνευµατικού Κέντρου, προτείνοντας στο δήµο την
ανταλλαγή του µε το οικόπεδο της Σόλωνος, «λίαν χρησίµου εις ανέγερσιν δηµοτικής
αγοράς, ή την πλήρωσιν άλλων δηµοτικών αναγκών»381.
Οι δικαιολογίες αυτές είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω καθυστέρηση του έργου,
καθώς «υπελείπετο η θέλησις του πρυτάνεως ίνα γείνη της οικοδοµής έναρξις». Αφού όλα
τα εργαστήρια που απαίτησε η Ιατρική ολοκληρώνονταν, και µε δεδοµένο ότι η
απαιτούµενη δαπάνη θεωρούνταν πλέον από όλους απαραίτητη, είχε έρθει η στιγµή για
την οριστική απόφαση. Ο Γ. Καραµήτσας, που ανέλαβε ακολούθως την Πρυτανεία,
καθυστέρησε λίγο ακόµα εξετάζοντας το σχέδιο που είχε υποβληθεί επί πρυτανείας Κ.
Κωστή, βάσει του οποίου προχώρησε τελικά το έργο, διότι «επεθύµουν να έχω πάντα τα
δυνατά εχέγγυα, ότι κατόπιν και αν ευρίσκοντο ελλείψεις, αίτινες ως επί το πλείστον
παροµαρτούσιν εις τανθρώπινα, αι ελλείψεις αύται να µην είνε λόγου άξιες» 382. Τελικά το
380

Σ. Π. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, Β΄, 4-5.
Π. Σ., 18 Οκτ. 1885 και Λογοδοσία Κ. Π. ∆ηλιγιάννη, 1885/85, 22-23.
382
Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87, 58. Το σχέδιο αναθεώρησε επιτροπή αποτελούµενη από τον
Χρηστοµάνο, τον Γεώργιο Κρίνο, έκτακτο καθηγητής της φαρµακευτικής χηµείας, και τον Όθωνα
381
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απόγευµα της 6ης Ιουνίου 1887 τέθηκε ο θεµέλιος λίθος του χηµείου383. Με
προϋπολογισµό 267.000 δραχµές και άλλες 40.000 για τον εξοπλισµό του, αµφιθέατρο 400
ατόµων και πρόβλεψη για 140 ασκούµενους φοιτητές, ολοκληρώθηκε δυόµισι χρόνια
αργότερα. Τον Ιανουάριο του 1891 το εργαστήριο του Χρηστοµάνου µεταφέρθηκε στο
Χηµείο, συνοδευόµενο ωστόσο από τη συλλογή των οργάνων της πειραµατικής φυσικής.
Το θέµα ενός ξεχωριστού κτηρίου για τις φυσικοϊστορικές συλλογές, ώστε η οικία
Παπαδόπουλου να αποδοθεί αποκλειστικά στην Ιατρική, επανήλθε στο τέλος της
δεκαετίας του 1890, όταν την πρυτανεία του Πανεπιστηµίου ανέλαβαν καθηγητές του
φυσικού τµήµατος. Το ακαδηµαϊκό έτος 1898-1899 ο πρύτανης Τ. Αργυρόπουλος
επανέφερε το παλαιό σχέδιο του Ziller (1878), προτείνοντας την οικοδόµηση ενός
«Μεγάρου Φυσικών Επιστηµών» ή «Φυσιογραφείου» στο χώρο πίσω από το Χηµείο, έτσι
ώστε να βρεθούν σε έναν κοινό χώρο τα εργαστήρια του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος,
σε µια εποχή µάλιστα κατά την οποία το ζήτηµα της συγκρότησης ξεχωριστής
Φυσικοµαθηµατική Σχολής είχε τεθεί επιτακτικά εκ µέρους τους. Μετά τη διενέργεια
διαγωνισµού, επιλέχθηκε ένα νέο σχέδιο των Α. Θεοφιλά, Ιωάννη Κολλινιάτη (18571921), διευθυντή και καθηγητή του Πολυτεχνείου αντίστοιχα, και του Χρ. Γούναρη,
αρχιτέκτονα του Πανεπιστηµίου. Οι εργασίες θα γίνονταν υπό την επίβλεψη του Ziller και
για το σκοπό αυτό η Σύγκλητος ψήφισε ένα κονδύλι 300.000 δραχµών384.
Τον Ιανουάριο του 1900 η Πρυτανεία έλαβε ένα έγγραφο του υπουργού Α. Ευταξία,
που την πληροφορούσε ότι η συγκεκριµένη πίστωση ακυρώθηκε, επειδή το έργο δεν είχε
ξεκινήσει ακόµα. Φαίνεται όµως ότι η πραγµατική αιτία υπήρξε διαφορετική, καθώς στο
ίδιο έγγραφο το Υπουργείο εξέφραζε την άποψη ότι ήταν πιο επείγουσα η δηµιουργία
νέων εργαστηρίων για την Ιατρική Σχολή. Σύµφωνα µε αυτό, η ιατρική επιστήµη, «ούσα
την σήµερον κατεξοχήν πειραµατική επιστήµη», δεν χρησίµευε µόνο στην εκπαίδευση
ιατρικού προσωπικού για το ελληνικό κράτος, αλλά είχε έναν υψηλότερο προορισµό ως
«µοναδική επί της Ιλλυρικής Χερσονήσου και εν τη Ανατολή». Αντιθέτως, «αι φυσικαί
επιστήµαι δεν κέκτηται δι’ ηµάς ων η Ιατρική σηµασίαν· πλην δε τούτου δύνανται αύται
επί τινά έτι χρόνον να διδαχθώσιν ως µέχρι τούδε, άνευ πολλής της ζηµίας», αφού
επιπλέον η δηµιουργία νέων ιατρικών εργαστηρίων θα απελευθέρωνε χώρους που θα
Ρουσόπουλο, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 1887 έγινε δεκτός ως υφηγητής της χηµείας. Το σκεπτικό ήταν
ότι οι δύο τελευταίοι µόλις είχαν γυρίσει από την Ευρώπη, «ένθα είχον επισκεφθή πολλά χηµεία», ωστόσο
εύκολα µπορούµε να φανταστούµε τη δυσανασχέτηση του Χρηστοµάνου. Το σχέδιο ενέκρινε και ο Rudolf
Fittig (1835-1910), καθηγητής χηµείας στο Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου και οργανωτής του εκεί
χηµείου, ο οποίος βρέθηκε εκείνο το διάστηµα στην Αθήνα.
383
Βλ. Στο ίδιο, 199-213, την έκθεση του Χρηστοµάνου όπου, εκτός από την εξιστόρηση της οικοδόµησης
από τη δική του σκοπιά, περιλαµβάνεται και περιγραφή αυτού του παλαιού Χηµείου.
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µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Η
Φιλοσοφική αντέδρασε έντονα σε αυτό το έγγραφο, το ίδιο και ο Γ. Καραµήτσας, ο οποίος
όχι µόνο το θεώρησε απαξιωτικό για την έως τότε ιατρική διδασκαλία, αλλά υποστήριξε
ότι «αι φυσικαί επιστήµαι είναι η προπαιδεία της Ιατρικής Επιστήµης», ως εκ τούτου
«πρέπει να αρχίσωµεν από τα θεµέλια». Ωστόσο, ο Ιωάννης Ευταξίας (1845-1927),
κοσµήτορας της Νοµικής και αδελφός του υπουργού, έθεσε το ζήτηµα των
προτεραιοτήτων που έπρεπε να έχει το Πανεπιστήµιο. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία των
φυσικών επιστηµών, υποστήριξε ότι «πρέπει αύται προπαντός να καλλιεργηθώσι παρ’
ηµίν», όχι όµως επειδή είναι χρήσιµες για την ιατρική, αλλά «διότι εισίν πρακτικόταται και
αναγκαιόταται προς την εθνικήν ευηµερία», φέροντας για ακόµα µία φορά το παράδειγµα
της Γερµανίας. Ωστόσο, συνέχισε: «το ζήτηµα έγκειται εις το πώς να εισαχθώσειν αι
φυσικαί επιστήµαι. ∆ιαφωνώ ότι πρέπει να εισαχθώσιν αύται δια της ανεγέρσεως
καλλιµαρµάρων µνηµείων· καλά και αυτά, αλλά δεν πρέπει να λησµονώµεν ότι είµεθα
πτωχοί. Τα µέσα πρέπει να εισαχθώσι». Αυτό µπορούσε να γίνει ακόµα και µε την
ανέγερση «παραπηγµάτων», αρκεί αυτά να ήταν πλήρως εφοδιασµένα. Οι διαφωνίες που
εκδηλώθηκαν είχαν ως αποτέλεσµα να µην ληφθεί κάποια σχετική απόφαση385.
Το ακαδηµαϊκό έτος 1900-1901 πρύτανης εκλέχθηκε ο Κ. Μητσόπουλος, οπότε ως
άµεσα ενδιαφερόµενος επανέφερε το θέµα ανέγερσης του Φυσιογραφείου. Μια νέα
επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι άµεση προτεραιότητα έπρεπε να δοθεί στην οικοδόµηση Φυσιογραφείου,
η οποία θα γινόταν µέσω σύναψης δανείου από την Εθνική Τράπεζα. Για το σκοπό αυτό
ζητήθηκε από το Υπουργείο να εγγραφεί στον προϋπολογισµό κάποιο κονδύλι που θα
χρησίµευε ως εγγύηση. Ο υπουργός Σ. Στάης πράγµατι ενέκρινε ένα ποσό 60.000
δραχµών, εκφράζοντας όµως ξανά την επιθυµία να ανεγερθεί ένας χώρος για τη
διδασκαλία της φυσιολογίας386. Λίγο αργότερα επανήλθε στο θέµα, προτείνοντας στο
Πανεπιστήµιο να προχωρήσει στην πώληση κάποιου οικοπέδου, ώστε να εξασφαλίσει το
απαραίτητο ποσό, επισηµαίνοντας ότι κάποιος διάδοχός του µπορεί να µην ενέκρινε τη
συγκεκριµένη πίστωση. Παρ’ όλα αυτά, η Σύγκλητος επέµεινε στην άποψή της,
αποφασίζοντας να προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 580.000 δραχµών για το
Φυσιογραφείο. Αναγνώρισε παράλληλα την επείγουσα ανάγκη ανέγερσης νέας αίθουσας
για τη φυσιολογία, προτείνοντας τη διασκευή χώρων που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία της
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Π. Σ., 10 Οκτ., 7 Νοεµ. 1898, 16 Ιαν., 10 Απρ., 21 Αυγ. και 9 Σεπ. 1899.
Π. Σ., 29 Ιαν. 1900.
386
Π. Σ., 25 Σεπ., 11 Νοεµ. 1900, 23 Φεβ. 1901.
385
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Νοµικής Σχολής, η οποία δεν έδειξε ιδιαίτερη προθυµία να αποδεχθεί αυτή την
πρόταση387. Μπορούµε να φανταστούµε την κατάσταση που επικρατούσε όλο αυτό το
διάστηµα στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου, καθώς τον Ιούνιο του 1901 ο Μητσόπουλος
πληροφορεί τη Σύγκλητο ότι το Υπουργείο δεν ενέκρινε τις αποφάσεις του σώµατος,
«ίσως ένεκα της παθητικής καταστάσεως, εν η ως ισχυρίζεται, διατελεί το
Πανεπιστήµιον»388.
Ο καθηγητής της λατινικής φιλολογίας Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος (1847-1919),
που διαδέχθηκε τον Μητσόπουλο, συγκρότησε εκ νέου επιτροπή για την εξέταση του
θέµατος. Καθώς αυτή αποτελούνταν από καθηγητές του φυσικού τµήµατος και
αρχιτέκτονες, επέµεινε στην ανάγκη του Φυσιογραφείου, ωστόσο η Σύγκλητος
αποδέχθηκε επιπλέον και την άµεση ανάγκη νέου Φυσιολογείου389. Στο σηµείο αυτό
µεσολάβησαν τα «Ευαγγελικά» και η παραίτηση της κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη390. Ο ίδιος ο
Σακελλαρόπουλος αναφέρει στον απολογισµό του έτους ότι έκτοτε η Σύγκλητος
αναγνώρισε ως «επιτακτικωτέραν και µάλλον κατεπείγουσαν» την ανάγκη νέου
Φυσιολογείου και νέου Ανατοµείου, ένα έργο που θα απαιτούσε περίπου 1.000.000
δραχµές391. Λόγω της µεγάλης δαπάνης έγινε προσπάθεια να διευθετηθούν εκ νέου οι
διαθέσιµοι χώροι, αφενός µε την πλήρη αποµάκρυνση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αφετέρου
µε τη διασκευή χώρων που χρησιµοποιούσε η Νοµική, όµως σε διαρκείς συνεδριάσεις της
Συγκλήτου το επόµενο διάστηµα δεν επετεύχθη κάποια συµφωνία µεταξύ των σχολών.
Κάπου εδώ έπαψε πια να γίνεται λόγος για νέο Φυσιογραφείο και οι συλλογές παρέµειναν
στην οικία Παπαδόπουλου για πολλά χρόνια ακόµα. Στις αρχές του 1903 το Υπουργείο
απάλειψε από τον προϋπολογισµό το κονδύλι που υπήρχε για τις ανάγκες των
πανεπιστηµιακών εργαστηρίων392, ενώ ένα έτος αργότερα, επί υπουργίας Σ. Στάη ξανά,
αποφασίστηκε ο χώρος πίσω από το χηµείο να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του
Ακαδηµαϊκού Γυµναστηρίου393. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι ενδεικτικές της εσωτερικής
κατάστασης του Πανεπιστηµίου στο γύρισµα του αιώνα, του ειδικού βάρους κάθε σχολής
και των αντιλήψεων που κυριαρχούσαν για το ρόλο και τη σηµασία των φυσικών
επιστηµών, και αναµφίβολα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν προσπαθούµε να
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Π. Σ., 17 και 24 Μαρ., 21 Απρ. 1901.
Π. Σ., 19 Ιουν. 1901.
389
Π. Σ., 29 Σεπ. και 27 Οκτ. 1901.
390
Για το επεισόδιο των «Ευαγγελικών» και τις αναγνώσεις του βλ. Νίκη Μαρωνίτη, Πολιτική εξουσία και
εθνικό ζήτηµα στην Ελλάδα, 1880-1910, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2009, 327-375.
391
Λογοδοσία Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, 1901/2, 19.
392
Π. Σ., 22 Φεβ. 1903.
393
Π. Σ., 10 και 31 Ιαν. 1904.
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ερµηνεύσουµε τις διαδικασίες και διεργασίες µέσα από τις οποίες κατέληξε να
συγκροτηθεί αυτόνοµη Φυσικοµαθηµατική Σχολή.
Πάντως, επιστρέφοντας δύο δεκαετίες νωρίτερα, αν οι αρχικές προσπάθειες του
Χρηστοµάνου για τη συγκρότηση χηµείου, µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που αυτός
ήθελε, µπορεί να φαντάζουν πρόωρες, το ενδιαφέρον για τη δηµιουργία τόσων νέων
υποδοµών τη δεκαετία του 1880 συνδέεται µε την προσπάθεια ανάπτυξης της
φροντιστηριακής και εργαστηριακής διδασκαλίας. Από τη δεκαετία του 1880
θεσµοθετούνται πλήθος φροντιστηρίων και εργαστηρίων στην Ιατρική και τη Φιλοσοφική,
ενώ και στο πρόγραµµα των άλλων δύο σχολών του Πανεπιστηµίου περιλαµβάνονται
φροντιστήρια, χωρίς όµως να λάβουν θεσµική υπόσταση394. Έτσι, την απόφαση για την
οικοδόµηση ανατοµείου στην οικία Παπαδόπουλου ακολούθησε η ίδρυση ανατοµικού
φροντιστηρίου (1886), ενώ η παλαιά συλλογή του παθολογικού µουσείου µετονοµάστηκε
σε

παθολογικό

ανατοµείο

(1888),

περιλαµβάνοντας

ιστολογικό,

χηµικό

και

µικροβιολογικό εργαστήριο και ακολούθως εργαστήριο πειραµατικής παθολογίας (1889).
Παράλληλα λειτούργησε εργαστήριο φυσιολογίας και αργότερα εγχειρητικό φροντιστήριο
και

εργαστήριο

υγιεινής

και

µικροβιολογίας

(1900).

Στο

φιλολογικό

τµήµα

συγκροτήθηκαν ιστορικό, φιλοσοφικό (1888) και γλωσσολογικό (1892) φροντιστήριο που
λίγο αργότερα συγχωνεύτηκαν στο φιλολογικό. Το 1899 ιδρύθηκε ένα παιδαγωγικό
φροντιστήριο, όπου όφειλαν να µετέχουν οι φοιτητές της Φιλοσοφικής και Θεολογικής
που σκόπευαν να σταδιοδροµήσουν στη µέση εκπαίδευση. Το παιδαγωγικό φροντιστήριο
περιλάµβανε επιπλέον πρακτική άσκηση σε σχολεία της Αθήνας.
Όσον αφορά στα φροντιστήρια και εργαστήρια του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, µε
διάταγµα της 28ης Οκτωβρίου 1888 ιδρύθηκε το µαθηµατικό φροντιστήριο, διαιρούµενο
σε δύο τµήµατα: προπαρασκευαστικό και ανώτερο. Το πρώτο απευθυνόταν σε όλους τους
πρωτοετείς φοιτητές του µαθηµατικού και του φυσικού τµήµατος, µε σκοπό τη
συµπλήρωση των γυµνασιακών γνώσεων και την επίλυση ασκήσεων ανωτέρων
µαθηµατικών, ιδιαίτερα ανώτερης άλγεβρας και αναλυτικής γεωµετρίας. Το ανώτερο
τµήµα όφειλαν να παρακολουθήσουν οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του
µαθηµατικού και είχε ως στόχο τον «ανελλιπή καταρτισµόν καθηγητών των µαθηµατικών
εν τοις γυµνασίοις», αφενός στα στοιχειώδη µαθηµατικά, όµως «αφ’ υψηλοτέρας απόψεως
ερευνοµένων και κατά την παιδαγωγικήν αυτών µεθοδολογίαν», αφετέρου στην ανώτερη

394

Οι κανονισµοί των διάφορων φροντιστηρίων και εργαστηρίων περιλαµβάνονται στις συναγωγές νόµων
που εξέδωσε το Πανεπιστήµιο: Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), Νόµοι και διατάγµατα (1895-1900) και
Νόµοι και διατάγµατα (1900-1906)
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άλγεβρα, την αναλυτική γεωµετρία, τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό395. Το
εργαστήριο πειραµατικής φυσικής ιδρύθηκε µε διάταγµα της 14ης Νοεµβρίου 1894 για
την πρακτική άσκηση των φοιτητών του φυσικού και µαθηµατικού τµήµατος και την
«εκτέλεσιν πειραµάτων δι’ όλων των εν τω φυσικώ εργαστηρίω συσκευών». Οι φοιτητές
έπρεπε να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις και τα µαθήµατα του φροντιστηρίου για
τουλάχιστον ένα έτος, καταβάλλοντας ένα τέλος 12 δραχµών396.

Στις

26

∆εκεµβρίου

1894 ιδρύθηκε το βοτανικό εργαστήριο για την πρακτική άσκηση των δευτεροετών
φοιτητών του φυσικού τµήµατος και του Φαρµακευτικού Σχολείου, αλλά και για την
επίδειξη φυτών και φυτικών οργάνων στους φοιτητές της Ιατρικής397. Τον Ιανουάριο του
1895 ιδρύθηκαν δύο ακόµα φροντιστήρια. Στις 3 Ιανουαρίου ιδρύθηκε το ζωολογικό
φροντιστήριο για την άσκηση των φοιτητών του φυσικού τµήµατος και του
φαρµακευτικού σχολείου, επί ένα έτος, «εις ζωοτοµάς, χειρισµόν του µικροσκοπίου,
αναγνώρισιν και καθορισµόν ζώων, µεθόδους συλλογής και συντηρήσεως αυτών», µε την
καταβολή τέλους 12 δρχ.398. Στις 30 Ιανουαρίου συγκροτήθηκε το ορυκτολογικό και
γεωλογικό φροντιστήριο καταρχάς για την πρακτική άσκηση των πρωτοετών και
δευτεροετών φοιτητών του φυσικού τµήµατος και του Φαρµακευτικού Σχολείου. Οι
φοιτητές του φυσικού έπρεπε να παρακολουθήσουν για δύο ακόµα έτη το φροντιστήριο,
ασκούµενοι σε κρυσταλλογραφικές, πυροχηµικές, πετρογραφικές και µικροσκοπικές
ασκήσεις, αλλά και στη διάγνωση ορυκτών, πετρωµάτων και απολιθωµάτων,
συµµετέχοντας παράλληλα σε γεωλογικές εκδροµές που θα γίνονταν κάθε άνοιξη399. Με
διάταγµα της 17ης Νοεµβρίου 1897 συγκροτήθηκε και το αστρονοµικό φροντιστήριο για
την άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος των φοιτητών του µαθηµατικού και του φυσικού
τµήµατος σε θεωρητικές και πρακτικές εφαρµογές της αστρονοµίας. Οι θεωρητικές
ασκήσεις θα γίνονταν στο Πανεπιστήµιο και οι πρακτικές στο Αστεροσκοπείο400. Τέλος,
τον ∆εκέµβριο του 1900 εκδόθηκε νέος κανονισµός του φαρµακευτικού φροντιστηρίου,
που τώρα έλαβε την ονοµασία Φαρµακευτικό Χηµείο401, και τον Οκτώβριο του 1905 ο
αναλυτικός κανονισµός των ασκήσεων στο Χηµείο402.
Επιπλέον, µε τη θεσµοθέτηση των εργαστηρίων του φυσικού τµήµατος και της
Ιατρικής καθιερώθηκαν ή αυξήθηκαν οι θέσεις βοηθητικού προσωπικού που είχαν
395

Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 65-70.
Στο ίδιο, 97-99.
397
Στο ίδιο, 103-106.
398
Στο ίδιο, 101-103.
399
Στο ίδιο, 99-101.
400
Νόµοι και διατάγµατα (1895-1900), 15-16.
401
Στο ίδιο, 96-104.
396
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σταδιακά δηµιουργηθεί. Έτσι, προβλέφθηκαν θέσεις επιµελητών σε καθένα από αυτά,
κατόχων διδακτορικού διπλώµατος της σχετικής επιστήµης, µε µισθό συνήθως 200-250
δραχµών. Οι επιµελητές διορίζονταν µετά από πρόταση του αρµόδιου καθηγητή και είχαν
αυξηµένα διδακτικά καθήκοντα. Έτσι, οι θέσεις αυτές έδιναν µια οικονοµική διέξοδο σε
ορισµένους

υφηγητές

του

Πανεπιστηµίου.

Επιπλέον,

προβλέφθηκαν

θέσεις

προπαρασκευαστών, βοηθών, υπηρετών, αλλά και ενός µηχανικού για την επισκευή των
οργάνων της φυσικής. Με τις παραπάνω ρυθµίσεις επιλύθηκε οριστικά ένα πρόβληµα που
ταλάνισε για αρκετά χρόνια το Πανεπιστήµιο, προκαλώντας συνεχείς διαµαρτυρίες εκ
µέρους των καθηγητών. Ακολουθώντας την πρακτική που είχε καθιερωθεί, στις θέσεις των
προπαρασκευαστών των µαθηµάτων και των βοηθών των καθηγητών διορίζονταν
φοιτητές του Πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας ένα µισθό 60-100 δραχµών από την ιδιαίτερη
περιουσία του Πανεπιστηµίου. Τον Νοέµβριο του 1877 η Σύγκλητος απαίτησε το διορισµό
τους µετά τη διενέργεια διαγωνισµού. Ενώ η Ιατρική σύντοµα συνέταξε σχετικό
κανονισµό, οι περισσότεροι αρµόδιοι καθηγητές της Φιλοσοφικής αντέδρασαν σε αυτή
την απαίτηση403. Σύµφωνα µε αυτούς, στις θέσεις αυτές «δεν δύνανται να λάβουσιν
ανθρώπους εις ους δεν δύνανται να έχωσιν εµπιστοσύνην», καθώς η µεγάλη ευθύνη των
συλλογών δεν τους επέτρεπε να συνεργάζονται µε ανθρώπους που δεν γνώριζαν εκ των
προτέρων404. Έτσι, µε εξαίρεση το µάθηµα της φαρµακευτικής χηµείας, όλο το βοηθητικό
προσωπικό της Φιλοσοφικής διοριζόταν µετά από πρόταση του αρµόδιου διευθυντή.
Η εισαγωγή του θεσµού των φροντιστηρίων και εργαστηρίων συνδέεται µε µια νέα
γενιά καθηγητών που άρχισαν να διορίζονται στο Πανεπιστήµιο από τη δεκαετία του
1880, οι οποίοι προσπάθησαν να µεταφέρουν στο αθηναϊκό Πανεπιστήµιο τις εµπειρίες
από τη φοίτησή τους κυρίως σε γερµανικά πανεπιστήµια, απ’ όπου άλλωστε έλκει την
καταγωγή του ο θεσµός, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα τη σύνδεσή τους µε την
προσωπικότητα καθενός από αυτούς. Σύµφωνα µε τον Ι. Χατζιδάκη, ο σκοπός των
φροντιστηρίων και των εργαστηρίων ήταν τριπλός. Πρώτον, «να ιδή ο σπουδαστής
εφαρµογάς των ήδη δεδιδαγµένων θεωριών και να σχηµατίση σαφήν ιδέαν του συνόλου
αυτών και να συστηµατοποιήση τας γνώσεις αυτού· ώστε να δύναται και να διδάξη αυτάς
επιτυχώς». ∆εύτερον, «να εξεγερθή εν εαυτώ και ενισχυθή η τάσις προς αυτοτελείς
επιστηµονικάς ερεύνας δια της λύσεως διαφόρων ζητηµάτων και δια της υποδείξεως των
µερών της επιστήµης, άτινα χρήζουσι βελτιώσεως· διότι µόνον ο του ζήλου τούτου

402

Νόµοι και διατάγµατα (1900-1906), 56-73.
Π. Σ. 17 Νοεµ. 1877, 23 Μαρ. 1878 και Λογοδοσία Α. Αναγνωστάκη, 1877/78, 11.
404
Π. Σ. Φ. Σ. 28 ∆εκ. 1879.
403
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εµφορούµενος δύναται επιτυχώς να καλλιεργήση την επιστήµην». Τέλος, µέσω των
εργασιών των φοιτητών στα φροντιστήρια ο καθηγητής «µανθάνει τας δυνάµεις αυτών και
ρυθµίζει κατ’ αυτάς την διδασκαλίαν του, ίνα αποβή καρποφορωτέρα· κρίνει δε
ασφαλέστερον και δικαιότερον την επιστηµονικήν αξίαν των σπουδαστών»405. Με άλλα
λόγια, εκτός από την καθαρά παιδαγωγική συνιστώσα του θεσµού, πανταχού παρούσα
σύµφωνα µε τους σύγχρονους ιστορικούς, δεν διέφυγε η σηµασία του για την
επιστηµονική ανάπτυξη και ο ρόλος του στην ολοένα και µεγαλύτερη επιστηµονική
εξειδίκευση.
Ωστόσο, σε αντίθεση µε τον κλειστό και ελιτιστικό χαρακτήρα του γερµανικού
θεσµού, στο ελληνικό Πανεπιστήµιο η φοίτηση στα φροντιστήρια και εργαστήρια ήταν
υποχρεωτική, καθώς κανείς φοιτητής δεν µπορούσε να προσέλθει στις εξετάσεις εάν δεν
προσκόµιζε τις αποδείξεις ακροάσεως αυτών. Ως εκ τούτου, η καθιέρωση της
φροντιστηριακής και εργαστηριακής διδασκαλίας µπορεί να θεωρηθεί και ως ένα µέτρο
πειθάρχησης των φοιτητών και εξαναγκασµού τους σε τακτικότερη και επιµελέστερη
φοίτηση, σε αντίθεση µε την παράδοση πλήρους ελευθερίας και ανεκτικότητας που είχε
παγιωθεί. Βέβαια, η απροθυµία πολλών φοιτητών να προσέλθουν στις εξετάσεις, το
διαρκές πρόβληµα της ελλιπούς φοίτησης και η επιεικής αντιµετώπισή τους από πολλούς
καθηγητές καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό τη συµµετοχή στα φροντιστήρια και εργαστήρια,
µε τους αριθµούς των φοιτητών να παρουσιάζονται ανάλογοι της αυστηρότητας κάθε
καθηγητή. Πάντως τώρα δινόταν µια επιπλέον δυνατότητα για τη δηµόσια αναγνώριση
των επιµελών φοιτητών, καθώς συχνά αναφέρονται ονοµαστικά στις εκθέσεις των
διευθυντών που τυπώνονταν µαζί µε τις πρυτανικές λογοδοσίες, ένδειξη µιας νέας,
περισσότερο προσωπικής σχέσης φοιτητών και διδασκόντων που δηµιουργούσε ο νέος
τρόπος διδασκαλίας.
Τέλος, για την γοργή ανάπτυξη των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη άλλος ένας, «ταπεινότερος» παράγοντας, καθώς αυτά µεταφράζονταν σε
µία επιπλέον πηγή εσόδων για τους καθηγητές, µέσω ενός µηνιαίου επιµισθίου που
λάµβαναν. Το 1895, είκοσι οκτώ καθηγητές όλων των σχολών, δηλαδή το µισό διδακτικό
προσωπικό, λάµβαναν ένα επιµίσθιο 50-100 δραχµών, αναλόγως της αρχαιότητάς τους406.
Ένα παράδειγµα µας προσφέρει το ιστορικό φροντιστήριο της Φιλοσοφικής, η σηµασία
του οποίου για την ιστορική διδασκαλία έχει µελετηθεί. Μπορεί η φροντιστηριακή

405

Λογοδοσία Ι. Ν. Χατζιδάκη, 1894/95, 15-16.
Βλ. το διάταγµα της 2ας ∆εκεµβρίου 1895 «Περί των εν Φροντιστηρίω διδασκόντων καθηγητών του
Εθνικού Πανεπιστηµίου», Νόµοι και διατάγµατα (1895-1900), 9-10.

406
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διδασκαλία του Σπ. Λάµπρου να αποτελούσε µια σηµαντική καινοτοµία στο πρόγραµµα
της ιστορικής διδασκαλίας, συντελώντας καθοριστικά στη συγκρότηση των ιστορικών
σπουδών, όµως το ελάχιστο ενδιαφέρον που έδειξε ο ∆ηµήτριος Πατσόπουλος (18451920) για το φροντιστήριο υποδεικνύει την υιοθέτηση του θεσµού λόγω των οικονοµικών
ωφελειών407.
Τα προβλήµατα που σχετίζονταν µε τη λειτουργία του θεσµού στο ελληνικό
Πανεπιστήµιο και τη σηµαντική διαφορά του από τα ευρωπαϊκά πρότυπα παρουσίασε
εύγλωττα η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου για το Πανεπιστήµιο του Α. Ευταξία το
1899: «Υπό τοιούτους όρους ουδέν θαύµα, εάν και τα Φροντιστήρια και τα Εργαστήρια
παρ’ ηµίν αστοχώσιν εν πολλοίς του προορισµού των, εάν πολλοί των Καθηγητών, των
διευθυνόντων τοιαύτα, ουδέν άλλο διαβλέπουσιν εν αυτοίς ή την εύσχηµον δικαιολόγησιν
ενός µηνιαίου επιµισθίου· ουδέν θαύµα, εάν τα Φροντιστήρια και Εργαστήρια ηµών
ουδεµίαν σχεδόν έχωσι να επιδείξωσιν αυτοτελή και πρωτότυπον εργασίων, ουδέν
ουδέποτε ζήτηµα επιλύωσιν, εάν ούτως αυτά καθίστανται αληθής παρωδία των εν
Γερµανία Φροντιστηρίων και Εργαστηρίων, εάν εν αυτοίς βασιλεύη παντελής
επιστηµονική νέκρωσις»408. Παρότι κάθε ανάλογο κείµενο περιγράφει πάντα µε τα
µελανότερα χρώµατα τις προηγούµενες καταστάσεις, εν τούτοις το συγκεκριµένο
απόσπασµα µας προϊδεάζει για την πραγµατικότητα των φροντιστηρίων και εργαστηρίων
του Πανεπιστηµίου, πέρα από τις νοµοθετικές προβλέψεις και τις ρητορικές διακηρύξεις.

Η αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής

Η ανεξάρτητη «Σχολή των Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών» ιδρύθηκε µε το
διάταγµα της 3ης Ιουνίου 1904 «Περί χωρισµού της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
Πανεπιστηµίου εις δύο διακεκριµένας απ’ αλλήλων Σχολάς», επί υπουργίας Σπυρίδωνα
Στάη κατά την τρίτη κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη. Αποτελούσε την πέµπτη σχολή
του

Πανεπιστηµίου, µε δικό της κοσµήτορα, αποτελούµενη από το φυσικό και το

µαθηµατικό τµήµα, ενώ σε αυτή προσαρτήθηκε και το Φαρµακευτικό Σχολείο409. Προτού
εκθέσουµε τις διαδικασίες που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, κρίνεται σκόπιµο να
υπάρχει µια εικόνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων, καθώς συχνά στις σχετικές συζητήσεις
407

Βλ. Βαγγέλης ∆. Καραµανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης και η διδασκαλία της ιστορίας
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1932), Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 2006, 232-260.
408
Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου, 996-997.
409
Νόµοι και διατάγµατα (1900-1906), 34.
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ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρθηκαν ως υποδείγµατα που θα έπρεπε να
ακολουθηθούν. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι χρονολογίες κατά τις οποίες
διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια περιέλαβαν στους κόλπους τους µια πέµπτη σχολή, τη
φυσικοµαθηµατική, πέρα από τις παραδοσιακές τέσσερις σχολές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ι∆ΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Γερµανία
Tübingen
Στρασβούργο
Χαϊδελβέργη
Freiburg im Breisgau
Göttingen
Ιένα
Halle
Λειψία
Erlangen
Βερολίνο
Βόννη
Breslau
Μόναχο
Würzburg
Königsberg
Greifswald
Rostock
Münster
Giessen
Κίελο
Marburg
Αυστρία
Innsbruck
Βιέννη
Graz
Ελβετία
Λωζάννη α
Γενεύη *
Fribourg
Ζυρίχη
Βέρνη
Βασιλεία

1863
1873
1890
1910
1922
1924
1924
1925
1927
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1945
1945
1948
1957
1963
1964
1938
1975
1975
1837
1872
1896
1902
1921
1937

Ισπανία
Valliadolid
Valencia
Βαρκελώνη
Μαδρίτη
Σαλαµάνκα
Santiago de Compostella
Σαραγόσα
Οβιέδο
Πορτογαλία
Κοΐµπρα
Λισαβώνα
Ιταλία
Ματσεράτα
Παβία
Πίζα
Φλωρεντία
Φεράρα
Κάλιαρι
Μόντενα
Ούρµπινο
Περούτζια
Πάδοβα
Μπολώνια
Πάρµα
Ρώµη (Sapienza)
Κάτω Χώρες
Άµστερνταµ β
Ουτρέχτη
Groningen
Leiden
Ghent *
Leuven *
Λιέγη *
Βρυξέλλες *

1857
1857
1857
1857
1857
1857
1887
1895
1911
1911
1816-62
1859
1859
1859
1860
1862
1862
1862-94
1863-85
1866
1868
1887
1924
1815
1815
1815
1815
1816
1816
1816
1834

Σκωτία
Γλασκώβη
1889
Aberdeen
1894
Εδιµβούργο
1896
St. Andrews
1897
Σκανδιναβία
Κοπεγχάγη
1850
1852
Ελσίνκι γ
Όσλο
1860
Lund
1876
Ουψάλα
1876
Στοκχόλµη
1906
Πολωνία
Κρακοβία
1815-33
Βαρσοβία δ
1869
Τσεχία
Πράγα
1920
Ρωσία
Μόσχα
1804
Charkov *
1804
Kazan*
1804
Αγία Πετρούπολη *
1819
Tartu (Dorpat)
1850
Οδησσός *
1864
Czernowitz *
1875
Tomsk
1917
Βαλκάνια
Ιάσιο *
1860
Βουκουρέστι *
1864
Cluj *
1872
Κωνσταντινούπολη *
1900
Αθήνα
1904
Σόφια * ε
1904
Ζάγκρεµπ (Agram)
1919

* Με αστερίσκο σηµειώνονται όσα πανεπιστήµια περιλάµβαναν ξεχωριστή φυσικοµαθηµατική σχολή κατά
την ίδρυσή τους.
α
Αρχικά Ακαδηµία και µε καθεστώς Πανεπιστηµίου από το 1890.
β
Χωρίς το δικαίωµα να απονέµει τίτλους έως το 1877.
γ
∆ύο ξεχωριστά τµήµατα στη Φιλοσοφική, µε τον δικό του κοσµήτορα το καθένα.
δ
Υπό ρωσική κατοχή.
ε
Από το 1889 ανώτερη σχολή µε φυσικοµαθηµατικό τµήµα.
Πηγές: Walter Rüegg, “European Universities and Similar Institutions in Existence between 1812 and the
End of 1944: A Chronological List”, Walter Rüegg (ed.), A History of the University in Europe. Volume III:
Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945), Cambridge: Cambridge
University Press, 2004, 673-706 και Lubor Jilek (ed.), Historical Compendium of European Universities,
Geneva: CRE, 1984.
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Οφείλουµε καταρχάς να κάνουµε τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, ο πίνακας
περιλαµβάνει πανεπιστήµια που αναγνωρίζονταν επίσηµα ως τέτοια και λειτουργούσαν
στις αρχές του 20ού αιώνα, δηλαδή δεν αναφέρονται ιδρύµατα ανώτερου επιπέδου που
όµως δεν είχαν επίσηµα το καθεστώς πανεπιστηµίου, αλλά και όσα από αυτά είχαν
διακόψει τη λειτουργία τους νωρίτερα. Ορισµένες ελλείψεις που υπάρχουν, κυρίως στην
Ισπανία και ιδίως στην Ιταλία, οφείλονται στο γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν σχετικά
στοιχεία, παρότι είναι αµφίβολο κατά πόσο θα µετέβαλαν τη συνολική εικόνα. ∆εύτερον,
είναι προφανές ότι ακολουθήθηκε η σύγχρονη γεωγραφική διαίρεση και όχι οι
µεταβαλλόµενες πραγµατικότητες της εποχής. Για παράδειγµα, πανεπιστήµια όπως της
Κρακοβίας, της Πράγας, της Cluj ή του Czernowitz άνηκαν στη Αυστροουγγρική
Αυτοκρατορία, αποτελώντας βέβαια ισχυρές εστίες εθνικής αφύπνισης. Τρίτον,
απουσιάζουν εντελώς τα αγγλικά και γαλλικά πανεπιστήµια. Όπως αναφέρθηκε εκτενώς
στο πρώτο κεφάλαιο, τα µεν αγγλικά ακολούθησαν ένα ιδιαίτερο σύστηµα οργάνωσης,
διαφορετικό από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, και δεν βασίζονταν στην ύπαρξη
των παραδοσιακών τεσσάρων σχολών των πανεπιστηµίων της ηπειρωτικής Ευρώπης και
της Σκωτίας. Στη δε Γαλλία, η διάλυση του πανεπιστηµίου υπό την καθιερωµένη έννοια το
1793 οδήγησε εξαρχής στη συγκρότηση ξεχωριστών σχολών επιστηµών, οπότε η
χρονολογία ίδρυσης καθεµιάς συµπίπτει µε την αναδιοργάνωση κάθε προϋπάρχοντος ή τη
δηµιουργία ενός νέου ιδρύµατος.
Το γαλλικό σύστηµα µεταφέρθηκε αυτούσιο σε όσες χώρες κατέκτησαν οι στρατιές
του Ναπολέοντα. Μετά το 1815 ορισµένα χαρακτηριστικά του, όπως η διάκριση των
σχολών γραµµάτων από εκείνες των επιστηµών, διατηρήθηκαν σε αυτές τις χώρες, µε τα
ολλανδικά και βελγικά πανεπιστήµια να αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγµα. Εκτός της
εφήµερης γαλλικής αυτοκρατορίας, µόνο η Ρουµανία φαίνεται ότι υιοθέτησε ξεκάθαρα το
γαλλικό µοντέλο410. Το ναπολεόντειο σύστηµα ενέπνευσε επιπλέον χώρες µε έντονη
παράδοση συγκεντρωτισµού, όπως λόγου χάρη η Ισπανία, όπου ο νόµος Moyano του 1857
ισχυροποίησε περαιτέρω αυτές τις τάσεις, ακολουθώντας γενικά το γαλλικό υπόδειγµα.
Μια παρόµοια προσπάθεια παρατηρήθηκε και στην Ιταλία µε τον νόµο Casati του 1859, ο
οποίος προσπάθησε να δηµιουργήσει ένα οµοιόµορφο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
των πανεπιστηµίων, προσπάθειες που συνεχίστηκαν µετά την ενοποίηση της χώρας το
1861, παράλληλα µε τις ελπίδες για κοινωνική και οικονοµική αναγέννηση της χώρας
µέσω των επιστηµών. Μια ιδιαίτερη περίπτωση φαίνεται να αποτελεί η Ρωσία, όπου οι
410

Jan Sadlak, “The Use and Abuse of the University: Higher Education in Romania, 1860-1990”, Minerva
29 (1991): 195-225.
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µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του τσάρου Αλέξανδρου Α΄ θεώρησαν τα πανεπιστήµια ως
φορείς εκσυγχρονισµού και εξευρωπαϊσµού, µε αποτέλεσµα την ίδρυση ιδρυµάτων µε
καθαρά κοσµικό χαρακτήρα, χωρίς θεολογικές σχολές, και µε ιδιαίτερη έµφαση στις
επιστήµες411.
Αξίζει να σταθούµε λίγο περισσότερο στη γερµανική περίπτωση, καθώς από τον
πίνακα φαίνεται ότι αρκετά γερµανικά πανεπιστήµια διατήρησαν αδιαίρετη τη φιλοσοφική
σχολή για πολλές δεκαετίες, αλλά και γιατί η γερµανική πανεπιστηµιακή φιλοσοφία
άσκησε σηµαντική επιρροή και στην Ελλάδα. Παρότι ορισµένες σκέψεις περί χωρισµού
είχαν διατυπωθεί από τα µέσα του αιώνα, συνάντησαν τη σθεναρή αντίδραση εκ µέρους
των πανεπιστηµίων. Το ζήτηµα τέθηκε για πρώτη φορά σε σοβαρή βάση το 1859 στο
Πανεπιστήµιο του Tübingen µε αφορµή τον διορισµό ενός νέου καθηγητή χηµείας,
ταυτόχρονα µε την προαγωγή ενός έκτακτου µε το ίδιο αντικείµενο. Στο συγκεκριµένο
πανεπιστήµιο οι έδρες της χηµείας, της βοτανικής και της ζωολογίας άνηκαν στην ιατρική
σχολή, ενώ οι αντίστοιχες της φυσικής, των µαθηµατικών και της ορυκτολογίας στη
φιλοσοφική. Ως εκ τούτου, η ιατρική σχολή έθεσε το θέµα της θεσµικής συνένωσης όλων
των φυσικών επιστηµών. Μετά από έντονες αντιδράσεις και διαρκείς συζητήσεις, η
Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου αποφάσισε τελικά το καλοκαίρι του 1863, µε µικρή
πλειοψηφία, τη συγκρότηση ξεχωριστής φυσικοµαθηµατικής σχολής, όπου θα φοιτούσαν
όχι µόνο όσοι ενδιαφέρονταν για αυτές τις επιστήµες, αλλά και οι φοιτητές της ιατρικής
πριν το tentamen physicum, δηλαδή την προκαταρκτική εξέταση µετά την ολοκλήρωση
διετών σπουδών, µε τους φοιτητές της φαρµακευτικής να υποχρεώνονται επίσης να
παρακολουθούν µαθήµατα της νέας σχολής412. Τις επόµενες δεκαετίες ακολούθησαν
ανάλογες συζητήσεις σε πολλά γερµανικά πανεπιστήµια, καταλήγοντας σε αρνητικές
αποφάσεις σχετικά µε τη διαίρεση της φιλοσοφικής σχολής, µε εξαίρεση το νέο
Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου. Με την ενσωµάτωση της Αλσατίας στη Γερµανική
Αυτοκρατορία µετά τον γαλλοπρωσικό πόλεµο, το Πανεπιστήµιο διοργανώθηκε εκ νέου,
θεωρούµενο έτσι ουσιαστικά ως ένα νέο ίδρυµα, όπου κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί η
προηγούµενη παράδοση της περιόδου της γαλλικής κυριαρχίας. Μία διαφορετική
οργάνωση προωθήθηκε στο Μόναχο το 1865, οπότε η φιλοσοφική διακρίθηκε σε δύο
411

Τα στοιχεία αυτά έχουν αντληθεί από τα R. D Anderson, European Universities from the Enlightenment
to 1914, Oxford: Oxford University Press, 2004 και Walter Rüegg (ed.), A History of the University in
Europe. Volume III: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945), Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
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Στο A. W. Hofmann, The Question of a Division of the Philosophical Faculty περιλαµβάνονται οι
σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις των περισσότερων γερµανικών πανεπιστηµίων σχετικά µε αυτό το
ζήτηµα.
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τµήµατα, αφενός φιλοσοφίας, φιλολογίας και ιστορίας, αφετέρου φυσικοµαθηµατικών
επιστηµών, µε δικό του κοσµήτορα το καθένα. Η διαίρεση σε τµήµατα, µε κοινό
κοσµήτορα όµως, υπήρχε ήδη στη Βόννη (1834) και τη Βέρνη (1859) και το παράδειγµα
αυτό ακολούθησε σύντοµα και το Würzburg (1873).
Οι υποστηρικτές της διαίρεσης της φιλοσοφικής σε δύο ανεξάρτητες σχολές τόνιζαν
ότι η µεγάλη ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών και το πλήθος των νέων µαθηµάτων που
ήδη διδάσκονταν καθιστούσαν επιτακτική την ανεξαρτητοποίησή τους, καθώς η συµβίωσή
τους υπό κοινή σκέπη µε επιστήµες που είχαν εντελώς διαφορετικά αντικείµενα και
µεθόδους ενδεχοµένως να παρακώλυε την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Επιπλέον έθεταν το
ζήτηµα της αντιπροσώπευσης στα πανεπιστηµιακά όργανα, όπου οι φυσικοί επιστήµονες
αποτελούσαν µειοψηφία, µε αποτέλεσµα συχνά να λαµβάνονται αποφάσεις για διάφορα
σηµαντικά θέµατα από καθηγητές που δεν γνώριζαν τα σχετικά αντικείµενα. Ωστόσο,
τέτοιου είδους απόψεις έρχονταν σε αντίθεση µε εδραιωµένες πεποιθήσεις της γερµανικής
πανεπιστηµιακής παράδοσης, κοινές µεταξύ των καθηγητών όλων των επιστηµονικών
κλάδων, σε µια εποχή µάλιστα που αυτές ισχυροποιούνταν.
Ο λόγος του A. W. Hofmann, κατά την ανάληψη του πρυτανικού αξιώµατος στο
Πανεπιστήµιο του Βερολίνου το 1880, εκφράζει εύγλωττα τη βαθιά πίστη στην ενότητα
των επιστηµών, στον ενοποιητικό ρόλο της φιλοσοφίας, συνεπώς και στον κεντρικό,
συνεκτικό ρόλο της φιλοσοφικής σχολής. Κατ’ αυτόν, σκοπός όλων των επιστηµών είναι η
αναζήτηση της γνώσης καθεαυτής, ανεξάρτητα από τις ωφέλειες που µπορούν να
προκύψουν, εποµένως δεν τίθεται ζήτηµα διαφορετικών µεθόδων των φυσικών
επιστηµών. Επίσης, η ενσωµάτωση των φυσικών επιστηµών στη φιλοσοφική δεν
παρακώλυε την ανάπτυξή τους, καθώς οι σηµαντικές πρόοδοι που είχαν επιτευχθεί και τα
νέα επιστηµονικά ινστιτούτα που συγκέντρωναν ήδη το διεθνή θαυµασµό αποδείκνυαν
εύκολα το αντίθετο. Παράλληλα, στη συγκρότηση µιας ξεχωριστής φυσικοµαθηµατικής
σχολής ελλόχευε µια σειρά κινδύνων για τον πανεπιστηµιακό θεσµό, µε πρωταρχικό
µεταξύ τους την αυξανόµενη εξειδίκευση, καθώς «η αποκλειστική ενασχόληση µε τις
λεπτοµέρειες συσκοτίζει τις αντιλήψεις µας για το ευρύτερο σύνολο, η κατανόηση του
οποίου συνιστά τον τελικό σκοπό όλων των προσπαθειών µας»413. Επιπλέον, µε αυτό τον
τρόπο θα χανόταν η κοινή αναφορά, ο κοινός δεσµός όλων των σχολών, που
αντιπροσώπευε η ενιαία φιλοσοφική σχολή, µε αποτέλεσµα τον υποβιβασµό όλων σε
εξειδικευµένες ανώτερα σχολεία. Τίποτα δεν θα µπορούσε να εµποδίσει ακολούθως τη

413

Στο ίδιο, 23.
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λήψη διάφορων µέτρων που θα υπέσκαπταν τα δύο κύρια πλεονεκτήµατα των γερµανικών
πανεπιστηµίων, δηλαδή την ελευθερία της διδασκαλίας και την ελευθερία της µάθησης.
Τέλος, το ζήτηµα της διαίρεσης της φιλοσοφικής συνδέθηκε µε τη διαµάχη για την
προτεραιότητα της κλασικής έναντι της πρακτικής εκπαίδευσης, µια διαµάχη που
χαρακτήρισε τη γερµανική κοινωνία στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, αντανακλώντας σε
µεγάλο βαθµό το διαφορετικό κοινωνικό στάτους και τις επιδιώξεις της κάθε πλευράς. Το
1870 επιτράπηκε στους απόφοιτους των Realschulen πρώτης τάξεως η εγγραφή στο
πανεπιστήµιο για σπουδές φυσικοµαθηµατικών επιστηµών και σύγχρονων γλωσσών. Στην
απόφαση αυτή αντέδρασαν έντονα τα πανεπιστήµια, τα οποία υποστήριξαν σθεναρά την
κλασική παιδεία που προσέφεραν τα Gymnasia ως προαπαιτούµενο για µια υψηλού
επιπέδου πανεπιστηµιακή διδασκαλία, ακόµα και στις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες.
Σύµφωνα µε τον Hofmann, η πείρα µιας δεκαετίας αποδείκνυε ότι «η µελέτη των
γλωσσών, της φιλολογίας και των έργων τέχνης της κλασικής αρχαιότητας αποτελεί το
ασφαλέστερο εργαλείο για την εκπαίδευση του νεανικού νου», εξασφαλίζοντας έτσι «τις
ιδανικές ακαδηµαϊκές σπουδές, την ανιδιοτελή αφοσίωση στην επιστήµη καθεαυτή και
εκείνη την αδέσµευτη γνωστική δραστηριότητα που αποτελεί ταυτόχρονα συνθήκη και
συνέπεια µιας τέτοιας αφοσίωσης». Ως εκ τούτου, «οποιοδήποτε ρήγµα στη φιλοσοφική
σχολή ρίχνει νερό στο µύλο του Realschule. Η πυκνή φάλαγγα της αδιαίρετης
φιλοσοφικής σχολής σχηµατίζει ένα ισχυρό προστατευτικό τείχος γύρω από το
Gymnasium»414. Έτσι, στον «ειδικό δρόµο» µε τον οποίο η Γερµανία συνάντησε τη
νεωτερικότητα415, τα πανεπιστήµια διατήρησαν επί µακρόν απαράλλαχτη την υπάρχουσα
δοµή.
Επανερχόµενοι στην Ελλάδα, είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι στα σχέδια που
προηγήθηκαν της ίδρυσης του ελληνικού Πανεπιστηµίου ο Α. Ρ. Ραγκαβής είχε προτείνει
την συγκρότηση ανεξάρτητης φυσικοµαθηµατικής σχολής µε πρότυπο τις αντίστοιχες
γαλλικές σχολές, ωστόσο οι αντιλήψεις που κυριαρχούσαν αναφορικά µε το σκοπό και το
περιεχόµενο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν επέτρεπαν µια διαφορετική οργάνωση.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1846, ο Αλέξανδρος Βενιζέλος, ο πρώτος πρύτανης
προερχόµενος από το φυσικό τµήµα, ζήτησε από την Κυβέρνηση την προσθήκη εδρών στο
τµήµα του για τη διδασκαλία «της εν τω βίω πρακτικής εφαρµογής» των φυσικών
414

Στο ίδιο 31, 33, 35.
Για µια επισκόπηση της µεγάλης συζήτησης σχετικά µε την ύπαρξη ενός γερµανικού Sonderweg βλ.
Jurgen Kocka, “German History before Hitler: The Debate about the German Sonderweg”, Journal of
Contemporary History 23 (1988): 3-16. Ωστόσο σήµερα φαίνεται να είναι αποδεκτό ότι κάθε χώρα, και όχι
µόνο η Γερµανία, διήλθε τον δικό της Sonderweg.
415
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επιστηµών, µε το σκεπτικό ότι αυτές «ουχί µόνον παρέχουσιν εις την άλλην µάθησιν
πολλήν την βοήθειαν, αλλά και χρησιµεύουσιν ιδίως εις µόρφωσιν εµπείρων και
ειδηµόνων τεχνιτών. Η µέχρι τούδε σχεδόν παντελής αυτών έλλειψις κωλύει ουχί µικρόν
την παρ’ ηµίν σύστασιν και πρόοδον βιοµηχανικών καταστηµάτων, των οποίων η
ανέγερσις αναγκαιοτάτη παρά πάντων οµολογείται· διότι ευρισκόµενοι, αγαθή τύχη, εις
κλίµα ευκραέστατον και ωραίον, και πολυτίµων προϊόντων ευµοιρούντες, στερούµεθα της
τέχνης της εντελούς και επωφελούς αυτών κατεργασίας»416. Για πρώτη φορά λοιπόν
βλέπουµε να συνδέεται σε επίπεδο ρητορικής η πανεπιστηµιακή διδασκαλία των φυσικών
επιστηµών µε την κατάρτιση τεχνικών στελεχών απαραίτητων για την ανάπτυξη της
«βιοµηχανίας», µε τον τελευταίο όρο βέβαια να παραµένει ακόµα συγκεχυµένος,
περιλαµβάνοντας κάθε είδους εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα.
Αναφερόµαστε σε ρητορική γιατί η πρόταση αυτή διατυπώθηκε σε µια εποχή κατά
την οποία η πολιτική της «εµψυχώσεως» της εθνικής βιοµηχανίας και η προσπάθεια
ενίσχυσης σχεδίων ίδρυσης προνοµιούχων «βασιλικών» εργοστασίων φαίνονταν να έχουν
αποτύχει, απαξιώνοντας έτσι τέτοιου είδους πολιτικές και ενισχύοντας παράλληλα τις
φιλελεύθερες οικονοµικές ιδέες417. ∆εν πρέπει επίσης να ξεχνάµε την απουσία
ενδιαφέροντος για σπουδές στο φυσικό τµήµα και την πρακτική της κατάρτισης των
απαραίτητων τεχνικών στελεχών µέσω υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό. Ωστόσο,
την ίδια εποχή άρχισαν να διατυπώνονται απόψεις που θεωρούσαν την ανάπτυξη της
βιοµηχανίας περισσότερο ζήτηµα εκπαίδευσης και λιγότερο οικονοµικό πρόβληµα,
περισσότερο ζήτηµα ανόδου του γενικού µορφωτικού επιπέδου και ανάπτυξης των
τεχνικών γνώσεων, παρά πρόβληµα κεφαλαίων, τεχνολογίας, µισθωτής εργασίας και
αγορών. Σύµφωνα µε τον καθηγητή της πολιτικής οικονοµίας Ιωάννη Σούτσο (18041890), «αρχή και βάσις πάσης βιοµηχανικής προόδου είναι η επιστηµονική παίδευσις»418.
Παράλληλα, από τα µέσα της δεκαετίας του 1850 άρχισε να διαπιστώνεται ο
µονοδιάστατος
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του
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διατυπώνονται οι πρώτες προτάσεις για έναν αναπροσανατολισµό προς µια πρακτικότερη
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Λογοδοσία Θ. Μανούση, 1845/46, 23.
Με την «εµψύχωση» αναφερόµαστε φυσικά στην ίδρυση της «Επιτροπής επί της εµψυχώσεως της
εθνικής βιοµηχανίας» το 1837, µε σκοπό την ενίσχυση της γεωργίας και της βιοµηχανίας, την τελειοποίηση
των προϊόντων τους και την «αύξησιν του εθνικού πλούτου της Ελλάδος». Για το ιδρυτικό διάταγµα βλ.
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 5, 9 Φεβρουαρίου 1837, ενώ για τη στελέχωση και τη λειτουργία της βλ. Λ.
Καλλιβρετάκης, Η δυναµική του εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, 56-73. Για τα «βασιλικά»
εργοστάσια βλ. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα,
Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας, 1986, 15-51.
418
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Πανδώρα 4 (1853-54): 375-383 (377).
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κατεύθυνση, χωρίς όµως άµεσα αποτελέσµατα419. Ωστόσο, έχουµε ήδη δει ότι οι
επικρατούσες αντιλήψεις περί Πανεπιστηµίου δεν επέτρεπαν σκέψεις προς αυτή την
κατεύθυνση, οδηγώντας έτσι τον Α. Σούτσο στην ακόλουθη αφοριστική διαπίστωση:
«µετά τριάκοντα σχεδόν ετών ύπαρξιν, το Εθνικόν Πανεπιστήµιον ουδένα ιδίως
επιστηµονικόν (scientifique) καρπόν παρήγαγε, ουδέ δύναται να παραγάγη εν όσω αι
φυσικαί και µαθηµατικαί σπουδαί δεν χωρισθώσιν εντελώς από των ιδίως γραµµατικών
(φιλολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας κτλ), και προ πάντων εν όσω δεν υπάρχη ειδική
προπαρασκευή δι’ αυτάς»420. Αν η ενίσχυση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στη
µέση εκπαίδευση θα αύξανε πιθανώς το ενδιαφέρον για την προχωρηµένη µελέτη τους, η
θεώρηση της κοινής φιλοσοφικής σχολής ως αιτίας που παρεµπόδιζε την παραγωγή
επιστηµονικών αποτελεσµάτων φαίνεται να παραβλέπει το σκοπό για τον οποίο είχε
ιδρυθεί το Πανεπιστήµιο. Από το ίδιο βήµα όπου ο Βενιζέλος ζήτησε την ενίσχυση του
φυσικού τµήµατος, ο Θ. Μανούσης τόνισε ότι «των Πανεπιστηµίων η σύστασις σκοπόν
πρώτιστον και άµεσον έχει τον πολιτικό µάλλον ή τον καθαρώς επιστηµονικόν»421. Με
άλλα λόγια, το Πανεπιστήµιο έπρεπε πρώτα απ’ όλα να παράγει εκπαιδευτικά
αποτελέσµατα, συµβάλλοντας άµεσα όχι µόνο στην πρακτική αλλά και στην ιδεολογική
συγκρότηση του νεοσύστατου κράτους, καθώς αυτό έπρεπε να υπερβεί αποτελεσµατικά
τις αβέβαιες απαρχές του και να επιτύχει την εθνική του ολοκλήρωση, διαµορφώνοντας
την εθνική ταυτότητα και καλλιεργώντας την εθνική συνείδηση, διαδικασίες που
αποτέλεσαν προσδιοριστικό τµήµα της εσωτερικής διακυβέρνησης και της εξωτερικής
πολιτικής422. Αντιθέτως, οι επιστηµονικοί καρποί δεν υπήρξαν άµεσο ζητούµενο και
µπορούσαν να έρθουν αργότερα, οπότε οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες θα µπορούσαν
υπερβούν τον καθαρά εκπαιδευτικό ρόλο τους και να διεκδικήσουν τη θεσµική
αυτονόµηση.
Οι συζητήσεις αυτές επαναλήφθηκαν κατά τη σύνταξη του νοµοσχεδίου για τον
οργανισµό του Πανεπιστηµίου το 1860 από τον υπουργό Θρασύβουλο Ζαΐµη (1825-1880)

419

Βλ. ενδεικτικά Αντώνιος Φατσέας, Σκέψεις επί της δηµοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων
Ελλήνων. Προς τον Υπουργόν της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, [Τεύχος Α΄] Λαµία, [Τεύχος Β΄] Αθήνα 1856 και
Χ. Χριστόπουλος, «Γενική έκθεσις προς την Α. Μ. τον Βασιλέα περί της καταστάσεως της ∆ηµοσίας
Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολικό έτος 1855-1856», Πανδώρα 7 (1856-57): 534-539, 553-561.
420
Αλέξανδρος Α. Σούτσος, «Περί τεχνικής εκπαιδεύσεως», Πανδώρα 16 (1865-66): 395-398, 439-444
(395).
421
Λογοδοσία Θ. Μανούση, 1845/46, 7.
422
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης, «“Νοερές κοινότητες” και οι απαρχές του εθνικού ζητήµατος στα
Βαλκάνια», Θάνος Βερέµης (επιµ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισµός στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα:
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1997, 53-131.
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και δεκαµελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστηµίου423. Στην εισηγητική του έκθεση ο
Ζαΐµης περιέγραψε τα Πανεπιστήµια ως «σχολεία της καθαράς επιστήµης», τα οποία δεν
στόχευαν στην «επισώρευσιν γνώσεων», όπως τα γυµνάσια, αλλά στην «κατάληψιν των
γενικών αρχών και την γνώµην της συστηµατικής αλληλουχίας και οργανικής αυτών
ενότητος, καθόσον η επιστήµη αφορά κατά πρώτον λόγον την διέγερσιν του
επιστηµονικού πνεύµατος, όπως ούτω κατασταθή εφικτή η περαιτέρω εκ των ιδίων της
νεότητος µάθησις και ανάπτυξις»424. Παρότι ο ίδιος προτιµούσε τη συγκρότηση
ξεχωριστής φυσικοµαθηµατικής σχολής, «διότι η διαίρεσις αύτη φαίνεται λογικωτέρα και
εις περισσοτέραν αρµονίαν προς τον τελικόν σκοπόν της υπάρξεως εκάστης σχολής», εν
τούτοις υιοθέτησε τελικά την άποψη της πλειοψηφίας της επιτροπής, που επέµεινε στην
παραδοσιακή διαίρεση των τεσσάρων σχολών για τους ακόλουθους λόγους: πρώτον, η
διαίρεση αυτή έχει ιστορική σηµασία και τηρείται από τα περισσότερα ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια· δεύτερον, επειδή εξαρχής υιοθετήθηκε αυτή από τον προσωρινό κανονισµό·
τρίτον, γιατί η διαίρεση της Φιλοσοφικής σε τµήµατα αναιρούσε όποια άτοπα προέκυπταν
από τη συνένωση όλων αυτών των επιστηµών· τέλος, λόγω του διττού, εσωτερικού λόγου,
«του µεν ότι όλοι οι κλάδοι οι εις την φιλοσοφικήν σχολήν ανήκοντες έχουσι κοινόν τι
γνώρισµα, την προµνησθείσαν θεωρητικήν αυτών τάσιν, του δε ότι οι κλάδοι ούτοι
σκοπεύουσι την καθόλου καλλιέργειαν του νοός, οιονεί παρέκτασις όντες των
γυµνασιακών µαθηµάτων»425.
Η συζήτηση συνεχίστηκε στη Βουλή από την εισηγητική επιτροπή που αποτελούσαν
βουλευτές υπό την προεδρία του καθηγητή Π. Αργυρόπουλου, βουλευτή του
Πανεπιστηµίου. Η µειοψηφία αυτών υποστήριξε τη διαίρεση της Φιλοσοφικής, έχοντας ως
υπόδειγµα την αντίστοιχη διάκριση των γαλλικών σχολών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι
αυτή «θέλει αναπτύξει την σπουδήν των φυσικών και των µαθηµατικών επιστηµών,
παρηµεληµένων παρ’ ηµίν, ενώ µάλιστα έχοµεν ανάγκην αυτών δια την γέννησιν και την
ανάπτυξιν της βιοµηχανίας, δια την θεραπείαν πολλών υλικών αναγκών, ως της οδοποιΐας
και γεφυροποιΐας». Όµως, η πλειοψηφία της επιτροπής δεν αποδέχθηκε αυτή την άποψη,
επιµένοντας ότι η οργάνωση του ελληνικού Πανεπιστηµίου βασιζόταν στην αρχή «του
αλληλένδετου και της ενότητος της καθόλου επιστήµης», τονίζοντας ξανά το ρόλο των
γενικών γνώσεων: «ούτε µαθηµατικός και φυσιοδίφης αφιλόσοφος και ανιστόρητος
423

Την επιτροπή αποτελούσαν οι ∆. Στρούµπος, Κ. Ασώπιος, Ν. Κωστής, Κ. Κοντογόνης, Φ. Ιωάννου, Π.
Αργυρόπουλος, Ι. Σούτσος, Α. Πάλλης, Μ. Ποτλής, ∆. Ορφανίδης και ο εκπρόσωπος του υπουργείου ∆. Σ.
Μαυροκορδάτος. Βλ. Εφηµερίς των Φιλοµαθών, αρ. 320, 20 Ιουνίου 1859, 965.
424
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της έκτης βουλευτικής περιόδου, Β΄,
1080.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

375

δύναται να ευδοκιµήση, ούτε φιλόλογος άµοιρος των µαθηµατικών και φυσικών
επιστηµών ηµπορεί σήµερον να υπάρξη». Επιπλέον, η διαίρεση της Φιλοσοφικής σε τρία
τµήµατα επέτρεπε σε κάθε ενδιαφερόµενο να εντρυφήσει «εις του κλάδους εκείνους της
επιστήµης, τους βοηθητικούς εις την αναγκαίαν υλικήν του τόπου ανάπτυξιν και
βελτίωσιν» Τέλος, η έλλειψη επιστηµονικών αποτελεσµάτων στις φυσικοµαθηµατικές
επιστήµες δεν οφειλόταν στην ένωσή τους µε το φιλολογικό τµήµα, αλλά προερχόταν «εκ
της γλισχρότητος µεθ’ ης εγένοντο οι διορισµοί καθηγητών εν τη σχολή ταύτη, εκ του
ασυµπληρώτου των εδρών αυτής και εκ της στερήσεως σταδίου εις τους περί τους
επιστηµονικούς τούτους κλάδους ασχολουµένους»426.
Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από δύο δεκαετίες ώστε να τεθεί ξανά ρητά το θέµα.
Τον Απρίλιο του 1881, σε µια εποχή έντονων συζητήσεων για την επίλυση µιας σειράς
ανοιχτών πανεπιστηµιακών ζητηµάτων, ο ∆. Στρούµπος υποστήριξε ότι «η πείρα, ο χρόνος
και το πνεύµα της προόδου» ήταν αυτά που θα υποδείκνυαν τις «χρησίµους
µεταρρυθµίσεις», ενώ «βαθµηδόν» θα οδηγούσαν και στη συγκρότηση ιδιαίτερης
φυσικοµαθηµατικής σχολής427. Αναλαµβάνοντας την πρυτανεία του ακαδηµαϊκού έτους
1882-1883, ο Π. Γ. Κυριακός εκφώνησε λόγο όπου εξέθεσε τα µέτρα που έπρεπε να
ληφθούν ώστε το Πανεπιστήµιο να λειτουργήσει καλύτερα και «µάλλον τελεσφόρως
ανταποκρίνηται εις τας προσδοκίας του όλου ελληνισµού»428. Μεταξύ αυτών
περιλαµβανόταν και η ίδρυση Σχολής των Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών, µε
σκοπό «πολλαχώς να προαγάγη τας όλως ατελώς διδασκοµένας φυσικάς επιστήµας,
αίτινες εν τω σηµερινώ αιώνι της προόδου και των εφευρέσεων κατέχουσιν ου µόνον εν
τοις ανωτάτοις διδακτηρίοις απάσης της Ευρώπης αλλά και εν πάση πεπολιτισµένη
κοινωνία την πρώτην θέσιν», έτσι ώστε µελλοντικά «ου µόνον επιστηµονικώς αλλά και
υλικώς να επιδράση εις τε την πρόοδον και την ευηµερίαν του έθνους». Σύµφωνα µε τον
Κυριακό, η δηµιουργία µιας τέτοιας Σχολής, µε την προσθήκη πολλών νέων απαραίτητων
εδρών, δεν µπορούσε να θεωρηθεί «πολυτέλεια», καθώς όχι µόνο έπρεπε «να εξετασθή
φυσικώς και υπό πολλάς επόψεις το ηµέτερον έδαφος», αλλά θα οδηγούσε παράλληλα
ορισµένους νέους σε µια νέα κατεύθυνση, αποφεύγοντας έτσι τα «άτοπα» που
δηµιουργούσε η συσσώρευσή τους στη Νοµική και την Ιατρική Σχολή429.

425

Στο ίδιο, 1084.
Στο ίδιο, 1394-1395.
427
Π. Σ. Φ. Σ., 30 Απρ. 1881. Η έµφαση δική µας.
428
Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω την δεκάτην εβδόµην ∆εκεµβρίου 1882 υπό Παναγιώτου Γ.
Κυριακού, 4.
429
Στο ίδιο, 12-13.
426
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Οι έννοιες της προόδου, του πολιτισµού, της υλικής ευηµερίας και η ανάγκη
φυσικής εξέτασης της χώρας φαίνονται οικείες, καθώς τις απαντήσαµε ήδη στις
προσπάθειες του Χρηστοµάνου για την οικοδόµηση του Χηµείου, αποτελώντας κεντρικές
συνιστώσες του λόγου του υπέρ της ανάγκης ανάπτυξης όχι µόνο της χηµείας αλλά
γενικότερα των φυσικών επιστηµών. Ο Μιχαήλ Στεφανίδης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει
την έλευση του Χρηστοµάνου στο Πανεπιστήµιο ως «σταθµό» στην εξέλιξη της
Φυσικοµαθηµατικής

Σχολής,

διακρίνοντας

µάλιστα

την

ιστορία

της

σε

«Προχρηστοµάνειο» και «Χρηστοµάνειο» περίοδο430. Πράγµατι, ο Χρηστοµάνος δεν
αποτελεί µόνο κεντρική µορφή για την ανάπτυξη της διδασκαλίας της χηµείας, αλλά και
ηγετική φυσιογνωµία στις προσπάθειες αναγνώρισης της σηµασίας των φυσικών
επιστηµών και κατ’ επέκταση στις προσπάθειες αναβάθµισης του ρόλου και του κύρους
τους στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καθηγεσίας του
δεν σταµάτησε να αγωνίζεται γι’ αυτό το σκοπό, µέσα από τα µαθήµατα, την αρθρογραφία
και τους λόγους του και µε διαρκή υποµνήµατα, εκθέσεις και αναφορές τόσο προς τις
πανεπιστηµιακές αρχές όσο και προς το Υπουργείο. Μαζί µε συναδέλφους του στο
φυσικοµαθηµατικό τµήµα, όπως ο Κ. Μητσόπουλος ή ο Κ. Στέφανος, µαζί µε άλλους
πανεπιστηµιακούς καθηγητές και ορισµένες προσωπικότητες εκτός Πανεπιστηµίου,
αγωνίστηκαν να αλλάξουν αντιλήψεις, ιδέες και νοοτροπίες αναφορικά µε την αυξανόµενη
σηµασία που λάµβαναν οι φυσικές επιστήµες και οι εφαρµογές τους σε κάθε σύγχρονη
κοινωνία, µε απώτερο στόχο να πειστούν γι’ αυτό οι κρατικές αρχές, η κοινωνία
γενικότερα, αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήµιο, δηλαδή όλοι όσοι µπορούσαν και έπρεπε
να επωφεληθούν από τις σηµαντικές προόδους αυτών των επιστηµών. Έτσι, ανέπτυξαν µια
ρητορική που συνάντησε προσφορότερο έδαφος στις ιστορικές συγκυρίες που
παρουσιάστηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα.
Αν από τα προεπαναστατικά χρόνια η Ευρώπη είχε θεωρηθεί «σοφή»,
«πεπολιτευµένη» και «φωτισµένη»431, µετά τη συγκρότηση του ελληνικού βασιλείου
παρέµεινε ως πρότυπο, αποτελώντας σταθερή αναφορά κάθε εκσυγχρονιστικού λόγου,
όπου ο όρος εκσυγχρονισµός νοείται ως η προσπάθεια συγχρονισµού µε τα ευρωπαϊκά
κράτη, χωρίς να υποδηλώνει κάποιο σύγχρονο µοντέλο. Στην πανεπιστηµιακή και όχι
µόνο φιλολογία ολόκληρου του 19ου αιώνα η Ευρώπη έλαβε ακόµα θετικότερους
χαρακτηρισµούς, ιδιαίτερα καθώς θεωρούνταν ότι αύξανε η απόσταση του ελληνικού

430
431

Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, Α΄, 16, 18.
Κ. Θ. ∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα: Ερµής, 61993, 37
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έθνους από τα ευρωπαϊκά έθνη-πρότυπα432, ενώ η επιστήµη θεωρήθηκε σε µεγάλο βαθµό
υπεύθυνη για τα διάφορα πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά επιτεύγµατα
αυτών των κρατών. Την ίδια εποχή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, µε τη σταδιακή
κυριάρχηση του θετικισµού, η επιστήµη έγινε για πολλούς συνώνυµη µε την έννοια της
προόδου και οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες το πρότυπο κάθε άλλης επιστήµης.
Παράλληλα, η παραγωγή γνώσης χρήσιµης σε πρακτικές εφαρµογές έλαβε αυξανόµενη
σηµασία, καθώς η γενικότερη πρόοδος κρινόταν κυρίως από τις οικονοµικές επιδόσεις.
Παρότι η πρώτη αναφορά στη «θετική φιλοσοφία» του A. Comte απαντά
ταυτόχρονα µε την ίδρυση του ελληνικού Πανεπιστηµίου433, αυτή εκδηλώθηκε πλήρως
στο δεύτερο µισό του αιώνα, σε άρθρα και λόγους των ελλήνων επιστηµόνων, όπου η
επιστηµονική εξέλιξη παρουσιάζεται ως µια αδιάκοπη πορεία ευθύγραµµης προόδου,
µέσω της παράθεσης θριάµβων διαπρεπών επιστηµόνων και εντυπωσιακών εφαρµογών,
ενώ οι φυσικές επιστήµες δεν θεωρούνται µόνο ως το µοναδικό µέσο προόδου, κυριαρχίας
και ευηµερίας, αλλά γενικότερα η «κλεις» και το µέτρο τους ανθρώπινου πολιτισµού, ο
οποίος µάλιστα είχε εισέλθει στην τελευταία και τελειότερη φάση του. Αν κάποτε η
φιλοσοφία ήταν αυτή που καθόριζε την έγκυρη γνώση, τώρα τα «µεταφυσικά
προβλήµατα» δεν επηρεάζουν καθόλου «τας καλουµένας θετικάς ή εµπειρικάς επιστήµας,
αίτινες ασχολούνται περί την µελέτην των δεδοµένων άτινα παρέχει ηµίν η εµπειρία» και
των οποίων σκοπός είναι «η διακρίβωσις της πραγµατικής αληθείας, νοουµένης ως
συµφωνίας των περί των πραγµάτων ηµετέρων γνώσεων προς τα εκ της πείρας
παρεχόµενα ηµίν δεδοµένα» 434. Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη το βακωνικό scientia potentia
est και δεδοµένου ότι οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες είναι αυτές που οδηγούν στην
Αλήθεια, συνάγεται ότι µόνο αυτές µπορούν να οδηγήσουν στην ισχύ και την υπεροχή,
ένα σηµαντικό επιχείρηµα υπέρ τους, ιδιαίτερα όταν, σύµφωνα µε τους πρωταγωνιστές,
πρόκειται για «εθνική» ισχύ και υπεροχή.
Αναλαµβάνοντας την πρυτανεία για το ακαδηµαϊκό έτος 1896-1897, ο Χρηστοµάνος
εκφώνησε λόγο µε τον τίτλο Φυσικαί επιστήµαι και Πρόοδος, ο οποίος αποτελεί το
ρητορικό αποκορύφωµα των προσπαθειών και της επιχειρηµατολογίας του επί τρεις
δεκαετίες για την ανάγκη ανάπτυξης των φυσικών επιστηµών. Στη δεδοµένη ιστορική
συγκυρία εξειδίκευσε τον ορισµό της προόδου ως ακολούθως: «Κατάκτησις της φύσεως

432

Βλ. Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην
Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα: Πολύτυπο, 1988, 218-247.
433
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δια της επιστήµης, εφαρµογή των επιστηµονικών κατακτήσεων επί τας τέχνας και τον
βίον, εφαρµογή δια πασών των δυνάµεων του έθνους και εν µεγίστη κλίµακι, οίαν µόνον η
των ηµερών ηµών µεγάλη βιοµηχανία παριστά – τοιαύτη είναι η έννοια της ΠΡΟΟ∆ΟΥ
της σήµερον!»435 Είδαµε παραπάνω ότι οι φυσικές επιστήµες ανέκαθεν συνδέθηκαν σε
επίπεδο ρητορικής µε την ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας, αλλά και την αρνητική
προδιάθεση να συνδεθεί το Πανεπιστήµιο µε έναν τέτοιο σκοπό. Ο Χρηστοµάνος υπήρξε
ένας από τους φανατικούς υπερµάχους της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της
εκβιοµηχάνισης, ωστόσο σε µια χώρα όπου η οικονοµική πρόοδος αντιµετωπιζόταν, κατά
κύριο λόγο, σαν συνάρτηση της γεωργικής, εµπορικής και ναυτικής της ακµής, σε
συνθήκες απόλυτου οικονοµικού φιλελευθερισµού, άρα µε ανύπαρκτη οποιαδήποτε
κρατική βιοµηχανική πολιτική436, αυτές οι προσπάθειες συνάντησαν την αδιαφορία, κάτι
που ο ίδιος σύντοµα αντιλήφθηκε. Μέσα στις συνθήκες που δηµιούργησαν η πτώχευση
του 1893, η ήττα του 1897 και η επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου το επόµενο
έτος, ο λόγος του αποκτούσε νέα σηµασία:
Χώρα αποκλειστικώς αιγοτροφούσα και ατελώς γεωργούµενη δεν υφίσταται
νικηφόρως την άµιλλαν προς χώρας δια του ατµού, των µέσων της συγκοινωνίας, του
ηλεκτρισµού και της µεγάλης καλουµένης βιοµηχανίας προωθούµενας. Αι µόνον τα
ακόπως συγκοµιζόµενα προϊόντα της φύσεως παράγουσαι χώραι έµειναν στάσιµοι εν
τω αγώνι τούτω της προόδου. […] Έχω την πεπόιθησιν ότι και η Ελλάς ποτε θα έλθη
εις επίγνωσιν του εαυτής εκπολιτιστικού προορισµού, ουχί δηλαδή αναµένουσα εκ
της επιτυχίας των σταφίδων ή εκ του µέτρου της παρακρατήσεως ή εκ της
αναρρήσεως του δείνα ή του δείνα προσώπου εις την κυβέρνησιν, την σωτηρίαν, αλλά
τρεποµένη την µόνην οδόν ην οφείλει να βαδίση, εάν θέλη να θεωρήται εφάµιλλος
ευρωπαϊκή χώρα. Εννοώ την εκµετάλλευσιν και κατεργασίαν των απείρων πρώτων
υλών, ας η φύσις δαψιλώς εδωρήσατο εις τον τόπον µας, τα µεταλλεία, τα ωρυχεία, τα
εντεύθεν χηµικά προϊόντα, εν µία λέξει την εισαγωγήν της µεγάλης χηµικής
βιοµηχανίας, ην επιβάλλει αυτή και ο πλούτος του εδάφους και η γεωγραφική θέσις
437

και η πληθώρα των αέργων

.

Ο Χρηστοµάνος υπήρξε µία από τις λιγοστές φωνές που επέµειναν στις προοπτικές της
ελληνικής βιοµηχανίας, θεωρώντας την ως τη µοναδική οδό για την οικονοµική ανάπτυξη
και πρόοδο της χώρας και την υλική ευηµερία του ελληνικού λαού, επιµένοντας ότι µόνο
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τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω τη 1η Μαρτίου 1909, Αθήνα 1910, 5. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
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οι φυσικές επιστήµες και οι εφαρµογές τους µπορούσαν να εγγυηθούν µια τέτοια πορεία.
Όταν µάλιστα επέστρεψε από τη ∆ιεθνή Έκθεση των Παρισίων του 1900, αυτό το «µέγα
σχολείον», όπου διαπίστωσε την αλµατώδη πρόοδο των τεχνικών εφαρµογών – ο
ηλεκτρισµός αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα – η οποία αποµάκρυνε ακόµα
περισσότερο την Ελλάδα από τα προηγµένα ευρωπαϊκά κράτη, τόνισε ξανά την ανάγκη
εκβιοµηχάνισης της χώρας, περιγράφοντας παράλληλα την πραγµατικότητα της ελληνικής
βιοµηχανίας και εκθέτοντας αναλυτικά τον διαθέσιµο φυσικό πλούτο που µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση438. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι όσες
προσπάθειες έγιναν τελικά προς αυτή την κατεύθυνση οφείλονταν στην ιδιωτική
πρωτοβουλία και ιδιαίτερα στις ενέργειες µιας οµάδας επιστηµόνων-βιοµηχάνων που
δηµιούργησαν τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις της περιόδου.
Σε µια εποχή όπου τα εθνικά θέµατα υπήρξαν ένα από τα κύρια ζητήµατα, αν όχι το
κυρίαρχο, γύρω από τα οποία αρθρωνόταν κάθε λόγος, ήταν αναµενόµενο ο Χρηστοµάνος
να συνδέσει τη µέριµνα για τις φυσικές επιστήµες µε ευρύτερους εθνικούς στόχους:
Είµεθα έθνος εν αναγεννήσει διατελούν. Εκ θεµελίων αναγεννώµεθα, αφ’ ενός
τηρούντες ευλαβώς τας παραδόσεις, δι’ ων συνδεόµεθα µετά των περικλεών
προγόνων ηµών, αφ’ ετέρου αµιλλώµενοι προς τα ηγούµενα του πολιτισµού έθνη και
ποθούµεν να υπερακοντίσωµεν αυτά. Κυριώτατον δι’ ηµάς ζήτηµα είναι να
προωθήσωµεν την εν ηµίν ζώσαν και επανακµάζουσαν ελληνικήν φυλήν της
αρχαιότητος, ήτις δι’ ηµών συνεχίζεται, εις το ύψος του σηµερινού πολιτισµού. Η
ενδελέχεια του αρχαίου ελληνικού µεγαλείου, υπερέχοντος και εν µέσω της σηµερινής
439

προόδου και δια των παραγόντων αυτής, τούτο έστω το εθνικόν ηµών ζήτηµα

.

Εποµένως, για τον Χρηστοµάνο, η πρόοδος του ελληνικού βασιλείου θα προέκυπτε µόνο
µέσα από την άµιλλα µε τα προηγµένα ευρωπαϊκά έθνη, µε απώτερο σκοπό να φτάσει στο
επίπεδό τους, χωρίς παράλληλα να απουσιάζει η οραµατική πιθανότητα να τα ξεπεράσει,
δεδοµένων των αρχαιοελληνικών καταβολών του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ωστόσο, ο
ευρωπαϊκός πολιτισµός είχε αποδεσµευτεί από την κλασική κληρονοµιά και είχε εισέλθει
σε καθαρά «υλιστική» φάση. Ως εκ τούτου, η ανάκτηση της αίγλης των αρχαίων
προγόνων προϋπέθετε την ενασχόληση µε τους κύριους διαµορφωτές του νεότερου
438

Α. Κ. Χρηστοµάνος, Η µεγάλη βιοµηχανία εν Ελλάδι. Ανεκµετάλλευτοι πηγαί πλούτου της χώρας, Αθήνα
1901. Λίγο αργότερα, ο φυσικός πλούτος της χώρας και η εκµετάλλευσή του αποτέλεσαν αντικείµενο της
εργασίας του Κ. Μ. Μητσόπουλου, Το πλουτολογικόν της Ελλάδος µέλλον, ήτοι ο εθνικός ηµών πλούτος
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Ελλάδι» του χηµικού και βιοµηχάνου Λεόντιου Οικονοµίδη (1866-1922) στο ∆ελτίον της Εµπορικής και
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πολιτισµού, δηλαδή τις φυσικές επιστήµες και τις εφαρµογές τους. Παράλληλα, για να
µπορέσει να γίνει λόγος «περί εθνικού µεγαλείου και εθνικής δυνάµεως» έπρεπε να
ιεραρχηθούν ξανά οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας, µε
τη βιοµηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη να αποτελεί το νέο εθνικό στόχο, κάτι που
απαιτούσε ξανά την ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών και τον αναπροσανατολισµό της
εκπαίδευσης. Για τον Χρηστοµάνο, και όχι µόνο, αυτός ήταν ο µοναδικός τρόπος µε τον
οποίο µπορούσε να επιτευχθεί η επέκταση του ελληνικού βασιλείου στην Ανατολή και να
εκπληρωθεί τελικά το όραµα της Μεγάλης Ιδέας: «Εύχοµαι να διαψευσθώ κατά κράτος
διατεινόµενος ότι άνευ της τοιαύτης κοινωνικής ανορθώσεως, ην µόναι αι φυσικαί
επιστήµαι και αι εφαρµογαί αυτών προλειαίνουσιν, ούτε διανοητικώς, ούτε υλικώς, αλλ’
ούτε και εδαφικώς θα κατακτήσωµεν την εµπρέπουσαν ηµίν υπεροχήν εν τη Ανατολή!»440
Βέβαια, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας δεν απαιτεί µόνο τη βούληση ή κεφάλαια, αλλά
προϋποθέτει επάρκεια ειδικευµένων τεχνικών στελεχών, µια υποδοµή τεχνικών γνώσεων
και ένα σύστηµα τεχνικής εκπαίδευσης. Ο Χρηστοµάνος υπήρξε ένας από τους
υποστηρικτές του αναπροσανατολισµού της εκπαίδευσης σε πρακτικότερη κατεύθυνση,
ιδιαίτερα της µέσης βαθµίδας της, έχοντας ως υπόδειγµα το γερµανικό εκπαιδευτικό
σύστηµα, αλλά και το αντίστοιχο αυστριακό που γνώριζε άριστα και βασιζόταν στο
προηγούµενο441. Ήταν µάλιστα από τους πρώτους που πρότειναν τη δηµιουργία
«βιοτεχνικών» σχολείων, όπως απέδωσε στα ελληνικά τα Realschulen, µε στόχο όχι µόνο
την παροχή γνώσεων χρήσιµων στον «πρακτικόν βίον», κάτι που δεν προσέφερε έως τότε
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα442, αλλά και για την κατάλληλη προετοιµασία όσων
µαθητών ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο και το
φυσικοµαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου. Στο σηµείο αυτό οι έλληνες φυσικοί
επιστήµονες συναντήθηκαν µε τους υποστηρικτές της τεχνικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, ένα ρεύµα που, παρά την ποικίλη προέλευση των µελών του και τις διαφορές
440

Στο ίδιο, 32. Για τις διάφορες φάσεις του µεγαλοϊδεατισµού βλ. την κλασική µελέτη της Έ. Σκοπετέα, Το
«Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα.
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εκπαιδεύσεως. Έκθεσις συνταχθείσα κατ’ εντολήν του κ. Ν. Α. Μαυροκορδάτου, υπουργού των
Εκκλησιαστικών και της ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως», Πλάτων 7 (1884): 14-32, 72-99, 204-229, 269-281, 321-344·
8 (1885): 7-29, 65-85, 145-160, 234-245, 290-299, 321-334· 9 (1887): 145-153.
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κληροδοτήµατος του Ιωάννου Βαρβάκη (π. 1750-1825) θα διέθετε οργανισµό όµοιο µε τα υπόλοιπα σχολεία
του Βασιλείου, παρά την επιθυµία του διαθέτη που φαίνεται ότι ήθελε έναν πρακτικότερο προσανατολισµό.
Η ίδρυση του Βαβρακείου Λυκείου το 1886 περιλάµβανε µεν στους στόχους του την προπαίδευση «προς
αυτάρκη σπουδήν των θετικών επιστηµών», όµως στην πραγµατικότητα το Βαρβάκειο λειτούργησε ως ένα
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του Πανεπιστηµίου. Βλ. Α. ∆ηµαράς, Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Α΄, λα΄, µδ΄, 103 και ∆. Αντωνίου, Τα
προγράµµατα της µέσης εκπαίδευσης, Α΄, 21-22, 677-683.
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στο εσωτερικό του, απέκτησε ιδιαίτερη ορµή στο τέλος του αιώνα, συχνά στο πλαίσιο ενός
αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο θα οδηγούσε σε ευεργετικά οικονοµικά και κοινωνικά
αποτελέσµατα, παραµένοντας ωστόσο ένα µειοψηφικό ρεύµα. Μέσα από αυτή την
προσπάθεια µπορούσε όχι µόνο να αναγνωριστεί η σηµασία των φυσικών επιστηµών,
αλλά να δηµιουργηθεί µια επαγγελµατική διέξοδος για τους αποφοίτους του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, γεγονός που µε τη σειρά του θα προσέλκυε νέους προς
αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό συναντάµε τους πανεπιστηµιακούς καθηγητές να
συµµετέχουν ενεργά σε συλλόγους µηχανικών όπως ο Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος
(1899), προσδίδοντας το κύρος τους στην υπό διαµόρφωση επαγγελµατική και κοινωνική
ταυτότητα των µηχανικών, µια δράση όµως που τελικά φαίνεται ότι είχε ευεργετικές
συνέπειες για την αναβάθµιση των σπουδών και του κοινωνικού κύρους του
Πολυτεχνείου, αλλά και των εφαρµοσµένων επιστηµών γενικότερα, όπως γινόταν
αντιληπτή εκείνη την εποχή η τεχνολογία, παρά για τις καθαυτό θετικές επιστήµες και το
ίδιο το Πανεπιστήµιο443.
Παράλληλα, ήταν σαφές ότι για να αυξηθεί το πολιτισµικό κύρος των φυσικών
επιστηµών, τόσο σε πολιτικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, αυτές έπρεπε να γίνουν «κοινόν
κτήµα του λαού», σύµφωνα µε τη διατύπωση του Χρηστοµάνου444, κάτι που µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους. Ο πρώτος από αυτούς αφορούσε την εκλαΐκευση των
φυσικών επιστηµών. Από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους οι πανεπιστηµιακοί
καθηγητές αρθρογραφούν τακτικά, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, σε πολλά από τα
περιοδικά ποικίλης ύλης που εκδίδονται, µε στόχο τη διάδοση «ωφελίµων», «τερπνών»
και «κοινωφελών» γνώσεων. Παράλληλα έχουν ουσιαστική συµβολή στην ίδρυση και
λειτουργία συλλόγων που ιδρύονται διαρκώς µετά το 1864, όπου προσέφεραν δηµόσιες
διαλέξεις, δηµόσια µαθήµατα και πειραµατικές επιδείξεις. Από τη δεκαετία του 1870
άρχισαν µάλιστα να εκδίδονται και περιοδικά αφιερωµένα στις φυσικές επιστήµες και τις
εφαρµογές τους, οφειλόµενα είτε σε ατοµικές πρωτοβουλίες είτε στο πλαίσιο
επιστηµονικών και επαγγελµατικών εταιρειών. Την τελευταία δεκαετία του αιώνα η
443

Να σηµειώσουµε εδώ ότι το 1877 ο ορυκτολόγος Εµµανουήλ ∆ραγούµης (1850-1917) πρότεινε τη
διδασκαλία στο Πανεπιστήµιο µαθηµάτων για την εκπαίδευση και τη µόρφωση «επιστηµόνων βιοµηχάνων»
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Ελλάδα (1830-1930). Η Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή, Αθήνα: Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων
Βιβλίων, 2002, 90-91.)
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εκλαΐκευση άρχισε να αποτελεί συνειδητό στόχο ορισµένων φυσικών επιστηµόνων, καθώς
πίστευαν ότι µέσα από την παρουσίαση σηµαντικών επιστηµονικών και τεχνολογικών
επιτευγµάτων µπορούσε να αναδειχθεί η σηµασία των φυσικών επιστηµών και των
εφαρµογών τους για το κράτος και την κοινωνία, συνεπώς να αναβαθµιστεί το κύρος και η
θέση τους445. Βέβαια εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε µια τέτοια απόφαση ελλοχεύει
πάντα ο κίδυνος σύγχυσης των ορίων µεταξύ του αµιγώς επιστηµονικού και του
εκλαϊκευτικού εγχειρήµατος, µε σοβαρές συνέπειες για τη γνωσιακή αυτονόµηση των
φυσικών επιστηµών, ιδιαίτερα όταν ληφθεί υπόψη ότι στην ελληνική περίπτωση διάφορα
γνωστικά πεδία ταυτίστηκαν µε τις πανεπιστηµιακές έδρες και συνεπώς µε συγκεκριµένα
πρόσωπα.
Ωστόσο, για να φθάσουν οι φυσικές επιστήµες όχι µόνο σε ένα ευρύτερο κοινό αλλά
σε ολόκληρο τον «λαό» δεν αρκούσαν οι εκλαϊκευτικές προσπάθειες. Έπρεπε, αντιθέτως,
η µελέτη τους να εισαχθεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και αυτό αποτέλεσε
βασική στοχοθεσία των ελλήνων φυσικών επιστηµόνων στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα,
η οποία δεν εκπληρώθηκε εύκολα, καθώς βασικός σκοπός της ελληνικής εκπαίδευσης
παρέµεινε επί µακρόν η προσφορά µιας γενικής παιδείας και η διαµόρφωση µορφωµένων,
ελεύθερων, ενάρετων και ηθικών πολιτών. Ως εκ τούτου, παρατηρούµε την ανάπτυξη και
µιας διαφορετικής επιχειρηµατολογίας εκ µέρους των θετικών επιστηµόνων που αφορά
αποκλειστικά την ηθικοπλαστική διάσταση των φυσικών επιστηµών. Το 1845 ο Ηρακλής
Μητσόπουλος είχε υποστηρίξει ότι «αι Φυσικαί επιστήµαι τας µεν ιδίως λεγοµένας
διανοητικάς ηµών δυνάµεις ασκούσι και αναπτύσσουσι, το δε της ψυχής ήθος και
φρόνηµα µορφόνουσι και βελτιούσι, την δε θρησκείαν βεβαίαν και εδραίαν υποστηρίζουσι
και ευσταθούσιν»446. Οι φυσικές επιστήµες δεν προσέφεραν µόνο υλικές ωφέλειες, αλλά
συνέβαλαν σηµαντικά στη νοητική και ηθική διάπλαση των νέων, εποµένως θα έπρεπε να
θεσµοθετηθεί η διδασκαλία τους στη µέση εκπαίδευση. Όπως είδαµε νωρίτερα σε αυτό το
κεφάλαιο, η συγκεκριµένη αντίληψη για το σκοπό της διδασκαλίας των φυσικών
επιστηµών κυριάρχησε κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του Πανεπιστηµίου,
ωστόσο η ηθικοπλαστική διάσταση αυτής της διδασκαλίας όχι µόνο διατηρήθηκε αλλά και
ισχυροποιήθηκε όταν αναδύθηκαν οι θετικιστικές αντιλήψεις για τις επιστήµες. Σύµφωνα
µε τον Κωνσταντίνο Μητσόπουλο, τεσσερισήµισι δεκαετίες αργότερα, «η σπουδή της
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Για τις ποικίλες εκφάνσεις του εκλαϊκευτικού εγχειρήµατος στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα βλ.
Ειρήνη Μεργούπη Σαβαΐδου, ∆ηµόσιος λόγος περί επιστήµης στην Ελλάδα, 1870-1900: Εκλαϊκευτικά
εγχειρήµατα στο πανεπιστήµιο Αθηνών, στους πολιτιστικούς συλλόγους και στα περιοδικά, αδηµοσίευτη
διδακτορική διατριβή Ε. Κ. Π. Α./Ε. Μ. Π., Αθήνα 2010.
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φύσεως ου µόνον την διάνοιαν αναπτύσσει ευστοχώτερον και την καρδίαν βελτιοί και
αγαθύνει, αλλά και πλείστας παρέχει τω ανθρώπω υλικάς ωφελείας, δι’ ων τελειοποιείται
και προάγεται εις τον πολιτισµόν»447. Υπό αυτό το πρίσµα µπορούµε να αναγνώσουµε και
ένα άρθρο του Χρηστοµάνου στο πρώτο κιόλας τεύχος του Παρνασσού, το 1877, όπου,
αναγνωρίζοντας την ηθική διάσταση της παιδείας, δεν υποστήριξε µόνο ότι «η ηθική
προάγεται υπό των φυσικών επιστηµών», αλλά ότι στην πραγµατικότητα µόνο αυτές θα
µπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το σκοπό, καθώς πρεσβεύουν «την άπειρον πρόοδον και
τελειοποίησιν, δι’ ης θέλει δυνηθή ποτέ να προσεγγίση προς το αιώνιο φως η
ανθρωπότης»448. Έτσι, η ελληνική µαθητιώσα νεολαία θα έπρεπε να διδάσκεται
«αλήθειαν» και «απροκάληπτον παρατήρησιν της φύσεως», ώστε να ανατραφούν µε
«αληθείς περί φύσεως γνώσεις, δι’ ων ως δι’ ουδενός ετέρου παιδαγωγικού µέσου
στερεούνται αι πεποιθήσεις του ανθρώπου, διαπλάττεται επί το θετικώτερον ο χαρακτήρ,
εξευγενίζεται η διάνοια και διευκολύνεται η αντίληψις της ιδέας του Θεού»449. Μάλιστα η
σχετική επιχειρηµατολογία εντάθηκε, καθώς την ίδια περίοδο οι φυσικές επιστήµες και η
«θετική φιλοσοφία» γενικότερα άρχισαν να ταυτίζονται από µερίδα λογίων µε τον
επικίνδυνο «υλισµό», κυρίως ως επακόλουθο της ανάπτυξης της ατοµικής και της
δαρβινικής θεωρίας450.
Πάντως, σύµφωνα µε τους βασικότερους υπερµάχους τους, οι φυσικές επιστήµες δεν
έρχονταν σε αντίθεση µε τον κύριο στόχο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
συνεπώς µπορούσαν και έπρεπε να εισαχθούν στα προγράµµατα µαθηµάτων τουλάχιστον
της µέσης εκπαίδευσης. Επιπλέον, πέρα από το ρόλο τους σε µια γενική παιδεία, θα
προσέφεραν γνώσεις χρήσιµες στον «πρακτικό βίο», ιδιαίτερα αν αποφασιζόταν ένας
αναπροσανατολισµός της εκπαίδευσης σε πρακτικότερες και αυτοτελείς κατευθύνσεις,
αλλά και θα προετοίµαζαν κατάλληλα όσους νέους επιθυµούσαν να σπουδάσουν είτε στο
φυσικό τµήµα του Πανεπιστηµίου είτε και στο Πολυτεχνείο, ώστε να αναβαθµιστεί η
διδασκαλία και σε αυτά τα ιδρύµατα. Από την άλλη πλευρά, η επαρκής διδασκαλία των
φυσικών επιστηµών θα απαιτούσε σωστά καταρτισµένους καθηγητές, κάτι που µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί µόνο στο φυσικό τµήµα, οπότε η εξασφάλιση µιας επαγγελµατικής
διεξόδου για τους αποφοίτους του θα πύκνωνε µε τη σειρά της τις τάξεις των φοιτητών
446

Ηρακλής Μητσόπουλος, Λόγος εισιτήριος κατά την έναρξιν των εν τω Πανεπιστηµίω παραδόσεών του ως
καθηγητού της φυσικής ιστορίας Αθήνα 1892, 3-4.
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του, ένα από τα ζητούµενα στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Τέτοιου είδους
επιχειρήµατα µπορούσαν να βρουν υποστηρικτές και σε άλλες σχολές του Πανεπιστηµίου,
καθώς αυτές οι προτάσεις µπορούσαν να ειδωθούν και ως πιθανές λύσεις για εντεινόµενα
προβλήµατα που αντιµετώπιζε το Πανεπιστήµιο, όπως η ελλιπής κατάρτιση στα εγκύκλια
µαθήµατα, ο πληθωρισµός των φοιτητών ή οι προτιµήσεις τους αναφορικά µε τις σχολές.
Συνοψίζοντας, στο τέλος του 19ου αιώνα, σύµφωνα µε τους πιο δραστήριους
πανεπιστηµιακούς εκπροσώπους των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, για να αναπτυχθούν
αυτές έπρεπε να πειστεί το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία για την
αναγκαιότητα τριών αιτηµάτων, καθένα από τα οποία αποτελούσε προϋπόθεση για τα
υπόλοιπα: πρακτικότερη κατεύθυνση στην εκπαίδευση, εισαγωγή των φυσικών επιστηµών
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Παράλληλα, οι φυσικές
επιστήµες και οι εφαρµογές τους προωθήθηκαν ως η µοναδική οδός για την εκπλήρωση
των ευρύτερων εθνικών στόχων, δηλαδή του συγχρονισµού µε την προηγµένη Ευρώπη και
της εδαφικής επέκτασης στην Ανατολή:
Η σύνταξις και διοργάνωσις των εθνικών δυνάµεων δέον να επιδιωχθή δια της
αρίστης των µεθόδων, της επιστήµης. ∆ια της επιστήµης θα µάθωµεν κατά τίνας
διευθύνσεις δέον να εργασθώµεν προς πλήρωσιν των εθνικών ιδανικών. ∆ια της
επιστήµης θα διδαχθώµεν πώς άριστα να χρησιµοποιώµεν τας ηµετέρας δυνάµεις
προς εξυπηρέτησιν των εθνικών σκοπών. ∆ια της επιστήµης θα τελειοποιήσωµεν
πάσας ηµών τας πρακτικάς µεθόδους. ∆ια της επιστήµης θα κατανοήσωµεν κάλλιον,
ου µόνον τι το αληθές, αλλά και που έγκειται το καλόν και πως δύναται να επιδιωχθή
451

το αγαθόν

.

Τώρα όµως αυτή η «επιστήµη» έχει αποκτήσει συγκεκριµένο πρόσηµο και ως τέτοια
µπορεί να θεωρείται µόνο ένα σώµα γνώσης που έχει παραχθεί µε την επιστηµονική
µέθοδο, τη µέθοδο δηλαδή των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, η οποία «εφαρµόζεται ου
µόνον εις τα φυσικά αλλά και εις τα κοινωνικά φαινόµενα»452. Το θετικιστικό
«επιστηµονικό πνεύµα» που εµφανίστηκε δυναµικά στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
αιώνα, επέτρεψε στους έλληνες φυσικούς επιστήµονες να διεκδικήσουν την αυτονόµησή
τους, ταυτίζοντας στη ρητορική τους την πρόοδο και τον πολιτισµό µε τις θετικές
επιστήµες.
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«µεταρρυθµίσεων» στο ελληνικό κράτος, συζητήσεις οι οποίες εντάθηκαν µετά την
ταπεινωτική ήττα του 1897, αναδύεται ευκρινώς το παράδειγµα που θα έπρεπε να
ακολουθηθεί. Αυτό δεν είναι άλλο από τη Γερµανία, τη χώρα που µετά την ήττα από το
Ναπολέοντα κατόρθωσε µέσα σε λίγες δεκαετίες να αναδειχθεί σε παγκόσµια δύναµη,
προσφέροντας διεθνώς ένα υπόδειγµα για τη σύνδεση εκπαίδευσης, επιστηµονικής
πρωτοπορίας, οικονοµικών επιδόσεων και εκπλήρωσης εθνικών στόχων453. Την ίδια εποχή
όµως, µε την ισχυροποίηση και κυριαρχία της ιδεολογίας της Wissenschaft, αυτά τα
αποτελέσµατα έπαψαν να αποτελούν µονοπώλιο των πανεπιστηµίων, καθώς οι γερµανοί
«µανδαρίνοι» επέµειναν στην ανιδιοτελή επιστηµονική έρευνα και την αναγκαιότητα της
κλασικής εκπαίδευσης, παραχωρώντας ουσιαστικά την εφαρµοσµένη έρευνα σε
διαφορετικά ιδρύµατα. Η γερµανική πανεπιστηµιακή φιλοσοφία αναµφίβολα συνέχισε να
επιδρά στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα σε όσους διαµόρφωσαν εκεί τις αντιλήψεις τους
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Εµβληµατικός ως προς αυτή την άποψη είναι ο λόγος
που εκφώνησε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Γεώργιος Καραµήτσας αναλαµβάνοντας
την πρυτανεία για το ακαδηµαϊκό έτος 1886-1887, µε θέµα «περί πανεπιστηµιακής
διδασκαλίας, εξ ης προσδοκώνται οι του πανεπιστηµίου καρποί», ένα θέµα δηλαδή
«στενώς συνδεόµενον προς τον σκοπόν του πανεπιστηµίου καθόλου»454.
Ο σκοπός αυτός εξακολουθούσε να αφορά «εις τον καταρτισµόν επιστηµόνων κατά
το δυνατόν τελείων» και όχι στη διαµόρφωση επαγγελµατιών, καθώς «το χρησιµοθηρείν
εν τη ερεύνη και τη διδασκαλία δεν αρµόζει εις επιστήµονας». Βέβαια, η πανεπιστηµιακή
διδασκαλία συνδέθηκε τώρα άρρηκτα µε την επιστηµονική έρευνα, η οποία δεν θα
µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς της ανάπτυξη της πρακτικής διδασκαλίας και των
εργαστηρίων, όχι µόνο για τις φυσικές αλλά και για τις ιατρικές επιστήµες, ωστόσο
αντικείµενό της παρέµενε αποκλειστικά η αναζήτηση της «επιστηµονικής αλήθειας» και
όχι οποιαδήποτε πρακτική χρησιµότητα, καθώς άπαξ και αυτή επιτυγχανόταν θα οδηγούσε
αναπόφευκτα σε πρακτικές ωφέλειες, χωρίς αυτές να χρειάζεται να αποτελούν πρωταρχικό
στόχο του Πανεπιστηµίου.
Μέσα από µια σύντοµη ιστορική έκθεση της εξέλιξης του πανεπιστηµιακού θεσµού,
ο Καραµήτσας τόνισε τη σηµαντική επίδραση των φυσικών επιστηµών κατά τον 19ο
αιώνα, οι οποίες τροποποίησαν την πανεπιστηµιακή διδασκαλία και µετέβαλαν την
453

Την ίδια εποχή οι αναφορές που γίνονται στη Γαλλία δεν παραλείπουν να επισηµάνουν την επίδραση της
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επιστηµονική µέθοδο, βασιζόµενες µόνο στην «απτή, ξηρά, απέριττο και ακαλλώπιστο»
πραγµατικότητα. Μέσω των µεγάλων ανακαλύψεων και των εντυπωσιακών εφαρµογών
τους µετέβαλαν τις σύγχρονες κοινωνίες, προσφέροντας το υπόδειγµα που ακολούθησαν
όλες οι επιστήµες «εις τον τρόπο του ερευνάν και εις την επιδίωξιν του ωφελίµου», µε
αποτέλεσµα να επέλθει παντού «καταµερισµός της εργασίας, άπειρος επισώρευσις υλικού
και επιδίωξις του χρησίµου». Στο σηµείο αυτό ο Καραµήτσας επέστησε την προσοχή στις
υπερβολές όπου µπορούσε να οδηγήσει αυτή η προσέγγιση:
Προ των καταπληκτικών δε και καταφανεστάτων αποτελεσµάτων της ερεύνης των
φυσικών επιστηµών µετά της επικρατούσης εν τω κόσµω δίψης του κέρδους και των
απολάυσεων φυσικόν ήτο να φέρωνται οι πλείστοι, αν µη πάντες, προς την λεγοµένην
χρησιµοθηρίαν (utilitarismus) εν δε τη υπερβολή αυτής αµερικανισµόν και
ναποτρέπωνται των θεωρητικωτέρων και ιδανικοτέρων, άτινα αντιπροσωπεύει κατ’
εξοχήν ο Ελληνισµός. Επικρατήσας δε ούτως εν τη επιστήµη ο καλούµενος
πραγµατισµός (realismus) επέδρασε και επί της ποιήσεως και επί της τέχνης. […] Αν
είχον την γραφικήν ικανότητα Κέβητος του Θηβαίου τον µεν Αµερικανισµόν θα
εικόνιζον εν πίνακι παριστώντι κολοσσιαίον εργοστάσιον, εν ω αι φυσικαί επιστήµαι
υποκλινείς τω ανθρώπω θα ειργάζοντο εις πολυειδείς και ποικίλας εργασίας· του δ’
εργοστασίου θα προΐστατο Τιτάν έχων ανά χείρας ουχί σφύραν ή σκαπάνην, αλλ’
αυτάς τας δυνάµεις της φύσεως. Τον δ’ Ελληνισµόν θα εικόνιζον δια πίνακος
παριστώντος ελληνικόν ναόν, εν ω αι Μούσαι και αι Χάριτες, η Φιλοσοφία και αι
καλαί τέχναι θα εδίδασκον τον άνθρωπον και θανεπτέρουν το φρόνηµα αυτού και την
ψυχήν προς παν ό,τι καλόν και αγαθόν και ιδεώδες· θα προΐστατο δε του ναού ο
Απόλλων απαστράπτων κάλλος και χάριν αΐδιον. Και το εργοστάσιον όµως και ο ναός
είνε απαραίτητα εις την ανθρωπότητα. Μη πλανώµεθα δε· το ανθρώπινον πνεύµα
τρεπόµενον οτέ µεν προς ταύτην οτέ δε προς εκείνην την διεύθυνσιν επανέρχεται µετ’
ολίγον όπως αποκαταστήση την ισορροπίαν455.

Η αρµονία αυτών των δύο τάσεων έπρεπε να αποτελεί το «καθόλου ιδανικόν της
ανθρωπότητος». Αν οι φυσικές επιστήµες είχαν διαρρήξει το δεσµό τους µε τη φιλοσοφία,
οι επιτυχίες τους θα τις οδηγούσαν ξανά προς αυτή, καθώς η συνολική θεώρηση της φύσης
δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια της φιλοσοφίας.
Η αναφορά του Καραµήτσα στον «αµερικανισµό» αναµφίβολα εντυπωσιάζει·
πιθανώς δε πρόκειται για την πρώτη χρήση της λέξης456. Με τον όρο αυτό περιγράφηκε
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Στο ίδιο, 19-20. Η έµφαση δική µας.
Ο Στέφανος Κουµανούδης καταγράφει την πρώτη εµφάνιση της λέξης «αµερικανισµός» στην εφηµερίδα
Ακρόπολη της 9ης Σεπτεµβρίου 1889. Βλ. Στέφανος Αθ. Κουµανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των
λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων, 2 τόµ., Αθήνα 1900, Α΄, 53.
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διεθνώς το νέο υπόδειγµα που αναδυόταν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού,
λαµβάνοντας όµως αρκετά διαφορετικές σηµασίες σε διαφορετικές χώρες. Στο τέλος του
19ου αιώνα οι Ηνωµένες Πολιτείες θεωρήθηκαν ως η γη της αφθονίας που δηµιουργούσε
η άνευ προηγουµένου εφαρµογή της επιστήµης και της τεχνολογίας στην αντιµετώπιση
των κοινωνικών αναγκών, ενώ η αµερικανική κοινωνία εξέφραζε τις νέες σχέσεις µεταξύ
επιστήµης, τεχνολογίας και πολιτισµού, τις οποίες τα διάφορα ευρωπαϊκά κοινωνικά και
πνευµατικά πλαίσια οικειοποιήθηκαν τις δεκαετίες που ακολούθησαν µε διαφορετικό
τρόπο457. Για τον Καραµήτσα, ο αµερικανισµός ταυτίστηκε µε την αποκλειστικά
ωφελιµιστική επιστήµη και τεχνολογία, αντιπαραβαλλόµενος ρητά µε τα αιώνια και
πανανθρώπινα ιδεώδη που αντιπροσώπευε ο αρχαιοελληνικός πολιτισµός. Μολονότι
αναγνώρισε ότι η τάση του αιώνα οδηγούσε στην επικράτηση του πρώτου, δεν παρέλειψε
παράλληλα να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η τάση αυτή µελλοντικά θα αντιστρεφόταν.
Αναφορικά µε το ιδανικό είδος εκπαίδευσης για τη σωστή προετοιµασία των νέων
για ανώτερες σπουδές, ο Καραµήτσας δεν αµφιταλαντεύεται. Αυτή δεν µπορεί να είναι
άλλη από την παραδοσιακή κλασική εκπαίδευση, η οποία αναµφισβήτητα «µορφώνει και
στηρίζει ήθος και χαρακτήρα». Αν κάτι τέτοιο θεωρείται αυταπόδεικτο στην περίπτωση
των θεωρητικών επιστηµών, το γερµανικό παράδειγµα και οι απόψεις διακεκριµένων
γερµανών φυσικών επιστηµόνων αποδείκνυαν ότι το ίδιο ίσχυε και για τις φυσικές και
ιατρικές επιστήµες, Επιπλέον, η κλασική εκπαίδευση συνιστούσε τη µοναδική οδό που θα
εκπλήρωνε τον βασικό στόχο της νεοελληνικής εκπαίδευσης, δηλαδή τη διαµόρφωση
σωστών πολιτών και όχι εξειδικευµένων επαγγελµατιών:
Ηµείς δε προ πάντων έθνος νεαρόν και µηπω αποκατατασταθέν έχοµεν ανάγκην
κλασικής παιδεύσεως· ηµείς έχοµεν ανάγκην νανατρεφώµεθα ούτως, ώστε να
παρακολουθώµεν µεν εις τας πρακτικάς και ωφελίµους επιστήµας και να καρπώµεθα
εξ αυτών υλικήν δύναµιν και ευηµερίαν, αλλά και να µην παραµελώµεν την
ελληνικήν παιδείαν, την πνευµατικήν ηµών κληρονοµίαν, ήτις µόνη διδάσκει παν ό,τι
υψηλόν και καλόν, κοσµεί το πνεύµα και τελειοποιεί και εξευγενίζει, ήτις εξήγειρε
τον κόσµον εκ του ληθάργου και εχρησίµευσεν ως έναυσµα εξάψαν πάσαν ευγενή
ορµήν τις ανθρωπότητος […] και αυτήν την τις τας φυσικάς επιστήµας κλίσιν και
ικανότητα παρασκεύασε. Το ηµέτερον έθνος κατά τας εξαιρετικάς περιστάσεις, εν αις
διατελεί […] έχει µεν ανάγκην βιοµηχάνων και εµπόρων, τις το αρνείται, αλλά προ
πάντων έχει ανάγκην πολιτών. […] Το µόνον µέσον, όπερ συντελεί και εις µόρφωσιν
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Βλ. τα ενδιαφέροντα άρθρα που περιλαµβάνονται στο Mikael Hård and Andrew Jamison (eds.), The
Intellectual Appropriation of Technology: Discourses on Modernity, 1900-1939, Cambridge, Mass.: The
MIT Press, 1998.
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πολιτών είνε η κλασική παίδευσις. Το µέσον τούτο οποία ζηµία και οποίον όνειδος αν
παραµελήται εν τω τόπω, εν ω έλαβεν ύπαρξιν, και όστις υπέρ πάντα άλλον έχει
458

αυτού ανάγκην

.

Με άλλα λόγια, η ελληνική επιστήµη, από τη στιγµή που θα καλλιεργούνταν µε τα
σύγχρονα µέσα, όχι µόνο θα ανακτούσε την παλαιά αίγλη της, αλλά θα µπορούσε να
βρεθεί και σε θέση υπεροχής, δεδοµένης της αρχαιοελληνικής βάσης της σύγχρονης
επιστήµης και γενικότερα του σύγχρονου νεώτερου πολιτισµού. Η ανάγκη συγχρονισµού
του ελληνικού έθνους µε τα ευρωπαϊκά έθνη-πρότυπα και µε έναν υλικό πολιτισµό
αποδεσµευµένο από την παράδοση δεν αµφιβητείται, ωστόσο προτείνεται ένας δρόµος
που θα άφηνε ανέπαφα τα πάτρια, χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι µε αυτό τον τρόπο ο
εκσυγχρονισµός κινδύνευε να παραµείνει εσαεί ανολοκλήρωτος. Ο λόγος του Καραµήτσα,
του πρύτανη που θεµελίωσε το Χηµείο θυµίζουµε, αποτελεί ένα αρκετά χαρακτηριστικό
παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο αφοµοιώθηκε και µεταφέρθηκε στα καθ’ ηµάς η
σύγχρονη γερµανική πανεπιστηµιακή φιλοσοφία, σκιαγραφώντας παράλληλα αντιλήψεις
και αντιστάσεις που έπρεπε να αντιµετωπίσουν οι υπέρµαχοι των φυσικών επιστηµών
ακόµα και από πανεπιστηµιακούς καθηγητές θετικά διακείµενους απέναντί τους.
Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές ορισµένες φορές επεσήµαναν την προέλευση τέτοιου
είδους απόψεων, τονίζοντας επιπλέον το λάθος της αυτούσιας µεταφοράς τους σε ένα
διαφορετικό πλαίσιο. Ωστόσο, παρεµφερείς απόψεις και αντιδράσεις έναντι της
καλλιέργειας της ωφελιµιστικής επιστήµης στο Πανεπιστήµιο εντοπίζονται ακόµα και στο
εσωτερικό του φυσικού τµήµατος, καθώς συχνά τονίστηκε η πρωτοκαθεδρία της θεωρίας
έναντι των εφαρµογών και η αναγκαιότητα της καθεαυτής επιστηµονικής προόδου.
Άλλωστε και ο ίδιος ο Χρηστοµάνος αναγνώρισε ότι «εάν προήχθη η βιοµηχανία εις
βαθµόν απίστευτον, εάν εις τας φυσικάς επιστήµας ιδίως οφείλει ταύτην την προαγωγήν,
αύται πάλιν δια της θεωρίας έφθασαν εις την σηµερινήν αυτών περιωπήν»459. Λίγο
αργότερα, ο καθηγητής της ζωολογίας Ν. Αποστολίδης, παραθέτοντας τον γάλλο
αστρονόµο Jules Janssen (1824-1907), υποστήριξε στο εναρκτήριο µάθηµά του ότι
«επιστήµη καλλιεργούµενη αποκλειστικώς χάριν των εφαρµογών τάχιστα θέλει καταπέσει·
η δε κατάπτωσις θα επέλθη τόσον ραγδαία, ώστε η καταπεσούσα επιστήµη ουδεµίαν
πλέον θα παράσχη άµεσον ωφέλειαν, ην εξ αυτής ανέµενον». Αντιθέτως, «αι αφηρηµέναι
ανακαλύψεις εν τη επιστήµη είναι τη αληθεία τα θεµέλια του νεωτέρου πολιτισµού. Ο
υπέρ της επιστήµης ενδιαφερόµενος οφείλει να καταγίνηται, όπως προοδεύση η επιστήµη
458
459

Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87, 27-28.
Α. Κ. Χρηστοµάνος, Λόγος και κρίσις του Οικονόµειου αγώνος, 14.
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και ουχί χάριν µόνον των εφαρµογών αυτής»460. Ακόµα όµως και µετά την αυτονόµηση
της Φυσικοµαθηµατικής βρίσκουµε τον καθηγητή της βοτανικής Σ. Μηλιαράκη να
υποστηρίζει ότι «αδιακόπως παρ’ ηµίν διαφηµίζεται το εκ των Φυσικών Επιστηµών
πρακτικόν όφελος και υπολογίσονται τα κέρδη εις χρήµα τα εκ της επιδόσεως εις την
δείνα ή δείνα των Φυσικών Επιστηµών, ουδέποτε δε, καθ’ όσον εγώ τουλάχιστον γνωρίζω,
εδόθη σηµασία τις και εις την πνευµατικήν ωφέλειαν». Αναφερόµενος δε ρητά στον
πρυτανικό λόγο του Χρηστοµάνου, υποστήριξε ότι σε αυτόν «εντελώς παρεσιωπήθη η
ωφέλεια του πνεύµατος, δια ζωηροτάτων δε χρωµάτων εξεικονίσθη ο δι’ αυτών
προερχόµενος πλούτος και η ευµάρεια. Ως αν ο άνθρωπος να είναι µόνον σάρκινος και αι
ανάγκαι του πνεύµατος υποδεέστεραι των την σαρκός. Και όµως εν τη χώρα ταύτη
διεκήρυξεν ο Αριστοτέλης ότι “το ζητείν απανταχού το χρήσιµον ήκιστα αρµόζει τοις
µεγαλοψύχοις και τοις ελευθέροις!”»461
Αυτή η αντίθεση κορυφώθηκε όταν στο γύρισµα του αιώνα υποβλήθηκαν προτάσεις
για τη διδασκαλία νέων µαθηµάτων ή την προσθήκη νέων εδρών. Το 1896, λόγου χάρη, το
Υπουργείο αποφάσισε να προσθέσει στην έδρα της βοτανικής και το µάθηµα της
δασονοµίας, µια «πρωτότυπη» απόφαση που συνάντησε την οµόφωνη αντίδραση της
Φιλοσοφικής: «Η ∆ασονοµία είναι κλάδος πρακτικός και δεν ανήκει εις την
επιστηµονικήν διδασκαλίαν»462. Τον Νοέµβριο του 1900 ο Χρηστοµάνος πρότεινε τη
σύσταση νέας έδρας ηλεκτροχηµείας, ενώ ένα µήνα αργότερα υποβλήθηκε αίτηση
υφηγεσίας για το µάθηµα της εφαρµοσµένης χηµείας. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν
το φυσικό τµήµα διχάστηκε και µεταξύ των αντιρρήσεων που εκφράστηκαν ξεχωρίζει η
άποψη του Α. ∆αµβέργη, ο οποίος δεν υποστήριξε µόνο την ανεπάρκεια των φοιτητών του
ελληνικού

πανεπιστηµίου

για

την

ακρόαση

µαθηµάτων

που

στη

Γερµανία

περιλαµβάνονταν στις σπουδές των µηχανικών, αλλά εξέφρασε µια γενικότερη αντίθεση
που απέρρεε από το σκοπό του ιδρύµατος: «το Πανεπιστήµιον δεν είνε αρµόδιον προς
διδασκαλίαν πρακτικών µαθηµάτων»463. Αλλά και όταν µετά το νέο οργανισµό του
Πανεπιστηµίου η Φυσικοµαθηµατική πρότεινε τις αναγκαίες τακτικές έδρες για τη
λειτουργία της, σε αυτές δεν περιλαµβανόταν καµία που να υποδείκνυε κάποια πρακτική
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Ν. Χ. Απσοτολίδης, Τα θαλάσσια ζώα και τα επιθαλάσσια εργαστήρια. Εισιτήριος λόγος εις το µάθηµα της
ζωολογίας εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω τη 3 Νοεµβρίου 1894, Αθήνα 1894, 20, 22.
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Σπ. Μηλιαράκης, Περί της σηµασίας των Βοτανικών Εργαστηρίων. Λόγος εκφωνηθείς τη 28 Ιουνίου 1904
επί τοις εγκαινίοις του Βοτανικού Εργαστηρίου του Εθνικού Πανεπιστηµίου, χ. τ., χ. χ., 21. Η έµφαση στο
πρωτότυπο.
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Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 22 Νοεµ. και 21 ∆εκ. 1900, 9 Μαρ. 1901. Το παράθεµα προέρχεται από τη δεύτερη
συνεδρίαση.
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κατεύθυνση464, ενώ µαθήµατα όπως της ηλεκτρολογίας, της ηλεκτροχηµείας ή της
βιοµηχανικής χηµείας περιλήφθηκαν στις προτεινόµενες έκτακτες έδρες, οι οποίες όµως
τελικά συστήθηκαν πολύ αργότερα ή καθόλου465.
Συνεπώς, διαπιστώνεται µια απόσταση µεταξύ της ρητορικής υπέρ της ανάπτυξης
των φυσικών επιστηµών και του ρόλου τους στην υλική ανάπτυξη του τόπου και των
κυρίαρχων αντιλήψεων αναφορικά µε το σκοπό και το ρόλο του ανώτερου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος της χώρας. Η θέση που φαίνεται να επικράτησε είναι ότι «το Πανεπιστήµιον
είναι το ανώτατον εκπαιδευτήριον των κλασικών σπουδών και το φυτώριον της
επιστηµονικής ερεύνης καθόλου», ενώ αντιθέτως το Πολυτεχνείο ήταν εκείνο που
εξελίχθηκε τελικά στο ίδρυµα που «τελειοποιεί [τους ακροατάς του] εις τας τεχνικάς
µαθήσεις και τα επ’ αυτών βασιζόµενα επαγγέλµατα»466. Γι’ αυτό το λόγο όχι µόνο δεν
συναντάµε ξανά προτάσεις όπως εκείνη του Εµ. ∆ραγούµη που αναφέρθηκε
προηγουµένως, αλλά αντιθέτως πανεπιστηµιακοί καθηγητές όπως ο Χρηστοµάνος, ο
Στέφανος ή ο Μητσόπουλος, οι οποίοι δίδαξαν παράλληλα επί πολλά έτη και στο
Πολυτεχνείο, φαίνεται να επικεντρώθηκαν στην αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου του
τελευταίου, µια στάση που δεν ερχόταν σε αντίφαση µε τις γενικότερες πεποιθήσεις τους,
δεδοµένου του κλίµατος που επικρατούσε στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου. Μάλιστα ο
Μητσόπουλος, ο οποίος διατέλεσε και διευθυντής του Πολυτεχνείου κατά την πρώτη
δεκαετία του 20ού αιώνα, δεν δίστασε να προτείνει τη χρήση του κληροδοτήµατος του
Ιωάννη ∆οµπόλη για την ίδρυση «Καποδιστρείου τεχνικού πανεπιστηµίου», στο πρότυπο
των γερµανικών Technische Hochschulen, µε την παράλληλη µετατροπή του Μετσοβίου
σε ανεξάρτητη καλλιτεχνική Ακαδηµία467.
Εντός αυτού του γενικότερου κλίµατος συζητήθηκε λοιπόν το ζήτηµα της ίδρυσης
ανεξάρτητης Φυσικοµαθηµατικής Σχολής στο γύρισµα του αιώνα. Τον Οκτώβριο του
1895 ο υπουργός ∆. Πετρίδης, κατά τη διάρκεια της τρίτης κυβέρνησης του Θ.
∆ηλιγιάννη, ζήτησε τη γνωµοδότηση των σχολών για να προχωρήσει στη σύνταξη ενός
νέου κανονισµού του Πανεπιστηµίου, ώστε αυτό «ν’ ανυψωθή εις την εµπρέπουσαν αυτώ
θέσιν και απένταντι ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους και απέναντι των άλλων εν τη
Ανατολή οµοταγών Πανεπιστηµίων». Η Φιλοσοφική Σχολή αποφάσισε τη σύσταση
επιτροπής, αποτελούµενης από τρεις καθηγητές του φιλολογικού τµήµατος, δύο του
464

Π. Σ. Φ. Μ. Σ., 15 Ιουλ. 1911.
Π. Σ. Φ. Μ. Σ., 1 Φεβ. 1912.
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ναώ της Μητροπόλεως, Αθήνα 1902, 17.
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Παναθήναια, τχ. 98, 31 Οκτωβρίου 1904, 35-37.
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φυσικού και ενός του µαθηµατικού, ώστε να συντάξει και να υποβάλει προτάσεις ενώπιον
της Σχολής, επιτρέποντας παράλληλα την ξεχωριστή συνεδρίαση του φυσικού και
µαθηµατικού τµήµατος για το ίδιο θέµα468. Οι καθηγητές του φυσικού τµήµατος,
συνεπικουρούµενοι από τον Κ. Στέφανο, ζήτησαν πρώτα απ’ όλα το χωρισµό της
Φιλοσοφικής και τη συγκρότηση ξεχωριστής Φυσικοµαθηµατικής Σχολής µε τον δικό της
κοσµήτορα. Οι διαφωνίες που εκδηλώθηκαν στην επόµενη συνεδρίαση είχαν ως
αποτέλεσµα την απόφαση να διαβιβαστούν στον υπουργό και οι δύο απόψεις και να
αφεθεί σε αυτόν η απόφαση469.
Η γνωµοδότηση της Φιλοσοφικής διακατέχεται από την πεποίθηση «ότι δεν υπάρχει
ανάγκη µεταρρυθµίσεως του Οργανισµού του νυν διέποντος τα του Πανεπιστηµίου, ως
προς τας θεµελιώδεις αυτού διατάξεις. Αν εν ταις λεπτοµέρειες υπάρχη τι έχον ανάγκην
τροποποιήσεως, τούτο δύναται να τροποποιηθή και ούτως εκάστοτε να γίνηται, όπως και
κατά το παρελθόν εγένετο»470. Έτσι, προτάθηκαν µέτρα όπως ο οριστικός καθορισµός των
εδρών ή η καθιέρωση των εισαγωγικών εξετάσεων. Αναφορικά µε το επίµαχο ζήτηµα,
τονίστηκε ότι οι καθηγητές του φιλολογικού τµήµατος «ουδένα αποχρώντα λόγον
βλέπουσι συνηγορούντα υπέρ του χωρισµού τούτου», φέρνοντας ως παράδειγµα την
οργάνωση των γερµανικών πανεπιστηµίων, η οποία δεν παρεµπόδισε την ανάπτυξη των
φυσικών

επιστηµών,

αλλά

και

τον

κίνδυνο

«διασάλευσης

των

βάσεων

του

Πανεπιστηµιακού Οργανισµού» που θα προκαλούσε ο επιπλέον κοσµήτορας.
Στο υπόµνηµα των έξι καθηγητών του φυσικού τµήµατος, µε το οποίο ζητήθηκε η
πλήρης «διοικητική και υλική ανεξαρτησία» των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών,
συµπυκνώνονται τα επιχειρήµατα που εκθέσαµε προηγουµένως, απαλλαγµένα βέβαια από
τις ρητορικές εξάρσεις που χαρακτήριζαν συνήθως ανάλογους λόγους471. Σύµφωνα µε
αυτό, οι «σοφοί ιδρυταί» του ελληνικού Πανεπιστηµίου έπρεπε να µεριµνήσουν πρώτιστα
«περί της διασώσεως του χαρακτήρος του έθνους», οπότε εµπνεόµενοι από την κλασική
παιδεία µε την οποία γαλουχήθηκαν θεώρησαν ορθώς ότι «ο µέγας προορισµός του
ηµετέρου Πανεπιστηµίου ήτο να διαµορφώση επί το ελληνοπρεπέστερον την γλώσσαν του
έθνους, όπερ ενεκαθιδρύετο διάδοχον των αρχαίων Ελλήνων, και να περισώση, ανορύξη
και αναγνωρίση τα µνηµεία της αρχαιότητος», παράλληλα µε την αντιµετώπιση των
άµεσων αναγκών για τη στελέχωση του κρατικού µηχανισµού, εξού και δόθηκε µικρή
βαρύτητα στις φυσικές επιστήµες. Όµως, από εκείνη την εποχή οι φυσικές επιστήµες και
468
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οι εφαρµογές τους «µετηρσιώθηκαν εις ύψη ουδόλως προβλεπόµενα», οδηγώντας στις
«γιγαντιαίες προόδους του σηµερινού πολιτισµού», στη δηµιουργία νέων, εξειδικευµένων
κλάδων και αποκόπτοντας τους δεσµούς τους µε την «κυρίως Φιλοσοφίαν». Με την
πάροδο του αιώνα «η έκτασις και η δικαιοδοσία των φιλοσοφικών και των φιλολογικών
µαθηµάτων, ως και ο τρόπος της διδασκαλίας αυτών, έµειναν ως είχον τότε, ενώ αι
φυσικαί επιστήµαι ου µόνον ηυρύνθησαν υπερµέτρως, αλλά και ο σκοπός αυτών και η
σηµασία δια τον βίον του ανθρώπου ήλλαξαν ριζικώς». Αν κάποτε ήταν απαραίτητες «εις
την συµπλήρωσιν επιστηµονικής τινος µορφώσεως του ευπαίδευτου ανθρώπου, σήµερον
δε κατέστησαν το µέτρον του πολιτισµού των εθνών και το µέσον του πλουτισµού, της
ευηµερίας και της υπεροχής αυτών». Η ίδρυση ξεχωριστής Σχολής αποτελούσε τον
µοναδικό τρόπο για την εξασφάλιση της «αυτοτέλειας», της «αυθυπαρξίας» και της
«ανεξαρτησίας» της διδασκαλίας τους, κάτι που µε τη σειρά του θα αύξανε το κύρος τους
και θα επέτρεπε την «ποθούµενη» ανάπτυξή τους «υπό παντός, είτε φοιτητού, είτε
πολίτου, είτε τεχνίτου, είτε καθηγητού, είτε στρατιωτικού, είτε πολιτικού, είτε υπουργού,
είτε βασιλέως».
Στο συγκεκριµένο υπόµνηµα παρατίθεται ένα επιπλέον επιχείρηµα που συνηγορούσε
υπέρ του χωρισµού: «∆εν αρµόζει του λοιπού οι 8 ή 10 αντιπρόσωποι των
φυσικοµαθηµατικών τµηµάτων ν’ αποτελώσιν εν και το αυτό σωµατείον µετά των λοιπών
12 ή 15 καθηγητών του φιλολογικού τµήµατος. Ουδέν ζήτηµα του πρώτου δύναται να
εύρη ανεπηρέαστον λύσιν απέναντι της αριθµητικής υπεροχής του δευτέρου και αν εισέτι
υποτεθή ότι τούτο εµφορείται υπό των αυτών προοδευτικών τάσεων». Μολονότι το
συγκεκριµένο απόσπασµα φαίνεται µεροληπτικό, οι αµφίπλευρες βλαπτικές συνέπειες σε
ένα τουλάχιστον ζήτηµα δεν διέφυγαν από µια επετειακή, συνοπτική ιστορία της
Φιλοσοφικής: «η συνένωσις της φιλοσοφίας, φιλολογίας, φυσικών, µαθηµατικών εις µίαν
κοινήν σχολήν, πολλάκις απέβη ολεθρία, µάλιστα εν σχέσει προς την εκλογήν καθηγητών.
Οι φιλόλογοι κατά το καταστατικόν της κοινής σχολής εξελέγοντο και υπό των
φυσικοµαθηµατικών και τανάπαλιν. Ο καθηγητής π. χ. της Γλωσσολογίας είχε ψήφον
προκειµένου και περί εκλογής καθηγητού της Αστρονοµίας και ο καθηγητής της
Ζωολογίας είχε γνώµην περί των υποψηφίων δια την έδραν της Μετρικής ή της Ιστορίας
της Φιλοσοφίας! Συνέβη δε κατά το παρελθόν, παρά τη γνώµη των ειδικών και των
οµοτέχνων, ν’ ανυψωθώσιν εις έδρας της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής άνδρες
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ψηφισθέντες παρά καθηγητών, οι οποίοι είχον µεν δικαίωµα ψήφου, αλλ’ ουδεµίαν ιδέαν
σχετικήν προς την έδραν, δια την οποίαν διέθετον την ψήφον των»472.
Η ιστορία του Πανεπιστηµίου προσφέρει παραδείγµατα που στηρίζουν µια τέτοια
διαπίστωση, καθώς µετά το 1882, οπότε οι σχολές γνωµοδοτούσαν για τις έδρες, δεν
έλειψαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδεχοµένως να υπήρχε διαφορετικό αποτέλεσµα αν
αποφάσιζε µόνο το αρµόδιο τµήµα. Ωστόσο, οι εντάσεις µεταξύ των τµηµάτων της
Φιλοσοφικής δεν περιορίστηκαν µόνο στο ζήτηµα της εκλογής καθηγητών. Από τα µέσα
της δεκαετίας του 1870 παρατηρούνται προστριβές και για άλλα θέµατα, όπως λόγου χάρη
η κατανοµή του προϋπολογισµού, οι αποφάσεις για οικονοµικές χορηγίες διαφόρων ειδών,
οι προτάσεις για τη σύσταση νέων εδρών και την εισαγωγή νέων διδακτικών αντικειµένων
ή ο καθορισµός των αναγκαίων µαθηµάτων των φοιτητών, µε το τελευταίο ζήτηµα να
αποκτά διαρκώς αυξανόµενη σηµασία λόγω της προσπάθειας καθηγητών του φυσικού
τµήµατος για την κατοχύρωση των αντικειµένων τους στη µέση εκπαίδευση. Επιπλέον,
όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, η οικοδόµηση του Χηµείου και οι προσπάθειες
ανάπτυξης των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων ήρθαν αντιµέτωπες µε τις προτεραιότητες
που έθετε κάθε σχολή ή συνολικά το Πανεπιστήµιο. Μολονότι οι οµαδοποιήσεις των
καθηγητών κατά τη συζήτηση όλων αυτών των θεµάτων δεν ακολουθούσε απαραίτητα τη
διοικητική διαίρεση του Πανεπιστηµίου σε τµήµατα και σχολές, χωρίς παράλληλα να
απουσιάζουν

προσωπικές

αντιπαλότητες

και

έριδες,

για

τους

επιφανέστερους

εκπροσώπους του φυσικού τµήµατος η αναβάθµισή του τµήµατος σε σχολή θα επέτρεπε
να λαµβάνονται αποφάσεις µόνο από τους καθ’ ύλη αρµόδιους, ενώ η εκλογή δικού τους
κοσµήτορα θα προωθούσε αποτελεσµατικότερα όσα θέµατα έκριναν αναγκαία για την
ανάπτυξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών.
Τελικά, το σχέδιο νόµου για τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου, που υπέβαλε ο ∆.
Πετρίδης στη Βουλή τον Μάρτιο του 1896, περιλάµβανε ανεξάρτητη Φυσικοµαθηµατική
Σχολή µε δικό της κοσµήτορα. Στην εισηγητική του έκθεση ο υπουργός υιοθέτησε την
επιχειρηµατολογία των καθηγητών του φυσικού τµήµατος, υποστηρίζοντας ότι «οι λαοί εν
τη κρατούση κατά τον διεθνή ανταγωνισµόν αµίλλη καταλαµβάνουσιν εν τη παγκοσµίω
σταδιοδροµία αναλόγως της εν ταις επιστήµαις επιδόσεως αυτών σηµαντικωτέραν ή
ασηµοτέραν θέσιν. Ο επιστηµονικώτερον µεµορφωµένος λαός σήµερον αναδεικνύεται
άµα και ηθικώς και οικονοµικώς κραταιότερος. Η επιστήµη εν τω νεωτέρω πολιτισµώ δεν
είναι απλώς κόσµηµα, ουδ’ υπηρετεί την πνευµατικήν µόνον πρόοδον των λαών, αλλ’
472
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εξυπηρετει ουχ ήττον την ανάπτυξιν των υλικών δυνάµεων των πεπολιτισµένων κοινωνιών
και πολιτειών». Με την ίδρυση Φυσικοµαθηµατικής σχολής τα παλαιότερα τµήµατα
«θέλουσι δυνηθή να προσλάβωσι την αρµόζουσαν ανάπτυξιν και σπουδαιότητα, την τόσον
αναγκαίαν εις την βιοµηχανικήν και εν γένει την τεχνικήν του τόπου πρόοδον»473. Κατά τη
συζήτηση του σχεδίου στη Φιλοσοφική και σε ακόλουθες συζητήσεις δεν καταγράφονται
ξανά αντιδράσεις ως προς αυτό το θέµα. Ωστόσο, όπως συνέβη και µε παλαιότερα σχέδια,
το νοµοσχέδιο του Πετρίδη δεν κατέληξε να γίνει νόµος και το ζήτηµα παρέµεινε ανοιχτό.
Ο χωρισµός της Φιλοσοφικής περιλαµβανόταν και στο επόµενο σχέδιο νόµου για το
Πανεπιστήµιο, ένα από τα πέντε που έχουν γίνει γνωστά ως «νοµοσχέδια Ευταξία». Τον
Μάιο και τον Ιούλιο του 1899 ο Αθανάσιος Ευταξίας υπέβαλε στη Βουλή πέντε
νοµοσχέδια, συνοδευόµενα από µακροσκελείς εισηγήσεις και αιτιολογικές εκθέσεις, που
αφορούσαν τη δηµοτική και τη µέση εκπαίδευση, το Πανεπιστήµιο, τα ∆ιδασκαλεία και τη
γυµναστική. Από αυτά µόνο το τελευταίο κατέληξε να γίνει νόµος, αφού τα υπόλοιπα δεν
έφτασαν στη διαδικασία της ψήφισης, γεγονός που οδήγησε στην παραίτησή του τον
Μάρτιο του επόµενου έτους. Ο Ευταξίας ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, µια θέση που
διέθετε προηγούµενη πείρα, µετά την άνοδο στην εξουσία του Νεωτεριστικού Κόµµατος
του Γ. Θεοτόκη, αφενός ως αναγνώριση της εµπειρίας του στα εκπαιδευτικά θέµατα
αφετέρου επειδή τα πολιτικά προγράµµατα που εξέθεσε σε διάφορες µελέτες του
υιοθετήθηκαν από το συγκεκριµένο κόµµα474. Όπως ακριβώς συνέβη και σε άλλες χώρες,
η εκπαίδευση θεωρήθηκε υπεύθυνη για εθνικές συµφορές και εθνικούς θριάµβους και η
αναδιοργάνωσή της ως προϋπόθεση για τη «µεταρρύθµιση» και την «ανόρθωση» του
έθνους, άποψη που έφθασε στο απόγειό της µετά την ήττα του 1897. Τα συγκεκριµένα
νοµοσχέδια, συµπυκνώνοντας αντιλήψεις που διαµορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες
του 19ου αιώνα, έχουν θεωρηθεί ως η πρώτη προσπάθεια «αστικής µεταρρύθµισης» στην
ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, καθώς για πρώτη φορά διατυπώθηκε µια
ολοκληρωµένη και συγκροτηµένη «αστική αντίληψη» για την τριµερή οργάνωση της
εκπαίδευσης κατ’ αντιστοιχία µε τη διάρθρωση της κοινωνίας σε τρεις τάξεις, αλλά και ως
µια προσπάθεια αναπροσανατολισµού της εκπαίδευσης, µεταξύ άλλων και µε την
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εισαγωγή «πραγµατικής» κατεύθυνσης στη µέση εκπαίδευση475. Από την άλλη πλευρά,
έχουν επισηµανθεί τα όριά τους, καθώς έχει επισηµανθεί ότι αφενός επρόκειτο για µια
«µεταρρύθµιση» – σε εισαγωγικά –476 αφετέρου επειδή, όπως και άλλες ανάλογες
προτάσεις, παρέµειναν σε επίπεδο εξαγγελιών χωρίς άµεσα αποτελέσµατα477.
Ο χωρισµός της Φιλοσοφικής περιλαµβανόταν στο συνολικό πρόγραµµα του
Ευταξία µε σκοπό να «παύση ούτω το νυν άτοπον καθ’ ο καθηγηταί πάντη αλλότριοι
γνωµοδοτούσι περί υποψηφίων καθηγητών, προκειµένου περί µαθηµάτων, περί ων
ουδεµίαν, ή πολύ αµυδράν έννοιαν έχουσιν»478. Στην εκτενή έκθεση που συνόδευε το
νοµοσχέδιο για τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου ανέλυσε περαιτέρω αυτή τη θέση,
ενηµερώνοντας παράλληλα για την οµόφωνη αποδοχή της από το µαθηµατικό τµήµα και
αποδίδοντας «ουδεµίαν σοβαρότητα» στις λοιπές αιτιάσεις που περιλαµβάνονταν στη
γνωµοδότηση της Φιλοσοφικής. Υιοθετώντας πλήρως την επιχειρηµατολογία του φυσικού
τµήµατος, τόνισε τη σηµασία των φυσικών επιστηµών για τις σύγχρονες κοινωνίες και
επεσήµανε τη διάρρηξη των δεσµών µε τη φιλοσοφία λόγω διαφορετικού σκοπού,
αντικειµένου, ερευνητικής µεθόδου και µέσων. Η κοινή Φιλοσοφική Σχολή θεωρήθηκε
«αληθής αναχρονισµός» που διατηρούσαν µόνο τα γερµανικά πανεπιστήµια, τα οποία
διακρίνονταν για το «συντηρητικόν αυτών πνεύµα». ∆εν παραλείπονται όµως και οι
εσωτερικοί λόγοι που σχετίζονται µε τις πανεπιστηµιακές ισορροπίες, καθώς θεωρείται
δεδοµένη η καλύτερη εκπροσώπηση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στη διοίκηση
του Πανεπιστηµίου. Παράλληλα, δεδοµένου ότι οι πανεπιστηµιακές σχολές θεωρούνται
ελλείψει Ακαδηµίας ως «ζώντα αυτοτελή οµογενή σώµατα», αναγνωρίζεται η ειδηµοσύνη
των θετικών επιστηµόνων για ειδικά ζητήµατα που αφορούν τους κλάδους τους. Τέλος, µε
την αναβάθµισή του σε σχολή, το φυσικοµαθηµατικό τµήµα αναµένεται να προσελκύσει
περισσότερους φοιτητές, καθώς δεν θα είναι πια «µόνον µέσον, αλλά και σκοπός», δεν θα
εκπαιδεύει δηλαδή µόνο καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και «αληθείς
φυσιοδίφας, ερευνώντας την επιστηµονικήν αλήθειαν και µελετώντας την φύσιν καθόλου
και ιδία την της χώρας ηµών», επαναφέροντας έτσι τον αληθινό προορισµό των φυσικών
επιστηµών479.
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Μετά και τη νέα αναβολή της απόφασης για το χωρισµό της Σχολής οι εντάσεις στο
εσωτερικό της αυξήθηκαν. Τελικά αυτός πραγµατοποιήθηκε µε ένα απλό διάταγµα µετά
από άλλη µία επεισοδιακή γνωµοδότηση για την πλήρωση έδρας του φυσικοµαθηµατικού
τµήµατος. Στις 24 Μαΐου 1904 η Σχολή συνήλθε για να υποδείξει το κατάλληλο πρόσωπο
για τη νέα έδρα θεωρητικής και µαθηµατικής φυσικής, αποφασίζοντας τελικά µε άνετη
πλειοψηφία την εκλογή του Βασιλείου Αιγινήτη, αδελφού του κοσµήτορα ∆ηµητρίου
Αιγινήτη. Ωστόσο υπέρ αυτού ψήφισαν µόνο τέσσερις καθηγητές του φυσικοµαθηµατικού
τµήµατος έναντι τριών που προτίµησαν άλλον υποψήφιο και δύο που αρνήθηκαν ψήφο480.
Αυτοί οι πέντε καθηγητές δύο ηµέρες αργότερα υπέβαλαν στο Υπουργείο νέο υπόµνηµα,
όπου ζήτησαν ξανά τον χωρισµό, προκαλώντας σε νέα συνεδρίαση την αντίδραση των
υπόλοιπων µελών της Σχολής που ενηµερώθηκαν γι’ αυτό από τις εφηµερίδες, γεγονός
που το θεώρησαν προσβολή για το κύρος της Σχολής481. Η αντίδραση του υπουργού Σ.
Στάη ήταν η υπογραφή του διατάγµατος της 3ης Ιουνίου περί χωρισµού.
∆ύο ηµέρες αργότερα ο ∆. Αιγινήτης εξέφρασε ενώπιον της Φιλοσοφικής τη λύπη
του, αλλά και «της πλειονότητος, εάν όχι της ολότητος, της ετέρας ιδρυθείσης Σχολής», γι’
αυτή την εξέλιξη482. Μολονότι µπορούµε να αµφιβάλλουµε για το κατά πόσο λυπήθηκαν
πολλά από τα µέλη της Σχολής, παρουσιάζει ενδιαφέρον η ακόλουθη επισήµανση του
Αιγινήτη: «δια του χωρισµού τούτου επέρχεται εξασθένησις εις την επιβολήν της Σχολής
επί των διαφόρων ζητηµάτων άτινα ενδιαφέρουσι την επιστήµην». Η παρατήρηση αυτή
δεν αφορά µόνο τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου, όπου ενδεχοµένως θα
αποδυναµωνόταν η θέση της Φιλοσοφικής έναντι των άλλων σχολών. Βρισκόµαστε σε µια
εποχή γενικότερων µεταρρυθµιστικών προσπαθειών, κατά την οποία η Φιλοσοφική είχε
επιδείξει ήδη έντονα αρνητική στάση, µια αντίδραση που θα εντεινόταν τα επόµενα
χρόνια, οπότε διεκδίκησε σηµαίνοντα ρόλο στις διάφορες αποφάσεις483. Υπό αυτό το
πρίσµα ο χωρισµός της µπορεί πράγµατι να αναγνωστεί ως µια προσπάθεια εξασθένισης
της επιβολής της που βασιζόταν στον κεντρικό ρόλο που είχε έως τότε διαδραµατίσει στην
ελληνική κοινωνία. Με άλλα λόγια, η αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής δεν θα
πρέπει να ειδωθεί µόνο ως αποτέλεσµα επιστηµονικής διαπάλης, αλλά θα πρέπει να
480

Π. Σ. Φ. Σ., 25 Μαΐ. 1904. Από τον Φεβρουάριο του 1900 οι σχετικές ψηφοφορίες έγιναν φανερές,
επιτρέποντας έτσι την ταύτιση κάθε ψήφου, ως αποτέλεσµα άλλης µίας θυελλώδους συνεδρίασης που
κατέληξε στην εκλογή του Νικόλαου Χατζιδάκη (Π. Σ. Φ. Σ., 14 και 18 Φεβ. 1900).
481
Βλ. ενδεικτικά για την καταχώρηση της είδησης Εστία, αρ. 2701, 28 Μαΐου 1904 και Π. Σ. Φ. Σ., 29 Μαΐ.
1904 για την αντίδραση της Σχολής.
482
Π. Σ. Φ. Σ., 5 Ιουν. 1904. Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του στα µέλη της Σχολής για τη δική
του εκλογή οκτώ χρόνια πριν. Πράγµατι, εάν αποφάσιζε µόνο το φυσικοµαθηµατικό τµήµα δεν είναι
σίγουρο ότι θα αναλάµβανε την έδρα. Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 14 Μαρ. 1896.
483
Βλ. Περσεφόνη Α. Σιµενή, Μεταρρύθµιση και αντίδραση.
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λαµβάνει υπόψη και την έντονη πολιτική διαπάλη τόσο στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου
όσο και εκτός αυτού.
Η αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής εγγράφεται συχνά στο πλαίσιο ευρύτερων
µεταρρυθµιστικών προσπαθειών στην εκπαίδευση, της αµφισβήτησης του κυρίαρχου
κλασικισµού και της έµφασης στην πρακτική αξιοποίηση των φυσικοµαθηµατικών
επιστηµών. Το ερώτηµα κατά πόσο η θεσµική αυτονόµησή τους εντός του
πανεπιστηµιακού θεσµού, µε την έντονη ρητορική που τη συνόδευσε, οδήγησε σε
περαιτέρω πρακτικά αποτελέσµατα υπερβαίνει τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί στην
παρούσα διατριβή. Η δύσκολη περίοδος της ελληνικής ιστορίας που ακολούθησε είχε ως
συνέπεια και το Πανεπιστήµιο να διανύσει µια ιδιαίτερα ταραγµένη περίοδο του βίου του.
Αν ο νέος οργανισµός του Πανεπιστηµίου το 1911 σηµατοδοτεί µια νέα φάση στην
ιστορία του, ταυτόχρονα κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα αποχωρούν από το
Πανεπιστήµιο ορισµένοι από τους παλαιότερους και επιφανέστερους καθηγητές της
Φυσικοµαθηµατικής και τα ηνία αναλαµβάνει µια νεότερη γενιά.
Άραγε η θεσµική αυτονόµηση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών συνοδεύτηκε
από µια αντίστοιχη γνωσιολογική και επαγγελµατική αυτονόµηση και πώς την
αντιλαµβάνονταν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές; Οι προσπάθειες για την κατοχύρωση των
«φυσικών» ως επάγγελµα στη µοναδική διέξοδο που επί µακρόν υπήρχε, δηλαδή την
εκπαίδευση, αλλά και οι προσπάθειες αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν
συνοδεύονταν απαραίτητα από αντίστοιχες προσπάθειες αναβάθµισης των γνωστικών
πεδίων τους. Σύµφωνα µε τις οδηγίες διδασκαλίας που απέστειλε ο ∆. Πετρίδης στα
σχολεία της µέσης εκπαίδευσης το 1896, η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών απέβλεπε
στη γνώση των δυνάµεων και των προϊόντων της φύσης, στην καταπολέµηση των
δεισιδαιµονιών και στην επίγνωση του Θεού. Το επόµενο έτος ο Α. Ευταξίας έθεσε ως
ακολούθως τον σκοπό της διδασκαλίας των «φυσικών» στη µέση εκπαίδευση: «η υπό των
µαθητών πρόσκτησις των αναγκαιοτάτων δια πάσαν εν τω νυν βίω θέσιν γνώσεων εκ του
κλάδου τούτου του επιστητού και η δι’ ακριβούς παρατηρήσεως ανάπτυξις των
αισθήσεων, µάλιστα δε της οράσεως»484. Αναφορικά µε το πανεπιστηµιακό επίπεδο, ο Θ.
Κρητικός έχει επισηµάνει την προσπάθεια επινόησης µιας εθνικής επιστηµονικής
παράδοσης, µε στόχο τη γνωσιολογική συνέχεια µε την αρχαιοελληνική, χωρίς άλµατα και
ασυνέχειες, η οποία έδωσε έµφαση στην ιστορική εξέλιξη της επιστήµης και οδήγησε στη
θέσπιση της έδρας της ιστορίας των επιστηµών για τον Μιχαήλ Στεφανίδη. Τόνισε
παράλληλα τη διαρκή συνεξέταση επιστηµονικών και φιλοσοφικών ερωτηµάτων και την
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ταυτόχρονη επικράτηση αντι-υλιστικών απόψεων485. Είναι εµφανές ότι τέτοιου είδους
στάσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις ρητορικές διακηρύξεις που προηγήθηκαν αναφορικά
µε την αυτονοµία των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών. Εποµένως, εδώ συναντάµε τα όρια
του εκσυγχρονιστικού λόγου που αρθρώθηκε από τους έλληνες θετικούς επιστήµονες και
τους υποστηρικτές τους, ενώ η ακριβής εξάρτηση της γνωσιολογικής δυναµικής του
πανεπιστηµιακού θεσµού από τον κοινωνικό και πολιτισµικό περίγυρο παραµένει
ζητούµενο.
Πάντως, στο γύρισµα του αιώνα ο σκοπός της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας δεν
διέφερε ριζικά από την εποχή της ίδρυσής του. Σύµφωνα µε τον Α. Ευταξία, το
Πανεπιστήµιο έχει διττό προορισµό, θεωρητικό και πρακτικό: «Ο πρώτος είνε η
καλλιεργία και προαγωγή της επιστήµης αυτής καθ’ εαυτήν· ο δεύτερος η µόρφωσις των
χρησίµων εις τας επιστηµονικάς ανάγκας της πολιτείας και της κοινωνίας ανδρών» 486. Σε
αυτούς τους στόχους πρέπει να προστεθεί και η υψηλή εθνική αποστολή που του ανέθεσαν
οι ιδρυτές του. Ο νέος οργανισµός που εισηγήθηκε βασιζόταν στην πεποίθηση του
υπουργού ότι το Πανεπιστήµιο δεν είχε εκπληρώσει κανέναν από τους τρεις στόχους, µια
κρίση βέβαια που θα πρέπει να αξιολογηθεί λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική συγκυρία
κατά την οποία διατυπώθηκε. Η έξαρση του εθνικού ζητήµατος έθετε νέα δεδοµένα και
καθιστούσε επιτακτική την εκ νέου συστράτευση του Πανεπιστηµίου στην εθνική
αποστολή, ένα αίτηµα που ασφαλώς αναγνώριζε την προηγούµενη επιτυχία του προς αυτή
την κατεύθυνση. Η θεωρούµενη αποτυχία του στην παραγωγή στελεχών θα πρέπει να
ιδωθεί υπό το πρίσµα της έντονης κριτικής της εποχής για τον µονόδροµο χαρακτήρα της
ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς τα προβλήµατα που παρουσιάζονταν στην αναπτυξιακή
πορεία της χώρας δεν οφείλονταν στην έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού. Αυτό που
τίθεται επιτακτικότερα από παλαιότερες εποχές είναι η απαίτηση για την παραγωγή
επιστηµονικών αποτελεσµάτων, µε τον ίδιο τον µεταρρυθµιστή υπουργό όµως να θέτει και
τις προτεραιότητες. Σε κλάδους όπως η φιλολογία, η αρχαιολογία, η ιστορία ή η θεολογία
οι Έλληνες θα µπορούσαν να πρωταγωνιστούν, «διότι και φύσει είνε εις τούτο
επιτηδειότεροι και τα µέσα κέκτηνται προχειρότερα παντών των άλλων». Στους

484

∆. Αντωνίου, Τα προγράµµατα της µέσης εκπαίδευσης, Α΄, 333, 365.
Βλ. Θεόδωρος Κρητικός, Η πρόσληψη της επιστηµονικής σκέψης στην Ελλάδα. Η φυσική µέσα από
πρόσωπα, θεσµούς και ιδέες (1900-1930), Αθήνα: Παπαζήσης, 1995· του ιδίου, «Το ζήτηµα της εθνικής
επιστηµονικής παράδοσης και οι έλληνες θετικοί επιστήµονες των αρχών του 20ού αιώνα», Τα Ιστορικά 22
(1995): 119-140· του ιδίου, «Πανεπιστήµιο και νέα γνωστικά αντικείµενα: η θέσπιση της ιστορίας των
επιστηµών στην αθηναϊκή Φυσικοµαθηµατική Σχολή», Μνήµων 19 (1997): 41-71.
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Α. Π. Ευταξίας, Μεταρρύθµισις και ανόρθωσις, 54.
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ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

399

υπόλοιπους επιστηµονικούς κλάδους «ηδύναντο αυτοί τουλάχιστον να ώσιν ενήµεροι
πάντοτε της αλλαχού παρατηρουµένης προόδου εν τη επιστήµη»487.
Οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες περιλαµβάνονται φυσικά σε αυτούς τους λοιπούς
κλάδους. Η απαίτηση του Ευταξία µπορεί να φαντάζει υπερβολική αναφορικά µε την
επιστηµονική ενηµέρωση των πανεπιστηµιακών καθηγητών, ωστόσο υπονοεί σαφώς ότι
έως τότε δεν είχαν υπάρξει οποιουδήποτε είδους επιστηµονικοί καρποί. Στα κεφάλαια που
ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να εξακριβώσουµε την ακρίβεια αυτής της άποψης όσον
αφορά στις επιστήµες που θεράπευε το φυσικοµαθηµατικό τµήµα, δηλαδή κατά σειρά τις
µαθηµατικές επιστήµες, τη φυσική, τη χηµεία και τη φυσική ιστορία, µέσα από την
εξέταση της διδασκαλίας και του έργου των προσώπων που κλήθηκαν να τις υπηρετήσουν.

487

Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου, 950-951.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Πριν εξετάσουµε τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στο Πανεπιστήµιο, θα
σταθούµε πρώτα στις µαθηµατικές επιστήµες, δηλαδή στη διδασκαλία των µαθηµατικών,
της µηχανικής και της αστρονοµίας. Πέρα από την προφανή σηµασία τους στη γενικότερη
εκπαίδευση κάθε ανθρώπου, κατά τον 19ο αιώνα τα µαθηµατικά απέκτησαν µια
αυξανόµενη σπουδαιότητα τόσο για άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως για
παράδειγµα η φυσική, όσο και λόγω των πολλών εφαρµογών τους. Αυτή η διάσταση δεν
διέφυγε από τις πανεπιστηµιακές αρχές, καθώς στον πρώτο οδηγό σπουδών διαβάζουµε:
«η µαθηµατική όχι µόνον τελειοποιεί το διανοητικόν του ανθρώπου, συνηθίζουσα τον
νουν εις την µεθοδικήν και ασφαλή έρευναν της αληθείας, ισχυροποιούσα την
συνδυαστικήν και κριτικήν αυτού δύναµιν, και οξύνουσα την επιστηµονικήν αίσθησιν,
αλλά και κατά την υλικήν ωφέλειαν θεωρουµένη είναι η βάσις της Αστρονοµίας,
Μηχανικής, Ναυτικής, Αρχιτεκτονικής, Οχυρωµατοποιίας, και τόσων άλλων πρακτικών
επιστηµών και τεχνών, εκ των οποίων πηγάζουσιν απειράριθµα αγαθά εις την κοινωνίαν»1.
Με αυτό το σκεπτικό προτάθηκε ένα πρόγραµµα σπουδών, όπου κατά τη διάρκεια τριών
ετών οι φοιτητές θα διδάσκονταν ευθύγραµµη και σφαιρική τριγωνοµετρία, ανώτερη
άλγεβρα, αναλυτική και παραστατική γεωµετρία, διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό,
θεωρητική µηχανική, αστρονοµία, αλλά και τις αρχές της «πρακτικής γεωµετρίας»,
δηλαδή χωροµετρίας, χωρογραφίας, χωροστάθµησης και γεωδαισίας, και τη χρήση των
κυριότερων µαθηµατικών οργάνων.
Ένα τέτοιο πρόγραµµα σπουδών προφανώς απευθυνόταν σε όσους σκόπευαν να
ασκήσουν κάποιο σχετικό επάγγελµα, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές του Πανεπιστηµίου
προτρέπονταν να παρακολουθήσουν µόνο τα µαθήµατα του πρώτου έτους. Άλλωστε, λίγο
αργότερα, τα στοιχειώδη µαθηµατικά ορίστηκαν ως ένα από τα γενικά µαθήµατα τα οποία
έπρεπε να παρακολουθήσουν και στα οποία έπρεπε να εξεταστούν οι φοιτητές όλων των
σχολών. Παράλληλα, αυτές οι σπουδές προϋπέθεταν επαρκή γνώση των µαθηµατικών που
διδάσκονταν στα σχολεία της µέσης εκπαίδευσης. Πράγµατι, οι σχετικοί κανονισµοί
προέβλεπαν τη διδασκαλία της αριθµητικής, της άλγεβρας και της γεωµετρίας σε όλες τις
τάξεις τόσο των ελληνικών σχολείων όσο και των γυµνασίων, ωστόσο το πρώτο
1

Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστηµίω σπουδών διατηρητέας µεθόδου και τάξεως, Αθήνα 1838, 25.

401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

402

αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος στάλθηκε στα σχολεία τον Σεπτέµβριο του 1857 επί
υπουργίας Χ. Χριστόπουλου2. Αν λάβουµε υπόψη επιπλέον το γεγονός ότι υπήρξαν λίγοι
οι εξειδικευµένοι διδάσκαλοι και καθηγητές που µπορούσαν να διδάξουν επαρκώς τα
µαθηµατικά, συνεπώς ότι δεν ήταν δεδοµένο ένα κοινό µαθηµατικό υπόβαθρο των
φοιτητών, αλλά και ότι επί πολλά χρόνια ελάχιστοι υπήρξαν οι φοιτητές που
ενδιαφέρθηκαν για εξειδικευµένες µαθηµατικές σπουδές, µπορούµε βάσιµα να
υποθέσουµε ότι ένα πρόγραµµα όπως αυτό που προτάθηκε από τον πρώτο οδηγό σπουδών
δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθεί άµεσα.

Η σταδιακή στελέχωση του µαθηµατικού τµήµατος

Ο πρώτος κατάλογος διδακτικού προσωπικού που δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του
1837 – και ακυρώθηκε ταυτόχρονα µε τον πρώτο κανονισµό του 1836 – περιλάµβανε στη
Σχολή Γενικών Επιστηµών δύο έκτακτες έδρες για τα µαθηµατικά, την αστρονοµία και τη
φυσική γεωγραφία, στις οποίες διορίστηκαν οι Κωνσταντίνος Νέγρης και Γεώργιος
Βούρης3. Στον οριστικό κατάλογο που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 1837 υπήρξαν δύο
διαφοροποιήσεις, καθώς και οι δύο καθηγητές είχαν προβιβαστεί στη βαθµίδα του
τακτικού, ενώ εξειδικεύτηκε περαιτέρω το αντικείµενο κάθε έδρας, µε τον Βούρη να
αναλαµβάνει τα µαθηµατικά και τη µαθηµατική φυσική και τον Νέγρη τα µαθηµατικά.
∆εδοµένου ότι µε την έναρξη των µαθηµάτων ο Βούρης περιορίστηκε στη φυσική, ο
Νέγρης ανέλαβε αποκλειστικά τη διδασκαλία των µαθηµατικών.
Ο Κωνσταντίνος Νέγρης (Εικ. 3) γεννήθηκε το 1804 στην Κωνσταντινούπολη και
ήταν ανιψιός του γνωστού πολιτικού Θεόδωρου Νέγρη και πατέρας του γεωλόγου
Φωκίωνα Νέγρη (1846-1928) 4. Αφού κατήλθε στην Ελλάδα και µετά το θάνατο του θείου
του στο τέλος του 1824, στάλθηκε για σπουδές στο Παρίσι υπό την προστασία του
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και της «φιλελληνικής εταιρείας» που είχε συσταθεί εκεί.
Αφού ολοκλήρωσε τις δευτεροβάθµιες σπουδές του, το 1829 έγινε δεκτός στην École
Polytechnique,

παρακολουθώντας

παράλληλα

µαθήµατα

και

στη

Σορβόννη.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, µετέβη στη Μολδαβία και την Οδησσό, όπου
2

Βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα προγράµµατα της µέσης εκπαίδευσης (1833-1929), 3 τόµ., Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, 1987-1989, Α΄, 134-142.
3
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 3, 24 Ιανουαρίου 1837.
4
Για µια νεκρολογία του Νέγρη βλ. την εφηµερίδα Αιών, αρ. 3275, 19 Ιουλίου 1880. Βλ. επίσης Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΗ΄, 161 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 5.
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παντρεύτηκε την κόρη ενός πλούσιου Ηπειρώτη, και τελικά το 1835 επέστρεψε στην
Ελλάδα. Με την ίδρυση του Πανεπιστηµίου διορίστηκε στην τακτική έδρα των
µαθηµατικών, ωστόσο η πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία του υπήρξε σύντοµη. Υπήρξε ένας
από τους έξι καθηγητές που απολύθηκαν στις 21 Ιουλίου 1843, στις πρώτες µαζικές
απολύσεις στην ιστορία του Πανεπιστηµίου, µε πρόσχηµα µεν την υπαρκτή οικονοµική
κρίση, αλλά βαθύτερη αιτία το γενικότερο πολιτικό κλίµα. Στις 11 Σεπτεµβρίου
διορίστηκε ξανά, όµως δύο χρόνια αργότερα, στις 6 Σεπτεµβρίου 1845, την παραµονή των
εκλογών για την ανάδειξη βουλευτή του Πανεπιστηµίου, ο Νέγρης απολύθηκε οριστικά
αυτή τη φορά5.
Ο Νέγρης επέστρεψε στην Αθήνα σε µια εποχή που διεξάγονταν έντονες συζητήσεις
σχετικά µε την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός πανεπιστηµίου και δεν άργησε να πάρει µέρος
σε αυτές αποκαλύπτοντας έναν νέο µε απόλυτες και φιλελεύθερες απόψεις και ενθουσιώδη
χαρακτήρα. Το καλοκαίρι του 1836 δηµοσίευσε στην εφηµερίδα Αθηνά δύο άρθρα όπου
επιχειρηµατολόγησε έντονα υπέρ της αναγκαιότητας σύστασης του θεσµού6. Εκεί
υποστήριξε την προτεραιότητα της ανώτερης εκπαίδευσης, χωρίς µάλιστα να αποτελεί
προϋπόθεση η οργάνωση της κατώτερης, καθώς µόνο ένα πανεπιστήµιο µπορεί να
συµβάλλει

στη

διαµόρφωση

της

πνευµατικής

ηγεσίας

και

των

απαραίτητων

επαγγελµατιών. Τόνισε ότι ένα έθνος θεωρείται «πεπαιδευµένον» µόνο όταν διαθέτει
«αριθµόν τινα ανθρώπων ανάλογον µε τον αριθµόν των µελών του […] κατά το µάλλον
και ήττον εξόχων εις διαφόρους τέχνας και επιστήµας». Παράλληλα, µόνο ένα τέτοιο
ίδρυµα µπορεί «να εκπνεύση εις πολλούς το θέλγητρον της γνώσεως του νοητικού, ηθικού
και φυσικού κόσµου, να διαχύση τα φώτα και τας επιστήµας εις όλον το έθνος, να
ανακαλέση εις την Ελλάδα τας υπό την αµάθειαν διωχθείσας τέχνας, να εµψυχώση την
βιοµηχανίαν, ήτις πάσχει µάλλον από έλλειψιν ιδεών παρά από έλλειψιν χρηµάτων», αλλά
και να εδραιώσει την ανεξαρτησία της χώρας και να συµβάλει στην «ηθικήν ολοµέλειαν
του Ελληνικού έθνους» µέσω της σύζευξης ελεύθερου και αλύτρωτου ελληνισµού. Με
άλλα λόγια, ιδεολογήµατα που αργότερα έγιναν κοινοί τόποι της πανεπιστηµιακής
ρητορείας απαντούν ήδη σε αυτά τα δύο άρθρα.
Τον Μάιο του 1840 ο Νέγρης ανέλαβε να εκφωνήσει πανηγυρικό κατά την επέτειο
της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου, που συνέπιπτε µε τα γενέθλια και την ανάβαση στο θρόνο

5
6

Για τις συγκεκριµένες απολύσεις βλ. εδώ, 248-250.
Βλ. Αθηνά, αρ. 342, 6 Ιουνίου 1836, 1387-1388 και αρ. 349, 4 Ιουλίου 1836, 1421-1422.
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του Όθωνα7. Η οµιλία του επικεντρώθηκε στις αντιδράσεις που σηµειώθηκαν κατά την
ίδρυση και τα πρώτα βήµατα του Πανεπιστηµίου, καταγγέλλοντας µε οξύ ύφος
όλους τους εχθρούς ταύτης της θεσµοθεσίας, των οποίων οι µεν από πολιτικούς
σκοπούς, οι δε από αµάθειαν, προλήψεις και δεισιδαιµονίαν, οι δε και από
φιλογένειαν κακώς εννοουµένην επάσχιζον παντοιοτρόπως την καταστροφήν της· και
οι µεν παρίστανον το κατάστηµα τούτο, ως µέλλουσαν εστίαν δηµεγερτικών και
επαναστατικών φρονηµάτων, οι δε τας εν αυτώ διδασκοµένας επιστήµας, αθεΐαν, οι δε
ότι πριν µορφωθώσι τα ανώτερα εκπαιδευτικά καταστήµατα, έπρεπε να συστηθώσι τα
κατώτερα.

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό για την πρόωρη ίδρυση του Πανεπιστηµίου, ο Νέγρης τόνισε
το διακριτό σκοπό κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας, µε τη στοιχειώδη να απευθύνεται στους
πολλούς και την ανώτερη σε «ολίγους προνοµιούχους». Χωρίς να αρνείται τη σηµασία της
στοιχειώδους, τόνισε ότι η οργάνωση της ανώτερης δεν µπορούσε να περιµένει, καθώς
έπρεπε να εξυπηρετήσει επείγουσες κρατικές και κοινωνικές ανάγκες. Σε εκείνους που
υποστήριζαν ότι «τα αναπτυσσόµενα δήθεν υπό των Καθηγητών ελεύθερα φρονήµατα» θα
διέδιδαν επαναστατικές ιδέες, ο Νέγρης αντέταξε ότι µόνο αν µια κυβέρνηση δεν
αναγνώριζε στον «σύλλογο των πεπαιδευµένων του έθνους», στη «νοητική τάξη του
έθνους» τα δικαιώµατά τους, τότε αυτοί θα επικαλούνταν «µεταβολήν πολιτεύµατος».
Τέλος, σύµφωνα µε τον Νέγρη, οι κατηγορίες περί αθεΐας προέρχονταν από κύκλους οι
οποίοι «βλασφηµούσι καθεκάστην απονέµοντες εις την Θεότητα τα ίδιά των πάθη, οι
οποίοι την δεισιδαιµονίαν αυτών παρακαλύπτουσι µε το ιερόν όνοµα της θρησκείας, την
αµάθειάν των ονοµάζουσι πίστιν, τας δε προλήψεις των δόγµατα». Στο Πανεπιστήµιο,
αντιθέτως, «τον ιερόν αυτόν ναόν», «διδάσκεται η πλέον υψηλή Θεολογία», η οποία δεν
αποτελείται µόνο από την καθαυτό θεολογία αλλά από το σύνολο των διδασκοµένων
επιστηµών που οδηγούν στην αλήθεια, στη «φύση της θείας ουσίας».
Άλλωστε, «το αληθές θρησκευτικόν αίσθηµα γεννάται εις των άνθρωπον από την
σπουδήν των επιστηµών», µε τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες να προσφέρουν
παραδείγµατα που επιβεβαιώνουν αυτό τον ισχυρισµό µέσω των νόµων που προκύπτουν
από το συνδυασµό των παρατηρήσεων του εξωτερικού κόσµου µε την αλάνθαστη
ακρίβεια των µαθηµατικών. Οι γενικότερες απόψεις του Νέγρη χαρακτηρίζονται από ένα
έντονα θετικιστικό πνεύµα. Κατά τις σπουδές του στο Παρίσι φαίνεται ότι παρακολούθησε
και επηρεάστηκε από τα µαθήµατα του Auguste Comte, τα οποία αναφέρει ρητά ότι

7

Ο λόγος δηµοσιεύτηκε στην Αθηνά, αρ. 718, 22 Μαΐου 1840, 1833-1834.
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αποτέλεσαν τη βάση του εναρκτήριου µαθήµατος που παρέδωσε στο Πανεπιστήµιο8. Εκεί
υιοθέτησε τα τρία στάδια ανάπτυξης της επιστήµης και της κοινωνίας, δηλαδή το
θεολογικό, το µεταφυσικό και το θετικό, τη «θετική µέθοδο» που προκύπτει από τις
φυσικοµαθηµατικές επιστήµες και τη θετικιστική ιεράρχηση των επιστηµών, µε τα
µαθηµατικά να αποτελούν «αρχή και βάση» της θετικής φιλοσοφίας, θέτοντας ως στόχο
«την υπερίσχυσιν της θετικής φιλοσοφίας εις την Ελλάδα εναντίον των άλλων δύο
φιλοσοφιών, αι οποίαι αντιπαλαίουν µε αυτήν µε όχι µικράς ελπίδας επιτυχίας».
Η τελευταία διαπίστωση συνδέεται µε τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι απόψεις
του, όχι µόνο σχετικά µε το ζήτηµα του πανεπιστηµιακού θεσµού, αφού παρά τις
διαφορετικές προτεραιότητες η ουσία του θεσµού δεν αµφισβητήθηκε, αλλά κυρίως λόγω
των δύο άλλων φόβων, µε αποτέλεσµα να συγκεντρώσουν την οργή και την αποδοκιµασία
κυρίως των συντηρητικών θρησκευτικών κύκλων, σε µία περίοδο έντονα φορτισµένη από
τις θρησκευτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις µεταξύ φιλελεύθερων και φιλορθόδοξων
εκκλησιαστικών κύκλων9. Οι αντιδράσεις αυτές έφτασαν και στο ίδιο το Πανεπιστήµιο,
όταν ο καθηγητής της Νοµικής Γεώργιος Μαυροκορδάτος αποδοκίµασε σε µάθηµά του
τον χαρακτηρισµό του Πανεπιστηµίου ως «ιερού ναού» και προέτρεψε τους φοιτητές να
µην ασχολούνται µε υλιστικές θεωρίες που είχαν εισβάλει στις πανεπιστηµιακές αίθουσες.
Ο Νέγρης υπέβαλε αναφορά για το θέµα αυτό στη Σύγκλητο, η οποία αποφάσισε τελικά
να ζητήσει απλώς από τους δύο καθηγητές να συνδιαλλαγούν10. Αυτού του είδους οι
αντιδράσεις, προάγγελος κατά κάποιο τρόπο ανάλογων στάσεων τις επόµενες δεκαετίες,
σε συνδυασµό µε την πολιτική πραγµατικότητα της εποχής, συνέβαλαν στην
αποµάκρυνση του Νέγρη από το Πανεπιστήµιο, χωρίς µάλιστα να προκληθεί σηµαντική
βλάβη στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία.
Ξεκινώντας ο Νέγρης τη διδασκαλία του, αµέσως µετά την ίδρυση του
Πανεπιστηµίου, εκδήλωσε την πρόθεσή του να διδάξει µια πλήρη σειρά µαθηµάτων
ανωτέρων µαθηµατικών, όπως αυτά αναφέρθηκαν και στον πρώτο οδηγό σπουδών:
γεωµετρία, τριγωνοµετρία, ανώτερη άλγεβρα, αναλυτική και περιγραφική γεωµετρία11,
8

Το µάθηµα αυτό δηµοσιεύτηκε στην Αθηνά, αρ. 515, 517 και 522, 12 Μαρτίου, και 19 Μαρτίου και 13
Απριλίου 1838, 2129-2130, 2137-2138, 2157-2158.
9
Για τις αντιδράσεις και το κλίµα της εποχής βλ. Κώστας Λάππας, «Αντιθέσεις γύρω από την ίδρυση και
τους προσανατολισµούς του ελληνικού Πανεπιστηµίου. Σχόλια σ’ ένα πανηγυρικό λόγο του Κων. Νέγρη
(1840)», Αφιέρωµα στον πανεπιστηµιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, Αθήνα: Λύχνος, 227-245.
10
Π. Σ., 2 και 4 Ιουλ. 1840.
11
Με τον όρο «περιγραφική γεωµετρία» µεταφράστηκε τον 19ο αιώνα το γαλλικό «géométrie descriptive»,
για το οποίο σήµερα χρησιµοποιείται ο όρος «παραστατική γεωµετρία». Για τη διδασκαλία αυτού του
µαθήµατος στην Ελλάδα βλ. Andreas Kastanis, “Descriptive Geometry in 19th Century Greece”, K. Chatzis
– E. Nicolaides (eds.), Science, Technology and the 19th Century State: The Role of the Army. Conference
Proceedings, Athens: National Hellenic Research Foundation – CNRS, 2003, 147-162.
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διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό, στατική και µηχανική. Στο πρώτο πρόγραµµα
µάλιστα αναφέρονται και ορισµένα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν: «γεωµετρία του
Λεγένδρου», «τριγωνοµετρία ευθύγραµµος του αυτού», και «διαγραφική γεωµετρία του
Achette»12, δηλαδή η παραστατική γεωµετρία του Jean Nicola Pierre Hachette (17691834) και τα βιβλία του Adrien-Marie Legendre (1752-1833). Τα τελευταία είχαν
µεταφραστεί στα ελληνικά λίγα χρόνια νωρίτερα από τον Ιωάννη Καραντινό, απόφοιτο
της École Polytechnique και καθηγητή στην Ιόνιο Ακαδηµία της Κέρκυρας.
∆ιαπιστώνοντας γρήγορα την έλλειψη σύγχρονων µαθηµατικών συγγραµµάτων, ο
Καραντινός αποδύθηκε σε έναν τεράστιο αγώνα µετάφρασης γαλλικών βιβλίων,
αφήνοντας µάλιστα πολλά από αυτά ανολοκλήρωτα. Τα βιβλία αυτά σχηµάτισαν τον
πυρήνα της σύγχρονης ελληνικής µαθηµατικής βιβλιογραφίας, χρησιµοποιήθηκαν σε όλα
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εδραίωσαν την επίδραση των γαλλικών µαθηµατικών στην
ελληνική παιδεία και στο ίδιο το Πανεπιστήµιο13.

Εικ. 3: Κωνσταντίνος Νέγρης (1804-1880)
(Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής)

Ο Νέγρης σύντοµα διαπίστωσε ότι για να διδάσκεται η µαθηµατική επιστήµη από
έναν µόνο καθηγητή «ουχί γυµνασιακώς αλλ’ αξίως του Πανεπιστηµίου» το µάθηµα δεν
θα µπορούσε να διαρκεί ένα έτος αλλά τρία, αν όχι τέσσερα, και πράγµατι ο ίδιος
ολοκλήρωνε τη σειρά των µαθηµάτων του εντός µίας τριετίας14. Σύντοµα ωστόσο βρέθηκε
αντιµέτωπος µε την πραγµατικότητα του ελληνικού Πανεπιστηµίου. ∆ιαπιστώνοντας η
Σύγκλητος ότι δεν υπήρχε κανένας φοιτητής στο µαθηµατικό τµήµα, θεώρησε ότι η
12

Από το πρόγραµµα του χειµερινού εξαµήνου 1837-1838 όπως δηµοσιεύεται στο Κ. Θ. ∆ηµαράς, Εν
Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, 1987, 14-15.
13
Βλ. Χριστίνα Φίλη, «Τα γαλλικά µαθηµατικά στον Ελληνικό χώρο και ο Ιωάννης Καραντινός», Ευκλείδης,
τχ. 40-41, 1994, 68-86 και Ν. Καστάνης, «Η επίδραση των γαλλικών µαθηµατικών στη νεοελληνική
µαθηµατική παιδεία την περίοδο 1800-1840», στο ίδιο, 111-136.
14
Π. Σ. Φ. Σ., 19 Μαρ. 1838 και 16 Νοεµ. 1841.

ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

407

παράδοση του απειροστικού λογισµού «δεν είναι τόσον αναγκαία επί του παρόντος»,
ζητώντας παράλληλα από τον Νέγρη να περιορίσει την ύλη των µαθηµάτων του και να
ξεκινά κάθε χρόνο ένα µάθηµα στοιχειωδών µαθηµατικών για τους νέους φοιτητές15. Ο
Νέγρης αντέδρασε σε αυτή την απόφαση και αρνήθηκε να διδάξει στοιχειώδη µαθηµατικά
ακόµα και όταν µε το διάταγµα περί εξετάσεων αυτό ορίστηκε ως γενικό µάθηµα για
όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου16. Από το έτος 1842-1843 φαίνεται ότι
συµµορφώθηκε µε την απαίτηση της Συγκλήτου, καθώς πράγµατι άρχισε να παραδίδει
κάθε χρόνο µαθήµατα αριθµητικής, γεωµετρίας και άλγεβρας παράλληλα µε τα µαθήµατα
της «υψηλής µαθηµατικής». Το 1844, όµως, ζήτησε ξανά το διορισµό δεύτερου καθηγητή,
υποστηρίζοντας ότι δεν µπορούσε να διδάσκει ταυτόχρονα και τους δύο κύκλους
µαθηµάτων, µε τα ανώτερα µαθηµατικά να τα παρακολουθούν µόλις τέσσερις φοιτητές17.
Τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους σταµάτησε εντελώς τις παραδόσεις του λόγω έλλειψης
φοιτητών, καθώς, παρότι είχαν γραφτεί φοιτητές και στις δύο τάξεις, δεν προσέρχονταν
στις παραδόσεις18. Η Σύγκλητος αρκέστηκε σε µια απλή προτροπή προς τους φοιτητές για
τη χρησιµότητα του µαθήµατος και λίγο αργότερα ζήτησε από τον Νέγρη να αρχίσει ξανά
τις παραδόσεις του για έξι φοιτητές και έξι ακροατές που ήθελαν να παρακολουθήσουν19.
Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Νέγρης δεν ανταποκρίθηκε, ενώ λίγους µήνες αργότερα ήλθε η
απόλυσή του και το τέλος της πανεπιστηµιακής σταδιοδροµίας του.
Όπως συνέβη και κατά την πρώτη απόλυση του Νέγρη20, τα µαθηµατικά κλήθηκε να
διδάξει ο Βούρης. Ο Γεώργιος Κων. Βούρης γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1802 στη Βιέννη,
από πατέρα έµπορο µε καταγωγή από τα Γιάννενα21. ∆ιδάχθηκε τα πρώτα γράµµατα στο
σχολείο της ελληνικής παροικίας της Βιέννης και µετά τις γυµνασιακές σπουδές του
γράφτηκε στο πανεπιστήµιο της πόλης. Σπούδασε µε υποτροφία φιλοσοφία και νοµικά
από το 1820 µέχρι το 1824, ωστόσο γρήγορα έδειξε ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά και
ιδίως για την αστρονοµία, µε την οποία ασχολήθηκε στην υπόλοιπη ζωή του. Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του δίδαξε στο ελληνικό σχολείο της Βιέννης και δηµοσίευσε
την πρώτη εργασία του στην αστρονοµία. Το 1836 ήρθε στην Αθήνα µε την ιδιότητα του
διερµηνέα της αυστριακής πρεσβείας και µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου διορίστηκε
15

Π. Σ., 18 Ιαν. 1842.
Π. Σ., 15 Μαρ. και 31 Μαΐ. 1842.
17
Π. Σ. Φ. Σ., 2 Μαΐ. 1844.
18
Π. Σ. Φ. Σ., 2 ∆εκ. 1844.
19
Π. Σ., 19 ∆εκ. 1844 και 3 Μαρ. 1845.
20
Π. Σ., 28 Ιουλ. 1843.
21
Για τον Βούρη βλ. Νίκος Ματσόπουλος, Η αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 1700-2000, Αθήνα 2000,
51-52. Ως προς τη χρονολογία γέννησης πβ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Ζ΄, 712 και Μ. Κ.
Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 6.
16
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στην τακτική έδρα των µαθηµατικών και της µαθηµατικής φυσικής, στον τίτλο της οποίας
προστέθηκε το 1844 και αυτός της αστρονοµίας, καθώς χάρη στις ενέργειες του Βούρη
πείστηκε τελικά ο Γεώργιος Σίνας να χρηµατοδοτήσει την ίδρυση Αστεροσκοπείου.
Άλλωστε, το ίδιο έτος φυσική άρχισε να διδάσκει ως καθηγητής ο ∆ηµήτριος Στρούµπος,
οπότε ο Βούρης µπορούσε να αφοσιωθεί στα υπόλοιπα αντικείµενα της έδρας του.
Όµως, την εποχή που κλήθηκε να διδάξει τα µαθηµατικά, ο Βούρης βρισκόταν στη
Βιέννη οργανώνοντας την παραλαβή των πρώτων οργάνων του Αστεροσκοπείου, έτσι τα
µαθηµατικά διδάχθηκαν ξανά από το ακαδηµαϊκό έτος 1846-1847. Τα επόµενα χρόνια ο
Βούρης δίδαξε µαθήµατα άλγεβρας, γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, προσαρµοζόµενος
στο επίπεδο των φοιτητών του Πανεπιστηµίου. Λίγα χρόνια πριν είχε προχωρήσει στην
έκδοση της πεντάτοµης Σειράς µαθηµατικών του, το πρώτο σχετικό σύγγραµµα
πανεπιστηµιακού καθηγητή, την οποία είχε αφιερώσει από το 1838 στην κυβέρνηση µε
σκοπό να χρησιµοποιηθεί στα σχολεία22, διατιθέµενη δωρεάν σε άπορους µαθητές. Αυτή
τελικά τυπώθηκε στη Βασιλική Τυπογραφία µε αφιέρωση στον Όθωνα. Το 1841
εκδόθηκαν οι δύο τόµοι που περιλάµβαναν την άλγεβρα και δύο χρόνια αργότερα οι
υπόλοιποι τόµοι µε την αριθµητική, τη γεωµετρία και την τριγωνοµετρία23. Η βασική
διδασκαλία του Βούρη φαίνεται να ακολούθησε το εγχειρίδιό του, ανταποκρινόµενη στις
απαιτήσεις του κοινού του, µια ύλη που τα επόµενα χρόνια περιλαµβανόταν στη
γυµνασιακή διδασκαλία,

επιτρέποντας

έτσι

ανωτέρου

επιπέδου

πανεπιστηµιακά

µαθήµατα. Ο Βούρης δίδαξε τελικά µέχρι το 1855, καθώς µια ασθένεια τον ανάγκασε να
πάρει άδεια24. Σύντοµα εγκατέλειψε την Αθήνα και µετέβη στη Βιέννη, όπου συνέχισε να
ασχολείται µε τα µαθηµατικά και να δηµοσιεύσει αστρονοµικές εργασίες µέχρι το θάνατό
του στις 16 Ιουλίου 1860, πιθανότατα από κίρρωση του ήπατος. Σύµφωνα µε τον Νίκο
Ματσόπουλο η απόφαση του Βούρη να φύγει οφειλόταν στη ρήξη που είχε επέλθει µε το
Πανεπιστήµιο και κυρίως µε το Υπουργείο, έχοντας ως αφορµή το διορισµό άλλου
φύλακα στο Αστεροσκοπείο από εκείνον που είχε υποδείξει ο ίδιος, ενώ ρόλο φαίνεται να
έπαιξε και ο συνάδελφός του Ιωάννης Παπαδάκης που εποφθαλµιούσε τη θέση του
διευθυντή του Αστεροσκοπείου25.

22

Για τη σχετική δηλοποίηση βλ. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 42, 29 Νοεµβρίου 1838, 208.
Γεώργιος Κ. Βούρης, Σειρά Μαθηµατικών, 5 τόµ., Αθήνα, 1841-1843.
24
Λογοδοσία Κ. Κοντογόνου, 1854/55, 12.
25
Ν. Ματσόπουλος, Η αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 57.
23
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Ο Ιωάννης Παπαδάκης (Εικ. 4) καταγόταν από την Κρήτη και ήταν γιος του
αγωνιστή Γεωργίου Παπαδάκη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Αγώνα26. Μολονότι
σε διάφορες πηγές αναφέρεται ότι γεννήθηκε το 1825, διάφορα άλλα στοιχεία δείχνουν ότι
αυτή η χρονολογία δεν είναι σωστή. Φαίνεται να γεννήθηκε το 1819 ή 1820. Το 1836
βρέθηκε για σπουδές στο Μόναχο, ωστόσο τον Μάρτιο του 1838 γράφτηκε στο ελληνικό
Πανεπιστήµιο για να σπουδάσει φυσικοµαθηµατικές επιστήµες. Τον ∆εκέµβριο του 1840
το Υπουργείο ζήτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή να πληροφορηθεί σχετικά µε την πρόοδό
του ώστε να αποσταλεί ως υπότροφος για σπουδές στο εξωτερικό27. Μετά τη θετική
γνώµη όλων των καθηγητών, ο Παπαδάκης σπούδασε µε κρατική υποτροφία αρχικά στο
Μόναχο και από το 1842 στην École Polytechnique, ενώ τρία χρόνια αργότερα έλαβε
πτυχίο από τη Σχολή Επιστηµών της Σορβόννης. Στις 3 Μαρτίου 1850 διορίστηκε
έκτακτος καθηγητής των µαθηµατικών και «ιδίως της αστρονοµίας», στις 5 Σεπτεµβρίου
1852 προήχθη στη βαθµίδα του επιτίµου και στις 17 Αυγούστου 1854 έγινε τακτικός
καθηγητής. Με άλλα λόγια, από το 1850 το Πανεπιστήµιο διέθετε δύο έδρες µε το ίδιο
αντικείµενο.

Εικ. 4: Ιωάννης Γ. Παπαδάκης (1820;-1876)
(Μαρίνου Π. Βρεττού, Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1868)

Ο Παπαδάκης δίδαξε αρχικά ένα µάθηµα «αστρογνωσίας», εργαζόµενος παράλληλα
ως βοηθός του Βούρη στο Αστεροσκοπείο και πραγµατοποιώντας παρατηρήσεις. Από το
ακαδηµαϊκό έτος 1852-1853 άρχισε να παραδίδει επιπλέον µαθήµατα ανώτερης άλγεβρας
και διαφορικού λογισµού, για τα οποία προφανώς ο Βούρης δεν διέθετε χρόνο, ενώ µετά
την αναχώρηση του τελευταίου για τη Βιέννη ο Παπαδάκης ανέλαβε τη διδασκαλία όλων
26

Για τον Ι. Παπαδάκη βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Ζ΄, 712· Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 496 και Konstantin Kotsowilis, Die griechischen Studenten in München unter
König Ludwig I. von Bayern (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau
Griechenlands, [Μόναχο 1995], 190-192.
27
Π. Σ. Φ. Σ., 28 ∆εκ. 1840.
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των σχετικών µαθηµάτων. Παράλληλα, το 1853 διορίστηκε ως άµισθος καθηγητής της
προοπτικής και της περιγραφικής γεωµετρίας στο Πολυτεχνείο, όπου για πρώτη φορά
διδάχθηκε αυτό το µάθηµα, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 1856 ως ένδειξη
διαµαρτυρίας για την πρόσληψη άλλου καθηγητή µε µεγάλο µισθό. Τον Σεπτέµβριο του
1863 διορίστηκε ξανά στο Πολυτεχνείο διδάσκοντας περιγραφική γεωµετρία µέχρι το
θάνατό του στο τέλος του 1876. Κατά την πολύχρονη σταδιοδροµία του δεν έχει
εντοπιστεί κάποια εργασία ή έργο του πέρα από κυρίως µετεωρολογικές παρατηρήσεις
που δηµοσίευσε σε ελληνικές εφηµερίδες και περιοδικά.
Μετά την αποχώρηση του Βούρη µοναδικός καθηγητής των µαθηµατικών απέµεινε
ο Παπαδάκης, ωστόσο σύντοµα το κενό θα αναπληρωνόταν µε το διορισµό του Βασίλειου
Λάκωνα28. Ο Λάκων (Εικ. 5) γεννήθηκε το 1830 στην Κέα, σπούδασε στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και στις 29 Μαΐου 1850 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των µαθηµατικών, ο πρώτος του
Πανεπιστηµίου, µε τον βαθµό άριστα, λαµβάνοντας µάλιστα και χρηµατικό βραβείο 100
δραχµών από το κληροδότηµα των Ιωνιδών29. Η διάκρισή του είχε ως αποτέλεσµα να
λάβει κρατική υποτροφία ώστε να συνεχίσει στις σπουδές του στη Σορβόννη, όπου την
περίοδο 1851-1854 παρακολούθησε τα µαθήµατα των Michel Chasles (1793-1880), JeanMarie Duhamel (1797-1872) και Joseph Alfred Serret (1819-1885). Επιστρέφοντας στην
Αθήνα διορίστηκε ως καθηγητής των φυσικοµαθηµατικών στο Β΄ Γυµνάσιο Αθηνών,
υποβάλλοντας παράλληλα αίτηση υφηγεσίας στη Φιλοσοφική Σχολή για το µάθηµα της
πειραµατικής φυσικής. Η αίτησή του έγινε αποδεκτή τον Ιούνιο του 1854, ενώ παράλληλα
έλαβε και την εντολή από το Υπουργείο να βοηθάει τον Βούρη στο Αστεροσκοπείο σε
αστρονοµικές παρατηρήσεις30. Τα επόµενα έτη προκήρυξε µαθήµατα φυσικής, τα οποία
όµως σπανίως δίδαξε. Όταν το 1858 άρχισε την τακτική διδασκαλία του στο Πανεπιστήµιο
άρχισε να παραδίδει µαθήµατα µαθηµατικών, καλύπτοντας το κενό του Βούρη, µετά την
έγκριση της Σχολής31.
Η συνεπής και «επιµελής» διδασκαλία του είχε ως αποτέλεσµα η Φιλοσοφική να
ζητήσει από το Υπουργείο το διορισµό του, θεωρώντας πλέον δεδοµένο ότι δεν επαρκούσε
ένας καθηγητής για τη διδασκαλία των στοιχειωδών και των ανώτερων µαθηµατικών32.
Πράγµατι, στις 1 Οκτωβρίου 1862 ο Λάκων διορίστηκε ως επίτιµος καθηγητής της
«καθαράς και εφηρµοσµένης µαθηµατικής». Στις 1 Οκτωβρίου τον επόµενου χρόνου
28

Για βιογραφικά σηµειώµατα του Λάκωνα βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΕ΄, 726 και Μ. Κ.
Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 11-12.
29
Π. Σ. Φ. Σ., 13 Μαρ. 1850 και Λογοδοσία Γ. Α. Μαυροκορδάτου, 1849/50, 6.
30
Λογοδοσία Ν. Κωστή, 1853/54, 7.
31
Λογοδοσία ∆. Σ. Στρούµπου, 1858/59, 27.
32
Λογοδοσία Α. Πάλλη, 1860/61, 15.
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υποβιβάστηκε στη βαθµίδα του εκτάκτου, αποτελώντας µοναδική περίπτωση στα
πανεπιστηµιακά χρονικά, ωστόσο στις 29 Σεπτεµβρίου 1868 ανήλθε στη βαθµίδα του
τακτικού καθηγητή. Το 1894, έχοντας υπερβεί τις τέσσερις δεκαετίες πανεπιστηµιακής
διδασκαλίας, ζήτησε την απαλλαγή του από την υποχρεωτική διδασκαλία σύµφωνα µε τον
σχετικό νόµο που έδινε αυτή τη δυνατότητα, ταυτόχρονα µε την απονοµή του τίτλου του
επίτιµου και πλήρους µισθού33. Ωστόσο, σύντοµα επανήλθε στις πανεπιστηµιακές
αίθουσες, διδάσκοντας µέχρι το θάνατό του το 1900, ενώ αυτή την περίοδο παρέδωσε και
µαθήµατα µη ευκλείδειας γεωµετρίας.

Εικ. 5: Βασίλειος Λάκων (1830-1900)
(Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής)

Ο Λάκων συνέγραψε πολλά διδακτικά βιβλία για τη µέση εκπαίδευση, τα οποία
επανεκδόθηκαν αρκετές φορές και αποτέλεσαν τα εγκεκριµένα συγγράµµατα όταν
ξεκίνησαν οι σχετικοί διαγωνισµοί, όπου συχνά συµµετείχε ως κριτής, µε αποτέλεσµα τα
συγγράµµατά του να κυριαρχήσουν στην ελληνική εκπαίδευση για πολλές δεκαετίες34.
Από την άλλη πλευρά, όπως συνέβη και µε άλλους καθηγητές µαθηµατικών του
Πανεπιστηµίου, δεν έκανε το ίδιο και για τους φοιτητές, µε αποτέλεσµα η ακριβής
πανεπιστηµιακή διδασκαλία τους να µας διαφεύγει. Η προσέγγιση του Λάκωνα ως
µαθηµατικού µπορεί να γίνει µόνο µέσω του λόγου του µε τίτλο Περί των αρχών της

33

Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 39.
Βλ. ενδεικτικά: Β. Λάκων, Στοιχεία Αριθµητικής. Προς χρήσιν των γυµνασίων, κατά τα δοκιµώτατα των
γαλλικών συγγραµµάτων και συµφώνως τω περί της διδασκαλίας των µαθηµατικών προγράµµατι του
Υπουργείου, Αθήνα 1857· του ιδίου, Στοιχειώδης Άλγεβρα, κατά το πρόγραµµα του Υπουργείου της ∆ηµοσίας
Εκπαιδεύσεως, προς την εν τοις γυµνασίοις διδασκαλίαν συντεθείσα, Αθήνα 1860· του ιδίου, Στοιχεία φυσικής
εις χρήσιν των εν τοις γυµνασίοις διδασκοµένων, Αθήνα 1861· του ιδίου, Στοιχεία Γεωµετρίας, Αθήνα 1870·
του ιδίου, Στοιχεία Κοσµογραφίας. Εγκριθέντα και εν τω δεύτερω των διδακτικών βιβλίων διαγωνισµώ ως
µόνον διδακτικόν βιβλίον δια τους µαθητάς των γυµνασίων κατά τον ΑΜΒ΄ Νόµον, Αθήνα 1888 και του ιδίου,
Στοιχειώδης Ευθύγραµµος Τριγωνοµετρία. Προς την εν τοις γυµνασίοις διδασκαλίαν, Αθήνα 1897.
34
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Γεωµετρίας που εκφώνησε κατά την ανάληψη της Πρυτανείας το 188035. Σε µια εποχή
κατά την οποία η ανακάλυψη και η ανάπτυξη της µη ευκλείδειας γεωµετρίας οδήγησε σε
µια επανεξέταση των αρχών της γεωµετρίας, ο Λάκων, επηρεασµένος ιδιαίτερα από τις
εργασίες του Hermann Helmholtz, παρουσίασε το δικό του αξιωµατικό σύστηµα, που
περιέχει πολλές πρωτοποριακές ιδέες, αποτέλεσµα πολύχρονων ερευνών του, σύµφωνα µε
τον ίδιο36. Τέλος, ο Λάκων έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη φιλολογία,
δηµοσιεύοντας στο περιοδικό Αθηνά µελέτες µε παρατηρήσεις και διορθώσεις σε αρχαία
κλασικά κείµενα37.
Με τη διδασκαλία του Λάκωνα και του Παπαδάκη σηµειώθηκε και µια µετατόπιση
στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία, καθώς από τα µέσα της δεκαετίας του 1860 παγιώθηκε
η διδασκαλία των ανώτερων µαθηµατικών, ενώ αντιθέτως σταµάτησαν να παραδίδονται
στοιχειώδη µαθήµατα αριθµητικής, άλγεβρας και γεωµετρίας. Βέβαια, τα στοιχειώδη
µαθηµατικά παρέµεναν γενικό µάθηµα για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου,
συνεπώς δηµιουργήθηκε θέµα από τη µη διδασκαλία τους. Οι δύο καθηγητές
δικαιολόγησαν αυτή την απόφαση, υποστηρίζοντας αφενός ότι οι φοιτητές δεν
προσέρχονταν στις παραδόσεις παρά µόνο για να ζητήσουν τις απαραίτητες αποδείξεις
ακροάσεως, τις οποίες αυτοί πράγµατι «ψευδώς» τους χορηγούσαν, αφετέρου ότι τα
στοιχειώδη µαθηµατικά δεν ήταν αναγκαία, καθώς διδάσκονταν επαρκώς στα γυµνάσια,
οπότε αυτό τον χρόνο µπορούσαν να τον αφιερώσουν σε εξειδικευµένα µαθήµατα για το
µαθηµατικό τµήµα38. Έκτοτε τα στοιχειώδη µαθηµατικά δεν διδάχθηκαν ξανά39, ενώ είναι
αµφίβολο κατά πόσο συνέχισαν να εξετάζονται σε αυτά φοιτητές άλλων σχολών πλην της
Φιλοσοφικής. Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 το µαθηµατικό τµήµα
του Πανεπιστηµίου υποδέχθηκε δύο νέους καθηγητές, τους Νικόλαο Νικολαΐδη και
Αθανάσιο Κυζικηνό, µε αποτέλεσµα τις επόµενες δύο δεκαετίες να φθάσει το µέγιστο της
στελέχωσής του, δηλαδή τέσσερις καθηγητές για τα µαθηµατικά και έναν για την
αστρονοµία.
35

Περί των αρχών της Γεωµετρίας. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω υπό Βασιλείου Λάκωνος
τακτικού καθηγητού των µαθηµατικών εγκαθισταµένου εις την Πρυτανείαν, Αθήνα 1881.
36
Christine Phili, “About Lakon’s Foundations of Geometry in 1881: An unknown attempt before Hilbert”,
ILUIL 31 (2008): 321-338. Για την εκλαΐκευση του αξιωµατικού συστήµατος του Λάκωνα στα βιβλία του
γεωµετρίας για τη µέση εκπαίδευση βλ. Κωνσταντίνα Ζορµπαλά, «Κυρίαρχες απόψεις στην ελληνική
σχολική γεωµετρία τον 19ο αιώνα», Γ. Θωµαιδης, Ν. Καστάνης, Κ. Τζανάκης (επιµ.), Ιστορία και
µαθηµατική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2006, 95-112.
37
«Κριτικαί παρατηρήσεις», Αθηνά 1 (1889): 595-608· «∆ιορθώσεις εις τους Έλληνας δραµατικούς», Αθηνά
3 (1891): 177-196· «∆ιορθώσεις και συµπληρώσεις εις την Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτείαν», Αθηνά 3
(1891): 577-592· «∆ύο νέαι διορθώσεις εις την Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτείαν», Αθηνά 5 (1893): 284287 και «Κριτικά και ερµηνευτικά εις τους Έλληνας δραµατικούς», Αθηνά 12 (1900): 385-446
38
Βλ. Π. Σ., 20 Μαρ. 1868· Π. Σ. Φ. Σ., 25 Φεβ. 1869 και Π. Σ., 20 Μαρ. 1869.
39
Βλ. Π. Σ., 17 ∆εκ. 1873.
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Ο Νικόλαος Νικολαΐδης (Εικ. 6) γεννήθηκε στην Τρίπολη της Αρκαδίας, όπου είχε
εγκατασταθεί ο πατέρας του Χρήστος, µε καταγωγή από τη Φιλιππούπολη, δικαστικός στο
επάγγελµα40. Ο Νικόλαος σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, αποφοιτώντας µε
το βαθµό του ανθυπολοχαγού του µηχανικού και λαµβάνοντας κρατική υποτροφία για να
σπουδάσει «γεφυροποιΐαν και οδοποιΐαν» στο Παρίσι41. Το 1861 γράφτηκε στην École
Polytechnique, παρακολουθώντας επιπλέον µαθήµατα και στη Σορβόννη, και τον επόµενο
χρόνο υποβλήθηκε µε επιτυχία στις εξετάσεις που για πρώτη φορά καθιερώθηκαν για τους
εξωτερικούς φοιτητές. Το Νοέµβριο του 1862 έγινε δεκτός στην École des Ponts et
Chaussées, όπου σπούδασε µέχρι τον Οκτώβριο του 1865, οπότε και παραιτήθηκε όταν
του ζητήθηκε να επαναλάβει τις σπουδές του προηγούµενου έτους. Την παραµονή των
Χριστουγέννων του 1864 είχε υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή στη
Σχολή Επιστηµών του Πανεπιστηµίου των Παρισίων, µε πρόεδρο της επιτροπής του τον
Michel Chasles και µέλη τους Victor Alexandre Puiseux (1820-1883) και Joseph Alfred
Serret42. Οι δύο θέσεις που υποχρεωνόταν να υποβάλει έφεραν τους τίτλους Mémoire sur
la théorie générale des surfaces και Théorie de la déformation des surfaces réglées déduite
du mouvement d’un système invariable, δηλαδή «Μελέτη για τη γενική θεωρία των
επιφανειών» και «Θεωρία σχετικά µε την παραµόρφωση των επιφανειών παραγοµένων
από µία ευθεία η οποία µετακινείται µε κάποιο καθορισµένο νόµο». Οι διατριβές του
έγιναν δεκτές µε επαινετικά λόγια από τον πρόεδρο της επιτροπής, δηµοσιεύτηκαν
αυτοτελώς στο Παρίσι και υποδεικνύουν την εξαιρετική µαθηµατική παιδεία του
Νικολαΐδη, γνώσεις των πρόσφατων αποτελεσµάτων και µια τάση για γενικεύσεις και για
απλούστερες αποδείξεις43.
Το επόµενο διάστηµα ο Νικολαΐδης συνεργάστηκε µε το περιοδικό Les Mondes;
revue hebdomadaire des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie, ένα από
τα µακροβιότερα επιστηµονικά περιοδικά εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα που εξέδιδε ο
40

Τα βιογραφικά στοιχεία του Νικολαΐδη προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες πηγές: Νέα Εφηµερίς
Αθηνών, έτος Η΄, αριθ. 181, 30 Ιουνίου1889· Το Άστυ, έτος ∆΄, τεύχ. 198, 9 Ιουλίου 1889· ∆ελτίον της
Εστίας, αριθ. 654, 9 Ιουλίου 1889 και Κωνστ. Φ. Σκόκου, Ετήσιον Ηµερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν
και γελοιογραφικόν του έτους 1890, Αθήνα 1890, 301-306. Βλ. επίσης Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΗ΄,
303-304 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 15-16.
41
Βλ. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 49, 12 ∆εκεµβρίου 1859. Ο έτερος υπότροφος για τις ίδιες σπουδές
ήταν ο Αναστάσιος Σούλης (1836-1918), φοιτητής τότε του Πανεπιστηµίου και µετέπειτα καθηγητής
εφαρµοσµένης µηχανικής, αντιστάσεως της ύλης και υδραυλικής στο Πολυτεχνείο.
42
Βλ. Albert Maire, Catalogue des thèses de sciences soutenues en France de 1810 à 1890 inclusivement,
Paris 1892, 57. Εδώ δίνεται ως ηµεροµηνία γέννησης του Νικολαΐδη η 10η Απριλίου 1835.
43
Βλ. Χριστίνα Π. Φίλη, «Η επιστηµονική δραστηριότητα του Νικολάου Νικολαΐδη στο Παρίσι (18621865)», Γ. Θωµαιδης, Ν. Καστάνης, Κ. Τζανάκης (επιµ.), ό. π., 171-197, όπου αναλύεται το επιστηµονικό
του έργο. Να σηµειωθεί ότι στο συγκεκριµένο άρθρο δίνεται ως χρονολογία γέννησης του Νικολαΐδη το
1840. Πάντως, η χρονολογία 1826 που αναφέρεται σε παλαιότερες πηγές δεν ευσταθεί.
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François Napoléon Marie Moigno (1804-1884), γνωστότερος ως αββάς Moigno, και µε το
οποίο συνεργάζονταν πολλοί ονοµαστοί επιστήµονες της εποχής. Στο περιοδικό αυτό ο
Νικολαΐδης δηµοσίευσε έντεκα άρθρα σχετικά µε το αντικείµενο της διατριβής του, που
συνέχισε να επεξεργάζεται, την εφαρµογή του σε διάφορα όργανα µηχανών, όπως για
παράδειγµα τους ρυθµιστές του Watt που θα χρησιµοποιούνταν σε αστρονοµικές
παρατηρήσεις και ατµοµηχανές, έργο µε το οποίο ασχολούταν ο Leon Foucault (18191868) στο πλαίσιο του γνωστού πειράµατος του εκκρεµούς, αλλά και σχετικά µε τη
θεωρία αριθµών. Παράλληλα, ένα υπόµνηµά του σχετικά µε τη θεωρία των επιφανειών
παρουσιάστηκε το 1865 στην Ακαδηµία Επιστηµών από τον Pierre Ossian Bonnet (18191892)44. Όλες αυτές οι εργασίες αναδείκνυαν τη µαθηµατική παιδεία, την ευστροφία και
τις ικανότητες του Νικολαΐδη, ο οποίος έχαιρε της εκτίµησης της επιστηµονικής
κοινότητας και γνώρισε σηµαντικούς µαθηµατικούς της εποχής.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα διορίστηκε καθηγητής των µαθηµατικών στη
Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, ωστόσο φαίνεται ότι δεν δίδαξε ιδιαίτερα. Λίγο µετά
την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης του 1866 µετέβη στην Κρήτη µε το σώµα των
αξιωµατικών που στάλθηκε εκεί, παραµένοντας µέχρι τον Ιανουάριο του 186945. Σύµφωνα
µε ορισµένες πηγές ακολούθως ο Νικολαΐδης στάλθηκε προς καταδίωξη ληστών, γεγονός
που είχε ως αποτέλεσµα την παραίτησή του από το στράτευµα και µάλλον από την
καθηγητική θέση στη Σχολή Ευελπίδων. Το καλοκαίρι του 1870 βρίσκεται στη Γαλλία,
συµµετέχοντας ως εθελοντής στο γαλλοπρωσικό πόλεµο, την πολιορκία των Παρισίων και
την υπεράσπιση του Hôtel de Ville, δραστηριότητα για την οποία το γαλλικό κράτος του
απένειµε τιµητικά το βαθµό του συνταγµατάρχη. Τα γεγονότα της Κοµµούνας τον
οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πάντως αυτή δεν ήταν η τελευταία
φορά που ο Νικολαΐδης συµµετείχε σε πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς στις αρχές του 1879
τέθηκε επικεφαλής οµάδας φοιτητών που πολέµησαν στη Θεσσαλία46.
Στις 29 Ιουνίου 1871 ο Νικολαΐδης διορίστηκε στη θέση του τακτικού καθηγητή των
µαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο, ωστόσο η διδασκαλία του δεν υπήρξε µακροχρόνια,
καθώς αφοσιώθηκε περισσότερο στην έρευνα, δηµοσιεύοντας στα γαλλικά την περίοδο
44

Nicolaïdès, “Sur la théorie des surfaces”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des
Sciences 60 (1865): 634-636.
45
Άλλος ένας πανεπιστηµιακός καθηγητής, ο Ιωάννης Παπαδάκης, µετέβη στην Κρήτη το φθινόπωρο του
1867, αποτελώντας µέλος της επιτροπής που συνέστησε ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος µε στόχο να πείσει
τη Γενική Συνέλευση του νησιού να συνεχιστεί ο αγώνας. Βλ. Νικόλαος Αλεξ. Τσιριντάνης, Η πολιτική και
διπλωµατική ιστορία της εν Κρήτη Εθν. Επαναστάσεως 1866-1868, 3 τόµ., Αθήνα 1950-1951, Β΄, 567 κ. εξ.
46
Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Αποµνηµονεύµατα περί της τελευταίας εν Θεσσαλία επαναστάσεως, Αθήνα 1879
(Ανατύπωση: Βιβλιοπωλείο ∆ιονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1986). Ο Πολίτης εκείνη την περίοδο ήταν
φοιτητής της Νοµικής.
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1871-1876 µια σειρά µελετών που εκδόθηκαν στην Αθήνα υπό τον τίτλο Analectes ou
Mémoires et Notes sur les diverses parties des Mathématiques, πολλές από τις οποίες είχαν
ήδη δηµοσιευτεί στο Παρίσι47. Επιπλέον, το 1875 ενδεχοµένως να βρέθηκε ξανά στο
Παρίσι. Αυτό το έτος εντοπίζονται άλλες δύο δηµοσιεύσεις του στο Comptes rendus της
γαλλικής Ακαδηµίας και στο Bulletin des sciences Mathématiques et Astronomiques
σχετικά µε τις διαφορικές εξισώσεις και τη θεωρία των επιφανειών αντίστοιχα48. Σε
αντίθεση µε την έως τότε καθιερωµένη πρακτική, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου
αποφάσισε τη χορήγηση οικονοµικής συνδροµής στο «περιοδικό» σύγγραµµα του
Νικολαΐδη, µε το σκεπτικό ότι αφενός ήταν «χρήσιµο», αφετέρου λαµβάνοντας υπόψη
«την τιµήν ην περιποιεί εις το Πανεπιστήµιον», καθώς ήταν «πλείστης αξίας» και
«επηνέθη εν τω ευρωπαϊκώ κόσµω»49.

Εικ. 6: Νικόλαος Χ. Νικολαΐδης (1835-1889)
(Το Άστυ, τεύχ. 198, 9 Ιουλίου 1889)

Σηµαντικότερο πρόβληµα ωστόσο υπήρξε η νευρασθένεια και η βαθύτατη
µελαγχολία από τις οποίες υπέφερε ο Νικολαΐδης, κατάσταση που επιδεινώθηκε µετά τον
αποτυχηµένο γάµο του και τις δικαστικές διαµάχες που ακολούθησαν µε τη σύζυγό του, µε
αποτέλεσµα να σταµατήσει τη διδασκαλία του και να βρίσκεται συχνά στο εξωτερικό. Τα
επόµενα χρόνια ο ίδιος και η µητέρα του ζήτησαν προκαταβολές µισθών από το
Πανεπιστήµιο, ώστε να µεταβεί στο εξωτερικό για θεραπείες, αιτήµατα που αρχικά δεν
47

Για τους τίτλους αυτών των εργασιών βλ. Χ. Π. Φίλη, ό. π., 196-197.
N. Nicolaïdès, “Intégration d’une équation aux différentielles partielles du second ordre”, Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 81 (1875): 216-217, 365-368 και “Sur quelques
surfaces à courbure constante”, Bulletin des sciences Mathématiques et Astronomiques 9 (1875): 142-144. Το
Catalogue of Scientific Papers. Compiled and Published by the Royal Society of London, 19 τόµ., London:
1867-1925 παραµένει µια εξαιρετικά χρήσιµη πηγή για τις δηµοσιεύσεις στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
του 19ου αιώνα.
49
Π. Σ., 1 και 12 ∆εκ. 1872. Στη δεύτερη συνεδρίαση διαβάζουµε ότι το σύγγραµµα του Νικολαΐδη είχε
πουλήσει µόλις ένα αντίτυπο. Αργότερα έλαβε ξανά συνδροµή (Λογοδοσία 1875/77, 24).
48
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ικανοποιήθηκαν και παραπέµφθηκαν στον Υπουργείο50. Τον φθινόπωρο του 1880 το
Υπουργείο ζήτησε από τη Φιλοσοφική να υποδείξει το κατάλληλο πρόσωπο για την
αντικατάστασή του51 και τελικά προχώρησε στην απόλυσή του στις 3 Μαρτίου 1881,
ταυτόχρονα µε την έκφραση της βασιλικής ευαρέσκειας και µίας σύνταξης ύψους 200
δραχµών το µήνα52. Ο Νικολαΐδης πέθανε στις 29 Ιουνίου 1889 στο Πολιτικό Νοσοκοµείο
ύστερα από ατύχηµα που του συνέβη στις σιδηροδροµικές γραµµές.
Έξι µήνες µετά το διορισµό του Νικολαΐδη στο Πανεπιστήµιο, στις 17 Ιανουαρίου
1872 δηµιουργήθηκε και νέα έδρα µαθηµατικών, την οποία κατέλαβε ο Αθανάσιος
Κυζικηνός (Εικ. 7), γεννηµένος στην Κωνσταντινούπολη το 182253. Ο πατέρας του
Ιωάννης καταγόταν από τον Πάνορµο της Προποντίδας, δίπλα από την αρχαία πόλη της
Κυζίκου. Ήταν δάσκαλος – διατέλεσε µάλιστα και καθηγητής στη Μεγάλη του Γένους
Σχολή – και διατηρούσε στενές σχέσεις µε τις οικογένειες του Ιάκωβου Αργυρόπουλου και
του Κωνσταντίνου Ιωάννου ή Ιπληξή, αρχηγού της γνωστής οικογένειας των Ιωνιδών,
ευεργετών του Πανεπιστηµίου. Όταν πέθανε ο Ιωάννης Κυζικηνός, ο Κ. Ιπληξής ανέλαβε
υπό την προστασία του τον Αθανάσιο και τις δύο µικρότερες αδελφές του, στέλνοντας τον
πρώτο στο ορφανοτροφείο του Θεόφιλου Καΐρη στην Άνδρο, όπου µαθήτευσε για πέντε
χρόνια. Μετά τη διάλυση του ορφανοτροφείο στο τέλος του 1839 ο Αθανάσιος ήρθε στην
Αθήνα, γράφτηκε στο γυµνάσιο της πόλης και παράλληλα ξεκίνησε να παρακολουθεί ως
ακροατής µαθήµατα στο µαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου.
Η αλληλογραφία που διατήρησε µε τον Καΐρη µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µια
εικόνα για το επίπεδο των σπουδών στο Πανεπιστήµιο κατά τα πρώτα βήµατά του, αλλά
παράλληλα υποδεικνύει τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε ένας φτωχός σπουδαστής στην
Αθήνα της εποχής, αναγκασµένος να εργάζεται παράλληλα µε τις σπουδές του54. Έτσι, ο
Αθανάσιος εργάστηκε αρχικά στο δικηγορικό γραφείο του Περικλή Αργυρόπουλου, µε τον
οποίο η οικογένειά του διατηρούσε άριστες σχέσεις, ακολούθως ως οικοδιδάσκαλος στο
σπίτι του Κωνσταντίνου Νέγρη, διδάσκοντας τον γιο του γραφή και ανάγνωση, ως

50

Π. Σ. 10 Ιαν. και 23 Μαρ. 1879. Την περίοδο αυτή ο Νικολαΐδης αποφασίζει να συµµετάσχει στις
πολεµικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία.
51
Π. Σ. Φ. Σ., 3 Οκτ. 1880.
52
Λογοδοσία Β. Λάκωνος, 1880/81, 5. Λίγους µήνες αργότερα το Πανεπιστήµιο χορηγεί βοήθεια 500
δραχµών στον Νικολαΐδη, ο οποίος βρισκόταν για θεραπεία στη Μασσαλία, ταυτόχρονα µε το αίτηµα προς
το Υπουργείο για την τακτική χορήγηση της σύνταξης.
53
Τα άρθρα «Κυζικηνοί λόγιοι άνδρες» και «Αθανάσιος Ι. Κυζικηνός» στο περιοδικό Ξενοφάνης. Σύγγραµµα
περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών Ανατολής 2 (1905): 193-196, 289-294 αποτελούν τη µοναδική
βιογραφική πηγή για τον Κυζικηνό. Βλ. επίσης Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΕ΄, 335 και Μ. Κ.
Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 14-15.
54
Βλ. ∆ηµ. Ι. Πολέµης (επιµ.), Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη, µέρος Γ΄, Επιστολαί προς Θεόφιλον Καΐρην,
τόµ. Β΄, 1839-1845, Άνδρος 1998, 66-68, 70-72, 140-157, 176-178, 181-185, 208-209.
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µεταφραστής στην εφηµερίδα Αθηνά και ως «προγυµναστής» µαθητών γυµνασίου και
υποψηφίων για τη Σχολή Ευελπίδων. Στο Πανεπιστήµιο παρακολούθησε τα µαθήµατα του
Νέγρη, του Βούρη, του Στρούµπου, του Λάνδερερ και ορισµένα µαθήµατα του
φιλολογικού τµήµατος, ταυτόχρονα µε την παρακολούθηση γυµνασιακών µαθηµάτων,
γεγονός που φανερώνει τα δυσδιάκριτα όρια µεταξύ γυµνασιακών και πανεπιστηµιακών
σπουδών κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Στο τέλος του 1843 ο
Κυζικηνός θεώρησε ότι το ελληνικό πανεπιστήµιο δεν είχε να του προσφέρει τίποτα
περισσότερο και αναζήτησε έναν τρόπο να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό.
Αρχικά βρέθηκε στο Λονδίνο ως δάσκαλος των παιδιών του Κ. Ιπληξή και λίγο αργότερα
µετέβη στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε για λίγο ως ακροατής µαθήµατα στη Σορβόννη.
Όµως, οικονοµικοί λόγοι σύντοµα τον ανάγκασαν να εργαστεί στη Μασσαλία, για να
δώσει τελικά εξετάσεις στη Σχολή Επιστηµών της Grenoble και να λάβει το δίπλωµά του
(licence es sciences mathématiques). Ακολούθως εργάστηκε ως καθηγητής σε ιδιωτικό
σχολείο της Γενεύης, όπου µεταξύ άλλων σπούδαζαν και παιδιά της οικογένειας των
Ιωνιδών.

Εικ. 7: Αθανάσιος Ι. Κυζικηνός (1822-1894)
(Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής)

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα δίδαξε µαθηµατικά αρχικά στο γυµνάσιο της Τρίπολης
και στη συνέχεια στο Α΄ Γυµνάσιο Αθηνών. Για τη διδασκαλία του αυτή εξέδωσε δύο
εγχειρίδια αριθµητικής και στοιχειώδους άλγεβρας, τα µόνα έργα του που είναι γνωστά55.
Στο Πανεπιστήµιο διορίστηκε ως τακτικός καθηγητής των µαθηµατικών στις 17
Ιανουαρίου 1872, διδάσκοντας µέχρι το 1892, οπότε και αποχώρησε εκµεταλλευόµενος το
νόµο περί αποχώρησης των πανεπιστηµιακών καθηγητών µετά από τεσσαρακονταετή
55

Α. Κυζικηνός, Αριθµητική. Προς χρήσιν Γυµνασίων, Αθήνα 1862 και Στοιχειώδης Άλγεβρα. Προς χρήσιν
Γυµνασίων, Αθήνα 1867. Η αριθµητική του εκδόθηκε δεύτερη φορά το 1867.
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διδακτική υπηρεσία, λαµβάνοντας τον χρυσό σταυρό του Τάγµατος του Σωτήρος56, ενώ
απεβίωσε δύο χρόνια αργότερα. Η οικογένειά του δώρισε στο Πανεπιστήµιο τη
βιβλιοθήκη του, η οποία κατατέθηκε στη βιβλιοθήκη του ιδρυθέντος µαθηµατικού
φροντιστηρίου57. Ο κατάλογος που δηµοσιεύτηκε αποτελείται από 64 συγγράµµατα σε 87
τόµους, τα οποία υποδεικνύουν µια καλή µαθηµατική παιδεία, περιλαµβάνοντας αρκετά
σύγχρονα έργα µαθηµατικών που ασφαλώς θα χρησιµοποιούσε στη διδασκαλία του58.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1870, λοιπόν, το µαθηµατικό τµήµα στελεχώνεται
από τέσσερις καθηγητές, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τα προγράµµατα µαθηµάτων,
διδάσκουν διαδοχικά όλα τα µαθήµατα των ανωτέρων µαθηµατικών, δηλαδή ανώτερη
άλγεβρα, αναλυτική γεωµετρία, διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό, αλλά και
µαθήµατα θεωρητικής µηχανικής. Την ίδια εποχή το µαθηµατικό τµήµα έχει αρχίσει να
υποδέχεται τους πρώτους φοιτητές του και να παράγει σταθερά τους πρώτους
διπλωµατούχους. Ο θάνατος του Παπαδάκη και η αποχώρηση του Νικολαΐδη
δηµιούργησαν προσωρινά πρόβληµα στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία, ωστόσο σύντοµα
η κατάσταση αποκαταστάθηκε µε το διορισµό των δύο µεγάλων ελλήνων µαθηµατικών
του φθίνοντος 19ου αιώνα, του Ιωάννη Χατζιδάκη και του Κυπαρίσσου Στεφάνου, οι
οποίοι λόγω του έργου τους, της διδασκαλίας τους και των µαθητών τους έχουν αποκληθεί
ως ηγέτες της πρώτης µαθηµατικής σχολής των Αθηνών59.

Η πρώτη µαθηµατική σχολή των Αθηνών

Ο Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης (Εικ. 8) γεννήθηκε στις 1 Απριλίου 1844 στην Μύρθιο
του νοµού Ρεθύµνης στην Κρήτη και πέθανε στην Αθήνα το 192160. Τελειώνοντας τις
γυµνασιακές σπουδές του στη Σύρο, γράφτηκε το 1863 στο µαθηµατικό τµήµα του
Πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας µάλιστα και την οικονοµική βοήθεια του ιδρύµατος ώστε να
καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του61. Στις 21 ∆εκεµβρίου 1868 ανακηρύχθηκε
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Λογοδοσία Ι. Πανταζίδου, 1892/93, 44.
Π. Σ., 11 Ιαν. 1895.
58
Βλ. Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 252-254.
59
Βλ. Χριστίνα Π. Φίλη, «Το Πανεπιστήµιο Αθηνών στο µεταίχµιο του 19ου αιώνα: Μαθηµατικά και
Μαθηµατικοί», Μαθηµατική Επιθεώρηση 59 (2003): 7-37.
60
Για τον Ιωάννη Χατζιδάκη βλ. Πρυτανεία Γεωργίου Ζ. Γαζέπη 1918-1919. Βιογραφίαι ζώντων Καθηγητών.
Επιτίµων, Τακτικών και Εκτάκτων, Τόµος Πρώτος, Αθήνα 1919, 7-9· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
Κ∆΄, 534· Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 527 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία,
Β΄, 18-19.
61
Π. Σ. 21 ∆εκ. 1867.
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αριστούχος διδάκτωρ, εντυπωσιάζοντας τους εξεταστές του, που ανέφεραν στη Σύγκλητο
ότι «ο νέος ούτος έδειξε σπάνιαν ευφυΐαν και εκµάθησιν περί τα οποία εξητάσθη
µαθήµατα. Πάσα απάντησις εις τα ερωτήµατα των καθηγητών ην µάθηµα ολόκληρον»62.
Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να προταθεί στο Υπουργείο ως υπότροφος για να σπουδάσει
µαθηµατικά στο εξωτερικό και σε περίπτωση αδυναµίας αυτού να ζητηθεί από κάποιον
πλούσιο οµογενή να καλύψει τα έξοδα των σπουδών του. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε θετική
έκβαση, καθώς έναν χρόνο αργότερα η Σύγκλητος αποφάσισε να καλύψει το ίδιο το
Πανεπιστήµιο την υποτροφία του Χατζιδάκη, του «αρίστου των εν Ελλάδι µαθηµατικών»
σύµφωνα µε τον Λάκωνα, ώστε να σπουδάσει στο Παρίσι για τρία χρόνια63. Παρότι
ξεκίνησε τις σπουδές του στο Παρίσι, πιθανώς λόγω του γαλλοπρωσικού πολέµου
σύντοµα αναχώρησε για το Βερολίνο, όπου παρέµεινε µέχρι το καλοκαίρι του 1873,
παρακολουθώντας σύµφωνα µε τα λεγόµενα του ίδιου τα µαθήµατα των Leopold
Kronecker (1823-1891), Ernst Kummer (1810-1893) και Karl Weierstrass (1815-1897) στο
Πανεπιστήµιο και την Technische Hochschule της πόλης.

Εικ. 8: Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης (1844-1921)
(Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διορίστηκε το 1873 καθηγητής των ανωτέρων
µαθηµατικών στη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, µία θέση που διατήρησε µέχρι το
1900. Στο τέλος του 1879 αιτήθηκε υφηγεσίας στο Πανεπιστήµιο για τη διδασκαλία των
ανωτέρων µαθηµατικών, υποβάλλοντας διατριβή σχετικά µε τις διαφορικές εξισώσεις64. Η
διατριβή έγινε αποδεκτή µε εξαιρετικά επαινετικά λόγια από τους αρµόδιους καθηγητές,
οπότε µετά την εξέτασή του στο θέµα «περί µεταβολών ή παραλλαγών και περί της
62

Π. Σ., 16 Νοεµ. 1868.
Π. Σ., 13 Νοεµ. 1869 και Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 17-18.
64
Ι. Ν. Χατζιδάκης, Περί των γραµµικών και οµογενών διαφορικών εξισώσεων και των εις αυτάς
αναγοµένων. ∆ιατριβή επί υφηγεσία, Αθήνα 1879.
63
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σχέσεως αυτών προς τον διαφορικόν υπολογισµόν», έγινε δεκτός παµψηφεί για την
υφηγεσία του µαθήµατος65. Έτσι, τον Μάρτιο του 1880 ο Χατζιδάκης ξεκίνησε τη
διδασκαλία του στο Πανεπιστήµιο, µε ένα µάθηµα όπου εξέθετε την ιστορία των
µαθηµατικών στην αρχαία Ελλάδα66, διδάσκοντας αρχικά τα επόµενα χρόνια το µάθηµα
της θεωρητικής µηχανικής. Καθώς την περίοδο αυτή στο µαθηµατικό τµήµα δίδασκαν
µαθηµατικά µόλις δύο καθηγητές, η Φιλοσοφική και η Σύγκλητος ζήτησαν από το
Υπουργείο το διορισµό του Χατζιδάκη σε καθηγητική έδρα, ένα αίτηµα που
επαναλήφθηκε τα επόµενα χρόνια τόσο από τη Σχολή όσο και από τους φοιτητές67. Το
Υπουργείο ζήτησε τελικά τη γνώµη της Σχολής για την πλήρωση των εδρών του
µαθηµατικού τµήµατος, οπότε προτάθηκαν οµόφωνα οι Χατζιδάκης και Κυπάρισσος
Στέφανος για δύο έδρες µαθηµατικών, χωρίς να καθορίζεται πιο συγκεκριµένα το
περιεχόµενο καθεµιάς έδρας, καθώς η διανοµή των µαθηµάτων θα γινόταν αργότερα68.
Έτσι, στις 21 Νοεµβρίου 1884 το Υπουργείο προχώρησε στο διορισµό και των δύο, του
µεν Χατζιδάκη στη βαθµίδα του τακτικού, του δε Στεφάνου στη βαθµίδα του επίτιµου. Ο
τελευταίος απολύθηκε λίγους µήνες αργότερα, µε την αιτιολογία ότι οι θέσεις των
επίτιµων δεν προβλέπονταν από τον κανονισµό του Πανεπιστηµίου. Η απόλυση αυτή,
ωστόσο, οφειλόταν στις πολιτικές διαµάχες της εποχής69. Μετά τις έντονες διαµαρτυρίες
της Φιλοσοφικής70, ο Στέφανος διορίστηκε ξανά στις 8 Οκτωβρίου 1885 ως έκτακτος, για
να προαχθεί στη βαθµίδα του τακτικού πέντε χρόνια αργότερα.
Ο Κυπάρισσος Στέφανος (Εικ. 9) γεννήθηκε στην Κέα στις 11 Μαΐου 1857 και
ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του στο γυµνάσιο της Σύρου71. Τον Σεπτέµβριο του
1872 γράφτηκε στο µαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου, όπου έξι χρόνια αργότερα
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ µε το βαθµό «άριστα». Ο Στέφανος συνέχισε τις σπουδές του στο
Παρίσι, όπου έξι χρόνια αργότερα, στις 25 Ιουλίου 1884, υποστήριξε επιτυχώς τη διατριβή
του µε τίτλο Sur la théorie des formes binaires et sur l’élimination, µε την επιτροπή του να
αποτελείται από τους Charles Hermite (1822-1901), Jean-Gaston Darboux (1842-1917) και

65

Π. Σ. Φ. Σ., 28 ∆εκ. 1879 και 14 Ιαν. 1880.
Ι. Ν. Χατζιδάκης, «Ιστορία της µαθηµατικής εν τη αρχαία Ελλάδι», Παρνασσός 9 (1885): 7-20.
67
Βλ. Π. Σ., 18 Οκτ. 1880, 29 Σεπ. 1882 και Π. Σ. Φ. Σ., 11 Οκτ. 1882 και 30 Μαρ. 1883.
68
Π. Σ. Φ. Σ., 5 Νοεµ. 1884.
69
Βλ. το διάταγµα της 3ης Μαΐου 1885 «περί καταργήσεως εδρών τινων επιτίµων καθηγητών του Εθνικού
Πανεπιστηµίου» στο Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 25-26 και εδώ, 507.
70
Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 3 Ιουν. 1885.
71
Για τον Κυπάρισσο Στέφανο Βλ. Κυπάρισσος Στέφανος 1857-1917. Αναµνηστικόν τεύχος, Αθήνα 1918·
«Κυπάρισσος Στέφανος. Βιογραφικαί σηµειώσεις», Αρχιµήδης 19 (1918): 2-3· Θ. Βαρόπουλος,
«Κυπάρισσος Στέφανος 1857-1917», ∆ελτίον της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας 25 (1951): 7-22· Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΚΒ΄, 374-375, Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 524
και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 23-24.
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Ossian Bonnet. Παράλληλα, το διάστηµα που βρέθηκε στο Παρίσι, ο Στέφανος επέδειξε
αξιοσηµείωτη επιστηµονική δραστηριότητα, δηµοσιεύοντας 23 εργασίες στους κλάδους
της γεωµετρίας και της ανώτερης άλγεβρας, κυρίως στα Comptes rendus της Ακαδηµίας
Επιστηµών, αλλά και σε περιοδικά όπως το Bulletin des sciences mathématiques et
astronomiques ή το Mathematische Annalen. Σε πολλές από αυτές αναφέρθηκαν
επαινετικά κορυφαίοι ευρωπαίοι µαθηµατικοί και ο Στέφανος κέρδισε τη βαθιά εκτίµησή
τους. Όµως, η λαµπρή σταδιοδροµία που προδιαγραφόταν διακόπηκε από την απόφαση
του Στεφάνου να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου µε τη διδασκαλία του µετέφερε τις
σύγχρονες τάσεις των µαθηµατικών, προσπαθώντας παράλληλα να µεταδώσει και τον
ενθουσιασµό του για την επιστηµονική έρευνα.

Εικ. 9: Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917)
(Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)

Και οι δύο νέοι καθηγητές επέδειξαν αξιόλογο επιστηµονικό έργο, χαίροντας
αναγνώρισης στο εξωτερικό, και µαζί µε αυτούς και το ελληνικό Πανεπιστήµιο. Ο
Χατζιδάκης δηµοσίευσε άρθρα κυρίως στην περιοχή της διαφορικής γεωµετρίας, τα
περισσότερα από τα οποία στο Journal für die Reine und Angewandte Mathematik του
August Leopold Crelle (1780-1855), ένα από τα εγκυρότερα περιοδικά, µε µια από τις
πρώτες εργασίες του να κρίνεται επαινετικά από τον David Hilbert (1862-1943). Ο
Στέφανος ασχολήθηκε περισσότερο µε τη άλγεβρα και τη γεωµετρία, δηµοσιεύοντας
κυρίως στα Comptes rendus, βέβαια όχι µε τον ίδιο ρυθµό όπως στα νεανικά του χρόνια
στο Παρίσι. Επιπλέον, ο Στέφανος συµµετείχε σε ορισµένα διεθνή συνέδρια και υπήρξε
µέλος διάφορων διεθνών επιτροπών, ενώ σε ορισµένες πηγές αναφέρεται ότι υπήρχαν
έργα του που έµειναν αδηµοσίευτα.
Το 1888 συµµετείχαν και οι δύο στην ίδρυση της Επιστηµονικής Εταιρείας, µαζί µε
άλλους πανεπιστηµιακούς καθηγητές, όπως ο Γεώργιος Χατζιδάκης, αδελφός του Ιωάννη,
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ο Κωνσταντίνος Κόντος (1834-1909), ο Σπυρίδων Βάσσης (1852-1912), ο Λουκάς
Παπαϊωάννου (1831-1890) ή ο Τιµολέων Αργυρόπουλος, µε στόχο την καλλιέργεια και
ενδυνάµωση των επιστηµών στην Ελλάδα, ενώ για την πραγµατοποίηση αυτού του στόχου
η Εταιρεία προχώρησε επίσης στην έκδοση του περιοδικού Αθηνά, λαµβάνοντας µάλιστα
την οικονοµική συνδροµή του Πανεπιστηµίου. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε ένα µοναδικό
βήµα για την παρουσίαση µαθηµατικών εργασιών στην ελληνική γλώσσα. Παρότι ο
Στέφανος τελικά δεν συνεργάστηκε µε το περιοδικό, δεν συνέβη το ίδιο µε την οικογένεια
Χατζιδάκη, δηλαδή τόσο τον Ιωάννη όσο και τον γιο του Νικόλαο (1873-1942), µετέπειτα
καθηγητή στη Φυσικοµαθηµατική, οι οποίοι παρουσίασαν εκεί αρκετές εργασίες72.
Ο Ιωάννης Χατζιδάκης υπήρξε ο πρώτος πανεπιστηµιακός καθηγητής που
συνέγραψε εγχειρίδια µαθηµατικών για όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Για τα ελληνικά
σχολεία και γυµνάσια εξέδωσε εγχειρίδια αριθµητικής, άλγεβρας, γεωµετρίας και
τριγωνοµετρίας, τα οποία εγκρίθηκαν στους σχετικούς διαγωνισµούς ως µοναδικά
συγγράµµατα για τα αντίστοιχα σχολεία, γνωρίζοντας αλλεπάλληλες εκδόσεις και
κυριαρχώντας στο τέλος του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα73. Αν για τη
µέση εκπαίδευση λήφθηκε φροντίδα για την έκδοση σχετικών εγχειριδίων από τις πρώτες
δεκαετίες µετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, δεν συνέβη το ίδιο µε την
πανεπιστηµιακή διδασκαλία, όπου οι φοιτητές ήταν αναγκασµένοι να συγκεντρώνουν
σηµειώσεις από τις παραδόσεις των καθηγητών. Τα µοναδικά συγγράµµατα ανωτέρων
µαθηµατικών είχαν εκδοθεί µετά τα µέσα του αιώνα από τον Μιχαήλ Σοφιανό (18111887), αντισυνταγµατάρχη του Πυροβολικού και καθηγητή των µαθηµατικών στη Σχολή
Ευελπίδων74. Ο Χατζιδάκης προχώρησε αµέσως στην έκδοση των αντίστοιχων
εγχειριδίων, εκµεταλλευόµενος προηγούµενες λιθογραφηµένες εκδόσεις που ήταν
υποχρεωµένος να συγγράψει για τη Σχολή Ευελπίδων. Έτσι, κατά την ανάληψη της
72

Βλ. Christine Phili, “Some Aspects of Scientific Society in Athens at the End of the XIXth Century:
Mathematics and Mathematicians”, Archives Internationales d’Histoire des Sciences 50 (2000): 302-320.
73
Βλ. Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης, Στοιχειώδης Άλγεβρα. ∆ια τους µαθητάς των γυµνασίων, Αθήνα 1884· του
ιδίου, Στοιχεία Γεωµετρίας. Τα µόνα εγκεκριµένα δια τους µαθητάς των γυµνασίων κατά τον ΑΜΒ΄ νόµον,
Αθήνα 1884· του ιδίου, Στοιχειώδης Γεωµετρία. Προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων, Αθήνα 1886· του
ιδίου, Ευθύγραµµος Τριγωνοµετρία. Μόνη εγκεκριµένη δια τους µαθητάς των γυµνασίων κατά τον ΑΜΒ΄
νόµον, Αθήνα 1888· του ίδίου, Στοιχειώδης Αριθµητική. ∆ια τους µαθητάς των ελληνικών σχολείων, Αθήνα
1888 και του ιδίου, Θεωρητική Αριθµητική. ∆ια τους µαθητάς των γυµνασίων, Αθήνα 1888.
74
Ο Σοφιανός εξέδωσε µία πλήρη σειρά µαθηµατικών εγχειριδίων, ερανισµένα από διάφορες πηγές, για τις
ανάγκες της διδασκαλίας του: Μαθήµατα Τριγωνοµετρίας ευθυγράµµου και σφαιρικής. Προς χρήσιν των
µαθητών αυτού, Αθήνα 1856· Μαθήµατα Αναλυτικής Γεωµετρίας. Προς χρήσιν των µαθητών αυτού, Αθήνα
1857· Μαθήµατα ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισµού. Προς χρήσιν των µαθητών αυτού, Αθήνα 1858·
Μαθήµατα Άλγεβρας. Προς χρήσιν των µαθητών αυτού, Αθήνα 1859 και Μαθήµατα Αριθµητικής. Προς χρήσιν
των µαθητών αυτού, Αθήνα 1864. Ειδικά το βιβλίο του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού αποτελεί το
πρώτο ελληνικό αυτοτελές σχετικό βιβλίο. Το αίτηµά του για τη χορήγηση οικονοµική συνδροµής από το
Πανεπιστήµιο δεν έγινε αποδεκτό (Π. Σ., 5 Ιαν. 1859).
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υφηγεσίας είχαν ήδη κυκλοφορήσει τα εγχειρίδια της ανώτερης άλγεβρας και της
αναλυτικής γεωµετρίας75, για να ακολουθήσουν αργότερα τα βιβλία του απειροστικού
λογισµού76. Τα βιβλία αυτά ακολουθούν τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις του, συνεπώς
µπορεί κανείς να διαπιστώσει το επίπεδο της διδασκαλίας του.
Από την άλλη πλευρά, ο Κυπάρισσος Στέφανος επέδειξε µια πολυσχιδή
δραστηριότητα, στην οποία ασφαλώς διακρίνεται το έντονο ενδιαφέρον του για την
ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης77. Φανατικός υπέρµαχος της
ανάπτυξης των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών και της σύνδεσής τους µε την ανάπτυξη
της χώρας, ο Στέφανος δεν περιορίστηκε µόνο σε ρητορικές διακηρύξεις, αλλά ανέλαβε
συγκεκριµένες δράσεις. Το 1892 ίδρυσε την Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία µε στόχο την
προαγωγή και ανάπτυξη της τεχνικής διδασκαλίας και τη µόρφωση τεχνιτών όλων των
ειδικοτήτων, έτσι ώστε και αυτοί να βελτιώσουν την τέχνη τους και να αναπτυχθεί η
βιοµηχανία και βιοτεχνία. Στα εσπερινά µαθήµατα που προσφέρονταν σε εργαζόµενους
µαθητές τη διδασκαλία ανέλαβε ο ίδιος78. Το 1901 είχε ενεργό συµµετοχή στην ίδρυση της
πρώτης Εµπορικής Σχολής στην Αθήνα, προσφέροντας σηµαντική οικονοµική στήριξη και
διατελώντας διευθυντής της επί µία τετραετία, ενώ δύο χρόνια αργότερα οργάνωσε και την
αντίστοιχη σχολή της Πάτρας, σε µια εποχή που οι κρατικές αρχές αναγνώρισαν επίσηµα
την ανάγκη οργάνωσης τέτοιων σχολών79.΄Το 1901, επίσης, ανέλαβε την προεδρεία του
Ελληνικού ∆ιδασκαλικού Συλλόγου. Χάρη στις ενέργειές του αναγνωρίστηκε το 1905 η
µονιµότητα των διδασκάλων, νωρίτερα από τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους.
Τέλος, υπήρξε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου της Μέσης Εκπαίδευσης, σύµβουλος της
Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, µέλος της Φιλοδασικής Εταιρείας και του Ελληνικού
Πολυτεχνικού Συλλόγου. Στον τελευταίο µάλιστα διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί η παράλληλη διδασκαλία των δύο µαθηµατικών και σε
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο Χατζιδάκης, εκτός από τη Σχολή Ευελπίδων, την περίοδο
1886-1891 δίδαξε ανώτερα µαθηµατικά στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, ενώ τον Αύγουστο
του 1888 διορίστηκε καθηγητής της στοιχειώδους και θεωρητικής Μηχανικής στο
75

Ιω. Ν. Χατζιδάκης, Εισαγωγή εις την Ανωτέραν Άλγεβρα, Αθήνα 1879· του ιδίου, Επίπεδος Αναλυτική
Γεωµετρία, Αθήνα 1879 και του ιδίου, Στερεά Αναλυτική Γεωµετρία, Αθήνα 1880.
76
Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης, ∆ιαφορικός λογισµός, Αθήνα 1889 και Ολοκληρωτικός λογισµός, Τόµος πρώτος,
Αθήνα 1900.
77
Βλ. Κωνστ. Λαµπίρης, «Ο Κυπάρισσος Στέφανος και η κοινωνική του δράσις», ∆ελτίον της Ελληνικής
Μαθηµατικής Εταιρείας 15 (1934): 66-81.
78
Για τα σχολεία της Εταιρείας βλ. Σωτήριος Ι. Γκλαβάς, Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση στην
Ελλάδα (1830-1930). Η Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή, Αθήνα: Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων
Βιβλίων, 2002, 275-279.
79
Για τα διατάγµατα ίδρυσης και αναγνώρισης αυτών των σχολών βλ. ∆. Αντωνίου, Τα προγράµµατα της
µέσης εκπαίδευσης, Β΄, 627-633.
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Πολυτεχνείο, διδάσκοντας µέχρι τον Ιούλιο του 1914. Αντίστοιχα, ο Στέφανος δίδαξε
επίσης στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, ενώ τον Οκτώβριο του 1884 διορίστηκε καθηγητής
των ανωτέρων µαθηµατικών στο

Πολυτεχνείο. Παρότι δύο

χρόνια αργότερα

αποµακρύνθηκε από τη θέση του λόγω της στράτευσής του, διορίστηκε ξανά τον
Σεπτέµβριο του 1891, διδάσκοντας µέχρι τον Ιούλιο του 1916, οπότε αποσύρθηκε λόγω
ασθένειας. Ιδιαίτερα στο Πολυτεχνείο, η διδασκαλία τους συνέβαλε αποφασιστικά στην
ενίσχυση του επιστηµονικού κύρους του ιδρύµατος, σε µία εποχή µάλιστα διαρκούς
αναβάθµισης των προγραµµάτων σπουδών του. Ήταν αυτή που προσέφερε τις
µαθηµατικές βάσεις των ανώτερων τεχνικών σπουδών για τις οποίες απέκτησε αργότερα
τη φήµη του το Πολυτεχνείο.
Με τον διορισµό του Χατζιδάκη και του Στεφάνου, λοιπόν, το µαθηµατικό τµήµα
απέκτησε ξανά επί µία δεκαετία τον αριθµό των πέντε καθηγητών που θεωρούνταν
επαρκής από το ίδιο το µαθηµατικό τµήµα, µε αποτέλεσµα να διδάσκεται η πλήρης σειρά
των ανωτέρων µαθηµατικών από όλους τους καθηγητές. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο
του 1888, εισήχθη και η σεµιναριακή διδασκαλία των µαθηµατικών µε την ίδρυση του
µαθηµατικού φροντιστηρίου80. Ο αρχικός κανονισµός προέβλεπε τη σύσταση δύο
τµηµάτων. Αφενός ενός προπαρασκευαστικού, διάρκειας ενός έτους, όπου θα
συµπληρώνονταν οι γυµνασιακές γνώσεις των µαθηµατικών ώστε οι φοιτητές να µπορούν
να παρακολουθούν ανώτερα µαθήµατα. Το τµήµα αυτό απευθυνόταν στους φοιτητές του
φυσικού και του µαθηµατικού τµήµατος, αλλά προαιρετικά και στους υπόλοιπους
φοιτητές της Φιλοσοφικής. Αφετέρου ενός ανώτερου για την καθοδήγηση των φοιτητών
«εις µεθοδικωτέραν της επιστήµης µελέτην και εξεργασίαν», διάρκειας δύο ετών και
απευθυνόµενο στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος,
αλλά και σε όσους φοιτητές του φυσικού επιθυµούσαν. Το διάταγµα προέβλεπε τον
διορισµό µέχρι τριών καθηγητών για τις φροντιστηριακές ασκήσεις, µε την υποχρέωση
δίωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. Από αυτούς ο αρχαιότερος θα καταλάµβανε τη θέση
του διευθυντή, ενώ όλοι θα λάµβαναν το επιµίσθιο των 100 δραχµών. ∆ιευθυντής του
φροντιστηρίου διορίστηκε ο Λάκωνας και µέλη οι Χατζιδάκης και Στέφανος81. Τα
επόµενα χρόνια καθένας από τους δύο τελευταίους καθηγητές λειτούργησε το δικό του
φροντιστήριο, συγκεντρώνοντας συνήθως λίγο περισσότερους από δέκα φοιτητές του
µαθηµατικού τµήµατος, οι οποίοι ασκούνταν στην επίλυση προβληµάτων ανώτερης

80
81

Για τον κανονισµό του φροντιστηρίου βλ. Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 65-70.
Λογοδοσία Π. Ιωάννου 1891/92, 48.
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άλγεβρας και αναλυτικής γεωµετρίας υπό τον Στέφανο και µαθηµατικής ανάλυσης και
θεωρητικής µηχανικής υπό τον Χατζιδάκη82.
Ο Ιωάννης Χατζιδάκης δίδαξε στο Πανεπιστήµιο µέχρι το 1914, οπότε αποχώρησε
λόγω ορίου ηλικίας, λαµβάνοντας τον τίτλο του επίτιµου καθηγητή. Ο Κυπάρισσος
Στέφανος δίδαξε ανελλιπώς µέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του το ξηµέρωµα της 27ης
∆εκεµβρίου 1917. Όµως, ο θάνατος του Κυζικηνού και η αποχώρηση του Λάκωνα το
1894 άφησαν ξανά κενές δύο έδρες του µαθηµατικού τµήµατος, µε αποτέλεσµα ο Λάκων
να αναγκαστεί να συνεχίσει τη διδασκαλία του και το Υπουργείο να µην προχωρήσει σε
κάποια άµεση ενέργεια. Τελικά, στις αρχές του 1900 η Φιλοσοφική δέχθηκε το ερώτηµα
του Υπουργείου για το κατά πόσο έκρινε αναγκαία την πλήρωση µίας έδρας, και σε
περίπτωση θετική απάντησης ποιο πρόσωπο θεωρούσε κατάλληλο. Η Σχολή ασφαλώς
έκρινε οµόφωνα αναγκαία την έδρα, οπότε ακολούθησε η εξέταση των υποψηφίων. Αυτή
τη φορά παρουσιάστηκαν τέσσερις υποψήφιοι, όλοι διδάκτορες του µαθηµατικού
τµήµατος: Α. Καραγιαννίδης, Κ. Μαλτέζος, Ι. Βασιλάς Βιτάλης και Ν. Χατζιδάκης83.
Ο Αθανάσιος Γ. Καραγιαννίδης δίδασκε ήδη ως υφηγητής των µαθηµατικών στο
Πανεπιστήµιο. Έχοντας ανακηρυχθεί αριστούχος διδάκτωρ το 1890, συνέχισε τις σπουδές
του στο Βερολίνο µε υποτροφία του Πανεπιστηµίου. Τον Φεβρουάριο του 1894 αιτήθηκε
υφηγεσίας, υποβάλλοντας διατριβή σχετικά µε τις µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις84, η
οποία µετά τη θετική εισήγηση του Ι. Χατζιδάκη έγινε αποδεκτή85. Ακολούθως ο
Καραγιαννίδης εξετάστηκε προφορικά στο θέµα «ιστορία της θεωρίας των συναρτήσεων
και της εφαρµογής αυτών εις την ολοκλήρωσιν των διαφορικών εξισώσεων», απαντώντας
και στις ερωτήσεις των καθηγητών. Το προηγούµενο έτος ο Καραγιαννίδης είχε
δηµοσιεύσει στο Βερολίνο µια µελέτη σχετικά µε την ανάπτυξη των µη ευκλείδειων
γεωµετριών86, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της εξέτασής του. Σύµφωνα µε τον Λάκωνα
αυτή αποδείκνυε παρανόηση και έλλειψη γνώσης του θέµατος, κάτι που προφανώς τον
ανάγκασε τα επόµενα χρόνια να παραδώσει τα σχετικά µαθήµατα. Αλλά και για τον
Στέφανο η συγκεκριµένη διατριβή υπήρξε «επιπόλαιος», υποστηρίζοντας «εσφαλµένες»
και «ανυπόστατες» απόψεις. Ως εκ τούτου και οι δύο υποστήριξαν την απόρριψη του
υποψηφίου, σε αντίθεση µε τους άλλους δύο καθηγητές του µαθηµατικού τµήµατος, τον Ι.
82

Στις πρυτανικές λογοδοσίες απαντούν ορισµένες εκθέσεις υπογραφόµενες από τον Χατζιδάκη, ενώ οι
αντίστοιχες του Στέφανου απουσιάζουν.
83
Π. Σ. Φ. Σ., 14 Φεβ. 1900.
84
Α. Γ. Καραγιαννίδης, Συµβολή εις την θεωρίαν των µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, Αθήνα 1893.
85
Π. Σ. Φ. Σ., 5 και 17 Φεβ. 1894.
86
A. Karagiannides, Die Nichteuklidische Geometrie vom Alterthum bis zur Gegenwart. Eine historischkritische Studie, Berlin 1893.
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Χατζιδάκη και τον ∆. Κοκκίδη, που πρότειναν την αποδοχή του βασιζόµενοι στη διατριβή
υφηγεσίας και την προφορική εξέταση. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας υπήρξε
διφορούµενο: 2 ψήφοι κατά, 8 υπέρ και 9 καθηγητές του φιλολογικού τµήµατος που
αρνήθηκαν ψήφο87. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο δεν προχώρησε σε σχετική απόφαση.
Χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από ενάµισης χρόνος ώστε, µετά και από νέα
αναφορά του Καραγιαννίδη, το Υπουργείο να ζητήσει νέα συνεδρίαση, κατά την οποία
αυτή τη φορά η Σχολή τον αποδέχθηκε ως υφηγητή µε µεγάλη πλειοψηφία88.
Ο

Κωνσταντίνος

Χ.

Μαλτέζος

ανακηρύχθηκε

αριστούχος

διδάκτωρ

του

µαθηµατικού τµήµατος και µε υποτροφία του Πανεπιστηµίου συνέχισε τις σπουδές του
στο Παρίσι, όπου µάλιστα το 1894 έλαβε νέο διδακτορικό δίπλωµα, δηµοσιεύοντας
παράλληλα αρκετές εργασίες. Στο Πανεπιστήµιο δίδασκε ήδη ως υφηγητής πειραµατική
φυσική και διατηρούσε τη θέση του επιµελητή του εργαστηρίου πειραµατικής φυσικής89.
Ο Ιωάννης Α. Βασιλάς Βιτάλης είχε λάβει διδακτορικό δίπλωµα από το µαθηµατικό τµήµα
το 1890, δηµιουργώντας µάλιστα και ένα επεισόδιο, καθώς όταν του αποδόθηκε ο βαθµός
«λίαν καλώς» προχώρησε µαζί µε αρκετούς φίλους του σε έντονες αποδοκιµασίες90.
Τέλος, ο Νικόλαος Ι. Χατζιδάκης έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο
το 1893 και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και το Βερολίνο, δηµοσιεύοντας αυτή
την περίοδο τις πρώτες εργασίες του σε διεθνή περιοδικά.
Οι

συγκεκριµένες

προτιµήσεις

αναφορικά

µε

τους

δύο

επικρατέστερους

υποψηφίους, τον Ν. Χατζιδάκη και τον Κ. Μαλτέζο, έγιναν εµφανείς από την αρχή της
συνεδρίασης της Σχολής µέσα από τη διαφωνία για το περιεχόµενο της έδρας, δηλαδή
κατά πόσο αυτή θα έπρεπε να καταληφθεί από πρόσωπο που θα µπορούσε να διδάξει το
σύνολο των µαθηµάτων των ανώτερων µαθηµατικών ή από κάποιον που θα δίδασκε και
στοιχειωδέστερα µαθήµατα, απευθυνόµενα στους φοιτητές του φυσικού τµήµατος που
εκείνη την εποχή υποχρεώνονταν να παρακολουθούν και µαθήµατα µαθηµατικών. Η
παρουσίαση και κρίση των έργων των υποψηφίων έγινε µε βάση αυτόν τον άξονα, οπότε
στην µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο Χατζιδάκης έλαβε 9 ψήφους, ο Βάσιλας 4, ο
Μαλτέζος 2, ο Καραγιαννίδης 1, ενώ βρέθηκαν και 7 λευκά. Το αµφίβολο αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας, αλλά κυρίως οι 4 ψήφοι στον Βιτάλη, για τον οποίο κανένας από τους
αρµόδιους καθηγητές δεν είχε εκφραστεί θετικά, οδήγησαν τη Σχολή στην επόµενη
συνεδρίαση να λάβει την απόφαση οι σχετικές ψηφοφορίες να γίνονται στο εξής φανερά
87

Π. Σ. Φ. Σ., 17 Φεβ. 1894.
Π. Σ. Φ. Σ., 15 Ιουν. και 2 Οκτ. 1895.
89
Για τον Μαλτέζο βλ. εδώ, 528-531.
90
Π. Σ., 15 ∆εκ. 1890.
88
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και αιτιολογηµένα91. Το ζήτηµα της έδρας παρέµεινε ανοιχτό µέχρι τον Ιούνιο του
επόµενου έτους, όταν το Υπουργείο ζήτησε ξανά τη γνωµοδότηση της Σχολής σχετικά µε
τη «σχολάζουσα έδρα» της αναλύσεως, παρότι όπως ορθά επισηµάνθηκε δεν υπήρχε
τέτοια. Το νέο αντικείµενο της έδρας, αλλά και η µη υποβολή υποψηφιότητας του
Μαλτέζου, οδήγησαν τελικά στην εκλογή του Χατζιδάκη92.
Ο Νικόλαος Χατζιδάκης διορίστηκε τελικά στη θέση του το 1904 µετά την
αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. Μαζί µε τον Γεώργιο Ρεµούνδο (18781928) που συµπλήρωσε λίγο αργότερα τις έδρες του µαθηµατικού τµήµατος, αλλά και τον
Παναγιώτη Ζερβό (1872-1942) που εκλέχθηκε λίγο αργότερα, έχουν αποκληθεί ως η
δεύτερη µαθηµατική σχολή των Αθηνών93. Πρόκειται για µια νέα γενιά µαθηµατικών,
αποφοίτων του ελληνικού Πανεπιστηµίου, που µε το έργο τους τίµησαν το Πανεπιστήµιο
διεθνώς, υποδεικνύοντας την άνοδο του επιπέδου της µαθηµατικής διδασκαλίας στο τέλος
του 19ου αιώνα.

Η διδασκαλία της αστρονοµίας

Η πανεπιστηµιακή διδασκαλία της αστρονοµίας συνδέθηκε άρρηκτα µε την
οργάνωση του Αστεροσκοπείου, ενώ και η λειτουργία του τελευταίου συνδέθηκε µε τη
σειρά της µε την επιστηµονική προσωπικότητα καθενός από τους διευθυντές του. Όπως
είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το Αστεροσκοπείο ιδρύθηκε χάρη στη δωρεά του
Γεωργίου Σίνα και λειτούργησε για πολλές δεκαετίες αποκλειστικά µε τη χρηµατοδότηση
της οικογένειας Σίνα94. Ο Γεώργιος Βούρης (Εικ. 10) ανέλαβε την επιµέλεια του
εγχειρήµατος, µεταβαίνοντας στη Βιέννη για την παραλαβή των πρώτων οργάνων, τα
οποία ήταν: α) ένα ισηµερινό διοπτρικό τηλεσκόπιο διαµέτρου 158 mm, β) ένα
µεσηµβρινό τηλεσκόπιο διαµέτρου 94 mm, γ) δύο εκκρεµή και ένα χρονόµετρο, δ) πέντε
µικρές διόπτρες, ε) µια πλήρης σειρά µετεωρολογικών οργάνων95. Με την αποπεράτωση
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Π. Σ. Φ. Σ., 18 Φεβ. 1900.
Π. Σ. Φ. Σ., 16 Ιουν. και 12 Σεπ. 1901. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, µαζί µε εκείνα της
συνεδρίασης της 14ης Φεβρουαρίου, δηµοσιεύτηκαν σε αυτοτελές φυλλάδιο από τον Ιωάννη Χατζιδάκη, ως
αντίκρουση σε κατηγορίες που δηµοσιεύτηκαν στον τύπο λόγω της εκλογής του γιου του. Βλ. Τα πρακτικά
των δια την έδραν της Μαθηµατικής γενοµένων συνεδριών της Φιλοσοφικής Σχολής, Αθήνα 1901.
93
Βλ. Χ. Π. Φίλη, «Το Πανεπιστήµιο Αθηνών στο µεταίχµιο του 19ου αιώνα», ό. π.
94
Βλ. εδώ, 245-246. Για την οικογένεια Σίνα βλ. Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι των επί της
αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τόµ. ∆΄, Αθήνα 1871, 1-52 και Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα
Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Α΄, 454-484, όπου περιλαµβάνονται και στοιχεία για το Αστεροσκοπείο.
95
Λογοδοσία Α. Βενιζέλου, 1846/47, 10.
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του κτηρίου το 1846 ο Βούρης ξεκίνησε το πλούσιο επιστηµονικό έργο του. Τα επόµενα
χρόνια δηµοσίευσε στο αστρονοµικό περιοδικό Astronomische Nachrichten µια σειρά
άρθρων σχετικά µε την επιβεβαίωση της ιδίας κίνησης του Σείριου που είχε ανακαλύψει ο
Friedrich Bessel (1784-1846) το 1844, µε τον προσδιορισµό των θέσεων του Ποσειδώνα
που ανακάλυψε ο Urbain Le Verrier το 1846, µε τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης
του Αστεροσκοπείου και του Παρθενώνα και µε διάφορες παρατηρήσεις του Άρη, της
Σελήνης και του αστεροειδούς Ειρήνη. Παράλληλα, συνέχισε τις µετεωρολογικές
παρατηρήσεις, τις οποίες είχε ξεκινήσει πριν ακόµα θεµελιωθεί το Αστεροσκοπείο96. Μετά
την απόφασή του να εγκαταλείψει την Αθήνα συνέχισε τη δραστηριότητά του στη Βιέννη,
ασχολούµενος µε διάφορα θέµατα των µαθηµατικών αλλά και µε την ταξινόµηση και
έκδοση του πλούσιου υλικού που είχε συλλέξει κατά την παραµονή του στην Ελλάδα. Το
υλικό αυτό επρόκειτο να δηµοσιευτεί µε δαπάνες του Σίµωνος Σίνα, ωστόσο η έκδοση
αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε και τα χειρόγραφα χάθηκαν µε την πάροδο του χρόνου97.

Εικ. 10: Γεώργιος Κ. Βούρης (1802-1860)
(«Η εκατονταετηρίς του Εθν. Μ. Πολυτεχνείου, 1837-1937», Τεχνικά Χρονικά)

Στα προγράµµατα µαθηµάτων του Πανεπιστηµίου ο Βούρης ανέγραψε ορισµένες
φορές µαθήµατα στοιχειώδους αστρονοµίας, όµως είναι αµφίβολο κατά πόσο
πραγµατοποιήθηκαν,

αφενός

λόγω

έλλειψης

ακροατηρίου

αφετέρου

λόγω

του

περιορισµένου χρόνου του Βούρη, που έπρεπε ταυτόχρονα να διδάσκει και τα
µαθηµατικά. Για το λόγο αυτό άλλωστε στην ονοµασία της έδρας του Παπαδάκη
περιλαµβανόταν και το «ιδίως της Αστρονοµίας», ενώ και ο ίδιος άρχισε να πραγµατοποιεί
διάφορες αστρονοµικές και µετεωρολογικές παρατηρήσεις.
96

Βλ. Γεώργιος Κ. Βούρης, Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις γενόµεναι εν Αθήναις από 1 Νοεµβρίου 1839
µέχρι 30 Ιουνίου 1842, Αθήνα 1843.
97
Ν. Ματσόπουλος, Η αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 58.
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Πάντως, το Αστεροσκοπείο είχε αρχίσει να δυσλειτουργεί πριν την αναχώρηση του
Βούρη, λόγω της ρήξης του µε το Πανεπιστήµιο και το Υπουργείο, µε αποτέλεσµα το έτος
1852-1853, λόγου χάρη, να παραµείνει κλειστό. Τα προβλήµατα που αυτή η εξέλιξη
προκαλούσε στη ζωή της πόλης περιγράφονται έξοχα από τον απερχόµενο πρύτανη αυτού
του έτους: «τινες δυσκολίαι, τας οποίας δεν ευτυχήσαµεν να εξοµαλύνωµεν, εµπόδισαν
σπουδαίας του αστεροσκοπείου εργασίας, και αυτήν την µεσηµβρινήν της σηµαίας
ύψωσιν, της οποίας την στέρησιν θρηνεί η πόλις των Αθηνών ευρισκοµένη εις αληθή
αναρχίαν ως προς την καταµέτρησιν του χρόνου»98. Με άλλα λόγια, ακολουθώντας το
πρότυπο και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, το Αστεροσκοπείο είχε αρχίσει να ρυθµίζει τους
ρυθµούς της πόλης, επιδεικνύοντας έναν τρόπο µε τον οποίο ένα επιστηµονικό ίδρυµα
µπορούσε να παρεµβαίνει στην κοινωνία. Τελικά η λειτουργία του Αστεροσκοπείου
συνεχίστηκε µε παρατηρήσεις από τους Παπαδάκη και Λάκωνα, µε τη διεύθυνση να
ανατίθεται προσωρινά στον πρώτο από αυτούς. Όµως, η οικογένεια Σίνα προσέφερε ξανά
µια µονιµότερη λύση, µε το διορισµό στη θέση του διευθυντή του Johan Friedrich Julius
Schmidt τον ∆εκέµβριο του 185899.
Ο Schmidt γεννήθηκε στη Βόρεια Γερµανία το 1825 και από µικρός έδειξε ιδιαίτερη
κλίση στις φυσικές επιστήµες, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στην αστρονοµία. Σύντοµα
άρχισε να παρατηρεί τον ουρανό, εργαζόµενος αρχικά στο Αστεροσκοπείο του
Αµβούργου και αργότερα στη Βόννη, διατελώντας ακολούθως διευθυντής του
Αστεροσκοπείου του Olmütz (Olomouc) και εργαζόµενος για λίγο στα αντίστοιχα της
Ρώµης και της Νάπολης. Παρότι ο Schmidt ήταν αυτοδίδακτος αστρονόµος και δεν
διέθετε πανεπιστηµιακή µόρφωση, την εποχή που τον επέλεξε ο Σίµων Σίνας δεν ήταν
ένας άγνωστος αστρονόµος. Στα δεκατέσσερα χρόνια που προηγήθηκαν είχε δηµοσιεύσει
περίπου 60 άρθρα σε διεθνή περιοδικά, την πλειονότητα αυτών στο Astronomische
Nachrichten, αλλά και σε διάφορα άλλα περιοδικά, όπως τα όργανα της Αστρονοµικής
Εταιρείας του Λονδίνου, της Γερµανικής Γεωλογικής Εταιρείας ή της Ακαδηµίας Φυσικών
Επιστηµών της Βιέννης, καθώς οι εργασίες του δεν αφορούσαν µόνο την αστρονοµία,
αλλά και τη σεληνογραφία, τη σεισµολογία και την ηφαιστειολογία. Ως εκ τούτου, ο
Schmidt ήταν ήδη καταξιωµένος στον επιστηµονικό χώρο.
Μετά την έλευσή του στην Αθήνα και µε δαπάνες του Σίνα επισκευάστηκαν και
συντηρήθηκαν τα όργανα του Αστεροσκοπείου, χωρίς απ’ ό,τι φαίνεται να αποκτηθούν

98

Λογοδοσία Π. Αργυροπούλου, 1852/53, 29-30.
Για τον Schmidt βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΚΒ΄, 46 και κυρίως Ν. Ματσόπουλος, Η
αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 71-79.
99
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νέα, εµπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη του ιδρύµατος και ο Schmidt ξεκίνησε το πολυσχιδές
έργο του. Μέχρι το θάνατό του το 1884 πραγµατοποίησε µεγάλο αστρονοµικό έργο,
κυρίως στην παρατηρησιακή αστρονοµία, καθώς η έλλειψη µαθηµατικού υποβάθρου δεν
του επέτρεπε την ενασχόληση µε την ουράνια µηχανική, ενώ δεν υπήρχε εξοπλισµός για
τον νέο κλάδο της αστροφυσικής. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα οι εργασίες που
δηµοσίευσε σε διεθνή περιοδικά υπερβαίνουν τις 150, ενώ το έργο που τον κατέστησε
διεθνώς γνωστό ήταν ο τοπογραφικός χάρτης της Σελήνης, ένα έργο τριάντα χρόνων που
παραµένει ο πληρέστερος χάρτης του είδους του. Παράλληλα, µε την άφιξή του έπεισε τον
Σίνα να χρηµατοδοτήσει την έκδοση των εργασιών του Αστεροσκοπείου στη γαλλική
γλώσσα, µε τις δηµοσιεύσεις αυτές να χωρίζονται σε δύο σειρές: η πρώτη περιλάµβανε
αστρονοµικά θέµατα και η δεύτερη µετεωρολογικά και σχετικά µε τη φυσική γεωγραφία
της χώρας. Επιπλέον, οργάνωσε τη µετεωρολογική υπηρεσία του Αστεροσκοπείου,
εκτελώντας πλήθος µετεωρολογικών παρατηρήσεων και δηµοσιεύοντας µετεωρολογικά
στοιχεία. Τέλος, ο Schmidt επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σεισµολογία,
οργανώνοντας ένα δίκτυο εθελοντών παρατηρητών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα
πρώτο σεισµολογικό δίκτυο σε µία χώρα µε έντονη σεισµολογική δραστηριότητα και
προδιαγράφοντας την πορεία που θα λάµβανε το ίδρυµα. Με λίγα λόγια, ο Schmidt
επιτέλεσε

σηµαντικό

επιστηµονικό

έργο,

που

κατέστησε

γνωστό

διεθνώς

το

Αστεροσκοπείο των Αθηνών.
Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα το Αστεροσκοπείο συνέχισε να διατηρεί µια
ιδιαίτερη σχέση µε το Πανεπιστήµιο. Η µισθοδοσία του Schmidt και οι δαπάνες για την
επισκευή των οργάνων, τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης και τις σχετικές εκδόσεις
προέρχονταν αποκλειστικά από την οικογένεια Σίνα. Το Πανεπιστήµιο χορηγούσε από τις
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού που λάµβανε µόνο τη µισθοδοσία του
βοηθητικού προσωπικού που διοριζόταν, χωρίς όµως ο Schmidt να έχει λόγο σε αυτούς
τους διορισµούς. Παρ’ όλα αυτά τα Αστεροσκοπείο θεωρούνταν προσάρτηµα του
Πανεπιστηµίου και στις πρυτανικές λογοδοσίες κάθε έτους δηµοσιευόταν η λεπτοµερής
έκθεση των εργασιών του, συχνά µάλιστα αποτελώντας το προσάρτηµα µε τη µεγαλύτερη
και σηµαντικότερη δραστηριότητα. Ωστόσο, η λήξη της χρηµατοδότησης από την
οικογένεια Σίνα και ο θάνατος του Schmidt έθεσαν επιτακτικά το ζήτηµα του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αστεροσκοπείου. Ο ∆ηµήτριος Κοκκίδης, στον οποίο
ανατέθηκε προσωρινά η διεύθυνση του ιδρύµατος, ζήτησε αµέσως από το Πανεπιστήµιο
χρήµατα για την επισκευή και αγορά οργάνων, το δε Υπουργείο συνέστησε την κάλυψη
αυτών των εξόδων. Η Σύγκλητος όµως δίστασε, καθώς θεώρησε ότι µια τέτοια ενέργεια θα
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µπορούσε να εκληφθεί ως προηγούµενο, αναγκάζοντας το Πανεπιστήµιο να καταβάλλει
όλες τις µελλοντικές δαπάνες χωρίς να είναι ξεκάθαρη η κυριότητα του ιδρύµατος.
Αντιθέτως, θα µπορούσε να προχωρήσει µόνο αν το Αστεροσκοπείο περνούσε ξεκάθαρα
στην ιδιοκτησία του100. Ως εκ τούτου, τα επόµενα χρόνια το Αστεροσκοπείο βρέθηκε σε
δεινή οικονοµική κατάσταση, µε αποτέλεσµα η µοναδική εργασία που πραγµατοποιήθηκε
µε επιτυχία να είναι η µικρή επέκταση του πενιχρού µετεωρολογικού δικτύου που ίδρυσε ο
Schmidt.
Μπορεί ο Schmidt να επέδειξε αξιόλογο έργο στο Αστεροσκοπείο, ωστόσο δεν είχε
κάποια σχέση µε την πανεπιστηµιακή διδασκαλία της αστρονοµίας. Αυτό ήταν καθήκον
του Παπαδάκη, ο οποίος αρχικά προκήρυσσε σχετικά µαθήµατα, σταδιακά όµως
περιορίστηκε στη διδασκαλία των µαθηµατικών, µε αποτέλεσµα η αστρονοµία να µην
διδάσκεται για αρκετά χρόνια101. Το κενό αυτό καλύφθηκε µε την ανάθεση της υφηγεσίας
του µαθήµατος µάλλον το 1865 στον ∆ηµήτριο Κοκκίδη (Εικ. 11)102. Γεννηµένος στην
Αθήνα το 1840, ο ∆ηµήτριος ήταν γιος του Κοσµά Κοκκίδη (1799-1867), δηµοτικού
συµβούλου και συµβολαιογράφου, και αδελφός του Ιφικράτη Κοκκίδη (1833-1922),
στρατιωτικού µηχανικού και καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων. Ολοκληρώνοντας τις
γυµνασιακές σπουδές του εκλέχθηκε µετά από διαγωνισµό ως ένας από τους δύο
υποτρόφους που θα αποστέλλονταν για σπουδές αστρονοµίας µε δαπάνες του βαρόνου
Γεωργίου Σίνα103. Ο Κοκκίδης σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, όπου το 1862
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ, υποβάλλοντας διατριβή σχετικά µε τη µεταβολή των θέσεων
ορισµένων αστέρων104. Τα επόµενα χρόνια εργάστηκε στο Αστεροσκοπείο του Βερολίνου
υπό τη διεύθυνση του Johann Franz Enke (1791-1865), και για µικρό διάστηµα στο
Παρίσι.
Πριν την ανάθεση της υφηγεσίας είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται ως βοηθός του
Schmidt στο Αστεροσκοπείο, διατηρώντας αυτή την άµισθη θέση παράλληλα µε τη
διδασκαλία του. Μετά τον θάνατο του Παπαδάκη το 1876, η Φιλοσοφική πρότεινε στο
Υπουργείο τον Κοκκίδη για την έδρα, και πράγµατι, λίγους µήνες αργότερα, στις 16
Απριλίου 1877, διορίστηκε ως έκτακτος καθηγητής. Στις 30 Μαρτίου 1881 προήχθη στη
βαθµίδα του επίτιµου και στις 8 Νοεµβρίου του επόµενου έτους έγινε τακτικός,
100

Π. Σ., 19 Ιουν. 1885.
Βλ. Π. Σ., 10 Φεβ. 1865.
102
Για τον ∆. Κοκκίδη βλ. Κ. Φ. Σκόκου, Ηµερολόγιον του 1897, 207-208· Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, Ι∆΄, 673 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 17-18.
103
Για τον κανονισµό του διαγωνισµού βλ. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 16, 2 Ιουνίου 1858.
104
D. K. Kokides, Disquisitio de Variationibus Declinationum Stellarum θ Ursae Majoris et β Draconis,
Berolini 1862.
101
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διδάσκοντας στο Πανεπιστήµιο µέχρι τον θάνατό του στις 7 Μαρτίου 1896. Παράλληλα,
δίδαξε µαθήµατα αστρονοµίας, γεωδαισίας, µηχανικής και κοσµογραφίας στη Σχολή
Ευελπίδων και τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων.

Εικ. 11: ∆ηµήτριος Κ. Κοκκίδης (1840-1896)
(Κ. Φ. Σκόκου, Ηµερολόγιον του 1897)

Παρά τις καλές σπουδές του ο Κοκκίδης δεν έχει να επιδείξει σηµαντικό
επιστηµονικό έργο, καθώς εντοπίζεται µόλις µία δηµοσίευσή του το 1865 στο περιοδικό
Archiv der Mathematik und Physik105. Αντιθέτως, παρουσίασε αξιόλογο εκλαϊκευτικό
έργο, δηµοσιεύοντας πολλά άρθρα, κυρίως για την αστρονοµία, σε περιοδικά όπως η
Πανδώρα, ο Ιλισσός, ο Παρνασσός, η Εστία, το Αθήναιον ή ο Προµηθεύς. Πολλά από αυτά
αποτελούν εξαιρετικά σοβαρές εργασίες, µέσα από τις οποίες µπορεί κανείς να
διαπιστώσει την ενηµέρωση του Κοκκίδη για σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις106. Η
σηµαντικότερη όµως προσπάθειά του αφορά τη φροντίδα για την έκδοση εκπαιδευτικών
εγχειριδίων. Αναφορικά µε την αστρονοµία, έως τότε το µοναδικό σύγγραµµα που υπήρχε
ήταν η Πρακτική Αστρονοµία του «ιατροδιδασκάλου» ∆ιονυσίου Πύρρου του Θετταλού
(1777-1853) που είχε εκδοθεί λίγο µετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους107. Ο
Κοκκίδης, ως καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, υποχρεωνόταν από το νόµο να

105

D. K. Kokides, “Ueber die Berücksichtigung des Fehlers, welcher bei Berechnung der Auf- und
Untergänge der Sonne und des Mondes dadurch entsteht, dass der zuerst auf- oder unter- gebende Punct des
Raudes des Gestirns nicht genan die in den Ephemeriden angegebene Declination des Mittelpuncts desselben
hat”, Archiv der Mathematik und Physik 44 (1865): 255-258.
106
Βλ. ενδεικτικά ∆. Κ. Κοκκίδου, Περί ηλίου, Αθήνα 1877 [αναδηµοσίευση από το Αθήναιον 5 (1876): 5,
49-68, 143-153, 363-386] και του ιδίου, «Περί της ανακαλύψεως ουρανίων σωµάτων δια του υπολογισµού»,
Αθήναιον 8 (1879): 159-197. Στο πρώτο µπορεί κανείς να διαπιστώσει την ένταξη της αρχής διατήρησης της
ενέργειας και της φασµατοσκοπικής ανάλυσης στην ανάλυση του θέµατος, ενώ το δεύτερο αποτελεί µια
εξαιρετική και κάθε άλλο παρά εκλαϊκευτική περιγραφή των βασικών αρχών της ουράνιας µηχανικής.
107
∆ιονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, Πρακτική Αστρονοµία περιέχουσα την µυθολογικήν ιστορίαν και
καταγραφήν των δώδεκα πλανητών και κοµητών και των εκατόν δέκα αστερισµών του ουρανού, µετά των
3448 αστέρων αυτών, Αθήνα 1836.
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προχωρήσει στην έκδοση των µαθηµάτων του. Κατά συνέπεια, από τη δεκαετία του 1870
προχώρησε στην έκδοση λιθογραφηµένων συγγραµµάτων αστρονοµίας, γεωδαισίας,
κοσµογραφίας και θεωρητικής µηχανικής, τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν ως
υψηλού επιπέδου. Τα συγκεκριµένα βιβλία προορίζονταν βέβαια για τους µαθητές των
στρατιωτικών σχολών, ωστόσο φαίνεται ότι κυκλοφορούσαν λιθογραφηµένα φυλλάδια µε
τµήµατα των παραπάνω έργων και για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Ο Γρηγόριος
Ξενόπουλος, φοιτητής στο φυσικοµαθηµατικό τµήµα το 1883, δεν παρέλειψε να
καυτηριάσει την έλλειψη συγγράµµατος αναφέροντας: «ταχτικά κάθε χρόνο, στο πρώτο
του µάθηµα ο Κοκκίδης έλεγε: “Μη φροντίσετε γι’ Αστρονοµία· σε λίγο θα βγει η δική
µου”. Και δεν έβγαινε ποτέ»108. Τον επόµενο χρόνο κυκλοφόρησε τελικά ο πρώτος τόµος
της αστρονοµίας του Κοκκίδη, για να ακολουθήσει ο δεύτερος τρία χρόνια αργότερα,
εκδόσεις που τελικά πραγµατοποιήθηκαν µε δαπάνη της Σχολής Ευελπίδων και του
Υπουργείου Στρατιωτικών αντίστοιχα109.
Με την έκδοση αυτή καλύφθηκε ένα σηµαντικό κενό που συνόδευε την επί δύο
δεκαετίες διδασκαλία της αστρονοµίας στο Πανεπιστήµιο. Ο Κοκκίδης ήδη από τη θέση
του υφηγητή παρέδιδε ανελλιπώς δύο µαθήµατα: τη θεωρητική αστρονοµία, όπως
αναφερόταν εκείνη την εποχή η ουράνια µηχανική, και τη σφαιρική αστρονοµία, δηλαδή
τη µελέτη της θέσης των άστρων ταυτόχρονα µε τη θεωρία των διάφορων αστρονοµικών
οργάνων. Αν τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας του εντοπίζονται στα προγράµµατα
επιπλέον µαθήµατα «δηµώδους» αστρονοµίας, τις κατοπινές δεκαετίες το µάθηµα έχει
µεταβληθεί σε στοιχειώδη αστρονοµία, απευθυνόµενο περισσότερο στους φοιτητές του
φυσικού τµήµατος, ενώ ορισµένες φορές ο Κοκκίδης εξήγγειλε µαθήµατα γεωδαισίας και
µετεωρολογίας. Βέβαια, στις αρχές της δεκαετίας του 1890 η τελευταία συνήθως
διδασκόταν στο µάθηµα της γενικής πειραµατικής φυσικής, αποτελώντας ξεχωριστό
κεφάλαιο όπου εκθέτονταν τα βασικά φαινόµενα και τα σχετικά όργανα110. Παράλληλα,
πληροφορούµαστε ότι την ίδια εποχή στα µαθήµατα του Κοκκίδη περιλαµβάνεται και η
φυσική αστρονοµία, δηλαδή «αι δια την εφαρµογήν της φυσικής εν τη µελέτη των
ουρανίων σωµάτων νεώτεραι ανακαλύψεις», µε άλλα λόγια ο ανερχόµενος κλάδος της
αστροφυσικής. Τέλος, µε την ανάληψη της διεύθυνσης του Αστεροσκοπείου, ο Κοκκίδης
108

Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η ζωή µου σαν µυθιστόρηµα. Αυτοβιογραφία, Αθήνα: Αδελφοί Βλάσση, 1984,
174-175.
109
∆ηµήτριος Κ. Κοκκίδης, Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων. Μαθήµατα Αστρονοµίας. Τόµος πρώτος.
∆απάνη της Σχολής των Ευελπίδων, Αθήνα 1884 και του ιδίου, Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων.
Μαθήµατα Αστρονοµίας. Τόµος δεύτερος. Εκδίδονται δαπάνη του Υπουργείου των Στρατιωτικών, Αθήνα
1887. Να σηµειωθεί ότι το ίδιο έτος ο Κοκκίδης εξέδωσε και ένα εγχειρίδιο κοσµογραφίας για τους µαθητές
των γυµνασίων.
110
Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 5 Οκτ. 1891.
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άρχισε να ασκεί για πρώτη φορά τους φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος σε
αστρονοµικές παρατηρήσεις εν είδει φροντιστηριακής διδασκαλίας111.
Κατά την πέµπτη κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη αποφασίστηκε να
αναδιοργανωθεί το Αστεροσκοπείο και για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ως διευθυντής ο
∆ηµήτριος Γ. Αιγινήτης (Εικ. 12)112. Γεννηµένος στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 1862, ο
Αιγινήτης άνηκε σε µία από τις παλαιότερες αθηναϊκές οικογένειες. Το 1879 αποφοίτησε
από το Βαρβάκειο Λύκειο και γράφτηκε στο µαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου, όπου
το 1886 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα. Μετά από αίτηση του ιδίου και µε τις
συστάσεις του µαθηµατικού τµήµατος έλαβε υποτροφία από το Πανεπιστήµιο ύψους 300
δραχµών το µήνα για να σπουδάσει αστρονοµία στο εξωτερικό επί τριετία, η οποία
αργότερα παρατάθηκε κατά ένα έτος και αυξήθηκε κατά 100 δραχµές, αποτελώντας έτσι
την έως τότε υψηλότερη υποτροφία για σπουδές φυσικοµαθηµατικών επιστηµών113. Τα
επόµενα τέσσερα χρόνια εργάστηκε στο Αστεροσκοπείο των Παρισίων, που εκείνη την
εποχή διατελούσε υπό τη διεύθυνση του ναυάρχου Amédée Mouchez (1821-1892). Ο
Αιγινήτης παρέµεινε στο Παρίσι µέχρι τον Μάιο του 1890, δηµοσιεύοντας ορισµένα
άρθρα µε αστρονοµικές παρατηρήσεις κυρίως στα Comptes rendus της Ακαδηµίας, αλλά
και µία εργασία στα Annales του παρισινού Αστεροσκοπείου σχετικά µε την ευστάθεια
του ηλιακού συστήµατος, όπου υποστήριξε ότι οι κινήσεις της Γης και του Κρόνου
µεταβάλλονταν περιοδικά114.
Τον Αύγουστο του 1889, µέσω του αξιωµατικού του µηχανικού Πέτρου Λυκούδη
(1843-1913), έλαβε την πρόσκληση της Κυβέρνησης να επιστρέψει στην Ελλάδα για να
αναλάβει τη διεύθυνση του Αστεροσκοπείου. Ο Αιγινήτης αποδέχθηκε την πρόταση
θέτοντας ως όρους την προµήθεια των αναγκαίων οργάνων, συµπεριλαµβανοµένου ενός
τηλεσκοπίου αξίας 170.000 φράγκων, κατάλληλα κτήρια, επαρκές προσωπικό της
επιλογής του και µηνιαίο µισθό 1.000 δραχµών115. Ιδιαίτερα το ύψος του µισθού,
σκανδαλώδες ποσό για έναν δηµόσιο υπάλληλο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τελικά
111

Π. Σ., 28 Απρ. 1884 και Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1883/84, 60.
Για βιογραφικά σηµειώµατα του ∆. Αιγινήτη βλ. Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν
Λεξικόν, Β΄, 254-276· Κωνστ. Φ. Σκόκου, Εθνικόν Ηµερολόγιον του 1890, 81-86· Βιογραφίαι ζώντων
καθηγητών, 89-91· ∆ηµ. Αιγινήτου τεσσαρακονταετηρίς 1890-1930, Αθήνα 1931· Νέα Εστία, τεύχ. 100, 15
Φεβρουαρίου 1931, 175-184· Πέτρος Κοντός, ∆ηµήτριος Αιγινήτης, Θεσσαλονίκη 1935· ∆. Ν. Λαµπαδάριος,
«Περί του ∆ηµητρίου Αιγινήτου», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 11 (1936): 44-50· Μ. Κ. Στεφανίδης,
Ιστορία, Β΄, 33-35 και Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Β΄, 485-486.
113
Π. Σ., 24 Ιαν. και 21 Ιουν. 1886.
114
Για ένα απόσπασµα αυτής της εργασίας βλ. D. Eginitis, “Sur la stabilité du système solaire”, Comptes
rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 108 (1889) : 1156-1159.
115
∆ηµήτριος Αιγινήτης, Το έργον µιας εικοσιπενταετίας, 1890-1915, Αθήνα 1916, 9-10. Το συγκεκριµένο
έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξιστόρηση των γεγονότων υπό την σκοπιά του ίδιου του
Αιγινήτη.
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χρειάστηκε να ψηφιστεί ειδικός νόµος ώστε τον Ιούνιο του 1890 να αναλάβει ο Αιγινήτης
τη διεύθυνση του Αστεροσκοπείου116. Σύµφωνα µε αυτόν, διευθυντής διοριζόταν
διδάκτωρ των µαθηµατικών ή φυσικών επιστηµών, ο οποίος εργάστηκε τουλάχιστον επί
διετία σε µεγάλο ευρωπαϊκό αστεροσκοπείο, έχοντας δώσει δείγµατα της επιστηµονικής
ικανότητάς του «δια δηµοσιεύσεως ευδοκίµων αστρονοµικών παρατηρήσεων και
µελετών». Προβλεπόταν τελικά µηνιαίως µισθός 600 δραχµών που µπορούσε να αυξηθεί
µέσω επιµισθίου από το Πανεπιστήµιο για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των
φοιτητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος.
Σύντοµα ακολούθησε το νοµοτελεστικό διάταγµα µε τον κανονισµό του
Αστεροσκοπείου, από το οποίο αξίζει να παραθέσουµε το πρώτο άρθρο που περιγράφει τις
επιστηµονικές εργασίες που θα έπρεπε να εκτελούνται:
α) η έρευνα των νόµων του σύµπαντος δια συστηµατικών αστρονοµικών
παρατηρήσεων, β) η σπουδή και εξέτασις του κλίµατος της Ελλάδος, των
ατµοσφαιρικών

φαινοµένων,

του

γηΐνου

µαγνητισµού,

του

ατµοσφαιρικού

ηλεκτρισµού και των σεισµών δια προσφόρων παρατηρήσεων και µελετών, γ) Η
δηµοσίευσις ηµερησίων µετεωρολογικών δελτίων, ιδία δε προγνώσεων και
προαγγελιών των καταιγίδων, των τρικυµιών και των καθ’ όλου ατµοσφαιρικών
τροπών και µεταβολών χάριν της ναυτιλίας, της γεωργίας και του εµπορίου, δ) η
άσκησις αξιωµατικών του χερσαίου και του ναυτικού στρατού εις την πρακτικήν
γεωδαισίαν και την αστρονοµικών ναυτιλίαν, εις γεωγραφικά έργα και καθ’ όλου εις
τα πρακτικά της αστρονοµίας και της µετεωρολογίας µελετήµατα προς χρείας του
στρατού, ε) ο προσδιορισµός των γεωγραφικών θέσεων των πόλεων, των λιµένων και
των κυριωτάτων µερών της Ελλάδος, στ) η µελέτη και ο κανονισµός των
χρονοµέτρων του Β. ναυτικού, ζ) η κοινοποίησις της ακριβούς ώρας των Αθηνών εις
τους λιµένας, τας πόλεις και τους σταθµούς των σιδηροδρόµων χάριν του ναυτικού
και της επικοινωνίας, η) η γύµνασις των φοιτητών του φυσικού και του µαθηµατικού
τµήµατος της εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω φιλοσοφικής σχολής περί τας
αστρονοµικάς, τας µετεωρολογικάς και τας µαγνητικάς παρατηρήσεις και η
καθοδηγία αυτών και υφήγησις προς επιστηµονικάς ερεύνας της εντάσεως της
βαρύτητος, των κλιµατολογικών ιδιοτήτων των διαφόρων µερών της Ελλάδος, του
σχήµατος της γης, των ατµοσφαιρικών φαινοµένων και των καθ’ όλου φυσικών
117

νόµων εν τη ηµετέρα χώρα και τη επιστήµη

116

.

Νόµος ˏΑΩΛΘ΄ «Περί διευθυντού του αστεροσκοπείου», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 121, 30 Μαΐου
1890.
117
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 167, 10 Ιουλίου 1890.
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Οι τελευταίοι έπρεπε µάλιστα να προσκοµίζουν τη σχετική απόδειξη του διευθυντή κατά
την προσέλευσή τους στις διδακτορικές εξετάσεις. Επιπλέον, προβλέπονταν θέσεις
βοηθών που θα εκπαιδεύονταν από τον διευθυντή, η ίδρυση µετεωρολογικών σταθµών και
η έκδοση πραγµατειών. Με άλλα λόγια, ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε ένα σύγχρονο
ερευνητικό ίδρυµα, που παράλληλα θα συµµετείχε στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο
δεν θα περιοριζόταν στην καθαρή έρευνα, αλλά θα είχε και πρακτική χρησιµότητα στο
κράτος και την κοινωνία, µέσω υπηρεσιών που θεωρούνταν δεδοµένες στο τέλος του 19ου
αιώνα.
Η κακή οικονοµική κατάσταση της χώρας ωστόσο δεν επέτρεψε την άµεση
υλοποίηση όλων αυτών των στόχων και των όρων του Αιγινήτη. Το Αστεροσκοπείο
ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 1891 µόνο µε πίστωση 16.000
δραχµών από το Πανεπιστήµιο για την επισκευή των κτηρίων και των οργάνων118. Ο
Αιγινήτης στην πρώτη του έκθεση προς την πρυτανεία περιέγραψε την τραγική κατάσταση
στην οποία βρήκε το Αστεροσκοπείο και τις πρώτες του ενέργειες119. Ιδιαίτερη βαρύτητα
έδωσε στις υπηρεσίες ώρας που προσέφερε το ίδρυµα και στην ανάπτυξη ενός δικτύου
µετεωρολογικών σταθµών, δηµιουργώντας πολλούς νέους επαρχιακούς σταθµούς που
λειτουργούσαν υπό τη διεύθυνση νοµοµηχανικών, καθηγητών και διδασκάλων.
Παράλληλα, δηµιούργησε µια σεισµολογική υπηρεσία για την καταγραφή και µελέτη των
σεισµικών φαινοµένων. Το αστρονοµικό τµήµα, αντιθέτως, θα έπρεπε να αναµένει, καθώς
η ανάπτυξή του απαιτούσε την αγορά σύγχρονου τηλεσκοπίου, που δεν επέτρεπαν τα
οικονοµικά της εποχής. Μέσω δωρεών και εράνων αγοράστηκαν δύο νέα τηλεσκόπια,
ωστόσο η εκµετάλλευση δωρεών όπως εκείνη του Μαρίνου Κοργιαλένιου (1839-1911),
προσωπικού φίλου του Αιγινήτη, θα υλοποιούνταν αρκετά αργότερα, καθυστέρηση που
οφειλόταν και στον ίδιο τον Αιγινήτη120. Πάντως, το 1895 το Αστεροσκοπείο χωρίστηκε
επίσηµα σε τρία τµήµατα: το αστρονοµικό, το µετεωρολογικό και το γεωδυναµικό121. Στο
καθένα από αυτά προβλέφθηκε η πρόσληψη ειδικού επιστήµονα, βοηθού (διδάκτορα του
µαθηµατικού ή του φυσικού τµήµατος), δοκίµου (αποφοίτου γυµνασίου) και κλητήρα. Το
µετεωρολογικό τµήµα αρχικά ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μαλτέζος και το γεωδυναµικό ο
υφηγητής

της

Παπαβασιλείου.
118
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ορυκτολογίας

λειτουργία
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Πανεπιστήµιο

µετεωρολογικής

Σωκράτης

υπηρεσίας
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Λογοδοσία Γ. Μιστριώτου, 1890/91, 84, 160.
Βλ. Λογοδοσία, Π. Ιωάννου, 1891/92, 213-226.
120
Βλ. Ν. Ματσόπουλος, Η αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 92-94.
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Νόµος ˏΒΣϟΘ΄ «Περί οργανισµού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως,
αρ. 13, 13 Ιουλίου 1895.
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µετεωρολογικών σταθµών ο Αιγινήτης εξέδωσε σύντοµα το σχετικό εγχειρίδιο122, ενώ οι
παρατηρήσεις που ξεκίνησαν αµέσως θα κατέληγαν αργότερα στο έργο του για το κλίµα
των Αθηνών και της Αττικής123. Τον Οκτώβριο του 1898 εκδόθηκε νέος, λεπτοµερής
κανονισµός του Αστεροσκοπείου, όπου στις εργασίες του προστέθηκε η υποχρέωση
έκδοσης ενός τουλάχιστον τόµου ετησίως του Annales de l’Observatoire National
d’Athènes, όπου θα δηµοσιεύονταν οι παρατηρήσεις και οι µελέτες του Αστεροσκοπείου,
ενώ στο σκοπό του προστέθηκε η µελέτη «της φυσικής καταστάσεως και της χηµικής
συστάσεως των ουρανίων σωµάτων», ενσωµατώνοντας έτσι θεωρητικά τις σύγχρονες
τάσεις της έρευνας124.

Εικ. 12: ∆ηµήτριος Γ. Αιγινήτης (1862-1934)
(Κωνστ. Φ. Σκόκου, Ηµερολόγιον του 1890)

Όπως αναφέραµε, το διάταγµα διορισµού του Αιγινήτη στη θέση του διευθυντή και
ο πρώτος κανονισµός τους Αστεροσκοπείου προέβλεπαν για πρώτη φορά τη σύνδεση του
ιδρύµατος µε το Πανεπιστήµιο µέσω της διδασκαλίας. Καθώς αυτό αποτελούσε έναν
έµµεσο τρόπο ώστε τελικά ο Αιγινήτης να καταλάβει και µια πανεπιστηµιακή έδρα, η
αντίδραση της Φιλοσοφικής δεν υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Τον Ιανουάριο του 1891 το
Υπουργείο ζήτησε τη γνώµη της Σχολής για το διορισµό του ως καθηγητή της
µετεωρολογίας και «των συγγενών αυτής επιστηµών». Αυτή απάντησε ότι αν επρόκειτο να
συσταθεί νέα έδρα θα έπρεπε να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία, ενώ για το
µέρος του κανονισµού που καθόριζε την άσκηση των φοιτητών δήλωσε αναρµόδια125.
Λίγους µήνες αργότερα, µε αφορµή την επικύρωση των γενικών µαθηµάτων του
122

∆. Αιγινήτης, Πρακτική Μετεωρολογία, ή οδηγίαι προς χρήσιν των εν Ελλάδι µετεωρολογικών σταθµών,
Αθήνα 1892.
123
∆ηµήτριος Αιγινήτης, Το κλίµα της Ελλάδος. Μέρος Α΄: Το κλίµα των Αθηνών, Αθήνα 1907 και Το κλίµα
της Ελλάδος. Μέρος Β΄: Το κλίµα της Αττικής, Αθήνα 1908.
124
Βλ. Νόµοι και διατάγµατα (1895-1900), 30-43.
125
Π. Σ. Φ. Σ., 17 Ιαν. 1891.
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φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, το Υπουργείο ζήτησε να περιληφθούν σε αυτά η φυσική
αστρονοµία και η θεωρητική και πρακτική µετεωρολογία, µε την τελευταία να έχει ως
στόχο την εκπαίδευση των αποφοίτων ώστε να αναλάβουν τους κατά τόπους
µετεωρολογικούς σταθµούς. Οι καθηγητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος τόνισαν ότι
η φυσική αστρονοµία διδασκόταν ήδη από τον Κοκκίδη και η µετεωρολογία
περιλαµβανόταν στο µάθηµα της φυσικής, τονίζοντας για την τελευταία ότι δεν υπήρχε
ανάλογη έδρα σε κανένα ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο. Επιπλέον, διαφώνησαν µε την επιβολή
δύο νέων µαθηµάτων στους φοιτητές και εξέφρασαν τη δυσφορία τους για τις προβλέψεις
των διαταγµάτων σχετικά µε την υποχρεωτική διδασκαλία στο Αστεροσκοπείο, χωρίς
µάλιστα να έχει ερωτηθεί σχετικά η Σχολή. Παράλληλα, τόνισαν ότι παντού τα
αστεροσκοπεία χρησίµευαν «µόνον προς εξάσκησιν των µελλόντων να καταστώσιν
αστρονόµοι» και ότι σκοπός τους «δεν είνε η εν αυτώ διδασκαλίαν αλλ’ η εκτέλεσις
αστρονοµικών παρατηρήσεων προς προαγωγήν της Επιστήµης». Αν ο διευθυντής του
Αστεροσκοπείου επιθυµούσε να παραδίδει θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα, όπως
προέβλεπε ο νόµος, µπορούσε να το πράξει για όσους ενδιαφέρονταν, ωστόσο δεν
µπορούσαν να υποχρεωθούν σε αυτό όλοι οι φοιτητές. Τέλος, η Σχολή διατηρούσε το
δικαίωµα να αποφασίσει ποιος ήταν ικανός να παραδίδει πανεπιστηµιακά µαθήµατα126.
Παρά την επιµονή του Υπουργείου που ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις, η στάση της
Σχολής δεν µεταβλήθηκε127.
Ο θάνατος του Κοκκίδη άνοιξε το δρόµο για το διορισµό του Αιγινήτη στην
πολυπόθητη πανεπιστηµιακή έδρα, καθώς λίγες ηµέρες αργότερα το Υπουργείο ζήτησε τη
σχετική γνωµοδότηση της Σχολής και αυτός αποτελούσε τον µοναδικό υποψήφιο.
Ωστόσο, σε αντίθεση µε την πρακτική που είχε καθιερωθεί, δεν υποβλήθηκαν στη Σχολή
τα διπλώµατα και τα έργα του υποψηφίου, ώστε να κριθεί βάσει αυτών. Αυτό προκάλεσε
την αντίδραση ορισµένων καθηγητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, οι οποίοι
θεωρούσαν ότι η αξία του καθενός κρινόταν κατά πρώτο λόγο από τα επιστηµονικά έργα
που είχε παρουσιάσει, κάτι που άλλωστε προέβλεπε και η σχετική νοµοθεσία. Ο Κ.
Μητσόπουλος, λόγου χάρη, τόνισε ότι η αστρονοµία δεν ασχολούνταν πια µόνο µε την
κίνηση των ουρανίων σωµάτων αλλά και µε το «ποιόν» τους, συνδεόµενη έτσι στενά µε το
νέο κλάδο της αστροφυσικής. Πώς θα µπορούσαν να κρίνουν τις ικανότητες του
υποψηφίου σε αυτό τον κλάδο αν δεν µελετούσαν τα σχετικά έργα του; Παρά τις
αντιδράσεις αυτές, στη µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο Αιγινήτης έλαβε την
126
127

Π. Σ. Φ. Σ., 5 Οκτ. 1891.
Π. Σ. Φ. Σ., 6 Μαρ. 1892.
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πρόταση της Σχολής128. Στις 19 Σεπτεµβρίου του 1896 ο Αιγινήτης διορίστηκε στην έδρα
της αστρονοµίας, παράλληλα µε τη διεύθυνση του Αστεροσκοπείου, θέσεις που διατήρησε
µέχρι τον θάνατό του στις 13 Μαρτίου του 1934.
Έτσι, ο Αιγινήτης ξεκίνησε να διδάσκει στο Πανεπιστήµιο ένα µάθηµα γενικής
αστρονοµίας, ενώ τον επόµενο χρόνο εξέδωσε σε λιθογραφηµένη µορφή τα µαθήµατά του,
επιλέγοντας αυτή τη µορφή ώστε το βιβλίο να µπορεί να βελτιώνεται συνεχώς. Το
εγχειρίδιό του περιλαµβάνει τη σφαιρική αστρονοµία, την πρακτική αστρονοµία, δηλαδή
την περιγραφή των αστρονοµικών οργάνων, την περιγραφή των πλανητών και των
άστρων, την ουράνια µηχανική και τη νέα φυσική αστρονοµία129. Επιπλέον, τον Νοέµβριο
του 1897 ιδρύθηκε και το αστρονοµικό φροντιστήριο για την υποχρεωτική θεωρητική και
πρακτική διδασκαλία των φοιτητών του µαθηµατικού και του φυσικού τµήµατος, µε τη
θεωρητική-φροντιστηριακή διδασκαλία να πραγµατοποιείται στο Πανεπιστήµιο και την
πρακτική

στο

Αστεροσκοπείο130.

Κάθε

χρόνο

περίπου

30-40

φοιτητές

του

φυσικοµαθηµατικού τµήµατος ασκούνταν θεωρητικά και πρακτικά στην αστρονοµία.
Ο ∆ηµήτριος Αιγινήτης ανέπτυξε πολυσχιδή δραστηριότητα, επιστηµονική,
διδακτική, συγγραφική και κοινωνική, η εξέταση της οποίας υπερβαίνει κατά πολύ τα
χρονικά όρια που έχουν τεθεί στην παρούσα διατριβή. ∆ηµοσίευσε µεγάλο αριθµό
εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συνέγραψε πολλά εκλαϊκευτικά βιβλία και
άρθρα, αλλά και εκπαιδευτικά συγγράµµατα, συµµετείχε σε αρκετά διεθνή συνέδρια,
επιτροπές και επιστηµονικές εταιρείες, πρωτοστάτησε στην υιοθέτηση του παγκόσµιου
χρονοµετρικού συστήµατος των ωριαίων ατράκτων και της ώρας ανατολικής Ευρώπης
από το πρωί της 15/28 Ιουλίου 1916, αλλά και στην εισαγωγή του Γρηγοριανού
ηµερολογίου την 1η Φεβρουαρίου 1923, το οποίο η Εκκλησία υιοθέτησε πάνω από ένα
χρόνο αργότερα. Επιπλέον, διατέλεσε δύο φορές υπουργός Παιδείας, το 1917 στην
κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Ζαΐµη και το 1926 στην κυβέρνηση του στρατηγού
Θεόδωρου Πάγκαλου, ενώ πρωτοστάτησε και στην ίδρυση της Ακαδηµίας Αθηνών, της
οποίας διατέλεσε τακτικό µέλος, πρόεδρος (1929) και γενικός γραµµατέας (1933-34).
Βέβαια, παραµένει γεγονός ότι ο Αιγινήτης δεν ήταν ικανός παρατηρητής, όπως προκύπτει
από το φιάσκο των παρατηρήσεων του κοµήτη του Halley το 1910, που έδωσαν λαβή για
µια εκστρατεία εναντίον του, παρότι τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση131. Από την
άλλη πλευρά, παραµένει επίσης γεγονός ότι υπήρξε ένας άνθρωπος µε τεράστιες
128

Π. Σ. Φ. Σ., 14 Μαρ. 1896.
∆ηµήτριος Αιγινήτης, Γενική Αστρονοµία, Αθήνα 1897 (Λιθόγραφο).
130
Νόµοι και διατάγµατα (1895-1900), 15-16.
131
Βλ. Ν. Ματσόπουλος, Η αστρονοµία στην σύγχρονη Ελλάδα, 94.
129
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διοικητικές ικανότητες, ένας ικανότατος µάνατζερ θα λέγαµε σήµερα, που επέλυε πλήθος
προβληµάτων, ορισµένες φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Χωρίς αυτόν ενδεχοµένως
το Αστεροσκοπείο να µην είχε λάβει εκείνη την εποχή τη σύγχρονη µορφή του. Η πλήρης
αποτίµηση του έργου και της διδασκαλίας του ∆ηµητρίου Αιγινήτη αναµένει ακόµα τον
σύγχρονο βιογράφο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Μολονότι οι ιστορικοί σε γενικές γραµµές συµφωνούν ότι η φυσική εµφανίστηκε ως
αυτόνοµος επιστηµονικός κλάδος στα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, διαφωνούν στις
εκτιµήσεις τους για το πώς ακριβώς συνέβη αυτό. Ορισµένοι δίνουν έµφαση στη
µεθοδολογία και τις τεχνικές, άλλοι σε θεσµικούς παράγοντες, ενώ κάποιοι άλλοι τονίζουν
το ρόλο εννοιών όπως, λόγου χάρη, την ανάδυση της έννοιας της ενέργειας ως
ενοποιητικής αρχής. Σε κάθε περίπτωση, παραµένει γεγονός ότι η σύγχρονη διάκριση των
επιστηµονικών πεδίων όπως τη συναντάµε στην επιστηµονική φιλολογία και την
οργάνωση των πανεπιστηµίων και άλλων ιδρυµάτων δεν ίσχυε αναγκαστικά σε κάθε
εποχή και κάθε περιβάλλον1. Για παράδειγµα, επί πολλούς αιώνες τοµείς όπως η οπτική
και η υδροστατική άνηκαν στον κλάδο των «εφαρµοσµένων µαθηµατικών» και ως τέτοιες
αποτελούσαν καθιερωµένα διδακτικά αντικείµενα στα πανεπιστήµια, ενώ δεν συνέβαινε
το ίδιο µε σχετικά νέες επιστήµες όπως ο ηλεκτρισµός και ο µαγνητισµός. Στο τέλος του
18ου αιώνα η οριοθέτηση του αντικειµένου, του περιεχοµένου και των µεθόδων της
φυσικής έναντι κλάδων όπως τα µαθηµατικά και η χηµεία δεν ήταν ακόµα σαφώς
προσδιορισµένη και κοινώς αποδεκτή. Ο Thomas Kuhn εισήγαγε τη διάκριση µεταξύ
κλασικών-µαθηµατικών και βακωνικών-πειραµατικών επιστηµών και υποστήριξε ότι
µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχε σαφής διαχωρισµός µεταξύ αυτών των πεδίων,
ακόµα και σε θεσµικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Στην ανάδυση του κλάδου της
σύγχρονης φυσικής συνέβαλαν αφενός ο διαχωρισµός της έρευνας στα µαθηµατικά και τις
φυσικές επιστήµες, καθώς τα «καθαρά µαθηµατικά» κατέλαβαν κεντρική θέση στην
έρευνα των µαθηµατικών, αφετέρου η άρση των διανοητικών και θεσµικών φραγµών που
διαχώριζαν τις κλασικές από τις βακωνικές επιστήµες µέσω της ταχύτατης και πλήρους
µαθηµατικοποίησης ορισµένων πειραµατικών πεδίων2.
Στη Γαλλία, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά η
εξειδίκευση, η θεσµική αναγνώριση και η διαφοροποίηση στη φυσική, τη χηµεία και τη
φυσική ιστορία ως ξεχωριστών κλάδων. Στο µέσο του 18ου αιώνα εµφανίστηκε ο όρος la
1

Για µια γενική προσέγγιση στο ζήτηµα της ταξινόµησης των επιστηµών βλ. Nicholas Fisher, “The
classification of the sciences”, R. C. Olby et al. (eds.), Companion to the History of Modern Sciences,
London: Routledge, 1990, 853-868.
2
Thomas S. Kuhn, “Mathematical versus Experimental Traditions in the Development of Physical Science”,
Journal of Interdisciplinary History 7 (1976): 1-31.
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physique, όταν θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά έδρα µε τον τίτλο physique expérimentale
για τον Jean-Antoine Abbé Nollet (1700-1770), η οποία υπήρξε αποτέλεσµα των
εξαιρετικά δηµοφιλών διαλέξεών του όπου χρησιµοποιούσε εκτεταµένα πειραµατικές
επιδείξεις. Σταδιακά δηµιουργήθηκαν ανάλογες έδρες σε σχολές µηχανικών και η
εδραίωση αυτού του κλάδου επετεύχθη το 1785 µε τη δηµιουργία τµήµατος «πειραµατικής
φυσικής» στην Ακαδηµία Επιστηµών. Ωστόσο το τµήµα τοποθετήθηκε στον τοµέα των
«µαθηµατικών επιστηµών», µαζί µε τη γεωµετρία, τη µηχανική και την αστρονοµία, και
όχι σε εκείνον των «φυσικών επιστηµών», όπου άνηκαν η χηµεία και η µεταλλουργία, η
ορυκτολογία και η φυσική ιστορία, η βοτανική και η γεωργία, και η ανατοµία. Με την
αναδιοργάνωση του Institut πια το 1803, το τµήµα έλαβε την ονοµασία physique générale,
παραµένοντας όµως στον ίδιο τοµέα, µειώνοντας έτσι την έµφαση στο πείραµα και
υπονοώντας µια περισσότερο µαθηµατική προσέγγιση3. Η διάκριση µεταξύ physique
générale και physique particulière συνηθιζόταν από παλαιότερα στη Γαλλία, µε την πρώτη
να ασχολείται µε τις γενικές ιδιότητες των σωµάτων και τη δεύτερη να περιορίζεται στα
φαινόµενα που σχετίζονταν µε το νερό, τον αέρα και τα αβαρή ρευστά, διάκριση που
διατηρήθηκε και αργότερα στη θετικιστική ταξινόµηση των επιστηµών. Ωστόσο η εκλογή
των νέων µελών του τµήµατος αντιπροσώπευε µια τάση συνδυασµού της πειραµατικής και
της µαθηµατικής προσέγγισης, γεγονός που δεν ήταν άσχετο µε την κυρίαρχη προσέγγιση
στη φυσική εκείνη την εποχή. Το πρόγραµµα του Laplace, στοχεύοντας στην αναγωγή
όλων των φυσικών φαινοµένων στην δράση ελκτικών και απωστικών δυνάµεων µεταξύ
των σωµατιδίων της ύλης και των αβαρών ρευστών, συνένωσε τις πειραµατικές,
θεωρητικές και µαθηµατικές διαστάσεις του αντικειµένου της φυσικής, δίνοντας µια νέα
συνοχή και ενότητα, ενώ η πολιτική και ακαδηµαϊκή ισχύς του εµπνευστή του κατέστησε
αυτό το ερευνητικό πρόγραµµα κυρίαρχο. Ακόµα και όταν αµφισβητήθηκε η κυριαρχία
του, µια νέα γενιά καθηγητών ή µαθητών της École Polytechnique επέκτεινε τη
µαθηµατική προσέγγιση και σε προηγουµένως πειραµατικά πεδία όπως η θερµότητα, ο
ηλεκτρισµός, ο µαγνητισµός και η οπτική. Η νέα γαλλική «µαθηµατική φυσική» που
αναπτύχθηκε στο πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα είχε σηµαντική επίδραση τόσο στη
Βρετανία όσο και στη Γερµανία, όπου υιοθετήθηκε και προσαρµόστηκε το γαλλικό
παράδειγµα, συµβάλλοντας έτσι στη συγκρότηση του πεδίου της σύγχρονης φυσικής4.
3

Maurice Crosland, Science under Control: The French Academy of Sciences, 1795-1914, Cambridge:
Cambridge University Press, 1992, 34-36, 146-148.
4
Σχετικά µε το τι ακριβώς µεταβιβάστηκε στη Βρετανία και πώς συντέλεσε στην ανάδυση της φυσικής εκεί
βλ. Maurice Crosland and Crosbie Smith, “The Transmission of Physics from France to Britain: 1800-1840”,
Historical Studies in the Physical Sciences 9 (1978): 1-61, ενώ για την ανάπτυξη της φυσικής στη Γερµανία
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Στη Βρετανία δεν υπήρχε η εννοιολογική και θεσµική συνοχή που παρατηρήθηκε
στη Γαλλία. Η παραδοσιακή «φυσική φιλοσοφία» αποτελούσε έναν αρκετά ευρύ όρο,
διατηρώντας δεσµούς µε τη γενική φιλοσοφία και περιλαµβάνοντας ακόµα και µια
θεολογική διάσταση. Στη Σκωτία, παρόλο που παρατηρήθηκε µια εννοιολογική διάκριση
της φυσικής φιλοσοφίας από τη χηµεία και τη φυσική ιστορία, απουσίαζε η προχωρηµένη
µαθηµατική ανάλυση. Στο Καίµπριτζ, αντιθέτως, αντικείµενα όπως η οπτική και η
µηχανική περιλαµβάνονταν στα «µεικτά µαθηµατικά», που αποτελούσαν µέρος του
καθιερωµένου µαθηµατικού tripos, και η ανάπτυξη της βρετανικής µαθηµατικής φυσικής
συνδέεται στενά µε αυτή την παράδοση. Η εισαγωγή γαλλικών µαθηµατικών µεθόδων και
φυσικών εννοιών οδήγησε στη δεκαετία του 1830 σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο
µαθηµατικής

εκλέπτυνσης

και

εφαρµογής,

ενοποιώντας

την

µελέτη

διάφορων

επιστηµονικών πεδίων, παρότι η εννοιολογική ενοποίηση παρέµενε ακόµα ζητούµενο. Στα
γερµανικά κράτη µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα η διδασκαλία της φυσικής δεν
πραγµατοποιούταν πάντα από εξειδικευµένους καθηγητές, καθώς συχνά στις θέσεις αυτές
διορίζονταν καθηγητές άλλων ειδικοτήτων µε εντελώς διαφορετικά επιστηµονικά
ενδιαφέροντα. Από παλαιότερα επίσης παρατηρήθηκε η διάκριση µεταξύ «θεωρητικής»
και «πειραµατικής» φυσικής, η δηµιουργία της οποίας ωστόσο υπήρξε καθαρά τεχνητή,
ανταποκρινόµενη σε παιδαγωγικές ανάγκες, χωρίς να απαντά απαραίτητα στην ερευνητική
πρακτική. Η διδασκαλία µέσω πειραµατικών επιδείξεων από καθηγητές που διέθεταν τα
απαραίτητα όργανα συνιστούσε τις «πειραµατικές» διαλέξεις, οι οποίες συνηθίζονταν
λόγω του χαµηλού µαθηµατικού υποβάθρου των φοιτητών. Οι περισσότερο αυστηρές
διαλέξεις, όπου οι φυσικές θεωρίες αναπτύσσονταν µέσω των µαθηµατικών,
περιγράφονταν ως «θεωρητική ή µαθηµατική» φυσική, ενώ θεσµικά ταξινοµούταν στα
εφαρµοσµένα µαθηµατικά, διδασκόµενα συνήθως από µαθηµατικούς5. Από τη δεκαετία
του 1830, µια νέα γενιά γερµανών επιστηµόνων, εκµεταλλευόµενη τις γνώσεις που
αποκόµισε από τη γαλλική µαθηµατική φυσική, µια εγχώρια φιλοσοφική παράδοση και
ορισµένες νέες αντιλήψεις περί µεθόδου και τεχνικών, προσπάθησε να ενοποιήσει
θεωρητικά διάφορα φυσικά φαινόµενα. Τελικά, µέχρι τα µέσα του αιώνα, χάρη στο έργο
κυρίως Βρετανών και Γερµανών, συγκροτήθηκε ο κλάδος της σύγχρονης φυσικής, µια

κατά το πρώτο µισό του αιώνα και τις γαλλικές επιδράσεις βλ. Kenneth L. Caneva, “From Galvanism to
Electrodynamics: The Transformation of German Physics and Its Social Context”, Historical Studies in the
Physical Sciences 9 (1978): 63-159.
5
Christa Jungnickel and Russell McCormmach, The Intellectual Mastery of Nature: Theoretical Physics
from Ohm to Einstein, 2 τόµ, Σικάγο: The University of Chicago Press, 1986, 1, 8-13.
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επιστήµη πλήρως µαθηµατική, εξαρτώµενη ωστόσο από τον εκλεπτυσµένο πειραµατισµό,
συνδέοντας έτσι τις θεωρητικές και τις πειραµατικές συνιστώσες της6.
Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών η «πειραµατική φυσική» ορίστηκε ως ένα από τα γενικά
µαθήµατα που έπρεπε να παρακολουθήσουν και στα οποία έπρεπε να εξεταστούν οι
φοιτητές όλων των σχολών για τη λήψη διπλώµατος, ενώ ως ειδικό µάθηµα, συνεπώς
εκτενέστερα διδασκόµενο, προβλεπόταν µόνο για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος
της Φιλοσοφικής Σχολής7. Στον πρώτο οδηγό σπουδών που εκδόθηκε κατά το πρώτο έτος
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, µε σκοπό να πληροφορήσει τους φοιτητές για τη σχέση
µεταξύ των επιστηµών και την ορθή µελέτη τους, διαβάζουµε για τη χρησιµότητα των
φυσικών επιστηµών ότι
και τον νουν αναπτύσσουσι, και την καρδίαν διορθώνουσι, και ποικίλας υλικάς
ωφέλειας µας χωρηγούσι· καθότι αυταί γνωρίζουσιν εις ηµάς την φύσιν της οποίας
είµεθα µέρη, και δια της γνώσεως αυτής µας οδηγούσιν εις την τελειοτέραν γνώσιν
του ίδιου εαυτού µας· από δε της θεωρίας των θαυµασίων φαινοµένων της φύσεως
υψώνουσι το πνεύµα µας εις την θεωρίαν του απείρου δηµιουργού της· εξ αυτών
διδασκόµεθα να υποτάσσωµεν εις την θέλησίν µας, όσον ενδέχεται τας δυνάµεις της
8

φύσεως, και να τας κατασταίνωµεν υπηρετρίας των χρειών µας .

Στο βαθµό που η ζωοφόρος των προπυλαίων του Πανεπιστηµίου – έργο που σχεδιάστηκε
µεν το 1859 αλλά εκτελέστηκε τελικά το 1889 – εκφράζει αντιλήψεις της εποχής,
οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι όλες οι φυσικές επιστήµες αναπαριστώνται από µία και
µόνο µορφή, εκείνη της «Φυσικής» (Εικ. 13). Καταλαµβάνοντας το δεξί άκρο της εικόνας,
αποτελεί µια δυάδα µε τη µορφή της «Αστρονοµίας», η οποία της επιδεικνύει µε
ερωτηµατικό ύφος µία υδρόγειο. Η Φυσική κρατάει στο δεξί χέρι έναν ανοιχτό πάπυρο και
στο αριστερό ένα αγαλµατίδιο που ταυτίζεται µε την Εφεσία Αρτέµιδα9, ενώ δεν
σχετίζεται µε τη µορφή της «Μαθηµατικής» που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της
6

Το έργο της προηγούµενης σηµείωσης, µαζί µε το Crosbie Smith and M. Norton Wise, Energy and Empire:
A Biographical Study of Lord Kelvin, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, δεν περιγράφουν
απλώς την εξέλιξη της φυσικής στη Γερµανία και τη Βρετανία, αντίστοιχα, αλλά αποτελούν τα βασικά
κείµενα για τη µελέτη της ανάπτυξης του κλάδου σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Για δύο γενικές ιστορίες της
φυσικής βλ. Robert D. Purrington, Physics in the Nineteenth Century, New Brunswick: Rutgers University
Press, 1997 και Peter M. Harman, Ενέργεια, δύναµη και ύλη. Η εννοιολογική εξέλιξη της φυσικής κατά τον
19ο αιώνα, µτφ. Τ. Τσιαντούλας, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1994.
7
Βλ. Β. ∆. «Περί εξετάσεων των φοιτητών του Πανεπιστηµίου» και «∆ιατυπώσεις αφορώσαι την εφαρµογήν
του περί εξετάσεων βασιλικού διατάγµατος» της Συγκλήτου, αµφότερα στο Αρ. Βαµπάς (επιµ.), Οι νόµοι
του Εθνικού Πανεπιστηµίου. Εκδιδόµενοι επί της πρυτανείας Κωνσταντίνου Ν. Κωστή αποφάσει της Ακαδ.
Συγκλήτου και δαπάνη του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1885, 71-101.
8
Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστηµίω σπουδών διατηρητέας µεθόδου και τάξεως, Αθήνα 1838, 25.
9
Χρύσανθος Χρήστου, Η ζωοφόρος των Προπυλαίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα: Ακαδηµία
Αθηνών, 2005, 113.
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εικόνας, σε σχεδόν αντιδιαµετρική θέση. Εποµένως, στη µελέτη του ουράνιου και του
επίγειου κόσµου φαίνεται να αποδίδεται σηµαντική θέση στην αυθεντία, παράλληλα µε τη
σαφή αναφορά στους Ίωνες φιλοσόφους και την αρχαιοελληνική επιστήµη, τονίζοντας
έτσι το ρόλο του Πανεπιστηµίου στην αναγέννηση και των φυσικών επιστηµών στον τόπο
καταγωγής τους. Ωστόσο, την εποχή που σχεδιάζεται η ζωοφόρος, ο απερχόµενος
πρύτανης και καθηγητής της πειραµατικής φυσικής δεν εκφράζει την ίδια αισιοδοξία
καθώς, αναφερόµενος στις πειραµατικές επιστήµες γενικότερα, υποστηρίζει ότι το
ελληνικό πανεπιστήµιο δύσκολα θα µπορέσει να αποδειχθεί εφάµιλλο των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών «επειδή απαιτούνται και έτεραι προσβοηθητικαί αυτοίς τέχναι, οίτινες ούτε
υπάρχουσι παρ’ ηµίν, ούτε επί πεντηκονταετηρίδι δύνανται να υπάρξωσιν»10.

Εικ. 13: Η Φυσική στη ζωοφόρο των προπυλαίων του Πανεπιστηµίου

Ο πρώτος οδηγός σπουδών αναφέρει σχετικά µε το αντικείµενο της «ιδίως
λεγοµένης Φυσικής» ότι «καταγίνεται περί την εξέτασιν και εύρεσιν των νόµων, τους
οποίους ακολουθούσιν αι εξωτερικαί µεταβολαί και κινήσεις των φυσικών όντων, και
προσπαθεί να µας εξηγήση αυτάς», ενώ η µεθοδολογία της βασίζεται «εις θεωρίαν και
πείραν, εκ των οποίων η δευτέρα οδηγεί την πρώτην, η δε πρώτη τελειοποιεί την
δευτέραν». Καθώς οι θεωρίες της «επερείδονται συνεχέστατα εις µαθηµατικάς αληθείας»,
για να ωφεληθούν οι φοιτητές από την ακρόαση του µαθήµατος πρέπει να είναι
εξοικειωµένοι τουλάχιστον µε τα στοιχειώδη µαθηµατικά, ενώ όσοι θέλουν να
εµβαθύνουν πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των µαθηµατικών11. Η αναφορά στο σύνολο
10
11

Λογοδοσία ∆. Σ. Στρούµπου, 1858/59, 33.
Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής, 28.
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του φυσικού κόσµου αναφορικά µε το αντικείµενο της φυσικής, χωρίς διάκριση µεταξύ
ανόργανων και οργανικών όντων, φαίνεται παρωχηµένη για την εποχή που παρατίθεται,
ωστόσο στον δεύτερο οδηγό σπουδών που εκδόθηκε το 1853 ο ορισµός της φυσικής
εξειδικεύτηκε, καθώς τώρα ορίζεται ως η επιστήµη που «ερευνά τας γενικάς της ύλης
ιδιότητας και τας αιτίας των φαινοµένων εκείνων (των καταστάσεων και κινήσεων
εκείνων) άτινα ανήκουσι καθόλου εις την ανόργανον ύλην και αποδίδονται εις δυνάµεις
τινάς πανταχού ενεργούσας, ή εις ρευστά τινά αβαρή πανταχού διακεχυµένα»12. Βέβαια η
αρχική έκθεση της µεθοδολογίας και η έµφαση στα µαθηµατικά φανερώνει γνώση των
ευρωπαϊκών εξελίξεων και υποδηλώνει, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, την απόφαση
για µια σοβαρή διδασκαλία της φυσικής τόσο ως γενικού µαθήµατος όσο και για τους
λίγους φοιτητές που θα αποφάσιζαν να εντρυφήσουν σε αυτή. Η πραγµατικότητα βέβαια
διέψευσε αυτές τις προσδοκίες· το διάταγµα περί εξετάσεων που εκδόθηκε τέσσερα χρόνια
µετά από τις πρώτες οδηγίες προσέθεσε τον προσδιορισµό «πειραµατική» στο µάθηµα της
φυσικής, αφαιρώντας έτσι τη µαθηµατική διαπραγµάτευση των φυσικών φαινοµένων.
Εποµένως, τουλάχιστον κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του πανεπιστηµίου, ο
κλάδος της φυσικής φαίνεται να περιορίζεται αποκλειστικά στη διδασκαλία µε σκοπό τη
γενικότερη εγκυκλοπαιδική εκπαίδευση των φοιτητών.

Οι πρώτοι διδάσκοντες

Ο πρώτος κατάλογος διδακτικού προσωπικού που δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του
1837 – και ακυρώθηκε µαζί µε τον κανονισµό του 1836 – δεν περιλάµβανε αυτοτελή έδρα
φυσικής. ∆ιόριζε αντιθέτως στη Σχολή Γενικών Επιστηµών τον αυλικό φαρµακοποιό
Xaver Landerer ως έκτακτο καθηγητή «της φυσικής και χηµείας» και τον ∆ηµήτριο
Στρούµπο ως έκτακτο καθηγητή της «φιλοσοφίας και φυσικής»13. Ο οριστικός κατάλογος
του διδακτικού προσωπικού που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 1837 δεν περιλάµβανε
ξανά αυτοτελή έδρα φυσικής, διορίζοντας τον Γεώργιο Βούρη στην έδρα «της
µαθηµατικής και µαθηµατικής φυσικής» και τον Landerer ως έκτακτο καθηγητή «της
χηµείας και πειραµατικής φυσικής»14. Παρατηρούµε, µε άλλα λόγια, ότι επιλέχθηκε η
12

Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
τηρητέας µεθόδου και τάξεως κατά τας ακαδηµαϊκάς σπουδάς, Αθήνα 1853, 26. Οι οδηγίες προς του φοιτητές
της Φιλοσοφικής Σχολής υπογράφονται από τον κοσµήτορα Φίλιππο Ιωάννου.
13
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 3, 24 Ιανουαρίου 1837, 11-12.
14
Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 68.

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

447

πρακτική που συνηθιζόταν στις γερµανικές φιλοσοφικές σχολές κατά τις πρώτες δεκαετίες
του αιώνα, δηλαδή η ανάθεση της διδασκαλίας της φυσικής παράλληλα µε άλλα
µαθήµατα, και µάλιστα όχι απαραίτητα σε καθηγητή που ειδικευόταν σε αυτή, επιλογή για
την οποία σίγουρα λήφθηκαν υπόψη και οικονοµικοί λόγοι. Με τους νέους διορισµούς η
ονοµασία και το περιεχόµενο των αντίστοιχων εδρών προσαρµόστηκε µε µεγαλύτερη
επιτυχία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, συµβαδίζοντας µε τις προθέσεις για
τη διδασκαλία της όπως εκδηλώθηκαν στον πρώτο οδηγό σπουδών. Τελικά, τα επόµενα
χρόνια φυσική δίδαξε µόνο ο Βούρης, ενώ µε τις ακόλουθες µεταβολές στο διδακτικό
προσωπικό

δηµιουργήθηκε

µία

τακτική

έδρα

πειραµατικής

φυσικής

που

δεν

διαφοροποιήθηκε σε ολόκληρο το 19ο αιώνα.
Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο Γεώργιος Βούρης γεννήθηκε στη
Βιέννη και την περίοδο 1820-1824 σπούδασε µε υποτροφία στο Πανεπιστήµιο της πόλης
φιλοσοφία και νοµικά, δείχνοντας γρήγορα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά και
την αστρονοµία. Την περίοδο αυτή στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης δίδασκαν ορισµένοι
σηµαντικοί επιστήµονες. Ο διάσηµος αστρονόµος Joseph Johann von Littrow (1781-1840)
κατείχε την έδρα της αστρονοµίας και παράλληλα ήταν διευθυντής του Αστεροσκοπείου
της Βιέννης. Το 1821 ο Andreas von Ettingshausen (1796-1878) ανέλαβε τη διδασκαλία
των µαθηµατικών και το 1823 ο Andreas von Baumgartner (1793-1865) τη διδασκαλία της
φυσικής και των εφαρµοσµένων µαθηµατικών. Οι δύο τελευταίοι αντιπροσωπεύουν την
πρώτη γενιά φυσικών στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης που δίδαξαν φυσική σε
πανεπιστηµιακό επίπεδο15. Ο Baumgartner υπήρξε ο πρώτος που δίδαξε στους φοιτητές
νευτώνεια φυσική χρησιµοποιώντας µαθηµατικά. Από κοινού µε τον Ettingshausen
εξέδωσαν το 1826 το περιοδικό Zeitschrift für Physik und Mathematik, ενώ το 1836
συνυπέγραψαν την 6η έκδοση του σηµαντικού εγχειριδίου Die Naturlehre nach ihrem
gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung (Η µαθηµατική
θεµελίωση της φυσικής επιστήµης στην παρούσα κατάστασή της). Σε αντίθεση µε
προηγούµενα εγχειρίδια, κατά την παρουσίαση των τρεχουσών φυσικών θεωριών εδώ η
έµφαση µετατοπιζόταν από την άµεση µελέτη των φυσικών φαινοµένων σε µια
αφηρηµένη θεωρητική προσέγγιση βασισµένη στα µαθηµατικά. Ο Ettingshausen, ο οποίος
ανέλαβε την έδρα φυσικής το 1834, δίδαξε για πρώτη φορά στην επόµενη δεκαετία
µαθήµατα προχωρηµένης φυσικής, ενώ απέκτησε σηµαντική φήµη στους µορφωµένους
κύκλους της Βιέννης για τον έξοχο συνδυασµό προφορικού λόγου και πειραµάτων στις
διαλέξεις του στο Πανεπιστήµιο. Παράλληλα το 1852 ανέλαβε τη διεύθυνση του
15

Wolfgang L. Reiter, “Vienna: A Random Walk in Science”, Physics in Perspective 3 (2001): 462-489.
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Ινστιτούτου Φυσικής της Βιέννης, εκπαιδεύοντας φυσικούς όπως ο Joseph Stefan (18351893), o Victor von Lang (1838-1921) και ο Ernst Mach (1838-1916)16. Ο Βούρης
προφανώς δεν πρόλαβε όλες αυτές τις εξελίξεις, ωστόσο µέχρι το 1836 παρέµεινε στη
Βιέννη διδάσκοντας στο εκεί ελληνικό σχολείο, διατελώντας µάλιστα και διευθυντής του.
Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε συστηµατικά µε την αστρονοµία, δηµοσιεύοντας το 1834
και την πρώτη εργασία του. Το 1836 ήρθε στην Ελλάδα µε την ιδιότητα του διερµηνέα της
αυστριακής πρεσβείας και µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου διορίστηκε όπως προείπαµε
τακτικός καθηγητής.
Σύµφωνα µε τα προγράµµατα µαθηµάτων ο Βούρης δίδαξε «θεωρητική και
πειραµατική φυσική» στην οποία περιλαµβανόταν και η µετεωρολογία. Αυτό ήταν το
γενικό µάθηµα για όλους τους φοιτητές του ιδρύµατος, γινόταν επί τρεις ώρες κάθε
εβδοµάδα και αρχικά φαίνεται ότι διαρκούσε 2 έτη. Παράλληλα εξήγγειλε και µάθηµα
«µαθηµατικής φυσικής», επί µία ώρα κάθε εβδοµάδα και διάρκειας ενός εξαµήνου. Ήταν
φανερή λοιπόν η πρόθεσή του να διδάξει και προχωρηµένα µαθήµατα φυσικής, αντίστοιχα
ενδεχοµένως µε αυτά που παρακολούθησε στη Βιέννη, όµως το σχεδόν ανύπαρκτο
µαθηµατικό υπόβαθρο των πρώτων φοιτητών του Πανεπιστηµίου δεν επέτρεπε το
σχηµατισµό ακροατηρίου. Σε συζήτηση της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά µε τα µαθήµατα
που δίδασκε κάθε καθηγητής και τη διάρκειά τους, ο Βούρης δεν ανέφερε τίποτα σχετικό
µε µαθηµατική φυσική17, παρότι το µάθηµα αναγγέλθηκε και το επόµενο ακαδηµαϊκό
έτος. Παράλληλα ο Βούρης δίδαξε και στο Σχολείο των Τεχνών κατά τις Κυριακές, καθώς
το 1844 του ανατέθηκε η διδασκαλία της φυσικής και της στοιχειώδους θεωρητικής
µηχανικής18. Το επόµενο έτος, όταν ο Γεώργιος Σίνας αποφάσισε να χορηγήσει τα
χρήµατα για την ίδρυση του Αστεροσκοπείου, ο Βούρης αναχώρησε για τη Βιέννη ώστε
να προµηθευτεί τα πρώτα όργανα. Επανερχόµενος δίδαξε µόνο στο Πανεπιστήµιο
µαθηµατικά και αστρονοµία· άλλωστε στον τίτλο της έδρας του είχε προστεθεί από το
προηγούµενο έτος «και της αστρονοµίας».
Ο Βούρης σκόπευε εξαρχής να διδάξει µε τη βοήθεια πειραµατικών επιδείξεων.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, λόγω έλλειψης των αναγκαίων οργάνων δεν µπορούσε «να
προχωρήση εις την εµβριθή και αληθώς επιστηµονική διδασκαλία» της φυσικής19.
Πράγµατι τους επόµενους µήνες το Πανεπιστήµιο παρήγγειλε διάφορα όργανα από το
16

“Andreas von Ettingshausen”, Nature 18 (1878): 197 και C. Jungnickel and R. McCormmach, Intellectual
Mastery of Nature, 1, 32-33, 202-206.
17
Π. Σ. Φ. Σ., 16 Νοε. 1841.
18
Εκεί το µάθηµά του από το σύνολο των 635 µαθητών το παρακολουθούσαν 22 (και περίπου διπλάσιοι
ακροατές). Βλ. Γ. Γ. Παπαδόπουλος, Λόγος περί του Ελληνικού Πολυτεχνείου, Αθήνα 1845, 10.
19
Π. Σ. Φ. Σ., 19 Μαρ. 1838.
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Παρίσι, τα οποία µε τη συνδροµή του Υπουργείου και µαζί µε ορισµένες δωρεές
συγκρότησαν το ταµείο οργάνων της φυσικής. Ωστόσο το αίτηµα του Βούρη για το
διορισµό «προπαρασκευαστή» του µαθήµατος, ο οποίος θα συντηρούσε τα όργανα και θα
φρόντιζε για την προετοιµασία των πειραµατικών παραδόσεων, παρότι εγκρίθηκε από τη
Σύγκλητο, τελικά δεν ικανοποιήθηκε, γεγονός που σύντοµα οδήγησε σε προστριβές µε
τους υφηγητές που είχαν γίνει αποδεκτοί για διδασκαλία της φυσικής20.
Τον Φεβρουάριο του 1839 ο ∆ηµήτριος Στρούµπος υπέβαλε αίτηση στη Φιλοσοφική
Σχολή για να διδάξει ως υφηγητής «στοιχειώδη και υψηλή µηχανική», η οποία έγινε δεκτή
και άρχισε αµέσως τη διδασκαλία του21. Το επόµενο εξάµηνο ζήτησε να διδάξει
µαθηµατικά

όσους

από

τους

νέους

φοιτητές

της

Φιλοσοφικής

ήθελαν

να

παρακολουθήσουν το µάθηµα της µηχανικής, αίτηµα που δεν έγινε αποδεκτό, αφενός γιατί
δεν συνεννοήθηκε µε τον καθηγητή των µαθηµατικών και τη Σχολή, αφετέρου γιατί δεν
µπορούσε να διδάξει άλλο µάθηµα από αυτό για το οποίο είχε λάβει την άδεια22. Αυτή η
αναστάτωση είχε ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει διδακτική εξαγγελία του Στρούµπου στο
πρόγραµµα µαθηµάτων, ωστόσο φαίνεται ότι από αυτό το εξάµηνο άρχισε να διδάσκει
φυσική.
Στην ίδια συνεδρίαση του ∆εκεµβρίου έγινε δεκτό και το αίτηµα του Νικόλαου
Μαυροκορδάτου να διδάξει φυσική «εν γένει» ως υφηγητής. Το Υπουργείο ενέκρινε το
διορισµό του, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυµία να παραδώσει θεωρητική αντί για
πειραµατική φυσική. Για τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο διαθέτουµε ελάχιστα βιογραφικά
στοιχεία. Γεννήθηκε το 1816 και ήταν ο τρίτος γιος του Αλεξάνδρου Γ. Μαυροκορδάτου,
Χατµάνου Μολδαβίας, και αδελφός των Γεωργίου και ∆ηµητρίου Μαυροκορδάτου,
καθηγητών του γαλλικού δικαίου και της ανατοµίας στη Νοµική και την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τον Αναστάσιο Γούδα «ήτο ίσως ο
εγκρατέστερος των εν τη Ανατολή γινωσκόντων τας φυσικάς επιστήµας· αλλ’ απεβίωσε
προώρως»23. Το 1834 έγινε δεκτός για σπουδές στην École Polytechnique24 και τον Ιούνιο

20

Π. Σ., 7 Ιαν. και 14 Ιαν. 1839. Σχετικά µε τις δωρεές, ο απερχόµενος πρύτανης Γ. Α. Ράλλης µας
πληροφορεί για «µία ηλεκτρική µηχανή δωρηθείσα παρά του εν Λιβόρνω Ελληνικού Προξένου Κ. Πάλλη,
και µία ετέρα τοιαύτη οµού µε µίαν πνευµατικήν αντλίαν […] από τον περί το ευεργετείν ακόρεστον Κ. Ι.
∆ανασιάσην Γενικόν της Σουηκίας Πρόξενον εν Αλεξανδρεία». Βλ. Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1840-1841, 1416.
21
Π. Σ. Φ. Σ., 21 Φεβ. 1839. Για τον Στρούµπο θα µιλήσουµε αναλυτικά παρακάτω µιας και διαδέχθηκε τον
Βούρη στην έδρα της φυσικής.
22
Π. Σ. Φ. Σ., 15 ∆εκ. 1839.
23
Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών,
τόµ. ΣΤ΄, Αθήνα 1874, 192-193. Για τον πατέρα του και τους αδελφούς του βλ. ∆. Α. ∆ηµητριάδης (επιµ.),
Απάνθισµα βιογραφικόν των από της συστάσεως του Ελληνικού Πανεπιστηµίου εκλιπόντων τον βίον
καθηγητών αυτού. 1837-1916, Αθήνα 1916, 87-92 και Σπυρίδων ∆οντάς, «∆ηµήτριος Αλεξάνδρου
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του 1839 έλαβε διδακτορικό δίπλωµα από τη Σορβόννη, όπου εξετάζονταν όσοι από τους
φοιτητές της σχολής επιθυµούσαν να λάβουν κάποιο ακαδηµαϊκό τίτλο, παρουσιάζοντας
δύο γραπτές θέσεις όπως όριζε ο νόµος. Αυτές αφορούσαν τις ηλεκτρικές στήλες όπως
προκύπτει από τους τίτλους τους: Sur les décompositions qu’on opère par la pile (Περί
των χηµικών αποσυνθέσεων στην ηλεκτρική στήλη) και Sur les causes de la production de
l’électricité dans la pile (Περί των αιτίων δηµιουργίας του ηλεκτρισµού στη στήλη),
έκτασης δεκαπέντε και είκοσι σελίδων, αντίστοιχα25. Παρότι το γαλλικό διδακτορικό
θεωρητικά συνιστούσε έναν ερευνητικό τίτλο, στο µεγαλύτερο µέρος του πρώτου µισού
του 19ου αιώνα δεν ξεπερνούσε συνήθως ένα απλό συµπίληµα που αποδείκνυε την
ικανότητα χειρισµού της αποδεκτής γνώσης σύµφωνα µε τους κανόνες της επικρατούσας
ρητορικής26. Οι θέσεις του Μαυροκορδάτου δεν φαίνεται να αποκλίνουν από αυτή τη
διαπίστωση.
Ο Μαυροκορδάτος σύντοµα δηµιούργησε αναστάτωση, ζητώντας αφενός στα
προγράµµατα µαθηµάτων να µπει ο τίτλος του «∆όκτωρ των Επιστηµών της Ακαδηµίας
των Παρισίων», αφετέρου να του παραχωρηθούν τα όργανα φυσικής για να διδάξει
πειραµατική φυσική. Το πρώτο αίτηµα απορρίφθηκε καθώς κανένας καθηγητής δεν
ανέγραφε τους τίτλους του στα προγράµµατα των µαθηµάτων. Αναφορικά µε το δεύτερο,
η Σχολή ζήτησε από τον Μαυροκορδάτο να µην παραδώσει πειραµατική φυσική αν δεν
διέθετε δικά του όργανα, καθώς ο Βούρης αρνήθηκε να παραχωρήσει τα όργανα του
ταµείου, ακόµα και εκείνα που υπήρχαν διπλά27. Στο ζήτηµα των οργάνων επανήλθε και ο
Στρούµπος το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, ζητώντας την παραχώρησή τους, αίτηµα που
επίσης δεν έγινε αποδεκτό. Η Σχολή και η Σύγκλητος αποδέχθηκαν τις αιτιάσεις του
Βούρη ότι δεν µπορούσε να τα παραχωρήσει, καθώς είχε προσωπική ευθύνη για την
κατάστασή τους και δεν υπήρχε ικανός προπαρασκευαστής για να καταγράφει τα όργανα
που χρησιµοποιούνταν στις παραδόσεις και την κατάστασή τους πριν και µετά την
εκάστοτε χρήση. Τέτοια καθήκοντα δεν θα µπορούσε να αναλάβει ο ίδιος και οποιαδήποτε
βλάβη θα απαιτούσε σηµαντικά έξοδα για το Πανεπιστήµιο καθώς τα όργανα θα έπρεπε να

Μαυροκορδάτος, ο πρώτος καθηγητής της Φυσιολογίας εν Ελλάδι», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 18
(1943), 218-225.
24
Efthymios Nicolaïdis, “Les élèves grecs de l’École Polytechnique (1800-1921)”, Actes du séminaire
organisé à l’École française d’Athènes: La Diaspora hellénique en France, Αθήνα 2000, 55-65.
25
Albert Maire, Catalogue des thèses de sciences soutenues en France de 1810 à 1890 inclusivement, Paris
1892, 15.
26
Victor Karady, “Educational qualifications and university careers in science in nineteenth-century France”,
Robert Fox and George Weisz (eds.), The organization of science and technology in France, 1808-1914,
Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 95-124 (102-103).
27
Π. Σ. Φ. Σ., 8 Απρ. 1840 και Π. Σ., 29 Απρ.1840.
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αποσταλούν στο εξωτερικό για επιδιόρθωση28. Να σηµειωθεί εδώ ότι ανάλογες πρακτικές
παρατηρούνταν και σε γερµανικά πανεπιστήµια εκείνη την εποχή, µε τη σηµαντική
διαφορά όµως ότι εκεί οι συλλογές οργάνων αποτελούσαν προσωπική περιουσία των ίδιων
των καθηγητών, οι οποίοι επέλεγαν κατά πόσο θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από
άλλους. Η αναχώρηση ή ο θάνατος του καθηγητή συνεπαγόταν συχνά και την απώλεια
των συλλογών για το πανεπιστήµιο29. Πάντως η στάση του Βούρη και της Συγκλήτου δεν
πέρασε απαρατήρητη από τον τύπο της εποχής, όπου περιλήφθηκε µεταξύ των
ελαττωµάτων του Πανεπιστηµίου και υποστηρίχθηκε το αίτηµα του Στρούµπου30.
Καθώς η Σύγκλητος αναγνώρισε ότι οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το µάθηµα
του Στρούµπου δεν µπορούσαν να στερούνται «της τοσούτον αναγκαίας εις την παράδοσιν
της πειραµατικής φυσικής χρήσεως των οργάνων», αποφάσισε να ζητηθεί από το
Υπουργείο ο διορισµός προπαρασκευαστή. Αρχικά υπήρξε επαφή µε τον Κωνσταντίνο
Ασώπιο στην Ιόνιο Ακαδηµία της Κέρκυρας, ώστε να ρωτήσει τον εκεί προπαρασκευαστή
αν θα µπορούσε να έρθει στην Αθήνα, χωρίς όµως θετική κατάληξη. Λίγο αργότερα
παρουσιάστηκαν υποψήφιοι για τη θέση οι οποίοι εξετάστηκαν στη χρήση των οργάνων.
Ο µεν βαυαρός µηχανικός Βαϊσεµπάχ εξετάστηκε από επιτροπή και «ευρέθη αγνοών τα
πλείστα και εκείνων των πλέον εν χρήσει όντων οργάνων», ενώ «την αυτήν δε άγνοιαν
ευρέθη έχων» και άλλος ένας υποψήφιος ονόµατι Ραζής ο οποίος εξετάστηκε µόνο από
τον Βούρη31. Τελικά αποφασίστηκε να προσληφθεί ο Βαϊσεµπάχ για να καθαρίσει τα
όργανα και να χρησιµεύσει προσωρινά ως βοηθός του καθηγητή, µιας και η περαιτέρω
αναζήτηση κατάλληλου ατόµου στο εξωτερικό απέβη άκαρπη, ενώ στην Ελλάδα «όσοι
µεν είναι ικανοί προς τούτο δεν αναδέχονται προπαρασκευαστού καθήκοντα»32.
Έτσι, από το ακαδηµαϊκό έτος 1841-42 φυσική διδάσκουν στο πανεπιστήµιο ένας
τακτικός καθηγητής και δύο υφηγητές. Το ταµείο των οργάνων της φυσικής ήταν έτοιµο
να χρησιµοποιηθεί στις παραδόσεις, καθώς µε την πρόσληψη του µηχανικού «τα εν τοις
28

Π. Σ. Φ. Σ., 8 Οκτ. 1840 και Π. Σ., 9 Ιαν. 1840.
C. Jungnickel and R. McCormmach, Intellectual Mastery of Nature, 1, 13-22.
30
Βλ. Αιών, αρ. 222, 29 ∆εκεµβρίου 1840 και Αθηνά, αρ. 869, 22 Νοεµβρίου 1841, 3628 και αρ. 870, 26
Νοεµβρίου 1841, 3636. Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ότι το µάθηµα του Στρούµπου παρακολουθούσαν
περίπου 200 µαθητές, ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι εκείνη την εποχή οι συνολικοί εγγραφέντες στο
Πανεπιστήµιο δεν ξεπερνούσαν τους 120. Η Αθηνά τονίζει την αντίθετη στάση στην περίπτωση της χηµείας,
όπου ο υφηγητής Α. Βενιζέλος ετοιµαζόταν να παραλάβει το «χηµείο» από τον τακτικό καθηγητή Landerer,
υποστηρίζοντας ότι η διαφορετική στάση οφειλόταν στις καλύτερες προσωπικές σχέσεις του πρώτου.
31
Π. Σ., 15 Φεβ. και 15 Μαρ. 1842. Περίπου ενάµισι χρόνο νωρίτερα δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Αθηνά
ένα άρθρο µε τίτλο «Η αποτυχία της πρώτης δοκιµής της βορβοροφάγου». Η αποτυχία της λειτουργίας µιας
βυθοκόρου που είχε αγοραστεί από την Αγγλία αποδιδόταν στην ανικανότητα του «Βαϊσεµβάχ», ο οποίος
ανέλαβε το έργο στη θέση δύο άγγλων µηχανικών που αποπέµφθηκαν, λαµβάνοντας µάλιστα και υψηλό
επιµίσθιο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην εφηµερίδα να καυτηριάσει για µία ακόµα φορά το καθεστώς της
Βαυαροκρατίας. Βλ. Αθηνά, αρ. 731, 10 Ιουλίου 1840, 1886.
32
Λογοδοσία Ν. Κωστή, 1841/42, 7.
29
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κιβωτίοις κεκλεισµένα λαµπρά και πολυτελή όργανα της ηλεκτρικής µηχανής και της
πνευµατικής αντλίας […] συνηρµόσθησαν ήδη και είναι χρήσιµα εις τα της φυσικής
πειράµατα· τα δε λοιπά εκαθαρίσθησαν, διωρθώθησαν και επισκευάσθηκαν ούτως ώστε
όλα τα εν τω ταµείω τούτω εµπεριεχόµενα ευρίσκονται εις εντελή και εύρυθµον
κατάστασιν»33. Η χρήση τους βέβαια παρέµενε αποκλειστική δικαιοδοσία του καθηγητή.
Με δεδοµένη τη θέση της φυσικής στο πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου και
τον µικρό αριθµό των φοιτητών αυτή την περίοδο προκαλεί εντύπωση η ύπαρξη τριών
διδασκόντων, όµως σύντοµα το τοπίο ξεκαθάρισε. Ο Μαυροκορδάτος, παρότι ανέγραψε
τα µαθήµατά του στο πρόγραµµα του ακαδηµαϊκού έτους 1843-44, φαίνεται ότι
σταµάτησε να διδάσκει και το ίδιο έτος διορίστηκε καθηγητής Β΄ τάξεως στη Σχολή
Ευελπίδων για τη διδασκαλία της χηµείας34. Έκτοτε δεν υπάρχει καµία άλλη πληροφορία
γι’ αυτόν· ενδεχοµένως το γεγονός αυτό να σχετίζεται µε τον πρόωρο θάνατό του για τον
οποίο µας πληροφορεί ο Γούδας. Ο Στρούµπος ζήτησε αρχικά από τη Σύγκλητο το
διορισµό του ως συµπληρωµατικό µέλος της διδασκαλίας τη φυσικής, αναφέροντας την
ανάλογη περίπτωση του υφηγητή της χηµείας Αλέξανδρου Βενιζέλου, ωστόσο η
Σύγκλητος υποστήριξε ότι τέτοια θέση δεν προβλεπόταν από τον κανονισµό, καθώς και
ότι οι ανάγκες των µαθηµάτων δεν ήταν ίδιες, παραπέµποντας το θέµα στη Σχολή. Εκεί ο
Κωνσταντίνος Νέγρης θεώρησε εύλογο το αίτηµα, επισηµαίνοντας ότι ο Βούρης κατείχε
την έδρα της µαθηµατικής φυσικής και της αστρονοµίας, ωστόσο ο Κυριάκος ∆οµνάδος
παρατήρησε ότι ο Βούρης δίδασκε πειραµατική φυσική από ιδρύσεως του Πανεπιστηµίου
καθώς «δεν υπήρχον οι αρµόδιοι µαθηταί» για τη µαθηµατική φυσική και έλειπαν τα
αναγκαία όργανα για τη διδασκαλία της αστρονοµίας. Ο δε Βούρης µε αναφορά του
ζήτησε την προστασία της Σχολής «δια την ως εκ της αναφοράς του κυρίου Στρούµπου
προσβληθείσαν φιλοτιµίαν του». Τελικά η Σχολή αποφάσισε ότι ήταν αναρµόδια να λάβει
απόφαση και η Σύγκλητος προώθησε το αίτηµα του Στρούµπου στο Υπουργείο, µε την
παρατήρηση όµως ότι στην πραγµατικότητα ο Βούρης δίδασκε πειραµατική φυσική,
συνεπώς δεν υπήρχε ανάγκη δεύτερου καθηγητή35. Όµως το Υπουργείο, τον Οκτώβριο του
1844, διόρισε τον Στρούµπο επίτιµο καθηγητή την πειραµατικής φυσικής, προκαλώντας τη
δυσαρέσκεια τόσο του Βούρη όσο και της Φιλοσοφικής Σχολής, αφού η τελευταία
θεώρησε ότι δεν ζητήθηκε η γνώµη της36. Καθώς ο Βούρης το επόµενο διάστηµα

33

Στο ίδιο, 6.
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Έκτακτον Παράρτηµα του αρ. 29 του έτους 1844.
35
Π. Σ., 9 Ιουλ. 1842, Π. Σ. Φ. Σ., 11 Απρ. 1844 και Π. Σ., 3 Μαϊ. 1844.
36
Π. Σ., 31 Οκτ. 1844.
34
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ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την ίδρυση του Αστεροσκοπείου, ο Στρούµπος παρέµεινε ο
µοναδικός καθηγητής φυσικής, διατηρώντας τελικά την έδρα έως το θάνατό του το 1890.

Το έργο και η διδασκαλία του ∆ηµητρίου Στρούµπου

Ο ∆ηµήτριος Σ. Στρούµπος (Εικ. 14) γεννήθηκε το 1806 στο χωριό Κουκούλι στο
Ζαγόρι της Ηπείρου και ήταν γόνος ευκατάστατης οικογένειας37. Έµαθε τα πρώτα
γράµµατα στο σχολείο του χωριού του υπό την καθοδήγηση του Αναστάσιου
Σακελλάριου, συνέχισε τις σπουδές του αρχικά στην Ιόνιο Ακαδηµία της Κέρκυρας και
ακολούθως στη Σχολή Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Γενεύης, το οποίο εκείνη την
εποχή είχε ακόµα το καθεστώς της Ακαδηµίας, λαµβάνοντας σύµφωνα µε τις πηγές κάποιο
πτυχίο, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου το 1831 έγινε δεκτός στην
École Polytechnique38. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το όνοµά του αναφέρθηκε
συχνά στους υποψηφίους για διορισµό πριν την ίδρυση του Πανεπιστηµίου, ωστόσο
τελικά αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε. Στις αρχές του 1838 διορίστηκε στο Στρατιωτικό
Σχολείο των Ευελπίδων ως καθηγητής Α΄ τάξης, διδάσκοντας φυσική και µηχανική στις
ανώτερες τάξεις, ενώ στην ανακοίνωση του διορισµού του αναφέρεται µε τον τίτλο
«δόκτωρ»39. Λόγω αυτής της θέσης, τοποθετήθηκε στο Πανεπιστήµιο στη βαθµίδα του
επίτιµου καθηγητή «άνευ αντιµισθίας», όµως η οριστική αποχώρηση του Βούρη από το
Πανεπιστήµιο το 1855 οδήγησε στην προαγωγή του Στρούµπου σε τακτικό καθηγητή της
πειραµατικής φυσικής στις 21 Σεπτεµβρίου 1855. Σύµφωνα µε τον πρύτανη εκείνης της
χρονιάς, ο Στρούµπος ταυτόχρονα απαλλάχθηκε από τη διδασκαλία στη Σχολή
Ευελπίδων40, ωστόσο η επίσηµη απαλλαγή του, ταυτόχρονα µε τη βασιλική «ευαρέσκειαν

37

Τα βιογραφικά στοιχεία του Στρούµπου προέρχονται κυρίως από τις νεκρολογίες που δηµοσιεύτηκαν µετά
τον θάνατό του: Κωνσταντίνου Φ. Σκόκου, Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1891, Αθήνα 1890, 409-411·
Ιωάννου Α. Αρσένη, Ποικίλη Στοά 9 (1891), 393· Απόλλων 7 (1891), 10· Εστία εικονογραφηµένη 1 (1890): 1·
Προµηθεύς 1 (1890), 32. Για µια περιγραφή του επιστηµονικού έργου του από τον Τιµολέοντα
Αργυρόπουλο, διάδοχό του στην έδρα, βλ. Παρνασσός 13 (1890), 172.
38
Σε ορισµένες πηγές αναφέρεται εσφαλµένα ότι ο Στρούµπος υπήρξε µαθητής του Αναστάσιου
Σακελλάριου στα Ιωάννινα, ωστόσο ο Σακελλάριος διατέλεσε διευθυντής της Ζωσιµαίας Σχολής την
περίοδο 1833-1862, ενώ πράγµατι σε µικρή ηλικία δίδαξε στο Κουκούλι. Βλ. Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης, Η
Παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως µέχρι Καποδιστρίου), 2 τόµ., Αθήνα 1926,
Α΄, 164, 175 και Ιωάννης Λαµπρίδης, Ζαγοριακά, οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου, Αθήνα 1870,
275-280.
39
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 3, 1 Φεβρουαρίου 1838, 12.
40
Λογοδοσία Ι. Ολυµπίου, 1855/56, 7.
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δια την προθυµίαν µεθ’ ης εξεπλήρωσε την εν τη Στρατιωτική Σχολή υπηρεσίαν του»,
εντοπίζεται τον Αύγουστο του 186141.

Εικ. 14: ∆ηµήτριος Σ. Στρούµπος (1806-1890)
(Κωνστ. Φ. Σκόκου, Εθνικόν ηµερολόγιον του έτους 1891, Αθήνα 1890)

Ο Στρούµπος υπήρξε υπέρµαχος της πειραµατικής µεθόδου στις φυσικές επιστήµες
και της παράδοσης που προέκυψε από την επιστηµονική επανάσταση του 17ου αιώνα.
Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, «η αληθής επιστήµη προκύπτει εκ της πείρας και της
παρατηρήσεως, και τούτο είναι το µόνον άρθρον της επιστηµονικής πίστεως, εν ω ο
πιστεύων σωθήσεται»42. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του πρύτανη το 1858
εκφώνησε λόγο µε τίτλο «Περί των γνώσεων και των δοξασιών των τε αρχαίων και των
νεωτέρων ως προς τα φυσικά φαινόµενα εν γένει και των µεθόδων του ερευνάν αυτά»,
όπου στην αυτοτελή έκδοσή του πρόταξε χαλκογραφία του Γαλιλαίου τυπωµένη στο
Παρίσι. Συγκρίνοντας την αρχαιοελληνική µε τη νεότερη επιστήµη καταλήγει στα
ακόλουθα συµπεράσµατα:
Α΄. Ότι κατά τους αρχαίους χρόνους, ήτοι παρ’ Αιγυπτίοις, Έλλησι και Ρωµαίοις, η
θρησκεία υπήρχε συµπερφυµένη τη επιστήµη, τα νυν δε η επιστήµη κατέστη
αυθύπαρκτος. Β΄. Ότι οι αρχαίοι, ερευνώντες την φύσιν, απηξίουν την πείραν, οι δε
νεώτεροι όργανα ανά χείρας έχοντες, συντιθείσι και αναλύουσιν, γενικεύουσι δε
οσάκις δύνανται […]. Γ΄. Ότι κατά την αρχαιότητα και κατά τον µεσαίωνα εζήτουν το
θαυµαστόν εν τη φύσει, σήµερον δε το αληθές οι φυσικοί διώκουσιν. ∆΄. Ότι οι
αρχαίοι επεζήτουν εις µάτην τίνος ένεκα τα σώµατα επλάσθησαν, οι δε νεώτεροι
41

∆ιάταγµα «περί ορισµού του διδακτικού προσωπικού της Στρατιωτικής Σχολής και της µισθοδοσίας
αυτού», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 50, 9 Σεπτεµβρίου 1861.
42
∆. Σ. Στρούµπος, Περί αέρος και των ενεργειών αυτού. Μαθήµατα φυσικής διδαχθέντα εν τω Συλλόγω του
Αθηναίου, Αθήνα 1869, 82. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
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ερευνώσι µετ’ ωφελείας, τίνι τρόπω εισί πεπλασµένα τα σώµατα. Ε΄. Ότι οι αρχαίοι
εθήρευον ανωφελώς την εξήγησιν των αποτελεσµάτων δια των αιτίων· ο δε Νεύτων,
την αντίστοφον οδόν ακολουθήσας, ανεκάλυψε τους κυριωτέρους νόµους της
φύσεως. ΣΤ΄. Ότι οι αρχαίοι ηγωνίζοντο να συνδέσωσι προς άλληλα φαινόµενα πάντη
ετεροειδή και να υπαγάγωσιν αυτά εις µίαν και µόνην αρχήν. Οι δε νεώτεροι, σπανίως
υπό της επινοίας βοηθούµενοι, εξηγούσιν εκάστην τάξιν οµοειδών φαινοµένων δι’
43
ειδικής τινός θεωρίας ή υποθέσεως .

Σύµφωνα µε τον Στρούµπο, µπορεί να οφείλουµε ευγνωµοσύνη στην αρχαιότητα για τις
επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις που µας κληροδότησε και να την αδικήσουµε αν την
συγκρίνουµε µε τη σηµερινή εποχή, ωστόσο πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι αρχαίοι
ακολούθησαν λάθος µεθόδους που είχαν βλαβερές συνέπειες για πολλούς αιώνες. Στα
κείµενα των ελλήνων φιλοσόφων µπορούν να βρεθούν αποσπάσµατα που εκ πρώτης
όψεως φαίνεται να συµφωνούν µε σύγχρονα επιστηµονικά πορίσµατα, ωστόσο µια τέτοια
προσέγγιση οδηγεί σε βεβιασµένες και αποσπασµατικές εντυπώσεις. Θα πρέπει αντιθέτως
να εξετάζεται το συνολικό φιλοσοφικό σύστηµα και σε αυτή την περίπτωση καταλήγουµε
στα παραπάνω συµπεράσµατα. Ο ίδιος ο Στρούµπος, λόγου χάρη, απέδωσε στον
Αριστοτέλη την άποψη ότι ο αέρας έχει βάρος, θεωρώντας ότι για να φθάσει ο µεγάλος
φιλόσοφος σε αυτή την ανακάλυψη χρησιµοποίησε την παρατήρηση, ωστόσο «ο
Αριστοτέλης εκτίθησι κυρίως τα εξαγόµενα της ιδίας αυτού πείρας, ουχί δε και τον τρόπο
αυτόν του πειράσαθαι ιδίως», µε αποτέλεσµα πολλές ανακαλύψεις να ξεχαστούν µε το
πέρασµα των αιώνων. Η µεγάλη τοµή στην επιστήµη εντοπίζεται τον 17ο αιώνα, κατά τον
οποίο ο «πατήρ της πειραµατικής φυσικής» Bacon, ο «της αληθείας µάρτυρας» Γαλιλαίος,
ο Καρτέσιος που προσέφερε στους ανθρώπους την ελευθερία του σκέπτεσθαι και ο
Νεύτων µε τους νόµους του, έθεσαν τις βάσεις για την πρόοδο της επιστήµης. Ενδεικτικό
της προτεραιότητας του πειράµατος για τον Στρούµπο είναι το γεγονός ότι από τους
µεγάλους φυσικούς του πρώτου µισού του 19ου αιώνα αναφέρει µόνο τους πειραµατιστές
Henri Victor Regnault (1810-1878), Michael Faraday (1791-1867) και Antoine César
Becquerel (1788-1878). Χαρακτηριστική επίσης της εποχής που εκφωνείται ο λόγος του
Στρούµπου είναι και η άποψή του για το Βυζάντιο, µια περίοδο κατά την οποία θεωρεί ότι
οι επιστήµες δεν γνώρισαν απλώς στασιµότητα αλλά οπισθοδρόµησαν σε σηµαντικό
βαθµό. Καθώς η πρόοδος των επιστηµών συνδέεται µε την συνολική πορεία της
κοινωνίας, η παρακµή της βυζαντινής κοινωνίας, η άνθηση των αιρέσεων και οι πολιτικές
αναστατώσεις δεν θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσµα. Τέτοιου
43

∆. Σ. Στρούµπος, Περί των γνώσεων και των δοξασιών των τε αρχαίων και των νεωτέρων ως προς τα
φυσικά φαινόµενα και των µεθόδων του ερευνάν αυτά, Αθήνα 1858, 37-38.
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είδους αντιλήψεις µπορούν να κατατάξουν τον Στρούµπο µεταξύ των εκπροσώπων της
διαφωτιστικής σκέψης που επιβίωνε στο ελληνικό βασίλειο, ενώ σε αυτή τη διαπίστωση
συνηγορεί και η συνεργασία του µε περιοδικά που εξέδωσε ο Στέφανος Κουµανούδης
(1818-1899), η «τελευταία ηγετική µορφή του ∆ιαφωτισµού»44.
Ο Στρούµπος κατέβαλλε σηµαντικές προσπάθειες για να παραµείνει ενηµερωµένος
για τις εξελίξεις στη φυσική. Το 1852 έλαβε άδεια και γράφτηκε ξανά στην École
Polytechnique, παρακολουθώντας µαθήµατα για ολόκληρο το ακαδηµαϊκό έτος45, και το
µάθηµα της φυσικής διδάχθηκε από τον καθηγητή της φυσιογραφίας Ηρακλή
Μητσόπουλο. Τα επόµενα χρόνια βρίσκουµε στα Πρακτικά της Συγκλήτου αρκετές
αιτήσεις του Στρούµπου µε τις οποίες ζητά οικονοµική ενίσχυση για να ταξιδέψει στην
Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, µε σκοπό να επισκεφτεί εργαστήρια, να αγοράσει όργανα ή
να εξετάσει νέα, και γενικότερα να εξοικειωθεί µε τις προόδους της επιστήµης46. Όταν η
Σχολή απευθύνθηκε στους καθηγητές ώστε να προτείνουν ποια περιοδικά πρέπει να
αγοραστούν για τη βιβλιοθήκη, ο Στρούµπος ζήτησε το Annales de chimie et de physique
και εκδόσεις του γαλλικού Bureau des longitudes47, και πράγµατι από τις πρυτανικές
λογοδοσίες βλέπουµε ότι το πρώτο περιοδικό αγοράζεται τακτικά, µολονότι τα πρώτα
χρόνια το έστελνε ως δωρεά ο έλληνας πρόξενος στη Μασσαλία. Καθώς ο Στρούµπος δεν
γνώριζε γερµανικά, η πληροφόρησή του για τις επιστηµονικές εξελίξεις προέρχονταν µέσα
από γαλλικά περιοδικά και συγγράµµατα. Οι αναφορές σε γερµανούς και άγγλους
φυσικούς που υπάρχουν στα άρθρα του προέρχονται πάντα από τις γαλλικές µεταφράσεις
των αντίστοιχων έργων.
Το επιστηµονικό έργο του Στρούµπου συνίσταται αφενός στην επινόηση
πειραµατικών διατάξεων για την επίδειξη διάφορων φυσικών φαινοµένων σε µεγάλα
ακροατήρια, δύο από τις οποίες δηµοσίευσε στα Comptes rendus της γαλλικής Ακαδηµίας
Επιστηµών, αφετέρου σε εκλαϊκευτικά άρθρα που δηµοσίευσε κυρίως στα γαλλικά
περιοδικά Cosmos; revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences et de
leurs applications aux arts et à l’industrie και Les Mondes; revue hebdomadaire des
sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie. Πρόκειται για δύο από τα
µακροβιότερα γαλλικά περιοδικά εκλαϊκευµένης επιστήµης που, όπως προκύπτει και από
τον τίτλο τους, είχαν κυρίως εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι δεν ήταν
44

Κ. Θ. ∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα: Ερµής, 61993, 397.
Nicolaïdis, “Les élèves grecs” και Λογοδοσία Π. Αργυρόπουλου, 1852/53, 14.
46
Π. Σ., 20 Μαρ. 1869, 6 Μαΐ. 1872, 15 Απρ. 1876, 4 Ιουν. 1880, 19 Ιουν. 1882, 16 Ιουν. 1883. Ενώ αυτές οι
προθέσεις του επαινούνται, τα αιτήµατά του για χορήγηση έκτακτης οικονοµικής βοήθειας δεν
ικανοποιούνται, µε εξαίρεση την προκαταβολή µισθών, και διαβιβάζονται στο Υπουργείο.
47
Π. Σ. Φ. Σ., 7 ∆εκ. 1846.
45
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ιδιαιτέρως εξειδικευµένα, ενώ παράλληλα τόνιζαν τον ωφέλιµο χαρακτήρα της
επιστήµης48. Οι δηµοσιεύσεις του πύκνωσαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1860,
παράλληλα µε την οργάνωση του ταµείου των οργάνων της φυσικής όπως θα δούµε
παρακάτω. Όλα αυτά τα άρθρα του συγκεντρώθηκαν και εκδόθηκαν υπό µορφή βιβλίου
δύο φορές στην Αθήνα, ορισµένες φορές µε κάποια επιπλέον πρόσθετα σχόλια, σε µια
προσπάθεια προφανώς να παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία το επιστηµονικό έργο
του49.
Η πρώτη προσπάθεια επαφής µε την Ακαδηµία Επιστηµών έγινε το 1860, όταν
υπέβαλε ένα υπόµνηµα µε τίτλο “Explication du phénomène de la gréle”, όπου εξέθεσε µια
εξήγηση για τη δηµιουργία του χαλαζιού. Εκκινώντας από τη θεωρία του Alessandro Volta
(1745-1827) για την αύξηση του όγκου του χαλαζιού ως αποτέλεσµα της δράσης δύο
νεφών µε αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, ο Στρούµπος υποστήριξε ότι η δηµιουργία του
οφείλεται στη δράση ενός σίφωνα που σχηµατίζεται µεταξύ δύο καταιγιδοφόρων νεφών ή
µεταξύ της γης και των νεφών, µε προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις την ύπαρξη
αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου. Στα Comptes rendus αναφέρεται η απλή παρουσίαση του
υποµνήµατος και της βασικής θέσης του από τον Antoine César Becquerel50, καθώς δεν
θεωρήθηκε ότι βασίζεται σε κάποια νέα επιστηµονική βάση· άλλωστε η δράση του
ηλεκτρισµού ως αιτία δηµιουργίας του χαλαζιού δεν ήταν γενικά αποδεκτή. Το υπόµνηµα
δηµοσιεύτηκε ωστόσο στο περιοδικό Cosmos που θεώρησε ότι η επίκληση του σίφωνα
ήταν πρωτότυπη, ενώ ελληνική µετάφραση αυτού του άρθρου δηµοσιεύτηκε και στο
περιοδικό Φιλίστωρ51. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1884, ο Στρούµπος υπέβαλε µέσω του
Jules Celestin Jamin (1818-1886) ένα άλλο υπόµνηµα µε τίτλο “Sur les lueurs
crépusculaires”, για το οποίο υπάρχει µια απλή αναφορά52, ενώ ο ίδιος ο Στρούµπος δεν το
συµπεριέλαβε στις συλλογές άρθρων που εξέδωσε.
Τον επόµενο χρόνο όµως ο γηραιός πια καθηγητής είχε διαφορετική τύχη, καθώς το
υπόµνηµά του µε τίτλο “Expériences sur la double réfraction”, που υπέβαλε µέσω του
Gabriel Lippmann (1845-1921), δηµοσιεύτηκε αυτούσιο53. Εδώ ο Στρούµπος εκθέτει ένα
48

Susan Sheets-Pyenson, “Popular Science Periodicals in Paris and London: The Emergence of a Low
Scientific Culture, 1820-1875”, Annals of Science 42 (1985): 549-572.
49
∆. Σ. Στρούµπος, Συλλογή επιστηµονικών διατριβών δηµοσιευθεισών εν ταις επιστηµονικαίς των Παρισίων
εφηµερίσι Cosmos και Les Mondes, Αθήνα 1870 και D. S. Stroumbo, Dissertations de Physique publiées par
Le Cosmos, Les Mondes et Les Comptes Rendus de l’ Académie des Sciences, Αθήνα 1888.
50
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 51 (1860): 28
51
«Περί χαλάζης», Φιλίστωρ 1 (1861): 435-439. Ο Φιλίστωρ (1861-1862) εκδιδόταν από τους Στέφανο
Κουµανούδη, Κωνσταντίνο Ξανθόπουλο και ∆ηµήτριο Μαυροφρύδη.
52
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 98 (1884): 165.
53
Στο ίδιο 101(1885): 505-506. Ο Maurice Crosland χρησιµοποιεί µια κλίµακα αποτελούµενη από δέκα
βαθµίδες για να παρουσιάσει το σύστηµα ανταµοιβών της Ακαδηµίας Επιστηµών, όπου η κατώτερη µορφή
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πείραµα δικής του έµπνευσης και κατασκευής, µε το οποίο γίνεται ορατή σε µεγάλο
ακροατήριο η πορεία των τακτικών και έκτακτων ακτινών κατά την πρόσπτωση φυσικού ή
τεχνητού φωτός σε έναν διπλοθλαστικό κρύσταλλο. Χρησιµοποίησε ένα κάτοπτρο σε
σχήµα κόλουρου κώνου (Εικ. 15), η µεγάλη βάση του οποίου ήταν ανοιχτή ώστε να
εισέρχεται το φως, ενώ η µικρή ήταν κλειστή εκτός µιας µικρής οπής στο κέντρο της,
δηµιουργώντας έτσι µια κωνική φωτεινή δέσµη την οποία κατηύθυνε πάνω σε ισλανδική
κρύσταλλο (ασβεστίτη) υπό διάφορες γωνίες ως προς τον οπτικό άξονα του κρυστάλλου.
Έτσι παρήγαγε δύο κωνικές δέσµες που µπορούσε να προβάλει σε ένα λευκό πέτασµα
ώστε να φανεί η διαφορά της τακτικής και της έκτακτης ακτίνας που παράγονταν µετά τη
διέλευση από τον κρύσταλλο.

Εικ. 15: Το κάτοπτρο του ∆. Στρούµπου και παραγόµενες εικόνες
(D. S. Stroumbo, Dissertations de Physique, 101, 107)

Ο Στρούµπος πάνω από µία δεκαετία νωρίτερα (1873-76) είχε δηµοσιεύσει στο
περιοδικό Les Mondes τρία άρθρα όπου παρέθετε πειράµατα σχετικά µε το φαινόµενο της
διπλοθλαστικότητας, τα οποία µετέφρασε και δηµοσίευσε και στο περιοδικό Αθήναιον54.
Σε αυτά εξέθεσε για πρώτη φορά τη διάταξη που περιλαµβάνει στο υπόµνηµα που έστειλε
στη γαλλική Ακαδηµία, ενώ υπάρχουν και επιπλέον πειράµατα, τόσο µε ασβεστίτη όσο
και µε τουρµαλίνη, για την επίδειξη του φαινοµένου και των συνεπειών του όπως, λόγου
χάρη, ότι η τακτική και η έκτακτη ακτίνα είναι πολωµένες σε επίπεδα κάθετα µεταξύ τους.
Το 1886 δηµοσιεύτηκε από την Ακαδηµία Επιστηµών άλλο ένα υπόµνηµα του Στρούµπου
αναγνώρισης ήταν η προφορική αναφορά σε κάποιο υπόµνηµα ή βιβλίο και η ανώτερη η εκλογή κάποιου ως
πλήρες µέλος. Η αυτούσια δηµοσίευση ενός υποµνήµατος στα Comptes rendus βρίσκεται στην τέταρτη από
τις δέκα βαθµίδες. M. Crosland, Science under Control, 258-267.
54
∆. Σ. Στρούµπος, «Νέον πείραµα επί του φαινοµένου της διπλής διαθλάσεως», Αθήναιον 2 (1873), 275277· του ιδίου, «Οπτική ανωτέρα», Αθήναιον 3 (1874), 634-642· του ιδίου, «Οπτική ανωτέρα. (∆ιπλή
διάθλασις)», Αθήναιον 9 (1880), 136-138. Το περιοδικό Αθήναιον εκδιδόταν από τον Στέφανο Κουµανούδη
και τον Ευθύµιο Καστόρχη, οι οποίοι σκόπευαν αρχικά να είναι φιλολογικό. Όταν ζήτησαν τη συνδροµή του
Πανεπιστηµίου, η Σύγκλητος απαίτησε να περιλαµβάνει όλες τις επιστήµες, κάτι που αποδέχθηκαν οι
εκδότες του. Ο Στρούµπος και ο ∆ηµήτριος Κοκκίδης ήταν δύο από τους τακτικούς συνεργάτες του
περιοδικού.
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µε τίτλο “Sur la recomposition de la lumière blanche à l’aide des couleurs du spectre”55.
Εδώ µε τη βοήθεια ενός τριγωνικού πρίσµατος ανέλυε το φως στα χρώµατα του φάσµατος
που πρόβαλε σε ένα πέτασµα. Θέτοντας το πρίσµα σε πολύ γρήγορη κίνηση γύρω από
κατακόρυφο άξονα συνέθετε ξανά τα χρώµατα του φάσµατος παράγοντας λευκό φως.
Τα υπόλοιπα άρθρα που δηµοσίευσε στα γαλλικά περιοδικά αφορούν κυρίως
διάφορα πειράµατα και διατάξεις για την επίδειξη φυσικών φαινοµένων. Εκτός από τα
πειράµατα που αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλουµε να µνηµονεύσουµε
πειράµατα για την επίδειξη της αρχής του Αρχιµήδη στα αέρια (1868), για την επίδειξη της
αµοιβαίας δράσης των ρευµάτων (1872), του φαινοµένου του γαλβανισµού και της
παραγωγής ηλεκτρισµού µέσω χηµικής δράσης (1875), διάφορα πειράµατα µε τον
ηλεκτροφόρο του Volta (1875), και αλλά για την παραγωγή µηχανικής κίνησης από
ηλεκτρικά ρεύµατα (1876) και την επίδειξη της επαγωγής (1878). Επίσης επινόησε µια
σηµαντική βελτίωση στη µηχανή του Atwood, για την ευκολότερη µέτρηση του χρόνου
και την καλύτερη εκτέλεση των πειραµάτων που αποδεικνύουν τους νόµους της κίνησης,
την οποία µάλιστα προσάρµοσε στη µηχανή o γνωστός γάλλος κατασκευαστής οργάνων
Eugène Ducretet (1880). Επιπλέον υπάρχουν και ορισµένα εκλαϊκευτικά άρθρα, όπως η
εξήγηση φαινοµένων της υδροστατικής θεωρώντας τα µόρια των υγρών ως ελαστικές
σφαίρες (1869), αλλά και ένα άρθρο όπου εκθέτει τις βασικές αρχές και τον τρόπο
λειτουργίας της ηλεκτροστατικής µηχανής του Holtz µε βάση τη θεωρία των δύο
ηλεκτρικών ρευστών (1876)56.
To 1871 δηµοσίευσε επίσης στο περιοδικό Les Mondes έναν άρθρο µε τίτλο
“Philologie scientifique”, όπου εξέθεσε τις απόψεις του σχετικά µε τη δηµιουργία
επιστηµονικών όρων. Η πρακτική να ονοµάζονται διάφορα όργανα και φαινόµενα µε βάση
αρχαιοελληνικές λέξεις ήταν διαδεδοµένη στο εξωτερικό, όµως αυτό συχνά γινόταν χωρίς
τις συµβουλές ειδικών φιλολόγων. Έτσι ο Στρούµπος πρότεινε την αντικατάσταση
ορισµένων όρων από άλλους, ετυµολογικά ορθούς, και αυτές οι προτάσεις του
δηµοσιεύτηκαν επίσης στο περιοδικό Nature57. Επιπλέον, η µεταφορά αυτών των νέων
όρων στα ελληνικά, τα αντιδάνεια µε άλλα λόγια, συχνά δεν απέδιδαν την αληθινή
σηµασία τους και δεν συµφωνούσαν µε τους γραµµατικούς κανόνες. Σύµφωνα µε τον
55

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 103 (1886): 737-738.
Ορισµένα από αυτά τα άρθρα δηµοσιεύτηκαν µεταφρασµένα και σε ελληνικά περιοδικά: «Ηλεκτρικής
πειράµατα νέα», Αθήναιον 4 (1875), 190-194· «Γαλβανισµός», Φύσις 1 (1875): 6-10 και «Θεωρία επί της
ηλεκτρικής µηχανής του Holtz», Αθήναιον 5 (1876), 355-363.
57
Nature 4 (1871): 436. Πρότεινε για παράδειγµα τη χρήση του όρου phasmoscope αντί του spectroscope, ή
το rheumatostat αντί του rheostat. Στo Nature παρουσιάζονταν οι συνεδρίες της Ακαδηµίας Επιστηµών,
οπότε µπορούµε να βρούµε και περιγραφή των δύο οπτικών συσκευών του Στρούµπου που αναφέρθηκαν
προηγουµένως. Βλ. Nature 32 (1885): 432 και 35 (1886): 23.
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Στρούµπο, κατά την απόδοση όρων θα έπρεπε να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες: α)
δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί νέοι όροι όταν υπάρχουν αρχαίοι µε παραπλήσια σηµασία,
και σε αυτό θα βοηθήσει η µελέτη των αρχαίων συγγραφέων που πραγµατεύτηκαν σχετικά
ζητήµατα, β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος όρος, πρέπει να πλαστεί
ένας νέος που θα αποδίδει σωστά το σηµαινόµενο σύµφωνα µε τους γραµµατικούς
κανόνες, γ) δεν θα πρέπει να µεταφέρονται άκριτα αντιδάνεια και λατινικοί όροι, δ) δεν
χρειάζονται όροι «µικτοί», προερχόµενοι δηλαδή κατά το ήµισυ από τα λατινικά και κατά
το άλλο ήµισυ από τα ελληνικά. Οι όροι «endosmose» και «exosmose», για παράδειγµα, οι
οποίοι πράγµατι συχνά µεταφράστηκαν στα ελληνικά ως «εντώσµωση» και «εξώσµωση»,
αντίστοιχα, έπρεπε να αποδοθούν από τον όρο «διαπίδυσις», καθώς αυτός και το
φαινόµενο αποδίδει και υπάρχει σε χωρίο του Αριστοτέλη που αναφέρει ότι «δια των
φλεβών και των εν εκάστοις πόρων διαπιδύουσα η τροφή, καθάπερ εν κεραµίοις ωµοίς το
ύδωρ». Ο Στρούµπος δηµοσίευσε ακολούθως στο περιοδικό Αθήναιον µια σειρά άρθρων
όπου πρότεινε νέους όρους ή επιδοκίµασε αποδόσεις άλλων58.

Εικ. 16: ∆ιάγραµµα µε το οποίο ο Στρούµπος εξηγεί το φαινόµενο της αναιρετικής συµβολής, προτείνοντας
τη µετάφραση του όρου interférence ως «αντικυµάτωσις».
(∆. Σ. Στρούµπος, «Περί επιστηµονικών όρων», Αθήναιον 9 (1880): 139)

Βρισκόµαστε εδώ µπροστά στο φλέγον ζήτηµα της µεταφοράς της επιστηµονικής
και τεχνικής ορολογίας στην ελληνική γλώσσα, σε µια εποχή µάλιστα κατά την οποία
είχαν αναζωπυρωθεί οι γλωσσικές έριδες. Με τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους
παρουσιάστηκε επείγουσα ανάγκη για τη δηµιουργία ενός λεξιλογίου που θα κάλυπτε όλες
τις διοικητικές λειτουργίες του, ενώ η ίδρυση του Πανεπιστηµίου λίγο αργότερα διεύρυνε
αυτές τις απαιτήσεις καθώς περιλάµβανε έδρες και µαθήµατα που είτε δεν είχαν διδαχθεί
καθόλου παλαιότερα είτε είχαν αποτελέσει αντικείµενο στοιχειωδών εκπαιδευτικών
φροντίδων. Σε αυτή την προσπάθεια συχνά παρατηρήθηκε έντονη στροφή προς την
58

∆. Σ. Στρούµπος, «Περί επιστηµονικών όρων», Αθήναιον 2 (1873): 381-383· 3 (1874): 467-472· 6 (1877):
53-56· 9 (1880): 139-142. Το τρίτο από αυτά είναι η απάντηση του Στρούµπου στην επίθεση που δέχθηκε
από τον Κωνσταντίνο Κόντο, καθηγητή της φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο, ο οποίος ειρωνεύτηκε την άποψή
του να διακρίνεται ο ζυγός από τη ζυγό (ζυγαριά).
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αρχαιότητα, µε την ένταξη στην νέα ελληνική γλώσσα πολλών λέξεων από την αρχαία59.
Μπορεί οι φιλόλογοι και οι λόγιοι να έθεταν και να κωδικοποιούσαν τους κανόνες, όµως
οι ειδικοί επιστήµονες και καθηγητές ήταν εκείνοι που τελικά τους εφάρµοσαν και
δηµιούργησαν το επιστηµονικό λεξιλόγιο, και ο Στρούµπος υπήρξε ένας από αυτούς που
ασχολήθηκαν ενεργά µε το ζήτηµα. Η προσφυγή σε αρχαίους ή παλαιότερους συγγραφείς
από πλευράς των φυσικών επιστηµόνων έχει θεωρηθεί ορισµένες φορές ως προσπάθεια
αποκατάστασης της ιστορικής συνέχειας µεταξύ νεότερων και αρχαίων Ελλήνων ή ως
ένδειξη προσαρµογής του επιστηµονικού λόγου στον φιλολογούντα κοινωνικό περίγυρο.
Ωστόσο αυτή η προσφυγή ερχόταν να καλύψει την επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας και
παγίωσης νεοελληνικής επιστηµονικής ορολογίας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη
µεταφορά σύγχρονων επιστηµονικών, τεχνικών, φιλοσοφικών ιδεών και γνώσεων, χωρίς
την οποία δεν θα ήταν εφικτή η διδασκαλία σε ανώτερο επίπεδο σύµφωνα µε τα δυτικά
πρότυπα.
Ο Στρούµπος δηµοσίευσε επίσης εκλαϊκευµένα έργα και στα ελληνικά, αρχής
γενοµένης µε ένα εκτεταµένο άρθρο του όπου εξηγούσε τις αρχές λειτουργίας των
αερόστατων και παρέθετε την ιστορία τους60. Αρκετά χρόνια αργότερα δηµοσίευσε το
βιβλίο Επιστηµονικά παράδοξα61, όπου προσπάθησε να εξηγήσει µε επιστηµονικό τρόπο
διάφορα παράδοξα ή υπερφυσικά φαινόµενα που αιχµαλώτιζαν τη φαντασία του
αναγνωστικού κοινού. Έτσι, συναντάµε κεφάλαια περί ζωικού µαγνητισµού και
ηλεκτρισµού, περί της αυτοµάτου γενέσεως, περί περιστρεφόµενων τραπεζιών, περί
αλχηµείας και φαντασιοκόπων γενικά, περί θαλασσίων τεράτων και περί νεκροφάνειας.
Πράγµατι εκείνη την εποχή τέτοιου είδους φαινόµενα είχαν σηµαντική απήχηση, όπως
δείχνει η συνεχής παρουσία σχετικών βιβλίων και άρθρων στον ελληνικό περιοδικό
τύπο62. Οι θεωρίες περί ζωικού µαγνητισµού, ή µεσµερισµού όπως ονοµάστηκαν λόγω του
Franz Anton Mesmer (1734-1815), του γιατρού που µε τις θεραπείες του αναστάτωσε τη
γαλλική κοινωνία στο τέλος του 18ου αιώνα, είχαν εµφανιστεί στην ελληνική κοινωνία για
πρώτη φορά µέσα από τις στήλες του Λόγιου Ερµή, προκαλώντας µάλιστα και τις πρώτες
διαµάχες, και την περίοδο αυτή επανεµφανίζονταν µέσω του «πνευµατισµού» και των
«παράδοξων πνευµατιστικών φαινοµένων» που βρίσκονταν σε έξαρση και στις δύο όχθες
59

Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Ελληνική νεολογία», Τετράδια εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 7 (1984): 33-43.
∆. Σ. Στρούµπος, «Περί αεροπόρων σφαιρών», Ευρωπαϊκός Ερανιστής 1 (1842), 20-35.
61
∆. Σ. Στρούµπος, Επιστηµονικά παράδοξα, Αθήνα 1864.
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Βλ. ενδεικτικά: «Περί ζωικού µαγνητισµού», Αποθήκη των ωφελίµων γνώσεων, 2 (1838), 165-167· Α.
Γασπαρίνος, «Κίνησις τραπεζών», Πανδώρα 4 (1853-54), 327-332· «Περί µαγίας και υπερφυσικών
φαινοµένων», Χρυσαλλίς 1 (1863), 673-679· C. Constant, «Μαγνητισµός εν Τουρκία», Πανδώρα 14 (186364), 161-164.
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του Ατλαντικού63. Ο Στρούµπος θεωρούσε υπεύθυνες για την απήχηση τέτοιων
φαινοµένων τη δεισιδαιµονία, την πλάνη, αλλά και τη συνειδητή απάτη και, εκφράζοντας
µια διαφωτιστική λογική για το ρόλο της επιστήµης σε ολόκληρη την κοινωνία, εξέδωσε
αυτό το βιβλίο επειδή πίστευε ότι όταν άνθρωποι «εκ προθέσεως και εν γνώσει επινοώσι
µέσα προς αποπλάνησιν, […] έχωσι δε και την τόλµην να επιβάλωσιν αυτά και εις τους
πεπαιδευµένους, τότε το αληθές φως της επιστήµης πρέπει να εκλάµψη άπλετον ίνα
διασκεδάση το σκότος του ψεύδους και της απάτης»64.
Το 1869 δηµοσίευσε το έργο Περί αέρος και των ενεργειών αυτού, που όπως
φαίνεται από τον υπότιτλό του αποτελείται από µαθήµατα που παρέδωσε στο πλαίσιο του
συλλόγου «Αθήναιον»65. Ο σύλλογος αυτός συστήθηκε τον Ιούνιο του 1865 και την
ιδρυτική αναγγελία υπογράφουν οι ακόλουθοι: Αρχιµ. Α. Λυκούργος, Ι. Ν. Λεβαδεύς, ∆.
Σ. Στρούµπος, Βραΐλας Αρµένης, Μ. Ρενιέρης, Α. Ρ. Ραγκαβής, ∆. Ν. Βερναρδάκης, Κ.
Παπαρρηγόπουλος, Ν. ∆ραγούµης, Ξ. Λάνδερερ, Π. Παπαρρηγόπουλος, Γ. Γ.
Παπαδόπουλος, Α. Πάλλης, Π. Καλλιγάς, Γ. Τερτσέτης, Ι. Σούτσος, Σ. Κουµανούδης. Η
σύνθεση του συλλόγου προδιέγραφε την επιτυχία του σκοπού του, δηλαδή την οργάνωση
ελεύθερων εκλαϊκευτικών µαθηµάτων υψηλού επιπέδου που θα πραγµατοποιούνταν
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα και θα απευθύνονταν σε ώριµο ακροατήριο66. Τα
µαθήµατα του Στρούµπου, που µαζί µε τον Landerer είναι οι µόνοι φυσικοί επιστήµονες
που υπογράφουν την ιδρυτική πράξη του συλλόγου, φανερώνουν ένα αρκετά υψηλό
επίπεδο διαλέξεων. Εδώ ο Στρούµπος εκθέτει τις βασικές αρχές, νόµους και φαινόµενα της
αεροστατικής, της αεροδυναµικής και της ακουστικής, συνοδευόµενα από πάρα πολλές
εφαρµογές. Καθώς πρόκειται για διαλέξεις για µη καταρτισµένους ακροατές, αλλά και για
κυρίες όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει, χρησιµοποιεί απλή γλώσσα και διάφορους µύθους
ως εισαγωγή στις επιστηµονικές εξηγήσεις φαινοµένων που αναφέρονται σε αυτούς. Το
βιβλίο βρίθει σχηµάτων και πειραµάτων, ορισµένα από τα οποία δεν αποκλείεται να
χρησιµοποιούσε και στις πανεπιστηµιακές παραδόσεις του, ενώ δίνει και ορισµένους

63

Η δράση του Mesmer στο Παρίσι και η αντιµετώπισή του παρουσιάζονται εξαιρετικά στο Charles
Coulston Gillispie, Science and Polity in France: The End of the Old Regime, Princeton: Princeton
University Press, 1980, 261-289. Για τη µεταφορά αυτών των θεωριών µέσω του Λόγιου Ερµή βλ. Θανάσης
Καραβάτος, «Ερµής ο Λόγιος: ένα βήµα διαλόγου για τη µετακένωση του ζωικού µαγνητισµού –
µεσµερισµού», Τα Ιστορικά 12 (1995): 299-316.
64
∆. Σ. Στρούµπος, «Ζωικός µαγνητισµός», Χρυσαλλίς 1 (1863): 179-181, 210-213 (179).
65
∆. Σ. Στρούµπος, Περί αέρος και των ενεργειών αυτού. Μαθήµατα φυσικής διδαχθέντα εν τω Συλλόγω του
Αθηναίου, Αθήνα 1869.
66
Η αγγελία της ίδρυσης του συλλόγου δηµοσιεύεται στην Πανδώρα 16 (1865-66), 235-237. Βλ. επίσης Κ.
Θ. ∆ηµαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του, η ζωή του, το έργο του, Αθήνα, Μ. Ι. Ε. Τ.,
1986, 240. Ο σύλλογος απευθύνθηκε στο πανεπιστήµιο για την παραχώρηση κάποιας αίθουσας για την
διεξαγωγή των µαθηµάτων (Π. Σ., 15 Ιαν. 1866).
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µαθηµατικούς τύπους σε υποσηµειώσεις. Γενικά πρόκειται για αξιόλογο και σοβαρό
εκλαϊκευτικό βιβλίο, το οποίο θα µπορούσε να φανεί χρήσιµο όχι µόνο σε όσους
ενδιαφέρονταν για εγκυκλοπαιδικούς λόγους, αλλά ενδεχοµένως και σε φοιτητές του
γενικού µαθήµατος της πειραµατικής φυσικής αναφορικά µε αυτά τα κεφάλαια του
µαθήµατος.
Σηµαντική από πολλές απόψεις είναι η έκδοση του φυλλαδίου William Crookes. Αι
των υλικών µορίων κινήσεις το 188167. Ουσιαστικά πρόκειται για τη διάλεξη που
εκφώνησε ο William Crookes (1832-1919) ενώπιον του Βρετανικού Συνδέσµου για την
Προαγωγή της Επιστήµης τον Αύγουστο του 187968. Εκεί ο Crookes παρουσίασε
σηµαντικά πειράµατα που πραγµατοποίησε µε τον καθοδικό σωλήνα και το ραδιόµετρο,
υποστηρίζοντας παράλληλα την ύπαρξη µιας τέταρτης κατάστασης της ύλης, της
υπεραεριώδους, την οποία, υιοθετώντας έναν όρο του Faraday, ονόµασε radiant matter.
Παρότι αυτή η θέση του αµφισβητήθηκε τον επόµενο χρόνο, τα συγκεκριµένα πειράµατα
κατέχουν σηµαντική θέση στην ιστορία της έρευνας των καθοδικών ακτινών69. Το
φυλλάδιο που δηµοσίευσε ο Στρούµπος περιέχει πολλές χαλκογραφίες, τις οποίες
αναφέρει ότι παρέλαβε από τον ίδιο τον Crookes, και πράγµατι πρόκειται για τις ίδιες
εικόνες που περιλαµβάνονται στην πρωτότυπη έκδοση. Όπως αναφέρει στον πρόλογο,
«εκτιθέµεθα την θεωρίαν και τα πειράµατα αυτού [του Crookes], επί το διδακτικώτερον
διαρυθµίσαντες αυτά» και για το σκοπό αυτό αρχικά εξηγεί την έννοια της µέσης
ελεύθερης διαδροµής των µορίων, περιγράφει τη λειτουργία του σωλήνα Geissler, το
πηνίο Ruhmcorff που παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύµα υψηλής τάσης για την τροφοδοσία των
καθοδικών σωλήνων και εκθέτει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοµέτρου του
Crookes. Αυτές οι διαφορές από την πρωτότυπη ανακοίνωση, σε συνδυασµό µε την
παράθεση γαλλικών και όχι αγγλικών επιστηµονικών όρων, µας οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι ο Στρούµπος είτε µετέφρασε από κάποια γαλλική έκδοση των άρθρων του Crookes είτε
παρακολουθούσε συστηµατικά γαλλικά περιοδικά70. Ανεξάρτητα από την πρωτότυπη
67

[∆. Σ. Στρούµπος], William Crookes. Αι των υλικών µορίων κινήσεις. (Radiant matter), Αθήνα 1881.
Πρόκειται για ανατύπωση του άρθρου του Στρούµπου, «Αι των υλικών µορίων κινήσεις», Αθήναιον 10
(1881), 169-207.
68
William Crookes, “On Radiant Matter”, Nature 20 (1879): 419-423, 436-440. Βλ. επίσης William
Crookes, “The Bakerian Lecture: On the illumination of lines of molecular pressure, and the trajectory of
molecules”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 170 (1879): 135-164 για µια
αναλυτικότερη παρουσίαση των απόψεών του ενώπιον της Βασιλικής Εταιρείας.
69
Βλ. Per F. Dahl, Flash of the Cathode Ray: A History of J. J. Thomson’s Electron, Bristol: Institute of
Physics Publishing, 1997, 64-77.
70
Για παράδειγµα, µεταφράζοντας το ραδιόµετρο ως «φωτόστροφον ή θερµόστροφον» παραθέτει τον όρο
«radiomètre», την τέταρτη κατάσταση της ύλης ως «υπερπνευµατικήν» από το «ultra gazeux» και το «µέσον
µήκος των οδών των µορίων» από τον όρο «course libre moyenne». ∆εν καταφέραµε να εντοπίσουµε κάποια
γαλλική µετάφραση αυτών των άρθρων του Crookes. Πάντως στα Comptes rendus της γαλλικής Ακαδηµίας
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πηγή και την τύχη των απόψεων του Crookes, η εκτεταµένη παρουσίαση στο ελληνικό
αναγνωστικό κοινό ενός ζητήµατος που βρισκόταν στην αιχµή της έρευνας εκείνη την
περίοδο αποτελεί από µόνο του σηµαντικό γεγονός.
Τα υπόλοιπα εκλαϊκευτικά έργα του Στρούµπου περιλαµβάνουν τον τρόπο
λειτουργίας του τηλεφώνου, όπου εκτίθενται όλες οι απαραίτητες γνώσεις περί
ταλαντώσεων, ηλεκτρισµού και µαγνητισµού, µια εξήγηση σε διαλογική µορφή της
λειτουργίας του φωνογράφου, και µια µελέτη περί του µαγνητισµού της Γης71. Στην
τελευταία προτείνει την πραγµατοποίηση µετρήσεων του γήινου µαγνητικού πεδίου στο
Αστεροσκοπείο, και για το σκοπό αυτό περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας ενός
κατάλληλου «µαγνητοσκοπείου». Ως πρότυπο θεωρεί το αντίστοιχο που δηµιούργησε ο
Carl Friedrich Gauss (1777-1855) στο αστεροσκοπείο του Göttingen το 1833, το οποίο
υπήρξε υπόδειγµα διεθνώς για όλες τις ανάλογες µετρήσεις, αλλά και η πρώτη σηµαντική
ερευνητική περιοχή στη φυσική που έλαβε βοήθεια από τα γερµανικά κράτη,
συµβάλλοντας παράλληλα καθοριστικά στη διατύπωση της θεωρίας του Gauss για τον
γήινο µαγνητισµό, συµπεριλαµβανοµένου του νόµου που φέρει το όνοµά του, την
καθιέρωση των απόλυτων µονάδων και την κατάδειξη του πειραµατικού χαρακτήρα της
µαθηµατικής φυσικής72. Ο Στρούµπος σε αυτό το έργο εισάγει την έννοια του δυναµικού,
ή «ηλεκτροδραστικού» (le potentiel) όπως χαρακτηριστικά το αναφέρει, και αυτή είναι εξ
όσων γνωρίζουµε η πρώτη αναφορά του όρου στην ελληνική βιβλιογραφία.
Ο Στρούµπος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα και για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Έτσι, το
1854 δηµοσίευσε το βιβλίο µε τίτλο Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως73, όπου
ανέλυσε το ρόλο της οικογένειας, του σχολείου, της εκκλησίας και της κοινωνίας
γενικότερα στη σωστή ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών, ένα µείζων ζήτηµα µε
σηµαντικές ωφέλειες κατά την άποψή του, «καθώς αντί ακολάστου και αµαθούς όχλου,
αγοµένου και φεροµένου ένεκα της αµάθειας, υπό των σπουδαρχούντων, έχουσι
πεφωτισµένον λαόν και αφωσιοµένον εις τα καθεστώτα»74. Με τη βοήθεια παραδειγµάτων
από τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελβετία και τις Ηνωµένες Πολιτείες, υποστήριξε την
Επιστηµών αυτή την περίοδο υπάρχουν αρκετά άρθρα του Crookes σχετικά µε το θέµα, ενώ ενδεχοµένως το
ίδιο να συµβαίνει και µε άλλα γαλλικά περιοδικά, εξ ου και το συµπέρασµα ότι ο Στρούµπος ενηµερωνόταν
τακτικά.
71
∆. Σ. Στρούµπος, Περί τηλεφώνου, Αθήνα 1878, το οποίο είναι ανατύπωση του άρθρου που δηµοσίευσε
στην Εστία 5 (1878), 181-5, 202-3, 216-18· «Φωνογράφος», Μη χάνεσαι 2 (1881), 2-4· Περί των µαγνητικών
στοιχείων και των γηΐνων ηλεκτρικών ρευµάτων γενικώς, Αθήνα 1883. Ο Στεφανίδης (Ιστορία, Β΄, 9)
αναφέρει επιπλέον κάποιο έργο του σχετικά µε την ηλεκτροδυναµική µηχανή του Gramme, ωστόσο δεν
καταφέραµε να εντοπίσουµε κάτι σχετικό.
72
C. Jungnickel and R. McCormmach, Intellectual Mastery of Nature, 1, 63-77.
73
∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, Αθήνα 1854.
74
Ό. π., 16.
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υποχρεωτική δηµόσια στοιχειώδη εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης
των γυναικών. Οι υπόλοιπες προτάσεις του σχετικά µε την αναδιοργάνωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος αποκαλύπτουν έναν υπέρµαχο του γαλλικού εκπαιδευτικού
συστήµατος. Έτσι, πρότεινε τη σύσταση Λυκείων στα πρότυπα των γαλλικών, υποστήριξε
την επιβολή διδάκτρων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης πλην των δηµοτικών
σχολείων, ενώ αναφορικά µε το Πανεπιστήµιο πρότεινε την εγγραφή µόνο
αποδεδειγµένων αποφοίτων γυµνασίων, την καθιέρωση ετήσιων εξετάσεων, αλλά και την
εγγραφή στις ειδικές σχολές µετά την επιτυχή φοίτηση και εξέταση στα γενικά µαθήµατα
της Φιλοσοφικής. Οι απόψεις του περί διδάκτρων και εξετάσεων προκάλεσαν την
αντίδραση των καθηγητών Κ. Φρεαρίτη και Α. Ρ. Ραγκαβή, υπέρµαχων ενός περισσότερο
φιλελεύθερου προγράµµατος σπουδών στο πρότυπο των γερµανικών πανεπιστηµίων75.
Τέλος, παράλληλα µε την καθηγεσία του στο Πανεπιστήµιο, ο Στρούµπος συµµετείχε ως
έφορος για πολλά χρόνια στη διοίκηση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για τη
λειτουργία της οποίας εξέδωσε φυλλάδιο µε τις παρατηρήσεις του76.

Ας περάσουµε τώρα στα µαθήµατα που δίδαξε ο Στρούµπος όπως προκύπτουν µέσα
από τα προγράµµατα µαθηµάτων. Από το ακαδηµαϊκό έτος 1844-1845 άρχισε να διδάσκει
µόνος του το µάθηµα της γενικής πειραµατικής φυσικής, απαραίτητο ως γενικό µάθηµα
για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Ο πρώτος οδηγός σπουδών αναφέρει ότι το
µάθηµα θα διδασκόταν επί 4-6 ώρες την εβδοµάδα, ενώ η ύλη του µαθήµατος στο
χειµερινό εξάµηνο περιλαµβάνει «γενική εξέτασις των κοινών ποιοτήτων και τινών εκ των
µερικών ιδιοτήτων των σωµάτων, οι νόµοι της ισορροπίας και κινήσεως των στερεών και
ρευστών, ακουστική ή ηχολογία, θεωρία της θερµότητος», και στο εαρινό εξάµηνο
«θεωρία του φωτός και των ποικίλων ιδιοτήτων αυτού, θεωρία του Μαγνητισµού, του
Ηλεκτρισµού και του Γαλβανισµού, εξήγησις των κοσµικών φαινοµένων, στοιχεία της
φυσικής Γεωγραφίας και Μετεωρολογίας»77. Στον δεύτερο οδηγό του 1853 η ύλη δεν
παρατίθεται, ωστόσο αναφέρεται ότι η φυσική ως γενικό µάθηµα πρέπει να διδάσκεται

75

Κ. Φρεαρίτης, «Βιβλιοκρισία. Το µέλλον ήτοι περί ανατροφής και παιδεύσεως υπό ∆. Σ. Στρούµπου
Καθηγητού», Πανδώρα 5 (1854-55): 525-32 και Ρ[αγκαβής, Α. Ρ.], «Περί εκπαιδεύσεως», Πανδώρα 6
(1855-56): 82-89, 125-132, 442-448. Ο Στρούµπος απάντησε και υπερασπίστηκε τις θέσεις του στο άρθρο
του «Συζήτησις ζητηµάτων εκ των περί Πανεπιστηµιακής παιδεύσεως», Πανδώρα 6 (1855-56): 580-6, το
οποίο εξέδωσε και σε αυτοτελές φυλλάδιο: Συζήτησις ζητηµάτων εκ των περί Πανεπιστηµιακής παιδεύσεως,
Αθήνα 1856.
76
∆. Σ. Στρούµπος, Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή, Αθήνα [1885].
77
Οδηγίαι προς τους φοιτητάς 1838, 28.
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«συνοπτικότερων και πειραµατικώτερον», ενώ ως µάθηµα του φυσικού τµήµατος πρέπει
να ακολουθείται «λεπτοµερέστερη και µαθηµατική διδασκαλία»78.
Πράγµατι στα προγράµµατα των µαθηµάτων υπάρχει πάντα το µάθηµα της φυσικής,
µε διάρκεια 6-8 ώρες την εβδοµάδα, χωρίς όµως να αναφέρεται συνήθως το περιεχόµενό
του. Από την προκήρυξη του µαθήµατος του Στρούµπου το 1843-1844, αλλά και από
σποραδικές αναφορές στο περιεχόµενο του µαθήµατος σε ορισµένα εξάµηνα, βλέπουµε
ότι κάλυπτε όλη την ύλη που αναφέρεται παραπάνω, µε εξαίρεση τη φυσική γεωγραφία
και τη µετεωρολογία. Η διάρκεια του µαθήµατος αρχικά δεν ήταν καθορισµένη, ωστόσο
κάθε χρόνο ο Στρούµπος ξεκινούσε τη διδασκαλία του από την αρχή για τους νέους
φοιτητές79. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε ότι στο πρόγραµµα του 1843 που αναφέραµε
περιλαµβάνεται και διδασκαλία «περί ηλεκτρικής και µαγνητισµού». Παράλληλα, όπως
αναφέρθηκε και νωρίτερα, ένα από τα πρώτα όργανα που δωρίθηκαν στο Πανεπιστήµιο
ήταν µία ηλεκτρική µηχανή Ramsden, έτσι ο Στρούµπος, ξεπερνώντας πια το εµπόδιο του
Βούρη, µπορούσε να πραγµατοποιήσει και πειραµατικές επιδείξεις. Εποµένως, φαίνεται
πιθανό ότι στο Πανεπιστήµιο ακούστηκαν για πρώτη φορά µαθήµατα ηλεκτρισµού και
µαγνητισµού80.
Στο πρόγραµµα του χειµερινού εξαµήνου του 1851-52 προκήρυξε µάθηµα µε τίτλο
«Ανώτερα τινά της φυσικής µέρη δια τους έχοντας υψηλοτέρας µαθηµατικάς γνώσεις», το
οποίο θα διδασκόταν σε ηµέρες και ώρες που θα καθοριζόταν αργότερα, κάτι που
συνέβαινε συνήθως για µαθήµατα που δεν ήταν σίγουρο ότι θα διδαχθούν. Τρία χρόνια
αργότερα επανήλθε µε το µάθηµα «Εξήγησιν φυσικών τινών φαινοµένων δια
µαθηµατικών αποδείξεων», το οποίο φαίνεται ότι ευοδώθηκε, καθώς το συναντάµε στο
πρόγραµµα κάθε εξαµήνου για τουλάχιστον τρία ακαδηµαϊκά έτη81. Θα περάσει σχεδόν
µία δεκαετία για να ξαναβρούµε άλλο µάθηµα εκτός της γενικής πειραµατικής φυσικής,
µέχρι το 1866 οπότε ο Στρούµπος αρχίζει να διδάσκει «ανωτέρα οπτική», διάρκειας
αρχικά µίας ώρας την εβδοµάδα και σταδιακά έως τρεις. Εδώ προφανώς δίδασκε ανώτερα
µέρη της οπτικής, όπως τα φαινόµενα της συµβολής, της περίθλασης, της πόλωσης και της
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Οδηγίαι προς τους φοιτητάς 1853, 26.
Π. Σ. Φ. Σ., 10 Μαρ. 1847.
80
Πβ. Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1957, 127, όπου
αναφέρεται ότι ο Γερµανός Κούλµαν δίδαξε για πρώτη φορά µαγνητισµό και στατικό ηλεκτρισµό στο
Πολυτεχνείο τον Ιανουάριο του 1856. Πράγµατι, στο Αρχείο του Ε. Μ. Π. (φακ. 8) σώζεται έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 31179/2 Ιανουαρίου 1856) που δίνει την άδεια να παραχωρηθεί µια
αίθουσα του Πολυτεχνείου για να διδάξει ο Κούλµαν «περί µαγνητικής» σε ώρες εκτός παραδόσεων.
81
∆υστυχώς δεν σώζονται αρκετά προγράµµατα αυτής της περιόδου, εποµένως δεν µπορούµε να γνωρίζουµε
για πόσα εξάµηνα ακριβώς προκηρύχθηκε, τουλάχιστον, αυτό το µάθηµα.
79
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διπλοθλαστικότητας σύµφωνα µε την κυµατική θεωρία του φωτός, η οποία απαιτούσε
ικανές µαθηµατικές γνώσεις.
Η έλλειψη φοιτητών σε άλλα µαθήµατα εκτός της γενικής φυσικής σχετίζεται µε το
γενικό επιστηµονικό υπόβαθρο των φοιτητών. Αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο ότι
σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα το απολυτήριο του γυµνασίου αποτελούσε τη µοναδική
προϋπόθεση για την εγγραφή στις διάφορες σχολές του Πανεπιστηµίου µε εξαίρεση το
Φαρµακευτικό Σχολείο. Για την εγγραφή των «αλλοδαπών» φοιτητών, που δεν διέθεταν
τα τυπικά προσόντα, συγκροτήθηκε το 1837 µια εξεταστική επιτροπή αποτελούµενη από
καθηγητές του Πανεπιστηµίου για το έλεγχο των προσόντων των υποψήφιων φοιτητών.
Τα µέλη της επιτροπής ήταν εξαιρετικά επιεική στις εξετάσεις και αυτή η ευνοϊκή
µεταχείριση των αλλοδαπών αρχικά ήταν γενικά αποδεκτή, ενώ η επιείκεια συνεχίστηκε
σε όσους υποψήφιους ήθελαν να εγγραφούν σε σχολές µε µικρό αριθµό φοιτητών. Οι
έντονες κριτικές και οι καταγγελίες που δέχθηκε η επιτροπή οδήγησαν τελικά στην
κατάργησή της το 1863, οπότε όσοι δεν διέθεταν απολυτήριο αναγνωρισµένου γυµνασίου
έπρεπε να υποβάλλονται σε εξετάσεις σε κάποιο κρατικό γυµνάσιο. Ο ίδιος ο Στρούµπος
είχε εναντιωθεί στη λειτουργία της επιτροπής, καθώς µε την συγκατάβαση που έδειχνε
δηµιουργούσε τελικά ανοµοιογενή ακροατήρια ως προς τις προαπαιτούµενες γνώσεις, µε
σοβαρές συνέπειες για το επίπεδο της διδασκαλίας. Είχε προτείνει µάλιστα την κατάταξη
των αλλοδαπών στις τάξεις των κρατικών γυµνασίων ανάλογα µε τις γνώσεις τους για
λόγους ισότητας και για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου κοινού υποβάθρου82.
Ακόµα και στην περίπτωση όµως που διασφαλιζόταν η παρουσία όλων των
υποψήφιων φοιτητών στα γυµνάσια, ποιες θα ήταν οι βασικές γνώσεις φυσικής που θα
κατείχαν κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήµιο; Τα προγράµµατα της µέσης
εκπαίδευσης καθορίστηκαν µε το διάταγµα «περί του κανονισµού των ελληνικών
σχολείων και γυµνασίων» της 31ης ∆εκεµβρίου 1836/12ης Ιανουαρίου 183783, το οποίο,
µε ορισµένες συµπληρώσεις και ρυθµίσεις κυρίως για λειτουργικά θέµατα, ίσχυσε στα
κύρια σηµεία του µέχρι το 1929. Για τα ελληνικά σχολεία προβλεπόταν η εγκυκλοπαιδική
διδασκαλία των αρχών της πειραµατικής φυσικής στην Γ΄ τάξη, ωστόσο το µάθηµα αυτό
δεν διδάχθηκε για πολλά χρόνια και δεν εµφανίζεται στα διάφορα προγράµµατα
µαθηµάτων που στάλθηκαν στα σχολεία. Το 1874 το ίδιο το Υπουργείο απέδωσε την µη
εφαρµογή αυτής της διάταξης στην έλλειψη κατάλληλου διδακτικού βιβλίου, κώλυµα το
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∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, 63-66.
Βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα προγράµµατα της µέσης εκπαίδευσης (1833-1929), 3 τόµ, Αθήνα Ιστορικό Αρχείο
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οποίο µόλις είχε αρθεί, οπότε το µάθηµα θα µπορούσε να διδάσκεται στην ανώτερη
τάξη84. Για τα γυµνάσια ο κανονισµός προέβλεπε τη διδασκαλία των αρχών της φυσικής,
µαζί µε της χηµείας και της φυσικής ιστορίας, σε όλες τις τάξεις επί δύο ώρες την
εβδοµάδα, ωστόσο και εκεί δεν διδάχθηκαν για πολλά χρόνια. Για παράδειγµα, το 1857 το
Υπουργείο κάλεσε τον Γεώργιο Παυλίδη, καθηγητή του Α΄ Γυµνασίου Αθηνών, να
ξεκινήσει τη διδασκαλία της πειραµατικής φυσικής στην ανώτερη τάξη, καθώς µόλις είχαν
σταλεί τα απαραίτητα όργανα για τη διδασκαλία του µαθήµατος85. Σύµφωνα µε τα
ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα που εκδόθηκαν τα επόµενα χρόνια, η πειραµατική
φυσική έπρεπε να διδάσκεται στην Γ΄ και ∆΄ τάξη των γυµνασίων, επί 2-3 ώρες
εβδοµαδιαίως, ενώ από το 1882 άρχισαν να εγκρίνονται και τα κατάλληλα διδακτικά
βιβλία. Είναι χαρακτηριστικό πάντως για την αντιµετώπιση του µαθήµατος ότι µέχρι
εκείνη την εποχή το Υπουργείο ποτέ δεν είχε καθορίσει τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος·
όταν αντιθέτως το αποφάσισε, η ύλη ακολούθησε τη διάρθρωση των εγχειριδίων που είχαν
στο µεταξύ δηµοσιευτεί. Στις οδηγίες που στάλθηκαν το 1896 στους διευθυντές
διαβάζουµε ότι κατά τη διδασκαλία έπρεπε να ακολουθούν «τον εποπτικό και
πειραµατικόν τρόπον», λαµβάνοντας ως αφορµή «τα συνηθέστερα φαινόµενα και τα
απλούστερα εκ των συµβαινόντων εν τω βίω, εν τη τέχνη», χωρίς να είναι απαραίτητο «να
δίδωνται πολλοί και επιστηµονικοί λόγοι προς εξήγησιν των φυσικών φαινοµένων»,
ιδιαίτερα στα ελληνικά σχολεία86. Παράλληλα, τα φυσικοµαθηµατικά µαθήµατα στη µέση
εκπαίδευση διδάσκονταν συνήθως από διπλωµατούχους ή αποφοίτους του φιλολογικού
τµήµατος, οι οποίοι θεωρητικά είχαν παρακολουθήσει ή εξεταστεί στα γενικά µαθήµατα
των στοιχειωδών µαθηµατικών και της πειραµατικής φυσικής. Ειδικοί καθηγητές αυτών
των µαθηµάτων για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν· στην καλύτερη περίπτωση µπορούµε να
βρούµε ορισµένους µαθηµατικούς που δεν είχαν σπουδάσει στο ελληνικό Πανεπιστήµιο.
Ο αριθµός των αποφοίτων του µαθηµατικού και του φυσικού τµήµατος αυξήθηκε προς το
τέλος του αιώνα, µε τους πρώτους να υπερτερούν αριθµητικά των δεύτερων, γεγονός που
σχετίζεται µε την ισχυρότερη παρουσία των µαθηµατικών στα προγράµµατα της µέσης
εκπαίδευσης, άρα και µε την µεγαλύτερη πιθανότητα διορισµού τους. Ωστόσο αυτός ο
διορισµός δεν ήταν καθόλου βέβαιος, ιδιαίτερα για τους φυσικούς, καθώς παρέµεινε πάγιο

84

Στο ίδιο, Α΄, 204-205.
Στο ίδιο, Α΄, 124.
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αίτηµα ακόµα και µετά την αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής στις αρχές του
20ου αιώνα87.
Τέλος, µέχρι το 1893 οι φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος υποχρεώνονταν στην
εξέταση µόνο του µαθήµατος της γενικής πειραµατικής φυσικής και όχι σε κάποιο
επιπλέον µάθηµα φυσικής. Αντίθετα, στους φοιτητές του Φυσικού είχαν προστεθεί ως
γενικά µαθήµατα η άλγεβρα, η τριγωνοµετρία και η επίπεδη αναλυτική γεωµετρία, καθώς
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1860 σταµάτησαν να διδάσκονται τα στοιχειώδη
µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο88. Παρ’ όλα αυτά δεν έδειξαν ιδιαίτερη προθυµία να
ακούσουν προχωρηµένα µαθηµατικά µαθήµατα, περιοριζόµενοι στα στοιχειώδη
µαθηµατικά που αρκούσαν για τη λήψη διπλώµατος89. Όλα αυτά εξηγούν σε µεγάλο
βαθµό γιατί σχετικά προχωρηµένα µαθήµατα φυσικής εµφανίστηκαν στα προγράµµατα
µαθηµάτων από το τέλος της δεκαετίας του 1860, αλλά και γιατί το ακροατήριό τους
παρέµεινε εξαιρετικά ολιγάριθµο, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο του γενικού µαθήµατος
της πειραµατικής φυσικής, καθιστώντας αβέβαιη τη διδασκαλία τους.

Αναφερθήκαµε νωρίτερα στο σχηµατισµό του ταµείου οργάνων της πειραµατικής
φυσικής και τα προβλήµατα που είχαν ανακύψει σχετικά µε τη χρήση τους. Το ταµείο
συνέχισε να εµπλουτίζεται κατά την περίοδο της καθηγεσίας Στρούµπου, αρχικά µέσω των
δωρεών. Έτσι, το 1853 οι οµογενείς Μπούµπας και ∆ούµας, έµποροι από την Οδησσό,
προσέφεραν το ποσό των 8.000 φράγκων, δηλαδή περισσότερων από 9.000 δραχµών, για
τον πλουτισµό των οργάνων φυσικής90. Τα επόµενα χρόνια το Πανεπιστήµιο ανέλαβε
αποκλειστικά

τη

χρηµατοδότηση

των

συλλογών,

ταυτόχρονα

µε

την

ετήσια

χρηµατοδότηση των καθηγητών των πειραµατικών µαθηµάτων για τα τρέχοντα έξοδα
συντήρησης. Το Υπουργείο δεν είχε καµία συµµετοχή σε αυτά τα έξοδα και αυτό
αποτέλεσε µόνιµη αιτία δυσαρέσκειας των καθηγητών. Το 1864 η Σύγκλητος αποφάσισε
τη χορήγηση ποσού 25.000 δραχµών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών και οργάνων.
Από αυτά τα χρήµατα οι 11.000 δραχµές διατέθηκαν στη Φιλοσοφική, οι 4.500 εξ αυτών
αποκλειστικά για την αγορά οργάνων φυσικής και άλλες 2.500 για την αγορά οργάνων

87

Θεόδωρος Κρητικός, Η πρόσληψη της επιστηµονικής σκέψης στην Ελλάδα. Η φυσική µέσα από πρόσωπα,
θεσµούς και ιδέες (1900-1930), Αθήνα: Παπαζήσης, 1995, 128-132, και Π. Β. Κόκκοτας, «Ιστορική
ανασκόπηση της διδασκαλίας των φυσικών στη µέση εκπαίδευση από το 1830 µέχρι σήµερα», Επιστηµονική
Σκέψη, τχ. 15 (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1983), 55-62.
88
Π. Σ. Φ. Σ., 18 Νοε 1867 και 18 Σεπ. 1882.
89
Π. Σ. Φ. Σ., 18 Φεβ. 1891.
90
Λογοδοσία Π. Αργυρόπουλου, 1852/53, 32.
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χηµείας91. Ο Στρούµπος παρήγγειλε πολλά όργανα οπτικής και ηλεκτρισµού από τη
Γαλλία, τα οποία παραλήφθηκαν σταδιακά τα επόµενα χρόνια. Το 1874 αγοράστηκαν
ξανά µε έξοδα του Πανεπιστηµίου αρκετά όργανα «οπτικής, γαλβανισµού, ακουστικής και
θερµαντικού», αξίας περίπου 4.000 δραχµών92. Οι αγορές έγιναν από περίφηµα
εργαστήρια της εποχής, όπως εκείνα του Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803-1877), του
Rudolph Koenig (1832-1901), του Jules Duboscq (1817-1866) και του Eugene Ducretet
(1844-1915), ενώ για την κατασκευή και την παραλαβή τους ο ίδιος ο Στρούµπος µετέβη
αρκετές φορές στο Παρίσι. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1870 φαίνεται να έχει
συγκροτηθεί µια σοβαρή συλλογή οργάνων φυσικής, γεγονός που δεν µπορεί παρά να
σχετίζεται µε την πύκνωση των δηµοσιεύσεων του Στρούµπου από αυτή την περίοδο και
µετά.
Ωστόσο, η χρήση των οργάνων παρέµεινε αποκλειστική δικαιοδοσία του καθηγητή,
καθώς το ζήτηµα του διορισµού προπαρασκευαστή ταλάνισε τις αρχές του Πανεπιστηµίου
για αρκετά χρόνια, µιας και η εύρεση κατάλληλου προσώπου που θα επιθυµούσε αυτή την
εργασία αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Ο µηχανικός Βαϊσεµπάχ που είχε διοριστεί το
1842 για τη συντήρηση των οργάνων απεβίωσε λίγο αργότερα· έκτοτε διορίζονταν
φοιτητές ως βοηθοί του Στρούµπου, οι οποίοι προφανώς δεν ήταν σε θέση να αναλάβουν
σοβαρότερα καθήκοντα93. Τον Οκτώβριο του 1868 ο Στρούµπος ζήτησε το διορισµό
προπαρασκευαστή, καθώς είχαν παραληφθεί πολλά νέα όργανα, και επανήλθε τον επόµενο
χρόνο µετά τη δηµοσίευση του νέου διατάγµατος περί υφηγητών που τους επέτρεπε να
χρησιµοποιούν τα όργανα µε δική τους ευθύνη. Η Σύγκλητος µε τον Στρούµπο
αποφάσισαν να αναζητήσουν κατάλληλο άτοµο στο εξωτερικό, γράφοντας σχετικά στον
έλληνα πρέσβη στο Παρίσι, ο οποίος όµως δεν κατόρθωσε να βρει κάποιον που να
επιθυµούσε να έρθει στην Ελλάδα. Όταν ο Στρούµπος βρέθηκε στο Παρίσι για τις
καλοκαιρινές του διακοπές, κατόρθωσε να βρει µε τη βοήθεια του A. Bertin, καθηγητή
φυσικής στην École Normale, κατάλληλο τεχνίτη που συµφώνησε να αναλάβει τη θέση
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Λογοδοσία Η. Μητσόπουλου, 1864/65, 19-21.
Λογοδοσία Γ. Α. Μακκά, 1873/74, 27. Σε αυτό τον λόγο υπάρχει η µοναδική έκθεση που υπέβαλλε ο
Στρούµπος ως διευθυντής του ταµείου φυσικής.
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Η ύπαρξη βοηθού φαίνεται στους προϋπολογισµούς που παρατίθενται στις πρυτανικές λογοδοσίες, χωρίς
ωστόσο να αναφέρονται ονοµαστικά. Σε ορισµένους λόγους συναντάµε ονόµατα βοηθών, χωρίς όµως να
µπορούµε να τεκµηριώσουµε τη διαδοχή τους. Έτσι, το 1848 στη θέση του Αλ. ∆ικαίου διορίστηκε ο
µαθητής του φαρµακευτικού σχολείου Ιωάννης Βλέττας, ενώ το 1863 στη θέση αυτή βρίσκουµε τον
Κωνσταντίνο Καντακουζηνό που παύεται από τον Στρούµπο (Π. Σ., 9 Μαρ. 1863). Το 1887 παραιτήθηκε ο
Α. Βροντάκης και στη θέση του διορίστηκε ο Ι. Βογιατζόγλου. Ο µισθός των βοηθών-υπηρετών συνήθως
ήταν 30 δραχµές τον µήνα και πληρωνόταν συνήθως από το Υπουργείο, καθώς συµπεριλαµβανόταν στους
µισθούς του βοηθητικού προσωπικού. Το 1877 ο υπηρέτης ονόµατι Μαντάς ζήτησε αύξηση, όµως η
Σύγκλητος αρνήθηκε και αρκέστηκε να του δώσει δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα (Π. Σ., 30 Νοε. 1877).
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έναντι 290 δραχµών το µήνα, έναν σχετικά υψηλό µισθό94. Παρότι η Σύγκλητος
συµφώνησε να προσληφθεί αυτός για ένα έτος, η ιδέα τελικά εγκαταλείφθηκε, και στη
θέση του προπαρασκευαστή προσλήφθηκε ο ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µε µηνιαίο µισθό
150 δραχµών, ο οποίος σύµφωνα µε τον Στρούµπο ήταν «άξιος να καθαρίζη, να
επιδιορθώνη και να κατασκευάζει έτι όργανα». Ένα χρόνο αργότερα όµως αυτός
παραιτήθηκε, καθώς του προσφέρθηκε διπλάσιος µισθός στο «Ελληνικό Μηχανοποιείο»
του Γεωργίου Βασιλειάδη στον Πειραιά. Ο Πρύτανης δεν κατάφερε να τον µεταπείσει,
ούτε αυξάνοντας το µισθό του, έτσι ο Στρούµπος είχε ξανά ως βοηθό κάποιο µαθητή του
φαρµακευτικού σχολείου95. Σύµφωνα µε τον Χ. Χατζηιωσήφ, ο Κωνσταντίνου είχε
δεκαετή πείρα σε εργοστάσια της Αµερικής και αναδείχθηκε σε σηµαντικό στέλεχος της
επιχείρησης του Βασιλειάδη96.
Λίγο αργότερα ο πρύτανης Ευθύµιος Καστόρχης επέστησε την προσοχή στην
περίπτωση του Ηλία Μ. Οικονόµου, ο οποίος εργαζόταν στο τµήµα τηλεγραφείων του
Υπουργείου Εσωτερικών. Είχε γραφτεί µε απολυτήριο γυµνασίου στη Νοµική, όπου
σπούδασε για τέσσερα χρόνια, συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο. Στο
Υπουργείο ήταν επιφορτισµένος µε την κατασκευή τηλεγραφικών συσκευών, διάφορες
από τις οποίες µάλιστα επιδείχθηκαν στη Σύγκλητο, λαµβάνοντας µισθό 200 δραχµών τον
µήνα. Η πρόταση του Καστόρχη ήταν να σταλεί στην Ευρώπη, µε έξοδα του
Πανεπιστηµίου, ώστε να σπουδάσει φυσική και επιστρέφοντας να αναλάβει την επισκευή
και συντήρηση των οργάνων για κάποιο χρονικό διάστηµα, ενώ τα χρήµατα για την
υποτροφία θα καλύπτονταν από τα χρήµατα που είχαν υπολογιστεί ως µισθός στον
Κωνσταντίνου. Ορισµένοι καθηγητές συµφώνησαν, ζητώντας απλά εγγυήσεις ότι θα
εξασφαλιστεί η υπηρεσία του µετά την επάνοδό του, ωστόσο κάποιοι άλλοι διαφώνησαν
θεωρώντας ότι τα οικονοµικά του Πανεπιστηµίου δεν επέτρεπαν την πολυτέλεια µιας
τέτοιας υποτροφίας και υποστηρίζοντας ότι µπορούσε να βρεθεί προπαρασκευαστής µε
µια απλή αγγελία στις εφηµερίδες97.
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Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι το 1859 ο µισθός των τακτικών καθηγητών καθορίστηκε σε 350 δραχµές, µε
δυνατότητα αύξησης κατά 50 έως 100 δραχµών µετά από πενταετή διδασκαλία, και των εκτάκτων σε 250.
Την ίδια εποχή ο γυµνασιάρχης λάµβανε 300 δραχµές, ο καθηγητής γυµνασίου 250 και ο σχολάρχης
ελληνικού σχολείου 200. Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 38-39 και Αποστόλης Ανδρέου, «Κρατικές δαπάνες για
την εκπαίδευση (1849-1880). Μια πρώτη προσέγγιση σ’ ένα ανοιχτό θέµα», Θέσεις, αρ. 18, Ιαν.-Μαρτ.
1987, 113-135.
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Τελικά τον επόµενο χρόνο αναζητήθηκε ξανά τεχνίτης στο εξωτερικό. Η αναζήτηση
στη Βιέννη και το Παρίσι απέβη άκαρπη, αλλά στο Μόναχο δέχτηκε τελικά να αναλάβει
αυτή τη θέση ο Peter Grobinger (Πέτρος Γράβιγγερ) µε µηνιαίο µισθό 250 δραχµών. Ο
Στρούµπος έθεσε τους όρους της εργασίας του, που έγιναν οµόφωνα δεκτοί από τη
Σύγκλητο: καθαρισµός και επισκευή των οργάνων της φυσικής, αλλά και γενικότερα του
Πανεπιστηµίου, βοήθεια κατά την προετοιµασία των πειραµάτων για τη διδασκαλία,
καθηµερινή παρουσία 8-10 ώρες µε µοναδική άδεια δεκαπέντε ηµερών το καλοκαίρι,
απαγόρευση εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών, κατοχή των απαραίτητων εργαλείων και
δυνατότητα της Συγκλήτου να τον απολύσει οποιαδήποτε στιγµή98. Παρότι προσλήφθηκε
αρχικά για πέντε χρόνια, διατήρησε τη θέση του µέχρι το θάνατό του το 1887 ή 1888, ενώ
ταυτόχρονα µε τα όργανα του Πανεπιστηµίου συντηρούσε και όργανα που υπήρχαν στα
γυµνάσια της Αθήνας και του Πειραιά99. Μετά το θάνατό του, στη θέση του προσλήφθηκε
µε συµβόλαιο ο Ιάκωβος Φέιγγελ από τη Γερµανία, µάλλον για µικρό χρονικό
διάστηµα100.
Στο τέλος του 1877 ο πρύτανης Ανδρέας Αναγνωστάκης πρότεινε όλοι οι βοηθοί
των πειραµατικών µαθηµάτων, τόσο οι προπαρασκευαστές όσο και οι απλοί υπηρέτες, να
διορίζονται κατόπιν δηµόσιου διαγωνισµού ενώπιον των Σχολών και η Σύγκλητος
αποδέχθηκε παµψηφεί την πρόταση. Πράγµατι, το επόµενο διάστηµα η Ιατρική Σχολή
συνέταξε κανονισµό και έγιναν κάποιες προσλήψεις βοηθών µετά από διαγωνισµό. Στη
Φιλοσοφική ωστόσο η πρόταση συνάντησε αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα να µην συνταχθεί
κανονισµός. Με εξαίρεση τον Γεώργιο Ζαβιτσάνο, καθηγητή της φαρµακευτικής χηµείας,
οι αρµόδιοι καθηγητές υποστήριξαν ότι η εκλογή έπρεπε να γίνεται από αυτούς, καθώς
πρόκειται για θέσεις για τις οποίες έχουν οι ίδιοι την απόλυτη ευθύνη και έπρεπε να
υπάρχει απόλυτη εµπιστοσύνη στα άτοµα που θα τις αναλάµβαναν. Τελικά το ζήτηµα του
διαγωνισµού δεν προχώρησε, µε τους ∆. Στρούµπο και Θ. Ορφανίδη να δείχνουν την πιο
αρνητική στάση101.
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Π. Σ., 11 Μαρ. και 10 Νοε. 1872. Ο Στρούµπος επέµεινε ιδιαίτερα στην απαγόρευση ανάληψης
εξωτερικών εργασιών. Ενδεχοµένως αυτό να σχετίζεται µε το γεγονός ότι ο προηγούµενος
προπαρασκευαστής, ο ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, διέθετε µηχανουργικό κατάστηµα στο κέντρο της Αθήνας
για την επισκευή και επιδιόρθωση µηχανών, ιδιαίτερα ραπτοµηχανών. Βλ. Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός
εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους1875, Αθήνα
1875, 113.
99
Λογοδοσία Γ. Α. Μακκά, 1873/74, 70-71.
100
Λογοδοσία Θ. Αφεντούλη, 1887/88, 124.
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Π. Σ., 17 Νοε. 1877, 23 Μαρ. 1878 και Π. Σ. Φ. Σ., 16 ∆εκ. 1877, 1 Απρ. 1878, 28 ∆εκ. 1879.
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Τα εγχειρίδια φυσικής

Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαµε να σχηµατίσουµε άποψη
για το συγκεκριµένο περιεχόµενο και το επίπεδο διδασκαλίας της φυσικής είναι τα
διδακτικά εγχειρίδια που χρησιµοποιήθηκαν. Ο Στρούµπος ωστόσο δεν συνέγραψε κανένα
εγχειρίδιο φυσικής καθ’ όλη τη διάρκεια της καθηγεσίας του. Καθώς η έλλειψη
πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων υπήρξε ένα πρόβληµα που απασχόλησε έντονα το
Πανεπιστήµιο σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, δεν προκαλεί εντύπωση το σχόλιο που
διατυπώθηκε το 1888, σύµφωνα µε το οποίο ιδίως οι καθηγητές της Φιλοσοφικής
υπέχουσι φοβεράν ευθύνην και µόνον φυγοπονίαν ή κακήν θέλησιν, ίνα µη τι άλλο
είπωµεν, προδίδει η παράλειψις αυτή του καθήκοντός των. Τη αληθεία πώς άλλως
δύναται να δικαιολογηθεί καθηγητής της Φυσικής, έχων πολυπληθέστατον
ακροατήριον, αφ’ ου η Φυσική είναι γενικόν µάθηµα των Φυσικών, Μαθηµατικών,
Ιατρών, Φαρµακέων, Φιλολόγων και αυτών των θεολόγων, και δυνάµενος και να
εξοδεύση και χιλιάδας αντιτύπων κατ’ έτος, διδάσκων ήδη από της Πανεπιστηµιακής
έδρας επί τεσσαράκοντα και πλέον έτη να µη έχη εκδεδοµένην ουδέ µίαν στοιχειώδη
τουλάχιστον Πειραµατικήν Φυσικήν, ίνα δύνανται οι φοιτηταί να µελετώσι κατά το
σύστηµά του;102

Ο Στρούµπος είχε εκθέσει αρκετά νωρίτερα τις θέσεις του γι’ αυτό το ζήτηµα.
Συµφωνώντας µε την άποψη που κυριαρχούσε σε κύκλους τουλάχιστον της Φιλοσοφικής,
δεν θεωρούσε ότι ένας καθηγητής όφειλε ταυτόχρονα να είναι και συγγραφέας, τονίζοντας
παράλληλα τη δυσκολία της µεταφοράς της επιστηµονικής ορολογίας στην ελληνική
γλώσσα, και κυρίως τις οικονοµικές δυσκολίες που συνεπαγόταν ένα τέτοιο εγχείρηµα. Ως
λύση στο πρόβληµα πρότεινε την έκδοση συνοπτικής σειράς µαθηµάτων σε
λιθογραφηµένη µορφή, ώστε αυτά να µπορούν να συµπληρώνονται διαρκώς, οι φοιτητές
να διαθέτουν το σύγγραµµά τους και να σταµατήσει το φαινόµενο της απαγγελίας στις
παραδόσεις, που το θεωρούσε εξαιρετικά επιζήµιο για τους φοιτητές103.
Σε νεκρολογία του Στρούµπου, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Απόλλων,
αναφέρεται ότι εξέδωσε «εις παλαιότερους µεν χρόνους µέρη της Φυσικής και Μηχανικής
εν λιθογραφία», ωστόσο η αναζήτησή µας στις υπάρχουσες βιβλιογραφίες, σε βιβλιοθήκες
και σε περιοδικά της εποχής απέβη άκαρπη. Παράλληλα, ο Μιχαήλ Στεφανίδης αναφέρει
µία λιθογραφηµένη, «άρα πραγµατικώς διδασκοµένη», µετάφραση των µαθηµάτων «περί
102

Χαράλαµπος Μακρίδης, Οδηγός της Ελλάδος µετά ηµερολογίου και πολλών πρακτικών γνώσεων, Αθήνα
1889, 192.
103
∆. Σ. Στρούµπος, Το µέλλον, ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, 75-89.
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φωτός» του G. Lamé, καθηγητή της École Polytechnique104, ενώ ξεκινώντας ο Στρούµπος
τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήµιο φαίνεται ότι ακολούθησε το εγχειρίδιο φυσικής του
ιδίου. Άλλωστε, από αυτόν είχε διδαχθεί φυσική στο Παρίσι105. Ο µαθηµατικός και
µηχανικός Gabriel Lamé (1795-1870), απόφοιτος της École Polytechnique, διατέλεσε
καθηγητής φυσικής στη σχολή την περίοδο 1832-1844 και αργότερα καθηγητής του
λογισµού των πιθανοτήτων και της µαθηµατικής φυσικής στη Σορβόννη. Το έργο του
συνίσταται κυρίως στη µελέτη των καµπυλόγραµµων συντεταγµένων και την εισαγωγή
τους σε πολλά προβλήµατα της φυσικής106. Το 1836 δηµοσίευσε για την École
Polytechnique ένα εγχειρίδιο φυσικής, το οποίο εκδόθηκε για δεύτερη φορά το 1840107.
Πρόκειται γι ένα αρκετά ογκώδες, τρίτοµο εγχειρίδιο, όπου ο πρώτος τόµος πραγµατεύεται
τη µηχανική και τη θερµότητα, ο δεύτερος την ακουστική και την οπτική και ο τρίτος τον
ηλεκτρισµό και τον µαγνητισµό. Ανήκει στην παράδοση των αρκετά προχωρηµένων και
διεξοδικών γαλλικών εγχειριδίων, όπου δινόταν έµφαση στις γενικές ιδέες και δόγµατα
που θεµελίωναν τη φυσική, χωρίς όµως να περιορίζεται σε µια απλή παράθεση νόµων και
φαινοµένων συνοδευόµενων από λεπτοµερείς περιγραφές πειραµάτων και οργάνων.
Χρησιµοποιούσε παράλληλα ευρέως το µαθηµατικό φορµαλισµό, κάτι προφανές αν
αναλογιστούµε το ίδρυµα για το οποίο εκδόθηκε.
Τα µαθήµατα «περί φωτός» που αναφέρει ο Στεφανίδης αντιστοιχούν προφανώς στο
τµήµα του δεύτερου τόµου, µε τίτλο “Théorie physique de la lumière” (Φυσική θεωρία
περί φωτός), έκτασης 380 σελίδων. Πρόκειται για µια πλήρη πραγµατεία οπτικής, ο τίτλος
της οποίας µας προϊδεάζει για τις απόψεις του συγγραφέα. Εκδίδεται σε µια εποχή όπου
για την εξήγηση των φαινοµένων της οπτικής και της θερµότητας αντιµάχονταν δύο
διαφορετικές θεωρίες: η θεωρία της «εκποµπής» (emission), αναγόµενη στον Νεύτωνα,
που εξηγούσε αυτά τα φαινόµενα βάσει της εκποµπής υλικών σωµατιδίων, και η θεωρία
των «κυµάνσεων» (undulations), αναγόµενη στον Καρτέσιο, που εξηγούσε τα ίδια
φαινόµενα µέσω των ταλαντώσεων των ατόµων της ύλης και του αιθέρα. Ο Lamé υιοθετεί
την κυµατική θεωρία, µολονότι υποστηρίζει – ενδεχοµένως λόγω λεπτών ακαδηµαϊκών
ισορροπιών – ότι δεν είναι απαραίτητο να επιλέξει κανείς µεταξύ των δύο διαφορετικών
υποθέσεων. Έτσι, αφού εκθέσει τα φαινόµενα της γεωµετρικής οπτικής που µπορεί να
104

Στεφανίδης, Ιστορία, Α΄, 8.
Σύµφωνα µε τον Αθανάσιο Κυζικηνό, ακροατή στη Φιλοσοφική στις αρχές της δεκαετίας του 1840, ο
Στρούµπος δίδασκε φυσική «επί κειµένου του Lamé» Βλ. ∆ηµ. Ι. Πολέµης (εκδ.), Αλληλογραφία Θεοφίλου
Καΐρη, µέρος Γ΄, Επιστολαί προς Θεόφιλον Καΐρην, τόµ. Β΄, 1839-1845, Άνδρος 1998, 147.
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107
Gabriel Lamé, Cours de physique de l’École Polytechnique, 3 τόµ., Paris 1840. Αυτή την έκδοση
συµβουλευτήκαµε.
105

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

475

εξηγήσει και η σωµατιδιακή θεωρία, προχωρά στα φαινόµενα της συµβολής, της
περίθλασης και της πόλωσης, τα οποία στάθηκαν καθοριστικά για την επιλογή της
κυµατικής θεωρίας, ενώ παράλληλα δείχνει πως αυτή µπορεί να εξηγήσει όλα τα
φαινόµενα της οπτικής, οδηγώντας έτσι σε µια πλήρη φυσική θεωρία για το φως. Η
µετάφραση αυτών των µαθηµάτων από τον Στρούµπο αναµφίβολα φαίνεται κατάλληλη
για το µάθηµα της ανώτερης οπτικής που άρχισε να διδάσκει στα µέσα της δεκαετίας του
1860. Μολονότι ο Στεφανίδης αναφέρει ότι διέθετε ένα αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του, δεν
κατέστη δυνατόν να βρεθεί κάποιο από αυτά, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι δεν υπάρχει
καµία άλλη αναφορά σε αυτό το έργο. Η εύρεση αυτής της µετάφρασης θα µας βοηθούσε
να προσδιορίσουµε το επίπεδο διδασκαλίας του Στρούµπου, αλλά θα ήταν και ιδιαιτέρως
χρήσιµη για την κατανόηση της εισαγωγής νέων θεωριών στον ελληνικό χώρο.
Οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου που έπρεπε να εξεταστούν στην πειραµατική φυσική
διέθεταν, εκτός από σηµειώσεις του µαθήµατος του Στρούµπου που κυκλοφορούσαν108,
και διάφορα εγχειρίδια φυσικής που εκδόθηκαν για να χρησιµοποιηθούν στα γυµνάσια.
Καθώς η εξέταση του γενικού µαθήµατος ήταν προφορική, οι φοιτητές θα µπορούσαν
κάλλιστα να µελετήσουν από αυτά, ενώ ορισµένα εγχειρίδια πράγµατι συστήθηκαν ρητά.
Εποµένως η µελέτη των εγχειριδίων φυσικής που εκδόθηκαν στο ελληνικό κράτος µπορεί
να µας οδηγήσει σε ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα για τη διδασκαλία της φυσικής.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 ένα άρθρο στο περιοδικό Προµηθεύς,
σχολιάζοντας τα διαθέσιµα βιβλία στον ελληνικό χώρο για τις φυσικές επιστήµες,
αναφέρει: «Η φυσική του Κούµα, του Βαρδαλάχου, του ∆ούκα, η χηµεία του Αδδήτου, η
αστρονοµία του Λαλάνδου, και “τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις” του Βουλγάρεως,
συγγράµµατα πάντα του παρελθόντος αιώνος αντιπροσωπεύουσι σήµερον τας φυσικάς
επιστήµας, και τας επιγενοµένας προόδους του 19 αιώνος»109. Καθώς ο σκοπός τόσο του
περιοδικού γενικότερα όσο και του συγκεκριµένου άρθρου ήταν η διάδοση των φυσικών
επιστηµών και ο καυτηριασµός της υπάρχουσας κατάστασης, θα πρέπει να προσέξουµε
ιδιαίτερα τον ρητορικό χαρακτήρα αυτής της άποψης, µιας και όπως θα δούµε στη
συνέχεια η εκδοτική παραγωγή των προηγούµενων δεκαετιών διαψεύδει έναν τέτοιο
ισχυρισµό. Το απόσπασµα όµως περιγράφει θαυµάσια την κατάσταση κατά την εποχή της
ίδρυσης του Πανεπιστηµίου, οπότε τα µόνα διαθέσιµα συγγράµµατα ήταν πράγµατι εκείνα
108

Ο πρωταγωνιστής της Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι, περιγράφοντας τη ζωή των φοιτητών στην Αθήνα,
αναφέρει ως µία από τις αιτίες που αλλάζουν συχνά συγκάτοικους την εξής: «διότι ο εις µελετά µε µεγάλην
φωνήν την άλγεβραν του Λάκωνος, ενώ ο άλλος συλλέγει άφωνος τας σηµειώσεις της φυσικής του
Στρούµπου». (Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι. Χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωµατικού, Αθήνα: Περίπλους,
2000, 23 [1870].)
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των µεγάλων προεπαναστατικών λογίων, του Κωνσταντίνου Κούµα, του Κωνσταντίνου
Βαρδαλάχου, του Νεόφυτου ∆ούκα, και του ∆ηµητρίου ∆άρβαρη, θα προσθέταµε εµείς,
αναφορικά µε τη φυσική110. Η αναγνώριση των µεγάλων διδασκάλων της περιόδου του
νεοελληνικού διαφωτισµού από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος προκύπτει από τις
προτάσεις που έγιναν σε ορισµένους να αναλάβουν πανεπιστηµιακή διδασκαλία, άσχετά
από το γεγονός ότι τελικά δεν έγιναν αποδεκτές111. Τα συγκεκριµένα συγγράµµατα όµως,
όσο σηµαντικά και αν υπήρξαν για τη διάδοση των επιστηµών στον ελληνικό χώρο,
µπορούσαν να θεωρηθούν πια ξεπερασµένα για το επίπεδο της πανεπιστηµιακής
διδασκαλίας, καθώς στις σχεδόν τρεις δεκαετίες που µεσολάβησαν από την έκδοσή τους ο
κλάδος της φυσικής άρχισε να εξειδικεύεται και συνέβησαν σηµαντικές και ταχύτατες
εξελίξεις, ιδιαίτερα στα πεδία της θερµότητας, του ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού.
Αρχής γενοµένης από το 1840, άρχισαν να εκδίδονται νέα εγχειρίδια, η µελέτη των
οποίων µας οδηγεί σε ορισµένα γενικά συµπεράσµατα. Έτσι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις,
βλέπουµε ότι πρόκειται για επίτοµες µεταφράσεις γαλλικών εγχειριδίων που απευθύνονταν
στους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε όσους επρόκειτο να υποβληθούν
στις εξετάσεις του baccalauréat ή τις εισαγωγικές εξετάσεις για τις γαλλικές grandes
écoles. Ο συγκεντρωτισµός του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος είχε οδηγήσει στον
ακριβή καθορισµό της αντίστοιχης ύλης, κατά συνέπεια οι γάλλοι συγγραφείς έπρεπε να
εκδίδουν εγχειρίδια µε αυστηρώς καθορισµένα περιεχόµενα, τα οποία δύσκολα
µεταβάλλονταν σε διαδοχικές εκδόσεις, ώστε να παρακολουθούν τις επιγενόµενες
προόδους στο χώρο της φυσικής. Εποµένως, οι αντίστοιχες ελληνικές µεταφράσεις
ακολούθησαν τη συγκεκριµένη ύλη και πρέπει να τονίσουµε ξανά ότι το επίσηµο ελληνικό
κράτος πολύ αργότερα καθόρισε τη διδακτέα ύλη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
επικυρώνοντας ουσιαστικά τη δοµή των εγχειριδίων που είχαν ήδη εκδοθεί.
Με λίγες διαφορές όσον αφορά στα περιεχόµενα και στη διάταξη της ύλης, όλα τα
ελληνικά εγχειρίδια ακολουθούν µια καθιερωµένη δοµή, εκθέτοντας πρώτα τη φυσική των
βαρέων σωµάτων, δηλαδή τη στατική και τη δυναµική των στερεών, των υγρών και των

110

Κωνσταντίνου Μ. Κούµα, Σύνοψις Φυσικής. Εις χρήσιν των πρωτοπείρων µαθητών του φιλολογικού της
Σµύρνης Γυµνασίου, Βιέννη 1812· Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, Φυσική πειραµατική περιεκτική των νεωτέρων
εφευρέσεων, Βιέννη 1812· ∆ηµητρίου Νικολάου ∆αρβάρεως, Επιτοµή Φυσικής εις τρία µέρη διηρηµένη προς
χρήσιν των φιλοµαθών Νέων, 3 τόµ., Βιέννη 1812-13· Νεόφυτος ∆ούκας, Επιτοµή Φυσικής εις βιβλία τρία,
Αίγινα 1834. Το τελευταίο, γραµµένο αρκετά χρόνια νωρίτερα, είναι γνωστό και µε τον ψευδότιτλο Ξυνωρίς
ήτοι Φυσική και Μεταφυσική, ο οποίος περιγράφει καλύτερα τα περιεχόµενά του. Σαφώς θα πρέπει να
διαχωριστεί από τα υπόλοιπα συγγράµµατα.
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αερίων, και ακολούθως των αβαρών, δηλαδή περί φωτός, θερµότητας, ηλεκτρισµού και
µαγνητισµού. Η ύλη που καλύπτουν µπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως:
α) Ύλη και γενικές ιδιότητες των σωµάτων.
β) Κίνηση – δυνάµεις – βαρύτητα (ορισµός κινήσεων, σύνθεση δυνάµεων, κέντρο βάρους,
νόµοι πτώσης σωµάτων, εκκρεµές, ισορροπία, απλές µηχανές).
γ) Υδροστατική και υδροδυναµική (πίεση, αρχή του Αρχιµήδη, ειδικό βάρος, ισορροπία,
τριχοειδή φαινόµενα, αραιόµετρα, εφαρµογές).
δ) Αεροστατική και αεροδυναµική (ατµοσφαιρική πίεση, βαρόµετρα, νόµος «Μαριόττου»,
µανόµετρα, αερόστατα, αντλίες, άλλες εφαρµογές).
ε) Ακουστική (διάδοση ήχου, ηχητικοί σωλήνες, θεωρία της µουσικής)
στ) Θερµότητα (θερµόµετρα, µεταβολές κατάστασης, θερµική αγωγιµότητα, ειδική
θερµότητα, υγροµετρία, ακτινοβόλος θερµότητα).
ζ) Στοιχεία µετεωρολογίας και κλιµατολογίας.
η) Οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, κάτοπτρα, φακοί, οπτικά όργανα).
θ) Μαγνητισµός (µαγνήτες, µαγνητική βελόνα, γήινος µαγνητισµός).
ι) Στατικός ηλεκτρισµός (θεωρίες ηλεκτρισµού, ηλεκτροσκόπια, πυκνωτές, ατµοσφαιρικός
ηλεκτρισµός).
ια)

∆υναµικός

ηλεκτρισµός

ή

γαλβανισµός

(βολταϊκές

στήλες,

αποτελέσµατα

ηλεκτρισµού).
ιβ) Ηλεκτροµαγνητισµός (πείραµα Oersted, γαλβανόµετρα, σωληνοειδή, θεωρία Ampère,
επαγωγή, αλληλεπίδραση ρευµάτων και µαγνητών, εφαρµογές)
Πρέπει να σηµειωθεί ότι από τα περισσότερα εγχειρίδια απουσιάζει γενικά ο
µαθηµατικός φορµαλισµός, ενώ αντιθέτως υπάρχουν λεπτοµερείς περιγραφές οργάνων,
συσκευών και πειραµάτων. Με την πάροδο του χρόνου µάλιστα ενσωµατώνονται και
πολλές νέες ανακαλύψεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στο ενδιάµεσο διάστηµα. Ο όρος
«πειραµατική φυσική», που περιλαµβάνεται στους περισσότερους τίτλους, αντανακλά
πλήρως τον τρόπο έκθεσης των περιεχοµένων, καθώς οι διάφοροι φυσικοί νόµοι και
φαινόµενα αποδεικνύονται µέσω της παρουσίασης των σχετικών πειραµάτων.
Το πρώτο εγχειρίδιο εκδόθηκε στο νεοελληνικό κράτος το 1840 από τον Εµµανουήλ
Ψύχα (;-1889), καθηγητή στο γυµνάσιο του Ναυπλίου112. Το βιβλίο είναι αφιερωµένο στον
Όθωνα, µε την άδεια του οποίου τυπώθηκε στη Βασιλική Τυπογραφία, και στην αφιέρωση
ο Ψύχας εκφράζει την πεποίθηση ότι επί της βασιλείας του «τα µεν φώτα των αρχαίων
Ελλήνων θέλουσιν επανέλθει εις την αρχαίαν αυτών εστίαν, η δε βιοµηχανία και αι τέχναι
112

Εµµανουήλ Ψύχας, Στοιχεία της πειραµατικής φυσικής και της µετεωρολογίας, Αθήνα 1840.
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των σοφών της Ευρώπης εθνών θέλουσιν επιφέρει ευζωΐαν και πλούτον εις τους λαούς
Σου». Ο σκοπός της σύνταξης του εγχειριδίου είναι η χρήση του στα ανώτερα ελληνικά
εκπαιδευτήρια, καθώς τα βιβλία των προεπαναστατικών λογίων «ου µόνο είναι ελλειπή,
διότι εις αυτά παραλείπονται τα γενικότερα και ουσιωδέστερα της επιστήµης αντικείµενα,
αλλά και αι πλειότεραι αυτών θεωρίαι είναι άλλοτε µεν επισφαλείς, άλλοτε δε αµεθόδως
εκτεθειµέναι». Τα συγγράµµατα αυτά είναι «ανάρµοστα» για τη γυµνασιακή διδασκαλία
της φυσικής «καθότι παραλείποντα την περιγραφήν των εργαλείων και των πειραµάτων,
δι’ ων αποδεικνύονται και ερµηνεύονται τα φυσικά φαινόµενα, δεν διδάσκουσι τον
µαθητήν την πειραµατικήν µέθοδον»113. Στα «προλεγόµενα» του βιβλίου ο Ψύχας αναλύει
τη διαίρεση των φυσικών επιστηµών και παραθέτει τις ωφέλειές τους στους διάφορους
τοµείς του ανθρώπινου βίου. Εδώ συναντάµε ανάλογες απόψεις µε αυτές που διατυπώνει ο
Στρούµπος αρκετά χρόνια αργότερα σχετικά µε την πρόοδο των αρχαίων αναφορικά µε τις
φυσικές επιστήµες. Χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας των φυσικών επιστηµών είναι «η
πείρα και η παρατήρησις», όµως οι αρχαίοι «αντί να σπουδάζωσι και να ερευνώσι την
φύσιν, κατεγίνοντο εις µαταίους θεωρίας». Όποιος ασχολείται µε τα έργα τους «κινείται
µάλλον από την περιέργειάν του να ίδη την πρόοδον του ανθρωπίνου νοός και της
επιστήµης, παρά να διδαχθή και να µυηθή τα µυστήρια της φύσης»114.
Για τη σύνταξη του εγχειριδίου ο Ψύχας αναφέρει ότι
χρησιµοποίησε τα κλασικά γαλλικά εγχειρίδια του JeanBaptiste Biot (1774-1862), των καθηγητών φυσικής στην École
Polytechnique και τη Σορβόννη Claude Pouillet (1790-1868),
César Despretz (1791-1863) και Gabriel Lamé, και το
εγχειρίδιο του Eugène Péclet (1793-1857), καθηγητή φυσικής
στην École Centrale des Arts et Manufactures. Σε αντίθεση µε
τα γαλλικά συγγράµµατα, εδώ απουσιάζουν σχεδόν όλες οι
µαθηµατικές αποδείξεις, καθώς ο Ψύχας ήθελε το βιβλίο να
είναι χρήσιµο σε όλους τους µαθητές και φοιτητές, αλλά και σε
όλους όσοι ήθελαν να αποκτήσουν γενικές γνώσεις της πειραµατικής µεθόδου και των
φυσικών φαινοµένων. Μάλιστα αναφέρει ότι σκόπευε να τις εκθέσει όλες στο τέλος του
βιβλίου, όµως λόγω των δυσκολιών και των προβληµάτων που συνάντησε στην εκτύπωση
τελικά δεν το έπραξε. Έτσι, στο βιβλίο υπάρχουν µόνο ορισµένοι τύποι, όπως λόγου χάρη
η περίοδος του µαθηµατικού εκκρεµούς, και ορισµένες αποδείξεις στη γεωµετρική οπτική.
113
114

Στο ίδιο, ιβ΄-ιγ΄.
Στο ίδιο, β΄. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
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Το βιβλίο αποτελείται από 552 σελίδες ογδόου σχήµατος, ενώ στο τέλος περιλαµβάνονται
ευρετήριο όρων, όπου παρατίθενται και οι αντίστοιχοι γαλλικοί, αλλά και 24
λιθογραφηµένοι πίνακες µε 432 σχήµατα που αναφέρονται εντός του κειµένου. Πρόκειται
για ένα εξαιρετικά σοβαρό και ενηµερωµένο εγχειρίδιο, όπου η διάταξη της ύλης
ακολουθεί το γενικό σχήµα που αναφέρθηκε προηγουµένως, µε ορισµένες όµως
προσθήκες που δεν απαντώνται συχνά στα ελληνικά εγχειρίδια, όπως η µελέτη των
κρούσεων και η λεπτοµερής περιγραφή των ατµοµηχανών. Το σηµαντικότερο όµως είναι
ότι περιλαµβάνει τα φαινόµενα της διπλοθλασικότητας, της συµβολής, της πόλωσης και
του διασκεδασµού του φωτός, ενώ σχολιάζει το σύστηµα «της κυµάνσεως ή
αναπάλσεως», δηλαδή την κυµατική θεωρία του φωτός, γεγονός που δείχνει ότι ο Ψύχας
είχε ως στόχο τη χρήση του εγχειριδίου και από φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Να
σηµειωθεί, τέλος, ότι τα κεφάλαια της µετεωρολογίας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένα,
καταλαµβάνοντας περίπου το 1/5 του βιβλίου.
Το επόµενο βιβλίο φυσικής εκδόθηκε δεκατέσσερα χρόνια αργότερα από τον Ιωάννη
Π. Πύρλα (1817-1901)115. Ο Πύρλας γεννήθηκε στην Τρίπολη και σπούδασε ιατρική
αρχικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ακολούθως στο Παρίσι την τριετία 1842-1845.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αναγορεύτηκε διδάκτωρ της
ιατρικής. Εργάστηκε αρχικά ως νοµοΐατρος Αρκαδίας και το 1862 ήρθε στην Αθήνα ως
πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Το 1871 έγινε υφηγητής της φυσιολογίας στο
Πανεπιστήµιο και το 1876 καθηγητής της υγιεινής, χωρίς όµως να ληφθεί υπόψη η γνώµη
της Ιατρικής Σχολής, οδηγώντας έτσι σε προστριβές µε το Υπουργείο που κατέληξαν στην
απόλυσή του ενάµιση χρόνο αργότερα. Την περίοδο 1880-82 δίδαξε ανατοµία και στο
Πολυτεχνείο. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε την εποχή που υπηρετούσε στην Τρίπολη,
διδάσκοντας, όπως αναφέρει, στο εκεί γυµνάσιο, µε ρητό σκοπό να χρησιµοποιηθεί στη
γυµνασιακή διδασκαλία της φυσικής. Θεωρεί και αυτός τα παλαιότερα συγγράµµατα
«αλυσιτελή», ενώ για τη φυσική του Ψύχα αναφέρει ότι «η έκτασις ταύτης, και η
συµπλοκή των αντικειµένων µετά τινών µαθηµατικών υπολογισµών, απεκατέστησαν το
σύγγραµµα ολίγον εύχρηστον δια µαθητάς Γυµνασίων, και µόνον δια τους εν τω
Πανεπιστηµίω»116. Για τη συγγραφή του εγχειριδίου υποστηρίζει ότι χρησιµοποίησε
ελάχιστα βοηθήµατα, που όµως δεν αναφέρει, καθώς δεν θεωρούσε κατάλληλη την τυπική
µετάφραση κάποιου ξένου εγχειριδίου, αφού σε µια τέτοια περίπτωση δεν θα
115

Ι. Π. Πύρλας, Εγχειρίδιον φυσικής, Τρίπολη 1854. Για τον Πύρλα, βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
Κ΄, 920· Αριστοτέλους Π. Κούζη, Εκατονταετηρίς 1837-1937. Γ΄. Ιστορία της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1939,
67 και Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 519-520.
116
Ι. Π. Πύρλας, Εγχειρίδιον φυσικής, ΧΙΙ.
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περιλαµβάνονταν οι στοιχειώδεις γνώσεις που δεν γνώριζαν οι έλληνες µαθητές.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά συνοπτικό βιβλίο, αποτελούµενο από 239 σελίδες δεκάτου
έκτου σχήµατος, που περιλαµβάνει και ορισµένα σχήµατα εντός του κειµένου, αρκετά
πρωτόγονα θα µπορούσαµε να πούµε, σχεδιασµένα από κάποιον νέο µαθητή του
Πολυτεχνείου. ∆εν περιλαµβάνει καθόλου µαθηµατικούς τύπους και αποδείξεις, ενώ
παραθέτει σε έκταση ορισµένα ιστορικά ανακαλύψεων και αρκετές ιδέες των αρχαίων.
Αναφέρονται σε δυσανάλογα µεγάλη έκταση, λόγου χάρη, η ιστορία των αερόστατων και
των υδάτινων ρολογιών – για τα τελευταία ο Πύρλας είχε εκδώσει στο Παρίσι ιδιαίτερο
φυλλάδιο – και οι απόψεις των αρχαίων για τη θερµότητα, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η
ιδέα της κυµατικής θεωρίας του φωτός αποδίδεται στον Αριστοτέλη. Λαµβάνοντας υπόψη
επιπλέον ότι τα κεφάλαια περί ηλεκτρισµού και µαγνητισµού είναι ιδιαιτέρως συνοπτικά,
µπορούµε να πούµε ότι το συγκεκριµένο βιβλίο δεν θα µπορούσε να ανταποκριθεί σε µια
σοβαρή διδασκαλία της φυσικής σε ανώτερο επίπεδο. Ωστόσο, φαίνεται ότι φάνηκε
χρήσιµο σε µαθητές γυµνασίων, καθώς δύο χρόνια αργότερα εκδόθηκε για δεύτερη φορά.
Το 1857 ο Γεώργιος Παυλίδης µετέφρασε για πρώτη φορά το εγχειρίδιο φυσικής του
Ganot117. O Adolphe Ganot (1804-1887), καθηγητής µαθηµατικών και φυσικής σε
ιδιωτικό σχολείο των Παρισίων, δηµοσίευσε το 1851, σε προσωπική έκδοση, το εγχειρίδιο
Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée et de météorologie
(Στοιχειώδης πραγµατεία πειραµατικής και εφαρµοσµένης φυσικής και µετεωρολογίας),
το οποίο αποδείχθηκε ένα από τα πιο επιτυχηµένα εγχειρίδια φυσικής του 19ου αιώνα σε
διεθνές επίπεδο118. Σύµφωνα µε τον υπότιτλό του, προοριζόταν για τους µαθητές των
γαλλικών lycées, τους φοιτητές των Πανεπιστηµίων και τους υποψηφίους των
εισαγωγικών εξετάσεων για τις grandes écoles. Ωστόσο η διάταξη της ύλης του βρισκόταν
σε πλήρη συµφωνία µε τις απαιτήσεις των εξετάσεων του baccalauréat, µε αποτέλεσµα να
γνωρίσει µεγάλη επιτυχία και αλλεπάλληλες εκδόσεις µετά την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση του 1852, οπότε οι φυσικές επιστήµες έλαβαν τη θέση τους στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το 1881 ο Ganot µεταβίβασε τα δικαιώµατα του βιβλίου στον
εκδοτικό οίκο Hachette, ο οποίος το εξέδιδε µέχρι τη δεκαετία του 1930. Μέχρι την
παραχώρηση είχαν πουληθεί στη Γαλλία 204.000 αντίτυπα, ενώ η 18η έκδοση τον
117

Στοιχεία πειραµατικής φυσικής και µετεωρολογίας. Κατ’ επιτοµήν µεταφρασθέντα εκ της του Α. Γανώτου
πέµπτης ακδόσεως υπό Γ. Α. Παυλίδου, Αθήνα 1857.
118
Για τον Ganot και το εγχειρίδιό του, βλ. Françoise Khantine-Langlois, “Un siècle de physique à travers un
manuel à succès: le traité de physique de Ganot”, http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/
Langlois_Ganot_SFC_2006.pdf (τελευταία επίσκεψη 9/4/2011) και Josep Simon and Pedro Llovera,
“Between teaching and research: Adolphe Ganot and the definition of electrostatics (1851-1881)”, Journal of
Electrostatics 67 (2009): 536-541.
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επόµενο χρόνο είχε ένα τιράζ 20.000 αντιτύπων. Το 1859 ο Ganot εξέδωσε και το βιβλίο
Cours de physique purement expérimentale (Μαθήµατα φυσικής καθαρώς πειραµατικής),
«προς χρήση των ανθρώπων της κοινωνίας» και ιδιαίτερα όσων δεν ήταν εξοικειωµένοι µε
τα µαθηµατικά. Πρόκειται για ένα συνοπτικότερο, πιο εκλαϊκευτικό βιβλίο που γνώρισε
παροµοίως πολλές εκδόσεις, πουλώντας 51.000 αντίτυπα µέχρι το 1880. Το εγχειρίδιο του
Ganot µεταφράστηκε γρήγορα σε πολλές γλώσσες: ιταλικά (1852), ισπανικά (1856 και
1860), ολλανδικά (1856), γερµανικά (1858), σουηδικά (1857-60), αγγλικά (1861-63),
πολωνικά (1865), βουλγαρικά (1869), τουρκικά (1870), σερβικά (1876-77), ρώσικα (1898)
και κινέζικα (1898). Τα έτη στις παρενθέσεις υποδηλώνουν το έτος της πρώτης έκδοσης σε
κάθε γλώσσα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις εκδόθηκε περισσότερες φορές·
ιδιαίτερα οι ισπανικές και αγγλικές εκδόσεις πλησιάζουν σε αριθµό τις αντίστοιχες
γαλλικές. Έτσι, το βιβλίο χρησιµοποιήθηκε σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα,
σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις και πολύ αργότερα, γεγονός που το καθιστά το
κυριότερο καθιερωµένο εγχειρίδιο φυσικής για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και τους φοιτητές των πρώτων ετών στα πανεπιστήµια παγκοσµίως119.
Το εγχειρίδιο του Ganot περιλάµβανε ορισµένα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά τα
οποία στη συνέχεια ακολουθήθηκαν και από άλλους συγγραφείς. Σε αντίθεση µε την
παλαιότερη πρακτική της παράθεσης των σχηµάτων σε πίνακες στο τέλος του βιβλίου, ο
Ganot ενσωµάτωσε τις γκραβούρες εντός του κειµένου. Η εικονογράφηση του βιβλίου
παραµένει εντυπωσιακή ακόµα και σήµερα και µπορεί κάλλιστα να χρησιµεύσει ως µια
εγκυκλοπαίδεια του επιστηµονικού εξοπλισµού της εποχής (Εικ. 17 και 18). Παράλληλα,
εκµεταλλεύτηκε τα διάφορα τυπογραφικά στοιχεία για να διακρίνει τα περιεχόµενα του
βιβλίου. Με έναν αστερίσκο υποδήλωνε τις παραγράφους που απευθύνονταν στους
φοιτητές των ιατρικών σχολών και των σχολών επιστηµών και όχι στους µαθητές της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ µε µικρότερα στοιχεία ήταν τυπωµένα τα µέρη του
βιβλίου που θα έπρεπε να παραλείψουν όσοι δεν ήταν εξοικειωµένοι µε τον µαθηµατικό
λογισµό. Γενικότερα µπορούµε να πούµε ότι εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο τις δυνατότητες
της τυπογραφίας, ώστε να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αναγνώστη.

119

Για τη χρήση και τη σηµασία του εγχειριδίου του Ganot στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Αγγλία, βλ.,
αντίστοιχα, Charles H. Holbrow, “Archaeology of a Bookstack: Some Major Introductory Physics Texts of
the Last 150 Years”, Physics Today 52 (1999): 50-56 και D. P. Newton, “A French influence on nineteenthand twentieth-century physics teaching in English secondary schools”, History of Education 12 (1983): 191201.
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Εικ. 17: Μηχανή Morin για την απόδειξη των νόµων της κίνησης, πειραµατική απόδειξη της αρχής του
Αρχιµήδη, υδραυλικό πιεστήριο και µέθοδος Regnault για τον προσδιορισµό του συντελεστή διαστολής των
αερίων. (A. Ganot, Traité élémentaire de physique, Treizième édition, Paris 1868.)
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Εικ. 18: Αεραντλία, φασµατοσκόπιο, το πείραµα του J. P. Joule για τον προσδιορισµό του µηχανικού
ισοδυνάµου της θερµότητας, ηλεκτρική µηχανή Holtz και θερµοηλεκτρικό στοιχείο.
(A. Ganot, Traité élémentaire de physique, Dix-septième édition, Paris 1876.)
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Το δεύτερο καινοτόµο στοιχείο ήταν ότι από την έκδοση του 1854 ο Ganot παρέθεσε
λυµένα παραδείγµατα που αφορούσαν ολόκληρη την ύλη του βιβλίου, ενώ στο τέλος του
βιβλίου υπήρχαν λυµένα θέµατα από εξετάσεις στη Σορβόννη και άλλα επαρχιακά
πανεπιστήµια. Σταδιακά ενσωµάτωσε και στρατηγική επίλυσης προβληµάτων φυσικής,
όπου εξηγούσε τη χρήση του µαθηµατικού φορµαλισµού. Το σηµαντικότερο στοιχείο
ωστόσο του εγχειριδίου του Ganot είναι ότι στις διαδοχικές εκδόσεις ενσωµάτωνε τις
προόδους της επιστήµης που είχαν επιτευχθεί εντωµεταξύ, θέτοντας µάλιστα και ρητό όρο
γι’ αυτό στο συµβόλαιο µε την Hachette. Έτσι, οι 660 σελίδες και 360 γκραβούρες της
πρώτης έκδοσης έφθασαν σταδιακά τις 1.100 σελίδες και 1.000 γκραβούρες. Ενσωµάτωνε
πολύ γρήγορα τις διάφορες ανακαλύψεις, τα σηµαντικά πειράµατα και τις νέες συσκευές,
δίνοντας βέβαια περισσότερη σηµασία στην παρουσίαση των φυσικών φαινοµένων και όχι
στις διάφορες έννοιες που αποτελούσαν τη βάση τους. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριµένη
πρακτική υπήρξε πρωτοποριακή για εγχειρίδιο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αναφορικά
µε τις αντιµαχόµενες θεωρίες, παρότι δεν υιοθετεί ξεκάθαρη θέση στους προλόγους του,
παρακολουθεί και σχολιάζει τις εξελίξεις στις διαδοχικές εκδόσεις.
Η ελληνική µετάφραση του εγχειριδίου του Ganot εµφανίζεται λοιπόν σχετικά
γρήγορα σε σχέση µε τις εκδόσεις σε άλλες γλώσσες. Ο µεταφραστής του, ο Γεώργιος
Παυλίδης (1819-1874), διατέλεσε για πολλά χρόνια καθηγητής και γυµνασιάρχης στο Α΄
Γυµνάσιο Αθηνών, συγγράφοντας παράλληλα ένα συντακτικό της ελληνικής γλώσσας και
βιβλία φιλοσοφίας, λογικής και ψυχολογίας120. Στον πρόλογο εξηγεί ότι µετέφρασε το
βιβλίο ώστε να αντιµετωπίσει την έλλειψη εγχειριδίου φυσικής στην ελληνική γλώσσα,
αναγνωρίζοντας όµως ότι δεν ήταν αυτός ο αρµόδιος για ένα τέτοιο έργο και
ευελπιστώντας σε µια δεύτερη έκδοση µε την «συνδροµήν ανδρός κατόχου και
ποικιλωτέρων γνώσεων και ακριβεστέρας γλώσσης και µεθοδικωτέρας παραστάσεως, του
Κυρίου Φιλίππου Ιωάννου, του και µάλλον ελευθέρου των συνήθων µεριµνών του βίου
και ειλικρινώς αφιερώσαντος εαυτόν τη επιστήµη»121. Παράλληλα, τονίζει τις ωφέλειες
που αποκόµισε από τα µαθήµατα του Στρούµπου στο Πανεπιστήµιο, και κυρίως από
εκείνα του Ηρακλή Μητσόπουλου. Η µετάφραση του Παυλίδη, όπως αναγράφεται και
στον τίτλο της, αποτελεί επιτοµή του εγχειριδίου του Ganot, περιλαµβάνοντας µόνο 372
σελίδες, και µάλιστα αραιά τυπωµένες συγκρινόµενες µε εκείνες των πρωτοτύπων

120

Ποικίλη Στοά 1 (1881), 251· Αιών αρ. 3064, 10 Οκτωβρίου 1874 και Λόγοι τρεις εκφωνηθέντες εις τον
αοίδιµον Γεώργιον Παυλίδην, Γυµνασιάρχην, Αθήνα [1874].
121
Στοιχεία πειραµατικής φυσικής και µετεωρολογίας, στ΄.
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εκδόσεων, και 190 ξυλογραφίες122. Αυτό το κατάφερε παραλείποντας «κυρίως όσα µοι
εφάνησαν ότι απλή σκέψις του σπουδαστού εν τοις τηρηθείσι δύναται να φέρει ενώπιον
της διανοίας αυτού ως καθαράς και αµέσους συνεπείας αυτών, και όσα µάλιστα ήσαν
τοιαύτα, ώστε, δια ζώσης παριστανόµενα, χρήζουσι µόνης της πρώτης αντιλήψεως και της
µνήµης»123. Έτσι, παραλείπονται σχεδόν όλες οι παράγραφοι που είναι σηµειωµένες µε
αστερίσκο και εκείνες που είναι τυπωµένες µε µικρότερους χαρακτήρες, µε άλλα λόγια
όλο το µαθηµατικό µέρος. Συνεπώς, δεν υπάρχουν και τα λυµένα παραδείγµατα της
πρωτότυπης έκδοσης, ενώ παραλείπεται και το µεγαλύτερο µέρος των εφαρµογών και των
πειραµατικών συσκευών. Ο Παυλίδης χρησιµοποιεί µια αρκετά αρχαΐζουσα γλώσσα. Για
παράδειγµα, η φυσική ορίζεται ως «η γνώσις της εξωτερικής της ύλης αλλοιώσεως, η της
γενικής δηλονότι εν τοις υλικοίς ούσιν ενεργείας και των γενικών νόµων της φύσεως,
θεωρουµένων όµως των φαινοµένων τούτων της εξωτερικής αλλοιώσεως της ύλης και
κοινών πάνη τη φύσει παρουσιαζοµένων µόνον καθαρώς ως τοιούτων, ουχί δε και όπως,
εν τε τοις χηµικοίς και τοις οργανικοίς χώρας λαµβάνοντα, εν τροποποιήσει εµφανίζονται,
υψηλοτέρων δυνάµεων ένεκα»124. Προσθέτει µάλιστα και µια δική του σηµείωση σχετικά
µε τις ωφέλειες που προκύπτουν από τη µελέτη της φυσικής: απαλλαγή από τις προλήψεις
και το φόβο, ορθή άσκηση του πνεύµατος, παροχή µέσων για τη βελτίωση των
συγκοινωνιών και του εµπορίου, τελειοποίηση των τεχνών και επιτηδευµάτων,
ανεξαρτησία από τις επιδράσεις της φύσης και προσανατολισµός του ανθρώπου «εις
προφανεστέρα τινά γνώσιν περί της υπάρξεως µιας εσχάτης και πρωτίστης του κόσµου
αιτίας», έτσι ώστε «και επιστήµων επονοµαζόµενος απαλλάττεται της συνήθους µοµφής
ότι είναι άθεος, υπό την οποίαν ο απερίσκεπτος υλισµός πολλάκις, και δικαίως, υπέκυψεν,
ανευρίσκει την πανσοφίαν και την παντοδυναµίαν του δηµιουργού»125. Η ύλη του
ελληνικού εγχειριδίου ακολουθεί γενικά το σχήµα που περιγράψαµε παραπάνω,
παραλείποντας βέβαια πολλά από τα κεφάλαια που υπάρχουν στο πρωτότυπο βιβλίο.
Επιπλέον, ο Παυλίδης αναδιατάσσει ορισµένα τµήµατα του έργου, θέτοντας τους
κατάλληλους τίτλους, ώστε να γίνει εµφανής «η προσήκουσα αλληλουχία των καθέκαστα»
και η «λογική αρχιτεκτονική» της «επιστηµονικής ύλης», κάτι που κατά τη γνώµη του
απουσιάζει από την πρωτότυπη έκδοση «επειδή επικρατεί εν αυτώ ο του Γαλλικού έθνους
122

∆υστυχώς δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε την 5η έκδοση του εγχειριδίου του Ganot από την οποία
µετέφρασε ο Παυλίδης. Τα διάφορα συµπεράσµατα που σχετίζονται µε τα εγχειρίδια του Ganot βασίζονται
στη µελέτη του Cours του 1859 και των εξής εκδόσεων του Traité: 2η (1853), 8η (1859), 9η (1860), 11η
(1864), 13η (1868), 15η (1872), 16η (1876). Η 13η και 16η έκδοση µπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας (http://gallica.bnf.fr).
123
Στοιχεία πειραµατικής φυσικής και µετεωρολογίας, ε΄.
124
Στο ίδιο, 4-5. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
125
Στο ίδιο, 6.
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χαρακτήρ της αναλύσεως (ήτις δεν είναι η διδακτική µέθοδος)», θέλοντας έτσι να
«προσαυξήσει το επάγωγον των της φυσικής µαθηµάτων, αναγινωσκοµένου του
εγχειριδίου υπό νεολαίας εχούσης καθεκάστην ενώπιον αυτής τα των προγόνων
συγγράµµατα, άτινα και δια την ευρυθµίαν τε και συµµετρίαν της κατασκευής του λόγου
θαυµάζονται υπό των νεωτέρων»126.
Ο Αντώνιος Φατσέας µετέφρασε το Cours του Ganot το 1860, δηλαδή αµέσως µετά
την έκδοσή του, µε τον τίτλο «Σειρά Φυσικής Καθαρώς Πειραµατικής», χωρίς ωστόσο να
εκδοθεί ποτέ, και το χειρόγραφο, αποτελούµενο από 394 φύλλα, παραµένει στη ∆ηµόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου127. Ο Αντώνιος Φατσέας (1821-1872) σπούδασε στην
Ιόνιο Ακαδηµία, απ’ όπου πήρε δίπλωµα θεολογίας, η κλίση του όµως τον οδήγησε στις
φυσικοµαθηµατικές επιστήµες. Το 1848 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, χωρίς όµως να πάρει ποτέ δίπλωµα, και το 1851 διορίστηκε καθηγητής
µαθηµατικών και φυσικής στο Γυµνάσιο της Λαµίας, απ’ όπου παραιτήθηκε τρία χρόνια
αργότερα για να πάρει µέρος στις επαναστάσεις της Θεσσαλίας. Ακολούθως επανήλθε στα
καθήκοντά του και µετατέθηκε το 1858 στην Τρίπολη, το 1862 στη Σπάρτη και το 1865
στο Ναύπλιο. Συνέταξε διάφορα σχολικά εγχειρίδια µαθηµατικών και γεωγραφίας, για τα
οποία συχνά κατηγορήθηκε ότι ξεπερνούσαν τις δυνατότητες των µαθητών, αλλά και
δοκίµια και ποιητικά κείµενα (στιχουργήµατα και κωµωδίες), ενώ µετέφρασε από τα
αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και τα γαλλικά. Τα πιο γνωστά του δοκίµια είναι τα δύο
φυλλάδια που εξέδωσε το 1856 όπου επιτίθεται κατά του αναποτελεσµατικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, θεωρώντας ως κύρια κακά την αποστήθιση, τον αττικισµό και
τον γερµανικό σχολαστικισµό, ενώ διατύπωσε ένα αναλυτικό πρόγραµµα όπου οι
µαθηµατικές και φυσικές επιστήµες διδάσκονταν ισότιµα µε τα υπόλοιπα µαθήµατα128. Το
1862 δηµοσίευσε σε εφηµερίδα της Τρίπολης κριτική της φυσικής τόσο του Πύρλα όσο
και της µετάφρασης του Ganot από τον Παυλίδη, από τις οποίες η πρώτη τυπώθηκε και σε
ξεχωριστό φυλλάδιο129.

126

Στο ίδιο, ζ΄, ιστ΄.
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Γυµνασίου και του
Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), Αθήνα: ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο
Παλαµήδης – ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1995, 119. Για τον Αντώνιο Φατσέα, βλ. του ιδίου, «Αντώνιος Φατσέας (18211872): οι ιδεολογικές του αναζητήσεις», Ζητήµατα Ιστορίας των Νεοελληνικών Γραµµάτων. Αφιέρωµα στον
Κ. Θ. ∆ηµαρά, (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή – Τµήµα Φιλολογίας.
Τοµέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών), Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994, 161-170.
128
Αντώνιος Φατσέας, Σκέψεις επί της δηµοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων. Προς τον
Υπουργόν της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, [Τεύχος Α΄] Λαµία, [Τεύχος Β΄] Αθήνα 1856.
129
Τ. Σκλαβενίτης, Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα, 297.
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Το 1861 κυκλοφόρησε το εγχειρίδιο φυσικής του Βασίλειου Λάκωνα, ουσιαστικά
άλλη µία µετάφραση του Ganot130. Ο Λάκων είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήµιο το
1850 ως ο πρώτος διδάκτωρ των µαθηµατικών και συνέχισε τις σπουδές του στη
Σορβόννη.

Επανερχόµενος

στην

Αθήνα

διορίστηκε

το

1854

καθηγητής

των

Φυσικοµαθηµατικών στο Β΄ Γυµνάσιο Αθηνών, ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους του
ανατέθηκε η υφηγεσία του µαθήµατος της πειραµατικής φυσικής στο Πανεπιστήµιο. Τα
επόµενα δύο ακαδηµαϊκά έτη δίδαξε στο Πανεπιστήµιο ένα τρίωρο µάθηµα φυσικής, όµως
στη συνέχεια σταµάτησε τη διδασκαλία του λόγω των υπόλοιπων υποχρεώσεών του131. Το
ακαδηµαϊκό έτος 1858-59 συνέχισε την πανεπιστηµιακή του διδασκαλία, αρχίζοντας όµως
να διδάσκει µαθηµατικά. Παράλληλα διορίστηκε καθηγητής της πειραµατικής φυσικής και
στο Πολυτεχνείο, όπου δίδαξε ως άµισθος για ένα µόνο έτος.
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Λάκωνας, το βιβλίο συντάχθηκε για να χρησιµοποιηθεί στη
διδασκαλία της φυσικής στα γυµνάσια ενώ, επειδή το Υπουργείο δεν είχε ορίσει ακόµα
την ύλη του µαθήµατος, ακολούθησε το πρόγραµµα των γαλλικών λυκείων. Για τη
σύνταξή του «είχον υπ’ όψιν τα κυριώτερα των Γαλλικών συγγραµάτων, τα πλείστα δε
ηρύσθην εκ της φυσικής του Γανώτου, εξ ης και αντεγράφησαν πάντα τα σχήµατα πλην
ολίγων»132. Η αντιπαραβολή ωστόσο µε το πρωτότυπο εγχειρίδιο του Ganot δείχνει ότι η
φυσική του Λάκωνα το ακολουθεί κατά γράµµα, παραλείποντας ωστόσο µεγάλα τµήµατα
αυτού. Έτσι, αποτελείται από 320 σελίδες ογδόου σχήµατος, όταν η όγδοη έκδοση του
Ganot (1859) περιλάµβανε 824 σελίδες και η ένατη (1860) 828, ενώ προφανώς
παραλείπονται και πολλές από τις πρωτότυπες γκραβούρες. Ωστόσο παραµένει ένα
συνεπές και πλήρες εγχειρίδιο φυσικής, κάτι που διευκολύνθηκε από τη διάταξη της ύλης
στο πρωτότυπο, καθώς η αφαίρεση των παραγράφων που ο Ganot είχε τυπώσει µε
µικρότερους χαρακτήρες και εκείνων που είχαν σηµανθεί µε αστερίσκο – δηλαδή κυρίως
οι µαθηµατικές αποδείξεις και ύλη που απευθυνόταν σε ανώτερο επίπεδο σπουδών – δεν
είχε σηµαντικές συνέπειες στη διδασκαλία σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον η επιλογή των εφαρµογών και συσκευών που επιλέγει ο
Λάκων να µεταφράσει, η οποία φαίνεται να σχετίζεται µε τις παραστάσεις των ελλήνων
130

Βασίλειος Λάκων, Στοιχεία φυσικής εις χρήσιν των εν τοις γυµνασίοις διδασκοµένων, Αθήνα 1861.
Για µία ακόµα φορά υπήρξε άρνηση παραχώρησης των οργάνων της φυσικής για τη διδασκαλία των
υφηγητών εκ µέρους του τακτικού καθηγητή, του ∆. Στρούµπου αυτή τη φορά (Π. Σ. 12 Μαΐ. 1854). Ο
Λάκων επανήλθε στο ζήτηµα αργότερα, χωρίς όµως αποτέλεσµα, καθώς η Σύγκλητος θεώρησε ότι ήταν
αναρµόδια να διατάξει κάτι τέτοιο και αποδέχθηκε ανάλογες αιτιάσεις όπως εκείνες που προέβαλε πρώτος ο
Γ. Βούρης (Π. Σ. 7 Νοε. 1857). Η απόφαση αυτή ενδεχοµένως έπαιξε ρόλο στη µη διδασκαλία του Λάκωνα
αυτό το έτος. Για την αίτηση υφηγεσίας του Λάκωνα, αλλά και για τις συζητήσεις στη Σχολή σχετικά µε τα
όργανα, δεν διαθέτουµε περισσότερα στοιχεία, καθώς δεν σώζονται τα Πρακτικά αυτής της περιόδου
132
Στο ίδιο, δ΄.
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µαθητών αυτή την εποχή. Η επιλογή των οργάνων και συσκευών που παρουσιάζονται,
ποιες αντλίες ή ηλεκτρικές µηχανές και στήλες, λόγου χάρη, δεν πρέπει να είναι άσχετη µε
τα όργανα που υπήρχαν στον ελληνικό χώρο. Σε σχέση µε την προηγούµενη µετάφραση
από τον Παυλίδη παρατηρούµε ότι ο Λάκων δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει πολλούς
µαθηµατικούς τύπους και ορισµένες αποδείξεις σε µεγάλο µέρος του βιβλίου. Η
σηµαντικότερη όµως διαφορά εντοπίζεται στη γλώσσα που χρησιµοποιείται, η οποία στην
προκειµένη περίπτωση είναι λιγότερο αρχαΐζουσα, κάτι που γίνεται αντιληπτό αµέσως αν
αντιπαραβάλλουµε τον ορισµό της φυσικής από τον Παυλίδη, που αναφέρθηκε παραπάνω,
µε τη µετάφραση του Λάκωνα, σύµφωνα µε την οποία η φυσική «ερευνά τας γενικάς των
δωµάτων ιδιότητας και τα φαινόµενα, τα οποία δεν µεταβάλλουσι την σύνθεσιν αυτών και
φαίνοται εξαρτώµενα εκ γενικών τινών αιτίων ή δυνάµεων»133.
Η

χρήση

του

εγχειριδίου

για

µια

σοβαρή

και

ενηµερωµένη διδασκαλία πανεπιστηµιακού επιπέδου, ή έστω
αντίστοιχη

µε

τα

πρώτα

έτη

σπουδών

ευρωπαϊκών

πανεπιστηµίων, θα παρουσίαζε προβλήµατα, καθώς δεν έχουν
µεταφραστεί σηµαντικά τµήµατα, ιδιαίτερα στα κεφάλαια περί
θερµότητας,

οπτικής,

δυναµικού

ηλεκτρισµού

και

ηλεκτροµαγνητισµού. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι
απουσιάζουν τα µέρη που αναφέρονται στις µοριακές δυνάµεις,
τα τριχοειδή φαινόµενα, τη δυναµική θεωρία της θερµότητας,
τη θερµιδοµετρία, τον ανθρώπινο οφθαλµό και φαινόµενα της
ανώτερης οπτικής όπως η συµβολή και η πόλωση του φωτός, ενώ µικρό µέρος έχει
µεταφραστεί από τα κεφάλαια σχετικά µε την επαγωγή και τις αµοιβαίες επιδράσεις
ρευµάτων και µαγνητών. Επιπλέον απουσιάζουν παράγραφοι που αναφέρονται σε έρευνα
αιχµής της περιόδου, όπως οι µαγνητοδυναµικές µηχανές, οι σωλήνες Geissler, τα
διαµαγνητικά φαινόµενα, το φαινόµενο Seebeck και οι τρόποι µεταφοράς του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Το βιβλίο του Λάκωνα είχε σηµαντική επιτυχία, καθώς το 1863 εκδόθηκε για
δεύτερη φορά, για να ακολουθήσουν η τρίτη έκδοση το 1869, η τέταρτη το 1873, η πέµπτη
το 1878 και η έκτη το 1884. Με την ψήφιση του νόµου ΑΜΒ΄ «περί των διδακτικών
βιβλίων της µέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως» και την προκήρυξη διαγωνισµού για τη
συγγραφή τους, η φυσική του Λάκωνα επιλέχθηκε ως το µόνο εγκεκριµένο σύγγραµµα για
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τους µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης των γυµνασίων από το έτος 1884-1885134. Να
σηµειώσουµε εδώ ότι ο νόµος απαγόρευε τη χρήση τυπογραφικών στοιχείων διαφορετικού
µεγέθους εντός του κειµένου, οπότε και να ήθελε κάποιος να ακολουθήσει την
επιτυχηµένη τακτική του Ganot δεν µπορούσε. Στην επιτροπή για την κρίση των βιβλίων
φυσικών και µαθηµατικών επιστηµών είχε διοριστεί αρχικά και ο ∆. Στρούµπος, ο οποίος
όµως ένα µήνα αργότερα παραιτήθηκε, µαζί µε ορισµένα άλλα µέλη της επιτροπής135. Σε
ορισµένες από τις διαδοχικές εκδόσεις της φυσικής του Λάκωνα προστίθεται στη σελίδα
τίτλου ο προσδιορισµός «επηυξηµένη» ή «διεσκευασµένη», και πράγµατι παρατηρούµε
ορισµένες αλλαγές στις διατυπώσεις ή την ορολογία. Αναφορικά µε τα περιεχόµενα του
βιβλίου, όµως, υπάρχουν ελάχιστες προσθήκες µε την πάροδο του χρόνου, όπως λόγου
χάρη οι παράγραφοι περί τριχοειδών φαινοµένων, υγροποίησης των αερίων, ατµοµηχανών
και περί τηλεφώνου και µικροφώνου. Ιδιαίτερα οι κατοπινές εγκεκριµένες εκδόσεις
αποτελούν απλές ανατυπώσεις προηγούµενων εκδόσεων, στις οποίες δεν παρατηρούνται
σηµαντικές αλλαγές µε την πάροδο σχεδόν τριών δεκαετιών136.
Την εποχή που εµφανίστηκε για πρώτη φορά η φυσική του Λάκωνα εκδόθηκε άλλο
ένα εγχειρίδιο φυσικής, συνταγµένο από τον Ε. Μ. Καµπέρ, το οποίο συµπληρώθηκε λίγα
χρόνια αργότερα µε ένα φυλλάδιο που περιλάµβανε τη µετεωρολογία και τα διάφορα
σχήµατα137. Για τον Καµπέρ το µόνο στοιχείο που διαθέτουµε είναι ότι υπογράφει τον
πρόλογο του βιβλίου από τη Λέσβο, όπου µας πληροφορεί ότι η ύλη του βιβλίου
συγκεντρώθηκε «εκ διαφόρων Ευρωπαϊκών συγγραµµάτων και µάλιστα νεωτέρων».
Πρόκειται για ένα σοβαρό και εκτεταµένο εγχειρίδιο φυσικής, αποτελούµενο από 520
σελίδες ογδόου σχήµατος, το οποίο περιλαµβάνει παραγράφους τυπωµένες µε µικρότερους
χαρακτήρες εν είδει σχολίων και σηµειώσεων του συντάκτη, ενώ οι φυσικοί νόµοι και
φαινόµενα εξηγούνται µέσω πολλών παραδειγµάτων και πειραµάτων. Αναφορικά µε τα
134

Βλ. Στέφανος Π. Παρίσης Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν και
µέσην εκπαίδευσιν νόµων, Β. ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας
Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1893, 3 τόµ., Αθήνα 1884-1893, Α΄, 425-427, 438-447, 463-464,
490. Το βιβλίο της φυσικής, µε τιµή που καθορίστηκε στις 5 δραχµές, ήταν το ακριβότερο από όλα τα
διδακτικά βιβλία που εγκρίθηκαν.
135
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 507, 3 ∆εκεµβρίου 1883 και αρ. 17, 14 Ιανουαρίου 1884.
136
Ανάλογη πρακτική αµετάβλητων ή πανοµοιότυπων εκδόσεων εγχειριδίων φυσικής,
συµπεριλαµβανοµένου του Ganot, παρατηρείται και στην Ισπανία, όπου όµως αυτό αποδίδεται στον στόχο
της οµοιόµορφης διδασκαλίας από την πλευρά της κρατικής διοίκησης. Βλ. José M. Vaquero and Andrés
Santos, “Heat and Kinetic Theory in 19th-Century Physics Textbooks: The Case of Spain”, Science &
Education 10 (2001): 307-19. Για τις εκδόσεις του εγχειριδίου του Λάκωνα που συµβουλευτήκαµε βλ.
βιβλιογραφία
137
Ε. Μ. Καµπέρ, Γνώσεις γενικαί φυσικής. Προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας, Αθήνα 1862. Η πληροφορία
για το δεύτερο φυλλάδιο προέρχεται από το Κ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως
των νεωτέρων Ελλήνων από της αναγεννήσεως αυτών µέχρι τούδε, Κωνσταντινούπολη 1880, 141
(Ανατύπωση Αθήνα: Βιβλιοπωλείο ∆ιονυσίου Νότη Καραβία, 1988).
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περιεχόµενά του υπάρχουν δύο διαφορές σε σχέση µε προηγούµενα εγχειρίδια. Η µία είναι
ότι περιλαµβάνει τα φαινόµενα της ανώτερης οπτικής, αλλά η σηµαντικότερη είναι ότι τα
φαινόµενα του ήχου της θερµότητας και του φωτός ταξινοµούνται ως φαινόµενα «της
κυµατοειδούς κινήσεως», καθώς ο Καµπέρ υιοθετεί το «σύστηµα των κυµατισµών» ως
πιθανότερο και επικρατέστερο µεταξύ των φυσικών για την εξήγηση αυτών των
φαινοµένων.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 ο Αντώνιος Β. ∆αµασκηνός εξέδωσε µια σειρά
εγχειριδίων φυσικής για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Για τον ∆αµασκηνό οι
βιογραφικές πληροφορίες που διαθέτουµε είναι ελάχιστες138. Καταγόταν από την Τήνο και
σπούδασε µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, χωρίς όµως να λάβει κάποιο δίπλωµα.
Το 1859 έγινε δεκτός για σπουδές στην École Polytechnique, παρακολουθώντας
παράλληλα µαθήµατα και στη Σορβόννη, ωστόσο δίπλωµα (licence ès sciences
mathématiques) έλαβε από το Πανεπιστήµιο της Lyon. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα
διορίστηκε καθηγητής µαθηµατικών σε κάποιο γυµνάσιο, ενώ δίδαξε φυσική και στο
Παρθεναγωγείο της Σοφίας Γκίκα. Το Νοέµβριο του 1877 διορίστηκε καθηγητής
τριγωνοµετρίας και ανάλυσης στο Πολυτεχνείο, όπου δίδαξε µέχρι τον Οκτώβριο του
1884. Στην αθηναϊκή κοινωνία έγινε γνωστός, συχνά µε σκωπτική διάθεση, για διάφορες
εφευρέσεις και µεγαλεπήβολα σχέδια. Το 1880, για παράδειγµα, θέλησε να κατασκευάσει
στις παρυφές τις Αθήνας λουτρά µε θαλάσσιο νερό που θα έφερνε µε σιδερένιους σωλήνες
από το Φάληρο, σχέδιο που τελικά του στοίχισε την περιουσία του139.
Το 1871 εξέδωσε το εγχειρίδιο φυσικής, αφιερωµένο
στους Έλληνες που πολέµησαν στο πλευρό των Γάλλων κατά
τον

πρόσφατο

γαλλοπρωσικό

πόλεµο140.

Αποτελεί

το

εκτενέστερο εγχειρίδιο που είχε εκδοθεί έως τότε, µεγέθους
720 σελίδων ογδόου σχήµατος, ενώ περιλάµβανε και πάρα
πολλές εικόνες εντός του κειµένου. Στον πρόλογο δικαιολογεί
την έκταση µε την άποψη ότι «όσω σαφέστερον και
εκτενέστερον εκτίθενται αι φυσικαί θεωρίαι, όσω δια
περισσοτέρων πειραµάτων και επι ευδιακριτωτέρων σχηµάτων
αποδεικνύονται οι φυσικοί νόµοι, και όσω επί πλειοτέρων
φυσικών

138

φαινοµένων

εφαρµόζονται,

τοσούτο

ευκολώτερον

Βλ. Κ. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 515-516.
∆ελτίον της Εστίας, αρ. 179, 1 Ιουνίου 1880, 2 και αρ. 183, 29 Ιουνίου 1880, 2.
140
Αντώνιος Β. ∆αµασκηνός, Στοιχεία Φυσικής Πειραµατικής, Αθήνα 1871.
139

υπό

των

µαθητών

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

491

κατανοούνται, και τοσούτο προθυµότερον εκµανθάνονται». Άλλωστε ο κάθε διδάσκων
µπορούσε να παραλείπει ολόκληρα τµήµατα του βιβλίου χωρίς σηµαντικές συνέπειες στην
κατανόηση των µαθητών, καθώς «η Φυσική σύγκειται εκ διαφόρων µερών, άτινα
πολλάκις ουδόλως σχεδόν συνέχονται µετ’ αλλήλων». Ο σηµαντικότερος όµως λόγος
«είναι ότι πρέπει εκ παντός τρόπου να γείνη και παρ’ ηµίν γενναίον τι βήµα προς τας
Φυσικοµαθηµατικάς επιστήµας, αίτινες είναι η βάσις των τεχνών και της βιοµηχανίας, δι’
ων την σήµερον τα έθνη αναδεικνύονται, πλουτούσι και µεγαλύνονται» 141.
Η φυσική του ∆αµασκηνού αποτελεί την εκτενέστερη από άποψη περιεχοµένων
µετάφραση του εγχειριδίου του Ganot, από το οποίο άλλωστε αναπαράγεται η συντριπτική
πλειονότητα των εικόνων. ∆ιάφορα τµήµατα του βιβλίου φέρουν µάλιστα και τον
αστερίσκο που υπάρχει στην πρωτότυπη έκδοση, χωρίς ο ∆αµασκηνός να έχει εξηγήσει τη
σηµασία του. Τα επιπλέον σχήµατα και ορισµένες παράγραφοι του βιβλίου, όπως λόγου
χάρη οι τιµές που παρατίθενται για τα ειδικά βάρη στερεών και αερίων, δείχνουν ότι
συµβουλεύτηκε και άλλα, προφανώς γαλλικά, εγχειρίδια φυσικής, χωρίς ωστόσο αυτό να
αναιρεί το αρχικό συµπέρασµα, παρά την πιθανή προσπάθεια του ∆αµασκηνού για κάτι
τέτοιο µε τη διαφορετική διάταξη της ύλης σε σχέση µε το πρωτότυπο. Το εγχειρίδιο
περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος όσων είχε παραλείψει ο Λάκων, ενώ τα µόνα κεφάλαια
που δεν µεταφράστηκαν ήταν εκείνα της ανώτερης οπτικής και της µετεωρολογίας· την
τελευταία ο ∆αµασκηνός αναφέρει στον πρόλογο ότι θα την περιλάµβανε στο τέλος, αλλά
ενδεχοµένως η ήδη µεγάλη έκταση του βιβλίου των απέτρεψε. Παράλληλα περιλαµβάνει
περισσότερους µαθηµατικούς τύπους και αποδείξεις, καθώς µεταφράζονται και αρκετές
παράγραφοι από εκείνες που ο Ganot είχε τυπώσει µε µικρότερα στοιχεία.
Η συγκεκριµένη έκδοση αποδείχθηκε ιδιαίτερα ογκώδης και ακριβή για τους
µαθητές των γυµνασίων, έτσι ο ∆αµασκηνός εξέδωσε δύο χρόνια αργότερα µία άλλη
έκδοση ειδικά γι’ αυτούς, η οποία αποτελεί επιτοµή της προηγούµενης, αποτελούµενη από
478 σελίδες142. Αυτό έγινε, όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογο, αφαιρώντας «παν ότι ή
δεν ήτο αυτό καθ’ εαυτό λίαν ουσιώδες, ή ηδύνατο να παραλειφθή χωρίς να καταστώσι τα
λοιπά σχετικά του κειµένου µέρη ασαφή ή και γριφώδη». Πράγµατι σε ολόκληρη την
έκταση του βιβλίου έχει αφαιρέσει παραγράφους, χωρίς να διαταράσσει τη συνέχεια του
κειµένου, έχει µειώσει σηµαντικά τα διάφορα παραδείγµατα, πειράµατα και όργανα που
περιλάµβανε η πρώτη έκδοση, ενώ έχει αφαιρέσει και τµήµατα που προφανώς δεν

141

Στο ίδιο, α΄-β΄.
Αντώνιος Β. ∆αµασκηνός, Στοιχειώδης Φυσική Πειραµατική. Προς χρήσιν των εν τοις Γυµνασίοις
µαθητευόντων, Αθήνα 1873.
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απευθύνονταν σε µαθητές γυµνασίου, όπως για παράδειγµα τα θερµοηλεκτρικά ρεύµατα.
Παράλληλα, ο ∆αµασκηνός εξέδωσε και άλλες, ακόµα συνοπτικότερες εκδοχές,
απευθυνόµενος στα δηµοτικά, τα ελληνικά σχολεία και τα παρθεναγωγεία, οι οποίες
εκδόθηκαν πολλές φορές τα επόµενα χρόνια143.
Τα βιβλία του Λάκωνα και του ∆αµασκηνού κυριάρχησαν στην ελληνική
εκπαίδευση τουλάχιστον για τριάντα πέντε χρόνια (1861-1894)· του µεν Λάκωνα
εγκρίθηκε για τη διδασκαλία στα γυµνάσια, του δε ∆αµασκηνού για τα κατώτερα
σχολεία144. Η χρήση τους επεκτάθηκε και στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, όπως
προκύπτει από διάφορες πηγές145, ενώ επιπλέον ο ∆αµασκηνός ζήτησε τη χρηµατική
συνδροµή του Πανεπιστηµίου για το ογκώδες εγχειρίδιό του. Η Σύγκλητος αρχικά ζήτησε
τη γνώµη της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου όµως ο Στρούµπος, ως αρµόδιος καθηγητής,
αρνήθηκε να εκφέρει κρίση. Τελικά η Σύγκλητος αποφάσισε να το χρηµατοδοτήσει ως
ωφέλιµο εγχειρίδιο για τη διδασκαλία και τη µελέτη των φοιτητών µετά από τη θετική
γνωµοδότηση των καθηγητών Α. Χρηστοµάνου και Ν. Νικολαΐδη146. Καθώς το
Πανεπιστήµιο είχε αποφασίσει να χορηγεί συνδροµή µόνο σε βιβλία που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν από τους φοιτητές του, η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη χρήση του
εγχειριδίου για το µάθηµα της γενικής πειραµατικής φυσικής, εποµένως και τη σχέση του
µε την πανεπιστηµιακή διδασκαλία του γενικού µαθήµατος.
Όσον αφορά στη χρήση τους στη διδασκαλία της φυσικής στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα δύο εγχειρίδια δεν ήταν απλώς επαρκή, αλλά υπερέβαιναν
κατά πολύ τις δυνατότητες των µαθητών και των δασκάλων τους. Και τα δύο όµως
παρουσιάζουν ένα σηµαντικό ελάττωµα αναφορικά µε τη χρήση τους σε µια σοβαρή
διδασκαλία της φυσικής σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, καθώς στις αλλεπάλληλες εκδόσεις
τους δεν υιοθετούν το σηµαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό της επιτυχίας του εγχειριδίου
του Ganot: τη γρήγορη ενσωµάτωση νέων ανακαλύψεων και φαινοµένων, αλλά και την
αλλαγή στάσης απέναντι σε αντιµαχόµενες επιστηµονικές θεωρίες. Ας δούµε για
παράδειγµα τι αναφέρεται σχετικά µε τη φύση του φωτός, της θερµότητας και του
143

Η φυσική για τα γυµνάσια εκδόθηκε δεύτερη φορά το 1878. Η αντίστοιχη για τα ελληνικά σχολεία και τα
παρθεναγωγεία, αποτελούµενη από 176 σελίδες, εκδόθηκε τέσσερις φορές (1873, 1875, 1881, 1884), ενώ
εκείνη για τα δηµοτικά σχολεία – ένα φυλλάδιο 24 σελίδων που περιλαµβάνει απλώς κάποιους ορισµούς και
φαινόµενα – εκδόθηκε δύο φορές (1874, 1875).
144
Αυτές οι αποφάσεις του Υπουργείου ενδεχοµένως αντανακλούν µια πολιτική ίσων αποστάσεων µεταξύ
των δύο συγγραφέων ως αποτέλεσµα της µεταξύ τους σφοδρής διαµάχης στο τέλος του 1867, µε αφορµή την
έκδοση ενός βιβλίου αριθµητικής από τον ∆αµασκηνό. Για µια σύντοµη έκθεση της διαµάχης, βλ. Γιώργος
Ν. Βλαχάκης, «Επιστηµονικές διαµάχες, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές έριδες από τον 18ο έως
τον 20ό αι. στον ελληνικό πνευµατικό χώρο», Κριτική/Επιστήµη & Εκπαίδευση 4 (2006): 57-75.
145
Βλ. για παράδειγµα, Χ. Μακρίδης, Οδηγός της Ελλάδος, 191.
146
Π. Σ., 1 ∆εκ. 1872, 30 Μαρ. και 30 Μαΐ. 1873, Π. Σ. Φ. Σ., 1 Μαρ. 1873.
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ηλεκτρισµού. Αναφέραµε νωρίτερα ότι για την εξήγηση των φαινοµένων της οπτικής και
της θερµότητας κατά τον 19ο αιώνα αντιµάχονταν η σωµατιδιακή και η κυµατική θεωρία,
ή οι θεωρίες της εκποµπής και των κυµάνσεων, για να ακολουθήσουµε την ορολογία της
εποχής. Το θέµα του φωτός ξεκαθάρισε νωρίτερα υπέρ της κυµατικής θεωρίας και ο
Ganot, ακόµα και στην περισσότερο εκλαϊκευµένη εκδοχή της πραγµατείας του που
εκδόθηκε το 1859, τη θεωρούσε ως τη µόνη αποδεκτή θεωρία, καθώς εξηγούσε µε
απλότητα και σαφήνεια ακόµα και τα πιο πολύπλοκα φαινόµενα της οπτικής147. Σχετικά µε
τη φύση της θερµότητας, ήδη από την 8η έκδοση της πραγµατείας του (1859)
περιλαµβάνει δύο παραγράφους σχετικά µε τη δυναµική θεωρία και το µηχανικό
ισοδύναµο της θερµότητας. Παρότι συνέχισε να αναφέρει και τις δύο θεωρίες, σύντοµα
τάχθηκε υπέρ της µηχανικής θεωρίας, θεωρώντας τη θερµότητα αποτέλεσµα της κίνησης,
αντικαθιστώντας στη 13η έκδοση (1866) τον τίτλο του αντίστοιχου κεφαλαίου από «Du
calorique» σε «Chaleur» και δύο εκδόσεις αργότερα (1872) παρέθεσε µια παράγραφο µε
τον τίτλο «Ιστορία της δυναµικής θεωρίας της θερµότητας»148. Τέλος, σχετικά µε τον
ηλεκτρισµό, ο Ganot παραθέτει τις δύο επικρατούσες θεωρίες, δηλαδή τη θεωρία του
Robert Symmer σχετικά µε την ύπαρξη δύο ηλεκτρικών ρευστών και τη θεωρία του ενός
ρευστού του Benjamin Franklin (1706-1790), υιοθετώντας την πρώτη επειδή θεωρείται
απλούστερη για την εξήγηση των φαινοµένων στη διδασκαλία. Σύντοµα όµως άρχισε να
παραθέτει τις προσπάθειες για την εξήγηση των φαινοµένων του ηλεκτρισµού βάσει µιας
κοινής αιτίας, εκείνης του αιθέρα149. Αναζητώντας τα ανάλογα χωρία στη φυσική του
Λάκωνα βλέπουµε ότι στην περίπτωση του ηλεκτρισµού αναφέρει απλώς τις δύο θεωρίες,
ενώ η θεωρία της κυµάνσεως είναι «πιθανωτέρα» για την εξήγηση της θερµότητας,
µολονότι προτιµάται η θεωρία της εκποµπής, γιατί µε αυτή οι αποδείξεις παρουσιάζονται
απλούστερα. Στην περίπτωση της οπτικής, η θεωρία των κυµάνσεων είναι ξανά
«πιθανωτέρα» και περισσότερο αποδεκτή από τους περισσότερους φυσικούς, καθώς
εξηγεί όλα τα φαινόµενα150. Οι εκφράσεις αυτές έµειναν απαράλλαχτες σε όλες τις
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A. Ganot, Cours de physique purement expérimentale, Παρίσι 1859, 293.
Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχαν τεθεί οι βάσεις της θερµοδυναµικής και είχε λυθεί το θέµα της φύσης της
θερµότητας από επιστήµονες του βεληνεκούς του William Thomson ή του Rudolf Clausius (1822-1888).
Παρ’ όλα αυτά, όπως µας πληροφορεί ο Stephen Bruce, αρκετοί ελάσσονες επιστήµονες, µε σηµαντική όµως
επιρροή λόγω της θέσης τους σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή λόγω των εγχειριδίων τους όπως ο Ganot,
συνέχισαν να αναφέρονται σε µια κυµατική θεωρία της θερµότητας. Βλ. Stephen G. Brush, “The Wave
Theory of Heat: A Forgotten Stage in the Transition from the Caloric Theory to Thermodynamics”, British
Journal for the History of Science 5 (1970): 145-67.
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Βλ. ενδεικτικά, A. Ganot, Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée et de météorologie,
Dix-Septième Édition, Παρίσι 1876, 618-21, όπου προσθέτει και παράγραφο µε τον τίτλο «εφαρµογή της
παλαιάς γλώσσας στη σύγχρονη θεωρία».
150
Β. Λάκων, Στοιχεία Φυσικής, 1863, 90, 177, 294.
148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

494

εκδόσεις του εγχειριδίου του Λάκωνα, εποµένως ακόµα και στις αρχές τις δεκαετίας του
1890 οι µαθητές διάβαζαν ότι η κυµατική θεωρία του φωτός είναι «πιθανωτέρα». Ο
∆αµασκηνός προφανώς µεταφράζει από µεταγενέστερη έκδοση του Ganot, σίγουρα όχι
όµως από την τελευταία διαθέσιµη. Έτσι, στην περίπτωση του φωτός αναφέρει ότι «οι
Φυσικοί την σήµερον παραδέχονται ανεξαιρέτως» την κυµατική θεωρία, ενώ στην έκθεση
των δύο θεωριών για την εξήγηση του ηλεκτρισµού προσθέτει ότι «καταβάλλωνται
πλείστοι κόποι όπως ο ηλεκτρισµός αναχθή, ως και η θερµότης και το φως, εις την αυτήν
αιτίαν, τον αιθέρα». Ωστόσο στη µελέτη της θερµότητας, αφού πρώτα εκθέσει όλα τα
σχετικά φαινόµενα και πειράµατα, µιας και είναι ανεξάρτητα από την επιλογή θεωρίας,
καταλήγει ουσιαστικά στο συµπέρασµα ότι «η φύσις της θερµότητος είναι ακόµα
µυστήριον δια την επιστήµην»151. Εποµένως, καθίσταται προφανές ότι οι δύο συγγραφείς,
µαθηµατικοί στην ειδικότητα, απλώς µετέφρασαν κάποια έκδοση του Ganot και, παρά τις
περί του αντιθέτου διακηρύξεις στις σελίδες των τίτλων, δεν επέφεραν αλλαγές στις
διαδοχικές εκδόσεις.
Οι προηγούµενες παρατηρήσεις σε καµία περίπτωση δεν επιδιώκουν να
υποβαθµίσουν το κύρος των δύο βιβλίων και τη σηµασία τους για τη διδασκαλία της
φυσικής στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως εκείνου του ∆αµασκηνού, καθώς οι νέες ανακαλύψεις
και ιδέες γενικά ενσωµατώνονται µε πολύ αργό ρυθµό στα καθιερωµένα διδακτικά
εγχειρίδια και ανάλογες απαράλλακτες διαδοχικές εκδόσεις του Ganot εντοπίζονται και σε
άλλες χώρες. Σκοπεύουν αντιθέτως να σκιαγραφήσουν όσο είναι δυνατόν το επίπεδο
διδασκαλίας της φυσικής στο Πανεπιστήµιο εκείνη την εποχή. Για παράδειγµα, ο
Στρούµπος αποκλείεται να µην δίδασκε οπτική σύµφωνα µε την κυµατική θεωρία, αφού
αυτή διδάχθηκε ως φοιτητής στην École Polytechnique από τον Lamé, και µόνο µε αυτή
µπορούσε να διδάξει τα µαθήµατα ανώτερης οπτική που προκήρυξε. Επιπλέον, από τα
διάφορα έργα του φαίνεται ότι παρακολουθούσε την πορεία της φυσικής, καθώς σε αυτά
εντοπίζονται διάφορες νέες έννοιες ή φαινόµενα. Επίσης, για να επανέλθουµε στο
προηγούµενο παράδειγµα της θερµότητας, η ύπαρξη εκλαϊκευµένης διάλεξης του 1869
από τον υφηγητή της χηµείας Λέανδρο ∆όσιο για τη µηχανική θεωρία της θερµότητας,
τους θεµελιώδεις νόµους της θερµοδυναµικής και τον ενοποιητικό ρόλο της αρχής
διατήρησης της ενέργειας φανερώνει ότι αυτές οι ιδέες

είχαν φτάσει στον ελληνικό

χώρο152. Εποµένως, τα ανώτερα µαθήµατα που δίδαξε ο Στρούµπος σε µεγαλύτερη ηλικία,
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Α. Β. ∆αµασκηνός, Στοιχεία Φυσικής, 191, 321-322, 330, 555.
Λέανδρος ∆όσιος, Εναρκτήριον µάθηµα εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω και περί θερµότητος εν τω Αττικώ
Κύκλω οµιλία, Αθήνα 1869, 25-46.
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απευθυνόµενα στους λίγους φοιτητές του φυσικού και του µαθηµατικού τµήµατος, δεν θα
µπορούσαν να καλυφθούν από τα προαναφερθέντα εγχειρίδια. Το γενικό µάθηµα της
πειραµατικής φυσικής είναι προφανώς µια άλλη ιστορία και δυστυχώς δεν διαθέτουµε
επαρκή στοιχεία για τη διδασκαλία του Στρούµπου, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες
της καθηγεσίας του. Η επιτυχία των βιβλίων του Λάκωνα και του ∆αµασκηνού και το
περιεχόµενο προηγούµενων εκδόσεων δείχνουν ότι, σε συνδυασµό ενδεχοµένως µε
σηµειώσεις από το µάθηµα του Στρούµπου, επαρκούσαν για να επιτύχει κάποιος φοιτητής
στις εξετάσεις, οι οποίες δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ουσιαστικά ήταν προφορικές.
Εποµένως, µέσα από τα εγχειρίδια µπορούµε βάσιµα να υποθέσουµε ότι η διδασκαλία της
γενικής φυσικής στο Πανεπιστήµιο είχε αποκλειστικά µια εκπαιδευτική συνιστώσα,
αποβλέποντας στη γενικότερη εγκυκλοπαιδική µόρφωση των φοιτητών, και κυρίως στην
επαρκή προετοιµασία των µελλοντικών διδασκάλων και καθηγητών ώστε να
ανταποκριθούν στις µικρές απαιτήσεις τις διδασκαλίας του µαθήµατος αυτού στην
κατώτερη και µέση εκπαίδευση.
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1880 εµφανίστηκαν ορισµένα βιβλία που άρχισαν να
θυµίζουν περισσότερο ένα σύγχρονο εγχειρίδιο φυσικής. Τα πρώτα συνδέονται µε τον
Τιµολέοντα Αργυρόπουλο, και θα αναφερθούµε παρακάτω σε αυτά, µιας και είναι
προφανές ότι χρησιµοποιήθηκαν στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία. Εδώ θα αναφερθούµε
στο βιβλίο που εξέδωσε το 1886 ο Ανδρέας Σπαθάρης (1837-1901)153. Ο Σπαθάρης
γεννήθηκε στη Χάλκη και σπούδασε αρχικά στην Bauakademie (Σχολή πολιτικών
µηχανικών και αρχιτεκτόνων) και ακολούθως στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου.
Γυρίζοντας στην πατρίδα του δίδαξε σε διάφορα εκπαιδευτήρια, και τελικά το 1864
ανέλαβε τη διδασκαλία των µαθηµατικών και της φυσικής στη Μεγάλη του Γένους Σχολή,
διδάσκοντας µέχρι το 1900. Υπήρξε µια πολυσχιδής προσωπικότητα, καθώς ασχολήθηκε
µε τη µουσική, τόσο ως µουσικός όσο και ως µελετητής ιδιαίτερα της βυζαντινής
µουσικής, αλλά και µε την ποίηση, γράφοντας ποιήµατα τόσο στη δηµοτική όσο και στην
καθαρεύουσα και µεταφράζοντας Goethe, Schiller και Heine. Ο Σπαθάρης, σύµφωνα µε
τον εκδότη Ανέστη Κωνσταντινίδη που υπογράφει τον πρόλογο του εγχειριδίου φυσικής,
«µεταγλωττίσας κυρίως το γερµανικόν κείµενον του Jochmann, όπερ εβασάνιζε προ ετών
ως διδακτικόν βιβλίον εν χειρογράφοις, και συµπληρώσας τα εν αυτώ ασθενή κεφάλαια δι’
ύλης ην ήρυσεν αφ’ ετέρων πηγών και ην διδάσκων εδοκίµασεν». Το βιβλίο στο οποίο

153

Α. Σπαθάρης, Στοιχεία πειραµατικής φυσικής ερανισθέντα εκ διαφόρων πηγών, Αθήνα 1885. Για τον
Σπαθάρη γενικότερα, βλ. Ελευθ. Θ. Κασιάνης, Ανδρέας Σπαθάρης. Ο Φαναριώτης διδάσκαλος του Γένους
και ποιητής 1837-1901, Αθήνα 1976.
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αναφέρεται ο Κωνσταντινίδης είναι το Grundriss der Experimentalphysik (Σύνοψη
πειραµατικής φυσικής) του γερµανού φυσικού Emil C. G. G. Jochmann (1833-1871), το
οποίο στη δεκαετία του 1870 προτάθηκε από το πρωσικό υπουργείο για τη διδασκαλία της
φυσικής στα σχολεία154, και είναι η πρώτη φορά που µεταφράστηκε στην ελληνική
γλώσσα ένα γερµανικό εγχειρίδιο φυσικής. Οι σπουδές του Σπαθάρη στη Γερµανία
προφανώς καθόρισαν τη διαφορετική επιλογή του, σε αντίθεση µε τους προηγούµενους
µεταφραστές, όλοι τους µε σπουδές στη Γαλλία. Μεγάλο µέρος του εγχειριδίου είναι
τυπωµένο µε µικρότερους χαρακτήρες, ενδεχοµένως σχόλια και συµπληρώσεις του
Σπαθάρη «εκ διαφόρων πηγών». Το κυρίως κείµενο αποτελείται από 405 σελίδες ογδόου
σχήµατος και µπορούµε να εντοπίσουµε ορισµένες σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τα
προηγούµενα εγχειρίδια.
Η φυσική του Σπαθάρη χρησιµοποιεί εκτεταµένα το
µαθηµατικό λογισµό, όχι απλά ως παράθεση τύπων, αλλά και
για την απόδειξη διάφορων φυσικών νόµων, σε αντίθεση µε τα
προηγούµενα εγχειρίδια, όπου η απόδειξη κάποιου φαινοµένου
γινόταν µέσω της παράθεσης των σχετικών πειραµάτων. Για
παράδειγµα, τόσο ο Λάκων όσο και ο ∆αµασκηνός παραθέτουν
τους νόµους της ανάκλασης και της διάθλασης του φωτός και
τους αποδεικνύουν αναφέροντας απλές συσκευές, µε τις οποίες
ο οποιοσδήποτε, προφανώς ο διδάσκων του µαθήµατος, µπορεί
να επιβεβαιώσει την ισχύ τους. Στη συνέχεια ορίζουν τον
δείκτη διάθλασης ως λόγο των ηµίτονων των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης. Ο
Σπαθάρης, αντίθετα, αποδεικνύει τους δύο νόµους τόσο µε την αρχή του Huygens όσο και
µε την αρχή του ελάχιστου χρόνου, παραθέτει το πείραµα του Foucault ως αποφασιστικό
πείραµα υπέρ της κυµατικής θεωρίας και ορίζει το δείκτη διάθλασης ως λόγο της
ταχύτητας του φωτός στα δύο µέσα. Έτσι το βάρος δεν πέφτει πια στην παράθεση πολλών
πειραµατικών οργάνων και εφαρµογών· διατηρεί τις απολύτως απαραίτητες και
σηµαντικότερες, ενώ παράλληλα είναι και πλήρως ενηµερωµένο, καθώς µπορούµε εδώ να
δούµε µέχρι και το ραδιόµετρο του Crookes.
Σηµαντικές αλλαγές µπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε στα περιεχόµενα και τη
διάταξη της ύλης. Για πρώτη φορά βρίσκουµε ξεχωριστό κεφάλαιο µε τίτλο «περί των
γενικών νόµων της κυµάνσεως ρευστών και ελαστικών σωµάτων», όπου µελετώνται
154

Kathryn M. Olesko, Physics as a Calling: Discipline and Practice in the Königsberg Seminar for Physics,
Ithaca: Cornell University Press, 1991, 328.
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θεωρητικά τα κύµατα, η ανάκλαση, η συµβολή τους και η δηµιουργία στάσιµων κυµάτων,
πριν από τη µελέτη της ακουστικής και της ανώτερης οπτικής. Στη µηχανική εισάγεται η
έννοια του µηχανικού έργου, της «ζώσας δυνάµεως» και διατυπώνεται η «αρχή
αµεταβλησίας του έργου», τα οποία µάλιστα ο Σπαθάρης χρησιµοποιεί για τη µελέτη της
κρούσεως των σωµάτων. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας απαντάται και στη µελέτη της
θερµότητας ως «αρχή ισοδυναµίας έργου και θερµότητος», όπου παρατίθεται και ένα
σύντοµο ιστορικό της ανακάλυψής της. Για πρώτη φορά επίσης δεν γίνεται διάκριση
µεταξύ στατικού και δυναµικού ηλεκτρισµού και µαγνητισµού, αλλά τα πραγµατεύεται σε
ένα κοινό κεφάλαιο, καθώς «λίαν πιθανώς επιτευχθήσεταί ποτε η ερµηνεία των
ηλεκτρικών και των µαγνητικών φαινοµένων, ως η των της θερµότητος, δια της αναφοράς
αυτών εις ιδίαν τινά κατάστασιν κινήσεως των ατόµων της ύλης άνευ παραδοχής αβαρών
ρευστών· προς το παρόν όµως συµφέρει ίνα παραµείνωµεν εν τη υποθέσει των δύο
ρευστών, ήτις ερµηνεύει πάντα τα γνωστά φαινόµενα λίαν απλώς και αφελώς»155. Εδώ
µπορεί κανείς να συναντήσει τη ρητή διατύπωση του νόµου του Ohm, του νόµου του
Joule, τον κανόνα του Kirchhoff, αλλά και τις µαγνητικές δυναµικές γραµµές του Faraday
και το µαθηµατικό υπολογισµό της µαγνητικής ροπής.
Θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε µε πολλά ακόµα παραδείγµατα, ωστόσο νοµίζουµε
πως ήδη καθίσταται εµφανές ότι το βιβλίο του Σπαθάρη αποτελεί το καλύτερο,
πληρέστερο και πλέον ενηµερωµένο εγχειρίδιο φυσικής που είχε εκδοθεί έως τότε. Βέβαια
ο τρόπος έκθεσης των φυσικών φαινοµένων και η εκτεταµένη χρήση µαθηµατικών το
καθιστούσε µάλλον ακατάλληλο για τη διδασκαλία της φυσικής στη µέση εκπαίδευση,
παρά τις προθέσεις του εκδότη του, αλλά ανταποκρινόταν σε µια σοβαρή διδασκαλία της
φυσικής σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, όπου ενδεχοµένως χρησιµοποιήθηκε. Ωστόσο την
ίδια περίοδο άρχισε να εκδίδει εγχειρίδια ο Τιµολέων Αργυρόπουλος, οπότε έφτασε η
στιγµή να παρακολουθήσουµε την πορεία του προς την ανάληψη της έδρας της
πειραµατικής φυσικής156.
155

Α. Σπαθάρης, Στοιχεία πειραµατικής φυσικής, 307.
Για λόγους πληρότητας αναφέρουµε και κάποια άλλα εγχειρίδια φυσικής που εκδόθηκαν αυτή την
περίοδο. Ο Ανέστης Κωνσταντινίδης, καθηγητής στο Γ΄ Γυµνάσιο Αθηνών και στο Βαρβάκειο, εξέδωσε το
1877 και το 1887 ένα εγχειρίδιο φυσικής 416 σελίδων για τους µαθητές των γυµνασίων, το οποίο δυστυχώς
δεν ήταν εύκολο να µελετήσουµε και η σπανιότητά του στις βιβλιοθήκες ενδεχοµένως να είναι ενδεικτική
για την απήχησή του. Το 1889 ο Παναγιώτης Σ. Κονδύλης εξέδωσε ένα συνοπτικό εγχειρίδιο 160 σελίδων το
οποίο εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις φορές. Ο Κονδύλης ήταν ο τρίτος διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος του
Πανεπιστηµίου (1878) και εργάστηκε ως καθηγητής στο ∆ιδασκαλείο και το Αρσάκειο. Το 1892 εξέδωσε
άλλο ένα εγχειρίδιο για τους µαθητές των Γυµνασίων και του ∆ιδασκαλείου αποτελούµενο από 480 σελίδες,
το οποίο ήταν επίτοµη µετάφραση του γαλλικού εγχειριδίου του Edmond Jean Joseph Langlebert που
απευθυνόταν στους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στους υποψηφίους του baccalauréat. Το
βιβλίο του Κονδύλη ήταν αρκετά ενηµερωµένο για την εποχή του και, παρότι ακολουθούσε το πρόγραµµα
των γυµνασίων, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τους φοιτητές του γενικού µαθήµατος της φυσικής. Το
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Ο Τιµολέων Αργυρόπουλος στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

Αναφέραµε παραπάνω ότι την περίοδο της καθηγεσίας του Στρούµπου για ένα µικρό
διάστηµα δίδαξε ως υφηγητής ο Βασίλειος Λάκων. Τον Νοέµβριο του 1868 ο Ιάσων Γ.
Ζωχιός ζήτησε να διδάξει πειραµατική φυσική ως υφηγητής, προσκοµίζοντας δίπλωµα της
Αυτοκρατορικής Κεντρικής Σχολής των Παρισίων, δηλαδή της École Centrale des Arts et
Manufactures157. Η αίτηση προκάλεσε διχογνωµία στη Σχολή, αφενός επειδή ο Ζωχιός
δεν διέθετε διδακτορικό δίπλωµα, αφετέρου σχετικά µε το κύρος της σχολής που
αποφοίτησε. Αναφορικά µε το πρώτο υπήρχε το προηγούµενο του Γεώργιου Ζαβιτσάνου
που ανέλαβε την υφηγεσία της φαρµακευτικής χηµείας µε δίπλωµα φαρµακοποιού.
Σχετικά µε τη σχολή, οι Κ. Παπαρρηγόπουλος και Θ. Ορφανίδης υποστήριξαν ότι από το
δίπλωµα του Ζωχιού φαινόταν ότι είχε σπουδάσει οικοδοµική, µηχανουργία και χηµεία,
άρα θα διδάχθηκε µαθηµατικά και φυσική, εποµένως µπορούσε να διδάξει αυτά τα
µαθήµατα. Οι Α. Χρηστοµάνος, Η. Μητσόπουλος, Β. Λάκων και Ι. Παπαδάκης ανέφεραν
ότι αυτή η Σχολή δεν διέθετε το κύρος της École Polytechnique ή της École Normale,
όπου οι φοιτητές σπούδαζαν «κατ’ έκτασιν και µετά πάσης ακριβείας τας µαθηµατικάς
επιστήµας, τας φυσικάς και τας χηµικάς» και υπήρχαν εξετάσεις που πιστοποιούσαν τις
γνώσεις τους. Τελικά, µετά από µεγάλη συζήτηση, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον
Ζωχιό να προσκοµίσει τον κανονισµό και τα προγράµµατα σπουδών της Σχολής, ώστε να
ενηµερωθούν τόσο για το καθεστώς της όσο και για το κατά πόσο οι απόφοιτοί της
µπορούσαν να διδάξουν στα γαλλικά κολέγια και λύκεια. Προφανώς ο Ζωχιός δεν το
έπραξε κι έτσι η αίτησή του δεν συζητήθηκε ξανά. Ο Ζωχιός εργάστηκε ως µηχανικός στο
Πολεµικό Ναυτικό και το 1873 του ανατέθηκε η οργάνωση του πρώτου µετεωρολογικού
σταθµού στον πύργο του Βαρβακείου Λυκείου. Τον Φεβρουάριο του 1881 παραιτήθηκε
από το ναυτικό και διορίστηκε καθηγητής της εφαρµοσµένης µηχανικής και της
σιδηροδροµικής στο Πολυτεχνείο, όπου δίδαξε µέχρι τον Οκτώβριο του 1884,
διδάσκοντας µάλιστα για πρώτη φορά την τσιγκογραφία158.

ίδιο έτος εκδόθηκε άλλη µία φυσική από τον Νικόλαο Κ. Γερµανό (1864-1935), µεταφρασµένη από κάποιο
γαλλικό εγχειρίδιο, την οποία, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή µας, δεν καταφέραµε να
µελετήσουµε. Ο Γερµανός υπήρξε αριστούχος διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος (1888), ο οποίος από τον
Σεπτέµβριο του 1887 µέχρι τον Ιανουάριο του 1894 εργάστηκε ως βοηθός της φυσικής, της χηµείας και της
ορυκτολογίας στο Πολυτεχνείο, εκλεγµένος µετά από γραπτό και προφορικό διαγωνισµό, ενώ συνέγραψε
πολλά εγχειρίδια για τη µέση εκπαίδευση. Τέλος, να σηµειώσουµε ότι δεν λάβαµε υπόψη ορισµένα βιβλία
στοιχειωδών γνώσεων φυσικής ή απευθυνόµενα σε µαθητές δηµοτικών σχολείων, καθώς κάτι τέτοιο δεν
εµπίπτει στους στόχους της παρούσας διατριβής.
157
Π. Σ. Φ. Σ., 16 Νοε. 1868.
158
K. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 520.
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∆ιαφορετική τύχη είχε η αίτηση που υπέβαλλε στο τέλος του 1870 για την υφηγεσία
του µαθήµατος της πειραµατικής φυσικής ο Τιµολέων Αργυρόπουλος, ο οποίος εν τέλει
ανέλαβε την έδρα της φυσικής µετά το θάνατο του Στρούµπου. O Τιµολέων Α.
Αργυρόπουλος (Εικ. 20) γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Απριλίου 1847. Η οικογένειά του
έλκει την καταγωγή της από την Πελοπόννησο και ενδεχοµένως να σχετίζεται µε τη
γνωστή οικογένεια των Αργυρόπουλων από την Κωνσταντινούπολη159. Ο πατέρας του
Αθανάσιος γεννήθηκε στην Πάτρα και συµµετείχε στον αγώνα του 1821 ως
πρωτοπαλίκαρο στα σώµατα των Πετµεζαίων και του Λόντου. Με την ίδρυση του
ελληνικού κράτους προσλήφθηκε στην υπηρεσία των ανακτόρων είτε για τη συντήρηση
των κτηρίων είτε στο θησαυροφυλάκιο. Ακολούθησε τον Armansperg στο Μόναχο µετά
την αποποµπή του τελευταίου, όπου εκεί µάλλον γνώρισε και τη γυναίκα του, Φανή
Κράους, την οποία παντρεύτηκε µε κουµπάρο τον πρέσβη της Ρωσίας. Υπηρέτησε ξανά
στα ανάκτορα και αργότερα, επί Γεωργίου Α΄.
Ο Τιµολέων σπούδασε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ
των µαθηµατικών στις 23 Οκτωβρίου 1868. Λίγο καιρό πριν, µε πρωτοβουλία της
Φιλοσοφικής Σχολής, η Σύγκλητος είχε αποφασίσει να προετοιµάσει τους αντικαταστάτες
για ορισµένες εξειδικευµένες έδρες όπως της ζωολογίας, της βοτανικής, της ορυκτολογίας,
της φυσικής και της αρχαιολογίας, µε άλλα λόγια για ορισµένες «ειδικάς τινάς και
αχαρίστους επιστήµας (οίαι εισίν αι µη διατρέφουσαι και πλουτίζωσαι τους θιασώτας
των)». Το Υπουργείο συµφώνησε και αποφασίστηκε να αποστέλλονται κατά καιρούς δύο
υπότροφοι για σπουδές στην Ευρώπη, ο ένας δαπάνη του Πανεπιστηµίου και ο άλλος του
Υπουργείου. Με την επιστροφή τους έπρεπε να διορίζονται σε κενή έδρα ή σε κάποια
άλλη θέση. Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι διδάκτορες του ελληνικού ή άλλου
Πανεπιστηµίου και η εκλογή τους θα γινόταν από τη Φιλοσοφική µετά από δηµόσιο
διαγωνισµό. Αποφασίστηκε ότι αυτό το έτος θα γινόταν ο διαγωνισµός για την
αρχαιολογία και για τη γεωλογία και ορυκτολογία. Στον δεύτερο διαγωνισµό οι υποψήφιοι
έπρεπε να εξεταστούν γραπτά και προφορικά στη ζωολογία, τη βοτανική, την ορυκτολογία
και τη γεωλογία, τη χηµεία, τη φυσική και τα στοιχειώδη µαθηµατικά160. Ο Αργυρόπουλος
159

Οι βιογραφικές πληροφορίες για την οικογένεια Αργυρόπουλου προέρχονται από τη δακτυλόγραφη
µελέτη µε τίτλο «Οικογενειακόν δένδρον Ιακώβου Αργυρόπουλου 1760-1826 και των απογόνων αυτού» που
υπάρχει στα Αρχεία Ε. Λ. Ι. Α., φάκελος οικογένεια Αργυροπούλου. Για το έργο του Τιµολέοντα
Αργυρόπουλου, βλ. κυρίως το Γ. Αθανασιάδης, Το επιστηµονικόν έργον του καθηγητού Κου Τιµολέοντος
Αργυρόπουλου (Απόσπασµα εκ της Επετηρίδος του Παρνασσού), Αθήνα 1901. Επίσης βλ. Α. ∆αµβέργης,
«Λόγος Επικήδειος εις Τιµολέοντα Αργυρόπουλον», Λογοδοσία Σ. Π. Λάµπρου 1911-1912, 478-480·
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Ε΄, 406 και Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 19-20.
160
Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδη, 1867/68, 68-69 και Π. Σ. Φ. Σ. 25 Ιουν. 1868, όπου παρατίθεται ο
κανονισµός των διαγωνισµών.
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έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση της γεωλογίας και ορυκτολογίας µαζί µε τον
Κωνσταντίνο Μητσόπουλο, τον πρώτο διδάκτορα του φυσικού τµήµατος και ανιψιό του
καθηγητή φυσικής ιστορίας Ηρακλή Μητσόπουλου. Ο Αργυρόπουλος αρχικά ζήτησε την
αναβολή του διαγωνισµού, κάτι που δεν έγινε δεκτό, ενώ µετά τη διεξαγωγή των γραπτών
εξετάσεων ζήτησε την εξαίρεση του Ηρακλή Μητσόπουλου, λόγω της συγγένειάς του µε
τον έτερο υποψήφιο, αλλά και επειδή κατά τη γνώµη του έβαλε θέµατα που δεν είχε
διδάξει. Ούτε αυτό το αίτηµα έγινε αποδεκτό, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα ο
Αργυρόπουλος να µην παρουσιαστεί στην προφορική εξέταση και ο Μητσόπουλος να
λάβει τελικά την υποτροφία161. Να σηµειωθεί εδώ ότι τα θέµατα στα οποία εξετάστηκε
προφορικά ο Μητσόπουλος ήταν, στα µεν στοιχειώδη µαθηµατικά «περί της σηµασίας των
συµβόλων α/0, β/0 που βρίσκουµε ενίοτε ως λύσεις εξισώσεως µε µίαν άγνωστον», στη δε
φυσική στα «φαινόµενα τριχοειδών σωλήνων και περί εντωσµώσεως και εξωσµώσεως»,
όπως ονοµαζόταν εκείνη την εποχή τα φαινόµενα της διαπίδυσης και της διάχυσης.
Ο Αργυρόπουλος συνέχισε αµέσως τις σπουδές του στο Παρίσι και το 1868 έγινε
δεκτός για σπουδές στην École Polytechnique, όπου την εποχή αυτή η φυσική διδασκόταν
από δύο καθηγητές: τον Jules Jamin και τον Alfred Cornu (1841-1902). O Jamin υπήρξε
ένας από τους ελάχιστους καθηγητές της σχολής που δεν ήταν απόφοιτός της, όταν
ανέλαβε τη νέα έδρα φυσικής που δηµιουργήθηκε το 1851, αποτελώντας µάλιστα
προσωπική επιλογή του Urbain Le Verrier ο οποίος ήθελε να διοριστεί σε αυτή τη θέση
κάποιος πειραµατικός φυσικός ως ένα είδος αντίδρασης έναντι του θεωρητικού Gabriel
Lamé. O Jamin, επιφανής φυσικός και ακαδηµαϊκός, διατήρησε την έδρα έως το 1880,
κατέχοντας παράλληλα και τη µία από τις δύο έδρες φυσικής στην Σορβόννη το χρονικό
διάστηµα 1863-1885. Σε αυτό το διάστηµα των τριών δεκαετιών τα µαθήµατά του
µεταβλήθηκαν ελάχιστα. Κεντρική θέση καταλάµβανε η διδασκαλία της οπτικής, ενώ
άρχισε να δίνει αυξανόµενη έµφαση στον ηλεκτρισµό εις βάρος της θεωρίας της
θερµότητας, αντανακλώντας έτσι τα προσωπικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς
µεγάλο µέρος των προσπαθειών του αφορούσε την κατασκευή ενός λαµπτήρα τόξου. Τα
µαθήµατά του αντανακλούν εν γένει µια πειραµατική προσέγγιση της φυσικής αφού, µε
εξαίρεση τη θεωρία του Fresnel στην οπτική, αρνούνταν κάθε θεωρητική ή µαθηµατική
161

Π. Σ. Φ. Σ., 25 Οκτ., 30 Οκτ., 31 Οκτ., 2 Νοε., 9 Νοε 1868. Ο πρύτανης Θεόδωρος Ορφανίδης, στον
πρυτανικό λόγο που εκφώνησε λίγες ηµέρες αργότερα, δεν αναφέρεται ονοµαστικά στους υποψήφιους, ενώ
αποδίδει την µη εµφάνιση του Αργυρόπουλου στις προφορικές εξετάσεις σε ενδεχόµενη ασθένεια. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα στο ζήτηµα να επανέλθει ο επόµενος πρύτανης και να εκθέσει τους πραγµατικούς λόγους της
αποχώρησης του Αργυρόπουλου. Βλ. Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/69, 39. Προβλήµατα παρουσιάστηκαν
και στον διαγωνισµό για την υποτροφία της αρχαιολογίας σχετικά µε την ηλικία ενός υποψηφίου που τελικά
εκλέχθηκε από τη Φιλοσοφική.
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ανάπτυξη. Ανάλογη ήταν η προσέγγιση και του έτερου καθηγητής της σχολής, του Alfred
Cornu, ο οποίος ανέλαβε την παλιότερη έδρα φυσικής το 1867 και την διατήρησε µέχρι το
θάνατό του το 1902162. Ο Cornu, µετέπειτα µέλος και πρόεδρος της Ακαδηµίας
Επιστηµών, ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την πειραµατική οπτική και τη φασµατοσκοπία,
κατά συνέπεια η οπτική καταλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος των µαθηµάτων του. Παρά το
ενδιαφέρον για τη διδασκαλία όλων των σύγχρονων εξελίξεων στη φυσική, και αυτός
θεωρούσε θεµελιώδη το ρόλο του πειράµατος και της εµπειρίας και διατηρούσε
επιφυλάξεις για τους θεωρητικούς συλλογισµούς
Η µακροχρόνια παρουσία αυτών των καθηγητών στις έδρες φυσικής καθόρισε σε
µεγάλο βαθµό τη διδασκαλία και την ανάπτυξη αυτής της επιστήµης. Η θετικιστική
ιεράρχηση των επιστηµών, όπως καθιερώθηκε από το έργο του Auguste Comte, υπήρξε
κυρίαρχη στη Γαλλία. Σύµφωνα µε τον Comte, η φυσική επιστήµη διακρίνεται σε γενική ή
αφηρηµένη, µε σκοπό την ανακάλυψη των νόµων που διέπουν τα φαινόµενα σε όλες τις
περιπτώσεις που µπορούµε να αντιληφθούµε, και σε συγκεκριµένη ή περιγραφική, δηλαδή
τις φυσικές επιστήµες υπό πιο περιορισµένη έννοια, που έργο τους είναι η εφαρµογή
αυτών των νόµων στην πραγµατική ιστορία των φυσικών όντων. Τα µαθηµατικά
αποτελούν τη βάση όλων των επιστηµών, το ισχυρότερο εργαλείο του ανθρώπινου νου για
την έρευνα των φυσικών νόµων, µε τη µαθηµατική ανάλυση να αντιπροσωπεύει το
αφηρηµένο τµήµα τους και τη γεωµετρία και τη θεωρητική µηχανική το συγκεκριµένο.
Κατά συνέπεια αναγνώριζε άλλες πέντε επιστήµες, την αστρονοµία, τη φυσική, τη χηµεία,
τη φυσιολογία και την κοινωνική φυσική ή κοινωνιολογία, µε αυτή τη σειρά να µην είναι
τυχαία, αλλά να περιγράφει τη σειρά µε την οποία θα πρέπει να παράγονται και να
διδάσκονται, καθώς πρέπει πάντα να οδηγούµαστε από τα γενικά, απλά και αφηρηµένα
φαινόµενα στα µερικά, πολύπλοκα και συγκεκριµένα163. Τόσο ο Jamin όσο και ο Cornu
αποδέχονταν αυτή την ιεράρχηση, όµως επέµειναν στο ρόλο που έπρεπε να διαδραµατίσει
η επαγωγική σκέψη. Γι’ αυτούς οι φυσικοί νόµοι προέκυπταν αποκλειστικά µέσω της
εµπειρίας και του πειράµατος· από τη στιγµή που αυτοί εδραιώνονταν, η ανάπτυξη των
συνεπειών τους αποτελούσε έργο της µαθηµατικής φυσικής. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη
των φυσικών θεωριών έπρεπε να γίνεται µέσω ορθολογικής παραγωγής, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της αστρονοµίας και της θεωρητικής µηχανικής, εποµένως άνηκε στη
δικαιοδοσία των µαθηµατικών. Έτσι, η κυριαρχία της οπτικής στη διδασκαλία της φυσικής
162

Για τον Cornu βλ. J. W. Herivel, “Marie Alfred Cornu”, C. C. Gillispie (ed.), Dictionary of Scientific
Biographies, 3, 419-420.
163
Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte, trans. Harriet Martineau, 3 τόµ., London: G.
Bell & Sons, 1896, 1, 42-55.
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µπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός ότι αντιπροσώπευε έναν κλάδο που πλησίαζε σε
θεωρητικό επίπεδο τα πρωταρχικά υποδείγµατα. Αυτές οι απόψεις συνέβαλαν
αποφασιστικά στην καθιέρωση και θεσµοποίηση της διάκρισης µεταξύ πειραµατικής
φυσικής και µαθηµατικών επιστηµών στη Γαλλία, σε µια εποχή µάλιστα που η ανάπτυξη
της φυσικής ακολουθούσε την αντίστροφη τάση. Πάντως αυτή η επαγωγική προσέγγιση
δεν βρήκε ανταπόκριση στο πρόγραµµα της École Polytechnique, καθώς η κυριαρχία των
µαθηµατικών και της παραγωγικής σκέψης διατηρούσαν την πρωτοκαθεδρία στη γαλλική
κοινωνία, µε αποτέλεσµα να συνεχίσει η παλαιά παράδοση των πειραµατικών επιδείξεων
και οι φοιτητές της σχολής να εξακολουθούν να αποφοιτούν χωρίς καµία επαφή µε το
εργαστηριακό έργο164.
Ωστόσο, κατά την παραµονή του στο Παρίσι, ο Αργυρόπουλος είχε την ευκαιρία να
έρθει σε επαφή µε οργανωµένα εργαστήρια φυσικής, καθώς το έτος που ξεκίνησε τις
σπουδές του είχαν ιδρυθεί δύο εργαστήρια στη Σορβόννη που διοικητικά άνηκαν στην
École Pratique des Hautes Etudes. Το «ερευνητικό» εργαστήριο διατελούσε υπό τη
διεύθυνση του Jamin, συγκέντρωνε µικρό αριθµό φοιτητών που συνήθως εργάζονταν για
το διδακτορικό τους, δίνοντας έµφαση στον ηλεκτροµαγνητισµό και την οπτική. Το
«εκπαιδευτικό» εργαστήριο που διηύθυνε ο δεύτερος καθηγητής φυσικής στη Σορβόννη, ο
Paul Desains (1817-1885), συγκέντρωνε µεγαλύτερους αριθµούς προπτυχιακών φοιτητών,
οι οποίοι παρακολουθούσαν βασικά επιστηµονικά πειράµατα, τα επαναλάµβαναν και
εξοικειώνονταν µε τον χειρισµό των οργάνων, ενώ η θερµότητα, η φασµατοσκοπία και
διάφορες περιοχές της οπτικής καταλάµβαναν το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος.
Παρότι ο χαρακτήρας των δύο εργαστηρίων υπήρξε διαφορετικός, και τα δύο
αντανακλούσαν την αυξανόµενη σηµασία που αποδιδόταν στον πειραµατισµό,
προσανατολιζόµενα στις µετρήσεις ακριβείας κυρίως φυσικών σταθερών και άλλων
δεδοµένων που απαιτούνταν για την επιβεβαίωση φυσικών νόµων165.
Ο γαλλοπρωσικός πόλεµος και η πολιορκία των Παρισίων ανάγκασαν τον
Αργυρόπουλο να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου τον Νοέµβριο του 1870 υπέβαλε αίτηση
στη Φιλοσοφική Σχολή για να αναλάβει ως υφηγητής τη διδασκαλία της φυσικής.
Προσκόµισε µάλιστα απόδειξη του Πανεπιστηµίου των Παρισίων όπου δηλωνόταν ότι
164

Για τη διδασκαλία της φυσικής στην École Polytechnique στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα βλ. Michel
Atten, “La physique en souffrance. 1850-1914”, Bruno Belhoste et al (eds.), La formation polytechnicienne,
1794-1994, Paris: Dunod, 1994, 217-243, ενώ για τον κοινωνικό ρόλο των µαθηµατικών και της αφηρηµένης
σκέψης βλ. εδώ, 59, 67-68, όπου οι αντίστοιχες παραποµπές.
165
Harry W. Paul, From Knowledge to Power: The Rise of the Science Empire in France, 1860-1939,
Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 32, 50-51 και Robert Fox and Anna Guagnini, Laboratories,
workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914, Berkeley: Office
for History of Science and Technology, 1999, 111-112.
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κρίθηκε άξιος για το δίπλωµα του «προλύτη των φυσικών επιστηµών», προφανώς του
licence ès sciences, καθώς και τη διατριβή του λιθογραφηµένη166. Στη Ελληνική
Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα των Φιλίππου Ηλιού-Πόπης Πολέµη αναφέρεται ένα έργο
του Αργυρόπουλου µε τίτλο ∆οκίµιον πραγµατείας περί της διπλής του φωτός διαθλάσεως,
σε σχήµα τέταρτο και έτος έκδοσης το 1870, που υπήρχε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτή
φαίνεται ότι είναι η διατριβή που κατέθεσε για την υφηγεσία του, δυστυχώς όµως το
αντίτυπο λανθάνει. Τον Ιανουάριο του 1875 δηµοσίευσε στο περιοδικό Φύσις ένα
εκτεταµένο άρθρο µε αντίστοιχο θέµα, έχοντας προηγηθεί ένα µήνα νωρίτερα ένα άρθρο
σχετικά µε την κυµατική θεωρία του φωτός167. Αρκετά χρόνια αργότερα, όντας πια
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο, µια παραπλήσια µορφή αυτού του άρθρου, εµπλουτισµένη
µε νεώτερες συσκευές, δηµοσιεύτηκε και στο περιοδικό Προµηθεύς, όπου ανέφερε ότι
βασικές πηγές για τη σύνταξή του υπήρξαν τα εγχειρίδια του δασκάλου του Jamin και
άλλων γνωστών γάλλων φυσικών168. Αναµφίβολα η διατριβή που υπέβαλε δεν διέφερε
από αυτά τα άρθρα, όπου εκτίθενται οι βασικές έννοιες της οπτικής, το φαινόµενο της
διπλοθλαστικότητας και αρκετά σχετικά κλασικά πειράµατα και εφαρµογές. Τα άρθρα
αυτά κάθε άλλο παρά εκλαϊκευτικά µπορούν να χαρακτηριστούν, καθώς όχι µόνο
πραγµατεύονται ένα θέµα ανώτερης οπτικής, αλλά χρησιµοποιούν ευρέως πολλές
αποδείξεις για την εξήγηση των φαινοµένων, οι οποίες προϋποθέτουν επαρκείς βασικές
µαθηµατικές γνώσεις. Το ακόλουθο σχήµα βάσει του οποίου εξηγεί το πρίσµα του
Wollaston νοµίζουµε ότι διασαφηνίζει αυτή την άποψη.

166

Π. Σ. Φ. Σ., 5 Νοε. 1870.
Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, «Θεωρία των κυµάνσεων του φωτός», Φύσις 1 (1875): 83-88, 181-186 και «Περί
διπλής διαθλάσεως του φωτός», Στο ίδιο, 97-103, 137-145, 167-171, 198-204, 229-236. Το περιοδικό Φύσις
εκδόθηκε σε µηνιαία βάση από τον Οκτώβριο του 1875 έως τον Σεπτέµβριο του επόµενου έτους από τους
Αντώνιο Α. Καντακίδη και Παναγιώτη Σ. Κονδύλη, τελειοφοίτων του Φυσικού Τµήµατος του
Πανεπιστηµίου και αντίστοιχα δεύτερου και τρίτου διδάκτορα το 1878, σε επιµέλεια του ∆ηµήτρη
Καµπούρογλου, και µε την υποστήριξη των καθηγητών τους, ενώ έλαβε και οικονοµική συνδροµή από το
Πανεπιστήµιο. Υπήρξε εξ όσων γνωρίζουµε το πρώτο περιοδικό αφιερωµένο αποκλειστικά στις φυσικές
επιστήµες.
168
Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, «Περί διπλής διαθλάσεως και περί πολώσεως του φωτός», Προµηθεύς 2 (1891),
10-11, 18-19, 26-27, 35-36, 45-46, 65-67, 74, 84-86, 94-95, 129-130, 147-148, 161-162, 178-179, 187-188,
222-224, 233-235. Εδώ έχει προστεθεί και η διάταξη που επινόησε «ο διδάσκαλός µας Στρούµπος».
167
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Εικ. 19: Το πρίσµα του Wollaston
(Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, «Περί διπλής διαθλάσεως του φωτός», Φύσις 1 (1875): 233.)

Επανερχόµενοι στην αίτησή του, πρέπει να αναφέρουµε ότι στο τέλος του 1869 είχε
εκδοθεί το βασιλικό διάταγµα «περί υφηγητών», που όριζε ότι οι υφηγητές των
πειραµατικών µαθηµάτων µπορούσαν να χρησιµοποιούν τα όργανα και τις συλλογές του
Πανεπιστηµίου µε δική τους ευθύνη σύµφωνα µε κανονισµό που θα συνέτασσαν οι
Σχολές169. Παράλληλα, η επιτροπή που όρισε η Σχολή για την εξέταση του διατάγµατος
εξέφρασε την άποψη ότι οι υποψήφιοι για την υφηγεσία πειραµατικών µαθηµάτων έπρεπε
να εξετάζονται αρχικά πειραµατικά και ακολούθως θεωρητικά, ωστόσο καµία απόφαση
δεν λήφθηκε για κανένα από αυτά τα δύο ζητήµατα. Η αίτηση του Αργυρόπουλου
αποτέλεσε αφορµή για να επανέλθει το θέµα, ιδιαίτερα µετά την επιµονή του Στρούµπου,
ο οποίος επέµεινε ότι θα έπρεπε επιτέλους να ληφθεί κάποια απόφαση. Τελικά η Σχολή
αποφάσισε µετά από ψηφοφορία να αποδεχθεί την αίτηση του Αργυρόπουλου και να
υποστεί πρώτα πρακτική εξέταση στο ταµείο οργάνων της φυσικής170.
Πράγµατι ο Αργυρόπουλος εξετάστηκε πειραµατικά, χωρίς όµως ιδιαίτερη επιτυχία.
Καθώς τέθηκε θέµα κατά πόσο του δόθηκε επαρκής χρόνος ώστε να προετοιµαστεί, ο
Στρούµπος ανέφερε ότι όλα τα πειράµατα που του ζητήθηκαν τα είχε παρακολουθήσει ως
φοιτητής στις παραδόσεις της φυσικής, εκτός από δύο, τα οποία όµως θα πρέπει να τα
παρακολούθησε στο Παρίσι όπου σπούδασε. Η Σχολή αποφάσισε να επαναληφθεί η
πρακτική εξέταση και να δοθεί στον Αργυρόπουλο επαρκής χρόνος για να εξοικειωθεί µε
τα όργανα του ταµείου και να προετοιµάσει τα πειράµατα. Στη νέα εξέταση του ζητήθηκε
να εκτελέσει δώδεκα πειράµατα, από τα οποία ένα δεν πρόλαβε να το προετοιµάσει και
169
170

Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 43-44.
Π. Σ. Φ. Σ., 5 Νοε. 1870.
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άλλα έξι δεν κατάφερε να τα εκτελέσει, ωστόσο «δείξας ευχέρειαν τινα περί την χρήσιν
των οργάνων». Ο Στρούµπος παρατήρησε ότι αυτό το αποτέλεσµα καθιστούσε περιττή
κάθε περαιτέρω συζήτηση και αποχώρησε, όµως τελικά η Σχολή αποφάσισε να
προχωρήσει στη θεωρητική εξέταση. Το θέµα στο οποίο εξετάστηκε ο Αργυρόπουλος
ήταν γιατί είναι «µεταβλητόν το ηλεκτρικόν ρεύµα εις τας κοινάς ηλεκτρικάς στήλας,
σταθερόν δε εις την του Bunsen και διατί ο κεκραµένος ψευδάργυρος προσβάλλεται υπό
του οξέος άµα εφάψηται αυτού χαλκός». Η Σχολή έκανε δεκτή οµόφωνα την αίτηση του
Αργυρόπουλου, µε εξαίρεση τον Στρούµπο ο οποίος είχε αποχωρήσει ξανά171.
Παρότι ο Αργυρόπουλος ανέγραψε στο πρόγραµµα ένα µάθηµα ηλεκτρισµού
διάρκειας δύο ωρών την εβδοµάδα, τελικά δεν δίδαξε και αναχώρησε ξανά για το Παρίσι,
όπου την περίοδο 1871-1874 τον βρίσκουµε να σπουδάζει στην École des Mines172. Το
καλοκαίρι του 1874 επέστρεψε στην Ελλάδα και ζήτησε να διδάξει ξανά ως υφηγητής,
κάτι που η Σύγκλητος επέτρεψε, καθώς θεώρησε ότι η περίπτωσή του δεν ενέπιπτε στις
διατάξεις του διατάγµατος περί υφηγητών, µιας και όπως αναφέρεται βρισκόταν στο
εξωτερικό ως απεσταλµένος της Κυβέρνησης για επιστηµονικό σκοπό173. Πράγµατι, από
το προσεχές έτος ο Αργυρόπουλος ξεκίνησε τη διδασκαλία της πειραµατικής φυσικής.
Ταυτόχρονα ζήτησε χρηµατοδότηση για την αγορά των απαραίτητων υλικών «δια την
διδασκαλίαν σειράς πειραµατικής οπτικής δια του ηλεκτρικού φωτός», η οποία έγινε
δεκτή174. Έτσι, από το ακαδηµαϊκό έτος 1876-1877 διδάσκει ταυτόχρονα ένα µάθηµα
πειραµατικής φυσικής διάρκειας µίας ώρας την εβδοµάδα και ένα µάθηµα «ανωτέρας
µαθηµατικής οπτικής» επίσης επί µία ώρα την εβδοµάδα. Το περιεχόµενο του µαθήµατος
της φυσικής αρχικά δεν περιγράφεται στα προγράµµατα, ωστόσο από το 1882 άρχισε να
διδάσκει δυναµικό ηλεκτρισµό επί δύο ώρες εβδοµαδιαίως.
Η διάρκεια κυρίως των µαθηµάτων του Αργυρόπουλου µας οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι αρχικά απευθύνονταν ως επί το πλείστον στους φοιτητές του φυσικού και µαθηµατικού
τµήµατος, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές θα παρακολουθούσαν το µάθηµα του Στρούµπου που
δίδασκε το γενικό µάθηµα επί 6-8 ώρες εβδοµαδιαίως. Από τη στιγµή που ο
Αργυρόπουλος ανέλαβε την υφηγεσία της φυσικής παρατηρούµε ότι ο Στρούµπος άρχισε
να διδάσκει κάθε χρόνο το µάθηµα της «ανωτέρας οπτικής», το οποίο ναι µεν είχε
ξεκινήσει παλαιότερα αλλά είτε δεν το προκήρυσσε κάθε χρόνο είτε αναγραφόταν µε το
171

Π. Σ. Φ. Σ., 24 Νοε, 30 Νοε και 4 ∆εκ. 1870.
Φ. Ασηµακοπούλου, Κώστας Χατζής, «Σπουδαστές στη Γαλλία, µηχανικοί στην Ελλάδα. Ο κόσµος των
ελλήνων µηχανικών, 19ος αρχές 20ού αιώνα», Νεοελληνικά Ιστορικά 1 (2008): 111-129.
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Π. Σ., 3 Αυγ. 1874.
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Π. Σ., 3 Φεβ. 1875.
172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

506

αόριστο «καθ’ ορισθησοµένας ηµέρας και ώρας», κάτι που συνέβαινε συνήθως µε
µαθήµατα που δεν ήταν σίγουρο κατά πόσο θα διδάσκονταν. Λαµβάνοντας υπόψη τις
αντιδράσεις του Στρούµπου κατά την πρόσληψη του Αργυρόπουλου, αλλά και το γεγονός
ότι και οι δύο διδάσκοντες δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την οπτική και τον
ηλεκτρισµό, µπορούµε να διακρίνουµε έναν υποβόσκοντα ανταγωνισµό, κυρίως από την
πλευρά του γηραιότερου καθηγητή.
Την εποχή αυτή ο Στρούµπος βρίσκεται σε µεγάλη ηλικία και ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1870 παρατηρούνται συχνές ταραχές στο µάθηµά του. Πρόκειται συνήθως
για απλές αταξίες, όπως φωνές στην αίθουσα, χτύπηµα των ποδιών ή αντικειµένων,
κάπνισµα κ.ά., για τις οποίες η Σύγκλητος συχνά δεν προχωρά σε λήψη µέτρων, καθώς για
την τήρηση της τάξης υπεύθυνος θεωρείται ο κάθε καθηγητής. Αυτή η στάση οδήγησε σε
διαρκείς προστριβές µε τον Στρούµπο, ο οποίος κατηγόρησε τη Σύγκλητο για ολιγωρία,
καθώς θεωρούσε ότι δεν λαµβάνονταν τα αναγκαία µέτρα, και µάλιστα δηµοσίευσε αυτές
τις απόψεις του στον τύπο της εποχής175. Με αφορµή δε τις διαδηλώσεις και τις σοβαρές
συγκρούσεις που σηµειώνονται στην Αθήνα στα τέλη του 1873, λόγω του αιτήµατος των
φοιτητών για την ανασύσταση της πανεπιστηµιακής φάλαγγας, ο Στρούµπος δηµοσίευσε
το βιβλίο µε τίτλο Περί κυβερνήσεως του Πανεπιστηµίου, όπου επαναλάµβανε τις
κατηγορίες κατά της Συγκλήτου και εισηγήθηκε την αυστηρή εφαρµογή των πειθαρχικών
ποινών που προβλέπονταν από τον κανονισµό για τους φοιτητές176. Πάντως, όταν ο
διάδοχος Κωνσταντίνος ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο, ο υφηγητής
Αργυρόπουλος ορίστηκε καθηγητής για τη φυσική τόσο γι’ αυτόν όσο και για τον αδελφό
του Γεώργιο177. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, φοιτητής των φυσικοµαθηµατικών το 1883,
γράφει ότι το µάθηµα του Στρούµπου «ήταν πανηγύρι. Πολύ γέρος τότε, αστείος […]
δίδασκε µια φυσική απαρχαιωµένη, και µε τρόπο σαν ν’ απευθυνόταν σε µικρά παιδιά.
Στον καιρό του µπορεί να ήταν σοφός κι η ελληνική επιστήµη, η πρωτόγονη, µπορεί να
175

Βλ. Π. Σ., 23 Οκτ. 1871, 6 Νοε. 1871, 25 Νοε. 1872, 1 ∆εκ. 1872, 13 Οκτ. 1873, 10 Νοε. 1873, 23 Νοε.
1874, 25 Νοε. 1874.
176
∆. Σ. Στρούµπος, Περί κυβερνήσεως του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1873. Σχετικά µε τα γεγονότα για την
ανασύσταση της φάλαγγας βλ. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο
αιώνα, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 2004, 561-566. Οι συχνές ταραχές που σηµειώνονται
τα προηγούµενα χρόνια ενδεχοµένως εξηγούν την επιλογή του Στρούµπου να προτάξει στο έργο του Περί
αέρος χαλκογραφία του πίνακα του Ingres µε τη στέψη του βασιλιά της Γαλλίας Καρόλου Ι΄, γνωστού για τις
απολυταρχικές τάσεις του.
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Βλ. Αιών, αρ. 4306, 28 Οκτωβρίου 1883 και Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1883/84, 36. Φυσική
συνοδευόµενη από πειραµατικές επιδείξεις, διδασκόµενη από τον Αργυρόπουλο, παρακολούθησαν και άλλα
παιδιά της βασιλικής οικογένειας: η Αλεξάνδρα και ο Νικόλαος, συνοδευόµενοι µάλιστα στο πρώτο µάθηµα
από τη βασίλισσα Όλγα, και αργότερα ο Ανδρέας (Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87, 35 και Λογοδοσία Τ.
Αργυρόπουλου, 1898/99, 28). Με τη λήξη των σπουδών των βασιλοπαίδων απονεµήθηκε στον
Αργυρόπουλο το παράσηµο των Ταξιαρχών του Σωτήρος.
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του χρωστά πολλά. Αλλά το 1883, ο γερο-Στρούµπος ήταν αναχρονισµός. Και µόνο από
τον επόµενο χρόνο, όταν διορίστηκε, νέος τότε, ο Τιµολέων Αργυρόπουλος, ακούγαµε και
µια Φυσική σοβαρή»178.
Τον Νοέµβριο του 1884 το Υπουργείο ζήτησε τη γνωµοδότηση της Φιλοσοφικής για
το διορισµό καθηγητή φυσικής που «θα ανακουφίση τον νυν διατελόντα γηραιόν
καθηγητή», ο οποίος βρισκόταν στο 79ο έτος της ηλικίας του, καθώς το µάθηµα δεν ήταν
µόνο ειδικό για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος, αλλά και γενικό για όλους τους
φοιτητές της Φιλοσοφικής, της Ιατρικής, της Θεολογικής και του Φαρµακευτικού
Σχολείου. Για τη θέση αυτή υπέβαλε αίτηση ο Αργυρόπουλος. Ο Στρούµπος υποστήριξε
ότι θεωρούσε απαραίτητο το διαχωρισµό της φυσικής σε φυσική των βαρέων και των
αβαρών σωµάτων για την καλύτερη διδασκαλία του µαθήµατος, όπως ανέφερε ότι
συνέβαινε και στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Επιπλέον, πριν λίγα χρόνια είχε παρακαλέσει
τον υφηγητή τότε Ιωάννη Χατζιδάκη να αναλάβει τη διδασκαλία της φυσικής των βαρέων
σωµάτων, ώστε να διδάσκει «εντελέστερα» ο ίδιος τη φυσική των αβαρών ρευστών. Η
Σχολή, κάνοντας δεκτή και την πρόταση του Στρούµπου, πρότεινε οµόφωνα τον
Αργυρόπουλο ως καθηγητή της πειραµατικής φυσικής των βαρέων σωµάτων και το
Υπουργείο προχώρησε στο διορισµό του στη βαθµίδα του επίτιµου καθηγητή179. Λίγους
µήνες αργότερα όµως απολύθηκαν τόσο ο Αργυρόπουλος όσο και άλλοι δύο επίτιµοι
καθηγητές, ο Κυπάρισσος Στέφανος των µαθηµατικών και ο Νεοκλής Καζάζης του
φυσικού δικαίου. Η επίσηµη αιτιολόγηση αναφέρει ότι αυτές οι έδρες δεν προβλέπονταν
από τον κανονισµό του Πανεπιστηµίου, ωστόσο οι απολύσεις πραγµατοποιήθηκαν µετά
την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη και αποδόθηκαν στις στενές
σχέσεις του Καζάζη µε το κόµµα του Χαρίλαου Τρικούπη180. Η Φιλοσοφική Σχολή
διαµαρτυρήθηκε έντονα για τις απολύσεις και ζήτησε τον άµεσο επαναδιορισµό του
Αργυρόπουλου και του Στέφανου, και µάλιστα στη βαθµίδα του τακτικού καθηγητή181.
Πράγµατι τον Οκτώβριο του 1885 ο Αργυρόπουλος διορίστηκε ξανά ως έκτακτος
καθηγητής, ενώ στις 6 Φεβρουαρίου 1887 προβιβάστηκε σε επίτιµο. Ο διορισµός του ως
άµισθου οφείλεται στο ότι ήδη από το 1875 κατείχε την έδρα της φυσικής στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ µε την ίδρυση της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων το 1884
ανέλαβε και εκεί τη διδασκαλία της φυσικής.
178

Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η ζωή µου σαν µυθιστόρηµα. Αυτοβιογραφία, Αθήνα: Αδελφοί Βλάσση, 1984,
175.
179
Π. Σ. Φ. Σ., 28 Νοε. και 21 ∆εκ. 1884.
180
Βλ. Ακρόπολις, αρ. 1097, 1 Ιουνίου 1885, Αιών, αρ. 4800, 3 Ιουνίου 1885 και αρ. 4803, 6 Ιουνίου 1885.
181
Π. Σ. Φ. Σ., 3 Ιουν. 1885.
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Έτσι το µάθηµα της φυσικής, ακολουθώντας µια µάλλον ξεπερασµένη διάκριση,
χωρίστηκε σε φυσική των αβαρών ρευστών που θα δίδασκε ο Στρούµπος και σε φυσική
των βαρέων σωµάτων που ανέλαβε ο Αργυρόπουλος. Από τα προγράµµατα µαθηµάτων
βλέπουµε ότι ο Στρούµπος δίδασκε πράγµατι αυτό το µάθηµα µε διάρκεια συνήθως 5 ώρες
την εβδοµάδα, διδάσκοντας επιπλέον και ένα ειδικότερο µάθηµα ανώτερης οπτικής επί 1-3
ώρες. Παρότι ο Αργυρόπουλος προκήρυξε αρχικά ένα µάθηµα γενικής πειραµατικής
φυσικής, σε αντιστοιχία προφανώς µε την άτυπη διαίρεση της έδρας, βλέπουµε ότι
σύντοµα περιλαµβάνει σε αυτό τη διδασκαλία της θερµότητας. Επιπλέον, η διάρκεια του
µαθήµατος, που γίνεται 3-4 ώρες εβδοµαδιαίως, φανερώνει ότι µεγάλο µέρος των
φοιτητών πρέπει να παρακολουθεί τον νέο καθηγητή. Παράλληλα ο Αργυρόπουλος
προκηρύσσει και ένα µάθηµα «ανώτερης φυσικής» µε διάρκεια µία ώρα την εβδοµάδα,
απευθυνόµενο προφανώς στους φοιτητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος.
Εκτός από το µάθηµα της φυσικής χωρίστηκαν και τα όργανα του ταµείου, ώστε
κάθε διδάσκων να αναλάµβανε εκείνα που του αντιστοιχούσαν182. Όµως αυτή η µεταβολή
δεν έγινε γρήγορα, καθώς µόλις το 1889 βλέπουµε να παραλαµβάνει ο Αργυρόπουλος τα
όργανα που χρειαζόταν για τη διδασκαλία του µετά από τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής
γι’ αυτό το σκοπό183. Καθώς όλα τα όργανα φυσικής βρίσκονταν σε µία αίθουσα του
Πανεπιστηµίου η οποία όχι απλώς δεν επαρκούσε αλλά δύσκολα εισερχόταν πια σε αυτή
οποιοσδήποτε, οι δύο καθηγητές, µε κοινή αναφορά τους, ζήτησαν να προβλεφθεί χώρος
στο νεοανεγειρόµενο κτήριο του Χηµείου και παράλληλα να κατασκευαζόταν ένα
αµφιθέατρο που να φωτιζόταν κατάλληλα ώστε να διδάσκεται η οπτική, µάθηµα το οποίο
φαίνεται ότι είχε το σηµαντικότερο πρόβληµα. Η Σύγκλητος πράγµατι ρώτησε τον Ziller
κατά πόσο θα µπορούσε να γίνει µια τέτοια µετατροπή στα σχέδια και µε ποιο κόστος,
λαµβάνοντας την αρνητική απάντηση του αρχιτέκτονα. Οι δύο καθηγητές επέµειναν µε
αναφορές τους, ωστόσο δεν λήφθηκε κάποια σχετική απόφαση184.
Ο θάνατος του Στρούµπου στις 24 Ιανουαρίου 1890 σήµανε την προαγωγή του
Αργυρόπουλου στην τακτική έδρα της πειραµατικής φυσικής και την ανάληψη της
διεύθυνσης του ταµείου των οργάνων, το οποίο εγκαταστάθηκε στην βορειοδυτική
πτέρυγα του Χηµείου, στο διαµέρισµα που προοριζόταν για τον δεύτερο καθηγητή
χηµείας. Για την οργάνωση του εργαστηρίου και την έναρξη της άσκησης των φοιτητών,
την καινοτοµία που έφερε ο Αργυρόπουλος στη διδασκαλία της φυσικής, θα µιλήσουµε

182

Λογοδοσία Κ. Π. ∆ηλιγιάννη, 1885/86, 21.
Π. Σ., 27 Μαΐ. 1889.
184
Π. Σ., 24 Οκτ., 14 Νοε., 29 Νοε., 12 ∆εκ, 1887, 10 ∆εκ. 1888.
183
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παρακάτω. Αναφορικά µε τα µαθήµατα που δίδαξε κατά τη διάρκεια της καθηγεσίας του,
βλέπουµε από τα προγράµµατα µαθηµάτων ότι δίδαξε ένα γενικό µάθηµα πειραµατικής
φυσικής, διάρκειας συνήθως 4 ωρών την εβδοµάδα, και παράλληλα το µάθηµα «φυσική
µετά µαθηµατικών αποδείξεων» επί 1-2 ώρες την εβδοµάδα. Η σταθερή διδασκαλία του
δεύτερου µαθήµατος φαίνεται να παγιώνει µια σοβαρότερη διδασκαλία της φυσικής στο
φυσικοµαθηµατικό τµήµα, η οποία δεν περιοριζόταν στην απλή πειραµατική επίδειξη των
διάφορων

φυσικών

φαινοµένων.

Σε

αυτό

συνέτειναν

και

οι

αλλαγές

που

πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε την εξέταση των µαθηµάτων.

Εικ. 20: Τιµολέων Α. Αργυρόπουλος (1847-1912)
(Γ. Αθανασιάδης, Το επιστηµονικόν έργον του καθηγητού Κου Τιµολέοντος Αργυροπούλου.)

Αναφέραµε νωρίτερα ότι η Φιλοσοφική Σχολή προσπάθησε από το 1867 να
καθιερώσει ορισµένα µαθηµατικά µαθήµατα ως γενικά µαθήµατα στα οποία θα έπρεπε να
εξετάζονται οι φοιτητές του φυσικού τµήµατος, µε αµφίβολα όµως αποτελέσµατα185. Η
Φιλοσοφική επανήλθε στο ζήτηµα το 1882, όταν ζήτησε και το χωρισµό των εξετάσεων
των γενικών από τα ειδικά µαθήµατα, και δύο χρόνια αργότερα το Υπουργείο ενέκρινε τις
προτάσεις της, δίνοντας µάλιστα και την άδεια να αυξάνει τα γενικά µαθήµατα «αν νοµίζη
ορθόν και ωφέλιµον». Έτσι, η Φιλοσοφική όρισε το 1886 ως γενικά µαθήµατα των
φυσικών την τριγωνοµετρία, την αναλυτική γεωµετρία, την ανώτερη άλγεβρα και τη
στοιχειώδη µηχανική186. Φαίνεται όµως ότι ξανά οι φοιτητές δεν ακολούθησαν τις
υποδείξεις, καθώς οι καθηγητές του φυσικού τµήµατος επανέφεραν το θέµα στη Σχολή,
185
186

Π. Σ. Φ. Σ., 18 Νοε. 1867.
Π. Σ. Φ. Σ., 18 Σεπ. 1882 και 26 Νοε. 1886. Για την έγκριση του Υπουργείου, βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 87.
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ζητώντας να ληφθούν µέτρα για την υποχρεωτική φοίτηση στα µαθηµατικά µαθήµατα
«διότι ως νυν έχουσι τα των φυσικών επιστηµών, η σπουδή αυτών, µάλιστα δε της ιδίως
φυσικής, είναι ατελής ή σχεδόν αδύνατος άνευ της µαθηµατικής επιστήµης», τονίζοντας
µάλιστα ότι οι απόφοιτοι διορίζονται στα γυµνάσια για τη διδασκαλία των µαθηµατικών.
Η Σχολή ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση και προώθησε το αίτηµα στο Υπουργείο, το
οποίο την ενέκρινε µε τη σειρά του. Έτσι, οι φοιτητές του φυσικού από το 1892 έπρεπε να
εξετάζονται στην επίπεδη και σφαιρική τριγωνοµετρία, την αναλυτική γεωµετρία, τις
αρχές ανώτερης άλγεβρας και τη στοιχειώδη µηχανική187. Τα επόµενα δύο χρόνια, όταν
ορίστηκαν τα διδασκόµενα µαθήµατα από το Υπουργείο, παγιώθηκαν αυτές οι αλλαγές
και στη θέση της στοιχειώδους µηχανικής ορίστηκαν τα στοιχεία διαφορικού και
ολοκληρωτικού λογισµού188. Παρ’ όλα αυτά οι φοιτητές του φυσικού συνέχισαν να
δυσανασχετούν υποβάλλοντας αµέσως αναφορές στη Φιλοσοφική, αρχικά για τη µείωση
των θεµάτων των µαθηµατικών και αργότερα για την απαλλαγή από το διαφορικό και
ολοκληρωτικό λογισµό, καθώς συνέπιπταν οι ώρες διδασκαλίας µε εκείνες της γενικής
φυσικής. Για το τελευταίο αίτηµα η Σχολή έδειξε επιείκεια και το έκανε αποδεκτό και
µάλλον το µάθηµα αυτό δεν εξετάστηκε ξανά189.
Μετά από αυτές τις αλλαγές, το µάθηµα της γενικής πειραµατικής φυσικής έπρεπε
να το παρακολουθούν και να εξετάζονται µετά από τη συµπλήρωση δύο ετών σπουδών οι
φοιτητές του φιλολογικού τµήµατος και της Ιατρικής Σχολής, ενώ οι µαθητές του
Φαρµακευτικού Σχολείου έπρεπε να λάβουν αποδείξεις ακρόασης δύο ετών και να
εξετάζονται στο τέλος των σπουδών τους. Οι φοιτητές του µαθηµατικού και του φυσικού
τµήµατος έπρεπε να παρακολουθούν τόσο το γενικό µάθηµα όσο και τη «φυσική µετά
µαθηµατικών αποδείξεων» και να προσέρχονται στις εξετάσεις υποβάλλοντας αποδείξεις
ακρόασης οι µεν µαθηµατικοί δύο ετών οι δε φυσικοί τριών ετών, καθώς αυτοί
εξετάζονταν στη φυσική και ως ειδικό µάθηµα. Έτσι, σύµφωνα και µε τα λεγόµενα του
ίδιου του Αργυρόπουλου, η φυσική διδασκόταν ως επί το πλείστον για τους φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής και του Φαρµακευτικού Σχολείου, ενώ για τους φοιτητές του φυσικού
τµήµατος, εννοώντας προφανώς το ειδικότερο µάθηµα, η διδασκαλία περιοριζόταν σε µία
ώρα την εβδοµάδα, εποµένως διδασκόταν ατελώς190. Στις αιτίες τις ατελούς διδασκαλίας,

187

Π. Σ. Φ. Σ., 18 Φεβ. και 5 Οκτ. 1891, 6 Μαρ. 1892.
Βλ. Νόµοι και ∆ιατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1886-1895), εκδιδόµενα επί της
πρυτανείας Α. ∆ιοµήδους Κυριακού αποφάσει της Ακαδηµαϊκής Συγκλήτου και δαπάνη του Πανεπιστηµίου,
Αθήνα 1896, 5-21.
189
Π. Σ. Φ. Σ., 2 Νοε 1894 και 16 ∆εκ. 1896.
190
Π. Σ. Φ. Σ., 22 Νοε. 1900.
188
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εκτός από τον περιορισµένο χρόνο του καθηγητή, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε εµείς
και τη µέτρια µαθηµατική κατάρτιση των φυσικών.
Ο Αργυρόπουλος συνέχισε να διδάσκει µόνο αυτά τα δύο µαθήµατα, καθώς τα
εξεταζόµενα µαθήµατα δεν µεταβλήθηκαν µετά την αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής
Σχολής. Στο τέλος Μαΐου του 1910 παραιτήθηκε από τη θέση του στο Πανεπιστήµιο,
καθώς έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και δεν µπορούσε πλέον να διδάξει. Σε
επόµενη συνεδρίαση της Σχολής ο Αναστάσιος ∆αµβέργης εξήρε την προσφορά του και
πρότεινε να διαβιβαστεί στο Υπουργείο η παράκληση για την απονοµή του τίτλου του
επίτιµου καθηγητή και ταυτόχρονα να «προκληθή και η έκφρασις της Βασιλικής
ευαρεσκείας δια την µακροχρόνιον και ευδόκιµον καθηγεσίαν του». Η Σχολή αποδέχθηκε
οµόφωνα την πρόταση και πράγµατι µέσα στο καλοκαίρι ο Αργυρόπουλος έλαβε τον τίτλο
του επίτιµου καθηγητή191. Το απόγευµα της 19ης Ιανουαρίου 1912, σύµφωνα µε τις
µαρτυρίες του αδελφού του και του ανιψιού του, αυτοκτόνησε στο σπίτι του εισπνέοντας
φωταέριο κουρασµένος από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. Στην κηδεία του
απέδωσε τιµές άγηµα του Πεζικού, ενώ κατέθεσαν στεφάνι και µέλη της βασιλικής
οικογένειας. Τρεις µήνες µετά οι δύο κόρες του πρόσφεραν στο εργαστήριο φυσικής τη
βιβλιοθήκη του, αποτελούµενη από 152 τίτλους192.

Το επιστηµονικό έργο του Τ. Αργυρόπουλου

Ο Τιµολέων Αργυρόπουλος ασχολήθηκε αφενός µε την εκλαΐκευση αφετέρου µε την
επινόηση συσκευών και διατάξεων για τη µελέτη και επίδειξη διάφορων φυσικών
φαινοµένων, δείχνοντας ωστόσο ένα ενδιαφέρον για την πρωτότυπη έρευνα. Το
εκλαϊκευτικό έργο του είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τον Φιλολογικό Σύλλογο
«Παρνασσό», του οποίου έγινε µέλος µε την επιστροφή του από το Παρίσι τον Οκτώβριο
του 1870. Παράλληλα, διατέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου, αρχικά την περίοδο 1880-1885,
και στη συνέχεια συνεχώς από το 1897 έως τον θάνατό του το 1912. Επί της πρώτης
προεδρίας του συστήθηκε και το Φυσιογνωστικό Τµήµα του Συλλόγου, µε σκοπό «την
διάδοσιν γνώσεων εκ των µαθηµατικών, φυσικών και φυσιογραφικών επιστηµών και την
191

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικοµαθηµατικής Σχολής 11 Ιουν. 1910 και Εστία, αρ. 5869, 11 Ιουνίου
1910.
192
Π. Σ., 28 Απρ. 1912. Να σηµειώσουµε ότι και ο αδελφός του Περικλής, νοµικός και Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συµβουλίου του Κράτους, έθεσε τέρµα στη ζωή του το 1904 µπροστά στον τάφο του πατέρα
τους στο Α΄ Νεκροταφείο, ενώ και άλλος αδελφός του, ο Κωνσταντίνος, είχε αυτοκτονήσει το 1910.
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καλλιέργειαν των επιστηµών τούτων» και βασικό έργο του τη φυσική εξέταση της
Αττικής193. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι εκλαϊκευτικές διαλέξεις και τα δηµόσια µαθήµατα
του Αργυρόπουλου, τα οποία συχνά συνόδευε µε πειραµατικές επιδείξεις, ενώ για πρώτη
φορά στην Ελλάδα χρησιµοποίησε το 1880 και προβολέα φωτεινών εικόνων194. Καθώς
στις διαλέξεις αυτές υπήρχε εισιτήριο, τελικά στο ταµείο του Συλλόγου εισήλθε ένα ποσό
συνολικά περίπου 12.000 δραχµών, µε συνέπεια ο Αργυρόπουλος να ανακηρυχθεί
ευεργέτης του Συλλόγου195. Να σηµειωθεί εδώ ότι στα τέλη του 1890 προσφέρθηκε να
διδάξει εκλαϊκευτικά µαθήµατα και στο Πανεπιστήµιο. Ο πρύτανης Γεώργιος Μιστριώτης
πρότεινε αυτό να γίνει στο Χηµείο, αλλά να υπάρχει κάποιο εισιτήριο ώστε να αποφευχθεί
το µεγάλο πλήθος ακροατών και τα έσοδα να προσφερθούν στη Φιλόπτωχο Εταιρεία. Η
πρότασή του έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, καθώς υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες σχετικά µε
την παραχώρηση χώρου που προοριζόταν για µαθήµατα, αλλά κυρίως µε την καθιέρωση
του εισιτηρίου196.
Ο Αργυρόπουλος από την αρχή της σταδιοδροµίας του θεωρήθηκε ειδικός στα
ζητήµατα του ηλεκτρισµού και αυτό υπήρξε το κύριο αντικείµενο των διαλέξεων και των
δηµόσιων µαθηµάτων του197. Όπως φαίνεται και από τα άρθρα του που δηµοσιεύονται,
παρακολουθεί συστηµατικά τις επιστηµονικές εξελίξεις και τις τεχνολογικές καινοτοµίες
της εποχής. Έτσι, στον Παρνασσό βρίσκουµε µια σειρά άρθρων σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεφώνου και τα πειράµατα του Alexander Graham Bell (1847-1922), τη λειτουργία
του φωνογράφου του Thomas Edison (1847-1931), το µικρόφωνο άνθρακα που
κατασκεύασε ο David Edward Hughes (1831-1900) και προσαρµόστηκε στις τηλεφωνικές
συσκευές και τον λαµπτήρα πυρακτώσεως του Edison µε το σύρµα άνθρακα. Πρόκειται
για εξαιρετικά λεπτοµερείς και ωραίες περιγραφές που δείχνουν γνώση του αντικειµένου,
ενώ χαρακτηριστικό όλων αυτών των άρθρων είναι ότι δηµοσιεύονται ελάχιστο χρονικό
διάστηµα
193

µετά

από

τις

σχετικές

εφευρέσεις198.

Άλλωστε,

ο

Αργυρόπουλος

Κωνσταντίνος Α. Βοβολίνης, Το χρονικόν του «Παρνασσού» (1865-1950), Αθήνα 1951, 142-143.
Αρκετά χρόνια αργότερα θα µετατρέψει τη συσκευή προβολής, ώστε στην κορυφή της να δηµιουργεί
έναν υδάτινο πίδακα που µπορούσε να φωτίζεται µε διάφορα χρώµατα. Βλ. Τ. Α. Αργυρόπουλος, «Πείραµα
φωτεινού πίδακος εγχρωµάτου», ∆ελτίον του Φυσιογνωστικού Τµήµατος 1 (1900-1): 10-11.
195
Κ. Α. Βοβολίνης, Το χρονικόν του «Παρνασσού», 297.
196
Π. Σ., 17 Νοε. 1890.
197
Σχετικά µε την ειδίκευση, βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 10 Ιαν 1883, όπου διορίζεται σε επιτροπή «εκ καθηγητών
ειδικών» µετά από αίτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε ορισµένα ζητήµατα ηλεκτρισµού, παρά
τις διαφωνίες του Στρούµπου επειδή ο Αργυρόπουλος ήταν ακόµα υφηγητής.
198
Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, «Περί λαλούντος τηλεγράφου», Παρνασσός 1 (1877), 453-8· «Περί
φωνογράφου», Παρνασσός 2 (1878), 306-10· «Περί µικροφώνου», Παρνασσός 2 (1878), 378-80·
«Ηλεκτρικός λύχνος του Έδισον», Παρνασσός 4 (1880), 74-6. Το τελευταίο ξεκινά περιγράφοντας τα
διάφορα κερδοσκοπικά παιχνίδια που συνόδευαν τις διάφορες εφευρέσεις, καταλήγοντας στο συµπέρασµα
ότι «η επιστήµη εχρησίµευσεν ως όργανον προς αργυρολογίαν».
194
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παρακολουθούσε στενά τις επιστηµονικές εξελίξεις παρουσιάζοντας γρήγορα διάφορα
επιτεύγµατα, όπως συνέβη για παράδειγµα µε την υγροποίηση των λεγόµενων µόνιµων
αερίων, δηλαδή του οξυγόνου, του υδρογόνου, του αζώτου και του µονοξειδίου του
άνθρακα, από τους Louis Paul Cailletet (1832-1913) και Raoul Pierre Pictet (1846-1929)
στο τέλος του 1877199. Κάτι ανάλογο βλέπουµε και τα επόµενα χρόνια, όταν λόγου χάρη
δίνει διαλέξεις για την ασύρµατη τηλεγραφία και την ανακάλυψη της ραδιενέργειας.
Τον

Αύγουστο

του

1881

ο

Αργυρόπουλος

µετέβη

στο

Παρίσι,

όπου

πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη ∆ιεθνής Έκθεση Ηλεκτρισµού. Πρόκειται για µια εποχή η
οποία χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη της ηλεκτρικής βιοµηχανίας και τις
προσπάθειες επίλυσης σχετικών ζητηµάτων, µε κυρίαρχο µεταξύ τους την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεγάλη κλίµακα και σε εµπορικά εκµεταλλεύσιµη µορφή. Ο
Αργυρόπουλος αρχικά έστειλε στον Παρνασσό δύο ανταποκρίσεις και επιστρέφοντας
δηµοσίευσε ένα εκτεταµένο άρθρο σχετικά µε τον ηλεκτρικό φωτισµό200. Εδώ, αφού
παρουσιάσει ένα σύντοµο ιστορικό της παραγωγής ηλεκτρικού φωτός µέσω πυράκτωσης
και βολταϊκού τόξου, παραθέτει τα προβλήµατα που συνεπαγόταν η χρήση ηλεκτρικών
στηλών και τη µετάβαση στις ηλεκτρικές µηχανές. Αφού εκθέσει τις βασικές αρχές πάνω
στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία τους, θα περιγράψει λεπτοµερώς τη µαγνητοηλεκτρική
και τη δυναµοηλεκτρική µηχανή του Zénobe Gramme (1826-1901), την πρώτη µηχανή
που παρήγαγε επαρκή ισχύ για βιοµηχανικούς και εµπορικούς σκοπούς. Ακολούθως θα
παραθέσει διάφορες σύγχρονες εφαρµογές του ηλεκτρισµού σε λαµπτήρες, φάρους,
πολεµικές χρήσεις και κυρίως στο φωτισµό των πόλεων, όπου θα τονίσει τα προβλήµατα
που παρέµεναν προς επίλυση, παρά τα διάφορα συστήµατα που παρουσιάστηκαν στην
Έκθεση. Τα άρθρα αυτά του Αργυρόπουλου είναι σηµαντικά γιατί, παρότι στον ηµερήσιο
και περιοδικό τύπο συναντά κανείς απλές αναφορές σε πολλά σχετικά τεχνολογικά
επιτεύγµατα, εν τούτοις για πρώτη φορά παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές που
τα διέπουν και τονίζονται οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες του εξηλεκτρισµού.
Αυτό γίνεται µάλιστα σε µια περίοδο κατά την οποία ξεκινούν και στον ελληνικό χώρο οι
συζητήσεις σχετικά µε την εισαγωγή τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας201.

199

Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, «Ρευστοποίησις του ατµοσφαιρικού αέρος» Παρνασσός 2 (1878), 73-6.
Τ. Α. Αργυρόπουλος, «Η εν Παρισίοις διεθνής έκθεσις των εφαρµογών του ηλεκτρισµού», Παρνασσός 5
(1881), 187· «∆ιεθνής έκθεσις του ηλεκτρισµού εν Παρισίοις», Παρνασσός 5 (1881), 737-739· «Η εν
Παρισίοις έκθεσις του ηλεκτρισµού», Παρνασσός 5 (1881), 866-74, 1057-1068.
201
Βλ. Νίκος Σ. Παντελάκης, Ο εξηλεκτρισµός της Ελλάδας. Από την ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό
µονοπώλιο (1889-1956), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1991.
200
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Τον επόµενο χρόνο το Υπουργείο Εσωτερικών όρισε τον Αργυρόπουλο ως
αντιπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης στο ∆ιεθνές Ηλεκτρικό Συνέδριο (International
Electrical Congress) που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1882 στο Παρίσι202. Ένας
από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου ήταν ο καθορισµός ενός συστήµατος
ηλεκτρικών µονάδων και στους συµµετέχοντες συναντάµε φυσικούς του διαµετρήµατος
του William Thomson και του Hermann von Helmholtz. Καθώς το βρετανικό δυναµικό
σύστηµα µονάδων (CGS) συναντούσε δυσκολίες στους τοµείς του ηλεκτρισµού και του
µαγνητισµού, το Συνέδριο προχώρησε στην εξέταση διάφορων ηλεκτρικών µονάδων,
µεταξύ άλλων του ohm για την ηλεκτρική αντίσταση, του ampere για το ηλεκτρικό ρεύµα
και του volt για την ηλεκτρεγερτική δύναµη, και σε διάφορες συνεδρίες στη δεκαετία του
1880 κατέληξε στον ορισµό τους. Οι διάφορες προσπάθειες περιγράφονται από τον
Αργυρόπουλο στην έκθεση που συνέταξε για το Υπουργείο, ενώ αναλύονται και οι
εργασίες άλλων επιτροπών, όπως εκείνης για τον καθορισµό των µονάδων του φωτός και
η αντίστοιχη για τον ατµοσφαιρικό ηλεκτρισµό και τα γήινα ηλεκτρικά ρεύµατα, όπου ο
Αργυρόπουλος έλαβε τον λόγο σχετικά µε τα αλεξικέραυνα203. Απ’ ό,τι φαίνεται ο
Αργυρόπουλος δεν παρευρέθηκε σε άλλα Συνέδρια µε αντικείµενο τις ηλεκτρικές µονάδες
και δεν γνωρίζουµε κατά πόσο συνέχισε να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά µε τα
διάφορα συστήµατα που προτάθηκαν, κάτι που θα µας έδειχνε µια καλή γνώση των
βασικών νόµων του ηλεκτροµαγνητισµού. Το επόµενο συνέδριο φυσικής που
παρακολούθησε ήταν εκείνο του 1900 στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης των Παρισίων.
Ο ηλεκτρισµός υπήρξε και το αντικείµενο του λόγου που εκφώνησε ο
Αργυρόπουλος όταν εκλέχθηκε στην πρυτανεία του Πανεπιστηµίου το 1898, εκθέτοντας
την ιστορία του «από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της σήµερον»204. Λόγω αντικειµένου
βέβαια αυτή η ιστορία ουσιαστικά ξεκινά µε το έργο του William Gilbert (1544-1603),
καθώς στους αρχαίους χρόνους, µε εξαίρεση το ήλεκτρο του Θαλή, δεν µελετήθηκαν τα
σχετικά φαινόµενα. Επαναλαµβάνοντας τις απόψεις του δασκάλου του τέσσερις δεκαετίες
νωρίτερα, ο Αργυρόπουλος αναφέρεται ξανά στην «ολιγωρία» των αρχαίων σχετικά µε τις
πειραµατικές έρευνες, καθώς «εις τους καλλίστους της αρχαίας Ελλάδος χρόνους η
διάνοια των Ελλήνων εστρέφετο περί τας θεωρητικάς µόνον µελέτας», µε εξαίρεση τον

202

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 97, 8 Σεπτεµβρίου 1882.
Τ. Α. Αργυρόπουλος, «Οι εν Παρισίοις διεθνείς ηλεκτρικαί επιτροπαί», Παρνασσός 6 (1882), 831-844.
Τις εργασίες µιας άλλης επιτροπής σχετικά µε τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια παρακολούθησε ο Ν.
Μαυροκορδάτος, πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία.
204
Λογοδοσία Τ. Α. Αργυροπούλου, 1898/99, 3-26.
203
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«µεγάλο» Αριστοτέλη, που όµως δεν ασχολήθηκε µε θέµατα ηλεκτρισµού205. Έτσι ο λόγος
παραθέτει το ιστορικό των διάφορων ανακαλύψεων από τα τέλη του 18ου αιώνα, µε
κεντρική µορφή τον Michael Faraday, για να καταλήξει στην ταυτότητα ηλεκτρισµού και
φωτός που επιτεύχθηκε από το θεωρητικό έργο του James Clerk Maxwell (1831-1879) και
την πειραµατική επιβεβαίωση του Heinrich Hertz (1857-1894). Να σηµειώσουµε εδώ ότι
εξ όσων γνωρίζουµε αυτή είναι η πρώτη έντυπη αναφορά στον έργο του σκωτσέζου
φυσικού. Το έντονα βακωνικό πνεύµα του λόγου ολοκληρώνεται µε την απόδοση όλων
αυτών των ανακαλύψεων στο επιστηµονικό laboremus και εκφράζοντας την ευχή τα
αρτισύστατα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου να οδηγήσουν σε ερευνητές αντάξιους του
Θαλή και του Αριστοτέλη.
Με την ανάληψη της έδρας της φυσικής και της διεύθυνσης του εργαστηρίου, ο
Αργυρόπουλος χρησιµοποίησε ένα µέρος του για τις προσωπικές του έρευνες. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα µια σειρά δηµοσιεύσεων σχετικά µε πειραµατικές διατάξεις που επινόησε
για την επίδειξη φυσικών φαινοµένων σε µεγάλα ακροατήρια, τις οποίες συνήθως πρώτα
ανακοίνωνε σε συνεδριάσεις του Παρνασσού ή της Επιστηµονικής Εταιρείας. Η τελευταία
ιδρύθηκε το 1888, εκδίδοντας παράλληλα το περιοδικό Αθηνά, ένα από τα σηµαντικότερα
ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά, και ο Αργυρόπουλος υπήρξε µεταξύ των ιδρυτικών
µελών της.
Η πρώτη από αυτές τις διατάξεις αφορά την ακουστική και δείχνει τους κανονικούς
τρόπους ταλάντωσης µιας χορδής, παρουσιάζοντας έτσι τις διάφορες αρµονικές
συχνότητες που είναι υπεύθυνες για τον καθορισµό της χροιάς του ήχου που παράγεται
(Εικ. 21). Για το σκοπό αυτό έτεινε µια χορδή από λευκόχρυσο µεταξύ δύο ηλεκτρικά
µονωµένων υποστηριγµάτων, επίσης από λευκόχρυσο. ∆ιαβιβάζοντας ηλεκτρικό ρεύµα
στη χορδή, αυτή θερµαίνεται και διαστέλλεται, ενώ διακόπτοντας το ρεύµα ψυχραίνεται
και συστέλλεται. Με τη βοήθεια ενός διακόπτη διαβίβασε διαδοχικά ρεύµατα στιγµιαίας
διάρκειας, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία στάσιµου κύµατος και την ταλάντωση της
χορδής. Μεταβάλλοντας το µήκος της χορδής και την τάση που εφαρµοζόταν ήταν σε
θέση να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό των δεσµών και κοιλιών που ήταν ορατές.

205

Στο ίδιο, 5. Ένα άλλο θέµα που ακολουθεί τον δάσκαλό του είναι και εκείνο της δηµιουργίας της
επιστηµονικής ορολογίας. Τον επόµενο χρόνο, για παράδειγµα, θα προτείνει το καλοριφέρ να ονοµαστεί
«υπόκαυστον», όπως ονοµαζόταν η υπόγεια κάµινος που θέρµαινε τα αρχαία λουτρά. Βλ. Τ. Αργυρόπουλος,
«Υπόκαυστον», Αρχιµήδης 1 (1899), 26-27.
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Εικ. 21: Η διάταξη του Αργυρόπουλου για τη δηµιουργία στάσιµων κυµάτων.
(Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, Στοιχεία Φυσικής, Έκδοσις τρίτη, Αθήνα 1899.)

Το πείραµα αυτό γνώρισε µεγάλη επιτυχία, παρουσιάστηκε από τον Alfred Cornu στη
γαλλική Ακαδηµία Επιστηµών, εκτελέστηκε και στη Société française de Physique, ενώ το
υπόµνηµα δηµοσιεύτηκε στα Comptes rendus, στο Annalen der Physik και περιγράφηκε
αναλυτικά στο Nature όπου αναφέρονταν οι ανακοινώσεις στις διάφορες συνεδριάσεις της
γαλλικής Ακαδηµίας206.
Η επόµενη συσκευή που επινόησε ο Αργυρόπουλος αφορά την οπτική και
επιδεικνύει τα φαινόµενα της εκτροπής και της διασποράς διάφορων υγρών (Εικ. 22). Πιο
συγκεκριµένα αποδείκνυε ότι: α) Τα πυκνότερα υγρά δεν παρουσιάζουν κατ’ ανάγκην και
µεγαλύτερη γωνία εκτροπής, β) το νερό δεν παρουσιάζει τη µεγαλύτερη εκτροπή στους
4oC που είναι πυκνότερο, αλλά στους 0oC, γ) διάφορα διαφανή σώµατα µε τον ίδιο δείκτη
διάθλασης µπορούν να προκαλούν διαφορετική γωνία διασποράς και το αντίστροφο. Για
το σκοπό αυτό κατασκεύασε ένα κυβικό δοχείο του οποίου οι δύο παράλληλες έδρες ΑΒ
και Γ∆ ήταν κατασκευασµένες από γυαλί, ενώ χωριζόταν σε δύο µικρότερους χώρους
µέσω της διαγώνιας γυάλινης πλάκας Β∆. Με τη βοήθεια δύο στροφίγγων µπορούσε να
γεµίζει τα δύο δοχεία µε διαφορετικά υγρά ή µε το ίδιο υγρό διαφορετικής θερµοκρασίας
και ρίχνοντας µια φωτεινή ακτίνα να παρατηρεί την εκτροπή και τη διασπορά κάθε φορά.
Το πείραµα αυτό το εκτέλεσε για πρώτη φορά δηµοσίως ενώπιον της Επιστηµονικής
Εταιρείας και το απέστειλε και στη Société française de Physique207.

206

Τιµολ. Αργυρόπουλος, «Περί φυσικής ανακαλύψεως», Αθηνά 3 (1890), 616-617· “Vibration d’un fil de
platine maintenu incandescent par un courant électrique, sous l’influence des interruptions successives de ce
courant”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 111 (1890): 525·
“Oscillationen
eines
weissglühenden
Platindrahtes
wiederholte
Stromunterbrechungen.
Ein
Vorlesungsversuch”, Annalen der Physik und Chemie 41 (277), 1890, 503-504· Ph. Pellin, “Répétition de
l’expérience de M. T. Argyropoulos inontrant les vibrations d’un fil de platine maintenu incandescent par un
courant électrique, sous l’influence des interruptions successives de ce courant”, Séances de la Société
française de Physique, 1890, 222· Nature 42 (1890): 95· «Επιστηµονική ανακάλυψις του εν τω
Πανεπιστηµίω καθηγητού της Φυσικής κ. Τιµ. Α. Αργυροπούλου», Προµηθεύς 1 (1890), 340·.
207
Τιµολ. Αργυρόπουλος, «Περί οπτικής συσκευής», Αθηνά 3 (1890), 643-647 και «Οπτική συσκευή
επινοηθείσα υπό του κ. Τιµ. Αργυροπούλου καθηγητού του Πανεπιστηµίου», Προµηθεύς 2 (1891), 195-197.
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Εικ. 22: Η διάταξη του Αργυρόπουλου για την εκτροπή και τη διασπορά των υγρών.
(Γ. Αθανασιάδης, Το επιστηµονικόν έργον του καθηγητού Κου Τιµολέοντος Αργυροπούλου, Αθήνα 1901.)

Τον επόµενο χρόνο παρουσίασε άλλη µία συσκευή, µε την οποία µπορούσε να
υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης διάφορων υγρών µε τη βοήθεια του φαινοµένου της
ολικής εσωτερικής ανάκλασης (Εικ. 23). Αποτελείται από ένα ορθογώνιο ισοσκελές
πρίσµα ΑΒΓ στο οποίο είναι προσαρτηµένο ένα γυάλινο δοχείο Β∆Ε που µπορεί να
συµπληρωθεί µε το υπό εξέταση υγρό. Η διάταξη µπορεί να περιστρέφεται γύρω από την
κάθετη κόψη Β του πρίσµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να µετρηθεί η γωνία ΑΒΑ΄
= π.

Εικ. 23: Η διάταξη του Αργυρόπουλου για τη µέτρηση του δείκτη διάθλασης υγρών.
(Γ. Αθανασιάδης, Το επιστηµονικόν έργον του καθηγητού Κου Τιµολέοντος Αργυροπούλου, Αθήνα 1901.)

Αν ρίξουµε µια φωτεινή δέσµη στην έδρα ΑΒ µπορούµε να την παρατηρήσουµε σε ένα
πέτασµα µετά τη διέλευσή της από το πρίσµα και το υγρό. Αν περιστρέψουµε τη διάταξη,
κάποια στιγµή η εικόνα στο πέτασµα θα εξαφανιστεί, καθώς η δέσµη θα υφίσταται ολική
εσωτερική ανάκλαση στην έδρα ΒΓ΄ ακολουθώντας τη διεύθυνση ΗΟ. Η µέτρηση της
γωνίας κατά την οποία περιστράφηκε η διάταξη επιτρέπει τον υπολογισµό του άγνωστου
δείκτη διάθλασης του υγρού βάσει τύπου που προκύπτει από τη θεωρία της οπτικής.
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Παράλληλα η διάταξη επιτρέπει και τον υπολογισµό των διαφόρων ορικών γωνιών όταν
είναι γνωστοί οι διάφοροι δείκτες διάθλασης208.
Το 1898 επινόησε άλλη µία συσκευή, µε την οποία επιδεικνυόταν η διαφορετική
θερµική αγωγιµότητα των αερίων (Εικ. 24). Πήρε δύο γυάλινους σωλήνες, εντός των
οποίων τοποθέτησε από ένα σύρµα λευκόχρυσου, που µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος
θερµαινόταν µέχρι ερυθροπυρώσεως. Ο ένας σωλήνας διέθετε δύο στρόφιγγες (Μ, Ν)
µέσω των οποίων µπορούσαν να διοχετευτούν διάφορα αέρια. Αρχικά εισήγαγε στο
σωλήνα διοξείδιο του άνθρακα, αφαιρώντας τον αέρα, και το σύρµα διατηρούσε την
αρχική του κατάσταση. Ακολούθως διοχέτευε υδρογόνο οπότε, εξαιτίας της µεγάλης
θερµικής αγωγιµότητάς του, το σύρµα ψυχόταν και γινόταν σκοτεινό, σε αντίθεση µε το
άλλο σύρµα που παρέµενε στον αέρα209. Το πείραµα µπορούσε να επαναληφθεί µε
διάφορα αέρια και ο Αργυρόπουλος σκέφτηκε να βρει κάποια µέθοδο ώστε να µπορούν να
υπολογιστούν οι συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας διάφορων αερίων, χωρίς ωστόσο να
καταφέρει να καταλήξει σε κάποια αποτελέσµατα.

Εικ. 24: Η συσκευή του Αργυρόπουλου για την επίδειξη της θερµικής αγωγιµότητας των αερίων.
(Τ. Α. Αργυρόπουλος, «Συσκευή προς απόδειξιν της θερµαγώγου δυνάµεως του υδρογόνου», 353.)

Το απόγευµα της 8ης Νοεµβρίου 1895, σύµφωνα µε το νέο ηµερολόγιο, ο Wilhelm
Conrad Röntgen (1845-1923) ανακάλυψε στο Würzburg µια νέα ακτινοβολία, η οποία
έγινε γνωστή µε το όνοµά του ή ως ακτίνες Χ. Η ανακάλυψη δηµοσιοποιήθηκε στις 28
∆εκεµβρίου, όταν ο Röntgen υπέβαλε προς δηµοσίευση στον γραµµατέα της
Φυσικοϊατρικής Εταιρείας του Würzburg ένα σύντοµο αλλά εξαιρετικά πλήρες άρθρο,
συνοδευόµενο από εντυπωσιακές φωτογραφίες. Στις 4 Ιανουαρίου 1896 η ανακάλυψη
ανακοινώθηκε

στο

Βερολίνο,

την

επόµενη

ηµέρα

µια

αυστριακή

εφηµερίδα

δηµοσιοποίησε το γεγονός στο ευρύ κοινό, για να ακολουθήσουν πολλές εφηµερίδες
208

Τιµολ. Αργυρόπουλος, «Περί ανακλάσεως του φωτός», Αθηνά 4 (1891), 637· «Νέα οπτική συσκευή
επινοηθείσα υπό του κ. Τιµολ. Α. Αργυροπούλου Καθηγητού της Φυσικής εν τω Πανεπιστηµίω», Προµηθεύς
3 (1892), 48-49 και «Συσκευή Τ. Αργυροπούλου προς εύρεσιν του δείκτου διαθλάσεως των υγρών», ∆ελτίον
της Βιοµηχανικής και Εµπορικής Ακαδηµίας 1 (1895-96): 209-210.
209
Τ. Α. Αργυρόπουλος, «Συσκευή προς απόδειξιν της θερµαγώγου δυνάµεως του υδρογόνου», Αθηνά 10
(1898), 353-354.
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διεθνώς και σύντοµα τα επιστηµονικά περιοδικά, µε πρώτο το Nature, που στις 23
Ιανουαρίου δηµοσίευσε µια αγγλική µετάφραση του αρχικού άρθρου του Röntgen210. Την
ίδια ηµέρα ο ίδιος έδωσε τη µοναδική δηµόσια διάλεξη σχετικά µε το θέµα ενώπιον της
Φυσικοϊατρικής Εταιρείας του Würzburg, δηλαδή στο πλέον κατάλληλο κοινό, µε
δεδοµένη τη µεγάλη σηµασία της νέας ανακάλυψης για την ιατρική. Όλες οι δηµοσιεύσεις
συνοδεύονταν από φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί µε ακτίνες Χ, µε την ακτινοσκόπηση
του χεριού της Bertha Röntgen, φορώντας ένα δαχτυλίδι, να αποτελεί την διασηµότερη
από αυτές.
Στις 15 Ιανουαρίου η Ακρόπολις του Βλάσση Γαβριηλίδη, µε αφορµή τις αυστριακές
δηµοσιεύσεις, γνωστοποίησε στο ελληνικό κοινό την ανακάλυψη, τονίζοντας τη σηµασία
της για τη φυσική και την ιατρική211. Ο Γαβριηλίδης ζήτησε τη γνώµη του Αργυρόπουλου
για το ζήτηµα, ο οποίος φυσικά το γνώριζε µόνο µέσω των εφηµερίδων, καθώς ακόµα δεν
είχε δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά. Στην απάντηση του Αργυρόπουλου εννέα
ηµέρες αργότερα διακρίνεται µια έκδηλη αµηχανία:
Ο Τίνδυλ [Tyndall] κατώρθωσε να συγκεντρώση δι’ αδιαφανών ουσιών οποίον είνε
το διάλυµα του ιωδίου εν θειούχο άνθρακι αοράτους θερµαντικάς ακτίνας και να τήξη
δι’ αυτών δίστηκτα µέταλλα. Κατά τρόπον, αν ουχί ανάλογον ο καθηγητής Ρέντγεν
µετεχειρίσθη τας ακτίνας, αίτινες εκπέµπονται εκ των σωλήνων του Κρουξ, ήτοι
σωλήνων εµπεριεχόντων ελαχίστην ποσότητα αερίου ή ατµού, άτινα φωσφορούσιν
ισχυρώς όταν δι’ αυτών διέλθη ισχυροτάτη ηλεκτρική εκκένωσις. Ο καθηγητής ούτος
παρετήρησεν ότι αι ακτίναι αύται δι’ άλλων µεν αδιαφανών ουσιών διέρχονται, υπό
άλλων δε απορροφώνται. Ούτω τα µεν οστά ηµών είνε αδιαφανή ως προς τας ακτίνας
ταύτας, αι δε σάρκες είνε διαφανείς. Το περιεργότερον των πειραµάτων αυτού, όπερ
εξετέλεσε και ενώπιον του Αυτοκράτορος της Γερµανίας είναι η φωτογράφησις χειρός
ζώντος. […] Μένει ήδη να ερευνηθή υπό του περιωνύµου τούτου καθηγητού ποίαι
212

των ουσιών είνε διαφανείς και ποίαι αδιαφανείς

.

Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, ο Αργυρόπουλος άρχισε να πειραµατίζεται µε τις
νέες ακτίνες, καθώς το εργαστήριο φυσικής του Πανεπιστηµίου διέθετε σκοτεινό θάλαµο
και καθοδικούς σωλήνες Crookes, δίνοντας και τις πρώτες διαλέξεις στον Παρνασσό. Εκεί
ανακοίνωσε

την

ανακάλυψή

του

ότι

δύο

τριπλά

άλατα,

ο

«κυανιούχος

καλιονατρολευκόχρυσος» και ο «κυανιούχος καλιολιθιολευκόχρυσος», φθορίζουν
περισσότερο από την αντίστοιχη ένωση µε βάση το βάριο που χρησιµοποιούσε ο Röntgen.

210

W. C. Röntgen, “On a New Kind of Rays”, Nature 53 (1896): 274-276.
Ακρόπολις, αρ. 4992, 3 Ιανουαρίου 1896.
212
Ακρόπολις, αρ. 5001, 12 Ιανουαρίου 1896.
211
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Αυτά τα αποτελέσµατα τα απέστειλε και στη γαλλική Ακαδηµία, όπου παρουσιάστηκαν
τον Μάιο από τον Cornu, ενώ µια σύντοµη περίληψη του συµπεράσµατος
συµπεριλήφθηκε στα Comptes rendus213, συνιστώντας την πρώτη ελληνική συµβολή στη
σχετική διεθνή βιβλιογραφία, σε µια χρονιά βέβαια που δηµοσιεύτηκαν διεθνώς πάνω από
1.000 άρθρα και βιβλία σχετικά µε τις ακτίνες Χ.
Στους πρώτους µήνες του 1896 ο Αργυρόπουλος ασχολήθηκε επισταµένα µε τη
«φωτογραφία του αοράτου», όπως ονόµασε τη φωτογράφηση µε ακτίνες Χ,
προσπαθώντας να φωτογραφίσει διάφορα αντικείµενα. Παρότι τα κατέφερε µε διάφορα
αντικείµενα όπως κλειδιά, οι προσπάθειές του να φωτογραφίσει ένα ανθρώπινο χέρι
υπήρξαν ανεπιτυχείς, καθώς παρόλο που η σκιά των δακτύλων και της παλάµης
εµφανιζόταν δεν συνέβαινε το ίδιο και µε τα οστά. Τελικά, µετά από πολλές προσπάθειες
και διαρκείς αλλαγές στον εξοπλισµό, βοηθούµενος από τους δύο διδάκτορες του φυσικού
τµήµατος Κωνσταντίνο Μπασσά και Κωνσταντίνο Μπότση, το απόγευµα της 20ης
Φεβρουαρίου (3 Μαρτίου) κατάφερε να βγάλει την πρώτη φωτογραφία όπου διακρίνονταν
τα οστά και οι χόνδροι των δακτύλων και το δαχτυλίδι που υπήρχε στον παράµεσο. Σε
αντίθεση µε τον Röntgen που φωτογράφιζε απευθείας, ο Αργυρόπουλος χρησιµοποίησε
αρνητικές «ιλλουµινέ» φωτογραφικές πλάκες και ακολούθως τις τύπωσε θετικές214. Αυτές
υπήρξαν οι πρώτες φωτογραφίες µε ακτίνες Χ που λήφθηκαν στην Ελλάδα και το επόµενο
διάστηµα τα πειράµατα επαναλήφθηκαν τόσο στο εργαστήριο όσο και κατά τη διάρκεια
των µαθηµάτων. Με την έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέµου η αγγλική εφηµερίδα
Daily Chronicle δώρισε στην Ελλάδα ένα πλήρες σύστηµα ακτινών Χ, το οποίο σύντοµα
έφθασε συνοδευόµενο από µια ιατρική αποστολή που για πρώτη φορά το χρησιµοποίησε
για διαγνωστικούς σκοπούς κοντά στα θέρετρα πολεµικών επιχειρήσεων215. Ο εξοπλισµός
αυτός παρέµεινε στο εργαστήριο φυσικής. και τα επόµενα χρόνια υπό την επίβλεψη του
Αργυρόπουλου χρησιµοποιήθηκε ευρέως για τις ανάγκες των πανεπιστηµιακών κλινικών,
καθώς το υψηλό κόστος καθιστούσε απαγορευτική την αγορά νέων συσκευών.
Η επόµενη, και τελευταία, δηµοσίευση του Αργυρόπουλο σε διεθνή περιοδικά έγινε
το 1907 ως αποτέλεσµα της ενασχόλησής του µε τα µικρόφωνα. Η χρήση των
µικροφώνων αρχικά περιοριζόταν στις τηλεφωνικές συσκευές, όµως η ανακάλυψη της
ασύρµατης τηλεγραφίας και οι προσπάθειες για τη µετάδοση φωνής µέσω των
213

T. Argyropoulos, “Observations sur les rayons X”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de
l’Académie des Sciences 122 (1896): 1119.
214
Ακρόπολις, αρ. 5040, 21 Φεβρουαρίου 1896 και Λογοδοσία Α. ∆. Κυριακού, 1895/96, 231-233.
215
Βλ. Ioanna A. Ramoutsaki, Euaggelos N. Giannacos, Gerasimos N. Livadas, “Birth of Battlefield
Radiology: Greco-Turkish War of 1897”, RadioGraphics 21 (2001): 263-266.
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ραδιοκυµάτων οδήγησε σε εκτεταµένες έρευνες για την εύρεση κατάλληλων µικροφώνων
στο γύρισµα του αιώνα. Ο Αργυρόπουλος κατασκεύασε ένα δικό του πυκνωτικό
µικρόφωνο και ερεύνησε τις µεταβολές που προκαλούσαν στην ένταση της φωνής η
χωρητικότητα του πυκνωτή που χρησιµοποιούσε, η τάση της ηλεκτρικής πηγής και τα
σύρµατα του κυκλώµατος. Τα αποτελέσµατά του δηµοσιεύτηκαν στα Comptes rendus και
στο Annalen der Physik216, συγκεντρώνοντας µάλιστα το ενδιαφέρον του ηλεκτρολόγου
µηχανικού και ακαδηµαϊκού Marcel Deprez (1843-1918), που εξήγησε αναλυτικότερα τη
λειτουργία του, αλλά και του νεαρού φυσικού Pierre Sève (1881-1953), που επανέλαβε τα
πειράµατα του Αργυρόπουλου και σκιαγράφησε τα πλεονεκτήµατά του217.
Άλλες έρευνες του Αργυρόπουλου που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι η
µελέτη της επίδρασης του ήχου στη φλόγα των λαµπτήρων φωταερίου Auer και µια νέα
µέθοδος για τη σύγκριση της έντασης διαφορετικών φώτων. Στην τελευταία προσπάθησε
να προσδιορίσει τη σχετική ένταση µε τη βοήθεια του χηµικού έργου που µπορούσε να
παραγάγει το φως επιδρώντας σε διάφορες ευπαθείς στο φως χηµικές ενώσεις. Αυτές οι
έρευνες φαίνεται ότι δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ωστόσο µας αποκαλύπτουν για µία ακόµα
φορά τη διάθεση του Αργυρόπουλου να πειραµατιστεί ερευνητικά, και όχι µόνο για τις
ανάγκες των παραδόσεων των µαθηµάτων του, ανεξάρτητα από την κατάληξη, η οποία
την εποχή εκείνη δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετική αν αναλογιστούµε τους πόρους
και τις δυνατότητες του ελληνικού πανεπιστηµίου συγκρινόµενου µε τα ευρωπαϊκά
εργαστήρια.
Από τις σηµαντικότερες συνεισφορές του Αργυρόπουλου είναι η έκδοση ενός
πλήρους εγχειριδίου πειραµατικής φυσικής για τις ανάγκες της διδασκαλίας του. Η
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, όπου δίδαξε φυσική για
πολλά χρόνια, εξέδιδαν σε λιθογραφηµένη µορφή εγχειρίδια για όλα τα διδασκόµενα
µαθήµατα. Έτσι, στη δεκαετία του 1880 ο Αργυρόπουλος εξέδωσε όλα τα µαθήµατά του
και για τις δύο σχολές, προσφέροντας έτσι ένα πλήρες και ογκώδες εγχειρίδιο
πειραµατικής φυσικής, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαφορές στα µαθήµατα που
προσέφερε στις δύο σχολές218.
216

Timoleon Argyropoulos, “Sur un condensateur parlant”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de
l’Académie des Sciences 144 (1907): 971-972 και “Sprechender Kondensator”, Annalen der Physik 23 (328),
1907, 397-398·
217
Marcel Deprez, “Theorie du condensateur parlant de M. Argyropoulos”, Comptes rendus hebdomadaires
des séances de l’Académie des Sciences 144 (1907): 1012-1014 και Pierre Sève, “A propos du condensateur
parlant”, Στο ίδιο, 1211-1212.
218
Για τις λιθογραφηµένες εκδόσεις εγχειριδίων του Αργυρόπουλου που καταφέραµε να µελετήσουµε βλ.
βιβλιογραφία, ενώ για µια πληρέστερη παράθεση σωζόµενων εγχειριδίων του Αργυρόπουλου βλ. Μ.
Ασηµακόπουλος (επιµ.), Ελληνική επιστηµονική και τεχνική βιβλιογραφία (1830-1940), Αθήνα: Εθνικό
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Εικ. 25: Λιθογραφηµένες εκδόσεις µαθηµάτων του Τ. Αργυρόπουλου στη Σχολή Ευελπίδων.

Το 1891 και 1892 κυκλοφόρησε ένα τρίτοµο εγχειρίδιο µε έξοδα του Υπουργείου
των Στρατιωτικών, καθώς οι προηγούµενες εκδόσεις προορίζονταν αποκλειστικά για
χρήση των µαθητών των στρατιωτικών σχολών219. Για τον πρώτο τόµο ο Αργυρόπουλος
ζήτησε και τη συνδροµή του Πανεπιστηµίου, αίτηµα που έγινε αποδεκτό, καθώς η
Σύγκλητος αποφάσισε την αγορά 70 αντιτύπων220. Πρόκειται για το εκτενέστερο
εγχειρίδιο της εποχής του, καθώς και οι τρεις τόµοι αριθµούν συνολικά 1.186 σελίδες
ογδόου σχήµατος. Σε σχέση µε τις προηγούµενες λιθογραφηµένες εκδόσεις δεν υπάρχουν
ιδιαίτερες διαφορές, µε εξαίρεση την εικονογράφηση, καθώς οι δυνατότητες της
τυπογραφίας του προσέφεραν την ευκαιρία να συµπεριλάβει περισσότερες και καλύτερες
εικόνες εντός του κειµένου.
Ο Αργυρόπουλος είναι ο πρώτος συγγραφέας που παραθέτει τη βιβλιογραφία που
χρησιµοποίησε για τη σύνταξη του εγχειριδίου, όπου κυριαρχούν τα γαλλικά
συγγράµµατα, τα οποία µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε ως εξής:

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004 (βάση δεδοµένων σε µορφή cd-rom όπου καταγράφονται περίπου 3.700 τίτλοι
επιστηµονικών και τεχνικών συγγραµµάτων που σώζονται στις σηµαντικότερες βιβλιοθήκες των Αθηνών και
των στρατιωτικών σχολών).
219
Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων. Μαθήµατα Πειραµατικής Φυσικής, διδαχθέντα εν τω Στρατιωτικώ
Σχολείω των Ευελπίδων. Θερµαντικόν-Οπτική. Εκδίδονται δαπάνη του Υπουργείου των Στρατιωτικών, Αθήνα
1891· Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων. Μαθήµατα Πειραµατικής Φυσικής, διδαχθέντα εν τω
Στρατιωτικώ Σχολείω των Ευελπίδων. Βαρύτης-Ακουστική. Εκδίδονται δαπάνη του Υπουργείου των
Στρατιωτικών, Αθήνα 1892· Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων. Μαθήµατα Πειραµατικής Φυσικής,
διδαχθέντα εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω των Ευελπίδων. Ηλεκτρισµός-Μαγνητισµός. Εκδίδονται δαπάνη του
Υπουργείου των Στρατιωτικών, Αθήνα 1892. Υπάρχουν και εκδόσεις που στη σελίδα τίτλου δεν αναγράφουν
τα σχετικά µε το Σχολείο των Ευελπίδων και τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου.
220
Π. Σ., 3 ∆εκ. 1891.
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α) τα πολύτοµα και αρκετά υψηλού επιπέδου εγχειρίδια για την École Polytechnique, όπως
του καθηγητή του Jules Jamin, τόσο στην πρωτότυπη µορφή τους όσο και στην
αναθεωρηµένη έκδοση από τον βοηθό του στο εργαστήριο φυσικής Edmond Bouty (18461922), αλλά και το αντίστοιχο του Émile Verdet (1824-1866). Ανάλογο εγχειρίδιο είναι
εκείνο του Jules Violle (1841-1823).
β) εγχειρίδια φυσικής γραµµένα είτε από καθηγητές πανεπιστηµίων είτε από καθηγητές
λυκείων, που απευθύνονταν στους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εποµένως
χρησιµοποιούσαν λιγότερο το µαθηµατικό φορµαλισµό και δύσκολα επαρκούσαν για τους
φοιτητές των φυσικών επιστηµών. Τέτοιου είδους εγχειρίδια είναι εκείνα, για παράδειγµα,
των Henri Pellat (1850-1909), Alfred Angot, Pierre Daguin (1814-1884), Eugène Peclet
(1793-1857), Boutan και Charles d’Almeida , και Edmond Langlebert.
γ) ορισµένα γερµανικά εγχειρίδια, όπως του Jochmann που αναφέραµε παραπάνω, του Leo
Graetz (1856-1941), καθηγητή φυσικής στο Μόναχο, του Adolf Weinhold για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και την ιατρική φυσική του Wilhelm Wundt (1832-1920). Στα
µη γαλλικά εγχειρίδια να προσθέσουµε και τις κλασικές µελέτες του John Tyndall για τη
θερµότητα και το φως, τις οποίες ο Αργυρόπουλος παραθέτει από τις γαλλικές
µεταφράσεις τους.
δ) περισσότερο εξειδικευµένα έργα για συγκεκριµένα κεφάλαια του βιβλίου, ιδιαίτερα στα
κεφάλαια του ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού, όπου παραθέτει ειδικά έργα για τις
ηλεκτρικές µηχανές, τις ηλεκτρικές στήλες, τα αλεξικέραυνα ή τις πυξίδες.
ε) τους πρώτους τόµους του περιοδικού Journal de physique théorique et appliquée, που
άρχισε να εκδίδεται το 1872 και το οποίο αγόραζε ανελλιπώς για το Πανεπιστήµιο.
Το αποτέλεσµα όλων αυτών µπορούµε να πούµε ότι είναι ανάλογο των βιβλίων της
δεύτερης κατηγορίας, και µάλιστα προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα.
Παρότι η µορφή του βιβλίου θυµίζει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο φυσικής, καθώς
παρουσιάζονται τα διάφορα φυσικά µεγέθη, οι µονάδες τους, οι νόµοι που τα συνδέουν,
και µάλιστα όχι αποκλειστικά µε τη παράθεση των σχετικών πειραµάτων αλλά µε συνεχή
χρήση τύπων, εν τούτοις ο µαθηµατικός φορµαλισµός δεν ξεπερνά το επίπεδο της απλής
άλγεβρας και γεωµετρίας. Μολονότι, µε εξαίρεση το εγχειρίδιο του Σπαθάρη, ξεπερνά
κατά πολύ όλες τις προηγούµενες προσπάθειες, τόσο από άποψη ενηµέρωσης όσο και ως
τρόπος παρουσίασης, η απουσία της µαθηµατικής ανάλυσης ακόµα και στα τέλη του 19ου
αιώνα µας υποδεικνύει το επίπεδο της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας. Να προστεθεί εδώ
ότι στις λιθογραφηµένες εκδόσεις της Σχολής Ευελπίδων υπήρχαν κάποια λυµένα
παραδείγµατα και πολλά προβλήµατα προς λύση µε τις απαντήσεις τους, ενώ κάτι τέτοιο
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απουσιάζει από την έκδοση που τελικά εκτυπώθηκε. Η µεγαλύτερη βαρύτητα που απέδιδε
η Σχολή Ευελπίδων στις γραπτές εξετάσεις, σε αντίθεση µε το Πανεπιστήµιο, εξηγεί αυτή
την επιλογή.
Η ύλη του εγχειριδίου καλύπτει το σχήµα που έχει αναφερθεί στην προηγούµενη
ενότητα, περιλαµβάνοντας περισσότερες και πιο σύγχρονες εφαρµογές, συσκευές και
πειράµατα από κάθε άλλη έκδοση, γεγονός που δικαιολογεί την µεγαλύτερη έκτασή του. Ο
όρος «θερµαντικόν» που υπάρχει στον τίτλο του πρώτου τόµου δεν πρέπει να µας
παραπλανά, αφού χρησιµοποιείται από τον Αργυρόπουλο µόνο ως γενικός τίτλος αντί της
«θερµότητας», καθώς στο βιβλίο υπάρχει πλέον κεφάλαιο σχετικά µε τη µηχανική θεωρία
της θερµότητας και τη διατήρηση της ενέργειας. Αντιθέτως από την οπτική απουσιάζουν
για µία ακόµα φορά σε εγχειρίδιο τα φαινόµενα της ανώτερης οπτικής. Το τµήµα του
εγχειριδίου που διαφέρει σηµαντικά είναι ο τρίτος τόµος, που πραγµατεύεται τον
ηλεκτρισµό και τον µαγνητισµό, όπου έχουµε την πιο αναλυτική παρουσίαση των
αντίστοιχων φαινοµένων και νόµων, παρότι ακόµα γίνεται διάκριση µεταξύ στατικού και
δυναµικού ηλεκτρισµού. Η παράθεση δε και των πλέον σύγχρονων για την εποχή που
συντάσσεται το εγχειρίδιο εφευρέσεων και εφαρµογών είναι εξαντλητική.
Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και η φυσική του Αργυρόπουλου για τη γυµνασιακή
διδασκαλία, ουσιαστικά µια µικρή επιτοµή του τρίτοµου εγχειριδίου του221. Το βιβλίο
εγκρίθηκε τουλάχιστον δύο φορές ως µοναδικό σύγγραµµα, γνωρίζοντας µεγάλη επιτυχία,
όπως δείχνει η δεύτερη έκδοσή του τον αµέσως επόµενο χρόνο. Η ύλη δεν διαφέρει από τα
αντίστοιχα εγχειρίδια του Λάκωνα και του ∆αµασκηνού, καθώς είχε πια καθοριστεί από το
Υπουργείο στις προκηρύξεις των διαγωνισµών. Είναι εντελώς σύγχρονο για την εποχή του
αναφορικά µε τις απαιτήσεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και χρησιµοποιεί
εκτεταµένα τον αλγεβρικό και γεωµετρικό λογισµό, µολονότι αυτά τα τµήµατα είναι
συνήθως τυπωµένα µε µικρότερους χαρακτήρες ή σε σηµειώσεις, υποδεικνύοντας έτσι
στον καθηγητή ότι µπορεί να τα παραλείψει. Το ίδιο συµβαίνει και µε δυσκολότερα
θέµατα, όπως λόγου χάρη η λειτουργία των ηλεκτρικών µηχανών, αλλά και µε νεώτερες
θεωρίες όπως η διατήρηση της ενέργειας, η οποία σηµειωτέον θα λάβει τη θέση της
κανονικά στο κείµενο στην 5η έκδοση του 1909. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα
εγχειρίδια, στις επόµενες εκδόσεις πράγµατι εντοπίζονται «προσθήκες» και «βελτιώσεις»,
καθώς ο Αργυρόπουλος προσθέτει νέες ανακαλύψεις όπως τα πειράµατα του Hertz και η
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Τιµ. Α. Αργυρόπουλος, Στοιχεία φυσικής. Εγκριθέντα εν τω των διδακτικών βιβλίων διαγωνισµώ όπως
εισαχθώσιν επί τριετίαν ως µόνον διδακτικόν βιβλίον δια τους µαθητάς των γυµνασίων. Κατά τους ΑΜΒ΄, ΑΧΙ΄
και ΒΡΛ΄ νόµους, Αθήνα 1894. Για τις επόµενες εκδόσεις βλ. βιβλιογραφία.
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ασύρµατη τηλεγραφία, µε αποκορύφωµα την αφαίρεση της ναυτικής πυξίδας από το
εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης και την προσθήκη στην τρίτη έκδοση µιας συσκευής
ακτινών Χ που ακτινοσκοπεί µια ανθρώπινη παλάµη. Τέτοιου είδους αλλαγές, αλλά και
µεταβολές στην ορολογία και την εν γένει επεξεργασία, µας υποδεικνύουν ότι ο
Αργυρόπουλος παρακολουθούσε στενά τις επιστηµονικές εξελίξεις, εποµένως είναι βέβαιο
ότι θα τις ενσωµάτωνε και στην πανεπιστηµιακή του διδασκαλία, καθιστώντας
παρωχηµένα ακόµα και τµήµατα του δικού του εγχειριδίου. Παραµένει βέβαια ζητούµενο
η εξακρίβωση των µαθηµάτων του ειδικά για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος,
µολονότι το µαθηµατικό υπόβαθρό τους δεν επέτρεπε µια υψηλού επιπέδου διδασκαλία,
που θα ξεπερνούσε τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που έπρεπε να µεταφέρουν στους
µελλοντικούς µαθητές τους.

Το εργαστήριο πειραµατικής φυσικής

Από τον 18ο αιώνα η διδασκαλία της φυσικής σε διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα άρχισε να συνοδεύεται από πειραµατικές επιδείξεις διάφορων φυσικών
φαινοµένων. Ως εκ τούτου, άρχισαν να σχηµατίζονται οι πρώτες συλλογές οργάνων. Το
1831 ο νεαρός Wilhelm Weber (1804-1891) ανέλαβε την έδρα φυσικής στο Πανεπιστήµιο
του Göttingen· δύο ή τρία χρόνια αργότερα ξεκίνησε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο όπου οι
ίδιοι οι φοιτητές µπορούσαν να πειραµατίζονται σε διάφορα προβλήµατα της φυσικής. Το
παράδειγµά του ακολούθησε το 1843 ο Heinrich Gustav Magnus (1802-1870) στο
Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, διοργανώνοντας παράλληλα και το πρώτο colloquium για τη
φυσική. Όπως είδαµε και στο πρώτο κεφάλαιο, το 1855 ο William Thomson δηµιούργησε
στη Γλασκώβη το πρώτο εργαστήριο φυσικής στη Βρετανία που συνδύαζε τις ερευνητικές
και εκπαιδευτικές συνιστώσες. Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών και ανάλογων
πρωτοποριακών προσπαθειών υπήρξε ο ιδιωτικός χαρακτήρας τους, καθώς τα εργαστήρια
δηµιουργήθηκαν από τις προσωπικές περιουσίες των ιδρυτών τους και συχνά ήταν
εγκατεστηµένα στις κατοικίες τους. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1860 διάφορα
πανεπιστήµια άρχισαν σταδιακά να αναγνωρίζουν επίσηµα αυτά τα εργαστήρια,
προσφέροντας πόρους για τη συντήρηση και ανάπτυξή τους, µε αποτέλεσµα οι παλαιές
συλλογές οργάνων να µετατραπούν σε ξεχωριστά εργαστήρια ή ινστιτούτα, όπου τελικά
συνυπήρξαν η διδασκαλία και η έρευνα. Η εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών
θεωρήθηκε ο καλύτερος τρόπος για την πλήρη κατανόηση των φυσικών αρχών από
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µελλοντικούς καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γιατρούς και φαρµακοποιούς,
ωστόσο η εκµάθηση του χειρισµού των οργάνων και η εκµάθηση των τεχνικών µετρήσεων
ακριβείας αποδείχθηκε σηµαντική για την προσέλκυση προχωρηµένων φοιτητών που
απέβλεπαν σε µια επαγγελµατική σταδιοδροµία στη φυσική, κυρίως τις τελευταίες
δεκαετίες του αιώνα, όταν έγινε εµφανής η σπουδαιότητα των εφαρµογών της φυσικής,
ιδιαίτερα στον τοµέα του ηλεκτρισµού, παρότι ο βαθµός ανάπτυξης των εργαστηρίων
φυσικής διέφερε από χώρα σε χώρα222.
Είδαµε ότι ο ∆ηµήτριος Στρούµπος κατέβαλε προσπάθειες για την ανάπτυξη του
εργαστηρίου, αποβλέποντας όµως κυρίως στον καλύτερο εξοπλισµό του για τις ανάγκες
των πειραµατικών επιδείξεων των παραδόσεων, χωρίς να εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον για
την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών223. Σ’ αυτό το σηµείο βέβαια θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι που είχε στη διάθεσή του, αλλά
και οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετώπιζε ακόµα και για την πρόσληψη ενός ικανού
βοηθού. Πάντως, µόλις ο Τιµολέων Αργυρόπουλος ανέλαβε την έδρα του µαθήµατος και
τα όργανα φυσικής µεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο του Χηµείου, δηµιούργησε έναν
σκοτεινό θάλαµο για τις προσωπικές του έρευνες. Ταυτόχρονα, εκεί για πρώτη φορά
ασκήθηκαν 25 φοιτητές του φυσικού τµήµατος σε ασκήσεις της κατώτερης και ανώτερης
οπτικής224. Λίγους µήνες αργότερα προσλήφθηκε ως οργανοποιός ο Ηλίας Οικονόµου,
αναλαµβάνοντας αρχικά τη συντήρηση των υπαρχόντων οργάνων. Στην έκθεση που
υπέβαλε το επόµενο έτος περιέγραψε την κατάστασή τους µε τα µελανότερα χρώµατα: το
εργαστήριο ήταν «κατεδικασµένον από µακρού χρόνου εις αργίαν, τα εργαλεία αυτού
κατοξειδωθέντα, τα µεν µικρά εντελώς κατεστράφησαν, άχρηστα καταστάντα, τα δε
µεγάλα, ευρωτιώντα και ελλειπή, έκειντο φύρδην µίγδην σχεδόν άχρηστα και ταύτα».
Έτσι προχώρησε στη συντήρηση και την επιδιόρθωση όσων οργάνων επιδέχονταν κάτι
τέτοιο ώστε να τα παραδώσει για χρήση στις παραδόσεις του καθηγητή. Μεταξύ αυτών
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∆εν υπάρχει δυστυχώς κάποια συνολική µελέτη για το θεσµό του εργαστηρίου φυσικής, ωστόσο,
επιπρόσθετα από πηγές που έχουν αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, βλ. Melba Phillips, “Laboratories and the
rise of physics profession in the nineteenth century”, American Journal of Physics 51 (1983): 497-503 και R.
Fox and A. Guagnini, Laboratories, workshops, and sites, 99-139.
223
Η µοναδική φορά που εκδήλωσε τέτοια πρόθεση καταγράφεται σε συνεδρίαση της Συγκλήτου το 1874,
οπότε πρότεινε οι ακροατές του µαθήµατος της φυσικής να υποχρεωθούν να παρακολουθούν και πρακτικές
ασκήσεις (Π. Σ., 23 Νοεµ. 1874). Την εποχή αυτή συζητήθηκε το διάταγµα που ετοίµαζε το Υπουργείο για
την άσκηση των φοιτητών στο χηµείο και το φαρµακευτικό φροντιστήριο και εκδόθηκε τον επόµενο µήνα.
Ωστόσο, ο Στρούµπος δεν επανέφερε αυτό το θέµα.
224
Λογοδοσία Μ. Χατζηµιχάλη, 1889/90, 65. Με αρχή αυτό το ακαδηµαϊκό έτος ο Αργυρόπουλος υπέβαλλε
κάθε χρόνο έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του εργαστηρίου φυσικής, η οποία τυπωνόταν στις πρυτανικές
λογοδοσίες.
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περιλαµβάνονταν η µηχανή του Atwood, ένα υδραυλικό πιεστήριο και διάφορες
αντλίες225.
Το Πανεπιστήµιο από αυτή τη στιγµή παρείχε ανελλιπώς τα µέσα για την
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου και, σε αντίθεση µε παλαιότερες εποχές,
φρόντιζε για την άµεση αντικατάσταση των προσώπων που το στελέχωναν. Έτσι, υπήρχε
µόνιµος οργανοποιός, βοηθός ή παρασκευαστής του καθηγητή που τον βοηθούσε στην
προετοιµασία των αναγκαίων πειραµάτων για τις παραδόσεις και ένας τουλάχιστον
υπηρέτης για όλες τις βοηθητικές εργασίες. Σύντοµα προστέθηκε και ένας επιµελητής που
επέβλεπε µαζί µε τον Αργυρόπουλο τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.
Παράλληλα άρχισαν να αγοράζονται συνεχώς νέα όργανα µε έξοδα αποκλειστικά του
Πανεπιστηµίου και σε σχέση µε παλαιότερα παρατηρούµε ότι η χρηµατοδότηση είναι
τακτικότερη και αρκετά µεγαλύτερη. Στο τέλος του 1896 το εργαστήριο κατέχει 560
συσκευές και όργανα που καλύπτουν όλο το φάσµα της φυσικής, από εντελώς απλά, όπως
βερνιέρους και δυναµόµετρα, έως σύγχρονες συσκευές, όπως θερµοηλεκτρικές στήλες,
δυναµοηλεκτρική µηχανή Siemens και σωλήνες Geissler226.
Στο εργαστήριο ασκούνταν αρχικά οι τεταρτοετείς φοιτητές του φυσικού τµήµατος,
επί τέσσερις ώρες την εβδοµάδα, πληρώνοντας τέλη 10 δραχµών για όλη τη σειρά των
ασκήσεων. Οι ασκήσεις αφορούσαν κυρίως τον χειρισµό διάφορων οργάνων,
διευθύνονταν από τον ίδιο τον Αργυρόπουλο και ήταν απαραίτητες οι αποδείξεις
ακρόασης για τις εξετάσεις. Παράλληλα, ο Αργυρόπουλος ξεκίνησε και φροντιστηριακά
µαθήµατα διάρκειας µίας ώρας την εβδοµάδα227. Τον Μάρτιο του 1893 πρότεινε τη
συµµετοχή στις εργαστηριακές και θεωρητικές ασκήσεις των πρωτοετών και δευτεροετών
φοιτητών του µαθηµατικού τµήµατος, µε την παράλληλη λήψη αποδείξεων ακρόασης,
πρόταση που η Φιλοσοφική Σχολή αποδέχθηκε οµόφωνα228.
Όλες αυτές οι αλλαγές θεσµοθετήθηκαν επίσηµα µε το διάταγµα της 14ης
Νοεµβρίου 1894 «Περί ιδρύσεως εργαστηρίου πειραµατικής φυσικής εν τω Εθνικώ
Πανεπιστηµίω»229. Σύµφωνα µε αυτό, στο εργαστήριο έπρεπε να ασκούνται όλοι οι
225

Βλ. Λογοδοσία Γ. Μιστριώτη, 1890/91, 172-174. Ο Οικονόµου απολύθηκε τον Μάιο του 1892 µετά από
αίτηµα του Αργυρόπουλου (Π. Σ., 16 Μαΐ. 1892). Σύντοµα προσλήφθηκε άλλος οργανοποιός, το όνοµα του
οποίου ωστόσο δεν είναι γνωστό.
226
Βλ. Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 322-342. Η συγκεκριµένη λογοδοσία προσφέρει µεγάλο
πλούτο πληροφοριών, καθώς ο Χρηστοµάνος ζήτησε και εκτύπωσε καταλόγους οργάνων και βιβλίων των
περισσότερων εργαστηρίων και φροντιστηρίων του Πανεπιστηµίου. Για την επόµενη καταγραφή βλ.
Κατάλογος των βιβλίων και οργάνων των φροντιστηρίων και εργαστηρίων του Εθνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα
1914.
227
Π. Σ. Φ. Σ., 6 Μαρ. 1892.
228
Π. Σ. Φ. Σ., 18 Μαρ. 1893.
229
Νόµοι και ∆ιατάγµατα (1886-1895), 97-99.
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φοιτητές του φυσικού και µαθηµατικού τµήµατος, καταβάλλοντας τέλος 12 δραχµών, ενώ
η απόδειξη της εργαστηριακής εξάσκησης επί τουλάχιστον ένα έτος ήταν αναγκαία ώστε
να γίνουν δεκτοί στις διδακτορικές εξετάσεις. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου οριζόταν ο
καθηγητής της πειραµατικής φυσικής, µε µηνιαία αµοιβή που θα καθοριζόταν από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου. Το διάταγµα προέβλεπε επιπλέον το διορισµό επιµελητή
µετά από πρόταση του διευθύνοντος καθηγητή, ο οποίος έπρεπε να κατέχει διδακτορικό
δίπλωµα φυσικών ή µαθηµατικών επιστηµών του ελληνικού ή ξένου Πανεπιστηµίου, ενώ
παράλληλα έπρεπε να έχει εργαστεί για δύο τουλάχιστον έτη σε εργαστήριο φυσικής. Στα
καθήκοντα του επιµελητή περιλαµβανόταν η επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων από
κοινού µε τον καθηγητή και η ανάπτυξη θεµάτων φυσικής, οριζόµενα από τον καθηγητή
στο φροντιστήριο. Επίσης, πάλι µετά από πρόταση του διευθυντή, διοριζόταν
παρασκευαστής του µαθήµατος και των ασκήσεων, ο οποίος έπρεπε να είναι διδάκτωρ του
φυσικού τµήµατος, οργανοποιός για την επισκευή των οργάνων και την κατασκευή νέων
και ένας υπηρέτης230.
Ο Αργυρόπουλος είχε ζητήσει από τη Σύγκλητο το διορισµό επιµελητή δύο µήνες
νωρίτερα. Ενώ αρχικά ο τότε πρύτανης Ιωάννης Χατζιδάκης πρότεινε την αναβολή του
θέµατος λόγω έλλειψης πίστωσης στον προϋπολογισµό, το ζήτηµα επανήλθε άµεσα, µε
αποτέλεσµα η Σύγκλητος να συµφωνήσει στο διορισµό του Κωνσταντίνου Μαλτέζου στη
θέση του επιµελητή, πρόταση που ενέκρινε ακολούθως και το Υπουργείο231. Ο
Κωνσταντίνος Χ. Μαλτέζος (1869-1951) γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών ως υπότροφος του κληροδοτήµατος Παπαδάκη, εκλεγόµενος µετά
από διαγωνισµό, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως γραφέας στο Τµήµα Μονοπωλίων και
Ορυκτών του Υπουργείου Οικονοµικών. Το 1890 αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτωρ των
µαθηµατικών, οπότε µετά από πρόταση των καθηγητών του µαθηµατικού τµήµατος
στάλθηκε ως υπότροφος στη σχολή επιστηµών των Παρισίων για να σπουδάσει φυσική επί
τριετία232. Τον Ιούνιο του 1893 ζήτησε παράταση της υποτροφίας του κατά ένα έτος,
230

Πράγµατι, τα επόµενα χρόνια βρίσκουµε στη θέση του παρασκευαστή ή βοηθού διδάκτορες του φυσικού
τµήµατος: αρχικά τον Κωνσταντίνο Ι. Μπασσά (1895) και στη συνέχεια τον Κωνσταντίνο Ν. Μπότση
(1897). Ωστόσο, το 1902 βλέπουµε σε αυτή τη θέση τον Κ. Μπόταση και δύο χρόνια αργότερα τον Γεώργιο
Μαρινάκη, οι οποίοι δεν έχουν πάρει κάποιο δίπλωµα, τουλάχιστον από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στη θέση
του οργανοποιού ή µηχανικού συναντάµε στα 1900-1902 τον J. König. Σχετικά µε τους υπηρέτες τα µόνα
ονόµατα που γνωρίζουµε είναι του Γεώργιου Ιατρόπουλου, που το ακαδηµαϊκό έτος 1896-97 αντικαθιστά
τον Λουκά Σαρρή.
231
Π. Σ., 24 Σεπ. και 17 Οκτ. 1894. Για βιογραφικά στοιχεία του Κ. Μαλτέζου, βλ. Πρυτανεία Γεωργίου Ζ.
Γαζέπη 1918-1919. Βιογραφίαι ζώντων Καθηγητών. Επιτίµων, Τακτικών και Εκτάκτων, Τόµος Πρώτος,
Αθήνα 1919, 119-121· Μ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 53-56· Μεγάλη Ελληνική εγκυκλοπαίδεια, ΙΣΤ΄, 589 και
Κ. Μπίρης, Ιστορία, 539.
232
Π. Σ. 10 Ιουλ. 1890. Τον επόµενο χρόνο ζήτησε αύξηση της υποτροφίας των 300 δραχµών µηνιαίως που
λάµβανε, µε την αιτιολογία ότι δεν µπορούσε να συντηρήσει τη µητέρα του και τον µικρότερο αδελφό του
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αφενός ίνα «δυνηθή να φέρη εις πέρας επιστηµονικάς τινάς εργασίας περί ας ήδη
ασχολείται», αφετέρου για να σπουδάσει µαθηµατική µετεωρολογία, και η Σύγκλητος
αποδέχθηκε το αίτηµά του233. Τον Απρίλιο του επόµενου έτους ο Αργυρόπουλος
πληροφορεί τη Σύγκλητο ότι ο Μαλτέζος υπέβαλε διατριβή στη Σορβόννη και ζητά την
έγκριση ποσού για τα έξοδα της εξέτασής του. Τελικά η Σύγκλητος αποφάσισε τη
χορήγηση 400 χρυσών φράγκων µετά την αίτηση του ενδιαφεροµένου234. Ο Μαλτέζος,
επίσης, από τα πρώτα χρόνια των σπουδών του στη Γαλλία είχε ξεκινήσει να δηµοσιεύει
άρθρα, κυρίως στα Comptes rendus της Ακαδηµίας Επιστηµών. Η διατριβή του, που έγινε
αποδεκτή και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των µαθηµατικών, έφερε τον τίτλο Les enveloppes
solides minces. Les cloches (Τα λεπτά στερεά κελύφη. Οι κώδωνες) και πραγµατευόταν τη
θεωρία των ταλαντώσεων λεπτών πλακών, δηµοσιευόµενη µάλιστα στα Annales
Scientifiques της École Normale. Ο Gaston Darboux (1842-1917), καθηγητής της
ανώτερης γεωµετρίας και κοσµήτορας της σχολής, ήταν πρόεδρος της εξεταστικής
επιτροπής και µέλη οι Joseph Boussinesq (1842-1919) και Paull Appell (1855-1930),
καθηγητές της εφαρµοσµένης και θεωρητικής µηχανικής αντίστοιχα αυτή την περίοδο, µε
άλλα λόγια επιστήµονες διεθνούς βεληνεκούς. Επιστρέφοντας ο Μαλτέζος στην Ελλάδα
ανέλάβε τη διδασκαλία της εφαρµοσµένης µηχανικής στη Σχολή Ευελπίδων και
ακολούθως της φυσικής στη θέση του Αργυρόπουλου, ενώ το 1895 ανέλαβε και το
µετεωρολογικό τµήµα του Αστεροσκοπείου.
Με τον διορισµό του Μαλτέζου στη θέση του επιµελητή και την τακτική χορήγηση
πιστώσεων, από το ακαδηµαϊκό έτος 1894-95 άρχισαν να ασκούνται ανελλιπώς στο
εργαστήριο οι φοιτητές του φυσικού και µαθηµατικού τµήµατος, αρχικά επί τέσσερις και
αργότερα επί έξι ώρες την εβδοµάδα. Από τον Πίνακα 1, όπου παρατίθεται ο αριθµός των
ασκούµενων φοιτητών, προκύπτει ότι, παρόλο που το διάταγµα κατέστησε υποχρεωτική
την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών στη φυσική, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν
συνέβαινε. Οι αριθµοί των ασκούµενων είναι µικροί και αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά
στις απώλειες που παρατηρούνταν µεταξύ του αριθµού των εγγεγραµµένων φοιτητών και
όσων τελικά προσέρχονταν στις εξετάσεις. Κοιτάζοντας κανείς τους συµµετέχοντες σε
άλλα φροντιστήρια και εργαστήρια, ιδιαίτερα σε εκείνα του Αναστάσιου Χρηστοµάνου,
του ∆ηµήτριου Αιγινήτη και του Κωνσταντίνου Μητσόπουλου, παρατηρεί ότι ο αριθµός
που διέµεναν µαζί του στο Παρίσι, ωστόσο το αίτηµα του απορρίφθηκε µε την παρατήρηση ότι αν τα
χρήµατα δεν του επαρκούν «δύναται να επιστρέψη» (Π. Σ. 11 Μαΐ. 1891) Ο αδελφός του Γεώργιος (18731941), µετέπειτα καθηγητής ατµοµηχανικής και µηχανολογίας στο Πολυτεχνείο, σπουδάζει την ίδια περίοδο
στην École des Mines.
233
Π. Σ., 15 Ιουν 1893
234
Π. Σ., 10 Απρ. και 6 Μαΐ. 1894
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των φοιτητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος που τα παρακολουθούν είναι σηµαντικά
αυξηµένος. Εποµένως προκύπτει ότι η συµµετοχή στα εργαστήρια, όπως άλλωστε και στα
µαθήµατα, ήταν άµεσα συναρτηµένη µε την αυστηρότητα του εκάστοτε καθηγητή κατά τη
χορήγηση των αποδείξεων ακρόασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

24

13

15
12
4
8
7
11
17
10

10
11
4
5
9
18
25
27

ΣΥΝΟΛΟ
26
37
20
19α
25
23β
8
13
16
29
42
37

α

Εκ των οποίων δύο φοιτήτριες, η Ελένη Β. Γεννηµατά και η
Μαρία Φουντουκλή.
β
Το έτος αυτό ασκήθηκε και ένας φοιτητής ιατρικής.
Πηγή: Αναφορές Τ. Αργυρόπουλου στους Πρυτανικούς Λόγους.

Τον Οκτώβριο του 1896 ο Μαλτέζος υπέβαλε αίτηση υφηγεσίας, καταθέτοντας
διατριβή που πραγµατευόταν τη θεωρία της ελαστικότητας, όµως η συζήτηση αναβλήθηκε
καθώς ο Ιωάννης Χατζιδάκης ζήτησε χρόνο για να τη µελετήσει235. Όπως φαίνεται ο
Χατζιδάκης βρήκε σε αυτή πολλά λάθη, µε αποτέλεσµα να γίνει σύσταση στο Μαλτέζο να
τη διορθώσει και να υποβάλει ξανά αίτηση, χωρίς ωστόσο αυτό να ανακοινωθεί σε
επίσηµη συνεδρίαση της Σχολής και να καταγραφεί στα πρακτικά. Στο επόµενο διάστηµα
όµως ο Μαλτέζος ασχολείται µε τις ακτίνες Χ, εργαζόµενος στο εργαστήριο του
Πανεπιστηµίου µε τη βοήθεια του Κ. Μπότση, ο οποίος παράλληλα είναι και βοηθός του
στη Σχολή Ευελπίδων. Τις διάφορες παρατηρήσεις του απέστειλε στη γαλλική Ακαδηµία
όπου, µαζί µε τη θεωρητική επεξεργασία τους, παρουσιάστηκαν από τον Cornu και
δηµοσιεύτηκαν στα Comptes rendus236. Παράλληλα αποτέλεσαν τον πυρήνα της νέας
235

Π. Σ. Φ. Σ., 21 Οκτ. 1896. Η διατριβή του Μαλτέζου δηµοσιεύτηκε: Κ. Μαλτέζος, Εισαγωγή εις την
θεωρίαν της ελαστικότητος, Αθήνα 1896.
236
C. Maltézos, “Sur quelques propriétés des rayons X traversant des milieux pondérables”, Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 122 (1896): 1115-1117· “Sur les rayons X”, Στο ίδιο,
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διατριβής που υπέβαλε τον Μάρτιο του 1897 για την υφηγεσία του µαθήµατος της
πειραµατικής φυσικής237. Σύµφωνα µε τον Αργυρόπουλο, ο οποίος υποστηρίζει την αίτησή
του, αυτές οι παρατηρήσεις «δεν συµβάλουσι βεβαίως εις διασάφησιν των φαινοµένων,
καταδεικνύουσιν όµως ότι ο συγγραφεύς είναι κατέχων του θέµατος». Παράλληλα, στην
ένσταση ότι ο Μαλτέζος έχει έως τότε παρουσιάσει µόνο θεωρητικό έργο απαντά ότι αυτό
δεν αποτελεί σπουδαίο ζήτηµα καθώς, όπως συµβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια, υπάρχει παρασκευαστής που προετοιµάζει τα µαθήµατα. Τελικά η αίτηση
γίνεται δεκτή παµψηφεί, αφού ο Ιωάννης Χατζιδάκης, που θεωρεί τον Μαλτέζο
«ελλιπέστατα προετοιµασµένο» για το µάθηµα της µαθηµατικής φυσικής, δέχεται την
άποψη του αρµόδιου καθηγητή της πειραµατικής φυσικής238. Το θέµα στο οποίο
εξετάστηκε προφορικά ήταν «περί της ενεργείας υπό µορφήν θερµότητος, φωτός και
ηλεκτρισµού», χωρίς ωστόσο να υποστεί την πρακτική δοκιµασία που προέβλεπε ο νόµος,
και έγινε δεκτός οµόφωνα239. Τα επόµενα χρόνια διδάσκει το µάθηµα της «φυσικής µετά
µαθηµατικών αποδείξεων», επί δύο ώρες την εβδοµάδα, εν είδει φροντιστηρίου για τους
φοιτητές του φυσικού και του µαθηµατικού τµήµατος. Είναι ενδιαφέρον ότι παράλληλα
προκηρύσσει και ένα µάθηµα θερµοδυναµικής, το οποίο όµως δεν είναι σαφές κατά πόσο
διδάχθηκε. Παράλληλα διατηρεί και τη θέση του επιµελητή του εργαστηρίου, από την
οποία ωστόσο απολύθηκε το 1903 µετά από αίτηµα του Αργυρόπουλου για λόγους που
δεν είναι εντελώς ξεκάθαροι.
Τον Νοέµβριο του 1900 υπέβαλε αίτηµα υφηγεσίας στην πειραµατική φυσική ο
Γεώργιος Κ. Αθανασιάδης (1866-1949)240. Γεννηµένος στην Πάτρα, γράφτηκε στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών το 1885, όπου τέσσερα χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε
αριστούχος διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος. Αφού αρχικά δίδαξε για ένα χρόνο στα
Ζαρίφεια ∆ιδασκαλεία Φιλιππούπολης, διορίστηκε στο Γυµνάσιο της πατρίδας του, όπου
δίδαξε αρχικά µαθηµατικά και στη συνέχεια φυσική επί µία δεκαετία. Στο διάστηµα αυτό

122 (1896): 1474-1476· “Sur les rayons limites (λ = 0)”, Στο ίδιο, 122 (1896): 1533-1534· “Sur les rayons
cathodiques et quelques phénomènes dans les tubes a vide”, Στο ίδιο, 124 (1897): 1084-1087 και “Sur un
système phosphorescent antianodique et les rayons anodiques”, Στο ίδιο, 124 (1897): 1147-1148.
237
Κ. Μαλτέζος, Αι καθοδικαί ακτίναι και αι νέαι ακτινοβολίαι, Αθήνα 1897. Ένα εκλαϊκευτικό άρθρο του
σχετικά µε το θέµα δηµοσιεύτηκε στην Ποικίλη Στοά του επόµενου έτους: Κ. Μαλτέζος, «Αι νέαι ακτίνες»,
Ποικίλη Στοά 13 (1898): 169-176.
238
Π. Σ. Φ. Σ., 21 Μαρ. 1897.
239
Π. Σ. Φ. Σ., 24 Μαρ. 1897.
240
Για το έργο του Αθανασιάδη, βλ. κυρίως το Γεώργιος Αθανασιάδης. Ο καθηγητής και το έργον του. Τεύχος
πανηγυρικόν επί τη συµπληρώσει εικοσιπενταετίας ως τακτικού καθηγητού της φυσικής εν τω Πανεπιστηµίω
Αθηνάων. Εκδοδόµενον υπό των κατά καιρούς διατελεσάντων µαθητών αυτού, Αθήνα 1937. Βλ. επίσης
Βιογραφίαι ζώντων Καθηγητών, Α΄, 109-110· Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 47-48· Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, Β΄, 3-4 και Ιω. ∆. Κανδήλης, Οι θεµελιωταί των φυσικών επιστηµών στη νεώτερη Ελλάδα
και η εποχή τους, Αθήνα 1976, 87-100.
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διατηρούσε επαφές µε τον Αργυρόπουλο και όταν έκλειναν τα σχολεία επισκεπτόταν το
εργαστήριο του Πανεπιστηµίου. Το 1899 µετακόµισε οριστικά στην Αθήνα, όπου
διορίστηκε στο ∆ιδασκαλείο και ταυτόχρονα άρχισε να εργάζεται διαρκώς στο
εργαστήριο. Μάλιστα αυτήν την περίοδο δηµοσιεύεται ανακοίνωσή του στο Annalen der
Physik, όπου περιγράφονται δύο νέοι τρόποι παραγωγής διακροτηµάτων µε τη βοήθεια
ηχητικών σωλήνων241. Η αίτησή του για την υφηγεσία συνοδευόταν από µία διατριβή
σχετικά µε τα συστήµατα των ηλεκτρικών µονάδων, ένα σηµαντικό ζήτηµα αυτής της
περιόδου242. Εδώ εκθέτει τα δύο καθιερωµένα συστήµατα της εποχής, δηλαδή το
ηλεκτροστατικό και το ηλεκτροδυναµικό σύστηµα CGS, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα
διάφορα φυσικά µεγέθη και τις µεταξύ τους σχέσεις, χρησιµοποιώντας µάλιστα και τη
διαστατική ανάλυση. Ο Αθανασιάδης αναφέρει τη σηµασία του έργου του Maxwell,
παραπέµποντας στην κλασική πραγµατεία του σκωτσέζου φυσικού, χωρίς ωστόσο να
χρησιµοποιεί µαθηµατικά. Η έλλειψη µαθηµατικής ανάλυσης, τόσο σηµαντική για τη
µελέτη του ηλεκτροµαγνητισµού, είναι και ένα από τα µειονεκτήµατα που του καταλογίζει
ο Κυπάρισσος Στέφανος, θεωρώντας όµως παράλληλα ότι δεν επηρεάζει την
υποψηφιότητά του αφού η αίτηση αφορούσε τη διδασκαλία της πειραµατικής φυσικής.
Τελικά έγινε παµψηφεί δεκτός µετά από προφορική εξέταση µε θέµα «οπτικόν πρίσµα,
ανάλυσις του φωτός, θεωρία των χρωµάτων, φασµατοσκόπιον», εκτελώντας µάλιστα και
τα απαραίτητα πειράµατα243. Το 1903, µετά την απόλυση του Μαλτέζου και µετά από
πρόταση του Αργυρόπουλου, ο Αθανασιάδης έγινε επιµελητής του εργαστηρίου φυσικής,
συµβάλλοντας σηµαντικά στη βελτίωση της εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών.
Παράλληλα, τα επόµενα χρόνια παρατηρούµε και προσπάθειες πρωτότυπης επιστηµονικής
έρευνας εκ µέρους του, όπως δείχνουν, λόγου χάρη, οι πειραµατικές µελέτες του για την
ηλεκτρική αγωγιµότητα του σεληνίου. Καθώς ήταν γνωστή η µεταβολή της αγωγιµότητας
αυτού του στοιχείου µε τη µεταβολή της έντασης του φωτισµού, ο Αθανασιάδης, βάσει
µετρήσεων που πραγµατοποίησε στο εργαστήριο του Πανεπιστηµίου, προσπάθησε να βρει
έναν εµπειρικό τύπο που να την εκφράζει υπό την επίδραση ηλεκτρικού φωτός και
ακτινών Χ. Τα άρθρα αυτά φανερώνουν έναν ικανότατο πειραµατιστή και δηµοσιεύτηκαν
στο Annalen der Physik244.
241

G. Athanasiades, “Eine neue Entstehungsweise von Klangschlägen”, Annalen der Physik 308, 12, 1900,
753 και Γ. Αθανασιάδης, «Παρατήρησις τρόπου τινός προς παραγωγήν των διακροτηµάτων (battements) των
ήχων», ∆ελτίον Φυσιογνωστικού Τµήµατος Παρνασσού, τεύχ. 1-2, 1900, 14-20.
242
Γεώργιος Κ. Αθανασιάδης, Τα συστήµατα των ηλεκτρικών µονάδων, Αθήνα 1900.
243
Π. Σ. Φ. Σ., 9 Νοε. και 15 Νοε. 1900.
244
G. Athanasiadis, “Das Verhältnis der Beleuchtung zum Leitungsvermögen des Selens”, Annalen der
Physik 330, 1, 1908, 92-98 και “Wirkung der Röntgenstrahlung auf den elektrischen Widerstand des Selens”,
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Με τον διορισµό του Αθανασιάδη στη θέση του επιµελητή άλλαξε και ο τρόπος
άσκησης των φοιτητών, ενώ διαµορφώθηκε ειδικό χώρος γι’ αυτό ώστε να µην εργάζονται
στην αίθουσα που βρίσκονταν όλα τα όργανα για τις παραδόσεις του µαθήµατος. Στους
φοιτητές δινόταν έτοιµο ένα φύλλο όπου περιγραφόταν το θέµα και αναφέρονταν
λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της άσκησης, ενώ στο ίδιο φύλλο αυτοί έπρεπε να
συµπληρώσουν τις µετρήσεις, τους απαραίτητους υπολογισµούς και τα τελικά
αποτελέσµατα. Στη συνέχεια επέστρεφαν το φύλλο αυτό στους επιβλέποντες για να το
ελέγξουν. Πολλές ασκήσεις πραγµατοποιούνταν ατοµικά, ενώ οι δυσκολότερες από
οµάδες φοιτητών. Στην έκθεση αυτού του έτους αναφέρονται οι ασκήσεις που
περιλαµβάνονταν στο πρόγραµµα, πενήντα στον αριθµό, οι οποίες κάλυπταν όλο το
φάσµα της διδακτέας ύλης και αξίζει να τις παραθέσουµε συνοπτικά ακολουθώντας την
πρωτότυπη κατάταξη:245
Μηχανική-Βαρύτητα: µετρήσεις µηκών και γωνιών, ζυγός, νόµοι της πτώσης των σωµάτων
και εύρεση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, εκκρεµές, εύρεση πυκνότητας, µέτρηση
ωφέλιµου έργου.
Πυκνότητα σωµάτων: εύρεση της πυκνότητας υγρών και στερεών µε διάφορες µεθόδους.
Βαρόµετρα: παρατηρήσεις µε διάφορα βαρόµετρα.
Ακουστική: προσδιορισµός ύψους ήχου και εύρεση της ταχύτητας του ήχου στα αέρια.
Αέρια: απόδειξη νόµου Boyle-Mariotte, προσδιορισµός της πυκνότητας αερίων και ατµών.
Θερµότητα: θερµόµετρα, εύρεση συντελεστών διαστολής, θερµιδοµετρία, υγροµετρία,
µέτρηση του µηχανικού ισοδύναµου της θερµότητας, εύρεση του λόγου των ειδικών
θερµοτήτων, ακτινοβολούµενη θερµότητα.
Οπτική: φωτόµετρα, µέτρηση ακτίνας καµπυλότητας φακών και σφαιρικών κατόπτρων,
εύρεση εστιακής απόστασης φακών, µικροσκόπιο, τηλεσκόπιο, µέτρηση γωνιών
κρυστάλλων, µέτρηση δείκτη διάθλασης, φασµατοσκοπία.
Ανώτερη οπτική: πόλωση, διπλή διάθλαση, περιστροφική πόλωση, σακχαρόµετρα,
µέτρηση µήκους φωτεινού κύµατος, πειράµατα περίθλασης.
Ηλεκτρισµός: γαλβανόµετρα, πυκνωτές, µέτρηση αντίστασης και χωρητικότητας,
επαλήθευση το νόµου του Ohm, σύνθεση ηλεκτρικών στοιχείων, µέτρηση απόδοσης
ηλεκτροκινητήρα.

Στο ίδιο, 332, 14, 1908, 890-896. Για το πρώτο από αυτά βλ. Γ. Αθανασιάδης, «Επίδρασις της εντάσεως του
φωτισµού επί της ηλεκτρικής αντιστάσεως του σεληνίου», Αρχιµήδης 9 (1908-1909): 70-73.
245
Βλ. Λογοδοσία Ι. Ευταξία, 1903/04, 115-120. Παράλληλα αυτό το έτος πραγµατοποιήθηκε εκδροµή των
φοιτητών στον κεντρικό σταθµό της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Φάληρο και στα έργα της
ηλεκτροδότησης του σιδηροδρόµου Αθηνών-Πειραιώς.
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Μαγνητισµός: εύρεση της έντασης της οριζόντιας συνιστώσας του µαγνητικού πεδίου της
Γης µε διάφορες µεθόδους
Καθώς η εργαστηριακή εξάσκηση είναι αδύνατον να έχει αποτελέσµατα εάν δεν
υπάρχουν τα απαραίτητα συγγράµµατα, ο Αθανασιάδης προχώρησε τα επόµενα χρόνια
στην έκδοση τριών βιβλίων, τα οποία όχι µόνο κάλυπταν τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά
συνιστούσαν και µια πρώτη προσπάθεια διάδοσης της κουλτούρας της επιστηµονικής
µέτρησης246. Το πρώτο από αυτά, µε τον τίτλο Ηλεκτρικαί µετρήσεις, έχει ως αντικείµενο
τις µετρήσεις που πραγµατοποιούνται σε επιστηµονικά εργαστήρια και στη βιοµηχανία,
εισάγοντας τον αναγνώστη στις διάφορες µεθόδους µετρήσεων ακριβείας και στη χρήση
των απαραίτητων οργάνων και συσκευών. Βασίζεται κυρίως σε τρία αντίστοιχα γαλλικά
συγγράµµατα: του Éric Gérard (1856-1916), διευθυντή του Institut électrotechnique
Montefiore του Πανεπιστηµίου της Λιέγης· του Henri Armagnat, υπεύθυνου ηλεκτρικών
µετρήσεων στα γνωστά εργαστήρια κατασκευής οργάνων του Jules Carpentier (18511921), και στα λιθογραφηµένα µαθήµατα του Henri Chaumat στην École supérieure
d’électricité των Παρισίων. Αρχικά παρουσιάζει όλα τα όργανα που χρησιµοποιούνται στις
ηλεκτρικές µετρήσεις, δίνοντας προφανώς έµφαση σε όσα υπήρχαν στο εργαστήριο του
Πανεπιστηµίου. Τα διάφορα όργανα περιγράφονται αναλυτικά, αναφέρεται η θεωρία που
ενέχεται σε αυτά, η σχέση των διάφορων φυσικών µεγεθών που εµπλέκονται και πώς
προκύπτουν οι διάφορες ποσότητες που ενδιαφέρουν, και όλα αυτά χρησιµοποιώντας
εκτεταµένα τον µαθηµατικό λογισµό. Ακολούθως περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο
ακριβούς µέτρησης ρευµάτων, αντιστάσεων, διαφορών δυναµικού και γενικότερα όλων
των µεγεθών που απαιτούνται στις ασκήσεις ηλεκτρισµού και µαγνητισµού που
αναφέραµε προηγουµένως.
Το δεύτερο βιβλίο που εκδίδει, οι Ασκήσεις εκ της φυσικής, αφιερωµένο µάλιστα στον
Τιµολέοντα Αργυρόπουλο «εις ένδειξιν ευγνωµοσύνης ανθ’ ων παρ’ αυτού εδιδάχθην»,
περιλαµβάνει τη θεωρία όλων των υπόλοιπων ασκήσεων στις οποίες ασκούνται οι
φοιτητές, τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται και την πειραµατική διαδικασία, εξηγώντας
παράλληλα τη χρήση όλων των οργάνων και των συσκευών που απαιτούνται Σύµφωνα µε
τον Αθανασιάδη, τα βασικά συγγράµµατα στα οποία βασίστηκε για τη σύνταξη του
συγκεκριµένου εγχειριδίου ήταν τα ακόλουθα: το Leitfaden der praktischen Physik
(Εγχειρίδιο πρακτικής φυσικής) του Friedrich Kohlrausch (1840-1910), ενός από τους
σηµαντικότερους γερµανούς πειραµατικούς φυσικούς· το Physikalisches Praktikum
246

Γεώργιος Αθανασιάδης, Ηλεκτρικαί µετρήσεις, Αθήνα 1903· του ιδίου, Ασκήσεις εκ της φυσικής, Αθήνα
1905· του ιδίου, Λογισµός των σφαλµάτων παρατηρήσεως, Αθήνα 1908.
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(Πρακτική εξάσκηση στη φυσική) των Eilhard Wiedemann (1852-1928) και Hermann
Ebert (1861-1913) από το Πανεπιστήµιο του Erlangen, και το Traité de manipulations de
physique (Εγχειρίδιο πρακτικής άσκησης στη φυσική, 1896) των Benoit Damien (18481934) και René Paillot, καθηγητή φυσικής και του βοηθού του, αντίστοιχα, στη Σχολή
Επιστηµών της Lille. Το πρώτο από αυτά δεν αποτελεί ένα τυχαίο εγχειρίδιο, καθώς
αποτέλεσε διεθνώς τον «κανόνα» της εργαστηριακής εξάσκησης στη φυσική και µάλιστα
για αρκετές δεκαετίες. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1870, βασιζόµενο στις ασκήσεις των
φοιτητών του Kohlrausch και του Wilhelm Weber στο Πανεπιστήµιο του Göttingen, και
σύντοµα έγινε το υπόδειγµα για την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε ολόκληρη
τη Γερµανία. Περιλάµβανε τις τεχνικές πειραµάτων ακριβείας στη φυσική, την περιγραφή
και την εξήγηση του χειρισµού όλων των οργάνων, τον υπολογισµό των σφαλµάτων,
περισσότερο των συστηµατικών και λιγότερο των τυχαίων, και σύµφωνα µε τον
συγγραφέα του σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί τέσσερις στόχους: τη διδασκαλία
του ποσοτικού µέρους της φυσικής, την εκµάθηση θεµάτων που δεν µπορούσαν να
αναπτυχθούν στις διαλέξεις, την εκπαίδευση στο χειρισµό του εργαστηριακού εξοπλισµού
και επιπλέον τη λειτουργία του ως θεµελίου για την επιστηµονική έρευνα. Το εγχειρίδιο
των Wiedemann και Ebert εκδόθηκε δύο δεκαετίες αργότερα ωστόσο τόσο αυτό όσο και
ανάλογες προσπάθειες δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το εγχειρίδιο του Kohlrausch που
γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις και µεταφράσεις σε πολλές γλώσσες247.
Τα εγχειρίδια του Αθανασιάδη είναι σαφώς πιο περιορισµένα από τις αντίστοιχες
πρωτότυπες εκδόσεις από τις οποίες µεταφράζει, απεικονίζοντας την πραγµατική
κατάσταση του ελληνικού εργαστηρίου φυσικής. Και στα δύο υπάρχει εισαγωγή όπου
παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία σφαλµάτων που απαιτούνται για την
επεξεργασία των µετρήσεων. Λίγο αργότερα θα εκδώσει και τον Λογισµό των σφαλµάτων
παρατηρήσεως όπου εκθέτει αναλυτικά τη θεωρία των τυχαίων σφαλµάτων, τη µέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων και τους τρόπους εύρεσης καµπύλης, δίνοντας αρκετά
παραδείγµατα από τις ασκήσεις που πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο. Αυτά τα τρία
βιβλία, µαζί µε εκείνο για τις ηλεκτρικές µονάδες, αποτελούν έναν πλήρη εργαστηριακό
οδηγό και βάση αυτού θα ασκηθούν οι φοιτητές της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής
τουλάχιστον µέχρι τη δεκαετία του 1930, οπότε ο Αθανασιάδης εξέδωσε νέους
εργαστηριακούς οδηγούς. Τα βιβλία αυτά θυµίζουν σύγχρονα εγχειρίδια στον τρόπο
247

Βλ. David Cahan, “The institutional revolution in German physics, 1865-1914”, Historical Studies in the
Physical Sciences 15 (1985): 1-65 (48-50) και Kathryn M. Olesko, “The Foundations of a Canon:
Kohlrausch’s Practical Physics”, David Kaiser (ed.), Pedagogy and the Practice of Science: Historical and
Contemporary Perspectives, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005, 323-356.
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έκθεσης των διάφορων φυσικών νόµων και φαινοµένων. Ιδιαίτερα ο ηλεκτρισµός και ο
µαγνητισµός παρουσιάζονται µε έναν τρόπο που δεν υπάρχει ούτε στο εγχειρίδιο του
Αργυρόπουλου, του πιο ενηµερωµένου εκείνη την εποχή για την πανεπιστηµιακή
διδασκαλία. Η συνεχής χρήση µαθηµατικών, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης,
υποδεικνύει ότι οι φοιτητές του φυσικού και µαθηµατικού τµήµατος ήταν εξοικειωµένοι
µε αυτόν τον τρόπο παρουσίασης, οπότε καταλαβαίνουµε ότι το µάθηµα της φυσικής
«µετά µαθηµατικών αποδείξεων» του Αργυρόπουλου και η φροντιστηριακή διδασκαλία
των προηγούµενων ετών είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν από τον εντελώς περιγραφικό τρόπο
διδασκαλίας του γενικού µαθήµατος της φυσικής.

Η δεύτερη έδρα φυσικής

Στις σχεδόν επτά δεκαετίες που κάλυψε η αφήγησή µας µπορεί να παρατηρήθηκαν
σηµαντικές αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας, εν τούτοις αναφορικά
µε το θέµα που παρόντος κεφαλαίου παρατηρούµε σηµαντικές συνέχειες, γεγονός που
αποτελεί συνέπεια της ύπαρξης µόνο δύο τακτικών καθηγητών σε όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα. Ο ∆ηµήτριος Στρούµπος υπήρξε υπέρµαχος της σύγχρονης επιστηµονικής
παράδοσης, εκφράζοντας µια διαφωτιστική λογική, χωρίς ωστόσο να καταφύγει ποτέ σε
ακραίες θέσεις, θυµίζοντας επιπλέον έναν τύπο πολυµαθούς λογίου µε ποικίλα
ενδιαφέροντα. Η διδασκαλία του εξυπηρέτησε αποκλειστικά τις ανάγκες των µελλοντικών
καθηγητών, ιατρών και φαρµακοποιών, παραµένοντας στο επίπεδο που αυτοί
κατανοούσαν και απαιτούσε το επάγγελµά τους, παρότι παρατηρήθηκαν προσπάθειες για
µια σοβαρότερη διδασκαλία του µαθήµατος της φυσικής. Η αποτυχία του δεν φαίνεται να
οφείλεται σε επιστηµονική ανεπάρκεια, αλλά η αιτία της θα πρέπει να αναζητηθεί στους
κοινωνικούς παράγοντες που καθόρισαν τις επαγγελµατικές προτιµήσεις της φοιτητικής
νεολαίας. Η εξήγηση της απουσίας ερευνητικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να λάβει υπόψη
την ανύπαρκτη οικονοµική συνδροµή του κράτους και την εξαιρετικά πενιχρή του
Πανεπιστηµίου, καθώς δεν νοείται πειραµατική έρευνα χωρίς σηµαντικό, και µάλιστα µε
την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα ακριβό, εργαστηριακό εξοπλισµό, αλλά και την έλλειψη
καταρτισµένου και πρόθυµου βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη των
προσπαθειών του καθηγητή. Παράλληλα, την εποχή κατά την οποία παρατηρούνται σε
διεθνές επίπεδο σηµαντικές αλλαγές στη φυσική, τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε
θεσµικό επίπεδο, παρόλο που ο Στρούµπος δείχνει να παραµένει ενήµερος δεν προχώρησε
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σε οποιαδήποτε καινοτοµία, γεγονός στο οποίο αναµφίβολα επέδρασε και η µεγάλη ηλικία
του. Ο Τιµολέων Αργυρόπουλος, ένας καθηγητής χαµηλών τόνων που δύσκολα
ανιχνεύονται γενικότερες πεποιθήσεις του, συνέχισε την παράδοση της πειραµατικής
φυσικής του προκατόχου του ως αποτέλεσµα της κοινής παιδείας τους και της επίδρασης
της γαλλικής θετικιστικής σκέψης. Επί της καθηγεσίας του οργανώθηκε σε σοβαρές
βάσεις το εργαστήριο φυσικής, καθώς το Πανεπιστήµιο χορηγούσε ανελλιπώς τους
απαραίτητους οικονοµικούς πόρους, ενώ υπήρξαν και απόφοιτοι πρόθυµοι να
παραµείνουν και να εργαστούν σε αυτό. Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε ένα ενδιαφέρον
για πρωτότυπη έρευνα, παραµένοντας βέβαια στο επίπεδο της εκδήλωσης προθέσεων
αφού δεν υπήρξαν αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα, ενώ η εκλαΐκευση διατήρησε την
κεντρική θέση της µεταξύ των ενδιαφερόντων του πανεπιστηµιακού καθηγητή. Παρότι
αυτή την περίοδο αυξήθηκε ο αριθµός των φοιτητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, η
διδασκαλία παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό στο επίπεδο του γενικού µαθήµατος της
πειραµατικής φυσικής. Ο ίδιος ο Αργυρόπουλος απέδωσε την έλλειψη ανώτερης
διδασκαλίας στο φόρτο εργασίας που συνεπαγόταν το γενικό µάθηµα, ζητώντας
παράλληλα το διορισµό δεύτερου καθηγητή φυσικής.
Τον Οκτώβριο του 1891 παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή
έγγραφο του Υπουργείου που ζητούσε τη γνώµη της για τον καθορισµό των εδρών. Μετά
από συζήτηση, η Σχολή αποφάσισε να προταθούν οι αναγκαίες έδρες, δηλαδή εκείνες των
οποίων τα µαθήµατα εξετάζονται, αλλά παράλληλα επιφυλάχθηκε να προτείνει
µελλοντικά τη σύσταση νέων εδρών «κατά τας εκάστοτε παρουσιαζοµένας επιστηµονικάς
ανάγκας»248. Σε επόµενη συνεδρίαση όπου συζητήθηκαν οι αναγκαίες έδρες της Σχολής, ο
Αργυρόπουλος πρότεινε τη δηµιουργία δεύτερης έδρας φυσικής «ης σκοπός θα ήτο η
διδασκαλία της φυσικής επί το θεωρητικότερον και εκτενέστερον ως ειδικού µαθήµατος
δια τους φοιτητάς του φυσικού και µαθηµατικού τµήµατος, ότε η ετέρα έδρα της φυσικής
θα περιορίζετο εις την επί το πειραµατικότερον και συνοπτικότερον διδασκαλίαν της
φυσικής ως γενικού µαθήµατος». Παράλληλα, οι Βασίλειος Λάκων και Ιωάννης
Χατζιδάκης υποστήριξαν την ανάγκη δηµιουργίας έδρας µαθηµατικής φυσικής για τη
συµπλήρωση του µαθηµατικού τµήµατος. Τελικά η Σχολή αποφάσισε την πρόταση
δεύτερης έδρας φυσικής χωρίς όµως να καθοριστεί το περιεχόµενό της249. Όµως ο νόµος
ΒΡΠ΄ «περί των εδρών και των µαθηµάτων του Εθνικού Πανεπιστηµίου» που ψηφίστηκε
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Π. Σ. Φ. Σ., 16 Οκτ. 1891.
Π. Σ. Φ. Σ., 1 Νοε. 1891.
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τον Φεβρουάριο του 1893, και καταργήθηκε δυόµισι χρόνια αργότερα, δεν προέβλεπε
δεύτερη έδρα φυσικής250.
Αντιθέτως αυτή προβλεπόταν στα δύο σχέδια για τον οριστικό κανονισµό του
Πανεπιστηµίου που υποβλήθηκαν τα επόµενα χρόνια. Το σχέδιο νόµου του υπουργού
∆ηµητρίου Γ. Πετρίδη που υποβλήθηκε στη Βουλή τον Μάρτιο του 1896 προέβλεπε µία
έδρα «γενικής πειραµατικής φυσικής» και µία «θεωρητικής φυσικής», παρότι η
Φιλοσοφική Σχολή είχε γνωµοδοτήσει υπέρ της διατήρησης των υπαρχόντων εδρών251.
Παροµοίως το σχέδιο νόµου του Αθανασίου Ευταξία που υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Ιούλιο του 1899 προέβλεπε δύο τακτικές έδρες για τη φυσική καθώς και µία έκτακτη. Στην
αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου διαβάζουµε ότι η φυσική διαιρείται σε δύο µέρη: στη
γενική πειραµατική φυσική, «το κατ’εξοχήν φυσικόν µέρος της όλης επιστήµης», που δεν
αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα µόνο για τους φυσικούς αλλά και για τους µαθηµατικούς,
ιατρούς και φαρµακοποιούς, και στη µαθηµατική φυσική, έναν κλάδο «καθαρώς
µαθηµατικόν, αποτελών συνέχειαν ούτως ειπείν της Θεωρητικής Μηχανικής, ένα των
σπουδαιοτάτων εφηρµοσµένων ταύτης κλάδον», ο οποίος ανήκει στα ανώτερα µαθήµατα
(«cours supérieurs») και υπερβαίνει την υποχρεωτική διδασκαλία του Πανεπιστηµίου. Οι
δύο προτεινόµενες τακτικές έδρες αφορούν µόνο το γενικό µάθηµα και αντιστοιχούν σε
δύο επίπεδα διδασκαλίας αναλόγως των σχολών όπου απευθύνονται. Επιπλέον, για την
έκτακτη έδρα προτείνεται να αφορά τη «βιοµηχανική φυσική», αναγνωρίζοντας τη
σηµασία της φυσικής για τη βιοµηχανία και τις τέχνες252. Η Φιλοσοφική Σχολή,
υιοθετώντας την πρόταση του φυσικού τµήµατος, πρότεινε τη µετονοµασία της µίας
τακτικής έδρας ως «θεωρητικής» φυσικής που θα άνηκε στο φυσικό τµήµα253. Βέβαια
κανένα από αυτά τα σχέδια νόµου δεν ψηφίστηκε και η διδασκαλία συνεχίστηκε όπως
προηγουµένως, µε αποτέλεσµα ο Αργυρόπουλος να εξακολουθεί να προτείνει τη
δηµιουργία δεύτερης έδρας στο γενικό πνεύµα της παλαιότερης πρότασής του και του
νοµοσχεδίου του Ευταξία254.
Οι προτάσεις για την ονοµασία της νέας έδρας και η διαφωνία που εκδηλώνεται για
το τµήµα όπου θα άνηκε φανερώνουν αφενός γνώση των ευρωπαϊκών εξελίξεων αφετέρου
250

Νόµοι και ∆ιατάγµατα (1886-1895), 1-5.
«Σχέδιον Νόµου περί οριστικού οργανισµού του Εθνικού Πανεπιστηµίου», Εφηµερίς των Συζητήσεων της
Βουλής, περίοδος Ι∆΄, σύνοδος Β΄, Παράρτηµα, Αθήνα 1896, 370-376 (372). Η γνωµοδότηση της
Φιλοσοφικής Σχολής δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄
βουλευτικής περιόδου Αθήνα 1899, 1013-1014.
252
Το νοµοσχέδιο µαζί µε την εισηγητική έκθεση του Υπουργού δηµοσιεύονται στο Παράρτηµα της
Εφηµερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου Αθήνα 1899, 950-1003, 1015-1030. Για
τη φυσική βλ. 991-992, 1019-1020.
253
Π. Σ. Φ. Σ., 14 Ιαν. 1900.
254
Π. Σ. Φ. Σ., 22 Νοε. 1900.
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τις επιδράσεις της γαλλικής και της γερµανικής επιστηµονικής οργάνωσης σε καθηγητές
που σπούδασαν σε αυτές τις χώρες. Στο τέλος του 19ου αιώνα οι θεωρητικοί ή
µαθηµατικοί φυσικοί αποτελούσαν µια αναδυόµενη και ανοµοιογενή οµάδα που
διακρινόταν από την αντίστοιχη των πειραµατικών φυσικών χωρίς όµως αυτό να γίνεται
µε τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα255. Αναφέραµε και παραπάνω ότι στη Γαλλία κυριάρχησε
η διάκριση µεταξύ πειραµατικής και µαθηµατικής φυσικής, µε την πρώτη να αποδίδει
σηµαντικό ρόλο στον πειραµατισµό, χωρίς ωστόσο οι φοιτητές να εκπαιδεύονται στο
απαιτούµενο χειρονακτικό έργο, ενώ η δεύτερη άνηκε στην επικράτεια των µαθηµατικών
ως συνέπεια της θετικιστικής ιεράρχησης των επιστηµών. Στη συντριπτική πλειονότητα
των εδρών φυσικής απαντώνται απόφοιτοι της École Polytechnique ή της École Normale,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση µεταξύ φυσικής και µαθηµατικών, ενώ τη
διδασκαλία

της

µαθηµατικής

φυσικής

συνήθως

αναλάµβαναν

ολοκληρωµένοι

polytechnicien, µε τον Henri Poincaré (1854-1912) να αποτελεί τη χαρακτηριστικότερη
περίπτωση για το πώς έπρεπε να ασκείται αυτή η επιστήµη256. Η βρετανική φυσική έλαβε
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, γεγονός που οφείλεται εν
µέρει στην κατά το ήµισυ κατάληψη των εδρών φυσικής από wranglers του Καίµπριτζ. Οι
θεωρητικοί φυσικοί όπως τους εννοούµε στις µέρες µας αποτελούν γνώρισµα κυρίως των
γερµανόφωνων χωρών, αλλά και χωρών όπως η Σουηδία ή η Ολλανδία που επηρεάστηκαν
από το γερµανικό υπόδειγµα ακαδηµαϊκής οργάνωσης. Από τα µέσα του 19ου αιώνα
άρχισαν να διορίζονται σε γερµανικά πανεπιστήµια δεύτεροι καθηγητές φυσικής ώστε να
αναλάβουν µέρος των υποχρεώσεων των τακτικών καθηγητών, καθώς αυτές αυξήθηκαν
σηµαντικά τόσο λόγω της ίδρυσης εργαστηρίων και ινστιτούτων όσο και λόγω της
αύξησης των φοιτητών. Ο δεύτερος καθηγητής λειτουργούσε συµπληρωµατικά ως προς
τον πρώτο και καθιερώθηκε άτυπα να αναλαµβάνει τη διδασκαλία προχωρηµένων
µαθηµάτων θεωρητικής ή µαθηµατικής φυσικής. Τη δεκαετία του 1870 δηµιουργήθηκαν
οι πρώτες έκτακτες έδρες καθαρά θεωρητικής φυσικής, το 1889 η πρώτη τακτική έδρα και
αρχοµένου του 20ού αιώνα η θεωρητική φυσική αποτελούσε ξεχωριστή ειδικότητα, µε τα
δικά της εργαστήρια και ινστιτούτα, ενώ οι υποψήφιοι γι’ αυτές τις θέσεις συνήθως
διακρίνονταν τόσο από θεωρητική όσο και από πειραµατική επάρκεια. Σε αυτή τη
255

Για τον αριθµό αυτών των θέσεων σε διάφορες χώρες στο γύρισµα του αιώνα βλ. Paul Forman, John L.
Heilbron and Spencer Weart, “Physics circa 1900: Personnel, Funding, and Productivity of the Academic
Establishments”, Historical Studies in the Physical Sciences 5 (1975): 1-185 (30-33).
256
Οι ικανότητες των αποφοίτων της École Polytechnique, ο ρόλος της σχολής στη διαµόρφωση της
επιστηµονικής προσωπικότητας του Poincaré, αλλά και οι επιδράσεις των διαφορετικών ακαδηµαϊκών
περιβαλλόντων, αναλύονται έξοχα στο Peter Galison, Τα ρολόγια του Αϊνστάιν, οι χάρτες του Πουανκαρέ: Οι
αυτοκρατορίες του χρόνου, µτφ. Η. Καρκάνης, Αθήνα: Κάτοπτρο, 2007.
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διαδικασία κυριάρχησε ο προσδιορισµός «θεωρητική» και όχι «µαθηµατική» φυσική,
καθώς θεωρήθηκε ως ανεξάρτητος επιστηµονικός κλάδος που σαφώς χρειαζόταν και
χρησιµοποιούσε τα µαθηµατικά ως εργαλείο αλλά είχε διαφορετικό αντικείµενο και
σκοπό257. Αναφορικά µε τη διάκριση µεταξύ θεωρητικής και µαθηµατικής φυσικής στις
γερµανόφωνες χώρες, ο Woldemar Voigt (1850-1919) την έβρισκε χρήσιµη µόνο στο
επίπεδο της διδασκαλίας, επειδή «από τη µία πλευρά τα θέµατα που µπορούν να
προσεγγιστούν µε στοιχειώδεις µαθηµατικές γνώσεις επιτρέπουν την πειραµατική επίδειξή
τους στις διαλέξεις, ενώ από την άλλη πλευρά αµέτρητα εκλεπτυσµένα φαινόµενα και η
συνολική θεωρία των µεθόδων µετρήσεων ακριβείας, τα οποία δεν µπορούν να
επιδειχθούν στις διαλέξεις και µπορούν να διδαχθούν µόνο στο εργαστήριο, απαιτούν την
αρωγή υψηλών µαθηµατικών». Ωστόσο πρόκειται για απλές ονοµασίες καθώς «στην
πραγµατικότητα υπάρχει µία και µοναδική φυσική που συνδυάζει το θεωρητικό και το
πειραµατικό». Όταν, µε αφορµή την έναρξη λειτουργίας του ινστιτούτου φυσικής του
Göttingen, του ζητήθηκε να περιγράψει τις διαφορές µεταξύ των τµηµάτων πειραµατικής
και µαθηµατικής φυσικής, αρκέστηκε να αναφέρει απλώς ότι η πειραµατική φυσική
διδασκόταν στο ένα τµήµα και η µαθηµατική στο άλλο και ότι «και τα δύο εργαστήρια
στην πραγµατικότητα έχουν ταυτόσηµους στόχους και κοινά µέσα»258.
Οι προτάσεις για τη δεύτερη έδρα φυσικής στο ελληνικό Πανεπιστήµιο αφενός
σκόπευαν στη µείωση του διδακτικού φορτίου του Αργυρόπουλου και την ανώτερη
διδασκαλία του µαθήµατος στους αντίστοιχους φοιτητές, αφετέρου φανερώνουν την
επίδραση της γαλλικής επιστηµονικής παράδοσης. Η πρόταση για την ονοµασία της έδρας
ως θεωρητικής φυσικής, ενδεχοµένως ένδειξη γερµανικής επιρροής, δεν είναι σαφές από
ποια πλευρά προήλθε, ωστόσο τα επόµενα χρόνια αποδείχθηκε χρήσιµη για άλλες
σκοπιµότητες. Όσον αφορά την έδρα σχετικά µε τις εφαρµογές της φυσικής, δεν επανήλθε
στο προσκήνιο, ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον µία αίτηση υφηγεσίας που υποβλήθηκε
λίγα χρόνια αργότερα. Τον Απρίλιο του 1902 ο Επαµεινώνδας Θ. Κυριακίδης (1868-1916)
ζήτησε να διδάξει ηλεκτρολογία, υποβάλλοντας διατριβή µε τον τίτλο ∆υναµικαί
µαγνητικαί γραµµαί259. Ο Κυριακίδης αναγορεύτηκε διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος του
Πανεπιστηµίου το 1892, ακολούθως δίδαξε στην Τραπεζούντα επί µία επταετία,
συνεχίζοντας τις σπουδές του από ένα έτος στο Μόναχο και την Ελβετία, σε τεχνικές
257

Οι εξελίξεις αυτές περιγράφονται µε πάρα πολλά παραδείγµατα στο C. Jungnickel and R. McCormmach,
Intellectual Mastery of Nature, 1, 242-245 και 2, 33-41, 287-303, 346-347.
258
Παρατίθεται στο K. M. Olesko, Physics as a Calling, 413.
259
Π. Σ. Φ. Σ., 1 Απρ. 1902. Ο Μ. Στεφανίδης (Ιστορία, Β΄, 80) αναρωτιέται αν δηµοσιεύτηκε η διατριβή.
Πράγµατι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυσεύρετο βιβλίο που αναφέρεται όµως στο κατάλογο της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τόπο έκδοσης την Αθήνα και χρονολογία το 1902.
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σχολές που ειδικεύονταν στον ηλεκτρισµό, χωρίς όµως να λάβει κάποιο δίπλωµα. Λίγο
πριν υποβάλει την αίτηση υφηγεσίας δηµοσίευσε ένα εγχειρίδιο πρακτικής αριθµητικής
για τα δηµοτικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και δύο σοβαρά και
εµπεριστατωµένα εκλαϊκευτικά άρθρα σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια και τις
σύγχρονες εφαρµογές της260, ενώ το προηγούµενο έτος είχε παρουσιάσει υπό µορφή
βιβλίου όλες τις εφαρµογές του ηλεκτρισµού που παρουσιάστηκαν στη ∆ιεθνή Έκθεση
των Παρισίων του 1900261. Ο Αργυρόπουλος, ως αρµόδιος καθηγητής, υποστήριξε ότι
έπρεπε να υποβληθεί αίτηση γενικά για την πειραµατική φυσική, και αν ήθελε ακολούθως
ο υποψήφιος να περιορίσει το αντικείµενο της διδασκαλίας του, καθώς δεν υπήρχε σε
κανένα ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο ειδική έδρα ηλεκτρολογίας. Ο Κυπάρισσος Στέφανος
διαφώνησε, τονίζοντας ότι, από τη στιγµή που βρέθηκε κάποιος να διδάξει δωρεάν ένα νέο
κλάδο, δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί επειδή δεν ζήτησε να διδάξει το σύνολο της φυσικής,
ενώ ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος υποστήριξε ότι υπήρχαν και αλλού εξειδικευµένες
έδρες αφού ένας καθηγητής δεν επαρκούσε για τη διδασκαλία. Μετά από συζήτηση
αποφασίστηκε να γίνει δεκτός ο Κυριακίδης για την υφηγεσία της ηλεκτρολογίας, αλλά να
εξεταστεί στο σύνολο της φυσικής. Έτσι εξετάστηκε µε θέµα την «ηλεκτροµαγνητικήν
περί φωτός θεωρίαν του Maxwell»262. Οι Αργυρόπουλος και Ι. Χατζιδάκης, ως επικεφαλής
της εξεταστικής επιτροπής, αναγνώρισαν τη διδακτική ικανότητα του Κυριακίδη, τόνισαν
ωστόσο τη µαθηµατική ανεπάρκειά του, κάτι που είχαν επισηµάνει και για τη διατριβή
του, γεγονός που δεν του επέτρεπε να διδάξει θεωρητικά αυτό το µάθηµα, προτείνοντας
παράλληλα να γίνει δεκτός για τη διδασκαλία των εφαρµογών του ηλεκτρισµού. Σε αυτό
το σηµείο στη συζήτηση εισήλθε ένα φυλλάδιο που είχε εκδώσει ο υφηγητής Γ.
Αθανασιάδης, όπου επέκρινε τη διατριβή του Κυριακίδη ως πλήρη λαθών, γεγονός που
έδωσε την ευκαιρία στον µεν Χρηστοµάνο να τονίσει την απουσία ειδικού διπλώµατος εκ
µέρους του υποψηφίου, ζητώντας παράλληλα την ακύρωση της απόφασης της
προηγούµενης συνεδρίασης, στον δε ∆αµβέργη να τονίσει ότι το µάθηµα της
«πειραµατικής ηλεκτρολογίας» ή «ηλεκτροτεχνίας» δεν διδασκόταν σε κανένα
πανεπιστήµιο. Μετά από µεγάλη συζήτηση αποφασίστηκε τελικά να γίνει δεκτός ο
Κυριακίδης για τη διδασκαλία της ηλεκτρολογίας. Το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος αυτός
πράγµατι ανέγραψε αυτό το µάθηµα στο πρόγραµµα, ωστόσο δεν είναι βέβαιο κατά πόσο
260

Επαµ. Θ. Κυριακίδης, «Η ηλεκτρική ενέργεια», Αρµονία 3 (1902): 15-28, 97-120, 243-265 και του ιδίου,
«Το ηλεκτρικόν φως», Αρµονία 3 (1902): 344-351.
261
Επαµεινώνδας Θ. Κυριακίδης, Η ηλεκτροτεχνική εν τη Παγκοσµίω Παρισινή εκθέσει του 1900, Τεργέστη
1901.
262
Π. Σ. Φ. Σ., 8 Μαΐ. 1902.
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διδάχθηκε, και ακολούθως δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο πρόσωπό του. Πάντως, η
συγκεκριµένη περίπτωση υφηγεσίας, ανεξάρτητα από τα προσόντα του υποψηφίου,
φανερώνει µια γενικότερη αντίληψη ότι σκοπός της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας πρέπει
να είναι η θεωρητική διδασκαλία κάθε επιστήµης και όχι οι εφαρµογές της, και πράγµατι η
πρώτη αντίστοιχη έδρα δηµιουργήθηκε στο Πολυτεχνείο το 1910.
Τον Μάιο του 1904, επί κοσµητείας του ∆ηµητρίου Αιγινήτη, το Υπουργείο
απέστειλε έγγραφο στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου την πληροφορούσε ότι σκόπευε να
συστήσει δεύτερη έδρα φυσικής, ζητώντας παράλληλα τη γνωµοδότησή της για το
πρόσωπο που θα ήταν κατάλληλο «να διδάξη θεωρητικώς και µαθηµατικώς το µάθηµα
τούτο». Η θυελλώδης συνεδρίαση που ακολούθησε και η τελική πρόταση αποτέλεσαν την
αφορµή για τη διχοτόµηση της Σχολής λίγες ηµέρες αργότερα, ως εκ τούτου αξίζει να
ασχοληθούµε αναλυτικότερα µε αυτή263. Για την πλήρωση της έδρας παρουσιάστηκαν δύο
υποψήφιοι: ο Κωνσταντίνος Μαλτέζος και ο Βασίλειος Αιγινήτης, µικρότερος αδελφός
του κοσµήτορα. Σε αντίθεση µε ό,τι είχε συµβεί λίγα χρόνια πριν σχετικά µε την έδρα των
µαθηµατικών, οπότε ο Ιωάννης Χατζιδάκης έκρινε το έργο των υποψηφίων πλην του γιου
του απέχοντας της ψηφοφορίας, ο ∆ηµήτριος Αιγινήτης όχι µόνο συµµετείχε στην
ψηφοφορία αλλά ήταν αυτός που παρουσίασε αναλυτικά και εκθείασε το έργο του
αδελφού του. Κατά τη γνώµη του, µετά τους ειδικούς καθηγητές, ήταν ο αρµοδιότερος να
εκφέρει γνώµη, καθώς τα µαθήµατα που δίδασκε άνηκαν στον κλάδο της φυσικής.
Για τον Κ. Μαλτέζο έχουµε µιλήσει παραπάνω, εδώ µόνο να προσθέσουµε ότι στο
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την έναρξη των σπουδών του στη Γαλλία είχε
πάνω από είκοσι δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κυρίως στα Comptes rendus της
γαλλικής Ακαδηµίας, που πραγµατεύονταν θέµατα τόσο πειραµατικά όσο και θεωρητικά.
Ο Βασίλειος Αιγινήτης (1875-1959) σπούδασε στο µαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, όπου το 1897 αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτωρ των µαθηµατικών264.
Ακολούθως δίδαξε στην Αθήνα ως ελληνοδιδάσκαλος για δύο χρόνια και το 1899
παραιτήθηκε και συνέχισε τις σπουδές του στην École Normale µέχρι το 1902. Εκεί
παρακολούθησε µαθήµατα φυσικής και εργάστηκε στα εργαστήρια της Σορβόννης, µε
αποτέλεσµα να δηµοσιεύσει την άνοιξη του 1902 µια σειρά υποµνηµάτων στα Comptes
rendus265. Σε αυτά εξέτασε τους ηλεκτρικούς σπινθήρες που προκαλούνταν κατά την
263

Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 24 Μαΐ. 1904.
Για τον Βασίλειο Αιγινήτη βλ. Κ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Β΄, 276-282 και Μ.
Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 45-46.
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εκφόρτιση πυκνωτών στο χώρο µεταξύ των οπλισµών τους, µέσω της µελέτης των
φασµάτων που προέκυπταν, οφειλόµενα στο αέριο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή και
τα µέταλλα από τα οποία αυτοί αποτελούνταν. Έτσι πραγµατοποίησε µια σειρά
πειραµάτων και παρατηρήσεων για να προσδιορίσει την επίδραση που είχε στα φάσµατα η
αυτεπαγωγή του ηλεκτρικού κυκλώµατος, το σχήµα, οι διαστάσεις, η απόσταση και η
θερµοκρασία των οπλισµών, και η ηλεκτρική πηγή. Επιστρέφοντας το καλοκαίρι του 1902
στην Ελλάδα, χωρίς να έχει λάβει κάποιο δίπλωµα στη Γαλλία, διορίστηκε καθηγητής της
φυσικής στη Σχολή Υπαξιωµατικών και της αστρονοµίας και γεωδαισίας στη Σχολή
Ευελπίδων, διατηρώντας αυτές τις θέσεις µέχρι το καλοκαίρι του επόµενου έτους.
Παράλληλα δηµοσίευσε άλλο ένα παρεµφερές υπόµνηµα στα Comptes rendus και
παρουσίασε το συνολικό έργο του στο ελληνικό κοινό µέσω ενός άρθρου στην Αθηνά266.
Ακολούθως δηµοσίευσε έναν λίβελο κατά του Κ. Μαλτέζου και της διατριβής που είχε
υποβάλει το 1897 σχετικά µε τις καθοδικές ακτίνες, σε µια προσπάθεια να αµφισβητήσει
την επιστηµονική, και κυρίως την πειραµατική του επάρκεια. Αυτό φυσικά δεν έµεινε
χωρίς απάντησης267. Την άνοιξη του 1904 ο Β. Αιγινήτης αποδείχθηκε εξαιρετικά
δηµιουργικός. Αρχικά δηµοσίευσε τον Απρίλιο στην Αθηνά ένα άρθρο σχετικά µε τη
µικροσκοπική εξέταση των οπλισµών των πυκνωτών και τις µεταβολές που
παρατηρούνται µετά την ηλεκτρική εκκένωση, το οποίο τον επόµενο µήνα παρουσιάστηκε
και στη γαλλική Ακαδηµία268, ενώ ορισµένες παρατηρήσεις του σχετικά µε τα φάσµατα
που µελέτησε παρουσιάστηκαν και στο περιοδικό Bulletin Astronomique, διευθυνόµενο
από τον Poincaré, στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά µε την εµφάνιση µίας φασµατικής
γραµµής του µαγνησίου που χρησιµοποιήθηκε για την εξήγηση φασµάτων αστέρων269.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν δύο άρθρα που δηµοσίευσε τον Μάρτιο και
τον Απρίλιο στην Αθηνά, τα οποία µάλιστα υπογράφει µε την ιδιότητα «απόφοιτος του

à travers les gaz”, Στο ίδιο 134 (1902): 1043-1046· “Sur le spectre continu des étincelles électriques”, Στο
ίδιο 134 (1902): 1106-1107 και “Sur la constitution de la matière et la spectroscopie”, Στο ίδιο 134 (1902):
1137-1139.
266
B. Eginitis, “Sur les étincelles électriques”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie
des Sciences 136 (1903): 962-964 και Β. Αιγινήτης, «Περί των συνθηκών προσδιορισµού των φασµάτων»,
Αθηνά 15 (1903): 190-212.
267
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Στρατώ, Αθήνα 1903 και Κ. Μαλτέζος, Έλεγχος δύο σελίδων φυσικής. Απάντησις εις λίβελλον, Αθήνα 1904.
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και B. Eginitis, “Sur l’état microscopique des pôles et les spectres des décharges”, Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 138 (1904): 1208-1210.
269
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Φυσικού Τµήµατος της Ανωτάτης Φιλοσοφικής Σχολής της Γαλλίας»270. Το πρώτο από
αυτά αφορά την προσπάθειά του να αποδείξει πειραµατικά τη συστολή του αέρα όταν
βρεθεί εντός του ηλεκτρικού πεδίου ενός πυκνωτή όπως προβλεπόταν θεωρητικά. Όµως η
πειραµατική επιβεβαίωση του φαινοµένου είχε ήδη δηµοσιευτεί από τον Richard Gans
(1880-1954), οπότε αυτό το άρθρο προσέφερε απλώς στον συγγραφέα τη δυνατότητα να
επιδείξει στο ελληνικό κοινό την πειραµατική ικανότητά του, παράλληλα µε τη χρήση
µαθηµατικών για τη δικαιολόγηση των αποτελεσµάτων του. Το δεύτερο αναφέρεται στα
πειράµατα των William Humphreys (1862-1949) και John Mohler (1864-1930),
µεταπτυχιακών φοιτητών στη σχολή προχωρηµένων σπουδών του Henry Rowland στο
Johns Hopkins, δηλαδή σε µία από τις σηµαντικότερες ερευνητικές σχολές
φασµατοσκοπίας. Χρησιµοποιώντας το νέο φράγµα περίθλασης του Rowland, οι
Humphreys και Mohler ξεκίνησαν το 1895 πειράµατα από κοινού, τα οποία κατέληξαν σε
δύο διατριβές, µε σκοπό να εξετάσουν την επίδραση της πίεσης στα φάσµατα των αερίων
ώστε τα αποτελέσµατα να χρησιµοποιηθούν στη µελέτη του ηλιακού φάσµατος,
καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η αύξηση της πίεσης οδηγούσε σε φασµατική
µετατόπιση προς το ερυθρό και η µείωση προς το ιώδες271. Ο Β. Αιγινήτης αναφέρει ότι
εκτέλεσε ανάλογα πειράµατα, «ιδίως ποιοτικά», χρησιµοποιώντας φράγµα Rowland, ώστε
να εξετάσει τις µεταβολές του φαινοµένου για διαφορετικά αέρια και υπό την επίδραση
µαγνητικού πεδίου. Τίποτα από αυτά όµως δεν ήταν νέο και δεν δηµοσιεύτηκε στο
εξωτερικό, ωστόσο τελικά κύριος σκοπός του άρθρου φαίνεται ότι ήταν η «θεωρητική
συµβολή» του, δηλαδή η θεωρητική εξήγηση του φαινοµένου µε τη χρήση διαφορικών
εξισώσεων για την περιγραφή της κίνησης των φωτεινών κυµάτων.
Η συζήτηση στη Φιλοσοφική Σχολή για την δεύτερη έδρα φυσικής φυσικά ξεκίνησε
µε την επισήµανση της χρονικής συγκυρίας του αιτήµατος από το Υπουργείο, µε το κατά
πόσο είχε αποφασιστεί ο επείγον χαρακτήρας αυτής της έδρας, αλλά και µε την
ενδεχόµενη ανάµιξη του κοσµήτορα µέσω της προσθήκης µιας παραγράφου στο έγγραφο
που στάλθηκε στο υπουργείο. Μετά τη διευθέτηση αυτού του ζητήµατος, ο Αργυρόπουλος
ανέφερε ότι είχε προτείνει παλαιότερα δεύτερη έδρα µε αντικείµενο κυρίως τη διδασκαλία
του µαθήµατος της «φυσικής µετά µαθηµατικών αποδείξεων», ωστόσο θεωρούσε µια έδρα
θεωρητικής φυσικής αφενός πρόωρη αφετέρου περιττή για το ελληνικό Πανεπιστήµιο
270
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λόγω της ελλιπούς κατάρτισης των φοιτητών. Ο Κ. Στέφανος συµφώνησε για τον πρόωρο
χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές δεν µπορούσαν να κατανοήσουν ένα τέτοιο
µάθηµα, αλλά δεν θεωρούσε άσκοπη τη δεύτερη έδρα ώστε να διδάσκονται απλοποιηµένες
οι µαθηµατικές θεωρίες της φυσικής, και µε αυτή την άποψη συµφώνησε και ο Ι.
Χατζιδάκης. Ο Χρηστοµάνος θεώρησε επίσης πρόωρη µια τέτοια έδρα, αλλά στην
περίπτωση που επρόκειτο για έδρα φυσικής µετά µαθηµατικών αποδείξεων, µάθηµα
δηλαδή που δίδασκε ήδη ο Αργυρόπουλος, θα έπρεπε να ερωτηθεί ο ίδιος αν χρειαζόταν
δεύτερο καθηγητή. Ο ∆. Αιγινήτης τόνισε ότι η µαθηµατική φυσική διδάσκεται πράγµατι
σε λίγα πανεπιστήµια και σε µικρά ακροατήρια, φέρνοντας ως παράδειγµα τα µαθήµατα
του Poincaré, αλλά και ότι η Σχολή δεν είχε υπόψη µια τέτοιου είδους έδρα αλλά µια άλλη
για τη διδασκαλία των απλούστερων και στοιχειωδέστερων γνώσεων της θεωρητικής
φυσικής. Ενθυµούµενος την παλαιότερη πρόταση του Αργυρόπουλου τον ρώτησε κατά
πόσο µπορούσε να διδάσκει και τα δύο µαθήµατα και αυτός απάντησε θετικά, εφιστώντας
αντιθέτως την προσοχή στην ανάπτυξη του εργαστηρίου. Τελικά η Σχολή αποφάσισε να
προχωρήσει στην πρόταση του κατάλληλου προσώπου προς το υπουργείο οπότε άρχισε η
εξέταση των υποψηφίων.
Ο Αργυρόπουλος έθεσε το ζήτηµα των ακαδηµαϊκών τίτλων, ως εκ τούτου πρότεινε
τον Μαλτέζο που διέθετε επιπλέον διδακτορικό δίπλωµα από τη Σορβόννη
«υποστηρίζοντας θέµα εκ της µαθηµατικής φυσικής», παράλληλα µε αρκετές
δηµοσιεύσεις, σε αντίθεση µε τον Αιγινήτη που διέθετε µόνο τον δίπλωµα του ελληνικού
Πανεπιστηµίου, υποστηρίζοντας µάλιστα ότι εάν οι εργασίες του ήταν τόσο σηµαντικές
αυτό δεν θα συνέβαινε. Υπέρ του Μαλτέζου τάχθηκε και ο Στέφανος, καθώς υποστήριξε
ότι ήταν ο µόνος κατάλληλος για την έδρα ώστε να διδάξει τα µαθηµατικά για τους
φοιτητές του φυσικού τµήµατος, κάτι που είχε αποδείξει ως υφηγητής. Τα όποια λάθη
υπήρχαν στις δηµοσιεύσεις του δικαιολογούνταν από το γεγονός ότι πραγµατεύτηκε
δύσκολα θέµατα. Από την άλλη πλευρά, οι εργασίες του Αιγινήτη αφορούσαν
αποκλειστικά την πειραµατική φυσική, µε µοναδική εξαίρεση τις διαφορικές εξισώσεις
στο άρθρο για το φαινόµενο Humphreys-Mohler, όπου όµως δεν κατάληξε σε κάποιο
σηµαντικό αποτέλεσµα, εποµένως δεν υπήρχαν τεκµήρια της καταλληλότητάς του.
Ο Ι. Χατζιδάκης ανέφερε ότι η µαθηµατική φυσική λαµβάνει έτοιµα τα µαθηµατικά
προς εφαρµογή, εποµένως σηµασία έχει να γνωρίζει κάποιος να τα εφαρµόζει και όχι να
είναι ο ίδιος µαθηµατικός. Με δεδοµένη την κριτική που είχε ασκήσει στα έργα του
Μαλτέζου κατά την κρίση για την έδρα των µαθηµατικών, τόνισε για µία ακόµα φορά την
µαθηµατική του ανικανότητα. Σχετικά µε τον Αιγινήτη ανέφερε ότι δεν ήθελε να εκφέρει
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γνώµη ως µη ειδικός, ωστόσο το άρθρο του για το φαινόµενο Humphreys-Mohler
αποδείκνυε ότι µπορούσε να εφαρµόσει τη µαθηµατική ανάλυση σε ζητήµατα φυσικής,
οπότε συνιστούσε τον κατάλληλο υποψήφιο. Ο ∆ηµήτριος Αιγινήτης ανέλαβε την
παρουσίαση του έργου του αδελφού του, ταυτόχρονα µε την εξέταση έργων του Μαλτέζου
στα οποία δεν είχε αναφερθεί ο Χατζιδάκης, και η γνώµη του καταλαµβάνει περισσότερες
από τις µισές σελίδες των Πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. Αναφορικά µε το έργο του
Μαλτέζου υποστηρίζει, φθάνοντας µάλιστα µέχρι του σηµείου να υπαινιχθεί λογοκλοπή,
ότι, παρόλο που αυτός δηµοσιεύει επί δεκαετία, «ουδέν άξιον λόγου προσέθηκεν εις την
Επιστήµην», ότι τα πολλά λάθη του φανερώνουν ατελή επιστηµονική µόρφωση, αλλά και
ότι αφού είχε απορριφθεί ως υφηγητής της «θεωρητικής φυσικής» και απολύθηκε από τη
θέση του επιµελητή θα ήταν «άτοπο» και «ανακόλουθο» να προταθεί για τη θέση.
Ακολουθεί µια υπερβολικά αναλυτική παρουσίαση των άρθρων του Β. Αιγινήτη στα οποία
έχουµε αναφερθεί, όπου παρατίθεται εξαντλητικά κάθε πόρισµα, πείραµα ή παρατήρηση
που αναφέρεται σε αυτά, µε σκοπό να αντικρουστεί η άποψη του Αργυρόπουλου και να
αναδειχθούν οι ικανότητές του και η πρωτοτυπία του έργου του, µε αµφίβολα όµως
αποτελέσµατα. Η έλλειψη γαλλικού διπλώµατος δικαιολογείται ως εξής: «τοιαύτας
έχοντος δηµοσιεύσει εις τα Πρακτικά της Ακαδηµίας των Επιστηµών των Παρισίων
ερεύνας, ήτο δι’ αυτών ζήτηµα χρόνου, ον δεν εθεώρησεν ορθόν να χάση, αφού εκέκτητο
τα τυπικά δια τον διορισµόν αυτού εν Ελλάδι προσόντα, και τα πραγµατικά τοιαύτα, τα
υπό των πρωτοτύπων ερευνών αυτού αποδεικνυόµενα». Παράλληλα, στην επισήµανση ότι
το έργο του ήταν καθαρά πειραµατικό υποστηρίζει ότι οι έρευνές του «δεν δεικνύουν
µόνον πειραµατικήν ικανότηταν µεγάλη, αλλά και θεωρητικήν µόρφωσιν ουχί τυχαίαν. Το
τελευταίον τούτο άλλως τε είναι ευνόητον, διότι Φυσική άνευ θεωρίας δεν είναι Επιστήµη,
αλλά τέχνη· σήµερον είναι αδύνατον να εννοηθή πείραµα άνευ θεωρίας. Πειραµατική
Φυσική άνευ Θεωρητικής δεν υπάρχει· είναι Αρχαιολογία άνευ Ιστορίας της τέχνης. Είναι
σολοικισµός λοιπόν το να λέγωµεν, ότι αυτός ανεκάλυψε µεν πολλά νέα πράγµατα εν τη
Φυσική, αλλά δεν γνωρίζει την Θεωρητικήν Φυσικήν· το πρώτον είναι αδύνατον άνευ του
δευτέρου».
Από του υπόλοιπους καθηγητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος που µίλησαν, ο
Χρηστοµάνος υποστήριξε ότι κανένας από τους δύο δεν ήταν κατάλληλος για αυτή την
έδρα, ο Κ. Μητσόπουλος επισήµανε ότι ο Β. Αιγινήτης δεν διέθετε δίπλωµα φυσικού και
δεν έπρεπε το φυσικό τµήµα να θεωρείται υποδεέστερο του µαθηµατικού, ενώ ο
∆αµβέργης βλέποντας τη διαφωνία των καθηγητών πρότεινε την αναβολή του ζητήµατος,
πρόταση που απορρίφθηκε. Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, το αποτέλεσµα της οποίας
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υπήρξε συντριπτικό: ο Αιγινήτης έλαβε 16 ψήφους, ο Μαλτέζος 3, ενώ 3 καθηγητές
αρνήθηκαν ψήφο. Ωστόσο, όταν ληφθούν υπόψη µόνο οι καθηγητές του φυσικού και του
µαθηµατικού τµήµατος, το αποτέλεσµα είναι αρκετά διαφορετικό, καθώς µόλις 4 ψήφισαν
υπέρ του Αιγινήτη (∆. Αιγινήτης, Ι. Χατζιδάκης, Μηλιαράκης, Αποστολίδης), 3 υπέρ του
Μαλτέζου (Αργυρόπουλος, Στέφανος, ∆αµβέργης) ενώ οι Χρηστοµάνος και Κ.
Μητσόπουλος αρνήθηκαν ψήφο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την υποβολή υποµνήµατος στο
Υπουργείο που ζητούσε τη διαίρεση της Φιλοσοφικής Σχολής, και πράγµατι λίγες ηµέρες
αργότερα εκδόθηκε το σχετικό διάταγµα.
Θα περάσουν τελικά πάνω από δύο χρόνια έως ότου διοριστεί ο Β. Αιγινήτης στην
έδρα της «µαθηµατικής και θεωρητικής φυσικής» και λίγους µήνες αργότερα ιδρύσει και
αντίστοιχο εργαστήριο, όµως µε τις εκκαθαρίσεις του 1910 οι έδρες κρίθηκαν ξανά. Στο
προσκήνιο εισέρχεται και ο Γ. Αθανασιάδης, µε αποτέλεσµα µια σφοδρή διαµάχη µε τον
Β. Αιγινήτη µε τη διαδοχική έκδοση φυλλαδίων272. Όπως και στην προηγούµενη
αντιπαράθεση µεταξύ Β. Αιγινήτη και Κ. Μαλτέζου, παρατηρούνται απίστευτες
προσωπικές επιθέσεις και προσπάθειες απόδειξης της επιστηµονικής ανικανότητας του
αντιπάλου. Τα επιχειρήµατα επικεντρώνονται στον ορισµό της θεωρητικής, της
µαθηµατικής και της πειραµατικής φυσικής, µε τη διαρκή παράθεση πλήθους χωρίων
επιφανών φυσικών της περιόδου, ορισµένες φορές µάλιστα µετά από προσωπικές επαφές
µαζί τους, και κυρίως στην ανούσια εξέταση εκφράσεων και αποσπασµάτων γενικής
φυσικής από τα δηµοσιευµένα έργα τους. Το διακύβευµα δεν είναι κάποιο επιστηµονικό
ζήτηµα, αλλά η διεκδίκηση επιστηµονικού κύρους στην ελληνική κοινωνία µε απώτερο
στόχο τις καθηγητικές έδρες στο Πανεπιστήµιο και δευτερευόντως στο Πολυτεχνείο και
τις Στρατιωτικές Σχολές. Την ίδια εποχή εµφανίζεται και ένας νέος ελπιδοφόρος
υποψήφιος, ο ∆ηµήτριος Χόνδρος (1882-1962), µε διδακτορικό δίπλωµα, εκτός από το
ελληνικό Πανεπιστήµιο, και από το Πανεπιστήµιο του Μονάχου υπό τον Arnold
Sommerfeld (1868-1951), και µια σηµαντική δηµοσίευση από κοινού µε τον Peter Debye
(1884-1966). Τελικά, το 1912 καθιερώθηκαν δύο έδρες γενικής φυσικής χωρίς κανένα
προσδιορισµό ως προς το περιεχόµενό τους και οι µεταβολές των προσώπων
συνεχίστηκαν.
Όλα αυτά συµβαίνουν σε µια εποχή επαναστατικών επιστηµονικών ανακατατάξεων,
που έχουν περιγραφεί ως κρίση του κλασικού κοσµοειδώλου, όµως η εικόνα που
272

Βλ. Γεώργιος Αθανασιάδης, Ο καθηγητής του Εθν. Πανεπιστηµίου Βασίλ. Αιγινήτης ελεγχόµενος, [Αθήνα
1910]· Βασίλειος Αιγινήτης, Η εξέλιξις της Φυσικής εν Ελλάδι. Πρόσωπα και πράγµατα, Αθήνα 1911·
Γεώργιος Αθανασιάδης, Η Φυσική εις τους Φυσικούς. Απάντησις εις την «Εξέλιξιν της Φυσικής εν Ελλάδι»
του κ. Β. Αιγινήτου, Αθήνα 1912.
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προσλαµβάνει το φοιτητικό ακροατήριο από αυτή τη νέα γενιά καθηγητών δεν διαφέρει
από την παλαιότερη. Ο Β. Αιγινήτης ασχολήθηκε µε µια επιστηµονική περιοχή που
αποδείχθηκε κρίσιµη για την ανάπτυξη των νέων θεωριών για τη δοµή της ύλης, ωστόσο
παρουσιάζει τα σχετικά επιστηµονικά ζητήµατα καθαρά ως ερωτήµατα της φιλοσοφίας273.
Έχει επισηµανθεί έξοχα ότι οι έλληνες θετικοί επιστήµονες των αρχών του 20ού αιώνα δεν
διαχωρίζουν τα φιλοσοφικά από τα επιστηµονικά ερωτήµατα κατά την περιγραφή νέων
θεωριών, αρκούνται σε θετικιστικές απλουστεύσεις, διατυπώνουν επιστηµολογικές θέσεις
αποσπασµατικές, πολλές φορές αντιφατικές και ασυνεπείς, ενασχολούµενοι παράλληλα
συστηµατικά µε το παρελθόν σε µια προσπάθεια καθιέρωσης µιας εγχώριας επιστηµονικής
παράδοσης274. Όταν ο ∆. Χόνδρος εξέδωσε στα 1923-25 το πρώτο ολοκληρωµένο
εγχειρίδιο φυσικής µετά από εκείνο του Αργυρόπουλου, επέλεξε να απευθυνθεί
ταυτόχρονα στους φοιτητές της Φυσικοµαθηµατικής και της Ιατρικής, τυπώνοντας απλώς
µε µικρότερα τυπογραφικά στοιχεία ορισµένα τµήµατα που απευθύνονται στους πρώτους,
και παράλληλα να µην καλύψει τα µαθηµατικά κενά τους, προϋποθέτοντας µόνο
στοιχειώδεις γνώσεις άλγεβρας και επιπέδου τριγωνοµετρίας275. Με λίγα λόγια, η
παλαιότερα εδραιωµένη παράδοση που θεωρούσε τη φυσική ως ένα καθαρά πειραµατικό
µάθηµα µε γενικό και εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα διατηρήθηκε ακµαία στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

273

Βλ. Βασίλειος Αιγινήτης, Η παρούσα κατάστασις της φυσικής και η σύστασις του σύµπαντος. Λόγος
εναρκτήριος εις το µάθηµα της θεωρητικής και µαθηµατικής φυσικής, Αθήνα 1907.
274
Θεόδωρος Κρητικός, Η πρόσληψη της επιστηµονικής σκέψης στην Ελλάδα. Η φυσική µέσα από πρόσωπα,
θεσµούς και ιδέες (1900-1930), Αθήνα: Παπαζήσης, 1995 και του ιδίου, «Το ζήτηµα της εθνικής
επιστηµονικής παράδοσης και οι έλληνες θετικοί επιστήµονες των αρχών του 20ού αιώνα», Τα Ιστορικά 22
(1995): 119-140.
275
∆. Χόνδρου, Μαθήµατα Φυσικής. Προς χρήσιν των πρωτοετών φοιτητών των φυσικών και µαθηµατικών
επιστηµών και της ιατρικής, 2 τόµ., Αθήνα 1923-1925.
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Η σύγχρονη χηµεία αποτελεί έναν επιστηµονικό κλάδο που η οργάνωση και οι
θεωρητικές δοµές του εδραιώθηκαν σταδιακά στον ακαδηµαϊκό και βιοµηχανικό κόσµο.
Σε παλαιότερες, καθιερωµένες ιστορίες συνηθίζεται να διακρίνονται τρεις µεγάλες
περίοδοι που κατά βάση αντιστοιχούν στη σύγχρονη διαίρεση του κλάδου. Η πρώτη από
αυτές σχετίζεται µε τη «χηµική επανάσταση» του Antoine Lavoisier (1743-1794) στα τέλη
του 18ου αιώνα και την ατοµική υπόθεση του John Dalton (1766-1844) στις αρχές του
19ου, εξελίξεις που έθεσαν τα θεµέλια της σύγχρονης ανόργανης χηµείας. Η δεύτερη
αφορά την εµφάνιση της οργανικής χηµείας στα µέσα του 19ου αιώνα και η τρίτη την
ανάδυση της φυσικοχηµείας από τη δεκαετία του 1870. Όµως, η διαδικασία ανάδυσης και
θεσµοποίησης κάθε επιστηµονικού πεδίου σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µια γραµµική
αλληλουχία λογικών βηµάτων που οδηγούν σε κάποιο τελικό στόχο. Έτσι, σε ολόκληρη
αυτή την περίοδο δεν παρατηρούνται µόνο διαρκείς αλλαγές στην εικόνα και την
επικράτεια της χηµείας ως επιστήµης, όπου η διαπραγµάτευση των µεταβαλλόµενων
ορίων της µε τη φυσική και τη βιολογία διαµόρφωσαν τελικά την ταυτότητά της.
Ταυτόχρονα µεταβλήθηκαν και οι ανάγκες για πρακτική εκπαίδευση σε αυτό τον κλάδο,
ενώ επιπλέον απέκτησε µια αυξανόµενη οικονοµική σηµασία στην αναπτυσσόµενη
βιοµηχανική κοινωνία. Η σύγκλιση των διάφορων επιστηµονικών, ακαδηµαϊκών,
επαγγελµατικών και πρακτικών ενδιαφερόντων καθόρισε σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία
µέσα από την οποία η χηµεία απέκτησε το στάτους µιας σύγχρονης επιστήµης, ενώ η
σταδιακή εισαγωγή µιας εργαστηριακής επιστήµης στις ανώτερες έδρες της µάθησης
αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας1.
Η χηµεία εισήλθε στα πανεπιστήµια µέσω των ιατρικών σχολών κατά τον 17ο
αιώνα, σύντοµα όµως έλαβε µια µάλλον περιθωριακή θέση στα προγράµµατα σπουδών ως
ένα απλό βοηθητικό µάθηµα. ∆ιδασκόµενη κυρίως από νέους και χαµηλόβαθµους
καθηγητές, ταυτόχρονα µε την ανατοµία, τη βοτανική ή τη φαρµακευτική, µε ό,τι αυτό
σήµαινε για τη θέση της στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, είχε ως κύριο αντικείµενο την
1

Πλούσια βιβλιογραφία σχετικά µε όλες αυτές τις εξελίξεις µπορεί να αναζητηθεί στα William H. Brock,
The Chemical Tree: A History of Chemistry, New York: W. W. Norton, 2000· Mary Jo Nye, From Chemical
Philosophy to Theoretical Chemistry: Dynamics of Matter and Dynamics of Disciplines, 1800-1950,
Berkeley: University of California Press, 1993 και της ιδίας, Before Big Science: The Pursuit of Modern
Chemistry and Physics, 1800-1940, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
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εκπαίδευση των µελλοντικών ιατρών στα χηµικά φάρµακα. Ωστόσο, η εισαγωγή της
χηµείας στις ιατρικές σχολές την απελευθέρωσε τόσο από το βάρος της αλχηµιστικής
παράδοσης όσο και από το άκαµπτο και άγονο για την ίδια πλαίσιο της νέο-αριστοτελικής
και αργότερα της µηχανοκρατικής φυσικής φιλοσοφίας, συνιστώντας έτσι ένα σηµαντικό
βήµα για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου και της ακαδηµαϊκής θέσης της.
Η µείωση του αριθµού των φοιτητών που παρατηρήθηκε κατά τον 18ο αιώνα, αλλά
και οι σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν τα πανεπιστήµια την ίδια
περίοδο2, είχαν ως συνέπεια τον περιορισµό των σχετικών εξειδικευµένων εδρών µόνο στα
µεγαλύτερα από αυτά. Η διδασκαλία της χηµείας συνδυαζόταν µε τη βοτανική ή/και τη
φαρµακευτική, ωστόσο τώρα κατέστη για πρώτη φορά δυνατό, αλλά ακόµα δύσκολο, οι
σχετικές έδρες να καταληφθούν από πρακτικούς χηµικούς και ιδιαίτερα φαρµακοποιούς,
οπότε οι ιατρικές σχολές προσέφεραν µια ευκαιρία σταδιοδροµίας σε όσους ήθελαν να
εξειδικευτούν σε αυτές τις επιστήµες. Πέρα από τη σταδιακή γνωσιολογική
διαφοροποίηση της χηµείας ως εξειδικευµένου επιστηµονικού κλάδου, η απελευθέρωσή
της από την κυριαρχία της ιατρικής και ο επανακαθορισµός της θέσης της στο ακαδηµαϊκό
περιβάλλον και την κοινωνία βοηθήθηκε από δύο σηµαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος
αφορούσε την έµφαση στις εφαρµογές και τις δυνάµει συνέπειές της στην οικονοµία, ένας
ρόλος που περιγράφηκε µε την εισαγωγή του όρου «εφαρµοσµένη χηµεία» το 1750 και
την ανάπτυξή του σε ολόκληρη της Ευρώπη. Τώρα η χηµεία απέκτησε µια ευρύτερη
δικαιολόγηση της χρησιµότητάς της, που άρµοζε µε τις γενικότερες ιδέες περί επιστήµης
του ∆ιαφωτισµού. ∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα διανοητικό πλαίσιο όπου σηµασία αποκτούσαν
οι µη ιατρικές εφαρµογές, µε αποτέλεσµα η άσκηση της χηµείας να αποτελεί µια αποδεκτή
ακαδηµαϊκή ενασχόληση και να αποκτήσει ένα νέο γνωσιολογικό περιεχόµενο,
ανεξάρτητο από τα ιατρικά ζητήµατα. Ο δεύτερος παράγοντας σχετιζόταν µε την
ανάπτυξη στα γερµανόφωνα πανεπιστήµια του κλάδου που έγινε γνωστός ως
«καµεραλισµός» – η επιστήµη της δηµόσιας διοίκησης, οικονοµίας και πολιτικής θα
µπορούσαµε να πούµε σήµερα – µε στόχο την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών
που δηµιουργούσαν οι διοικητικές απαιτήσεις των νέων κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο η
χηµεία και οι εφαρµογές της αποκτούσαν νέα σηµασία τόσο στους κυβερνητικούς κύκλους
όσο και στο γενικότερο κοινό, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυνατή µια νέα αποτίµηση
της ακαδηµαϊκής θέσης και του δηµόσιου ρόλου της3.

2

Βλ. εδώ, 3-4, 7-8, 47-48.
Karl Hufbauer, The Formation of the German Chemical Community (1720-1795), Berkeley: University of
California Press, 1982. Και στις Ηνωµένες Πολιτείες η χηµεία εισήχθη στην ανώτερη εκπαίδευση µέσω
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Αυτή η νέα προοπτική εκδηλώθηκε θεσµικά σε ιδρύµατα όπου οι έδρες χηµείας δεν
υπήρχαν αποκλειστικά για την εκπαίδευση των γιατρών, όπως λόγου χάρη στα σουηδικά
πανεπιστήµια, όπου οι έδρες αυτές δηµιουργήθηκαν στις φιλοσοφικές σχολές ως τµήµα
ενός προγράµµατος σπουδών σχετικού µε την οικονοµία και τη διοίκηση, αλλά και σε
διάφορες τεχνικές σχολές αφιερωµένες στις εφαρµοσµένες επιστήµες και µε πρακτικούς
στόχους, που στο τέλος του 18ου αιώνα αναβαθµίστηκαν ακαδηµαϊκά. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα αποτελούν οι γερµανικές Bergakademien ή η παρισινή École des Mines. Ως
εκ τούτου, διάφορα γερµανικά πανεπιστήµια άρχισαν να δηµιουργούν έδρες χηµείας
αυτού του είδους, και µε αυτό τον τρόπο η χηµεία εισήλθε στην ακαδηµαϊκή επικράτεια
ανεξάρτητα από την ιατρική εκπαίδευση, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες σταδιοδροµίας
που έλαβαν δηµόσια αναγνώριση και επίσηµη υποστήριξη.
Κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, λοιπόν, τέσσερις διαφορετικές µορφές
θεσµικής οργάνωσης αγωνίστηκαν για τους περιορισµένους πόρους που τα πανεπιστήµια
αφιέρωναν στη διδασκαλία της χηµείας, καθεµία από τις οποίες ταυτιζόταν µε
διαφορετικές αντιλήψεις για τη θέση και τον προορισµό της χηµείας στο πανεπιστήµιο και
την κοινωνία4. Πρώτον, το βοηθητικό µάθηµα χηµείας, που παραδοσιακά συνδεόταν µε
έδρες σε ιατρικές σχολές, µια
υποχωρώντας

σηµαντικά

µορφή που έφθασε στο ζενίθ στο µέσο του αιώνα,

αµέσως

µετά.

∆εύτερον,

περισσότερο

ανεξάρτητες

εξειδικευµένες καθηγεσίες για την ταυτόχρονη διδασκαλία της χηµείας και της βοτανικής,
ή της χηµείας και της φαρµακευτικής, στις ιατρικές σχολές, οι οποίες αυξήθηκαν ιδιαίτερα
την ίδια περίοδο. Και οι δύο αυτοί τρόποι συνιστούν µια νέα διευθέτηση στο εσωτερικό
των ιατρικών σχολών υπέρ ενός περισσότερο ανεξάρτητου επιστηµονικού πεδίου. Τρίτον,
νέες έδρες χηµείας, εκτός των ιατρικών σχολών, συνδεόµενες µε πρακτικά και ωφέλιµα
θέµατα, θέσεις που αυξήθηκαν απότοµα µετά τα µέσα του αιώνα, αλλά το ίδιο απότοµα
µειώθηκαν λίγες δεκαετίες αργότερα. Παρ’ όλα αυτά είχαν θέσει το θεσµικό και
εννοιολογικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της νέας χηµείας ως διακριτό από αυτό της
ιατρικών σχολών. Η πρώτη έδρα δηµιουργήθηκε το 1769 στην Ιατρική Σχολή του Κολεγίου της
Φιλαδέλφειας (αργότερα University of Pennsylvania). Παρότι ο πρώτος καθηγητής χηµείας που δεν άνηκε
σε ιατρική σχολή διορίστηκε το 1796 στο Κολέγιο του New Jersey (Princeton University), οι ιατρικές σχολές
προσέφεραν την καλύτερη χηµική εκπαίδευση µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα. Από τη δεκαετία του 1820 τα
περισσότερα κολέγια άρχισαν να προσφέρουν εξειδικευµένα µαθήµατα χηµείας, όπου η έµφαση δινόταν στις
εφαρµογές της στις τέχνες και τα επαγγέλµατα, ωστόσο, παρά αυτή τη νέα αντίληψη, η διδασκαλία της
χηµείας συνέχισε επί µακρόν να περιλαµβάνεται στο γενικότερο πλαίσιο της «φυσικής φιλοσοφίας» και της
παραδοσιακής ελευθέριας εκπαίδευσης, µε την κατάσταση να αλλάζει µόνο µετά την αναδιοργάνωση της
αµερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Βλ. Bruce V.
Lewenstein, “‘To Improve Our Knowledge in Nature and Arts’: A History of Chemical Education in the
United States”, Journal of Chemical Education 66 (1989): 37-44.
4
Christoph Meinel, “Artibus Academicis Inserenda: Chemistry’s Place in Eighteenth and Early Nineteenth
Century Universities”, History of Universities 7 (1988): 89-115.
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ιατρικής. Την εποχή αυτή ξεκίνησε και ο τέταρτος τρόπος οργάνωσης, µε τη συγκρότηση
νέων εδρών χηµείας, αυτή τη φορά στο εσωτερικό των φιλοσοφικών σχολών, µε αφετηρία
το πανεπιστήµιο της Ιένας το 1789. Οι προσπάθειες αυτές, ωστόσο, αρχικά είχαν
περιορισµένη επιτυχία, καθώς απαιτήθηκε µια νέα ώθηση ώστε η χηµεία να µεταφερθεί
πλήρως από την ιατρική στη φιλοσοφική σχολή και να µετατραπεί στην ερευνητική
επιστήµη που κυριάρχησε αργότερα κατά τον 19ο αιώνα.
Στα ολλανδικά πανεπιστήµια η ώθηση αυτή προήλθε από την κρατική παρέµβαση,
µε την απόφαση για τη συγκρότηση ξεχωριστών φυσικοµαθηµατικών σχολών το 1815,
οπότε η χηµεία αποσυνδέθηκε θεσµικά εντελώς από την ιατρική, παρότι οι υποψήφιοι
γιατροί συνιστούσαν το κύριο κοινό της. Στα γερµανικά πανεπιστήµια, υπό τη νέα
επικρατούσα φιλοσοφία, τελικά αποδείχθηκε κρίσιµος ο ρόλος της φαρµακευτικής. Η
επαρκέστερη εκπαίδευση των φαρµακοποιών στη χηµεία, και ιδιαίτερα τις χηµικές
αναλύσεις, αποτελούσε µια κατάλληλη οδό για την κοινωνική και επιστηµονική
αναβάθµιση του φαρµακευτικού επαγγέλµατος. Ως εκ τούτου, ιδρύθηκαν ορισµένες
ιδιωτικές σχολές, ορισµένες φορές από ανθρώπους που ταυτόχρονα κατείχαν τις
αντίστοιχες έδρες στα τοπικά πανεπιστήµια. Με την απόφαση για υποχρεωτική
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των φαρµακοποιών σε κράτη όπως η Αυστρία (1804), η
Βαυαρία (1808) και η Πρωσία (1825), οι προηγούµενες σχολές απορροφήθηκαν από τα
πανεπιστήµια και µετατράπηκαν σε κανονικά εργαστήρια χηµείας και φαρµακευτικής, τα
περισσότερα από τα οποία άνηκαν στις φιλοσοφικές σχολές, καθώς αποτελούσαν τις
µοναδικές σχολές που µπορούσαν να δεχθούν φοιτητές χωρίς γυµνασιακό απολυτήριο. Το
εργαστήριο του Justus Liebig στο Giessen ακολούθησε µια τέτοια πορεία, µε το
πανεπιστήµιο να το αναγνωρίζει επίσηµα ως τµήµα του έντεκα χρόνια µετά την αρχική
πρόταση για την ίδρυσή του5.
Για ορισµένους µελετητές η διαδικασία αυτή αποτέλεσε µια συνειδητή στρατηγική
για την ανάπτυξη του κλάδου της χηµείας. Καθώς οι νεοουµανιστικές αντιλήψεις για την
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση επικρατούσαν έναντι της παραδοσιακής λειτουργίας του
πανεπιστηµίου ως φυτωρίου επαγγελµατιών, οι εφαρµοσµένες και ωφελιµιστικές όψεις
της χηµείας παραχωρούσαν τη θέση τους σε µια νέα ρητορική, που προωθούσε µια νέα
αντίληψη για τη χηµεία ως ένα θεωρητικό, ερευνητικό και εξειδικευµένο επιστηµονικό
πεδίο. Ο ίδιος ο Liebig, για παράδειγµα, δεν προσπάθησε µόνο να αναβαθµίσει το δηµόσιο
κύρος της χηµείας µέσω της δηµοσιοποίησης των ωφελειών της, αλλά ταυτόχρονα και να

5

Βλ. εδώ, 27-28.
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αυξήσει το ακαδηµαϊκό κύρος της, επιµένοντας στο διαχωρισµό της από τις χειρωνακτικές
τέχνες και υπερασπιζόµενος το αυτόνοµο, επιστηµονικό στάτους της6. Με αυτό τον τρόπο
η χηµεία διαχωρίστηκε από την φαρµακευτική, η οποία συνδεόταν άρρηκτα µε τις ανάγκες
ενός συγκεκριµένου επαγγέλµατος, µε αποτέλεσµα πριν από τα µέσα του 19ου αιώνα τα
περισσότερα πανεπιστήµια να διαθέτουν ανεξάρτητες έδρες χηµείας στις φιλοσοφικές
σχολές, ενώ µετά τη θεσµική διαφοροποίηση έλαβε ισχυρότερη ώθηση και η αντίστοιχη
γνωσιολογική.
Όπως ακριβώς ο Liebig επέµεινε στη θεωρητική σηµασία της χηµείας, παρότι
ουσιαστικά εκπαίδευε κυρίως φαρµακοποιούς, έτσι και τα ινστιτούτα που οργανώθηκαν
βάσει αυτού του προτύπου εξυπηρέτησαν κυρίως παραδοσιακές οµάδες φοιτητών,
αποκτώντας όµως τη διεθνή φήµη τους λόγω των θεωρητικών συµβολών τους.
Υποστήριζαν µάλιστα συχνά ότι ο θεωρητικός και ανιδιοτελής χαρακτήρας της χηµείας
ήταν αυτός που την καθιστούσε τόσο χρήσιµη για το κράτος, την οικονοµία και την
κοινωνία. Η αντίληψη αυτή είχε ως συνέπεια τα γερµανικά πανεπιστήµια να αφιερωθούν
ερευνητικά σχεδόν αποκλειστικά στη θεωρητική οργανική χηµεία, διδάσκοντας την
ανόργανη, την αναλυτική και την εφαρµοσµένη χηµεία ως βοηθητικά µαθήµατα, ενώ αυτά
τα πεδία αντιπροσωπεύονταν επαρκέστερα στις πολυτεχνικές σχολές, που στο δεύτερο
µισό του αιώνα κατάφεραν να αναβαθµίσουν τη θέση τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα
πανεπιστηµιακά ινστιτούτα δεν κατάφεραν αργότερα να αντιδράσουν στις ανάγκες της
αναπτυσσόµενης βιοµηχανίας. Η συγκεκριµένη στάση έναντι της θεωρητικής και
εφαρµοσµένης χηµείας δεν περιορίστηκε µόνο στη Γερµανία, αλλά παρατηρήθηκε και σε
άλλες χώρες όπου η χηµεία θεσµοποιήθηκε µε ανάλογο τρόπο7.
Στον ελληνικό χώρο αναφορές σε θέµατα χηµείας υπάρχουν διάχυτες σε βιβλία
φυσικής στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, ωστόσο οι νέες ιδέες για τη χηµεία ως
αυτοτελή επιστηµονικό κλάδο εισάγονται τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα,
κυρίως µέσα από δύο βιβλία. Το 1802 κυκλοφόρησε η Χηµική φιλοσοφία του Antoine
François de Fourcroy (1755-1809), σε µετάφραση του Θεοδοσίου Μ. Ηλιάδη και
επιµέλεια και έκδοση του Άνθιµου Γαζή8. Έξι χρόνια αργότερα, το 1808, ο Κωνσταντίνος
Κούµας µετέφρασε και εξέδωσε το βιβλίο Χηµείας επιτοµή του Pierre Auguste Adet (17676

R. Steven Turner, “Justus Liebig versus Prussian chemistry: Reflections on early institute-building in
Germany”, Historical Studies in the Physical Sciences 13 (1982): 129-162.
7
Για την περίπτωση της Βρετανίας και την προτίµηση των ακαδηµαϊκών για τη θεωρητική χηµεία βλ.
Robert Bud and Gerrylynn K. Roberts, Science versus Practice: Chemistry in Victorian Britain, Manchester:
Manchester University Press, 1984.
8
Α. Φ. Φουρκροά, Χηµική φιλοσοφία ή στοιχειώδεις αλήθειαι της νεωτέρας Χηµικής, νεωτέρω τινί µεθόδω
τεταγµένα, Βιέννη 1802.
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1848), η γαλλική έκδοση του οποίου προοριζόταν για διδασκαλία στα γαλλικά λύκεια9. Σε
αυτή την ογκωδέστερη και πληρέστερη έκδοση, ο Κούµας προέταξε µια εκτενή εισαγωγή,
προσθέτοντας παράλληλα πολλές προσωπικές σηµειώσεις. Οι γάλλοι συγγραφείς αυτών
των βιβλίων υπήρξαν συνεργάτες του Lavoisier. Ο Adet, µάλιστα, διατέλεσε γραµµατέας
του περιοδικού Annales de chimie, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές µεταφράσεις
εµφανίστηκαν λίγα χρόνια µετά τις πρωτότυπες γαλλικές εκδόσεις. Παράλληλα, την ίδια
εποχή γνώσεις χηµείας περιλαµβάνονται και σε βιβλία φυσικής που εκδίδονται, η χηµεία
απασχολεί τις σελίδες του Λόγιου Ερµή και ορισµένοι λόγιοι εισάγουν τη διδασκαλία της
στα σχολεία. Μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες µεταφέρονται οι γνώσεις και τα
πορίσµατα της νέας αντιφλογιστικής και ποσοτικής χηµείας, η οποία ωστόσο παραµένει
τµήµα της ευρύτερης «φυσικής»10.
Η απόφαση για τη κρατική πιστοποίηση των ιατρικών επαγγελµάτων µετά τη
συγκρότηση του ελληνικού κράτους οδήγησε αρχικά στην ίδρυση του Ιατροσυνεδρίου το
1834 και στη σύσταση του Ιατροχειρουργικού Σχολείου τον επόµενο χρόνο, όπου
προβλέφθηκε η διδασκαλία της χηµείας µαζί µε τη φαρµακολογία για την πρακτική
εκπαίδευση των υποψήφιων φαρµακοποιών11. Μετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου, η
χηµεία καθορίστηκε ως ειδικό µάθηµα για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος και της
Ιατρικής Σχολής, αλλά και για τους µαθητές του Φαρµακευτικού Σχολείου µετά τη
σύσταση αυτού· οι τελευταίοι µάλιστα υποχρεώνονταν να ασκούνται και σε «χηµικάς και
φαρµακευτικάς εργασίας»12. Σύµφωνα µε τον πρώτο οδηγό σπουδών για τους φοιτητές
του Πανεπιστηµίου, «η Χηµεία, ήτις ασχολείται περί την έρευναν της εσωτερικής
συστάσεως των σωµάτων και διδάσκει τους νόµους και τον τρόπον της συνθέσεως και
αναλύσεως αυτών, περιλαµβάνει όλα τα φυσικά όντα, και είναι ανεξάντλητος, ως και η
φύσις αυτή»13. Εποµένως, η γνώση της νέας πειραµατικής και ποσοτικής επιστήµης της
χηµείας αποτελεί προαπαιτούµενο για όσους πρόκειται να εντρυφήσουν στη µελέτη του
φυσικού κόσµου, τόσο του ανόργανου όσο και του οργανικού, και να ασκήσουν τα
σχετικά επαγγέλµατα ή να µεταδώσουν αυτές τις γνώσεις. Όµως, µε δεδοµένη την απουσία
ενδιαφέροντος για εξειδικευµένες σπουδές φυσικών επιστηµών επί πολλές δεκαετίες, αλλά
9

Πέτρου Αυγούστου Αδήτου, Χηµείας επιτοµή, 2 τόµ., Βιέννη 1808.
Γιάννης Καρράς, Οι θετικές επιστήµες στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας), Αθήνα: Ζαχαρόπουλος,
1991, 224-232.
11
Βλ. Γεράσιµος Η. Πεντόγαλος, Σχολεία Ιατρικής Παιδείας στην Ελλάδα 1. Ιατροχειρουργικόν Σχολείον
(1835-1837) 2. Χειρουργική Σχολή (1838-1840), Θεσσαλονίκη 1991.
12
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 85, 87, 133-134
13
Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστηµίω σπουδών διατηρητέας µεθόδου και τάξεως, Αθήνα 1838,
28-29.
10
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και την απουσία σχετικών µαθηµάτων στη µέση εκπαίδευση, γεγονός που καθιστούσε
περιττή την εκπαίδευση σχετικών δασκάλων, η πανεπιστηµιακή διδασκαλία της χηµείας
περιορίστηκε εξαρχής στην µοναδική πελατεία που υπήρχε διαθέσιµη, δηλαδή τους
υποψήφιους γιατρούς και φαρµακοποιούς.

Η διδασκαλία της χηµείας µετά την ίδρυση του ελληνικού Πανεπιστηµίου

Με τους διορισµούς του Armansperg τον Ιανουάριο του 1837 δηµιουργήθηκε στη
Σχολή Γενικών Επιστηµών µία έκτακτη έδρα φυσικής και χηµείας, στην οποία διορίστηκε
ο Βασιλικός Φαρµακοποιός Ξαβέριος Λάνδερερ14. Με τους οριστικούς διορισµούς του
Απριλίου διορίστηκε ο ίδιος στην τακτική αυτή τη φορά έδρα της χηµείας και
πειραµατικής φυσικής στη Φιλοσοφική Σχολή15. Πέρα από τους οικονοµικούς λόγους που
υπαγόρευσαν την ταυτόχρονη ανάθεση δύο µαθηµάτων στην ίδια έδρα, µια πρακτική που
συνηθιζόταν άλλωστε και στα γερµανικά πανεπιστήµια της εποχής, η συγκεκριµένη
επιλογή αντανακλά ως ένα βαθµό µια αντίληψη για τη συνάφεια αυτών των δύο
πειραµατικών επιστηµών, δηλαδή της χηµείας ως τµήµατος της «καθόλου» φυσικής, ως
µία από τις φυσικές επιστήµες που διακρινόταν από την «ιδίως» φυσική, και της φυσικής.
Η έδρα, ως τέτοια, δεν θα µπορούσε παρά να τοποθετηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή.
Αναφορικά µε το πρόσωπο, παρατηρούµε ότι για την διδασκαλία αυτού του
εξειδικευµένου µαθήµατος επιλέχθηκε ένας νεαρός ελπιδοφόρος βαυαρός επιστήµονας.
Στην πράξη το τοπίο σύντοµα ξεκαθάρισε, καθώς ο Λάνδερερ δίδαξε µόνο
µαθήµατα χηµείας, ενώ ο Γ. Βούρης ανέλαβε τη διδασκαλία της φυσικής. Τον Απρίλιο του
1840 ο Αλέξανδρος Βενιζέλος έγινε δεκτός ως υφηγητής της αναλυτικής και
φαρµακευτικής

χηµείας

στην

Ιατρική

Σχολή,

παραδίδοντας

κυρίως

µαθήµατα

φαρµακευτικής και ιατρικής χηµείας και απευθυνόµενος στο πιο εξειδικευµένο κοινό
αυτής της σχολής. Η αποµάκρυνση των Βαυαρών από τις δηµόσιες υπηρεσίες την 3η
Σεπτεµβρίου 1843 είχε ως συνέπεια την απόλυση του Λάνδερερ, οπότε λίγες ηµέρες
αργότερα ο Βενιζέλος διορίστηκε στην τακτική έδρα της γενικής πειραµατικής χηµείας,
14

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 3, 24 Ιανουαρίου 1837. Ο Xaver Johannes Landerer, όπως ήταν το πλήρες
όνοµά του, υπέγραφε ως Ξαβέριος ή Ξαυέριος Λάνδερερ.
15
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 16, 24 Απριλίου 1837 και Βαµπάς, Νόµοι, 68. Να σηµειωθεί εδώ ότι ο Π.
Κιµουρτζής, σε συµφωνία µε τον Ι. Πανταζίδη, αναφέρει ότι ο Λάνδερερ διορίστηκε ως έκτακτος και
προήχθη σε τακτικό στις 11 Ιουνίου 1837. Βλ. Παναγιώτης Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (18371860): οι πρώτες γενεές των διδασκόντων, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή (Ε. Κ. Π. Α. – Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης), Αθήνα 2001, Πίνακες και Παραρτήµατα, 6-7 και Ιωάννης
Πανταζίδης, Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1889, Πίνακας Γ΄.
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όπως µετονοµάστηκε αυτή τη φορά η έδρα. Τον επόµενο χρόνο, όµως, ο Λάνδερερ
διορίστηκε ξανά στο Πανεπιστήµιο, αποτελώντας ίσως µοναδική περίπτωση µεταξύ των
Βαυαρών. Ανέλαβε τη νέα τακτική έδρα της φαρµακευτικής χηµείας και συνταγολογίας.
Παρότι είναι προφανές ότι τα µαθήµατα της νέας έδρας απευθύνονταν στους φοιτητές της
Ιατρικής και τους µαθητές του Φαρµακευτικού Σχολείου, ωστόσο αυτή τοποθετήθηκε στη
Φιλοσοφική Σχολή. Κατά µία µαρτυρία, αυτή η απόφαση οφειλόταν σε επιλογή του ίδιου
του Λάνδερερ16, αντανακλώντας ενδεχοµένως τις προσωπικές πεποιθήσεις του για τη
σηµασία και το ρόλο της επιστήµης της χηµείας. Κατά µία άλλη, στην Ιατρική Σχολή
έπρεπε να διδάσκουν µόνο διδάκτορες αυτής της επιστήµης, συνεπώς ο Λάνδερερ δεν θα
µπορούσε να ανήκει σε αυτή, καθώς δεν διέθετε ανάλογο τίτλο17. Πάντως, από το 1844 η
χηµεία αντιπροσωπεύεται στο Πανεπιστήµιο από δύο τακτικές έδρες και αυτοί οι δύο
καθηγητές ανέλαβαν τη διδασκαλία της µέχρι τη δεκαετία του 1860.
Ο Xaver Johannes Landerer (Εικ. 26) γεννήθηκε το 1809 σε κάποιο προάστιο ή σε
κάποια κωµόπολη κοντά στο Μόναχο18. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου, όπου
το 1832 έλαβε δίπλωµα φαρµακοποιού πρώτης τάξεως. Σε ορισµένες πηγές αναφέρεται ότι
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήµιο, ωστόσο η πληροφορία
αυτή δεν φαίνεται σωστή, καθώς δεν επιβεβαιώνεται από τα µητρώα του Πανεπιστηµίου19.
Σύµφωνα µε µία από τις βιογραφικές πηγές, το 1847 ο Λάνδερερ ανακηρύχθηκε επίτιµος
διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Erlangen20, ωστόσο ο ίδιος χρησιµοποίησε αυτό τον
τίτλο σε βιβλία του ήδη από το 1842, εποµένως το συγκεκριµένο ζήτηµα χρήζει περαιτέρω
έρευνας. Πάντως, στο τέλος του 1832 επιλέχθηκε στην ακολουθία που συνόδευσε τον
Όθωνα στην Ελλάδα, λαµβάνοντας τελικά τη θέση του αρχιφαρµακοποιού και ξεκινώντας
αµέσως την πλούσια διδακτική, επιστηµονική και συγγραφική δραστηριότητά του.
Ο Λάνδερερ υπήρξε ένα από τα πρώτα µέλη του Ιατροσυνεδρίου. Μάλιστα, το 1834
κλήθηκε ως µέλος της επιτροπής για τη σύνταξη της πρώτης Ελληνικής Φαρµακοποιίας,
µαζί µε τον Ιωάννη Βούρο, µετέπειτα καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου,

16

Π. Σ., 10 Οκτ. 1869.
Π. Σ., 14 Οκτ. 1869
18
Βιογραφικά σηµειώµατα για τον Λάνδερερ περιλαµβάνονται στα ακόλουθα: Μαρίνου Π. Βρεττού,
Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1866, 357-358· ∆ελτίον της Εστίας, αρ. 446, 14 Ιουλίου 1885· Εστία 20
(1885): 496-497· Ποικίλη Στοά 6 (1886): 469-470· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΕ΄, 777· Εµµανουήλ
Ιω. Εµµανουήλ, Ιστορία της φαρµακευτικής, Αθήνα 1948, 677-681· Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Εκατονταετηρίς
1837-1937. Ε΄. Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, Τεύχος Α΄-Β΄, Αθήνα 1948-1952, Β΄, 7-8· Κώστας
Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1957, 487-488 και Γ. Η. Πεντόγαλος,
Σχολεία Ιατρικής Παιδείας στην Ελλάδα, 83-87.
19
Στην ιστοσελίδα http://www.universitaetsarchiv.uni-muenchen.de (τελευταία επίσκεψη 12/3/2012) µπορεί
κανείς να συµβουλευτεί τα µητρώα εγγραφόµενων και διπλωµατούχων του Πανεπιστηµίου του Μονάχου.
20
∆ελτίον της Εστίας, ό. π.
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και τον αυλικό φαρµακοποιό Ιωσήφ Σαρτώρη (Josef Sartori, 1809-1880). Το έργο αυτό
συντάχθηκε ελληνικά και λατινικά και εκδόθηκε τελικά το 1837, αποτελώντας όχι µόνο
πολύτιµο βοήθηµα για τους γιατρούς και φαρµακοποιούς αλλά, µετά από απόφαση του
Ιατροσυνεδρίου, και τον επίσηµο κανονισµό για τη λειτουργία των φαρµακείων, ισχύοντας
για πολλές δεκαετίες. Το 1868 η συγκεκριµένη φαρµακοποιία εκδόθηκε για δεύτερη φορά,
περιλαµβάνοντας και ένα εκτενές παράρτηµα του Λάνδερερ µε τις νεώτερες
φαρµακευτικές σκευασίες, λεξικό βοτανικών όρων και πίνακα αντιδότων κατά των
δηλητηριάσεων21.

Εικ. 26: Xaver Johannes Landerer (1809-1885)
(Ιωάννου Α. Αρσένη, Ποικίλη Στοά. Εθνικόν Ηµερολόγιον, Έτος ΣΤ΄, 1886.)

Συµµετείχε ως ειδικός σε διάφορες δράσεις και επιτροπές καθ’ όλη τη διάρκεια της
καθηγεσίας του, καθώς και ο ίδιος εξέφρασε µια έντονη αίσθηση κοινωνικής προσφοράς.
Το 1837, λόγου χάρη, όταν η επιδηµία της πανώλης που ενέσκηψε στον Πόρο πήρε
διαστάσεις, στάλθηκε εκεί µαζί µε το γιατρό Πέτρο Ηπίτη για τη λήψη µέτρων ώστε να
εξαφανιστούν τα κρούσµατα, ενώ γι’ αυτή τη δράση τους τιµήθηκαν µε τον Αργυρό
Σταυρό των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγµατος του Σωτήρος, λαµβάνοντας παράλληλα και
µια αντιµισθία22. Υπήρξε επίσης µόνιµο µέλος της «επί της Εµψυχώσεως της Εθνικής
Βιοµηχανίας Επιτροπής», µέλος της κεντρικής επιτροπής των Ολυµπίων και συµµετείχε
στο διοικητικό συµβούλιο του Οφθαλµιατρείου. Παράλληλα δίδαξε µαθήµατα χηµείας και

21

Ιωάννης Βούρος, Ξαυέριος Λάνδερερ και Ιωσήφ Σαρτώρης, Ελληνική Φαρµακοποιία. Κατά Βασιλικήν
διαταγήν και κατ’ έγκρισιν του Β. Ιατρικού Συµβουλίου εκδοθείσα, Αθήνα 1837 και των ιδίων, Ελληνική
Φαρµακοποιία. Κατά Βασιλικήν διαταγήν και κατ’ έγκρισιν του Β. Ιατρικού Συµβουλίου εκδοθείσα, Έκδοσις
Β΄, Αθήνα 1868.
22
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 31, 18 Σεπτ. 1837 και αρ. 32, 22 Σεπτ. 1837. Το 1856 ο Λάνδερερ έλαβε
και τον Χρυσό Σταυρό του ίδιου Τάγµατος (Λογοδοσία Ι. Ολυµπίου, 1855/56, 8).
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φαρµακολογίας τόσο τους εµπειρικούς φαρµακοποιούς που εκπαιδεύτηκαν στο
Ιατροχειρουργικό Σχολείο όσο και εκείνους που εκπαιδεύτηκαν στη Χειρουργική Σχολή
που συστήθηκε µετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου.
Στο εργαστήριο που συγκρότησε στο Βασιλικό Φαρµακείο εκπόνησε και τις πρώτες
επιστηµονικές εργασίες του, οι οποίες αφορούσαν τη χηµική εξέταση ιαµατικών υδάτων,
θερµών και µεταλλικών πηγών που υπήρχαν στον ελληνική επικράτεια. Ξεκινώντας από
την Κύθνο, εξέτασε ακολούθως πηγές της Μήλου, της Σαντορίνης, της Υπάτης, της
Αιδηψού και των Θερµοπυλών, για να συνεχίσει τα επόµενα χρόνια µε ιαµατικά ύδατα της
Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και άλλων νησιών των Κυκλάδων. Τα
πορίσµατά του δηµοσιεύτηκαν στον περιοδικό τύπο και αυτοτελώς, ενώ το 1840
ακολούθησε µια συγκεντρωτική έκδοση, όπου επιπλέον εξέθεσε τις θεωρίες για τη
δηµιουργία των ιαµατικών υδάτων, τις ιατρικές χρήσεις και τις εν γένει ωφέλειές τους23.
Αυτές οι έρευνές του δηµοσιεύτηκαν δύο φορές και στα γερµανικά24 και σχολιάστηκαν σε
ξένα περιοδικά, ενώ και αργότερα αναλάµβανε σε κάθε ευκαιρία σχετικές εργασίες,
δηµοσιεύοντας τα αποτελέσµατά του σε διεθνή, κυρίως γερµανικά και γαλλικά,
περιοδικά25. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι για την ιατρική του 19ου αιώνα η
λουτροθεραπεία αποτελούσε ένα βασικό θεραπευτικό µέσο για πλήθος ασθενειών,
συνεπώς τα πορίσµατα για τις πολλές ιαµατικές πηγές του ελληνικού χώρου
δηµοσιεύονταν αµέσως και στο εξωτερικό.
Τα ιαµατικά ύδατα της Ελλάδας υπήρξαν και ένα από τα θέµατα που ανακοίνωσε
όταν τον Σεπτέµβριο του 1840 συµµετείχε στο ετήσιο συνέδριο του Versammlung
Deutscher Naturforscher und Ärzte (VDNA) στο Erlangen. Στο συγκεκριµένο συνέδριο ο
Λάνδερερ συµµετείχε µε τέσσερις ανακοινώσεις: «περί της αρχαίας των Ελλήνων
ζωγραφικής, και περί των όσα µετεχειρίζοντο ούτοι χρώµατα», «περί χρωµατισµού των εκ
µαρµάρων στηλών», «περί τινος εις τα φύλλα και τους µηκέτι ωρίµους καρπούς της ελαίας
νέου αλκαλίου» και «περί των εν τη Ελλλάδι ιαµατικών υδάτων» 26. Το εύρος αυτών των

23

Ξαβέριος Λάνδερερ, Περί των της Ελλάδος ιαµατικών υδάτων, Αθήνα 1840.
X. Landerer, Die Heilquellen in Griechenland. Beschreibung der Heilquellen von Patradgik, Aidipso und
der Thermopylen, Bamberg 1837 και Beschreibung der Heilquellen Griechenlands, Nürnberg 1843.
25
Όταν η Χριστιάνα Λυτ, σύζυγος του γερµανού ιερέα της βασίλισσας Αµαλίας, κατά την περιοδεία της σε
νησιά του Αιγαίου φθάνει στην Κω τον Ιούλιο του 1850, φροντίζει αµέσως να στείλει ανθρώπους για να
συγκεντρώσουν νερό από µια τοπική ιαµατική πηγή κατά παραγγελία του Λάνδερερ. Βλ. Χριστιάνα Λυτ,
Αρµενίζοντας: Πέντε ταξίδια στο Αιγαίο 1845-1851, µτφ. Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Αθήνα: Ερµής,
1999. Σύντοµα εντοπίζουµε τη σχετική µελέτη του Λάνδερερ σε γαλλικό περιοδικό.
26
Βλ. Ευρωπαϊκός Ερανιστής 3 (1841): 261-297, όπου περιγράφονται οι εργασίες του συνεδρίου από τον
καθηγητή Ιωάννη Ολύµπιο, εκπρόσωπο του ελληνικού Πανεπιστηµίου. Για το παρασκήνιο αυτής της
αντιπροσώπευσης βλ. εδώ, 257-258.
24
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ανακοινώσεων προδιαγράφει το είδος του επιστηµονικού έργου µε το οποίο θα
απασχολούνταν τα επόµενα χρόνια.
Μέσω αυτού του έργου, ο Λάνδερερ κατόρθωσε να γίνει γνωστός διεθνώς. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, µετά το θάνατό του στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου 1885, νεκρολογίες του
δηµοσιεύτηκαν σε περιοδικά όπως το Journal de pharmacie et de chimie, επίσηµο όργανο
της γαλλικής Φαρµακευτικής Εταιρείας, ή το American Journal of Pharmacy, ενώ
παράλληλα υπήρξε αντεπιστέλλον µέλος πλήθους επιστηµονικών εταιρειών, συνήθως
φυσικοϊστορικών ή φαρµακευτικών27. Στον κατάλογο των επιστηµονικών άρθρων που
δηµοσίευσε η Royal Society του Λονδίνου αναφέρονται πάνω από 170 άρθρα που
δηµοσίευσε ο Λάνδερερ από την Ελλάδα σε µια σειρά έγκυρων περιοδικών28. Υπήρξε
τακτικός συνεργάτης του Repertorium für die Pharmazie, το οποίος εξέδιδε ο Johann
Andreas Buchner (1783-1852), καθηγητής της φαρµακευτικής στο Πανεπιστήµιο του
Μονάχου. Πολλά άρθρα δηµοσίευσε επίσης στο Botanisches Wochenblatt, στο Flora,
όργανο της Βαυαρικής Εταιρείας Βοτανικής, στο ιταλικό Annali di Chimica του Giovanni
Polli (1812-1880), στο Journal de pharmacie et des sciences accessoires, στο αγγλικό
Pharmaceutical Journal and Transactions, στα περιοδικά του VDNA και της Ακαδηµίας
Φυσιοδιφών της Βιέννης, αλλά και σε πολλά άλλα περιοδικά χηµείας, φαρµακευτικής και
φυσικής ιστορίας. Τέλος, την περίοδο 1848-1877 δηµοσίευσε πάνω από 250 σύντοµα
άρθρα στο Archiv der Pharmazie σχετικά µε την Ελλάδα και την ευρύτερη Ανατολή.
Μικρό σχετικά µέρος αυτών είχε ως αντικείµενο τη φαρµακευτική ή τη φυτική και ζωική
χηµεία, όπως συχνά εκείνη την εποχή αναφερόταν η «χηµεία των οργανικών σωµάτων».
Αντίθετα, πολλά από αυτά αφορούσαν τα τρία φυσικά βασίλεια όπως παρουσιάζονταν όχι
µόνο στην επικράτεια του ελληνικού κράτους, αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή. Η περιγραφή φυτών, νέων ή ήδη γνωστών, η ετυµολογία της ονοµασίας τους και
η σύγκριση µε τις γνώσεις που υπήρχαν στα αρχαία κείµενα, η χρήση φυτικών και ζωικών
προϊόντων του τόπου στη φαρµακευτική, η παρουσίαση ορυκτών, µεταλλείων ή σπηλαίων,
οι αναφορές στα δάση, τους διάφορους τρόπους καλλιέργειας ή τα ποικίλα γεωργικά
προϊόντα, αλλά και ζητήµατα όπως η µεταλλουργία των αρχαίων Ελλήνων, υπήρξαν

27

Βλ. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 11, 31 Μαΐ. 1841· αρ. 37 25 Οκτωβρίου 1849 και αρ. 48, 16
Οκτωβρίου 1858, όπου του παραχωρείται η άδεια να συµµετέχει σε ορισµένες επιστηµονικές εταιρείες, όπως
οι Εταιρείες Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου, του Erlangen και της Ελβετίας, οι Φαρµακευτικές Εταιρείες
της Βορείου Βαυαρίας, της Σαξωνίας, της Βόρειας Γερµανίας και της Πετρούπολης ή η Αρχαιολογική
Ακαδηµία του Βελγίου. Η συµµετοχή του φαίνεται ότι δεν περιορίστηκε µόνο σε γερµανικές εταιρείες,
καθώς το 1877, λόγου χάρη, ανακηρύχθηκε επίτιµο µέλος του Αµερικανικού Συνδέσµου Φαρµακοποιών.
28
Catalogue of Scientific Papers. Compiled and Published by the Royal Society of London, 19 τόµ., London:
1867-1925.
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ορισµένα από τα θέµατα που τον απασχόλησαν στην αρθρογραφία του, η οποία πρέπει να
σηµειωθεί ότι δεν περιορίστηκε στο επίπεδο της απλής εκλαΐκευσης.
Ανάλογη δραστηριότητα επέδειξε και στην Ελλάδα, διατελώντας µέλος πολλών
εταιρειών και συλλόγων, όπως για παράδειγµα η Φυσιογραφική Εταιρεία (1835), η «εν
Αθήναις Ιατρική Εταιρεία» (1836), η Αρχαιολογική Εταιρεία (1859) ή το «Αθήναιον»
(1865) και ο Παρνασσός, ενώ ανακηρύχθηκε επίτιµος πρόεδρος της Φαρµακευτικής
Εταιρείας κατά τη σύστασή της το 1879. Η αρθρογραφία του στον ηµερήσιο και περιοδικό
τύπο της εποχής είναι εκτενέστατη. Μπορούµε να πούµε χωρίς υπερβολή ότι δύσκολα
µπορεί κανείς να βρει κάποιο περιοδικό στο οποίο ο Λάνδερερ να αρνήθηκε τη
συνεργασία του, παρουσιάζοντας µια ευρεία θεµατολογία, ανάλογη όσων δηµοσίευε στο
εξωτερικό, και επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάδοση
κοινωφελών γνώσεων29. Χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της διάστασης του έργου του
αποτελεί το βιβλίο Ανάλεκτα κοινωφελών διατριβών που εξέδωσε το 1871, όπου
συγκέντρωσε 700-800 σύντοµα άρθρα του «περί των πλείστων βιοµηχανιών και τεχνών»,
απευθυνόµενος σε «βιοµηχάνους», «τεχνίτας», «γεωπόνους», άλλα και σε «έκαστον
οικογενειάρχην», έτσι ώστε «έκαστος άνθρωπος και πάσα δεσποινίς θέλει εύρη εν τω
βιβλίω τούτω ωφέλιµόν τι δια τον βίον, θέλει ευχαριστηθή και ωφεληθή δια της
αναγνώσεως και µελέτης αυτού»30. Εποµένως, µέσα από το έργο του, ο Λάνδερερ
παρουσιάζεται ως ένας πολυµαθής λόγιος µε ποικίλα ενδιαφέροντα που υπερέβαιναν την
ειδικότητα που είχε σπουδάσει, κάτι χαρακτηριστικό για µια εποχή κατά την οποία ο
βαθµός της επιστηµονικής εξειδίκευσης επέτρεπε τέτοιου είδους ενασχολήσεις. Πρέπει
επίσης να σηµειωθούν οι σηµαντικές προσπάθειες που κατέβαλλε ώστε να συµβάλει στη
φυσιογνωστική εξέταση της νέας χώρας που επέλεξε να κατοικήσει και να εργαστεί, να
καταστήσει διεθνώς γνωστές αυτές τις παρατηρήσεις και να διαδώσει γνώσεις προς
όφελος των κατοίκων της.
Στο Πανεπιστήµιο ο Λάνδερερ άρχισε να διδάσκει ένα µάθηµα γενικής χηµείας,
διάρκειας συνήθως τριών ωρών εβδοµαδιαίως και επί τρία εξάµηνα. Από τους τίτλους των
µαθηµάτων στα προγράµµατα προκύπτει ότι αυτό περιλάµβανε ανόργανη και οργανική
χηµεία, και ορισµένες φορές στοιχεία αναλυτικής χηµείας, ιατρική χηµεία, αλλά και
στοιχεία ορυκτολογίας και µαθήµατα µεταλλουργίας. Σύντοµα αποφασίστηκε το µάθηµα
να επαναλαµβάνεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ώστε να µπορούν να το
29

Στο Γ. Η. Πεντόγαλος, Σχολεία Ιατρικής Παιδείας στην Ελλάδα, 85-87 καταγράφονται 32 άρθρα του που
δηµοσίευσε στον ελληνικό ηµερήσιο και περιοδικό τύπο µόνο µέχρι το 1840.
30
Ξαβέριος Λάνδερερ, Ανάλεκτα κοινωφελών διατριβών, δι’ επιστήµονας, βιοµηχάνους, τεχνίτας, γεωπόνους
και άλλους, Αθήνα 1871. Να σηµειωθεί ότι το βιβλίο είναι αφιερωµένο στον Γεώργιο Αβέρωφ.
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παρακολουθούν οι νέοι φοιτητές. Στις σχετικές συζητήσεις στη Σχολή και τη Σύγκλητο ο
Λάνδερερ υποστήριξε ότι θα µπορούσε να ολοκληρώνει το µάθηµα εντός του έτους µόνο
εφόσον διέθετε προπαρασκευαστή, γεγονός που υποδηλώνει ότι στη διδασκαλία γινόταν
εκτεταµένη χρήση πειραµατικών επιδείξεων31.
Αρχικά

ο

Λάνδερερ

δίδασκε

τους

φοιτητές

στο

Βασιλικό

Φαρµακείο,

χρησιµοποιώντας το εργαστήριο που είχε συγκροτήσει εκεί. Τον ∆εκέµβριο του 1840
ζήτησε τη συγκρότηση «χηµικού ταµείου οργάνων» στο Πανεπιστήµιο, παράλληλα µε τις
αναγκαίες πιστώσεις. Πράγµατι, µε τη βοήθεια του Υπουργείου, σύντοµα σχηµατίστηκε
ένα χηµείο στο υπόγειο του κτηρίου του Πανεπιστηµίου32. Έκτοτε το Πανεπιστήµιο
ανέλαβε όλα τα έξοδα που απαιτούνταν για τη συντήρηση και λειτουργία του. Τα
απαραίτητα πειράµατα προετοιµάζονταν σε αυτό το υπόγειο εργαστήριο και µεταφέρονταν
στην αίθουσα της διδασκαλίας στο ισόγειο του κτηρίου. Όπως και στην περίπτωση της
φυσικής, χρέη παρασκευαστή και βοηθού αναλάµβαναν συνήθως φοιτητές του
Φαρµακευτικού Σχολείου, καθώς το αίτηµα του Λάνδερερ για το διορισµό µόνιµου
παρασκευαστή για τη χηµεία δεν ικανοποιήθηκε33.
Για το υπόγειο χηµικό εργαστήριο του Πανεπιστηµίου διαθέτουµε µια ενδιαφέρουσα
µαρτυρία, που δηµοσιεύτηκε αµέσως µετά το θάνατο του Λάνδερερ:
Το χηµείον του πανεπιστηµίου εγκατεστηµένον τότε εν τοις υπογείοις ένθα νυν
φυλάττονται τα διπλά και πολλαπλά της Εθνικής Βιβλιοθήκης βιβλία, ήτο αληθής
διαµονή αλχηµιστού. Τα πολυποίκιλα φιαλίδια, άτινα εσύναζεν απανταχόθεν ο
Λάνδερερ, τα υέλινα κέρατα ανόµοια πάντα το σχήµα, έτι δε παντοίαι συλλογαί
παραδόξων πραγµάτων, ας κατήρτιεν εκάστοτε, ανθρώπινος σκελετός όρθιος εν τινι
γωνία, κρανίον επί της τραπέζης εφ’ ου ήσαν εγγεγραµένα λατινικά ρητά, εικόνες
περίεργοι και παράδοξοι και επί πάσι τούτοις φως ολίγον της ηµέρας, εν δ’ ηµέραις
34
χειµεριναίς εν κηρίον διαχέον πένθιµον λάµψιν .

Μια τέτοια περιγραφή αναµφίβολα δηµιουργεί στο νου αίσθηση ανάλογη µε εκείνη που
προκαλεί ο γνωστός πίνακας µε τον Αλχηµιστή του Joseph Wright of Derby (1734-1797)
(Εικ. 27). Ο ίδιος ο Λάνδερερ φαίνεται ότι αρεσκόταν να καλλιεργεί µια ανάλογη εικόνα,
αλλά και να εντυπωσιάζει το κοινό του µέσω θεαµατικών πειραµάτων. Αναφέρονται
31

Π. Σ. Φ. Σ., 16 Νοεµ. 1841 και Π. Σ., 18 Ιαν. 1842.
Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1838/41, 14.
33
Βλ., λόγου χάρη, Π. Σ., 6 Οκτ. 1856. Αναφορικά µε τα ονόµατα βοηθών αυτή την περίοδο γνωρίζουµε
µόνο ότι το ακαδηµαϊκό έτος 1862-1863 ο Ιωάννης Βλέτας ανέλαβε ως βοηθός στο µάθηµα της χηµείας αντί
του Γεωργίου ∆. Πιτσίδη και ο Κωνσταντίνος Μαλαµίδας αντί του Ελευθερίου Ι. Βουζιούκου στο µάθηµα
της φαρµακευτικής χηµείας, όλοι µαθητές του Φαρµακευτικού Σχολείου (Λογοδοσία Π. Παπαρρηγοπούλου,
1862/63, 43).
34
«Ξαυέριος Λάνδερερ. Σηµειώσεις», Εστία 20 (1885): 496-497. Το άρθρο υπογράφεται µε το αρχικό Μ. και
ο συγγραφέας αναφέρει ότι είχε διατελέσει παρασκευαστής του Λάνδερερ.
32
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χαρακτηριστικά τα δηµόσια νυχτερινά µαθήµατα που προσέφερε δύο φορές το χρόνο,
κατά τις διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, όπου συνέρεαν µεγάλα πλήθη για
να παρακολουθήσουν προσεκτικά επιλεγµένα πειράµατα που εντυπωσίαζαν απουσία
φωτός ή ακόµα και την επίδειξη του «υγρού πυρός» που είχε ο ίδιος εφεύρει. Με άλλα
λόγια, ο Λάνδερερ υπήρξε ένας επιστήµονας που φρόντιζε ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της
δηµόσιας εικόνας της επιστήµης. Πάντως σε αυτό το υπόγειο εργαστήριο πραγµατοποίησε
όλες τις χηµικές έρευνες που ακολούθως δηµοσίευσε.

Εικ. 27: Joseph Wright of Derby, The Alchymist (1771).

Η πολιτειακή µεταβολή της 3ης Σεπτεµβρίου 1843 είχε ως συνέπεια την απόλυση
του Λάνδερερ, ως Βαυαρού, και τον διορισµό του Αλέξανδρου Βενιζέλου στη θέση του.
Τρεις µήνες αργότερα καταγράφεται η αντίδραση των φοιτητών, όταν 36 φοιτητές και
ακροατές της Ιατρικής, κυρίως, και της Φιλοσοφικής αναφέρουν ότι ο Βενιζέλος
«αποκαθίσταται εις ηµάς παντάπασιν ανωφελής δια τε το αµέθοδον αυτού εν τη παραδόσει
και την προς τα πειράµατα αδεξιότητα» και ζητούν να δοθεί η άδεια στον Λάνδερερ να
διδάξει ξανά35. Πράγµατι, στις 12 Σεπτεµβρίου 1844 ο Λάνδερερ διορίστηκε ξανά, αυτή
τη φορά όµως στη νέα έδρα της φαρµακευτικής χηµείας και συνταγολογίας, ενώ λίγο
αργότερα ανέλαβε και τη διδασκαλία της βοτανικής, αφού η αντίστοιχη έδρα είχε
παραµείνει κενή. Ο εκ νέου διορισµός του δεν προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς από όλες τις
πηγές προκύπτει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, τόσο για το χαρακτήρα του όσο και για το
35

Κ. Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές, 465.
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έργο που προσέφερε, αποτελώντας ενδεχοµένως ξεχωριστή περίπτωση µεταξύ των
Βαυαρών που ήρθαν στην Ελλάδα. Άλλωστε επρόκειτο για ένα πρόσωπο το οποίο,
εµπνεόµενο βαθύτατα από έναν ροµαντικό φιλελληνισµό, διακήρυσσε ότι «ικανήν
ανταµοιβήν θέλω νοµίσει των κόπων µου ούστινας άχρι τούδε κατέβαλον, και θέλω εισέτι
καταβάλει ενόσω ζω, και το έδαφος της Ελληνικής Γης πατώ, όπως γίνοµαι το κατά
δύναµιν χρήσιµος ως προς την αναζωπύρησιν των φώτων εις την αρχαίαν αυτών εστίαν»36.
Τα µαθήµατα της νέας έδρας επικεντρώθηκαν τώρα περισσότερο στο Φαρµακευτικό
Σχολείο. Έτσι, από τον Σεπτέµβριο του 1844 ο Λάνδερερ άρχισε να διδάσκει το µάθηµα
της φαρµακευτικής χηµείας επί δύο ή τρεις ώρες εβδοµαδιαίως και µε διάρκεια ένα
ακαδηµαϊκό έτος. Το περιεχόµενο του µαθήµατος αφορούσε την εξήγηση των φαινοµένων
που παρατηρούνται κατά την κατασκευή των φαρµάκων και των θεωριών που
εµπλέκονται σε αυτά, ενώ στο θερινό εξάµηνο συνοδευόταν από στοιχεία αναλυτικής
χηµείας, ιδιαίτερα την εφαρµογή της για τη χηµική εξέταση και τη διαπίστωση της
γνησιότητας των φαρµάκων. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1850 το µάθηµα της
αναλυτικής χηµείας απαντά ορισµένες φορές στα προγράµµατα αυτοτελώς. Ταυτόχρονα,
στο µεν χειµερινό εξάµηνο παρέδιδε ένα δίωρο µάθηµα «χηµικοφαρµακευτικών
σκευασιών», στο δε θερινό ένα δίωρο µάθηµα συνταγολογίας, το οποίο αφορούσε τη
διδασκαλία της σύνθεσης των φαρµάκων και των ιατρικών συνταγών. Τέλος, όταν το 1850
απαλλάχθηκε από τη διδασκαλία της βοτανικής, ο Λάνδερερ ανέγραφε στα προγράµµατα
κάθε εξάµηνο τα «γυµνάσµατα» στην αναλυτική χηµεία, τις χηµικές εργασίες, τις χηµικές
σκευασίες ή τη συνταγολογία, µε άλλα λόγια την πρακτική διδασκαλία στις τεχνικές
κυρίως της ποιοτικής αναλύσεως, ώστε οι φαρµακοποιοί, αλλά και οι γιατροί, να είναι σε
θέση να παρασκευάζουν και να ελέγχουν τις διάφορες φαρµακευτικές σκευασίες. Το
γεγονός ότι συχνά δεν αναφέρονται οι ηµέρες και οι ώρες του συγκεκριµένου µαθήµατος
υποδηλώνει ότι ενδεχοµένως η συγκεκριµένη διδασκαλία δεν υπήρξε τακτική, ενώ είναι
σίγουρο ότι ο Λάνδερερ επιδείκνυε αυτές τις τεχνικές χωρίς να ασκούνται οι ίδιοι οι
φοιτητές.
Ένα

χαρακτηριστικό

που

διαφοροποιεί

τον

Λάνδερερ

από

κάθε

άλλο

πανεπιστηµιακό καθηγητή είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε για την έκδοση
διδακτικών εγχειριδίων, προσφέροντας έτσι σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα µια
σειρά βασικών βιβλίων, αρχής γενοµένης από ένα εγχειρίδιο χηµείας. Το 1840 εκδόθηκε ο
πρώτος τόµος του, τον οποίο συνυπέγραψε µε τον αυλικό φαρµακοποιό Ιωσήφ Σαρτώρη.

36

Ξαυέριος Λάνδερερ, Εγχειρίδιον της Βοτανικής, Αθήνα 1845, στ΄.
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Περιλάµβανε την ανόργανη χηµεία και ορισµένες πρακτικές εφαρµογές της37. Στον
πρόλογο του βιβλίου αναφέρεται ότι η συγγραφή του είχε ξεκινήσει πέντε χρόνια
νωρίτερα, ωστόσο καθυστέρησαν την έκδοση ώστε να συµπεριληφθούν και νέες
ανακαλύψεις, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν ακολούθησε αµέσως ο δεύτερος τόµος µε τη
χηµεία των οργανικών σωµάτων, που τελικά κυκλοφόρησε το 1842 από τον Λάνδερερ,
ταυτόχρονα µε ένα µικρό εγχειρίδιο αναλυτικής χηµείας38. Οι όροι «χηµεία των οργανικών
σωµάτων» ή «οργανική χηµεία» εναλλάσσονταν ακόµα συχνά εκείνη την εποχή µε τον
όρο «φυτική και ζωική χηµεία», καθώς κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα οι
οργανικές ενώσεις δεν ταξινοµούνταν µόνο σύµφωνα µε τις χηµικές λειτουργίες τους ως
οξέα, βάσεις κ.λπ., αλλά και σύµφωνα µε την πρωταρχική πηγή τους, φυτική ή ζωική.

Οι τρεις τόµοι συνολικά αποτελούν ένα ενηµερωµένο και ογκώδες εγχειρίδιο που
πλησιάζει τις 1.100 σελίδες ογδόου σχήµατος. Πρότυπο για τη συγγραφή του υπήρξε το
δίτοµο έργο Lehrbuch der Chemie (1830) του Heinrich August Vogel (1778-1867),
καθηγητή φαρµακευτικής στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου και δασκάλου και των δύο
συγγραφέων. Στην πραγµατικότητα το ελληνικό εγχειρίδιο αποτελεί σε µεγάλο βαθµό
37

Ξαυέριος Λάνδερερ, Ιωσήφ Σαρτώρης, Χηµεία. Πρώτος τόµος: Χηµεία των ανοργανικών σωµάτων, Αθήνα
1840. Ο Josef Sartori (1809-1880) γεννήθηκε στο Μόναχο και σπούδασε φαρµακευτική στο Πανεπιστήµιο
της πόλης. Το 1833 ήρθε µε τον Όθωνα στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του αυλικού φαρµακοποιού, ενώ µετά
την έξωση του Όθωνα το 1862 αναχώρησε και αυτός οικογενειακώς για το Μόναχο, όπου και έζησε την
υπόλοιπη ζωή του. Πέρα από τη βοήθεια που προσέφερε στο Βασιλικό Φαρµακείο, ο Σαρτώρης έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βοτανική, συµβάλλοντας ενεργά στη γνώση της ελληνικής χλωρίδας, µέσω
εκδροµών στις διάφορες επαρχίες της χώρας, και συνεργαζόµενος στενά µε τον Heldreich. Ο τελευταίος
δηµοσίευσε και τη νεκρολογία του τόσο στα ελληνικά όσο και στα γερµανικά. Βλ. Θ. ∆ε Χέλδραϊχ, «Josef
Sartori», ∆ελτίον της Εστίας, αρ. 195, 21 Σεπτεµβρίου 1880 και Botanisches Centralblatt 1 (1880): 11821184.
38
Ξαυέριος Λάνδερερ, Χηµεία. ∆εύτερος τόµος: Χηµεία των οργανικών σωµάτων, Αθήνα 1842, και του ιδίου,
Στοιχεία της Αναλυτικής Χηµείας, ως παράρτηµα των δύο τόµων της γενικής χηµείας, Αθήνα 1842.
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µετάφραση του πρωτότυπου γερµανικού έργου. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των δύο
συγγραφέων, χρησιµοποίησαν επίσης διάφορα περιοδικά συγγράµµατα, αλλά και τα
αντίστοιχα εγχειρίδια του «ήρωος της χηµείας» Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), τα
οποία είχαν ήδη µεταφραστεί στα γερµανικά.
Το βιβλίο του Λάνδερερ υπήρξε η πρώτη χηµεία που εκδόθηκε µετά από εκείνη του
«Αδήτου» και παρέµεινε µοναδική για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πέντε χρόνια αργότερα
εκδόθηκαν στην Κέρκυρα τα µαθήµατα που δίδασκε ο Αθανάσιος Πολίτης (τ.18ου αι.1864) στην ιατρική σχολή της Ιονίου Ακαδηµίας39. Ο Πολίτης σπούδασε ιατρική στο
Πανεπιστήµιο της Παβίας και ακολούθως φυσική και χηµεία στο Παρίσι, ενώ επανέλαβε
τις τελευταίες σπουδές του µε τη βοήθεια του Guilford, ο οποίος τον προόριζε για
καθηγητή στην Ακαδηµία, όπου τελικά ο Πολίτης δίδαξε χηµεία, φαρµακευτική και
τοξικολογία µέχρι το τέλος της ζωής του, δηµιουργώντας παράλληλα και ένα χηµικό
εργαστήριο40. Το εγχειρίδιό του είναι αρκετά συνοπτικότερο από το αντίστοιχο του
Λάνδερερ, ενώ ουσιαστικά παρέµεινε ηµιτελές, καθώς ο δεύτερος τόµος που σκόπευε να
εκδώσει ο συγγραφέας του δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Στο Λεξικό των αδελφών Βοβολίνη
αναφέρεται ότι τον Αύγουστο του 1844 ο Ιωάννης Κωλέττης ζήτησε από τον Πολίτη να
αναλάβει τη διδασκαλία της χηµείας στο Πανεπιστήµιο, παίρνοντας προφανώς τη θέση
του Λάνδερερ που είχε απολυθεί, ωστόσο για άγνωστους λόγους ο Πολίτης δεν
αποδέχθηκε την πρόταση.
Ο Λάνδερερ το 1861 εξέδωσε ένα νέο εγχειρίδιο χηµείας, αυτή τη φορά µε
διαφορετική µορφή41. Έχοντας ως υπόδειγµα το έργο Examinatorium der Chemie του
γερµανού Theodor Schramm, παρέθεσε την ύλη υπό µορφή ερωταποκρίσεων, µε σκοπό να
βοηθήσει τους φοιτητές να αντεπεξέλθουν στις προφορικές εξετάσεις. Παράλληλα, από τη
δεκαετία του 1840 εξέδωσε συγγράµµατα όχι µόνο για κάθε µάθηµα που δίδαξε, αλλά και
για άλλα µαθήµατα των φοιτητών του, για τα οποία απουσίαζαν αντίστοιχα ελληνικά
βιβλία. Έτσι, τη χηµεία ακολούθησαν τα εγχειρίδια της τοξικολογίας (1843), της
ζωολογίας µε έµφαση στη χρήση των ζωικών προϊόντων στην ιατρική (1844), της
φαρµακολογίας (1845), της βοτανικής (1845), περί χηµικής εξέτασης των φαρµάκων
(1846), της συνταγολογίας (1846), το οποίο εκδόθηκε αργότερα άλλες δύο φορές (1858,
1869), της ορυκτολογίας (1848), της φαρµακευτικής χηµείας (1847), που δέκα χρόνια
39

Αθανάσιος Πολίτης, Στοιχεία Χηµείας, Τόµος πρώτος, Κέρκυρα 1847.
Για τον Πολίτη βλ. το σχετικό λήµµα στο Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Β΄,
482-494.
41
Ξ. Λάνδερερ, Χηµεία γενική, συµπεριλαµβάνουσα την ανόργανον, οργανικήν και αναλυτικήν χηµείαν,
Αθήνα 1861.
40
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αργότερα συµπλήρωσε µε ένα νέο εγχειρίδιο, και τέλος περί χηµικής και µικροσκοπικής
εξέτασης των ρευστών του ανθρώπινου οργανισµού (1848)42. Αναµφίβολα πρόκειται για
ένα εγχείρηµα µοναδικό στα πανεπιστηµιακά χρονικά, το οποίο γίνεται ακόµα πιο
εντυπωσιακό αν ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες που αντιµετώπιζε ο συγγραφέας µε την
ελληνική γλώσσα, κάτι που δεν σταµάτησε να επαναλαµβάνει στους προλόγους του, σε
µια εποχή µάλιστα που η χηµική ονοµατολογία και η καθιέρωση των χηµικών τύπων όχι
µόνο αποτελούσε διεθνές ζητούµενο, αλλά έθετε επιτακτικά το ζήτηµα της ελληνικής
επιστηµονικής ορολογίας.
Τέλος, ο Λάνδερερ δίδαξε επίσης και στο κυριακάτικο Σχολείο των Τεχνών, όπου
τον Μάρτιο του 1839 διορίστηκε ως άµισθος διδάσκαλος του µαθήµατος της χηµείας των
τεχνών. Μετά την απόλυσή του τον Σεπτέµβριο του 1843, διορίστηκε ξανά ως άµισθος το
1845. Όταν αποφασίστηκε η διδασκαλία της χηµείας στο καθηµερινό σχολείο και
διορίστηκε γι’ αυτό έµµισθος καθηγητής, ο Λάνδερερ παραιτήθηκε το 1853 για λόγους
ευθιξίας, αναλαµβάνοντας ξανά τον επόµενο χρόνο, αυτή τη φορά µε µισθό, και
διδάσκοντας µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1863. Τα µαθήµατά του στο Πολυτεχνείο
επικεντρώνονταν περισσότερο στις εφαρµογές της χηµείας στη βιοτεχνία, τη βιοµηχανία,
τη γεωργία και τον καθηµερινό βίο, αποβλέποντας όχι µόνο στη γενική µόρφωση των
µαθητών του σχολείου, αλλά και στη διδασκαλία θεµάτων που τους ενδιέφεραν ως
επαγγελµατίες. Έτσι, η αναγγελία του µαθήµατος µε τίτλο «οποία τα είδη των υδάτων,
τίνα τα µέσα της διαγνώσεως, ανάλυσις του ύδατος, ιδιότητες του υδρογόνου, σύνθεσις
του ύδατος, τίνα τα φαινόµενα εν τη συνθέσει και τις η εφαρµογή αυτών εις τας τέχνας»,
συνοδευόταν από την ακόλουθη προτροπή: «Συσταίνεται το αυριανόν µάθηµα προ πάντων
εις τους βαφείς, έχοντας µεγίστην της γνώσεως των ποιοτήτων των υδάτων ανάγκην»43.
Τα µαθήµατα συνοδεύονταν από τις απαραίτητες πειραµατικές επιδείξεις, προκαλώντας
συχνά το αδιαχώρητο στις αίθουσες των παραδόσεων, ενώ, ακολουθώντας την πάγια
τακτική του, ο Λάνδερερ σύντοµα εξέδωσε το σχετικό εγχειρίδιο44.
Ο Αλέξανδρος Βενιζέλος (Εικ. 28), που ανέλαβε την έδρα του Λάνδερερ, γεννήθηκε
το 1812 στην Αθήνα και ανήκει στην γνωστή αθηναϊκή οικογένεια των Βενιζέλων ή
Μπενιζέλων45. Είναι γιος του Παλαιολόγου Μπενιζέλου, δηµογέροντα των Αθηνών κατά

42

Για τους πλήρεις τίτλους αυτών των έργων βλ. Βιβλιογραφία.
Παρατίθεται στο Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 91.
44
Ξαυέριος Λάνδερερ, Τεχνολογία, ήτοι Χηµεία εφηρµοσµένη εις τας τέχνας, Αθήνα 1846.
45
Για βιογραφικά στοιχεία του Βενιζέλου βλ. Γιάννης Κόκκωνας, Οι µαθητές του Κεντρικού Σχολείου (18301834), Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1997, 101-102, 597-598, 767· Konstantin Kotsowilis,
Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern (von 1826 bis 1844). Werdegang
43
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τα χρόνια του Αγώνα και ακολούθως υγειονόµου της πόλης, και αδελφός του Μιλτιάδη
Βενιζέλου µετέπειτα καθηγητή στην Ιατρική Σχολή. Ο Αλέξανδρος άκουσε τα πρώτα
µαθήµατά του από τον Γεώργιο Γεννάδιο, τον οποίο ακολούθησε στο Κεντρικό Σχολείο
της Αίγινας µετά τη σύσταση του τελευταίου. Στις αρχές του 1830 αναχώρησε για το
Μόναχο, όπου τον Απρίλιο γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου για να
σπουδάσει φυσικές επιστήµες, συνεχίζοντας το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος τις σπουδές του
στο Πανεπιστήµιο της Λειψίας µε την οικονοµική βοήθεια του ελληνικού κράτους και
εργαζόµενος παράλληλα στο ελληνικό προξενείο, ενώ σε αυτό το Πανεπιστήµιο
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας το 183546. Από τον Μάιο του 1832 µέχρι τον
Σεπτέµβριο του 1834 βρέθηκε στο Βερολίνο, όπου εργάστηκε ως γιατρός, ενώ παράλληλα
γράφτηκε και παρακολούθησε µαθήµατα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου.
Σύµφωνα µε διάφορες πηγές παρακολούθησε µαθήµατα και στο Πανεπιστήµιο της
Χαϊδελβέργης, ωστόσο το όνοµά του δεν υπάρχει στα επίσηµα µητρώα του ιδρύµατος
Συνεπώς αυτό ενδεχοµένως το έπραξε έχοντας το καθεστώς του ακροατή47.

Εικ. 28: Αλέξανδρος Βενιζέλος (1812-1862)
(Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής.)

Επιστρέφοντας στην Αθήνα εργάστηκε ως αστίατρος και στις αρχές του θερινού
εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 1839-1840 αιτήθηκε υφηγεσίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου. Στις 4 Απριλίου του 1840 έγινε δεκτός για τη διδασκαλία του µαθήµατος
της φαρµακευτικής και αναλυτικής χηµείας, αποτελώντας τον πρώτο υφηγητή της Σχολής,
und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, [Μόναχο 1995], 117-120· Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, Ζ΄, 49 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 8.
46
Το έτος αυτό δίνεται από το αρχείο του Πανεπιστηµίου της Λειψίας. Βλ. http://www.archiv.uni-leipzig.de
(τελευταία επίσκεψη 12/3/2012).
47
Βλ. Gustav Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg. Fünfter Teil von 1807 bis 1846, Heidelberg
1904. Τα µητρώα αυτά είναι προσβάσιµα στον ιστότοπο του Αρχείου του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης:
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/unihdmatrikel.html (τελευταία επίσκεψη 12/3/2012).
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σε µια εποχή µάλιστα που αυτή δεν έδειχνε ιδιαίτερη προθυµία να εκµεταλλευτεί το θεσµό
της υφηγεσίας48. Ωστόσο, η ανάγκη αυτού του µαθήµατος για την εκπαίδευση των ιατρών
και των φαρµακοποιών φαίνεται ότι υπερίσχυσε, δεδοµένου ότι ο Λάνδερερ παρέδιδε την
ίδια εποχή ένα γενικότερο µάθηµα χηµείας. Ο Βενιζέλος ξεκίνησε τη διδασκαλία του από
το ακαδηµαϊκό έτος 1841-1842, παραδίδοντας το επόµενο διάστηµα «µετ’ ευστόχου και
επιστηµονικής µεθόδου»49 µαθήµατα φαρµακευτικής και ιατρικής χηµείας, ενώ αργότερα
πρόσθεσε στα προγράµµατα µαθήµατα «αναλυτικής χηµείας και στοιχειοµετρίας»,
«φυσιολογικής χηµείας», αλλά και «γενικής χηµείας». Έτσι, την περίοδο αυτή
συνυπάρχουν δύο διδάσκοντες, οι οποίοι, σε αντίθεση µε την περίπτωση της φυσικής,
φαίνεται να λειτουργούν συµπληρωµατικά. Η διδασκαλία του Βενιζέλου κρίθηκε ευµενώς
από τις πανεπιστηµιακές αρχές και, δεδοµένου ότι θεωρήθηκε απαραίτητη η έναρξη του
µαθήµατος της χηµείας κάθε ακαδηµαϊκό έτος, τον Ιούνιο του 1842 αποφασίστηκε να
συσταθεί στο Υπουργείο ως «άξιος του καθηγητικού βαθµού», αλλά και ως «ωφέλιµος
συγχρόνως», καθώς έτσι τα µαθήµατα της χηµείας θα µπορούσαν «και ακριβέστερον να
παραδίδωνται και ταχύτερον ν’ ανακυκλώνται»50.
Τελικά, µετά την απόλυση του Λάνδερερ, ο Βενιζέλος ανέλαβε στις 11 Σεπτεµβρίου
1843 την έδρα της γενικής πειραµατικής χηµείας, οπότε και αυτός µε τη σειρά του
µετέβαλε τα µαθήµατα που παρέδιδε. Έτσι, τώρα δίδασκε ένα µάθηµα γενικής
πειραµατικής χηµείας, µε διάρκεια που σταδιακά έφθασε τις τέσσερις ώρες εβδοµαδιαίως,
το οποία περιλάµβανε την ανόργανη και την οργανική χηµεία, µε την τελευταία να
διατηρεί συχνά την ονοµασία της φυτικής και ζωικής χηµείας. Η διάρκεια αυτού του
µαθήµατος συχνά υπερέβαινε το ακαδηµαϊκό έτος, ωστόσο ο Βενιζέλος ξεκινούσε κάθε
χρόνο το µάθηµα από την αρχή για τους νέους φοιτητές, διδάσκοντας επιπλέον ώρες. Τα
πρώτα χρόνια της καθηγεσίας του προκήρυσσε επιπλέον ένα µάθηµα µε τίτλο «στοιχεία
αναλυτικής χηµείας και στοιχειοµετρίας», µε παράλληλη πρόβλεψη για χηµικές ή
φαρµακευτικές «εργασίες» στο χηµείο του Πανεπιστηµίου, ωστόσο σύντοµα το µάθηµα
αυτό σταµάτησε. Παρότι δεν έχουν καταγραφεί αντιθέσεις µεταξύ των τακτικών
καθηγητών αναφορικά µε τον εργαστηριακό εξοπλισµό, όπως συνέβη στην περίπτωση της
φυσικής, δεν είναι ξεκάθαρη η έκταση κατά την οποία ο Βενιζέλος χρησιµοποιούσε το
χηµικό εργαστήριο του Πανεπιστηµίου. Η απάλειψη της σχετικής διδασκαλίας από τα
προγράµµατα υποδεικνύει ότι τέτοιου είδους εργασίες αναλάµβανε µόνο ο Λάνδερερ, µε
48

Βλ. σχετικά Π. Γ. Κιµουρτζής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1860): οι πρώτες γενεές των διδασκόντων,
269-271.
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Λογοδοσία Ν. Κωστή, 1841/42, 11.
50
Π. Σ., 15 Ιουν. 1842.
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τον Βενιζέλο πιθανώς να περιορίζεται στις απαραίτητες για τη διδασκαλία του
πειραµατικές επιδείξεις.
Ο Βενιζέλος το 1854 ζήτησε τη µετατροπή ενός δωµατίου της βόρειας πτέρυγας στο
ισόγειο του Πανεπιστηµίου σε χηµικό εργαστήριο, έχοντας τη σύµφωνη γνώµη του
Λάνδερερ, που θεωρούσε ανεπαρκή και τον δικό του χώρο. Πράγµατι, η Σύγκλητος
ενέκρινε αυτή τη µετατροπή51. Τον επόµενο χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο
εργαστήριο από τον αρχιτέκτονα του Πανεπιστηµίου ∆ηµήτριο Ζέζο υπό την επίβλεψη του
Βενιζέλου. Έτσι, από «εν τινι καθύγρω της πρώτης πτέρυγος υπογείω, όπου αίτε χηµικαί
οισίαι και τα αγγεία εφθείροντο, και τα χηµικά πειράµατα δεν ήτο δυνατόν να γίνωνται
ανέτως και επί τη δεούση ωφελεία των φοιτητών», µε το νέο χηµικό εργαστήριο «τα τε
πειράµατα ευχερώς γίνονται, και αι αναγκαίαι εις αυτά ουσίαι και τα αγγεία καλώς
διατηρούνται, και η προσήκουσα εκ της χρήσεως αυτών ωφέλεια προσγίνεται εις τους
φοιτητάς»52. Το παλαιότερο υπόγειο εργαστήριο παρέµεινε στην αποκλειστική
δικαιοδοσία του Λάνδερερ για τις ανάγκες του µαθήµατος της φαρµακευτικής χηµείας.
Πάντως, ακόµα και µετά τη συγκρότηση του νέου εργαστηρίου ο Βενιζέλος δεν
ανέγραψε κάποιο σχετικό µάθηµα στα προγράµµατα, οπότε µπορούµε βάσιµα να
υποθέσουµε ότι χρησιµοποίησε το εργαστήριο αποκλειστικά για τις ανάγκες των
πειραµατικών επιδείξεων. Από την άλλη πλευρά, σε καµία βιβλιογραφία δεν υπάρχει
οποιοδήποτε έργο του, πέρα από µια µελέτη «περί πυρετών» που αναφέρει ο Μ.
Στεφανίδης στην Ιστορία του. Ο µόνος τρόπος για να εκτιµήσουµε την επιστηµονική
προσωπικότητά του είναι η βιβλιοθήκη του, καθώς µετά τη δωρεά της στο Πανεπιστήµιο
από την κόρη του δηµοσιεύτηκε ο κατάλογος των βιβλίων που περιλάµβανε53. Η
βιβλιοθήκη αυτή αποτελείται από 143 σώµατα σε 689 τόµους και περιλαµβάνει σχεδόν
αποκλειστικά γερµανικά συγγράµµατα, κυρίως χηµείας και δευτερευόντως ιατρικής και
φυσικής ιστορίας. Φαίνεται να συγκροτήθηκε κατά την περίοδο που ο Βενιζέλος
βρισκόταν στη Γερµανία, καθώς περιλαµβάνονται πολλά κλασσικά συγγράµµατα από τα
τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ τα βιβλία που εκδόθηκαν µετά την
επιστροφή του στην Αθήνα είναι πολύ λίγα. Μεταξύ των νεότερων εγχειριδίων χηµείας
που µπορούν να θεωρηθούν ενηµερωµένα, ξεχωρίζουν τα καθιερωµένα εγχειρίδια του
Berzelius και των Leopold Gmelin (1788-1853) και Eilhard Mitscherlich (1794-1863),
καθηγητών στη Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο αντίστοιχα, αλλά και η γερµανική
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Π. Σ., 16 Ιουλ. και 20 Σεπ. 1854.
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µετάφραση του κλασικού εγχειριδίου εφαρµοσµένης χηµείας του Jean Baptiste Dumas
(1800-1884). Τέλος, υπάρχουν και ορισµένα περιοδικά, όπως το Annalen der Chemie und
Pharmacie των Liebig και Friedrich Wöhler (1800-2882), το Annales de chimie et de
physique ή το Annalen der Physik und Chemie, όλα όµως βρίσκονται σε ελλιπείς ή
αποσπασµατικές σειρές.
Παρόλο που τα µαθήµατα και των δύο καθηγητών της χηµείας απευθύνονταν
ουσιαστικά στους υποψήφιους γιατρούς και φαρµακοποιούς, η Ιατρική Σχολή εξέφρασε
τουλάχιστον δύο φορές τις ενστάσεις της για το περιεχόµενο αυτών των µαθηµάτων,
τονίζοντας ότι ο Λάνδερερ ασχολούνταν περισσότερο µε το γενικότερο µέρος της χηµείας,
παραµελώντας τη φαρµακευτική και την αναλυτική χηµεία, ζητώντας από τον µεν
καθηγητή της γενικής χηµείας την ενασχόληση και µε την αναλυτική χηµεία, από τον δε
καθηγητή της φαρµακευτικής χηµείας την παράδοση ασκήσεων για τη σύνθεση των
φαρµάκων, αλλά και του µαθήµατος της φαρµακογνωσίας54. Παράλληλα, τον Ιανουάριο
του 1850 ανέθεσε στον Σταµάτιο ∆. Κρίνο (1815-1886) την υφηγεσία του µαθήµατος της
«οργανικής χηµείας εφηρµοσµένης εις την φυσιολογίαν». Ο Κρίνος γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, φοίτησε στο Ιατροχειρουργικό Σχολείο, όπου έλαβε δίπλωµα
φαρµακοποιού, και συνέχισε τις σπουδές χηµείας και βοτανικής αρχικά στην Πίζα και
ακολούθως στο Παρίσι, χωρίς όµως να λάβει κάποιο πτυχίο εκεί55. Στο Πανεπιστήµιο
δίδαξε επί έξι εξάµηνα το µάθηµα που του ανατέθηκε, εγκαταλείποντας στη συνέχεια, για
να επανέλθει το 1861 και να αναλάβει την έδρα της φαρµακολογίας που δηµιουργήθηκε.
Παρατηρούµε, λοιπόν, µια τάση της Ιατρικής να εκφέρει άποψη και να διεκδικήσει
ορισµένα µαθήµατα χηµείας που διδάσκονταν από το φυσικό τµήµα της Φιλοσοφικής, µια
στάση που δικαιολογείται ασφαλώς από το γεγονός ότι οι φοιτητές της Ιατρικής
αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του ακροατηρίου τους.
Το 1860 ο Αλέξανδρος Βενιζέλος σταµάτησε τη διδασκαλία του λόγω χρόνιας
ασθένειας. Μετέβη στο Μεσολόγγι για να αναρρώσει, όπου όµως τελικά απεβίωσε τον
Ιούνιο του 1862. Η µη διδασκαλία των σχετικών µαθηµάτων, σε συνδυασµό µε το νέο
κλίµα που δηµιούργησαν τα γεγονότα του 1862, οδήγησαν το φθινόπωρο του 1863 στην
αποδοχή από τη Φιλοσοφική τριών νέων υφηγητών για τη διδασκαλία της χηµείας, τους
Αναστάσιο Χρηστοµάνο, Γεώργιο Ζαβιτσάνο και Ιωάννη Ιωάννου. Αυτοί αµέσως ζήτησαν
τη χρήση του χηµείου για τις παραδόσεις τους, προκαλώντας αναστάτωση και την
54
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αντίδραση του Λάνδερερ, ωστόσο η Σύγκλητος αποφάσισε να επιτραπεί στον
Χρηστοµάνο η χρήση των οργάνων µε δική του ευθύνη και έξοδα56. Περίπου δύο χρόνια
αργότερα ο Λάνδερερ ζήτησε την απαλλαγή του από τη διεύθυνση του πανεπιστηµιακού
χηµείου και την ανάθεσή της σε έναν εκ των υφηγητών, χωρίς όµως το αίτηµά του να γίνει
άµεσα αποδεκτό57. Η διαφαινόµενη παραίτηση του Λάνδερερ από την πανεπιστηµιακή
διδασκαλία ολοκληρώθηκε τυπικά στις 17 Ιανουαρίου 1869, οπότε ζήτησε την απαλλαγή
του από την καθηγεσία, και το αίτηµα έγινε αποδεκτό. Λίγο αργότερα ζήτησε από τη
Σύγκλητο να αγοράσει το Πανεπιστήµιο τις φαρµακολογικές και ορυκτολογικές συλλογές
που διέθετε, οι οποίες του ήταν άχρηστες µετά την «απόλυσίν του», αλλά ιδιαίτερα
χρήσιµες στον διάδοχό του. Με αυτή την ευκαιρία ο Φ. Ιωάννου παρατηρεί: «δεν έχω να
παρατηρήσω τι ως προς την µετάβασίν του εις τους συνταξιούχους, διότι τούτο εζήτει ο
ίδιος· αλλ’ έπρεπε να τηρηθή αυτώ ο βαθµός του επιτίµου καθηγητού, ως εγένετο εις τον
µακαρίτην Μισαήλ, τον Ασώπιον και εις τον αρχιερές Λυκούργον. Είναι άδικον µετά
τόσων ετών διδασκαλίαν να στερηθή του βαθµού του καθηγητού»58. Η Σύγκλητος
αποφάσισε να διαβιβαστεί στο Υπουργείο αυτό το αίτηµα, ενώ ο υπουργός είχε
ενηµερώσει ότι αυτό έπρεπε να γίνει δια νόµου, όταν θα επικυρωνόταν ο συζητούµενος
οργανισµός του Πανεπιστηµίου. Τελικά ο Λάνδερερ έλαβε τον τίτλο του επίτιµου
καθηγητή στις 26 Ιουνίου 1875.
Μετά το µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο παρέµεινε κενή η έδρα της γενικής
πειραµατικής χηµείας, το Υπουργείο προχώρησε τελικά στο διορισµό του Αναστασίου
Χρηστοµάνου στην έδρα της γενικής πειραµατικής χηµείας. Επιπλέον, η παραίτηση του
Λάνδερερ οδήγησε την επόµενη ηµέρα στον διορισµό του Γεωργίου Ζαβιτσάνου στην
έδρα της φαρµακευτικής χηµείας. Όπως είδαµε και στο τρίτο κεφάλαιο, κατά την
εξιστόρηση των ενεργειών για την οικοδόµηση Χηµείου, ο διορισµός αυτών των δύο
καθηγητών συνοδεύτηκε από νέες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και το ρόλο της χηµείας,
συνεπώς η δεκαετία του 1860 συνιστά µια τοµή για την πανεπιστηµιακή παρουσία αυτού
του µαθήµατος.
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Ο Χρηστοµάνος και η γενική πειραµατική χηµεία

Ο Αναστάσιος Χρηστοµάνος (Εικ. 29) γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1841 στη
Βιέννη59. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, καταγόταν από το Μελένικο, µια µικρή πόλη στα
βουνά της Ροδόπης, που σήµερα ανήκει στη Βουλγαρία. Βρέθηκε στη Βιέννη µετά την
έναρξη του Αγώνα, όπου παντρεύτηκε την Μαρία Καζάση, κόρη εµπόρου από τη Νάουσα,
και ασχολήθηκε και ο ίδιος µε το εµπόριο. Το 1855 ήρθε στην Αθήνα και δηµιούργησε µία
εταιρεία «λεωφορείων», η οποία λειτούργησε µέχρι το θάνατό του τον Αύγουστο του
1861. Ο Αναστάσιος παντρεύτηκε την κόρη του βαυαρού ιατρού του Όθωνα Lindermayer,
Αθηνά, το γένος Βενιζέλου, και από το γάµο του απέκτησε µία κόρη και τέσσερις γιους.
Από τους τελευταίους γνωστότεροι είναι ο Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος (1867-1911),
πεζογράφος, ποιητής, δραµατουργός και ιδρυτής του θεάτρου «Νέα Σκηνή», και ο
Αντώνιος Χρηστοµάνος (1870-1933), ιατρός, καθηγητής του Πανεπιστηµίου και
πολιτικός. Από τους άλλους δύο γιους του, ο ένας σταδιοδρόµησε στο Ναυτικό και ο
άλλος ως τραπεζικός υπάλληλος. Η αδελφή του Αναστάσιου, Αικατερίνη ΧρηστοµάνουΛασκαρίδου, υπήρξε διευθύντρια του «Ελληνικού Παρθεναγωγείου» της Αθήνας, ένα από
τα σηµαντικότερα σχολεία για την εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στη χώρα µας60.
Ο Αναστάσιος διδάχθηκε τα πρώτα γράµµατα κατ’ οίκον από έλληνες διδασκάλους
και ακολούθως φοίτησε στο «βιοτεχνικό» γυµνάσιο (Realgymnasium) της Βιέννης, ενώ
αναφέρεται ότι παρακολουθούσε τα κυριακάτικα µαθήµατα χηµείας και φυσικής που
παρέδιδαν οι καθηγητές Anton Schrötter von Kristelli (1802-1875) και Franz Josef Pisko
(1827-1888), αντίστοιχα, στο Πολυτεχνείο της Βιέννης. Μετά την αποφοίτησή του, το
1858, ήρθε στην Αθήνα και, παρότι παροτρύνθηκε να γραφτεί στο Πανεπιστήµιο,
αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την
απόφαση αναφέρεται ότι διαδραµάτισε ο Φίλιππος Ιωάννου, φίλος της οικογένειας,
αποκαλύπτοντας
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Αρχιµήδης 7 (1906-7), 63-64· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Κ∆΄, 710· Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄,
12-14· Εµ. Ιω. Εµµανουήλ, Ιστορία της φαρµακευτικής, 713-716· Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 502· Ιωάννης ∆. Κανδήλης, «Ξαβ. Λάνδερερ και Αναστ. Χρηστοµάνος: Οι δύο
πρώτοι µεγάλοι διδάσκαλοι της Χηµείας στην Ελλάδα», Βιοµηχανική Επιθεώρησις 49 (1981): 565-569 και
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φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, στο ελληνικό Πανεπιστήµιο. Καθώς ο Χρηστοµάνος είχε
ήδη επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πολυτεχνείο της Βιέννης, ξεκίνησε να
παρακολουθεί εκεί τα µαθήµατα, ωστόσο δύο µήνες µετά διέκοψε τη φοίτησή του και,
σύµφωνα µε ορισµένες βιογραφικές πηγές, παρακολούθησε από ένα εξάµηνο στα
Πανεπιστήµια του Giessen και του Βερολίνου. Όµως, τουλάχιστον για το πρώτο από αυτά,
γνωρίζουµε ότι δεν πραγµατοποίησε κανονική εγγραφή61, οπότε ενδεχοµένως να
παρακολούθησε για λίγο ορισµένα µαθήµατα. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι, παρότι
το Giessen συνέχιζε να προσελκύει αρκετούς φοιτητές χηµείας, ο ίδιος ο Liebig από το
1851 βρισκόταν στο Μόναχο και στο νέο ινστιτούτο που του παραχωρήθηκε εκεί.
Το χειµερινό εξάµηνο του 1859 ο Χρηστοµάνος ξεκίνησε τις σπουδές του στην
Πολυτεχνική Σχολή της Καρλσρούης, όπου λειτουργούσε και χηµικο-τεχνική σχολή, σε
µια περίοδο µάλιστα που το ίδρυµα αναβαθµιζόταν σταδιακά, ώστε να αποκτήσει τελικά
το καθεστώς του Technische Hochschule. Το µάθηµα της χηµείας δίδασκε ο Karl Weltzien
(1813-1870), πρώην βοηθός του Wöhler στο Göttingen, ο οποίος είχε δηµιουργήσει νέα
χηµικά εργαστήρια για τις ανάγκες της διδασκαλίας και της έρευνας. Ο Weltzien έχει
µείνει γνωστός στην ιστορία της χηµείας ως ένας από τους οργανωτές του Συνεδρίου που
πραγµατοποιήθηκε στην Καρλσρούη τον Σεπτέµβριο του 1860, όταν 140 χηµικοί από
δώδεκα χώρες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν για άτοµα, µόρια και χηµικά
ισοδύναµα, σε µια προσπάθεια να καταλήξουν σε κάποια συµφωνία σχετικά µε την
ονοµατολογία, τον συµβολισµό και κυρίως το σύστηµα των ατοµικών βαρών, ώστε να
ξεπεράσουν την χαοτική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κλάδος. Το Συνέδριο της
Καρλσρούης µπορεί να µην κατέληξε σε κάποια άµεση συµφωνία, ωστόσο έµεινε στην
ιστορία για το σύστηµα των ατοµικών βαρών που πρότεινε ο Stanislao Cannizzaro (18261910) και ως σύµβολο της ανάδυσης µιας νέας χηµείας62. Παρότι ο Χρηστοµάνος
βρισκόταν ακόµα στην Καρλσρούη αυτή την περίοδο, είναι αµφίβολο κατά πόσο µπόρεσε
να παρακολουθήσει αυτοπροσώπως το συνέδριο, ωστόσο είναι βέβαιο ότι του άσκησε
σηµαντική επίδραση, καθώς σε ολόκληρη τη ζωή του παρέµεινε φανατικός υπέρµαχος της
ατοµικής θεωρίας.
Σύµφωνα µε τον Ν. Γερµανό, τον Μάρτιο του 1861 ο Χρηστοµάνος συνέχισε τις
σπουδές του στη Χαϊδελβέργη, ωστόσο σύµφωνα µε το µητρώο του Πανεπιστηµίου η
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επίσηµη εγγραφή του φέρει ηµεροµηνία 26 Οκτωβρίου 186163. Η επιλογή της
Χαϊδελβέργης ασφαλώς δεν υπήρξε τυχαία, καθώς εκείνη την περίοδο δεκάδες νέοι από τη
Γερµανία και το εξωτερικό συνέρεαν εκεί για να εργαστούν στη χηµεία και τη φυσική στα
εργαστήρια των δύο µεγάλων ονοµάτων του Πανεπιστηµίου, του Robert Bunsen (18111899) και του Gustav Kirchhoff (1824-1887), οι οποίοι λίγο πριν είχαν ανακαλύψει και
ανέπτυσσαν τη µέθοδο της φασµατοσκοπικής ανάλυσης. Παράλληλα, την ίδια περίοδο στη
Χαϊδελβέργη διδάσκει και ο Hermann Helmholtz, από την έδρα της φυσιολογίας ακόµα,
προσφέροντας άλλο ένα παράδειγµα για τη συνεργασία µεταξύ των διάφορων
επιστηµονικών κλάδων. Ο Henry Roscoe έφθασε ως προχωρηµένος φοιτητής στη
Χαϊδελβέργη το 1853, αναπτύσσοντας έκτοτε µια στενή φιλία και συνεργασία µε τον
Bunsen. Στα αποµνηµονεύµατά του περιγράφει εξαιρετικά το κλίµα και τη ζωή στη
Χαϊδελβέργη αυτό το διάστηµα, τον τρόπο εργασίας του Bunsen και του Kirchhoff, αλλά
και τις στενές φιλίες που αναπτύσσονταν µεταξύ νέων που αργότερα θα εξελίσσονταν σε
σηµαντικούς επιστήµονες64. Εκεί διαβάζουµε για το ενδιαφέρον που έδειχνε ο Bunsen για
τους αρχάριους φοιτητές: «Το να εργάζεται κάποιος µε τον Bunsen ήταν πραγµατικά
ευχάριστο. ∆εν περιόριζε την προσοχή του µόνο σε εκείνους που ασχολούνταν µε την
πρωτότυπη έρευνα· ακόµα και ο αρχάριος είχε το προνόµιο να βλέπει πώς εργαζόταν ο
∆άσκαλος, ενώ ορισµένες από τις στοιχειωδέστερες εργασίες της αναλυτικής χηµείας
επιδεικνύονταν από τον ίδιο στον πάγκο του µαθητή»65. Οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν
επισηµάνει τη µεγαλύτερη ενασχόληση του Bunsen µε τους νέους φοιτητές, παρά µε τους
προχωρηµένους, την αφοσίωσή του στη διδασκαλία, την αδιαφορία του για την οργανική
χηµεία, συνεπώς την αποτυχία του να συγκροτήσει κάποια ερευνητική σχολή. Ωστόσο, τα
ίδια στοιχεία ήταν αυτά που εξασφάλιζαν τη βαθύτατη εξοικείωση µε τις τεχνικές της
αναλυτικής χηµείας.
Τη χρονιά, λοιπόν, που ο Χρηστοµάνος βρέθηκε στη Χαϊδελβέργη είχε την ευκαιρία
να εργαστεί στο εργαστήριο του Bunsen, να ακούσει µαθήµατα θεωρητικής και
πειραµατικής φυσικής από τον Kirchhoff, αλλά και ορυκτολογίας από τον Johann
Reinhard Blum (1802-1883). Παράλληλα, την οργανική χηµεία δίδασκαν δύο υφηγητές,
έχοντας τα δικά τους εργαστήρια, ο Georg Ludwig Carius (1829-1875) και κυρίως ο Emil
Erlenmeyer (1825-1909), ένας από τους πρώιµους υποστηρικτές των θεωριών του August
63
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Kekulé (1829-1896) για τη δοµή των οργανικών ενώσεων. Το καλοκαίρι του 1862 ο
Χρηστοµάνος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα, προσκοµίζοντας, σύµφωνα µε τον Ν.
Γερµανό, διδακτορική διατριβή µε θέµα την ανιλίνη, µε άλλα λόγια την οργανική ένωση
που µετά τις έρευνες του Hofmann αποδείχθηκε εξαιρετικά σηµαντική για την ανάπτυξη
της νέας χηµικής βιοµηχανίας των συνθετικών χρωστικών. Παρότι δεν καταφέραµε να
εντοπίσουµε κάποια σχετική δηµοσίευση του Χρηστοµάνου, ώστε να εξακριβωθεί το
ακριβές θέµα της διατριβής του, η συγκεκριµένη ενασχόληση φανερώνει το ενδιαφέρον
του για τις βιοµηχανικές εφαρµογές της χηµείας, απότοκο των σπουδών του στο
Πολυτεχνείο της Καρλσρούης, ενώ παράλληλα εξηγεί την πληροφορία για την πρόσληψή
του ως χηµικού, µετά από σύσταση του Bunsen, σε εργαστήριο βαφών ανιλίνης στη
Φρανκφούρτη.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να παραθέσουµε και να σχολιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο
ο Ν. Γερµανός περιέγραψε τις δραστηριότητες του Χρηστοµάνου στη Χαϊδελβέργη,
πληροφορίες που συχνά επαναλαµβάνονται άκριτα ώς τις µέρες µας. ∆ιαβάζουµε λοιπόν:
Παρακολουθών δε τας εν τω Χηµείω εργασίας εγένετο και άµισθος βοηθός του
καθηγητού Bunsen, αναπληρώσας τον τότε βοηθόν, νυν δε καθηγητήν της Χηµείας εν
Στρασβούργω W. Rose. Ότε οι περιώνυµοι Bunsen και Kirchoff ανεκάλυπτον το
φασµατοσκόπιον […] ήτο εις των υπηρετούντων τους αστέρας τούτους της
επιστήµης. Εστάλη δις εις τας πηγάς της Nauheim και Duerkheim προς σύλλεξιν
ύδατος, εν ω ανεκαλύφθη το Καίσιον και το Ρουβίδιον. Ότε δε ο Bunsen µετά του προ
ολίγων µηνών αποβιώσαντος διασήµου άγγλου χηµικού Roscoe επεχείρουν την
βεβαίωσιν της εντάσεως του φωτός του φάσµατος […] δια της επί των αλάτων του
αργύρου και µίγµατος υδρογόνου και χλωρίου επιδράσεως, ο Χρηστοµάνος ήτο εις
των παρασκευαζόντων τα προς τούτο πειράµατα66.

Σε µια προσπάθεια επιβεβαίωσης αυτών των πληροφοριών εύκολα ανακαλύπτει κανείς τα
ακόλουθα: ο Bunsen την περίοδο αυτή δεν διέθετε βοηθό ονόµατι W. Rose, ο οποίος
µάλιστα να έγινε αργότερα καθηγητής στο Στρασβούργο· το νέο φασµατοσκόπιο του
Kirchhoff ήταν έτοιµο του 1859 και οι σηµαντικές ανακαλύψεις των δύο αντρών έγιναν
κατά το χρονικό διάστηµα 1859-1860· το καίσιο ανακαλύφθηκε στα ιαµατικά ύδατα του
Duerkheim το 1860 και το ρουβίδιο το επόµενο έτος· τέλος, οι σηµαντικές έρευνες του
Bunsen και του Roscoe, ο οποίος σηµειωτέον πέθανε το 1915, για τη χηµική επίδραση του
φωτός είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, ενώ το χρονικό διάστηµα 1857-1862
πραγµατοποιούνταν µόνο από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τον Αύγουστο κάθε έτους, καθώς ο
66
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Roscoe είχε διοριστεί στο Owens College του Μάντσεστερ, όπου µάλιστα βρέθηκαν για
κάποιο διάστηµα του 1862 τόσο ο Bunsen όσο και ο Kirchhoff. ∆εδοµένου ότι ο
Χρηστοµάνος βρέθηκε στην Χαϊδελβέργη στην καλύτερη των περιπτώσεων από την
άνοιξη του 1861 µέχρι το φθινόπωρο του 1862, νοµίζουµε ότι αναδεικνύονται οι
υπερβολές του παραπάνω αποσπάσµατος67.
Αυτές οι παρατηρήσεις σε καµία περίπτωση δεν έχουν στόχο να υποβαθµίσουν τις
σπουδές του Χρηστοµάνου, στοχεύουν αντιθέτως να επιστήσουν την προσοχή στον τρόπο
µε τον οποίο γραφόταν συχνά µέχρι σήµερα η ελληνική πανεπιστηµιακή ιστορία.
Βιογραφικές πληροφορίες αγιογραφικού χαρακτήρα, συχνά εκφωνηµένες στο πλαίσιο
επίσηµων

τιµητικών

τελετών,

ή

αυτοβιογραφικά

στοιχεία

που

εξυπηρετούσαν

συγκεκριµένες στοχεύσεις, µεταφέρονται διαρκώς σε βιβλία και άρθρα, αναπαράγοντας
έτσι τις καθιερωµένες εικόνες που οι ίδιοι οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές είχαν
δηµιουργήσει για τον εαυτό τους. Για παράδειγµα, η παρακολούθηση ορισµένων
µαθηµάτων σηµαντικών επιστηµόνων συνήθως µετατρέπει αυτούς τους ακροατές σε
«µαθητές» τους, ενώ η εκπαίδευση σε κάποιο εργαστήριο ή η εκπόνηση κάποιας διατριβής
εκεί συχνά τους αναδεικνύει σε «βοηθούς» των διευθυντών και «επιµελητές» των
εργαστηρίων, χωρίς παρ’ όλα αυτά να έχουν γίνει συστηµατικές προσπάθειες για την
εξακρίβωση αυτών των πληροφοριών και σχεδόν ποτέ να µην λαµβάνεται υπόψη το
θεσµικό πλαίσιο κάθε εποχής. Εποµένως, είναι σαφές ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα
προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να οδηγηθούµε σε µια επαρκέστερη συγγραφή της
πανεπιστηµιακής ιστορίας του τόπου µας.
Πάντως, επανερχόµενοι στον Χρηστοµάνο, αναµφίβολα οι σπουδές του στη
Χαϊδελβέργη πραγµατοποιήθηκαν σε µια σηµαντική χρονική περίοδο από επιστηµονικής
άποψης, προσφέροντάς του παράλληλα την ευκαιρία να γνωρίσει και να εξοικειωθεί µε
θέµατα όπως η φασµατοσκοπική ανάλυση ή οι νέες τεχνικές για την ανάλυση των αερίων,
οι οποίες πλέον ήταν απαραίτητες σε όποιον ήθελε να σταδιοδροµήσει στον κλάδο της
πειραµατικής χηµείας. Επιπλέον, ο Bunsen φαίνεται να του πρόσφερε ένα σταθερό
πρότυπο για τις µετέπειτα επιστηµονικές του δραστηριότητες, καθώς η αφοσίωσή του στη
διδασκαλία, η ολοήµερη ενασχόληση στο εργαστήριο, η έµφαση στην πειραµατική
ακρίβεια, το ενδιαφέρον για την κατασκευή οργάνων και συσκευών, τα ευρύτερα
επιστηµονικά ενδιαφέροντα, όπως λόγου χάρη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γεωλογία,
67
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και η ευαισθησία για τις τεχνολογικές εφαρµογές του χηµικού έργου αποτελούν
χαρακτηριστικά που εντοπίζονται ακολούθως και στον Χρηστοµάνο.
Τον Οκτώβριο του 1862 έλαβε πρόσκληση να επιστρέψει στην Ελλάδα από τον
Επαµεινώνδα

∆εληγιώργη,

Υπουργό

∆ηµοσίας

Εκπαιδεύσεως

στην

Προσωρινή

Κυβέρνηση, µετά από πρόταση του Γ. Γ. Παπαδόπουλου, που υπηρετούσε ως γενικός
γραµµατέας στο Υπουργείο. Ο λόγος για τον οποίο του απευθύνθηκε η πρόσκληση ήταν
«όπως συνδράµη την Κυβέρνησιν εις το εθνικόν έργον της αναδιοργανώσεως της
διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών»68. Ο Χρηστοµάνος πράγµατι επέστρεψε αυτή την
εποχή στην Ελλάδα. Στις αρχές Νοεµβρίου διορίστηκε στο ∆ιδασκαλείο για τη διδασκαλία
των φυσικών επιστηµών, µία θέση που διατήρησε µέχρι τον Ιανουάριο του 1864, οπότε
απολύθηκε69. Άλλωστε, δύο µήνες αργότερα το ∆ιδασκαλείο έκλεισε. Τον Σεπτέµβριο του
1863 διορίστηκε ως καθηγητής της φυσικής στο Σχολείο των Τεχνών, διατηρώντας αυτή
την έδρα επί 43 χρόνια, δηλαδή µέχρι το θάνατό του. Με το διορισµό του παγιώθηκε η
διδασκαλία του µαθήµατος της φυσικής στο Πολυτεχνείο, αρχικά στις ανώτερες τάξεις και
αργότερα στις κατώτερες, συνοδευόµενο από πειραµατικές επιδείξεις, καθώς µετά την
επιµονή του Χρηστοµάνου το ίδρυµα σχηµάτισε σταδιακά µια ικανοποιητική συλλογή
οργάνων. Στις 11 Νοεµβρίου 1863 του ανατέθηκε η υφηγεσία του µαθήµατος της χηµείας
στο Πανεπιστήµιο. ∆υστυχώς δεν σώζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
Φιλοσοφικής αυτής της περιόδου που η Σχολή υποδέχεται ταυτόχρονα τρεις υφηγητές για
το ίδιο µάθηµα, µια εξαιρετικά χρήσιµη πηγή που συνήθως επιβεβαιώνει στοιχεία για τις
σπουδές και τους τίτλους των υποψηφίων.
Με την ανάθεση της υφηγεσίας, ο Χρηστοµάνος ξεκίνησε να διδάσκει ανόργανη
χηµεία και αµέσως εκδήλωσε την πρόθεσή του να παραδώσει µαθήµατα αναλυτικής
χηµείας. Τόσο τα τελευταία όσο και οι ανάγκες των γενικότερων πειραµατικών επιδείξεων
απαιτούσαν τη χρήση του χηµείου. Παρά την άρνηση του Λάνδερερ, η Σύγκλητος
επέτρεψε στο Χρηστοµάνο να χρησιµοποιήσει υπ’ ευθύνη του διάφορα όργανα,
καταβάλλοντας όµως ο ίδιος τα απαραίτητα έξοδα. Σύντοµα επίσης του παραχωρήθηκε
ιδιαίτερος χώρος στο βορεινό υπόγειο του Πανεπιστηµίου, όπου µετέφερε την προσωπική
του συλλογή οργάνων, καθώς θεώρησε ακατάλληλα σχεδόν όλα τα όργανα και σκεύη που
διέθετε το Πανεπιστήµιο. Τη συλλογή αυτή την εµπλούτισε µε δικά του έξοδα. Η
καινοτοµία που επέφερε ο Χρηστοµάνος είναι ότι δεν αρκέστηκε στις πειραµατικές
παραδόσεις, αλλά θεώρησε εκ των ων ουκ άνευ την πρακτική άσκηση των ίδιων των
68
69
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φοιτητών. Έτσι, δηµιούργησε στο χηµείο του τέσσερις θέσεις εργασίας όπου θα
ασκούνταν οι µαθητές του Φαρµακευτικού Σχολείου, οι οποίοι ήταν σαφώς
«προωρισµένοι εισελθόντες εις τον πρακτικόν βίον», επιµένοντας στην πρακτική άσκησή
τους ώστε «και επιτηδειότεροι αποβώσι προς το µέλλον αυτών στάδιον και εκ του
σύνεγγυς γνωρίσωσι τας διαφόρους χηµικάς ουσίας και την κατασκευήν και ανάλυσιν
αυτών»70. Θα εξασκούσε τους φοιτητές στις απλές ποιοτικές αναλύσεις, πριν προχωρήσει
σε συνθετότερες, και στην κατασκευή διάφορων χηµικών ενώσεων.
Για το σκοπό αυτό σύντοµα εξέδωσε τους Αναλυτικούς πίνακες, ώστε οι φοιτητές να
διαθέτουν άµεσα έναν εργαστηριακό οδηγό, σκοπεύοντας να προχωρήσει αργότερα στη
συγγραφή ενός πλήρους εγχειριδίου αναλυτικής χηµείας, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του
στον πρόλογο του βιβλίου71. Εδώ εξηγείται πώς γίνεται η ποιοτική ανάλυση διάφορων
στερεών ουσιών, αφού πρώτα λάβουν τη µορφή διαλύµατος, και περιγράφονται αναλυτικά
οι σχετικές διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια. Τα αποτελέσµατα που
υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου στοιχείου ή ένωσης δίνονται υπό τη µορφή δεκαοκτώ
πινάκων, διευκολύνοντας έτσι τον ασκούµενο. Πρότυπο για τη συγγραφή του
συγκεκριµένου βιβλίου υπήρξε το αντίστοιχο έργο του Heinrich Will (1812-1890), αρχικά
βοηθού του Liebig στο Giessen και διευθυντή του εργαστηρίου µετά την αναχώρηση του
τελευταίου για το Μόναχο, ο οποίος για πρώτη φορά εξέδωσε τις διαδικασίες που
ακολουθούνταν στο Giessen για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών στην
αναλυτική χηµεία υπό µορφή ανάλογων πινάκων, ένα έργο που µεταφράστηκε σε
διάφορες γλώσσες. Το βιβλίο του Χρηστοµάνου αποτελεί µια σύντοµη εκδοχή του
αντίστοιχου τµήµατος αυτού, περιλαµβάνοντας τις απλούστερες ενώσεις που απαντώνται
συχνότερα και παραλείποντας τις σπανιότερες, καθώς προφανώς θεώρησε ότι κάτι τέτοιο
αρκούσε για φοιτητές που θα εισέρχονταν στο εργαστήριο για πρώτη φορά.
Παράλληλα, εντός του Πανεπιστηµίου βοήθησε στην προσπάθεια καταγραφής και
τακτοποίησης των βιβλιοθηκών, καθώς αρχικά µαζί µε τον υφηγητή Κ. Π. ∆ηλιγιάννη
οργάνωσαν και κατέγραψαν τη βιβλιοθήκη του Thiersch που είχε αγοράσει παλαιότερα το
Πανεπιστήµιο, ενώ µε τον υφηγητή Πέτρο Περβάνογλου τακτοποίησαν τα βιβλία τόσο της
πανεπιστηµιακής όσο και της Εθνικής βιβλιοθήκης, µε τον Χρηστοµάνο να καταγράφει
συστηµατικά τα συγγράµµατα φυσικοµαθηµατικών επιστηµών που υπήρχαν72. Επιπλέον,
70

Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66, 117. Εδώ περιλαµβάνεται η πρώτη έκθεση που υπέβαλε ο
Χρηστοµάνος ως καθηγητής, όπου εξιστορεί και τις διάφορες ενέργειές του ως υφηγητή.
71
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, Αναλυτικοί πίνακες, ήτοι µέθοδος της ποιοτικής αναλύσεως δια της υγράς οδού.
Εις χρήσιν των ιατρών, φαρµακοποιών και χηµικών, Αθήνα 1865.
72
Λογοδοσία Κ. Φρεαρίτου, 1863/64, 20 και Λογοδοσία Ηρ. Μητσοπούλου, 1864/65, 13.
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κατά τη διάρκεια της υφηγεσίας του οι κρατικές αρχές του ανέθεσαν διάφορες αποστολές
υπό την ιδιότητα του εξειδικευµένου χηµικού. Έτσι, τον Σεπτέµβριο του 1865 ορίστηκε
µέλος της επιτροπής που κλήθηκε να εξετάσει τις σκωρίες του Λαυρίου, υπό την
προεδρεία του λοχαγού του Μηχανικού και επιθεωρητή των µεταλλείων Παναγιώτη
Βουγιούκα (1818-1889). Η απόκτηση του δικαιώµατος εξόρυξης µεταλλεύµατος από τον
Serpieri το προηγούµενο έτος είχε θέσει το θέµα της ύπαρξης των επιφανειακών
µεταλλευµάτων αργυρούχου µολύβδου, που περιλαµβάνονταν στα υπολείµµατα της
καµίνευσης των αρχαίων µεταλλείων, ένα ζήτηµα που λίγα χρόνια αργότερα θα κατέληγε
στα γνωστά «Λαυρεωτικά». Η συγκεκριµένη επιτροπή συστήθηκε µε σκοπό να αναλύσει
αυτά τα επιφανειακά µεταλλεύµατα, ώστε να καθοριστεί η αξία της εκµετάλλευσής τους,
και σε αυτό το πλαίσιο ο Χρηστοµάνος πραγµατοποίησε περίπου 150 αναλύσεις στο
χηµικό του εργαστήριο73.
Στις 18 Ιανουαρίου 1866 ξεκίνησε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στη
Σαντορίνη, οπότε στις 11 Φεβρουαρίου έφθασε στο νησί µε το πλοίο «Αφρόεσσα» του
Βασιλικού Ναυτικού η επιστηµονική αποστολή που απέστειλε η ελληνική κυβέρνηση για
τη µελέτη του φαινοµένου, η οποία αποτελούνταν από τον Παναγιώτη Βουγιούκα, τον
Ηρακλή Μητσόπουλο, τον Julius Schmidt και τον υφηγητή Χρηστοµάνο, ενώ
συνοδευόταν από τον πλοίαρχο Λεωνίδα Παλάσκα (1819-1880). Μέχρι τις 25
Φεβρουαρίου που ο Χρηστοµάνος έµεινε στο νησί πραγµατοποίησε αναλύσεις υδάτων,
αερίων και πετρωµάτων, συλλέγοντας παράλληλα αρκετά δείγµατα, τα οποία εξέτασε
ακολούθως στο Πανεπιστήµιο, χρησιµοποιώντας µάλιστα και την φασµατοσκοπική
ανάλυση74. Όταν επέστρεψε στη Σαντορίνη τον Αύγουστο του ίδιου έτους και παρατήρησε
ορισµένες αρχαιότητες που είχαν φέρει στο φως οι εργασίες για την απόσπαση θηραϊκής
γης για τη διώρυγα του Σουέζ, υποστήριξε ότι αυτές προϋπήρχαν της ηφαιστειακής
στάχτης που τις είχε καλύψει κατά την ιστορική µεγάλη έκρηξη. Οι ανασκαφές που

73

Η σύγχρονη έρευνα έχει τονίσει ότι ορισµένες εκτιµήσεις τέτοιων επιτροπών υπήρξαν ανεπαρκείς ή
εσφαλµένες, βασιζόµενες σε ανεπαρκείς δειγµατοληψίες και ενδεικτικές εκτιµήσεις, ωστόσο αυτά τα
συµπεράσµατα αφορούν περισσότερο τον προσδιορισµό των οικονοµικών µεγεθών παρά τις καθαυτό
χηµικές αναλύσεις. Βλ. Αθανασία Μαρκουλή-Μποντιώτη, Η δηµιουργία και εξέλιξη της Γαλλικής Εταιρείας
Μεταλλείων Λαυρείου (Γ.Ε.Μ.Λ.) σηµατοδοτεί νέες εξελίξεις στον οικονοµικό και βιοµηχανικό τοµέα της
Ελληνικής κοινωνίας του 19ου και 20ου αι., αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Ε. Μ. Π., Σχολή Μηχανικών
Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μεταλλείων, Αθήνα 2008.
74
Για µια γλαφυρή περιγραφή της επιστηµονικής αποστολής βλ. Αναστάσιος Κ. Χρηστοµάνος, «Η έκρηξις
του ηφαιστείου της νήσου Θήρας κατά το 1866», Ποικίλη Στοά 14 (1899): 177-207. Το 1866 είχε στείλει
αµέσως σχετική αναφορά στην Kaiserliche Akademie der Wissenschaften της Βιέννης.
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ξεκίνησαν και έφεραν στο φως τον οικισµό του Ακρωτηρίου επιβεβαίωσαν αυτή την
πρόβλεψη75.
Τέτοιου είδους δραστηριότητες αναµφίβολα καθιέρωναν τον Χρηστοµάνο ως
εξειδικευµένο χηµικό, ο οποίος αποκτούσε προβάδισµα για το διορισµό στην κενή έδρα
του Βενιζέλου έναντι των άλλων δύο υποψηφίων, του ιατρού Ι. Ιωάννου και του
φαρµακοποιού Γ. Ζαβιτσάνου. Τον Φεβρουάριο του 1866 το Υπουργείο ζήτησε από τη
Φιλοσοφική να εκφέρει γνώµη για τους τρεις υφηγητές που δίδασκαν το µάθηµα της
χηµείας, µε σκοπό να προχωρήσει στην πλήρωση της κενής έδρας. Η Σχολή ωστόσο
αρνήθηκε να πάρει θέση, µε την αιτιολογία ότι δεν παρακολουθούσε τη διδασκαλία τους,
καθώς δεν υποχρεωνόταν από το νόµο για κάτι τέτοιο. Η στάση αυτή προκάλεσε την
αντίδραση της Συγκλήτου, αφού µε αυτό τον τρόπο µαταιωνόταν το δικαίωµα της
γνωµοδότησης για το διορισµό καθηγητών, ένα πάγιο αίτηµα του Πανεπιστηµίου, που
αυτή τη φορά αναγνώριζε εµµέσως το Υπουργείο76. Λίγες ηµέρες αργότερα ορισµένοι
φοιτητές παρέδωσαν στον πρύτανη αναφορά µε την προτίµησή τους, ώστε να την
µεταφέρει στη Σύγκλητο, η οποία απλώς ενηµερώθηκε γι’ αυτό, µιας και οι φοιτητές δεν
ήταν αρµόδιοι για τέτοια ζητήµατα77. Το Υπουργείο τελικά δεν περίµενε περισσότερο και
στις 20 Μαρτίου 1866 προχώρησε στο διορισµό του Χρηστοµάνου ως εκτάκτου καθηγητή
της γενικής πειραµατικής χηµείας. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, στις 19 Ιανουαρίου 1869,
ο Χρηστοµάνος προήχθη στη βαθµίδα του τακτικού, διδάσκοντας στο Πανεπιστήµιο µέχρι
το θάνατό του το 1906.
Στις 13 Απριλίου 1866 παρέλαβε επίσηµα από τον Λάνδερερ το προηγούµενο
πανεπιστηµιακό χηµείο και αµέσως ξεκίνησαν εργασίες και επισκευές µε έξοδα του
Πανεπιστηµίου. Με ένα ποσό 2.500 δραχµών που η Σύγκλητος είχε παραχωρήσει στη
Φιλοσοφική για αγορά χηµικών οργάνων78 παραγγέλθηκαν σύγχρονες συσκευές από τον
οίκο G. A. Lenoir της Βιέννης, τα έξοδα των οποίων υπερέβησαν τελικά αυτό το ποσό,
ενώ ο Χρηστοµάνος παραχώρησε και την προσωπική του συλλογή αξίας 3.000 δραχµών
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Σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο, σχετική ανακοίνωση εκφώνησε όταν συµµετείχε σε Συνέδριο
Ανθρωπολογίας στη Βιέννη το 1890. Επίσης, µας πληροφορεί ότι παρέδωσε σχετικό άρθρο στον Charles
Fouqué για τη γαλλική Ακαδηµία Επιστηµών. Προφανώς εδώ εννοεί τον γεωλόγο Ferdinand André Fouqué
(1828-1904) που ξεκίνησε τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι, ωστόσο στις πολλές ανακοινώσεις του που
υπάρχουν στα Comptes rendus ο Fouqué δεν αναφέρει κάτι σχετικό. Εντοπίζεται όµως η απλή παρουσίαση
µιας σχετικής αναφοράς, αλλά και ένα σχετικό άρθρο από τον ιατρό Ιωσήφ ∆εκιγάλλα (1812-1886). Βλ.
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 63 (1866): 642-644, 954.
76
Π. Σ., 26 Φεβ. 1866.
77
Π. Σ., 19 Μαρ. 1866. Στα Πρακτικά γίνεται απλά µνεία στο συµβάν, χωρίς να αναφερθεί η προτίµηση
αυτών των φοιτητών.
78
Βλ. Λογοδοσία Ηρ. Μητσοπούλου, 1864/65, 20.
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στο Πανεπιστήµιο, υπό τον όρο «εφ’ όσον εν αυτώ διδάξω»79. Έτσι, από το ακαδηµαϊκό
έτος 1866-1867 το νέο χηµείο του Πανεπιστηµίου, ευρισκόµενο τώρα σε δύο δωµάτια του
ισογείου, ήταν έτοιµο, ωστόσο οι παραδόσεις αρχικά αναβλήθηκαν λόγω σοβαρών
επεισοδίων. Τον Σεπτέµβριο του 1866 η αίθουσα των παραδόσεων του Χρηστοµάνου
µετατράπηκε σε πεδίο µάχης µε ύβρεις εναντίον του, συµπλοκές, ακόµα και
πυροβολισµούς από έναν ένοπλο, όχι φοιτητή, που συµµετείχε στα επεισόδια, µε
αποτέλεσµα να προκληθούν ζηµιές αξίας 1.100-1.200 δραχµών και να διακοπούν οι
παραδόσεις µέχρι την περαίωση της υπόθεσης, η οποία τελικά κατέληξε στην παραποµπή
των υπευθύνων στη δικαιοσύνη για να διωχθούν ποινικά, ενώ ένας φοιτητής αποβλήθηκε
για ένα χρόνο από το Πανεπιστήµιο80. Παρότι µπορεί κάποιος να εικάσει ως αιτία των
ταραχών την επιλογή του Χρηστοµάνου για την έδρα, στην πραγµατικότητα οι λόγοι
παραµένουν άγνωστοι. Το επόµενο έτος ο Χρηστοµάνος προσκάλεσε ξανά τους
δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής και τους δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του
Φαρµακευτικού Σχολείου να ασκηθούν στο εργαστήριο. Για πρώτη φορά στα
πανεπιστηµιακά χρονικά, 22 φοιτητές της Ιατρικής ασκήθηκαν σε απλές αναλύσεις
ανόργανων βάσεων, οξέων και αλάτων και στην ανάλυση ούρων και ουρολίθων, ενώ
άλλοι 12 υποψήφιοι φαρµακοποιοί ασκήθηκαν στις ίδιες εργασίες και επιπλέον στην
κατασκευή χηµικών και φαρµακευτικών σκευασιών, ώστε να εξοικειωθούν µε τις
διάφορες τεχνικές, όπως λόγου χάρη της διάλυσης, της διύλισης, της απόσταξης ή της
κρυστάλλωσης81.
Όπως είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο ο Χρηστοµάνος ξεκίνησε αµέσως την προσπάθειά
του να πείσει για την αναγκαιότητα οικοδόµησης ενός ξεχωριστού, σύγχρονου χηµείου, οι
οποίες τελικά ευοδώθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα. Σύµφωνα µε αυτόν, το χηµείο θα
έπρεπε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πέντε στόχους: α) να διευκολύνει την πειραµατική
διδασκαλία της χηµείας, καθώς αυτή αποτελεί µία επιστήµη που δεν µπορεί να διδάσκεται
µόνο από καθέδρας, β) να παρέχει έναν κατάλληλο χώρο για την επαρκή πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών, γ) να συµβάλλει στη µόρφωση «ειδικών χηµικών, φυσιοδιφών

79

Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66, 30-31, 116-117.
Π. Σ., 3 και 6 Οκτ., 1 Νοεµ. 1866. Λίγο αργότερα το Υπουργείο διόρισε έναν από τους αυτουργούς των
επεισοδίων στη θέση του προπαρασκευαστή του Λάνδερερ, µάλιστα χωρίς την πρόταση αυτού, και η
Σύγκλητος αποδέχθηκε τον διορισµό απλώς µε την παρατήρηση ότι ανάλογοι διορισµοί θα έπρεπε στο εξής
να γίνονται αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη του αρµόδιου καθηγητή (Π. Σ., 17 Μαρ. 1867). Έναν µήνα
αργότερα ο ίδιος ο Χρηστοµάνος πρότεινε την άρση της ποινής στο φοιτητή που είχε αποβληθεί, καθώς
αυτός εξέφρασε τη µεταµέλειά του και προθυµοποιήθηκε να πληρώσει τις ζηµιές που διέπραξε. Η Σύγκλητος
αποδέχθηκε τελικά αυτή την πρόταση, παρά τις έντονες αντιδράσεις του Ν. Σαρίπολου (Π. Σ., 5 Απρ. και 13
Μαΐ. 1867)
81
Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδου, 1867/68, 160-162.
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και επιστηµόνων φαρµακοποιών και ιατρών», δ) να διευκολύνει και να προωθήσει την
επιστηµονική έρευνα και την «δι’ αυτής προαγωγή της επιστήµης», ε) να επιτρέπει την
πραγµατοποίηση διάφορων χηµικών εργασιών «ενδιαφερουσών το κράτος, τον δήµον και
την κοινωνίαν»82. Οι δύο τελευταίοι στόχοι θα µας απασχολήσουν στην επόµενη ενότητα
αυτού του κεφαλαίου· προς το παρόν θα εξετάσουµε πώς ο Χρηστοµάνος συνέβαλε στην
εκπλήρωση των πρώτων τριών.
Με την ανάληψη της καθηγεσίας ο Χρηστοµάνος ξεκίνησε να διδάσκει το µάθηµα
της γενικής πειραµατικής χηµείας, περιλαµβάνοντας την ανόργανη και οργανική χηµεία,
αλλά και µαθήµατα αναλυτικής χηµείας για όσους θα ασκούνταν πρακτικά στο
εργαστήριο. Η αναγραφή στα προγράµµατα των µαθηµάτων κατά τα πρώτα χρόνια τίτλων
όπως «εισαγωγή στη νεωτέρα χηµεία» αντικατοπτρίζει µε σαφήνεια το περιεχόµενο της
διδασκαλίας του, καθώς υιοθέτησε πλήρως την ατοµική θεωρία και τη νέα χηµεία των
τύπων και των δεσµών. Επιπλέον, ο όρος «οργανική» χηµεία αναφερόταν τώρα ρητά στη
«χηµεία των ενώσεων του άνθρακος», µε τη «φυτική» και τη «ζωική» χηµεία να
αποτελούν απλώς ένα µέρος των εφαρµογών της, καθώς η τεχνητή παραγωγή οργανικών
ενώσεων είχε δείξει ότι αυτές δεν περιορίζονταν στις λειτουργίες των ενόργανων όντων. Η
χηµεία αποτελούσε µία και µοναδική επιστήµη, απλώς ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός των
οργανικών ενώσεων καθιστούσε επιτακτική την ξεχωριστή διδασκαλία της για τυπικούς
λόγους. Βέβαια, η µεγάλη έκταση του µαθήµατος καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την
ολοκλήρωσή του εντός του ακαδηµαϊκού έτους, όπως συχνά απαιτούσαν οι
πανεπιστηµιακές αρχές, και πράγµατι τα επόµενα χρόνια η οργανική χηµεία συνήθως
ολοκληρωνόταν το επόµενο έτος. Ο ίδιος ο Χρηστοµάνος απέδωσε επιπλέον την ανάγκη
µεγαλύτερης διάρκειας του µαθήµατος στο απαράσκευο των φοιτητών, οι οποίοι άκουγαν
για πρώτη φορά χηµεία στο Πανεπιστήµιο, µια κατάσταση που αγωνίστηκε ανεπιτυχώς να
αλλάξει83.
Η διδασκαλία του Χρηστοµάνου υπήρξε καθηµερινή, ενώ µε την οργάνωση του
χηµείου προσέθεσε άλλες επτά ώρες εργαστηρίων ηµερησίως. Ο συνολικός αριθµός των
µαθηµάτων που παρέδιδε ετησίως αναµφίβολα εντυπωσιάζει. Το ακαδηµαϊκό έτος 18691870 ανέφερε ότι παρέδωσε από καθέδρας 182 µαθήµατα ανόργανης και 55 οργανικής, το
1877-1878 συνολικά 283 µαθήµατα, ενώ το 1892-1893 ο αριθµός αυτός ανήλθε ξανά στα
278. Εποµένως, ο ισχυρισµός του ότι δίδασκε εκτενέστερα και αναλυτικότερα από τους
γερµανούς συναδέλφους του δεν φαίνεται να απέχει από την πραγµατικότητα, καθώς ο
82
83

Από την έκθεση του Χρηστοµάνου στη Λογοδοσία Π. Παυλίδου, 1893/94, 473.
Βλ. ενδεικτικά Α. Κ. Χρηστοµάνος, «Περί διδασκαλίας της χηµείας», Παρνασσός 3 (1879): 679-696.
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Bunsen, λόγου χάρη, που θεωρούνταν ένας από τους πιο αφοσιωµένους δασκάλους,
έφθανε τα 200 µαθήµατα ετησίως84. Παράλληλα, η διεξαγωγή των µαθηµάτων
συνοδευόταν από πολυάριθµες πειραµατικές επιδείξεις, ενώ για την επίδειξη των τότε
γνωστών χηµικών στοιχείων συγκρότησε ιδιαίτερη ορυκτολογική συλλογή, αποτελούµενη
από 900 ορυκτά, καθώς όπως ανέφερε υπήρξε έλλειψη συνεργασίας µε τους υπεύθυνους
του Φυσιογραφικού Μουσείου85. Όλα αυτά σε ένα θεωρητικά πολυάριθµο ακροατήριο,
αποτελούµενο κυρίως από τους φοιτητές της Ιατρικής. ∆εδοµένου ότι ο Χρηστοµάνος
υπήρξε ίσως ο µοναδικός καθηγητής που τηρούσε βιβλίο όπου εγγράφονταν οι ακροατές
του στην αρχή κάθε έτους, διαθέτουµε µια εικόνα του αριθµού αυτών των φοιτητών: 299
το 1870-1871, 633 το 1886-1887, 831 το 1894-1895, 516 το 1901-1902. Βέβαια ο ίδιος
ήταν αυτός που συχνά αναδείκνυε το πρόβληµα της ελλιπούς φοιτήσεως, τονίζοντας τη
σταδιακή αραίωση του ακροατηρίου µε την πάροδο του έτους, φθάνοντας συχνά σε
µικρούς διψήφιους αριθµούς µετά τις πασχαλινές διακοπές. Παράλληλα προσπαθούσε να
είναι αυστηρός κατά τη χορήγηση των αποδείξεων ακροάσεως, καταγράφοντας την
παρουσία των φοιτητών ορισµένες φορές κατά τη διάρκεια του εξαµήνου.
Επιπλέον, σχετικά σύντοµα ξεκίνησε την προσπάθειά του να συγγράψει ένα
σύγχρονο εγχειρίδιο χηµείας για τις ανάγκες της διδασκαλίας του, µια προσπάθεια ωστόσο
για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτήθηκε µεγάλο χρονικό διάστηµα, γεγονός που ο
ίδιος απέδωσε στην πολύωρη καθηµερινή διδασκαλία του που δεν του άφηνε χρόνο για
άλλες ενασχολήσεις. Το πρώτο εγχειρίδιό του εµφανίστηκε το 1871, αποτελούµενο από
δύο τόµους που περιλάµβαναν την ανόργανη και την οργανική χηµεία86. Πρόκειται για ένα
αρκετά συνοπτικό εγχειρίδιο, αποτελούµενο συνολικά από 420 σελίδες ογδόου σχήµατος,
όπου εκτίθενται κυρίως τα σπουδαιότερα φαινόµενα και οι θεωρητικές βάσεις της χηµείας
και παραλείπεται η αναλυτική και λεπτοµερής περιγραφή όλων των ιδιοτήτων κάθε
χηµικού στοιχείου και ένωσης. Όταν ο Χρηστοµάνος ζήτησε την οικονοµική συνδροµή
του Πανεπιστηµίου, το αίτηµά του απορρίφθηκε µε την αιτιολογία ότι το συγκεκριµένο
εγχειρίδιο ήταν ανεπαρκές για την πανεπιστηµιακή διδασκαλία87. Οι προσπάθειές του για
την εισαγωγή του µαθήµατος στη µέση εκπαίδευση κατά τις δεκαετίες 1870 και 1880
συνοδεύτηκαν από τη µέριµνα για τη συγγραφή του αντίστοιχου βιβλίου, που έως τότε
φυσικά δεν υπήρχε. Ο Χρηστοµάνος επέλεξε να µεταφράσει και να «επεξεργαστεί
84

Βλ. το σχετικό λήµµα στο C. C. Gillispie (ed.), Dictionary of Scientific Biographies, 2, 586-590.
Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 170.
86
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, Εγχειρίδιον της Χηµείας, κατά τας νεωτάτας της επιστήµης προόδους, εις τόµους
τρεις. Ανόργανος Χηµεία, Τόµος πρώτος. Αθήνα 1871 και Εγχειρίδιον της Χηµείας, κατά τας νεωτάτας της
επιστήµης προόδους, εις τόµους τρεις. Οργανική Χηµεία, Αθήνα 1871.
87
Π. Σ., 22 και 31 Αυγ. 1877.
85
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αυτοτελώς» ένα καθιερωµένο διεθνώς εγχειρίδιο: το Lessons in Elementary Chemistry του
Henry Roscoe που είχε εκδοθεί στο Λονδίνο το 1866 και έκτοτε γνώρισε αλλεπάλληλες
εκδόσεις και µεταφράσεις σε πολλές γλώσσες, µε την ελληνική µετάφραση να ακολουθεί
την αντίστοιχη γερµανική από τον Frederick Rose, καθηγητή χηµείας στο Πανεπιστήµιο
του Στρασβούργου88. Το ελληνικό εγχειρίδιο προοριζόταν για τη µελλοντική διδασκαλία
της χηµείας στην ανώτερη τάξη των ελληνικών σχολείων και στα γυµνάσια,
περιλαµβάνοντας για το σκοπό αυτό πολλά απλά πειράµατα, ιδιαιτέρως εύκολα στην
εκτέλεση. Για το λόγο αυτό η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου θεώρησε το βιβλίο
«δηµώδες», αρνούµενη αρχικά την οικονοµική συνδροµή89, υπαναχωρώντας όµως ένα
χρόνο αργότερα90, καθώς το εγχειρίδιο µπορούσε να χρησιµεύσει στους φοιτητές ως
«απάνθισµα» του µαθήµατος της γενικής χηµείας. Αυτό πράγµατι φαίνεται ότι συνέβη,
δεδοµένου ότι πέντε χρόνια αργότερα ακολούθησε µια δεύτερη έκδοση, στην οποία
δόθηκε ξανά συνδροµή91.
Το

ολοκληρωµένο

εγχειρίδιο

του

Χρηστοµάνου

εκδόθηκε τελικά σε δύο τόµους το 1887 και 1889 αντίστοιχα92.
Ο πρώτος τόµος, αποτελούµενος από 710 σελίδες ογδόου
σχήµατος, περιλάµβανε την ανόργανη χηµεία, διαιρεµένη σε
χηµεία των αµετάλλων και των µετάλλων, ενώ ο δεύτερος,
έκτασης 1121 σελίδων, την οργανική χηµεία. Το πρότυπο για
τη συγγραφή του υπήρξε το εγχειρίδιο χηµείας του Henry
Roscoe και του Carl Schorlemmer (1834-1892), αρχικά βοηθού
του Roscoe στο Μάντσεστερ και από το 1874 καθηγητή της
οργανικής χηµείας στην πρώτη σχετική έδρα που συστήθηκε
στην Αγγλία, αλλά και στενού φίλου των Karl Marx και Friedrich Engels. Με τον τίτλο A
Treatise in Chemistry ξεκίνησαν από το 1877 να δηµοσιεύουν µια σειρά εγχειριδίων
χηµείας, τα οποία αποτέλεσαν επί δεκαετίες τον κανόνα της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας
της χηµείας διεθνώς. Αυτών των εκδόσεων είχε προηγηθεί η έκδοση ενός εγχειριδίου στα

88

H. E. Roscoe. Χηµεία. Έκδοσις ελληνική αυξηθείσα και προς χρήσιν των γυµνασίων και ανωτέρων
εκπαιδευτηρίων εντελώς επεξεργασθείσα υπό Α. Κ. Χρηστοµάνου, Αθήνα 1878.
89
Π. Σ., 16 Φεβ. 1878.
90
Π. Σ., 23 Μαρ. 1879 και Λογοδοσία Ν. Μ. ∆αµαλά, 1878/79, 141.
91
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, Στοιχεία Χηµείας. Προς χρήσιν των ελληνικών γυµνασίων και ανωτέρων
εκπαιδευτηρίων. Έκδοσις δευτέρα επεξεργασθείσα, Αθήνα 1883. Για τη συνδροµή του Πανεπιστηµίου βλ. Π.
Σ., 8 Αυγ. 1883.
92
Α. Κ. Χρηστοµάνος, Εγχειρίδιον Χηµείας, κατά τας νεωτέρας της επιστήµης θεωρίας, Αθήνα 1887 και
Εγχειρίδιον Χηµείας, κατά τας νεωτέρας της επιστήµης θεωρίας. Τόµος ∆εύτερος: Οργανική Χηµεία, Αθήνα
1889.
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γερµανικά, υπό τον τίτλο Kurzes Lehrbuch der Chemie nach den neuesten Ansichten der
Wissenschaft, το οποίο έλαβε υπόψη ο Χρηστοµάνος για την ελληνική έκδοση, όπως
άλλωστε υποδεικνύει και ο ίδιος o τίτλος τους. Παρότι µετέφρασε ατόφια ορισµένα
τµήµατα αυτού του βιβλίου, υποστήριξε ότι το ελληνικό εγχειρίδιο υπήρξε
στοιχειωδέστερο, αλλά ταυτόχρονα και διεξοδικότερο, αντανακλώντας τη διδασκαλία του
στο Πανεπιστήµιο, και πράγµατι µια σύγκριση µε το πρωτότυπο έργο επιβεβαιώνει αυτό
τον ισχυρισµό.
Το

εγχειρίδιο

του

Χρηστοµάνου

αποτελεί

το

ογκωδέστερο, πληρέστερο και πλέον ενηµερωµένο ελληνικό
εγχειρίδιο χηµείας, καθώς εισάγει εκτενώς τη νέα χηµεία βάσει
της ατοµικής θεωρίας, το διεθνή συµβολισµό και τους
σύγχρονους χηµικούς τύπους, αλλά και θέµατα όπως η
φασµατοσκοπική ανάλυση και το περιοδικό σύστηµα των
στοιχείων, ενώ παράλληλα καθιερώνει τη σύγχρονη ελληνική
χηµική ονοµατολογία. Σύµφωνα µε τον Σπυρίδωνα Γαλανό
(1896-1960),

µετέπειτα

καθηγητή

στο

Πανεπιστήµιο,

αποτέλεσε «σταθµόν εν τη ελληνική χηµική βιβλιογραφία»,
ενώ και για τον Α. ∆αµβέργη πρόκειται για «έργον άριστον και πάνυ διδακτικόν
περιλαµβάνον την υπ’ αυτού καθιερωθείσαν νέαν χηµικήν ονοµατοθεσίαν και ήτις έσται
εσαεί µαρτύριον της ευρυµαθείας και άκρας ενηµερότητος αυτού εις τας προόδους της
χηµείας»93. Καθώς αποτέλεσε για µεγάλο διάστηµα το σηµαντικότερο βοήθηµα των
φοιτητών, δεν προξενεί κατάπληξη ότι έλαβε τη µεγαλύτερη οικονοµική συνδροµή του
Πανεπιστηµίου από κάθε άλλο σύγγραµµα φυσικοµαθηµατικών επιστηµών94. Τέλος, το
εγχειρίδιο του Χρηστοµάνου αντανακλά σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη και αναβάθµιση της
διδασκαλίας της χηµείας στο Πανεπιστήµιο που επέφερε ο διορισµός του.
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, εκτός από την από καθέδρας διδασκαλία, ο
Χρηστοµάνος επέµεινε ιδιαίτερα στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, εξασκώντας για
πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 1867-1868 φοιτητές της Ιατρικής και µαθητές του
Φαρµακευτικού Σχολείου. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρατίθενται οι αριθµοί των
διάφορων φοιτητών που ασκήθηκαν στο πανεπιστηµιακό χηµείο κατά της διάρκεια της
καθηγεσίας του, όπως παρέχονται από τον ίδιο σε όσες εκθέσεις του επισυνάπτονται στους

93

Η τεσσαρακονταετηρίς του Αναστασίου Κ. Χρηστοµάνου, Αθήνα 1906, 10.
Πιο συγκεκριµένα, δόθηκαν 1.500 δραχµές για 30 αντίτυπα. Βλ. Π. Σ., 27 Οκτ. 1888 και Λογοδοσία Π.
Παπαρρηγοπούλου, 1888/89, 46.
94
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απολογισµούς των απερχόµενων πρυτάνεων. Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι το χηµείο το
1872 µεταφέρθηκε από το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστηµίου στο νέο κτήριο που
οικοδοµήθηκε στο «Παπαδοπούλειο», όπου όµως από τα µέσα της δεκαετίας του 1880
άρχισε να υπολειτουργεί λόγω της κατάληψης µέρους του για τις ανάγκες της Ιατρικής,
ενώ µεταφέρθηκε στο νέο Χηµείο της οδού Σόλωνος στις 18 Ιανουαρίου 1891, εξελίξεις
που

εξηγούν

την

απουσία

εκθέσεων

του

Χρηστοµάνου

ορισµένα

αντικατοπτρίζονται και στους αριθµούς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ
1867-1868
1871-1872
1873-1874
1874-1875
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1905-1906

ΦΑΡ.
12
32
29
34
32
31
25
14
28
38
33

ΦΥΣ.

27
34
36
62
61
41
39
41
21
29
26
26
37

27
17
30
36
40
36
31
26
26
54
67
78
58

8
17
8
10
6
3
12
17
52

ΙΑΤΡ.
22

1

1
5

1

ΣΥΝ.
44
32
37
51
40
42
31
17
40
56
90
18
13
16
1
55
51
66
98
101
77
70
67
47
83
93
104
95

ΦΑΡ.: Μαθητές Φαρµακευτικού Σχολείου
ΦΥΣ.: Φοιτητές Φυσικού Τµήµατος
ΙΑΤΡ.: Φοιτητές Ιατρικής Σχολής
Πηγή: Αναφορές Α. Κ. Χρηστοµάνου στις πρυτανικές λογοδοσίες.

έτη

και

Η ΧΗΜΕΙΑ

587

Ο Χρηστοµάνος απευθύνθηκε αρχικά τους φοιτητές της Ιατρικής και του
Φαρµακευτικού Σχολείου, ωστόσο φαίνεται ότι οι πρώτοι εξ αυτών δεν έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τα επόµενα χρόνια. Σύντοµα προσπάθησε να καθιερώσει την εργαστηριακή
εξάσκηση και των φοιτητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, θεωρώντας την «καλή και
αναγκαία», ωστόσο η Σύγκλητος περιορίστηκε στην απλή προτροπή, καθώς ο κανονισµός
του Πανεπιστηµίου δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Όµως, η Φιλοσοφική αποδέχθηκε το
αίτηµα για την εξάσκηση των φυσικών. Έτσι, από το ακαδηµαϊκό έτος 1873-1874
ξεκίνησε και η πρακτική εργαστηριακή άσκηση και αυτών των φοιτητών95. Πέρα από τα
έξοδα για τη συντήρηση του εξοπλισµού και την αγορά νέου, ένα χηµείο απαιτεί διαρκείς
και σηµαντικές δαπάνες για τα έξοδα των αναλώσιµων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά
τις εργαστηριακές ασκήσεις. Σε αυτό το σηµείο ο Χρηστοµάνος υπήρξε εξαρχής
ξεκάθαρος, καθώς, έχοντας ως πρότυπο τη λειτουργία των γερµανικών πανεπιστηµίων,
πρότεινε την είσπραξη από τους ασκούµενους φοιτητές ενός ποσού για την κάλυψη των
απαιτούµενων δαπανών και την αναπλήρωση των ζηµιών που πιθανώς θα προκαλούσαν
λόγω απειρίας96. Το 1871 καθόρισε αυτό το ποσό σε 60 δραχµές για τους δευτεροετείς
φαρµακοποιούς και σε 50 για τους τριτοετείς, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε να
εισπραχτούν 25 και 45 δραχµές αντίστοιχα, όπως πράγµατι έγινε, αλλά και 15 δραχµές από
όσους φοιτητές της Ιατρικής θα ασκούνταν97. Μια τέτοια απόφαση προκάλεσε και
αντιδράσεις, καθώς ενέπιπτε στο φλέγον ζήτηµα των διδάκτρων. Σύµφωνα µε τον Π. Γ.
Κυριακό, λόγου χάρη, δεν θα έπρεπε να ξεχνά κανείς «ότι οι φοιτηταί ηµών εισί πένητες
και ότι ζητούντες υπέρογκον συµβολήν δυνάµεθα να φέρωµεν αυτούς εις αµηχανίαν. […]
Εκ των πτωχών φοιτητών µας ας µη ζητήσωµεν ωφέλειαν δια το Πανεπιστήµιον»98. Αλλά
και οι φοιτητές αντέδρασαν λίγο αργότερα, θεωρώντας «ότι πληρώνουσι πολλά, εκ των
οποίων ούτε το δεκατηµόριον εξοδεύεται εις τας ασκήσεις», άποψη που δεν αποδέχθηκε
το Πανεπιστήµιο99. Ο ίδιος ο Χρηστοµάνος, πέρα από το γεγονός ότι υπήρξε υπέρµαχος
του θεσµού των διδάκτρων, θεωρούσε ότι τα χρήµατα που ζητούσε δεν θα έπρεπε να
εκλαµβάνονται ως δίδακτρα, αλλά ως «φορολογία δικαιολογηµένη» ή ως αποζηµίωση για
τα βοηθητικά µέσα που τους προσέφερε το Πανεπιστήµιο, καθώς όπως ακριβώς πλήρωναν
οι ίδιοι το χαρτί, τα µολύβια και τα βιβλία τους, έτσι θα έπρεπε να συµµετέχουν στα έξοδα
για τα απαιτούµενα υλικά και σκεύη.
95

Π. Σ., 1 Απρ. 1872, Π. Σ. Φ. Σ., 26 Μαΐ. 1872 και Λογοδοσία Γ. Α. Μακκά, 1873/74, 18.
Βλ. Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66, 118 και Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 177-178.
97
Π. Σ., 25 Νοεµ. 1871 και 11 Μαρ. 1872.
98
Π. Σ., 27 Οκτ. 1872.
99
Π. Σ., 23 Φεβ. 1874.
96
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Τα θέµατα αυτά επιλύθηκαν νοµοθετικά µε την έκδοση του βασιλικού διατάγµατος
της 21ης ∆εκεµβρίου 1874 για τις ασκήσεις στο χηµείο και το φαρµακευτικό
φροντιστήριο100. Σύµφωνα µε αυτό, στο εργαστήριο της χηµείας υποχρεώνονταν να
ασκηθούν οι δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος και
του Φαρµακευτικού Σχολείου, αλλά και οι δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής σε
ασκήσεις που θα καθόριζε η Σχολή τους. Ωστόσο το διάταγµα δεν εφαρµόστηκε µε αυτό
τον τρόπο στην πράξη. Οι φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος δεν υποχρεώθηκαν ποτέ σε
πρακτικές ασκήσεις, αρκούµενοι στην παρακολούθηση του θεωρητικού µαθήµατος της
γενικής χηµείας επί ένα έτος. Το ίδιο συνέβη και µε τους φοιτητές της Ιατρικής, καθώς
παρατηρούµε µόνο ελάχιστους µεµονωµένους φοιτητές να προσέρχονται στο εργαστήριο.
Παρότι ορισµένες φορές οι φοιτητές αυτοί αποκλείστηκαν µε τη δικαιολογία της έλλειψης
χώρου, η συµπεριφορά τους ενθαρρύνθηκε από τη στάση της Ιατρικής Σχολής, που δεν
έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο µάθηµα της χηµείας κατά τις διδακτορικές και πρακτικές
εξετάσεις των γιατρών101, ενώ το ίδιο αποτέλεσµα είχε το 1884 η υπαγωγή της χηµείας στα
γενικά µαθήµατα από προηγουµένως ειδικό µάθηµα των ιατρών. Έτσι, σε ολόκληρη την
περίοδο που εξετάζει η παρούσα διατριβή οι φοιτητές της Ιατρικής δεν ασκήθηκαν στο
εργαστήριο της χηµείας, υποχρεούµενοι να προσκοµίζουν αποδείξεις ακρόασης δύο ετών
για το θεωρητικό µάθηµα. Αντιθέτως, οι φοιτητές του φυσικού τµήµατος συµµετείχαν
κανονικά στο εργαστήριο, µε την περίοδο άσκησης µάλιστα να αυξάνεται σε τρία από δύο
έτη στις αρχές της δεκαετίας του 1890, µε το ίδιο να συµβαίνει και µε τις αποδείξεις
ακρόασης, γεγονός που, σε συνδυασµό µε την αύξηση των εγγραφών σε αυτό το τµήµα,
οδήγησε στη µεγαλύτερη συµµετοχή τους. Οι φοιτητές του Φαρµακευτικού Σχολείου
αποτέλεσαν τη σταθερότερη πελατεία του εργαστηρίου κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της
λειτουργίας του. Το 1886, όµως, αποκλείστηκαν προσωρινά λόγω ανεπάρκειας χώρου στο
χηµείο που λειτουργούσε ακόµα στο «Παπαδοπούλειο», ενώ µετά την οικοδόµηση του
νέου Χηµείου υποχρεώθηκαν να ασκούνται στο εργαστήριο της χηµείας µόνο κατά το
πρώτο έτος102, προσκοµίζοντας βέβαια αποδείξεις ακρόασης του θεωρητικού µαθήµατος
επί τρία έτη, γεγονός που συνδέεται µε την παράλληλη ανάπτυξη του εργαστηρίου της
φαρµακευτικής χηµείας. Αναφορικά µε το ζήτηµα των τελών, το διάταγµα του 1874
καθόρισε το ύψος τους σε 25 δραχµές ανά έτος για τους φυσικούς και τους
φαρµακοποιούς, ένα ποσό µικρότερο από εκείνα που κατά καιρούς ζητούσε ο
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Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 140-145.
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Χρηστοµάνος. Ο ίδιος επανερχόταν στο ζήτηµα αυτό συνεχώς απαιτώντας τη σηµαντική
αύξησή του ποσού, καθώς θεωρούσε ότι τα έξοδα των ασκήσεων αποτελούσαν τη
σηµαντικότερη δαπάνη κάθε χηµείου103. Η εισφορά αυτή το 1890 αυξήθηκε πράγµατι σε
50 δραχµές, ωστόσο µε το νόµο περί εκπαιδευτικών τελών του 1892 το ποσό αυτό
εισπραττόταν ως τέλος χαρτοσήµου υπέρ του δηµοσίου, γεγονός που προκάλεσε για άλλη
µία φορά τις διαµαρτυρίες του Χρηστοµάνου.
Το διάταγµα του 1874 δεν καθόριζε λεπτοµερώς τις ασκήσεις που έπρεπε να
παρακολουθήσει κάθε φοιτητής, παραπέµποντας το ζήτηµα στις αρµόδιες σχολές που
έπρεπε να συντάξουν σχετικό κανονισµό. Ωστόσο, το ζήτηµα αυτό παρέµεινε ανοιχτό για
πολλές δεκαετίες. Ο Χρηστοµάνος, ως αρµόδιος καθηγητής και διευθυντής του χηµείου,
φαίνεται ότι δεν ενήργησε άµεσα προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας τη σύνταξη του
κανονισµού δευτερεύον θέµα σε σχέση µε το ζήτηµα της οικοδόµησης ξεχωριστού
χηµείου, για το οποίο αφιέρωσε όλες του τις προσπάθειες, καθώς αµέσως µετά την
οικοδόµηση του νέου Χηµείου της οδού Σόλωνος υπέβαλε για πρώτη φορά λεπτοµερή
κανονισµό για τη στελέχωση και τη λειτουργία του104. Όµως, το ζήτηµα του κανονισµού
δεν έληξε, καθώς δεν µπορούσε να επιτευχθεί συµφωνία τόσο στο εσωτερικό της
Φιλοσοφικής όσο κυρίως µε την Ιατρική η οποία, παρότι οι φοιτητές της δεν ασκούνταν
στο εργαστήριο, διατηρούσε τυπικά την αρµοδιότητα για τέτοιου είδους θέµατα105. Οι
αντιδράσεις αυτές πιθανώς οφείλονταν σε διαφωνίες µε συγκεκριµένες προτάσεις και
απόψεις του Χρηστοµάνου, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα των εισφορών, αλλά σαφώς
θα πρέπει να ιδωθούν και στις έντονες διαµάχες και προσωπικές έριδες που σηµειώθηκαν
κατά τις προσπάθειες οικοδόµησης του Χηµείου, αλλά και µετά από αυτές. Τελικά, ο
επίσηµος κανονισµός του Χηµείου κυρώθηκε µε βασιλικό διάταγµα τον Οκτώβριο του
1905106.
Ο κανονισµός αυτός επικύρωσε το πρόγραµµα των ασκήσεων που είχε καθιερωθεί
αρκετά χρόνια νωρίτερα. Έτσι, οι φοιτητές κατά το πρώτος έτος της πρακτικής άσκησης
εξοικειώνονταν αρχικά µε τις διάφορες τεχνικές της αναλυτικής χηµείας, συνεχίζοντας µε
τις αντιδράσεις µεταλλικών ενώσεων και οξέων επί διάφορων ουσιών, µε ποιοτικές
103

Για παράδειγµα, το 1879 ζήτησε την αύξηση της εισφοράς σε 100 δραχµές ανά έτος για κάθε φοιτητή του
Φαρµακευτικού Σχολείου και σε 125 για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος. Μέρος αυτών θα έπρεπε να
αποδίδεται στον ίδιο ως αντιµισθία λόγω της πολύωρης καθηµερινής του απασχόλησης. Παράλληλα, οι ίδιοι
οι φοιτητές θα έπρεπε να προµηθεύονται τα απαραίτητα σκεύη και όργανα. Βλ. Α. Κ. Χρηστοµάνος, «Περί
διδασκαλίας της χηµείας», 695-696.
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Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 24 Οκτ. 1891, 6 Μαρ. 1892· Π. Σ., 26 Ιουν. 1899 και Π. Σ. Ι. Σ., 2 Οκτ. και 7 Νοεµ. 1900,
19 Σεπ. 1901.
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Νόµοι και διατάγµατα (1900-1906), 56-73.
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αναλύσεις απλών και σύνθετων ουσιών και τις πρώτες ποσοτικές και ογκοµετρικές
αναλύσεις και συνθετικές εργασίες. Τα επόµενα δύο έτη, από όταν η πρακτική άσκηση
έγινε τριετής, οι φοιτητές συνέχιζαν µε ποιοτικές αναλύσεις ορυκτών, µε πολλές ποσοτικές
αναλύσεις, µε την παρασκευή ανόργανων και οργανικών ενώσεων, µε ογκοµετρικές και
στοιχειώδεις οργανικές αναλύσεις, µε φυσικοχηµικές εργασίες, όπως ο προσδιορισµός των
σηµείων βρασµού και τήξεως, ο προσδιορισµός της ειδικής πυκνότητας ατµών ή ο
προσδιορισµός του µοριακού βάρους, µε την ανάλυση πόσιµων και ιαµατικών υδάτων,
αλλά και την ανάλυση διάφορων τεχνικών προϊόντων, τροφίµων και εδωδίµων. Στις
αναφορές του Χρηστοµάνου µπορεί κανείς να αναζητήσει περισσότερες λεπτοµέρειες γι’
αυτές τις εργασίες, καθώς και να δει πώς εξειδικεύονταν για τους φυσικούς και τους
φαρµακοποιούς. Από τη δεκαετία του 1890 καθιερώθηκε επιπλέον η υποβολή γραπτής
έκθεσης για κάθε εργασία που πραγµατοποιούσαν οι φοιτητές και η δυνατότητα έρευνας
στο χηµείο µε σκοπό την υποβολή εναισίµου διατριβής ή κάποιας µονογραφίας.

Εικόνα 29: Αναστάσιος Κ. Χρηστοµάνος (1841-1906)
(Ιωάννου Α. Αρσένη, Ποικίλη Στοά. Εθνική Εικονογραφηµένη Επετηρίς, Έτος Ι∆΄, 1899.)

Αναφέραµε προηγουµένως ότι ο ίδιος ο Χρηστοµάνος έθεσε µεταξύ των στόχων
ενός πανεπιστηµιακού χηµείου τη δυνατότητα πειραµατικής διδασκαλίας του µαθήµατος
της χηµείας, την επαρκή πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και τη µόρφωση και
κατάρτιση τόσο των επιστηµόνων ιατρών και φαρµακοποιών όσο και εξειδικευµένων
χηµικών και φυσιοδιφών. Κλείνοντας αυτή την ενότητα οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι
η διδασκαλία του Χρηστοµάνου συνιστά µια σηµαντική τοµή στην ιστορία της χηµείας
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στο ελληνικό Πανεπιστήµιο, καθώς αναβάθµισε σε σηµαντικό βαθµό τόσο τη θεωρητική
όσο και την πειραµατική διδασκαλία του µαθήµατος, προσφέροντας πλήρως ενηµερωµένα
µαθήµατα, συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Υπήρξε επίσης
ηγετική µορφή για την καθιέρωση της πρακτικής εργαστηριακής εξάσκησης των
φοιτητών, που έκτοτε γενικεύτηκε και σε άλλα µαθήµατα. Αναφορικά µε τον τρίτο στόχο,
δηλαδή τη µόρφωση εξειδικευµένου προσωπικού, ο ίδιος µας πληροφορεί το 1894 ότι
«πλείστοι νέοι αποφοιτήσαντες διαπρέπουσι νυν ως χηµικοί εν σαπωνοποιείοις και
οινοπνευµατοποιείοις, εν τω πυριτιδοποιείω και τω εργαστηρίω θειικού οξέος, εν τοις
χηµείοις των µεταλλουργικών εταιριών του Λαυρίου, εν οινοποείοις της αλλοδαπής και εν
µεταλλείοις της Τουρκίας, άλλοι δε επιδίδουσιν εν τω διδασκαλικώ κλάδω ως καθηγηταί
εν Ελλάδι και εν Τουρκία»107. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των φοιτητών του φυσικού
τµήµατος άρχισε να αυξάνεται αυτή την περίοδο, παραµένει ζητούµενο ο ακριβής
προσδιορισµός ανάλογων σταδιοδροµιών.

Οι επιστηµονικές εργασίες στο Χηµείο υπό τη διεύθυνση του Χρηστοµάνου

Για τον Χρηστοµάνο ένα πανεπιστηµιακό χηµείο δεν θα έπρεπε να περιορίζεται
αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό του ρόλο, αλλά θα έπρεπε να παράγει επιστηµονικά
αποτελέσµατα και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις διάφορες κρατικές και κοινωνικές
ανάγκες. Τους στόχους αυτούς συµµερίστηκε τµήµα της υπόλοιπης πανεπιστηµιακής
κοινότητας Παράλληλα, µε την ανάπτυξη της ρητορικής που συνέδεε ολοένα και
περισσότερο την ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών γενικότερα και της χηµείας ειδικότερα
µε την οικονοµική ανάπτυξη και τη βιοµηχανία, το χηµείο θα έπρεπε να προσφέρει απτά
παραδείγµατα για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ο ίδιος
ο Χρηστοµάνος το 1873 συµµετείχε σε µια προσπάθεια ίδρυσης µιας χηµικής
βιοµηχανικής εταιρείας µε την επωνυµία «Α. Ε. Εργαστήριο Χηµικών Προϊόντων της
Ελλάδος», µε σκοπό την παραγωγή χρωµικών αλάτων, θειικού οξέος, σόδας,
υδροχλωρικού οξέος και ιωδίου, αλλά και τη εκµετάλλευση υποπροϊόντων αυτών των
ειδών108. Ωστόσο, παρότι η εταιρεία κατόρθωσε να εξασφαλίσει ορισµένα προνόµια,
τελικά δεν λειτούργησε για πολύ, προσφέροντας ίσως στον Χρηστοµάνο ένα πρώτο δείγµα

107

Λογοδοσία Π. Παυλίδου, 1893/94, 474.
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην Ελλάδα, 1830-1940, Αθήνα: Θεµέλιο, 1993,
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των απογοητεύσεων που θα αντιµετώπιζε και τα επόµενα χρόνια όταν θα διαπίστωνε ότι
τέτοιου είδους φιλόδοξες ιδέες «µόνον εν τη διανοία του εισέτι υπήρχαν»109.
Το είδος των εργασιών που εκτελέστηκαν στο χηµείο µπορεί να χωριστεί σε δύο
µεγάλες κατηγορίες: επιστηµονικές έρευνες και αναλύσεις του ίδιου του Χρηστοµάνου
«χάριν επιστηµονικού ενδιαφέροντος», αλλά και αναλύσεις µετά από παραγγελία ιδιωτών
ή συχνότερα άλλων δηµοσίων υπηρεσιών. Οι τελευταίες ζητήθηκαν σχετικά σύντοµα µετά
τη συγκρότηση του πανεπιστηµιακού χηµείου, οπότε το Πανεπιστήµιο έπρεπε να
αποφασίσει για το κατά πόσο θα επέτρεπε τέτοιου είδους εργασίες, και ιδιαίτερα για το
ποιος θα επωµιζόταν το κόστος τους. Το Νοέµβριο του 1871, λόγου χάρη, το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης απηύθυνε ερώτηµα στο Πανεπιστήµιο για το κατά πόσο θα µπορούσαν να
γίνουν διάφορες χηµικές αναλύσεις που απαιτούνταν σε ποινικές υποθέσεις. Καθώς κάτι
τέτοιο αποτελούσε αντικείµενο της ιατροδικαστικής και της τοξικολογίας, η Ιατρική
Σχολή απέκτησε το δικαίωµα να αποφασίσει, παρότι επισηµάνθηκε ορθά ότι τέτοιες
αναλύσεις µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν µόνο οι αρµόδιοι καθηγητές της
Φιλοσοφικής110. Στην ίδια συνεδρίαση της Συγκλήτου τέθηκε και ένα αίτηµα του
∆ηµητρίου Σκαλιστήρη (1815-1883), προέδρου της επιτροπής για την εξέταση των
εκβολάδων του Λαυρίου, δηλαδή των απορριµµάτων των µεταλλευµάτων που
εξορύχτηκαν από τους αρχαίους και παρέµεναν στην επιφάνεια της γης ή και µέσα στις
γαλαρίες, ώστε να δοθεί η άδεια να συνεχιστούν οι αναλύσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει
γερµανοί ορυκτολόγοι στο πανεπιστηµιακό χηµείο. Μετά την αναφορά του Χρηστοµάνου
για το µικρό οικονοµικό κόστος που συνεπάγονταν αυτές οι εργασίες, η Σύγκλητος
αποδέχθηκε οµόφωνα το αίτηµα, χωρίς να παραλείψει παράλληλα να τονίσει ότι
«πρόκειται περί εθνικής όλως υποθέσεως».
Πέρα όµως από τα αιτήµατα δηµοσίων υπηρεσιών, φαίνεται ότι στο χηµείο
απευθύνονταν και πολλοί ιδιώτες για την εκτέλεση ποικίλων αναλύσεων. Έτσι, το
καλοκαίρι του 1882 το Υπουργείο ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο ο Χρηστοµάνος
εκτελούσε ιδιωτικές εργασίες στο χηµείο, λαµβάνοντας µάλιστα και αµοιβή γι’ αυτές. Η
Σύγκλητος απάντησε ότι πράγµατι πραγµατοποιούνταν τέτοιου είδους εργασίες, όπου οι
ιδιώτες κατέβαλλαν τα απαιτούµενα έξοδα, εποµένως δεν υπήρχε οικονοµική ζηµιά για το
Πανεπιστήµιο. Παράλληλα έκρινε ως απαράδεκτη την άποψη του καθηγητή της θεολογίας
Ζήκου Ρώσση (1838-1933), ο οποίος ζήτησε να καταβάλλεται κάποιο ποσό υπέρ του
Πανεπιστηµίου, µε την αιτιολογία της έλλειψης ειδικών επιστηµόνων χηµικών και
109
110
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ανάλογων εργαστηρίων, υποστηρίζοντας αντιθέτως ότι «τοιαύται εργασίαι εισίν ου µόνον
αναγκαίαι εις την κοινωνίαν, αλλά και χρήσιµοι εις την επιστηµονικήν µόρφωσιν των
φοιτητών»111. Ο ίδιος ο Χρηστοµάνος, αρκετά χρόνια αργότερα, περιέγραψε την
αντιµετώπιση των ιδιωτών ως ακολούθως: «Αν και κατ’ αρχήν αποκρούονται εν τω
Χηµείω αιτήσεις ιδιωτών περί αναλύσεως ορυκτών, ούρων, εδωδίµων και των τοιούτων,
ουχ ήττον, προκειµένου περί ζητήµατος επιστηµονικού ενδιαφέροντος ή της δηµοσίας
υγιείας, περί υπηρεσίας του ∆ηµοσίου, καθώς και περί κρίσεως επί αµφισβητουµένων
ζητηµάτων, το Χηµείον υπήρξε πάντοτε πρόθυµον»112. Αυτή η στάση δεν υιοθετήθηκε
µόνο από το Χρηστοµάνο. Όταν το 1894 ο υφηγητής Όθων Ρουσόπουλος, ο οποίος
εκτελούσε χρέη επόπτη της καταναλώσεως του φωταερίου, πρότεινε την απαγόρευση των
ιδιωτικών εργασιών στα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα,
η απάντηση της Συγκλήτου υπήρξε αρνητική. Σύµφωνα µε τον Τ. Αργυρόπουλο, «εκ των
επιστηµονικών τούτων εργασιών ωφελούνται οι φοιτηταί· απέναντι δε της επιστηµονικής
ωφελείας ταύτης ελαχίστη είναι η υλική ζηµία»

113

. Με άλλα λόγια, το Πανεπιστήµιο

φάνηκε ιδιαιτέρως πρόθυµο να εξυπηρετήσει διάφορες κρατικές και κοινωνικές ανάγκες
και µε αυτό τον τρόπο να εδραιώσει την επιστηµονική παρουσία του στην ελληνική
κοινωνία.
Πάντως το ζήτηµα της αµοιβής ή της πληρωµής των εξόδων για τις διάφορες
αναλύσεις, είτε ιδιωτών είτε του ∆ηµοσίου, δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο. Για παράδειγµα,
το ακαδηµαϊκό έτος 1903-1904 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ζήτησε την ανάλυση υδάτων
που προορίζονταν για τις φυλακές της Αίγινας, τις οποίες πράγµατι πραγµατοποίησε ο
Χρηστοµάνος. Υποβάλλοντας την αναφορά του, ζήτησε αποζηµίωση για τα έξοδα των
αναλύσεων, όµως το Υπουργείο την αρνήθηκε, µε το σκεπτικό ότι ως δηµόσιος υπάλληλος
όφειλε να εκτελέσει κάθε εργασία που του ανέθεταν δηµόσιες υπηρεσίες. Η αντίδραση του
Χρηστοµάνου υπήρξε έντονη, τονίζοντας ότι το Χηµείο δεν ήταν δηµόσιο, αλλά
ιδιοκτησία του Πανεπιστηµίου, καθώς µόνο αυτό συνέβαλε στον καταρτισµό του114.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι διάφορες εργασίες που εκτελέστηκαν
στο Χηµείο υπό τη διεύθυνση του Χρηστοµάνου. Πηγή για την κατάρτισή τους υπήρξαν οι
εκθέσεις που υπέβαλλε ο ίδιος στις πρυτανικές αρχές και επισυνάπτονταν κατά την
εκτύπωση των πρυτανικών λογοδοσιών, µε την απουσία ορισµένων ακαδηµαϊκών ετών να
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Χρηστοµάνος για διάφορους λόγους δεν υπέβαλε σχετικές
111

Π. Σ., 5 Αυγ. 1882.
Λογοδοσία Ν. Καζάζη, 1902/03, 126.
113
Π. Σ., 6 Μαΐ. 1894.
114
Λογοδοσία Ι. Ευταξίου, 1903/04, 102-103.
112
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εκθέσεις. Επιπλέον, οι αριθµοί πρωτοκόλλου που αναφέρει ορισµένες φορές υποδεικνύουν
ότι πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες εργασίες από αυτές, οι οποίες ενδεχοµένως θα
µπορούσαν θα εξακριβωθούν µέσω αρχειακής έρευνας, κάτι που όµως δεν θα άλλαζε τα
γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν. Τέλος, στον πίνακα έγινε προσπάθεια να
ταυτιστούν ορισµένες εργασίες του Χρηστοµάνου µε κατοπινές δηµοσιεύσεις του,
ιδιαίτερα µε εκείνες που έγιναν σε περιοδικά του εξωτερικού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΕΤΟΣ
1869/70

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάλυση ελληνικών ορυκτών της συλλογής του Χηµείου
Απόλαυσιν χηµικώς καθαρού αργύρου δια αποστάξεως
Νέα µέθοδος ανάλυσης αργυρούχου µολύβδου

1873/74

1874/75

1877/78

Πραγµατεία περί των ιωδιούχων ενώσεων των στερεών
αλκαλοειδών
Ανάλυση µεταλλικού ύδατος Κυλλήνης
Κατασκευή Σκυλλιδίνης και Κροκορριζίνης
Ανάλυση ατµοσφαιρικού αέρα και ιδίως για τον
προσδιορισµό του ανθρακικού οξέος κατά ιδιαίτερη
µέθοδο, η οποία εφαρµόστηκε επιτυχώς στην ανάλυση του
µολυσµένου αέρα διαµερισµάτων ρωσικού πλοίου
Τήξη του ορυκτού χρωµίτου δια υδρογόνου
Παραγωγή πυροµονίµων λίθων εκ του ορυκτού
µαγνησίτου
Ποσοτικός προσδιορισµός της κινίνης στα ούρα
Ανάλυση πολλών εντόπιων ορυκτών
Περί του νέου τρόπου παραγωγής και περί του ειδικού
βάρους του τριχλωριούχου ιωδίου
Αναλύσεις ορυκτών και µεταλλικών υδάτων της Ελλάδος
Εξετάσεις µύδρων του ηφαιστείου της νήσου Θήρας
Νέος τρόπος εξαγωγής του υδροβρωµικού οξέος
Ανάλυση ιαµατικών υδάτων της πηγής της Μονής των
Αγίων Αναργύρων της Ερµιόνης
Ανάλυση 52 ελληνικών, θεσσαλικών και µικρασιατικών
ορυκτών χρωµιτών και περί νέας µεθόδου της αναλύσεως
αυτών
Περί της συνθέσεως των ορυκτών χρωµιτών καθόλου
Περί των ιδιοτήτων και νέας µεθόδου της παρασκευής του
τριχλωριούχου ιωδίου
Περί του ειδικού βάρους του τριχλωριούχου ιωδίου και
περί νέας µεθόδου προσδιορισµού του ειδικού βάρους
ασταθών και ευκόλως αποσυντιθεµένων σωµάτων
Περί της θερµότητος που εκλύεται κατά την απορρόφηση
του υδροχλωρικού οξέος υπό του ύδατος και περί του
τρόπου της επιδείξεως του φαινοµένου δια πειράµατος
στις παραδόσεις
Περί νέου τρόπου παρασκευής του νιτροκινναµωµικού και
του ητροσπειραϊκού οξέος [ατελής]
Περί τινών συνδυασµών του κιτρελαίου µετ’ αρωµατικών
ουσιών

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Zeits. Analyt. Ch. 8 (1868): 299-302
Dingler, Polytechn. Journ. 189 (1868):
318-322
Φαρµακευτικόν ∆ελτίον 1 (1871): 10-14,
121-127

Chem. Ztg. 10 (1886): 1337

Berlin, Chem. Ges. Ber. 10 (1877): 10-20,
343-350
Berlin, Chem. Ges. Ber. 10 (1877): 434441, 1007-1008
Berlin, Chem. Ges. Ber. 10 (1877): 782789
Berlin, Chem. Ges. Ber. 10 (1877): 16451647
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ΕΤΟΣ

1878/79

ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξέταση περισσοτέρων από 60 ειδών γλευκών εκ
σταφυλών της Αττικής σταλθέντα υπό Θ. Ορφανίδου.
Ποσοτική ανάλυση οκτώ ιαµατικών πηγών της Ελλάδος
Εύρεση νέας µεθόδου προσδιορισµού και χωρισµού της
νάφθας από το κάλιο κατά την ανάλυση των υδάτων
Ανάλυση ιαµατικών υδάτων της Ερµιόνης, της πηγής των
Αναργύρων και του Κακάβου της Κύθνου, των
Γαργαλιάνων και του Πόρου

1880/81

1882/83

1883/84

Εξακολούθηση της έρευνας περί της επίδρασης του
τριχλωριούχου ιωδίου επί χηµικώς καθαρής κινίνης, ώστε
να βρεθεί ο συντακτικός τύπος αυτής της οργανικής βάσης
Εξακολούθηση της έρευνας περί της επίδρασης του
θειοδιοξειδίου και της αερώδους αµµωνίας επί των
πνευµάτων των λιπαρών και των αρωµατικών ενώσεων
Ανάλυση ορυκτών και υδάτων της Χίου
Χηµική ανάλυση ύδατος εννέα πηγών και είκοσι φρεάτων
και υδραγωγείων του λεκανοπεδίου των Αθηνών
Αναλύσεις ορυκτών της ηγεµονίας Σάµου
Αναλύσεις τριών ποτίµων υδάτων του ισθµού της
Κορίνθου
Λεπτοµερής µονογραφία περί της σύνθεσης του
ακαθάρτου φυσικού πετρελαίου της Μολδαβίας
Αναλύσεις πετρωµάτων παραδοθέντων υπό του καθ. κ.
Bucking όταν αυτός σχεδίαζε τον γεωλογικό χάρτη της
Αττικής
Αναλύσεις δύο ποτίµων υδάτων του κτήµατος του κ. Ν. Α.
Νάζου στο Χαϊδάρι
Όλες τις έρευνες στις οποίες βασίζεται η φορολογία της
καταναλώσεως του οινοπνεύµατος στην Ελλάδα,
εξετάζοντας τις πρώτες ύλες ως προς την απόδοση σε
οινόπνευµα και των προϊόντων της οινοποιίας και
οινοπνευµατοποιίας ως προς το περιεχόµενο οινόπνευµα
Περί των ποτίµων υδάτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών υπό
χηµικήν έποψιν
Περί φορολογίας του οινοπνεύµατος

1884/85

Νέα µέθοδος του προσδιορισµού των αλκαλιµετάλλων
καλίου και νατρίου δι’ εµµέσου αναλύσεως
Εξέταση ορυκτών ψευδαργύρου και µολύβδου του δήµου
Μυρεσίων Βόλου και του Αδραµυτίου Μικράς Ασίας,
µαγνητικού σιδήρου από το Σαµάκοβο Θράκης, αργίλου
της Θεσσαλίας, πυρίτου της Νεµέας και χαλκούχα ορυκτά
της Θάσου
Αναλύσεις πυρίτιδος του ελληνικού πυριτιδοποιείου
Αθηνών και του παρ’ αυτού εισαγόµενου από την Αµερική
νιτρικού νατρίου
Ανάλυση θειικής κινίνης των οίκων C. F. Bohringer und
Zimmer (Γερµανία) και Fabbrica di prodotti chimici
(Μιλάνο)
Ανάλυσης ανεξίτηλης µελάνης που υπέβαλε ο κ. ∆ελφός
στο Υπουργείο Εσωτερικών
Ανάλυση έξι ειδών ανθρακικού καλίου (ποτάσσας) που
εισάγονται από την Αγγλία στην Πάτρα και το Αίγιο για
τη διάβρεξη των κορινθιακών σταφίδων

595

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Χηµική ανάλυσις του ιαµατικού
υδροθειούχου ύδατος των Γαργαλιάνων
της επαρχίας Τριφυλλίας, Αθήνα 1879
Χηµική ανάλυσις του ύδατος της θέσης
Μπελέσι µέλλοντος να διοχετευθή εις την
πόλιν του Πόρου, Εν Αθήναις 1879

Παρνασσός 7 (1883): 165-173
Παρνασσός 7 (1883): 425-441 και
αυτοτελώς
Deutsch. Natf. Ber. 1883, 70-71
Παρνασσός 7 (1883): 543-550
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1886/87
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάλυση κόλλας για τη συγκόλληση των ταινιών του
καπνού των καπνοκοπτηρίων
Ανάλυση επτά ειδών αµερικανικού και τεσσάρων ειδών
ρωσικού πετρελαίου, όπου αποδείχθηκε η µεγάλη υπεροχή
του τελευταίου
Συνέχιση των αναλύσεων των υδάτων του λεκανοπεδίου
της Αττικής
Πλήρης ανάλυση του ποτίµου ύδατος του κτήµατος των
Αδαµών στην Κηφισιά
Προσδιορισµός υδροθείου του ιαµατικού υδροθειούχου
ύδατος του Βρωµονερίου στη Μαραθούπολη των
Γαργαλιάνων
Μελέτη περί απολυµάνσεως των περιττών υδάτων των δύο
µεγάλων οινοπνευµατοποιείων στο Νέο Φάληρο
Ανάλυση ύδατος 600 φρεάτων των Αθηνών και του Νέου
Φαλήρου
Ανάλυση του µετάλλου των άχρηστων τηλεβόλων που
εκποίησε το ∆ηµόσιο
Αναλύσεις ορυκτού Βαριτίτου του Λαυρίου και της
Μήλου, ώστε το Υπουργείο Οικονοµικών να λάβει τα
κατάλληλα µέτρα για τη φορολογία του ορυκτού αυτού
Ανάλυση ιαµατικού ύδατος της πηγής της Βουλιαγµένης

1892/93

1893/94

Περίπου 700 πυρογνωστικές αναλύσεις των αργυρούχων
βαρυτινών της Μήλου
Αναλύσεις 20 διαφόρων χαλκούχων, µολυβδούχων και
αργυρούχων ορυκτών της Θάσου
Τοξικολογικές αναλύσεις κατά παραγγελία της
Εισαγγελίας
Αναλύσεις ιαµατικών πηγών και ποσίµων υδάτων του
λεκανοπεδίου της Αττικής και των πόλεων Αθηνών και
Πειραιώς
Ανάλυση ποτίµων υδάτων της πόλεως της Σύρου
Ανάλυση του ύδατος του Ιερού της Μονής της
Ευαγγελιστρίας της Τήνου
Ανάλυση ύδατος θερµής πηγής της Μυτιλήνης κατά
παραγγελία του καθηγητή Ν. Καζάζη
Ανάλυση του ύδατος της Καλλιρρόης
Ανάλυση δήθεν ιαµατικού ύδατος του χωριού
∆ελλαγράτσια της Σύρου
Αναλύσεις των ποτίµων υδάτων της Λεµεσού της Κύπρου
κατά παραγγελία του δηµάρχου της πόλης
Ανάλυση ύδατος φρέατος στη ∆εκέλεια κατά παραγγελία
της Α. Μ. του Βασιλέως
Ανάλυση αλκαλικού ιαµατικού ύδατος κοντά στα Μέθανα
που ανακάλυψε ο Χρηστοµάνος
Αναλύσεις 20 ειδών ελληνικών σταφίδων για την εύρεση
της περιεκτικότητας σε σάκχαρο, τέφρα, υγρασία
εκχυλίσµατος και οξύτητας
Ανάλυση αργυρούχων βαρυτινών της Μήλου µαζί µε τον
Κων/νο Μητσόπουλο (Υπουργείο Οικονοµικών)
Ανάλυση 30 ορυκτών της Θάσου
Αναλύσεις 9 δειγµάτων του ποτίµου ύδατος του
Αδριάνειου υδραγωγείου των Αθηνών και το ίδιο για την
κοινότητα του χωριού Χαλανδρίου
Ανάλυση 6 διαφορετικών υδάτων του Ναυστάθµου και της
Σαλαµίνας (Υπουργείο Ναυτικών)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περί χηµικής αναλύσεως των ποτίµων
υδάτων υπό υγιεινήν έποψιν, Αθήνα 1885

Χηµική ανάλυσις του ιαµατικού ύδατος της
λίµνης της Βουλιαγµένης, Αθήνα 1889

Η ΧΗΜΕΙΑ

ΕΤΟΣ

1894/95
1895/96

1896/97

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάλυση ιαµατικού καθαρτικού ύδατος από τη Εύβοια
(βουλευτής ∆. ∆ρόσος)
Ανάλυση όλων των πηγών της Κυλλήνης και του
Λουτρακίου
Αναλύσεις υδάτων δήµου Αθηναίων, Κορόβεσι,
Καλογρέζας, Π. Λινδερµάιερ στη Κηφισιά, πειραιώς,
αρτεσιανών φρεάτων κοντά στο Μοσχάτο και µιας πηγής
ποτίµου ύδατος στο Αργοστόλι
Ανάλυση λίαν σιδηρούχων πηγών του Ισβόρου της
Χαλκιδικής
∆ηµόσιες δοκιµές των πυρασφαλών χρηµατοκιβωτίων του
Γ. Κακαβούλη στον Πειραιά
Άρχισε η ανάλυση όλων των πηγών της Αιδηψού
Πλήρεις χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις του
ύδατος της ∆εξαµενής των Αθηνών και του Αδριάνειου
υδραγωγείου κατ’ εντολή του ∆ηµάρχου Αθηναίων [Με Χ.
Παµπούκη, Α. Α. Χρηστοµάνο]
Ανάλυση του φωταερίου των Αθηνών και κατ’ εντολή του
Νοµάρχη Αττικής και Βοιωτίας επαλήθευση των
γνωµόνων του φωταερίου των φυλακών
Χηµική εξέταση των στέµφυλων της σταφίδας Κορίνθου,
Αιγίου, Ζακύνθου, Πύργου και Καλαµάτας, που
αποµένουν µετά τη ζύµωσή τους για την Παρασκευή
οινοπνεύµατος στην Κονιακοποιία
Νέες ιδιότητες τεχνητού πάγου

1897/98

1898/99

1899/00

Ανακάλυψη νέου ορυκτού (άµορφος γρανοκίτης) στο
Λαύριο
Ανάλυση 8 ειδών πεπιεσµένης πυρίτιδας του πυροβολικού
του Βασ. Ναυτικού
Εξέταση 3 ειδών πυρίτιδας, 3 ειδών δυναµίτιδας και 2
ειδών βαµβακοπυρίτιδας του Ναυστάθµου
Χηµική εξέταση του ύδατος της ∆εξαµενής των Αθηνών
και του Αδριάνειου υδραγωγείου (εξάκις)
Ανάλυση ιδιωτικού ποσίµου ύδατος Κοροβεσίου που
πρόκειται να αγοράσει ο ∆ήµος για το Αδριάνειο
υδραγωγείο (Με ∆αµβέργη και Πεζόπουλο)
Χηµική ανάλυση ύδατος του φρέατος του ναού της Αγίας
Αικατερίνης όπισθεν του λόφου του Πυριτιδοποιείου
Ανάλυση ύδατος «Κοντίνου» της Βαρυµπόµπης
Νέα ανάλυση νέου ιαµατικού ύδατος Αγίου Νικολάου
Μεθάνων
Χηµική ανάλυση πολλών εκ χαλκού και κασσιτέρου
συνισταµένων κραµάτων προερχόµενων από αρχαία
αγάλµατα Κορίνθου, ∆ελφών και Θηβών (Υπουργείο
Εκκλησιαστικών, Αρχαιολογική Εταιρεία, Γαλλική Σχολή)
Μελέτη επί της παρακρατήσεως των σταφίδων Λεχαινών
και Πύργου
Υπόµνηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών περί της νέας
φορολογίας του ηµεδαπού ζύθου εκ της ποσότητος της
πεφρυγµένης κριθής
Αναλύσεις των κυριότερων πηγών της Στυµφαλίας
Εξέταση 5 πηγών της Λιλαίας και της Κωπαΐδας
Ανάλυση 29 ορυκτών «χάριν επιστηµονικού
ενδιαφέροντος»

597
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Έκθεσις περί της αναλύσεως του ύδατος
των Αθηνών. Προς τον Κύριον ∆ήµαρχον

Berlin, Chem. Ges. Ber. 27 (1894): 34313437
Ac. Sci. C. R. 123 (1896): 62-63
Min. Petr. Mitth. 16 (1897): 360-61

598

ΕΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναλύσεις 161 ποσίµων υδάτων Αττικής, Γυθείου,
Μεσολογγίου, Πατρών, Κωνσταντινουπόλεως, Πειραιώς,
Ναυστάθµου, Αγίου Όρους και Θριασίου Πεδίου «χάριν
επιστηµονικού ενδιαφέροντος»
Ανάλυση 10 πηγαίων υδάτων Στυµφαλίας, Κωπαΐδας,
Βοιωτίας και Λιλαίας
Εξέταση αρχαίων αργυρών νοµισµάτων που
ανακαλύφθηκαν στο βυθό της Σαλαµίνας
Εξέταση 11 κραµάτων αρχαίων αγαλµάτων και είδη
αρχαίου µολύβδου από τις αρχαιότητες των Μυκηνών, της
Επιδαύρου και της Ακρόπολης των Αθηνών
Εξέταση µεταλλικού σιδήρου των στηλών του Παρθενώνα
Εξέταση του πράσινου χρώµατος των αιθουσών του
ανακαινισθέντος Στρατιωτικού Νοσοκοµείου
Εξέταση τοµατοζωµού της στρατιωτικής επιµελητείας
Εξέταση αλεύρου του στρατιωτικού αρτοποιείου του
Ναυπλίου
Εξέταση του «οικονοµικού» άρτου του αρτοποιείου
Βράγκαλη
Εξέταση του κατά του περονόσπορου της σταφίδας
εφαρµοζόµενου θειικού χαλκού του Ελληνικού
Πυριτιδοποιείου
Εξέταση του εκ σταφίδων παρακρατήσεως µιοτελίου και
της τέφρας των στεµφύλων των σταφίδων (µε σκοπό την
εξαγωγή του καλίου) της οινοποιητικής εταιρείας Ζάννου
και Ρως
9 χηµικές πραγµατογνωµοσύνες επί δηλητηριάσεων κατά
παραγγελία ανακριτών και εισαγγελέων
Επίδραση καιοµένου µαγνησίου επί µαρµάρου
Συµπύκνωση λιπαρών και αρωµατικών αλδεϋδών δια
χλωριούχου αργιλίου
Μελέτες περί της συστάσεως του τεχνητού πάγου

1900/01

Πειράµατα προς αντίκρουση της ανακαλύψεως του
καθηγητή Friedrich Fittica (1850-1912) [Πανεπιστήµιο
του Μαρβούργου] περί µετατροπής του φωσφόρου σε
αρσενικό
Έρευνες για την απόδειξη ότι η χηµική ή µικροβιολογική
ανάλυση του ύδατος αποδεικνύει ασφαλέστερα την
µόλυνσή του ώστε να προκύψει αν είναι υγιεινό
Ανάλυση πολλών και διαφόρων ορυκτών της Ελλάδος
(τουλάχιστον 36)
18 πλήρεις αναλύσεις ποσίµων υδάτων
7 τοξικολογικές πραγµατογνωµοσύνες
Έρευνα περί του τρόπου της αποσυνθέσεως της νιτρικής
ανιλίνης
Πειραµατικές έρευνες περί του φωσφόρου [αντίκρουση
της υποθετικής τεχνητής παρασκευής και συνθέσεως
αρσενικού και αντιµονίου εκ του φωσφόρου]

1901/02

Αναλύσεις πολλών και διάφορων ορυκτών (τουλάχιστον
90 δείγµατα)
Ανάλυση εννέα δειγµάτων αγγλικών λιθανθράκων που
προορίζονταν για τον στόλο [Υπουργείο Οικονοµικών]
Έξι δείγµατα πετρελαίου από Ρουµανία, Αµερική και
Ρωσία ώστε να γίνει προµήθεια του αρίστου για το
µονοπώλιο του κράτους [Υπουργείο Οικονοµικών] [Με
τους Π. Ζαλοκώστα, Α. ∆αµβέργη, Τ. Αργυρόπουλο]

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

∆ελτίον Φυσιογνωστικού Τµήµατος
Παρνασσού 1 (1900-1): 38-45
Chem. Ztg. 24 (1900): 684
Revue générale de chimie pure et
appliquée 3 (1900): 103

Chem. Ztg. 24 (1900): 943-944
Chemisches Centralblatt 11 (1900): 1145
∆ελτίον Φυσιογνωστικού Τµήµατος
Παρνασσού 1 (1900-1): 89-100

Έκθεσις προς το Υπουργείον των
Οικονοµικών περί συγκριτικής εξετάσεως
ειδών τινων πετρελαίου διαφόρων
προελεύσεων, Αθήνα 1902
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάλυση υδάτων µεταλλείων Μαντουδίου
Ανάλυση υδάτων Κηφισιάς, Κεφαλαρίου και οικίας
Βαλλιάνου
∆ύο αναλύσεις κάθε µήνα του ύδατος της ∆εξαµενής των
Αθηνών
Ανάλυση τριών ποτίµων υδάτων Ισθµίων
Ανάλυση ύδατος του Λουτρού της Ελένης

1902/03

Επινόηση µεθόδου καθαρισµού του ελαίου
Εξέταση γλοβουλίνης που χρησιµοποιείται στους
ατµολέβητες
Εξέταση της καλούµενης Αµπελίνης κατά του
περονόσπορου των αµπέλων (εφεύρεση Θ. Μελετόπουλου
από Πειραιά)
Εξέταση θειικού αµµωνίου του Ελληνικού
Πυριτιδοποιείου [τεχνητό λίπασµα]
∆ύο πλήρεις αναλύσεις του αεριόφωτος της Εταιρείας του
αεριόφωτος Αθηνών
Επτά δικαστικές πραγµατογνωµοσύνες
Έρευνα επί της χηµικής σύνθεσης της θειοσιναµίνης
(αλκυλιοθειουρίας)
Γνωµάτευση στην αντιδικία µεταξύ εργολάβου και ∆ήµου
Βόλου για την ένταση του φωταερίου σε σχέση µε την
κατανάλωση αυτού
Ανάλυση χώµατος σταφιδαγρού Πατρών
Ανάλυση διάφορων ορυκτών από 20 περιοχές
Ανάλυση της απολυµαντικής σκευασίας «Καθαίρω»
Ανάλυση του πρωσικού κυανού των υπολειµµάτων των
καθαρτήρων των φωταεριοποιείων Αθηνών και Πειραιώς
Ανάλυση του θειικού χαλκού της οινοποιητικής εταιρείας
Αχαΐας, της σταφιδικής Τραπέζης και της αγοράς των
Πατρών
Ανάλυση των σαπώνων του σαπωνοποιείου Ανδρεάδου
στον Πειραιά
Ανάλυση υδάτων Αθηνών (µία για κάθε µήνα)
Ανάλυση διαφόρων υδάτων 14 περιοχών
6 ιατροδικαστικές πραγµατογνωµοσύνες
Έκθεση προς τον ∆ήµαρχο Αθηναίων και το Υπουργείο
Εσωτερικών για την ασφαλτόστρωση των οδών και των
πλατειών Αθηνών και Πειραιώς
Ανάλυση τέφρας προερχόµενης από τις αρχαιολογικές
ανασκαφές στην Ελευσίνα
∆οκιµασία του διυλιστηρίου Πετροπούλου ως προς την
διηθητική του ικανότητα
Περί των µαγνησιτών ήτοι λευκολίθων της Ελλάδος και
νέα µέθοδος εµµέσου διαχωρισµού των µετάλλων
ασβεστίου και µαγνησίου
Περί των φαινοµένων και προϊόντων της καύσεως του
µεταλλικού µαγνησίου

1903/04
Περί µαγνησίου
Περί νέας µεθόδου παρασκευής τριβρωµιούχου φωσφόρου
Περί ποσοτικού προσδιορισµού του φωσφόρου σε
διαλύµατα
Περί της διαλυτότητας του φωσφόρου σε αιθέρα και
βενζόλη
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Χηµική ανάλυσις της ιαµατικής πηγής του
παρά τας Κεγχρεάς της Κορίνθου Λουτρού
της Ελένης, Αθήνα 1902.

Zeits. Analyt. Ch., 42 (1904): 606
Berlin, Chem. Ges. Ber. 36: 2076-2085
Berlin, Chem. Ges. Ber. 36 (1903): 20762082
Zeits. Analyt. Ch. 42 (1904): 606-612
Zeits. Anorgan. Ch. 41 (1904): 276-290
Zeits. Anorgan. Ch. 41 (1904): 305-314
Zeits. Anorgan. Ch. 45 (1905): 132-141
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Έρευνα περί θειοσινναµίνης και σύνθετων θειουριών
Περί της εν θερµοκρασία 190ο αποσυνθέσεως της νιτρικής
ανιλίνης σε διαζωτοβενζολικό οξύ, ήτοι νιτραµίνη και
νιτροφαινόλη
Περί πολυθειοξέων της τρινιτροναφθαλίνης
Ανάλυση ύδατος της ∆εξαµενής των Αθηνών
Ανάλυση τριών υδάτων για τις φυλακές της Αίγινας
(Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)
Ανάλυση ύδατος Πειραιώς
Ανάλυση ύδατος φωταεριοποιείου
8 πραγµατογνωµοσύνες για την Εισαγγελία
Πραγµατογνωµοσύνη για το µονοπώλιο προµήθειας του
τσιγαρόχαρτου [Υπουργείο Οικονοµικών] [Με τον Τ.
Αργυρόπουλο]
Τρεις έλεγχοι του αµερικανικού και ρωσικού πετρελαίου
για το µονοπώλιο [Υπουργείο Οικονοµικών] [Με τον Π.
Ζαλοκώστα]
Ζήτηµα της φορολογίας του ζύθου [Υπουργείο
Οικονοµικών]
Ανάλυση 71 ειδών ελληνικών οίνων
Ανάλυση επιτραπέζιων οίνων Λ. Α. Συψώµου στην Πάτρα
Εξέταση δείγµατος πηλού Ξηροχωρίου
Εξέταση θραυσµάτων κανονιών ανελκυσθέντα στο
Ναυαρίνο
Εξέταση επιφανειακών δειγµάτων της Μακρονήσου
Ανάλυση ορυκτού κινναβάρεως της Μικράς Ασίας
Προσδιορισµός θείου αγγλικών λιθανθράκων
[Φωταεριοποιείο Αθηνών]
Εξέταση κυανίου και θείου στο συγκεντρωµένο µίγµα των
καθαρτήρων του φωταερίου

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε εφηµερίδες του εξωτερικού

Ac. Sci. C. R.: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences.
Berlin, Chem. Ges. Ber.: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.
Chem. Ztg.: Chemiker-Zeitung. Central Organ für Chemiker, Apotheker, Techniker, Ingenieure, Fabrikanten.
Deutsch. Natf. Ber.: Amtlicher Bericht der … Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte.
Dingler, Polytechn. Journ.: Polytechnisches Journal; von Johann Gottfried Dingler und E. M. Dingler.
Min. Petr. Mitth.: [Tschermak’s] Mineralogische und Petrographische Mittheilungen.
Zeits. Analyt. Ch.: Zeitschrift fur fur analytische Chemie; von C. R. Fresenius.
Zeits. Anorg. Ch.: Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie.
Πηγή: Εκθέσεις Α. Κ. Χρηστοµάνου στις πρυτανικές λογοδοσίες.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα, ο Χρηστοµάνος ασχολήθηκε κυρίως µε την
ανόργανη και την αναλυτική χηµεία, δηµοσιεύοντας σε όλη τη διάρκεια της καθηγεσίας
του αρκετά άρθρα σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, συνήθως γερµανόφωνα, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται το επίσηµο όργανο της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας (Berichte
der Deutschen Chemischen Gesellschaft) και το Zeitschrift für analytische Chemie, ένα
από τα µακροβιότερα επιστηµονικά περιοδικά, που δηµιουργήθηκε το 1862 από τον Carl
Remigius Fresenius (1818-1897). Η ενασχόλησή του µε τις σκωρίες του Λαυρίου φαίνεται
ότι αποτέλεσε το έναυσµα για µια σειρά µελετών σχετικά µε τον άργυρο, καθώς οι πρώτες
δηµοσιεύσεις του αφορούν νέες ιδιότητες αυτού του µετάλλου, τον προσδιορισµό του
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ειδικού βάρους του, µια νέα µέθοδο κυπελλώσεως για την παραγωγή µεταλλικού αργύρου
και µια άλλη για τη λήψη καθαρού αργύρου µέσω αποστάξεως. Οι περισσότερες εργασίες
αυτού του είδους αφορούν την επινόηση νέων µεθόδων χηµικής ανάλυσης και νέων
συσκευών, όπως για παράδειγµα µία τροποποίηση της µεθόδου του Bunsen για τον
ποσοτικό προσδιορισµό του καλίου και του νατρίου, µία µέθοδο προσδιορισµού του
ειδικού βάρους σωµάτων που αποσυντίθενται εύκολα, νέους τρόπους παρασκευής
διφαινυλίου, τριχλωριούχου ιωδίου και τριβρωµιούχου φωσφόρου, νέες συσκευές για τον
ποσοτικό προσδιορισµό του ανθρακικού οξέως και του σηµείου τήξεως115. Οι διάφορες
µέθοδοι και συσκευές υπήρξαν πρωτότυπες, συζητήθηκαν και αναπαράχθηκαν ευρύτατα
σε περιοδικά της εποχής και σε καθιερωµένα εγχειρίδια116. Αρκετές από αυτές αποτέλεσαν
αντικείµενο διαλέξεων στον Παρνασσό, όπου υπήρξε ενεργό µέλος, ή άρθρων του που
δηµοσιεύτηκαν σε ελληνικά περιοδικά. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί εδώ το γεγονός ότι,
παρότι ο Χρηστοµάνος υποστήριξε αργότερα έντονα την εκλαΐκευση των φυσικών
επιστηµών, ως µέρος της προσπάθειας ενίσχυσης και αυτονόµησής τους, ο ίδιος σπάνια
δηµοσίευσε τέτοιου είδους άρθρα.
Από τη στιγµή που συγκροτήθηκε το πανεπιστηµιακό χηµείο ο Χρηστοµάνος
επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση ορυκτών, το οποίο διατήρησε σε όλη τη
σταδιοδροµία του, αποκτώντας έτσι µια σχετική εξειδίκευση. Στις εργασίες του χηµείου
απαντούν πολυάριθµες αναλύσεις δειγµάτων από διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου
και της ευρύτερης Ανατολής, συχνά µάλιστα από καθαρά προσωπικό και επιστηµονικό
ενδιαφέρον. Οι έρευνές του αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη ιδιαίτερης µεθόδου για τον
καθορισµό της σύστασης και την ποσοτική ανάλυση του χρωµίτη, δηλαδή του ορυκτού
οξειδίου του σιδήρου και του χρωµίου, το οποίο χρησιµοποιούταν εκείνη την εποχή για
την παραγωγή χρωµικών αλάτων και χάλυβα, και του µαγνησίτη ή λευκόλιθου, το
ανθρακικό ορυκτό του µαγνησίου που αποτελεί µια κύρια πηγή αυτού του µετάλλου, ενώ
οι συγκεκριµένες έρευνες δηµοσιεύτηκαν και σε διεθνή περιοδικά. Στο χηµείο του
Πανεπιστηµίου, µε τη συνεργασία Χρηστοµάνου και Κωνσταντίνου Μητσόπουλου και
κατά παραγγελία του Υπουργείου Οικονοµικών, εκτελέστηκαν επίσης στις αρχές της
δεκαετίας του 1890 αναλύσεις εκατοντάδων δειγµάτων της βαρυτίνης της Μήλου, καθώς
115

Για τις δύο τελευταίες βλ. “Ein neuer Apparat zur Bestimmung der Schmelzpunkte”, Berichte der
Deutschen Chemischen Gesellschaft 23 (1890): 1093-1096· Α. Χρηστοµάνος, «Νέα µέθοδος προς
προσδιορισµόν του βαθµού της τήξεως των σωµάτων», Παρνασσός 13 (1890): 168-170 και “Ueber einen
neuen Kohlensaurebestimmungs Apparat”, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 27 (1894):
2748-2751.
116
Είναι ενδεικτικό ότι στην Πανδώρα 20 (1869-70): 144, δηµοσιεύεται η µέθοδος για τη λήψη χηµικώς
καθαρού αργύρου από µετάφραση άρθρου σε γαλλικό περιοδικό.
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το ορυκτό θειικό βάριο της περιοχής ήταν αργυροµιγές, οπότε έπρεπε να προσδιοριστεί η
ποσότητα του αργύρου για να αποφασιστεί κατά πόσο η εκµετάλλευση του ορυκτού θα
ήταν επικερδής ώστε το ∆ηµόσιο να διεκδικήσει την αποκλειστικότητα της
εκµετάλλευσης.
Το αρχικό ενδιαφέρον για την έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών του ελληνικού
υπεδάφους αναµφίβολα συµβαδίζει µε το θόρυβο που ακολούθησε τα «Λαυρεωτικά», µια
εποχή που παρατηρείται ανάπτυξη των µεταλλευτικών εταιρειών, η οποία έχει εύστοχα
αποδοθεί στον «φετιχισµό του µεταλλεύµατος» και στην ψευδαίσθηση ότι κάθε
µεταλλευτική εργασία είναι πάντοτε επικερδής117. Οι εξελίξεις αυτές, ωστόσο, απαιτούσαν
τις γνωµοδοτήσεις ειδικών. Το διαρκές ενδιαφέρον του ίδιου του Χρηστοµάνου πρέπει να
ιδωθεί υπό το πρίσµα της γενικότερης προσπάθειάς του για την ανάπτυξη «µεγάλης
βιοµηχανίας» στην Ελλάδα,

καθώς

η φυσική εξέταση του

«αµύθητου» και

«ανεκµετάλλευτου» πλούτου της χώρας αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να
πειστούν οι κρατικές αρχές, οι κεφαλαιούχοι και γενικότερα οι ιδιώτες για τη δυνατότητα
και την ανάγκη τέτοιων επενδύσεων που θα οδηγούσαν τη χώρα στην οικονοµική και
κοινωνική πρόοδο118. Σε µια ανάλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας
κρασιού και οινοπνευµάτων πρέπει να ενταχθούν και οι αναλύσεις του σχετικά µε τη
σταφίδα και τα προϊόντα της, τόσο γενικότερα όσο και για συγκεκριµένες εταιρείες, αλλά
και οι µελέτες του για τη φορολόγηση του οινοπνεύµατος119 και του ζύθου.
Πέρα από την ενασχόληση µε τα ορυκτά, ο Χρηστοµάνος, ακολουθώντας
ενδεχοµένως το παράδειγµα του δασκάλου του, έδειξε ενδιαφέρον για τον ευρύτερο κλάδο
της γεωλογίας και ιδιαίτερα για τους σεισµούς. Ως εκ τούτου τον συναντάµε στις επίσηµες
αποστολές για τη µελέτη των µεγάλων σεισµών της Αράχωβας τον Αύγουστο του 1870,
της Χίου τον Απρίλιο του 1881, των Φιλιατρών τον Αύγουστο του 1886, της Σαµοθράκης
τον Φεβρουάριο του 1893120 και της Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 1902121. Πάντοτε κατά
τη διάρκεια αυτών των αποστολών συγκέντρωνε ορυκτά, πετρώµατα και ύδατα, τα οποία
εξέταζε ακολούθως στο Χηµείο, στέλνοντας σχετικά άρθρα σε ευρωπαϊκές εφηµερίδες και
περιοδικά.

117

Χ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη, 45-48.
Βλ. Α. Κ. Χρηστοµάνος, Η µεγάλη βιοµηχανία εν Ελλάδι. Ανεκµετάλλευτοι πηγαί πλούτου της χώρας,
Αθήνα 1901.
119
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, «Περί φορολογίας του οινοπνεύµατος», Παρνασσός 7 (1883): 425-441.
120
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, Η νήσος Σαµοθράκη και ο σεισµός της 28 Ιανουαρίου (9 Φεβρουαρίου) 1893
[Απόσπασµα εκ της Επετηρίδος του Παρνασσού], Αθήνα 1899.
121
Christomanos, “Le tremblement de terre de Salonique”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de
l’Académie des Sciences 135 (1902): 515-516.
118
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Τα ύδατα, τόσο τα ιαµατικά όσο και τα πόσιµα, αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία
των χηµικών αναλύσεων του Χρηστοµάνου. Ακολουθώντας την παράδοση που καθιέρωσε
ο Λάνδερερ, εξέτασε πλήθος ιαµατικών υδάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας:
Κύθνος, Ερµιόνη, Κυλλήνη, Γαργαλιάνοι, Πόρος, Χίος, Μαραθούπολη, Βουλιαγµένη,
Μυτιλήνη, Μέθανα, Εύβοια, Λουτράκι, Χαλκιδική, Αιδηψός. Ο σκοπός του ήταν ξανά να
δείξει ότι η χώρα διέθετε όχι ευκαταφρόνητο φυσικό πλούτο, ώστε το κράτος να πειστεί
ότι όφειλε να εµψυχώσει έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση. Η κατηγορία όµως των
ερευνών που παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αναµφίβολα η εξέταση διάφορων
ποσίµων υδάτων µε στόχο να εξακριβωθεί η καταλληλότητά τους. Η περιοχή της
πρωτεύουσας έπασχε από την έλλειψη επαρκούς δικτύου υδροδότησης και αποχετευτικού
συστήµατος, µε συνέπεια να επικρατούν άθλιες συνθήκες υγιεινής, που ευνοούσαν την
εξάπλωση ασθενειών. Τη σταδιακή «ανακάλυψη» του Αδριάνειου υδραγωγείου από τη
δεκαετία του 1850 ακολούθησαν εργασίες για την αναγνώριση, τον καθαρισµό και την
αποκατάσταση του κεντρικού αγωγού και των διακλαδώσεών του, αλλά και την
προσπάθεια ανεύρεσης νέων εγκάρσιων διακλαδώσεων, καθώς το Αδριάνειο προµήθευε
τη µεγαλύτερη ποσότητα νερού για τις ανάγκες της Αθήνας. Τα έργα αυτά
αποπερατώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1880, σε µια εποχή που µε την ανακάλυψη
των βακτηριδίων το καθαρό νερό συνδέθηκε µε τη δηµόσια υγεία, οπότε το πρόβληµα της
ύδρευσης της πρωτεύουσας αναδείχθηκε σε µείζον κοινωνικό ζήτηµα και ξεκίνησαν οι
προσπάθειες εκσυγχρονισµού του δικτύου, µε το κράτος να παρεµβαίνει αποφασιστικά
στο εγχείρηµα της υδροδότησης122.
Ο Χρηστοµάνος εξέτασε για πρώτη φορά το 1881 τα ύδατα 9 πηγών και 20 φρεάτων
και υδραγωγείων του Λεκανοπεδίου. Έκτοτε εξέταζε ανελλιπώς µία ή δύο φορές το µήνα
τα ύδατα της ∆εξαµενής και του Αδριάνειου υδραγωγείου, ενηµερώνοντας ακολούθως το
∆ήµο για τα αποτελέσµατα. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι οι έρευνες αυτές
ξεκίνησαν και συνεχίστηκαν µε δική του πρωτοβουλία, καθώς ελάχιστες υπήρξαν οι
περιπτώσεις που του ανατέθηκε επίσηµα κάποια τέτοια ανάλυση από το ∆ήµο ή τη
Νοµαρχία, όπως λόγου χάρη όταν το 1896, σε συνεργασία µε τους ιατρούς Π. Παµπούκη
και Α. Α. Χρηστοµάνο, προέβησαν στις αντίστοιχες χηµικές και µικροβιολογικές
εξετάσεις123. Παράλληλα, ο Χρηστοµάνος συνέχισε τις αναλύσεις του και σε άλλες
122

Για το ζήτηµα της υδροδότησης της Αθήνας βλ. Γεωργία Μαυρογόνατου, Η υδροδότηση της Αθήνας. Από
τα δίκτυα στο δίκτυο: 1880-1930. Τεχνολογία, κοινωνία, πολιτική, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή,
Ε.Κ.Π.Α. / Ε.Μ.Π., Αθήνα 2009.
123
Βλ. Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 350 και [Α. Κ. Χρηστοµάνος, Π. Παµπούκης, Α. Α.
Χρηστοµάνος], Έκθεσις περί της αναλύσεως του ύδατος των Αθηνών. Προς τον Κύριον ∆ήµαρχον [1896].
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περιοχές του λεκανοπεδίου, καλύπτοντας ουσιαστικά τις δευτερεύουσες αρτηρίες που
κατέληγαν στην πρωτεύουσα, αλλά και σε περιοχές όπως η Στυµφαλία ή η Κωπαΐδα, την
περίοδο που εξελίσσονταν οι συζητήσεις για την επίλυση του προβλήµατος της
υδροδότησης της Αθήνας124. Επιπλέον, εξέταζε και ύδατα που προσκόµιζαν διάφοροι
ιδιώτες από δικές τους γεωτρήσεις, οι οποίοι είχαν ως στόχο να πουλήσουν ακολούθως το
νερό στο ∆ήµο, αλλά και από αρκετές άλλες πόλεις, όπως, για παράδειγµα, η Σύρος, η
Κόρινθος, το Γύθειο, η Πάτρα ή το Μεσολόγγι, αλλά και από περιοχές εκτός του
ελληνικού κράτους. Πολλές από αυτές τις έρευνες γίνονταν «χάριν επιστηµονικού
ενδιαφέροντος», χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν οι κατά παραγγελία αναλύσεις, µε
περιπτώσεις όπως εκείνης της Λεµεσού ή των διοικητικών αρχών της Μακεδονίας125 να
δείχνουν την προσπάθεια του Χηµείου να υπερβεί τα εσωτερικά σύνορα και να εδραιωθεί
στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, σε συµφωνία µε τη γενικότερη αποστολή του
Πανεπιστηµίου. Πέρα από το θέµα των υδάτων, ο Χρηστοµάνος επέδειξε επίσης ένα
γενικότερο ενδιαφέρον για θέµατα δηµόσιας υγείας, όπως δείχνουν οι προτάσεις του προς
τα αρµόδια Υπουργεία για την ασφαλτόστρωση των οδών, ώστε να αντιµετωπιστεί το
έντονο πρόβληµα της αιωρούµενης σκόνης126, για την απολύµανση του αέρα, των υδάτων,
των οδών, των οικιών και των αποπάτων σε καιρό επιδηµιών127, η εκστρατεία του για την
ανάπτυξη στεγανών βόθρων και τη χρήση των λυµάτων για τη δηµιουργία λιπασµάτων128,
αλλά και η χηµική εξέταση των καταλοίπων εργοστασίων, όπως οινοπνευµατοποιείων και
φωταεριοποιείων.
Πέρα από όλες αυτές τις έρευνες, το Χηµείο επέδειξε επιπλέον µια εξαιρετικά
πολυσχιδή δραστηριότητα που κάλυψε διάφορους τοµείς. Αναλύσεις κατά παραγγελία του
Υπουργείου Στρατιωτικών ή Ναυτικών, όπως για παράδειγµα υδάτων του Ναυστάθµου,
πολλές πυρίτιδες, δυναµίτιδες και βαµβακοπυρίτιδες ή τρόφιµα για το στράτευµα. Μελέτες
κατά παραγγελία του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως συγκριτικές αναλύσεις πετρελαίων
διαφόρων προελεύσεων που προορίζονταν για το κρατικό µονοπώλιο129, αγγλικών

124

Βλ. ενδεικτικά Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, «Περί των ποτίµων υδάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής υπό
χηµικήν έποψιν», Παρνασσός 7 (1883): 165-173 και του ιδίου, Περί χηµικής αναλύσεως των ποτίµων υδάτων
υπό υγιεινήν έποψιν, Αθήνα 1885.
125
Βλ. Λογοδοσία Ν. Καζάζη, 1902/03, 129.
126
Στο ίδιο, 130.
127
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, Οδηγός εις την πρόχειρον απολύµανσιν (désinfection) εν καιρώ επιδηµιών,
Αθήνα 1881 και του ιδίου, Υπόµνηµα περί της γενικής απολυµάνσεως της πόλεως Αθηνών [Αθήνα 1881].
128
Χ[ρηστοµάνος], «Ανάγκη στεγανών βόθρων», Παρνασσός 8 (1884): 174-180 και Αναστάσιος Κ.
Χρηστοµάνος, Ανάγκη στεγανών βόθρων. Οι βόθροι των πόλεων και τα τεχνητά λιπάσµατα, Αθήνα 1886.
129
Α. Κ. Χρηστοµάνος, Τιµολ. Αργυρόπουλος, Α. Κ. ∆αµβέργης και Π. Ν. Ζαλοκώστας, Έκθεσις προς το
Υπουργείον των Οικονοµικών περί συγκριτικής εξετάσεως ειδών τινών πετρελαίου διαφόρων προελεύσεων,
Αθήνα 1902.
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λιθανθράκων για το στόλο ή πραγµατογνωµοσύνες για το µονοπώλιο τσιγαρόχαρτου.
Αρκετές τοξικολογικές ή ιατροδικαστικές αναλύσεις και πραγµατογνωµοσύνες για
δηλητηριάσεις, κατά παραγγελία των ανακριτικών ή εισαγγελικών αρχών. Έρευνες µε
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως αναλύσεις κραµάτων προερχόµενων από αρχαία
αγάλµατα, αρχαίων νοµισµάτων ή σιδήρου από τις στήλες του Παρθενώνα. Τέλος,
διάφορες άλλες αναλύσεις, όπως υλικών για το Πυριτιδοποιείο, φωταερίου και πολλών
σκευασιών και προϊόντων, συχνά µάλιστα µετά από παραγγελία ιδιωτών.
Αρκετές από αυτές τις έρευνες αποτέλεσαν αντικείµενο ανακοινώσεων του
Χρηστοµάνου σε διάφορα συνέδρια που συµµετείχε. Το 1875 συµµετείχε για πρώτη φορά
σε συνέδριο ιταλών φυσικών επιστηµόνων στο Πάνορµο της Σικελίας, όπου ανακοίνωσε
τη νέα µέθοδό του για την παρασκευή του διφαινυλίου130. Το 1877, κατά τη διάρκεια της
τρίµηνης περιοδείας του σε χηµεία ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, παρακολούθησε στη
Λειψία το συνέδριο του VDNA, ανακοινώνοντας τις µελέτες του για τον τεχνητό πάγο και
την ανάλυση των πόσιµων υδάτων. Το 1883 προσκλήθηκε επίσηµα στο 56ο συνέδριο του
VDNA, που διεξήχθη στο Freiburg της Γερµανίας, όπου συµµετείχε τελικά ως
εκπρόσωπος του Παρνασσού131. Εκεί, στο τµήµα της χηµείας, εκφώνησε οκτώ
ανακοινώσεις, από τις οποίες οι σχετικές µε τη µέθοδο προσδιορισµού του καλίου και του
νατρίου, την επίδραση ατµών ιωδίου σε ασβέστιο και την παραγωγή υδροϊσατίνης
δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό του Συνδέσµου. Οι υπόλοιπες αφορούσαν την καύση της
αµµωνίας,

ορισµένες

νέες

εφαρµογές

του

νατριαµαλγάµατος,

την

παρασκευή

αµµωνιαµαλγάµατος, την ανάλυση ιαµατικών υδάτων από την Casamicciola της Ιταλίας
και µια πρόταση για το σχηµατισµό διεθνούς επιτροπής για τη σύνταξη νέας χηµικής
ονοµατολογίας. Το 1894 θέλησε να συµµετάσχει στο ∆ιεθνές Συνέδριο Υγιεινής και
Στατιστικής που θα γινόταν στη Βουδαπέστη και ζήτησε από τη Σύγκλητο να οριστεί ως
αντιπρόσωπος του Πανεπιστηµίου, παρότι θα µετέβαινε εκεί µε δικά του έξοδα. Η
Σύγκλητος ωστόσο όρισε τον ιατρό Π. Γ. Κυριακό, και µόνο σε περίπτωση άρνησής του
τον Χρηστοµάνο132. Τελικά ο Χρηστοµάνος συµµετείχε µαζί µε τον υφηγητή της υγιεινής

130

A. C. Christomanos, “Sopra un nuovo metodo di preparare il difenile”, Gazzetta chimica Italiana 5
(1875): 402-404 και Α. Κ. Χρηστοµάνος, «Παρασκευή διφενυλίου κατά νέαν µέθοδον», Φύσις 1 (1875-76):
308-311.
131
Αναστ. Κ. Χρηστοµάνος, «Το πεντηκοστόν έκτον συνέδριον των Γερµανών φυσιοδιφών και ιατρών εν
Φρεϊβούργη», Παρνασσός 7 (1883): 1026-1037.
132
Π. Σ., 6 Μαΐ. 1894.
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Χ. Βάµβα, παρουσιάζοντας τρεις εργασίες για τον τεχνητό πάγο, τα πόσιµα ύδατα των
Αθηνών και την ανάγκη διεθνούς φαρµακοποιίας133.
Τον Ιούνιο του 1898 το Υπουργείο πληροφόρησε τη Σύγκλητο ότι στη Βιέννη θα
διεξαγόταν το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Εφαρµοσµένης Χηµείας. Καθώς το ίδιο δεν µπορούσε
να διαθέσει τα απαιτούµενα χρήµατα, ζήτησε από το Πανεπιστήµιο να το πράξει,
αναφέροντας παράλληλα ότι «ευχαρίστως θα έβλεπε την αναγραφή εν τω προσεχεί
προϋπολογισµώ του Πανεπιστηµίου πιστώσεις διευκολυνούσης της υποχρεωτικήν εις τους
Καθηγητάς των φυσικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου εκ περιτροπής και κατ’ έτος
µετάβασιν εις τα µεγάλα επιστηµονικά κέντρα». Μετά την παρατήρηση ότι αυτή η
απόφαση θα έπρεπε να εφαρµοστεί για όλους τους πανεπιστηµιακούς καθηγητές, οι οποίοι
θα αντιπροσώπευαν ταυτόχρονα την Κυβέρνηση και το Πανεπιστήµιο, η Σύγκλητος
ψήφισε έκτακτη πίστωση 1.500 δραχµών για τη µετάβαση του Χρηστοµάνου στη Βιέννη,
διαµορφώνοντας έτσι ένα προηγούµενο για τα επόµενα χρόνια134. Με αυτή την ιδιότητα ο
Χρηστοµάνος συµµετείχε και στα επόµενα αντίστοιχα συνέδρια, το 4ο στο Παρίσι (1900),
το 5ο στο Βερολίνο (1903) και το 6ο στη Ρώµη (1906). Επρόκειτο για µεγάλα συνέδρια,
στο Βερολίνο λόγου χάρη συµµετείχαν πάνω από 2.500 σύνεδροι, που συγκέντρωναν
εξέχοντες χηµικούς της περιόδου. ∆είγµα της αναγνώρισης που έχαιρε ο Χρηστοµάνος στο
εξωτερικό αποτελεί το γεγονός ότι συνήθως εκλεγόταν µεταξύ των επίτιµων αντιπροέδρων
του συνεδρίου ή ως πρόεδρος διαφόρων τµηµάτων του135.
Στο συνέδριο της Βιέννης ο Χρηστοµάνος µίλησε στα διάφορα τµήµατα σχετικά µε
τη συσκευή του για τον ποσοτικό προσδιορισµό του ανθρακικού οξέος, την ποσότητα του
υπεροξειδίου του µαγγανίου στον πυρολουσίτη, τον προσδιορισµό της ουρίας στα ούρα,
τις ιδιότητες του τεχνητού πάγου, την προσπάθεια δηµιουργίας ελληνικής σακχαροποιίας
στη Θεσσαλία, το σιρόπι των ελληνικών σταφίδων, την τροποποίηση της µεθόδου του για
την ανάλυση των χρωµιτών, το ορυκτό θειούχου καδµίου (άµορφος γρανοκίτης) που
ανακάλυψε στο Λαύριο και περί µεταλλουργίας του καδµίου136. Στο συνέδριο των
Παρισίων τον συνόδευσαν ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης, ο Προκόπιος Ζαχαρίας και ο Λέων
Αραπίδης. Εκεί µίλησε για τη µετατροπή του φωσφόρου σε αρσενικό, για µια νέα συσκευή
για τον προσδιορισµό του διοξειδίου του άνθρακα κατά την ανάλυση ορυκτών του
133

Λογοδοσία Π. Παυλίδου, 1893/94, 510. Το προηγούµενο έτος ο Χρηστοµάνος είχε ολοκληρώσει την
ελληνική έκδοση της γερµανικής φαρµακοποιίας, η οποία είχε µείνει ηµιτελής µετά το θάνατο του
Θεόδωρου Αφεντούλη. Βλ. Φαρµακοποιία του Γερµανικού κράτους, έκδοσις Τρίτη. Εξελληνισθείσα υπό
Θεοδώρου Αφεντούλη, µετά δε τον θάνατον αυτού αποπερατωθείσα υπό Αναστασίου Κ. Χρηστοµάνου, Αθήνα
1893.
134
Π. Σ., 20 Ιουν. 1898
135
Βλ., για παράδειγµα, “The International Congress of Applied Chemistry”, Nature 68 (1903): 156-158.
136
Λογοδοσία Σ. Μαγγίνα, 1897/98, 198-199.
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µαγγανίου, για την ανάλυση των σιδήρων του Παρθενώνα, για τον τεχνητό πάγο, για την
επίδραση µαγγανίου σε µαργαρίνη και για την υπεροχή της χηµικής έναντι της
µικροβιολογικής αναλύσεως των υδάτων137.
Για τη συµµετοχή στο συνέδριο του Βερολίνου ζητήθηκε από τη κεντρική
οργανωτική επιτροπή η σύσταση τοπικής ελληνικής επιτροπής µε σκοπό την οργάνωση
της συµµετοχής πολυπληθούς αντιπροσωπείας. Ο Χρηστοµάνος ορίστηκε πρόεδρος και
την επιτροπή συµπλήρωσαν ο υφηγητής Προκόπιος Ζαχαρίας, ο καθηγητής του
Πολυτεχνείου Κ. Ζέγγελης, ο καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων Στέφανος
Γιαννόπουλος, ο τµηµατάρχης του Υπουργείου Οικονοµικών Πέτρος Ζαλοκώστας και ο
βιοµήχανος

Λεόντιος

Οικονοµίδης,

ενώ

στο

συνέδριο

παρευρέθηκαν

τελικά

αυτοπροσώπως οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι παρουσίασαν και τις εργασίες άλλων ελλήνων
χηµικών. Η επιτροπή σκόπευε αρχικά να παρουσιάσει µια στατιστική της ελληνικής
χηµικής βιοµηχανίας, ωστόσο το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν υπήρξε
συνεργασία από τις κρατικές αρχές. Παράλληλα, παρότι το Πανεπιστήµιο όρισε ως
αντιπροσώπους του τόσο τον Χρηστοµάνο όσο και τον ∆αµβέργη138, το Υπουργείο
Εσωτερικών προχώρησε στο διορισµό του ∆αµβέργη ως αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως,
για να αλλάξει αργότερα αυτή την απόφαση, διορίζοντας τον Χρηστοµάνο, µε αποτέλεσµα
ο ∆αµβέργης να µην συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής και να µην µεταβεί τελικά
στο Βερολίνο. Εκεί ο Χρηστοµάνος µίλησε µόνο για την ανάλυση των ιαµατικών υδάτων
γενικότερα, και ειδικότερα για τα ιαµατικά ύδατα της Ελλάδας, ενώ ορίστηκε και µέλος
µιας διεθνούς επιτροπής «επί των χηµικών αναλύσεων»139. Τέλος, για το συνέδριο της
Ρώµης ο Χρηστοµάνος ορίστηκε ξανά πρόεδρος της ελληνικής οργανωτικής επιτροπής και
τελικά συµµετείχε µαζί µε τον Π. Ζαχαρία και τον Στ. Γιαννόπουλο. Οι ανακοινώσεις του
αφορούσαν τον τεχνητό πάγο, µια νέα αντίδραση του οξυγόνου, τον λευκό άµορφο
φώσφορο και την παρασκευή ορισµένων ενώσεων140.
Έναν µήνα µετά την επιστροφή του από τη Ρώµη, τον Μάιο του 1906, εορτάστηκαν
µε µια λαµπρή τελετή στο Πανεπιστήµιο οι τέσσερις δεκαετίες διδασκαλίας του141. Στα
συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα και τις επιστολές που έλαβε ο Χρηστοµάνος, αλλά
ορισµένες φορές και µε οικονοµική συνεισφορά για τον εορτασµό, συναντάµε χηµικούς
όπως ο Emil Fischer, ως πρόεδρος της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας, ο Carl Liebermann
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(1842-1914), ο Adolf Bayer, ο Heinrich Fresenius (1847-1920), ο Carl Graebe (18411927) ή ο Carl Engler (1842-1925). Ωστόσο, το ταξίδι στη Ρώµη επιβάρυνε την ήδη
βεβαρηµένη υγεία του Χρηστοµάνου, καθώς έπασχε από καρκίνο των νεφρών. Λίγους
µήνες αργότερα, το ξηµέρωµα της 2ας Οκτωβρίου 1906, απεβίωσε στην οικία του.
Προτού κλείσουµε αυτή την ενότητα οφείλουµε να αναφερθούµε στο ολιγάριθµο
βοηθητικό προσωπικό του Χηµείου, χωρίς το οποίο η λειτουργία του θα δυσχεραινόταν
σηµαντικά. Ο Χρηστοµάνος αρχικά απασχολούσε ως παρασκευαστές του µαθήµατος και
βοηθούς κυρίως φοιτητές του Φαρµακευτικού Σχολείου, αφού πρώτα τους εκπαίδευε στις
βασικές εργασίες. Τον Αύγουστο του 1873 ανέφερε στη Σύγκλητο ότι λόγω των πολλών
υποχρεώσεων και ασχολιών του δεν µπορούσε να έχει ταυτόχρονα την «επίπονον
υπηρεσίαν» της διευθύνσεως του χηµείου και της διενέργειας των εργαστηριακών
ασκήσεων. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη µετάκληση κάποιου διδάκτορα ευρωπαϊκού
πανεπιστηµίου, ώστε να αναλάβει υπηρεσία ως επιµελητής του χηµείου, αναφέροντας
µάλιστα ότι είχε συνεννοηθεί σχετικά ήδη µε τον Hofmann, που είχε βρει κατάλληλο
πρόσωπο. Ωστόσο, το ζήτηµα παρέµεινε σε εκκρεµότητα µέχρι τη σύνταξη του
προϋπολογισµού του επόµενου έτους142. Ο κανονισµός του χηµείου, που εκδόθηκε τον
∆εκέµβριο του 1874, προέβλεπε τη θέση του επιµελητή, ο οποίος έπρεπε να είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώµατος και να διαθέτει ανάλογη εµπειρία, ενώ θα διοριζόταν µετά από
πρόταση του καθηγητή και θα λάµβανε µηνιαίο µισθό 250 δραχµών από την περιουσία του
Πανεπιστηµίου, µε σκοπό να επιβλέπει τους ασκούµενους, να προετοιµάζει τα πειράµατα
των παραδόσεων και να µεριµνά για τη σωστή διακίνηση οργάνων και υλικών143. Έτσι,
τον Ιούνιο του 1875 ο Χρηστοµάνος επανήλθε στο θέµα, αναφέροντας ότι είχε
επικοινωνήσει µε πολλούς φίλους του καθηγητές ώστε να του βρουν κάποιο διδάκτορα
«κατά πάντα εντελώς κατηρτισµένον», ζητώντας την άδεια της Συγκλήτου ώστε να
συνεχίσει τις ενέργειές του. Παρά ορισµένες διαφωνίες που εκδηλώθηκαν για την
πρόσληψη ξένου επιστήµονα, η Σύγκλητος αποδέχθηκε την πρόταση του Χρηστοµάνου144.
Στις 24 Οκτωβρίου 1875 ο Ι. Γιαν (Jahn), ερχόµενος από το Βερολίνο, ανέλαβε τη
θέση του επιµελητή του χηµείου, έχοντας αρχικά συµβόλαιο για ένα έτος, το οποίο όµως
τελικά ανανεώθηκε δύο φορές145. Ωστόσο, η συνεργασία του µε τον Χρηστοµάνο φαίνεται
ότι δεν υπήρξε αρµονική, καθώς µεταξύ τους σύντοµα δηµιουργήθηκε «δυσαρέσκειά τις»,
η οποία λύθηκε µε τη µεσολάβηση του πρύτανη. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα κατά την
142

Π. Σ., 25 Αυγ. 1873.
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ανανέωση του συµβολαίου του Jahn ο Χρηστοµάνος να θέσει ως όρους την καθηµερινή
εξάωρη παρουσία του στο χηµείο και την απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε εργασίας
για την οποία θα απευθύνονταν στο χηµείο ιδιώτες ή δηµόσιες υπηρεσίες146. Από κατοπινή
συνεδρίαση της Συγκλήτου µαθαίνουµε ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του
Χρηστοµάνου στο εξωτερικό, για τη µεγάλη του περιοδεία σε χηµεία ευρωπαϊκών
πανεπιστηµίων, ο Jahn χρησιµοποίησε το χηµείο για ιδιωτικές εργασίες και αναλύσεις
«κατ’ αίτησιν ατόµων επί προϊόντων βιοµηχανικών επιχειρήσεων», γεγονός που οδήγησε
στην απόφαση για απαγόρευση χρήσης του χηµείου για ιδιωτικούς ή δηµόσιους σκοπούς
χωρίς την προηγούµενη άδεια του πρύτανη147. Ωστόσο, σύντοµα ο Jahn επανήλθε στο
θέµα, προσκοµίζοντας στη Σύγκλητο άρθρα του σχετικά µε τις ιαµατικές πηγές των
Θερµοπυλών και περί «δεψικών υλών», τα οποία δηµοσιεύτηκαν στο ∆ελτίο της «επί της
Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας Επιτροπής» και στο περιοδικό της Γερµανικής
Χηµικής Εταιρείας, γεγονός που αποδείκνυε ότι είχε ασχοληθεί µε καθαρά επιστηµονικές
εργασίες σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου του148. Μπορεί η Σύγκλητος να
επαίνεσε «τον επιστηµονικόν ζήλον του ανδρός», ωστόσο η «δυσαρέσκεια» και η
«ψυχρότης» µεταξύ αυτού και του Χρηστοµάνου, αλλά και µια νέα «έρις», είχαν ως
αποτέλεσµα ο Χρηστοµάνος να απαγορεύσει στον Jahn να ασκεί τους φοιτητές και να
εργάζεται στο χηµείο και να ζητήσει την αποµάκρυνσή του149. Μετά την προσωρινή
τοποθέτησή του στο φαρµακευτικό φροντιστήριο, όπου δεν υπήρχε επιµελητής, ο Jahn
αναχώρησε από την Ελλάδα.
Ο Χρηστοµάνος δεν έµεινε µε τις καλύτερες εντυπώσεις από τον Jahn, αναφέροντας
ότι θα µπορούσε «ίσως να φέρη τους προσδοκώµενους καρπούς, εάν ήτο επιµελέστερος
και περί την εκτέλεσιν χηµικών αναλύσεων ακριβέστερος», ωστόσο «ούτε µίαν
σκευασίαν, ούτε µίαν ανάλυσιν, ούτε µίαν επιστηµονικήν εργασίαν κατόρθωσε να φέρη
εις πέρας»150. Βέβαια οι πρώτες δηµοσιεύσεις του Jahn που αναφέρθηκαν προηγουµένως
φαίνεται να αντιφάσκουν µε αυτό τον ισχυρισµό, ενώ αυτές είναι που µας επιτρέπουν να
ταυτίσουµε το πρόσωπό του. Έτσι, ο Ι. Γιαν ήταν ο Hans (Max) Jahn (1853-1906), τον
οποίο αργότερα συναντάµε ως καθηγητή της χηµείας στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης, µε
πολλές δηµοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά της εποχής και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον
κλάδο της ηλεκτροχηµείας. Από την άλλη πλευρά, το συγκεκριµένο επεισόδιο µας
146
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αποκαλύπτει τη διάθεση του Χρηστοµάνου να ελέγχει πλήρως τις εργασίες του
πανεπιστηµιακού χηµείου, επιδεικνύοντας µια στάση ανάλογη µε εκείνη των αυταρχικών
διευθυντών χηµικών ινστιτούτων των γερµανικών πανεπιστηµίων.
Στη θέση του Jahn ο Χρηστοµάνος πρότεινε τον Ιωάννη Τρικαλιανό, ο οποίος ήδη
εργαζόταν ως παρασκευαστής στο χηµείο, σπουδάζοντας παράλληλα στο φυσικό τµήµα.
Καθώς τον Αύγουστο του 1878 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ, ανέλαβε τώρα τη θέση του
αναπληρωτή επιµελητού, µε µισθό αρχικά 100 δραχµών το µήνα, που αργότερα αυξήθηκε
σε 150. Στη θέση αυτή παρέµεινε µέχρι το καλοκαίρι του 1883, οπότε και αναχώρησε για
το Παρίσι, όπου επί δύο έτη σπούδασε χηµεία στη Σορβόννη, λαµβάνοντας µάλιστα
οικονοµική βοήθεια από το Πανεπιστήµιο151. Τη θέση του επιµελητή ανέλαβε ο Σπυρίδων
Οικονοµίδης, που µόλις είχε επιστρέψει από τις σπουδές του στο εξωτερικό.
Ο Σπυρίδων (Σπήλιος) Αναγνώστου Οικονοµίδης γεννήθηκε το 1854 στο Λειβάρτζι
των Καλαβρύτων152. Ολοκληρώνοντας τις γυµνασιακές σπουδές του στην Πάτρα,
γράφτηκε στη Φιλοσοφική για να σπουδάσει φυσικές επιστήµες, ωστόσο συνέχισε τις
σπουδές του στο Πανεπιστήµιο του Graz της Αυστρίας, όπου το 1879 ανακηρύχθηκε
διδάκτωρ της φιλοσοφίας «επί χηµεία», προσκοµίζοντας διατριβή µε τον τίτλο Beitrage
zur Kenntnisse der Isobutylierbindungen. Ακολούθως συνέχισε τις σπουδές του στο
εργαστήριο του Kolbe στη Λειψία, ζητώντας µάλιστα οικονοµική βοήθεια από το
Πανεπιστήµιο, το οποίο του χορήγησε υποτροφία ύψους 100 δραχµών µηνιαίως153. Το
επόµενο έτος µετέβη στο Παρίσι για να εργαστεί στα χηµικά εργαστήρια του Adolphe
Wurtz. Μέσα στο 1881 δηµοσίευσε τουλάχιστον πέντε άρθρα στα Comptes rendus της
γαλλικής Ακαδηµίας Επιστηµών και στο Bulletin της Γαλλικής Χηµικής Εταιρείας, τα
οποία αφορούσαν την εύρεση των συντακτικών τύπων και τον καθορισµό των φυσικών
και χηµικών ιδιοτήτων διάφορων νέων ενώσεων, και ένα επιπλέον άρθρο µαζί µε τον
Maurice Hanriot που αφορούσε τον καθορισµό του µοριακού βάρους µιας σειρά ενώσεων
των µετα-αλδεϋδών154. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 1881 η πρυτανεία του Πανεπιστηµίου
δέχθηκε έγγραφο του ίδιου του Wurtz, όπου εξήρε το έργο του και τον συνιστούσε για το
151
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Πανεπιστήµιο. Στη συνέχεια ο Οικονοµίδης αποφάσισε να εργαστεί κοντά στον Adolf
Bayer στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου. Για το σκοπό αυτό ζήτησε τη συνέχιση της
υποτροφίας του, η οποία µετά τις θερµές συστάσεις του Χρηστοµάνου αυξήθηκε στις 250
δραχµές µηνιαίως155. Στο Μόναχο ο Οικονοµίδης ασχολήθηκε µε τη µελέτη της ισατίνης,
µια ένωση που παραγόταν από την οξείδωση του ινδικού (indigo, λουλάκι), προσπαθώντας
να προσδιορίσει τον ακριβή συντακτικό τύπο της και τις σχέσεις µεταξύ των οπτικών
ιδιοτήτων και της χηµικής της σύστασης. Αποτέλεσµα αυτών των ερευνών υπήρξαν δύο
ανακοινώσεις από κοινού µε τον Adolf Bayer και τον Gerhard Krüss (1859-1895) που
δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας156. Με άλλα λόγια,
παρατηρούµε ότι ο Οικονοµίδης όχι µόνο εργάστηκε σε µερικά από τα κορυφαία χηµικά
εργαστήρια της εποχής, αλλά συµµετείχε σε έρευνα αιχµής της περιόδου στην οργανική
χηµεία, καθώς οι µελέτες για το ινδικό γενικά αποδείχθηκαν σηµαντικές για την ανάπτυξη
της βιοµηχανίας τεχνητών χρωστικών.
Το καλοκαίρι του 1883 ο Οικονοµίδης επέστρεψε στην Ελλάδα, αναλαµβάνοντας τη
θέση του επιµελητή του Χηµείου, ως υποχρέωση που απέρρεε από την υποτροφία που είχε
λάβει. Λαµβάνοντας µισθό 250 δραχµών µηνιαίως, είχε ως καθήκον να διδάξει τους
φοιτητές τις τεχνικές της ποιοτικής ανάλυσης. Παράλληλα, όµως, αµέσως συστήνει ένα
µικρό εργοστάσιο στον Πειραιά, µε την επωνυµία «Σ. Α. Οικονοµίδης και Σία», µε σκοπό
την παραγωγή φωσφορικών λιπασµάτων και απλών χρωµάτων ανιλίνης. Το εργοστάσιο
αυτό, µετά και την έλευση το 1887 του µικρότερου αδελφού του, Λεόντιου Οικονοµίδη,
επίσης µε σπουδές χηµικού στο Μόναχο και στην Eidgenössische Technische Hochschule
της Ζυρίχης, εξελίχθηκε αργότερα στην Ανώνυµη Εταιρεία «Χρωµατουργία Πειραιώς –
Χρωπεί», το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής χρωµάτων της χώρας. Ο χρόνος που
απαιτούσαν αυτές οι δραστηριότητες προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Χρηστοµάνου, ο
οποίος σύντοµα άρχισε να κατηγορεί τον Οικονοµίδη για πληµµελή άσκηση των
καθηκόντων του µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή εξάσκηση των φοιτητών157. Τελικά, τον
Ιούνιο του 1886 ο Χρηστοµάνος ζήτησε από τη Σύγκλητο την αντικατάσταση του
Οικονοµίδη «ως µη εργαζοµένου», κάτι που πράγµατι έγινε µετά την απολογία του
τελευταίου158.
155

Π. Σ. 26 Ιουν. 1882
Adolf Bayer & Spiridon Oeconomides, “Ueber die Isatin”, Berichte der Deutschen Chemischen
Gesellschaft 15 (1882): 2093-2102 και Gerhard Krüss & Spiridon Oeconomides, “Beziehungen zwischen der
zusammensetzung und der Absorptionssprekken organische Verbindungen”, Berichte der Deutschen
Chemischen Gesellschaft 16 (1883): 2051-2056.
157
Βλ. Λογοδοσία Κ. Ν. Κωστή, 1884/85, 171-172.
158
Π. Σ., 20 Ιουν. 1886.
156

612

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Στη θέση του διορίστηκε ξανά ο Ιωάννης Τρικαλιανός, ο οποίος είχε επιστρέψει από
το Παρίσι, µε µηνιαίο µισθό 200 δραχµών, και διατήρησε τη θέση µέχρι την 19η
Σεπτεµβρίου 1897, οπότε απεβίωσε από «φρενική νόσο»159. Έκτοτε, υπό τη διεύθυνση του
Χρηστοµάνου στη θέση αυτή υπηρέτησαν διαδοχικά οι διδάκτορες του φυσικού τµήµατος
Προκόπιος ∆. Ζαχαρίας, Νικόλαος Α. Παζαρλής και Κωνσταντίνος Ι. Μπασσάς. Τα
επόµενα χρόνια ο Χρηστοµάνος αγωνίστηκε για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού,
ώστε να επιτελούνται καλύτερα όλες οι εργασίες του Χηµείου, κάτι που σταδιακά
κατέφερε160. Στο γύρισµα του αιώνα το Χηµείο περιλάµβανε εκτός από τον επιµελητή,
έναν υπεπιµελητή, επίσης διδάκτορα φυσικών επιστηµών, ένα παρασκευαστή και έναν
βοηθό, οι οποίοι µπορούσαν να είναι διδάκτορες ή τελειόφοιτοι161, έναν υπηρέτη και έναν
καθαριστή. Ο οριστικός κανονισµός του Χηµείου επικύρωσε αυτές τις θέσεις και τους
µισθούς που είχαν καθιερωθεί από προηγούµενα χρόνια, οι οποίοι διαµορφώθηκαν ως
ακολούθως: επιµελητής 200, υπεπιµελητής 175, παρασκευαστής 120, βοηθός 90, υπηρέτης
80 και καθαριστής 60 δραχµές162. Ο Χρηστοµάνος θεωρούσε χαµηλούς αυτούς τους
µισθούς και συχνά, τόσο ως διευθυντής του Χηµείου όσο και ως πρύτανης, προσπάθησε
ανεπιτυχώς να επιτύχει κάποια αύξηση, καθώς µόνο έτσι θα µπορούσαν να γίνουν
δελεαστικές αυτές οι θέσεις και οι ενδιαφερόµενοι να παραµείνουν σε αυτές για πολλά
χρόνια, ώστε να λάβουν µια σωστή εκπαίδευση και να σχηµατίσουν ένα κατάλληλο,
έµπειρο και πρόθυµο προσωπικό που θα συνέβαλλε σε όλες τις εργασίες του Χηµείου.
Παρά την υπαρκτή προσφορά τελειόφοιτων και διδακτόρων, ο Χρηστοµάνος τον
Οκτώβριο του 1899 ζήτησε ξανά την πρόσληψη γερµανού αποφοίτου ως επιµελητή,
ωστόσο αυτή τη φορά η Σύγκλητός απέρριψε το αίτηµά του µε το σκεπτικό ότι «είναι κατ’
αρχήν ενάντια της προσλήψεως ξένων επιστηµόνων εν τω Πανεπιστηµίω»163. Η ακόλουθη
πρόταση του Χρηστοµάνο για την αποστολή επί διετία του υπάρχοντος επιµελητή στα
χηµεία του Βερολίνου164 αποδεικνύει ότι, παρά τη βελτίωση της εκπαίδευσης που
προσέφερε το Πανεπιστήµιο µε την πάροδο του χρόνου, οι σπουδές στα µεγάλα χηµεία
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Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 79.
Βλ. ενδεικτικά Π. Σ., 23 ∆εκ. 1892, 7 Αυγ. 1893, 28 Οκτ. 1894, 18 Οκτ. 1897, 22 Νοεµ. 1897.
161
Μέχρι την αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, στις θέσεις αυτές υπηρέτησαν για µικρότερα ή
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα οι ακόλουθοι τελειόφοιτοι ή διδάκτορες του φυσικού τµήµατος: Αντώνιος
Β. Βελλόπουλος (φαρµακοποιός), Γεώργιος ∆. Μητσάκης, Φιλόθεος Στεφανάκος, Φώτιος Γ. Παλιατσέας,
Νικόλαος Α. Παζαρλής, ∆ηµοσθένης Ι. Κροντηράς, Σωτήριος Π. Ιασεµίδης, Μιλτιάδης Π. Ιωαννίδης,
∆ηµήτριος Α. Χρυσικόπουλος, Αντώνιος Σ. Κυριακόπουλος, Αχιλλεύς Χ. Φρειδερίκος.
162
Βλ. Νόµοι και διατάγµατα (1900-1906), 58-59.
163
Π. Σ., 23 Οκτ. 1899.
164
Λογοδοσία Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, 1901/02, 113
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του εξωτερικού αποτελούσαν ακόµα απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εκπαίδευση
χηµικών που ακολούθως θα εργάζονταν ακόµα και ως βοηθητικό προσωπικό.

Οι υφηγητές και το ζήτηµα της δεύτερης έδρας

Το µάθηµα της χηµείας συγκέντρωσε το µεγαλύτερο αριθµό υφηγητών καθ’ όλη την
περίοδο που εξετάζουµε, καθώς η εκτεταµένη ύλη και το πολυπληθές ακροατήριο
επέτρεπαν την υποστηρικτική διδασκαλία του µαθήµατος. Είδαµε ότι το φθινόπωρο του
1863 η Φιλοσοφική υποδέχθηκε ταυτόχρονα τρεις υφηγητές για τη διδασκαλία του
µαθήµατος. Από αυτούς οι δύο κατέλαβαν πανεπιστηµιακή έδρα λίγα χρόνια αργότερα,
κάτι που τελικά δεν κατάφερε ο τρίτος. Ο Ιωάννης Γ. Ιωάννου γεννήθηκε το 1836 στα
Τρίκαλα της Κορινθίας και άνηκε σε σηµαίνουσα οικογένεια του τόπου165. Σπούδασε
ιατρική στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και στις 14 Ιουνίου 1858 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ
µε τον βαθµό «καλώς». Ακολούθως αναφέρεται ότι συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι
και το Μόναχο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη της χηµείας, ωστόσο τουλάχιστον
για το δεύτερο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τα αρχεία του Πανεπιστηµίου. Το Νοέµβριο
του 1863 του ανατέθηκε η υφηγεσία του µαθήµατος της χηµείας και ξεκίνησε να διδάσκει
ένα µάθηµα γενικής χηµείας. Στο αίτηµά του να χρησιµοποιήσει το χηµείο για τις ανάγκες
των παραδόσεών του, έλαβε την αρνητική απάντηση της Συγκλήτου, η οποία υποστήριξε
ότι οι υφηγητές έπρεπε να διαθέτουν τις δικές τους συλλογές οργάνων και να µην
χρησιµοποιούν εκείνες του Πανεπιστηµίου166. Η ταυτόχρονη διδασκαλία τριών υφηγητών
της χηµείας, που ασφαλώς απέβλεπαν στην κατάληψη πανεπιστηµιακής έδρας, φαίνεται
ότι δηµιούργησε έναν ανταγωνισµό µεταξύ τους, καθώς τα επόµενα χρόνια παρατηρούµε
µια σταδιακή εξειδίκευση των µαθηµάτων που προκήρυσσε ο καθένας. Έτσι, ο Ιωάννου
επικεντρώθηκε στο κοινό της Ιατρικής Σχολής αναγράφοντας αρχικά ένα µάθηµα
οργανικής χηµείας και ένα τοξικολογίας, ο τίτλος του οποίου µεταβλήθηκε αργότερα σε
ιατρική χηµεία και τοξικολογία ή χηµεία εφαρµοσµένη στην τοξικολογία.
Ο Ιωάννου δίδαξε στο Πανεπιστήµιο µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 1867-1868.
Παρότι στα προγράµµατα το µάθηµά του αναγράφεται µέχρι το θάνατό του, το 1890, δεν

165
166

Βιογραφικό σηµείωµα του Ιωάννου υπάρχει στην Ποικίλη Στοά 9 (1891): 398-399.
Π. Σ., 20 Νοεµ. 1863.
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εµφανίστηκε ξανά στις πανεπιστηµιακές αίθουσες167. Παρ’ όλα αυτά διατήρησε το τίτλο
του υφηγητή, αποτελώντας χαρακτηριστική περίπτωση του τρόπου µε τον οποίο
εφαρµόστηκε το άρθρο 4 του διατάγµατος περί υφηγεσίας του 1869, το οποίο προέβλεπε
ότι χάνει το δικαίωµα της υφηγεσίας όποιος δεν ξεκινήσει τη διδασκαλία εντός έξι µηνών
από την ανάθεση ή διακόψει αδικαιολόγητα τις παραδόσεις του για διάστηµα µεγαλύτερο
των έξι µηνών, καθώς τη δικαιολογηµένη ή µη απουσία την έκρινε κάθε σχολή168. Όταν το
1884 το Υπουργείο ζήτησε την εφαρµογή του άρθρου, η Φιλοσοφική ζήτησε από τους
υφηγητές να απαντήσουν γραπτώς αν διδάσκουν, οπότε ο Ιωάννου έδωσε την ακόλουθη
απάντηση: «µετά τετραετήν τακτικήν διδασκαλίαν έπαυσα διδάσκων δια του ισχυρού
λόγου ότι εν τω ηµετέρω Πανεπιστηµίω ο υφηγητής πολλάς µεν έχει τας υποχρεώσεις
ουδέν δε δικαίωµα, ειµή µόνον το να παρίσταται εις τας τελετάς»169. Παρότι η Σχολή
θεώρησε αυτή την απάντηση ως άρνηση να εξακολουθήσει να διδάσκει ως υφηγητής,
παρατηρούµε ότι δεν του αφαιρέθηκε τυπικά η άδεια. Η αποχώρηση του Ιωάννου
αναµφίβολα συνδέεται µε τη µαταίωση των καθηγητικών βλέψεων, καθώς οι έδρες της
χηµείας είχαν κριθεί υπέρ των δύο άλλων υφηγητών.
Μετά την ανάληψη της υφηγεσίας ο Ιωάννου προσέφερε το επόµενο ολοκληρωµένο
ελληνικό εγχειρίδιο χηµείας µετά από εκείνο του Λάνδερερ, καθώς το 1864 κυκλοφόρησε
η ανόργανη χηµεία του και δύο χρόνια αργότερα η οργανική170. Το 1869 εξέδωσε και ένα
εγχειρίδιο τοξικολογίας, που αποτέλεσε και αυτό το επόµενο εγχειρίδιο µετά το αντίστοιχο
του Λάνδερερ, χωρίς µάλιστα να υπάρχει άλλο σχετικό βιβλίο, ούτε από τον καθηγητή της
αντίστοιχης έδρας171. Ως προς την πρωτοτυπία του έργου ο Ιωάννου ήταν ξεκάθαρος στον
πρόλογο της ανόργανης χηµείας: «πρωτοτυπίαν όµως, φίλε Αναγνώστα, εν τω εµώ
πονήµατι µη αναζητεί, διότι η πρωτοτυπία µακράν εισέτι αφ’ ηµών εστι. […] Επροτίµησα
τον έρανον της πιστής µεταφράσεως· διότι ουδέν των ξένων συγγραµµάτων εφάνη µοι
πρόσφορον προς τας ανάγκας των φοιτώντων εις το ηµέτερον Πανεπιστήµιον». Αυτά τα
167

Βλ. Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/89, 16· Π. Σ. Φ. Σ., 23 Μαΐ. 1870, 18 Μαρ. 1872, 26 Μαΐ. 1872, 1
Μαρ. 1873 και Π. Σ., 6 Μαρ. 1876.
168
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 44.
169
Π. Σ. Φ. Σ., 15 Ιουν. 1884.
170
Ιωάννης Γ. Ιωάννου, Στοιχεία ανοργάνου χηµείας, Αθήνα 1864 και Στοιχεία οργανικής χηµείας, Αθήνα
1866. Να σηµειώσουµε εδώ ότι το εγχειρίδιο του Ιωάννου δέχθηκε σκληρή επίθεση από τον Ιάσονα Γ.
Ζωχιό, ο οποίος τον κατηγόρησε για κακή µετάφραση των ξένων συγγραµµάτων, λόγω ανεπαρκών γνώσεων
χηµείας (Ιάσων Ζωχιός, Η χηµική ανεπιστηµοσύνη του διδάκτορος της ιατρικής και εν τω Εθνικώ
Πανεπιστηµίω υφηγητού της χηµείας Ιωάννου Γ. Ιωάννου. Φυλλάδιον πρώτον, Αθήνα 1867). Τον επόµενο
χρόνο ο Ζωχιός αιτήθηκε υφηγεσίας για το µάθηµα της πειραµατικής φυσικής προσκοµίζοντας δίπλωµα της
παρισινής École Centrale, προκαλώντας τη διχογνωµία της Σχολής σχετικά µε το στάτους αυτής της σχολής,
µε αποτέλεσµα η αίτησή του να µην προχωρήσει (βλ. εδώ, 498). Η επίθεση του Ζωχιού στον Ιωάννου
ασφαλώς συνδέεται µε τις πανεπιστηµιακές βλέψεις καθενός, αποτελώντας προοίµιο ανάλογων διαµαχών
που παρατηρήθηκαν τις επόµενες δεκαετίες.
171
Ιωάννης Γ. Ιωάννου, Εγχειρίδιον τοξικολογίας, Αθήνα 1869.
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ξένα συγγράµµατα ήταν η γερµανική µετάφραση «υπό του Όθωνος» του έργου «του
Άγγλου Γραχάµου», «τα των Γερµανών Σχερέρου και Κορούπου», και «τα των Γάλλων
Μαλαγούτη και Ρενώλτου».
Το πρώτο από αυτά είναι το έργο Elements of Chemistry του Thomas Graham (18051869), καθηγητή στο University College του Λονδίνου και σε διάφορα άλλα αγγλικά
κολέγια, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1841 και αµέσως µεταφράστηκε στα
γερµανικά από τον Friedrich Julius Otto (1809-1870). Τα δύο γερµανικά εγχειρίδια που
αναφέρονται αντιστοιχούν στα έργα µε τον ίδιο τίτλο Lehrbuch der Chemie, αφενός του
Johann Joseph Scherer (1814-1869), καθηγητή οργανικής χηµείας και φαρµακευτικής
στην ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου του Würzburg, αφετέρου του Eugen Freiherr von
Gorup-Bezanez (1817-1878), καθηγητή χηµείας στο Πανεπιστήµιο του Erlangen, τα οποία
υπήρξαν εξαιρετικά επιτυχηµένα εγχειρίδια µε πολλές εκδόσεις και µεταφράσεις σε
διάφορες γλώσσες. Από τα γαλλικά συγγράµµατα ο Ιωάννου φαίνεται να ερανίστηκε
διάφορα στοιχεία από εγχειρίδια του Victor Regnault, ωστόσο το εγχειρίδιό του αποτελεί
σε µεγάλο βαθµό µετάφραση τµηµάτων του έργου Leçons élémentaires de chimie του
Faustino Malaguti (1802-1878), καθηγητή χηµείας στη σχολή επιστηµών της Rennes, που
κυκλοφόρησε σε τέσσερις τόµους µετά το 1853. Τέλος, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, ο
τόµος της οργανικής χηµείας ακολούθησε το έργο Traite élémentaire de chimie médicale
του Adolphe Wurtz (1817-1884), το οποίο εκδόθηκε το 1864 και προοριζόταν για τη
διδασκαλία της χηµείας στις ιατρικές σχολές.
Το εγχειρίδιο του Ιωάννου αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως µια προσπάθεια
καθιέρωσης ιδιαίτερης ελληνικής χηµικής ονοµατολογίας. Πράγµατι, ο Ιωάννου
χρησιµοποίησε στο εγχειρίδιο ελληνικά γράµµατα για να συµβολίσει τα χηµικά στοιχεία,
ακολουθώντας µια πρακτική που είχε µεν εγκαταλειφθεί διεθνώς από αρκετά παλαιότερα,
αλλά συµβάδιζε µε τις προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας ελληνικής ονοµατολογίας.
Έτσι, κάθε στοιχείο συµβολίζεται µε το πρώτο γράµµα της ελληνικής ονοµασίας του,
ακολουθούµενο από το δεύτερο σε περίπτωση που το πρώτο ήταν ίδιο µε κάποιο άλλο
στοιχείο, οπότε για το υδρογόνο, τον άνθρακα ή το µαγνήσιο, λόγου χάρη, ο αντίστοιχος
συµβολισµός είναι Υ, Α και Μγν αντίστοιχα172. Κατά συνέπεια, ο τύπος ΗΟ υποδηλώνει
το νερό, ο ΝΥ3 την αµµωνία, ο ΦΟ5(ΥΟ3) το φωσφορικό οξύ και ο ΧΟ,ΘΟ3 τον θειικό
172

Ανάλογο συµβολισµό είχε χρησιµοποιήσει και ο Αθανάσιος Πολίτης στο δικό του εγχειρίδιο, µόνο που
τώρα είχαν αλλάξει ορισµένες ονοµασίες, κατά συνέπεια και τα σύµβολά τους. Αν το νιτρογόνο και το
άζωτο διατηρούσαν το ίδιο σύµβολο (Ν), δεν ίσχυε το ίδιο για το ποτάσσιο (Πτ) και το σόδιο (Σδ) που τώρα
ονοµάστηκαν κάλιο (Κ) και νάτριο (Να). Στο εγχειρίδιο του Λάνδερερ, αντιθέτως, δεν απαντά κανένα
σύµβολο ή χηµικός τύπος.
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χαλκό173. Μια τέτοια επιλογή αναµφίβολα ερχόταν σε αντίθεση µε τις διεθνείς
προσπάθειες για τον καθορισµό κοινού συµβολισµού και ο Χρηστοµάνος περιέγραψε λίγα
χρόνια αργότερα τις ακραίες συνέπειές της: «Εάν δε πάντα έµµελον να εισαγάγωσιν ιδίαν
έκαστον συµβολογραφίαν, παραδεχόµενα το αρκτικόν γράµµα του ονόµατος των
στοιχείων κατά τας διαφόρους γλώσσας, το σύµβολον του Σιδήρου εις µεν την Αγγλίαν
ήθελεν είσθαι J (εκ του Iron), εις δε την Γαλλίαν F (εκ του Fer), εις δε την Γερµανίαν E (εκ
του Eisen) και εις την Ελλάδα Σ»174. Η κατάσταση δυσκόλευε ακόµα περισσότερο µε την
απόδοση των ονοµασιών των χηµικών ενώσεων στην ελληνική γλώσσα, καθώς επρόκειτο
για νέους όρους για τους οποίους δεν υπήρχαν αντίστοιχες στα αρχαία ελληνικά, ενώ κάθε
ονοµασία θα έπρεπε να εκφράζει και την επικρατούσα χηµική θεωρία. Παρατηρήθηκαν
ποικίλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, από τον πλήρη εξελληνισµό, που
ορισµένες φορές έφθανε στον αρχαϊσµό, µε τον Ιωάννου να αποτελεί µια τέτοια
χαρακτηριστική περίπτωση, µέχρι την απλή απόδοση ξένων λέξεων. Σταδιακά επικράτησε
η γενικότερη τάση ότι οι νέες λέξεις θα έπρεπε να αποδίδουν την ουσία των πραγµάτων
και να µην διαφέρουν σηµαντικά από τη διεθνή ονοµατολογία, αλλά ταυτόχρονα να
σέβονται τους γραµµατικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας, χωρίς όµως να επιτευχθεί
εύκολα µια συµφωνία
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα παρατηρήθηκε διεθνώς µια διαρκής
διαπραγµάτευση για τον καθορισµό των συµβάσεων που θα ακολουθούνταν για το
συµβολισµό των χηµικών στοιχείων και των συνδυασµών τους, τη σηµασία των λέξεων
που χρησιµοποιούνταν και τον καθορισµό των χηµικών τύπων, ενώ συχνά η χηµική
έρευνα συνδέθηκε στενά µε αυτές τις συµβάσεις για τη γλώσσα και την απεικόνιση175. Σε
αυτό το πλαίσιο µπορεί κανείς να παρατηρήσει σηµαντικές διαφορές στο συµβολισµό και
την ονοµατολογία καθιερωµένων διεθνών εγχειριδίων, παρουσιάζει λοιπόν εξαιρετικό
ενδιαφέρον η µελέτη των προσπαθειών των ελλήνων χηµικών και φυσικών επιστηµόνων
γενικότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως µπορούµε εύκολα να φανταστούµε τη
σύγχυση που θα δηµιούργησαν προσπάθειες όπως αυτή του Ιωάννου, τουλάχιστον µεταξύ
των φοιτητών, οι οποίοι έρχονταν αντιµέτωποι µε εντελώς διαφορετικές εικόνες στα ξένα
συγγράµµατα, κατά συνέπεια δύσκολα θα µπορούσαν να επιβληθούν.

173

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της οργανικής χηµείας, για τη µεθανόλη (ξυλόπνευµα), η οποία σήµερα
συµβολίζεται ως CH4O, χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
Αν2Υ3
Ο
Υ 2
174
Α. Κ. Χρηστοµάνος, Εγχειρίδιον της Χηµείας […]. Ανόργανος Χηµεία, 1871, 51.
175
Βλ. Mary Jo Nye, From Chemical Philosophy to Theoretical Chemistry, 73-102.
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Παράλληλα µε την πανεπιστηµιακή διδασκαλία, ο Ιωάννου ασχολήθηκε ενεργά µε
την πολιτική, εκλεγόµενος βουλευτής Κορινθίας το 1865 µε το κόµµα του Επαµεινώνδα
∆εληγιώργη, µια εκλογή που επαναλήφθηκε το 1872. Το 1887 βρέθηκε ξανά κοντά σε µια
πανεπιστηµιακή έδρα, καθώς, µετά τον θάνατο του καθηγητή της ιατροδικαστικής και της
τοξικολογίας Αχιλλέα Γεωργαντά (1833-1887), η Ιατρική Σχολή τον πρότεινε για την έδρα
µε µια σχεδόν οµόφωνη απόφαση – υπήρξε µόνο µία λευκή ψήφος – µε το σκεπτικό ότι τα
συγκεκριµένα µαθήµατα απαιτούσαν επαρκείς γνώσεις χηµείας. Για την απόφαση αυτή
κύριο ρόλο έπαιξαν τα τρία εγχειρίδια του Ιωάννου, τα οποία θεωρήθηκαν ως «παρέχοντα
πάντα τα πειστήρια εις την Σχολήν ότι θα διαπρέψει εν τη διδασκαλία των ειρηµένων
µαθηµάτων»176. Ωστόσο, για άγνωστους λόγους ο Ιωάννου τελικά δεν διορίστηκε στην
έδρα. Τον Ιούνιο του 1890 απεβίωσε στην Τεργέστη και λίγα χρόνια αργότερα η χήρα του
δώρισε στο Πανεπιστήµιο τη βιβλιοθήκη του, αποτελούµενη από 169 συγγράµµατα σε 230
τόµους κυρίως ιατρικών συγγραµµάτων177.
Η επόµενη αίτηση υφηγεσίας για το µάθηµα της χηµείας υποβλήθηκε τον
Σεπτέµβριο του 1868 από τον Λέανδρο ∆όσιο178. Ο Λέανδρος, γεννηµένος το 1847,
υπήρξε γιος του νοµικού και πολιτικού Κωνσταντίνου ∆όσιου (1810-1871) και αδελφός
του Αριστείδη ∆όσιου (1844-1881), ο οποίος είχε επιχειρήσει σε νεαρή ηλικία να
δολοφονήσει τη βασίλισσα Αµαλία. Ο Λέανδρος σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της
Ζυρίχης, όπου το 1866, δηλαδή σε ηλικία µόλις 19 ετών, απέκτησε διδακτορικό δίπλωµα,
και ενδεχοµένως να παρακολούθησε µαθήµατα και σε γερµανικά πανεπιστήµια. Η
διατριβή του αφορούσε τη θεωρητική και εµπειρική µελέτη της σύστασης της γλυκόλης
και των οξέων της και τα πορίσµατά της δηµοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά179. Το 1868
δηµοσίευσε δύο ακόµα µελέτες: µαζί µε τον W. Weith προσδιόρισαν τη διαλυτότητα του
ιωδίου εντός διαλύµατος ιωδιούχου καλίου180, ωστόσο σηµαντικότερο ήταν το άρθρο του
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Π. Σ. Ι. Σ., 25 Φεβ. 1887.
Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 161-162.
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Π. Σ. Φ. Σ., 17 Σεπ. 1868. Για τον Λέανδρο ∆όσιο βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Θ΄, 503 και
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, ∆΄, 710.
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Leander Dossios, “Theoretische und empirische Beiträge zur Constitution der Glycole und der ihnen
entsprechenden Säuren”, Zeitschrift für Chemie 9 (1866): 449-451· Léandre Dossios, “Études théoriques et
expérimentales sur la constitution des glycols et des acides correspondants”, Bulletin de la Société Chimique
de Paris 8 (1867): 208-211· Leander Dossios, “Theoretische und empirische Beiträge zur Constitution der
Glycole und der ihnen entsprechenden Säuren”, Vierteljahrschrift der Zürcherischen Naturforschenden
Gesellschaft 12 (1867): 176-209 και Leander Dossios, “Beiträge zur Constitution der Glycole und der ihnen
entsprechenden Säuren”, Annalen der Chemie und Pharmacie 146 (1868): 161-175.
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Leander Dossios und W. Weith, “Über die Lösungen von Jod in Wasser und in wässerigem Jodkalium”,
Vierteljahrschrift der Zürcherischen Naturforschenden Gesellschaft 13 (1868): 258-267.
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όπου διατύπωνε µια νέα θεωρία για τα διαλύµατα181. Σε αυτό προσπάθησε να εξηγήσει το
φαινόµενο της διάλυσης µε βάση τη µηχανική θεωρία της θερµότητας του Clausius,
θεωρώντας τη διάλυση φαινόµενο ανάλογο µε την εξάτµιση, χωρίς να υπάρχει χηµική
δράση µεταξύ του διαλύτη και του διαλυµένου σώµατος. Ωστόσο, δεν προσέφερε κάποια
πειραµατική επιβεβαίωση182. Η θεωρία αυτή δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής στην εποχή
της, όµως αρκετά χρόνια αργότερα οι µελέτες του Jacobus Henricus van’t Hoff (18521911) για την οσµωτική πίεση κατέδειξαν τη σχέση µεταξύ διαλυµάτων και αερίων.
Τέλος, ο ∆όσιος παρακολούθησε το 1867 το 41ο συνέδριο του VDNA στη Φρανκφούρτη,
εκφωνώντας µια ανακοίνωση σχετικά µε την ηλεκτροχηµεία.
Μετά την υποβολή της αίτησης υφηγεσίας στη Φιλοσοφική, ο ∆όσιος εξετάστηκε
πρώτα πρακτικά και ακολούθως εγγράφως ενώπιον επιτροπής αποτελούµενης από τους Α.
Χρηστοµάνο, Ξ. Λάνδερερ, ∆. Στρούµπο και Ηρ. Μητσόπουλο, ακολουθώντας όπως
φαίνεται το προηγούµενο των τριών υφηγητών του 1863. Του δόθηκαν τρεις χηµικές
ουσίες που έπρεπε να αναλύσει και για τις οποίες έπρεπε να υποβάλει γραπτή αναφορά,
ενώ επιπλέον έπρεπε να λύσει τρία γραπτά προβλήµατα. Στην επιτροπή επικράτησε
διχογνωµία για το κατά πόσο ο ∆όσιος πέτυχε στις δοκιµασίες και τελικά η Σχολή
αποφάσισε την επανάληψη της πρακτικής εξέτασης183. Μετά από την επιτυχία αυτής, ο
∆όσιος προσήλθε για την παράδοση ενώπιον των µελών της Σχολής, αναπτύσσοντας «µετ’
ευχερείας» ένα θέµα «περί αίµατος» και απαντώντας «ευστόχως» σε σχετικές ερωτήσεις,
οπότε κρίθηκε άξιος για την υφηγεσία του µαθήµατος184.
Όταν ο ∆όσιος υπέβαλε την αίτησή του στη Σχολή, ζήτησε να διδάξει µαθήµατα
οργανικής χηµείας. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ο Χρηστοµάνος πρότεινε να
επικεντρωθεί περισσότερο στην τεχνολογική χηµεία που δεν διδασκόταν, ωστόσο ορθά
επισηµάνθηκε ότι κάτι τέτοιο µπορούσε να προταθεί µόνο άτυπα. Παρά αυτή την
προτροπή, ο ∆όσιος ξεκαθάρισε από το εναρκτήριο µάθηµά του ότι σκόπευε να διδάξει
«την του άνθρακος χηµείαν»185. Με τη λήψη της άδειας διδασκαλίας ξεκίνησε τη
διδασκαλία της οργανικής χηµείας, επί δύο ώρες εβδοµαδιαίως, ενώ αναφέρεται ότι στις
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Leander Dossios, “Zur Theorie der Lösungen“, Vierteljahrschrift der Zürcherischen Naturforschenden
Gesellschaft 13 (1868): 1-20 και Léandre Dossios, “Considérations théoriques sur les solutions”, Bulletin de
la Société Chimique de Paris 9 (1868): 366-369.
182
Βλ. Κ. Ζέγγελης, «Λέναδρος ∆όσιος και η περί διαλυµάτων θεωρία αυτού», Επιστηµονική Επετηρίς της
Σχολής των Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών του Αθήνησι Πανεπιστηµίου, Έτος Α΄, Τεύχος 2ον, Αθήνα
1926, 215-224.
183
Π. Σ. Φ. Σ., 8 Οκτ. 1868.
184
Π. Σ. Φ. Σ., 25 Οκτ. και 16 Νοεµ. 1868.
185
Λέανδρος ∆όσιος, Εναρκτήριον µάθηµα εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω και περί θερµότητος εν τω αττικώ
κύκλω οµιλία, Αθήνα 1869.
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παραδόσεις του προσήλθε «πολυαριθµότατον ακροατήριον»186. Το ακαδηµαϊκό έτος 18701871 προκήρυξε επιπλέον ένα µάθηµα µε τίτλο «ιστορία της χηµείας και ιστορική
ανάπτυξη των νέων χηµικών θεωριών», χωρίς ωστόσο να είναι σαφές κατά πόσο το
δίδαξε. Το επόµενο έτος σταµάτησε τη διδασκαλία του και αναχώρησε για το εξωτερικό,
απ’ όπου τον Μάιο του 1872 δήλωσε ότι παραιτείται της υφηγεσίας187.
Πάντως, αναφορικά µε την τεχνολογική χηµεία σύντοµα προσέφερε στο
αναγνωστικό κοινό ένα εγχειρίδιο µε αντικείµενο την εφαρµογή των χηµικών γνώσεων
στον καθηµερινό βίο και τη βιοµηχανία188. Στο βιβλίο αυτό την παρουσίαση των απλών
γνώσεων περί χηµείας και χηµικών στοιχείων συνοδεύουν διάφορες µέθοδοι της χηµικής
βιοµηχανίας της εποχής, µε πολλά παραδείγµατα και εφαρµογές, όπως, για παράδειγµα, τα
λιπάσµατα, η ζύµωση, τα λιπαρά σώµατα, η βαφική και η βυρσοδεψική. Σύµφωνα µε τον
∆όσιο, δεν είχε σκοπό να απευθυνθεί στους ειδικούς, αλλά «να γείνω καταληπτός εις τους
βιοµηχάνους, τους µαθητευόντας και τους επιθυµούντας ν’ αποκτήσωσιν απλώς γενικάς
τινας γνώσεις περί εφηρµοσµένης χηµείας», ώστε αυτοί να αισθανθούν την ανάγκη για τη
µελέτη ειδικότερων συγγραµµάτων.
Επίσης, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, στην έκδοση του εναρκτήριου
µαθήµατός του ως υφηγητή προστέθηκε και µια διάλεξη περί θερµότητας που εκφώνησε
ενώπιον του «Αττικού Κύκλου». Εκεί, αφού πρώτα υιοθέτησε τα τρία στάδια εξέλιξης της
ανθρώπινης γνώσης και κοινωνίας του Comte και εξύµνησε τη θετικιστική µέθοδο,
εξέθεσε τη νέα µηχανική ή δυναµική θεωρία της θερµότητας, το νόµο «του αδιαφθόρου
της δυνάµεως» και τις συνέπειές τους. Η έκθεση αυτή αποτέλεσε πιθανώς µία από τις
πρώτες δηµόσιες παρουσιάσεις αυτών των ιδεών, καταδεικνύοντας συγχρόνως την
ενηµέρωσή του και την έλευση ενός νέου πνεύµατος στο Πανεπιστήµιο. Το 1873
εκφώνησε στον Παρνασσό άλλη µία διάλεξη σχετικά µε τον «περί υπάρξεως αγώνα»
(struggle of life), που και αυτή αποτελεί µία από τις πρώτες ανακοινώσεις στον ελληνικό
χώρο σχετικά µε τον δαρβινισµό189. Παραθέτοντας πρώτα τη θεωρία του Thomas Robert
Malthus (1766-1834) για την αύξηση και µείωση του ανθρώπινου πληθυσµού και της
παραγωγής, ο ∆όσιος εξέθεσε ακολούθως τα βασικά σηµεία της θεωρίας του ∆αρβίνου,
για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι «ο περί της υπάρξεως αγών είναι νόµος φυσικός· η
εκ τούτου πηγάζουσα φυσική εκλογή είναι αναντίρρητος»190. Για τον ∆όσιο αυτός ο νόµος
186

Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/69, 16.
Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 18 Μαρ. και 26 Μαΐ. 1872.
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Λέανδρος ∆όσιος, Στοιχειώδη µαθήµατα τεχνολογικής χηµείας, Αθήνα 1871.
189
Λέανδρος ∆όσιος, Ο περί της υπάρξεως αγών (Εκ του Αθηναϊκού Ηµερολογίου του 1875), Αθήνα 1874.
190
Στο ίδιο, 28.
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µπορούσε να εφαρµοστεί στο σύνολο της ανθρωπότητας, όπου οι «ασθενέστερες» φυλές
εξαφανίζονταν από τις «ισχυρότερες», µε την ισχύ αυτή να έγκειται στη διανοητική
ανάπτυξη καθεµιάς:
Τα έθνη εποµένως εκείνα, αι εθνικότητες, αι φυλαί, αίτινες τον περί των πάντων, τον
περί της υπάρξεως αγώνα ειρηνικώς αγωνίζονται, πρέπει να επιδιώκωσι την πρόοδον
εις πάντα τα αποτελούντα τον πολιτισµόν, την πρόοδον εν τη διανοητική αναπτύξει εν
γένει, και την των βιοφελών µάλιστα γνώσεων διάδοσιν, την επίδοσιν εις τα
παραγωγικά έργα, την γεωργίαν, την βιοµηχανίαν, το εµπόριον κτλ. […] Ο πολιτισµός
δεν δύναται ή να εξαπλούται και να διαδίδηται, διότι είτε εν πολέµω, είτε εν ειρήνη
κατά τους της φύσεως νόµους διεξάγεται ο περί της υπάρξεως αγών, πάντοτε
υπερισχύει ο ανώτερος πολιτισµός191.

Η άποψη αυτή αναµφίβολα αποκτούσε ιδιαίτερη σηµασία σε µία εποχή κατά την οποία το
ελληνικό κράτος αγωνιούσε για την εδραίωση και την επέκτασή του.
Ο ∆όσιος, ταυτόχρονα µε την υφηγεσία του, υπηρέτησε και ως τµηµατάρχης επί των
µεταλλείων στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ παράλληλα διατέλεσε µέλος της επιτροπής
«επί της εµψυχώσεως της εθνικής βιοµηχανίας». Το 1871 εξέδωσε µια µελέτη για τους
τρόπους µε τους οποίους µπορούσε να αναπτυχθεί η βιοµηχανία στην Ελλάδα, όπου
συµπεριλάµβανε µεταξύ των βασικών προϋποθέσεων την επαρκή µελέτη των φυσικών
επιστηµών και την εισαγωγή επιστηµονικών εφαρµογών192. Η υφαντουργική βιοµηχανία
υπήρξε το παράδειγµα που του χρησίµευσε για να εξηγήσει πώς θα µπορούσε να
αναπτυχθεί η παραγωγή µε την εισαγωγή µηχανηµάτων και µεθόδων, ενώ µεταξύ των
µέτρων για την υποστήριξη της βιοµηχανίας πρότεινε την ανάπτυξη τεχνικών σχολών και
την ίδρυση «βιοµηχανικού µουσείου» που θα χρησίµευε στην πρακτική µόρφωση, µε
πρώτο πυρήνα του µια διαρκή έκθεση ελληνικών προϊόντων. Τα πρότυπά του προέρχονταν
από το εξωτερικό, µε το Βέλγιο να αποτελεί µια χαρακτηριστική περίπτωση, ωστόσο η
συνολική µελέτη του παραµένει σε θεωρητικό επίπεδο. Ο ∆όσιος υποστήριξε επίσης
θερµά την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε µία σειρά άρθρων
του για την κατώτερη και µέση εκπαίδευση193. Αναφορικά µε την πρώτη, πρότεινε την
ίδρυση ενός ή περισσοτέρου διδασκαλείων, την µονιµότητα και την αύξηση του µισθού
των δασκάλων και την εισαγωγή ειδικών µαθηµάτων, ιδιαίτερα σχετικών µε τη γεωργία,
στα δηµοτικά σχολεία. Παράλληλα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη µέριµνα για τους αποφοίτους

191

Στο ίδιο, 32.
Λέανδρος ∆όσιος, Περί βιοµηχανίας εν Ελλάδι, Αθήνα 1871.
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Λέανδρος Κ. ∆όσιος, Μελέται περί τινων συγχρόνων ζητηµάτων. Μέρος πρώτον: Περί παραχωρήσεως
µεταλλείων, Περί κατωτέρας και µέσης εκπαιδεύσεως, Περί µέσων συγκοινωνίας, Αθήνα 1874.
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του δηµοτικού που δεν συνέχιζαν στα ελληνικά σχολεία και τα γυµνάσια, και έχοντας ως
πρότυπο κυρίως το εκπαιδευτικό σύστηµα των γερµανικών κρατών, πρότεινε τη σύσταση
«πραγµατικών» ή «προτεχνολογικών» γυµνασίων, που θα έδιναν έµφαση στις ξένες
γλώσσες και τις φυσικές επιστήµες, «αστικών» σχολείων (Bürgschulen), πρακτικών
λυκείων και γεωπονικής σχολής, ενώ υποστήριξε την εκτενέστερη διδασκαλία των
φυσικών επιστηµών στα υπαρκτά γυµνάσια. Με άλλα λόγια, ο ∆όσιος υπήρξε ένας από
τους πρώτους υποστηρικτές του αναπροσανατολισµού του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος, όµως δεν κατόρθωσε να δει καµία τέτοια προσπάθεια, καθώς απεβίωσε το
1883, σε ηλικία µόλις 36 ετών.
Οι επόµενες αιτήσεις υφηγεσίας υποβλήθηκαν το 1880 από τους Αναστάσιο
∆αµβέργη και Γεώργιο Κρίνο και αφορούσαν τη διδασκαλία του µαθήµατος της
φαρµακευτικής χηµείας. Εδώ θα σταθούµε στον πρώτο υποψήφιο που τελικά δίδαξε για
αρκετά χρόνια οργανική χηµεία. Ο Αναστάσιος ∆αµβέργης γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου
1857 στη Μύκονο, έχοντας όµως καταγωγή από την Κρήτη194. Η οικογένεια ∆αµβέργη
υπήρξε µία από τις παλαιότερες και επιφανέστερες οικογένειες του Ρεθύµνου. Στη
Μύκονο είχε εγκατασταθεί το 1833 ο πατέρας του Κωνσταντίνος. Ο Αναστάσιος
µαθήτευσε αρχικά στο δηµοτικό σχολείο της Μυκόνου και ακολούθως στο ελληνικό
σχολείο και το Α΄ Γυµνάσιο Πειραιώς. Μετά την ολοκλήρωση των γυµνασιακών σπουδών
του γράφτηκε στο Φαρµακευτικό Σχολείο, όπου στις 15 Νοεµβρίου 1875 έλαβε το πτυχίο
του µε το βαθµό άριστα και ακολούθως την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος του
φαρµακοποιού. Το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος εργάστηκε ως βοηθός στο Χηµείο, ωστόσο
σύντοµα αναχώρησε για το εξωτερικό. Τη διετία 1877-1879 συνέχισε τις σπουδές του στη
Χαϊδελβέργη, εργαζόµενος στο εργαστήριο του Robert Bunsen. Στη Χαϊδελβέργη βρέθηκε
µε υποτροφία της Κυβέρνησης, ύψους 200 δραχµών το µήνα, ωστόσο τον Μάιο του 1878
υπέβαλε αίτηµα στη Σύγκλητο για επιπλέον οικονοµική βοήθεια, προσκοµίζοντας και
βεβαίωση των καθηγητών του Φαρµακευτικού Σχολείου, οι οποίοι βεβαίωναν ότι «έδειξεν
εις τας σπουδάς αυτού σπανίαν ευφυΐαν και επίδοσιν», µε αποτέλεσµα η Σύγκλητος να
194

Βιογραφικά σηµειώµατα για τον ∆αµβέργη περιλαµβάνονται στα ακόλουθα: Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα
Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Α΄, 254-278· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Η΄, 848· Εικοσιπενταετηρίς
Α. Κ. ∆αµβέργη, 1892-1917 [Αθήνα 1917]· Ε. Ι. Εµµανουήλ, Α. Κ. ∆αµβέργης 1892-1917, Αθήνα 1917· Μ. Κ.
Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 20-22· Ε. Ι. Εµµανουήλ, Ιστορία της φαρµακευτικής, 686-693· Ε. Ι. Εµµανουήλ,
Έλληνες αριστείς της φαρµακευτικής, 12-20· Πρυτανεία Γεωργίου Ζ. Γαζέπη 1918-1919. Βιογραφίαι ζώντων
Καθηγητών. Επιτίµων, Τακτικών και Εκτάκτων, Τόµος Πρώτος, Αθήνα 1919, 85-88· Α. Κ. ∆αµβέργη,
Μονογραφίαι και συγγράµµατα, 1880-1904, χ. τ., χ. χ., και Α. Κ. ∆αµβέργης, Τα πεπραγµένα µιας
εικοσιπενταετίας, 1892-1917, Αθήνα 1917. Για το γενικότερο έργο του βλ. κυρίως το Έλενα Α. Μανιάτη,
Απόπειρες εκσυγχρονισµού στο ελληνικό Πανεπιστήµιο (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα). Εκπαιδευτική
διαδικασία, επιστηµονική παραγωγή και κοινωνική προσφορά των εργαστηρίων φυσικών επιστηµών,
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Ε. Κ. Π. Α./Ε. Μ. Π., Αθήνα 2001.
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αποφασίσει τη χορήγηση επιπλέον 150 δραχµών το µήνα από το κληροδότηµα Ράλλη για
την υπόλοιπη διάρκεια των σπουδών του195. Μετά τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος στη
Χαϊδελβέργη, εργάστηκε για ένα χρόνο στα χηµικά εργαστήρια του Βερολίνου,
δηµοσιεύοντας µάλιστα και µια ανακοίνωση από κοινού µε τον Siegmund Gabriel (18511924), µετέπειτα καθηγητή της χηµείας στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου196.
Επανερχόµενος στην Αθήνα εργάστηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1880-1881 ως
επιµελητής του φαρµακευτικού φροντιστηρίου και παράλληλα υπέβαλε αίτηση υφηγεσίας
για το µάθηµα της φαρµακευτικής χηµείας197. Η διατριβή που προσκόµισε πραγµατευόταν
γενικά τη σηµασία της χηµικής σύνθεσης και εξέθετε την ιστορία και τις προόδους της
τεχνητής παρασκευής των οργανικών βάσεων, και ιδιαίτερα των αλκαλοειδών που
εντοπίζονται σε φυτά, όπως για παράδειγµα η µορφίνη, η νικοτίνη ή η στρυχνίνη198. Μετά
την αποδοχή της διατριβής του και την επιτυχηµένη παράδοση ενώπιον της Σχολής στο
θέµα «περί σκευασιών και αλκαλοειδών της κίννας», η Φιλοσοφική τον αποδέχθηκε ως
υφηγητή και δύο µήνες αργότερα το Υπουργείο του παραχώρησε την άδεια
διδασκαλίας199. Ο διορισµός το επόµενο καλοκαίρι του Γ. Κρίνου στην έδρα της
φαρµακευτικής χηµείας αναµφίβολα συνέβαλε στην απόφαση του ∆αµβέργη αφενός να
εγκαταλείψει τη θέση του επιµελητή του φαρµακευτικού φροντιστηρίου αφετέρου να
ζητήσει από τη Σχολή να διδάξει το µάθηµα της οργανικής χηµείας, ένα αίτηµα που έγινε
αποδεκτό τόσο από τον Χρηστοµάνο όσο και από τη Σχολή200. Έτσι, έκτοτε και µέχρι το
1892 ο ∆αµβέργης δίδασκε κάθε εξάµηνο ένα δίωρο µάθηµα οργανικής χηµείας.
Παράλληλα µε την υφηγεσία του δίδαξε και σε διάφορα άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Τον Ιανουάριο του 1882 διορίστηκε καθηγητής της χηµείας στη Στρατιωτική
Σχολή των Ευελπίδων, οργανώνοντας εκ νέου το χηµικό εργαστήριο της σχολής και
διδάσκοντας επί µία δεκαετία. Τον Οκτώβριο του 1884 ανέλαβε τα µαθήµατα της χηµείας,
της χηµικής τεχνολογίας και των εκρηκτικών ουσιών στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων,
διδάσκοντας επί τετραετία, και τον επόµενο χρόνο τα αντίστοιχα µαθήµατα στη
Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών, που είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της τρία χρόνια
νωρίτερα, ενώ το 1887 το µάθηµα της χηµείας στο Βαρβάκειο Λύκειο. Επιπλέον, τον
Μάιο του 1886 διορίστηκε στο Ιατροσυνέδριο και δύο χρόνια αργότερα, µε εισήγηση του
195

Π. Σ., 22 Ιουλ. 1878 και Λογοδοσία Α. Αναγνωστάκη, 1877/78, 12.
S. Gabriel und A. K. Dambergis, “Ueber Nitroderivate der Diphenylmono- und –disulfosäure”, Berichte
der Deutschen Chemischen Gesellschaft 13 (1880): 1408-1412.
197
Π. Σ. Φ. Σ., 8 Νοεµ. 1880.
198
Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης, Περί χηµικής συνθέσεως και της τεχνητής των αλκαλοειδών παρασκευής.
Πραγµατεία επί υφηγεσία της Φαρµακευτικής Χηµείας, Αθήνα 1880.
199
Π. Σ. Φ. Σ., 19 και 22 ∆εκ. 1880, 28 Φεβ. 1881.
200
Π. Σ. Φ. Σ., 15 ∆εκ. 1881.
196
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Χαριλάου Τρικούπη, τµηµατάρχης στο Υπουργείο Οικονοµικών, αναλαµβάνοντας το
τµήµα µεταλλείων και µονοπωλίων και αργότερα και των τελωνείων, ενώ αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει τη διδασκαλία στο Βαρβάκειο και τη Σχολή Υπαξιωµατικών.
Καθώς οι καθηγητές των στρατιωτικών σχολών υποχρεώνονταν να εκδώσουν τα
µαθήµατά τους στα λιθογραφεία των σχολών, τα επόµενα χρόνια ο ∆αµβέργης εξέδωσε τα
µαθήµατα χηµείας που παρέδιδε στη Σχολή Ευελπίδων, σε τρεις τόµους που περιλάµβαναν
αντίστοιχα τη χηµεία των αµέταλλων, των µετάλλων και την οργανική χηµεία201. Συνολικά
πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που υπερβαίνει τις 700 σελίδες ογδόου σχήµατος, και µάλιστα
αρκετά ενηµερωµένο. Σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο είναι «εύληπτον και λίαν
ευµέθοδον», χωρίς να αποτελεί πιστή µετάφραση κάποιου εγχειριδίου, αλλά «εύστοχον
συνεράνισµα» γαλλικών και γερµανικών συγγραµµάτων.202 Σύντοµα ακολούθησαν και τα
µαθήµατα που παρέδιδε περί εκρηκτικών ουσιών στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, όπου
περιγράφονται η σύνθεση, οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες, η κατασκευή, η δράση, τα
αποτελέσµατα και ο τρόπος χηµικού ελέγχου διάφορων εκρηκτικών ουσιών της εποχής203.
Όµως, ο ∆αµβέργης δεν περιορίστηκε µόνο στο συγγραφικό έργο, καθώς στο χηµείο της
Σχολής Ευελπίδων ξεκίνησε να εξετάζει τα ιαµατικά ύδατα της Αίγινας, της Άνδρου, των
Μεθάνων και της Αιδηψού, αποτελέσµατα που δηµοσίευσε τόσο αυτοτελώς στην Αθήνα
όσο και υπό µορφή άρθρων στο Berichte της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας. Επιπλέον,
εξέταζε και διάφορα υλικά του στρατού, δραστηριότητα που σύντοµα έλαβε τη µορφή
βιβλίων για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της νοθείας σε τρόφιµα, ποτά, υφάσµατα και
δέρµατα, τα οποία δεν ήταν χρήσιµα µόνο για τους αξιωµατικούς του οικονοµικού κλάδου
του στρατού αλλά και για κρατικές υπηρεσίες όπως τα τελωνεία, όπου άλλωστε εκείνη την
εποχή προΐστατο204. Με λίγα λόγια, ο ∆αµβέργης µετά την ανάληψη της πανεπιστηµιακής
υφηγεσίας ξεκίνησε να επιδεικνύει εξαιρετικά πλούσια δραστηριότητα, που δεν θα
περνούσε απαρατήρητη τα επόµενα χρόνια.

201

Α. Κ. ∆αµβέργης, Στρατιωτικόν Σχολείον Ευελπίδων. Μαθήµατα Χηµείας, παραδοθέντα κατά το σχολικόν
έτος 1882-1883. Μέρος Πρώτον [Μεταλλοειδή], Πειραιάς 1883 (λιθόγραφο)· Στρατιωτικόν Σχολείον
Ευελπίδων. Μαθήµατα Χηµείας, διδαχθέντα εν τω Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων. Μέρος Β΄. Μέταλλα,
Πειραιάς 1885 (λιθόγραφο) και Στρατιωτικόν Σχολείον Ευελπίδων. Μαθήµατα Χηµείας, διδαχθέντα εν τω
Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων. Μέρος Γ΄. Ενώσεις του άνθρακος, Πειραιάς 1888 (λιθόγραφο).
202
Το 1891 εξέδωσε επιπλέον ένα στοιχειώδες εγχειρίδιο χηµείας, απευθυνόµενο στους µαθητές της µέσης
εκπαίδευσης: Α. Κ. ∆αµβέργης, Στοιχεία Χηµείας, Αθήνα 1891. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε άλλες δύο φορές
το 1901 και το 1909.
203
Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης, Περί των εκρηκτικών ουσιών, Αθήνα 1888. Του βιβλίου αυτού είχε προηγηθεί
λιθογραφηµένη έκδοση από τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων.
204
Α. Κ. ∆αµβέργης, Νοθεύσεις εδωδίµων και ποτών και εξέλεγξις αυτών, Αθήνα 1887 και Νοθεύσεις
υφασµάτων και δερµάτων και εξέλεγξις αυτών, Αθήνα 1891.
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Τον Οκτώβριο του 1886, δηλαδή λίγο µετά την αποµάκρυνσή του από τη θέση του
επιµελητή του Χηµείου, υπέβαλε αίτηση υφηγεσίας για το µάθηµα της γενικής
πειραµατικής χηµείας ο Σπυρίδων Οικονοµίδης. Η διατριβή που υπέβαλε πραγµατευόταν
το θέµα πάνω στο οποίο είχε εργαστεί στο Μόναχο, δηλαδή την ισατίνη, όπου δεν
παραθέτονταν µόνο οι δικές του έρευνες, αλλά περιλαµβανόταν ένα πλήρες ιστορικό των
σχετικών ανακαλύψεων και ερωτηµάτων και εκτίθετο η σηµασία τους205. Η Σχολή
αποδέχθηκε οµόφωνα τη διατριβή, οπότε ακολούθως ο Οικονοµίδης παρέδωσε ένα
µάθηµα µε θέµα «ανάπτυξις του περιοδικού συστήµατος των στοιχείων και της σηµασίας
αυτού εν τη χηµεία». Η επιτροπή, που αποτελούνταν από τον κοσµήτορα Χρ.
Παπαδόπουλο, τον Χρηστοµάνο και τον Γ. Κρίνο τον αποδέχθηκε οµόφωνα. Έτσι, ο
Οικονοµίδης συνέχισε την πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία του ως υφηγητής206. Πάντως,
φαίνεται ότι δεν ξεκίνησε αµέσως τα µαθήµατά του, καθώς τον Μάιο του 1887 ζήτησε από
τη Σύγκλητο να ορίσει κάποιο χώρο ώστε να αρχίσει τη διδασκαλία του207. Λαµβάνοντας
υπόψη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το παλαιό χηµείο και τις τεταµένες σχέσεις
του µε τον Χρηστοµάνο, µπορούµε να φανταστούµε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε ώστε
να παραδώσει επαρκώς. Από το επόµενο έτος αναγράφει στο πρόγραµµα ένα γενικό
µάθηµα χηµείας, συνοδευόµενο από το αόριστο «καθ’ ορισθησοµένης ηµέρας και ώρας».
Το ακαδηµαϊκό έτος 1887-1888 δίδαξε πράγµατι, ωστόσο έκτοτε δεν γνωρίζουµε ούτε
κατά πόσο συνέχισε τα µαθήµατά του ούτε ποιο ήταν το περιεχόµενό τους. Το 1893 ο
Οικονοµίδης ασθένησε βαριά και τελικά απεβίωσε στον Πειραιά στις 2 Ιουνίου 1894.
∆ύο µήνες µετά την ανάθεση της υφηγεσίας στον Οικονοµίδη υποβλήθηκε άλλη µία
αίτηση για το ίδιο µάθηµα, αυτή τη φορά από τον Όθωνα Ρουσόπουλο. Γεννηµένος στις
25 ∆εκεµβρίου 1855, ο Όθων ήταν γιος του Αθανάσιου Σ. Ρουσόπουλου (1823-1898),
καθηγητή της ελληνικής φιλολογίας και της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο, µε καταγωγή
από τη ∆υτική Μακεδονία208. Ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του στην Αθήνα και
στη συνέχεια γράφτηκε στο φυσικό τµήµα, όπου το 1878 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ µε το
βαθµό «καλώς». Τον Ιανουάριο του 1879 ζήτησε από το Πανεπιστήµιο να του χορηγηθεί
υποτροφία από το κληροδότηµα Παπαδάκη, ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του στη

205

Σπυρίδων Α. Οικονοµίδης, Περί του συντακτικού τύπου της ισατίνης και της σχέσεως ταύτης προς το
οξυϊνδέλαιον και το ινδικόν. ∆ιατριβή επί υφηγεσία του µαθήµατος της Χηµείας, Αθήνα 1886.
206
Π. Σ. Φ. Σ., 31 Οκτ. και 26 Νοεµ. 1886.
207
Π. Σ., 3 Μαΐ. 1887.
208
Βιογραφικό σηµείωµα για τον Ρουσόπουλο υπάρχει στο Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν
Βιογραφικόν Λεξικόν, Α΄, 85-103. Βλ. επίσης Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΚΑ΄, 272 και Πανελλήνιον
Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Β1, 52.
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Γερµανία, ένα αίτηµα που δεν έγινε αποδεκτό209. Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος µετέβη τελικά στη
Γερµανία, σπουδάζοντας στην Πολυτεχνική Σχολή του Ανόβερου υπό την προστασία του
καθηγητή K. Kraut, ο οποίος συνδεόταν συγγενικά µε την οικογένειά του. Όµως µετά από
15 µήνες, λόγω των πολεµικών γεγονότων, κλήθηκε σε στρατιωτική υπηρεσία και
επέστρεψε στην Ελλάδα.
Τότε, τον Ιούνιο του 1881, αιτήθηκε υφηγεσίας για το µάθηµα της χηµείας,
υποβάλλοντας σχετική διατριβή, όπου πραγµατευόταν το θέµα της εύρεσης του
συντακτικού τύπου της ιππαραφίνης, τον τρόπο της συνθετικής παρασκευής αυτής, την
εύρεση κατάλληλης µεθόδου για την παρασκευή των βάσεων του αιθυλενίου και τη
µελέτη των στερεών βάσεων του αιθυλενίου210. Φαίνεται ότι ο Χρηστοµάνος, ο οποίος
τύγχανε και ανάδοχός του, διατηρώντας φιλικές σχέσεις µε την οικογένειά του, τον
συµβούλευσε να αποσύρει τη διατριβή του και να συνεχίσει τις σπουδές του στο
εξωτερικό, ωστόσο µετά από δύο αναβολές211 η αίτησή του συζητήθηκε τελικά στη
Σχολή212. Ο Χρηστοµάνος υπήρξε ιδιαίτερα αρνητικός κατά την κρίση της διατριβής. Κατ’
αυτόν αποτελούσε απλώς µια εργασία φοιτητή οποιουδήποτε χηµείου, η οποία δεν άξιζε
ούτε για διδακτορική διατριβή, ενώ οι σχετικές έρευνες διακόπηκαν στη µέση, κάτι που
πράγµατι παραδεχόταν και ο ίδιος ο Ρουσόπουλος. Επιπλέον, η πληθώρα λαθών που
εντόπισε αποδείκνυε ότι ο υποψήφιος δεν ήταν ακόµα επιστηµονικώς καταρτισµένος. Η
πρότασή του ήταν να πεισθεί ο Ρουσόπουλος να αποσύρει τη διατριβή και να σταλεί για
σπουδές οργανικής χηµείας στο Βερολίνο, υπό τη διεύθυνση του Hofmann, ως υπότροφος
του Πανεπιστηµίου, καθώς είχε ήδη υποβάλει σχετική αίτηση213. Ο Γ. Κρίνος, καθηγητής
της φαρµακευτικής χηµείας, είχε αντίθετη άποψη. Παραδεχόµενος ότι η διατριβή περιείχε
πράγµατι ορισµένα σφάλµατα, τα απέδωσε στην έλλειψη βιβλιοθήκης και κατάλληλου
χηµικού εργαστηρίου, τα οποία θα επέτρεπαν στο Ρουσόπουλο να ολοκληρώσει τις
έρευνές του και πρότεινε να γίνει αποδεκτή η διατριβή. Τελικά η Σχολή, µε ψήφους 7
έναντι 6, αποφάσισε να αναβληθεί η απόφαση, «επιθυµούσα να ιδή και έτερα δείγµατα της
επιστηµονικής του κ. Ρουσοπούλου ικανότητας» µέσω µιας νέας διατριβής.
Ο Ρουσόπουλος αναχώρησε πράγµατι για το Βερολίνο, όπου τα επόµενα δύο χρόνια
σπούδασε στο εργαστήριο του Hofmann, δηµοσιεύοντας σε αυτό το διάστηµα επτά
209

Π. Σ., 23 Μαρ. 1879.
Όθων Α. Ρουσόπουλος, Περί ιππαραφίνης και περί των βάσεων του αιθυλενίου. Πραγµατεία επί υφηγεσία,
Αθήνα 1881.
211
Π. Σ. Φ. Σ., 20 Ιουν. και 15 ∆εκ. 1881.
212
Π. Σ. Φ. Σ., 4 Μαρ. 1882.
213
Βλ. Π. Σ., 12 Οκτ. 1881. Ο Ρουσόπουλος είχε ζητήσει τριετή υποτροφία για να σπουδάσει βιοµηχανική
χηµεία στη Γαλλία.
210
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σύντοµα άρθρα στο Berichte της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας και ένα στο Annalen der
Chemie. Επανερχόµενος στην Ελλάδα επανέφερε την αίτηση υφηγεσίας του τον
Φεβρουάριο του 1887. Αυτή τη φορά η Σχολή αποδέχθηκε την παλαιότερη διατριβή του
και µετά τη δηµόσια δοκιµασία του µε θέµα «περί της ατοµικής θεωρίας εν τη χηµεία»
κρίθηκε άξιος κατά πλειοψηφία για την υφηγεσία του µαθήµατος της γενικής
πειραµατικής χηµείας214. Το επόµενο έτος προκήρυξε ένα µάθηµα γενικής πειραµατικής
χηµείας, ωστόσο δεν δίδαξε ολόκληρο το έτος. Η διδασκαλία του ξεκίνησε κανονικά από
το ακαδηµαϊκό έτος 1888-1889, µε ένα δίωρο µάθηµα οργανικής χηµείας, απευθυνόµενο
στους φοιτητές της Ιατρικής, ενώ ένα επιπλέον µάθηµα χηµικής τεχνολογίας που ανέγραφε
στα προγράµµατα φαίνεται ότι δεν διδάχθηκε ποτέ.
Παράλληλα µε την υφηγεσία του, από το 1888 δίδαξε χηµεία και στη Σχολή
Ναυτικών ∆οκίµων, ενώ εργάστηκε ως χηµικός στο Βασιλικό Ναύσταθµο και το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο για τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και
τη συγγραφική του δραστηριότητα, προσφέροντας µια νέα µετάφραση του εγχειριδίου των
Roscoe και Schorlemmer, αρχικά την ανόργανη χηµεία το 1888 και την οργανική χηµεία
το 1890215. Όπως προκύπτει και από τον τίτλο του, πρόκειται για µία επίτοµη µετάφραση
τµηµάτων του γερµανικού εγχειριδίου, καθώς και οι δύο τόµοι µαζί δεν ξεπερνούν τις 540
σελίδες ογδόου σχήµατος. Ο Ρουσόπουλος στον πρόλογό του αναφέρει ότι απέβλεπε
κυρίως στους µαθητές των γυµνασίων και του Βαρβακείου Λυκείου και δευτερευόντως
στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Χαρακτηριστικό του εγχειριδίου επίσης είναι η
επιλογή του Ρουσόπουλου να προσπαθήσει να καθιερώσει µια νέα ελληνική χηµική
ονοµατολογία, διαφορετική από τις επιλογές, λόγου χάρη, του Χρηστοµάνου ή του
Κρίνου, οι οποίοι προσπάθησαν να µην διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα από τη διεθνή
ονοµατολογία, ενώ κοινοποίησε αυτές τις προτάσεις του και µέσω ενός ολιγοσέλιδου
φυλλαδίου216. Σύµφωνα µε τον Ρουσόπουλο, για την καθιέρωση της ελληνικής
ονοµατολογίας έπρεπε να ακολουθηθούν τρεις αρχές: δεν έπρεπε να διαφέρει πολύ από
την ξένη ονοµατολογία, ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση, έπρεπε να µην αντίκειται
όσο τον δυνατόν στους κανόνες της ελληνικής γλώσσας και να εκφράζει όσο καλύτερα
γίνεται την πραγµατική σύνθεση των σωµάτων. Για τον Ρουσόπουλο η τελευταία αρχή
υπήρξε και η σηµαντικότερη: το NaCl δεν θα έπρεπε να ονοµάζεται «χλωριούχο νάτριο»,
214
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καθώς κάτι τέτοιο θα υποδήλωνε λανθασµένα ότι πρόκειται για νάτριο που εµπεριέχει
χλώριο, αλλά θα έπρεπε να επιλεγεί η ονοµασία «χλωριονάτριο». Ή, για να παραθέσουµε
άλλο ένα παράδειγµα, θα έπρεπε να επιλεγεί µια απλούστερη ονοµασία για τα οξείδια των
µετάλλων, τις ενώσεις τους δηλαδή µε το οξυγόνο. Έτσι, το CuO δεν θα έπρεπε να
ονοµάζεται «οξείδιο του χαλκού», αλλά «χαλκοξείδιο». Ο Ρουσόπουλος ακολούθησε τη
συγκεκριµένη ονοµατολογία τόσο στη µετάφραση του εγχειριδίου όσο και στα µαθήµατά
του.
Παράλληλα, ο Ρουσόπουλος επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την άµεση πρακτική
εφαρµογή των επιστηµονικών γνώσεων. Στο εναρκτήριο µάθηµά του ως υφηγητής τόνισε
το ρόλο της χηµείας και της χηµικής βιοµηχανίας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας,
υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να εκµεταλλευτεί τον υπαρκτό φυσικό πλούτο
της προτού στραφεί στην εισαγωγή νέων βιοµηχανιών, µε την οινοποιία, τη σαπωνοποιία
την ελαιοπαραγωγή, τη σηροτροφία και την εκµετάλλευση των ορυκτών να αποτελούν
ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα217. Το επόµενο έτος εξέδωσε µία πραγµατεία για
τη βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των ελληνικών οίνων, δηλαδή έναν «εκ των
µεγίστων θησαυρών της Ελλάδος» που λόγω της διεθνούς συγκυρίας παρείχε ευοίωνες
οικονοµικές δυνατότητες στη χώρα, προσφέροντας έτσι ένα παράδειγµα ανάπτυξης της
εγχώριας βιοµηχανίας218. Τα συγκεκριµένα ενδιαφέροντα οδήγησαν το Ρουσόπουλο το
1894 στην ίδρυση της Βιοµηχανικής και Εµπορικής Ακαδηµίας, του πρώτου και
σηµαντικότερου παραδείγµατος ανάπτυξης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, όπου έκτοτε αφιέρωσε όλες του τις προσπάθειες, εγκαταλείποντας την
πανεπιστηµιακή διδασκαλία.
Παρατηρούµε λοιπόν στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα να αυξάνεται η
επιστηµονική προσφορά για το µάθηµα της χηµείας, και µάλιστα από απόφοιτους του
ίδιου του Πανεπιστηµίου, που ασφαλώς απέβλεπαν στην πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία,
ιδιαίτερα για µια επιστήµη που οι σηµαντικές πρόοδοί της καθιστούσαν δύσκολη την
επαρκή διδασκαλία από έναν µόνο καθηγητή. Πάντως το θέµα της σύστασης δεύτερης
τακτικής έδρας για το µάθηµα της χηµείας είχε τεθεί από το τέλος της δεκαετίας του 1860
κατά τη συζήτηση των νοµοσχεδίων για τον οριστικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου.
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Πρώτη η Ιατρική Σχολή έθεσε το θέµα της µεγάλης διάρκειας του µαθήµατος, ζητώντας τη
σύσταση νέας έδρας, µε την παλαιότερη να περιορίζεται στην ανόργανη χηµεία και τη νέα
στην οργανική, έτσι ώστε το µάθηµα να ολοκληρώνεται εντός ενός ακαδηµαϊκού έτους219.
Τον επόµενο χρόνο ο Χρηστοµάνος επανέφερε το ζήτηµα της µεγάλης έκτασης του
µαθήµατος, προτείνοντας είτε την αύξηση της διάρκειάς του σε δύο έτη είτε το διορισµό
δεύτερου καθηγητή για τη διδασκαλία της οργανικής χηµείας, ένα διορισµό µάλιστα που
θεωρούσε «λίαν επωφελή και κατεπείγοντα διότι την σήµερον το θέµα της οργανικής
χηµείας είναι ευρύτερον του της ανοργάνου». Έτσι, ο ίδιος θα περιοριζόταν στη
διδασκαλία της ανόργανης και της αναλυτικής χηµείας και στην επίβλεψη των πρακτικών
ασκήσεων των φοιτητών, ενώ ο νέος καθηγητής, ο οποίος θα µπορούσε να είναι ένας από
τους υφηγητές, θα δίδασκε την οργανική χηµεία, προσφέροντας παράλληλα και κάποιο
µάθηµα θεωρητικής ή ιατρικής χηµείας. Για να µην υπάρξει θέµα µε την ύπαρξη τριών
εδρών χηµείας πρότεινε τη µετονοµασία της έδρας της «φαρµακευτικής χηµείας» σε
«φαρµακευτικής ή φαρµακοποιίας», κάτι που εξέφραζε πληρέστερα το σκοπό της220. Λίγα
χρόνια αργότερα, επανερχόµενος στο ζήτηµα, υποστήριξε ότι είχε προτείνει για τη νέα
έδρα τον Λέανδρο ∆όσιο221, ωστόσο καµία ενέργεια δεν έγινε τελικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Αρκετά χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1886, το Πανεπιστήµιο έλαβε
έγγραφο του Υπουργείου µε το οποίο ζητούσε να µάθει αφενός αν υπήρχε ανάγκη
διαίρεσης της έδρας της χηµείας σε δύο «κατά τα συµβαίνοντα εν άλλοις Πανεπιστηµίοις»,
αφετέρου, σε περίπτωση θετικής απάντησης, η Φιλοσοφική να γνωµοδοτήσει για το
κατάλληλο πρόσωπο222. Αυτή τη φορά ο Χρηστοµάνος εξέφρασε την αντίθεσή του, µια
στάση που ασφαλώς θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα όσα είχαν µεσολαβήσει κατά τις
προσπάθειες για την οικοδόµηση του χηµείου. Παρότι δεν ήταν κατ’ αρχήν αντίθετος µε
το διορισµό δεύτερου καθηγητή, τόνισε ότι αυτό δεν αποτελούσε επείγουσα ανάγκη, από
τη στιγµή µάλιστα που εκείνη την εποχή υπήρχαν αρκετές κενές έδρες στη Φιλοσοφική,
οπότε η νέα έδρα αποτελούσε πολυτέλεια που ταυτόχρονα έθιγε τη «φιλοπονία» που
επέδειξε τόσα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, τώρα υποστήριξε ότι κάθε καθηγητής έπρεπε
να διδάσκει το σύνολο της χηµείας, µιας κατεξοχήν πειραµατικής επιστήµης, οπότε
αναρωτήθηκε πού θα δίδασκε ο νέος καθηγητής, καθώς στο υπαρκτό «παράπηγµα» κάτι
τέτοιο δεν ήταν δυνατόν, ενώ η οικοδόµηση του νέου χηµείου, όπου πράγµατι
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προβλέπονταν δύο εργαστήρια, θα καθυστερούσε. Τέλος, απέδωσε ρητά το ερώτηµα του
Υπουργείου στις ενέργειες του Σ. Οικονοµίδη, µε τον οποίο οι σχέσεις του είχαν ήδη
διαρραγεί. Σύµφωνα µε το Χρηστοµάνο, ο Οικονοµίδης θα έπρεπε να ανέλθει σε
καθηγητική βαθµίδα αφού πρώτα δοκιµαζόταν ως υφηγητής και µε την επίδειξη «ζήλου
ουχί υπέρ των συµφερόντων του εν Πειραιεί εµπορικού καταστήµατός του, αλλ’ υπέρ της
επιστήµης, υπέρ της µαθητιώσης νεολαίας και του Πανεπιστηµίου». Τελικά, η Σχολή σε
επόµενη συνεδρίαση αποφάσισε υπέρ της σύστασης δεύτερης έδρας, µε 10 ψήφους υπέρ, 5
κατά και 3 λευκών223. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι ψήφοι των καθηγητών του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος υπήρξαν 5 υπέρ, 2 κατά και τα 3 λευκά, συνιστώντας ένα
παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο λαµβάνονταν ανάλογες αποφάσεις που θα κατέληγαν
αργότερα να γίνουν επιχείρηµα υπέρ της αυτονόµησης της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής.
Πάντως χρειάστηκε να περάσουν πάνω από πέντε χρόνια µέχρι να επανέλθει το
Υπουργείο και να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Φιλοσοφικής για την πλήρωση νέας έδρας
γενικής πειραµατικής χηµείας, κάτι που συνέβη τον Μάιο του 1891224. Για µία ακόµα
φορά ο Χρηστοµάνος αντιτάχθηκε σε αυτή την απόφαση, θεωρώντας «αδικαιολόγητη
πολυτέλεια» µια νέα έδρα µε ταυτόσηµο αντικείµενο µε τη δική του, ιδιαίτερα από τη
στιγµή που µε τις ανέσεις που προσέφερε το νέο Χηµείο ο ίδιος επαρκούσε για την επαρκή
θεωρητική και πρακτική διδασκαλία του µαθήµατος. Στο πλευρό του βρέθηκαν και
ορισµένοι καθηγητές του φιλολογικού τµήµατος, που υποστήριξαν τον πιο επείγοντα
χαρακτήρα άλλων αναγκών. Παρ’ όλα αυτά η Σχολή αποφάσισε ξανά για την ανάγκη της
δεύτερης έδρας µε 10 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 4 αρνήσεις ψήφου. Έτσι, στην επόµενη
συνεδρίαση επιτροπή αποτελούµενη από τον Χρηστοµάνο, τον Αργυρόπουλο και τον Κ.
Μητσόπουλο έκρινε τους τρεις υποψήφιους που δεν ήταν άλλοι από τους τρεις υφηγητές
του µαθήµατος: Σπυρίδων Οικονοµίδης, Αναστάσιος ∆αµβέργης, Όθων Ρουσόπουλος225.
Η κρίση της επιτροπής βασίστηκε αποκλειστικά στα έργα που υπέβαλαν οι υποψήφιοι.
Σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο, δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη όσες εργασίες είχαν
πραγµατοποιηθεί παλαιότερα στο εξωτερικό, δηλαδή πριν την αίτηση υφηγεσίας τους,
καθώς είχαν ήδη κριθεί για αυτά, οπότε η επιλογή του δεν ήταν άλλη από τον ∆αµβέργη.
Παράλληλα, επανέφερε την παλαιότερη πρότασή του για τον καθορισµό της δεύτερης
έδρας ως οργανικής χηµείας, η οποία παράλληλα θα περιλάµβανε και το καθήκον της
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πρακτικής άσκησης των φοιτητών της Ιατρικής226. Την ίδια επιλογή υποστήριξε και ο
Αργυρόπουλος, ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον µέρος του σκεπτικού του, καθώς
αναγνώρισε µεν τη σηµασία της ίδρυσης µιας βιοµηχανίας χρωµάτων στην Ελλάδα, όµως
τόνισε ότι αυτό «είναι µάλλον έργον Καθηγητού εφηρµοσµένης εις την βιοµηχανίαν
Χηµείας ήτις µάλλον αρµόζει εν τω παρ’ ηµίν Πολυτεχνικώ Σχολείω». Για να συνεχίσει
λέγοντας ότι «ο χηµικός ο εν ορισµένω κλάδω της χηµικής βιοµηχανίας αποκλειστικώς
καταγινόµενος, εν ω καταναλίσκει άπαντα τον χρόνον αυτού, αποκτά ειδικωτάτας εν αυτώ
και µόνω τω κλάδω γνώσεις, αλλά δεν προσκτά και προσόντα δια την Καθηγεσίαν της γεν.
πειραµ. Χηµείας εν τω Πανεπιστηµίω διότι αύτη απαιτεί γενικήν µόρφωσιν και διηνεκή
ενασχόλησιν εφ’ όλων των θεωρητικών τε και πειραµατικών µερών της Χηµείας».
Αντιθέτως, ο Κ. Μητσόπουλος υποστήριξε τον Οικονοµίδη, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στις εργασίες που αυτός είχε πραγµατοποιήσει στο εξωτερικό και θεωρώντας προσόν την
ίδρυση του εργοστασίου, φέρνοντας µάλιστα ως παράδειγµα, µεταξύ άλλων, τον Liebig
και τον Bayer. Τελικά, κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας, ο ∆αµβέργης έλαβε 8 ψήφους, ο
Οικονοµίδης 7, ο Ρουσόπουλος 3, ενώ υπήρξαν και 3 λευκά.
Το Υπουργείο δεν ικανοποιήθηκε από αυτή την απόφαση, καθώς τον Φεβρουάριο
του 1892 ζήτησε ξανά τη γνωµοδότηση της Σχολής για έδρα γενικής πειραµατικής
χηµείας, αυτή τη φορά παράλληλα µε τη γνωµοδότηση για την πλήρωση της έδρας της
φαρµακευτικής χηµείας που είχε παραµείνει κενή, για την οποία η Σχολή πρότεινε
παµψηφεί τον ∆αµβέργη227. Για τη δεύτερη έδρα της χηµείας υποψήφιοι ήταν ξανά οι
Οικονοµίδης και Ρουσόπουλος, αυτή τη φορά µαζί µε τους δύο νέους υφηγητές της
φαρµακευτικής χηµείας, τον Τηλέµαχο Κοµνηνό και τον Ιωάννη Πολίτη. Για µία ακόµα
φορά ο Χρηστοµάνος τόνισε την ανάγκη σύστασης έδρας οργανικής χηµείας, και όχι µιας
νέας ίδιας έδρας, που θα προσέφερε εξειδικευµένα µαθήµατα για τους φοιτητές του
φυσικού τµήµατος, αλλά, δεδοµένου του µικρού αριθµού τους, αµφισβήτησε ξανά την
άµεση αναγκαιότητά της. Καθώς όµως η Σχολή αποφάσισε να προχωρήσει στη
γνωµοδότηση, ο Χρηστοµάνος αναγκάστηκε να προτείνει υποψήφιο και αυτός ήταν «ο
δυστυχώς από επταετίας το καθαρώς ακαδηµαϊκόν στάδιον εγκαταλείψας και
αποτελεσµατικώς εις το εµπορικόν επάγγελµα επιδοθείς κ. Σπυρ. Οικονοµίδης». Στη
µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο Οικονοµίδης υπερίσχυσε του Ρουσόπουλου µε
ψήφους 9 έναντι 6. Ωστόσο, το Υπουργείο δεν θεώρησε ξανά ικανοποιητικό το
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αποτέλεσµα και επανήλθε ζητώντας τον ορισµό κριτών για τη διενέργεια διαγωνισµού
σύµφωνα µε τα όσα προέβλεπε το διάταγµα του 1882, κάτι που η Φιλοσοφική αρνήθηκε
να πράξει, µε το σκεπτικό ότι θεωρούσε ανεφάρµοστο το θεσµό του διαγωνισµού λόγω
έλλειψης κατάλληλων κριτών228.
Το ζήτηµα της δεύτερης έδρας παρέµεινε σε εκκρεµότητα για πολλά χρόνια, παρά
τις επανειληµµένες προτάσεις του Χρηστοµάνου για τη σύσταση έδρας οργανικής
χηµείας229. Σε όλες τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε αφορµή νοµοσχέδια
σχετικά µε το Πανεπιστήµιο η δεύτερη έδρα χηµείας θεωρήθηκε δεδοµένη, αλλάζοντας
απλώς κατά περίπτωση το ακριβές περιεχόµενό της. Ο ίδιος ο Χρηστοµάνος κατέληξε
στην άποψη ότι, ακόµα και όταν αυτός αποχωρούσε, η έδρα του θα έπρεπε να προσφέρει
ένα γενικό εισαγωγικό µάθηµα πειραµατικής χηµείας, τόσο ανόργανης όσο και οργανικής,
προς όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, ενώ θα έπρεπε να συσταθούν νέες,
περισσότερο εξειδικευµένες έδρες, για παράδειγµα αναλυτικής χηµείας, φυσικοχηµείας ή
εφαρµοσµένης χηµείας, που θα προσέφεραν ειδικότερα µαθήµατα σύµφωνα µε τις
εξελίξεις της επιστήµης.
Τον Νοέµβριο του 1904, δηλαδή µετά την αυτονόµηση της Φυσικοµαθηµατικής, το
Υπουργείο ζήτησε από τη νέα Σχολή να υποδείξει κατάλληλο πρόσωπο για µια νέα έδρα,
αυτή τη φορά µε αντικείµενο τη φυσικοχηµεία, για τη οποία προτάθηκε οµόφωνα ο
Κωνσταντίνος ∆. Ζέγγελης230. Ο Ζέγγελης είχε ανακηρυχθεί διδάκτωρ του φυσικού
τµήµατος το 1891. Συνέχισε τις σπουδές του για ένα χρόνο στη Χαϊδελβέργη και
ακολούθως στη Λειψία, όπου δίδασκε ο Wilhelm Ostwald (1853-1932), στη Γενεύη και το
Παρίσι, δηµοσιεύοντας τις πρώτες εργασίες του σε διεθνή περιοδικά231. Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα εργάστηκε αρχικά ως άµισθος επιµελητής των ασκήσεων οργανικής χηµείας
των τριτοετών φυσικών, ενώ υπέβαλε παράλληλα και αίτηση υφηγεσίας για το µάθηµα της
228

Π. Σ. Φ. Σ., 29 Απρ. 1892. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο ως κριτές θα µπορούσαν να
οριστούν οι ακόλουθοι: Μ. Μισουδάκης, Εµµ. ∆ραγούµης, Φ. Νέγρης, Α. Κορδέλλας, Α. Βουσάκης, Σ.
Γιαννόπουλος, Π. Ζαλοκώστας, Λ. Αραπίδης, Ι. Τρικαλιανός, Γ. Κρίνος, Ι. Πολίτης, Γ. Κανελλόπουλος. Με
άλλα λόγια πρότεινε έναν συνδυασµό φυσικών επιστηµόνων και µηχανικών, χωρίς µάλιστα να θεωρεί άτοπο
ο επιµελητής του Χηµείου, λόγου χάρη, ή ένας υφηγητής να κρίνει τους υποψήφιους για την καθηγητική
έδρα. Με την πρόταση αυτή διαφώνησαν οι Κ. Μητσόπουλος και Τ. Αργυρόπουλος, οι οποίοι από όλους
αυτούς θεώρησαν επαρκή µόνο τον Γ. Κρίνο. Την τελευταία άποψη ασπάστηκε η πλειονότητα των µελών
της Σχολής.
229
Βλ. Λογοδοσία Π. Παυλίδου, 1893/94, 488, Π. Σ. Φ. Σ., 14 Ιαν. 1900, Λογοδοσία Ι. Ευταξίου, 1903/04,
100-101.
230
Π. Σ. Φ. Μ. Σ., 15 ∆εκ. 1904. Να σηµειωθεί εδώ η πρόταση του Κ. Μητσόπουλου ότι θα έπρεπε να
προταθεί «τιµής ένεκεν» ο Ρουσόπουλος.
231
Για τον Ζέγγελη βλ. Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 43-45· Βιογραφίαι ζώντων καθηγητών, 95-96· Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΒ΄, 4 και Από την Ζωήν και την Φύσιν. Τεύχος πανηγυρικόν επί τη συµπληρώσει
40ετίας από της αναγορεύσεως ως διδάκτορος και 25ετίας από της αναλήψεως της διδασκαλίας της χηµείας ως
τακτικού καθηγητού εν των Πανεπιστηµίω του καθηγητού κ. Κ. ∆. Ζέγγελη, εκδιδόµενον υπό των κατά καιρούς
διατελεσάντων µαθητών αυτού, Αθήνα 1931.
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γενικής πειραµατικής χηµείας, προσκοµίζοντας διατριβή που πραγµατευόταν το θέµα της
χηµικής συγγένειας, ένα θέµα αιχµής της περιόδου232. Μετά την εξαιρετικά επαινετική
παρουσίασή της από τον Χρηστοµάνο, η διατριβή του Ζέγγελη έγινε αποδεκτή, ενώ µετά
την παράδοση του µαθήµατος µε τίτλο «τίνες αι επικρατούσαι αρχαί εν τη ταξινοµήσει
των χηµικών στοιχείων» έγινε δεκτός ο υφηγητής233. Τα επόµενα χρόνια δίδαξε στο χηµείο
ένα δίωρο µάθηµα οργανικής χηµείας, παράλληλα µε διαλέξεις «επί θεµάτων της νεώτερης
χηµείας».
Όµως, ο διορισµός στην έδρα της φυσικοχηµείας του Ζέγγελη πραγµατοποιήθηκε
τελικά τον Σεπτέµβριο του 1906, οπότε µετά το θάνατο του Χρηστοµάνου στις αρχές του
επόµενου µήνα οι έδρες της χηµείας έγιναν ξανά δύο. Με το νέο οργανισµό του
Πανεπιστηµίου ορίστηκαν ξανά δύο έδρες, τώρα όµως ανόργανης και οργανικής χηµείας,
τις οποίες κατέλαβαν, αντίστοιχα, ο Ζέγγελης και ο Γεώργιος Θ. Ματθαιόπουλος (18731958). Όπως συνέβη και στην περίπτωση της φυσικής και των φυσικών234, η διεκδίκηση
αυτών των θέσεων προκάλεσε έντονες διαµάχες και προσωπικές εµπάθειες µεταξύ και των
χηµικών, καθώς στο µεταξύ είχαν παρουσιαστεί και νέοι υποψήφιοι.
Από αυτούς θα σταθούµε λίγο στην περίπτωση του Προκόπιου ∆. Ζαχαρία235. Αφού
ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος το 1892, ο Ζαχαρίας συνέχισε
τις σπουδές του τα επόµενα χρόνια στο Πανεπιστήµιο της Λειψίας, την Technische
Hochschule του Βερολίνου και ακολούθως στο Yorkshire College of Science του Leeds. Ο
Ζαχαρίας ασχολήθηκε µε την εφαρµοσµένη χηµεία, και ιδιαίτερα τη βαφική και τα
καύσιµα, γεγονός που εξηγεί την επιλογή του Leeds για την ολοκλήρωση των σπουδών
του, καθώς πράγµατι το Leeds εξειδικευόταν στη βαφική, τη χηµεία των δερµάτων και
ορισµένων καυσίµων236. Από το 1897 εργάστηκε ως επιµελητής του Χηµείου, εκδίδοντας
µάλιστα και ένα εγχειρίδιο αναλυτικής χηµείας για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου237.
Τον ∆εκέµβριο του 1900 αιτήθηκε υφηγεσίας όχι µόνο για το µάθηµα της θεωρητικής,
αλλά για πρώτη φορά και της εφαρµοσµένης χηµείας, υποβάλλοντας διατριβή που
πραγµατευόταν τις κυριότερες θεωρίες της βαφικής, τις προσπάθειες για την οικοδόµηση
µιας γενικής θεωρίας τους βάσει των νεώτερων χηµικών θεωριών και µια δική του

232

Κωνσταν. ∆. Ζέγγελης, Περί χηµικής συγγενείας. Επί υφηγεσία διατριβή, Αθήνα 1890.
Π. Σ. Φ. Σ., 27 Νοεµ. και 2 ∆εκ. 1895.
234
Βλ. εδώ, 547.
235
Για τον Ζαχαρία βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΑ΄, 926 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 80.
236
Βλ. Michael Sanderson, The Universities and British Industry, 1850-1970, London: Routledge & Kegan
Paul, 1972, 85-86.
237
Προκόπιος ∆. Ζαχαρίας, Οδηγός ποιοτικής αναλύσεως. Προς χρήσιν των σπουδαστών της χηµείας, Αθήνα
1898 και Οδηγός ποσοτικής αναλύσεως. Προς χρήσιν των σπουδαστών της χηµείας, Αθήνα 1898.
233
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συµβολή προς αυτή την κατεύθυνση238. Το αντικείµενο της διατριβής και ο δεύτερος
προσδιορισµός του µαθήµατος προκάλεσαν ορισµένες αντιδράσεις.
Ο Χρηστοµάνος υποστήριξε ότι «σήµερον ιδίως αι πρόοδοι της φυσικής χηµείας
άµεσα εφαρµόζονται εν τη βιοµηχανική πράξη», ως εκ τούτου δεν µπορούσαν να
διαχωριστούν στην πράξη η φυσική από την εφαρµοσµένη χηµεία. Έτσι πρότεινε απλώς
την αλλαγή του τίτλου του µαθήµατος σε φυσική και εφαρµοσµένη χηµεία. Ο ∆αµβέργης,
αντιθέτως, δήλωσε αµέσως την «κατ’ αρχήν» αντίθεσή του στην υποψηφιότητα,
υποστηρίζοντας ότι δεν µπορούσε γενικά να συνδεθεί η διδασκαλία της θεωρητικής και
της εφαρµοσµένης χηµείας, ότι το Πανεπιστήµιο δεν είχε την ανάγκη ενός τέτοιου
µαθήµατος, ότι η διδασκαλία της βιοµηχανικής χηµείας απαιτούσε από τους φοιτητές
πρακτικές γνώσεις που αυτοί δεν διέθεταν και κυρίως ότι «το Πανεπιστήµιον δεν είνε
αρµόδιον προς διδασκαλίαν πρακτικών µαθηµάτων»239. Τελικά η διατριβή του Ζαχαρία
έγινε αποδεκτή και ακολούθως παρέδωσε ένα µάθηµα σχετικά µε τις «θεωρητικές
κατακτήσεις επί του όλου πεδίου της φυσικής χηµείας κατά την τελευταίαν δεκαετίαν» και
τις µεθόδους που «απέρρευσαν εξ αυτών ως προς τον προσδιορισµόν του µοριακού
βάρους», δηλαδή ένα καθαρά θεωρητικό θέµα. Παρά την αντίθεση του ∆αµβέργη, η
Σχολή δέχθηκε τελικά κατά πλειοψηφία τον Ζαχαρία ως υφηγητή της θεωρητικής και
εφαρµοσµένης χηµείας240. Τα επόµενα χρόνια αυτός ανέγραφε στα προγράµµατα ένα
µάθηµα µε αυτό τον τίτλο, συνοδευόµενο όµως πάντα από το αόριστο αναφορικά µε την
πραγµατική διδασκαλία «καθ’ ηµέρας και ώρας ορισθησοµένας» και εξαγγέλλοντας
παράλληλα και εκδροµές σε βιοµηχανικά εργοστάσια. Ο Ζαχαρίας, ένας χηµικός
µηχανικός, όπως αυτοπροσδιοριζόταν, κατέλαβε τελικά το 1922 της έδρα της
φυσικοχηµείας και εφαρµοσµένης ηλεκτροχηµείας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Η περίπτωση του Ζαχαρία, όπως και η ανάλογη αντίδραση έναντι της εισαγωγής του
µαθήµατος της ηλεκτροτεχνίας που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο241, αποτελούν
ορισµένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που φανερώνουν ότι στο γύρισµα του αιώνα στο
Πανεπιστήµιο υπήρχαν έντονες φωνές αντίδρασης έναντι της εισαγωγής εφαρµοσµένων
αντικειµένων, καθώς κυριάρχησε η άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν άρµοζε µε το γενικότερο
σκοπό της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας. Τα εφαρµοσµένα αντικείµενα θα έπρεπε κατ’
αυτήν την άποψη να διδάσκονται σε άλλου τύπου ιδρύµατα. Από την άλλη πλευρά,
238

Προκόπιος ∆. Ζαχαρίας, Αι θεωρίαι της βαφικής, Αθήνα 1900.
Λίγο νωρίτερα, όταν ο Χρηστοµάνος είχε προτείνει να ιδρυθεί έδρα ηλεκτροχηµείας, ο ∆αµβέργης είχε
αντιταχθεί ξανά µε ανάλογα επιχειρήµατα, υποστηρίζοντας ότι για µια τέτοια έδρα «αρµοδιότερον εστί το
Πολυτεχνείον». Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 22 Νοεµ. 1900.
240
Για την υφηγεσία του Ζαχαρία βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 21 ∆εκ. 1900, 9 και 13 Μαρ. 1901.
241
Βλ. εδώ, 540-542.
239
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αντιδράσεις που σηµειώθηκαν έναντι του Οικονοµίδη, ο οποίος προσπάθησε ο ίδιος να
µετουσιώσει σε πράξη ρητορικές διακηρύξεις πολλών φυσικών επιστηµόνων, αποκαλύπτει
ευρύτερες αντιλήψεις για το ρόλο ενός πανεπιστηµιακού καθηγητή φυσικών επιστηµών. Ο
Χρηστοµάνος, δάσκαλος των περισσότερων κατοπινών καθηγητών και υφηγητών του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, περιέγραψε αυτόν το ρόλο ως ακολούθως:
Ουδέν θαυµαστότερον του αυταπαρνήτου ζήλου του φυσιοδίφου. Εργάζεται προς
πλουτισµόν της επιστήµης, ουδέν επιδιώκων ιδιαίτερον ωφέληµα και µόνο το ιδεώδες
έχων κατά νουν της αρτιότητος της θεωρίας, ήτις θα πλησιάση τας υποθέσεις προς την
αλήθειαν. ∆ιότι η εύρεσις της αληθείας, της µίας και µόνης αληθείας, είναι σκοπός
πάσης µεν επιστήµης, πρώτιστος δε των φυσικών επιστηµών. Εάν δε συµπέση αι
έρευναι να ώσιν εκµεταλλεύσιµοι, αποφέρουσαι ποτε και κέρδος υλικόν, είτε εις τον
φυσιοδίφην είτε εις τους εφαρµοστάς, τούτο βεβαίως παρορµά αυτόν και ικανοποιεί
χάριν του γενικού καλού, άλλως όµως δεν ενδιαφέρει και οδηγεί τοσούτω τον αληθή
µύστην των φυσικών επιστηµών, ώστε να παράγη αυτόν εις απόκλισιν από της κυρίας
οδού της ερεύνης242.

Με άλλα λόγια, η ανιδιοτελής έρευνα και η αναζήτηση της αλήθειας αποτελούσαν το
µοναδικό σκοπό της δραστηριότητας ενός πανεπιστηµιακού καθηγητή, συνεπώς ανάλογη
έπρεπε να είναι και η διδασκαλία του. Εξειδικευµένα αντικείµενα που θα συνέδεαν τις
φυσικές επιστήµες µε τις εφαρµογές τους δεν είχαν θέση στο Πανεπιστήµιο, αλλά θα
έβρισκαν τη θέση τους στα αναβαθµισµένα προγράµµατα σπουδών του Πολυτεχνείου.

Η φαρµακευτική χηµεία

Το µάθηµα της φαρµακευτικής χηµείας απευθυνόταν αποκλειστικά στους µαθητές
του Φαρµακευτικού Σχολείου, ως εκ τούτου η µελέτη της διδασκαλίας του άπτεται της
συγκρότησης του φαρµακευτικού επαγγέλµατος στο ελληνικό κράτος. Παράλληλα,
242

Η πρώτη παράγραφος από τον πρόλογο του Χρηστοµάνου στο πρώτο τεύχος του ∆ελτίου του
Φυσιογνωστικού Τµήµατος του Παρνασσού το 1900. Αρκετά χρόνια πριν, σε βιογραφία του Liebig που
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Φύσις, που εξέδιδαν φοιτητές του φυσικού τµήµατος µε τη σύµπραξη
καθηγητών τους, διαβάζουµε: «Μίαν µόνον σκιάν έρριψεν εις το φως της ζωής του. Άφηκε επί δεκαπέντε
έτη να πωλήται υπό το όνοµά του το εµπορικόν προϊόν γνωστόν υπό το όνοµα “εκχύλισµα κρέατος” όπερ
όλοι οι παντοπώλαι της γαλλίας, γερµανίας και αγγλίας επώλουν και πωλούν ακόµη, µε την υπογραφήν και
τον τίτλον του βαρώνος Liebig. Η πώλησις του εκχυλίσµατος του Liebig επέφερε, λέγουν, αρκετήν
ποσότητα χρηµάτων εις τον χηµικόν του Μονάχου. Αλλά πόσον είναι λυπηρόν και δεινόν να βλέπη τις το
όνοµα του ενδόξου τούτου σοφού να εκτίθηται χάριν επιδείξεως εργαστηρίων!». Βλ. «Justus Liebig», Φύσις
1 (1875-7): 292-296 (296). Για το εκχύλισµα κρέατος και τη σχετική εταιρεία του Liebig βλ. William H.
Brock, Justus von Liebig. The Chemical Gatekeeper, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 224233.
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διατηρεί µια ιδιαίτερη σχέση αφενός µε τη Φιλοσοφική Σχολή, όπου άνηκαν οι
διδάσκοντές του, αφετέρου µε την Ιατρική, η οποία προσέφερε ή απαιτούσε συναφή
µαθήµατα και διατηρούσε σηµαντικό λόγο σχετικά µε την εκπαίδευση των φαρµακοποιών,
παρότι δεν παρότρυνε ιδιαίτερα τους δικούς της φοιτητές να λαµβάνουν µια επαρκή
χηµική εκπαίδευση.
Η παραίτηση του Λάνδερερ είχε ως συνέπεια τον άµεσο διορισµό στις 18
Ιανουαρίου 1869 του Γεωργίου Ζαβιτσάνου ως εκτάκτου καθηγητή της φαρµακευτικής
χηµείας και συνταγολογίας, µε την προαγωγή του στη βαθµίδα του τακτικού να
πραγµατοποιείται τελικά στις 4 Νοεµβρίου 1875. Ο Γεώργιος Ζαβιτσάνος (Εικ. 30)
γεννήθηκε στο Ναύπλιο 1838, όπου ο πατέρας του Νικόλαος, φαρµακοποιός και ο ίδιος µε
σπουδές στην Ιταλία, διατηρούσε ένα από τα γνωστότερα φαρµακεία της εποχής243. Αφού
ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές στη γενέθλια πόλη του, γράφτηκε στο
Φαρµακευτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου, παρακολουθώντας τα µαθήµατα επί διετία,
συνεχίζοντας όµως τις σπουδές του στη Φαρµακευτική Σχολή των Παρισίων, όπου έλαβε
πτυχίο φαρµακοποιού πρώτης τάξεως.

Εικόνα 30: Γεώργιος Ν. Ζαβιτσάνος (1838-1893)
(Εµµανουήλ Ιω. Εµµανουήλ, Έλληνες αριστείς της φαρµακευτικής)

Τον Απρίλιο του 1863 υπέβαλε στη Φιλοσοφική αίτηση υφηγεσίας για το µάθηµα
της χηµείας, προσκοµίζοντας το γαλλικό πτυχίο του. Καθώς η σχετική µε την υφηγεσία
νοµοθεσία απαιτούσε από τους υποψήφιους υφηγητές την κατοχή διδακτορικού
διπλώµατος, η Φιλοσοφική συνέστησε επιτροπή αποτελούµενη από τους καθηγητές Ι.
Παπαδάκη και Β. Λάκωνα, ώστε να εξετάσει το δίπλωµα του Ζαβιτσάνου και τις
243

Για τον Γεώργιο Ζαβιτσάνο βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΑ΄, 880· Εµµ. Ι. Εµµανουήλ, Ιστορία
της φαρµακευτικής, 683-685· του ιδίου, Έλληνες αριστείς της φαρµακευτικής, 9-11 και Μ. Κ. Στεφανίδης,
Ιστορία, Β΄, 14.
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δυνατότητες που προσέφερε στη Γαλλία. Η επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το
συγκεκριµένο πτυχίο δεν ισοδυναµούσε µε διδακτορικό δίπλωµα, οπότε αποφασίστηκε να
ρωτηθεί σχετικά το Υπουργείο, το οποίο τελικά στις 5 Νοεµβρίου έδωσε την άδεια
διδασκαλίας στον Ζαβιτσάνο244. Με αυτό τον τρόπο και τη µετέπειτα καθηγεσία του
Ζαβιτσάνου δηµιουργήθηκε ένα προηγούµενο σχετικά µε την έδρα φαρµακευτικής
χηµείας, που κυρώθηκε και νοµοθετικά το 1882, όταν στο διάταγµα για τον τρόπο
πλήρωσης χηρεύουσας έδρας ορίστηκε ότι για την έδρα της φαρµακευτικής χηµείας και
συνταγολογίας απαιτούνταν πτυχίο και άδεια φαρµακοποιού245. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε
επίσης ότι η αίτηση του Ζαβιτσάνου ακολούθησε τα γεγονότα του 1862, µια εποχή που το
Πανεπιστήµιο υποδέχθηκε πολλούς νέους υφηγητές246.
Ο Ζαβιτσάνος ξεκίνησε να διδάσκει ένα τρίωρο γενικό µάθηµα χηµείας, ωστόσο από
το ακαδηµαϊκό έτος 1868-1869 άρχισε να παραδίδει το µάθηµα της φαρµακευτικής
χηµείας, γεγονός όχι άσχετο µε τον ανταγωνισµό που επικρατούσε µεταξύ των τριών
υφηγητών της χηµείας. Μετά την ανάληψη της έδρας παρέδιδε αυτό το µάθηµα επί πέντε
ώρες εβδοµαδιαίως, όµως η διδασκαλία του τελικά δεν υπήρξε πολύχρονη. Πάσχοντας
από κάποια χρόνια «νευρασθένεια» από το 1876 ουσιαστικά διέκοψε τις παραδόσεις του,
αναχωρώντας συχνά για λουτροθεραπείες στο εξωτερικό, µε αποτέλεσµα το µάθηµα να
µην διδάσκεται για αρκετά χρόνια, όπως και το αντίστοιχο µάθηµα της συνταγολογίας που
προκήρυσσε αυτή την περίοδο247. Στις 3 Μαρτίου 1881 αποµακρύνθηκε από τη θέση του,
λαµβάνοντας τη βασιλική «ευαρέσκεια» και, µετά από αρκετές συζητήσεις, ένα µηνιαίο
βοήθηµα ύψους 200 δραχµών το µήνα248. Τελικά απεβίωσε στις 23 Σεπτεµβρίου 1893.
Αµέσως µετά τον διορισµό του, ο Ζαβιτσάνος υποστήριξε θερµά, ταυτόχρονα µε τον
Χρηστοµάνο, την εισαγωγή του θεσµού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Σύµφωνα
µε αυτόν, η διδασκαλία της φαρµακευτικής χηµείας και της συνταγολογίας «ανωφελής
καθίσταται, εάν η τε θεωρητική και πειραµατική αυτών διδασκαλία απεµονούτο της
πρακτικής των ακροατών ασκήσεως περί τε την παρασκευήν και δοκιµασίαν των χηµικών
φαρµακευτικών προϊόντων»249. Μια τέτοια αµέλεια δεν έβλαπτε µόνο την πανεπιστηµιακή
διδασκαλία, αλλά είχε σηµαντικές συνέπειες και για το φαρµακευτικό επάγγελµα,
244

Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 16 Νοεµ. 1868.
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 33.
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248
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αποτελώντας µία από τις σηµαντικότερες αιτίες για την κακή κατάσταση που βρισκόταν η
φαρµακευτική στο ελληνικό κράτος. Παράλληλα, η εργαστηριακή διδασκαλία θα
αντιµετώπιζε άµεσα και το πρόβληµα των ελλιπών πρακτικών γνώσεων των µαθητών του
Φαρµακευτικού Σχολείου, καθώς παρότι αυτό έπρεπε να γίνεται κατά την πρακτική
άσκησή τους στα φαρµακεία που προηγούνταν της εγγραφής, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε µε
βασική ευθύνη των ίδιων των φαρµακοποιών, αλλά και του ίδιου του κράτους που δεν
φρόντιζε για τη επαρκή κατάρτιση των φαρµακείων250. Επιπλέον, ένα φαρµακευτικό
φροντιστήριο «δεν προώρισται µόνον, όπως απλώς προµηθεύη τα µέσα της πρακτικής
ασκήσεως εις τους περί την φαρµακευτικήν ασχολουµένους, αλλ’ όπως δια της
µορφώσεως επιστηµόνων φαρµακέων φέρη την παρά πάντων ποθουµένην βελτίωσιν και
ανάπτυξιν της φαρµακευτικής επιστήµης, ήτις παρά τοις πεπολιτισµένης έθνεσι θεωρείται
ως πρόδροµος της προόδου των φυσικών επιστηµών και κατά συνέπειαν της
βιοµηχανίας»251. Με άλλα λόγια, ο Ζαβιτσάνος σκόπευε στην αναβάθµιση του
φαρµακευτικού επαγγέλµατος και την κατοχύρωση του επιστηµονικού στάτους του,
ταυτόχρονα µε την αναβάθµιση του κύρους της ίδιας της φαρµακευτικής επιστήµης ως
αναπόσπαστου τµήµατος των φυσικών επιστηµών.
Σύντοµα στο υπόγειο του Πανεπιστηµίου διαµορφώθηκαν κατάλληλα τρία δωµάτια,
όπου για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 1869-1870 ο Ζαβιτσάνος άσκησε 25 φοιτητές
του Φαρµακευτικού Σχολείου, συνεχίζοντας µε αυξανόµενους αριθµούς τα επόµενα
χρόνια. Το 1873 το εργαστήριο µεταφέρθηκε στο «Παπαδοπούλειο», όπου παρέµεινε για
αρκετές δεκαετίες, ενώ από τις αρχές του 1872 είχε συγχωνευθεί µε το φαρµακείο της
Αστυκλινικής. Το «φαρµακευτικό φροντιστήριο» καθιερώθηκε νοµοθετικά τον ∆εκέµβριο
του 1874, ταυτόχρονα µε το χηµείο, υποχρεώνοντας σε πρακτική άσκηση τους φοιτητές
του Φαρµακευτικού Σχολείου επί τρία έτη, αλλά και τους φοιτητές της Ιατρικής κατά το
έτος που έκαναν την πρακτική τους άσκηση στην Αστυκλινική252. Ωστόσο, οι τελευταίοι
δεν ασκήθηκαν ποτέ, γεγονός που προκάλεσε τις διαµαρτυρίες του Ζαβιτσάνου προς την
Ιατρική Σχολή, καθώς θεωρούσε ότι αυτοί µπορεί να διδάσκονταν επαρκώς πολλά ειδικά
µαθήµατα, ωστόσο η άγνοια των γενικότερων επιστηµών και ιδιαίτερα της χηµείας τους
καθιστούσε «ουχί αληθείς ιατρούς, αλλά νοσοκόµους»253. Επιπλέον, οι φοιτητές
υποχρεώνονταν να πληρώνουν 25 δραχµές κάθε έτος, ποσό µικρότερο από εκείνο που είχε
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ζητήσει παλαιότερα ο Ζαβιστάνος254, που παρ’ όλα αυτά δεν έγινε δεκτό χωρίς
διαµαρτυρίες. Λίγους µήνες νωρίτερα οι φοιτητές είχαν αρνηθεί να πληρώσουν,
οδηγώντας τον Ζαβιτσάνο να υποβάλει την παραίτησή του, η οποία όµως δεν έγινε
αποδεκτή. Τέλος, το διάταγµα προέβλεπε και τη θέση του επιµελητή, ο οποίος έπρεπε να
έχει δίπλωµα φαρµακοποιού και «ενδείξεις εµπειρίας», διοριζόµενος µετά από πρόταση
του καθηγητή. Ο Ζαβιτσάνος ζήτησε τον Μάρτιο του 1878 το διορισµό του διδάκτορα του
φυσικού τµήµατος Θεµιστοκλή Μιχαλόπουλου, ωστόσο η Σύγκλητος δεν αποδέχθηκε τον
διορισµό, µε το σκεπτικό ότι ο υποψήφιος δεν διέθετε τα τυπικά προσόντα που όριζε ο
νόµος και αγνοούσε «παντελώς» τη φαρµακευτική255. Τη θέση ανέλαβε προσωρινά ο Jahn,
µετά την αποποµπή τους από το χηµείο, και αργότερα για ένα έτος ο Α. ∆αµβέργης.
Άλλωστε, λόγω της ασθένειας του Ζαβιτσάνου, το φαρµακευτικό φροντιστήριο
υπολειτουργούσε. Παράλληλα, ο Ζαβιτσάνος χρησιµοποίησε ορισµένους φοιτητές του
Φαρµακευτικού Σχολείου ως βοηθούς και παρασκευαστές των πειραµατικών παραδόσεών
του256. Οι φοιτητές κατά το πρώτο έτος ασκούνταν στην παρασκευή των κυριότερων
ανόργανων φαρµάκων, το επόµενο έτος στην παρασκευή των σηµαντικότερων οργανικών
φαρµάκων και τον καθαρισµό διάφορων σκευασιών και στο τελευταίο έτος στον έλεγχο,
τον προσδιορισµό των συστατικών και τον έλεγχο για νοθεύσεις µιας σειράς ουσιών,
τροφίµων ή ούρων257.
Την εποχή που ο Ζαβιτσάνος δίδασκε ακόµα ως υφηγητής προχώρησε στην έκδοση
ενός εγχειριδίου φαρµακευτικής χηµείας, ερανισµένο από γαλλικά συγγράµµατα, ιδίως
όσων διδάχθηκε κατά τις σπουδές του, µε σκοπό να απευθυνθεί όχι µόνο στους φοιτητές
αλλά και στους επαγγελµατίες ιατρούς και φαρµακοποιούς258. Αφού παρέθεσε τις γενικές
αρχές της χηµείας, προχώρησε στην εξέταση των φαρµάκων και ενώσεων που
προέρχονταν από µέταλλα, αµέταλλα, οξείδια και άλατα, εκθέτοντας τον τρόπο
κατασκευής και καθαρισµού τους, ελέγχου για νοθεύσεις και αλλοιώσεις, καθώς και την
εφαρµογή τους στις διάφορες θεραπείες. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει στον πρόλογο του
βιβλίου, σκόπευε να συνεχίσει µε ένα βιβλίο µε τα οργανικά φάρµακα, τα µεταλλικά
254
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ύδατα και τον τρόπο τεχνητής κατασκευής και χηµικής εξέτασης των τελευταίων, ωστόσο
η έκδοση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Να σηµειώσουµε εδώ ότι το εγχειρίδιο του
Ζαβιτσάνου είναι ένα από τα ελάχιστα, εάν όχι το µοναδικό, που χρησιµοποίησε το
ελληνικό συµβολισµό και την ονοµατολογία που προσπάθησε να καθιερώσει ο Ιωάννης
Ιωάννου. Με δεδοµένο ότι το ίδιο έπραξε και κατά τις παραδόσεις του, εύκολα µπορούµε
να φανταστούµε τη σύγχυση που θα δηµιουργούσε στους φοιτητές η ταυτόχρονη
παρακολούθηση των µαθηµάτων του Ζαβιτσάνου και του Χρηστοµάνου. Ο Ζαβιτσάνος
εξέδωσε επίσης αργότερα ένα εγχειρίδιο συνταγολογίας, αλλά και ένα εκτενές εγχειρίδιο
για τη χηµική και µικροβιολογική εξέταση των ούρων µετά την αποχώρησή του από το
Πανεπιστήµιο259. Παράλληλα, την περίοδο 1871-1876 προχώρησε στην έκδοση του
περιοδικού Φαρµακευτικόν ∆ελτίον, δηλαδή του πρώτου εξειδικευµένου περιοδικού
φαρµακευτικής που περιλάµβανε άρθρα του ιδίου, µεταφράσεις άρθρων και ειδήσεων από
περιοδικά του εξωτερικού, άρθρα ελλήνων επιστηµόνων και εκθέσεις χηµικών αναλύσεων
του ίδιου και του Χρηστοµάνου για ποικίλα θέµατα. Μέσα από αυτό το περιοδικό ο
Ζαβιτσάνος προσπάθησε να πραγµατοποιήσει τις αντιλήψεις του για την αναβάθµιση του
κύρους της φαρµακευτικής ως επιστήµης και των φαρµακοποιών ως επιστηµονικού
επαγγέλµατος.
Η µακροχρόνια ασθένεια του Ζαβιτσάνου και η µη διδασκαλία του µαθήµατος της
φαρµακευτικής χηµείας οδήγησε το Πανεπιστήµιο στην προσπάθεια εξεύρεσης µιας
λύσης, χωρίς όµως να θιγούν τα δικαιώµατα του Ζαβιτσάνου. Σε αυτό το πλαίσιο η
Ιατρική Σχολή έλαβε από τη Σύγκλητο το δικαίωµα να αποφασίσει σχετικά, καταλήγοντας
να προτείνει στο Υπουργείο ως κατάλληλα πρόσωπα που θα µπορούσαν να διδάξουν το
µάθηµα τον Σταµάτιο Κρίνο και τον Αριστείδη Βουσάκη (1831-1911), πτυχιούχο
φαρµακοποιό και κάτοχο ενός από τα γνωστότερα φαρµακεία της Αθήνας260. Η απόφαση
αυτή προκάλεσε σύντοµα την έντονη αντίδραση του Χρηστοµάνου και της Φιλοσοφικής
Σχολής γενικότερα, αφενός επειδή η Ιατρική αποφάσιζε για ένα µάθηµα και για το
διορισµό ενός καθηγητή που παραδοσιακά δεν της άνηκαν, αφετέρου αναφορικά µε τους
προτεινόµενους, καθώς ο Βουσάκης δεν διέθετε διδακτορικό δίπλωµα, και συνεπώς δεν θα
έπρεπε να λάβει πανεπιστηµιακή έδρα261. Τελικά, το ζήτηµα επιλύθηκε µε την αποδοχή
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δύο υφηγητών, τους οποίους ο ίδιος ο Χρηστοµάνος είχε υποδείξει ως ικανούς
υποψήφιους, του Αναστάσιου ∆αµβέργη και του Γεωργίου Κρίνου262.
Ο Γεώργιος Α. Κρίνος (Εικ. 31) γεννήθηκε το 1850 στην Ερµούπολη και ήταν
ανιψιός του Σταµατίου Κρίνου. Σπούδασε αρχικά στο Φαρµακευτικό Σχολείο, όπου στις
12 Φεβρουαρίου 1872 έλαβε το δίπλωµα φαρµακευτικής, συνεχίζοντας τα επόµενα χρόνια
τις σπουδές του στη Γερµανία. Πιθανώς αρχικά να παρακολούθησε µαθήµατα στο
Πανεπιστήµιο της Λειψίας, ωστόσο την περίοδο 1875-1877 βρέθηκε στη Χαϊδελβέργη,
λαµβάνοντας διδακτορικό δίπλωµα µε το βαθµό άριστα και δηµοσιεύοντας ένα άρθρο στο
Berichte της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας σχετικά µε τη σύσταση του «τριµελλιθικού
οξέος»263. Τον ∆εκέµβριο του 1880 αιτήθηκε υφηγεσίας για το µάθηµα της φαρµακευτικής
χηµείας, υποβάλλοντας διατριβή που πραγµατευόταν την ιστορία και την πρακτική της
χηµικής σύνθεσης των οργανικών ουσιών και τη σηµασία της για τον κλάδο της
φαρµακευτικής επιστήµης, δηλαδή ένα θέµα παρεµφερές µε το αντίστοιχο του
∆αµβέργη264. Παρά ορισµένες ενστάσεις του Χρηστοµάνου σχετικά µε την ελληνική
ονοµατολογία, η διατριβή του Κρίνου έγινε δεκτή, οπότε µετά τη δηµόσια παράδοση µε
θέµα «περί ρητινών» κρίθηκε άξιος της υφηγεσίας265. Όµως, εν µέσω καλοκαιρινών
διακοπών, στις 5 Αυγούστου 1881, το Υπουργείο προχώρησε στο διορισµό του Κρίνου ως
εκτάκτου καθηγητή της φαρµακευτικής χηµείας και συνταγολογίας, γεγονός που
αναµφίβολα προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του ∆αµβέργη και την παραίτησή του από τη
θέση του επιµελητή του φαρµακευτικού φροντιστηρίου, µια θέση την οποία ο Κρίνος είχε
δηλώσει στη Σύγκλητο ότι προς το παρόν δεν χρειαζόταν266.
Η επάνοδος του Τρικούπη στην εξουσία τον Μάρτιο του 1882 είχε ως συνέπεια την
απόλυση επτά πανεπιστηµιακών καθηγητών, οι οποίοι είχαν διοριστεί χωρίς προηγούµενη
γνωµοδότηση των σχολών, και µεταξύ αυτών και του Κρίνου. Η Σύγκλητος του πρότεινε
να διατηρήσει τη διεύθυνση του φαρµακευτικού φροντιστηρίου και να υποβάλει ξανά
αίτηση υφηγεσίας ώστε να µπορεί να διδάσκει και το θεωρητικό µάθηµα, ωστόσο κάτι
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αργότερα.
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τέτοιο δεν συνέβη267. Τον Οκτώβριο το Υπουργείο ζήτησε από τη Φιλοσοφική να
γνωµοδοτήσει για το κατάλληλο πρόσωπο που θα διοριζόταν στην έδρα. Η ύπαρξη δύο
υποψηφίων, των ∆αµβέργη και Κρίνου, µε ανάλογα προσόντα, οδήγησε τη Σχολή στη
διπλωµατική απόφαση να µην προτείνει κανέναν από τους δύο µέχρι αυτοί να συγγράψουν
κάποιο εξειδικευµένο σύγγραµµα φαρµακευτικής χηµείας, θεωρώντας ότι τα έργα που
είχαν υποβάλει έως τότε, ιδιαίτερα κατά την αίτηση υφηγεσίας τους, ενέπιπταν στον κλάδο
της γενικής χηµείας, ενώ η ίδια απόφαση λήφθηκε και µετά από δεύτερο αίτηµα του
Υπουργείου268. Έτσι, το Υπουργείο προχώρησε άµεσα στην ενεργοποίηση του
διατάγµατος που προέβλεπε τη διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού για την επιλογή του
υποψηφίου, ζητώντας από τη Φιλοσοφική να ορίσει τους σχετικούς κριτές. Η απόφαση της
τελευταίας υπήρξε ξεκάθαρη: δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ειδικοί επιστήµονες που θα
µπορούσαν να οριστούν ως κριτές, κατά συνέπεια το σχετικό διάταγµα ήταν ανεφάρµοστο.
Την απόφαση αυτή για τη συγκεκριµένη έδρα ενστερνίστηκε και η Σύγκλητος, µολονότι
σύντοµα εκδηλώθηκαν σηµαντικές διαφωνίες από καθηγητές που υποστήριζαν το θεσµό
του διαγωνισµού269. Η µαταίωση του διαγωνισµού είχε ως αποτέλεσµα το Υπουργείο να
προχωρήσει στον διορισµό του Κρίνου ως εκτάκτου καθηγητή µε διάταγµα της 23ης
Σεπτεµβρίου 1883, αναθέτοντάς του ταυτόχρονα τη διεύθυνση του φαρµακευτικού
φροντιστηρίου, ενέργεια που προκάλεσε ορισµένες διαµαρτυρίες στη Σύγκλητο, χωρίς
όµως ουσιαστικό αποτέλεσµα270.
Με την εκ νέου ανάληψη της καθηγεσίας ο Κρίνος άρχισε να παραδίδει κανονικά το
µάθηµα της φαρµακευτικής χηµείας επί δύο ή τρεις ώρες εβδοµαδιαίως, καθώς και ένα
µάθηµα συνταγολογίας επί µία ώρα. Παράλληλα, φρόντισε για τον καταρτισµό του
εργαστηρίου και της βιβλιοθήκης του και ξεκίνησε να ασκεί ανελλιπώς τους φοιτητές του
Φαρµακευτικού Σχολείου µε ένα διαρκώς αυξανόµενο ωράριο. Κατά τη διάρκεια των
τριετών σπουδών τους οι φοιτητές ασκούνταν διαδοχικά σε απλές αντιδράσεις χηµικών
ουσιών, σε ποιοτικές, ποσοτικές και ογκοµετρικές αναλύσεις, στην εφαρµογή τους στη
φαρµακευτική, ιδιαίτερα στην παρασκευή φαρµακευτικών σκευασιών και στον έλεγχο της
καθαρότητας των φαρµάκων. Ορισµένοι φοιτητές ασκούνταν επίσης σε διάφορες άλλες
αναλύσεις, όπως για παράδειγµα υδάτων. Ο Κρίνος προσπάθησε να πείσει τη Σύγκλητο
267

Π. Σ., 24 Απρ. 1882.
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ότι οι φοιτητές του Φαρµακευτικού Σχολείου θα έπρεπε να ασκούνται πρακτικά µόνο στο
φαρµακευτικό φροντιστήριο και όχι ταυτόχρονα µε τις ασκήσεις στο χηµείο ή το
τοξικολογικό εργαστήριο, καθώς πολλές σχετικές εργασίες συνέπιπταν, ωστόσο
αντιµετώπισε την άρνηση των πανεπιστηµιακών αρχών271. Επιπλέον, έδειξε µεγάλη
αυστηρότητα κατά τη χορήγηση των αποδείξεων ακρόασης, αρνούµενος κάτι τέτοιο σε
όσους δεν προσέρχονταν στις πρακτικές ασκήσεις, για τις οποίες απαίτησε ένα κατώτατο
όριο ωρών παρουσίας κάθε χρόνο.

Εικόνα 31: Γεώργιος Α. Κρίνος (1850-1935)
(Εµµανουήλ Ιω. Εµµανουήλ, Έλληνες αριστείς της φαρµακευτικής)

Για τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου ο Κρίνος ζήτησε την πρόσληψη δύο
βοηθών, κάτι που η Σύγκλητος αρνήθηκε, επιτρέποντας µόνο έναν, αλλά προτείνοντας
αντιθέτως το διορισµό του Τηλεµάχου Κοµνηνού ως επιµελητή, πρόταση µε την οποία
συµφώνησε ο Κρίνος272. Ο Κοµνηνός γεννήθηκε στη Σκύρο το 1862 και µετά την
ολοκλήρωση των γυµνασιακών σπουδών του γράφτηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όµως
σύντοµα συνέχισε τις σπουδές του στη Γερµανία273. Το 1882 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του
Πανεπιστηµίου της Βόννης, υποβάλλοντας διατριβή µε τίτλο Ueber die Einwirkung der
fettaldehyde

auf

malonsäure

und

aethylmalonat,

αφιερωµένη

µάλιστα

στον

Χρηστοµάνο274. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε στα µεταλλεία του
271

Βλ. Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1883/84, 123 και Κ. Ν. Κωστή, 1884/85, 190.
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πρώτου. Στους βοηθούς της περιόδου Κρίνου συναντάµε τους ∆ηµοσθένη Πρινάρη, Χρ. Ι. Βλάχο και Α.
Ξάνθη.
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Λαυρίου και ως αστυχηµικός, ενώ διατήρησε τη θέση του επιµελητή του φαρµακευτικού
φροντιστηρίου έως το 1920, οπότε ανέλαβε την έδρα της οργανικής χηµείας στο
Πολυτεχνείο.
Πάντως η καθηγεσία του Κρίνου δεν υπήρξε µακροχρόνια. Στο τέλος του 1890
σηµειώθηκαν σοβαρά επεισόδια εναντίον του από το σύνολο σχεδόν των φοιτητών του
Φαρµακευτικού Σχολείου, οι οποίοι ταυτόχρονα υπέβαλαν αναφορά στη Σύγκλητο
ζητώντας να σταµατήσει τη διδασκαλία του. Σύµφωνα µε αυτούς, αιτία ήταν οι απαιτήσεις
του Κρίνου και η αυστηρότητά του κατά τις εξετάσεις, αλλά κυρίως το «µη καρποφόρον»
της διδασκαλίας του, καθώς υποστήριξαν ότι παρέδιδε θεωρητικά µαθήµατα
φαρµακευτικής χηµείας και όχι πρακτικές γνώσεις που θα τους χρησίµευαν κατά την
επαγγελµατική σταδιοδροµία τους. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του πρύτανη Γεωργίου
Μιστριώτη, οι φοιτητές αναρωτιούνταν: «ποίον το όφελος, αν λαµβάνωµεν σοφά
διδάγµατα περί της ποσότητος του περιεχοµένου νατρίου εν τοις ύδασι του Ωκεανού, εν ω
δεν γιγνώσκοµεν την κατασκευήν του κοινού εµπλάστρου (τζιρώτου);»275 Η άρνηση της
Πρυτανείας να ικανοποιήσει το αίτηµα του Κρίνου για το κλείσιµο του φαρµακευτικού
φροντιστηρίου για µεγάλο διάστηµα τον οδήγησε στην υποβολή παραίτησης, η οποία
τελικά έγινε λίγο αργότερα αποδεκτή από το Υπουργείο276. Με αυτό τον τρόπο έληξε η
πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία του Κρίνου, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιδιαίτερη
θέση του µαθήµατος της φαρµακευτικής χηµείας µεταξύ της Φιλοσοφικής και της
Ιατρικής Σχολής, δηλαδή µεταξύ ενός θεωρητικού µαθήµατος, σύµφωνου µε τις προόδους
της χηµικής επιστήµης, και ενός περισσότερου πρακτικού µαθήµατος, σύµφωνου µε τις
επαγγελµατικές ανάγκες του ακροατηρίου του.
Το κενό του Κρίνου κλήθηκε άµεσα να αναπληρώσει ο υφηγητής ∆αµβέργης, όµως
η Φιλοσοφική σύντοµα δέχθηκε δύο ακόµα αιτήσεις υφηγεσίας. Η πρώτη από αυτές
υποβλήθηκε για το µάθηµα της φαρµακευτικής χηµείας από τον Ιωάννη Η. Πολίτη, για τον
οποίο διαθέτουµε ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία. Καταγόµενος από την Κέρκυρα έλαβε
δίπλωµα φαρµακοποιού από το Φαρµακευτικό Σχολείο µε το βαθµό άριστα και συνέχισε
τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωµα.
Η αίτησή του συνοδεύτηκε από διατριβή που πραγµατευόταν τη συνθετική µέθοδο της
συµπύκνωσης διβασικών οξέων µε αλδεΰδες277, ένα θέµα που ενδεχοµένως συνδεόταν µε
275
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τη διατριβή του, καθώς παρεµφερές άρθρο είχε δηµοσιεύσει δύο χρόνια νωρίτερα στο
Justus Liebigs Annalen der Chemie278. Μετά την αποδοχή της διατριβής του, ο Πολίτης
έδωσε την προφορική δοκιµασία και κρίθηκε άξιος της υφηγεσίας279. Τα επόµενα χρόνια
ανέγραψε στα προγράµµατα ένα µάθηµα φαρµακευτικής χηµείας, ωστόσο είναι αµφίβολο
κατά πόσο δίδαξε.
Η δεύτερη αίτηση προήλθε από τον Τηλέµαχο Κοµνηνό για το γενικό µάθηµα της
χηµείας. Λίγο µετά το διορισµό του στη θέση του επιµελητή αναζήτησε την υφηγεσία,
υποβάλλοντας διατριβή που πραγµατευόταν θεωρητικά το θέµα των ατόµων άνθρακα και
της συγγένειας280. Ορισµένοι καθηγητές πρότειναν την απόρριψή της βασιζόµενοι στη
γλώσσα που χρησιµοποιούσε ο Κοµνηνός, ωστόσο, µετά την επισήµανση για την αίσθηση
που θα προκαλούσε η απόρριψη µιας διατριβής φυσικών επιστηµών λόγω γλώσσας, έγινε
τελικά δεκτή281. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν επτά χρόνια ώστε ο Κοµνηνός να
επανέλθει, ζητώντας να υποβληθεί στην προφορική δοκιµασία282, αλλά αυτή τη φορά
υπέβαλε ως νέα διατριβή ένα εγχειρίδιο αναλυτικής χηµείας που στο µεταξύ είχε
εκδώσει283. Παρότι το εγχειρίδιο θεωρήθηκε εξαιρετικά χρήσιµο για τους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου και ως πληρούν τις διατάξεις περί υφηγεσίας, αποφασίστηκε κατά
πλειοψηφία να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης έως ότου ο Κοµνηνός προσκοµίσει
κάποια πρωτότυπη εργασία284. Μετά την εκ νέου σύσταση για συγγραφή νέας διατριβής, ο
Κοµνηνός πράγµατι εργάστηκε στο φαρµακευτικό εργαστήριο και προσκόµισε νέα
διατριβή, όπου υποστήριξε ότι αν µια νέα ουσία που ανακάλυψε αποδεικνυόταν ότι ήταν
ισοµερές του δινιτροβενζολίου θα καταρριπτόταν η θεωρία του Kekulé για τον συντακτικό
τύπο δακτυλίου του βενζολίου285. Παρότι ο Χρηστοµάνος επεσήµανε τη µαταιότητα αυτής
της προσπάθειας, τόνισε ότι η διατριβή αποδείκνυε την πειραµατική ικανότητα και τη
σωστή µέθοδο εργασίας του Κοµνηνού. Κατά συνέπεια η διατριβή έγινε αποδεκτή, οπότε
µετά τη δοκιµασία του στο θέµα «περί των νεωτέρων στερεοχηµικών θεωριών και του

278

Joannis Politis, “Anisaldehyd und Bernsteinsäure”, Justus Liebigs Annalen der Chemie 255 (1989): 293309.
279
Π. Σ. Φ. Σ., 23 Μαΐ., 1 και 7 Ιουν. 1891.
280
Τηλέµαχος Κοµνηνός, Η ατοµικότης των στοιχείων εις τας ενώσεις των. Πραγµατεία επί υφηγεσία, Αθήνα
1884.
281
Π. Σ. Φ. Σ., 24 Φεβ. 1884.
282
Π. Σ. Φ. Σ., 17 Ιαν. 1891.
283
Τηλέµαχος Κοµνηνός, Εγχειρίδιον Αναλυτικής Χηµείας. Προς χρήσιν των εν τοις χηµείοις εργαζοµένων επί
τη βάσει των συγγραµµάτων των κ. κ. Meyer, Mueller, U, Killiani, Classen και λοιπών, Αθήνα 1890.
284
Π. Σ. Φ. Σ., 18 Φεβ. και 29 Μαρ. 1891.
285
Τηλέµ. Κοµνηνός, Τέταρτον δινιτροβενζέλαιον, ήτοι η θεωρία του Kekulé ελεγχοµένη. Πρωτότυπος
πειραµατική πραγµατεία επί υφηγεσία εκτελεσθείσα εν τω Φαρµακευτικώ Χηµείω του Εθν. Πανεπιστηµίου,
Αθήνα 1892.

Η ΧΗΜΕΙΑ

645

σκοπού αυτών», ο Κοµνηνός έγινε δεκτός για την υφηγεσία της χηµείας286. Τα επόµενα
χρόνια ο Κοµνηνός ξεκίνησε να διδάσκει µαθήµατα χηµείας, που σταδιακά εξειδίκευσε
κυρίως σε µαθήµατα οργανικής χηµείας και τοξικολογίας για τους φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής, διδάσκοντας παράλληλα και στη Σχολή Ευελπίδων. Σηµαντικό έργο επέδειξε και
στο φαρµακευτικό χηµείο, συνεργαζόµενος στενά και µε επιτυχία µε τον νέο διευθυντή
του.
Το θέµα της πλήρωσης της έδρας της φαρµακευτικής χηµείας λύθηκε οριστικά τον
Μάιο του 1892 όταν, µετά από ερώτηµα του Υπουργείου, η Φιλοσοφική πρότεινε
παµψηφεί για την έδρα τον Αναστάσιο ∆αµβέργη (Εικ. 32)287, που τελικά διατήρησε την
έδρα µέχρι τον θάνατό του στις 13 Ιουνίου 1920. Με τον διορισµό του ∆αµβέργη το
φαρµακευτικό φροντιστήριο µετονοµάστηκε σε Φαρµακευτικό Χηµείο και αργότερα σε
Εργαστήριο Φαρµακευτικής Χηµείας, ενώ ο ίδιος προσπάθησε διαρκώς να αναβαθµίσει το
θεσµικό πλαίσιό του. Η διδασκαλία του µαθήµατος της φαρµακευτικής χηµείας απέκτησε
µια κανονικότητα και επικεντρώθηκε περισσότερο στο σκοπό της, δηλαδή την θεωρητική
και πρακτική επιστηµονική εκπαίδευση των µελλοντικών φαρµακοποιών. Τόσο για αυτούς
όσο και για τους επαγγελµατίες φαρµακοποιούς ο ∆αµβέργης προσέφερε µια νέα
φαρµακοποιία288, που αποτέλεσε την επίσηµη φαρµακοποιία του ελληνικού κράτους,
ορισµένα βιβλία για τα νέα φάρµακα289 και κυρίως την τρίτοµη Φαρµακογραφία του, τους
δύο πρώτους τόµους σε συνεργασία µε τον Τηλέµαχο Κοµνηνό, δηλαδή ένα περισσότερο
εξειδικευµένο εγχειρίδιο φαρµακευτικής χηµείας290. Στο εργαστήριο ασκούνταν οι
δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές, οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να υποβάλουν γραπτές
εκθέσεις για κάθε εργασία που εκτελούσαν, στις οποίες πέρα από διάφορες ποιοτικές και
ποσοτικές αναλύσεις ή παρασκευές φαρµάκων περιλαµβάνονταν και χηµικές και
µικροβιολογικές εξετάσεις ούρων, τοξικολογικές αναλύσεις, εξετάσεις ιαµατικών ή
πόσιµων υδάτων και έλεγχος για νοθεύσεις εδωδίµων, ποτών, υφασµάτων και
δερµάτων291, µε άλλα λόγια το είδος των εργασιών στις οποίες εξειδικεύτηκε το
εργαστήριο φαρµακευτικής χηµείας.
286
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Π. Σ. Φ. Σ., 29 Μαΐ. 1892.
288
Α. Κ. ∆αµβέργης, Φαρµακοποιία, Αθήνα 1899. ∆έκα χρόνια αργότερα, το 1909, εκδόθηκε για δεύτερη
φορά.
289
Α. Κ. ∆αµβέργης, Τα νέα φάρµακα, ήτοι περιληπτική κατ’ αλφαβητικήν σειράν αναγραφή, Αθήνα 1898.
Α. Κ. ∆αµβέργης, Τα νεώτατα φάρµακα και φαρµακοτεχνικά σκευάσµατα, Αθήνα 1904.
290
Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης, Τηλέµαχος Κοµνηνός, Φαρµακογραφία. Χηµικά ανόργανα φάρµακα, Αθήνα
1908· των ιδίων, Φαρµακογραφία. Χηµικά οργανικά φάρµακα και τα εκ τούτων φαρµάκων τεχνικά
σκευάσµατα, Αθήνα 1911 και Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης, Φαρµακοτεχνικά, οροθεραπευτικά και
οργανοθεραπευτικά σκευάσµατα, φυτικοί, ζωικοί οποί και φυσικά ιάµατα, Αθήνα 1912.
291
Βλ. ενδεικτικά Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97, 354.
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Με αφορµή τη συµπλήρωση 25 ετών της καθηγεσίας του, ο ίδιος ο ∆αµβέργης
περιέγραψε το σκοπό και τα επιτεύγµατα του εργαστηρίου του. «Το εργαστήριον τούτο
κατώρθωσε κατά την διάρκειαν της εικοσιπενταετούς δράσεώς του να ανταποκριθή εις τον
τριπλόν σκοπόν του, ήτοι: 1) εις την προαγωγήν της επιστήµης δια µακράς σειράς ερευνών
εφ’ απασών των ιαµατικών πηγών της Ελλάδος, δι’ ων εξηκριβώθη η αξία του ιαµατικού
τούτου πλούτου της Πατρίδος µας, ως και δι’ αναλύσεων των ελληνικών καπνών και
τουµπεκίων, των ελληνικών ειδών του µέλιτος και του κήρου· 2) εις την εξυπηρέτησιν της
πρακτικής επιστηµονικής διαµορφώσεως των φοιτητών της φαρµακευτικής και 3) εις την
δια πολυαρίθµων γνωµοδοτήσεων εξυπηρέτησιν της πολιτείας, της δικαιοσύνης, της
βιοµηχανίας, της µεταλλείας και της κοινωνίας»292. Η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών,
η προαγωγή της επιστήµης και η εξυπηρέτηση κρατικών και κοινωνικών αναγκών
αποτελούσαν τους στόχους που είχε θέσει ο Χρηστοµάνος για κάθε χηµικό εργαστήριο,
καταβάλλοντας σηµαντικές και επιτυχηµένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο ∆αµβέργης, αξιοποιώντας το πλαίσιο που είχε ήδη
τεθεί. Χάρη στη διατριβή της Έλενας Μανιάτη293, η οποία κατέγραψε και µελέτησε το
Αρχείο ∆αµβέργη, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τις επιστηµονικές εργασίες που
πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριό του, οπότε µπορούµε να εκτιµήσουµε κατά πόσο
πράγµατι επιτεύχθηκαν οι παραπάνω ευρύτεροι στόχοι.

Εικ. 32: Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης (1857-1920)
(Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής)

292

Α. Κ. ∆αµβέργης, Τα πεπραγµένα µιας εικοσιπενταετίας, 3.
Έλενα Α. Μανιάτη, Απόπειρες εκσυγχρονισµού στο ελληνικό Πανεπιστήµιο (τέλη 19ου – αρχές 20ού
αιώνα).
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Αναφορικά µε την «προαγωγή της επιστήµης», η αποτίµηση του ίδιου του ∆αµβέργη
περιγράφει την κατεύθυνση των ερευνών του, δείγµα της οποίας είχε δώσει από την
περίοδο της υφηγεσίας του, καθώς αυτές αφορούσαν σε µεγάλο βαθµό τη φυσική εξέταση
της χώρας και των προϊόντων της και λιγότερο κάποια θεωρητική ή πειραµατική συµβολή
στη χηµική επιστήµη. Συνεχίζοντας την παράδοση των πανεπιστηµιακών καθηγητών της
χηµείας, εξέτασε το σύνολο σχεδόν των ιαµατικών υδάτων του ελληνικού χώρου, ενώ
αυτό υπήρξε το αντικείµενο της πλειονότητας των άρθρων που δηµοσίευσε σε διεθνή
περιοδικά, όπως το Berichte της Γερµανικής Χηµικής Εταιρείας, προχωρώντας µάλιστα
στη διατύπωση προτάσεων για την εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών από το ίδιο το
κράτος. Παράλληλα, τα ελληνικά καπνά υπήρξαν το αντικείµενο της ανακοίνωσής του στο
Συνέδριο Εφαρµοσµένης Χηµείας που πραγµατοποιήθηκε το 1894 στις Βρυξέλλες294.
Πάντως η πολυσχιδής δραστηριότητα του Φαρµακευτικού Χηµείου και το εύρος των
χηµικών αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν αναδεικνύονται ξεκάθαρα από τον εύγλωττο
τίτλο του πρακτικού Οδηγού που εξέδωσε το 1902 ο ∆αµβέργης σε συνεργασία µε τον
Κοµνηνό, ένα βιβλίο που πλησιάζει τις 900 σελίδες295: Οδηγός προς εξέτασιν εδωδίµων και
ποτών, υφασµάτων, χάρτου, δερµάτων, δεψικών και χρωστικών ουσιών, καυσίµων
φωτιστικών και οικοδοµήσιµων υλών, σάπωνος, ελαίων µηχανών, λιπασµάτων, µαγειρικών
σκευών, κοσµητικών ειδών, µεταλλευµάτων, µετάλλων, µεταλλοκραµάτων και εκρηκτικών
ουσιών ως και ειδών χρησίµων τω Στρατώ και τω Ναυτικώ. Το συγκεκριµένο έργο δεν
απευθυνόταν µόνο στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, αλλά είχε ευρύτερη στόχευση,
όπως φαίνεται από τον υπότιτλό του: Χρήσιµος δια χηµικούς, ιατρούς, φαρµακοποιούς,
αξιωµατικούς µηχανικούς, αστυνοµικούς, υγειονοµικούς, ανακριτικούς και τελωνιακούς
υπαλλήλους, βιοµηχάνους και εµπόρους. Επιπλέον, από το εργαστήριο του ∆αµβέργη
προήλθαν πολυάριθµες γνωµοδοτήσεις για κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες, ενώ ο ίδιος
επέδειξε έντονη δραστηριότητα για τη νοµοθετική ρύθµιση µιας σειράς θεµάτων, όπως για
παράδειγµα η αναβάθµιση των φαρµακευτικών σπουδών και του φαρµακευτικού
επαγγέλµατος, η ανάγκη ελέγχου της διάθεσης και διακίνησης τροφίµων και ποτών, η
ανάγκη ίδρυσης υπηρεσίας για την καταπολέµηση της νοθείας ή διάφορες φορολογικές
ρυθµίσεις, υποβάλλοντας αρκετά νοµοσχέδια, διατάγµατα, εγκυκλίους, υποµνήµατα και
γνωµατεύσεις.
294

Α. Κ. ∆αµβέργης, Οι καπνοί και τα τουµπέκια της Ελλάδος χηµικώς εξεταζόµενα. Υπόµνηµα υποβληθέν τω
∆ιεθνεί συνεδρίω της Εφηρµοσµένης Χηµείας (εν Βρυξέλλαις 4-10 Αυγούστου 1894) (Κατά µετάφρασιν εκ του
γαλλικού), Αθήνα 1894.
295
Αναστάσιος Κ. ∆αµβέργης, Τηλέµαχος Κοµνηνός, Οδηγός προς εξέτασιν εδωδίµων και ποτών κ.λπ.,
Αθήνα 1902. Σύµφωνα µε ορισµένες αναφορές, το συγκεκριµένο βιβλίο εξαντλήθηκε σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.
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Παρότι το είδος των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν στα δύο πανεπιστηµιακά
χηµεία παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες, παρατηρούµε κάποια σχετική εξειδίκευση σε
καθένα από αυτά. Αν ο Χρηστοµάνος φαίνεται να επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ορυκτολογία και τη γεωλογία, το εργαστήριο του ∆αµβέργη φαίνεται να διέθετε
µεγαλύτερη πείρα στις χηµικές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας και γνησιότητας, αλλά και
στην εξέταση φαρµάκων, ενδεχοµένως ως αρµοδιότερο λόγω συνάφειας του
επιστηµονικού

αντικειµένου.

Επιπλέον,

αν

πολλές

έρευνες

του

Χρηστοµάνου

πραγµατοποιήθηκαν µε δική του βούληση, στο φαρµακευτικό χηµείο φαίνεται να
ανατέθηκαν περισσότερες εργασίες από επίσηµους φορείς, απόρροια των προσωπικών
σχέσεων του ∆αµβέργη και της υπηρεσίας του σε διάφορους φορείς. Η επιτυχηµένη
διδασκαλία και εν γένει δραστηριότητά του στις στρατιωτικές σχολές αναµφίβολα
οδήγησε στην ανάθεση πολλών αναλύσεων για υλικά του στρατού και του ναυτικού. Η
θητεία του ως τµηµατάρχη στο Υπουργείο Οικονοµικών τον έφερε σε επαφή µε τα
µεταλλεία, τα µονοπώλια και τα τελωνεία, κατά συνέπεια µε την ενασχόληση µε τα
σχετικά ζητήµατα. Η ιδιότητα του τακτικού µέλους του Ιατροσυνεδρίου, το οποίο ήταν
υπεύθυνο για θέµατα δηµόσιας και ατοµικής υγείας και εξυγίανσης του χώρου της
πρωτεύουσας, οδήγησε στην ανάθεση πολλών σχετικών αναλύσεων, την ανάδειξη
σχετικών προβληµάτων και την ενασχόληση µε αυτά.
Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, µπορούµε να πούµε ότι, στη µακρά περίοδο που
εξετάσαµε, η περίπτωση της χηµείας αντανακλά εξαιρετικά ορισµένες µετατοπίσεις που
σηµειώθηκαν στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία, αλλά και αρκετές συνέχειες. Από την
ίδρυση του Πανεπιστηµίου οι φοιτητές του Φαρµακευτικού Σχολείου και της Ιατρικής
Σχολής αποτέλεσαν το παραδοσιακό κοινό του µαθήµατος, µε τους δεύτερους να
περιορίζονται σταδιακά σε µια γενική εκπαίδευση, δείγµα µιας αυξανόµενης εξειδίκευσης
που παρατηρήθηκε µε την πάροδο του χρόνου. Παρότι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
αιώνα παρατηρούνται οι πρώτες εξειδικευµένες σπουδές µε στόχο κάποια σταδιοδροµία
σχετική µε τη χηµεία, η επαρκής χηµική εκπαίδευση συνέχισε να περνά από τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια, ένδειξη του δρόµου που είχε να διανύσει ακόµα το ελληνικό πανεπιστήµιο
και η ελληνική κοινωνία γενικότερα. Η έλευση του Χρηστοµάνου συνιστά µια τοµή στη
διδασκαλία της χηµείας, καθώς τότε καθιερώθηκε για πρώτη φορά η εργαστηριακή
εξάσκηση των φοιτητών, µέτρο που αργότερα θα επεκτεινόταν και σε άλλα µαθήµατα,
αλλά και λόγω ενός νέου πνεύµατος που έφερε, βάσει του οποίου εκπαιδεύτηκαν οι
περισσότεροι µετέπειτα καθηγητές και υφηγητές του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος,
καταβάλλοντας

µια

σηµαντική

προσπάθεια

συγχρονισµού

της

πανεπιστηµιακής
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διδασκαλίας της χηµείας µε την αντίστοιχη διεθνή πραγµατικότητα, η οποία φαίνεται ότι
σε επίπεδο θεωρητικών µαθηµάτων επετεύχθη.
Τέλος, τη σηµαντικότερη σταθερά αποτελεί η διαρκής µέριµνα για την εφαρµογή
των επιστηµονικών γνώσεων προς όφελος του κράτους και της κοινωνίας, η οποία στο
τέλος του αιώνα πλαισιώθηκε από έναν εκσυγχρονιστικό λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο τα δύο
πανεπιστηµιακά χηµεία, ως φορείς εξειδικευµένης γνώσης, λειτούργησαν έως ένα βαθµό
ως «κρατικά όργανα» και ως προάγγελοι θεσµών που θα συστήνονταν τις επόµενες
δεκαετίες του 20ού αιώνα, ενώ αξιοσηµείωτες υπήρξαν οι πρωτοβουλίες των
πανεπιστηµιακών καθηγητών για µια σειρά θεµάτων δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες
ασφαλώς εντάσσονταν και σε µια προσπάθεια εδραίωσης των ίδιων και των επιστηµών
τους, µε αµφίβολα όµως αποτελέσµατα. Μπορεί, για παράδειγµα, τα χηµικά εργαστήρια
του Πανεπιστηµίου να ανέλυαν τα πόσιµα ύδατα των Αθηνών και οι διευθυντές τους να
συµµετείχαν στο σχετικό δηµόσιο διάλογο, ωστόσο δεν είχαν λόγο στις τελικές επιλογές
για το φλέγον ζήτηµα της ύδρευσης της πρωτεύουσας. Τα όρια του πανεπιστηµιακού
λόγου και το χάσµα µεταξύ θεωρητικών τοποθετήσεων και πρακτικής υλοποίησης
αναδεικνύεται ευκρινώς στην περίπτωση της βιοµηχανίας, το προνοµιακό πεδίο του λόγου
υπέρ της ανάπτυξης των φυσικών επιστηµών και ιδιαίτερα της χηµείας, αλλά και του
γενικότερου εκσυγχρονισµού της χώρας. Παρά τις ρητορικές διακηρύξεις, το
Πανεπιστήµιο δεν φάνηκε πρόθυµο να συµπεριλάβει στους κόλπους του εφαρµοσµένα
αντικείµενα, περιοριζόµενο στον παραδοσιακό σκοπό της θεωρητικής διδασκαλίας και της
αφοσιωµένης και ανιδιοτελούς έρευνας. Η ευόδωση σχετικών πρωτοβουλιών έπρεπε να
αναµένει την έλευση νέων οµάδων, µε χαρακτηριστικότερη εκείνη των επιστηµόνωνβιοµηχάνων που δηµιούργησαν τελικά τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις.
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Η σύγχρονη επιστήµη της «βιολογίας», µε τα πολυάριθµα πεδία της, αποτελεί
δηµιούργηµα του 19ου αιώνα, εποχή κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές
καινοτοµίες, µε κορυφαία µεταξύ τους αναµφίβολα το έργο του Κάρολου ∆αρβίνου. Έως
τότε, αντιθέτως, τα σχετικά πεδία περιλαµβάνονταν στον ευρύτερο κλάδο της φυσικής
ιστορίας, η οποία ασχολούνταν «περί την εξέτασιν και γνώσιν των διακριτών ποιοτήτων,
τόσον των εξωτερικών, όσο και των εσωτερικών, των διαφόρων φυσικών όντων, και κατ’
αυτάς διακρίνει και κατατάττει ταύτα εις διαφόρους κλάσεις, τάξεις, γένη και είδη»1,
δηλαδή µιας επιστήµης κατά βάση περιγραφικής και ταξινοµικής, που περιλάµβανε τη
βοτανική, τη ζωολογία και την ορυκτολογία. Παράλληλα, η φυσική ιστορία διατηρούσε
σχέσεις µε την ιατρική επιστήµη, λόγω του ευρύτερου ιατρικού και φαρµακευτικού
ενδιαφέροντος που παρουσίαζαν πολλά από τα αντικείµενά της, ενώ αυτές οι σχέσεις
παρατηρούνταν και σε θεσµικό επίπεδο, καθώς σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, λόγου
χάρη, οι σχετικές έδρες ανήκαν στις ιατρικές σχολές.
Η στενή σχέση µεταξύ φυσικής ιστορίας και ιατρικής στο αθηναϊκό Πανεπιστήµιο
είναι ιδιαίτερα εµφανής στους αρχικούς διορισµούς της Αντιβασιλείας τον Ιανουάριο του
1837, καθώς το γενικό µάθηµα της φυσικής ιστορίας κλήθηκε να διδάξει ως έκτακτος
καθηγητής ο ιατρός Ιωάννης Νικολαΐδης Λεβαδεύς (1800-1871), ο οποίος θα παρέδιδε
ταυτόχρονα και το µάθηµα της υγιεινής στην Ιατρική Σχολή2. Με τους οριστικούς
διορισµούς του Απριλίου προβλέφθηκαν τελικά δύο σχετικές έδρες, µία της βοτανικής και
µία γενικότερη φυσικής ιστορίας, παρότι υπήρχε ήδη η άποψη ότι τα σχετικά µαθήµατα θα
έπρεπε να παραδίδονται από τρεις καθηγητές, που ο καθένας θα αναλάµβανε από ένα από
τα βασίλεια της φύσης3. Παράλληλα, αναφορικά µε το κοινό στο οποίο απευθυνόταν, η
φυσική ιστορία υπήρξε ειδικό µάθηµα για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος της
Φιλοσοφικής και του Φαρµακευτικού Σχολείου. Παρά την προσπάθεια της Φιλοσοφικής
να οριστεί και ως γενικό µάθηµα της Ιατρικής, το αίτηµα αυτό δεν έγινε αποδεκτό4. Η

1

Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της
κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστηµίω σπουδών διατηρητέας µεθόδου και τάξεως, Αθήνα 1838, 29.
2
Βλ. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 3, 24 Ιανουαρίου 1837.
3
Βλ. Οδηγίαι, 30.
4
Π. Σ., 7 Μαρ. 1849.
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βοτανική, αντιθέτως, ορίστηκε ως ειδικό µάθηµα των υποψήφιων ιατρών, ρύθµιση που
ίσχυσε µέχρι το 1884 οπότε η βοτανική υπάχθηκε στα γενικά µαθήµατα.

Οι πρώτοι διορισµοί και οι πρώτες αποχωρήσεις

Με το διάταγµα, λοιπόν, του Απριλίου διορίστηκαν ο Κυριάκος ∆οµνάδος ως
επίτιµος καθηγητής της φυσικής ιστορίας και ο νεαρός βαυαρός Carl Nikolaus Fraas ως
έκτακτος καθηγητής της βοτανικής. Ο Κυριάκος ∆οµνάδος γεννήθηκε πιθανώς το 1789
στη Βιέννη, όπου είχε εγκατασταθεί ο πατέρας του, ο οποίος προηγουµένως
δραστηριοποιούνταν ως τραπεζίτης στην Κωνσταντινούπολη5. Αφού ολοκλήρωσε τις
σχολικές σπουδές του, µετακόµισε στο Βουκουρέστι και εργάστηκε αρχικά ως γραφέας σε
κάποιο µεγάλο εµπορικό οίκο. Ακολούθως, το χρονικό διάστηµα από το 1811 µέχρι το
1829 διατέλεσε γραµµατέας του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας. Παράλληλα, από το
1819 είχε µυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, αποτελώντας µέλος της εφορείας Βουκουρεστίου,
ενώ συνέβαλε στην ίδρυση σχολείου, βιβλιοθήκης και ελληνικού θεάτρου στην πόλη6.
Ορισµένες κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από τις ρωσικές αρχές τον
οδήγησαν σε παραίτηση από τη θέση του στο προξενείο και στην απόφασή του να µεταβεί
στο Παρίσι. Εκεί τα επόµενα τέσσερα χρόνια σπούδασε φυσική ιστορία, «προς την οποίαν
εφέρετο όχι αποβλέπων εις την µετά ταύτα απολαβήν, αλλ’ από φυσικήν κλίσιν και αγνόν
έρωτα του κλάδου τούτου των ανθρωπίνων γνώσεων»7, παρακολουθώντας προφανώς τα
σχετικά µαθήµατα στο Muséum d’Histoire Naturelle, σε µια εποχή ιδιαίτερης άνθησης του
συγκεκριµένου ερευνητικού ιδρύµατος.
Μετά τον διορισµό του στο Πανεπιστήµιο, ο ∆οµνάδος ξεκίνησε να διδάσκει ένα
διετές µάθηµα ζωολογίας, γεωλογίας και ορυκτολογίας, διάρκειας τριών ωρών
εβδοµαδιαίως, το οποίο κάθε χρόνο συνοδευόταν από εισαγωγικά µαθήµατα σχετικά µε τις
γενικές αρχές της φυσικής ιστορίας. Η εκτενής ύλη του µαθήµατος δεν επέτρεπε την
επανάληψή του κάθε έτος, όπως σταδιακά απαιτούσαν οι πανεπιστηµιακές αρχές, κάτι που
σύµφωνα µε τον ίδιο τον ∆οµνάδο θα µπορούσε να γίνει µόνο µε το διορισµό δεύτερου

5

Για τον ∆οµνάδο µοναδική βιογραφική πηγή αποτελεί το Π. Αργυρόπουλος, «Κυριάκος ∆οµνάδος»,
Ευτέρπη 6 (1852): 131-135. Βλ. επίσης Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Θ΄, 486 και Μ. Κ. Στεφανίδης,
Ιστορία, Β΄, 6.
6
Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Β΄, 238.
7
Λογοδοσία Σ. Πήλληκα, 1851/52, 14.
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καθηγητή8. Για τις ανάγκες του µαθήµατος φαίνεται ότι ο ∆οµνάδος ξεκίνησε να
σχηµατίζει και τις πρώτες συλλογές, καθώς τον Μάιο του 1841 ζήτησε το διορισµό
επιµελητή. Για τη θέση αυτή πρότεινε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Στρατιωτικών
ονόµατι Φόρζερ ως τον µοναδικό ικανό για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον έως ότου
προετοιµαστεί κάποιος άλλος µελλοντικά, ωστόσο το αίτηµα αυτό προωθήθηκε στο
Υπουργείο και µάλλον δεν ικανοποιήθηκε9.
Αναφορικά µε το επιστηµονικό έργο του ∆οµνάδου η µοναδική πληροφορία που
διαθέτουµε αναφέρει ότι ασχολήθηκε µε τα «ζώντα και τα ορυκτά µαλάκια», όπως
προκύπτει από τα διάφορα δελτία που συνέταξε10. Τον Σεπτέµβριο του 1839, µαζί µε τον
καθηγητή της Ιατρικής Ιωάννη Βούρο, αντιπροσώπευσε το Πανεπιστήµιο σε συνέδριο
φυσικών επιστηµόνων στην Πίζα της Ιταλίας, στην πρώτη σχετική αποστολή
πανεπιστηµιακών καθηγητών11. Εκεί, στο τµήµα γεωλογίας και αγρονοµίας, παρουσίασε
ένα υπόµνηµα µε τίτλο “Rocce principali dell’ Isola di Santorini”, που δηµοσιεύτηκε στα
πρακτικά της συνόδου, και αφορούσε τα ορυκτά της Θήρας και τη δηµιουργία του νησιού
από το ηφαίστειο12. Αναφέρεται επίσης ότι στο επόµενο αντίστοιχο συνέδριο που
πραγµατοποιήθηκε στο Τορίνο, ο ∆οµνάδος ανακοίνωσε «περί απολελιθοµένων λειψάνων
πιθήκων, ρινοκερώτων κτλ. ευρεθέντων πλησίον του Starvati (πιθανώς Χαρβατίου)»13,
ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάποια σχετική ανακοίνωση.
Η διδασκαλία του ∆οµνάδου στο πανεπιστήµιο τερµατίστηκε απότοµα στις 16
Ιουνίου 1845, όταν απολύθηκε µαζί µε τους Κ. Νέγρη και Π. Καλλιγά την παραµονή των
εκλογών για την ανάδειξη του βουλευτή του Πανεπιστηµίου, σε µια ανεπιτυχή προσπάθεια
του Υπουργείου να επηρεάσει το αποτέλεσµα14. Μετά την απόλυσή του παρέµεινε στην
Αθήνα, εκδίδοντας τα επόµενα χρόνια τη γαλλόφωνη εφηµερίδα Courrier d’ Athènes,
αλλά και συµµετέχοντας σε διάφορες θεατρικές κινήσεις της εποχής. Το θέατρο φαίνεται
να αποτελούσε µία από τις αδυναµίες του, καθώς φέρεται ως διευθυντής του πρώτου
θερινού θεάτρου των Αθηνών (1838), σε ιδιόκτητο οικόπεδο όπου αργότερα κτίστηκε η

8

Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 6 Νοεµ. 1841 και 2 Μαΐ. 1844.
Π. Σ., 9 Μαΐ. 1838.
10
Θ. δε Χελδράϊχ, Απάντησις εις το υπό του Θ. Γ. Ορφανίδου φυλλάδιον «Η κατάστασις του Φυσιογραφικού
Μουσείου του Πανεπιστηµίου», Αθήνα 1865, 5.
11
Π. Σ., 27 Μαΐ. και 23 Νοεµ. 1839.
12
Η έκθεση των δύο απεσταλµένων προς το Πανεπιστήµιο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Αιών, αρ. 116, 2
Νοεµβρίου 1839.
13
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Στοιχεία Γεωλογίας, Τόµος ∆εύτερος: Χθονογραφική και Ιστορική Γεωλογία,
Αθήνα 1894, 541. Ο Μητσόπουλος άντλησε την πληροφορία από ξένο σύγγραµµα, όµως στα πρακτικά του
συγκεκριµένου συνεδρίου δεν έχει δηµοσιευτεί κάτι σχετικό.
14
Βλ. εδώ, 249
9
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Εθνική Τράπεζα15. Επίσης, κατά τη διάρκεια της καθηγεσίας του διατέλεσε µέλος της
εφορίας της Αρχαιολογικής Εταιρείας16, ενώ αργότερα συµµετείχε στην επιτροπή
διοργάνωσης της ελληνικής συµµετοχής στη ∆ιεθνή Έκθεση του Λονδίνου του 185117.
Τον Σεπτέµβριο του 1850 αναχώρησε ξανά για το Παρίσι, όπου διορίστηκε γραµµατέας
της ελληνικής πρεσβείας, και δύο µήνες αργότερα ανακηρύχθηκε επίτιµος «επί τίτλω»
καθηγητής του Πανεπιστηµίου. Ο ∆οµνάδος απεβίωσε στο Παρίσι στις 22 Απριλίου 1852,
έχοντας από πριν µε διαθήκη του δωρίσει την «πλούσια και εκλεκτή» βιβλιοθήκη του στο
Πανεπιστήµιο18.
Για τη διδασκαλία της βοτανικής, ενός µαθήµατος µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των
ιατρικών και φαρµακευτικών εφαρµογών του, προβλέφθηκε εξαρχής ιδιαίτερη έδρα, όπου
διορίστηκε ο βαυαρός Carl Nikolaus Fraas (Εικ. 33)19. Ο Fraas γεννήθηκε στις 8
Σεπτεµβρίου 1810 στην κωµόπολη Rattelsdorf κοντά στην Βαµβέργη της Βαυαρίας. Αφού
ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του στην Βαµβέργη, ξεκίνησε να σπουδάζει ιατρική
στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου. Η επιτυχής εξέτασή του στο µάθηµα της βοτανικής µετά
από µόλις ένα εξάµηνο φοίτησης του απέφερε µια ετήσια υποτροφία και τη θέση του
βοηθού στον βοτανικό κήπο και τη βοτανική συλλογή (herbarium) του Πανεπιστηµίου,
εργαζόµενος έτσι κοντά στους δύο διάσηµους βοτανικούς Carl Friedrich Philipp von
Martius (1794-1868) και Joseph Gerhard Zuccarini (1797-1848). Τον Αύγουστο του 1834
έλαβε διδακτορικό δίπλωµα στην ιατρική, όµως µε ένα καθαρά θέµα βοτανικής.
Η στενή σχέση του µε τον Graf Saporta (1794-1853), αυλάρχη του Όθωνα, του
επέτρεψε να λάβει µια θέση στην αυλή του νεαρού βασιλιά και να συµµετέχει στη µεγάλη
αποστολή των Βαυαρών στην Ελλάδα. Έχοντας κατά νου τις βοτανικές περιηγήσεις σε
µεγαλύτερη κλίµακα απ’ ό,τι είχε έως τότε καταφέρει, διέκοψε το ταξίδι του προς την
Αθήνα και περιηγήθηκε την Κέρκυρα, την Πελοπόννησο και τον Πόρο, φθάνοντας τελικά
στην Αθήνα την άνοιξη του 1835. Το Νοέµβριο του ίδιου έτους ο Fraas διορίστηκε ως

15

Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Α΄, 41.
Π. Καββαδίας, Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας από της εν έτει 1837 ιδρύσεως αυτής µέχρι του 1900,
Αθήνα 1900, 20.
17
Κ. και Σ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Β΄, 400.
18
Λογοδοσία Μ. Αποστολίδου 1850/51, 3· Π. Σ., 27 Οκτ. 1851 και 11 Ιουν. 1852.
19
Για τον Fraas διαθέτουµε µία σύγχρονη βιογραφία στη γερµανική γλώσσα: Fritz Andreas Zehetmair, Carl
Nikolaus Fraas (1810-1875). Ein bayerischer Agrarwissenschaftler und Reformer der intensiven
Landwirtschaft, München: Miscellanea Bavarica Monacensia 151, 1995. Αρκετά βιογραφικά στοιχεία,
προερχόµενα από το προηγούµενο έργο, µπορούν να βρεθούν στο Heinz Kalheber, “Bavarian plant
collectors in Greece – 1. Franz Xaver Berger, Franz Zuccarini and Carl Nikolaus Fraas”, Willdenowia 36
(2006): 565-578. Στην ελληνική γλώσσα βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Κ∆΄, 157 και Μ. Κ.
Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 6-7.
16
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έφορος του αρτισύστατου Βοτανικού Κήπου20. Την επόµενη άνοιξη συνόδευσε τον Όθωνα
στο ταξίδι του στις Κυκλάδες, µελετώντας τη χλωρίδα πολλών νησιών, ενώ µέσα στο 1836
περιηγήθηκε τη Στερεά Ελλάδα, µετά από διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να
συντάξει µια βοτανική αναφορά. Οι περιηγήσεις του ολοκληρώθηκαν το 1837, οπότε
επισκέφτηκε την Πελοπόννησο, και το 1840, όταν περιηγήθηκε την περιοχή του
Παρνασσού, ενώ σε ορισµένες από αυτές συνοδευόταν από τον αυλικό φαρµακοποιό Josef
Sartori. Αποτέλεσµα όλων αυτών υπήρξε η δηµιουργία µιας σηµαντικής προσωπικής
βοτανικής συλλογής, η οποία ωστόσο παραµένει άγνωστο που κατέληξε τελικά.
Με την ίδρυση του Πανεπιστηµίου ο Fraas διορίστηκε ως έκτακτος καθηγητής της
βοτανικής. Κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του ο Fraas παρέδωσε ένα µάθηµα
γενικής βοτανικής και ένα άλλο ιατρικής βοτανικής στο χειµερινό εξάµηνο και ένα
µάθηµα σχετικά µε τη χλωρίδα της Ελλάδας στο θερινό. Τα επόµενα χρόνια δίδαξε τα δύο
µαθήµατα της γενικής και της ιατρικής βοτανικής, συνοδευόµενα από την εξαγγελία
βοτανολογικών εκδροµών µία φορά την εβδοµάδα, οι οποίες ωστόσο είναι άγνωστο κατά
πόσο πραγµατοποιήθηκαν. Μάλιστα, για τις ανάγκες της διδασκαλίας του σύντοµα
εξέδωσε ένα µικρό εγχειρίδιο21. Όµως, η διδασκαλία του Fraas υπήρξε βραχύβια. Η
ασθένεια της συζύγου και του µεγαλύτερου γιου του τον οδήγησαν στην απόφαση να
στείλει την οικογένειά του πίσω στη Βαυαρία το καλοκαίρι του 1841, για να ακολουθήσει
και ο ίδιος το Νοέµβριο του ίδιου έτους, ενώ στις 25 Απριλίου 1842 έγινε αποδεκτή η
επίσηµη παραίτησή του από την πανεπιστηµιακή έδρα.
Η παραµονή και οι µελέτες του στην Ελλάδα του επέτρεψαν να δηµοσιεύσει το 1845
το σηµαντικότερο βοτανικό έργο του µε τίτλο Synopsis plantarum florae classicae22, όπου
προσπάθησε να ταυτίσει τα ελληνικά και λατινικά ονόµατα των φυτών που απαντούν
στους αρχαίους Έλληνες και Ρωµαίους συγγραφείς µε τις σύγχρονες ονοµασίες του.
Επιπλέον, το συγκεκριµένο έργο αποκαλύπτει το πρωταρχικό ενδιαφέρον του Fraas για τη
φυτογεωγραφία και τη γεωργική ή οικονοµική βοτανική. Η χλωρίδα της Ελλάδας
θεωρήθηκε συγκρίσιµη µε εκείνη της Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Σικελίας,
ενώ οι παρατηρήσεις του κλίµατος, της θερµοκρασίας και του κύκλου ανάπτυξης των
φυτών τον οδήγησαν στην περιοχή της γεωργικής βοτανικής και στη διατύπωση απόψεων
για τις κατάλληλες καλλιέργειες µετά την ταξινόµηση των ελληνικών εδαφών σε διάφορες
20

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 1, 18 Ιανουαρίου 1836.
Ν. Κ. Φράας, Στοιχεία της Βοτανικής και περιγραφή των εντοπίων ως ιατρικά χρησίµων φυτών, Αθήνα
1839.
22
C. Fraas, Synopsis plantarum florae classica. Übersichtliche Darstellung der in der Classischen Schriften
der Griechen und Römer vorkommenden pflanzen, nach autoptischer Untersuchung im Florengebiete
entworfen und nach synonymen geordnet, München 1845.
21
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κατηγορίες. Παράλληλα, εκµεταλλευόµενος τις υψοµετρικές µετρήσεις της γαλλικής
αποστολής, αναγνώρισε τέσσερις υψοµετρικές ζώνες βάσει των ειδών που ευδοκιµούσαν
εκεί. Σε όλα αυτά πάντα συνέκρινε τις παρατηρήσεις του µε εκείνες των αρχαίων
συγγραφέων, ιδιαίτερα του Θεόφραστου. ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1847, δηµοσίευσε το
έργο του Klima und Pflanzenwelt in der Zeit23, όπου υποστήριξε ότι το κλίµα και η
χλωρίδα µεταβλήθηκαν µε την πάροδο των αιώνων, µία άποψη που, όπως θα δούµε
παρακάτω, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα.

Εικ. 33: Carl Nikolaus Fraas (1810-1875)

(Fritz Andreas Zehetmair, Carl Nikolaus Fraas)
Τα επόµενα χρόνια ο Fraas δηµοσίευσε µόνο ένα άρθρο καθαρά βοτανικής,
αντιθέτως οι έρευνες και το πλούσιο συγγραφικό του έργο άρµοζαν περισσότερο στις
θέσεις στις οποίες υπηρέτησε. Τον Μάρτιο του 1842 ανέλαβε τη διδασκαλία της φυσικής
ιστορίας στη Gewerbeschule της Freising, ταυτόχρονα µε τη διεύθυνση της βασιλικής
σηροτροφίας. Το επόµενο έτος πέρασε τις νέες κρατικές εξετάσεις που είχαν εντωµεταξύ
καθιερωθεί και του επέτρεπαν να διδάσκει σε ανώτερο επίπεδο. Το 1845 διορίστηκε
επιθεωρητής και καθηγητής χηµείας και τεχνολογίας στην Höhere landwirtschaftliche
Lehranstalt (Ανώτατη Αγρονοµική Σχολή) του Schleißheim, όπου πραγµατοποίησε πολλά
πειράµατα γεωργικής χηµείας, στο πλαίσιο των οποίων απέδειξε, µεταξύ άλλων, την
αχρηστία των πατενταρισµένων λιπασµάτων του Justus Liebig24, εγκαινιάζοντας έτσι µια
µακρά περίοδο διαφωνίας των δύο ανδρών. Μεταξύ των σηµαντικών ερευνών του
23

C. Fraas, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, ein Beitrag zur Geschichte beider, Landshut 1847.
Για τα λιπάσµατα αυτά και την εµπορία τους βλ. William H. Brock, Justus von Liebig. The Chemical
Gatekeeper, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 120-136.
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περιλαµβάνεται η εφεύρεση του λυσιµέτρου, ενός σηµαντικού οργάνου για την εκτίµηση
των καλλιεργήσιµων εδαφών. Τον Μάρτιο του 1848 προτάθηκε οµόφωνα για την έδρα της
«∆ασοκοµίας, ∆ασοπονίας, Οικονοµικής και Τεχνικής Βοτανικής» στο Πανεπιστήµιο του
Μονάχου, έδρα που προηγουµένως κατείχε ο Zuccarini και για την οποία είχαν υποβάλει
υποψηφιότητα άλλοι έξι γνωστοί βοτανικοί. Παράλληλα, το 1851 ανέλαβε τη διεύθυνση
της Königliche Central-Thierarzneischule (Βασιλική Κεντρική Κτηνιατρική Σχολή) του
Μονάχου. Επίσης, συµµετείχε ενεργά στην ίδρυση πολλών γεωργικών εταιρειών,
δηµοσιεύοντας

πολυάριθµα

άρθρα

σε

περιοδικά

όπως

το

Centralblatt

des

landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, όργανο την Ένωσης Βαυαρών Αγρονόµων που ο
Fraas διηύθυνε µαζί µε τον Liebig. Με τον τελευταίο, ωστόσο, από τη δεκαετία του 1860
ενεπλάκησαν σε διαρκείς διαµάχες αναφορικά κυρίως µε ζητήµατα αγροτική πολιτικής.
Σταδιακά ο Fraas αποσύρθηκε από τη διδασκαλία και τις θέσεις του, αποτραβηγµένος στο
ιδιόκτητο κτήµα του έξω από το Μόναχο, όπου τελικά απεβίωσε στις 10 Νοεµβρίου του
1875
Η αποχώρηση του Fraas από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας είχε ως συνέπεια να
δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα µε τη διδασκαλία της βοτανικής που τελικά δεν
διδάχθηκε για πάνω από δύο ακαδηµαϊκά έτη. Τον Ιούνιο του 1843 ανατέθηκε η υφηγεσία
του µαθήµατος στον Πέτρο ∆όξα, για τον οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουµε κάποιο
βιογραφικό στοιχείο. Αυτός τελικά ξεκίνησε τη διδασκαλία του το θερινό εξάµηνο του
ακαδηµαϊκού έτους 1842-1843, ωστόσο δεν συνέχισε τη διδασκαλία του. Μάλιστα, ο
απερχόµενος πρύτανης Κ. Ασώπιος µίλησε για «απόλυση», ένας περίεργος όρος για το
θεσµό της υφηγεσίας, που ασφαλώς υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου προβλήµατος µε τον
υφηγητή. Ο ίδιος ο ∆όξας το επόµενο έτος προσπάθησε να εκδώσει τις πανεπιστηµιακές
του παραδόσεις, περιλαµβάνοντας τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «εκδιδοµένη κατ’ αίτησιν
των φοιτητών», ωστόσο από αυτό το έργο σώζεται µόνο ένα τυπογραφικό φύλλο25.
Πάντως, η έναρξη των παραδόσεων του ∆όξα αποτέλεσε την αφορµή για την απόρριψη
µιας δεύτερης αίτησης υφηγεσίας για το ίδιο µάθηµα από τον ιατρό Αχελωΐδη26. Το
ζήτηµα της διδασκαλίας της βοτανικής βρήκε πρόσκαιρη λύση µε τον εκ νέου διορισµό
του Xaver Landerer τον Σεπτέµβριο του 1844, οπότε του ανατέθηκε και η διδασκαλία

25

Πέτρος Ιωαννακόπουλος ∆όξας, Σύνοψις των της Βοτανικής µαθηµάτων γενοµένων εν τω Οθώνω
Πανεπιστηµίω κατά την θερινήν εξαµηνίαν του 1844 έτους. Εκδιδοµένη κατ’ αίτησιν των φοιτητών, Αθήνα
1844.
26
Π. Σ. Φ. Σ., 11 Απρ. και 2 Μαΐ. 1844
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αυτού του µαθήµατος27. Πράγµατι, ο Landerer δίδαξε επί έξι έτη ένα δίωρο µάθηµα
βοτανικής, διάρκειας ενός εξαµήνου, εκδίδοντας σύντοµα και ένα εγχειρίδιο βοτανικής,
όπου το µεγαλύτερο µέρος του καταλαµβάνουν οι ιατρικές και φαρµακευτικές χρήσεις των
φυτών, ένδειξη ασφαλώς του περιεχοµένου και του στόχου των µαθηµάτων του
Landerer28. Την ίδια περίοδο, όµως, είχε δροµολογηθεί η µόνιµη λύση για την πλήρωση
και των δύο κενών εδρών φυσικής ιστορίας, δηλαδή εκείνων του ∆οµνάδου και του Fraas,
καθώς δύο υπότροφοι που σπούδαζαν στην Ευρώπη όχι µόνο θα καταλάµβαναν τις έδρες,
αλλά θα τις διατηρούσαν επί δεκαετίες. Αναφερόµαστε, αντίστοιχα, στον Ηρακλή
Μητσόπουλο και τον Θεόδωρο Ορφανίδη.

Ο Ηρακλής Μητσόπουλος και οι δύο Θεόδωροι της βοτανικής
Ο Ηρακλής Μητσόπουλος (Εικ. 34) γεννήθηκε στην Πάτρα το 181629. Ο πατέρας
του, Αναστάσιος, βρισκόταν στη Ρωσία πριν την έναρξη του Αγώνα και ο Ηρακλής
µεγάλωσε µε τη µητέρα του, αρχικά στην Πάτρα, ακολούθως στην Ιθάκη, για να
καταλήξει αργότερα στο Κρανίδι, όπου διδάχθηκε τα πρώτα του γράµµατα. Το 1830
συνέχισε τις σπουδές του στο Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας ως υπότροφος της
Κυβέρνησης, κοντά στον Γεώργιο Γεννάδιο. Καθώς οι δάσκαλοί του διέκριναν τη
«σεµνότητα», την «επιµέλεια» και την «ευφυΐα» του, θεώρησαν ότι ήταν «και φυσικώς και
ηθικώς άριστα προικισµένος εις το να κατασταθή άριστος διδάσκαλος», και πράγµατι,
µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε ως υποδιδάσκαλος στο Γυµνάσιο
Αθηνών. Με τη βοήθεια µίας νέας κρατικής υποτροφίας, το 1837 ο Μητσόπουλος
γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Μονάχου, για να συνεχίσει τις
27

Φαίνεται ότι για τη θέση αυτή είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες στον ∆ιονύσιο Πύρρο τον Θεσσαλό, ο
οποίος λίγα χρόνια πριν είχε εκδώσει ένα εικονογραφηµένο εγχειρίδιο πρακτικής βοτανικής (∆ιονύσιος
Πύρρος ο Θεσσαλός, Βοτανική πρακτική προσηρµοσµένη εις την ιατρικήν και οικονοµίαν, 2 τόµ., Αθήνα
1838), ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πραγµατοποιήθηκε. Βλ. Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Αθηνά Οικονόµου-Αµίλλη,
«Η πορεία της Βοτανικής κατά τον 19ο αιώνα. Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου ως αφετηρία διαφοροποίησης
της έρευνας», Η επιστηµονική σκέψη στον ελληνικό χώρο, 18ος – 19ος αι., Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα:
Κ.Ν.Ε. – Ε.Ι.Ε., 1998, 201-212.
28
Ξαυέριος Λάνδερερ, Εγχειρίδιον της Βοτανικής, Αθήνα 1845.
29
Από τις διάφορες νεκρολογίες για τον Ηρακλή Μητσόπουλο βλ Τιµολ. Αργυρόπουλος, «Λόγος επικήδειος
εις Ηρακλέα Μητσόπουλον, εντολή της Φιλοσοφικής Σχολής», Προµηθεύς 3 (1892): 30-32 και Θ. ∆.
Χελδράϊχ, «Ηρακλής Μητσόπουλος», Παρνασσός 14 (1892): 323-325. Βλ. επίσης Μάξιµος Ι. Μαραβελάκις,
«Οι πρωτεργάται της γεωλογίας εν Ελλάδι», Annales Géologiques des Pays Helléniques 1 (1947): ΙΧ-ΧΙ·
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΖ΄, 155· Μ. Κ. Στεφανίδης Ιστορία, Β΄, 9-10· Γιάννης Κόκκωνας, Οι
µαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1997, 212-213
κ. α. και Konstantin Kotsowilis, Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern
(von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, [Μόναχο 1995]
204-208.
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σπουδές του τρία χρόνια αργότερα στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, όπου παρέµεινε
µέχρι το 1844. Παρότι ο σκοπός της υποτροφίας ήταν να σπουδάσει φιλολογία, ο
Μητσόπουλος επιδόθηκε στη σπουδή των φυσικών επιστηµών, επιστρέφοντας έτσι στην
Ελλάδα ως φυσιοδίφης, παρότι αναµφίβολα απέκτησε µια γερή κλασική παιδεία.
Την 16η Ιουνίου 1845 διορίστηκε στο Πανεπιστήµιο ως έκτακτος καθηγητής της
φυσιογραφίας, αναλαµβάνοντας την κενή έδρα του ∆οµνάδου. Στις 9 Οκτωβρίου του 1847
ο «µετά πολλού ζήλου εις την διδασκαλίαν της νεολαίας επιδοθείς»30 Μητσόπουλος
προήχθη στη βαθµίδα του τακτικού, διδάσκοντας στο Πανεπιστήµιο επί 47 έτη, δηλαδή
µέχρι το θάνατό του την 25η Ιανουαρίου του 1892. Με τον διορισµό του η διδασκαλία της
φυσικής ιστορίας έλαβε µεγαλύτερη έκταση και συστηµατικότητα. Τα επόµενα χρόνια
δίδαξε ανελλιπώς τα µαθήµατα της ζωολογίας, της γεωλογίας και της ορυκτολογίας, επί
πέντε ώρες εβδοµαδιαίως, ολοκληρώνοντας τη σειρά των µαθηµάτων εντός διετίας, και όχι
κάθε έτος όπως υπήρχε η απαίτηση, λόγω της µεγάλης έκτασης της ύλης. Με τη σύσταση
έδρας γεωλογίας και ορυκτολογίας το 1875, ο Μητσόπουλος περιορίστηκε αποκλειστικά
στη διδασκαλία της ζωολογίας. Παράλληλα, επί πολλές δεκαετίες ασχολήθηκε µε τη µέση
και κατώτερη εκπαίδευση, διδάσκοντας ψυχολογία, λογική και φυσική στη Ριζάρειο
Εκκλησιαστική Σχολή και µαθήµατα φυσικής στο Αρσάκειο Παρθεναγωγείο31.
Σε όλες τις πηγές εξαίρονται οι διδακτικές ικανότητες, η ιδιαίτερη µεταδοτικότητα, η
ρητορική δεινότητα και η πολυσχιδής και βαθειά µόρφωσή του. Οι γνώσεις του δεν
περιορίζονταν µόνο στη φυσική ιστορία, αλλά κάλυπταν όλο το φάσµα των φυσικών
επιστηµών, µε αποτέλεσµα ορισµένες φορές να αναλαµβάνει την πανεπιστηµιακή
διδασκαλία της φυσικής και της φιλοσοφίας κατά την απουσία των αρµόδιων καθηγητών.
Η εξαιρετική κλασική παιδεία που απέκτησε στη Γερµανία σε συνδυασµό µε τη
γλωσσοµάθειά του – αναφέρεται ότι γνώριζε τα γερµανικά ως µητρική γλώσσα και άριστα
λατινικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και αλβανικά – του επέτρεψαν να ασχοληθεί
επισταµένα µε τη δηµιουργία της νεοελληνικής επιστηµονικής ορολογίας, κάτι για το
οποίο συνήθως µνηµονεύεται, δηµιουργώντας έτσι πλήθος όρων για όλες τις φυσικές
επιστήµες, ορισµένοι από τους οποίους διατηρούνται µέχρι σήµερα. Σε πλήθος εγχειριδίων
και άρθρων του 19ου αιώνα, ο Ηρακλής Μητσόπουλος αναφέρεται είτε ως ο δηµιουργός
της σχετικής ορολογίας είτε ως ο βασικός σύµβουλος για τη δηµιουργία της,
λειτουργώντας έτσι ταυτόχρονα ως φυσιοδίφης και φιλόλογος. Η βασική αρχή που

30

Λογοδοσία Ι. Σούτσου, 1847/48, 5.
Για τα µαθήµατα ψυχολογίας εξέδωσε αργότερα και το σχετικό εγχειρίδιο: Ηρακλής Μητσόπουλος,
Εµπειρική ψυχολογία δι’ ελληνικά γυµνάσια, Αθήνα 1888.
31
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φαίνεται ότι ακολουθούσε ήταν ο σεβασµός των γραµµατικών και συντακτικών κανόνων
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ταυτόχρονα µε τις εξελίξεις και προόδους των σχετικών
επιστηµών. Αναµφίβολα το ζήτηµα της δηµιουργίας της νεοελληνικής επιστηµονικής και
τεχνικής ορολογίας χρήζει περαιτέρω έρευνας, µετά από την οποία θα µπορέσει να
εκτιµηθεί ξανά η συµβολή του Μητσόπουλου.

Εικ. 34: Ηρακλής Α. Μητσόπουλος (1816-1892)
(Αττικόν Μουσείον. Εικονογραφηµένη φιλολογική και καλλιτεχνική επιθεώρησις, 15 Ιανουαρίου 1892)

Παρ’ όλα αυτά το δηµοσιευµένο έργο του υπήρξε πενιχρό. Όταν το 1864 ανέλαβε
την πρυτανεία του Πανεπιστηµίου, εκφώνησε λόγο µε τίτλο «Περί του ποιού των
ουρανίων σωµάτων και ιδίως του ηλίου», ο οποίος όµως, σε αντίθεση µε ανάλογους
λόγους, δεν εκτυπώθηκε από το Πανεπιστήµιο, αλλά αρχικά στο περιοδικό Αθήναιον και
ακολούθως ως ανάτυπο32. Εκεί ο Μητσόπουλος παρουσίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά µε την ανακάλυψη του φασµατοσκοπίου, τα πειράµατα των Kirchhoff και Bunsen,
τη φασµατοσκοπική µέθοδο και την εφαρµογή της για την εξακρίβωση της σύστασης των
ουρανίων σωµάτων και ιδιαίτερα του ήλιου, φανερώνοντας έτσι τη διαρκή
παρακολούθηση των επιστηµονικών εξελίξεων.
Επίσης, κατά την πολύχρονη διδασκαλία του στο Πανεπιστήµιο δεν κατόρθωσε να
εκδώσει τα µαθήµατά του. Παρότι αναφέρεται ότι συνέταξε ολόκληρη τη σειρά των
µαθηµάτων φυσικής ιστορίας, µόνο η ζωολογία ήταν αυτή που τελικά κυκλοφόρησε σε
λιθογραφηµένη µορφή και σε διάφορες εκδόσεις από τα µέσα της δεκαετίας του 1870.
Μετά τον θάνατο του Μητσόπουλου, το Πανεπιστήµιο αποφάσισε να προχωρήσει στην
32

Ηρακλής Μητσόπουλος, «Περί του ποιού των ουρανίων σωµάτων και ιδίως του ηλίου», Αθήναιον 1
(1872): 93-113.
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έκδοση µόνο του γενικού µέρους της ζωολογίας, το οποίο θα αποτελούνταν από 50-60
τυπογραφικά φύλλα και θα περιλάµβανε 300 εικόνες, ενώ ίδια περίπου έκταση είχε και το
δεύτερο και ειδικότερο µέρος. Η Σύγκλητος ψήφισε για το σκοπό αυτό το ποσό των 7.000
δραχµών, µακράν την υψηλότερη συνδροµή που είχε δοθεί έως τότε για σύγγραµµα
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, ωστόσο η έκδοση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ33.
Τέλος, ο Μητσόπουλος συµµετείχε ενεργά στις ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν
στο Πικέρµι της Αττικής, όπου ανακαλύφθηκαν πλούσια παλαιοντολογικά κατάλοιπα,
δηλαδή απολιθωµένα οστά ζώων, ιδιαίτερα θηλαστικών, ειδών που σήµερα έχουν
εκλείψει, αποτελώντας έναν από τους ελάχιστους σχετικούς τόπους εκείνης της εποχής, µε
αποτέλεσµα το Πικέρµι να γίνει ευρύτατα γνωστό34. Το χειµώνα του 1852-1853 ανέσκαψε
στο Πικέρµι ο καθηγητής της ζωολογίας στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου Johannes Roth
(1815-1858), περιγράφοντας ακολούθως τα ευρήµατα µαζί µε τον συνάδελφό του Johann
Andreas Wagner (1797-1861) σε ένα κλασικό εγχειρίδιο της παλαιοντολογίας. Τον
Αύγουστο του 1853 ο Ηρακλής Μητσόπουλος συνέλεξε για πρώτη φορά οστά, παρουσία
του Υπουργού Παιδείας, τα οποία εναπόθεσε στο Φυσιογραφικό Μουσείο. Το 1855-56 και
για δεύτερη φορά το 1860 πραγµατοποίησε ανασκαφές ο Albert Jean Gaudry (1827-1908),
αρχικά βοηθός του Alcide d’Orbigny (1802-1857), κατόχου της έδρας παλαιοντολογίας
στο παρισινό Μουσείο, και αργότερα διάδοχός του. Οι εκτεταµένες ανασκαφές του
Gaudry έγιναν µε την άδεια της ελληνικής Κυβέρνησης µε την υπόσχεση ότι θα
αποστελλόταν στο Φυσιογραφικό Μουσείο ένα δείγµα από τα διπλά ή πολλαπλά
ευρήµατα και εκµαγεία από τα υπόλοιπα. Πράγµατι, λίγα χρόνια αργότερα έφθασαν στην
Αθήνα εκµαγεία, όµως η αντιπαραβολή µε το βιβλίο που είχε εκδώσει ο Gaudry φανέρωνε
ότι αυτά αποτελούσαν µικρό µόνο µέρος των ευρηµάτων, γεγονός που προκάλεσε τις
διαµαρτυρίες του Μητσόπουλου35. Παρά την απαίτησή του να αποσταλούν και τα
υπόλοιπα, η Πρυτανεία περιορίστηκε να εκφράσει την «ευχή» και την «ελπίδα» για κάτι
τέτοιο, θεωρώντας µάταια κάθε περαιτέρω ενέργεια, ενώ καυτηρίασε παράλληλα την
αµέλεια έκφρασης ευχαριστιών προς το παρισινό Μουσείο36. Η στάση αυτή αναµφίβολα
είναι ενδεικτική για την στάση των πανεπιστηµιακών και κρατικών αρχών έναντι των
33

Π. Σ., 16 και 30 Μαΐ. 1892. Η εισαγωγή της ζωολογίας και ένα µικρό µέρος σχετικά µε τα πρωτόζωα
δηµοσιεύτηκαν από τον Κ. Μητσόπουλο στον Προµηθέα: Ηρακλής Μητσόπουλος, «Εισαγωγήν εις την
Ζωολογίαν», Προµηθεύς 3 (1892): 265-267, 273-276 και του ιδίου, «Περί αρχεζώων ή ανιστοζώων
(Protozoa)», Προµηθεύς 3 (1892): 145-147, 153-155, 161-163, 169-171, 177-178.
34
Για το ιστορικό αυτών των ανασκαφών βλ. Κώστας Κριµπάς, «Αντιθέσεις ξένων και Ελλήνων για
παλαιοντολογικές ανασκαφές τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα», Η επιστηµονική σκέψη στον ελληνικό χώρο, 18ος
– 19ος αι., Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Κ.Ν.Ε. – Ε.Ι.Ε., 1998, 195-200.
35
Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/69, 59-60.
36
Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 40.
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ξένων συναδέλφων και πρεσβευτών. Πάντως, την περίοδο 1860-1862 ο Μητσόπουλος
συνέχισε τις ανασκαφές στο Πικέρµι, µε έξοδα που χορήγησε το Πανεπιστήµιο,
εµπλουτίζοντας έτσι τις παλαιοντολογικές συλλογές του Φυσιογραφικού Μουσείου37.
Οι γενικότερες αντιλήψεις του Μητσόπουλου για το ρόλο των φυσικών επιστηµών
εκφράστηκαν από το εναρκτήριο µάθηµά του στο Πανεπιστήµιο και φαίνεται ότι έκτοτε
δεν µεταβλήθηκαν38. Σύµφωνα µε αυτόν, «αι Φυσικαί επιστήµαι τας µεν ιδίως λεγοµένας
διανοητικάς ηµών δυνάµεις ασκούσι και αναπτύσσουσι, το δε της ψυχής ήθος και
φρόνηµα µορφόνουσι και βελτιούσι, την δε θρησκείαν βεβαίαν και εδραίαν υποστηρίζουσι
και ευσταθούσιν»39. Χωρίς να αγνοούνται οι υλικές και κοινωνικές ωφέλειές τους, ο ρόλος
τους στην ορθή διανοητική, ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση µαθητών και
φοιτητών θεωρήθηκε πρωταρχικός. Ακριβέστερα, οι φυσικές επιστήµες όχι µόνο
συνέβαλλαν σε αυτό το στόχο, αλλά ήταν οι µόνες που µπορούσαν να οδηγήσουν στην
επίτευξή του. Λόγου χάρη, «τίνες άλλαι δύνανται σαφέστερον να δείξωσι του µεν Θείου
το πάνσοφον και παντοδύναµον και πανάγαθον, τον δε Θεολόγον, και µάλιστα τον
πρακτικόν, ολιγώτερον ακοτελεστικόν, εάν δια λόγου µόνον πτερόεντος θέλη να
παραστήση τα προσόντα του Θείου ταύτα, χωρίς να θέλη και εκ των πανσόφων και
παναγάθως διατεταγµένων τεχνηµάτων και ποιηµάτων να υποδείξη τον τεχνήτην και
ποιητήν;»40 Για το λόγο αυτό οι φυσικές επιστήµες, ή τουλάχιστον η «ιδίως» φυσική, θα
έπρεπε να διδάσκονται και στα γυµνάσια, ενώ τα σχετικά µαθήµατα θα έπρεπε να
παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου – φιλόλογοι, φιλόσοφοι, νοµικοί,
θεολόγοι και ιδιαίτερα ιατροί και φαρµακοποιοί – καθώς όλοι θα µπορούσαν να
ωφεληθούν από αυτές. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Μητσόπουλος σπούδασε σε
γερµανικά πανεπιστήµια και διατήρησε σε ολόκληρη τη ζωή του την πίστη στην ενότητα
των επιστηµών και τη σηµασία της γενικής παιδείας για κάθε επιστήµονα.
Η πεποίθηση του Μητσόπουλου για το ρόλο των φυσικών επιστηµών στην εδραίωση
της θρησκευτικής πίστης τονίστηκε σε διάφορους επικήδειους που εκφωνήθηκαν.
Σύµφωνα µε τον πρύτανη Π. Ιωάννου, «γενεάς όλας µαθητών χειραγωγήσας εν τη
κατανόησει των θαυµασίων έργων του ∆ηµιουργού, αείποτε δε ως άλλος Γαλιλαίος εν τοις
µαθήµασιν αυτού ανακράζων το του Προφητάνακτος “Ως εµεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε,
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Π. Σ., 28 Μαρ. και 15 Οκτ. 1860, 9 Φεβ. 1861 και 13 Ιαν. 1862.
Βλ. Ηρακλής Μητσόπουλος, Λόγος εισιτήριος κατά την έναρξιν των εν τω Πανεπιστηµίω παραδόσεών του
ως καθηγητού της Φυσικής Ιστορίας. Ανατύπωσις εκ του περιοδικού ο «Προµηθεύς», Αθήνα 1892.
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Ό. π., 3-4.
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Ό. π., 7.
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πάντα εν σοφία εποίησας”»41. Αλλά και σύµφωνα µε τον µαθητή του και καθηγητή της
πειραµατικής φυσικής Τ. Αργυρόπουλο, «ο Μητσόπουλος παρηκολούθει µεν αδιαλείπτως
και ακαµάτως τας µεγάλας αυτών προόδους, όλως δ’ απεχόµενος των νεωτεριστικών
τάσεων φυσιοδιφών τινων, τα νέα φαινόµενα, τας νέας ανακαλύψεις, τας νέας θεωρίας,
ταύτα πάντα εθώρει συντελούντα εις θαυµασιωτέραν απόδειξιν του µεγαλείου του Θεού,
ον γεγωνυία τη φωνή ανεκήρυσσε Ποιητήν του σύµπαντος»42. Όπως θα δούµε παρακάτω,
την εποχή που εκφωνήθηκαν αυτοί οι λόγοι τέτοιου είδους απόψεις αποκτούσαν νέα
σηµασία.
Αν η προσωπικότητα του Μητσόπουλου καθόρισε επί µακρόν τη διδασκαλία της
ζωολογίας και δευτερευόντως της γεωλογίας και ορυκτολογίας, η διδασκαλία της
βοτανικής έλαβε νέα ώθηση µε το διορισµό του βοτανικού και ποιητή Θεοδώρου Γ.
Ορφανίδη (Εικ. 35)43. Ο Ορφανίδης γεννήθηκε στη Σµύρνη τον Μάρτιο του 1817, ωστόσο
σύντοµα βρέθηκε στη Σύρο και ακολούθως στο Ναύπλιο, όπου έλαβε την εγκύκλια
εκπαίδευσή του. Το 1835 βρέθηκε στην Αθήνα και διορίστηκε γραφέας στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ξεκινώντας παράλληλα την ποιητική του σταδιοδροµία. Ο ίδιος περιέγραψε
µε τους ακόλουθους στίχους το πρότυπό του: «Και λοιπόν ευθύς φωνάζω χωρίς καν να
φοβηθώ, Τον Αλέξανδρον τον Σούτσον στην στιγµήν να µιµηθώ». Σε αυτόν ήταν
αφιερωµένο το πρώτο τεύχος της σατιρικής ποιητικής συλλογής του µε τίτλο Ο Μένιππος,
που δηµοσιεύτηκε το 1836. Το δεύτερο τεύχος, που εκδόθηκε το επόµενο έτος,
αφιερώθηκε στον Περικλή Αργυρόπουλο, ο οποίος υπερασπίστηκε στις δικαστικές
αίθουσες τον Ορφανίδη, µετά την παύση του από τη θέση που κατείχε και τη δίωξη που
του ασκήθηκε. Ωστόσο, ο Ορφανίδης συνέχισε τη σάτιρα, µε µια καθαρά αντιπολιτευτική
διάθεση, δηµοσιεύοντας το 1841 έξι τεύχη του περιοδικού Τοξότης. Το ίδιο έτος
συµµετείχε σε ένα συµπόσιο που διοργανώθηκε για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου.
Βασικά στοιχεία τέτοιου είδους συµποσίων, που διοργανώνονταν µε την ευκαιρία
επετείων, ήταν οι πατριωτικοί λόγοι, τα συνθήµατα υπέρ των αγωνιστών του 1821 και του
41

Λογοδοσία Π. Ιωάννου, 1891/92, 37.
Τιµολ. Αργυρόπουλος, «Λόγος επικήδειος εις Ηρακλέα Μητσόπουλον», 31. Η έµφαση δική µας.
43
Ο ίδιος ο Ορφανίδης προσέφερε αυτοβιογραφικές πληροφορίες σε µία έκθεσή του προς την Πρυτανεία
(Λογοδοσία Κ. Παπαρρηγοπούλου, 1872/73, 62-80), η οποία δηµοσιεύτηκε αυτοτελώς ως Θεόδωρος Γ.
Ορφανίδης, Έκθεσις προς την Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστηµίου αφορώσα την παρά του κυρίου
Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη αγορασθείσαν και δωρηθείσαν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω βοτανικήν συλλογήν,
Αθήνα 1874, αλλά και στο «Επιστολή ανέκδοτος Θ. Γ. Ορφανίδου», Ποικίλη Στοά 7 (1887): 254-256.
Βασική πηγή επίσης παραµένει το Θ. ∆ε Χελδράϊχ, «Ο Θεόδωρος Ορφανίδης ως βοτανικός», Κων. Φ.
Σκόκου, Ετήσιον ηµερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1887, Αθήνα 1886,
271-282. Βλ. επίσης Ποιητικός Ανθών 1 (1886): 15-16· Τιµολέων Αµπελάς, Ο Θεόδωρος Ορφανίδης και η
εποχή του, Αθήνα 1916· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΘ΄, 122· Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 10-11·
Εµµανουήλ Ιω. Εµµανουήλ, Ιστορία της φαρµακευτικής, Αθήνα 1948, 700-705 και το εισαγωγικό σηµείωµα
του Ι. Ζερβού στα Άπαντα του Ορφανίδη (Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη), Αθήνα 1915.
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Συντάγµατος, χωρίς να λείπουν οι αιχµές κατά των Βαυαρών. Στο συγκεκριµένο
συµπόσιο, µε αφορµή µια συµβολική εικόνα που διακοσµούσε τον χώρο, ασκήθηκε δίωξη
σε 14 άτοµα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν ο Ορφανίδης, που στο δικαστήριο
απολογήθηκε εµµέτρως, και ο Σταµάτιος Κρίνος, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε σε
φυλάκιση 45 ηµερών44. Παράλληλα, ο Ορφανίδης ενδιαφερόταν και για το θέατρο,
συµµετέχοντας ενεργά στη θεατρική κίνηση της εποχής, µεταφράζοντας θεατρικά έργα και
ερµηνεύοντας ως ηθοποιός45.
Πάντως, µε όλες αυτές τις δραστηριότητες ο Ορφανίδης είχε γίνει γνωστός στην
αθηναϊκή κοινωνία, αλλά και ενοχλητικός για τις κρατικές αρχές. Το 1844, µε πρόταση
του ίδιου του Κωλέττη, όπως αναφέρεται, αποφασίστηκε να του χορηγηθεί κρατική
υποτροφία για φιλολογικές και θεατρικές σπουδές στο Παρίσι. Ο Ορφανίδης αποδέχθηκε
την πρόταση, όµως αποφάσισε τελικά να σπουδάσει βοτανική, ορµώµενος «εκ φυσικής
κλίσεως» όπως χαρακτηριστικά γράφει ο ίδιος. Έτσι, τα επόµενα τέσσερα χρόνια
σπούδασε βοτανική στο Muséum d’Histoire Naturelle, σε µια περίοδο κατά την οποία τις
σχετικές έδρες κατείχαν οι διάσηµοι βοτανικοί Adrien Henri de Jussieu (1797-1853), ο
τελευταίος της γνωστής οικογένειας των γάλλων βοτανικών46, µε βοηθό τον Joseph
Decaisne (1807-1882), και Adolphe Théodore Brogniart (1801-1876). Ο ίδιος ο
Ορφανίδης περιέγραψε ως ακολούθως τη διαµονή του στο Παρίσι: «Πάντες οι του
Μουσείου υπάλληλοι είναι αδύνατον να µη µε ενθυµώνται µε την ζωγοριανή καπόταν µου
και µε το Ελληνικόν µου φέσι διαµένοντα εν τω Μουσείω ή τω κήπω και ταις
παραδόσεσιν από πρωίας µέχρι εσπέρας»47. Το 1848 επέστρεψε στην Αθήνα, ξεκινώντας
τη σταδιοδροµία του πλέον ως βοτανικός, αλλά χωρίς να πάψει να ασχολείται µε την
ποίηση.
Με τον ποιητή Ορφανίδη δεν θα ασχοληθούµε ιδιαίτερα. Έγραψε πληθώρα
ποιηµάτων, τόσο σατιρικά όσο και επικολυρικά. Σύµφωνα µε τους ιστορικούς της
νεοελληνικής λογοτεχνίας τα σατιρικά του ποιήµατα υστερούσαν αισθητά από εκείνα του
προτύπου
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Βλ. Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Τα κατά την εορτήν της 25 Μαρτίου. Τα κατά την δίκην των εορτασάντων
ταύτην, και έµµετρος απολογία, Αθήνα 1841. Πβ. Μιχ. Στασινόπουλος, «Μία περίεργος δίκη, εξ αφορµής
εορτασµού της 25ης Μαρτίου 1841», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 44 (1969): 117-125.
45
Υπό αυτή κυρίως την ιδιότητα ο νεαρός Θεόδωρος Ορφανίδης αποτελεί έναν από τους κεντρικούς ήρωες
του εξαιρετικού ιστορικού µυθιστορήµατος του Γιώργου Κοτανίδη, Οι σαλτιµπάγκοι (Καστανιώτης, 2004).
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Για την οικογένεια de Jussie βλ. τα σχετικά λήµµατα στο C. C. Gillispie (ed.), Dictionary of Scientific
Biographies, 7, 196-201.
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«Επιστολή ανέκδοτος», ό. π., 255.
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χαρακτηρίζονται από έλλειψη πρωτοτυπίας, ψυχρότητα και η µεγαλορρηµοσύνη48. Παρ’
όλα αυτά, βραβεύτηκε τρεις φορές στον Ράλλειο ποιητικό διαγωνισµό, ενώ λόγω της
πανεπιστηµιακής του ιδιότητας µεταπήδησε αργότερα από τη θέση του κρινόµενου στη
θέση του κριτή.
Ο βοτανικός Ορφανίδης, λίγο µετά την επιστροφή του στην Αθήνα, διορίστηκε στις
11 Μαρτίου 1850 ως έκτακτος καθηγητής στην κενή έδρα της βοτανικής του
Πανεπιστηµίου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, στις 18 Αυγούστου 1854, προήχθη στη
βαθµίδα του τακτικού. Παράλληλα, µε διάταγµα της 19ης Σεπτεµβρίου 1850, ο Ορφανίδης
διορίστηκε ως έφορος του Βοτανικού Κήπου, ώστε να σχηµατιστεί κατάλληλο
«φυτολόγιο» για τις παραδόσεις της βοτανικής49, ενώ ο Βοτανικός Κήπος αναγνωρίστηκε
επίσηµα ως παράρτηµα του Πανεπιστηµίου, υπό την άµεση διεύθυνση του Ορφανίδη, το
Νοέµβριο του 186750. Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι όλες οι δαπάνες για τον Βοτανικό Κήπο
προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε τη συµβολή του Πανεπιστηµίου να
περιορίζεται µόνο στη χορήγηση ενός ποσού για την κατασκευή θερµοκηπίου51. Ο
Ορφανίδης δίδασκε βοτανική τους φοιτητές συνήθως έξι ώρες εβδοµαδιαίως, µε τα
σχετικά µαθήµατα να εµφανίζονται στα προγράµµατα µε τους τίτλους «ιστορία των
οικογενειών του φυτικού βασιλείου» και κυρίως «ανατοµία, οργανογραφία και φυσιολογία
των φυτών». Προβλέπονταν επίσης βοτανικές εκδροµές για την πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών, επιδείξεις φυτών στον Βοτανικό Κήπο ή το Πανεπιστήµιο και µικροσκοπικές
παρατηρήσεις. Παρότι ο ίδιος ανέφερε ότι είχε ετοιµάσει εγχειρίδιο βοτανικής για τους
φοιτητές, καµία τέτοια έκδοση δεν πραγµατοποιήθηκε. Ο Ορφανίδης δίδαξε στο
Πανεπιστήµιο µέχρι το καλοκαίρι του 1881, οπότε και ασθένησε, µε αποτέλεσµα την
άνοιξη του 1882 να απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του, διατηρώντας ωστόσο τον τίτλο του
καθηγητή. Πέθανε στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1886.
Ταυτόχρονα µε την ανάληψη της καθηγεσίας, ο Ορφανίδης ξεκίνησε τις περιηγήσεις
του για τη µελέτη της ελληνικής χλωρίδας. Την επόµενη δεκαπενταετία συνέλεξε άνθη και
φυτά, ανακαλύπτοντας και νέα είδη, που αναφέρονται σε εγχειρίδια ευρωπαίων
βοτανικών, από πολλές περιοχές του ευρύτερου ελληνικού χώρου, όπως της Στερεάς
Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Σύρου και της Χίου.
48

Βλ. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή µας, Αθήνα:
Γνώση, 92000, 390-392 και Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Οδυσσέας, 2003, 228229.
49
Βλ. Στέφανος Π. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν και
µέσην εκπαίδευσιν νόµων, Β. ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας
Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1893, 3 τόµ., Αθήνα 1884-1893, Α΄, 87-88.
50
Βλ. Αρ. Βαµπάς, Νόµοι, 161-162.
51
Βλ. Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 42· Κ. Βουσάκη, 1870/71, 47 και Γ. Α. Μακκά, 1873/74, 27.
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Έως τότε ανάλογες µελέτες είχαν πραγµατοποιηθεί µόνο από ξένους φυσιοδίφες, οι οποίοι
«περιηγούµενοι την Ελληνικήν χώραν και γνωστοί γίνονται και δοξάζονται, ηµείς δε οι
αµελούντες τους υπό τους πόδας µας θησαυρούς της φύσεως δικαίως ίσως αποκαλούµεθα
υπ’ αυτών ηµιάγριοι»52. Μέσω αυτών των περιηγήσεων, ο Ορφανίδης άρχισε να
σχηµατίζει µια συλλογή φυτών της ελληνικής χλωρίδας. Το 1852 ξεκίνησε να σχηµατίζει
και να δηµοσιεύει τη Flora Graeca exsiccata, δηλαδή µια συλλογή περίπου 1.000
αποξηραµένων φυτών µαζί µε δελτία όπου αναγράφονταν η επιστηµονική, η αρχαία και η
κοινή τους ονοµασία, οι περιοχές όπου συλλέχθηκαν και η εποχή της ανθήσεως καθενός.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα έσοδα από την πώληση αυτής της συλλογής του επέτρεψαν να
συνεχίσει τις περιηγήσεις του, καθώς από το Πανεπιστήµιο δέχθηκε µόνο µία φορά
επιχορήγηση ύψους 1.000 δραχµών, ώστε να µεταβεί στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία53.
Παράλληλα, µέσω ανταλλαγών µε ξένους φυσιοδίφες, ο Ορφανίδης κατόρθωσε να
αυξήσει σηµαντικά το µέγεθος της συλλογής του.
Επιπλέον, ο Ορφανίδης καλλιεργούσε συστηµατικά πλήθος ανθέων, φυτών και
δένδρων στον κήπο του σπιτιού του, έναν κήπο διάσηµο στην αθηναϊκή κοινωνία της
εποχής, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε συχνά και για τη διδασκαλία των φοιτητών. Με
διάφορα φυτά από εκεί ο Ορφανίδης συµµετείχε ως εκθέτης στα Ολύµπια, περιγράφοντας
µάλιστα ακολούθως τους τρόπους καλλιέργειας αυτών σε µια προσπάθεια διάδοσής
τους54. Το ίδιο έπραξε στις περιπτώσεις που συµµετείχε σε ορισµένες διεθνείς εκθέσεις.
Για πρώτη φορά συµµετείχε στο διεθνές συνέδριο βοτανικής που πραγµατοποιήθηκε στην
Αγία Πετρούπολη τον Μάιο του 1869, παράλληλα µε έκθεση φυτοκοµίας όπου έλαβε
µέρος και ο ίδιος µε διάφορα εσπεριδοειδή από τον κήπο του. Στο συνέδριο συµµετείχε µε
δύο ανακοινώσεις: «τα ωφελήµατα άτινα δύναται να προσπορισθή η Ευρωπαϊκή
φυτοκοµία εκ της αυτοφυούς Ελληνικής βλαστήσεως» και «περί τινων σπανίων φυτών της
Ελλάδος, και περί τινων νέων όλως και πάντα αγνώστων». Στο συνέδριο αυτό συµµετείχε
ως επίσηµος εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως και του Πανεπιστηµίου, το οποίο χορήγησε
και τα απαιτούµενα έξοδα55. Το 1873 έλαβε µέρος στη φυτοκοµική έκθεση που
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Ο Θ. Ορφανίδης στη Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1861/62, 148.
Βλ. Π. Σ., 23 Ιουν. 1862 και Λογοδοσία Κ. Ασωπίου 1861/62, 24, 147-148, όπου και η σχετική έκθεση του
Ορφανίδη.
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Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Σύντοµος έκθεσις προς την επί των Ολυµπίων του 1859 επιτροπήν,
πραγµατευοµένη περί των λεµονοπορτοκαλεών της Ελλάδος και της Γενούης, και περί της εν Ελλάδι
καλλιεργείας του σακχαροφόρου καλάµου, του κολοκασίου των αρχαίων, της ρίζης του Curcuma, και της
παραγωγής της Χιακής µαστίχης, Αθήνα 1859 και του ιδίου, Σύντοµος πραγµατεία περί τινών σπουδαίων
φυτών νεωστί καλλιεργηθέντων εν Ελλάδι και εκτεθέντων εν τη εκθέσει των Ολυµπίων του 1870, Αθήνα 1870.
55
Π. Σ., 20 Μαρ. 1869 και Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/69, 103-111, όπου η σχετική έκθεση του
Ορφανίδη.
53
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διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης της Βιέννης56. Τον επόµενο χρόνο
στάλθηκε ξανά από την Κυβέρνηση σε συνέδριο βοτανικής στην Φλωρεντία, παράλληλα
µε τη διεξαγωγή φυτοκοµικής έκθεσης, όπου ο Ορφανίδης συµµετείχε ξανά και ως
εκθέτης57. Τέλος, το 1878 προσκλήθηκε σε διεθνές συνέδριο βοτανικής που
πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι, ωστόσο τελικά δεν συµµετείχε, στέλνοντας απλά ένα
υπόµνηµα µε τίτλο “Sur l’état actuel de la Flore Grecque”, το οποίο πραγµατευόταν τον
πλούτο της ελληνικής χλωρίδας και δηµοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

Εικ. 35: Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης (1817-1886)
(Ιωάννου Α. Αρσένη, Ποικίλη Στοά, 1887)

Σύµφωνα µε τον ίδιο τον Ορφανίδη, οι περιηγήσεις, οι έρευνες και ο σχηµατισµός
συλλογών είχαν διττό στόχο: πρώτον, «να σπουδάσω την Ελληνικήν Χλωρίδα εν γένει, επ’
ελπίδι νέων ανακαλύψεων, προς τιµήν εµού τε και του ανωτάτου της πατρίδος µας
διδακτηρίου εις το οποίον διωρίσθην καθηγητής» και, δεύτερον, «να διαφωτίσω την
επιστήµην επί του σπουδαιοτάτου ζητήµατος των αναφεροµένων εν τοις αρχαίοις
συγγραφεύσι φυτών»58. Τα φυτά, οι ονοµασίες και οι χρήσεις τους που περιλαµβάνονταν
σα κείµενα των αρχαίων συγγραφέων, ιδιαίτερα του Θεόφραστου και του ∆ιοσκορίδη,
συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των φυσιοδιφών που βρέθηκαν στα ίδια εδάφη αιώνες
56

Βλ. «Η πρώτη εκδίκασις των ανθέων, δένδρων και καρπών εν τη Παγκοσµίω Εκθέσει της Βιέννης»,
Γεωπονικά 2 (1873): 82-84.
57
Π. Σ., 27 Απρ. 1874 και Λογοδοσία Γ. Α. Μακκά, 1873/74, 21. Ο Ορφανίδης περιέγραψε τις εργασίες της
συνόδου και της έκθεσης σε δύο άρθρα του: «Η εν Φλωρεντία διεθνής Σύνοδος των Βοτανικών και η
φυτοκοµική εν τη αυτή πόλει έκθεσις», Γεωπονικά 3 (1874): 29-32 και «Περί της εν Φλωρεντία διεθνούς
φυτοκοµικής εκθέσεως, και της συγχρόνως ταύτης συνόδου των βοτανικών της Ευρώπης τελεσθείσης κατά
τον Μάιον του 1874 έτους», Γεωπονικά 3 (1874): 178-192.
58
Θ. Γ. Ορφανίδης, Έκθεσις προς την Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστηµίου αφορώσα την παρά του κυρίου
Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη αγορασθείσαν και δωρηθείσαν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω βοτανικήν συλλογήν, 6.
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αργότερα, ωστόσο είχε δηµιουργηθεί σύγχυση κατά την αντιπαραβολή τους µε τα
πορίσµατα της σύγχρονης βοτανικής επιστήµης, ιδιαίτερα αναφορικά µε τις ονοµασίες
τους. Για τον Ορφανίδη, ένα τέτοιο έργο «ήτο καθήκον Έλληνος βοτανικού, κατοικούντος
εν Ελλάδι, συλλέγοντος τας επιτοπίου παραδόσεις, και ερευνώντος περί της παρά τω λαώ
χρήσεως εκάστου φυτού»59. Επιπλέον, κάθε έλληνας βοτανικός έπρεπε να µελετήσει
λεπτοµερώς το βιβλίο του Θεόφραστου, «διότι δι’ ειδικωτέρας επ’ αυτούς αναλύσεως και
µελέτης, πολλάς εκ των σήµερον παραδεδεγµένων θεωριών αίτινες πιστεύονται ως των
νεωτέρων ανακαλύψεις, είµεθα βέβαιοι ότι θέλοµεν εύρει εν αυτώ»60. Αν η καταγωγή
άλλων επιστηµονικών κλάδων από

την

αρχαιοελληνική επιστήµη θεωρούνταν

αναµφισβήτητη, δεν συνέβαινε το ίδιο µε τη βοτανική, οπότε η απόδειξή της έπρεπε να
αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα των ελλήνων βοτανικών, ώστε να
αποκατασταθεί η κληρονοµιά της αρχαίας ελληνικής βοτανικής. Παράλληλα, η ταύτιση
των φυτών θα επέβαλλε την απόδοση της σωστής ελληνικής ονοµασίας τους, σε αντίθεση
µε τις αυθαίρετες επιλογές ξένων επιστηµόνων που ενέτειναν τη σύγχυση, κάτι που δεν
αφορούσε µόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και ευρύτερα την ελληνική φύση που άνηκε
πρωτίστως στους Έλληνες.
Η αντιπαραβολή της σύγχρονης ελληνικής χλωρίδας µε όσα αναφέρονται στα
αρχαία κείµενα αποτέλεσε πράγµατι µία από τις κύριες δραστηριότητες των ελλήνων
επιστηµόνων61. Ο Ορφανίδης δεν παρέλειψε να ολοκληρώσει το λόγο του στο επίσηµο
πρυτανικό βήµα διαγράφοντας έναν ακόµα στόχο που θα εξυπηρετούσε η ανάπτυξη της
βοτανικής, αναφερόµενος στον προκάτοχό του στην έδρα. Είδαµε προηγουµένως ότι ο
Fraas, «ο διαδεχθείς τον γέροντα Θεόφραστον εν Αθήναις», υποστήριξε στο έργο του
Klima und Pflanzenwelt in der Zeit τη µεταβολή του κλίµατος και της χλωρίδας διαµέσου
των αιώνων. Ο ίδιος ο Fallmerayer φαίνεται ότι ενθουσιάστηκε µε αυτό το έργο,
θεωρώντας το ένα εξαιρετικό παράδειγµα για την απόσταση µεταξύ των φαντασιώσεων
της φιλελληνικής ∆ύσης και της πραγµατικότητας62. Τέτοιου είδους απόψεις όµως
χτυπούσαν ευαίσθητες χορδές της ελληνικής κοινωνίας. Σύµφωνα µε τον Ορφανίδη, όπως

59

Στο ίδιο, 7.
Λόγος εκφωνηθείς τη κστ’ Νοεµβρίου 1867 ηµέρα της επισήµου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του
Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του τακτικού καθηγητού της Βοτανικής Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου παραλαβόντος
την Πρυτανείαν παρά του Αντιπρυτάνεως Κυρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου εν απουσία του Πρυτάνεως Αλεξάνδρου
Ρ. Ραγκαβή, Αθήνα 1868, 14. Πρόκειται για το λόγο ανάληψης του Ορφανίδη, µε τίτλο «Περί της αυτοφυούς
ελληνικής βλαστήσεως», όπου περιλαµβάνεται και ένας µακροσκελής κατάλογος µε την ταξινόµηση και
ονοµατολογία της ελληνικής χλωρίδας.
61
Για ένα τέτοιο παράδειγµα βλ. Σταµάτιος ∆. Κρίνος, Περί επιστηµονικού προσδιορισµού των αρχαίων
ελληνικών φυτών, Αθήνα 1881.
62
Βλ. Έλλη Σκοπετέα, Φαλµεράυερ: Τεχνάσµατα του αντιπάλου δέους, Αθήνα: Θεµέλιο 1999, 54-55.
60

Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

669

συνέβη και µε το ελληνικό έθνος, «τα φυτά της Ελλάδος εύρον τον απαρνούµενον την από
των προππάπων των γνησίαν αυτών καταγωγήν!» Ωστόσο, «οι περί τας Αθήνας αυτοφυείς
σκόλυµοι, και τιθύµαλλοι και σχοίνοι φέρουσι γνησιοτέρας περγαµηνάς περί της κατ’
ευθείαν καταγωγής των από της εποχής του Κέκροπος και Θησέως, ή οι ∆ον Λοπέζ και
∆ον Αλβάροι της Ισπανίας· διο και περί τούτου θέλοµεν ποιήσει λόγον άλλοτε»63. Με
άλλα λόγια, αν µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει το ιστορικό έργο που αποδείκνυε την
ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους, οι φυσιογνωστικές επιστήµες θα προσέφεραν τα
αναµφισβήτητα τεκµήρια που θα αποδείκνυαν την ιστορική συνέχεια της ελληνικής φύσης
και κατ’ επέκταση των κατοίκων της64. Στο σηµείο αυτό αξίζει να παραθέσουµε τον
ορισµό της ελληνικής χλωρίδας από τον Ορφανίδη:
Καλώ δε Ελληνική Χλωρίδα (Chloris Hellenica) ου µόνο την αυτοφυή βλάστησιν
την καλύπτουσαν τα όρη και τα πεδία της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, και
όλων των Ελληνικών νήσων, (εν αις συµπεριλαµβάνονται η Κύπρος, η Ρόδος, η Χίος,
η Σάµος, η Κρήτη, και λοιπαί)· την αυτοφυή βλάστησιν της Ρούµελης µέχρι του Γενίπαζάρ παρά τα όρια της Σερβίας, (ήτοι τας επαρχίας της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της
Μακεδονίας, και της εδώθεν του Αίµου Θράκης), αλλά και την της Μικράς Ασίας από
των ∆αρδανελλίων και της Σµύρνης µέχρι της Τραπεζούντος, καιτων οχθών του
Ευφράτου. Εν άλλοις λόγοις το µεγαλήτερον µέρος της Αρχαίας Ελλάδος, ην ο
άγγλος Σιπθόρπιος πρώτος, καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν, διέτρεξε και εξήτασεν. […] Αι
ιστορικαί παραδόσεις ταύτης της χώρας, και ο κλιµατολογικός αυτής χαρακτήρ, και η
φύσις του εδάφους, και ο γεωλογικός σχηµατισµός, και το οµοιόµορφον της
βλαστήσεως, υποχρεούσι τον επιστήµονα να µην αναγνωρίση ποτέ τα παρά των
βαρβαρικών επιδροµών, ή της αδίκου πολιτικής τεθέντα στενά όρια της ελευθέρας
Ελλάδος, όπερ σηµαίνει ότι ου µόνον οι άνθρωποι µαχόµενοι, αλλά και αυτή η φύσις
διαµαρτύρεται κατά της αδικίας65.

Οι φυσικές επιστήµες, λοιπόν, µε το αδιαµφισβήτητο κύρος τους, δικαίωναν τις
αλυτρωτικές βλέψεις των Ελλήνων και εξυπηρετούσαν το όραµα της ενότητας του
63

Θ. Γ. Ορφανίδης, Λόγος, ό. π., 32.
Τρία χρόνια αργότερα ο καθηγητής της φυσιολογίας Κωνσταντίνος Βουσάκης θα τονίσει και αυτός κατά
την ανάληψη της Πρυτανείας το ρόλο των φυσικών και ιατρικών επιστηµών στην απόδειξη της ιστορικής
συνέχειας των εθνών. Βλ. Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70, 49-63. Ακόµα και το 1906, ο Γεώργιος Π.
Βουγιούκας, ο οποίος µετέφρασε το σηµαντικό έργο του Richard Lepsius (1851-1915), καθηγητή στην
Technische Hochschule της Darmstadt, σχετικά µε τη γεωλογία της Αττικής, δεν παρέλειψε να παραλληλίσει
τον Fraas µε τον Fallmerayer, αµφισβητώντας την άποψη για τη µεταβολή του κλίµατος ανά τους αιώνες, και
ιδιαίτερα απόψεις που συνέδεαν τα πολιτισµικά επιτεύγµατα µε τα ψυχρότερα κλίµατα. Βλ. R. Lepsius,
Γεωλογία της Αττικής. Συµβολή εις την θεωρίαν επί της µεταµορφώσεως των πετρωµάτων, Αθήνα 1906, 4749.
65
Θ. Γ. Ορφανίδης, Λόγος, 21-22. Ο Ορφανίδης αναφέρεται στον John Sibthorp (1758-1796), ο οποίος
προσπάθησε να αναζητήσει τα φυτά που ανέφεραν οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς, µια περιήγηση που τελικά
οδήγησε στην έκδοση του δεκάτοµου έργου Flora Graeca (1806-1840)
64
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ελληνισµού. Βέβαια, από τις ρητορικές διακηρύξεις µέχρι τις πραγµατικές αποδείξεις ο
δρόµος αποδείχθηκε µεγάλος και δυσπρόσιτος.
Τέλος, ο Ορφανίδης δεν παρέλειψε να τονίσει την ευρύτερη χρησιµότητα της
µελέτης των φυσιογνωστικών επιστηµών: «Αληθές µέτρον της διανοητικής προόδου των
κοινωνιών είναι, κατ’ εµέ, η σπουδή και πρόοδος των φυσιογραφικών επιστηµών, εν
άλλοις λόγοις, η σπουδή της φύσεως. Σοφά βεβαίως είναι τα απειροπληθή συγγράµµατα
της ανθρωπίνης διανοίας, αλλά σοφώτερον και διδακτικώτερον όλων τούτων των
συγγραµµάτων είναι το συγγραφέν παρά του ∆ηµιουργού», στο οποίο «όταν µία κοινωνία
εγκύψη, αληθώς αισθάνεται ότι επλάσθη κατ’ εικόνα και οµοίωσιν του πανσόφου
συγγραφέως του, και εξάγει εξ αυτού εφαρµογάς συντείνουσας εις την διαµόρφωσιν και
ανάπλασίν της»66. Παρότι παρατηρούµε εδώ να εµφανίζεται η έννοια της προόδου,
απουσιάζει το θετικιστικό πρόσηµο που θα αναδυθεί αργότερα, καθώς ο Ορφανίδης
ενδιαφέρεται περισσότερο για τη «διανοητική» πρόοδο, ενώ παραµένει κραταιά και η
θρησκευτική διάσταση των φυσικών επιστηµών.
Ωστόσο, οι εφαρµογές στις οποίες αναφέρεται στο τέλος του αποσπάσµατος µας
φέρνουν σε ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά του που δεν ήταν άλλο από την ανάπτυξη της
γεωργίας, διατελώντας µάλιστα µέλος της «επί της Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας
Επιτροπής» και προσπαθώντας ανεπιτυχώς να ιδρύσει γεωργική εταιρεία. Ο Ορφανίδης
συνεργάστηκε µε διάφορα περιοδικά, όπως η Πανδώρα, ο Ιλισσός ή η Ευτέρπη,
προσφέροντας κυρίως άρθρα σχετικά µε την περιγραφή διαφόρων φυτών και του τρόπου
καλλιέργειάς τους. Την περίοδο 1872-1875 προχώρησε στην έκδοση των Γεωπονικών, του
πρώτου περιοδικού που σχετιζόταν άµεσα µε τη γεωργία ή, για να ακολουθήσουµε την
ορολογία του ίδιου, τη «γεωπονία», δηλαδή του πρακτικού κλάδου που περιλαµβάνει «το
σύνολον των τελουµένων εργασιών εις τους αγρούς και τα κτήµατα των εν κοινωνία
ζώντων ανθρώπων, είτε αύται αφορώσι την καλλιέργειαν των φυτών, είτε αποβλέπουσι
την ανατροφήν και περιποίησιν των ωφελίµων ζώων»67. Το περιοδικό απευθυνόταν στον
«αγαθόν της Ελλάδος λαόν», συνεπώς δεν περιλάµβανε «πολλάς επιστηµονικάς θεωρίας
και άρθα µακρά προς επίδειξιν σοφίας και µαθήσεως». Σύµφωνα µε τον Ορφανίδη, σε µια
χώρα που «δεν κατέστη ακόµα τόπος βιοµηχανικός, είναι δε σήµερον τόπος ναυτικός και
γεωργικός», όµως «ναυτικός όπως προ της ελληνικής επαναστάσεως, και γεωργικός όπως
επί του Πελοποννησιακού πολέµου», δύο µόνο τρόποι υπήρχαν για να οδηγηθεί σε
ανάπτυξη: «η πατρική του Βασιλέως σύνεσις και των πολιτευοµένων ανθρώπων η
66
67

Θ. Γ. Ορφανίδης, Λόγος, 6-7.
«Οποίος τις πρέπει να ήναι ο γεωπόνος», Γεωπονικά 1 (1872): 5-9 (5).
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φιλοπατρία» και «η ταχεία µετάδοσις εις τον λαόν γνώσεων ωφελίµων και
παραγωγικών»68. Το δεύτερο ήταν αυτό που ανέλαβε να πραγµατοποιήσει το περιοδικό
του Ορφανίδη µέσα από άρθρα είτε του ιδίου είτε µεταφράσεων γαλλικών περιοδικών
όπως το Journal d’agriculture pratique. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δύο µεγάλες σειρές
άρθρων µε τους εύγλωττους τίτλους «Στοιχεία Βοτανικής αναγκαία εις πάντα άνθρωπον»
και «Φυσικαί και χηµικαί γνώσεις, αναγκαίαι εις τον γεωπόνον». Η πρώτη από αυτές δεν
αποκλείεται να αντανακλά ως κάποιο βαθµό τις πανεπιστηµιακές του παραδόσεις. Επίσης,
υπάρχουν πλήθος άρθρων σχετικών µε την ανθοκοµία, τη δενδροκοµία, διάφορες
καλλιέργειες και νέα γεωργικά εργαλεία, αλλά και σχετικές εκθέσεις του Ορφανίδη
σχετικά µε ασθένειες των φυτών. Να σηµειωθεί ότι το σχετικό αίτηµά του για τη
χορήγηση οικονοµικής συνδροµής από το Πανεπιστήµιο αρχικά δεν ικανοποιήθηκε, µε το
σκεπτικό ότι δεν επρόκειτο για διδακτικό σύγγραµµα69, ωστόσο τελικά δόθηκε συνδροµή
µετά την παύση της έκδοσης70.
Σε αρκετές από τις περιηγήσεις, σε κάποια συνέδρια, στον Βοτανικό Κήπο και το
Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου, ο Ορφανίδης συνοδευόταν από τον άλλο
Θεόδωρο της ελληνικής βοτανικής του 19ου αιώνα, τον Theodore Heinrich Hermann von
Heldreich71. Ο Χελδράϊχ γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1822 στη ∆ρέσδη, καταγόµενος από
αριστοκρατική οικογένεια. Ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο του Freiburg,
όµως σύντοµα αποφάσισε να στραφεί στη βοτανική. Το 1837 πήγε στο Montpellier της
Γαλλίας, όπου αναφέρεται ότι µαθήτευσε για ένα χρόνο κοντά στο γνωστό βοτανικό
Joseph Duval-Jouve (1810-1883). Το επόµενο έτος βρέθηκε στη Γενεύη, όπου σπούδασε
βοτανική µέχρι το 1842 και έλαβε διδακτορικό δίπλωµα. Την εποχή αυτή στη Γενεύη
δίδασκε ο διάσηµος Alphonse Pyramus de Candolle (1806-1893), ο δεύτερος από τους
τρεις εξέχοντες de Candolle που δίδαξαν στη Γενεύη. Όντας ακόµα φοιτητής, ο Χελδράϊχ
πραγµατοποίησε µία βοτανική εκδροµή στη Σικελία, από την οποία προήλθε η πρώτη του
δηµοσίευση στο γνωστό περιοδικό βοτανικής Flora. Τα επόµενα χρόνια ταξίδεψε στην
Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Κρήτη, ξεκινώντας να σχηµατίζει την
προσωπική του συλλογή, αλλά και τη συνεργασία του µε τον διάσηµο Ελβετό βοτανικό
Pierre Edmond Boissier (1810-1885), ο οποίος χρησιµοποίησε τα ευρήµατα του Χελδράϊχ
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και τον αναφέρει ρητά στο έργο του Flora Orientalis (5 τόµ., 1867-1884)72. Το επόµενο
διάστηµα βρέθηκε στην Αγγλία και το Παρίσι, όπου διατέλεσε για λίγο έφορος στο
herbarium του άγγλου βοτανικού Philip Barker Webb (1793-1854). Εν τω µεταξύ, όταν
βρέθηκε στην Αθήνα το 1847, υπέβαλε αίτηµα στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου
ζητώντας τον διορισµό του στον Βοτανικό Κήπο, ένα αίτηµα που τελικά προωθήθηκε στο
Υπουργείο73. Πράγµατι, στις 20 Ιανουαρίου του 1849 ο Χελδράϊχ διορίστηκε ως έφορος
του Βοτανικού Κήπου, ωστόσο ανέλαβε τα καθήκοντα του το 1851, όταν επέστρεψε στην
Ελλάδα για µόνιµη εγκατάσταση. Τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τη Σοφία Ι.
Κατακουζηνού, εγγονή του Κωνσταντίνου Κούµα. Έκτοτε παρέµεινε στην Αθήνα µέχρι το
τέλος της ζωής του την 25η Αυγούστου του 1902.
Μαζί µε τον Ορφανίδη, ο οποίος είχε διοριστεί έφορος του Βοτανικού Κήπου,
προχώρησαν στην άµεση αναδιοργάνωσή του, φυτεύοντας 2.500 φυτά, σύµφωνα µε την
ταξινόµηση των de Jussieu, πολλά από τα οποία προήλθαν µέσω ανταλλαγών µε ξένους
βοτανικούς και ιδρύµατα όσων φυτών οι ίδιοι συνέλεγαν74. Την ίδια περίοδο οι δύο άνδρες
συνεργάζονται στενά στην εξερεύνηση της ελληνικής φύσης, πραγµατοποιώντας
βοτανικές εκδροµές και ανακαλύψεις και δίνοντας στην ελληνική βοτανική σηµαντική
ώθηση. Με την ίδρυση του Φυσιογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου, ο Χελδράϊχ
διορίστηκε ως επιµελητής, µία θέση που διατήρησε µέχρι την απόλυσή του το 1883, όπως
συνέβη και µε την αντίστοιχη στον Βοτανικό Κήπο. Ο Χελδράϊχ συνέχισε σε ολόκληρη τη
ζωή του τις βοτανικές εκδροµές και την ανακάλυψη και περιγραφή νέων ειδών, ενώ
παράλληλα επέδειξε ενδιαφέρον για τη ζωολογία και την εντοµολογία και παρουσιάσε
πλούσιο συγγραφικό έργο. Επιπλέον, ο Χελδράϊχ υπήρξε διεθνώς γνωστός ως βοτανικός,
δηµοσιεύοντας πολλά άρθρα για την ελληνική χλωρίδα σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, αλλά
και τη δική του συλλογή µε τον τίτλο Herbarium Graecum Normale, ενώ υπήρξε µέλος
αρκετών επιστηµονικών εταιρειών75. Να σηµειωθεί, τέλος, και η αλληλογραφία του µε τον
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Κάρολο ∆αρβίνο, που µας παρουσίασε ο Κ. Κριµπάς, και δείχνει το σεβασµό και το
θαυµασµό του για το έργο του άγγλου σοφού76.
Αυτές οι τρεις προσωπικότητες, λοιπόν, δηλαδή ο Μητσόπουλος, ο Ορφανίδης και ο
Χελδράϊχ, καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό την πορεία της φυσικής ιστορίας τις πρώτες
δεκαετίες λειτουργίας του αθηναϊκού Πανεπιστηµίου. Αν έως τώρα έχει διαφανεί µια
αγαστή συνεργασία µεταξύ τους, η πραγµατικότητα υπήρξε διαφορετική, καθώς, όπως θα
δούµε ακολούθως, µε επίκεντρο το Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου, οι σχέσεις
τους σύντοµα διερράγησαν.

Το Φυσιογραφικό Μουσείο

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστηµίου ξεκίνησε να σχηµατίζεται ένα
«ταµείο φυσικής ιστορίας» για τις ανάγκες της διδασκαλίας, το οποίο εµπλουτιζόταν
διαρκώς, κυρίως µέσω της προσωπικής εργασίας των πανεπιστηµιακών καθηγητών, αλλά
και µέσω δωρεών. Το 1853 έγινε δεκτό αίτηµα του Ορφανίδη για τον διορισµό
«προπαρασκευαστή» των παραδόσεών του77, ενώ λίγο αργότερα το Υπουργείο χορήγησε
µια µικρή οικονοµική βοήθεια για την αύξηση των συλλογών78. Φαίνεται ότι η αθηναϊκή
κοινωνία έδειξε ενδιαφέρον γι’ αυτά τα αντικείµενα, καθώς σύντοµα οι πανεπιστηµιακές
αρχές έλαβαν την απόφαση το «µουσείο» φυσικής ιστορίας να είναι ανοιχτό για το κοινό
τρεις φορές την εβδοµάδα µετά από συνεννόηση µε τους αρµόδιους καθηγητές79. Πάντως,
εξαρχής χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των φοιτητών και οι συλλογές που είχε
σχηµατίσει η Φυσιογραφική Εταιρεία, όπου άλλωστε συµµετείχαν ενεργά και οι
πανεπιστηµιακοί καθηγητές. Είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο ότι τα οικονοµικά προβλήµατα
της εταιρείας την οδήγησαν στην απόφαση να παραχωρήσει τις συλλογές της στο
Πανεπιστήµιο, µε βασική προϋπόθεση να συνεχιστεί ο πλουτισµός τους80. Ακολούθως η
Σύγκλητος συνέστησε επιτροπή, αποτελούµενη από τους Μητσόπουλο, Ορφανίδη και
Χελδράϊχ, ώστε να συνταχθεί κανονισµός, οπότε µετά την έγκρισή του ακολούθησε το
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διάταγµα της 17ης Αυγούστου 1858 µε το οποίο ιδρύθηκε επίσηµα το Φυσιογραφικό
Μουσείο του Πανεπιστηµίου81.
Σύµφωνα µε αυτό, το Μουσείο αποτελούνταν από τις ζωολογικές, ορυκτολογικές,
γεωλογικές και «φυτολογικές» συλλογές, µε σκοπό τη διδασκαλία των φοιτητών, αλλά και
τη γενικότερη διάδοση αυτών των επιστηµών, καθώς προβλεπόταν η δυνατότητα
επισκέψεων για το ευρύ κοινό. Η κάθε συλλογή τέθηκε υπό τη διεύθυνση του εκάστοτε
καθηγητή της αντίστοιχης έδρας, ενώ προβλέφθηκε επιπλέον θέση επιµελητή, «ταριχευτή»
και φύλακα. Το Υπουργείο θα διόριζε τον επιµελητή µετά από γνωµοδότηση των εφόρων,
αλλά και το λοιπό προσωπικό µετά από γνωµοδότηση της Συγκλήτου. Τα έξοδα για τη
λειτουργία και τον πλουτισµό του Μουσείου θα προέρχονταν από την ιδιαίτερη περιουσία
του Πανεπιστηµίου και το τµήµα του προϋπολογισµού του Υπουργείου που προοριζόταν
για το Πανεπιστήµιο, ενώ επιπλέον υποχρεώνονταν οι απανταχού πρέσβεις, πρόξενοι,
ιατροί και φαρµακοποιοί να βοηθήσουν στη συµπλήρωση των συλλογών. Ο κανονισµός
προέβλεπε λεπτοµερώς τα καθήκοντα κάθε µέλους του προσωπικού και τους τρόπους µε
τους οποίους θα αυξάνονταν οι συλλογές. Μεταξύ αυτών, προβλεπόταν η υποχρέωση
µόνο του επιµελητή να πραγµατοποιεί εκδροµές για τη συγκέντρωση υλικού προς αύξηση
των συλλογών. Πρώτοι έφοροι του Μουσείου διορίστηκαν οι Μητσόπουλος και
Ορφανίδης και επιµελητής, κοινός για όλες τις συλλογές, ο Χελδράϊχ.
Αρχικά τα ζωολογικά, ορυκτολογικά και παλαιοντολογικά αντικείµενα αποτελούσαν
το µεγαλύτερο µέρος των συλλογών. Για τον πλουτισµό της βοτανικής συλλογής
αποκτήθηκε σύντοµα ένα µικρό µέρος της συλλογής του Ορφανίδη, αποτελούµενο από
500 ιατρικά φυτά διάφορων χωρών, 500 φυτά της Ελλάδας και 450 φυτά της Μακεδονίας,
µε την υπόσχεση του ίδιου για την αύξησή της σε 10.000 δείγµατα εντός τριών ή
τεσσάρων ετών82. Τα επόµενα χρόνια οι προσκτήσεις του Μουσείου προήλθαν από
ορισµένες αγορές, από ανταλλαγές µε ανάλογα ιδρύµατα του εξωτερικού και από τις
επιστηµονικές εκδροµές του προσωπικού. Σηµαντικό τµήµα επίσης καταλαµβάνουν και οι
δωρεές ιδιωτών, οι οποίες µνηµονεύονται αναλυτικά στις εκθέσεις του εφόρου που
επισυνάπτονται στις πρυτανικές λογοδοσίες, όπου µπορεί κανείς να τις αναζητήσει
αναλυτικά, όπως άλλωστε και κάθε πρόσκτηση του Μουσείου. Πάντως, σύντοµα
εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την κατάσταση που επικρατούσε στο Μουσείο. Ο πρύτανης
Μ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι «ευρίσκεται εις κατάστασιν ουχί καθ’ ολοκληρίαν
81
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ανταποκρινοµένην προς τον επιστηµονικόν εν γένει, και ιδίως τον εθνικόν επιστηµονικόν
αυτού προορισµόν». Όπως συνέβη και µε το Πανεπιστήµιο, η πανεπιστηµιακή ρητορεία
απέδωσε και στο Φυσιογραφικό Μουσείο έναν «εθνικό προορισµό», καθώς ήταν το πρώτο
και µοναδικό «εν απάση τη Ανατολή» και δεν έπρεπε να χρησιµεύει µόνο στους ντόπιους
επιστήµονες, αλλά «και τοις εξ Ευρώπης προερχόµενοις φυσιοδίφας εύκολα τα µέσα να
παρέχη της επιστηµονικής µελέτης των εν τη Ανατολή φυσιογραφικών αντικειµένων»83.
Μία αιτία αυτής της κατάστασης θεωρήθηκε η παντελής εγκατάλειψη του Μουσείου
από την πλευρά της Κυβέρνησης. Στον κρατικό προϋπολογισµό περιλαµβάνονταν µόνο τα
επιµίσθια των εφόρων, ενώ οι µισθοί του υπόλοιπου προσωπικού και όλες οι δαπάνες για
τη συντήρηση και αύξηση των συλλογών καταβάλλονταν από την περιουσία του
Πανεπιστηµίου84. Η στάση αυτή καυτηριάστηκε συχνά από τις πανεπιστηµιακές αρχές,
αποτελώντας παράλληλα µόνιµη αιτία δυσαρέσκειας, µε τον Ηρακλή Μητσόπουλο να
ζητά σχεδόν σε κάθε έκθεσή του την αρωγή του δηµοσίου ταµείου, προβάλλοντας
σταθερά την ίδια αιτιολόγηση: «όπως συµπληρωθώσι και διεθετησώσι συλλογαί
πλασµάτων του Πανσόφου, ων η γνώσις και την διάνοιαν αναπτύσσει, και την καρδίαν
βελτιοί, και ωφέλιµα τω βίω παράγει»85. Η κατάσταση δεν µεταβλήθηκε ιδιαίτερα, καθώς
ακόµα και το 1890 βρίσκουµε τον Κωνσταντίνο Μητσόπουλο αυτή τη φορά να
παραπονείται ότι «ενώ δε εις άλλα κράτη µεγαλοπρεπή ανεγείρονται µέγαρα χάριν των
φυσιογραφικών µουσείων και

εκατοντάδες

χιλιάδες

δραχµών

δαπανώνται

υπό

κυβερνήσεων, δήµων, εταιρειών και ιδιωτών προς αγοράν και εµπλουτισµόν των
διαφόρων συλλογών, παρ’ ηµίν αι ετήσιαι δαπάναι του µόνου εν Ανατολή Μουσείου
περικόπτονται εις ποσόν 800 µόνον δραχµών»86. Ωστόσο, η ανεπαρκής κατάσταση του
Μουσείου δεν οφειλόταν µόνο σε οικονοµικούς λόγους, καθώς ο Μ. Βενιζέλος στον ίδιο
λόγο είχε αναφερθεί σε «δυσάρεστες τινές περιστάσεις µεταξύ του διευθύνοντος αυτού
προσωπικού», οι οποίες ενδεχοµένως να εξηγούν και τη στάση των κρατικών αρχών.
Στο µέσο της δεκαετίας του 1860 η φαινοµενικά αγαστή συνεργασία µεταξύ
Ορφανίδη και Χελδράϊχ εξελίχθηκε σε µία από τις σκληρότερες διαµάχες της εποχής.
Αφού πρώτα ο Ορφανίδης το 1863 διεκδίκησε δικαστικά από τον Χελδράϊχ την απόκτηση
κάποιων σπόρων, τον Μάιο του επόµενου έτους υπέβαλε αναφορά στη Σύγκλητο µε την
οποία τον κατηγορούσε για µια σειρά σοβαρών παραπτωµάτων, σε συνεργασία µε το
83
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προσωπικό του Μουσείου87: υπεξαίρεση φυσιογραφικών αντικειµένων, παράνοµες
αγορές, καταχρήσεις, «δηλητηρίαση» (απολύµανση) των προσωπικών του συλλογών µε
έξοδα του Μουσείου, αµάθεια και άγνοια που είχαν ως συνέπεια την καταστροφή πολλών
εκθεµάτων. Με λίγα λόγια, τον θεώρησε ανίκανο και υπεύθυνο για την κακή κατάσταση
των συλλογών, κατηγορίες που επανέλαβε και ενώπιον του υπουργού. Η Σύγκλητος
συνέστησε αµέσως επιτροπή για την εξέταση των κατηγοριών, η οποία τους επόµενους
µήνες διεξήγαγε ανακρίσεις, µε αργούς ρυθµούς βέβαια, γεγονός που οδήγησε τον
υπουργό να ζητήσει την επίσπευση των διαδικασιών88. Το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος
δε πρύτανης διατελούσε ο Ηρακλής Μητσόπουλος, µε αποτέλεσµα να δεχθεί και αυτός τις
κατηγορίες του Ορφανίδη για αδράνεια. Στο µεταξύ η διαµάχη έλαβε δηµοσιότητα,
αφενός µε την έκδοση φυλλαδίων των άµεσα εµπλεκοµένων89, όπου περιλαµβάνονται
απίστευτες προσωπικές επιθέσεις, αφετέρου µε την αρθρογραφία φίλων τους στον τύπο. Ο
Ορφανίδης προσπάθησε να δείξει «τίνι τρόπω κοιµάται τις επιµελητής του Βοτανικού
Κήπου και εξυπνεί επιµελητής φυσιογραφικού Μουσείου! και τι κατορθόνει εάν ήναι
προβλεπτικός άνθρωπος». Ο Χελδράϊχ µε τη σειρά του απάντησε σε όλες τις κατηγορίες,
κατηγορώντας επιπλέον τον Ορφανίδη ως ανεπαρκή επιστήµονα, εµπαθή και «ξενόφοβο»,
έναν απλό έµπορο φυτών, δείχνοντας «τινί τρόπω κοιµάται τις καραγκιόζης του θεάτρου
και µπογιατζής, και εξυπνεί καθηγητής Πανεπιστηµίου άνευ διπλώµατος». Παράλληλα, ο
Ορφανίδης κατηγορήθηκε για την εκ των υστέρων παραποίηση εγγράφων και
λογαριασµών. Η Σύγκλητος ασχολήθηκε τελικά µε το ζήτηµα σε δέκα αλλεπάλληλες
συνεδριάσεις στο τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου του 1865, συζητώντας τα
πορίσµατα της επιτροπής και εξετάζοντας τους εµπλεκόµενους, χωρίς ωστόσο να
καταλήξει σε κάποια οριστική απόφαση90.
Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσµα την υπολειτουργία του Μουσείου για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ οι σχέσεις του Ορφανίδη µε τους Μητσόπουλο και
Χέλδραϊχ είναι αµφίβολο κατά πόσο αποκαταστάθηκαν πλήρως, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι ο Χελδράϊχ συνέγραψε µία εγκωµιαστική νεκρολογία του Ορφανίδη. Για να
επιλυθεί το πρόβληµα, ο Μητσόπουλος πρότεινε σύντοµα το χωρισµό της βοτανικής από
τις υπόλοιπες συλλογές, µε δικό της έφορο και κανονισµό, κάτι που αποδέχθηκε η
87

Π. Σ., 30 Μαΐ. 1864.
Βλ. Π. Σ., 29 Αυγ και 28 Οκτ. 1864, 12 Φεβ., 24 Απρ. και 15 Ιουν. 1865.
89
Βλ. Θεόδωρος Ορφανίδης, Η κατάστασις του Φυσιογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1865·
Θ. δε Χελδράιχ, Απάντησις εις το υπό του Θ. Γ. Ορφανίδου φυλλάδιον «Η κατάστασις του Φυσιογραφικού
Μουσείου του Πανεπιστηµίου», Αθήνα 1865 και Θεόδωρος Ορφανίδης, Ψευδολογιών Χελδράϊχ το
ανάγνωσµα. Ανταπάντησις προς την υπό του ΦΟΝ Χελδράϊχ ανυπόστατον δικαιολόγησιν περί των του
Μουσείου, [Αθήνα 1865].
90
Βλ. Π. Σ., 24, 25, 27, 28, 30 και 31 Ιουλ., 4, 5, 7, 11 Αυγ. 1865.
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Σύγκλητος. Μια επιτροπή συνέταξε νέο κανονισµό που στάλθηκε για έγκριση στο
Υπουργείο, το οποίο όµως ζήτησε και τη σύµφωνη γνώµη του Ορφανίδη, που κατάφερε να
µην προχωρήσει το ζήτηµα91. Πίσω από αυτή την άρνηση καλυπτόταν µια ριζική διαφωνία
για τον τρόπο οργάνωσης του Μουσείου. Ο Μητσόπουλος, έχοντας ως πρότυπο την
οργάνωση των γερµανικών πανεπιστηµίων, όπου κάθε τακτικός καθηγητής διατηρούσε τη
δική του συλλογή, υποστήριξε ένθερµα τον χωρισµό του Μουσείου. Ο Ορφανίδης,
αντιθέτως, έχοντας ως πρότυπο το παρισινό Μουσείο, όπου οι «αδιαχώριστον τριαδελφίαν
των φυσιογραφικών επιστηµών αποτελούντες καθηγηταί εργάζονται από κοινού δια την
πρόοδον εν γένει του Μουσείου», υποστήριξε την ενότητα των συλλογών, υποβάλλοντας
αντίστοιχο κανονισµό και υποστηρίζοντας αργότερα τη θέση του από το πρυτανικό
βήµα92. Παραµένει απορίας άξιο βέβαια πώς θα µπορούσε να λειτουργήσει ένα σχήµα
όπως αυτό που πρότεινε ο Ορφανίδης µετά τα όσα είχαν προηγηθεί. Μετά από
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και συζητήσεις, αλλά και την απειλή του Μητσόπουλου για
παραίτηση από την εφορία σε περίπτωση που γινόταν δεκτή η ενότητα των συλλογών, η
Σύγκλητος κατέληξε στην απόφαση για τον χωρισµό τους, µε µία σηµαντική διαφορά: τη
σύσταση επιτροπής, αποτελούµενης από δύο τακτικούς καθηγητές του Πανεπιστηµίου και
έναν έφορο του Μουσείου, η οποία θα έλεγχε τα οικονοµικά93. Έτσι, µε διάταγµα της 6ης
Μαΐου 1868 εγκρίθηκε ο νέος κανονισµός του Φυσιογραφικού Μουσείου, το οποίο τώρα
περιλάµβανε µόνο τις ζωολογικές, γεωλογικές και ορυκτολογικές συλλογές94. Η ίδρυση
του Βοτανικού Μουσείου καθυστέρησε πάνω από τρία χρόνια, καθώς τη σύνταξη του
κανονισµού του ακολούθησαν πολλές συζητήσεις στη Σύγκλητο95. Τελικά, µε διάταγµα
της 29ης Νοεµβρίου 1871 συγκροτήθηκε το Βοτανικό Μουσείο, µε τον δικό του έφορο και
πρόβλεψη για έναν επιµελητή και έναν βοηθό. Περιλάµβανε τη γενική συλλογή των
φυτών, τις συλλογές καρπών και ξύλων, αλλά και παλαιοβοτανικές συλλογές. Οι
τελευταίες ήταν που είχαν προκαλέσει τις διαφωνίες του Μητσόπουλου, ο οποίος
υποστήριζε ότι αυτές θα έπρεπε να µείνουν στο Φυσιογραφικό µαζί µε τις υπόλοιπες
παλαιοντολογικές.

91

Π. Σ., 15 Ιαν., 14 Μαΐ, 5 Ιουλ. και 16 Σεπ. 1866 και Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66, 32-33.
Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδου, 1867/68, 16-17. Η έµφαση στο πρωτότυπο. Επί της πρυτανείας του ο
Ορφανίδης ζήτησε από τον Χελδράϊχ την παραχώρηση των διπλών δειγµάτων της συλλογής του ως οφειλή
για τις δαπάνες που είχε δηµιουργήσει για τη «δηλητηρίαση της συλλογής του. Μετά την άρνηση του
τελευταίου, συντάχθηκε πρωτόκολλο για την πληρωµή 600 δραχµών (Π. Σ., 20 Απρ. 1868). Στον ίδιο λόγο ο
Ορφανίδης «απάλλαξε» το Μητσόπουλο από τις ευθύνες για τα προηγούµενα συµβάντα λόγω
«αδιαφιλονίκητου αγαθότητος» και «καλής προαιρέσεως».
93
Π. Σ., 27 Σεπ., 1 και 15 Νοεµ. 1866, 20 Ιαν., 7, 20 και 24 Φεβ. 1867.
94
Βλ. Αρ. Βαµπάς Νόµοι, 145-157.
95
Π. Σ., 6 Απρ. 1870, 13 Μαΐ., 13 και 22 Ιουν. 1871.
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Την αναδιοργάνωση των Μουσείων ακολούθησε το ζήτηµα του διορισµού των
επιµελητών, καθώς, παρότι ο Χελδράϊχ δεν είχε απολυθεί επίσηµα, αποφασίστηκε ότι δεν
µπορούσε να υπάρχει κοινός επιµελητής96. Τον Ιανουάριο του 1866 η Σύγκλητος δέχθηκε
µια αναφορά του Theobald Johannes Krüper (1829-1921), διδάκτορα του Πανεπιστηµίου
του Βερολίνου, µε ειδίκευση στην εντοµολογία και την ορνιθολογία, µε την οποία αυτός
ζητούσε να εργαστεί στο Φυσιογραφικό Μουσείο, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή µε την
αιτιολογία της έλλειψης κενής θέσης97. Πάντως, ο Μητσόπουλος αναγνώρισε τις
ικανότητες του Krüper στη ζωολογία. Έτσι, τα επόµενα χρόνια τον πρότεινε για τη θέση
του επιµελητή, µια θέση που τελικά ο Krüper διατήρησε µέχρι τη δεύτερη δεκαετία του
20ού αιώνα. Για το Βοτανικό Μουσείο φαίνεται ότι δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο ικανό να
αναλάβει πλην του Χελδράϊχ, µε αποτέλεσµα ο Ορφανίδης να τον προτείνει ξανά για
επιµελητή, θέση που τελικά ο Χελδράϊχ δέχθηκε, παρότι επέµεινε να αναλάβει και τα δύο
Μουσεία98. Παράλληλα, το Βοτανικό Μουσείο δέχθηκε και τους πρώτους βοηθούς του99.
Την ίδια περίοδο το µεγαλύτερο µέρος των συλλογών µεταφέρθηκε και στεγάστηκε στην
οικία Παπαδοπούλου.
Το 1873 ο πλούσιος έµπορος από την Οδησσό Θεόδωρος Π. Ροδοκανάκης (17971882) αποφάσισε να αγοράσει ολόκληρη τη συλλογή του Ορφανίδη, αποτελούµενη από
περίπου 150.000 δείγµατα κυρίως της ελληνικής χλωρίδας, και να τη δωρίσει στο
Βοτανικό Μουσείο υπό τις εξής προϋποθέσεις: να συνταχθεί και να δηµοσιευτεί
κατάλογος, να καταρτιστούν συλλογές από τα πολλαπλά δείγµατα, από τις οποίες µία να
δοθεί στον ίδιο ή να δωρηθεί όπου αυτός αποφασίσει και οι υπόλοιπες να
χρησιµοποιηθούν για ανταλλαγές µε ανάλογα Μουσεία, καθώς και να µην αναµιχθεί µε
άλλες συλλογές. Η Σύγκλητος αποδέχθηκε τους όρους και αποφάσισε τη σύσταση
επιτροπής για την παραλαβή των φυτών από τον Χελδράϊχ100. Βέβαια, η παράδοση της
συλλογής καθυστέρησε αρκετά, καθώς στο µεταξύ συνέπεσε η ασθένεια του Ορφανίδη και
η απόσυρσή του από το Πανεπιστήµιο101. Λίγο νωρίτερα το Βοτανικό Μουσείο µπήκε
ξανά σε περιπέτειες. Μετά από έλεγχο που έγινε ύστερα από καταγγελία, όπως
αναφέρεται, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις µεταξύ των µητρώων και των φυτών που υπήρχαν,
αλλά και η έλλειψη τακτικού καταλόγου, µε αποτέλεσµα το Μουσείο να σφραγιστεί και να
96

Π. Σ., 18 Φεβ. 1872.
Π. Σ., 15 Ιαν. 1866.
98
Π. Σ., 6 Μαΐ., 3 και 10 Νοεµ. 1872.
99
Στη θέση αυτή συναντάµε τα επόµενα χρόνια τους Α. Νικόπουλο, Ηλία Ψαρίδη. Αντώνιο ∆. Χρηστίνη και
Ευστάθιο Ι. Πονηρόπουο.
100
Π. Σ., 29 Σεπ. 1873 και Λογοδοσία Κ. Παπαρρηγόπουλου, 1872/73, 19-20.
101
Π. Σ., 21 Οκτ. 1878, 2 Ιαν. 1881 και Λογοδοσία Θ. Αρεταίου, 1879/80, 50-52.
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οριστεί ειδική επιτροπή για έλεγχο. Μετά από πολλές συζητήσεις και διαφωνίες η
Σύγκλητος αποδέχθηκε τελικά ότι έγιναν «καταχρήσεις», γεγονός που οδήγησε στην
απόλυση του Χεδλράϊχ102.
Παρότι µετά την ασθένεια του Ορφανίδη η έδρα της βοτανικής έµεινε κενή για πάνω
από µία δεκαετία, το όνοµα του Χελδράϊχ δεν αναφέρθηκε ποτέ επίσηµα γι’ αυτή. Από την
άλλη πλευρά, το Πανεπιστήµιο χρειάστηκε τις υπηρεσίες του, αρχικά για να
πραγµατοποιεί τις βοτανικές εκδροµές των φοιτητών103, αλλά και για να αναλαµβάνει ως
προσωρινός επιµελητής του Βοτανικού Μουσείου όποτε χρειαζόταν104. Πιθανώς οι
ισορροπίες που δηµιουργήθηκαν µετά τη σφοδρή διαµάχη του µε τον Ορφανίδη δεν
επέτρεψαν τέτοιου είδους σκέψεις, και ίσως εξηγούν την εν γένει αντιµετώπισή του, ενώ ο
ανταγωνισµός των δύο βοτανικών φαίνεται να εξηγεί την κατάσταση στην οποία βρέθηκε
το Βοτανικό Μουσείο. Πάντως, το τελευταίο τέταρτο του αιώνα το Πανεπιστήµιο
υποδέχθηκε µια νέα γενιά καθηγητών φυσικής ιστορίας, οι οποίοι αφενός συνέβαλλαν
στην αυτονόµηση και ανάδειξη συγκεκριµένων πεδίων, αφετέρου έφεραν ένα νέο πνεύµα.

Ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος και οι γεωεπιστήµες

Η µεγάλη έκταση του µαθήµατος της φυσικής ιστορίας οδήγησε ορισµένες φορές σε
σκέψεις για τη διαίρεση της έδρας σε δύο άλλες, δηλαδή µία για το µάθηµα της ζωολογίας
και µία για τη γεωλογία και την ορυκτολογία. Το 1844 ο πρύτανης Κ. Ασώπιος,
περιγράφοντας τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου, ανέφερε: «η ορυκτολογία, αναγκαιοτάτη
ούσα, ίνα, εξερευνήσασα τον ανεξερεύνητον έτι και παρθένον τόπον της Ελλάδος,
αναδείξη τους κεκρυµµένους αυτού θησαυρούς»105. Πέρα δηλαδή από τις διδακτικές
ανάγκες, για µία ακόµα φορά τονιζόταν η σηµασία της εξερεύνησης της ελληνικής φύσης.
Πέρασαν ωστόσο περισσότερες από δύο δεκαετίες πριν το Πανεπιστήµιο αποφασίσει να
µεριµνήσει σχετικά. Το 1868 αποφασίστηκε τελικά να αποσταλεί υπότροφος στο
εξωτερικό για σπουδές ορυκτολογίας, ο οποίος θα αναδεικνυόταν µετά τη διενέργεια

102

Π. Σ., 14 Νοεµ. και 29 ∆εκ. 1881, 20 και 27 Φεβ, 15 Μαΐ. 1882, 7 και 29 Μαΐ. 1883 και Λογοδοσία Π. Γ.
Κυριακού, 1882/83, 25.
103
Βλ. Λογοδοσία Θ. Αφεντούλη, 1887/88, 60 και Π. Σ., 21 Ιαν. και 18 Νοεµ. 1889, 30 Μαρ. 1891.
104
Βλ. Π. Σ., 2 Νοεµ. 1896, 25 Απρ. 1898, 6 Φεβ. 1899 και Λογοδοσία Σ. Μαγγίνα, 1897/98, 72.
105
Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1843/44, 11.
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γραπτών και προφορικών εξετάσεων106. Σε έναν διαγωνισµό όπου δεν έλειψαν τα
προβλήµατα107, την υποτροφία έλαβε ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος108.
Γεννηµένος στην Πάτρα το 1842, όπου και πραγµατοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές
του, ο Κωνσταντίνος Μ. Μητσόπουλος (Εικ. 37) υπήρξε ανιψιός του καθηγητή Ηρακλή
Μητσόπουλου και πατέρας του Μάξιµου Μητσόπουλου (1896-1968), του τρίτου µέλους
της οικογένειας που αργότερα έλαβε πανεπιστηµιακή έδρα. Το 1863 ο Κωνσταντίνος
γράφτηκε στο φυσικό τµήµα της Φιλοσοφικής, όπου µετά την επιτυχή εξέτασή του στα
γενικά µαθήµατα και την πρόταση των οικείων καθηγητών έλαβε υποτροφία ύψους 100
δραχµών το µήνα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του109. Τον Απρίλιο του 1868 προσήλθε
στις διδακτορικές εξετάσεις, λαµβάνοντας τον βαθµό «καλώς», οπότε δύο µήνες αργότερα
ανακηρύχθηκε

διδάκτωρ

των

φυσικών

επιστηµών,

ο

πρώτος

του

αθηναϊκού

Πανεπιστηµίου.
Μετά την επιτυχία του στο διαγωνισµό για την υποτροφία της ορυκτολογίας, η οποία
του εξασφάλισε 250 δραχµές µηνιαίως, ο Μητσόπουλος συνέχισε τις σπουδές του στη
Bergakademie (Μεταλλευτική Ακαδηµία) του Freiberg στη Σαξονία. Η συγκεκριµένη
Ακαδηµία δεν υπήρξε µια τυχαία σχολή. Ιδρυµένη το 1765, σε µια περιοχή πλούσια σε
ορυκτά και µε µεγάλη µεταλλευτική παράδοση, συνδέθηκε µε το όνοµα του Abraham
Gottlob Werner (1750-1817), γνωστού ως δηµιουργού της σχολής των «νεπτουνιστών» ή
«ποσειδωνιστών», του οποίου η εξαιρετική διδασκαλία και η πολύτιµη συλλογή ορυκτών
και πετρωµάτων προσέλκυαν σπουδαστές από ολόκληρη την Ευρώπη110, µια παράδοση
που συνεχίστηκε και τις κατοπινές δεκαετίες, µε συνέπεια αφενός από τη σχολή να
αποφοιτήσουν πολλοί πρωτοπόροι ερευνητές, αφετέρου να αποτελεί µια από τις
σηµαντικότερες ευρωπαϊκές σχολές για µεταλλουργικές σπουδές. Ο Μητσόπουλος
παρέµεινε στο Freiberg για περίπου έξι χρόνια, λαµβάνοντας τελικά δίπλωµα «µηχανικού
µεταλλουργού». Μαζί µε τα αποδεικτικά που έστελνε κάθε χρόνο στο Πανεπιστήµιο για
την επιτυχή συνέχιση των σπουδών του, το 1870 απέστειλε µία διατριβή σχετικά µε τα
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Π. Σ., 20 Απρ., 22 Ιουν. και 2 Ιουλ. 1868.
Βλ. εδώ, 499-500.
108
Για τον Κ. Μητσόπουλο βλ. Κωνσταντίνος Μ. Μητσόπουλος. Επί τη εικοσιπενταετηρίδι της καθηγεσίας
αυτού εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω, 1875-1900, Αθήνα 1901· Κ. Κ[τενάς], «Κ. Μητσόπουλος», Αρχιµήδης 13
(1912-13): 97-98· Α. ∆αµβέργης, Λόγος επικήδειος εις Κωνσταντίνον Μητσόπουλον», Λογοδοσία Σ. Π.
Λάµπρου, 1911/12, 475-477· Μάξιµος Ι. Μαραβελάκις, «Οι πρωτεργάται της γεωλογίας εν Ελλάδι», Annales
Géologiques des Pays Helléniques 1 (1947): ΧΙΙ-XV· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,, ΙΖ΄, 155. Κ. Η.
Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 516. και Μ. Κ. Στεφάνίδης, Ιστορία, Β΄, 16-17.
109
Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66, 12-13· Π. Σ., 20 Ιαν. 1867 και Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1866/67, 8.
110
Για τη δηµιουργία της «σχολής της Freiberg» βλ. Rachel Laudan, From Mineralogy to Geology: The
Foundations of a Science, 1650-1830, Chicago: The University of Chicago Press, 1987, κυρίως 87-112.
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µεταλλεία του Freiberg και την καµίνευση γαληνίτη, δηλαδή του κυριότερου
µεταλλεύµατος του µολύβδου111.
Επανερχόµενος στην Αθήνα, σύντοµα εξέθεσε τις γνώσεις που απέκτησε στη
Γερµανία, δηµοσιεύοντας δύο µελέτες. Η πρώτη αφορούσε τις διάφορες µεθόδους που
χρησιµοποιούνταν για την εξαγωγή µολύβδου και ψευδαργύρου από γαληνίτη και
σφαλερίτη αντίστοιχα, ένα θέµα που πιθανώς σχετιζόταν µε τη µελέτη που είχε υποβάλει
στο Πανεπιστήµιο112. Η δεύτερη, η οποία δηµοσιεύτηκε το επόµενο έτος στο περιοδικό
Αθήναιον, εξέταζε την απόδοση των καµινευτικών µεθόδων που χρησιµοποιούνταν στο
Λαύριο113. Εντωµεταξύ, ο Ηρακλής Μητσόπουλος έθεσε ξανά στη Φιλοσοφική Σχολή το
ζήτηµα του χωρισµού της έδρας του και την ανάληψη της νέας έδρας από τον ανιψιό του,
που είχε ειδικευτεί στην ορυκτολογία, οπότε θα µπορούσε να εκπληρωθεί έτσι και η
υποχρέωσή του για την προσφορά υπηρεσίας λόγω της υποτροφίας που έλαβε. Πράγµατι,
η Σχολή αποδέχθηκε το αίτηµα, προτείνοντας στο Υπουργείο τον διορισµό του
Κωνσταντίνου Μητσόπουλου114. Έτσι, στις 4 Νοεµβρίου 1875 δηµιουργήθηκε για πρώτη
φορά στο Πανεπιστήµιο έδρα γεωλογίας και ορυκτολογίας, µε τον διορισµό του
Μητσόπουλου ως εκτάκτου καθηγητή, µε τον θείο του να περιορίζεται τώρα µόνο στον
κλάδο της ζωολογίας. Παράλληλα, ανέλαβε τις γεωλογικές, ορυκτολογικές και
παλαιοντολογικές συλλογές του Φυσιογραφικού Μουσείου, για τις οποίες προβλέφθηκε
νέα θέση επιµελητή. Στις 30 Μαρτίου 1881 προήχθη στη βαθµίδα του τακτικού, θέση που
διατήρησε µέχρι το 1910, οπότε απολύθηκε ως επίτιµος καθηγητής ως συνέπεια των
πανεπιστηµιακών εκκαθαρίσεων. Παράλληλα µε το Πανεπιστήµιο, ο Μητσόπουλος δίδαξε
γεωλογία και ορυκτολογία και στο Πολυτεχνείο, όπου διορίστηκε τον Φεβρουάριο του
1878, εισάγοντας για πρώτη φορά τα συγκεκριµένα µαθήµατα και διδάσκοντας µέχρι τον
Αύγουστο του 1910. Μάλιστα, την περίοδο 1902-1910 διατέλεσε διευθυντής του
ιδρύµατος, όντας ο πρώτος πολιτικός διευθυντής µετά από µια µακρά περίοδο κυριαρχίας
των στρατιωτικών. Ο Μητσόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 30 ∆εκεµβρίου του 1911.
Με τον διορισµό του στο Πανεπιστήµιο ξεκίνησε να διδάσκει τα µαθήµατα της
γεωλογίας και της ορυκτολογίας, επί τρεις ώρες εβδοµαδιαίως και µε διάρκεια αρχικά ενός
111

Π. Σ., 10 Φεβ. 1870 και Λογοδοσία Καλλιγά, 1869/70, 18.
Κωνστ. Μητσόπουλος, Περί γαληνίτου, ήτοι ενθείου µολύβδου συµφυούς µετά σφαλερίτου, ήτοι ενθείου
ψευδαργύρου (ζίγκου). Επιστολή […] προς τον φίλον αυτού κύριον ***, Αθήνα 1875. Σύµφωνα µε
χειρόγραφο του ιδίου, ο φίλος αυτός ήταν ο Π. Εµµ. Γιαννόπουλος, διευθυντής και πρόεδρος της
µεταλλευτικής εταιρείας «Λαυρεωτικός Όλυµπος», ο οποίος του είχε παρουσιάσει τα συγκεκριµένα δείγµατα
στα Ολύµπια του 1875.
113
Κωνσταντ. Μητσόπουλος, Περί του αν επικερδείς ή ζηµιώδεις αι ισπανικαί κάµινοι των Μεταλλουργείων
Λαυρίου, Αθήνα 1877.
114
Π. Σ., 16 Σεπ. 1875.
112
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έτους το καθένα. Μία δεκαετία περίπου αργότερα άρχισε να διδάσκει ταυτόχρονα και τα
δύο µαθήµατα εντός του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Ένα µάθηµα µε τον τίτλο
«µεταλλουργία, ήτοι καµινευτική βαρέων µετάλλων» που ανέγραψε κατά τον πρώτο
χρόνο της διδασκαλίας του, δεν εµφανίζεται ξανά στα προγράµµατα, ένδειξη ασφαλώς του
περιορισµένου ενδιαφέροντος ενός τέτοιου αντικειµένου για τους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου. Από τη δεκαετία του 1890, αντιθέτως, αναγράφηκαν µαθήµατα
πετρογραφίας και παλαιοντολογίας, αλλά και οι παραδόσεις ενός επίτοµου µαθήµατος
ορυκτολογίας που απευθυνόταν στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, γεγονός που
υποδηλώνει µια περισσότερο εξειδικευµένη διδασκαλία για τους φοιτητές του φυσικού
τµήµατος.
Η καινοτοµία που επέφερε ο Μητσόπουλος στη διδασκαλία της γεωλογίας και της
ορυκτολογίας ήταν η εισαγωγή της φροντιστηριακής και εργαστηριακής διδασκαλίας. Από
την έναρξη των παραδόσεών τους άρχισε να ασκεί τους φοιτητές στην ανάλυση ορυκτών
και πετρωµάτων µε χηµικές και «πυρογνωστικές» µεθόδους, συµπληρώνοντας έτσι
παράλληλα την εκπαίδευσή τους στο εργαστήριο χηµείας, ενώ σταδιακά καθιέρωσε
κρυσταλλογραφικές ασκήσεις, γεωλογικές και παλαιοντολογικές έρευνες και εξετάσεις
ορυκτών και πετρωµάτων µε µικροσκόπιο. Παράλληλα, προώθησε και το θεσµό των
εκδροµών, µέσω των οποίων οι φοιτητές θα ασκούνταν πρακτικά στην ύπαιθρο115. Το
γεωλογικό και ορυκτολογικό φροντιστήριο συστήθηκε επίσηµα, αρκετά αργότερα, µε
διάταγµα της 30ης Ιανουαρίου 1895116. Σύµφωνα µε αυτό, υποχρεώνονταν σε
φροντιστηριακή εξάσκηση οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του φυσικού τµήµατος
και του Φαρµακευτικού Σχολείου, µε τις αποδείξεις ακρόασης να είναι απαραίτητες για τις
διδακτορικές εξετάσεις. Επιπλέον, οι τριτοετείς φοιτητές του φυσικού τµήµατος έπρεπε να
ασκηθούν σε εργαστηριακές ασκήσεις και οι τεταρτοετείς στη διάγνωση ορυκτών,
πετρωµάτων και απολιθωµάτων, αλλά και να συµµετέχουν στις εκδροµές. Στο
φροντιστήριο ο Μητσόπουλος εξέταζε γραπτά και προφορικά τους φοιτητές εφ’ όλης της
ύλης του µαθήµατος, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός ως προς τη φοίτηση, γεγονός που
αποδεικνύουν οι αριθµοί των φοιτητών στις φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις,
οι οποίοι είναι µεγαλύτεροι από κάθε άλλο φροντιστήριο ή εργαστήριο του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος.
115

Τον ίδιο θεσµό καθιέρωσε αργότερα και ως διευθυντής του Πολυτεχνείου. Βλ. Κ. Μητσόπουλος, Η απ’
Αθηνών εις Τέµπη εκδροµή των τελειοφοίτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανουργών κατ’ Απρίλιον του
1904, Αθήνα 1904.
116
Νόµοι και διατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1886-1895), εκδιδόµενα επί της
πρυτανείας Α. ∆ιοµήδους Κυριακού αποφάσει της Ακαδηµαϊκής Συγκλήτου και δαπάνη του Πανεπιστηµίου,
Αθήνα 1896, 99-101.
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Μια άλλη σηµαντική συνεισφορά του Μητσόπουλου υπήρξε η µέριµνα για την
έκδοση εγχειριδίου γεωλογίας και ορυκτολογίας, καλύπτοντας έτσι ένα σηµαντικό κενό
στην ελληνική βιβλιογραφία. Από τη δεκαετία του 1880 άρχισαν να κυκλοφορούν σε
λιθογραφηµένη µορφή και σε διαρκείς εκδόσεις τα µαθήµατα του Μητσόπουλου στο
Πολυτεχνείο117. Τα βιβλία αυτά θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµα και στους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου, ενώ αναφέρεται ότι κυκλοφορούσαν και ξεχωριστά λιθογραφηµένα
φυλλάδια ειδικά γι’ αυτούς118. Το 1893-1894 ο Μητσόπουλος προχώρησε στην έκδοση
των δίτοµων εγχειριδίων του γεωλογίας119 και ορυκτολογίας120, µε µέγεθος που υπερβαίνει
τις 1.170 και 710 σελίδες ογδόου σχήµατος αντίστοιχα. Ο πρώτος τόµος της γεωλογίας του
περιλαµβάνει

τη

«φυσιογραφική» και

«δυναµική» γεωλογία,

δηλαδή,

για να

χρησιµοποιήσουµε σύγχρονη ορολογία, τη γενική γεωλογία σχετικά µε το σχήµα, το
µέγεθος, τη σύσταση και τη δοµή της γης, αλλά και το πλανητικό σύστηµα και τις
κοσµογονικές θεωρίες, και τη γεωφυσική, την ηφαιστειολογία και τη σεισµολογία. Ο
δεύτερος πραγµατεύεται τη «χθονογραφική» και «ιστορική» γεωλογία, δηλαδή την
πετρογραφία, τη γεωτεκτονική, την παλαιοντολογία και την ιστορία της διαµόρφωσης του
πλανήτη µας. Το εγχειρίδιο της ορυκτολογίας περιλαµβάνει τη γενική ορυκτολογία, µε τις
χηµικές και φυσικές ιδιότητες των ορυκτών, τη συστηµατική ορυκτολογία και την
κρυσταλλογραφία. Λίγα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και τους «ορυκτογνωστικούς
πίνακες», µε στόχο την εύκολη και γρήγορη διάγνωση των ορυκτών βάσει των φυσικών
και χηµικών ιδιοτήτων τους, απευθυνόµενο όχι µόνο στους φοιτητές του, αλλά και σε κάθε
ενδιαφερόµενο121. Τα εγχειρίδια του Μητσόπουλου ήταν πλήρως ενηµερωµένα και αρκετά
υψηλού επιπέδου· ιδιαίτερα η ορυκτολογία απαιτούσε ικανές γνώσεις φυσικής και
χηµείας. Παράλληλα, υπήρξαν τα πρώτα ολοκληρωµένα ελληνικά συγγράµµατα αυτών
των επιστηµών, καθώς την ίδια εποχή τα µοναδικά άλλα σχετικά εγχειρίδια που
κυκλοφόρησαν ήταν τα λιθογραφηµένα µαθήµατα του Ανδρέα Κορδέλλα στη Σχολή
Ευελπίδων.
117

Για τις εκδόσεις που σώζονται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του ιδρύµατος βλ. Ασηµακόπουλος, Μ. (επιµ.),
Ελληνική επιστηµονική και τεχνική βιβλιογραφία (1830-1940), Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004
(βάση δεδοµένων σε µορφή cd-rom).
118
Βλ. Χαράλαµπος Μακρίδης, Οδηγός της Ελλάδος µετά ηµερολογίου και πολλών πρακτικών γνώσεων,
Αθήνα 1889, 203. Στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάµου υπάρχει λιθογραφηµένη Συνοπτική
Ορυκτολογία του Μητσόπουλου δια χειρός Θεόδωρου Σκούφου και χρονολογία έκδοσης το 1889.
119
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Στοιχεία Γεωλογίας. Τόµος Πρώτος: Φυσιογραφική και ∆υναµική Γεωλογία,
Αθήνα 1893 και Στοιχεία Γεωλογίας. Τόµος ∆εύτερος: Χρονογραφική και Ιστορική Γεωλογία, Αθήνα 1894.
120
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Στοιχεία Ορυκτολογίας. Τόµος Πρώτος, Αθήνα 1893 και Στοιχεία
Ορυκτολογίας. Τόµος ∆εύτερος, Αθήνα 1894.
121
Κωνσταντίνος Μ. Μητσόπουλος, Ορυκτογνωστικός οδηγός, ήτοι πίνακες ορυκτογνωστικοί προς διάγνωσιν
και προσδιορισµόν των κοινοτέρων και χρησιµωτέρων ορυκτών κατά τα σχηµατολογικά, φυσικά και χηµικά
αυτών γνωρίσµατα. Προς χρήσιν των περί την Ορυκτολογίαν και Μεταλλευτικήν ασχολουµένων, Αθήνα 1896.
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Εικ. 36: Τα εγχειρίδια του Κωνσταντίνου Μητσόπουλου.

Ο Μητσόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της ανάπτυξης
των φυσικών επιστηµών και της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα µας. Εµπνεόµενος από
ένα θετικιστικό ιδεώδες για την ανάπτυξη και το ρόλο των επιστηµών, πίστευε ότι µόνο
µέσω της ανάπτυξης της γεωργίας, της βιοµηχανίας και του εµπορίου θα µπορούσε να
επιτευχθεί η οικονοµική ανάπτυξη και ανεξαρτησία της χώρας, η γενικότερη πρόοδος και
η υλική ευηµερία του λαού, που µε τη σειρά τους αποτελούσαν απαραίτητες προϋποθέσεις
για την εκπλήρωση των πολυπόθητων εθνικών στόχων. Οι φυσιογνωστικές επιστήµες
ειδικότερα µπορούσαν να εξετάσουν το φυσικό περιβάλλον της χώρας και να αναδείξουν
τον εκµεταλλεύσιµο φυσικό πλούτο της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της
αντίληψης του Μητσόπουλου αποτελεί το έργο του Το πλουτολογικόν της Ελλάδος µέλλον,
ένα βιβλίο που θυµίζει ως προς τη στοχοθεσία ανάλογες προσπάθειες όπως εκείνη του
Χρηστοµάνου για τη βιοµηχανία122. Εδώ ο Μητσόπουλος σύγκρινε την Ελλάδα κυρίως
από γεωγραφικής και γεωλογικής απόψεως µε τα άλλα «ευηµερούντα» κράτη της
Ευρώπης, ιδιαίτερα ορισµένα από τα µικρότερα, ώστε να δείξει ότι «η ελευθέρα Ελληνική
χώρα, και συνεπώς και η αλύτρωτος, κέκτηται φυσικές δυνάµεις επαρκείς όπως ο
κατοικών αυτής λαός ανέλθη εις την εµπρέπουσαν αυτώ εν τω κόσµω θέσιν»123. Βασική
προϋπόθεση γι’ αυτό ήταν να δοθεί η πρέπουσα σηµασία στις φυσικές επιστήµες, να
εισαχθούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, αλλά και να ενδιαφερθεί το κράτος για την
ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αναφορικά µε το τελευταίο ο
Μητσόπουλος προσπάθησε να αναβαθµίσει τις σπουδές στο Πολυτεχνείο ως διευθυντής
του, προώθησε ανεπιτυχώς την ιδέα για την ίδρυση µιας ανώτερης τεχνικής σχολής στο
122

Κ. Μ. Μητσόπουλος, Το πλουτολογικόν της Ελλάδος µέλλον, ήτοι ο εθνικός ηµών πλούτος γεωγραφικώς
και γεωλογικώς εξεταζόµενος εν συγκρίσει προς άλλα της Ευρώπης µικρά κράτη, Αθήνα 1905.
123
Στο ίδιο, 4.
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πρότυπο των γερµανικών Technische Hochschulen, υποστήριξε τη Βιοµηχανική και
Εµπορική Ακαδηµία του Ρουσόπουλου και πρότεινε τη σύσταση ενός Γεωλογικού
Ιδρύµατος (Geologische Anstalt) για την εξερεύνηση του εδάφους της χώρας, ώστε να
γίνουν γνωστές οι υγιεινές, υδρολογικές, γεωπονικές, δασολογικές, µεταλλευτικές και
άλλες ιδιότητές του και να καταρτιστούν γεωλογικοί χάρτες124.
Ο ίδιος ο Μητσόπουλος έδειξε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σεισµολογία
και την ηφαιστειολογία, προσπαθώντας να συγκεντρώσει όσο περισσότερες πληροφορίες
µπορούσε για τους σεισµούς που συνέβαιναν στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ενώ
παράλληλα στο εγχειρίδιό του µπορεί κανείς να βρει την περιγραφή όλων των
σεισµογραφικών οργάνων της εποχής. Για τους σεισµούς στην Ελλάδα και την Τουρκία
κατά το 1889, 1890 και 1891 δηµοσίευσε πληροφορίες στο έγκυρο περιοδικό Petermanns
Mitteilungen, ενώ το ίδιο έπραξε και για τους σεισµούς της Ζακύνθου τον Απρίλιο του
1893 και της Θήβας τον επόµενο µήνα, της Λοκρίδας το 1894125, της Τρίπολης τον Ιούνιο
του 1898 και της Κυπαρισσίας τον Ιανουάριο του 1899. Από την εργογραφία του αξίζει
επίσης να σηµειωθεί η µελέτη του για την ύδρευση των Αθηνών και του Πειραιά τον
Σεπτέµβριο του 1899, όπου διαφώνησε µε το σχέδιο που υπήρχε για τη µεταφορά των
υδάτων της Στυµφαλίας, προτείνοντας τη µελέτη των γειτονικών ορεινών όγκων όπως η
Πάρνηθα και ο Κιθαιρώνας, επειδή ως ασβεστολιθικά όρη θα συγκρατούσαν µεγάλες
ποσότητες ύδατος, άποψη βέβαια που δεν προχώρησε126
Ο Μητσόπουλος επέδειξε πλούσια αρθρογραφία στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο
για ζητήµατα που άπτονταν της επιστήµης του, ενώ, σύµφωνα µε τον Α. ∆αµβέργη,
υπήρξε «απαράµιλλος εκλαϊκευτής των επιστηµονικών διδαγµάτων». Σε αυτό το πλαίσιο
και µε στόχο την ευρύτερη διάδοση των φυσικών επιστηµών, ο Μητσόπουλος είχε
συστήσει το 1887 το φοιτητικό «Σύλλογο των Φυσικών Επιστηµών»127. Σηµαντικότερη
ωστόσο υπήρξε η έκδοση του Προµηθέα την περίοδο 1890-1892. Ο Προµηθεύς,
«περιοδικόν σύγγραµµα των φυσικών και εφηρµοσµένων επιστηµών», υπήρξε το πρώτο
περιοδικό µε καθαρά επιστηµονικό περιεχόµενο που απευθυνόταν σε ένα ευρύτερο κοινό.
∆ιευθυντής και επιµελητής ήταν ο Μητσόπουλος και βασικοί συνεργάτες στη σύνταξη οι
Αλέξανδρος ∆. Βάλβης και Νικόλαος Κ. Γερµανός, διδάκτορες του φυσικού τµήµατος και
βοηθοί
124

στο

Πολυτεχνείο.

Με

τον

Προµηθέα

συνεργάστηκαν

καθηγητές

του

Κ. Μητσόπουλος, Στοιχεία Γεωλογίας, Β΄, 591 και Λογοδοσία Τ. Αργυροπούλου, 1898/99, 140.
Βλ. και Κ. Μητσόπουλος, Ο µέγας της Λοκρίδος σεισµός κατά Απρίλιον του 1894, Αθήνα 1895, όπου πέρα
από τις πληροφορίες για τον συγκεκριµένο σεισµό εκτίθενται και γενικότερες γνώσεις σεισµολογίας.
126
Κ. Μητσόπουλος, Τα πότιµα ύδατα των Αθηνών υπό γεωλογικήν και µεταλλευτικήν έποψιν, Αθήνα 1899.
127
Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Α΄, 21.
125
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Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου, καθηγητές της µέσης εκπαίδευσης, αλλά και
διδάκτορες των φυσικών επιστηµών. Ο ίδιος ο Μητσόπουλος δηµοσίευσε πλήθος άρθρων,
ορισµένα από τα οποία υψηλού επιπέδου128.
Ο Προµηθεύς συνήθως µνηµονεύεται για την εµπλοκή του στη διαµάχη που
ακολούθησε τη δηµοσίευση του έργου Natürliche Schöpfungsgeschichte (1868) του Ernst
Haeckel (1834-1919), µε τον τίτλο «Ιστορία της φυσικής δηµιουργίας ή περί της θεωρίας
της εξελίξεως», σε µετάφραση του Σταµατίου ∆. Βάλβη, αδελφού του Αλέξανδρου και
κατόπιν υφηγητή του ποινικού νόµου στη Νοµική Σχολή. Η δηµοσίευση των άρθρων
προκάλεσε την αντίδραση θρησκευτικών κύκλων, ιδιαίτερα των περιοδικών Ανάπλασις
του Ιωάννη Σκαλτσούνη (1824-1905) και Λόγος του γνωστού Απόστολου Μακράκη
(1831-1905), µε αποτέλεσµα ο Προµηθεύς να απαντήσει και να ακολουθήσει µια
σφοδρότατη διαµάχη129. Η θεωρία του ∆αρβίνου είχε γίνει αντικείµενο συζήτησης από το
1870 περίπου, παράλληλα µε τις πρώτες αντιδράσεις που προέρχονταν από θρησκευτικούς
κύκλους, οι οποίοι ουσιαστικά ταύτισαν τον δαρβινισµό µε τον υλισµό130. Λίγο αργότερα
εµφανίστηκαν και στις πανεπιστηµιακές αίθουσες οι πρώτοι υποστηρικτές της, όπως οι
καθηγητές της φυσιολογίας Ιάσων Ζωχιός (1840-1912) και αργότερα ο Ρήγας Νικολαΐδης
(1856-1928). Μάλιστα η περίπτωση του πρώτου απασχόλησε και τη Σύγκλητο, µετά από
καταγγελία καθηγητών της Θεολογικής ότι η διδασκαλία του προκάλεσε «παρανοήσεις
θρησκευτικάς και σκάνδαλα» µεταξύ των φοιτητών, αλλά και µετά από δηµοσιεύµατα που
υποστήριζαν ότι έφθανε σε συµπεράσµατα που έθιγαν την επικρατούσα θρησκεία. Το
θέµα έληξε µετά τη διαβεβαίωση του Ζωχιού ότι «ήθελε διασαφήσει έτι µάλλον το
άσχετον των φυσιολογικών θεωριών προς τας θρησκευτικάς πεποιθήσεις των
ακροωµένων»131. Ανάλογο θέµα δεν απασχόλησε ξανά τις πανεπιστηµιακές αρχές, καθώς
ακόµα και στο εσωτερικό της Θεολογικής Σχολής υπήρχαν φωνές που υποστήριζαν την
ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας, όσο βέβαια δεν προσέβαλλαν και δεν
χλεύαζαν τη θρησκεία.

128

Βλ., ενδεικτικά, Κ. Μητσόπουλος, Περί του ηλίου, Αθήνα 1890 και του ιδίου, Γεωολογική διαµόρφωσις
του ελληνικού εδάφους, Αθήνα 1890, δηλαδή δύο εκτεταµένα άρθρα του που δηµοσιεύτηκαν ακολούθως
αυτοτελώς µε την προσθήκη πολλών εικόνων.
129
Για την παρουσίαση της διαµάχης βλ. Theodore Kritikos, “Science and religion in Greece at the end of the
nineteenth century”, Historein 1 (1999): 35-50 και κυρίως Ειρήνη Μεργούπη Σαβαΐδου, ∆ηµόσιος λόγος περί
επιστήµης στην Ελλάδα, 1870-1900: Εκλαϊκευτικά εγχειρήµατα στο πανεπιστήµιο Αθηνών, στους πολιτιστικούς
συλλόγους και στα περιοδικά, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Ε.Κ.Π.Α./Ε.Μ.Π., Αθήνα 2010, 368-400.
130
Βλ. Ανθή Σωτηριάδου, Η εµφάνιση της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών. ∆εδοµένα από τον ελληνικό χώρο,
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή (Α. Π. Θ.), Θεσσαλονίκη 1990.
131
Π. Σ., 16 Φεβ., 4 και 12 Απρ. 1880.
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Εικ. 37: Κωνσταντίνος Μ. Μητσόπουλος (1844-1911)
(Μάξιµος Ι. Μαραβελάκις, «Οι πρωτεργάται της Γεωλογίας εν Ελλάδι»)

Αναµφίβολα µεταξύ των υποστηρικτών της δαρβινικής θεωρίας πρέπει να
συγκαταλεχθεί και ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Στα εγχειρίδιά του, τα οποία
σηµειωτέον εκδόθηκαν µετά τη διακοπή της κυκλοφορίας του Προµηθέα, αναφέρθηκε στη
«µεγίστη αξία» της εργασίας του ∆αρβίνου «ως περιεχούσης πληθύν διδακτικωτάτων
παραδειγµάτων, µετά µεγίστης ακριβείας παρατηρηθέντων και ευφυέστατα συνδεθέντων»,
µε συνέπεια «σχεδόν άπαντες οι κορυφαίοι των καθ’ ηµάς ζωολόγων και φυτολόγων
απεδέξοντο το ορθόν και βάσιµον αυτής», παραθέτοντας πλήθος γεωλογικών αποδείξεων
υπέρ αυτής. Η θεωρία της εξέλιξης δεν περιοριζόταν µόνο στον ανόργανο κόσµο, καθώς
«άπαντες σχεδόν οι φυσιογνώσται την αποδέχονται ως ορθοτάτην και ως µόνην δυνάµενην
να εξηγήση την γένεσιν του ενόργανου κόσµου», καθώς και οι δύο κόσµοι έχουν κοινή
καταγωγή, χωρίς να διστάσει να αναφερθεί στην καταγωγή του ανθρώπου «εκ πιθήκου
τινος ανθρωποειδούς», να παραπέµψει ακόµα και στον Haeckel και να βάλει κατά του
θρησκευτικού φανατισµού132. Αυτές οι απόψεις απαντούν σε πολλά έργα του, ενώ να
σηµειωθεί ότι το ακαδηµαϊκό έτος 1896-1897 ανέγραψε στα προγράµµατα του
Πανεπιστηµίου ένα δίωρο µάθηµα µε τίτλο «θεωρίαν της εξελίξεως ή δαρβινισµόν υπό
γεωλογικήν έποψιν». Βέβαια, ο Μητσόπουλος υπήρξε θρησκευόµενος άνθρωπος133. Από
το πρυτανικό βήµα ξεκίνησε τον λόγο του µε το «εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν
και την γην» της Γενέσεως, τοποθετώντας όµως στην απέναντι σελίδα της έντυπης

132

Κ. Μητσόπουλος, Στοιχεία Γεωλογίας, Β΄, 281-292.
Η ενεργή συµµετοχή του σε συλλόγους όπως η «Εταιρεία της υπέρ των Πατρίων Αµύνης», της οποίας
στόχος υπήρξε «η ενίσχυσης της Ελληνοπρεπούς ανατροφής και υποστήριξις της πατρίου θρησκείας»,
νοµίζουµε ότι δεν αφήνει αµφιβολίες περί αυτού. Βλ. Έφη Γαζή, «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Ιστορία
ενός συνθήµατος (1880-1930), Αθήνα: Πόλις, 2011, 78-82.
133
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έκδοσης εικόνα µε πιθηκάνθρωπους του Πλειόκαινου134. Φαίνεται να πίστευε σε έναν
∆ηµιουργό που έκτοτε δεν παρενέβαινε στον κόσµο, µε τις προόδους και τα πορίσµατα της
επιστήµης να αποδεικνύουν τη σοφία Του. Ως εκ τούτου θρησκεία και επιστήµη
µπορούσαν κάλλιστα να εναρµονίζονται. Μια τέτοια στάση δικαιολογεί και την
πληροφορία για το µεγάλο ακροατήριο που συγκέντρωναν οι σχετικές πανεπιστηµιακές
παραδόσεις του. Πάντως, µια οριστική άποψη επί αυτού του ζητήµατος απαιτεί την πλήρη
µελέτη της δράσης και του έργου του.
Τέλος, από τη δεκαετία του 1890 ο Μητσόπουλος υποστήριξε την ανάγκη σύστασης
δύο νέων εδρών στο Πανεπιστήµιο. Η πρώτη θα προέκυπτε από τη διαίρεση της έδρας που
κατείχε σε δύο νέες: ορυκτολογίας, πετρογραφίας και κρυσταλλογραφίας, που θα
διατηρούσε ο ίδιος, και γεωλογίας και παλαιοντολογίας, για την οποία έπρεπε να διοριστεί
νέος καθηγητής135. Ο πρώτος λόγος που επέβαλλε αυτό το χωρισµό ήταν η µεγάλη έκταση
του µαθήµατος, που δεν του επέτρεπε να παραδίδει το µάθηµα ακολουθώντας όλες τις
σύγχρονες εξελίξεις. Πράγµατι, σύµφωνα µε τον ίδιο, καθ’ όλη τη διάρκεια της
καθηγεσίας του παρέδιδε ελάχιστα ιστορική γεωλογία και παλαιοντολογία λόγω έλλειψης
χρόνου. Σε αυτό ασφαλώς συνέβαλλε και η απουσία υφηγητών για τα συγκεκριµένα
µαθήµατα, που θα µπορούσαν να ανακουφίσουν το έργο του καθηγητή. Σε ολόκληρη την
περίοδο που εξετάζουµε υποβλήθηκε µόνο µία σχετικά αίτηση από τον Σωκράτη Α.
Παπαβασιλείου (1865-1947). Ο Παπαβασιλείου γεννήθηκε στην Πάρο και σπούδασε στο
φυσικό τµήµα του Πανεπιστηµίου, όπου το 1886 ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ,
συνεχίζοντας τις σπουδές του στην Ακαδηµία του Freiberg136. Το 1892 αιτήθηκε
υφηγεσίας για το µάθηµα της γεωλογίας και ορυκτολογίας, υποβάλλοντας διατριβή που
πραγµατευόταν τα πορίσµατα που προέκυπταν από τη µελέτη των εκρηξιγενών
πετρωµάτων µε τη βοήθεια του µικροσκοπίου137. Μετά την αποδοχή της διατριβής του και
την προφορική εξέταση «περί σεισµών», η Φιλοσοφική δέχθηκε τον Παπαβασιλείου ως
υφηγητή138. Ωστόσο, στο Πανεπιστήµιο φαίνεται ότι δίδαξε µόνο τρία ή τέσσερα χρόνια.
Συµµετείχε παράλληλα στη σύσταση του γεωδυναµικού τµήµατος του Αστεροσκοπείου,
καθώς η σεισµολογία υπήρξε ένα από τα ενδιαφέροντά του, ενώ δηµοσίευσε και δύο
134

Κ. Μ. Μητσόπουλος, Γεωλογική ιστορία της ελληνικής χώρας. Λόγος εκφωνηθείς τη 3η ∆εκεµβρίου 1900
εν τη µεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1901.
135
Βλ. Π. Σ. Φ. Σ., 29 Μαΐ. 1896.
136
Για τον Παπαβασιλείου βλ. Μάξιµος Ι. Μαραβελάκις, «Οι πρωτεργάται της γεωλογίας εν Ελλάδι»,
Annales Géologiques des Pays Helléniques 1 (1947): XXX-XXXI και Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
ΙΘ΄, 561-562.
137
Σωκράτης Α. Παπαβασιλείου, Περί της µικροσκοπικής συστάσεως και κατασκευής των εκρηξιγενών
πετρωµάτων. ∆ιατριβή επί υφηγεσία, Αθήνα 1892.
138
Π. Σ. Φ. Σ., 1 και 9 Οκτ. 1892
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άρθρα στα Comptes rendus της γαλλικής Ακαδηµίας σχετικά µε το µεγάλο σεισµό της
Λοκρίδας τον Απρίλιο του 1894. Ο Παπαβασιλείου υπηρέτησε επίσης στο τµήµα
µεταλλείων του Υπουργείου Οικονοµικών, ασχολούµενος ιδιαίτερα µε τα σµυριδικά
κοιτάσµατα της Νάξου. Επιπλέον, δίδαξε ορυκτολογία στην Ακαδηµία του Ρουσόπουλου
και υπήρξε ενεργό µέλος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου. Ασχολήθηκε ενεργά µε
την πολιτική, εκλεγόµενος µάλιστα για αρκετά χρόνια βουλευτής και γερουσιαστής
Κυκλάδων.
Ο δεύτερος λόγος που επέβαλλε το χωρισµό της έδρας ήταν οι ίδιες οι επιστηµονικές
εξελίξεις και η µεγάλη ανάπτυξη και σπουδαιότητα που είχαν λάβει οι γεωεπιστήµες.
Σύµφωνα µε τον Μητσόπουλο, «κάθε πεπολιτισµένος λαός πρέπει να γνωρίσει την
ανατοµικήν κατασκευήν της γης, εφ’ ης γεννάται, ζη και αποθνήσκει, και ήτις αποτελεί
την πατρίδα του, την περιουσίαν του» 139. Πέρα από την προφανή οικονοµική σηµασία
αυτών των επιστηµών, ο καθορισµός της γεωλογικής και γεωγραφικής διαµόρφωσης της
Ελλάδας αποτελούσε ένα επιτακτικό καθήκον, το οποίο έπρεπε επιτέλους να αναλάβουν
έλληνες επιστήµονες, επαρκώς εκπαιδευµένοι, και όχι µόνο οι ξένοι γεωλόγοι που
επισκέπτονταν τη χώρα. Στη γεωλογία θα έπρεπε να δοθεί ή ίδια σηµασία που
αναγνωριζόταν στην αρχαιολογία, καθώς, όπως ακριβώς αυτή υποστηριζόταν για την
έρευνα των «κειµηλίων της προγονικής ευκλείας», το ίδιο θα έπρεπε να γίνει µε τη
γεωλογία και την παλαιοντολογία, ώστε να ερευνηθεί ο χώρος που ανέδειξε τον ελληνισµό
και που σύµφωνα µε την άποψη που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή συνδεόταν αιτιακά µε
την ανάπτυξη του πολιτισµού.
Ο Μητσόπουλος επέµεινε ιδιαίτερα στο ζήτηµα της δεύτερης έδρας από τη στιγµή
που βρέθηκε κατάλληλος υποψήφιος γι αυτήν, που δεν ήταν άλλος από τον Θεόδωρο Γ.
Σκούφο (1864-1938). Ο Σκούφος γεννήθηκε στην Πάρο και σπούδασε στο φυσικό τµήµα
του Πανεπιστηµίου, όπου το 1888 ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ140. Μετά από
πρόταση του Μητσόπουλου και της Φιλοσοφικής Σχολής αποφασίστηκε να σταλεί ως
υπότροφος στο εξωτερικό για ειδικές σπουδές παλαιοντολογίας141. Έτσι, ο Σκούφος την
περίοδο 1889-1893 σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου κοντά στον παλαιοντολόγο
Karl Alfred von Zittel (1839-1904). Στο διάστηµα αυτό έλαβε επιπλέον οικονοµική
βοήθεια από το Πανεπιστήµιο για την πραγµατοποίηση επιστηµονικών εκδροµών και
139

Π. Σ. Φ. Μ. Σ. 15 ∆εκ. 1904.
Για τον Σκούφο βλ. . Μάξιµος Ι. Μαραβελάκις, «Οι πρωτεργάται της γεωλογίας εν Ελλάδι», Annales
Géologiques des Pays Helléniques 1 (1947): XVI-XVII και Ιωάννης ∆. Κανδήλης, Οι θεµελιωταί των
φυσικών επιστηµών στη νεώτερη Ελλάδα και η εποχή τους, Αθήνα 1976, 121-156.
141
Π. Σ., 12 Νοεµ. και 10 ∆εκ. 1888, 27 Μαΐ. και 30 Σεπ. 1889.
140
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αυτός µε τη σειρά του έστειλε απολιθώµατα142. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα στις
αρχές Νοεµβρίου του 1893 διορίστηκε επιµελητής του Ορυκτολογικού και Γεωλογικού
Μουσείου, διδάσκοντας παράλληλα στη µέση εκπαίδευση143. Με άλλα λόγια, ο Σκούφος
αποτελούσε τον κατάλληλο και πιθανώς µοναδικό υποψήφιο για µια τέτοια έδρα.
Πράγµατι, προτάθηκε οµόφωνα από τη Φυσικοµαθηµατική Σχολή το 1904, καθώς τότε το
Υπουργείο αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτηµα του Μητσόπουλου, παρότι τελικά ο
διορισµός του πραγµατοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα.
Η δεύτερη πρόταση του Μητσόπουλου αφορούσε τη σύσταση έδρας φυσικής
γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο, αποτελώντας µέρος του αγώνα του όχι µόνο για την
αναγνώριση της γεωγραφίας ως φυσιογνωστικής και όχι ως ιστορικής επιστήµης, αλλά και
ευρύτερα για την παραδοχή της φυσικής γεωγραφίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης της
ιστορικής. Η γεωγραφία υπήρξε διεθνώς ένα αντικείµενο που συνδέθηκε µε το έθνος και
την αγάπη προς αυτό, µε «νόµιµη» γεωγραφία να αναγνωρίζεται συνήθως εκείνη που
ελεγχόταν λιγότερο ή περισσότερο από τις κρατικές αρχές και προέκυπτε από την πολιτική
οντότητα του έθνους-κράτους. Παρότι σταδιακά παρατηρήθηκαν προσπάθειες ώστε να
αποτελέσει µια «γέφυρα» µεταξύ της φύσης και του πολιτισµού, η διάκριση µεταξύ
φυσικής και «πολιτικής» γεωγραφίας δεν ήταν εύκολο να αµβλυνθεί144. Στην ελληνική
εκπαίδευση η διδασκαλία της γεωγραφίας υπήρξε συνυφασµένη µε το µάθηµα της
ιστορίας, αρχικά σε ένα κλίµα έντονης αρχαιολατρίας, αργότερα εξυπηρετώντας
συγκεκριµένα εθνικά συµφέροντα, µε αποτέλεσµα τη διαρκή κυριαρχία της ιστορικής
γεωγραφίας145. Ο Μητσόπουλος συνέγραψε εγχειρίδια γεωγραφίας για τη µέση
εκπαίδευση, η απόρριψη των οποίων στους σχετικούς διαγωνισµούς τον οδήγησε στην
έκδοση µαχητικών φυλλαδίων για την υπεράσπιση της θέσης του, ενώ σχετικές νύξεις
απαντούν σε πλήθος άλλων έργων του146. Οι σχετικές αντιθέσεις µεταφέρθηκαν και στο
εσωτερικό της Φιλοσοφικής Σχολής, όταν µε αφορµή συζητήσεις για αναγκαίες έδρες ο

142

Βλ. Π. Σ., 18 Ιουν. 1890 και 29 Ιουλ. 1892.
Πριν από τον Σκούφο στη θέση του επιµελητή συναντάµε τον ορυκτολόγο Εµµανουήλ Μ. Γιαννόπουλο.
144
Marie-Claire Robic, “Geography”, Theodore M. Porter, Dorothy Ross (eds.), The Modern Social Sciences
(The Cambridge History of Science 7), Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
145
Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό αντικείµενο και
ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειµένων. Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, 1988.
146
Βλ. Κ. Μ. Μητσόπουλος, Οι κύριοι Ν. Γ. Πολίτης και Σ. Π. Λάµπρος ως κριταί της Γεωγραφίας µου εν τω
διαγωνισµώ του έτους 1894, Αθήνα 1895 και του ιδίου, Η γεωγραφική επιστήµη ως διδακτικόν µάθηµα εν τοις
Ελλην. σχολείοις και έλεγχος της Γεωγραφίας Γεωργίου Σ. Μεταξά και της κρίσεως των κρινάντων αυτήν,
Αθήνα 1902.
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Μητσόπουλος υποστήριξε τη σύσταση έδρας γεωγραφίας στο φυσικό και όχι το
φιλολογικό τµήµα, προκαλώντας την αντίδραση καθηγητών όπως ο Σπυρίδων Λάµπρος147.
Ακολουθώντας τάσεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στη Γερµανία, ο
Μητσόπουλος υποστήριξε την αιτιακή εξάρτηση του ανθρώπινου πολιτισµού από το
φυσικό περιβάλλον και το κλίµα:
Εκ της µελέτης δε της γηΐνου επιφανείας συνάγοµεν, ότι ου µόνον φυτά και ζώα
ευρίσκονται εις άµεσον σχέσιν προς το ποιόν της γηΐνου επιφανείας, αλλά και οι
άνθρωποι και οι κατά τόπους διάφοροι βαθµοί πολιτισµού και διανοητικής και
βιοµηχανικής µορφώσεως. Όσαι χώραι καταλλήλως υπό των φυσικών δυνάµεων
διεσκευάσθησαν, εκεί ενωρίτατα και ο πολιτισµός εχώρησε και εις ύψιστον σηµείον
πολιτισµού έφθασεν, ενώ άλλαι χώραι διατελούσιν εισέτι εν αγρία ή βαρβάρω
καταστάσει148.

Το καλύτερο παράδειγµα γι’ αυτό προσφέρει ο αρχαιοελληνικός πολιτισµός, όπου η
επενέργεια των φυσικών δυνάµεων οδήγησε σε µια εδαφική µορφολογία και ένα εύκρατο
κλίµα που υπήρξαν ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για την άνθηση αυτού του
πολιτισµού. Στη συγκεκριµένη αντίληψη ο φυσικός νόµος γίνεται ιστορικός νόµος, ως εκ
τούτου η κατανόηση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού προϋποθέτει την κατανόηση του
φυσικού περιβάλλοντος όπου αυτός αναπτύχθηκε, συνεπώς οι φυσιογραφικές επιστήµες
είναι αυτές που µπορούν να τον ερµηνεύσουν και εν τέλει να εξηγήσουν την ελληνική
ιστορία.
Η άποψη που υποστήριζε την αιτιακή επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην
ανθρώπινη συµπεριφορά, τον εθνικό χαρακτήρα και τη διανοητική ανάπτυξη των
ανθρώπων δεν υπήρξε ελληνική ιδιοτυπία, αντιθέτως χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα για τη
δικαιολόγηση της υπεροχής του δυτικού πολιτισµού. Από την άλλη πλευρά, βέβαια,
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου στους έλληνες λόγιους, καθώς ο συνδυασµός της µε τον
ισχυρισµό για τη µεταβολή του κλίµατος και του περιβάλλοντος δια µέσου των αιώνων
οδηγούσε σε οδυνηρά συµπεράσµατα. Σύµφωνα µε τον Μητσόπουλο, «αν πράγµατι το
κλίµα της πατρίδας ηµών ουσιωδώς µετεβλήθη δεν είνε δυνατόν και πάλιν η Ελλην. χώρα
να εκπολιτισθή ως το πάλαι και να διαδραµατίση εν Ανατολή πρόσωπον έξοχο». Αν όλα
αυτά ίσχυαν, η Ελλάδα θα ήταν ανίκανη να προοδεύσει και να δηµιουργήσει ξανά
πολιτισµό. Έτσι, καθήκον των ελλήνων φυσιοδιφών ήταν να αποδείξουν ότι το κλίµα δεν
υπέστη καµία σηµαντική µεταβολή, οπότε η Ελλάδα διατηρούσε τις προϋποθέσεις να

147
148

Π. Σ. Φ. Σ., 29 Μαΐ. 1892 και 5 Ιουν. 1896.
Κ. Μ. Μητσόπουλος, Οι κύριοι Ν. Γ. Πολίτης και Σ. Π. Λάµπρος, 8.
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ανακτήσει την παλαιά της υπεροχή. Ακόµα και αν το φυσικό τοπίο είχε αλλάξει, όπως
υποστήριζαν ξένοι φυσιοδίφες, αυτό οφειλόταν στις επιδροµές των «βαρβάρων» και τις
καταστροφές που προκάλεσαν. Εποµένως, χρέος των σηµερινών Ελλήνων ήταν να
µελετήσουν και να αποκαταστήσουν το περιβάλλον, ώστε να βρεθεί πάλι στην κατάσταση
εκείνη «καθ’ ην ήκµασε ο Ελληνισµός» 149. Αυτός υπήρξε και ένας από τους βασικότερους
λόγους για τους οποίους έπρεπε να υποστηριχθούν οι φυσικές επιστήµες. Ωστόσο, τα
τεκµήρια που χρησιµοποιήθηκαν υπέρ της σταθερότητας του κλίµατος βασίζονταν ως επί
το πλείστον στη σύγκριση εικόνων του καθηµερινού βίου και εθίµων των αρχαίων, όπως
καταγράφονταν στα κείµενα, µε των νεοτέρων Ελλήνων, και όχι σε οποιαδήποτε
πρωτότυπη φυσιογνωστική έρευνα. Πάντως, είναι ευδιάκριτος ο τρόπος µε τον οποίο η
ανάγκη φυσικής εξέτασης της χώρας, συνεπώς και η ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών
προσπαθειών, συσχετίστηκε άµεσα µε τους ευρύτερους εθνικούς στόχους. ∆εν µπορούµε
βέβαια παρά να επισηµάνουµε ότι οποιαδήποτε πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση
σηµειώθηκε τελικά από ξένους επιστήµονες.

Η νεότερη γενιά διδασκόντων

Η ασθένεια και τελικά η αποµάκρυνση του Ορφανίδη από το Πανεπιστήµιο είχε ως
συνέπεια να δηµιουργηθεί πρόβληµα µε τη διδασκαλία της βοτανικής. Ο ίδιος ο
Ορφανίδης ωστόσο, λίγα χρόνια πριν, είχε µεριµνήσει ουσιαστικά για την αντικατάστασή
του. Με αναφορά του προς τη Σύγκλητο ζήτησε την αποστολή υποτρόφου στο εξωτερικό
για σπουδές βοτανικής, ο οποίος ακολούθως θα µπορούσε να διοριστεί αρχικά ως βοηθός
και αργότερα ως καθηγητής του µαθήµατος, «καθόσον εξ’ ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν
δύναταί τις να ελπίζη την αναπλήρωσιν της ελλείψεως ταύτης»150. Η Σύγκλητος
αποδέχθηκε αυτή την πρόταση, αποφασίζοντας τη διενέργεια γραπτού και προφορικού
διαγωνισµού µεταξύ των τελειοφοίτων και των διδακτόρων του Πανεπιστηµίου για την
εκλογή υποτρόφου για τετραετείς σπουδές στο Παρίσι. Ο διαγωνισµός αυτός όµως
αναβλήθηκε προσωρινά λόγω των πολεµικών γεγονότων151. Στο µεταξύ ο διδάκτωρ της
ιατρικής Σπυρίδων Μηλιαράκης ζήτησε να αποσταλεί αυτός ως υπότροφος, κάτι που
αποδέχθηκε η Σύγκλητος, «θεωρούσα κατεπείγουσαν την παρασκευήν καθηγητού της

149

Κ. Μητσόπουλος, Στοιχεία Γεωλογίας, Β΄, 582-590.
Π. Σ., 26 Απρ. 1880.
151
Π. Σ., 28 Ιουν. και 4 Οκτ. 1880.
150
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βοτανικής» και λαµβάνοντας υπόψη την «περί τας επιστήµας ταύτας του ρηθέντος
διδάκτορος κλίσιν», χωρίς όµως να καταργήσει τον διαγωνισµό152. Παράλληλα,
αποφασίστηκε η χορήγηση οικονοµικής βοήθειας στον ∆ιοµήδη Παπαβασιλόπουλο,
διδάκτορα του φυσικού τµήµατος, που σπούδαζε ζωολογία στη Ζυρίχη153. Ο διαγωνισµός
όµως τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε. Με δεδοµένο ότι αίτηση υπέβαλε µόνο ένας
υποψήφιος, ο Ιωάννης Γ. Γεράκης, αριστούχος διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος, που
συνέχιζε τις σπουδές του στη Χαϊδελβέργη κοντά στον καθηγητή Otto Bütschli (18481920), αποφασίστηκε η υποτροφία να δοθεί σε αυτόν154.
Η αποµάκρυνση του Ορφανίδη, ωστόσο, έθεσε επιτακτικά το ζήτηµα της
διδασκαλίας του µαθήµατος της βοτανικής, καθώς οι υπότροφοι χρειάζονταν χρόνο για να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Λίγο καιρό πριν είχε εκδοθεί το διάταγµα σχετικά µε τον
τρόπο πλήρωσης χηρεύουσας έδρας, που προέβλεπε την γνωµοδότηση των σχολών. Ως εκ
τούτου, το Υπουργείο ζήτησε τη γνώµη της Φιλοσοφικής για την υπόδειξη κατάλληλου
προσώπου για την έδρα είτε για την ανάθεση του µαθήµατος σε κάποιο άλλο καθηγητή. Η
Σχολή ζήτησε αρχικά από τον Ηρακλή Μητσόπουλο να αναλάβει το µάθηµα, ωστόσο
αυτός αρνήθηκε, προτείνοντας µε τη σειρά του τον καθηγητή της φαρµακολογίας
Θεόδωρο Αφεντούλη. Η άρνηση του τελευταίου συνοδεύτηκε µε την πρότασή του για την
ανάθεση του µαθήµατος στον Χελδράϊχ, µέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οι
υπότροφοι, πρόταση µε την οποία συµφώνησαν αρκετοί καθηγητές, αναφέροντας µάλιστα
τον Χελδράϊχ ως «δεξιά χειρ του Ορφανίδου». Το Υπουργείο, όµως, αρνήθηκε να
προχωρήσει σε αυτή την ανάθεση, προβάλλοντας ως αιτιολογία τις κατηγορίες που
υπήρχαν εναντίον του Χελδράϊχ και την απουσία διδακτορικού διπλώµατος155. Μετά την
άρνηση της Σχολής να προτείνει κάποιον καθηγητή για τη διδασκαλία του µαθήµατος, το
Υπουργείο προέβη στην ενεργοποίηση του διατάγµατος που προέβλεπε τη διενέργεια
διαγωνισµού, ζητώντας από τη Φιλοσοφική τον ορισµό κριτών. Το Πανεπιστήµιο,
ωστόσο, διαφωνούσε µε αυτό τον θεσµό. Ως εκ τούτου, ακολουθώντας την πάγια
πρακτική του, αρνήθηκε να ορίσει κριτές, υποστηρίζοντας αφενός ότι δεν υπήρχαν
κατάλληλα πρόσωπα για να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο, αφετέρου ότι το σχετικό
διάταγµα ήταν ανεφάρµοστο156. Έτσι, λίγους µήνες αργότερα, στο τέλος Σεπτεµβρίου του
1883, το Υπουργείο ανέθεσε προσωρινά τη διδασκαλία της βοτανικής στον Αφεντούλη.
152

Π. Σ., 7 Μαρ. και 6 Ιουν. 1881.
Λογοδοσία, Β. Λάκωνος, 1880/81, 20.
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Π. Σ., 5 ∆εκ. 1881.
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Π. Σ. Φ. Σ., 11 και 16 Οκτ., 15 Νοεµ. 1882.
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Π. Σ. Φ. Σ., 30 Μαρ. 1883 και Π. Σ., 2 Απρ. 1883.
153

694

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ο Θεόδωρος Αφεντούλης (1824-1893) καταγόταν από τη Ζαγορά και είχε
ανακηρυχθεί διδάκτωρ της ιατρικής στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου157. Στο Πανεπιστήµιο
ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του ως υφηγητής της παθολογικής ανατοµίας και φυσιολογίας
το 1849, για να διοριστεί ως έκτακτος καθηγητής της παθολογικής και γενικής ανατοµίας
το 1852 και ως τακτικός της φαρµακολογίας το 1862, ένα µάθηµα που ήδη δίδασκε από το
1856, διατηρώντας την έδρα µέχρι τον θάνατό του. Ο Αφεντούλης θεωρείται σηµαντική
προσωπικότητα του Πανεπιστηµίου, παρουσιάζοντας ένα πολυσχιδές έργο χαρακτηριστικό
ενός πολυµαθούς λογίου των µέσων του 19ου αιώνα. Η ενασχόλησή του µε τη
φαρµακολογία, όπου τα χρήσιµα στην ιατρική φυτά κατείχαν κεντρικό ρόλο, θεωρήθηκε
εχέγγυο για την επαρκή διδασκαλία της βοτανικής. Μάλιστα, την περίοδο που δίδαξε αυτό
το µάθηµα και για τις ανάγκες της διδασκαλίας του, ο Αφεντούλης προχώρησε στη
µετάφραση και έκδοση του εγχειριδίου του Julius Wiesner (1838-1916), καθηγητή
βοτανικής στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης και ειδικού στη φυσιολογία και ανατοµία των
φυτών, προσπαθώντας να καλύψει ένα υπαρκτό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας158. Ο
Αφεντούλης δίδαξε τελικά ένα δίωρο µάθηµα βοτανικής µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 18911892, οπότε απαλλάχθηκε από αυτό το καθήκον.
Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 1884 υπέβαλε αίτηση υφηγεσίας για το µάθηµα
της βοτανικής ο ∆ηµήτριος Κ. Κουτσοµητόπουλος, γεννηµένος στην Καλαµάτα το 1855,
µε σπουδές βοτανικής στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ159.
Η αίτησή του συνοδευόταν από διατριβή, όπου εξέταζε τη µορφολογία και τη φυσιολογία
των κυριότερων µυκήτων που προσέβαλλαν τα γεωργικά φυτά160. Μετά την αποδοχή της
διατριβής του και την προφορική εξέτασή του στο θέµα «περί του σχηµατισµού του
κορµού και του καυλού των φυτών καθ’ όλην την κλίµακα του φυτικού βασιλείου», ο
Κουτσοµητόπουλος έγινε δεκτός ως υφηγητής της βοτανικής161. Τα επόµενα χρόνια και
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1896-1897 ανέγραψε στα προγράµµατα ένα γενικό µάθηµα
βοτανικής. Επιπλέον, από τον Νοέµβριο του 1885 µέχρι το Αύγουστο 1887 δίδαξε το
157

Για τον Αφεντούλη βλ. Κωνστ. Φ. Σκόκου, Εθνικόν ηµερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν και
γελοιογραφικόν του έτους 1891, Αθήνα 1890, 92-94· Αριστοτέλης Π. Κούζης, Εκατονταετηρίς 1837-1937. Γ΄.
Ιστορία της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1939, 20-21 και Κωνσταντίνος Θ. Σιώκος, Συµβολή εις την ιστορίαν της
έδρας της Φαρµακολογίας του Εθνικού – Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών από της ιδρύσεως αυτού
(1837) µέχρι σήµερον, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Αθήνα 1980, 54-62.
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Ιουλίου Βισνέρου, Στοιχεία Επιστηµονικής φυτολογίας, Τόµος Πρώτος: Ανατοµία και φυσιολογία των
φυτών, Αθήνα 1885 και του ιδίου, Στοιχεία Επιστηµονικής φυτολογίας, Τόµος ∆εύτερος: Οργανογραφία,
συστηµατική περιγραφή των φυτών, βιολογία και ιστορία της φυτολογίας, Αθήνα 1887.
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Οι βιογραφικές πληροφορίες για τον Κουτσοµητόπουλο προέρχονται από το Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 525.
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∆ηµήτριος Κουτσοµητόπουλος, Αι εκ µυκήτων ασθένειαι των κυριωτέρων γεωργικών φυτών βοτανικώς
εξεταζόµεναι. ∆ιατριβή επί υφηγεσία, Αθήνα 1884.
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µάθηµα της δασικής και γεωργικής βοτανικής στο Πολυτεχνείο. Ο Κουτσοµητόπουλος
συνέγραψε αρκετά βιβλία φυσικής ιστορίας και γεωγραφίας για τη µέση εκπαίδευση.
Φαίνεται ότι εργάστηκε και στη γραµµατεία του Πανεπιστηµίου, καθώς τον Μάιο του
1897 ένας ∆ηµήτριος Κουτσοµητόπουλος απολύθηκε επειδή καταχράστηκε την υπογραφή
του πρύτανη, συστήνοντας εκπαιδευτικά εγχειρίδια σε γυµνάσια του έξω ελληνισµού162.
Το ίδιο διάστηµα, όµως, ξεκίνησε η επιστροφή στην Ελλάδα των υποτρόφων του
Πανεπιστηµίου. Τον Ιούνιο του 1884 ο Μηλιαράκης διορίστηκε ως επιµελητής του
Βοτανικού Μουσείου, στη θέση που παρέµενε κενή µετά την απόλυση του Χελδράϊχ. Ο
Σπυρίδων Εµµ. Μηλιαράκης (Εικ. 38) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1856, προερχόµενος από
λόγια οικογένεια, καθώς υπήρξε νεότερος αδελφός του γνωστού Αντωνίου Μηλιαράκη
(1841-1905)163. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου τον
Μάιο του 1876 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ. Το επόµενο έτος πέτυχε στις πρακτικές εξετάσεις
για τη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και αναφέρεται ότι άσκησε για λίγο την
ιατρική στη Μακεδονία. Την περίοδο αυτή ο Μηλιαράκης κάνει αισθητή την παρουσία
του στην ελληνική κοινωνία, µεταφράζοντας καταρχάς ένα γερµανικό εγχειρίδιο φυσικής
ιστορίας για τα γυµνάσια και συγγράφοντας ένα άλλο για τα δηµοτικά σχολεία. Τα βιβλία
αυτά εκδόθηκαν από τον Σύλλογο προς ∆ιάδοσιν Ελληνικών Γραµµάτων και γνώρισαν
δεύτερη έκδοση, καθώς την περίοδο αυτή εισάγεται το µάθηµα της φυσικής ιστορίας στην
κατώτερη και µέση εκπαίδευση. Η συγγραφή σχολικών εγχειριδίων φυσικής ιστορίας
υπήρξε µια δραστηριότητα που ο Μηλιαράκης συνέχισε και αργότερα, ορισµένα δε από
αυτά εγκρίθηκαν από το Υπουργείο ως µοναδικά εγχειρίδια του µαθήµατος. Το 1877
µετέφρασε επίσης και µια πραγµατεία του Zacharias Oppenheimer (1830-1904), καθηγητή
ιατρικής στη Χαϊδελβέργη, σχετικά µε την επίδραση του κλίµατος στον άνθρωπο και του
ρόλου του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισµού164.
Ο Μηλιαράκης συνεργάστηκε στενά µε την Εστία, ένα περιοδικό στις σελίδες του
οποίου παρουσιάστηκε αρκετά και θετικά το έργο του ∆αρβίνου. Το 1877 ο Μηλιαράκης
µετέφρασε το έργο του ∆αρβίνου “A biographical sketch of an infant” (1877), όπου
παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις του πάνω στο παιδί του165. Η συγκεκριµένη ήταν η
πρώτη µετάφραση που έγινε σε ελληνικό περιοδικό έργου «του ριζικού αναµορφωτή και
νέου ιδρυτή όλων των φυσικών επιστηµών», σύµφωνα µε τον Μηλιαράκη. Τον Ιούνιο του
162

Βλ. Π. Σ., 14 Μαΐ. 1897.
Για τον Σπ. Μηλιαράκη βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΖ΄, 132 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία Β΄,
22-23.
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Z. Oppenheimer, Περί της επιδράσεως του κλίµατος επί του ανθρώπου, Αθήνα 1877.
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Σπ. Μηλιαράκης, «Καρόλου ∆άρβιν. Βιογραφικόν σχεδίασµα µικρού τινος παιδιού», Εστία 4 (1877): 817824.
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1879 ανήγγειλε την έκδοση ανθρωπολογίας «επί τη βάσει της θεωρίας της αναπτύξεως
(δαρβινισµού)»166, ενώ έναν µήνα αργότερα δηµοσίευσε ξανά στην Εστία µια βιογραφία
του ∆αρβίνου167. Πρόκειται για αυτή που είχε γράψει ο William Thierry Preyer (18411897), καθηγητής φυσιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Ιένας, µε σηµαντικό έργο στην
εξελικτική ψυχολογία. Τον επόµενο χρόνο ο Μηλιαράκης τύπωσε ολοκληρωµένο το
κείµενο του Preyer σε αυτοτελές φυλλάδιο, αποδίδοντας αυτή την πρωτοβουλία στα όσα
είχαν συµβεί στο Πανεπιστήµιο αναφορικά µε τη διδασκαλία του Ι. Ζωχιού,
επισηµαίνοντας για τους επικριτές της δαρβινικής θεωρίας: «είναι δε λυπηρόν όντως, ότι
απανταχού µεν, ιδίως δ’ εν Ελλάδι, οι πολλοί σχηµατίζουσι κρίσεις και διαλέγονται εκ του
προχείρου περί πάντων, χωρίς ουδ’ εξ επιπολής να ενέκυψαν ποτέ εις την σπουδήν του
αντικειµένου εφ’ ου αντιδοξούσιν, όπως συµβαίνει και εις τους πλείστους των παρ’ ηµίν
καταφεροµένων κατά των θεωριών του ∆άρβιν»168. Το 1883, την περίοδο που ο
Μηλιαράκης βρισκόταν στη Γερµανία, δηµοσιεύτηκε στην Εστία άλλο ένα ανώνυµο
άρθρο, όπου εκθέτονταν τα βασικά πορίσµατα της δαρβινικής θεωρίας, το οποίο έχει
αποδοθεί σε αυτόν169. Πάντως, ο Μηλιαράκης υπήρξε ένας από τους πρώτους ένθερµους
υποστηρικτές της θεωρίας του ∆αρβίνου στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων και των
θεωριών για την καταγωγή του ανθρώπου. «Το ζήτηµα της καταγωγής του ανθρώπου από
κλάδου των Πρωτευόντων», υποστήριξε αργότερα, «έπαυσε να είνε υπόθεσις, αποτελεί δε
νυν ιστορικόν γεγονός»170.
Με την υποτροφία του Πανεπιστηµίου ο Μηλιαράκης σπούδασε βοτανική την
τριετία 1881-1884 στο Πανεπιστήµιο του Würzburg, όπου έλαβε ξανά διδακτορικό
δίπλωµα171. Στο Würzburg δίδασκε ο διάσηµος βοτανικός Julius von Sachs (1832-1897),
περίφηµος ως ερευνητής, συγγραφέας και δάσκαλος και περιζήτητος από όλα τα
γερµανικά πανεπιστήµια, ο οποίος θεωρείται θεµελιωτής του κλάδου της φυσιολογίας των
φυτών και υποστηρικτής της εισαγωγής πειραµατικών µεθόδων στη βοτανική172. Η
διδασκαλία του Sachs, και γενικότερα η γερµανική πανεπιστηµιακή φιλοσοφία, άσκησαν
σηµαντική επίδραση στον Μηλιαράκη. Στην πρώτη του κιόλας έκθεση προς την
Πρυτανεία ως επιµελητής του Βοτανικού Μουσείου περιέγραψε το νέο ρόλο που θα
166

∆ελτίον της Εστίας, αριθ. 130, 24 Ιουνίου 1879.
Σπ. Μηλιαράκης, «Κάρολος ∆άρβιν», Εστία 8 (1879): 451-456.
168
W. Preyer, Κάρολος ∆άρβιν, Αθήνα 1880, 5.
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«Σύντοµος εξήγησις της δαρβινείου θεωρίας», Εστία 16 (1883): 41-44, 118-121. Για την απόδοση στον
Μηλιαράκη βλ. Κώστας Κριµπάς, «Ο δαρβινισµός στην Ελλάδα, τα πρώτα βήµατα», 93.
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Σπ. Μηλιαράκης, Περί των ηµετέρων προγόνων, Αθήνα 1908. Η έµφαση στο πρωτότυπο.
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∆εν είναι σαφές κατά πόσο το Spyridon Miliarakis, Die Verkieselung lebender Elementarorgane bei den
pflanzen, Würzburg 1884, αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του
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Martin Bopp, “Julius von Sachs”, C. C. Gillispie (ed.), Dictionary of Scientific Biographies, 12, 58-60.
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έπρεπε να διαδραµατίζει τόσο το Μουσείο όσο και η βοτανική επιστήµη γενικότερα173. «Η
χρησιµότης ιδρύµατος τινος και κυρίως επιστηµονικού δεν εκδηλούται δια του πλούτου,
της πληθύος και της αξίας των εν αυτώ συλλογών, αλλ’ εκ των ωφελειών ας
προσπορίζεται εξ’ αυτού η επιστήµη, ή εκ της διαδόσεως γνώσεων δι’ αυτού». Εάν
παλαιότερα βοτανική επιστήµη θεωρούνταν «κυρίως η γνώσις και η τάξις των φυτών κατά
γένη και τάξεις και είδη και η ονοµατοθεσία αυτών», εάν τα φυτά αντιµετωπίζονταν µόνο
ως φορείς ιαµατικών ιδιοτήτων, εάν οι βοτανικοί θεωρούσαν ως κύριο καθήκον τους τη
διόρθωση των αρχαίων κειµένων και την εξυπηρέτηση των αναγκών της ανθοκοµίας και
της γεωπονίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα η βοτανική είχε σηµειώσει
σηµαντικές προόδους, αναγνωριζόταν πια ως κλάδος των φυσικών επιστηµών και η
έρευνα µε τη βοήθεια του µικροσκοπίου αποτελούσε τη βάση κάθε βοτανικής εργασίας.
Το χρονικό διάστηµα που ο Μηλιαράκης διατηρούσε την επιµέλεια του Βοτανικού
Μουσείου, και έχοντας προφανώς βλέψεις στην πανεπιστηµιακή έδρα, προέβη σε µια
δριµεία κριτική του εγχειριδίου του Αφεντούλη, κατηγορώντας τον για σοβαρά
µεταφραστικά λάθη, που αποδείκνυαν σοβαρές παρανοήσεις της βοτανικής και των
νεοτέρων προόδων της174. Ο ίδιος ο Αφεντούλης στον πρόλογο του εγχειριδίου είχε
αναφερθεί εµµέσως στον Μηλιαράκη και τις απόψεις του: «Αν αφαιρέσωµεν το
κοινωνικόν διάφορον από των επιστηµών, περιπίπτουσιν αύται εις θεωρήµατα άγονα,
ολίγων µόνον ιδεολόγων ικανά να επισπάσωνται την προσοχήν· ουδέ ήθελεν από των
επιστηµών προέλθει το τεράστιον εκείνο όφελος, εξ ου και δι’ ου ανεµορφώθη ούτως
ειπείν η ανθρώπινος κοινωνία εν τοις νυν χρόνοις. Ό,τι και αν λέγωσιν οι περί τον Sachs, η
φυτολογία δεν διδάσκεται από των σχηµάτων, ούτε καλλιεργείται εν τω δωµατίω υπό το
µικροσκόπιον, λαµβανοµένης της ύλης από του προτεθειµένου ανθοδοχείου»175.
Παράλληλα, ο Αφεντούλης ως πρύτανης αργότερα, αφού εξήρε την οργάνωση του
Ορυκτολογικού Μουσείου, περιέγραψε µε τα µελανότερα χρώµατα το Βοτανικό,
διαπιστώνοντας µεγάλη αταξία και αµέλεια και καυτηριάζοντας την ανυπαρξία
συστηµατικού καταλόγου176.
Το Νοέµβριο του 1886 το Υπουργείο επανήλθε στο ζήτηµα της έδρας της βοτανικής,
ζητώντας ξανά τη γνωµοδότηση της Φιλοσοφικής. Υποψηφιότητα για την έδρα έθεσαν οι
Χελδράϊχ, Μηλιαράκης και Κουτσοµητόπουλος, ενώ ο πατέρας του Γεράκη ζήτησε την
173

Βλ. Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1883/84, 112-118.
Σ. Μηλιαράκης, Επίκρισις της µεταφράσεως των Στοιχείων Επιστηµονικής Φυτολογίας του Ι. Βισνέρου υπό
Θ. Αφεντούλη, Αθήνα 1886 και Σπυρίδωνος Μηλιαράκη, Το δεύτερον βοτανικόν δηµοσίευµα του Κου Θ.
Αφεντούλη, Αθήνα 1886.
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Ι. Βισνέρου, Στοιχεία Επιστηµονικής φυτολογίας, Α΄, ια΄.
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Π. Σ., 24 Οκτ. 1887 και Λογοδοσία Θ. Αφεντούλη, 1887/88, 71-72.
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αναβολή της συζήτησης µέχρι την επιστροφή του γιου του από το Παρίσι. Μετά από
συζήτηση, κατά την οποία εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, η Σχολή κατέληξε στην
απόφαση ότι το µάθηµα διδασκόταν «επαρκώς και ευδοκίµως» από τον Αφεντούλη, ως εκ
τούτου ζητούσε από το Υπουργείο να µην επιµείνει «επί του παρόντος» στην πλήρωση της
έδρας από κάποιο άλλο πρόσωπο177. Αυτή ήταν και η τελευταία προσπάθεια του Χελδράϊχ
να καταλάβει πανεπιστηµιακή έδρα, παρότι συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο
Πανεπιστήµιο. Πράγµατι, πέρασαν αρκετά χρόνια µέχρι να συζητηθεί ξανά το ζήτηµα,
κάτι που τελικά συνέβη τον Απρίλιο του 1893. Αυτή τη φορά ως υποψήφιοι
παρουσιάστηκαν µόνο ο Μηλιαράκης και ο Κουτσοµητόπουλος. Μετά τη θετική εισήγηση
καθηγητών του φυσικού τµήµατος, όπως ο Χρηστοµάνος, ο Αργυρόπουλος και ο
∆αµβέργης, οι οποίοι τόνισαν ιδιαίτερα την πειραµατική διάσταση που εισήγαγε ο
Μηλιαράκης στη µελέτη της βοτανικής, ο τελευταίος έλαβε το χρίσµα της Σχολής µε
συντριπτική πλειοψηφία178. Έτσι, ο Μηλιαράκης διορίστηκε ως τακτικός καθηγητής της
βοτανικής, έδρα που διατήρησε µέχρι την απόλυσή του από το Πανεπιστήµιο τον
Ιανουάριο του 1918. Ο Μηλιαράκης πέθανε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του επόµενου
έτους.

Εικ. 38: Σπυρίδων Εµ. Μηλιαράκης (1852-1919)
(Εστία, τόµ. 37, 1894)

Ο Μηλιαράκης δίδασκε συνήθως ένα τετράωρο µάθηµα βοτανικής, διατρέχοντας
την ανατοµία, τη φυσιολογία, τη µορφολογία και τη συστηµατική ταξινόµηση των φυτών.
Παράλληλα, πραγµατοποιούσε µικροσκοπικές επιδείξεις, ενώ στο γύρισµα του αιώνα
προσέθεσε ένα µάθηµα περί φαρµακευτικών φυτών, απευθυνόµενο προφανώς στους
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Π. Σ. Φ. Σ., 17 Νοεµ. 1886.
Π. Σ. Φ. Σ., 5 Απρ. 1893.
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φοιτητές της Ιατρικής και του Φαρµακευτικού Σχολείου, οι όποιοι αποτελούσαν άλλωστε
και το µεγαλύτερο µέρος του ακροατηρίου του. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας του
εξέδωσε ένα ογκώδες εγχειρίδιο βοτανικής, βασισµένο, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, στο
εγχειρίδιο του Sachs αναφορικά µε τη φυσιολογία των φυτών και κυρίως στο περίφηµο
εγχειρίδιο του Eduard Adolf Strasburger (1844-1912), επικεφαλής του Βοτανικού
Ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου της Βόννης179. Μεγάλο µέρος του προλόγου του
αφιερώθηκε στο ζήτηµα της ελληνικής βοτανικής ορολογίας και ιδιαίτερα της
ονοµατολογίας, ένα θέµα που τον είχε απασχολήσει από νωρίτερα, καθώς εξακολουθούσε
να προκαλεί σύγχυση λόγω της ταυτόχρονης χρήσης λατινικών, αρχαιοελληνικών και
νεοελληνικών ονοµασιών180. Ο Μηλιαράκης ασχολήθηκε ερευνητικά µε τα θαλάσσια
φύκια, δηµοσιεύοντας στην Αθήνα λίγες µελέτες στη γερµανική γλώσσα.
Επί καθηγεσίας Μηλιαράκη ιδρύθηκε το βοτανικό εργαστήριο του Πανεπιστηµίου,
µε διάταγµα της 26ης ∆εκεµβρίου 1894181. Σε αυτό υποχρεώνονταν να ασκούνται οι
δευτεροετείς φοιτητές του φυσικού τµήµατος και του Φαρµακευτικού Σχολείου, ενώ οι
φοιτητές της Ιατρικής έπρεπε να παρακολουθούν απλώς επιδείξεις ανατοµίας και
µορφολογίας φυτών, ιδιαίτερα των φαρµακευτικών και των χρήσιµων στον καθηµερινό
βίο. Το βοτανικό εργαστήριο ξεκίνησε να λειτουργεί τον επόµενο χρόνο, λόγω
καθυστέρησης στην παραλαβή των µικροσκοπίων που είχαν παραγγελθεί, ωστόσο λόγω
του περιορισµένου αριθµού τους οι ασκήσεις περιορίστηκαν κατά πολύ σε σχέση µε την
αρχική πρόβλεψη182. Το εργαστήριο λειτούργησε αρχικά στα υπόγεια του Πανεπιστηµίου,
ενώ αργότερα χρησιµοποιήθηκε και ο Βοτανικός Κήπος. Λόγω έλλειψης χώρου και
ανεπάρκειας χρηµάτων, τα επόµενα χρόνια ασκούνταν κυρίως φοιτητές του φυσικού
τµήµατος, και µάλιστα σε αρκετά µικρότερους αριθµούς σε σχέση µε άλλα εργαστήρια και
φροντιστήρια, δεδοµένου επίσης ότι τα σχέδια των καθηγητών του φυσικοµαθηµατικού
τµήµατος για την οικοδόµηση ενός ξεχωριστού Μεγάρου Φυσιογραφικών Επιστηµών δεν
ευοδώθηκαν183. Ο Μηλιαράκης, αµέσως µετά την ανάληψη της καθηγεσίας, αγωνίστηκε
επίσης ώστε να διοριστεί ξανά ο Χελδράϊχ ως επιµελητής του Βοτανικού Μουσείου, κάτι
που τελικά κατόρθωσε αρκετά χρόνια αργότερα184. Ωστόσο, µετά τον θάνατο του
179

Σπυρ. Μηλιαράκης, Εγχειρίδιον Βοτανικής, Αθήνα 1903.
Το τµήµα αυτό του προλόγου εκδόθηκε σε αυτοτελές φυλλάδιο: Σπυρ. Μηλιαράκης, Περί ελληνικών
βοτανικών όρων [Απόσπασµα εκ του προλόγου του Εγχειριδίου Βοτανικής], Αθήνα 1904. Βλ. επίσης Σπ.
Μηλιαράκης, Περί αφοµοιώσεως των φυτών, Αθήνα 1885.
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Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 103-106.
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Λογοδοσία Α. ∆. Κυριακού, 1895/96, 252-254.
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τελευταίου, ο Μηλιαράκης ζήτησε το διορισµό ξένου επιµελητή ή την αποστολή
υποτρόφου ειδικά για αυτό το σκοπό, καθώς θεωρούσε ότι «ουδείς των παρ’ ηµίν
ασχολείται εµβριθώς και αποκλειστικώς περί του κλάδου τούτου της βοτανικής»185.
Ο Μηλιαράκης σε ολόκληρη τη σταδιοδροµία του δεν έπαψε να τονίζει τις
µεταβολές που είχαν επέλθει µε την πάροδο του αιώνα στη βοτανική. Αν κάποτε αυτή
υπήρξε «απλά της Ιατρικής υπηρέτης», τώρα αποτελούσε µία «θετική» και όχι
«περιγραφική» επιστήµη. Η υιοθέτηση των µεθόδων της φυσικής και της χηµείας, η
πραγµατοποίηση «θετικών» παρατηρήσεων και η χρήση πειραµάτων υπήγαγαν τη µελέτη
των φυτών «εν τοις νόµοις της Μηχανικής», ενώ η δαρβινική θεωρία συνέδεσε όλες τις
φυσιογνωστικές επιστήµες, οδηγώντας σταδιακά στην εδραίωση της «Βιολογίας», δηλαδή
της επιστήµης που ερευνά «άπαντα τα επί της γης ζώντα όντα µετά του ανθρώπου». Ο
Μηλιαράκης επηρεάστηκε βαθύτατα από τη γερµανική φιλοσοφία της εποχής και την
ιδεολογία της Wissenschaft, θαυµάζοντας το «γερµανικόν πνεύµα» ως «υπέρ παν άλλο
βαθύ, ερευνητικόν και επίµονον». Σύµφωνα µε αυτόν, «κύριος χαρακτήρ πάσης γνησίας
Επιστήµης είνε η ζήτησις της αλήθειας», ενώ τα επιστηµονικά εργαστήρια αποτελούν τους
µοναδικούς τόπους «εν οις ζητείται η αλήθεια». Πίστευε επίσης στην «ανυπαρξία στενής
σχέσης µεταξύ της ιδεώδους τάσεως προς έρευναν των προβληµάτων της ζωής και της
πρακτικής εφαρµογής των αποτελεσµάτων ταύτης προς τον βίον». Ως εκ τούτου, η
βοτανική δεν θα έπρεπε να συγχέεται µε πρακτικούς κλάδους όπως η δασονοµία ή η
γεωπονία, οι οποίοι το µόνο κοινό που είχαν µε αυτή ήταν «ότι ασχολούνται περί τα αυτά
όντα». Αντιθέτως, «η Βοτανική, βαδίζουσα ωρισµένην θεωρητικήν οδόν, δεν δύναται να
δώση την χείρα εις επιστήµας πρακτικάς, αίτινες τρέφονται υπ’ αυτής, αφ’ ων όµως η ιδία
ουδέν προσπορίζεται όφελος». Ακόµα και οι βοτανικοί κήποι «δεν είνε κήποι
διασκεδάσεως, ούτε ανθοκοµεία, εν οις τον κοινόν θα θαυµάση ποικίλας και ωραίας
µορφάς ανθέων και φυτών του καλλωπισµού, ούτε φυτώρια γεωπονικά, εν οις θα εύρωµεν
ωραίας οπώρας προς µεταφύτευσιν εις τους ιδιωτικούς κήπους», αλλά καθένας από αυτούς
«είνε αποκλειστικώς Κήπος του καθηγητού της Βοτανικής, των ειδικών βοτανικών, των
φοιτητών και παντός φιλοβοτάνου θέλοντος να σπουδάση το φυτόν». Επιµένοντας ο
Μηλιαράκης στην ανιδιοτελή έρευνα της αλήθειας, διαχωρίζοντας έτσι τη στάση του από
συναδέλφους που επιζητούσαν θεωρητικά τη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις
κοινωνικές ανάγκες, δεν σταµάτησε να επαναλαµβάνει το ακόλουθο χωρίο του

185

Λογοδοσία Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, 1901/02, 140-42.
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Αριστοτέλη: «το ζητείν απανταχού το χρήσιµον ήκιστα αρµόζει τοις µεγαλοψύχοις και
τοις ελευθέροις!»186
Τη δεκαετία του 1880 εµφανίστηκαν οι πρώτες αιτήσεις υφηγεσίας και για το
µάθηµα της ζωολογίας. Τον Οκτώβριο του 1882 υπέβαλε αίτηση στη Φιλοσοφική ο
∆ιοµήδης Ν. Παπαβασιλόπουλος (1855-1933). Γεννηµένος στην Πάτρα, ανακηρύχθηκε
διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου και συνέχισε σπουδές ζωολογίας στο
Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, για τις οποίες έλαβε µια µικρή οικονοµική βοήθεια από το
Πανεπιστήµιο. Η αίτησή του συνοδευόταν από διατριβή σχετικά µε «το πρωτόπλασµα και
τα ζωικά αυτού προϊόντα». Ύστερα από δύο αναβολές της συζήτησης, ο Ηρακλής
Μητσόπουλος ως αρµόδιος καθηγητής θεώρησε τη διατριβή πρόχειρα γραµµένη, ζητώντας
τη συµπλήρωσή της. Πράγµατι, ο Παπαβασιλόπουλος υπέβαλε συµπληρωµατική διατριβή
σχετικά µε τα αισθητήρια µέρη του δέρµατος των ζώων. Παρότι η διατριβή έγινε δεκτή, ο
Παπαβασιλόπουλος τελικά δεν προσήλθε για προφορική εξέταση187. Ενδεχοµένως να τον
απέτρεψε µία άλλη αίτηση υφηγεσίας που συζητήθηκε παράλληλα µε τη δική του, εκείνη
του Νικολάου Αποστολίδη.
Ο Νικόλαος Χ. Αποστολίδης (Εικ. 39) γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1856 στο Βόλο
και ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του στην Αθήνα188. Το 1875 γράφτηκε στο
φυσικό τµήµα του Πανεπιστηµίου, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα, πριν ολοκληρώσει τις
σπουδές του, µετέβη στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, όπου το 1879 έλαβε δίπλωµα.
Συνέχισε τις σπουδές του στη Σορβόννη, όπου την 29η ∆εκεµβρίου 1881 ανακηρύχθηκε
διδάκτωρ φυσικών επιστηµών. Η διατριβή του είχε τον τίτλο Anatomie et développement
des Ophiures και πραγµατευόταν την ανάπτυξη και την εµβρυολογία των οφίουρων, µιας
τάξης των εχινοδέρµων. Η επιτροπή του αποτελούνταν από τον ζωολόγο Henri de LacazeDuthiers (1821-1901), ο οποίος είχε θεσµοθετήσει την εργαστηριακή εξάσκηση των
φοιτητών, τον γεωλόγο Edmond Hébert (1812-1890) και τον βοτανικό Pierre Etienne
Simon Duchartre (1811-1894). Παράλληλα, ο Αποστολίδης δηµοσίευσε ορισµένα σχετικά
άρθρα στα Comptes rendus της γαλλικής Ακαδηµίας και σε ορισµένα άλλα περιοδικά.

186

Τα διάφορα παραθέµατα προέρχονται από τα ακόλουθα έργα του Μηλιαράκη: Βοτανικά µελετήµατα.
Τεύχος Πρώτον: Εισαγωγή εις την Βοτανικήν, Würzburg 1882· Περί πρωτοπλάσµατος. Λόγος εισιτήριος εις το
µάθηµα της βοτανικής εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω, Αθήνα 1893· Η σηµασία των βοτανικών
κήπων και η κατάστασις του Βοτανικού Κήπου Αθηνών, Αθήνα 1896· Περί της σηµασίας των Βοτανικών
Εργαστηρίων. Λόγος εκφωνηθείς τη 28 Ιουνίου 1904 επί τοις εγκαινίοις του Βοτανικού Εργαστηρίου του
Εθνικού Πανεπιστηµίου [Αθήνα χ. χ.] και Αι αναµορφωτικαί τάσεις εν Γερµανία ως προς την διδασκαλίαν της
φυσικής ιστορίας [Ανάτυπο από το ∆ελτίο της Φυσιοδιφικής Εταιρίας]. Η έµφαση, όπου υπάρχει, προέρχεται
από τα πρωτότυπα.
187
Π. Σ. Φ. Σ., 11 Οκτ. και 15 Νοεµ. 1882, 10 Ιαν. και 23 Μαρ. 1883.
188
Για τον Αποστολίδη βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Ε΄, 236 και Μ. Κ. Στεφανίδης, Ιστορία, Β΄, 23.
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Εικ. 39: Νικόλαος Χ. Αποστολίδης (1856-1919)
(Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης, Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής)

Επανερχόµενος στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 1883 αιτήθηκε υφηγεσίας για το
µάθηµα της ζωολογίας, υποβάλλοντας διατριβή σχετική µε το θέµα της διδακτορικής του
διατριβής στο Παρίσι189. Ο Ηρακλής Μητσόπουλος επεσήµανε την έλλειψη σχηµάτων, η
οποία την καθιστούσε «ακατάληπτο» ακόµα και από ειδικούς, µε αποτέλεσµα ο
Αποστολίδης να τη συµπληρώσει και να την υποβάλει ξανά190. Εντωµεταξύ, µε εντολή της
Κυβερνήσεως προετοίµασε την ελληνική συµµετοχή σε αλιευτική έκθεση στο Λονδίνο,
όπου συµµετείχε και ο ίδιος. Μετά την επιστροφή του, τον Νοέµβριο του 1883 εξετάστηκε
επιτυχώς από τη Φιλοσοφική στο θέµα «περί κυψελίδος», κρινόµενος παµψηφεί άξιος για
την υφηγεσία της ζωολογίας191, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να διδάσκει σε γυµνάσια της
Αθήνας. Μάλιστα αργότερα συνέγραψε σχολικά εγχειρίδια ζωολογίας και φυσικής
ιστορίας. Ως υφηγητής δίδασκε επί τρεις ώρες εβδοµαδιαίως το «ειδικό µέρος» της
ζωολογίας, επικεντρωµένος προφανώς στους φοιτητές του φυσικού τµήµατος. Μετά το
θάνατο του Ηρ. Μητσόπουλου, η Σχολή πρότεινε οµόφωνα τον Αποστολίδη για την
κατάληψη της έδρας και το Υπουργείο προχώρησε στο διορισµό του το 1894 ως τακτικού
καθηγητή, αναλαµβάνοντας επιπλέον και τις ζωολογικές συλλογές του Φυσιογραφικού
Μουσείου, που τώρα µετονοµάστηκαν σε Ζωολογικό Μουσείο192. Ο Αποστολίδης δίδαξε
στο Πανεπιστήµιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1916, όταν στο πλαίσιο της υπηρεσιακής
κυβέρνησης υπό τον Σπυρίδωνα Λάµπρο του ανατέθηκε το Υπουργείο Οικονοµικών.

189

Νικόλαος Χ. Αποστολίδης, Ζωολογικαί µορφολογικαί µελέται. Οποία τις η θέσις των οφιαστέρων εν τοις
εχινοδέρµοις;, Αθήνα 1882.
190
Π. Σ. Φ. Σ., 10 Ιαν. και 23 Μαρ. 1883.
191
Π. Σ. Φ. Σ., 17 Νοεµ. 1883.
192
Π. Σ. Φ. Σ., 19 Σεπ. 1894.
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Όµως, σύντοµα αποχώρησε λόγω σοβαρής ασθένειας και τελικά πέθανε στις 9 Μαΐου
1919.
Ο Αποστολίδης δίδαξε στο Πανεπιστήµιο δύο ξεχωριστά µαθήµατα ζωολογίας, ένα
για τους φοιτητές του φυσικού τµήµατος και ένα άλλο για τους φοιτητές της Ιατρικής και
του Φαρµακευτικού Σχολείου. Αµέσως µετά τον διορισµό του ζήτησε τη σύσταση
ζωολογικού φροντιστηρίου, καθώς κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε πειστεί για την
αξία της εργαστηριακής διδασκαλίας193. Πράγµατι, µε διάταγµα της 3ης Ιανουαρίου 1895
συστήθηκε το ζωολογικό φροντιστήριο για την άσκηση των φοιτητών του φυσικού
τµήµατος και του Φαρµακευτικού Σχολείου «εις ζωοτοµάς, χειρισµόν του µικροσκοπίου,
αναγνώρισιν και καθορισµόν ζώων, µεθόδους συλλογής και συντηρήσεως αυτών»194.
Ωστόσο, τα επόµενα χρόνια το φροντιστήριο παρακολούθησαν µόνο οι φοιτητές του
φυσικού τµήµατος.
Ο Αποστολίδης από τον εισιτήριό του λόγο κατά την έναρξη των παραδόσεών του
τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο του πειράµατος στην ανάπτυξη της ζωολογίας και των
εργαστηρίων στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία195. Έχοντας ως πρότυπο το έργο του
δασκάλου του Lacaze-Duthiers, πρότεινε τη σύσταση «επιθαλάσσιων» εργαστηρίων για
την πειραµατική µελέτη της θαλάσσιας ζωής, η οποία άλλωστε αποτέλεσε το κύριο
ενδιαφέρον του. Αναφορικά µε το γενικότερο ρόλο των φυσικών επιστηµών, ο
Αποστολίδης ασπαζόταν το γενικότερο θετικιστικό κλίµα που είχε αναπτυχθεί στο
φυσικοµαθηµατικό τµήµα: «η ανθρώπινη πρόοδος επί τοσούτον εξωµοιώθη τη επιστήµη,
ώστε φαίνονται αµφότεραι όροι απαραίτητοι του πολιτισµού», ενώ «η ανάπτυξις της
επιστήµης είναι όρος απαραίτητος της ευηµερίας έθνους τινός, το δε έθνος, το παραµελούν
την επιστήµην, µοιραίως θα εξαφανισθή». Ωστόσο, συµφωνώντας σε αυτό το σηµείο µε
τον Μηλιαράκη, προέκρινε την ανιδιοτελή επιστηµονική έρευνα: «αι αφηρηµέναι
ανακαλύψεις εν τη επιστήµη είναι τη αληθεία τα θεµέλια του νεωτέρου πολιτισµού. Ο
υπέρ της επιστήµης ενδιαφερόµενος οφείλει να καταγίνηται, όπως προοδεύση η επιστήµη
και ουχί χάριν µόνον των εφαρµογές αυτής», καθώς αυτές «επέρχονται εκ της
υπερχειλιζούσης επιστήµης». Μόνο αν «αναπτύξωµεν εν πρώτοις την θεωρητικήν
επιστήµην» τότε «τάχιστα θα επέλθωσιν εκ τάυτης τα χρήσιµα ηµίν»196. Με άλλα λόγια,
την εποχή που καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για την αυτονόµηση των
193

Π. Σ., 19 Νοεµ. 1894.
Νόµοι και διατάγµατα (1886-1895), 101-103.
195
Βλ. Ν. Χ. Αποστολίδης, Τα θαλάσσια ζώα και τα επιθαλάσσια εργαστήρια. Εισιτήριος λόγος εις το µάθηµα
της ζωολογίας εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω τη 3 Νοεµβρίου 1894, Αθήνα 1894.
196
Στο ίδιο, 20-22.
194
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φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, µε τη χρησιµότητα και τις εφαρµογές τους να αποτελούν
την

αιχµή

του

δόρατος,

παρατηρούµε

µια

νεότερη

γενιά

καθηγητών

του

φυσικοµαθηµατικού τµήµατος να προβάλλει την ανιδιοτελή επιστηµονική έρευνα.
Η φυσική ιστορία, λοιπόν, υπήρξε ένας επιστηµονικός κλάδος που καταρχάς
διδάχθηκε στο Πανεπιστήµιο µε στόχο την εκπαίδευση των ιατρών και των
φαρµακοποιών. Ως εκ τούτου, για πολλά χρόνια προωθήθηκε ως µια καθαρά περιγραφική
επιστήµη, η οποία επιπλέον επιφορτίστηκε µε το σηµαντικό καθήκον της εξερεύνησης και
καταγραφής της ελληνικής φύσης. Το ελληνικό έθνος έπρεπε να γνωρίσει την πατρίδα του,
το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζούσε και ενεργούσε, το οποίο ταυτιζόταν µε τον τόπο
όπου έζησαν οι ένδοξοι αρχαίοι του πρόγονοι. Η φυσική ιστορία όφειλε να λάβει µια θέση
ανάλογη µε εκείνη της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της λαογραφίας. Τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αιώνα µια νεότερη γενιά διδασκόντων έφερε στο Πανεπιστήµιο το νέο
θετικιστικό πνεύµα και τις νέες επιστηµονικές θεωρίες, σε µια προσπάθεια αναβάθµισης
και επαναπροσδιορισµού του ρόλου των φυσιογνωστικών επιστηµών. Παρ’ όλα αυτά η
βασική στοχοθεσία δεν µεταβλήθηκε. Αντιθέτως, ενισχύθηκε µε το ρόλο που µπορούσαν
να διαδραµατίσουν κλάδοι όπως η ορυκτολογία στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, η
οποία θεωρούνταν από ορισµένους ως ο µοναδικός τρόπος εκπλήρωσης των εθνικών
στόχων. Ποια ήταν όµως τα πρακτικά αποτελέσµατα; Παρά τις διαρκείς εξαγγελίες για την
έκδοση της ελληνικής χλωρίδας από έλληνες φυσιοδίφες, αυτό παρέµεινε έργο ξένων
επιστηµόνων, µε το Πανεπιστήµιο να χορηγεί οικονοµική συνδροµή για την έκδοση του
έργου Conspectus florae Graecae του αυστριακού βοτανικού Eugen de Halácsy (18421913). Παροµοίως, στη γεωλογία ή την παλαιοντολογία τα έργα του Gaudry, του Lepsius
ή του Alfred Philippson (1864-1953) παρέµειναν θεµελιώδη. Με λίγα λόγια, για µία ακόµα
φορά διαπιστώνει κανείς την απόσταση που χώριζε τις ρητορικές διακηρύξεις και τις
ιδεολογικές προθέσεις από τα πραγµατικά επιστηµονικά αποτελέσµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας έφθασε στην Ελλάδα συνάντησε µία χώρα παντελώς
κατεστραµµένη από τον πόλεµο. Βρέθηκε έτσι άµεσα αντιµέτωπος µε το πρόβληµα της
ανοικοδόµησης και σχεδίασης νέων πόλεων και της δηµιουργίας των απαραίτητων
δικτύων υποδοµής. Παράλληλα, ένα από τα πρωταρχικά µελήµατα του κυβερνήτη υπήρξε
η οργάνωση στρατού, µε τη σταδιακή µετατροπή των άτακτων σε τακτικούς και την
αναδιοργάνωση των υπολειµµάτων του τακτικού στρατού. Εποµένως, το ζήτηµα της
εκπαίδευσης εξειδικευµένων στελεχών για την επάνδρωση των αντίστοιχων υπηρεσιών
και αξιωµατικών για τη στελέχωση ενός σύγχρονου στρατού τέθηκε ταυτόχρονα µε την
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Οι Βαυαροί συνέχισαν αυτές τις προσπάθειες,
επιδιώκοντας την κατοχύρωση, εµπέδωση και επέκταση της κρατικής εξουσίας σε
ολόκληρη την επικράτεια. Μπορεί σε αρκετά θέµατα να ακολούθησαν διαφορετική
πολιτική από τον προκάτοχό τους, ωστόσο θεωρείται γενικά ότι οι όλες πρώτες ελληνικές
κυβερνήσεις

τοποθετήθηκαν

εξαρχής

µε

αποφασιστικότητα

στην

τροχιά

του

εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, σύµφωνα µε δυτικοευρωπαϊκά
πρότυπα και συχνά µε την εισαγωγή θεσµικών και τεχνολογικών καινοτοµιών.
Από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι προσπάθειες δηµιουργίας σύγχρονης υποδοµής,
παρήχθη αξιόλογο πολεοδοµικό έργο1, συντάχθηκε πλούσια νοµοθεσία και ιδρύθηκαν
θεσµοί και επιτελικά όργανα για τη στήριξη της γεωργίας και της βιοτεχνίας-βιοµηχανίας.
Η πρώτη µελέτη για την άνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου ανάγεται στην περίοδο του
Καποδίστρια2, ο πρώτος νόµος για την οδοποιία ψηφίστηκε το 18333, οι πρώτες
συζητήσεις για την κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής άρχισαν το 1835 µε αφορµή ένα
σχέδιο του Γάλλου Φραγκίσκου Φεράλδη4, ενώ κατά την πρώτη δεκαετία του νέου
κράτους έγιναν και οι πρώτες, ατελέσφορες, απόπειρες εφαρµογής του θεσµού του

1

Για την πολεοδοµική ανάπτυξη της Αθήνας, λόγου χάρη, βλ. ενδεικτικά Αλέξανδρος ΠαπαγεωργίουΒενετάς, Αθήνα: Ένα όραµα του κλασικισµού, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν, 2001.
2
Εύη Παπαγιαννοπούλου, Η διώρυγα της Κορίνθου: Τεχνικός άθλος και οικονοµικό τόλµηµα, Αθήνα:
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, 1989, 15-16.
3
Μαρία Συναρέλη, ∆ρόµοι και λιµάνια στην Ελλάδα, 1830-1880, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα
ΕΤΒΑ, 1989, 26-51.
4
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδροµοι (1882-1910): Γεωπολιτικές, οικονοµικές και
κοινωνικές διαστάσεις, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 21990, 47.

705

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

706

προνοµιούχου «βασιλικού εργοστασίου»5. Το 1837 συστήθηκε η «Επιτροπή επί της
Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας», ώστε να προτείνει τα «µεταχειριστέα µέσα» µε
στόχο την ενίσχυση της γεωργίας και της βιοµηχανίας, «την τελειοποίησιν και ποικιλίαν
των εντοπίων προϊόντων» και «την αύξησιν του εθνικού πλούτου της Ελλάδος»6. Βέβαια
χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες µέχρι να υλοποιηθούν όλες αυτές οι
προσπάθειες, καθώς η πολιτική βούληση συχνά ερχόταν αντιµέτωπη µε την κοινωνική και
οικονοµική πραγµατικότητα σε µια Ελλάδα προ-βιοµηχανική, προ-τραπεζική και σε
µεγάλο ακόµα βαθµό προ-ιδιοκτησιακή7. Ένα πρώτο κύµα βιοµηχανικών επιχειρήσεων για
την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών άρχισε να αναπτύσσεται από το τέλος της
δεκαετίας του 1860, ενώ τα µεγάλα δηµόσια έργα ξεκίνησαν ουσιαστικά µετά το 1880, σε
µια χώρα που είχε πάρει το δικό της δρόµο για την ενσωµάτωση στη σύγχρονη οικονοµία.
Κατά συνέπεια, το ζήτηµα της τεχνικής εκπαίδευσης τέθηκε άµεσα, λόγω των
πιεστικών αναγκών για την οργάνωση του εθνικού και του αστικού χώρου, οπότε η ίδρυση
των απαραίτητων σχολών υπήρξε µέρος των αρχικών σχεδιασµών. Η Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων, όπως ονοµάστηκε µε την πάροδο του χρόνου, ιδρύθηκε για την εκπαίδευση
των απαραίτητων αξιωµατικών του στρατεύµατος. Ωστόσο, εξαρχής λειτούργησε ως
στρατιωτική πολυτεχνική σχολή, µε αποτέλεσµα απόφοιτοί της, µεταξύ άλλων, να
στελεχώσουν το Σώµα του Μηχανικού, το οποίο αποτέλεσε τον τεχνικό κλάδο της
δηµόσιας διοίκησης για πολλά χρόνια. Παράλληλα, η έλλειψη ντόπιου εξειδικευµένου
εργατικού δυναµικού, η οποία έγινε ευδιάκριτη κατά την ανοικοδόµηση της Αθήνας και
ιδιαίτερα των ανακτόρων, οδήγησε στην ίδρυση του Πολυτεχνείου ως ενός σχολείου «των
Κυριακών και των εορτών», δηλαδή ως ενός στοιχειώδους τεχνικού σχολείου, εκτός της
εκπαιδευτικής

πυραµίδας,

προσαρµοσµένου

στις

άµεσες

τεχνικές

ανάγκες

και

προτεραιότητες της εποχής. Ήταν ένα σχολείο όµως που εξαρχής έλαβε εθνική σηµασία.
Το Πολυτεχνείο, όπως άλλωστε και το Σώµα του Μηχανικού, υπάχθηκαν στο υπουργείο
Εσωτερικών, στις αρµοδιότητες του οποίου δεν άνηκαν µόνο τα δηµόσια έργα, οι
συγκοινωνίες, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός και η ανάπτυξη της βιοµηχανίας, αλλά και «η

5

Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Ιστορικό
Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1986, 15-51.
6
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 5, 9 Φεβρουαρίου 1837. Για τη στελέχωση και την τύχη της επιτροπής βλ.
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Η δυναµική του εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα:
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, 1990, 56-73.
7
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Η βιοµηχανική επανάσταση και η Ελλάδα, 1832-1871», Εκσυγχρονισµός και
βιοµηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Θεµέλιο, 1980, 216-235 (233).
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φροντίς περί συστάσεως βαναυσικών και πολυτεχνικών σχολείων» σε συνεννόηση µε το
υπουργείο Παιδείας8.
Η Σχολή Ευελπίδων, και ακολούθως το Πανεπιστήµιο, φαίνεται να τέθηκαν εξαρχής
στην κορυφή της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ιεραρχίας και να τους αποδόθηκε ένας
υψηλότερος επιστηµονικός χαρακτήρας. Το Πολυτεχνείο, αντιθέτως, έπρεπε να αναµένει
τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου και της λειτουργίας του, γεγονός που οδήγησε
σταδιακά στην τυπική αναγνώριση του ανώτατου χαρακτήρα του στις αρχές του 20ού
αιώνα. Βέβαια, όπως είδαµε σε προηγούµενα κεφάλαια, το Πανεπιστήµιο, έχοντας µια
διαφορετική αποστολή, αφιερώθηκε στη θεωρητική διδασκαλία των επιστηµών,
παραβλέποντας τις εφαρµογές τους, κάτι ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτωση των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών. Το σχετικό κύρος καθενός από τα τρία αυτά ιδρύµατα, η
ακριβής θέση τους στην ελληνική κοινωνία, τα σηµεία σύγκλισης ή απόκλισης και κυρίως
η διακύµανσή τους στο χρόνο παραµένουν ανοιχτά ζητήµατα. Στο παρόν κεφάλαιο θα
εκθέσουµε το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των άλλων δύο σχολών,
δίνοντας περισσότερο βάρος στη διδασκαλία των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, ως µια
πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στις αρχές Ιουνίου του 1828 o Καποδίστριας ανέθεσε στο βαυαρό συνταγµατάρχη
Karl von Heideck την οργάνωση µιας στρατιωτικής σχολής. Ο Heideck, µετέπειτα µέλος
της Αντιβασιλείας, είχε έρθει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επανάστασης,
συµµετέχοντας µάλιστα σε αρκετές µάχες, και επί Καποδίστρια διορίστηκε διοικητής
Ναυπλίου, ενώ στα τέλη Μαΐου είχε αναλάβει τη ∆ιεύθυνση του Τακτικού Σώµατος9.
Πράγµατι, η σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο υπό τη διεύθυνση του ιταλού
υπολοχαγού Romylo Santelli, και µέχρι το τέλος του έτους κατατάχθηκαν 54 µαθητές,
διαφόρων ηλικιών και ποικίλης µόρφωσης, η µεγάλη πλειονότητα των οποίων προερχόταν

8

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 14, 13/25 Απριλίου 1833. Βλ. και εδώ, 214-217.
Μέρος των αποµνηµονευµάτων του για τη δράση του στην Ελλάδα µεταφράστηκε στα ελληνικά: «Τα των
βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829. Εκ των αποµνηµονευµάτων του βαυαρού
αντιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άιδεκ», Αρµονία 1 (1900): 55-60, 122-131, 196-200, 330-336, 443-458,
519-528, 587-592, 788-792· 2 (1901): 184-192, 234-240, 328-336, 383-400, 444-448, 494-496, 541-544,
609-618.
9
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από περιοχές εκτός του ελληνικού κράτους, µε κυρίαρχη µεταξύ τους τα Επτάνησα10. Το
τέταρτο µέρος του ψηφίσµατος για την οργάνωση του τακτικού στρατού, που
επικυρώθηκε από τον κυβερνήτη στις 21 ∆εκεµβρίου 1828, είχε τον τίτλο «Περί των
Ευελπίδων», αποτελώντας ένα αρκετά υποτυπώδες πλαίσιο για την «προσωρινή» και
«επιπόλαιο» εκπαίδευση του «λόχου των Ευελπίδων», όπως ονοµάστηκε τώρα η σχολή11.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της οργάνωσης ενός «τάγµατος πυροβολιστών»12, ο
Καποδίστριας ανέθεσε στον γάλλο λοχαγό Jean Henri Pierre Augustin Pauzié την
οργάνωση

µίας

Σχολής

Πυροβολικού

για

την

εκπαίδευση

αξιωµατικών

και

υπαξιωµατικών. Ο Pauzié υπηρετούσε ως στρατιωτικός σύµβουλος του κυβερνήτη, µετά
από αίτηµα του τελευταίου στο γαλλικό Υπουργείο Πολέµου για την αποστολή
αξιωµατικών που θα βοηθούσαν στην οργάνωση του τακτικού στρατού. Τον Αύγουστο
του 1828 ο Pauzié υπέβαλε ένα λεπτοµερές σχέδιο για την οργάνωση της Σχολής, που θα
προσέφερε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επί δύο έτη. Η Σχολή λειτούργησε τους
επόµενους µήνες, χωρίς να είναι σαφές κατά πόσον ακολουθήθηκε το σχέδιο του Pauzié,
και την παρακολούθησαν 9 µαθητές13.
Την περίοδο που ακολούθησε την έλευση του γαλλικού εκστρατευτικού σώµατος
υπό τον στρατηγό Nicolas Joseph Maison (1771-1840), ο Pauzié πρότεινε στον
Καποδίστρια την ίδρυση µιας στρατιωτικής πολυτεχνικής σχολής. Η πρόταση αυτή
φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο του ευρύτερου γαλλικού σχεδίου πολιτικής διείσδυσης
στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο κυβερνήτης την αποδέχθηκε, παρά την αντίθεσή του στην
ανάµειξη των Γάλλων στην οργάνωση του στρατού, αναθέτοντας στον Pauzié την
εποπτεία των δύο σχολών που προϋπήρχαν και την εντολή για τη σύνταξη του κανονισµού
της νέας σχολής. Ο νέος οργανισµός ετοιµάστηκε γρήγορα, και στις 28 ∆εκεµβρίου του
1828 υπογράφηκε από τον Pauzié, τον Heideck και τον αρχηγό του Πυροβολικού
συνταγµατάρχη Πιέρη. Πριν την οριστική έγκριση, που δόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του
1829, ο Καποδίστριας ενέκρινε προσωρινά τον οργανισµό στις 12 Ιανουαρίου, ανέθεσε τη
διοίκηση στον Pauzié, που προβιβάστηκε στο βαθµό του αντισυνταγµατάρχη, και διόρισε
το προσωπικό της σχολής14.

10

Ανδρέας Καστάνης, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, 18281834, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2000, 184-189.
11
Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αρ. 97, 29 ∆εκεµβρίου 1828.
12
Το τάγµα συγκροτήθηκε µε διάταγµα της 17ης Αυγούστου 1828. Βλ. Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αρ. 61,
22 Αυγούστου 1828.
13
Βλ. Α. Καστάνης, ό. π., 48-50. Πβ. Χρήστος Σ. Φωτόπουλος, 1828-1998, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Αφιέρωµα για τα 170 χρόνια από την ίδρυσή της, 3 τόµ., Αθήνα: 7ο ΕΓ/ΓΕΣ, 1998, Α΄, 31-34.
14
Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αρ. 10, 2 Φεβρουαρίου 1829.
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Πυροβολικού

συγχωνεύονταν για να συγκροτήσουν τη Στρατιωτική Κεντρική Σχολή (άρθρο 1), για την
οποία συχνά χρησιµοποιήθηκε και η ονοµασία Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο. Ο αριθµός
των µαθητών δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τους 60, ενώ για να γίνει κάποιος δεκτός έπρεπε
να έχει ηλικία µεταξύ 15-20 ετών (άρθρο 5) και «τουλάχιστον να γνωρίζη την γλώσσαν
του, γράφη και αναγιγνώσκη», µε την παρατήρηση ωστόσο ότι όταν «η παιδεία
προοδεύση εις την Ελλάδα, η αποδοχή των υποψηφίων θέλει υποβάλλεσθαι εις δηµοσίους
εξετάσεις» (άρθρο 7). Παράλληλα προβλεπόταν η παροχή εγγύησης από τον κηδεµόνα για
την καταβολή µετά την αποδοχή του υποψηφίου ενός ποσού για δίδακτρα και έξοδα
ένδυσης και εξοπλισµού. Οι σπουδές θα διαρκούσαν τρία έτη και το διάταγµα καθόριζε τα
διδακτέα µαθήµατα (άρθρο 50), διακρίνοντας τη διδασκαλία σε θεωρητική και πρακτική.
Έτσι, στην τρίτη (κατώτερη) τάξη θα διδάσκονταν ελληνικά, γαλλικά, µαθηµατικά
(αριθµητική, γεωµετρία, άλγεβρα), σχέδιο, τακτικές κινήσεις Πεζικού και οπλασκία· στη
δεύτερη γαλλικά, µαθηµατικά (γεωµετρία, τριγωνοµετρία, άλγεβρα, περιγραφική
γεωµετρία και αρχές κωνικών τοµών), σχέδιο, τακτικές κινήσεις Πεζικού και
µετασχηµατισµούς Πυροβολικού· στην τρίτη (ανώτερη) στοιχειώδη φυσική, χηµεία και
µηχανική, αρχές οχυρωµατικής, αρχές οικοδοµικής, αρχές τοπογραφίας, χωροµετρία,
«οικοδοµογραφία και µηχανογραφία» (τεχνικό και µηχανολογικό σχέδιο), «κατασκοπή
στρατιωτική» (στρατιωτική αναγνώριση), περί λειτουργίας του Πυροβολικού, «κατασκευή
των πρωτίστων πολεµικών πυροτεχνασµάτων», σωµατική αγωγή και εκτέλεση πυρών
Πεζικού και Πυροβολικού.
Επιπλέον, ο οργανισµός προέβλεπε ότι «όταν η κατάστασις της στρατιωτικής
λειτουργίας συγχωρήση µεγαλητέραν της διδασκαλίας ανάπτυξιν, θέλει διορισθή εφορία
επί της προόδου και τελειοποιήσεως αυτής» (άρθρο 51), µια επιτροπή που παραπέµπει
άµεσα στο conseil de perfectionnement της παρισινής École Polytechnique, όπως άλλωστε
και πολλά άλλα στοιχεία του οργανισµού. Ο προβιβασµός σε επόµενη τάξη γινόταν
κατόπιν εξετάσεων, ενώ προβλέπονταν και απολυτήριες εξετάσεις που καθόριζαν τη σειρά
κατάταξης των Ευελπίδων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτές επιτρεπόταν η επανάληψη
της τάξης µία φορά, και εάν και τότε η εξέταση δεν ήταν επιτυχής τότε αυτοί οι µαθητές
µπορούσαν να καταταγούν στο Πεζικό ως υπαξιωµατικοί (άρθρα 54, 55, 58, 60). Οι
επιτυχόντες στις απολυτήριες εξετάσεις κατατάσσονταν ως ανθυπολοχαγοί στο
Πυροβολικό, ενώ προβλεπόταν η δυνατότητα, εάν επιθυµούσαν, να σταδιοδροµήσουν στο
15

∆ιάταγµα περί οργανισµού Στρατιωτικής Κεντρικής Σχολής, Αίγινα 1829 [Ανατύπωση: Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972].
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«πολιτικόν στάδιον», και συγκεκριµένα «εις τινα κλάδον οικονοµικόν οίον, εις
γεφυρώσεις, λιθοστρώσεις, αλικοποιίας κτλ.»
Οι µαθητές του Λόχου των Ευελπίδων και της Σχολής Πυροβολικού θα επάνδρωναν
καταρχάς τη νέα Σχολή, ωστόσο δεν πληρούσαν όλοι τα προσόντα που περιέγραφε ο
οργανισµός. Από την άλλη πλευρά, ο θεσµός των διδάκτρων αποτελούσε ανασταλτικό
παράγοντα για πολλούς υποψηφίους. Τα δίδακτρα ορίστηκαν αρχικά στα 40 τάλιρα,
ωστόσο τα πραγµατικά έξοδα ανέρχονταν σε 100 τάλιρα, ένα αρκετά υψηλό ποσό για την
εποχή, γεγονός που έµµεσα προσδιόριζε ότι η Σχολή απευθυνόταν σε εύπορες κοινωνικές
οµάδες. Επιπλέον, ο Καποδίστριας προσπάθησε από την αρχή να προσελκύσει παιδιά
επιφανών οικογενειών, µια πολιτική που φαίνεται ότι υλοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό,
καθώς µεταξύ των Ευελπίδων βρίσκονται αρκετά µέλη εύπορων και επώνυµων
οικογενειών. Πάντως, κατά την κατάταξη των Ευελπίδων υπήρξαν εξαρχής πολλές
παρεµβάσεις κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και του ίδιου του Κυβερνήτη, για την
παρέκκλιση της προβλεπόµενης διαδικασίας και την αποδοχή ή απόρριψη συγκεκριµένων
υποψηφίων, γεγονός που προκαλούσε την αντίδραση του Pauzié, χωρίς όµως το φαινόµενο
να εκλείψει και τα επόµενα χρόνια. Αρκετές θέσεις τελικά καλύφθηκαν µέσω υποτροφιών,
ένας θεσµός που συνεχίστηκε και αργότερα, καθώς χορηγήθηκαν αρκετές από αυτές,
κυρίως µε κριτήριο την καταγωγή των υποψηφίων και την προσφορά των ίδιων και των
οικογενειών τους στον Αγώνα, ενώ τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής έγιναν δεκτά
ως υπότροφοι και ορισµένα ορφανά από το Ορφανοτροφείο της Αίγινας µετά από εντολή
του Καποδίστρια16.
Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των µαθητών είχε ως συνέπεια να δηµιουργηθεί
σύντοµα µία επιπλέον προκαταρκτική τάξη για τη διδασκαλία των µαθηµατικών, των
ελληνικών και του σχεδίου, σε µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός κοινού εκπαιδευτικού
υποβάθρου. Τον Οκτώβριο του 1830 δηµιουργήθηκε τελικά το Σπουδαστικό Συµβούλιο
που προέβλεπε ο οργανισµός, µε πρόεδρο τον Γραµµατέα της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης,
αντιπρόεδρο τον διευθυντή της Σχολής και µέλη τους Γραµµατείς Ναυτικών και
Εξωτερικών, τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονοµικών, τον Ανώτερο ∆ιοικητή του
Πυροβολικού και τον αρχηγό του Σώµατος των Οχυρωµατοποιών17. Μία από τις

16

Α. Καστάνης, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, 172-179, 189-191.
Χ. Σ. Φωτόπουλος, 1828-1998, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 52. Το Σώµα «των επί της
οχυρωµατοποιΐας και αρχιτεκτονικής αξιωµατικών» δηµιουργήθηκε µε δύο διατάγµατα της 28ης Ιουλίου
1828 και του ανατέθηκαν «όλαι αι εργασίαι αι αναφερόµενοι εις οχυρώµατα και εις στρατιωτικά κτίρια,
καθώς και όσαι άλλαι υπαγόµεναι συνήθως εις την πολιτικήν οικονοµίαν» (Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αρ.
56, 17 Αυγούστου 1829). Για τους πρώτους µηχανικούς που επάνδρωσαν το Σώµα βλ. Μ. Καρδαµίτση17
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αποφάσεις του Συµβουλίου το επόµενο έτος αφορούσε την απαίτηση ότι για να προαχθεί
στην επόµενη τάξη κάθε Εύελπις, κατά τις προφορικές εξετάσεις που διενεργούνταν
ενώπιον ειδικής επιτροπής, έπρεπε να συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε τα
2/3 του µέγιστου βαθµού. Οι εξετάσεις λάµβαναν επίσηµο χαρακτήρα, µε την παρουσία
αρκετών υπουργών, ενώ ο ίδιος ο Καποδίστριας φόρεσε προσωπικά τις επωµίδες στους
οκτώ πρώτους ανθυπολοχαγούς που αποφοίτησαν από τη Σχολή, δηλαδή τους Μιχαήλ
Σοφιανό (1811-1887), Ελευθέριο Σχοινά (1810-1858), Παναγιώτη Κορωναίο (1811-1899),
Βασίλειο Σαπουντζάκη (1811-1901), Ιωάννη Αξελό (1810-1854), Γεώργιο Μοµφεράτο
(1808-1865), Αρσένιο Βλάχο (1812-1845) και Θωµά Κυδωνάκη (1811-;)18.
Η Αντιβασιλεία διατήρησε τη σχολή, αποτελώντας τη µοναδική στρατιωτική µονάδα
που δεν διαλύθηκε, ενώ στις 19 Φεβρουαρίου του 1834 ενέκρινε ένα νέο οργανισµό ο
οποίος, µε ορισµένες τροποποιήσεις, ίσχυσε µέχρι τη δεκαετία του 186019. Παράλληλα, η
σχολή, που τώρα έλαβε την ονοµασία «Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων»,
µεταφέρθηκε

στην

Αίγινα,

καταλαµβάνοντας

το

κτήριο

όπου

στεγαζόταν

το

Ορφανοτροφείο. Τρία χρόνια αργότερα µεταφέρθηκε στον Πειραιά όπου, µε εξαίρεση την
περίοδο 1854-1857 που στεγάστηκε στην Αθήνα λόγω της κατοχής και της επιδηµίας
χολέρας, παρέµεινε µέχρι το 1894 οπότε µεταφέρθηκε στα νέα κτήρια στο Πεδίο του
Άρεως που χτίστηκαν µε δαπάνες του Γεωργίου Αβέρωφ.
Σύµφωνα µε τον οργανισµό του 1834, σκοπός της σχολής είναι «να χορηγή εις
νέους, έχοντας τας απαιτουµένας προπαιδευτικάς γνώσεις, τοιαύτα διδακτικά µέσα, ώστε,
[…] να ήναι εις στάσιν να εµβαίνουν ως αξιωµατικοί εις το στράτευµα» (άρθρο 1). ∆εκτοί
γίνονται νέοι ηλικίας µικρότερης των 12 ετών, εξαιρετικής υγείας, που γνωρίζουν
ανάγνωση και γραφή, καθώς και τις αριθµητικές πράξεις (άρθρα 8, 46). Η εισαγωγή τους
γίνεται υποβάλλοντας σχετική αίτηση και µετά την έγκριση του ίδιου του Όθωνα (άρθρο
10). Ο αριθµός των µαθητών ορίζεται σε 140, από τους οποίους οι 50 σπουδάζουν µε
έξοδα της Κυβέρνησης, µε τις θέσεις αυτές να προορίζονται για του υιούς «των εχόντων
εκδουλεύσεις και ενδεών στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων», ενώ οι υπόλοιποι
πληρώνουν από 250 έως 1000 δραχµές ετησίως (άρθρο 5). Η φοίτηση χωρίζεται σε
τέσσερα «προπαιδευτικά» και τέσσερα «εκπαιδευτικά» έτη. Στα πρώτα οι µαθητές «εκτός
της απαραιτήτου εκτεταµένης και βασίµου γνώσεως των µαθηµατικών, πρέπει να λάβουν
Αδάµη, «Οι πρώτοι Έλληνες Μηχανικοί: καινούρια στοιχεία για το Σώµα των Οχυρωµατοποιών και τους έξι
µηχανικούς που το επάνδρωσαν», Τεχνικά Χρονικά, τόµ. 8, τεύχ. 4, 1988, 63-89.
18
Στο Α. Καστάνης, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων µπορεί κανείς να αναζητήσει όλους τους
Ευέλπιδες µέχρι το 1834 και βιογραφικά σηµειώµατα για τους πιο διακεκριµένους από αυτούς.
19
«Περί διοργανισµού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτηµα
του αρ. 29, 17 Αυγούστου 1834.
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και την αναγκαία προπαίδευσιν εις πάσαν εκπαιδευοµένην τάξιν των πολιτών», έτσι ώστε
αν αποχωρήσουν από τη σχολή να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο
γυµνάσιο. Ο κανονισµός προβλέπει επίσης την κατάργηση των προπαιδευτικών τάξεων
µετά την πλήρη οργάνωση των δηµοτικών σχολείων (άρθρα 3, 45). Προβλέπεται επιπλέον
ότι µπορεί κάποιος να «καταταχθεί» απευθείας στις ανώτερες τάξεις εάν κατέχει τις
γνώσεις που αντιστοιχούν στην ηλικία του (Άρθρο 9). Η µετάβαση στις ανώτερες τάξεις
και τελικά η έξοδος στο στράτευµα γίνονται µετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις
ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, στην οποία, εκτός από τους αρµόδιους καθηγητές,
συµµετέχουν και αξιωµατικοί του στρατού. Οι τρεις πρώτοι επιτυχόντες κατατάσσονται µε
το βαθµό του ανθυπασπιστή σε όποιο σώµα θέλουν, οι υπόλοιποι µοιράζονται στο
Μηχανικό και το Πυροβολικό και, µετά την συµπλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, στο
Πεζικό και το Ιππικό. Οι αποτυχόντες παραµένουν ως απλοί στρατιώτες τουλάχιστον για
τέσσερα έτη (άρθρα 12, 50). Το πρόγραµµα µαθηµάτων των τεσσάρων εκπαιδευτικών
τάξεων προβλέφθηκε ως ακολούθως:
5η τάξη:

Στοιχεία διαφορικού λογισµού, σφαιρική τριγωνοµετρία, αναλυτική γεωµετρία,
καταµέτρηση κτηρίων και µηχανών, ξυλοδέσεις, οπλική, ευαγγελική ηθική,
τοπογραφία και χωρογραφία

6η τάξη:

∆ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός, περιγραφική γεωµετρία, πρακτική γεωµετρία
και

γεωδαισία,

οχυρωµατική,

κατασκευή

κανονιοστασίων,

λογική,

τακτική,

ορεογραφία
7η τάξη:

Στατική και µηχανική στερεών και ρευστών σωµάτων, χωροστάθµηση, φυσική,
αρχιτεκτονική, οχυρωµατική, τακτική, πυροβολική, φιλοσοφία, ιχνογραφία

8η τάξη:

Φυσική, χηµεία, προσβολή και υπεράσπιση φρουρίων, διεύθυνση υπονόµων, θεωρία
και γέµισµα των υπονόµων, πυροβολική, αναγνωρίσεις, φιλοσοφία, οδοποιία,
υδροτεχνία και γεφυροποιία

Επιπλέον, εκτός από τα διάφορα στρατιωτικά γυµνάσια, σε καθεµία από αυτές τις τέσσερις
τάξεις προβλεπόταν η διδασκαλία της ελληνικής, της γαλλικής και της γερµανικής
γλώσσας, ενώ το πρόγραµµα συµπληρωνόταν µε µαθήµατα καλλιγραφίας, χορού,
κολύµβησης και ιππασίας. Τέλος, να σηµειωθεί η πρόβλεψη για τη λειτουργία βιβλιοθήκης
και τη σύσταση αποθήκης προτύπων και «µουσείων» φυσικής και χηµείας.
Το διδακτικό προσωπικό της σχολής διακρινόταν σε δύο κατηγορίες: τους
πολιτικούς και τους στρατιωτικούς καθηγητές. Μεταξύ των πρώτων σηµαντική θέση κατά
τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας της Σχολής έχουν ο καθηγητής των µαθηµατικών
∆ηµήτριος ∆εσποτόπουλος, µαθητής του Ιωάννη Καραντινού στην Ιόνιο Ακαδηµία, ο
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οποίος δίδασκε ήδη από την εποχή του λόχου των Ευελπίδων, αλλά και ο ∆ηµήτριος
Στρούµπος, που δίδαξε επιτυχώς φυσική και µηχανική20. Με τον τελευταίο εγκαινιάστηκε
µια παράδοση που ήθελε αρκετούς από τους καθηγητές και τους υφηγητές
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου να χρηµατίζουν καθηγητές των
αντίστοιχων µαθηµάτων στη Σχολή Ευελπίδων, ιδιαίτερα σε κατοπινές δεκαετίες. Κατά
συνέπεια, η εξακρίβωση του ακριβούς περιεχοµένου της διδασκαλίας τους σε καθένα από
τα δύο ιδρύµατα θα µπορούσε να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα για το σχετικό
επίπεδο των σπουδών τους. Αναφορικά µε τους στρατιωτικούς καθηγητές, ο κανονισµός
προέβλεπε τη διαρκή ανανέωση του διδακτικού προσωπικού, καθώς όλοι οι απόφοιτοι της
σχολής «είναι υπόχρεοι να διδάξουν εις το στράτευµα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα
αν ήναι ανάγκη και εις την Βασιλικήν στρατιωτικήν σχολήν» (άρθρο 4). Πράγµατι, τα
επόµενα χρόνια αρκετοί από τους αποφοίτους της Σχολής, ορισµένοι ακολούθως µε
σπουδές στο εξωτερικό, χρηµάτισαν καθηγητές φυσικοµαθηµατικών και τεχνικών
µαθηµάτων.
Για µεγάλο χρονικό διάστηµα η Σχολή λειτούργησε µε λιγότερους µαθητές από
όσους προέβλεπε ο οργανισµός της, γεγονός οφειλόµενο στη µεγάλη διάρκεια των
σπουδών, και κυρίως στα υψηλά δίδακτρα, µε τις δωρεάν θέσεις συνήθως να
καταλαµβάνονται από παιδιά αγωνιστών. Επιπλέον, οι τέσσερις προπαιδευτικές τάξεις
περιορίστηκαν εξαρχής σε µία. Ορισµένες σηµαντικές αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε την
ανάληψη της διεύθυνσης της Σχολής από τον Σπυροµήλιο το 1840. Καταρχάς προστέθηκε
άλλη µία προπαιδευτική τάξη, αυξάνοντας έτσι τη συνολική διάρκεια των σπουδών σε έξι
έτη. Την εποχή αυτή καθιερώθηκαν για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες
όµως φαίνεται να είχαν αρχικά τυπικό χαρακτήρα, καθώς συνεχίστηκαν οι ποικίλες
παρεµβάσεις. Τέλος, ο Σπυροµήλιος καθιέρωσε τις ετήσιες γραπτές προαγωγικές
εξετάσεις, που έως τότε γίνονταν µόνο προφορικά, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά τη
δυσκολία των σπουδών21.
Λίγα χρόνια αργότερα, η Σχολή πέρασε µία σοβαρή κρίση, όταν τη νύχτα της 11ης
προς 12ης Απριλίου 1846 σηµειώθηκε ένοπλη στάση των Ευελπίδων µε αφορµή τα
παράπονα των µαθητών έναντι του διοικητή και ορισµένων ανώτερων αξιωµατικών.
Αποτέλεσµα ήταν το κλείσιµο της Σχολή µε διάταγµα της 16ης Μαΐου 1846, µε το οποίο
20

Ο Συνταγµατάρχης Σπύρος Μήλιος (Σπηροµήλιος, 1800-1880), διοικητής από το 1840, θεωρούσε αυτούς
τους δύο καθηγητές ως «στηρίγµατα» της Σχολής. Βλ. Επαµεινώνδας Κ. Στασινόπουλος, Η ιστορία της
Σχολής των Ευελπίδων. Τα 125 χρόνια της σχολής (1828-1953), Αθήνα 1954, 79.
21
Ε. Κ. Στασινόπουλος, Η ιστορία της Σχολής των Ευελπίδων, 80-85, 100 και Χ. Σ. Φωτόπουλος, 1828-1998,
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 86, 105-106, 144.
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επίσης αποβάλλονταν οριστικά οι πρωταίτιοι22. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται ο
∆ηµήτριος Τζαβέλας, γιος του Υπουργού Στρατιωτικών Κίτσου Τζαβέλα (1800-1855),
αλλά και µετέπειτα γνωστές προσωπικότητες όπως για παράδειγµα ο πολιτικός Γεώργιος
Πετµεζάς. Τελικά η Σχολή συγκροτήθηκε ξανά τον Ιανουάριο του επόµενου έτους23 και
ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία της από το έτος 1847-1848.
Συνοψίζοντας όσα έχουµε αναφέρει έως τώρα για τη Σχολή Ευελπίδων,
παρατηρούµε ότι αυτή οργανώθηκε µε τρόπο ώστε να προσφέρει ανώτερη τεχνική
εκπαίδευση για τους αξιωµατικούς των τεχνικών όπλων της εποχής (Μηχανικό και
Πυροβολικό), ένας χαρακτήρας που διατηρήθηκε και από τους Βαυαρούς. Κεντρικό
µάθηµα για τους Ευέλπιδες αποτελούσαν τα µαθηµατικά, όπου την παραδοσιακή
διδασκαλία της αριθµητικής, της γεωµετρίας, της άλγεβρας και της τριγωνοµετρίας
ακολουθούσαν ανώτερα µαθήµατα αναλυτικής και παραστατικής γεωµετρίας και
απειροστικού λογισµού, µε το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται περισσότερο στις εφαρµογές
τους και λιγότερο στη διδασκαλία των καθαρών µαθηµατικών24. Για το σκοπό αυτό
άλλωστε προβλέφθηκαν δύο καθηγητές, µε τον καθηγητή των ανώτερων µαθηµατικών να
λαµβάνει τον υψηλότερο µισθό έναντι των υπολοίπων. Τα ανώτερα µαθηµατικά
αποτελούσαν καθαρά µαθήµατα ανώτερης εκπαίδευσης και η διδασκαλία τους συνιστούσε
πρωτοπορία για την ελληνική εκπαίδευση. Πρωτοποριακή επίσης υπήρξε και η εισαγωγή
ανώτερων τεχνικών µαθηµάτων, όπως η οχυρωµατική, η αρχιτεκτονική, η γεωδαισία κ.λπ.,
στη διδασκαλία των οποίων απέβλεπε η εκµάθηση προχωρηµένων µαθηµατικών εννοιών.
Με άλλα λόγια, η Σχολή Ευελπίδων θύµιζε περισσότερο ένα πολυτεχνικό σχολείο,
όπως το γαλλικό πρότυπο στο οποίο βασίστηκε, παρά µια καθαρά στρατιωτική σχολή.
Βέβαια, η εκπαίδευση που προσέφερε υπήρξε θεωρητική και δεν έδινε κάποιου είδους
εξειδίκευση, όπως συνέβαινε για παράδειγµα µε τις γαλλικές σχολές εφαρµογών. Έτσι, σε
σχετική έκθεσή του το 1844, ο ∆ηµήτριος Σταυρίδης (1803-1866), στρατιωτικός
καθηγητής στη Σχολή, τόνισε ότι αυτή δεν προσέφερε µια πλήρη και επαρκή τεχνική

22

«Περί διαλύσεως της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 12, 29
Μαΐου 1846. Για το ιστορικό της στάσης βλ. Χ. Σ. Φωτόπουλος, 1828-1998, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
181-190.
23
∆ιάταγµα 25ης Ιανουαρίου 1847 «Περί σχηµατισµού της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων», Εφηµερίς
της Κυβερνήσεως, αρ. 2, 30 Ιανουαρίου 1847
24
Για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στη Σχολή Ευελπίδων από την ίδρυσή της και κατά την οθωνική
περίοδο βλ. Andreas Kastanis, “The teaching of mathematics in the Greek military academy during the first
years of its foundation (1828-1834)”, Historia Mathematica 30 (2003): 123-139 και Ανδρέας Καστάνης, «Η
διδασκαλία των µαθηµατικών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά την πρώτη οθωνική περίοδο (18341854)», Γ. Θωµαΐδης, Ν. Καστάνης, Κ. Τζανάκης (επιµ.), Ιστορία και µαθηµατική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη:
Ζήτη, 2006, 131-151.
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εκπαίδευση25. Ως εκ τούτου, από νωρίς αρκετοί απόφοιτοι της Σχολής συνέχισαν τις
σπουδές τους στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γαλλία, συχνά µάλιστα µέσω υποτροφιών της
ελληνικής κυβέρνησης, επανδρώνοντας στη συνέχεια το Σώµα του Μηχανικού και άλλες
τεχνικές υπηρεσίες µε καθαρά διοικητικές αρµοδιότητες και λειτουργώντας έτσι ως
κρατικά τεχνικά στελέχη παρά ως στρατιωτικοί. Αυτή τη θέση τη διατήρησαν µέχρι την
ανάδυση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού στο τέλος του αιώνα26.
Να επισηµανθούν τέλος και ορισµένα ελίτ χαρακτηριστικά που διέκριναν τη Σχολή,
τα οποία δεν προέκυπταν µόνο από την ύπαρξη των πολύ υψηλών διδάκτρων που
ασφαλώς µπορούσαν να καταβάλλουν µόνο εύπορες και σηµαίνουσες οικογένειες. Από το
πρόγραµµα των µαθηµάτων φαίνεται ότι λήφθηκε ιδιαίτερη µέριµνα και για την κοινωνική
διαπαιδαγώγηση των Ευελπίδων, µε την πρόβλεψη ιδιαιτέρων διδασκάλων για αντικείµενα
όπως οι ξένες γλώσσες, ο χορός ή η µουσική, ένδειξη της κοινωνικής ζωής όπου θα
συµµετείχε ο µελλοντικός αξιωµατικός. Σε αντίθεση µε τους αξιωµατικούς που
προάγονταν από χαµηλότερες θέσεις σε ένα στράτευµα που διαποτιζόταν από τον
κοµµατισµό, οι αξιωµατικοί της Σχολή Ευελπίδων διαφοροποιούνταν κοινωνικά από
αυτούς χάρη στην κατοχή εξειδικευµένων γνώσεων και τη µακρόχρονη θητεία ως ειδικά
στελέχη σε υπεύθυνες κρατικές θέσεις, συνιστώντας έτσι, όπως έχει εύστοχα περιγραφεί,
«ένα είδος ελίτ εντός µιας άλλης ελίτ», δηλαδή του στρατού27.
Κατά τη δεκαετία του 1860 παρατηρήθηκαν διαρκείς προσπάθειες ώστε να
εφαρµοστεί ένας νέος οργανισµός για τη Σχολή Ευελπίδων. Τον Αύγουστο του 1861
ψηφίστηκαν δύο διατάγµατα, µε τα οποία ρυθµίστηκαν οι έδρες και το διδακτικό
προσωπικό της Σχολής. Ακολούθησε ένα τρίτο «περί τάξεως και πειθαρχίας» των
Ευελπίδων28, ενώ δύο χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1863, ένα θέσπισµα της
προσωρινής κυβερνήσεως καθόρισε ξανά τις έδρες και το διδακτικό προσωπικό29. Ο νέος
25

Βλ. Αγγελική Κόκκου, «Η πολεοδοµική ανασυγκρότηση στην περίοδο 1828-1843: Κρατική πολιτική και
πραγµατικότητα», Νεοελληνική πόλη: Οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό κράτος, 2 τόµ., Αθήνα: Εταιρεία
Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 1985, Β΄, 359-366 (362-363).
26
Για τη δράση του Σώµατος του Μηχανικού βλ. Konstantinos Chatzis, “Des ingénieurs militaires au service
des civils: Les officiers du génie en Grèce au XIXe siècle”, K. Chatzis – E. Nicolaides (eds.), Science,
Technology and the 19th Century State: The Role of the Army. Conference Proceedings, Athens: National
Hellenic Research Foundation – CNRS, 2003, 69-90.
27
Αλίκη Βαξεβάνογλου, Η κοινωνική υποδοχή της καινοτοµίας: Το παράδειγµα του εξηλεκτρισµού στην
Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1996, 81.
28
∆ιατάγµατα της 11ης Αυγούστου 1861 «Περί ορισµού του διδακτικού προσωπικού της Στρατιωτικής
Σχολής και µισθοδοσίας αυτού», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 50, 9 Σεπτεµβρίου 1861, της 12ης
Αυγούστου 1861 «περί διδακτικού προσωπικού της στρατιωτικής σχολής» και της 28ης Αυγούστου 1861
«περί τάξεως και πειθαρχίας εν τη Στρατιωτ. Σχολή», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ.57, 22 Σεπτεµβρίου
1861.
29
Θέσπισµα της 17ης Αυγούστου 1863 «περί οργανισµού της Στρατιωτικής Σχολής», Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ. 35, 30 Σεπτεµβρίου 1863.
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οργανισµός της Σχολής εκδόθηκε τελικά τον Νοέµβριο του 186430, επί κυβερνήσεως
Κωνσταντίνου Κανάρη. Ωστόσο, ίσχυσε µόλις για δύο χρόνια, καθώς τον Οκτώβριο του
1866 η κυβέρνηση του ∆ηµητρίου Βούλγαρη προώθησε έναν νέο οργανισµό31. Και αυτός
όµως δεν είχε καλύτερη τύχη, καθώς ίσχυσε µόλις για ένα έτος. Αποτέλεσµα όλων αυτών
ήταν να δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της Σχολή και να
ανασταλούν τα µαθήµατα από τον Ιούλιο του 1867 µέχρι τον Ιανουάριο του 1868, οπότε
λειτούργησε ξανά µε βάση τον οργανισµό του 186432. Τελικά, τον Οκτώβριο του 1870, επι
πρωθυπουργίας Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη και υπουργίας Χαράλαµπου Ζυµβρακάκη
(1812-1880), αποφοίτου και πρώην διοικητή της Σχολής, εκδόθηκε ένας τρίτος
οργανισµός που επέφερε ορισµένες οργανωτικές αλλαγές, αλλά και περιλάµβανε στοιχεία
που καθιέρωσαν οι προηγούµενοι κανονισµοί33.
Έτσι, δεκτοί στη Σχολή γίνονταν τώρα µόνο 40 νέοι, ηλικίας 14-16 ετών, οι οποίοι
έπρεπε να έχουν γνώσεις ελληνικών, αριθµητικής, γεωµετρίας, φυσικής και πολιτικής
γεωγραφίας, µυθολογίας, γαλλικών, θρησκευτικών και καλλιγραφίας. Οι γνώσεις αυτές
πιστοποιούνταν µέσω εισαγωγικών εξετάσεων από εξεταστική επιτροπή αποτελούµενη
από το διοικητή της Σχολής και 4 καθηγητές της, που καθόριζαν και τη σειρά κατάταξης.
Ο θεσµός των υποτροφιών, ο αριθµός των οποίων σταδιακά είχαν µειωθεί, τώρα
καταργήθηκε εντελώς, ενώ προβλέπονταν δίδακτρα ύψους 500, 1.000 και 1.500 δραχµών
για 20 και 10 Ευέλπιδες αντίστοιχα, και επιπλέον 100 δραχµές για ενδεχόµενες ζηµιές. Η
διάρκεια των σπουδών ορίστηκε σε επτά έτη, όπου στα πέντε πρώτα (θεωρητικό τµήµα)
διδάσκονταν οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες και στα δύο επόµενα (τµήµα εφαρµογής) οι
στρατιωτικές επιστήµες. Οι µαθητές προάγονταν από τάξη σε τάξη µετά από προφορικές
και γραπτές εξετάσεις, ενώ η επανάληψη κάποιας τάξης σε περίπτωση αποτυχίας
επιτρεπόταν µόνο µία φορά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκπονούσαν εργασίες και
σχέδια, τα οποία βαθµολογούνταν και λαµβάνονταν υπόψη στην τελική βαθµολογία, ενώ
σε αυτή λαµβανόταν σοβαρά υπόψη και η διαγωγή. Επιπλέον, για την επιτυχία σε κάθε
µάθηµα απαιτούνταν βαθµολογία ίση µε τα 7/10 του µέγιστου βαθµού. Η επιτυχής
ολοκλήρωση των σπουδών του θεωρητικού τµήµατος οδηγούσε στο δίπλωµα του
30

«Οργανισµός της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 6, 23 Ιανουαρίου
1865.
31
«Περί οργανισµού του στρατιωτικού των ευελπίδων σχολείου», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 77, 15
∆εκεµβρίου 1866.
32
Στο Σ. Κόµνος, Περί της Στρατιωτικής Σχολής σκέψεις, Αθήνα 1867 περιγράφεται το κλίµα της εποχής και
η κατάσταση στην οποία περιήλθε η Σχολή λόγω όλων αυτών των αλλεπάλληλων κανονισµών. Ο Σπυρίδων
Κόµνος δίδασκε φιλοσοφία στη Σχολή Ευελπίδων από το 1850.
33
∆ιάταγµα της 23ης Οκτωβρίου 1870 «περί οργανισµού του στρατιωτικού των ευελπίδων Σχολείου»,
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 39, 18 Νοεµβρίου 1870.
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«προλύτη» των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, παρέχοντας το δικαίωµα άσκησης του
επαγγέλµατος του καθηγητή και του πολιτικού «γεωµέτρη» και για το σκοπό αυτό
γίνονταν δεκτοί και υπεράριθµοι µαθητές ως ακροατές, που έπρεπε να καταβάλλουν
δίδακτρα 1.500 δραχµών. Οι επιτυχόντες στις απολυτήριες εξετάσεις του τµήµατος
εφαρµογής κατατάσσονταν στο στράτευµα µε το βαθµό του ανθυπασπιστή, ενώ οι
αποτυχόντες απολύονταν.
Τα µαθήµατα κάθε έτους ορίστηκαν ως ακολούθως, όπου οι αριθµοί στις
παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν το συντελεστή βαρύτητας καθενός στην τελική
βαθµολογία:
1η τάξη:

Ελληνικά (10), γαλλικά (8), αριθµητική (10), γεωµετρία (10), κατώτερη άλγεβρα (10),
γεωγραφία (6), ιστορία (6), ιχνογραφία (4), καλλιγραφία (4), γυµνάσια πεζικού (5),
χορός (2), µουσική (2), γυµναστική (2), ξιφασκία (3)

2η τάξη:

Ελληνικά, γαλλικά, κατώτερη άλγεβρα, τριγωνοµετρία (10), αναλυτική γεωµετρία (10),
κοσµογραφία (6), ιστορία, ιχνογραφία, καλλιγραφία, γυµνάσια πεζικού, χορός,
µουσική, γυµναστική, ξιφασκία

3η τάξη:

Ελληνικά, γαλλικά, ανώτερη άλγεβρα (10), αναλυτική γεωµετρία (10), παραστατική
γεωµετρία (10), αρχές φυσικής (10), αρχές χηµείας (10), στοιχειώδης στατική (8),
ιστορία, υγιεινή, ζωολογία και στοιχεία βοτανικής (6), λογική (6), ιχνογραφία,
γυµνάσια πεζικού, χορός, µουσική, γυµναστική, ξιφασκία

4η τάξη:

Ελληνικά, γαλλικά, αναλυτική γεωµετρία, διαφορικός λογισµός (10), ολοκληρωτικός
λογισµός (10), παραστατική γεωµετρία, εφαρµογές παραστατικής γεωµετρίας (10),
φυσική, χηµεία, περιγραφή µηχανών (8), τοπογραφία (10), ιχνογραφία, γυµνάσια
πεζικού, µουσική, γυµναστική, ξιφασκία

5η τάξη:

Ελληνικά, γαλλικά, ολοκληρωτικός λογισµός, εφαρµογές παραστατικής γεωµετρίας,
δηµόσια έργα (10), οργανική χηµεία (10), γεωλογία και ορυκτολογία (6), θεωρητική
µηχανική (10), µηχανολογία (10), αστρονοµία (7), τοπογραφία, γεωδαισία (8),
γυµνάσια πεζικού, µουσική, γυµναστική, ξιφασκία

6η τάξη:

Εφαρµοσµένη µηχανική (10), πυροβολική (10), οικοδοµική και αρχιτεκτονική (10),
οχυρωτική (10), πολεµική τέχνη (10), στρατιωτικό δίκαιο (6), γυµνάσια πεζικού,
γυµνάσια πυροβολικού (5), µουσική, ξιφασκία, ιππασία (3)

7η τάξη:

Εφαρµοσµένη µηχανική, πυροβολική, οικοδοµική και αρχιτεκτονική, οχυρωτική,
πολεµική τέχνη, εφαρµογές επιστηµών στις στρατιωτικές τέχνες (8), γυµνάσια πεζικού,
γυµνάσια πυροβολικού, µουσική, ξιφασκία, ιππασία

Παρατηρούµε δηλαδή ότι τα µαθηµατικά και τα τεχνικά µαθήµατα συνέχισαν να
διατηρούν τη σπουδαιότητα που είχαν λάβει από την ίδρυση της Σχολής. Η αύξηση του
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αριθµού των µαθηµάτων είχε ως συνέπεια και την αύξηση του αριθµού των καθηγητών,
ενώ για τους πολιτικούς καθηγητές απαιτήθηκε διδακτορικό δίπλωµα, απαίτηση που
υπήρχε και στους προηγούµενους κανονισµούς της δεκαετίας του 1860. Παράλληλα, όλοι
οι καθηγητές υποχρεώνονταν στη λιθογράφηση των µαθηµάτων τους εντός διετίας, µε
αποτέλεσµα από τη Σχολή Ευελπίδων να προκύψουν πολλά από τα πρώτα ελληνικά
συγγράµµατα των αντίστοιχων επιστηµών.
Ο επόµενος οργανισµός της Σχολής ψηφίστηκε κατά την τέταρτη κυβέρνηση του
Χαριλάου Τρικούπη, την εποχή που διατηρούσε ο ίδιος το Υπουργείο Στρατιωτικών,
αποτελώντας µέρος των προσπαθειών του για την ευρύτερη αναδιοργάνωση του στρατού.
Σηµαντικό ρόλο στη νέα αναδιοργάνωση θεωρείται ότι διαδραµάτισε ο διοικητής της
Σχολής Πάνος Κολοκοτρώνης (1836-1893), γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη34. Ο νόµος
ˏΑΝ΄ της 5ης Ιουλίου 1882 και δύο εκτελεστικά διατάγµατα που ακολούθησαν σχετικά µε
τις έδρες και τον εσωτερικό κανονισµό αποτέλεσαν στις κυριότερες γραµµές το πλαίσιο
λειτουργίας της Σχολής Ευελπίδων µέχρι το 1912, οπότε τροποποιήθηκαν ορισµένα άρθρα
του35. Σύµφωνα µε αυτό, ο αριθµός των µαθητών καθορίστηκε το ανώτατο σε 160, χωρίς
να εισάγονται περισσότεροι από το 1/5 κάθε χρόνο και µε ταυτόχρονη κατάργηση του
θεσµού των ακροατών. Για πρώτη φορά απαιτήθηκε από τους υποψήφιους απολυτήριο
γυµνασίου, ενώ υποβάλλονταν και σε εισαγωγικές εξετάσεις στα ελληνικά, την
αριθµητική, τη γεωµετρία, την κατώτερη άλγεβρα, την κοσµογραφία και τα γαλλικά, µε
την απαίτηση να λάβουν το βαθµό «καλώς», δηλαδή βαθµό 14-16 µε άριστα το 20. Την
εξεταστική επιτροπή αποτελούσαν ο διευθυντής σπουδών της Σχολής µαζί µε τέσσερις
αξιωµατικούς των τεχνικών όπλων. Τα δίδακτρα καθορίστηκαν σε 800 δραχµές για όλους
του µαθητές, µε την επιπλέον προκαταβολή 1.000 δραχµών για τα διάφορα έξοδά τους. Η
φοίτηση περιορίστηκε στα πέντε έτη, δηλαδή τρία και δύο αντίστοιχα για το θεωρητικό
τµήµα και το τµήµα εφαρµογής, µε τις διάφορες εξετάσεις να καθορίζονται λεπτοµερώς,
επαναλαµβάνοντας τα σηµαντικότερα σηµεία του προηγούµενου οργανισµού. Οι
επιτυχόντες στις απολυτήριες εξετάσεις κατατάσσονταν στο όπλο της επιλογής τους µε
βαθµό ανάλογο της επιτυχίας τους, δηλαδή ως ανθυπολοχαγοί, ανθυπασπιστές και λοχίες
όταν λάµβαναν αντίστοιχα βαθµό «καλώς», «σχεδόν καλώς» ή µικρότερο. Η µικρότερη

34

Χ. Σ. Φωτόπουλος, 1828-1998, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 89, 147.
Νόµος ˏΑΝ΄ «περί οργανισµού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως,
αρ. 66, 20 Ιουλίου 1882 και διατάγµατα της 4ης Οκτωβρίου 1882 «Περί προσδιορισµού των εδρών των
καθηγητών κλπ. της Στρατιωτικής σχολής», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 132, 11 Οκτωβρίου 1882 και
της 20ης Μαΐου 1883 «περί εσωτερικού κανονισµού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων», Εφηµερίς
της Κυβερνήσεως, αρ. 228, 10 Ιουνίου 1883.

35
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διάρκεια σπουδών είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό ορισµένων µαθηµάτων, ιδιαίτερα
των στοιχειωδέστερων των πρώτων ετών, αλλά και άλλων, όπως ο χορός και η µουσική36.
Από την ίδρυση της Σχολής Ευελπίδων µέχρι το 1882 είχαν αποφοιτήσει 344
αξιωµατικοί και είχαν αποµακρυνθεί 232, οι οποίοι είτε παραιτήθηκαν είτε αποβλήθηκαν
λόγω διαγωγής, ασθένειας, ηλικίας ή ως «ανεπίδεκτοι µαθήσεως» είτε για άγνωστους
λόγους37. Το στοιχείο ωστόσο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η επιλογή
όπλου αυτών των αποφοίτων. Έτσι, οι 115 από αυτούς κατατάχθηκαν στο Πυροβολικό, οι
125 στο Μηχανικό, οι 60 στο Πεζικό, οι 22 στο Ιππικό, οι 20 στο Ναυτικό και 2 στον
γεωµετρικό κλάδο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συχνά στα µη τεχνικά όπλα
κατατάσσονταν

οι

πλεονάζοντες

απόφοιτοι,

ενώ

αρκετές

φορές

στην

πορεία

µεταπηδούσαν στα τεχνικά όπλα. Αναµφίβολα ο χαρακτήρας και οι σπουδές της Σχολής
Ευελπίδων δηµιούργησαν την παράδοση που θεωρούσε το Μηχανικό και το Πυροβολικό
«ευγενή» όπλα38, καθορίζοντας έτσι τις επιλογές των αποφοίτων της. Όµως αυτές µε τη
σειρά τους δηµιουργούσαν πρόβληµα στην επάνδρωση των υπόλοιπων όπλων. Για την
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος η κυβέρνηση Τρικούπη ίδρυσε τη Στρατιωτική
Σχολή Υπαξιωµατικών µε το νόµο ˏΑΛΒ΄ της 21ης Ιουνίου 188239. Σε αυτή θα φοιτούσαν,
ύστερα από εξετάσεις, µόνιµοι υπαξιωµατικοί, οι οποίου ύστερα από διετή – κατόπιν
τριετή – εκπαίδευση θα εξέρχονταν ως ανθυπολοχαγοί του Πεζικού, του Ιππικού και
αργότερα του Οικονοµικού Σώµατος.
Επιπλέον, παρατηρούµε ότι στους αποφοίτους περιλαµβάνονται και ορισµένοι που
κατέληξαν στο Ναυτικό. Πράγµατι, ήδη από το 1834 είχαν παραχωρηθεί ορισµένες θέσεις
στη Σχολή Ευελπίδων για την εκπαίδευση νέων που θα κατέληγαν στο Ναυτικό, οι οποίες
µάλιστα περιλήφθηκαν στον οργανισµό του 1870. Ωστόσο, δεν υπήρξε ιδιαίτερη προθυµία
προσέλευσης και οι αξιωµατικοί του Ναυτικού συνέχιζαν να εκπαιδεύονται ως «δόκιµοι»
σε πλοία του στόλου ή µε σπουδές σε σχολές του εξωτερικού. Βέβαια, στα προγράµµατα
σπουδών της Σχολής Ευελπίδων δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη για εξειδικευµένη
διδασκαλία, ενώ διάφορες συζητήσεις για τη σύσταση σχετικής σχολής δεν οδήγησαν σε

36

Για µεταγενέστερες τροποποιήσεις των µαθηµάτων της Σχολής βλ. επίσης τα διατάγµατα της 13ης
Αυγούστου 1888 «περί τροποποιήσεως του περί των διδακτέων µαθηµάτων άρθρου του οργανισµού του
σχολείου των Ευελπίδων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 213, 18 Αυγούστου 1888 και της 7ης Μαΐου
1893 «Περί οργανισµού του στρατιωτικού σχολείου των Ευελπίδων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 96, 28
Μαΐου 1893.
37
Α. Μηλιαράκης, «Στατιστική του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων», Εστία 16 (1883): 549-552.
38
Θ. Βερέµης, «Ο τακτικός στρατός στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», ∆. Γ. Τσαούσης (επιµ.), Όψεις της
ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Αθήνα: Εστία, 1983, 165-176 (171).
39
«Περί συστάσεως σχολείου Υπαξιωµατικών», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 59, 1 Ιουλίου 1882.
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κάποιο αποτέλεσµα40. Το πρόβληµα επιλύθηκε οριστικά µε το νόµο ˏΑΡΝΣΤ΄ της 27ης
Μαρτίου 1884, µε τον οποίο συγκροτήθηκε η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, αρχικά στο πλοίο
«Ελλάς» και τον επόµενο χρόνο στον Πειραιά41. Εµπνευστής του οργανισµού και των
κανονισµών θεωρείται ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος (1844-1894), που χρηµάτισε
και πρώτος διοικητής της Σχολής.
Στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων γίνονταν δεκτοί συνολικά 40 νέοι, αφού υπέβαλλαν
αποδεικτικό προαγωγής στην τρίτη τάξη του γυµνασίου και υποβάλλονταν σε γραπτές και
προφορικές εξετάσεις στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα µαθηµατικά, τη γεωγραφία και την
κοσµογραφία. Ο καθένας έπρεπε να καταβάλλει ετησίως δίδακτρα ύψους 600 δραχµών, τα
οποία το 1892 αυξήθηκαν στις 1.000 δραχµές, ταυτόχρονα µε µια εφάπαξ πληρωµή 400
δραχµών για τα διάφορα έξοδα. Οι σπουδές διαρκούσαν τέσσερα έτη και κάθε χρόνο οι
δόκιµοι υποβάλλονταν σε εξετάσεις, µε ένα θεσµικό πλαίσιο φοίτησης και εξετάσεων
παρεµφερές µε εκείνο της Σχολής Ευελπίδων. Στο τέλος των σπουδών ακολουθούσαν οι
απολυτήριες εξετάσεις, µετά τις οποίες οι απόφοιτοι κατατάσσονταν στο Ναυτικό µε το
βαθµός του σηµαιοφόρου εάν συγκέντρωναν βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε τα 7/10 του
µέγιστου βαθµού ή του κελευστή εάν επιτύγχαναν 6/10. Το πρόγραµµα των µαθηµάτων
καθορίστηκε ως ακολούθως, µε τους αριθµούς στις παρενθέσεις να υποδηλώνουν το
συντελεστή βαρύτητας καθενός:

1η τάξη:

Ελληνικά (10), γαλλικά (7), γεωµετρία (10), κατώτερη άλγεβρα (10),, ευθύγραµµη και
σφαιρική τριγωνοµετρία (12), κοσµογραφία (10), ναυτιλία (10), φυσική (10), χηµεία
(10), ναυτική ονοµατολογία (5), ναυτικοί κανονισµοί (5)

2η τάξη:

Ελληνικά, γαλλικά, αναλυτική γεωµετρία (10), διαφορικός λογισµός (10), παραστατική
γεωµετρία (10), φυσική, χηµεία, στατική (10), ναυτιλία, ναυτική αστρονοµία (10),
κυβερνητική και εξαρτισµός (10), τοπογραφία (10),

3η τάξη:

Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά (7), διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός (10),
ανώτερη άλγεβρα (10), θεωρητική µηχανική (10), υδρογραφία (10), µηχανολογία και
ατµοµηχανές (10), ναυπηγική (ξυλουργία και ξυλοδεσία) (10), ναυτική ιστορία (5)

40

Βλ. Ιωάννης Κ. Φακίδης, Ιστορία της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων (1845-1973), Αθήνα 1975.
«Περί συστάσεως σχολής των ναυτικών δοκίµων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 117, 28 Μαρτίου 1884.
Ακολούθησαν τα εκτελεστικά διατάγµατα της 5ης Απριλίου 1884 «περί των όρων κατατάξεως δοκίµων εν
τω πολεµικώ ναυτικώ», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 142, 13 Απριλίου 1884, της 19ης Απριλίου 1884
«περί κανονισµού του τρόπου των εξετάσεων των υποψηφίων ναυτικών δοκίµων», Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ.157, 25 Απριλίου 1884 και της 6ης Αυγούστου 1884 µε τον «προσωρινό οργανισµό της
σχολής των ναυτικών δοκίµων» (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 317, 6 Αυγούστου 1884), ο οποίος παρά
την ονοµασία του δεν µεταβλήθηκε στα κύρια σηµεία του µέχρι το 1918.
41
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Γαλλικά, ναυπηγική, µηχανολογία και ατµοµηχανές, πυροβολική (10), τορπίλες (10),
ναυτική τακτική (6), ναυτική ποινική νοµοθεσία (5), αλλοεθνές δίκαιο (5), λογιστική
υπηρεσία των πλοίων (4)

Επιπλέον, προβλεπόταν η διδασκαλία της ιχνογραφίας και η συνεχής εκπόνηση σχεδίων
(4), η συγγραφή ηµερολογίου (5), πολλά πρακτικά µαθήµατα σε θάλασσα και πλοία42,
αλλά και µαθήµατα χορού και µουσικής. Παρατηρούµε λοιπόν ότι καθιερώθηκε ένα
αρκετά θεωρητικό και απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα εξειδικευµένο για τις ανάγκες των
αξιωµατικών του Ναυτικού πρόγραµµα, µε τα µαθηµατικά να καταλαµβάνουν και εδώ ένα
σηµαντικό τµήµα,. Καθώς για τους πολιτικούς καθηγητές της Σχολής απαιτούνταν
διδακτορικό δίπλωµα, συναντάµε και εδώ ορισµένους υφηγητές και καθηγητές του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου, οι οποίοι προσέφεραν εδώ ορισµένα
από τα πρώτα συγγράµµατά τους, καθώς υποχρεώνονταν από το νόµο να λιθογραφούν τις
παραδόσεις τους.
Επανερχόµενοι στη Σχολή Ευελπίδων, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι µετά την
αναδιοργάνωσή της επί Τρικούπη αυξήθηκε σηµαντικά το ποσοστό των αποφοίτων της,
ως απόρροια του µικρότερου αριθµού των µαθητών, αλλά και του ιδιαιτέρως αυστηρού
και απαιτητικού προγράµµατος σπουδών. Ωστόσο, οι επιλογές των αποφοίτων της δεν
διαφοροποιήθηκαν, καθώς η µεγάλη πλειονότητα αυτών συνέχισε να επιλέγει τα δύο
τεχνικά όπλα43. Η οδυνηρή ήττα του 1897 έθεσε επί τάπητος επιτακτικά το ζήτηµα και είχε
ως αποτέλεσµα την υποχρεωτική κατάταξη όλων των αποφοίτων στο Πεζικό για τα
επόµενα πέντε χρόνια. Μια αναλυτική ιστορία τόσο της Σχολής όσο και του στρατεύµατος
θα εξηγούσε πιθανώς το ρόλο ενός τόσο θεωρητικού προγράµµατος σπουδών στο
αξιόµαχο του στρατού, περιγράφοντας παράλληλα τις αλλαγές που σε διάστηµα λίγων
χρόνων οδήγησαν στους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέµους. Τέλος, αν η Σχολή
Ευελπίδων κατείχε έναν ηγετικό ρόλο κατά τις πρώτες δεκαετίες του νεοελληνικού
κράτους αναφορικά τόσο µε το επίπεδο των τεχνικών σπουδών της όσο και µε τον ρόλο
των αποφοίτων της, στο τέλος του αιώνα η κυριαρχία αυτή αµφισβητήθηκε µε την
αναδιοργάνωση και αναβάθµιση του Πολυτεχνείου και τη συγκρότηση του επαγγέλµατος
των πολιτικών µηχανικών.

42

Καθορίστηκαν λεπτοµερώς µε το διάταγµα της 12ης Ιουλίου 1890 «περί των διδακτέων κατ’ έτος
µαθηµάτων εν τη σχολή των ναυτικών δοκίµων», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 174, 17 Ιουλίου 1890.
43
Στο Χ. Σ. Φωτόπουλος, 1828-1998, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 283-294 υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες
για την περίοδο από την ίδρυση της Σχολής µέχρι το 1912.
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Το Σχολείο των Τεχνών – Πολυτεχνείο

Το Πολυτεχνείο ιδρύθηκε ως «σχολείο αρχιτεκτονικής» µε το βασιλικό διάταγµα
«περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» της 31ης ∆εκεµβρίου 1836, έχοντας ως
σκοπό τη διδασκαλία όσων επιθυµούσαν να µορφωθώσιν ως αρχιτεχνίται (µαΐστορες) εις
την αρχιτεκτονικήν»44. Απευθυνόταν σε απλούς τεχνίτες ή όσους ήθέλαν να
ακολουθήσουν αυτό το επάγγελµα, ανεξάρτητα από ηλικία και µόρφωση, ενώ η
διδασκαλία γινόταν τις Κυριακές και τις εορτές, καθώς τις υπόλοιπες ηµέρες οι µαθητές
ήταν απασχοληµένοι στις εργασίες τους. Η φοίτηση ήταν εντελώς δωρεάν και τα
µαθήµατα περιορίζονταν σε απλές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, οι οποίες θα
συµπληρώνονταν πρακτικά µε τη µαθητεία τους κοντά σε αρχιτέκτονες και µηχανικούς.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε την εποπτεία και τα έξοδα λειτουργίας του ιδρύµατος,
µε τα τελευταία να τοποθετούνται «εις την θέσιν των εξόδων δια την βιοµηχανίαν»,
γεγονός που ενδεχοµένως υποδεικνύει µια ευρύτερη αρχική σύλληψη για το ρόλο και το
χαρακτήρα του, δηλαδή κάτι περισσότερο από ένα στοιχειώδες τεχνικό σχολείο.
Οργανωτής και πρώτος διευθυντής του Πολυτεχνείου ήταν ο Βαυαρός λοχαγός του
Μηχανικού Friedrich von Zentner. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, µε εξαιρετική
µόρφωση, είχε επιλεγεί από τον Λουδοβίκο Α΄ ως µέλος της τιµητικής φρουράς που
συνόδευσε τον Όθωνα στην Ελλάδα και υπηρετούσε ως τεχνικός πραγµατογνώµονας στο
υπουργείο Εσωτερικών. Το όραµά του για το Πολυτεχνείο σαφώς και υπερέβαινε το
ιδρυτικό διάταγµα. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του αργότερα, θεωρούσε ως πρότυπα το
Σχολείο Οικοδοµικών Τεχνών (Baugewerbeschule) του Μονάχου και την τεχνική σχολή
École La Martinière της Lyon45. Με την έναρξη της άτυπης λειτουργίας ενός επιπλέον
καθηµερινού σχολείου το 1841 υπέβαλε ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης του ιδρύµατος µε
προοπτική την ανάδειξή του σε µέση τεχνική και επαγγελµατική σχολή. Στο πρόγραµµα
του καθηµερινού σχολείου θα περιλαµβάνονταν µαθήµατα ανάλυσης, γεωµετρίας,
παραστατικής γεωµετρίας, τριγωνοµετρίας, φυσικής ιστορίας, χηµείας, τοπογραφίας,
τοπογραφικού σχεδίου, µηχανουργίας και στοιχειώδους µηχανικής, ενώ για την αύξηση
του διδακτικού προσωπικού – λαµβάνοντας προφανώς υπόψη τη στενότητα του δηµοσίου
ταµείου και το ολιγάριθµο της εγχώριας επιστηµονικής κοινότητας – πρότεινε την
44

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 82, 31 ∆εκεµβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837.
Επιστρέφοντας στη Βαυαρία ο Zentner δηµοσίευσε ένα τεύχος περίπου 100 σελίδων µε τον τίτλο Das
Königreich Griechenland in Hinsicht auf in Industrie und Agrikultur (Augsburg, 1844), στο οποίο αφιέρωσε
ένα σύντοµο κεφάλαιο στην ίδρυση του Σχολείου των Τεχνών. Στο Α. Χ. Βουρνάζος, «Τα της ιδρύσεως του
Πολυτεχνείου», Τεχνικά Χρονικά, αρίθ. 181, 1 Ιουλίου 1939 (Η εκατονταετηρίς του ΕΜΠ), 47-65
παρατίθεται µεταφρασµένο απόσπασµα.
45
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αξιοποίηση ειδικών από άλλα ιδρύµατα ή δηµόσιες υπηρεσίες46. Παράλληλα, η
συγκρότηση της Μηχανοθήκης, µιας συλλογής βιοτεχνικών και γεωργικών προτύπων
κατασκευών, µηχανηµάτων και εργαλείων, αποσκοπούσε στην πρακτική εξάσκηση των
µαθητών σε νέες τεχνικές σύµφωνα µε τα πρότυπα των ευρωπαϊκών τεχνικών σχολών.
Ωστόσο, οι προτάσεις του Zentner δεν βρήκαν ανταπόκριση. Η πολιτειακή µεταβολή
της 3ης Σεπτεµβρίου 1843, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση των Βαυαρών
από τα κρατικά αξιώµατα, οδήγησε στην παύση του. Νέος διευθυντής διορίστηκε ο
Λύσανδρος Καυταντζόγλου, ίσως ο σηµαντικότερος έλληνας αρχιτέκτονας του 19ου
αιώνα, ενώ παράλληλα δηµοσιεύτηκε νέος οργανισµός του Πολυτεχνείου47. Σύµφωνα µε
αυτόν, το Σχολείο των Τεχνών διαιρέθηκε σε τρία τµήµατα: στο σχολείο των Κυριακών
και εορτών για «την τελειοποίησιν των επαγγελλοµένων διαφόρους τέχνας», στο
καθηµερινό σχολείο όπου θα διδάσκονται νέοι «προωρισµένοι εις τας βιοµηχανικάς
τέχνας», και στο ανώτερο σχολείο για την «καθηµερινή διδασκαλία των ωραίων τεχνών».
Το διάταγµα καθόριζε επίσης και τα µαθήµατα που θα διδάσκονταν σε κάθε τµήµα. Έτσι
στο κυριακάτικο σχολείο προβλέπονται µεταξύ άλλων «αριθµητική και τινές στοιχειώδεις
γνώσεις αλγέβρας, εξήγησις γεωµετρικών σχηµάτων, και αρχαί πρακτικής γεωµετρίας
εφηρµοσµέναι εις τας τέχνας, […] χηµεία των τεχνών, εξήγησις των µηχανών και
οικοδοµών»· στο καθηµερινό σχολείο «αριθµητική µε αρχάς αλγέβρας και γεωµετρίας
εφηρµοσµένας εις τας τέχνας, […] στοιχειώδεις γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής
µηχανικής, χηµεία των τεχνών […] πρακτική διδασκαλία εις εργοστάσιον»· τέλος, στο
καλλιτεχνικό

σχολείο

περιλαµβάνονται

«αρχιτεκτονική,

[…]

χωροµετρία,

περιλαµβάνουσα στοιχειώδη µαθηµατικήν µετά πρακτικής γεωµετρίας και ιχνογραφίαν
γεωγραφικών και υδρογραφικών πινάκων».
Το πρόγραµµα µαθηµάτων δεν εφαρµόστηκε όπως καθορίστηκε από το διάταγµα.
Πολλά ουσιώδη τεχνικά µαθήµατα που ορίζονταν σε αυτό (αρχιτεκτονική, οικοδοµική,
τοπογραφία, πρακτική µηχανική) διδάχθηκαν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ προστέθηκαν άλλα
που δεν προέβλεπε το διάταγµα, µεταξύ των οποίων φυσική, περιγραφική γεωµετρία και

46

Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1957, 60-64 και Αντωνία
Μερτύρη, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα (1936-1945), Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, 2000, 75-76.
47
Β. ∆. 22 Οκτωβρίου 1843, «Περί διοργανισµού του εν Αθήναις Σχολείου των Τεχνών», Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ. 38, 9/21 Νοεµβρίου 1843. Η επίσηµη ονοµασία του ιδρύµατος ήταν «Βασιλικόν Σχολείον
των Τεχνών», ωστόσο από πολύ νωρίς άρχισε να χρησιµοποιείται η ονοµασία «Πολυτεχνείο» και µε το
χρόνο έγινε ηµιεπίσηµη. Βλ. Κ. Η. Μπίρη, ό. π., 28. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η µελέτη των ονοµασιών που
χρησιµοποιήθηκαν για το ίδρυµα µε την πάροδο του χρόνου σε σχέση µε τις επίσηµες ονοµασίες του. Για
την ζωή, το έργο και τη σκέψη του Λύσανδρου Καυταντζόγλου ανεκτίµητο είναι το ∆ηµήτρης Φιλιππίδης,
Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Αθήνα: ΥΠΠΟ-Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, 1995.
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προοπτική, ιστορία των τεχνών, ανατοµία, κοσµηµατογραφία, µυθολογία, στενογραφία.
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι βραβεύσεις των µαθητών του Σχολείου στους ετήσιους
διαγωνισµούς που σύντοµα καθιερώθηκαν αφορούσαν τα καλλιτεχνικά µαθήµατα.
Η περίοδος της διεύθυνσης του Λύσανδρου Καυταντζόγλου σηµατοδοτεί τη στροφή
προς τις καλλιτεχνικές σπουδές. Ο στόχος του Σχολείου καθορίζεται από την ιδεολογία
της επιστροφής των τεχνών στον τόπο γέννησής τους και αποσκοπεί στη διάδοση των
αισθητικών προτύπων και µορφών του νεοκλασικισµού, κάτι που διαρκώς τονίζεται στους
ετήσιους λόγους που εκφωνεί παρουσία του Όθωνα, του πρωθυπουργού και πολλών
άλλων επισήµων. Σύµφωνα µε τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο, καθηγητή ιστορίας των
τεχνών στο Σχολείο, το Πολυτεχνείο θα έπρεπε να γίνει «το µόνον εθνικόν
καλλιτεχνείον»48. Ήδη από εκείνη την εποχή ο Καυταντζόγλου κατηγορήθηκε για
αδιαφορία σχετικά µε τις τεχνικές σπουδές και κυρίως για τη µη διδασκαλία της
αρχιτεκτονικής49, ο ίδιος ωστόσο είχε επίγνωση των ελλείψεων και υπερασπίστηκε τις
επιλογές του. Έχοντας ως πρότυπο την Ιταλία όπου σπούδασε, πρότεινε τη θεωρητική
διδασκαλία µαθηµάτων όπως η φιλοσοφία, τα µαθηµατικά, η αρχαιολογία, η ιστορία και η
γεωλογία στο Πανεπιστήµιο, και την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών σπουδών στο
Πολυτεχνείο, χωρίς ωστόσο αυτός ο συνδυασµός Πανεπιστηµίου και Πολυτεχνείου να
βρει ανταπόκριση50. Η µονογραφία του ∆. Φιλιππίδη µας έχει προσφέρει µια διαφορετική
θέαση στο συνολικό έργο του Καυταντζόγλου, εποµένως πιστεύουµε ότι το συγκεκριµένο
ζήτηµα χρήζει περαιτέρω έρευνας, καθώς άλλωστε πρόκειται για την περίοδο λειτουργίας
του ιδρύµατος για την οποία διαθέτουµε την πιο αµυδρή εικόνα.
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πολυτεχνείου διδάχθηκαν τα κατώτερα
µαθηµατικά από τον ανθυπολοχαγό του Μηχανικού Θεόδωρο Κοµνηνό (1807-1883),
ακολουθώντας την ύλη των δηµοτικών και των αλληλοδιδακτικών σχολείων, ενώ η
διδασκαλία της πρακτικής αριθµητικής και της στοιχειώδους γεωµετρίας επεκτάθηκε στο
καθηµερινό σχολείο µετά τη θεσµοθέτηση αυτού. Ο Κοµνηνός σταµάτησε τη διδασκαλία
του το 1854· στη θέση του δίδαξε τα κατώτερα µαθηµατικά ταυτόχρονα µε τη γραµµατική
ο Κωνσταντίνος ∆ηλιγιάννης (1832-1898), όντας ακόµα φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του

48

Γ. Γ. Παπαδόπουλος, Λόγος περί του Ελληνικού Πολυτεχνείου, Αθήνα, 1845, 7.
Ακόµα και ο Κώστας Μπίρης αφιερώνει δύο ενότητες µε τίτλους «Η κατάργησις των αρχιτεκτονικών
σπουδών» και «Η παραµέλησις των τεχνικών σπουδών», θεωρώντας κύριο υπεύθυνο τον διευθυντή του
Πολυτεχνείου. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 123-131.
50
Βλ. ενδεικτικά Λύσανδρος Καυταντζόγλου, «Λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού
Πολυτεχνείου (9 Ιανουαρίου 1855) επί της κατά το δέκατον καλλιτεχνικόν έτος εκθέσεως των
διαγωνισµών», Πανδώρα 6 (1855-56), 132-143 και του ιδίου, Λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν
του Βασιλικού Πολυτεχνείου…, Αθήνα 1858, 24-27.
49
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Πανεπιστηµίου51. Σύντοµα τον διαδέχθηκε ο δάσκαλος Πολυζώης Σπανόπουλος, ο οποίος
δίδαξε µέχρι το 1864, προτιµώντας τότε τη θέση του καθηγητή στο Γυµνάσιο Πειραιώς.
Η φυσική διδάχθηκε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 1844-45 κατά τις
Κυριακές από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Γεώργιο Βούρη, «µε τρόπον εις πάνταν
καταληπτόν», όµως το επόµενο έτος ο Βούρης παραιτήθηκε, καθώς η ίδρυση, η οργάνωση
και η λειτουργία του Αστεροσκοπείου απαίτησαν όλες τις προσπάθειές του. Είναι
ενδεικτικό πάντως ότι από το σύνολο των 635 µαθητών αυτού του έτους το µάθηµα των
κατώτερων µαθηµατικών παρακολουθούσαν 30 και τη φυσική 22 (και περίπου διπλάσιοι
ακροατές)52. Το µάθηµα της φυσικής δίδαξε ξανά ως άµισθος ο Βασίλειος Λάκων µόλις το
1858 και επί ένα ακαδηµαϊκό έτος.
Το 1853 ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωάννης Παπαδάκης άρχισε να διδάσκει
ως άµισθος το µάθηµα της περιγραφικής γεωµετρίας και προοπτικής. Η πρόσληψη όµως
λίγα χρόνια αργότερα του Ιωσήφ Μίνδλερ για τη διδασκαλία της στενογραφίας µε µισθό
πολύ µεγαλύτερο από των υπόλοιπων καθηγητών οδήγησε στην παραίτηση του Παπαδάκη
σε ένδειξη διαµαρτυρίας53. Στη θέση του διορίστηκε ο Σ. Πιλότος, πιθανώς στρατιωτικός,
και το µάθηµα της περιγραφικής γεωµετρίας διδασκόταν πλέον ταυτόχρονα µε τις
καταµετρήσεις και ισοπεδώσεις. Η παραστατική γεωµετρία, η µελέτη δηλαδή
τρισδιάστατων αντικειµένων µέσω της προβολής τους σε επίπεδο δύο διαστάσεων, υπήρξε
βασικό εργαλείο επικοινωνίας µεταξύ των επιστηµόνων και των µηχανικών, αποτελούσε
ουσιώδες µάθηµα στις ανώτερες τεχνικές σχολές του εξωτερικού, ενώ διδασκόταν στη
Σχολή Ευελπίδων από την ίδρυσή της. Πάντως, η διδασκαλία της στο Πολυτεχνείο αυτή
την περίοδο φαίνεται να µην είχε ιδιαίτερη απήχηση, καθώς σε κατάλογο µαθητών που
παρακολούθησαν αυτό το µάθηµα το 1857 και µπορούσαν να λάβουν µέρος στους
διαγωνισµούς περιλαµβάνονται µόλις τρία ονόµατα54.
Τέλος, ήδη από την περίοδο Zentner, στο Πολυτεχνείο παραδίδονταν µαθήµατα
χηµείας τις Κυριακές από τον Ξαβέριο Λάνδερερ. Ουσιαστικά επρόκειτο για µαθήµατα
εφαρµογών της χηµείας στη βιοτεχνία, τη βιοµηχανία, τη γεωργία και τον καθηµερινό βίο,
51

Ο Κωνσταντίνος ∆ηλιγιάννης (1832-1898) σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών
όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ (1855) και συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο, τη Βιέννη και το Παρίσι.
Το 1861 έγινε υφηγητής της παθολογικής ανατοµίας στην Ιατρική, ενώ το 1864 κλήθηκε να διδάξει το
µάθηµα της χηµείας στο Πολυτεχνείο, όµως σύντοµα παραιτήθηκε καθώς διορίστηκε τακτικός καθηγητής
της ειδικής νοσολογίας στο πανεπιστήµιο. ∆ιατέλεσε διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής και πρύτανης
του Πανεπιστηµίου. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 495 και Αριστοτέλους Π. Κούζη, Εκατονταετηρίς 18371937. Γ΄. Ιστορία της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1939, 25.
52
Γ. Γ. Παπαδόπουλος, Λόγος, 10.
53
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 8, Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών 22 Μαρτίου 1856 και Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία,
109, 114.
54
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 9. Οι µαθητές ήταν οι ∆ιονυσ. Νικολάου, Θεοδ. Βοσκουδαής (;) και Μ. Πύρλας.
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τα οποία συνόδευε µε πειραµατικές επιδείξεις που προσέλκυαν πλήθος ακροατών55. Η
διδασκαλία της χηµείας συνεχίστηκε σε ολόκληρη την περίοδο Καυταντζόγλου, ενώ από
το 1852 εξειδικεύτηκε περισσότερο στη γεωργία, εκπληρώνοντας όρο της διαθήκης του
Νικολάου Στουρνάρη. Παράλληλα, ήδη από το 1846 ο Λάνδερερ είχε εκδώσει το
απαραίτητο εγχειρίδιο για τους µαθητές του, ακολουθώντας την πάγια πρακτική του κατά
τη διδασκαλία διάφορων µαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο56. Το 1851 αποφασίστηκε η
διδασκαλία της χηµείας και στο καθηµερινό σχολείο, έτσι διορίστηκε ο Σταµάτιος Κρίνος,
υφηγητής της οργανικής χηµείας στο Πανεπιστήµιο και µετέπειτα καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής57. Όµως, η πρόσληψή του µε µισθό προκάλεσε την αντίδραση του Λάνδερερ, ο
οποίος έως τότε δίδασκε ως άµισθος, µε αποτέλεσµα να παραιτηθεί και να επανέλθει µετά
την αποµάκρυνση του Κρίνου το 1855, οπότε έκτοτε σταµάτησε η διδασκαλία της χηµείας
στο καθηµερινό σχολείο.
Κλείνοντας αυτή την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Πολυτεχνείου, µπορούµε
συµπερασµατικά να πούµε ότι η διδασκαλία των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών
περιορίστηκε σε στοιχειώδες επίπεδο. Η ανεπάρκεια των µέσων και το µορφωτικό επίπεδο
των µαθητών – προϋπόθεση εγγραφής αποτελούσε η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης –
καθιστούσε δυσχερή τη συστηµατική διδασκαλία τους, ενώ παράλληλα η θέση του
καθηγητή στο Πολυτεχνείο δεν ήταν ελκυστική για πρόσωπα που θα µπορούσαν να
αναβαθµίσουν το επίπεδο των σπουδών. Προς το τέλος της περιόδου ωστόσο αυτά τα
µαθήµατα, σε συνδυασµό µε άλλα περισσότερο καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, φαίνεται να
προσέφεραν σε ορισµένους µαθητές µε δυνατότητες την ευκαιρία να εργαστούν ως
αρχιτέκτονες58.
Η έξωση του Όθωνα οδήγησε στην αποµάκρυνση του Καυταντζόγλου από τη
διεύθυνση του ιδρύµατος, ενώ το Σχολείο αναδιοργανώθηκε σύµφωνα µε θέσπισµα της
26ης Αυγούστου 186359. Η νέα περίοδος λειτουργίας συνδέεται µε την ανάληψη της
διεύθυνσης από µία σειρά στρατιωτικών µηχανικών, αποφοίτων της Σχολής Ευελπίδων
και µε σπουδές µηχανικού στη Γαλλία, κατά σειρά τους Γεράσιµο Μεταξά (1816-1890),
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Ο Κ. Μπίρης (Ιστορία, 46-47) παραθέτει αναφορά του Zentner όπου ανακοινώνεται η παύση του
µαθήµατος που παρακολουθούσε πλήθος ακροατών λόγω έλλειψης του αναγκαίου χώρου για τις επιδείξεις.
56
Ξαυέριος Λάνδερερ, Τεχνολογία, ήτοι Χηµεία εφηρµοσµένη εις τας τέχνας, Αθήνα, 1846.
57
Για τον Σ. ∆. Κρίνο βλ. εδώ, 570.
58
Η Α. Φενερλή αναφέρει µαθητές του Σχολείου που εργάστηκαν ως δηµοτικοί αρχιτέκτονες στη Σύρο. Βλ.
Αγγελική Φενερλή, «Σπουδές και σπουδαστές στο Πολυτεχνείο (1860-1870)», Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και
Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Α΄, 151-166.
59
«Περί νέου διοργανισµού και διευθύνσεως του Σχολείου των Τεχνών», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 33,
14 Σεπτεµβρίου 1863. Ακολούθησαν άλλα δύο θεσπίσµατα σχετικά µε της εφορία του Σχολείου και τον
διορισµό των καθηγητών: Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 38, 31 Οκτωβρίου 1863.
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∆ηµήτριο Σκαλιστήρη (1816-1883), ∆ηµήτριο Αντωνόπουλο (1821-1885) και Αναστάσιο
Θεοφιλά (1827-1901), οι οποίοι διηύθυναν το ίδρυµα τις περιόδους 1862-1864, 18641873, 1873-1876 και 1878-1901 αντίστοιχα. Παράλληλα, η επίβλεψη της λειτουργίας του
Σχολείου ανατέθηκε σε εφορία αποτελούµενη από τον πρόεδρο και δύο µέλη της
Επιτροπής επί της Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας, δύο καθηγητές του
Πανεπιστηµίου και δύο αξιωµατικούς των τεχνικών όπλων. Στις θέσεις αυτές θα
συναντήσουµε τα επόµενα χρόνια σηµαντικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα, µεταξύ
άλλων, τους Γ. Μεταξά, Ε. Μανιτάκη, Α. Μανσόλα, Α. Κορδέλλα, Ι. Παπαδάκη, Θ.
Ορφανίδη, Κ. Παπαρρηγόπουλο, Α. Ρίζο Ραγκαβή, Σ. Κουµανούδη. Οι αλλαγές αυτές
αναβάθµισαν τον τεχνικό προσανατολισµό του σχολείου και προετοίµασαν το έδαφος για
την ανέλιξή του στην εκπαιδευτική βαθµίδα. Τα επόµενα χρόνια το κύρος του αυξήθηκε
σηµαντικά, ενώ την ίδια περίοδο επιβλήθηκε στο πανελλήνιο µε την οικοδόµηση των
µνηµειακού χαρακτήρα κτηρίων της οδού Πατησίων χάρη στις δωρεές των Μετσοβιτών
ευεργετών.
Ο νέος οργανισµός προέβλεπε ξανά τρία σχολεία: µονοετές κυριακάτικο σχολείο
«προς τελειοποίησιν αυτών οι επαγγελλόµενοι ήδη διαφόρους τέχνας», τριετές καθηµερινό
σχολείο «εις ο θέλουσιν εκπαιδεύεσθαι µεθοδικώς παίδες, προωρισµένοι δια την
βιοµηχανίαν, τεκτονικάς και γεωµετρικάς εργασίας», και πενταετές καλλιτεχνικό σχολείο
για τη διδασκαλία των καλών τεχνών. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι πλέον δεκτοί
στο καθηµερινό σχολείο γίνονταν µόνο οι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου, εποµένως το
Πολυτεχνείο έλαβε τη θέση του στην εκπαιδευτική πυραµίδα ως σχολείο µέσης τεχνικής
εκπαίδευσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των µαθητών, προσωρινά όµως, καθώς
τα επόµενα χρόνια οι αριθµοί τους αυξήθηκαν ξανά60.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα σπουδών, το θέσπισµα προβλέπει τη διδασκαλία
στοιχειωδών µαθηµατικών, τριγωνοµετρίας, πρακτικής γεωµετρίας, παραστατικής
γεωµετρίας και εφαρµογών, φυσικής, χηµείας, αρχών στατικής και θεωρητικής και
πρακτικής µηχανικής, αρχιτεκτονικής και οικοδοµικής. Οι µαθητές υποχρεώνονται σε
ετήσιες προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριµελούς επιτροπής διοριζόµενης από τη
διεύθυνση, οι οποίες πράγµατι ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1865 στα παραπάνω
µαθήµατα. Παράλληλα, προβλεπόταν η σύσταση µηχανουργείου και χηµείου για την
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Βλ. Yannis Antoniou, Michalis Assimakopoulos, “Notes on the Genesis of the Greek Engineer in the 19th
Century: the School of Arts and the Military Academy”, K. Chatzis – E. Nicolaides (ed.), Science,
Technology and the 19th Century State: The Role of the Army. Conference Proceedings, Athens: National
Hellenic Research Foundation – CNRS, 2003, 91-138 (129).
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πρακτική άσκηση των µαθητών61. Παρατηρούµε ότι, σε σχέση µε την προηγούµενη
περίοδο, τα µαθηµατικά κατέχουν σηµαντικότερη θέση στο πρόγραµµα σπουδών, ενώ
παράλληλα καθιερώνεται και η διδασκαλία µαθηµάτων που είχαν έως τότε διδαχθεί
ελάχιστα ή καθόλου62.
Τα επόµενα χρόνια, υπό τη διεύθυνση Σκαλιστήρη, συνεχίστηκε η αναδιοργάνωση
του Σχολείου µε πρότυπο τις γαλλικές écoles d’arts et métiers63. Το 1867, µάλλον µε νέο
κανονισµό, το καθηµερινό σχολείο µετονοµάστηκε σε «Βιοτεχνική Σχολή» αποτελούµενη
από τρεις σχολές: Αρχιτεκτονικής, Χωροµετρίας και Μηχανικής (ή ορθότερα
Μηχανουργίας). Οι σπουδές αυξήθηκαν σε τέσσερα έτη για τους κλάδους της
Αρχιτεκτονικής και της Χωροµετρίας και σε πέντε για τον κλάδο της Μηχανουργίας64.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρείται µια διαρκής διεύρυνση του
προγράµµατος σπουδών, µε τη δηµιουργία ή τον χωρισµό εδρών και την προσθήκη νέων
µαθηµάτων. Σταδιακά θα προστεθούν τα ακόλουθα µαθήµατα: χωροµετρία (1864-65),
καµπύλες γραµµές σε συνδυασµό µε τη διδασκαλία της πρακτικής µηχανικής (1866-67),
µαθηµατική ανάλυση (1870-71, αρχικά ως µη υποχρεωτικό µάθηµα των ανώτερων
τάξεων), υδραυλική και αντίσταση της ύλης (1870-71), ατµοµηχανική (1870-71),
γεφυροποιία (1870-71), οδοποιία (1871-72) και κινηµατική (1874-75). Έτσι, στα µέσα της
δεκαετίας του 1870, µετά µάλιστα και την εγκατάσταση στα νέα κτήρια της Πατησίων, το
πρόγραµµα σπουδών παγιώθηκε πλέον ως ακολούθως65:
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Το Μηχανουργείο οργανώθηκε άµεσα και οι µαθητές άρχισαν να ασκούνται σε διάφορες µηχανουργικές
εργασίες. Ο εκάστοτε διευθυντής του («εργοστασιάρχης») είχε την υποχρέωση να παραδίδει τα θεωρητικά
και πρακτικά µηχανολογικά µαθήµατα. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 189-191, 257-259. Σχετικά µε τη
σύσταση χηµείου θα αναφερθούµε παρακάτω.
62
Σχετικά µε τα µαθήµατα που διδάσκονταν στο Πολυτεχνείο διαθέτουµε ορισµένα προγράµµατα
µαθηµάτων δηµοσιευµένα σε διάφορες πηγές. Ωστόσο, στο Αρχείο του Ε. Μ. Π. υπάρχουν πλήρεις πίνακες
βαθµολογιών, απ’ όπου µπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη του προγράµµατος, καθώς εκεί
αναγράφονται, εκτός από τα εξεταζόµενα µαθήµατα, η σχολή και η τάξη στην οποία διδάσκονταν και ο
συντελεστής βαρύτητας καθενός.
63
Σε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο Σκαλιστήρης αναφέρθηκε ονοµαστικά σε αυτές ως πρότυπο
για την οργάνωση του Πολυτεχνείου. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 180-181.
64
Είναι ενδιαφέρον ότι στους Πίνακες Βαθµολογιών η διάκριση αυτή υπάρχει από νωρίτερα. Επίσης, στο
Ελένη Καλαφάτη (επιµ.), Το Πολυτεχνείον Ευγνωµονούν. Ευεργέτες & ∆ωρητές του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, 1837-2000, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007, 80, δηµοσιεύεται πρόγραµµα
µαθηµάτων της δεκαετίας 1870 όπου υπάρχουν χειρόγραφες διορθώσεις και συµπληρώσεις που δείχνουν την
ενοποίηση των τµηµάτων Αρχιτεκτονικής και Χωροµετρίας.
65
Τα γράµµατα Α, Χ και Μ. υποδηλώνουν τις σχολές Αρχιτεκτονικής, Χωροµετρίας και Μηχανουργίας
αντίστοιχα.
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Α΄ Τάξη:

Αριθµητική, Επιπεδοµετρία

Β΄ Τάξη:

Άλγεβρα, Στερεοµετρία, Καµπύλες γραµµές και πρακτική µηχανική

Γ΄ Τάξη:

Τριγωνοµετρία, παραστατική γεωµετρία, µηχανική, φυσική, αρχιτεκτονική (Α),
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χωροµετρία (Α, Χ)
∆΄ Τάξη:

Ανάλυση, εφαρµογές παραστατικής γεωµετρίας, φυσική, χηµεία, εφαρµοσµένη
µηχανική, αντίσταση της ύλης, υδραυλική, γεφυροποιία και οδοποιία (Α, Χ),
αρχιτεκτονική και οικοδοµική (Α), χωροστάθµηση (Α, Χ)

Ε΄ Τάξη:

Ατµοµηχανική (Μ)

Παράλληλα, οι µαθητές επί καθηµερινής βάσης ασχολούνταν µε σχεδιάσεις ή
εργασίες στο µηχανουργείο. Τα επόµενα χρόνια, ιδιαίτερα µετά την ανάληψη της
διεύθυνσης από τον Αναστάσιο Θεοφιλά, συνεχίστηκε η προσθήκη εδρών και µαθηµάτων.
Έτσι, εισάγεται η ορυκτολογία (1878), η αναλυτική γεωµετρία (1879) και η
σιδηροδροµική (1881) για όλους τους µαθητές της ∆΄ τάξης. Το 1885 προστέθηκε η
δασική και γεωργική βοτανική στην Γ΄ τάξη των αρχιτεκτόνων και των χωροµετρών, και
το επόµενο έτος το µάθηµα της µεταλλουργίας στην ∆΄ τάξη των µηχανουργών.
Βλέποντας την εξέλιξη του προγράµµατος σπουδών αυτή την περίοδο, παρατηρούµε
µια συνεχή προσπάθεια εισαγωγής ανώτερων τεχνικών µαθηµάτων, παρότι το
Πολυτεχνείο παραµένει θεσµικά ένα ίδρυµα µέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η προσθήκη ανώτερων µαθηµατικών, απαραίτητη προϋπόθεση για την
ουσιαστική θεωρητική διδασκαλία και κατανόηση δυσκολότερων τεχνικών µαθηµάτων, τα
οποία σταδιακά απέκτησαν και τον ανώτερο συντελεστή βαρύτητας (10) για την εξαγωγή
της βαθµολογίας των µαθητών, όπως και τα υπόλοιπα ειδικά µαθήµατα66. Αυτές οι
αυξηµένες απαιτήσεις είχαν ως συνέπεια τη µείωση του αριθµού των µαθητών του
σχολείου, αλλά και σηµαντικές αλλαγές στις ηλικίες τους, το µορφωτικό επίπεδο και τα
επαγγέλµατα που δήλωναν ότι ασκούσαν, οι οποίες υποδηλώνουν ότι για την πλειονότητα
των µαθητών η φοίτηση στο Πολυτεχνείο αποσκοπούσε σε µια συστηµατική εκπαίδευση
µε στόχο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να ασκήσουν το
επάγγελµα του αρχιτέκτονα, του χωροµέτρη και του µηχανουργού67. Σταδιακά ο αριθµός

66

Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 48, Πρακτικό συνεδρίασης καθηγητών της 13ης Νοεµβρίου 1876. Μεταξύ άλλων,
εδώ ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων. Τα µόνα µαθήµατα που έχουν συντελεστή 8 (αντί
του ανώτερου 10) είναι η φυσική, η χηµεία, η υδραυλική και τα σχέδια.
67
Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί. Θεσµοί και ιδέες, 1900-1940, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2006, 107108.
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των µαθητών αυξήθηκε ξανά, γεγονός που το 1882 οδήγησε στη διαίρεση της Α΄ τάξης σε
δύο τµήµατα68.
Με τον νόµο ˏΑΦΜΑ΄ της 27ης Μαΐου 1887 το Πολυτεχνείο µετονοµάστηκε σε
«Σχολείο των Βιοµηχάνων Τεχνών», παραπέµποντας στις γαλλικές écoles des arts
industrielles. Περιλάµβανε δύο ανώτερες σχολές τετραετούς φοίτησης: τη Σχολή των
Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή των Μηχανουργών69. Ο σκοπός της µεταρρύθµισης
σύµφωνα µε το νόµο ήταν η εκπαίδευση µηχανικών για τις δηµόσιες υπηρεσίες και τη
βιοµηχανία, ωστόσο επί της ουσίας ερχόταν να καλύψει τις ανάγκες σε τεχνικά στελέχη
που δηµιούργησε η ίδρυση της υπηρεσίας των ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Εσωτερικών και του Σώµατος των Πολιτικών Μηχανικών το 1878. Η συµβολή του
Πολυτεχνείου ως προς τη βιοµηχανία υπήρξε εξαιρετικά περιορισµένη, κάτι που δείχνει
και η συντριπτική προτίµηση των σπουδαστών για τη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 1890-1899 από το Πολυτεχνείο αποφοίτησαν 123
πολιτικοί µηχανικοί και µόλις 5 µηχανουργοί, ενώ συνολικά για την περίοδο 1889-1914 οι
αριθµοί αυτοί είναι αντίστοιχα 272 και 4970. Σε αντίθεση µε τους κλάδους των δηµοσίων
έργων και της οικοδοµής, οι οποίοι προσέφεραν ευκαιρίες απασχόλησης και
σταδιοδροµίας στους αποφοίτους του Πολυτεχνείου, δεν συνέβαινε το ίδιο µε τη
βιοµηχανία, όπου συνέχισαν να κυριαρχούν οι πρακτικοί µηχανικοί, και αυτή η
προβληµατική σχέση συνεχίστηκε και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα71. Αναφορικά
µε το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, ο νέος νόµος ουσιαστικά παγίωσε τις
αλλαγές που προηγήθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, ενώ παράλληλα
θεσµοθετήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση των σπουδών.
∆εκτοί πλέον στο Πολυτεχνείο γίνονταν οι απόφοιτοι του Βαρβακείου Λυκείου µετά
από εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ οι απόφοιτοι των γυµνασίων έπρεπε πρώτα να
υποβληθούν σε εξετάσεις στο Βαρβάκειο σε όσα µαθήµατα δεν είχαν διδαχθεί72. Το
Βαρβάκειο ή Πρακτικό Λύκειο ιδρύθηκε το 1886 µε ειδικό σκοπό την εκπαίδευση «προς
68

Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 33, Έγγραφο της ∆ιεύθυνσης, 1 Νοεµβρίου 1882.
Ν. ΑΦΜΑ΄ «Περί οργανισµού του εν Αθήναις σχολείου των Βιοµηχάνων τεχνών», Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ. 159, 20 Ιουνίου 1887, και εκτελεστικός νόµος της 4ης Ιουλίου 1887, Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ. 185, 10 Ιουλίου 1887. Παράλληλα ιδρύθηκε και µία µέση Σχολή Γεωµετρών και
Εργοδηγών, διετούς φοίτησης, στην οποία το επόµενο έτος προστέθηκε και τµήµα πρακτικών µηχανουργών,
η οποία ωστόσο σταµάτησε τη λειτουργία της λίγα χρόνια αργότερα λόγο έλλειψης µαθητών.
70
Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, 125.
71
Βλ. σχετικά Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, 165-181 και Χριστίνα Αγριαντώνη, «Οι µηχανικοί και η
βιοµηχανία. Μια αποτυχηµένη συνάντηση», Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι
απαρχές 1900-1922, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2002, Β1, 269-293.
72
Για την ίδρυση και τα προγράµµατα του Βαρβακείου βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα προγράµµατα της µέσης
εκπαίδευσης (1833-1929), 3 τόµ., Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1987-1989, Α΄, 21-22, 677716.
69
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αυτάρκη σπουδήν των θετικών επιστηµών» και λειτουργούσε υπό την εποπτεία της
διεύθυνσης του Πολυτεχνείου και των στρατιωτικών σχολών, καθώς ουσιαστικά
αποτελούσε προπαρασκευαστικό σχολείο γι’ αυτές τις σχολές, κάτι που ζητούσαν διαρκώς
ο Θεοφιλάς και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου73. Αποτελούνταν από επτά τάξεις – οι
τρεις αντιστοιχούσαν στο ελληνικό σχολείο και οι υπόλοιπες τέσσερις στο γυµνάσιο – στις
οποίες οι µαθητές διδάσκονταν µεταξύ άλλων: θεωρητική και πρακτική αριθµητική,
επιπεδοµετρία

και

στερεοµετρία,

άλγεβρα,

ευθύγραµµη

τριγωνοµετρία,

αρχές

παραστατικής γεωµετρίας, φυσική ιστορία, φυσική, χηµεία και ορυκτολογία, και σχέδιο.
Αν συγκρίνει κανείς το πρόγραµµα του Βαρβακείου µε τα αντίστοιχα των ελληνικών
σχολείων και γυµνασίων θα παρατηρήσει ότι η µόνη ουσιαστική διαφορά είναι η εισαγωγή
της παραστατικής γεωµετρίας στην τελευταία τάξη και ο διπλάσιος χρόνος που
αφιερωνόταν στη διδασκαλία των µαθηµατικών, έτσι «δεν δυνάµεθα δυστυχώς να
πείσωµεν εαυτούς ότι το νέον τούτον σχολείον κατηρτίσθη επί πρακτικωτέρων βάσεων και
ότι διαφέρει νυν πολύν των συνήθων Γυµνασίων και ελληνικών σχολείων»74.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Πολυτεχνείο περιλάµβαναν τα µαθήµατα της
άλγεβρας, της γεωµετρίας, της επίπεδης τριγωνοµετρίας, των αρχών της παραστατικής
γεωµετρίας, της φυσικής, της χηµείας και του σχεδίου. Εάν κάποιος ήθελε να εισαχθεί σε
ανώτερη τάξη, έπρεπε να εξεταστεί και στα µαθήµατα που διδάσκονταν στις κατώτερες
τάξεις75. Το µεγάλο ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις οδήγησε τους καθηγητές του
Πολυτεχνείου να ζητήσουν επανειληµµένως τη σύσταση προπαρασκευαστικής τάξης ως
πρώτο έτος σπουδών. Παρότι από το 1887 λειτουργεί στο Βαρβάκειο «τάξις
επαναλήψεως», κυρίως των µαθηµατικών, µε σκοπό την προετοιµασία για τις εισαγωγικές
εξετάσεις, οι υποψήφιοι «χωλαίνουσιν εις τας εφαρµογάς των µαθηµατικών, εντελώς δε
σχεδόν αγνοούσι της Φυσικής και ιδίως την Χηµείαν»76. Τελικά το 1892 ιδρύθηκε η
προπαρασκευαστική τάξη, όχι όµως στο Πολυτεχνείο, αλλά στο Βαρβάκειο, ως όγδοη
τάξη στη θέση της προηγούµενης «τάξις επαναλήψεως», και λειτούργησε µέχρι το 1914,
οπότε το Πολυτεχνείο έγινε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Οι υψηλές απαιτήσεις συνεχίζονταν και µετά την εισαγωγή στο Πολυτεχνείο. Το
ωρολόγιο πρόγραµµα περιλάµβανε τέσσερις ώρες για τις παραδόσεις των µαθηµάτων και
73

Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 296-297.
Χαράλαµπος Μακρίδης, Οδηγός της Ελλάδος µετά ηµερολογίου και πολλών πρακτικών γνώσεων, 1889,
Αθήνα, 1888, 239.
75
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 38, προκήρυξη της ∆ιεύθυνσης για τις εισαγωγικές εξετάσεις, 22 Ιουνίου 1888.
Αντίστοιχες προκηρύξεις στους φακέλους 42 (6 Σεπτεµβρίου 1893) και 49 (28 Ιουνίου 1900).
76
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 48, Πρακτικό Συνεδρίασης καθηγητών, 10 Σεπτεµβρίου 1890. Βλ. και Κ. Η.
Μπίρης, Ιστορία, 325-326.
74
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πέντε ώρες το απόγευµα για σχέδια, ασκήσεις ή εργασίες στο µηχανουργείο. Η φοίτηση
ήταν υποχρεωτική, γινόταν καθηµερινός έλεγχος απουσιών, ενώ οι σπουδαστές
εξετάζονταν στην τάξη και ο βαθµός λαµβανόταν υπόψη στην εξαγωγή της τελικής
βαθµολογίας77. Η προαγωγή σε ανώτερη τάξη γινόταν µετά από προφορικές εξετάσεις
ενώπιον τριµελούς επιτροπής, κατά τις οποίες οι σπουδαστές έπρεπε να λάβουν
προβιβάσιµο βαθµό σε όλα τα µαθήµατα. Σε διαφορετική περίπτωση έπρεπε να
επαναλάβουν την τάξη, ενώ εάν αποτύγχαναν και δεύτερη φορά έχαναν την ιδιότητα του
σπουδαστή. Οι εξετάσεις στα µαθήµατα του τελευταίου έτους οδηγούσαν στη λήψη του
διπλώµατος. Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια τη σηµαντική µείωση των σπουδαστών και ο
µικρός αριθµός τους παρέµεινε ένα από τα χαρακτηριστικά του Πολυτεχνείου78. Με άλλα
λόγια, στο Πολυτεχνείο υιοθετήθηκε µια στρατιωτικού τύπου πειθαρχία, απότοκο της
παρουσίας των στρατιωτικών διευθυντών και πολλών στρατιωτικών καθηγητών, µε την
οργάνωση των σπουδών να έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αντίστοιχη του
Πανεπιστηµίου, όπου συνέχιζε να επικρατεί µια περισσότερο φιλελεύθερη οργάνωση και
εξαιρετική επιείκεια, παρά τη λήψη µέτρων για τακτικότερη φοίτηση. Ακόµα και όταν τη
διεύθυνση του ιδρύµατος ανέλαβαν αργότερα πολιτικοί καθηγητές, η παρουσία των
στρατιωτικών είχε αφήσει ισχυρές παρακαταθήκες, δηµιουργώντας µια παράδοση που
χαρακτήρισε τη φυσιογνωµία του Πολυτεχνείου και τον 20ό αιώνα ως ένα σχολείο
υψηλών απαιτήσεων που µεταµορφωνόταν σταδιακά σε έναν ελίτ θεσµό για τη δηµιουργία
µιας νέας επαγγελµατικής οµάδας.
Ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο του νέου νόµου σχετικά µε τις σπουδές ήταν ότι
υποχρέωνε τους καθηγητές εντός διετίας (ή τριετίας για τους νεοδιοριζόµενους) να
συγγράψουν και να λιθογραφήσουν τις παραδόσεις τους ώστε να χορηγούνται στους
σπουδαστές. Η έκδοση συγγραµµάτων των καθηγητών του Πολυτεχνείου είχε ξεκινήσει
από νωρίτερα, κυρίως χάρη στη δωρεά (1873) κα το κληροδότηµα (1878) του ∆ηµητρίου
Θωµαΐδη, οι πρόσοδοι του οποίου αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης για τη
λιθογράφηση των µαθηµάτων και τον γενικότερο εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του
Πολυτεχνείου. Μετά τη νοµοθετική υποχρέωση γενικεύτηκε η λιθογράφηση των
συγγραµµάτων των καθηγητών, ως επί το πλείστον ερανίσµατα ή µεταφράσεις ξένων
εγχειριδίων «διότι, ως είναι γνωστόν τοις πάσι, πρωτοτυπίας αδύνατον να εκφέρη τις εν
77

Στο Αρχείο του ΕΜΠ (φάκελος 42) σώζονται διάφοροι µηνιαίοι έλεγχοι και δελτία απουσιών και
βαθµολογιών, οι οποίοι όχι µόνο δεν διαφέρουν από τους αντίστοιχους σηµερινούς των καθηγητών της
µέσης εκπαίδευσης, αλλά είναι πολύ λεπτοµερέστεροι και αυστηρότεροι. Επίσης σε διάφορους φακέλους
µπορεί κανείς να δει αιτήσεις σπουδαστών για να λάβουν άδεια απουσίας ακόµα και για την πιο ασήµαντη
αιτία.
78
Βλ. Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, 112, 199.
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Ελλάδι, σήµερον τουλάχιστον»79. Πάντως σύντοµα όλα τα µαθήµατα του Πολυτεχνείου
υπήρχαν σε συγγράµµατα, τα οποία µαζί µε αντίστοιχες εκδόσεις της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων και καθηγητών του Πανεπιστηµίου
συγκρότησαν την ελληνική επιστηµονική και τεχνική βιβλιογραφία βάσει της οποίας
πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία για πολλά χρόνια80.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα των µαθηµάτων, η µεταρρύθµιση του 1887 ουσιαστικά
θεσµοθέτησε τις αλλαγές που προωθήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια από τις διευθύνσεις
των Σκαλιστήρη και Θεοφιλά. Έτσι, το πρόγραµµα των δύο ανώτερων σχολών του
Πολυτεχνείου, όταν αυτές λειτούργησαν πλήρως σύµφωνα µε το νόµο του 1887,
διαµορφώθηκε ως ακολούθως:
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Α΄ έτος:

Αναλυτική γεωµετρία, παραστατική γεωµετρία, στοιχειώδης µηχανική, τοπογραφία,
φυσική, χηµεία, αρχιτεκτονικές και τεχνικές σχεδιάσεις

Β΄ έτος:

∆ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός, θεωρητική µηχανική, φυσική, ορυκτολογία,
τοπογραφία, οικοδοµική, οδοποιία, αρχιτεκτονικές και τεχνικές σχεδιάσεις

Γ΄ έτος:

Γεφυροποιία,

αντίσταση

της

ύλης,

µηχανολογία,

οικοδοµική,

αρχιτεκτονική,

εφαρµοσµένη χηµεία, γεωλογία, δασολογία, ατµοµηχανική, αρχιτεκτονικές και τεχνικές
σχεδιάσεις
∆΄ έτος:

Υδραυλική,

σιδηροδροµική,

αρχιτεκτονική,

λιµενικά

έργα,

γραφοστατική,

µεταλλουργία, ατµοµηχανική, αρχιτεκτονικές και τεχνικές σχεδιάσεις
Σχολή Μηχανουργών
Α΄ έτος:

Αναλυτική γεωµετρία, παραστατική γεωµετρία, µηχανική, τοπογραφία, φυσική, χηµεία,
τεχνικές σχεδιάσεις και ασκήσεις στο µηχανουργείο

Β΄ έτος:

∆ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός, θεωρητική µηχανική, φυσική, ορυκτολογία,
οικοδοµική, τεχνικές σχεδιάσεις και ασκήσεις στο µηχανουργείο

Γ΄ έτος:

Αντίσταση της ύλης, µηχανολογία, οικοδοµική, κινηµατική µηχανική, ατµοµηχανική,
εφαρµοσµένη χηµεία, τεχνικές σχεδιάσεις και ασκήσεις στο µηχανουργείο

∆΄ έτος:

Υδραυλική, σιδηροδροµική, γραφοστατική, κατασκευή µηχανών, µεταλλουργία, σιδηρά
έργα, τεχνικές σχεδιάσεις και ασκήσεις στο µηχανουργείο

79

Αριστείδης Ι. Βουσάκης, Χηµείας µαθήµατα, Τόµος Πρώτος, Αθήνα, 1882, στον πρόλογο.
Για τη δωρεά Θωµαΐδη και τη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου, βλ. Ελένη Καλαφάτη, «Ο ρόλος των δωρεών
στη συγκρότηση της βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. (1836-1950)», Βιβλιοθήκη των αναγκαιούντων βιβλίων και
οµολογουµένως καλλίστων εφηµερίδων. Οι παλαιές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, Αθήνα, Ε. Μ. Π., 1995, 13-64. Ο Μπίρης (Ιστορία, 338) παραθέτει διάφορα συγγράµµατα που
εκδόθηκαν από το Πολυτεχνείο, ενώ για µια καταγραφή των επιστηµονικών και τεχνικών συγγραµµάτων της
εποχής βλ. Μ. Ασηµακόπουλος (επιµ.), Ελληνική επιστηµονική και τεχνική βιβλιογραφία (1830-1940),
Αθήνα: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε. Μ. Π., 2004 (βάση δεδοµένων σε µορφή cd-rom).
80
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Επιπλέον, κατά διάφορες περιόδους διδάχθηκαν κα µαθήµατα καλλιτεχνολογίας, ιστορίας
της τέχνης, αισθητικής, λογιστικής και πολιτικής οικονοµίας. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι τα
βασικά φυσικοµαθηµατικά µαθήµατα µεταφέρθηκαν στα πρώτα έτη σπουδών ως
απαραίτητο υπόβαθρο για δυσκολότερα τεχνικά µαθήµατα.
Περνώντας στους καθηγητές που κλήθηκαν να διδάξουν την περίοδο που ξεκινά µε
την αναδιοργάνωση του 1863, παρατηρούµε την µακροχρόνια παραµονή σε έδρες
προσώπων που µε το κύρος τους διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην
αναβάθµιση των σπουδών στο Πολυτεχνείο αλλά και στη γενικότερη παρουσία των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στην Ελλάδα. Για τη διδασκαλία της φυσικής διορίστηκε
τον Σεπτέµβριο του 1863 ο Αναστάσιος Χρηστοµάνος, ο οποίος συµπλήρωσε πάνω από
τέσσερις δεκαετίες διδασκαλίας στο Πολυτεχνείο, διατηρώντας την έδρα µέχρι τον θάνατό
του τον Οκτώβριο του 1906. Στον αγώνα ζωής του για την ανάπτυξη των φυσικών
επιστηµών, της βιοµηχανίας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα, µέρος του ευρύτερου
στόχου του για την οικονοµική ευηµερία και ανάπτυξη της χώρας ως προϋπόθεσης για την
επίτευξη των ευρύτερων στόχων, δεν θα µπορούσε να απουσιάζει η τεχνική εκπαίδευση
και η κορωνίδα αυτής, το Πολυτεχνείο. Σύµφωνα µε τον ίδιο είχε σηµαντική συµβολή στη
µεταρρύθµιση του Πολυτεχνείου το 1887, καθώς συνεργάστηκε στενά µε τον Αναστάσιο
Θεοφιλά ώστε να πείσουν τον υπουργό να συναινέσει στις αλλαγές µε σκοπό το
Πολυτεχνείο «ν’ ανυψωθή εις Πανεπιστήµιον των εις τον πρακτικόν βίον εφηρµοσµένων
φυσικών επιστηµών»81.
Με τον διορισµό του Χρηστοµάνου παγιώθηκε η διδασκαλία της φυσικής στο
Πολυτεχνείο. Αρχικά το µάθηµα διδασκόταν στις ανώτερες τάξεις και µόνο µετά τη
µεταρρύθµιση του 1887 διδάχθηκε στις δύο πρώτες. Για τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν
δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Τα µοναδικά άξια λόγου ελληνικά συγγράµµατα ήταν τα
Στοιχεία Φυσικής του Βασίλειου Λάκωνα, που εκδόθηκαν το 1861, και τα Στοιχεία
Φυσικής Πειραµατικής Αντώνιου ∆αµασκηνού, για τα οποία ο Χρηστοµάνος εκφράστηκε
θετικά και αγοράστηκε για τη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου. Στις αρχές της δεκαετίας του
1890 εκδόθηκε η τρίτοµη φυσική του Τιµολέοντα Αργυρόπουλου, βασισµένη κυρίως σε
γαλλικά εγχειρίδια. Αυτή αποτέλεσε το διδακτικό εγχειρίδιο και για το Πολυτεχνείο82.

81

Βλ. Α. Κ. Χρηστοµάνος, Η µεγάλη βιοµηχανία εν Ελλάδι. Ανεκµετάλλευτοι πηγαί πλούτου της χώρας,
Αθήνα 1901, 11. Σύµφωνα µε τον Χρηστοµάνο, η συνολική µεταρρυθµιστική πρόταση περιλάµβανε επίσης
την ίδρυση πρακτικών λυκείων και πλήρους χηµικοτεχνικής σχολής στο Πολυτεχνείο.
82
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 49, έγγραφο της ∆ιεύθυνσης προς τον ∆ιοικητή της Σχολής Ευελπίδων (14
Ιανουαρίου 1900) όπου ζητούνται 20 αντίτυπα της λιθογραφηµένης φυσικής του Αργυρόπουλου, επειδή η
τρίτοµη είχε εξαντληθεί, και θετική απάντηση του ∆ιοικητή της Σχολής Ευελπίδων (29 Ιανουαρίου 1900).
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Όλα αυτά τα εγχειρίδια, περά από τις βασικές γνώσεις όλων των κλάδων της φυσικής,
ενσωµατώνουν και νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις της εποχής. Με δεδοµένη την
ευρυµάθεια και το ζήλο του Χρηστοµάνου µπορούµε βάσιµα να υποθέσουµε ότι η
διδασκαλία του µαθήµατος ήταν σοβαρή. Λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις περιορισµένες
µαθηµατικές δυνατότητες των σπουδαστών στα πρώτα έτη σπουδών, αναµφίβολα το
µάθηµα θα διατηρούσε το χαρακτήρα της γενικής πειραµατικής φυσικής.
Η διδασκαλία της φυσικής συνοδευόταν από πειραµατικές επιδείξεις, καθώς «το
µάθηµα τούτο άνευ πειραµάτων ουδόλως δύναται να διεξαχθή»83. Κατά τον διορισµό του
Χρηστοµάνου υπήρχαν στο Πολυτεχνείο διάφορα όργανα φυσικής προερχόµενα κυρίως
από δωρεές, ωστόσο αρχικά αρνήθηκε να τα παραλάβει84. Με την ανάληψη της
διεύθυνσης από τον ∆ηµήτριο Αντωνόπουλο το 1873 ξεκίνησαν οι τακτικές αγορές
οργάνων και σταδιακά το Πολυτεχνείο απέκτησε µια πλούσια συλλογή οργάνων
µηχανικής,

υδροστατικής,

οπτικής,

ακουστικής,

θερµότητας,

ηλεκτρισµού

και

µαγνητισµού, η οποία περιλαµβάνει από εντελώς στοιχειώδη όργανα µέχρι συνθετότερα85.
Παρότι ο οργανισµός του 1887 προέβλεπε την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα
φυσικά µαθήµατα και τη βαθµολόγησή τους, αυτό τελικά πραγµατοποιήθηκε µετά το
190986.
Τον Ιούνιο του 1864 διορίστηκε στην έδρα της χηµείας ο Αριστείδης Βουσάκης
(1831-1911), ο οποίος δίδαξε συνεχώς το µάθηµα της χηµείας µέχρι την παραίτησή του το
1904. Ο Βουσάκης έλαβε δίπλωµα φαρµακοποιού από το Φαρµακευτικό Σχολείο του
Πανεπιστηµίου και αµέσως άνοιξε ένα από τα γνωστότερα φαρµακεία της Αθήνας. Το
1860 συνέχισε τις σπουδές του στη Φαρµακευτική Σχολή των Παρισίων, όπου και πήρε
πτυχίο µετά από τετραετείς σπουδές87. Η χηµεία αρχικά διδασκόταν στην ∆΄ τάξη του
σχολείου και µετά τη µεταρρύθµιση του 1887 χωρίστηκε σε γενική πειραµατική χηµεία
Κανένα από αυτά τα αντίτυπα δεν σώζεται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π., ενώ το αντίτυπο της
τρίτοµης φυσικής που υπάρχει προέρχεται από τη δωρεά της βιβλιοθήκης του Αναστασίου Σούλη το 1954.
83
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 29, αίτηση Χρηστοµάνου προς τη ∆ιεύθυνση (15 Μαΐου 1878), όπου ζητά την
έγκριση πίστωσης για την αγορά οργάνων φυσικής.
84
Αρχείο ΕΜΠ, έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών προς την ∆ιεύθυνση (11 ∆εκεµβρίου 1873), όπου
ζητείται από τον νέο διευθυντή απογραφή των οργάνων, των µηχανηµάτων, των συλλογών και γενικά του
υλικού του Σχολείου. Όταν ο Χρηστοµάνος υπογράφει ότι έλαβε γνώση, σηµειώνει: «Παραλαβών το 1863
τα όργανα της Σχολής (τα της φυσικής) απηλλάγην πάσης ευθύνης περί αυτών και επέστρεψα προς την
διεύθυνσιν δια πρωτοκόλλου κλείδα και συλλογήν και καταλόγους». Σχετικά µε τις δωρεές οργάνων βλ. Ε.
Καλαφάτη (επιµ.), Το Πολυτεχνείον Ευγνωµονούν, 69-71.
85
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 27, Πρωτόκολλο παραλαβής οργάνων φυσικής, 22 Απριλίου 1876, µε τις
υπογραφές Χρηστοµάνου και Αντωνόπουλου. Σε διάφορους φακέλους των επόµενων χρόνων µπορεί κανείς
να βρει αρκετά έγγραφα µε τις αγορές οργάνων που πραγµατοποιούνται.
86
Βλ. «Τα εργαστήρια του Ε. Μ. Π.», Τεχνικά Χρονικά, αρίθ. 181, 1 Ιουλίου 1939 (Η εκατονταετηρίς του
ΕΜΠ), 137-150.
87
Για τον Βουσάκη βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Ζ΄, 723 και Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 503.
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(Α΄ τάξη) και εφαρµοσµένη χηµεία (Γ΄ τάξη), µε τον Βουσάκη να διδάσκει και τα δύο
µαθήµατα και να εκδίδει τα αντίστοιχα συγγράµµατα88. Είναι βέβαιο ότι, τουλάχιστον για
το µάθηµα της γενικής χηµείας, χρησιµοποιήθηκε και η δίτοµη χηµεία του Χρηστοµάνου,
το πληρέστερο και πλέον ενηµερωµένο εγχειρίδιο χηµείας της εποχής του, που ουσιαστικά
καθιέρωσε και την ελληνική χηµική ονοµατολογία. Άλλωστε µε τον Χρηστοµάνο
διατηρούσαν άριστες σχέσεις και συνήθως εξέταζαν µαζί τους σπουδαστές. Η διδασκαλία
της χηµείας περιλάµβανε και πειραµατικές επιδείξεις και γι’ αυτό το σκοπό συστήθηκε
χηµικό εργαστήριο, το οποίο την περίοδο της διεύθυνσης Αντωνόπουλου άρχισε να
εµπλουτίζεται µε όργανα και συσκευές, ενώ λήφθηκε µέριµνα και για την εγκατάστασή
του στα νέα κτήρια. Όταν ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης, µετέπειτα καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο και ακαδηµαϊκός, διορίστηκε το 1897 στην έδρα της µεταλλουργίας,
δέχθηκε να αναλάβει αµισθί και το µάθηµα της γενικής πειραµατικής χηµείας. Έτσι, ο
Βουσάκης επικεντρώθηκε στη διδασκαλία της εφαρµοσµένης χηµείας, ή χηµικής
τεχνολογίας, όπως ονοµαζόταν συχνά αυτό το µάθηµα89.
Ο οργανισµός του 1887 προέβλεπε επίσης τον διορισµό βοηθών µετά από
διαγωνισµό που θα συνεπικουρούσαν τους καθηγητές της φυσικής, της χηµείας και
αργότερα της ορυκτολογίας. Έργο τους ήταν να βοηθάνε στην προετοιµασία των
πειραµάτων του καθηγητή, να επιβλέπουν την πρακτική άσκηση των σπουδαστών, να
ελέγχουν τις απουσίες και να παραµένουν κατά τις απογευµατινές ώρες ώστε να λύνουν
τις απορίες των µαθητών εν είδει φροντιστηρίου. Οι υποψήφιοι, φοιτητές του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου, εξετάζονταν γραπτά και προφορικά
στη φυσική, τη χηµεία, τη γεωλογία και την ορυκτολογία, και αργότερα σε πρακτικές
ασκήσεις αυτών των µαθηµάτων. Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου διαγωνισµού το 1887
διορίστηκε βοηθός ο Νικόλαος Κ. Γερµανός, παλαιός µαθητής του σχολείου, αριστούχος
διδάκτωρ του φυσικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου και συγγραφέας πολλών βιβλίων για
τη µέση εκπαίδευση. ∆ύο χρόνια αργότερα διορίστηκε και ο Αλέξανδρος ∆. Βάλβης,
επίσης αριστούχος διδάκτωρ του φυσικού. Ο Γερµανός απαλλάχθηκε τον Ιανουάριο του
1894 µε αιτιολογία την έλλειψη πίστωσης90. Ο Βάλβης παραιτήθηκε το 1906 και στη θέση
του διορίστηκε ο Γεώργιος Κ. Γεωργαλάς, αργότερα καθηγητής ορυκτολογίας και

88

Αριστείδης Ι. Βουσάκης, Χηµείας µαθήµατα, Τόµος Πρώτος, Αθήνα, 1882 και του ιδίου, Μαθήµατα
χηµείας. Μέρος Β΄: Μέταλλα, Αθήνα, 1892 (Λιθόγραφο ΕΜΠ). Παρότι αναφέρεται ότι εξέδωσε και
εγχειρίδιο εφαρµοσµένης χηµείας, δεν καταφέραµε να το εντοπίσουµε.
89
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 46, Έγγραφο ∆ιεύθυνσης ΣΒΤ προς το Υπουργείο, 12 Ιουλίου 1897, και Έγγραφο
Υπουργείου Εσωτερικών, 11 Αυγούστου 1897.
90
Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 48, Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών, 15 Ιανουαρίου 1894.
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πετρογραφικής γεωλογίας στο Πανεπιστήµιο και διευθυντής της Γεωλογικής Υπηρεσίας
της Ελλάδος91.
Η αναβάθµιση των σπουδών στο Πολυτεχνείο το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα
παρουσιάζεται

ευκρινέστερα

µέσα

από

τη

διδασκαλία

των

µαθηµατικών.

Η

αναδιοργάνωση του 1863 θεσµοθέτησε τη διδασκαλία των κατώτερων µαθηµατικών και,
το σηµαντικότερο, της παραστατικής γεωµετρίας. Στην πρώτη έδρα διορίστηκε ο
αξιωµατικός του Μηχανικού Γεώργιος Σούτσος (1824-1892), ενώ στη δεύτερη επανήλθε ο
Ιωάννης Παπαδάκης92. Ο Σούτσος δίδαξε αριθµητική, γεωµετρία, άλγεβρα και
τριγωνοµετρία µέχρι το τέλος της ζωής του, ωστόσο το µόνο έργο του που έχει εντοπιστεί
είναι µία µετάφραση ευθύγραµµης τριγωνοµετρίας από γαλλικό εγχειρίδιο93. Η κυριαρχία
στην ελληνική εκπαίδευση των εγχειριδίων αριθµητικής και άλγεβρας του Bourdon και
της γεωµετρίας του Legendre και η ύπαρξή τους στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου – τόσο
σε µεταφράσεις όσο και σε πρωτότυπες εκδόσεις – µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µε
βάση αυτά πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία για πολλά χρόνια94. Το περιεχόµενο
διδασκαλίας του Παπαδάκη δεν είναι γνωστό. Παρότι χρηµάτισε επί σειρά ετών
καθηγητής

παραστατικής

γεωµετρίας

στο

Πολυτεχνείο

και

µαθηµατικών

στο

Πανεπιστήµιο, δεν φαίνεται να συνέγραψε οποιοδήποτε έργο. Πάντως, η βιβλιοθήκη του
Πολυτεχνείου διέθετε το κλασικό έργο του θεµελιωτή της παραστατικής γεωµετρίας
Gaspare Monge. Η διδασκαλία αυτού του µαθήµατος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µε τον
διορισµό του αξιωµατικού του Μηχανικού Απόστολου Αποστόλου (1842-1918), ο οποίος
εξέδωσε και τα πρώτα λιθογραφηµένα συγγράµµατα παραστατικής γεωµετρίας και
εφαρµογών τη δεκαετία του 188095.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 άρχισαν να διδάσκονται στο Πολυτεχνείο
προχωρηµένα µαθήµατα τριγωνοµετρίας και ανάλυσης στις ανώτερες τάξεις. Καθώς δεν
αναφέρεται κάποιος ειδικός διορισµός για αυτά τα µαθήµατα, συµπεραίνουµε ότι αρχικά
91

Ο οργανισµός προέβλεπε επίσης βοηθό των µαθηµατικών, διοριζόµενο µετά από πρόταση του αντίστοιχου
καθηγητή, και βοηθό για την τοπογραφία και τις τεχνικές σχεδιάσεις.
92
Ο Γεώργιος Ι. Σούτσος γεννήθηκε στην Οδησσό και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Εκτός από το Πολυτεχνείο δίδαξε µαθηµατικά και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου διατέλεσε και
υποδιευθυντής, ενώ υπηρέτησε για πολλά χρόνια και στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων από την ίδρυσή της
το 1878. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 504 και Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΚΒ΄, 168.
93
Γεώργιος Γ. Σούτσος, Μαθήµατα Ευθυγράµµου Τριγωνοµετρίας. Εκ του γαλλικού, Αθήνα 1880.
94
Για τις διάφορες εκδόσεις αυτών των εγχειριδίων στα ελληνικά βλ. τα έργα του Ανδρέα Καστάνη που
αναφέρθηκαν στην υποσηµείωση 3. Για βιβλία µαθηµατικών που σώζονται στην ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.
Μ. Π. βλ. Σπύρος Παπαχαρίσης, «Τα βιβλία των µαθηµατικών της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.»,
Βιβλιοθήκη των αναγκαιούντων βιβλίων και οµολογουµένως καλλίστων εφηµερίδων. Οι παλαιές συλλογές της
Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα: Ε. Μ. Π., 1995, 67-91.
95
Ο Απόστολος Γ. Αποστόλου αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και διορίστηκε στο
Πολυτεχνείο τον Νοέµβριο του 1882, διδάσκοντας παραστατική γεωµετρία µέχρι το 1905. Το ίδιο µάθηµα
δίδαξε και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 520.
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δίδαξαν ο Γεώργιος Σούτσος και ο διευθυντής ∆ηµήτριος Αντωνόπουλος. Ο πρώτος που
διορίστηκε σε αυτή την έδρα ήταν ο αξιωµατικός του Μηχανικού Νικόλαος Σολωµός, που
δίδαξε για ένα έτος, για να τον διαδεχθεί ο µαθηµατικός Αντώνιος Β. ∆αµασκηνός.
∆υστυχώς δεν διαθέτουµε ιδιαίτερα βιογραφικά στοιχεία γι’ αυτούς τους καθηγητές96. Ο
∆αµασκηνός πάντως µετέφρασε ξανά το 1865 τη γεωµετρία του Legendre, έργο που
γνώρισε επανειληµµένες εκδόσεις, και συνέγραψε πολλά εγχειρίδια µαθηµατικών για τη
µέση εκπαίδευση. Όπως προκύπτει από τις βαθµολογίες των σπουδαστών, δίδαξε
ανελλιπώς τριγωνοµετρία, αναλυτική γεωµετρία και ανάλυση, πιθανότατα από τα βιβλία
του καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων Μιχαήλ Σοφιανού, καθώς επρόκειτο την πρώτη
ολοκληρωµένη σειρά ανώτερων µαθηµατικών που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Το 1884 ο
∆αµασκηνός παραιτήθηκε97 και στη θέση του διορίστηκε για πρώτη φορά ο µεγάλος
έλληνας µαθηµατικός Κυπάρισσος Στέφανος. ∆ύο χρόνια αργότερα όµως αποχώρησε
λόγω στράτευσης, µε αποτέλεσµα να διοριστεί ο αξιωµατικός του Πυροβολικού Λεωνίδας
Λαπαθιώτης, ο οποίος δίδασκε ανώτερα µαθηµατικά στη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή
Ναυτικών ∆οκίµων, εκδίδοντας µάλιστα και εγχειρίδια διαφορικού και ολοκληρωτικού
λογισµού98.
Η µεταρρύθµιση του 1887 καθιέρωσε τη διδασκαλία των ανώτερων µαθηµατικών
στις πρώτες τάξεις των σχολών και ο οριστικός διορισµός του Κυπαρίσσου Στεφάνου το
1891 αποτέλεσε σηµαντική στιγµή για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο Πολυτεχνείο,
καθώς δεν προσέδωσε µόνο το κύρος του στο ίδρυµα, αλλά µε τη συµµετοχή του στον
Πολυτεχνικό Σύλλογο και το έντονο ενδιαφέρον του για την οργάνωση της τεχνικής
εκπαίδευσης και την εφαρµογή των επιστηµών συνέβαλε στην γενικότερη αναβάθµιση
των σπουδών. Μετά το θάνατο του Σούτσου το 1892, ο Στέφανος ανέλαβε αποκλειστικά
τη διδασκαλία της αναλυτικής γεωµετρίας και της ανάλυσης µέχρι το 1916, εκδίδοντας
96

Ο Νικόλαος Σολωµός γεννήθηκε το 1840 και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στο
Πολυτεχνείο διορίστηκε ξανά ως καθηγητής της παραστατικής γεωµετρίας το 1878 αλλά δίδαξε για ένα
εξάµηνο, καθώς στο τέλος του έτους αποστρατεύτηκε και υπηρέτησε ως νοµοµηχανικός στην τότε ιδρυθείσα
Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, 230 και Κ. Η. Μπίρης,
Ιστορία, 514-515). ∆ίδαξε και στη Σχολή Ευελπίδων και εξέδωσε εγχειρίδια πρακτικής µηχανικής,
σιδηρουργικής, πρακτικής οικοδοµικής και ένα φυλλάδιο περί αντισεισµικών οικοδοµών, ένα από τα πρώτα
που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. Για τον Αντώνιο Β. ∆αµασκηνό βλ. εδώ, 490.
97
Ο Μπίρης αποδίδει την παραίτησή του στην παραµέληση των καθηκόντων του επειδή αφιέρωσε όλες τις
δυνάµεις του στην πραγµατοποίηση του σχεδίου του να δηµιουργήσει θαλάσσια λουτρά στις Στήλες
Ολυµπίου ∆ιός., βλ. Μπίρης, Ιστορία, ό. π., σ. 289. Ωστόσο, σε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του Σχολείου των
Τεχνών (Αρχείο ΕΜΠ, φάκελος 35) αναφέρεται ότι ο ∆αµασκηνός δεν διδάσκει λόγω ασθένειας.
98
Ο Λεωνίδας Λαπαθιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1854 και αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων. Εκτός
από τις στρατιωτικές σχολές και το Πολυτεχνείο δίδαξε και στο Βαρβάκειο, όπου µάλιστα διατέλεσε και
διευθυντής. Το 1905 εκλέχθηκε βουλευτής Τυρνάβου, ενώ µετά το κίνηµα του Γουδί ανέλαβε Υπουργός
Στρατιωτικών. Αποστρατεύτηκε το 1911 και επανήλθε στην υπηρεσία ως αντιστράτηγος το 1916 από την
κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΙΕ΄, 792 και Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία,
526.
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ολοκληρωτικού λογισµού, τα µοναδικά διδακτικά συγγράµµατά του που είναι γνωστά99.
Επίσης, µετά το 1887 παγιώθηκε η διδασκαλία της θεωρητικής µηχανικής στο Β΄ έτος
σπουδών των ανώτερων σχολών και για το σκοπό αυτό διορίστηκε ο άλλος µεγάλος
έλληνας µαθηµατικός της εποχής, ο Ιωάννης Χατζιδάκης. Από τα στοιχεία που υπάρχουν
φαίνεται ότι δεν εξέδωσε τα µαθήµατά του στο Πολυτεχνείο, οπότε πιθανώς να
χρησιµοποιούσε το αντίστοιχο εγχειρίδιο της Σχολής Ευελπίδων100. Από το Πολυτεχνείο,
αντιθέτως, είχε εκδοθεί η θεωρητική µηχανική του Νικολάου Γαζή (1850-1911), ο οποίος
δίδαξε το µάθηµα το πρώτο έτος της αναδιοργάνωσης πριν από τον διορισµό του
Χατζιδάκη101. Πάντως, η διδασκαλία του Στεφάνου και του Χατζιδάκη συνδέεται µε την
άνθηση των µαθηµατικών στο Πολυτεχνείο. Αποτελώντας, συνήθως µαζί µε τον καθηγητή
της τοπογραφίας Ιωάννη Λαζαρίµο (1849-1912), την τριµελή εξεταστική επιτροπή των
µαθηµατικών τόσο στις εισαγωγικές όσο και στις προαγωγικές εξετάσεις, απέκτησαν
γρήγορα φήµη για τις απαιτήσεις τους και την αυστηρότητά τους, η οποία σε συνδυασµό
µε την υψηλού επιπέδου διδασκαλία τους διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην ανύψωση
του γοήτρου του Πολυτεχνείου και στην καθιέρωσή του ως σχολής υψηλών απαιτήσεων.
Τέλος, το 1878 εισήχθη το µάθηµα της γεωλογίας και ορυκτολογίας στο
Πολυτεχνείο µε το διορισµό του Κωνσταντίνου Μητσόπουλου. Για τη διδασκαλία του στο
Πολυτεχνείο ο Μητσόπουλος εξέδωσε τουλάχιστον από το 1885 τα πρώτα λιθογραφηµένα
συγγράµµατά του, που αποτέλεσαν το υλικό για την τελική έκδοση των εγχειριδίων του
99

Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. σώζονται τα ακόλουθα λιθογραφηµένα συγγράµµατα σε έκδοση
του Πολυτεχνείου: Σηµειώσεις Αναλυτικής Γεωµετρίας. Εκ των παραδόσεων κ. Κ. Στεφάνου, Αθήνα, 1910
και 1915· Σηµειώσεις Ολοκληρωτικού Λογισµού. Κατά τας παραδόσεις του Καθηγητού Κυπαρίσσου Στεφάνου,
Αθήνα, 1912· Σηµειώσεις ∆ιαφορικού Λογισµού. Κατά τας παραδόσεις του Καθηγητού Κυπαρίσσου Στεφάνου,
Αθήνα, 1912. Από διάφορες παραγγελίες βιβλίων που υπάρχουν στο Αρχείο του ΕΜΠ διαπιστώνουµε ότι
είχαν εκδοθεί ήδη από τη δεκαετία του 1890, κάτι για το οποίο υποχρεωνόταν άλλωστε ο Στέφανος από το
νόµο. Ωστόσο, δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε κάποια προηγούµενη έκδοση.
100
Ιωάννου Ν. Χατζιδάκη, Μαθήµατα Θεωρητικής Μηχανικής. Παραδοθέντα κατά το Σχολικόν έτος 1892-93.
Μέρος Α΄: Μηχανική του υλικού σηµείου, Πειραιάς 1893 (λιθόγραφο). ∆εν καταφέραµε να εντοπίσουµε
κάποιον άλλο τόµο ή έκδοση.
101
Ο Νικόλαος Ξ. Γαζής σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών και συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος
στην École des Ponts et Chaussées. Στο Πολυτεχνείο δίδαξε µαθήµατα εφαρµοσµένης µηχανικής,
σιδηροδροµικής και θεωρητικής µηχανικής την περίοδο 1884-1888. Εργάστηκε στην κατασκευή των
σιδηροδρόµων Αττικής και ∆υτικής Ελλάδας και διατέλεσε διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αθηναίων. Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 523-524, όπου και η πληροφορία για την έκδοση εγχειριδίου, χωρίς
όµως να αναφέρεται χρονολογία. Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. σώζεται ένα ακέφαλο
λιθογραφηµένο αντίτυπο µε τον τίτλο Μαθήµατα Στοιχειώδους Θεωρητικής Μηχανικής, όπου είναι
συµπληρωµένο µε το χέρι το όνοµα του Γαζή. Για τη διδασκαλία της µηχανικής, τόσο της θεωρητικής όσο
και κυρίως της εφαρµοσµένης, στο Πολυτεχνείο βλ. Σταύρος Κ. Κουρκουλής, «Η διδασκαλία της
Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών στην πρώιµη περίοδο του ΕΜΠ (1837-1917)», Μ.
Ασηµακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν. Μπελαβίλας, Θ. Π. Τάσιος (επιµ.), 170 χρόνια Πολυτεχνείο. Οι
µηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, 2 τόµ., Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, 2012, Α΄, 27-58.
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στις αρχές της δεκαετίας του 1890102. Παράλληλα, το 1902 ο Μητσόπουλος ανέλαβε τη
διεύθυνση

του

ιδρύµατος,

τερµατίζοντας

τη

µακρά

περίοδο

διεύθυνσης

από

στρατιωτικούς. ∆ιατήρησε αυτή τη θέση µέχρι το 1910, οπότε απολύθηκε στο πλαίσιο των
πανεπιστηµιακών εκκαθαρίσεων µετά το κίνηµα του Γουδί. Οι πρώτες προσπάθειές του
αφορούσαν τη συστηµατικότερη οργάνωση των σπουδών. Έτσι, ενέτεινε τη λιθογράφηση
συγγραµµάτων των καθηγητών, ζήτησε πιστώσεις για τον πλουτισµό της βιβλιοθήκης,
απαίτησε αναλυτικά ωριαία προγράµµατα κατά ύλη και συνέταξε αναλυτικούς
κανονισµούς για τις εισαγωγικές και ετήσιες εξετάσεις. Επί της διεύθυνσής του ξεκίνησε
τη λειτουργία του το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών, ενώ το 1908 ιδρύθηκε το Εργαστήριο
Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας, µετεξέλιξη του παλαιού χηµικού εργαστηρίου. Ο
Μητσόπουλος από τη στιγµή που διορίστηκε φρόντισε για την προµήθεια συλλογών
ορυκτών και πετρωµάτων για την πρακτική διδασκαλία των µαθηµάτων του, και το 1909
ίδρυσε το Εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας και Γεωλογίας. Επίσης, αυτή την
εποχή άρχισαν να ασκούνται στα εργαστήρια και οι σπουδαστές των σχολών. ∆είγµα των
απόψεων και των προθέσεων του Μητσόπουλου αποτελεί το Υπόµνηµα περί ιδρύσεως της
Μετσοβίου Πολυτεχνικής Ακαδηµίας, που συνέταξε αµέσως µετά την ανάληψη της
διεύθυνσης103. Εµπνεόµενος από την εξίσωση των γερµανικών Technische Hochschulen µε
τα πανεπιστήµια, πρότεινε τη σύσταση ενός ανώτερου ιδρύµατος που θα περιλάµβανε µία
γενική σχολή για την εκπαίδευση καθηγητών για σχολεία µέσης τεχνικής εκπαίδευσης που
ταυτόχρονα θα λειτουργούσε και ως προπαρασκευαστική για τις οκτώ ειδικές σχολές που
θα κάλυπταν όλο το φάσµα των σπουδών του µηχανικού. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο για
τη µετεξέλιξη του Πολυτεχνείου σε ανώτερο ίδρυµα ισότιµο µε το Πανεπιστήµιο, το οποίο
ωστόσο δεν καρποφόρησε.
Τελικά, το 1914 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναγνωρίστηκε ως ισότιµο µε το
Πανεπιστήµιο,

πέρασε

στη

δικαιοδοσία

του

νέου

Υπουργείου

Συγκοινωνίας,

κατοχυρώθηκε ως το µοναδικό ανώτατο ίδρυµα τεχνικής εκπαίδευσης, ενώ τρία χρόνια
αργότερα ιδρύθηκαν και οι υπόλοιπες ανώτερες σχολές, ολοκληρώνοντας έτσι µία
σηµαντική µεταρρύθµιση για την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας και για το επάγγελµα
του µηχανικού104. Οι εξελίξεις αυτές ήταν το επιστέγασµα των διαρκών προσπαθειών
102

Τα µοναδικά άλλα συγγράµµατα γεωλογίας και ορυκτολογίας που υπάρχουν εκείνη την εποχή εκδίδονται
από τον µεταλλειολόγο Ανδρέα Κορδέλλα για τις ανάγκες της διδασκαλίας του στη Σχολή Ευελπίδων.
103
Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Ιστορία, 407-414.
104
Νόµος 388 «περί οργανώσεως του εν Αθήναις Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ. 337, 20 Νοεµβρίου 1914 και Νόµος 980 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του
νόµου 388 της 17 Νοεµβρίου 1917 περί οργανώσεως του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», Εφηµερίς της
Κυβερνήσεως, αρ. 242, 30 Οκτωβρίου 1917. Για τη λειτουργία του Πολυτεχνείου στον Μεσοπόλεµο και για
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αναβάθµισης του ιδρύµατος που παρατηρήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, καθώς το
Πολυτεχνείο µετά τη µεταρρύθµιση του 1887 απέκτησε τα νέα χαρακτηριστικά του. Η
προπαρασκευαστική τάξη στο Βαρβάκειο, τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής, οι
υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, οι ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις, ο µικρός αριθµός
φοιτητών και διπλωµατούχων υπήρξαν στοιχεία που διαφοροποίησαν το Πολυτεχνείο από
το Πανεπιστήµιο και διαµόρφωσαν µια παράδοση που το χαρακτήρισε στη συνείδηση της
ελληνικής κοινωνίας για πολλές δεκαετίες. Ο ελίτ χαρακτήρας του και η εξασφάλιση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων του προϋπέθετε την αναβάθµιση των
σπουδών µέσα από την υψηλού επιπέδου διδασκαλία των βασικών φυσικοµαθηµατικών
επιστηµών, οι οποίες, στο πλαίσιο του θετικιστικού πνεύµατος της εποχής, θεωρήθηκαν
βασικό προαπαιτούµενο της εκπαίδευσης του µηχανικού. Τα επιστηµονικά πεδία των
µαθηµατικών, της θεωρητικής µηχανικής, της φυσικής, της χηµείας, της γεωλογίας και της
ορυκτολογίας, αλλά και η πρακτική άσκηση των φοιτητών, αποτέλεσαν το θεµέλιο του
προγράµµατος σπουδών, ενώ το συγγραφικό έργο, η διδασκαλία και το κύρος
προσωπικοτήτων όπως ο Χρηστοµάνος, ο Μητσόπουλος, ο Στέφανος και ο Χατζιδάκης
συνέβαλαν στην εδραίωση του επιστηµονικού γοήτρου του ιδρύµατος.
Την εποχή κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν όλες αυτές οι αλλαγές εντάθηκαν οι
συζητήσεις για την ανάγκη γενικότερης ανάπτυξης της τεχνικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης. Ανάλογες επισηµάνσεις είχαν διατυπωθεί από το µέσο του 19ου αιώνα, ενώ
καταγράφηκαν και οι πρώτες προσπάθειες για τη σύσταση γεωργικών και εµπορικών
σχολών και ναυτικών σχολείων που όµως δεν τελεσφόρησαν, καθώς συνήθως οι
θεωρητικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις έρχονταν σε αντίθεση µε τον ρεαλισµό, κυρίως
όµως µε την κοινωνική ζήτηση. Τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα καταγράφηκαν
αρκετές προσπάθειες σύστασης ανάλογων εκπαιδευτηρίων, οφειλόµενες στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, µε αποτέλεσµα τη διατύπωση του αιτήµατος για έναν γενικότερο
αναπροσανατολισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε «πρακτικότερη» βάση,
χωρίς βέβαια αυτό το αίτηµα να συνδέεται µε συνολικότερες προσεγγίσεις για την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας105.

τη συγκρότηση του επαγγέλµατος του µηχανικού στην Ελλάδα, βλ. Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες
Μηχανικοί.
105
Για τις προσπάθειες ανάπτυξης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης βλ. Σωτήριος Ι. Γκλαβάς, Η
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα (1830-1930). Η Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή,
Αθήνα: Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, 2002, ενώ ειδικότερα για τις σχετικές συζητήσεις στο
γύρισµα του αιώνα βλ. επίσης Στρατής Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», Χ. Χατζηιωσήφ
(επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2000, Α2, 189281, ιδιαίτερα 209-216.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

742

Αναµφίβολα το σηµαντικότερο εγχείρηµα προς αυτή την κατεύθυνση συνιστά η
Βιοµηχανική και Εµπορική Ακαδηµία του Όθωνα Ρουσόπουλου, η οποία ιδρύθηκε την 1η
Μαΐου του 1894 στον Πειραιά, για να µεταφερθεί δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα και να
λειτουργήσει µέχρι το 1923. Η σχολή ιδρύθηκε µε τη συµπαράσταση του Θεόδωρου
Ρετσίνα, δηµάρχου της πόλης και γνωστού βιοµηχάνου, που ανέλαβε και την τακτική
επιχορήγησή της. Σύµφωνα µε το καταστατικό της είχε ως σκοπό «την εν Ελλάδι
θεωρητικήν εκπαίδευσιν και πρακτικήν εξάσκησιν των βιοµηχάνων και χηµικών
βιοµηχάνων εν γένει» και την ανάπτυξη µιας σειράς ειδικοτήτων όπως «ζυµοτέχνες»
(οινοποιούς, οινοπνευµατοποιούς, ποτοποιούς, οξοποιούς, ζυθοποιούς), ελαιουργούς,
σαπωνοποιούς,

αρωµατοποιούς,

τυροκόµους,

κτηνοτρόφους,

µελισσοκόµους, εµποροϋπαλλήλους και τραπεζικούς υπαλλήλους

µεταξοπαραγωγούς,

106

. Αρχικά περιλάµβανε

δύο σχολές, Εµπορική και Βιοµηχανική, που προσέφεραν διετείς σπουδές, αφού πρώτα οι
µαθητές παρακολουθούσαν ένα επίσης διετές προπαρασκευαστικό τµήµα. Σύντοµα
προστέθηκε Γεωργική σχολή, για να ακολουθήσουν αργότερα Σιδηροδροµική,
Μεταλλευτική-Μεταλλουργική,

Μηχανουργική,

Εµπορικού

Ναυτικού,

Τεχνικών

Σχεδιαστών και Ασυρµάτου Τηλεγραφίας. Η Ακαδηµία διέθετε βιβλιοθήκη και πολλά
εργαστήρια, ενώ σηµαντική υπήρξε και η έκδοση του ∆ελτίου της. Στην ακµή της
αριθµούσε 64 καθηγητές, µεταξύ των οποίων συναντάµε προσωπικότητες όπως οι
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Σπυρίδωνας Λάµπρος και Theodor Heldreich, αλλά και
βιοµηχάνους όπως ο Λεόντιος Οικονοµίδης και ο Λεωνίδας Αραπίδης107.
Η Ακαδηµία συνδέθηκε στενά αφενός µε τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων
αφετέρου

µε

προσωπικότητες

του

επονοµαζόµενου

«Κύκλου

της

Ζυρίχης»,

αντανακλώντας τις προσωπικές σχέσεις του ιδρυτή της, αλλά και τις γενικότερες
αντιλήψεις του για την ανάγκη εκπαίδευσης καταρτισµένων στελεχών για την εν γένει
παραγωγική διαδικασία ως ένα µέσο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Τον
Νοέµβριο του 1905 η Ακαδηµία κατόρθωσε να αναγνωριστεί ως ίδρυµα ανώτερης
τεχνικής εκπαίδευσης, ισότιµο µε το Πολυτεχνείο, προκαλώντας έτσι την άµεση και
οργισµένη αντίδραση του Πολυτεχνικού Συλλόγου, των φοιτητών και καθηγητών του
Πολυτεχνείου και της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου, που µετά την
υποβολή σχετικών υποµνηµάτων στο Υπουργείο κατάφεραν να ακυρώσουν το σχετικό

106

∆ελτίον της Βιοµηχανικής και Εµπορικής Ακαδηµίας 1 (1895-96): 36-38.
Για την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδηµίας βλ. Μαρία Τσοκανά, Η εν Αθήναις Βιοµηχανική και
Εµπορική Ακαδηµία (1894-1922), αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία ΕΜΠ/ΜΙΘΕ, 2002.
107
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διάταγµα108. Τον Σεπτέµβριο του 1908 η Ακαδηµία αναγνωρίστηκε ακόµα µία φορά, µε
αποτέλεσµα να επαναληφθούν οι ίδιες αντιδράσεις και η ίδια κατάληξη109.
Τόσο το Πολυτεχνείο όσο και το Πανεπιστήµιο διατύπωσαν ανάλογα επιχειρήµατα
ώστε να µην αναγνωριστεί η Ακαδηµία ως ανώτερη τεχνική σχολή. Υποστηρίχθηκε ότι
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, ότι ήταν αδιαβάθµητη από εκπαιδευτική
άποψη, ότι οι απόφοιτοί της δεν διέθεταν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ότι τα
προγράµµατα σπουδών της δεν ανήκαν στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα, κάτι που
αποδεικνυόταν λόγου χάρη από τη µη διδασκαλία ανώτερων µαθηµατικών, και τέλος ότι
έτσι θίγονταν τα δικαιώµατα των δικών τους φοιτητών. Με δεδοµένο ότι το Πανεπιστήµιο
δεν επέδειξε ενδιαφέρον για τη διδασκαλία εφαρµοσµένων επιστηµών, καθώς κάτι τέτοιο
δεν ανήκε στον παραδοσιακό ρόλο του, παραχωρώντας µάλιστα πρόθυµα αυτόν το ρόλο
στο Πολυτεχνείο, αλλά και το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο µε τη σειρά του άρχισε να
επιδεικνύει την ίδια περίοδο έναν έντονα θεωρητικό χαρακτήρα, στην προσπάθεια
αναβάθµισης της θέσης του στην εκπαιδευτική ιεραρχία και ισχυροποίησης της
επαγγελµατικής ταυτότητας των µηχανικών, η αντίδραση έναντι της Ακαδηµίας του
Ρουσόπουλου, ενός ιδρύµατος µε εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο, µάλλον πρέπει να
ιδωθεί υπό το πρίσµα της προσπάθειας κατοχύρωσης της ανώτερης θέσης τους στην
εκπαιδευτική πυραµίδα και της διεκδίκησης του αποκλειστικού λόγου στις αντίστοιχες
εκπαιδευτικές αλλαγές.

108

Βλ. «Επί της αναγνωρίσεως της ιδιωτικής Βιοµηχανικής Ακαδηµίας ως Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής»,
Αρχιµήδης 6 (1905-6): 61-66 και Π. Σ. Φ. Μ. Σ., 22 και 25 Νοεµ. 1905. Στη δεύτερη συνεδρίαση
περιλαµβάνεται το υπόµνηµα της Φυσικοµαθηµατικής.
109
Βλ. «Εργασίαι του Συλλόγου επί του δηµοσιευθέντος Βασ. διατάγµατος υπό του Υπουργείου της
Παιδείας περί της Ακαδηµίας των Τεχνικών Σπουδών εν Ελλάδι», Αρχιµήδης 9 (1908-9): 89-90 και Π. Σ. Φ.
Μ. Σ., 3 ∆εκ. 1908.
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Η ιδιαίτερη ικανότητα µεταρρύθµισης που επέδειξε ο πανεπιστηµιακός θεσµός κατά
τη διάρκεια του 19ου αιώνα του επέτρεψε όχι µόνο να επιβιώσει και να ξεπεράσει µε
ενισχυµένο κύρος την κρίση στην οποία βρέθηκε στην αρχή της περιόδου, αλλά σταδιακά
να µετατραπεί σε έναν από τους κεντρικότερους θεσµούς του σύγχρονου κόσµου. Οι
εξελίξεις σε κάθε χώρα υπήρξαν διαφορετικές, καθώς κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα
συναρτάται άµεσα µε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες εντός των
οποίων δηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε, επιτελώντας καθορισµένες λειτουργίες και
εξυπηρετώντας συγκεκριµένους στόχους. Ωστόσο, η κάλυψη των αναγκών των κρατικών
γραφειοκρατιών σε εξειδικευµένο προσωπικό, η προετοιµασία για σταδιοδροµία στα
παραδοσιακά επαγγέλµατα, η συµβολή στη δηµιουργία εθνικών ελίτ, η σύνδεση µε
ισχυρές κοινωνικές δυνάµεις ή ο ρόλος τους στη συγκρότηση των εθνικών κρατών
υπήρξαν ορισµένες από τις λειτουργίες των πανεπιστηµίων που, παρά τις επιµέρους
διαφοροποιήσεις, εκδηλώθηκαν σε κάθε χώρα.
Σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα τα µεταρρυθµισµένα γερµανικά πανεπιστήµια άσκησαν
σηµαντική επίδραση διεθνώς. Κεντρικά χαρακτηριστικά τους, όπως η ανιδιοτελής
αναζήτηση της γνώσης, η ενότητα διδασκαλίας και έρευνας, οι ακαδηµαϊκές ελευθερίες, οι
νέοι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί θεσµοί, ο ρόλος τους στην εθνική ενοποίηση
θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τα σηµαντικά διανοητικά επιτεύγµατα της γερµανικής
επιστήµης και αργότερα για την ισχύ και αποτελεσµατικότητα του γερµανικού κράτους.
Έτσι, το γερµανικό σύστηµα αποτέλεσε διαρκή αναφορά και πηγή έµπνευσης για όσους
ήθελαν να µεταρρυθµίσουν τα συστήµατα των χωρών τους µε στόχο καλύτερες
επιστηµονικές, τεχνικές και οικονοµικές επιδόσεις. Ως εκ τούτου, καταβλήθηκαν
προσπάθειες ώστε αρκετά από τα χαρακτηριστικά του, ή τουλάχιστον όσα γίνονταν
αντιληπτά ως τέτοια, να µεταφερθούν αλλού, συµβιβαζόµενα µε τις εκάστοτε παραδόσεις
και επιδιώξεις.
Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, παρά τις διαφορετικές θεσµικές
παραδόσεις και εκπαιδευτικές πολιτικές κάθε χώρας, παρατηρήθηκαν ορισµένες κοινές
αλλαγές: αύξηση φοιτητικού πληθυσµού, αλλαγή της σύνθεσης του φοιτητικού σώµατος,
ακόµα µεγαλύτερη σύνδεση µε τα επαγγέλµατα, σηµαντικές θεσµικές αλλαγές λόγω της
ραγδαίας ανάπτυξης και της αυξανόµενης σηµασίας των φυσικών επιστηµών, πιέσεις για
περισσότερο πρακτική εκπαίδευση, µετατροπή των πανεπιστηµίων από χώρους µετάδοσης
745
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της αποδεκτής γνώσης σε ερευνητικούς θεσµούς παραγωγής γνώσης. Οι αλλαγές αυτές
υπήρξαν

κοινές

γιατί

η

ανώτερη

εκπαίδευση

ακολουθούσε

τους

βασικούς

µετασχηµατισµούς της σύγχρονης εποχής, ενώ οι διαφορές στον τρόπο αντίδρασης κάθε
χώρας αντανακλούν τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο καθεµία από αυτές συναντήθηκε
µε τη νεωτερικότητα. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες ο πανεπιστηµιακός θεσµός
µετασχηµατίστηκε σε ένα νέο πρότυπο, εκείνο του ερευνητικού και πολυλειτουργικού
πανεπιστηµίου.
Η συγκρότηση των πρώτων πυρήνων κρατικής οργάνωσης στον ελληνικό χώρο κατά
τα χρόνια του Αγώνα συνοδεύτηκε από το ενδιαφέρον για την οργάνωση και θεσµοποίηση
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς διαπιστώνεται µια σχεδόν καθολική αναγνώριση
της σηµασίας της παιδείας και της εκπαίδευσης ως βασικών στοιχείων της πολιτικής και
οικονοµικής συγκρότησης και διακηρύσσεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανανέωση
του ελληνισµού. Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε η δηµιουργία ενός τριµερούς
εκπαιδευτικού συστήµατος, ωστόσο οι συνθήκες ασφαλώς δεν επέτρεπαν την
πραγµατοποίηση σχεδίων για την οργάνωση ιδρυµάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Η έλευση
των

Βαυαρών

σηµατοδοτεί

την

έναρξη

των

προσπαθειών

δηµιουργίας

ενός

συγκεντρωτικού κράτους, µε πρότυπο τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Καθώς η εκπαίδευση
αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσµούς ενός κράτους δυτικού τύπου, σύντοµα
δηµιουργήθηκε ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα και διαµορφώθηκε το
θεωρητικό και θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκε η εκπαίδευση για πολλές
δεκαετίες. Το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ακολούθησε στη σύλληψή του κεντρικά
γνωρίσµατα ανάλογων συστηµάτων των σηµαντικότερων ευρωπαϊκών χωρών, µολονότι
τα προβλήµατα που δηµιουργούσε ο «δηµοκρατικός» χαρακτήρας του και τα οφέλη που
µπορούσαν να προκύψουν από µια προγραµµατισµένη ταξική εκπαίδευση θα γίνονταν
αντιληπτά αρκετά αργότερα.
Κορωνίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπήρξε το Πανεπιστήµιο
Αθηνών που, µετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και προτάσεις, ιδρύθηκε τελικά τον
Απρίλιο του 1837 µέσα σε ένα κλίµα ευρύτατης αποδοχής. Η συγκρότηση ενός σύγχρονου
κράτους, οργανωµένου σύµφωνα µε τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, απαιτούσε τη
δηµιουργία και αποτελεσµατική λειτουργία θεσµών και ιεραρχιών που να το υπηρετούν
και να το νοµιµοποιούν. Το Πανεπιστήµιο θα εκπαίδευε σωστά και θα πιστοποιούσε το
απαραίτητο επιστηµονικό και επαγγελµατικό προσωπικό για τις ανάγκες του κράτους και
της κοινωνίας και θα διαµόρφωνε τις κοινωνικές και πνευµατικές ελίτ του τόπου.
Παράλληλα, µε τη νέα ορµή που έλαβε η σύνδεση της αρχαιότητας µε την Ευρώπη και τη
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σύγχρονη Ελλάδα στις αναζητήσεις γύρω από την εθνική ταυτότητα, το Πανεπιστήµιο θα
αποτελούσε την ιδανικότερη συνέχεια του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, θα εξύψωνε την
παιδεία οδηγώντας τα φώτα στην προγονική τους εστία, θα βοηθούσε το έθνος να ανέλθει
από την κατάπτωση στην οποία το οδήγησε η µακρόχρονη δουλεία και θα εκπλήρωνε τους
πόθους για την πνευµατική και υλική ισοτιµία µε την Ευρώπη. Επιπλέον, η ίδρυση του
Πανεπιστηµίου συνιστούσε µια ευρύτερη και µακροπρόθεσµη πολιτική σύλληψη, όπως
δείχνει η σύνδεσή του µε τη Μεγάλη Ιδέα, στις διάφορες σηµατοδοτήσεις της. Το
Πανεπιστήµιο όφειλε να προωθήσει τα αλυτρωτικά σχέδια του ελληνικού κράτους και να
συµβάλει µέσω της παιδείας στην ενότητα ολόκληρου του ελληνικού έθνους, µε αυτό τον
«προορισµό» να καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία του.
Καθώς η λειτουργία του υπερέβαινε εκείνη ενός απλού εκπαιδευτικού θεσµού, το
Πανεπιστήµιο αναδείχθηκε σε σηµαντικό παράγοντα του δηµοσίου βίου, αναµειγνυόµενο
ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή και πρωταγωνιστώντας σε όλους τους πολιτικούς
και ιδεολογικούς αγώνες. Βέβαια, οι µεγαλεπήβολες διακηρύξεις και η πανεπιστηµιακή
ρητορεία δεν συµβάδιζαν πάντα µε την απρόσκοπτη εκπαιδευτική και επιστηµονική
λειτουργία του ιδρύµατος, συγκαλύπτοντας συχνά πραγµατικές ελλείψεις, αδυναµίες και
ανάγκες, µε υπαιτιότητα είτε των κρατικών είτε των πανεπιστηµιακών αρχών. Το θεσµικό
πλαίσιο του Πανεπιστηµίου, εξαρχής ανοιχτό σε πολλά θέµατα, τροποποιήθηκε σταδιακά
µε την πάροδο του αιώνα, διαδικασίες στις οποίες το ίδιο το Πανεπιστήµιο είχε ενεργό
συµµετοχή.
Οι φυσικές και οι µαθηµατικές επιστήµες τοποθετήθηκαν υπό τη σκέπη της
Φιλοσοφικής Σχολής, αποτελώντας όµως ξεχωριστά τµήµατα που χορηγούσαν τα δικά
τους διπλώµατα, και η συγκεκριµένη επιλογή δεν αντανακλά µόνο τις επικρατούσες
απόψεις της εποχής σχετικά µε την ενότητα των επιστηµών και την προεξάρχουσα θέση
της φιλοσοφίας, αλλά εκφράζει και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για το είδος της διδασκαλίας
που έπρεπε να προσφέρεται και για το σκοπό που εξυπηρετούσε η διδασκαλία των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών. Ένα πανεπιστήµιο έπρεπε να έχει ως στόχο την
προαγωγή της επιστήµης, την επιστηµονική µόρφωση και καλλιέργεια των φοιτητών, και
όχι τη διαµόρφωση επαγγελµατιών, µε την προσφορά µιας γενικής παιδείας να αποτελεί το
θεµέλιο λίθο της σωστής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες
αποτελούσαν µέρος αυτής της γενικότερης παιδείας, µε τη διδασκαλία τους να αποσκοπεί
πρώτιστα στη νοητική ανάπτυξη των φοιτητών, την ηθική τους συγκρότηση και την
ενίσχυση της θρησκευτικής τους πίστης, αλλά και την επαρκή βασική κατάρτιση όσων
επέλεγαν ιατρικές και φαρµακευτικές σπουδές. Ο ρόλος που µπορούσαν να
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διαδραµατίσουν αυτές οι επιστήµες, και ιδιαίτερα οι εφαρµογές τους στην ανάπτυξη της
χώρας, δεν αµφισβητήθηκε, και παρότι σε επίπεδο ρητορικής η σύνδεση φυσικών
επιστηµών και ανάπτυξης ιδίως της «βιοµηχανίας» εντοπίζεται αρκετά νωρίς, ωστόσο
τονίστηκε ότι αυτό αποτελούσε έργο άλλου τύπου ιδρυµάτων, µε το Πανεπιστήµιο να
περιορίζεται στη θεωρητική διδασκαλία και ανάπτυξη αυτών των επιστηµών. Άλλωστε, το
Πανεπιστήµιο έπρεπε πρώτα από όλα να παράγει εκπαιδευτικά αποτελέσµατα,
συµβάλλοντας στην πρακτική και ιδεολογική συγκρότηση του νεοσύστατου κράτους.
Το φυσικοµαθηµατικό τµήµα στελεχώθηκε αρχικά από έναν σχετικά µικρό αλλά
ικανοποιητικό αριθµό καθηγητών, ενώ ο αριθµός των εδρών αυξήθηκε σταδιακά κατά τη
διάρκεια του αιώνα, κυρίως όµως λόγω των αυξηµένων διδακτικών αναγκών και όχι ως
µια προσπάθεια καθιέρωσης νέων διδακτικών αντικειµένων, ενώ µε το ίδιο σκεπτικό
χρησιµοποιήθηκε και ο θεσµός της υφηγεσίας. Σε ορισµένες έδρες παρατηρούµε τη
µακροχρόνια παραµονή καθηγητών, γεγονός που οδήγησε στην ταύτιση σε µεγάλο βαθµό
των επιστηµονικών αντικειµένων µε συγκεκριµένα πρόσωπα. Το ολιγάριθµο της
επιστηµονικής κοινότητας και η περιορισµένη προσφορά εξειδικευµένων καθηγητών
οδηγούσε ορισµένες φορές στη µονοσήµαντη επιλογή προσώπων, ωστόσο τόσο το κράτος
όσο και το ίδιο το Πανεπιστήµιο µερίµνησαν για την αναπαραγωγή του διδακτικού
προσωπικού µέσω του θεσµού των υποτροφιών. Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα
αυτή η προσφορά αυξήθηκε, καθώς τώρα άρχισαν να προστίθενται και οι απόφοιτοι του
Πανεπιστηµίου. Ωστόσο, η επαρκής και ολοκληρωµένη εκπαίδευση εξακολούθησε να
περνά µέσα από τα µεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Παρότι από τη στιγµή που δόθηκε
στις σχολές το δικαίωµα να γνωµοδοτούν για την πλήρωση των εδρών παρατηρούµε τη
σταδιακή χρήση ορθολογικών κριτηρίων, υπήρξαν περιπτώσεις όπου εµφιλοχώρησαν
προσωπικές προτιµήσεις, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη φαινοµένων ευνοιοκρατίας, που
όµως δεν αποδείχθηκαν βλαπτικά για την πανεπιστηµιακή διδασκαλία. Από την άλλη
πλευρά, ο περιορισµένος αριθµός των πανεπιστηµιακών θέσεων οδήγησε ορισµένες φορές
σε σκληρές διαµάχες µεταξύ των υποψηφίων, κατά τις οποίες το επίδικο ήταν η ίδια η
θέση και όχι η οποιαδήποτε επιστηµονική άποψη. Πάντως, αναφορικά µε το διδακτικό
προσωπικό, στη µακρά περίοδο που εξετάστηκε αναδεικνύεται ευκρινώς η µετάβαση από
έναν τύπο πολυµαθούς λογίου µε ευρέα ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικό των µέσων του
αιώνα, σε περισσότερο εξειδικευµένους επιστήµονες που ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη
του ιδιαίτερου επιστηµονικού κλάδου τους.
Το φυσικοµαθηµατικό τµήµα άργησε να υποδεχθεί φοιτητές και να παράγει
διπλωµατούχους, καθώς οι επιλογές των φοιτητών αναφορικά µε τις σχολές συνδέθηκαν
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άρρηκτα µε τις επαγγελµατικές διεξόδους που αυτές προσέφεραν. Παρά τις
επανειληµµένες προσπάθειες των πανεπιστηµιακών αρχών να πείσουν τους φοιτητές για
την αξία της γνώσης και της επιστήµης καθαυτών, τέτοιου είδους προτροπές δεν είχαν
απήχηση στην ελληνική νεολαία. Το ισχνό ενδιαφέρον για φυσικοµαθηµατικές σπουδές, η
ανυπαρξία διπλωµατούχων για µεγάλο διάστηµα, οι ελάχιστες προοπτικές απασχόλησής
τους στην εκπαίδευση, και ιδιαίτερα εκτός αυτής, το χαµηλό επίπεδο και το περιεχόµενο
της προσφερόµενης εκπαίδευσης, η συχνή ανυπαρξία επίσηµης κρατικής εκπαιδευτικής
και επιστηµονικής πολιτικής, ο ασαφής ρόλος του εξειδικευµένου φυσικού και
µαθηµατικού επιστήµονα, καθώς και η περιορισµένη διανοητική και πολιτισµική
παρουσία των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών υπήρξαν φαινόµενα που τροφοδότησαν το
ένα το άλλο. Αναφορικά µε τη φοίτηση, η κυριαρχία ενός εξαιρετικά φιλελεύθερου
µοντέλου, η ανοχή έναντι φαινοµένων όπως η ελλιπής φοίτηση, η επιείκεια κατά την
εξεταστική διαδικασία και η δυσκολία εισαγωγής αυστηρότερων διαδικασιών καθόρισαν
σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο των σπουδών και παράλληλα διαφοροποίησαν το
Πανεπιστήµιο από ιδρύµατα όπως η Σχολή Ευελπίδων και το Πολυτεχνείο.
Οι τελευταίες δεκαετίες του αιώνα χαρακτηρίστηκαν από την ανάπτυξη του θεσµού
των εργαστηρίων και των φροντιστηρίων, ολοκληρώνοντας έτσι προηγούµενες
προσπάθειες δηµιουργίας συµπληρωµατικών επιστηµονικών θεσµών, µε τη λειτουργία
τους βέβαια να ταυτίζεται µε την προσωπικότητα του εκάστοτε διευθυντή τους.
Αναµφίβολα, η παρουσία του Αναστασίου Χρηστοµάνου αποδείχθηκε κοµβική για την
προώθηση και ανάπτυξη της εργαστηριακής διδασκαλίας, καθώς θέλησε να µεταφέρει
γρήγορα στο αθηναϊκό πανεπιστήµιο έναν θεσµό που ήδη αποδείκνυε τα αποτελέσµατά
του στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Σύµφωνα µε αυτόν, κάθε εργαστήριο θα έπρεπε να
ικανοποιεί ταυτόχρονα πέντε στόχους: να διευκολύνει τη διδασκαλία των πειραµατικών
επιστηµών, να παρέχει το χώρο για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, να συµβάλλει
στη µόρφωση ειδικών επαγγελµατιών, να διευκολύνει και να προωθεί την επιστηµονική
έρευνα και να εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες του κράτους και της κοινωνίας. Αναφορικά µε
τον τελευταίο στόχο, τα εργαστήρια και τα προσαρτήµατα του Πανεπιστηµίου πράγµατι
προσπάθησαν να ικανοποιήσουν διάφορες τέτοιες ανάγκες, ορισµένες φορές µάλιστα
αυτοβούλως, λειτουργώντας ως προάγγελοι κρατικών θεσµών που θα συστήνονταν
αργότερα κατά τον 20ό αιώνα. Παράλληλα, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές επέδειξαν
πρωτοβουλίες για µια σειρά θεµάτων δηµοσίου συµφέροντος, σε µια προσπάθεια
εδραίωσης των ίδιων και των επιστηµών τους, µε αµφίβολα όµως αποτελέσµατα, ενώ το
κύρος των καθηγητών του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος φαίνεται να απέρρεε
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περισσότερο από την καθαυτό ιδιότητά τους ως πανεπιστηµιακών καθηγητών και λιγότερο
ως φορέων εξειδικευµένης γνώσης. Μολονότι µας λείπουν οι αναλυτικές βιογραφίες τους,
που θα διευκρινίσουν περαιτέρω τέτοια ζητήµατα, φαίνεται ότι τα επιστηµονικά
αποτελέσµατα που παρήγαγε το Πανεπιστήµιο αναφορικά µε τις φυσικοµαθηµατικές
επιστήµες υπήρξαν πενιχρά, ενώ δεν µπορεί παρά να σηµειωθεί η συχνή αντίθεση µεταξύ
ενός ελπιδοφόρου ξεκινήµατος κατά τη διάρκεια των σπουδών σε ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια και της ανυπαρξίας ή ελάχιστης παραγωγής πρωτότυπου έργου µετά την
επιστροφή στην Ελλάδα.
Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα εµφανίστηκε δυναµικά στο προσκήνιο ένα
θετικιστικό πνεύµα, σύµφωνα µε το οποίο η επιστήµη ταυτίστηκε µε την έννοια της
προόδου, οι φυσικοµαθηµατικές επιστήµες έγιναν το πρότυπο κάθε άλλης επιστήµες και
θεωρήθηκαν σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνες για τα διάφορα πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά
και πολιτισµικά επιτεύγµατα των προηγµένων κρατών. ∆εδοµένου ότι ο στόχος της
εξοµοίωσης και του συγχρονισµού µε την Ευρώπη παρέµενε ακµαίος, οι πιο δραστήριοι
εκπρόσωποι των φυσικών επιστηµών στη χώρα µας ανέπτυξαν µια ρητορική υπέρ της
ανάπτυξης των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, που συνάντησε προσφορότερο έδαφος
στις δεδοµένες ιστορικές συγκυρίες, προσπαθώντας να πείσουν τις κρατικές αρχές και την
κοινωνία για την αναγκαιότητα τριών αλληλένδετων αιτηµάτων: την εισαγωγή των
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στη µέση εκπαίδευση, την ανάγκη εισαγωγής µιας
πρακτικότερης κατεύθυνσης σε αυτή και κυρίως την ανάγκη βιοµηχανικής και
τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς µόνο αυτή θα µπορούσε να εγγυηθεί την εκπλήρωση των
εθνικών στόχων.
Ωστόσο, τέτοιου είδους προσπάθειες συνάντησαν ισχυρές αντιστάσεις και στο
εσωτερικό του Πανεπιστηµίου, όπως δείχνουν άλλωστε οι µακροχρόνιες προσπάθειες
οικοδόµησης του Χηµείου ή η αποτυχηµένη προσπάθεια ανέγερσης ενός Μεγάρου
Φυσιογραφικών Επιστηµών. Πέρα από τις εντάσεις και τις λεπτές ισορροπίες µεταξύ των
καθηγητών, των τµηµάτων και των πανεπιστηµιακών σχολών, ακόµα και στο εσωτερικό
του φυσικοµαθηµατικού τµήµατος εκδηλώθηκαν αντιδράσεις απέναντι σε µια καθαρά
ωφελιµιστική επιστήµη, τονίστηκε η πρωτοκαθεδρία της θεωρίας έναντι των εφαρµογών
και η σηµασία της καθεαυτό επιστηµονικής προόδου, και αποκλείστηκε η διδασκαλία
εφαρµοσµένων αντικειµένων. Παράλληλα, ακόµα και στο γύρισµα του αιώνα, ο σκοπός
της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας δεν διέφερε ριζικά από την εποχή της ίδρυσης του
Πανεπιστηµίου, αποβλέποντας κυρίως στην κατάρτιση ειδικών για την κάλυψη των
διαφόρων αναγκών και την προαγωγή των επιστηµών. Επιπλέον, διαπιστώνεται ένα χάσµα
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µεταξύ των ρητορικών διακηρύξεων υπέρ της ανάπτυξης των φυσικοµαθηµατικών
επιστηµών, των θεωρητικών τοποθετήσεων των πιο ενεργών υποστηρικτών τους και των
πρακτικών αποτελεσµάτων που αυτοί παρήγαγαν, που ταυτόχρονα υποδηλώνει τα όρια
του εκσυγχρονιστικού λόγου που αρθρώθηκε στο Πανεπιστήµιο. Το κατά πόσο η
διοικητική αυτονόµηση των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών, που επιτεύχθηκε το 1904,
οδήγησε σε περαιτέρω πρακτικά αποτελέσµατα, αλλά και το κατά πόσο συνοδεύτηκε από
µια αντίστοιχη γνωσιολογική και επαγγελµατική αυτονόµηση, αποτελούν ανοιχτά
ερωτήµατα που απαιτούν την εξέταση της χρονικής περιόδου που ακολούθησε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(1837-1904)

Οι διπλωµατούχοι του Πανεπιστηµίου καταγράφονταν σε ένα ξεχωριστό µητρώο
φοιτητών, το οποίο όµως δεν πρέπει να σώζεται1. Ωστόσο, στους λόγους των απερχόµενων
πρυτάνεων, που εκφωνούνται και δηµοσιεύονται κάθε χρόνο, υπάρχει πάντα πίνακας µε
τους διπλωµατούχους του έτους, ανά σχολή και τύπο διπλώµατος, όπου παρατίθενται τα
ονόµατά τους, ο τόπος καταγωγής τους και ο βαθµός που έλαβαν. Σε τρεις µάλιστα από
αυτούς δηµοσιεύονται συγκεντρωτικοί κατάλογοι διπλωµατούχων από την έναρξη
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου που επικαλύπτονται. Ο πρώτος αφορά την περίοδο 18371866, όµως έχει ελάχιστη χρησιµότητα για το θέµα µας, καθώς έως τότε είχαν λάβει
δίπλωµα µόλις πέντε φοιτητές του µαθηµατικού τµήµατος2. Ο δεύτερος κατάλογος
καλύπτει την περίοδο 1837-1878 και ο τρίτος την περίοδο 1837-18873. Οι τίτλοι των δύο
πρώτων είναι «Μητρώα του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστηµίου» και περιλαµβάνουν τα
παρακάτω στοιχεία: α) ονοµατεπώνυµο διπλωµατούχου, β) πατρίδα, γ) όνοµα του πρύτανη
και του κοσµήτορα κατά την αναγόρευση, δ) βαθµό, ε) χρονολογία αναγόρευσης, στ)
αριθµό πτυχίου. Από τον τρίτο κατάλογο λείπουν τα ονόµατα του πρύτανη και του
κοσµήτορα, η ηµεροµηνία αναγόρευσης και ο αριθµός πτυχίου, ακολουθώντας τον τρόπο
αναγραφής των ετήσιων πρυτανικών λογοδοσιών.
Καθώς η περίοδος που καλύπτει η παρούσα µελέτη υπερβαίνει κατά πολύ τη
χρονολογία αυτών των καταλόγων, για το σχηµατισµό των επόµενων πινάκων
χρησιµοποιήθηκαν οι ετήσιες πρυτανικές λογοδοσίες. Ως εκ τούτου, για όλους τους
διπλωµατούχους αναγράφονται µόνο τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτές, οπότε µετά το
1878 απουσιάζει η ακριβής ηµεροµηνία αναγόρευσης και αναφέρεται το ακαδηµαϊκό έτος
κατά το οποίο λήφθηκε το δίπλωµα. Επίσης, ως τόπος καταγωγής αναγράφεται η πατρίδα
των διπλωµατούχων όπως ακριβώς παρατίθεται στους πίνακες των λογοδοσιών. Με έναν
αστερίσκο (*) σηµειώνονται όσοι τελειοδίδακτοι προσήλθαν ξανά σε εξετάσεις και έλαβαν
τελικά διδακτορικό δίπλωµα, οπότε εµφανίζονται ταυτόχρονα στους πίνακες των
διδακτόρων και των τελειοδιδάκτων. Πρόκειται για έναν τελειοδίδακτο του φυσικού
1

Βλ. σχετικά Κώστας Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα:
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 2004, 304.
2
Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1866/67, µέρος Β΄, Πίνακες, 1-39.
3
Λογοδοσία Α. Αναγνωστάκη, 187778, Μητρώα, 1-117 και Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87, 276-439.
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τµήµατος και οκτώ του µαθηµατικού. Μάλιστα ένας από τους τελευταίους έλαβε
διδακτορικό δίπλωµα µε την τρίτη εξέταση, συνεπώς το όνοµά του περιλαµβάνεται δύο
φορές στους τελειοδιδάκτους. Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις επικαλύψεις παρατηρούµε
ότι την περίοδο 1837-1904 οι διπλωµατούχοι κατανέµονται ως εξής: 144 διδάκτορες και 9
τελειοδίδακτοι του φυσικού τµήµατος και 208 διδάκτορες και 39 τελειοδίδακτοι του
µαθηµατικού τµήµατος.
Ένας ανάλογος κατάλογος που καλύπτει την περίοδο 1837-1912 δηµοσιεύτηκε µε
την ευκαιρία του εορτασµού των 75 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου4. Ωστόσο
αυτός δεν λαµβάνει υπόψη τη δεύτερη εξέταση των ίδιων φοιτητών, ενώ επιπλέον
υπάρχουν ορισµένες διαφορές σε σχέση µε τους πίνακες που παρουσιάζονται εδώ
αναφορικά µε την κατανοµή των διπλωµατούχων στα ακαδηµαϊκά έτη. Συγκεντρωτικοί
πίνακες διπλωµατούχων δηµοσιεύτηκαν επίσης από τον Ιωάννη Πανταζίδη, µε την
ευκαιρία των εορτασµών της 50ετίας του Πανεπιστηµίου, αλλά και από τον Αριστείδη
Σκαρπαλέζο, στη µελέτη του για το Πανεπιστήµιο5, χωρίς όµως να µπορεί να
προσδιοριστεί ο αριθµός όσων έλαβαν δίπλωµα από το φυσικό ή το µαθηµατικό τµήµα,
καθώς όλοι περιλαµβάνονται στους διπλωµατούχους της Φιλοσοφικής Σχολής.

4

Τα κατά την εβδοµηκοστήν πέµπτην αµφιετηρίδα της ιδρύσεως του Εθνικού Πανεπιστηµίου (1837-1912),
Αθήνα 1912, 371-373.
5
Ιωάννης Πανταζίδης, Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1889,
Πίνακας Β΄ και Αριστ. Κ. Σκαρπαλέζος, Από την ιστορίαν του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιστορικά κείµενα και
ιστορικά στοιχεία), Αθήνα 1964,
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Ι. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Όνοµα
Κωνσταντίνος Μ. Μητσόπουλος
Αντώνιος Α. Καντακίδης
Παναγιώτης Σ. Κονδύλης
Ιωάννης ∆. Τρικαλιανός
Θεµιστοκλής Ι. Μιχαλόπουλος
Ιωάννης Γ. Γεράκης
∆ιοµήδης Ν. Παπαβασιλόπουλος
Όθων Α. Ρουσόπουλος
Παναγιώτης Α. ∆αµουλιάνος
Κων/νος Γ. Τριγώνης ή Γιαννακόπουλος
Αντώνιος Σ. Πατρώνας
∆ηµήτριος Σ. Ζαλούχος
Κωνσταντίνος Σ. Περιστερίδης
Στέφανος Π. Γιαννόπουλος
Σωκράτης Γ. Κυριακίδης
Νικόλαος Σ. Μοντσενίγος
Περικλής Ν. Τρούκης
Νικόλαος Β. Ακύλας
Τρύφων ∆. Ζαραχάνης
Βασίλειος Π. Ιατρίδης
Γεώργιος ∆. Μητσάκης
Σωκράτης Α. Παπαβασιλείου
Στέφανος Α. Κώνστας
Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης
Νικόλαος Α. Καντακίδης
Αλκιβιάδης Αργυρόπουλος
Παναγιώτης Γ. Τσίληθρας
Πολύβιος Χ. ∆ηµητριάδης
Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος
Κωνσταντίνος Α. Σαµανδρός
Αθανάσιος ∆. Λεβέντης
Νικόλαος Αρσένης
Φιλόθεος Στεφανάκος
Θεόδωρος Γ. Σκούφος
Κυριάκος Β. Γιαννίτης
Αλέξανδρος Β. Βάλβης
Σπυρίδων Π. Αθανασόπουλος
Νικόλαος Κ. Γερµανός
∆ηµήτριος Φ. Κούρτσουλας
Νικόλαος Σ. Καββαδίας
Μιχαήλ Κ. Αναγνωστόπουλος
Νικόλαος ∆αµβουνέλης
Γεώργιος Κ. Αθανασιάδης

Καταγωγή
Πάτρα
Ζάκυνθος
Χαλκίδα
Αθήνα
Αθήνα
Πάτρα
Πάτρα
Μακεδονία
Ζάκυνθος
Τρίπολη
Χίος
Μεσολόγγι
Κρήτη
Αθήνα
Κωνσταντινούπολη
Ζάκυνθος
Σαλαµίνα
Θήρα
Τρίπολη
Κόρινθος
Αθήνα
Πάρος
Θήβα
Αίγιο
Ζάκυνθος
Τρίπολη
Αίγιο
Πάτρα
Τρίπολη
Ύδρα
Εύβοια
Κεφαλονιά
Αθήνα
Πάρος
Ύδρα
Αθήνα
Ακράτα
Χαλκιδική
Ζάκυνθος
Κέρκυρα
Αιγιαλεία
Κρήτη
Πάτρα

Βαθµός
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα

Έτος
19/6/1868
15/6/1878
10/7/1878
30/8/1878
1877-1878
1877-1878
1877-1878
1878-1879
1880-1881
1881-1882
1881-1882
1881-1882
1882-1883
1882-1883
1882-1883
1884-1885
1884-1885
1884-1885
1884-1885
1884-1885
1884-1885
1885-1886
4/5/1886
1885-1886
1885-1886
1886-1887
1886-1887
1887-1888
1887-1888
1887-1888
1887-1888
1887-1888
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
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Α/Α
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνοµα
Αντώνιος Β. Μπατσίκας
Γεώργιος Α. Ζερβός
∆ιονύσιος Ε. Μαρτινέγκος
∆ηµήτριος Ν. Στέφου
Γεώργιος Χατζηκυριακού
Σπυρίδων Γ. Κοκκόλης
∆εδούσης Α. ∆εδούσης
Κωνσταντίνος ∆. Ζέγγελης
Κωνσταντίνος Ι. Κωνσταντινίδης
Άγις Ν. Παπακωνσταντίνου
Ευάγγελος Π. Σταθόπουλος
Ηλίας ∆. Παπαϊωάννου
Σταύρος Κ. Βραχάµης
Στυλιανός Γεωργίου
Επαµεινώνδας Θ. Κυριακίδης
Άγγελος Σ. Σκιτζόπουλος
Ιωάννης ∆. ∆οανίδης
Προκόπιος ∆. Ζαχαρίας
Ιωάννης Ν. Βαµβακάς
Γεώργιος Ν. Μπουκαούρης
Παναγής Ι. Παναγόπουλος
Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης
Κωνσταντίνος Ι. Μπασσάς
Σπυρίδων Π. Αναγνωστόπουλος
Κωνσταντίνος Ν. Μπότσης
Εµµανουήλ Ι. Τρίµπαλις
Νικόλαος Μ. Παπουλάκος
Παναγιώτης Χ. Χριστόπουλος
Αλέξ. ∆ηµ. Παυλίδης
Ιωάννης ∆. Σταµατελάκης
Γεώργιος Κ. Σφέτσος
∆ηµ. Ν. Τσαµασφύρας
Γαβριήλ Κ. Οικονόµου
Μιχαήλ. Ι. ∆ελλαρόκας
Ηλίας Κ. Αποστολάκος
Αθανάσιος Ιωάννου
Απόστ. Αθ. Αποστολένης ή Σταµατόπουλος
Αυγουστίνος Ι. Σακελλιάδης
Θεµιστοκλής ∆. Καρακώστας
Νικόλαος Κ. Τσολεκίδης
Κωνσταντίνος Α. Κανελλόπουλος
Ιωάννης Παπαθαν. Σιώρης
Φώτιος Γ. Παλιατσέας
Σπυρίδων Ν. Παπανικολάου
Νικόλαος Α. Παζαρλής
Ιωάννης Ι. Σαρλής

Καταγωγή
Άργος
Ζάκυνθος
Ζάκυνθος
Κοζάνη
Θεσσαλονίκη
Κέρκυρα
Γαλαξίδι
Αθήνα
Σιάτιστα
Πύργος
Καλαµάτα
Μαγουλ. Γορτυν.
Σκιάθος
Κρήτη
Κωνσταντινούπολη
Αργοστόλι
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Χανιά
Πάτρα
Αιγιαλεία
Λέσβος
Αθήνα
Πύργος
Ήπειρος
Πειραιάς
Γύθειο
Καλάβρυτα
Αθήνα
Καλαµάτα
Βόλος
Σκιάθος
Γύθειο
Νάξος
Λακεδαιµονία
Καισάρεια
Τρίπολη
Νάξος
Κύµη
Κρήτη
Πάτρα
Μεγαλόπολη
Καρδαµίλη (Λακ.)
Πάτρα
Αθήνα
Αιτωλικό

Βαθµός
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν Καλώς
Καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα

Έτος
1888-1889
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1896-1897
1896-1897
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Α/Α
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Όνοµα
Γεώργιος Ι. Μπαρδόπουλος
Ιωάννης Ν. Κουρής
Εµµ. Ν. ∆αµίγος
Μιχ. ∆. Μανουσάκης
Κωνστ. Ι. Καρόλου
Ανδρέας Γ. Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Α. Βέης
∆ηµήτριος Γ. Περίδης
∆ηµήτριος Ν. Κωτζονάνος
∆ηµήτριος Π. Γεωργάκης
∆ηµήτριος Α. Χρυσικόπουλος
Γεράσιµος Α. Κουντούρης
Αναστάσιος Τ. Κουτουµάνος
Θρασύβουλος Α. Λιόσης
Ιωάννης Α. Αθανασίου
Μιχ. Λ. Γεωργαντής
∆ηµοσθένης Ι. Κροντηράς
Κων/νος Σ. Μολυβάδας
Ιάκωβος Ι. Αγιουτάντης
Γεώργιος Λ. Γιαβάσης
Κων/νος Σ. Βάλληνδας
Μιλτιάδης Π. Ιωαννίδης
Σωτήριος Κ. Σκιαδάς
Αντώνιος ∆. Κοσµόπουλος
Κων/νος Γ. Νικολαΐδης
Σωτήριος Π. Ιασεµίδης
Σπυρ. Χριστοδούλου
Λεονάρδος Ν. Γλυνός
Σπυρ. Ι. Σπηλιωτόπουλος
Σπυρ. Γ. Παπαγεωργιάδης
Ιω. Γ. Παπαγεωργιάδης
∆ηµοσθένης Ι. Τριαντόπουλος
Άγγελος Ευστ. Χρύσης
Ηρακλής Κ. Παπακώστας
Σταµάτιος Κ. Παναγόπουλος
Κων/νος Α. Ισαακίδης
Χρ. Ν. Οικονόµου
Αριστ. Μ. Μίσιος
Αντώνιος Σ. Κυριακόπουλος
Ιωάννης Ν. Συνοδινός
Θεόδωρος Ν. Μελιδώνης (*)
Αργ. Χατζηµάνθος
Νικ. Αν. Πάτσης
Παν. Α. Καµπάς
Ευγένιος Σπ. ∆εσπόζιτος
Χαρ. Ι. Κανάκης

Καταγωγή
Οιχαλία
Κέρκυρα
Σύρος
Ναύπλιο
Θεσσαλονίκη
Λεύκτρα (Λακ.)
Τρίπολη
Ήπειρος
Κέρκυρα
Λέσβος
Κορινθία
Κεφαλονιά
Αλαγονία (Καλαµ.)
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Ιωάννινα
Κύθνος
Πειραιάς
Κύθνος
Αθήνα
Τριφυλλία
Καλαµάτα
Πύργος
Αθήνα
Τρίπολη
Ερµούπολη
Ναύπλιο
Τρίπολη
Τρίπολη
Τρίπολη
Νάξος
Ήπειρος
Αθήνα
Αθήνα
Ήπειρος
Γρεβενά
Αµαλιάδα
Αµοργός
Μαντινεία
Μακεδονία
Ναύπλιο
Αθήνα
Αθήνα
Λιόπεσι (Αττικής)
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Βαθµός
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς

Έτος
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1901-1902
1901-1902
1901-1902
1901-1902

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

758

Α/Α
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Όνοµα
Αθανάσιος Π. Στασινός
Γεώργιος Κ. Μητσόπουλος
Αντ. Λ. Καµπάνης
Ευάγγελος Σαπουντζάκης
∆ηµ. Β. Χαντζόπουλος
∆ηµήτριος Ε. Τσακαλώτος
Αχιλλεύς Χ. Φρειδερίκος
Βασίλειος Ησαΐας
Λεωνίδας Λιώκης

Καταγωγή
Ανδρίτσαινα
Λαµία
Αθήνα
Κρήτη
Λιµπόχοβο
Αθήνα
Κέρκυρα
Ταϊγάνιον
Θήβα

Βαθµός
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς

Έτος
1901-1902
1901-1902
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1903-1904
1903-1904
1903-1904
1903-1904

ΙΙ. ΤΕΛΕΙΟ∆Ι∆ΑΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Όνοµα
Όθων ∆. Γαλάτης
Μιχαήλ Σπ. Βεράου
Γεώργιος Ι. Μαντινειός
Ανδρέας Σταυρόπουλος
Ιωάννης Γ. Πετούνης
Θεοφάνης ∆. ∆ουκάκης
Ιωάννης Παπαθανασίου Σιώρης
Γεώργιος Φ. Ράµφος
Θεόδωρος Ν. Μελιδώνης (*)
Ιωάννης Ν. Λυγούρας

Καταγωγή
Λευκάδα
Μεσολόγγι
Ζάκυνθος
Πάτρα
Τρίπολη
Καλαµάτα
Μεγαλόπολη
Βαθύς Λιµήν Σάµου
Μαντίνεια
Φιλιατρά

Έτος
1878-1879
1882-1883
1883-1884
1887-1888
1890-1891
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1895-1896
1900-1901

ΟΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
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ΙΙΙ. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Όνοµα
Βασίλειος Λάκων
Γεώργιος Χ. Παπαγεωργίου
Τιµολέων Α. Αργυρόπουλος
Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης
Περικλής Π. Ιασεµίδης
∆ηµήτριος Γ. Γεωργιάδης
Ιωάννης Γ. Καµαρίνος
Γεώργιος Α. Λιανόπουλος
Αριστείδης Χ. Ρέντζος
Αθανάσιος Κ. Κρητικός
Αντώνιος Ι. Λιακόπουλος
Ιωάννης Ανάργυρος
Σπυρίδων Π. Μαρίνος
Μάρκος Εµµ. Κορής
Κυπάρισσος Στέφανος
Αλεξ. ∆. Οικονοµόπουλος
Κωνσταντίνος Π. Μπαλλίλης
Γεώργιος ∆ηµητριάδης
Θεµοστοκλής ∆. Τσαούσης
Νικόλαος Εµ. Νυστεράκης
Θεόκλητος ∆. Κουρούκλης
Γεώργιος Α. Αντωνιάδης
Αντώνιος ∆. Μαρόπουλος
Ευάγγελος Ι. Κωνσταντακάτος
Σωκράτης Α. Κασδόνης
Σπυρίδων Χ. Καραντζής
Σπυρίδων Ε. Στάης
Ιωάννης Ν. Θαλασσινός
Ανδρέας Π. Σαρρής
Αθανάσιος Π. Βανάκος
Σπυρίδων Γ. Κόνδης
Αναστάσιος ∆. Τσιλιµίγκρας
Παναγιώτης Α. Σπετσέρης
Κωνσταντίνος Γ. Ρεµπάκης
∆ηµήτριος Γ. Αιγινήτης
Θεόδωρος Μ. Στασινόπουλος
Νικόλαος Κ. Καταλάνος
Κωνσταντίνος Χ. Ζαραχάνης
∆ιονύσιος Λ. Κωνοφάος
∆ηµήτριος Βελούδιος
Ορέστης Φουντουκλής
Σπυρίδων Γ. Καψάλης
Κώνστας Κωνσταντίνου

Καταγωγή
Κέα
Σκιάθος
Αθήνα
Κρήτη
Αθήνα
Αγρίνιο
Λακεδαιµόνια
Καρυστία
Λαµία
Καλαµάτα
Λοκρίδα
Αθήνα
Ζάκυνθος
Νάξος
Σύρος
Πάτρα
Αθήνα
Σκιάθος
Λαµία
Κρήτη
Κεφαλονιά
Κέα
Ζάκυνθος
Ληξούρι
Τήνος
Ιθάκη
Κύθηρα
Τρίπολη
Σύρος
Ήπειρος
Ναύπλιο
Ζάκυνθος
Κεφαλονιά
Σκόπελος
Αθήνα
Καλαµάτα
Οίτυλο
Τρίπολη
Ζάκυνθος
Αθήνα
Βάρνα
Μεσολόγγι
Μάκρη Μ. Ασίας

Βαθµός
Άριστα
Καλώς
[Λίαν] καλώς
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς (;)
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς

Έτος
29/5/1850
17/7/1867
23/10/1868
21/12/1868
1868-1869
27/5/1869
23/5/1870
8/12/1871
17/1/1873
13/2/1874
22/5/1874
25/9/1874
15/6/1875
10/7/1875
1877-1878
1879-1880
1879-1880
1879-1880
1879-1880
1880-1881
1880-1881
1880-1881
1881-1882
1882-1883
1882-1883
1882-1883
1883-1884
1883-1884
1883-1884
1883-1884
1884-1885
1884-1885
1884-1885
1884-1885
1885-1886
1885-1886
1885-1886
1885-1886
1886-1887
1886-1887
1886-1887
1888-1889
1888-1889

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α/Α
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Όνοµα
Βασίλειος Κ. Σπηλιόπουλος
Ιωάννης Γ. Παρασκευόπουλος
Κων/νος Ξ. Παπανικητόπουλος
Γεώργιος Π. Κουντούρης
Ιωάννης Ν. Βαϊνόπουλος
∆ηµήτριος Στεφάνου
Βασίλειος Κ. Παπαθανασόπουλος
Παντολέων Α. Σκάγιαννης
Παναγιώτης ∆. Βλαντούσης
Σίµων Γ. Βεργής
Παναγιώτης ∆. Τσουκαλάς
Κωνσταντίνος Χ. Μαλτέζος
Αθανάσιος Γ. Καραγιαννίδης
∆ηµήτριος Π. Γεωργιάδης
Γεώργιος Σ. Βογιατζής
Χρήστος Β. Κατσικέας
Ιωάννης Α. Βασιλάς
Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος
Αναστάσιος Σ. Αναστασιάδης
∆ιονύσιος Ρ. Ρηγόπουλος
Κωνσταντίνος Γ. Παπαδάκης
Αλέξανδρος Ν. Ευσταθιανός
Φώτιος Π. Παναγιωτάκος
Θεόδωρος Εµµ. Θεοδωρίδης
Νικόλαος Α. Μεγαρεύς
Επαµεινώνδας Π. Γουλανδρής
Γεώργιος Α. Τσουλόπουλος
Γεώργιος Ε. Παπαπάνος
Γεώργιος Κ. Οικονόµου
∆ηµήτριος Ι. Γραικούσης
Χριστοφάς Ε. Φραντζής
Παναγιώτης Α. Αθανασόπουλος
Αθανάσιος Σ. Παπακώστας
Συµεών Κ. Λεοντόπουλος
Γεράσιµος Ι. Σµυρνάκης
Σπυρίδων Γ. Βαρδάκης
Γεώργιος ∆. Κλαυδιανός
Γεράσιµος Γ. Λιβιεράτος
Μάνθος Αναγνώστου
Γεώργιος Α. Μαραγκός
Αργύριος Θ. Τσατσάς
Νικόλαος Α. Καρακατσανίδης
Γεώργιος Παπαζήσιµος
Κυριάκος Ι. Στεφανίδης
Νικόλαος Β. Συγγελάκης
Νικόλαος Α. Κουτσογιάννης

Καταγωγή
Αίγιο
Αθήνα
∆ηµητσάνα
Σύρος
Ξηροχώριο
Ραιδεστός
Καλάβρυτα
Τρίπολη
Τρίπολη
Μήλος
Ζάκυνθος
Πάτρα
Μακεδονία
Τρίπολη
Κυδωνιές
Καλαµάτα
Πάτρα
Πάτρα
Σµύρνη
Γαλαξίδι
Χανιά
Ναύπλιο
Γύθειο
Σέρρες
Άνδρος
Άνδρος
Λιγουδίστη Τριφ.
Άµφισσα
Σιάτιστα
Κεφαλονιά
Μυτιλήνη
Κορινθία
Λαµία
Αθήνα
Σάµος
Κρήτη
Ζάκυνθος
Ληξούρι
Λοκρίδα
∆ίβρη Ήλιδος
Καµαραί Αχαΐας
Τήλος
∆ωρίδα
Φιλιππούπολη
Λακεδαιµόνια
Αθήνα

Βαθµός
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Καλώς

Έτος
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1888-1889
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1889-1890
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1890-1891
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1892-1893

ΟΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Α/Α
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Όνοµα
Νικόλαος Ι. Χατζιδάκης
Αναστάσιος Θώµης
Ιωάννης Κ. Βουλόδηµος
Μιλτιάδης Χριστινίδης
Σπυρίδων Α. Καψάλης
Φίλιππος Ι. Σαγκούνης (*)
Θεόδωρος Α. Πολίτης
Κωνσταντίνος Ν. Μπλέτσης
Αριστοτέλης ∆. Τσουκαλάς
Αντώνιος ∆. Μελέκος
Παναγιώτης ∆. ∆όγκας
Κωνσταντίνος Ι. Παπαζαχαρίου
Μιχαήλ Γ. Καρµανιόλας
Γεώργιος ∆. Κάης
Μιχαήλ Μ. ∆εσύλας
∆ηµήτριος Παπαδηµητρόπουλος
Ιωάννης Π. Ρωµανός
Παντελ. Ν. Νάκας
Νικόλαος Γ. Τερζάκης
Γεώργιος Γ. Μαλούχος
Βασ. Γ. Τσαµαντάς
Παναγιώτης Κ. Κολιόπουλος
Νικόλαος Μ. Στρογγύλης
Γεώργιος Α. Κίζης
Στέφανος Α. Παυλόπουλος
Κωνσταντίνος Ν. Κουτσούµπας
Κωνσταντίνος Γ. Παπαπλιάκας
Γεώργιος Ι. Τσατσόπουλος
Κωνσταντίνος Ι. Ρίγος
Νικόλαος Ν. Τσαούσης
Σάββας Π. Οικονόµου
Γεώργιος Α. Μέγας
Αριστείδης Ι. Ζούκης
Ευστάθιος Π. Χουµουζάς
Ιωάννης Στυλ. Ανδροµανάκος
Κωνσταντίνος ∆. Χατζηβασιλείου
∆ηµήτριος Ν. Αναστασόπουλος
Χρ. ∆. Μάρης
Κωνσταντίνος Ν. Μουτούσης
Ανδρέας Ι. Αρβανίτης
Μιλτιάδης Γ. Παπαδηµητρίου
Γεώργιος Κ. Τσαµαλούκας
Εµµανουήλ Θ. Κωστόπουλος
Μιχαήλ Κ. Χαραλάµπους
Νικόλαος Γ. Ιεροµνήµων
Ηλίας Ι. Φέσσας

Καταγωγή
Κρήτη
Μεσολόγγι
Ζαγόρι
Σάµος
Αγρίνιο
Ιωάννινα
Ζάκυνθος
Άρτα
Ζάκυνθος
Ερµούπολη
Πύργος
Κοµποθέκρα
Ναύπλιο
Φιλιατρά
Κέρκυρα
Καλάβρυτα
Μουρλά (Αιγίου)
Βιτώλια (Μακεδ.)
Ηράκλειο
∆ηµητσάνα
Καρυά (Κορινθ.)
Πάτρα
Χίος
Μεγάροβο (Μακ.)
Ζάκυνθος
Μεσολόγγι
Πάτρα
Σουδενά (Ηπειρ.)
Τήνος
∆ηµητσάνα
Κισσός (Πηλίου)
Κυδωνιές
Πάτρα
Πάτρα
Πάρος
Βόλος
Κορινθία
Άρτα
Καλάβρυτα
Αίγιο
Άµφισσα
Ζαχάρω
Ναύπλιο
Ρόδος
Κέα
Καβάλα
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Βαθµός
Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Λίαν Καλώς
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν Καλώς
Καλώς
Λίαν Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα

Έτος
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1892-1893
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1893-1894
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895
1894-1895

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α/Α
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Όνοµα
∆ηµήτριος Γ. Μπουζιάνης
∆ηµήτριος Χρυσαφίδης
Κυριάκος Χατζησταµατίου (*)
Κωνσταντίνος Ηλ. Λυκίδης
Γεώργιος Χ. Ραζής
Σταµάτιος Σ. Παρπαρίας
Ιωάννης Χ. Τριµοίρης
Κωνσταντίνος Αντ. Τούντας
Χρήστος Α. Αντωνέλλος
Βασίλειος Γ. Αιγινήτης
Στυλιανός Γ. Ρηγόπουλος
Λουκάς Π. Παυλίδης
Λουκάς Π. Καίσαρ
∆ηµήτριος Ν. Ζαµάνος
Κων/νος Ι. Πατακής
Γεώργιος Π. Στεφανόπουλος
Ιάκωβος Α. Κάος
Ευάγγελος Γ. Παπαγεωργίου
Στέφανος Γ. Σταµάτης (*)
Χρίστος Αθ. Αρτινός
Νικόλαος Π. Νέγκας
Ηρακλής Ι. Ιωαννίδης
Θεόδωρος ∆. Παρασκευάς
Κύρος Γ. Βερέττας
Γεώργιος ∆. Καραντάνης
Ιωάννης Ο. Ζερβός
Θεόδωρος Μ. Νάτσινας
Κλ. Π. Κουµανταράκης
Παναγιώτης Σ. Ζερβός
Νικόλαος ∆. Νικολάου
Λέανδρος Ζ. Παντάκης
Βίκτωρ Ακύλας
Παναγιώτης Κ. Σκοπέτος
Σωτήριος Β. Κύρος
Λεωνίδας Σ. Νάτσης
Κάρολος Τσάρλτων
Αθανάσιος Μ. Λιβιτσάνος
Ιωάννης Μ. Νοµικός
Γεώργιος Ι. Ρεµούνδος
Επαµ. Α. Παπαστράτος
Ξεν. Αγ. Γαβαλάς
Ευθ. Ε. Μητσόπουλος
Κων/νος Τσαµπερτίδης
Αλέξ. Γ. Παπαϊωάννου
Κων/νος Χ. Ροµπόκος
Βλάσιος Κ. Κουµούσης

Καταγωγή
Τρίπολη
Νιγρίτα
Κως
Κυνουρία
Κεφαλονιά
Ζάκυνθος
Φιλιατρά
Άνδρος
Ζάκυνθος
Αθήνα
Αθήνα
Σπάρτη (Μ. Ασία)
Πάτρα
Ίος
Σκόπελος
Πάτρα
Κέρκυρα
Στυµφαλία (Κορ.)
Χαλκίδα
Μακεδονία
Ζάκυνθος
Αθήνα
Ναύπλιο
Κρούσοβο (Μακ.)
Κορινθία
Κέρκυρα
Σιάτιστα
Σπάρτη
Κεφαλονιά
Καρδίτσα
Ξάνθη
Θήρα
Καλαµάτα
Ναύπλιο
Κορυτσά (Μακ.)
Αγγλία
Λευκάδα
Σωζόπολη (Θράκη)
Αθήνα
Αγρίνιο
Λευκάδα
Παρνασσίδα
Τραπεζούντα
Ελµπασάν (Αλβ.)
Κορινθία
Κορινθία

Βαθµός
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Άριστα
Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς

Έτος
1894-1895
1894-1895
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900

ΟΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Α/Α
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Όνοµα
Νικόλαος Π. Λεκός
Ευάγγελος Ι. Μακραντώνης
Αναστάσιος Ν. Τζεν (*)
Αντώνιος Σ. Ψάλτης
Γεώργιος Αντωνόπουλος
Σταµ. ∆. Σταµατιάδης
∆ιονύσιος Μ. Κυριλλόπουλος
Κων/νος Λεκουσιώτης
Αλέξ. Γ. Αλλοίµονος
Κων/νος Γ. Σαϊνόπουλος (*)
Ιωάννης Οθ. Ταµπακόπουλος
Στυλιανός Α. Καλαράκης
∆ιον. ∆ηµοσθ. Καραβέλλας
Νείλος Θ. Σακελλαρίου
Κων/νος Ν. Λαµπίρης
∆ηµ. Κ. Παπαδάκης
Σπυρ. Π. Κανελλόπουλος (*)
Θεόδωρος Ν. Βουγιούκας
Γεώργιος Ι. Πλατής
Γεώργιος Λ. Παπαδόπουλος
Θεοδόσιος Α. Κοκλίτης
Γεώργιος Κιτριλάκης
Σόλων Κ. Μιχαηλίδης
Πολυδ. Μ. Ξυγκάκης (*)
Κων/νος Τσανακάκης
Γεώργιος Αγγελή Ιγγλέζης ή Ιγγλέσης
∆ηµ. Μ. Μιχαηλίδης
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Καταγωγή
Σπέτσες
Θετταλοµαγνησία
Ζάκυνθος
Άνδρος
Αθήνα
Κων/πολη
Ανδρίτσαινα
Αθήνα
Σπάρτη
Σπάρτη
Τρίπολη
Σίφνος
Λευκάδα
Άγ. Πέτρος
Πύργος
Λακωνία
Ακράτα
Ναύπλιο
Αθήνα
Κέρκυρα
Μακεδονία
Αθήνα
Λευκωσία
Αίγιο
Κρήτη
Λαµία
Τραπεζούντα

Βαθµός
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα
Άριστα
Άριστα
Καλώς
Καλώς
Καλώς

Έτος
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1901-1902
1901-1902
1901-1902
1901-1902
1901-1902
1901-1902
1901-1902
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1902-1903
1903-1904
1903-1904
1903-1904
1903-1904
1903-1904
1903-1904

IV. ΤΕΛΕΙΟ∆Ι∆ΑΚΤΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Όνοµα
Κωνσταντίνος Ζ. Μάτσας
Γεώργιος Χ. Ρέντζος
∆ηµήτριος Μ. Σαραβάνος
Ιωάννης Ευστρατιάδης
Στυλιανός Μ. Παπαδάκης
Βασίλειος ∆. Πουρναράς
Νικόλαος Λουίζου
∆ηµ. Κ. ∆ηµορράπτης
Βασίλειος Τυπάλδος Σκαφιδάς
Εµµανουήλ Α. Αργυρόπουλος

Καταγωγή
Μήλος
Λαµία
Καρυστία
Λέσβος
Κρήτη
Γορτυνία
Μιζέλλα
Αθήνα
Κεφαλονιά
Πάτρα

Έτος
2/12/1855
12/11/1864
8/10/1866
2/11/1867
11/10/1869
1884-1885
1886-1887
1889-1890
1891-1892
1891-1892
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Α/Α
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Όνοµα
Γεώργιος ∆. Σκαράκης
Γεράσιµος Ν. Παΐζης
Στέφανος Σ. Γρύλλης
Φίλιππος Ι. Σαγκούνης (*)
Αλέξανδρος Φ. Ράµφος
∆ηµήτριος Γεωργόπουλος
Ιω. Γ. Γεωργακόπουλος
Κυριάκος Χατζησταµατίου (*)
Νικόλαος Γ. Λώδης
Αριστ. Σ. Χαρώνης
Αντώνιος Εµ. Παναυλής
Γεώργιος Ι. Παπανικολάου
Στέφανος Γ. Σταµάτης (*)
Αναστάσιος Ν. Τζεν (*)
∆ηµήτριος Γ. Λευκαδίτης
∆ηµήτριος Γ. Μωραΐτης
Παναγιώτης Γ. Λαµπάτος
Πολυδ. Μ. Ξυγκάκης (*)
Ευάγγελος Ι. Μαυραντάκης
Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου
Ευάγγελος Χ. Καρδαµίτσης
Γεώργιος Σ. Σάλµας
Σπυρ. Π. Κανελλόπουλος (*)
Νικόλαος ∆. Αληµαγγίδης
Κων/νος Π. Ακριβόπουλος
Ιω. Π. Λουκάς
∆ηµ. Αρώνης
Ανδ. Κ. Χρυσανθάκης
∆ηµ. Χ. Λεβέντης
Χαράλαµπος Κ. Μεσάρης ή Μησάρης
Ευστράτιος Γ. Κακούρος
Πολύδ. Ξυγκάκης (*)
Κων/νος Γ. Σαϊνόπουλος (*)
Βασίλειος Π. Θανόπουλος
Νικ. Γ. Γεωργάς
Θεοδ. Α. Καίσαρης
Ιωάννης Παπαµιχαήλ

Καταγωγή
Χίος
Ιθάκη
Νάξος
Ιωάννινα
Βαθύς Λιµήν Σάµου
Φιλιατρά
Πύργος
Κως
Χίος
Τριχωνία
Αθήνα
Αράχωβα
Χαλκίδα
Ζάκυνθος
Τρίπολη
Σκιάθος
Πάτρα
Αίγιο
Θεσσαλοµαγνησία
Αίγιο
Τήνος
Αλαγονία (Καλαµ.)
Ακράτα
Σπάρτη
Ζάκυνθος
Αυλωνάριο (Εύβ.)
Κύθηρα
∆ωρίδα
Αράχωβα (Λακεδ.)
Ληξούρι
Κροκεές (Λακεδ.)
Αίγιο
Σπάρτη
Καλάβρυτα
Κόρινθος
Κέρκυρα
Τύρναβος

Έτος
1891-1892
1891-1892
1891-1892
1892-1893
1892-1893
1893-1894
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1897-1898
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1898-1899
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1899-1900
1900-1901
1900-1901
1900-1901
1901-1902
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1903-1904
1903-1904

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ιστορικό Αρχείο Ε. Κ. Π. Α.
— Πρακτικά Ακαδηµαϊκής Συγκλήτου, 1837-1904, 1912.
— Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής, 1837-1851, 1867-1904.
— Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, 1904-1912.
— Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, 1862, 1865, 1881, 1900, 1901.
— Αρχείο Πρωτοκόλλου, Προγράµµατα διδαχθέντων µαθηµάτων 1837-1864.
Ιστορικό Αρχείο Ε. Μ. Π.
— Φάκελοι 1-50 µε έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, θεµατικά αταξινόµητα.
— Πίνακες βαθµολογιών σπουδαστών 1864-1914.
Αρχεία Ε. Λ. Ι. Α.
— Αργυροπούλου, οικογένεια.
— Μαλικοπούλου και Αργυροπούλου, οικογένειες.
Αρχείο Βοβολίνη, Υπο-αρχείο: Κωνσταντίνος Α. Βοβολίνης, Σειρά: Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν
Λεξικόν, Υποσειρά: Πρόσωπα.
— Φάκελοι: 125, 458, 550, 587, 615, 709, 738, 796, 939, 1102, 1106, 1209, 1210, 1375, 1583,
1675, 2032, 2274.

ΕΠΙΣΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΠΕΤΗΡΙ∆ΕΣ
Αναγραφή των επί το ακαδηµαϊκόν έτος 1864-65 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστηµίου, των
επιστηµονικών συλλογών και των παραρτηµάτων αυτού, και των επί το χειµερινόν εξάµηνον
1864-65 διδαχθησοµένων εν αυτώ µαθηµάτων. (Και ακολούθως, µε παραπλήσιες ονοµασίες,
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1910-1911.)

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Λογοδοσία Κ. ∆. Σχινά, 1837/38: Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. ∆, Σχινά κατά την γ΄
Μαΐου ΑΩΛΗ΄ περιέχων έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστηµείω κατά την παύσασαν
διοικητικήν περίοδον γενοµένων, Αθήνα 1838.
Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1840/41: Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεµβρίου 1841 υπό του πρώην
Πρυτάνεως κ. Γ. Α. Ράλλη παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυνσιν του Οθωνείου
Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1842.
Λογοδοσία Ν. Κωστή, 1841/42: Λόγος εκφωνηθείς τη 4 Οκτωβρίου 1842 υπό του πρώην Πρυτάνεως
Μ. Ν. Κωστή παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστηµίου,
Αθήνα 1842.
Λογοδοσία Μ. Αποστολίδου, 1842/43: Έκθεσις του Αρχιµ. Κ. Μ. Αποστολίδου, [Αθήνα 1843].
765
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Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1843/44: Κωνσταντίνου Ασωπίου οµιλία, εκφωνηθείσα υπ’ αυτού επί της
παραδόσεως της του Πανεπιστηµίου Πρυτανείας (Τη α΄ Οκτωβρίου 1844).
Λογοδοσία Ν. Βάµβα, 1844/45: Λόγοι εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεµβρίου 1845 υπό του πρώην
Πρυτάνεως κ. Ν. Βάµβα παραδιδόντος εις τον διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν του
Πανεπιστηµίου και υπό του τακτικού καθηγητού της ιστορίας κ. Θ. Μανούσου επί της αναδοχής
της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1845.
Λογοδοσία Θ. Μανούση, 1845/46: Λόγοι εκφωνηθέντες την 29 Σεπτεµβρίου 1846 υπό του πρώην
Πρυτάνεως κ. Θ. Μανούση παραδιδόντος εις τον διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν του Οθωνείου
Πανεπιστηµίου και υπό του τακτικού καθηγητού της χηµείας κ. Α. Βενιζέλου επί της αναδοχής
της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου, Αθήνα [1846].
Λογοδοσία Α. Βενιζέλου, 1846/47: Λόγοι εκφωνηθέντες την 5 Οκτωβρίου 1847 υπό του πρώην
Πρυτάνεως κ. Α. Βενιζέλου, τακτικού καθηγητού της γενικής χηµείας, παραδιδόντος εις τον
διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστηµίου, και υπό του τακτικού καθηγητού
της πολιτικής οικονοµίας κ. Ι. Σούτσου, επί της αναδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου,
Αθήνα 1847.
Λογοδοσία Ι. Σούτσου 1847/48: Λόγοι εκφωνηθέντες την 10 Οκτωβρίου 1848 υπό του πρώην
Πρυτάνεως κ. Ι. Σούτσου παραδιδόντος εις τον διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν του Οθωνείου
Πανεπιστηµίου και υπό του τακτικού καθηγητού της φιλοσοφίας κ. Φιλίππου Ιωάννου επί της
διαδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1848.
Λογοδοσία Γ. Α. Μαυροκορδάτου, 1849/50: Λόγοι εκφωνηθέντες παρά Γ. Α. Μαυροκορδάτου επί
της Πρυτανείας αυτού κατά το έτος 1849-1850, Αθήνα 1850.
Λογοδοσία Μ. Αποστολίδου, 1850/51: Λόγος εκφωνηθείς δηµοσία τη 9 Σεπτεµβρίου 1851 υπό του
πρυτάνεως Μισαήλ Αποστολίδου αρχιµανδρίτου, Αθήνα 1852.
Λογοδοσία Σ. Πήλληκα, 1851/52: Λόγοι εκφωνηθέντες την 28 Σεπτεµβρίου 1852 υπό του πρώην
Πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πήλληκα παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστηµίου
και υπό του καθηγητού Περικλέους Αργυροπούλου διαδεχοµένου αυτήν, Αθήνα 1853.
Λογοδοσία Π. Αργυροπούλου, 1852/53: Λογοδοσία του Πρυτάνεως Περικλέους Αργυροπούλου κατά
την εγκατάστασιν των ακαδηµαϊκών αρχών του 1853-1854 σχολαστικού έτους, χ. τ., χ. χ.
Λογοδοσία Ν. Κωστή, 1853/54: Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 υπό του καθηγητού και
ιατρού Νικολάου Κωστή παραδιδόντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστηµίου και υπό του
καθηγητού της θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου αναδεχοµένου αυτήν, Αθήνα 1855.
Λογοδοσία Κ. Κοντογόνου, 1854/55: Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του καθηγητού
της θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου παραδιδόντος την πρυτανείαν του Οθωνείου
Πανεπιστηµίου και υπό του ιατρού και καθηγητού της χειρουργικής Ιωάννου Ολυµπίου
αναδεχοµένου αυτήν, Αθήνα 1856.
Λογοδοσία Ι. Ολυµπίου, 1855/56: Λόγος εφωνηθείς δηµοσία τη 25 Σεπτεµβρίου 1856 υπό του
Πρυτάνεως Ιωάννου Ολυµπίου κατά την εγκατάστασιν των ακαδηµαϊκών αρχών του
σχολαστικού έτους 1856-1857, Αθήνα 1857.
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Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1856/57: Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Σεπτεµβρίου 1857 υπό το καθηγητού
των ελληνικών γραµµάτων Κωνσταντίνου Ασωπίου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου
Πανεπιστηµίου και του καθηγητού της φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου αναδεχοµένου αυτήν
Αθήνα 1857.
Λογοδοσία ∆. Σ. Στρούµπου, 1858/59: Εγκαθίδρυσις των νέων Αρχών του Πανεπιστηµίου. Λόγος
του Πρυτάνεως ∆. Σ. Στρούµπου παραδιδόντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού κατά την
20 Σεπτεµβρίου 1859, Αθήνα 1859.
Λογοδοσία Β. Οικονοµίδη, 1859/60: Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεµβρίου 1860, ηµέρα της
εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Πανεπιστηµίου, υπό του καθηγητού της πολιτικής
δικονοµίας Β. Οικονοµίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστηµίου και υπό
του καθηγητού της ιατρονοµικής Α. Πάλλη αναδεχοµένου αυτήν, Αθήνα 1860.
Λογοδοσία Α. Πάλλη, 1860/61: Λόγοι εκφωνηθέντες τη α΄ Οκτωβρίου 1861 κατά την εγκαθίδρυσιν
των αρχών του Πανεπιστηµίου Όθωνος υπό του καθηγητού της ιατρονοµικής Α. Πάλλη
παραδιδόντος την Πρυτανείαν και υπό του καθηγητού των ελληνικών γραµµάτων Κ. Ασωπίου,
Αθήνα 1861.
Λογοδοσία Κ. Ασωπίου, 1861/62: Λόγοι εκφωνηθέντες τη κγ΄ Σεπτεµβρίου 1862 κατά την
εγκαθίδρυσιν των αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του καθηγητού των ελληνικών
γραµµάτων Κ. Ασωπίου παραδιδόντος την Πρυτανείαν, και υπό του καθηγητού του ρωµαϊκού
δικαίου Π. Παπαρρηγοπούλου αναδεχοµένου αυτήν, Αθήνα 1863.
Λογοδοσία Π. Παπαρρηγοπούλου, 1862/63: Λόγος εκφωνηθείς τη κζ΄ Οκτωβρίου 1863 κατά την
εγκαθίδρυσιν των αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του καθηγητού του ρωµαϊκού δικαίου
Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαµένω αυτήν καθηγητήν της
ρωµαϊκής νοµοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη, Αθήνα 1863.
Λογοδοσία Κ. Φρεαρίτου, 1863/64: Λόγοι και ευθύναι του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου
παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού, Αθήνα 1864.
Λογοδοσία Ηρ. Μητσοπούλου, 1864/65: Λόγος εκφωνηθείς τη κδ΄ Οκτωβρίου 1865 ηµέρα της
επισήµου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Πανεπιστηµίου υπό του καθηγητού της
φυσιογραφίας Ηρ. Μητσοπούλου παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω
Μιλτιάδη Βενιζέλω καθηγητή της µαιευτικής και διευθυντή του µαιευτηρίου, Αθήνα 1865.
Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1865/66: Λόγος εκφωνηθείς τη ιστ΄ Οκτωβρίου 1866 ηµέρα της επισήµου
εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του τακτικού καθηγητού της
µαιευτικής και διευθυντού του µαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν
τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή τακτικώ καθηγητή της αρχαιολογίας, Αθήνα
1867.
Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1866/67: Λόγος εκφωνηθεί τη κστ΄ Νοεµβρίο 1867 ηµέρα της επισήµου
εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του καθηγητή της µαιευτικής
Μιλτιάδου Βενιζέλου, εν απουσία του κυρίου Α. Ρ. Ραγκαβή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω
διαδόχω τούτω κυρίω Θεοδώρω Γ. Ορφανίδη καθηγητή της βοτανικής, Αθήνα 1868.
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Λογοδοσία Θ. Γ. Ορφανίδου, 1867/68: Λόγος εκφωνηθείς τη κδ΄ Νοεµβρίου 1868 ηµέρα της
επισήµου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του Πρυτάνεως
Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου καθηγητού της βοτανικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω
αυτού Κυρίω Γεωργίω Α. Ράλλη καθηγητή του εµπορικού δικαίου, Αθήνα 1868.
Λογοδοσία Γ. Α. Ράλλη, 1868/69: Λόγος εκφωνηθείς τη κγ΄ Νοεµβρίου 1869 ηµέρα της επισήµου
εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του πρώην Πρυτάνεως
Γεωργίου Α. Ράλλη, Τακτικού Καθηγητού του Εµπορικού ∆ικαίου, παραδίδοντος της Πρυτανείαν
των διαδόχω αυτού Παύλω Καλλιγά, Τακτικώ Καθηγητή του Ρωµαϊκού ∆ικαίου, Αθήνα 1869.
Λογοδοσία Π. Καλλιγά, 1869/70: Λόγος εκφωνηθείς τη κε΄ Οκτωβρίου 1870 ηµέρα της επισήµου
εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ.
Παύλου Καλλιγά, τακτικού καθηγητού του Ρωµαϊκού ∆ικαίου, παραδίδοντος της Πρυτανείαν τω
διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας, Αθήνα 1870.
Λογοδοσία Κ. Βουσάκη, 1870/71: Λόγος εκφωνηθείς τη κη΄ Νοεµβρίου1871 ηµέρα της επισήµου
εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του πρώην Πρυτάνεως
Κωνσταντίνου Βουσάκη, τακτικού καθηγητού της φυσιολογίας παραδίδοντος της Πρυτανείαν τω
διαδόχω αυτού Ευθυµίω Καστόρχη τακτικώ καθηγητή της λατινικής φιλολογίας, Αθήνα 1872.
Λογοδοσία Ε. Καστόρχη, 1871/72: Τα κατά την ΛΓ΄ Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό
Ευθυµίου Καστόρχη Πρυτάνεως, Αθήνα 1873.
Λογοδοσία Κ. Παπαρρηγοπούλου, 1872/73: Λόγος εκφωνηθείς την κγ΄ Οκτωβρίου 1873 ηµέραν της
επισήµου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό του πρώην
Πρυτάνεως Κ. Παπαρρηγοπούλου καθηγητού της ιστορίας του ελληνικού έθνους παραδόντος την
Πρυτανείαν εις τον κύριον Γεώργιον Α. Μακκάν, καθηγητήν της ειδικής παθολογίας και
θεραπείας και της κλινικής ιατρικής, Αθήνα 1874.
Λογοδοσία Γ. Α. Μακκά, 1873/74: Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά τακτικού καθηγητού της ειδικής
νοσολογίας και κλινικής ιατρικής του αρχιάτρου της Α. Μ. του βασιλέως παραδιδόντος την
Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού κον Παναγιώτην Ροµπότην καθηγητήν της θεολογίας τη 17
Νοεµβρίου 1874, Αθήνα 1875.
Λογοδοσία 1875/77: Τα κατά την Πρυτανείαν του ακαδηµαϊκού έτους 1875-1876 και την του 18761877 πεπραγµένα εκδιδόµενα κατ’ απόφασιν της Ακαδηµαϊκής Συγκλήτου, Αθήνα 1880.
Λογοδοσία Α. Αναγνωστάκη, 1877/78: Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω την εικοστήν
έκτην Νοεµβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη τακτικού καθηγητού της χειρουργικής
παθολογίας και διευθυντού του οφθαλµιατρείου παραδίδοντος την Πρυτανείαν αυτού τω διαδόχω
αυτού κ. Νικολάω Μ. ∆αµαλά τακτικώ καθηγητή της θεολογίας, Αθήνα 1879.
Λογοδοσία Ν. Μ. ∆αµαλά, 1878/79: Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω την δεκάτην
τετάρτην Οκτωβρίου 1879 υπό Νικολάου Μ. ∆αµαλά τακτικού καθηγητού της θεολογίας
παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Θεοδώρω Αρεταίω τακτικώ καθηγητή της
χειρουργική κλινικής και χειρουργίας, Αθήνα 1880.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

769

Λογοδοσία Θ. Αρεταίου, 1879/80: Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω τη τριακοστή
Νοεµβρίου 1880 υπό Θεοδώρου Αρεταίου τακτικού καθηγητού της χειρουργικής κλινικής
παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Βασιλείω Λάκωνι τακτικώ καθηγητή των
µαθηµατικών, Αθήνα 1881.
Λογοδοσία Β. Λάκωνος, 1880/81: Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω τη ενδεκάτη
Ιανουαρίου του έτους 1881 [=1882] υπό Βασιλείου Λάκωνος τακτικού καθηγητού των
µαθηµατικών παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω ∆αµασκηνώ τακτικώ
καθηγητή του γαλλικού δικαίου, Αθήνα 1882.
Λογοδοσία Π. Γ. Κυριακού, 1882/83: Τα κατά την τεσσαρακοστήν τετάρτην Πρυτανείαν του Εθνικού
Πανεπιστηµίου υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού Πρυτάνεως, Αθήνα 1884.
Λογοδοσία Μ. Βενιζέλου, 1883/84: Εθνικόν Πανεπιστήµιον έτος ακαδηµαϊκόν τεσσαρακοστόν
έβδοµον από της ιδρύσεως του Πανεπιστηµίου. Πρυτανεία (∆ευτέρα) Μιλτιάδου Βενιζέλου
τακτικού καθηγητού της µαιευτικής και διευθυντού του µαιευτηρίου. Τεσσαρακοστή Πέµπτη
Πρυτανεία 1883-1884, Αθήνα 1885.
Λογοδοσία Κ. Ν. Κωστή, 1884/85: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Ευθύναι και Λόγοι Κωνσταντίνου Ν.
Κωστή πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1884-1885, Αθήνα 1866.
Λογοδοσία Κ. Π. ∆ηλιγιάννη, 1885/86: Λόγος εκφωνηθείς τη 23 Νοεµβρίου 1886 κατά την εορτήν
της καθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστηµίου υπό Κωνσταντίνου Π.
∆ηλιγιάννη, Αντιπρυτάνεως και τακτικού καθηγητού της ιατρικής κλινικής παραδιδόντος την
Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού, Αθήνα 1887.
Λογοδοσία Γ. Καραµήτσα, 1886/87: Λόγοι Γεωργίου Καραµήτσα Πρυτάνεως του Εθνικού
Πανεπιστηµίου κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1886-1887, Αθήνα 1888.
Λογοδοσία Θ. Αφεντούλη 1887/88: Λόγοι Θεοδώρου Αφεντούλη Πρυτάνεως του Εθνικού
Πανεπιστηµίου κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1887-1888, Αθήνα 1890.
Λογοδοσία Π. Παπαρρηγοπούλου, 1888/89: Λόγοι Πέτρου Παπαρρηγοπούλου Πρυτάνεως του
Εθνικού Πανεπιστηµίου κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1888-1889, Αθήνα 1890.
Λογοδοσία Γ. Μιστριώτου, 1890/91: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Γεωργίου
Μιστριώτου τακτικού καθηγητού των ελληνικών γραµµάτων πρυτανεύσαντος κατά το
ακαδηµαϊκόν έτος 1890-1891, Αθήνα 1892.
Λογοδοσία Π. Ιωάννου, 1891/92: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Πάυλου
Ιωάννου τακτικού καθηγητού της Ιατρικής πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 18911892, Αθήνα 1893.
Λογοδοσία Ι. Πανταζίδου, 1892/93: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Ιωάννου
Πανταζίδου τακτικού καθηγητού της ελληνικής φιλολογίας πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν
έτος 1892-1893, Αθήνα 1894.
Λογοδοσία Π. Παυλίδου, 1893/94: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Παναγιώτου
Παυλίδου τακτικού καθηγητού της θεολογίας πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 18931894, Αθήνα 1895.
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Λογοδοσία Ι. Ν. Χατζιδάκη, 1894/95: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Ιωάννου Ν.
Χατζιδάκι τακτικού καθηγητού των µαθηµατικών πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος
1894-1895, Αθήνα 1896.
Λογοδοσία Α. ∆. Κυριακού, 1895/96: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Α.
∆ιοµήδους Κυριακού τακτικού καθηγητού της εκκλησιαστικής ιστορίας και της συµβολικής,
πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1895-1896, Αθήνα 1898.
Λογοδοσία Α. Κ. Χρηστοµάνου, 1896/97: Πρυτανεία Α. Κ. Χρηστοµάνου. Λόγοι και ευθύναι
Αναστασίου Κ. Χρηστοµάνου καθηγητού της Χηµείας, Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστηµίου
κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1896-1897 παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού
Σπυρίδωνα Μαγγίναν καθηγητήν της Χειρουργικής, Πρύτανιν του Εθνικού Πανεπιστηµίου κατά
το ακαδηµαϊκόν έτος 1897-1898. Μέρος Α΄ Λόγοι πρυτανικοί, εκθέσεις καθηγητών και
δικαστικαί υποθέσεις, Αθήνα 1898.
Λογοδοσία Σ. Μαγγίνα, 1897/98: Ευθύναι πρυτανείας Σ. Μαγγίνα από 1 Σεπτεµβρίου 1897 µέχρι 31
Αυγούστου 1898 ήτοι τα κατά την Πρυτανείαν αυτού πεπραγµένα µετά των κατά την παραλαβήν
και την παράδοσιν αυτής εκφωνηθέντων λόγων, Αθήνα 1899.
Λογοδοσία Τ. Α. Αργυροπούλου 1898/99: Εθνικόν πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν
Τιµολέοντος Αργυροπούλου τακτικού καθηγητού της Φυσικής πρυτανεύσαντος κατά το
ακαδηµαϊκόν έτος 1898-1899, Αθήνα 1900.
Λογοδοσία Α. Κρασσά, 1899/00: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Αλκιβιάδου
Κρασσά τακτικού καθηγητού του Ρωµαϊκού δικαίου πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος
1899-1900, Αθήνα 1901.
Λογοδοσία Κ. Μητσοπούλου 1900/01: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν
Κωνσταντίνου Μητσοπούλου καθηγητού της ορυκτολογίας και γεωλογίας πρυτανεύσαντος κατά
το ακαδηµαϊκόν έτος 1900-1901, Αθήνα 1902.
Λογοδοσία Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, 1901/02: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν
Σπυρίδωνος Κ. Σακελλαροπούλου τακτικού καθηγητού της λατινικής φιλολογίας πρυτανεύσαντος
κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1901-1902, Αθήνα 1903.
Λογοδοσία Ν. Καζάζη, 1902/03: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Νεοκλέους
Καζάζη τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφίας και Εγκυκλοπαιδείας του ∆ικαίου και της Πολιτικής
Οικονοµίας πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1902-1903, Αθήνα 1904.
Λογοδοσία Ι. Ευταξίου, 1903/04: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Ιωάννου
Ευταξίου τακτικού καθηγητού της Νοµικής Σχολής πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος
1903-1904, Αθήνα 1907.
Λογοδοσία Γ. Ν. Χατζιδάκι, 1905/06: Εθνικόν Πανεπιστήµιον. Τα κατά την Πρυτανείαν Γεωργίου Ν.
Χατζιδάκι τακτικού καθηγητού της Γλωσσολογίας πρυτανεύσαντος κατά το ακαδηµαϊκόν έτος
1905-1906, Αθήνα 1907.
Λογοδοσία Σ. Π. Λάµπρου, 1911/12: Τα κατά την Πρυτανείαν Σπυρίδωνος Π. Λάµπρου, τακτικού
καθηγητού της Ιστορίας, πρυτανεύσαντος κατά τον Ακαδηµϊκόν έτος 1911-1912, Αθήνα 1912.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

771

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
——, Τα κατά την εβδοµηκοστήν πέµπτην αµφιετηρίδα της ιδρύσεως του Εθνικού Πανεπιστηµίου
(1837-1912), Αθήνα 1912.
——, Κατάλογος των βιβλίων και οργάνων των φροντιστηρίων και εργαστηρίων του Εθνικού
Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1914.
——, Πρυτανεία Γεωργίου Ζ. Γαζέπη 1918-1919. Βιογραφίαι ζώντων Καθηγητών. Επιτίµων,
Τακτικών και Εκτάκτων, Τόµος Πρώτος, Αθήνα 1919.
——, «Αφιέρωµα στην εκατονταετηρίδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1837-1937», Νέα Εστία 22
(1937): 1761-1853.
Πανταζίδης, Ιωάννης, Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, Αθήνα
1889.
∆ηµητριάδης, ∆. Α. (επιµ.), Απάνθισµα βιογραφικόν των από της συστάσεως του Ελληνικού
Πανεπιστηµίου εκλιπόντων τον βίον καθηγητών αυτού. 1837-1916, Αθήνα 1916.
Μπαλάνος, ∆ηµήτριος Σ., Εκατονταετηρίς 1837-1937. Α΄. Ιστορία της Θεολογικής Σχολής, Αθήνα,
1937.
Κούζης, Αριστοτέλης Π., Εκατονταετηρίς 1837-1937. Γ΄. Ιστορία της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1939.
Στεφανίδης, Μιχαήλ Κ., Εκατονταετηρίς 1837-1937. Ε΄. Ιστορία της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής,
Τεύχος Α΄-Β΄, Αθήνα 1948-1952.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κλάδος, Πέτρος Ι., Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά, ήτοι νόµοι, διατάγµατα, εγκύκλιοι, οδηγίαι
κ.λπ., αποβλέποντα εις την εκκλησίαν και την δηµοσίαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, 2 τόµ., Αθήνα
1860, 1869.
∆ηλιγιάννης, Θεόδωρος Π. – Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νοµοθεσία, τόµ. Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Αθήνα
1861, 1862, 1875, 1876.
Παρίσης, Στέφανος Π., Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν
και µέσην εκπαίδευσιν νόµων, Β. ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και
της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1893, 3 τόµ., Αθήνα 1884-1893.
Βαµπάς, Αρ. (επιµ.), Οι νόµοι του Εθνικού Πανεπιστηµίου. Εκδιδόµενοι επί της πρυτανείας
Κωνσταντίνου Ν. Κωστή αποφάσει της Ακαδ. Συγκλήτου και δαπάνη του Πανεπιστηµίου, Αθήνα
1885.
Νόµοι και ∆ιατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1886-1895), εκδιδόµενα επί
της πρυτανείας Α. ∆ιοµήδους Κυριακού αποφάσει της Ακαδηµαϊκής Συγκλήτου και δαπάνη του
Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1896.
Νόµοι και ∆ιατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1895-1900), εκδιδόµενα επί
της πρυτανείας Κ. Μητσοπούλου, Αθήνα 1901.
Νόµοι και ∆ιατάγµατα περί του Εθνικού Πανεπιστηµίου (από του έτους 1900-1906), εκδιδόµενα επί
της πρυτανείας Γ. Ν. Χατζιδάκι, Αθήνα 1906.
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Πρυτανεία Ιωάννου Ε. Μεσολωρά. Συλλογή νόµων και Β. διαταγµάτων περί οργανισµού του Εθνικού
και του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, Αθήνα 1916.
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——, Το κλίµα της Ελλάδος. Μέρος Α΄: Το κλίµα των Αθηνών, Αθήνα 1907.
——, Το κλίµα της Ελλάδος. Μέρος Β΄: Το κλίµα της Αττικής, Αθήνα 1908.
——, Το έργον µιας εικοσιπενταετίας, 1890-1915, Αθήνα 1916, 9-10.
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µαγνητισµός. Παραδοθέντα κατά το Σχολικόν έτος 1887-1888, Πειραιάς 1888 [Λιθόγραφο].
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Θερµαντικόν, Πειραιάς 1888 [Λιθόγραφο].
——, Στρατιωτικόν Σχολείον Ευελπίδων. Μαθήµατα Πειραµατικής Φυσικής. Στατικός και δυναµικός
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ΑΧΙ΄ και ΒΡΛ΄ νόµους. Έκδοσις δευτέρα, Αθήνα 1895.
——, “Observations sur les rayons X”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie
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Φυσιογνωστικού Τµήµατος 1 (1900-1): 173-174.
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——, Νοθεύσεις υφασµάτων και δερµάτων και εξέλεγξις αυτών, Αθήνα 1891.
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