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‘Ἐξαλείφθη εἰς τὰ περισσότερα μέρη ἡ δεισιδαιμονία τῶν γραμματικῶν, καὶ οἱ νέοι ἤρχισαν
νὰ μεταχειρίζωνται τὸν ἀξιοτιμιώτερον καιρὸν τῆς ζωῆς των εἰς γνώσεις ὠφελίμους, καὶ ὄχι
νὰ τὸν ἐξοδεύουν εἰς τὸ νὰ ἐκστηθίζωσι λέξεις. Ἡ Λογικὴ καὶ Φυσικὴ ἄνοιξαν τοὺς
ὀφθαλμοὺς τῶν περισσοτέρων· οὔτε οἱ διδάσκαλοι τὴν σήμερον ἔχουσι ἐκείνην τὴν
ἐνοχλητικὴν καὶ βραδεῖαν μέθοδον τῆς παραδόσεως, οὔτε οἱ μαθηταὶ φυλάττουσι τὴν
ὀκνηρίαν καὶ ἀμέλειαν, ὁποὺ εἶχον, ἀλλ᾿ ἀμφότεροι, μὲ ἄκραν εὐχαρίστησιν καὶ ἐπιμέλειαν
ἀντλίζουν ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητον πηγὴν τῆς μαθήσεως ἐκεῖνα τὰ φῶτα, ὁποὺ στολίζουσιν τὸ
ἀνθρώπινον πνεῦμα καὶ τὸ ἀποδεικνύουσιν ἄξιον τοῦ πλάστου του. Ἡ πολυμάθεια, τέλος 
πάντων, ἀπέβαλεν τὴν δισχυρογνωμίαν ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους, καὶ ἐν ἑνὶ λόγῳ, ἔπαυσεν
ἐκείνη ἡ ἀδιαφορία, ὁποὺ πρότερον τόσον ἐδειλίαζεν τοὺς ταλαιπώρους νέους, οἵτινες
ἐποθοῦσαν νὰ παύσωσι τὴν δίψαν των μὲ τὰ καθαρὰ νάματα τῆς σπουδῆς καὶ σχεδὸν δὲν
ἐτολμοῦσαν.’

Ε. 16

Αντί Προλόγου
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Αντί Προλόγου
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 Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η 
μαθηματική επιστήμη και η αντίστοιχη εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται 
και να καλλιεργείται μεταξύ του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα και του 
πρώτου μισού του 19ου αιώνα, καθόσον, η προηγούμενη περίοδος (μέχρι τις 
αρχές του 18ου αιώνα) χαρακτηρίζεται από μεμονωμένες προσπάθειες λόγω 
των καταστάσεων που διέπαν τον ελλαδικό χώρο εκείνη την περίοδο.

 Το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως 
περίοδο ελληνικού διαφωτισμού και νεοελληνικής αναγέννησης, ενώ το 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα ως την περίοδο συστηματικοποίησης της γνώσης 
των επιστημών αλλά και εκσυγχρονισμού της παιδείας με την ίδρυση της 
Ιονίου Ακαδημίας (1824), της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (1828) και 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (Οθώνιον 1837) [10].

 Καθοριστικό ρόλο, της περιόδου του ελληνικού διαφωτισμού, έπαιξε η 
οικονομική ανάπτυξη κάποιων περιοχών-κέντρων του ελλαδικού χώρου, η 
σχέση τους με την Ευρώπη, καθώς και η ίδρυση Σχολείων, εκεί, από 
σημαντικές προσωπικότητες – Λόγιους με σπουδές στην Ευρώπη, με 
αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση του ελληνικού διαφωτισμού.

Εισαγωγή



Εισαγωγή
5

 Την περίοδο αυτή γράφτηκαν και πολλά εγχειρίδια που ήταν επηρεασμένα 
από τα αντίστοιχα της Ευρώπης αλλά και μεταφράστηκαν γαλλικά και 
πρωσικά μαθηματικά βιβλία.

 Σύμφωνα με τον Ν. Καστάνη[5], 

 ‘These efforts, however, were thwarted by the religious conservatism of the 
Greek establishment of the time, which did not favor the emergence of a Greek 
mathematical discourse. As a consequence, the reception of mathematical 
knowledge was a fragmented, random process lacking cohesion, collectivity 
and transitivity. The situation radically changed during the second and third 
decades of the 19th century. The Ionian Academy in Corfu, and the Military 
School in Nafplio, founded in 1824 and 1828 respectively, created the first 
institutional frame for a Greek education in which post-revolutionary French 
mathematics was established as the basis of Greek mathematical discourse.’

[Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, ανατράπηκαν από τον θρησκευτικό συντηρητισμό του ελληνικού 
κατεστημένου της εποχής, το οποίο δεν ευνοούσε την εμφάνιση ενός ελληνικού  μαθηματικού 
λόγου. Κατά συνέπεια, η λήψη της μαθηματικής γνώσης ήταν μια κατακερματισμένη, τυχαία 
διαδικασία χωρίς συνοχή, συλλογικότητα και μεταβατικότητα. 

Η κατάσταση άλλαξε ριζικά κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Η Ιονική Ακαδημία 
στην Κέρκυρα και η Στρατιωτική Σχολή στο Ναύπλιο, ιδρύθηκε το 1824 και 1828 αντίστοιχα, 
δημιούργησαν το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για μια ελληνική εκπαίδευση στην οποία τα μετα-
επαναστατικά γαλλικά μαθηματικά καθιερώθηκαν ως βάση toy ελληνικού μαθηματικού λόγου.]



Η σπουδαιότητα των μαθηματικών 
την περίοδο του Ελληνικού διαφωτισμού
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 Ο Γιάννης Καράς [2] καταγράφει θέσεις Λογίων, οι οποίοι διαδραμάτισαν 
σοβαρό ρόλο στην καλλιέργεια και εξέλιξη της επιστήμης, δείχνοντας την 
σημαντικότητα της μαθηματικής επιστήμης στην παιδεία την περίοδο αυτή, 
ειδικότερα:

 μ
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Πριν την περίοδο 
του ελληνικού διαφωτισμού



Εμμανούηλ Γλυζώνιος (1530-1596)
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 Το πρώτο βιβλίο μαθηματικών τυπώθηκε στη Βενετία το 1532 και είναι του
Μιχαήλ Ψελλού (Κωνσταντινούπολη, 1018-1078) με τίτλο ‘Αι τέσσερις
μαθηματικαί επιστήμαι’.

 Το 1569 εκδίδεται στη Βενετία το πρώτο της περιόδου αυτής και δεύτερο
έντυπο βιβλίο μαθηματικών ‘Βιβλίον Πρόχειρον τοις πάσι’, γνωστό ως
Λογαριαστική με συγγραφέα τον Εμμανουήλ Γλυζώνιο (1530-1596).

 Ο Εμμανούηλ Γλυζώνιος γεννήθηκε στη Χίο, όπου πήρε τα πρώτα του
γράμματα από τον Λόγιο Μιχαήλ Λήσταρχο ενώ κατόπιν πήγε στην Ιταλία και
σπούδασε Ιατρική και φιλολογία.

 Μετά τις σπουδές του εγκαθίσταται μόνιμα στη Βενετία, όπου ασχολείται με
το εμπόριο χειρογράφων για λογαριασμό του Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο
τον Β΄ καθώς και με τις εκδόσεις ελληνικών βιβλίων.

 Στη διαθήκη προσφέρει το σπίτι του στη Χίο για να χρησιμοποιηθεί ως
σχολείο και συγχρόνως κατοικία του δασκάλου, ο μισθός του οποίου
εξασφαλίστηκε από τους τόκους χρηματικού ποσού (1000 δουκάτα) που
κληροδότησε για το σκοπό αυτό [13].



Εμμανούηλ Γλυζώνιος (1530-1596)
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 Σύμφωνα με την Α. Τσιγώνη [13] ‘Στο εξώφυλλο του
βιβλίου του πληροφορεί τους αναγνώστες ότι πρόκειται
για

 Πρόκειται για μια Αριθμητική που περιέχει: συνοπτικά
τις αριθμητικές πράξεις, μεθόδους, παραδείγματα από
την εμπορική και καθημερινή ζωή, ΄λογισμό κλασμάτων,
την απλή μέθοδο των τριών και των πέντε, στοιχεία δεκαδικών αριθμών. Ήταν
επίκαιρη και ιδίου είδους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά βιβλία στην εποχή της.



Τέλη 16ου αιώνα εισδύουν Ιησουΐτες
στον ελλαδικό χώρο – Συνέπειες 
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 Οι Ιησουΐτες ήταν θρησκευτικό καθολικό τάγμα, που συγκροτήθηκε τον 
16ο αιώνα στο πλαίσιο της Αντιμεταρρύθμισης. Ιδρύθηκε το 1534 από 
τον Ισπανό Ιγνάτιο Λογιόλα.

 Στην Ελλάδα εμφανίστηκαν στα τέλη του 16ου αιώνα και 
εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, και κατόπιν σε μεγάλο 
μέρος του Ελλαδικού χώρου, με σκοπό τη διάδοση του ρωμαιοκαθολικού 
δόγματος μέσω της ίδρυσης σχολείων σε μεγάλο μέρος του ελλαδικού 
χώρου. Το πρόγραμμά τους πέτυχε σε μεγάλο βαθμό στη Χίο και σε νησιά 
των Κυκλάδων.

 Η όλη αυτή κατάσταση ανησύχησε την ορθόδοξη εκκλησία η οποία 
ανέθεσε στα ορθόδοξα Πατριαρχία την ανασύνταξη της ορθόδοξης 
παιδείας, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη (1570-1638)
[3].
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Πρώιμος Διαφωτισμός

Θεόφιλος Κορυδαλλεύς
(1571-1646)

Κύριλλος Λούκαρης
(1570-1638) [3].

Μεθόδιος Ανθρακίτης 
(1660 - 1736)
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 Ο Κύριλλος Λούκαρης (Χάνδακας (Ηράκλειο Κρήτης)1570-Κωνσταντινούπολη 1638), φοβούμενος 
την έκταση που είχαν πάρει οι διδασκαλίες των Ιησουϊτών, ανέθεσε στον Θεόφιλο Κορυδαλέα
(Αθήνα, 1574 - Αθήνα, 1646) τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Ακαδημίας, ο οποίος εισήγαγε τη 
νεοαριστοτελική φιλοσοφία υπερβαίνοντας τη μέχρι τότε ορθόδοξη θρησκεία.

 Ο Θεόφιλος Κορυδαλλεύς (1571-1646) μετέφερε με τη διδασκαλία του το ουμανιστικό πνεύμα της 
Αναγέννησης. στην Αθήνα, στα Επτάνησα (Ζάκυνθο, Κεφαλονιά) και ιδίως στην Πατριαρχική 
Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Η γλώσσα του ως όργανο της φιλοσοφικής παιδείας ωστόσο
ήταν αττικίζουσα. Με τη γλωσσική επιλογή του ταυτίστηκαν αργότερα οι Ευγένιος Βούλγαρης και 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος με αποτέλεσμα η νεωτερική φιλοσοφία να διδάσκεται σε γλώσσα με 
αρχαϊκό χαρακτήρα και καθορισμένο κυρίως από ακαδημαϊκές συμβάσεις. Αντίθετα, αντέδρασαν 
οι διαφωτιστές Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Δημήτριος Καταρτζής, Αθανάσιος Ψαλίδας και ο Αδαμάντιος 
Κοραής. [15]

 Η φιλοσοφική μέθοδος του Κορυδαλλέα, που ονομάστηκε «κορυδαλλισμός», αποτέλεσε την βάση 
της παιδείας του ελληνισμού κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, αλλά κατά την τελευταία 
περίοδό της, στα χρόνια του Διαφωτισμού, ο όρος «κορυδαλλισμός» ταυτίστηκε με τον 
σχολαστικισμό και δέχτηκε επικρίσεις από εκφραστές νεωτερικών πνευματικών και 
παιδαγωγικών τάσεων.[15]

Κωνσταντινούπολη 17ος αιώνας
Κύριλλος Λούκαρης – Θεόφιλος Κορυδαλλεύς
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Ιωάννινα 17ος αιώνας

14

 Το 1658 δημιουργείται στα Ιωάννινα η Σχολή του Επιφάνιου (αργότερα 
Μαρουτσαία) από τον Επιφάνιο, Έλληνα Λόγιο και πλούσιο έμπορα της Βενετίας, 
όπου οι μαθητές διδάσκονταν μεταξύ άλλων Φιλοσοφία, Φυσική και Μαθηματικά 
[11].

 Το 1676 ιδρύεται η φημισμένη Σχολή Γκιόνμα ή του Εμμανουήλ Γκιούμα, όπου το 
1683 αναλαμβάνει σχολάρχης ο Γεώργιος Σουγδουρής (1645-1725), ο οποίος 
αναμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών με νέα μαθήματα. Στη Σχολή διδάσκονται και 
οι θετικές επιστήμες.

 Διδάσκων των μαθηματικών είναι ο Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος (1670-1750) 
έργο του οποίου είναι το εγχειρίδιο ‘Εισαγωγή της Μαθηματικής’ (1695). Πρόκειται 
για μετάφραση από τα λατινικά ενός σχολικού εγχειριδίου αγνώστου συγγραφέα. Το 
εγχειρίδιο περιέχει στοιχεία Αριθμητικής και Ευκλείδιας Γεωμετρίας [14].

 Ο Κ. Κούμας γράφει για τον Α. Παπαβασιλόπουλο: ‘…Αναστάσιος ιερεύς παπα-
Βασιλείου όστις έδωκεν νύξιν τινα της Γεωμετρίας εις τους μαθητάς του με μικρόν 
πονημάτιον εισαγωγικόν εις τας μαθηματικάς γνώσεις…’[11]
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Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος
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Ιωάννινα 18ος αιώνας
Μεθόδιος Ανθρακίτης

Ιωάννινα – Βενετία – Καστοριά – Ιωάννινα

 Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης (1660-1736) είναι ο πρώτος που αποκλίνει από την επίσημη 
θέση της τότε Εκκλησίας, η φιλοσοφία στην υπηρεσία της Θεολογίας και ο πρώτος 
επίσης που αντικατέστησε την αρχαΐζουσα ως γλώσσα διδασκαλίας με τη δημώδη. 

 Ο Μανουήλ Γεδεών σε πραγματεία του αναφέρει τον Μεθόδιο Ανθρακίτη ως 
προδρομική φυσιογνωμία. Το βιβλίο του «Οδός μαθηματικής με τμήματα γεωμετρίας, 
τριγωνομετρίας, άλγεβρας, σφαιρικής αστρονομίας κ.α.» είναι το πρώτο 
ολοκληρωμένο ελληνικό μαθηματικό εγχειρίδιο της νεότερης ιστορίας μας το οποίο 
χρησιμοποιούταν στα ελληνικά σχολεία κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Μετά τον 
θάνατό του ο μαθητής του Μπαλάνος Βασιλόπουλος εκδίδει τα βιβλία του Λογική 
Ελάττων και Εισαγωγή της Λογικής. 

 Σπούδασε στα Γιάννενα στην Σχολή του Εμμανουήλ Γκιούμα, με διδάσκαλο φιλοσοφίας 
τον λόγιο Γεώργιο Σουγδουρή που με προτροπή του συνέχισε τις σπουδές του στην 
Ιταλία (Βενετία). 

 Στη Σχολή Κυρίτζη στην Καστοριά διδάσκει (1710-1723) κυρίως μαθηματικά αλλά και 
λογική και νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία (Descartes, Malebranche)). Μαθητές του 
μεταξύ άλλων, ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης, και ο Μπαλάνος Βασιλόπουλος. Το 1723 
επιστρέφει στα Ιωάννινα και διδάσκει στη Σχολή του Γκιούμα (1723-25) και στην 
Επιφάνιο (1725-1736).[10], [15].
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 Οι νεωτερικές του ιδέες τον έφεραν σε σύγκρουση με λόγιους της εποχής του και μερίδα 
του τότε εκκλησιαστικού κύκλου, με αποτέλεσμα τον Αύγουστο του 1723 η Σύνοδος 
καθαιρεί τον Μεθόδιο από το ιερατικό αξίωμά του και καταδικάζει τις διδασκαλίες του, 
που κρίθηκε ότι «ήταν επηρεασμένες από αιρετικές θεωρίες ρωμαιοκαθολικών 
θεολόγων». Ο ίδιος γράφει σχετικά:

 «Δεν είναι εντροπή τους να ακούεται πως έκαυσαν λογικήν, φυσικήν, Ευκλείδην
και αριθμητικήν;….. Γενομένης συνόδου παρεστάθηκα έμπροσθέν τους. Πόσοι 
ήσαν δεν δύναμαι να μετρήσω. Μου παρουσίασαν τα τετράδια διδασκαλίας μου 
με γνώμες από αρχαίους φιλοσόφους και την Γεωμετρίαν του Ευκλείδου. Είναι 
δικά σου;... Δεν είναι δικές μου γνώμες, είναι γνώμες των φιλοσόφων.Τα
κατεδίκασαν και τα έκαυσαν. Την άλλην Κυριακήν άναψαν φωτιά εις τρία μέρη 
της αυλής των Πατριαρχείων. Ολόγυρα, δια να ευχαριστηθούν το σωτήριον 
θέαμα, ευρίσκοντο κληρικοί και λαός άπειρος, γεμιτζήδες, παπουτσήδες, 
ραφτάδες. Συναθροίζουν Λογικές, Φυσικές, Ευκλείδην και έτερα Μαθηματικά και 
τα ρίπτουν στις πυρές. Οι φλόγες αντιφέγγισαν στα πρόσωπά τους, όχι όμως το 
φως μα τα σκοτάδια... Μου ζήτησαν να ομολογήσω, ότι παρεκινήθην από 
σατανικήν συνεργίαν, εθελοκακίαν και φρενοβλάβειαν και να τα αναθεματίσω 
ως δυσσεβή και γέμοντα πάσης βλασφημίας και ότι ουδέποτε πλέον θα διδάξω, 
ειδάλλως θα είμαι υπόδικος τω αιωνίω αναθέματι -30 Νοεμβρίου 1723.» [12]

Μεθόδιος Ανθρακίτης
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 Όπως ήδη διαπιστώσαμε ο Ανθρακίτης ήταν ένας από τους σηµαντικότερους
δασκάλους του Γένους. Έδωσε µια ισχυρή ώθηση στη νεοελληνική                    
µαθηµατική παιδεία και έλαµψε στο µικρό κύκλο των µορφωµένων
ελλήνων του πρώτου µισού του 18ου αιώνα. Αξίζει να επισηµανθεί
ότι η είσοδος του Ανθρακίτη σ’ αυτόν τον µικρό κύκλο οφείλεται στον
Χρύσανθο Νοταρά.[1]

 Ο Χρύσανθος Νοταράς (1663;-1731), Πατριάρχης Ιεροσολύµων
υπήρξε  εξέχουσα προσωπικότητα των ελληνικών γραµµάτων. 
Ήταν αυτός που έδωσε τη δυνατότητα στον Ανθρακίτη να έρθει, 
αρχικά, στην Ήπειρο, από τη Βενετία όπου ζούσε, για να διδάξει 
Μαθηµατικά και Φιλοσοφία. Ο ίδιος επίσης τον βοήθησε να 
αναπτύξει, στη συνέχεια, την εκπαιδευτική του δραστηριότητα στη 
∆υτική Μακεδονία και του συµπαραστάθηκε στις δύσκολες ώρες 
των διωγµών του. Και το πατρονάρισµα αυτό δεν έγινε στο πνεύµα
κάποιας χαριστικής ή συγγενικής εξυπηρέτησης, αλλά οφείλονταν 
στην αναγνώριση της επιστηµονικής και φιλοσοφικής του 
κατάρτισης και ικανότητας. Μια αναγνώριση που στηρίζονταν στην 
προσωπική εκτίµηση του Χρύσανθου Νοταρά ως καλλιεργηµένου
και επιστηµονικά µορφωµένου ανθρώπου. [1]

Η συμβολή του Χρύσανθου Νοταρά 
στην εξέλιξη του Μεθόδιου Ανθρακίτη
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 Το 1749 εκδόθηκε, µε την επιµέλεια του μαθητή του Ανθρακίτη Μπαλάνου
Βασιλόπουλου (1694-περ.1760), στο τυπογραφείο του Αντωνίου Βόρτολι (Antonio
Bortoli) της Βενετίας το τρίτοµο µαθηµατικό έργο, ‘Ο∆ΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ’, που 
αποτελεί σταθµό στην ιστορία της νεοελληνικής µαθηµατικής παιδείας, γιατί για πρώτη 
φορά έγιναν προσιτά  στον ελληνικό µορφωτικό χώρο της µεταβυζαντινής εποχής µια
σειρά από µαθηµατικά θέµατα, όπως π.χ. οι Λογάριθµοι και η Τριγωνοµετρία. 
Παράλληλα επανεισήγαγε λησµονηµένες µαθηµατικές θεωρίες, όπως π.χ. η Γεωµετρία
του Ευκλείδη, έτσι, όχι μόνο διευρύνεται το φάσμα των µαθηµατικών γνώσεων, αλλά 
δημιουργείται και ένας νέος µαθηµατικός λόγος στη νεοελληνική παιδεία.[1] 

 Στον δεύτερο τόµο της Ο∆ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ και συγκεκριµένα από τη σελίδα 393 και 
πέρα, εισάγεται η τριγωνομετρία και παρατηρείται ότι ο όρος που ορίζεται αρχικά είναι 
το ηµίτονο, όπου πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, όχι μόνο δηµοσιοποιήθηκε ο 
όρος αυτός στη νεοελληνική παιδεία αλλά και καθιερώνεται ως ορολογία. Ο ορισμός 
είναι : ‘Ηµίτονον εστίν η ηµισεία υποτεινούσης διπλασίου τόξου’ [1]

 Τον όρο ‘ημίτονο’ τον βρίσκουμε αργότερα στο βιβλίο ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΑΙ ΑΡΧΟΕΙ∆ΕΣΤΑΤΑΙ (Λειψία 1767), που µετάφρασε ο Ευγένιος 
Βούλγαρης (1716-1806) από το έργο του Johann Segner (1704-1777) και στο βιβλίο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Λειψία, 1766) του Νικηφόρου Θεοτόκη (1731-1800).
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Ο∆ΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Η παραγωγή της ιδεολογίας του ελληνικού διαφωτισμού φαίνεται πως υπήρξε έργο 
μεμονωμένων προσωπικοτήτων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Όπως είναι ίσως φυσικό ο νεοελληνικός διαφωτισμός εκκινήθηκε σε περιοχές στις οποίες 
ήκμαζε το ελληνικό στοιχείο σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Τα υπάρχοντα μέσα 
εκπαίδευσης, δηλαδή οι σχολές, οι ακαδημίες και τα ελληνικά τυπογραφεία, βοήθησαν τις 
διαδικασίες της αφομοίωσης και ενδεχομένως της μετάλλαξης των ιδεών. Στις ίδιες 
περιοχές υπήρχε οικονομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση 
η παιδεία. Οι Έλληνες έμποροι και λόγιοι ήλθαν σε επαφή με το ευρωπαϊκό πνεύμα και 
μεταφράστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελληνική τα έργα του Λοκ (Locke), 
του Καρτέσιου (Descartes), του Ρουσσό (Rousseau), του Λαιμπνιτς (Leibniz) και 
του Βολταίρου (Voltaire).[15]
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Μπαλάνος Βασιλόπουλος
(Ιωάννινα1675-1760)

Ευγένιος Βούλγαρης 
(1716-1806)

Νικηφόρος Θεοτόκης
(Κέρκυρα 1731 - Μόσχα 1800)

Ιώσηπος Μοισιόδακας
(1725-1800)

1. 1750-1800
Η Καλλιέργεια του Ελληνικού Διαφωτισμού
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 Ο Μπαλάνος Βασιλόπουλος (Ιωάννινα, 1675 - Ιωάννινα, 1760), ήταν κληρικός,
διδάσκαλος και λόγιος, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως ως συγγραφέας μαθηματικών
έργων.

 Μαθητής αρχικά και συνεργάτης στη συνέχεια του Μεθοδίου Ανθρακίτη, 
επεξεργάστηκε το τρίτομο σύγγραμμα: «Οδός Μαθηματικής» (1749), στηριζόμενος 
στα χειρόγραφα του Ανθρακίτη τα οποία  σε μεγάλο μέρος, ήταν μετάφραση στα 
ελληνικά από τα λατινικά, των «Στοιχείων» του Ευκλείδη. 

 Ήταν γόνος εύπορης οικογένειας της Ηπείρου. Μαζί με το δάσκαλό του, δίδαξε
στη Σχολή Γκιούμα (Ιωάννινα) μέχρι το 1725 (οπότε και διαδέχθηκε τον Ανθρακίτη ως
σχολάρχης) μέχρι το θάνατό του, το 1760 περίπου, οπότε παραδόθηκε η σχολή στο γιο
του, Κοσμά Μπαλάνο. Διακρίθηκε ως συντάκτης μαθηματικών εγχειριδίων. Ήταν
υπερσυντηρητικός στις απόψεις του. Γι' αυτό και ήρθε σε ιδεολογική σύγκρουση με
τον Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίος διηύθυνε τη Μαρουτσαία Σχολή (Ιωάννινα). [12]

 Το 1756 δημοσιεύει στην Βενετία μία (εννοείται εσφαλμένη) κατασκευή του
διπλασιασμού του κύβου με κανόνα και διαβήτη, με τίτλο: Μέθοδος Γεωμετρικώς

χωρούσα περί ευρέσεως των δύο μέσων συνεχώς εξής ανάλογον γραμμών. [7]

Μπαλάνος Βασιλόπουλος
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 Η εργασία του αυτή ξεσήκωσε πολλές συζητήσεις μεταξύ των λογίων και πικρές 
συγκρούσεις. Έντονη κριτική άσκησαν οι Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806) και 
Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800).

 Ο Μπαλάνος έγραψε σε πολλές Ευρωπαϊκές Ακαδημίες ζητώντας τη γνώμη τους για 
την μέθοδό του, καθώς και σε διάσημους μαθηματικούς όπως ο Euler, αλλά και την 
περιβοήτη φιλόσοφο που δεν κατονομάζεται και που σύμφωνα με ασφαλείς 
ισχυρισμούς πρόκειται για την Maria Gaetana Agnezi (1718-1808). Το ιστορικό αυτής 
της διαμάχης και της αλληλογραφίας συγκεντρώθηκε από τον γιο του Μπαλάνου, 
Κοσμά Μπαλάνο (1731-1808) στο υπέροχο κείμενο Αντιπελάργηση, το οποίο 
δημοσιεύτηκε στη Βιέννη το 1816, από άγνωστο άτομο.[7]

 Ο Euler αποφάνθηκε πως η λύση του δεν ήταν σωστή αλλά μικρότερη της αληθούς. 

 Ο Ευγένιος Βούλγαρης το 1757 ήταν στην Αθωνιάδα Σχολή όταν έλαβε από το μαθητή 
του Μπαλάνου Τρύφωνα εκ Μετσόβου το αντίτυπο της Μεθόδου, και η αντίδρασή του 
ήταν σφοδρή και υβριστική προς το περιεχόμενο της εργασίας και παράλληλα 
παραθέτει μαθηματικά επιχειρήματα που καταλύουν την κατασκευή και απόδειξη του 
Μπαλάνου.[7]

 Όμοια και ο Νικηφόρος Θεοτόκης επικρίνει την προτεινόμενη λύση του Δήλιου
προβλήματος με λιτά αλλά ουσιαστικά επιχειρήματαπου από μαθηματικής σκοπιάς 
είναι υπόδειγμα διαύγειας. .[7]

Μπαλάνος Βασιλόπουλος
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Ευγένιος Βούλγαρης

 Ο Ευγένιος Βούλγαρης (Κέρκυρα 1716–27 Μαΐου1806) υπήρξε κληρικός και
φωτισμένος δάσκαλος. Μετέφρασε τον Βολταίρο και οι φιλελεύθερες ιδέες του
προετοίμασαν το έδαφος για τον ελληνικό Διαφωτισμό. Με τη διδασκαλία του και τα
συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας.

 Μαθητής του Μεθόδιου Ανθρακίτη στα Ιωάννινα. Το διάστημα 1738-42 συνέχισε τις
σπουδές στη Βόρεια Ιταλία, όπου ήρθε σε επαφή με τις νεωτερικές ιδέες του
Διαφωτισμού και δίδαξε στη Φλαγγίνειο Σχολή της Βενετίας.

 Το διδακτικό του έργο χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο οδοιπορικό σε πολλές Σχολές.
Αρχικά, δίδαξε στη Μαρουτσαία Σχολή Ιωαννίνων έως 1746 από την οποία έφυγε λόγω
της εχθρότητας που αντιμετώπισε από το συντηρητικό δάσκαλο Μπαλάνο
Βασιλόπουλο της Σχολής Γκιούμα. Μετακινήθηκε ως το 1750 στη Κοζάνη όπου ανέλαβε
τη διεύθυνση του σχολείου για να επιστρέψει και πάλι έως το 1753 στη Μαρουτσαία
Σχολή. Ανέλαβε τη διεύθυνση της Αθωνιάδας Ακαδημίας όπου και δίδαξε, όμως
συντηρητικοί κύκλοι προκάλεσαν δυσχέρειες στο έργο του και έτσι το 1759 φεύγει από
το Άγιο Όρος για την Κωνσταντινούπολη. Μαθητής του στη Αθωνιάδα υπήρξε ο
Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Στην Κωνσταντινούπολη διδάσκει στην Πατριαρχική Ακαδημία ως
το 1762, όπου προστριβές με τον Αριστοτελικό Πατριάρχη Σαμουήλ του Α΄ τον
αναγκάζουν να την εγκαταλείψει. [15]
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 Πικραμένος και απογοητευμένος εγκαταλείπει οριστικά από τον ελλαδικό χώρο το 
1763. Πέρασε το υπόλοιπο  της ζωής του σε ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού 
καταλήγοντας στη Ρωσία. Το 1787 έγινε μέλος της αυτοκρατορικής Ακαδημίας 
Επιστημών της Ρωσίας.

 Ένα χρόνο πριν από το θάνατό του το 1806, ο Βούλγαρης έδωσε όλα τα χειρόγραφά 
του στους εθνικούς ευεργέτες αδελφούς Ζωσιμάδες, με την άδεια να τυπωθούν. Οι 
Ζωσιμάδες είχαν ευεργετήσει το έθνος πολλές φορές τυπώνοντας στη Βιέννη και 
διανέμοντας δωρεάν στους νέους αξιόλογα βιβλία. Έτσι το 1805 είδαν το φως της 
δημοσιότητας μεταξύ άλλων το  Περί συστήματος του παντός, Τα αρέσκοντα τοις 
φιλοσόφοις καθώς και οι μεταφράσεις του των Στοιχείων Μεταφυσικής του Γενουηνσίου
(Genovesi Antonio ) και των Στοιχείων Γεωμετρίας του Τακουεντίου (Elementa 
Geometriae του Andre Tacquet, Καίμπριτζ 1710).[7]

 Επίσης, μετέφρασε το σύγγραμμα του Segner, Johann Andreas von [1704-1777] Των 
μαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι αι αρχοειδέσταται (Λειψία, 1767).

 Όλα τους συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά κείμενα της πνευματικής μας 
κληρονομιάς.[7]

Ευγένιος Βούλγαρης
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Ευγένιος Βούλγαρης
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 Το Λύκειο του Βουκουρεστίου ή Ηγεμονική ή Αυθεντική Ακαδημία ήταν ελληνική 
σχολή στο Βουκουρέστι, ανωτάτου επιπέδου για την εποχή της. Λειτούργησε περίπου 
140 χρόνια, από το 1679 μέχρι το 1821. Είναι γνωστή και ως Ακαδημία του Αγίου 
Σάββα λόγω του ότι στεγάστηκε τα πιο πολλά χρόνια στην ομώνυμη μονή. Ιδρυτής της 
Ακαδημίας αναφέρεται ο Σερμπάν Καντακουζηνός. Οι πρώτοι δάσκαλοι είχαν 
ενστερνισθεί τη νεοαριστοτελική σκέψη του Θεόφιλου Κορυδαλέα. Καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της Σχολής έπαιξαν οι Νικόλαος και Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος 
(γιος του πρώτου) καθώς και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.

 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με διάταγμα καθορίζει πέντε κύκλους σπουδών στη σχολή το 
1776, 1ος της ελληνικής και Λατινικής γλώσσας, 2ος έργα Ελλήνων και Λατίνων 
συγγραφέων, 3ος μελέτη Ποίησης, Ρητορικής και της Ηθικής του Αριστοτέλη, 
ταυτόχρονα με την εκμάθηση Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας, 4ος Αριθμητικής, της 
Γεωμετρίας, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας και 5ος Φιλοσοφίας και της Αστρονομίας,  
με διάρκεια τρία χρόνια ο καθένας. 

 Στη σχολή δίδαξαν μεταξύ άλλων 
ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, 
ο Βενιαμίν ο Λέσβιος 
και ο Δωρόθεος Πρώϊος.[15]

Βουκουρέστι–Ιάσιο18ος αιώνας

Ιώσηπος Μοισιόδαξ–Νικηφόρος Θεοτόκης
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 Στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας λειτούργησε η Αυθεντική Ακαδημία 
Ιασίου ή Ηγεμονική Ακαδημία από το 1709 -ή 1707- έως το 1821, που ήταν 
πνευματικό ίδρυμα και εκπαιδευτήριο. Ιδρύθηκε αρχικά από τον Αντίοχο Καντιμήρη, 
και αναδιοργανώθηκε έπειτα από τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο, ηγεμόνα της περιοχής 
υπό την οθωμανική διοίκηση.

 Από το 1728 άρχισε να διδάσκεται ως μάθημα η ελληνική γλώσσα, και από το 1776 
καθιερώθηκε ως η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων από τον Ιώσηπο
Μοισιόδακα και τον Γρηγόριο Γ΄ Γκίκα. Στην Ακαδημία δίδαξαν μεταξύ άλλων ο 
Νικηφόρος Θεοτόκης και ο Στέφανος Δούγκας.[15]

Βουκουρέστι–Ιάσιο 18ος αιώνας

Ιώσηπος Μοισιόδαξ–Νικηφόρος Θεοτόκης



30

 Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (Κέρκυρα 1731 - Μόσχα 1800) ήταν λόγιος, θεολόγος και 
φυσικός. Μαθητής του Ευγένιου Βούλγαρη με επιπλέον σπουδές στην Ιταλία στο 
πανεπιστήμιο της Πάντοβα και της Μπολώνια.

 Το 1758 άνοιξε στην Κέρκυρα τη Σχολή ‘Κοινόν Φροντιστήριον’. Δίδαξε λογοτεχνία, 
γραμματική, γεωγραφία, ρητορική, φυσική, μαθηματικά και φιλοσοφία.  

 Το 1764 ανέλαβε την ηγεμονία της Μολδαβίας ο Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας, ο οποίος 
προσκάλεσε τον Θεοτόκη να αναλάβει τη σχολαρχία της Σχολής του Ιασίου ως 
διευθυντής και καθηγητής, όπου δίδαξε μαθηματικά και Φυσική. Δεν είναι γνωστό πόσο 
έκατσε στο Ιάσιο αλλά υπάρχει η εικασία ότι ήταν περίπου ένα χρόνο αφού το 1765 
ανέλαβε τη Σχολή ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Την επόμενη δεκαετία βρέθηκε στη Λειψία 
όπου εξέδωσε τα Στοιχεία Φυσικής.[9]

 Το 1774 ανέλαβε και πάλι ο Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας και ξαναέστειλε πρόσκληση στο 
Θεοτόκη για να αναλάβει τη Σχολή του Ιασίου. Ο Θεοτόκης έκατσε λιγότερο από χρόνο, 
και ο λόγος εικάζεται ότι ήταν οι αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας του. Η σύντομη παραμονή του και τις δύο φορές στο Ιάσιο αποτέλεσε 
σταθμό για τα μελλοντικά σχολικά προγράμματα σπουδών στις παραδουνάβιες χώρες. 
Το περιεχόμενο της διδασκαλίας της φυσικής προερχόταν από τους δύο τόμους που είχε 
εκδώσει, ενώ στα μαθηματικά δίδασκε τα στοιχεία της Ευκλείδιας Γεωμετρίας και 
Αριθμητικής, Τριγωνομετρία και κωνικές τομές.[9]

 Το 1776 κατέφθασε στη Ρωσία προσκεκλημένος του Ευγένιου Βούλγαρη, όπου τον 
τοποθέτησε στο αρχιερατικό συμβούλιο της Παλτάβα και το 1779 τον όρισε διάδοχό 
του στον αρχιερατικό θρόνο. 

Ιάσιο – Ρωσία 
Νικηφόρος Θεοτόκης
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Νικηφόρος Θεοτόκης
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 Ο Ιώσηπος Μοισιόδακας γεννήθηκε στο χωριό Τσερναβόδα στη                                      
νότια όχθη του Δούναβη, σύμφωνα με τη Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα                                           
Βελεστινλή. Το ακριβές έτος γέννησής του δεν είναι γνωστό και                                                     
συμβατικό έτος αναφέρεται το 1725. Έλαβε το όνομά του Ιώσηπος το ε 
αργότερα, όταν χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος. Το κοσμικό του όνομα                          
ήταν Ιωάννης, το επώνυμο Μοισιόδακας δεν ήταν οικογενειακό 
αλλά δηλωτικό της εθνικής του προέλευσης, ένας συλλογικός 
προσδιορισμός των ρουμανόφωνων κατοίκων της βόρειας 
Βουλγαρίας. Ίσως τα πρώτα του γράμματα να τα διδάχθηκε κάπου                                        
στη Βλαχία ή στη Θράκη.[6]    

 Το 1752 βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου παρακολούθησε μαθήματα, το 1753 πήγε στη 
Σμύρνη όπου και ζήτησε, ανεπιτυχώς, οικονομική βοήθεια στον μητροπολίτη Σμύρνης 
Νεόφυτο και στους προύχοντες της τοπικής κοινότητας για σπουδές στη δύση. Το 1754 
και 1755 φοίτησε στην Αθωνιάδα Ακαδημία. Το 1756 πήγε στην Σίφνο και στη Μύκονο, 
όπου εργάστηκε ως δάσκαλος για να συγκεντρώσει χρήματα για να ταξιδέψει στη 
Δύση. Το 1759 πήγε στη Βενετία και κατόπιν στην Πάδοβα όπου πήρε μαθήματα στην 
Ιατροφιλοσοφική Σχολή (Universita degli Artisti), μέχρι ίσως το 1762. Την ίδια εποχή 
ταξίδεψε στη Βιέννη και σε ελληνικές κοινότητες της Ουγγαρίας για οικονομική 
ενίσχυση της έκδοσης της μετάφρασής του Ηθική Φιλοσοφία του Μουρατόρι.[6]

Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Ιάσιο – Βουκουρέστι 
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 Το 1765 ο ηγεμόνας Γρηγόριος Αλέξανδρος Γκίκας τον κάλεσε στην Μολδαβία για να 
συμβάλλει στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που σχεδίαζε. ΄Ετσι, 
ανέλαβε καθήκοντα σχολάρχη στο νέο Γυμνάσιο του Ιασίου και δίδαξε νεότερα 
μαθηματικά και φυσική. Επιθυμία του ήταν να αποδεσμευτεί από τις παραδοσιακές 
κοινωνικές εντάξεις και από τη διαιώνισή τους. Μετέφρασε το έργο Στοιχεία 
Γεωμετρίας του Andre Tacquet ως σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημά του, ενώ το μάθημα 
της Φιλοσοφίας βασιζόταν στο έργο του Μουρατόρι. Το 1766 παραιτήθηκε λόγω 
ιδεολογικής αντίθεσης με την κρατούσα αριστοτελική αντίληψη, και αρρώστησε οπότε 
και έφυγε προς το Βουκουρέστι, όπου παρέμεινε ως το 1776 ασχολούμενος με τη 
μελέτη και συγγραφή μαθηματικών και φυσικής και παραδίδοντας κατ’ οίκον
μαθήματα για βιοπορισμό. [6]

 Το 1776 επέστρεψε ξανά στην Ακαδημία του Ιασίου αναλαμβάνοντας τη σχολαρχία
μετά την παραίτηση του Θεοτόκη. Για τη διδασκαλία του μετέφρασε τη ‘Μαθηματική 
Οδό’ του Γάλλου μαθηματικού Jean Andrè Nicolas Louis de la Caille. Αντιμετώπισε και 
πάλι την έχθρα του εκπαιδευτικού κατεστημένου και παραιτήθηκε, όπως ο Θεοτόκης,
αφού όμως δημοσίευσε τις χειρόγραφες παραδόσεις του τις οποίες προσυπέγραψαν οι 
μαθητές του για τη γνησιότητα των μαθημάτων του. Ο Ιώσηπος γράφει στην πρώτη 
σελίδα της Απολογίας του σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του: 
‘Η γλωσσαλγία, λύμη σχεδόν αναπόσπαστος από των ημετέρων σχολείων, και εξόχως
από των γραμματικών, δημοσίευσε και δημοσιεύουσα έπεισε: πρώτον ότι τα μαθήμα
τά μου είναι μπακάλικα· δεύτερον, ότι συγγράφω, παραδίδω δια του ύφους του απλ
ού, διότι δεν νοώ το ελληνικόν· και τρίτον, ότι δεν παραδίδω την Λογικήν του κλειν
ού Ευγενίου [Βούλγαρη], διότι ομοίως δεν νοώ αυτήν’.[6]

Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Ιάσιο – Βουκουρέστι 



34

 Το 1777-81 περιπλανάται στην Ευρώπη, όπου παρά την απογοήτευση στην οποία 
βρισκόταν εκδίδει στη Βενετία το 1779-80 την Πραγματεία περί παίδων Αγωγής ή 
Παιδαγωγία στο τυπογραφείο του Γιαννιώτη Γλύκα, το οποίο αποτελούσε κήρυγμα για 
την ανόρθωση της ελληνικής παιδείας.[6]

 Στη Βιέννη που παρέμεινε δύο χρόνια εκδίδει την Απολογία του (1780) και την Θεωρία 
της Γεωγραφίας (1781).

 Στην Απολογία του γράφει: 
‘αλήτης εν ταις αλλοδαπαίς, επιθυμών πολλάκις αυτήν την επιούσιον τροφήν,
γεγηρακώς παρά καιρόν υπό των κακουχιών’.[6]

 Μετά τη Βιέννη επέστρεψε βιαστικά στο Βουκουρέστι και εργάστηκε ως 
οικοδιδάσκαλος των μπεϊζαδέδων γιων του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου 
Υψηλάντη μέχρι την πτώση του από το αξίωμα του οσποδάρου της Βλαχίας. Το 1784 
βρέθηκε στο Βουκουρέστι όπου εξέδωσε το έργο Σημειώσεις Φυσιολογικαί. Τα ίχνη του 
έκτοτε χάνονται.

 Μεταγενέστερα, στο περιοδικό Ερμής ο Λόγιος τοποθετείται ο θάνατος του Ιωσήπου το 
1800, όταν ήταν εβδομήντα πέντε ετών.

Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Ιάσιο – Βουκουρέστι 
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Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Ιάσιο – Βουκουρέστι 
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2. 1800-1820 
Η Ωρίμανση

Κωνσταντίνος Κούμας
(1777-1836) Βενιαμίν ο Λέσβιος

(1762-1824)

Θεόφιλος Καΐρης
(1784-1853)



Τα εκπαιδευτικά κέντρα του 
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 Στις αρχές του 19ου αιώνα, η παραδοσιακή Ορθόδοξη εκπαίδευση των ελληνικών 
κοινοτήτων στο οθωμανικό κράτος ανέλαβε τη μεγάλη πρόκληση της ανάπτυξης 
καινοτόμων σχολείων, τα οποία προωθήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από ορισμένες  
κοινωνικές ομάδες.[3,4,5]

 Ο κοινός στόχος αυτών των σχολείων ήταν να βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών 
τους με τη διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων, προχωρημένων μαθηματικών και 
συγχρόνων φιλοσοφικών θεωριών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτήθηκε μια 
προσπάθεια αντικατάστασης του καθιερωμένου συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο 
επικεντρωνόταν στη θρησκεία. Η προσπάθεια αναθεώρησης δεν έγινε ούτε αποδεκτή 
ούτε ανεκτή από κάποιους παραδοσιακούς κύκλους της νεοελληνικής εκπαίδευσης οι 
οποίοι είχαν προθέσεις να εμποδίσουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να 
αποτρέψουν την εφαρμογή του.[4,5]

 Δύο από τα πιο σημαντικά και πολύ χαρακτηριστικά κέντρα εκπαίδευσης 
δημιουργήθηκαν στο Ανατολικό Αιγαίο με την Ακαδημία Κυδωνιών (1800, Αϊβαλί 
[Τουρκικά]), το Φιλολογικό Γυμνάσιο στη Σμύρνη (1808) και το  Γυμνάσιο στη Χίο 
(μεταξύ 1810 και1820) και στη Θεσσαλία με την Μανιάρειο Σχολή των Αμπελακίων 
(τέλος 18ου αιώνα), μία κοινότητα κοντά στην κοιλάδα των Τεμπών και τη Σχολή των 
Μηλεών (αρχές 19ου αιώνα) στο Πήλιο.[5]
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Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής καινοτομίας των παραπάνω περιοχών δεν ήταν τυχαία, 
αφού οι οικονομίες σε αυτές τις περιοχές βρίσκονταν σε 
μεγάλη ανάκαμψη. Στη Θεσσαλία κατά το δεύτερο μισό του
18ου αιώνα άνθισε το εμπόριο βάμβακος, ειδικά τα 
βαμμένα κόκκινα βαμβακερά νήματα, με εξαγωγές στην 
Αυστρία και στην Κεντρική Ευρώπη. Στη στροφή από τον 
18ο προς 19ο αιώνα στο Ανατολικό Αιγαίο  ευημερούσε το 
εμπόριο σιταριού και βαμβακιού με τη Γαλλία. Αυτή η
ευημερία οδήγησε στην προώθηση και υποστήριξη νέων 
ενδιαφερόντων αλλά και προσπαθειών εκσυγχρονισμού 
της εκπαίδευσης στις ελληνικές κοινότητες της Θεσσαλίας 
και του Ανατολικού Αιγαίου στα τέλη του 18ου και στις 
αρχές του 19ος αιώνα. Ως εκ τούτου, οι νέοι της Θεσσαλίας 
συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Πρωσσία και Βιέννη ενώ 
του Ανατολικού Αιγαίου στο Λιβόρνο, στην Πίζα και τελικά 
στη Γαλλία. Ο στόχος αυτών των προσπαθειών ήταν η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 
προτύπων και η ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων της νεότερης γενιάς προκειμένου 
να  πληρούν τις απαιτήσεις των νέων επαγγελμάτων ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή 
στον πολιτισμό των χωρών με τις οποίες διαπραγματεύτηκαν.[5]

Τα εκπαιδευτικά κέντρα του 
ελλαδικού χώρου – Καινοτόμα Σχολεία

Θεσσαλία 
(Αμπελάκια)

Ανατολικό Αιγαίο
(Χίος, Σμύρνη, 

Κυδωνιές)
(Σχήμα Ν. & Ι. Καστάνης)[3,4,5]
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 Σημαντικές προσωπικότητες ξεκίνησαν από  τη Θεσσαλία και κυρίως από τα 
Αμπελάκια.

 Ο Ζήσης Κάβρας (1760 Αμπελάκια-1844 Αμπελάκια), ο Στέφανος Δούγκας (18ος αιώνας 
Τύρναβος), ο Δημήτρης Γοβδέλας (1780 Ραψάνη-1831 Ιάσιο), ο Κωνσταντίνος Κούμας
(1777 Λάρισσα-1836 Τεργέστη). Οι σπουδές του Κάβρα ξεκίνησαν στα Αμπελάκια και 
συνεχίστηκαν στη Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Ιένας από 1798 έως το1804, έτος 
ανακήρυξής του ως διδάκτορας  της Ιατρικής. Το διάστημα αυτό θα μεταφράσει στα 
ελληνικά το σύγγραμμα με τίτλο Στοιχεία Αριθμητικής και Άλγεβρας, το οποίο πρόκειται 
να τυπωθεί στην Ιένα το 1800. 

 Ο Δούγκας σπούδασε στα πανεπιστήμια της Χάλε και του Γκέτινγκεν μαθηματικά και 
φιλοσοφία, ενώ το 1809 αναέλαβε τη Μεγάλη του Γένους σχολή στην 
Κωνσταντινούπολη και το 1813 την Ηγεμονική Σχολή του Ιασίου. Ασχολήθηκαν με τη 
μετάφραση μαθηματικών συγγραμμάτων και συνεργάστηκαν με τον Γρηγόριο 
Κωνσταντά (Μηλιές Πηλίου 1758-1844) ιδρυτή της σχολής των Μηλεών. Έργα του 
είναι: Απολογία , Στοιχεία Αριθμητικής και Άλγεβρας (δίτομο έργο, Βιέννη 
1816), Φυσική και Αισθητική[5,15].

 Και οι τρεις λόγιοι είχαν κυρίως γερμανικές (πρωσσικές) επιρροές στην εκπαίδευσή 
τους τις οποίες και μετέφεραν στον ελλαδικό χώρο. [5,15]

Θεσσαλία - Γερμανία
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 Ο Γοβδέλας σπούδασε φυσικομαθηματικός  στην Πέστη της Ουγγαρίας, όπου το 1822 
αναγορεύτηκε διδάκτορας φιλοσοφίας, δίδαξε στην Αυθεντική Ακαδημία του Ιασίου
από το 1808-11 και από 1816-21, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την συγγραφή 
δημιουργώντας ένα πλούσιο συγγραφικό έργο στο οποίο συγκαταλέγονται τα: Στοιχεία 
Άλγεβρας. Οδού μαθηματικής (1806) και Σοιχεία Αριθμητικής. Οδού μαθηματικής 
(Ιάσιο1818) [5,15].

Θεσσαλία -Γερμανία
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Ο Κούμας υπήρξε πρωτοπόρος του εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης στις αρχές 
του 19ου αιώνα. Αντίθετα με τους τρεις γερμανοεκπαιδευμένους προηγούμενους 
Θεσσαλούς, ο Κούμας ακολούθησε τους «Αυστριακούς σχολαστικούς», δηλαδή τους 
παραδοσιακούς αντιπροσώπους του καθολικού ορθολογισμού. Οι σπουδές του ξεκίνησαν 
στο σχολείο του Τυρνάβου με δάσκαλο τον Ιωάννη Πέζαρο. Διδάχθηκε αρχαίους Έλληνες 
κλασσικούς, μαθηματικά, φιλοσοφία, γεωμετρία και φυσική και διακρίθηκε ως μαθητής. Το 
1803 ακολούθησε τον Άνθιμο Γαζή στη Βιέννη σπουδάζοντας μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης (1804-1808). Το 1807 δημοσίευσε στη Βιέννη το οκτάτομο 
‘Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και Φυσικών  πραγματειών’, βασιζόμενο στο ‘Cours 
Encyclopédique et Élémentaire de Mathématique et de Physique’ (Βιέννη, 1800) του Jean-
Claude Fontaine (1715-1807), μετά από πρόταση του Καθηγητή Μαθηματικών στο 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης Remigius Döttler (1748-1812) και μοναχό στην καθολική τάξη 
του Piaristen[5,8,15].
Το 1808 ανέλαβε τη διεύθυνση της νεοσύστατης Δημόσιας Σχολής της Σμύρνης, ένα χρόνο 
μετά Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης, όπου δίδαξε μαθηματικά, φιλοσοφία, πειραματική 
φυσική, γεωγραφία και ηθική, ενώ οργάνωσε φυσικά και χημικά πειράματα εξοπλίζοντας 
τη σχολή με τα αντίστοιχα όργανα. Με τη διδασκαλία του εισήγαγε τον ορθολογισμό και το 
πείραμα, εκτοπίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση διδασκαλίας που στηριζόταν στην 
αποστήθιση και την υπακοή. [5,8,15]

Θεσσαλία - Αυστρία
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 Το 1814 αποδέχεται τη σχολαρχεία του Κουροτσεσμείου σχολείου στην Ξηροκρήνη
(βόρεια της Κωνσταντινούπολης), όπου παραμένει για ένα μόνο χρόνο, επιστρέφοντας 
στη Σμύρνη, στην οποία θα ξαναεπιστρέψει το 1819 μετά από ένα σύντομο διάστημα 
διαμονής του στη Βιέννη. Πεθαίνει στην Τεργέστη από χολέρα το 1936.[5,8,15]

 Είναι αλήθεια ότι αυτή η ηχώ των αυστριακών αξιών επηρέασε άμεσα τους Έλληνες 
μελετητές και φοιτητές που ζούσαν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, το 
εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα που εφάρμοσε ο προοδευτικός μελετητής Αθανάσιος 
Ψαλίδας (1764-1829) μετά το 1796 στα Ιωάννινα περιελάμβανε τα μαθηματικά 
εγχειρίδια από τον Αυστριακό Ιησουιτή Georg Ignaz Freiherr von Metzburg (1735-
1798). Αυτή η μετάδοση μαθηματικών γνώσεων βασίστηκε στο μαθησιακό περιβάλλον 
που προσφέρθηκε στη Βιέννη, όπου ο Ψαλιδάς είχε σπουδάσει από το 1787 έως το 
1795. Το 1794, είχε δημοσιεύσει ελληνική μετάφραση του Metzburg's Arithmetic. Εκτός 
από το εκσυγχρονισμένο μαθηματικό πρόγραμμα της σχολής μεταρρυθμίσεων των 
Ιωαννίνων, τα «αυστριακά σχολαστικά» είχαν προφανώς αντίκτυπο στην Ακαδημία 
του Βουκουρεστίου την ίδια περίοδο, και οι διδασκαλίες τους διαδόθηκαν μέχρι τη 
Σμύρνη μέσω του Κούμα.[5]

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η ομάδα των δασκάλων της Θεσσαλίας είχε 
καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στη Σμύρνη και στη 
μεταρρύθμιση του σχολείου ‘Φιλολογικό Γυμνάσιο’, ένα πολύ δημοφιλές ίδρυμα.[5]

Θεσσαλία - Αυστρία
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Θεσσαλία - Αυστρία
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Ανατολικό Αιγαίο
Χίος-Σμύρνη-Κυδωνίες

 Τέσσερις από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους της ομάδας μεταρρυθμιστικών 
μαθηματικών από το Ανατολικό Αιγαίο ήταν ο Θεόφιλος Καΐρης (Άνδρος 1784-Σύρος 
1853), ο Βενιαμίν ο Λέσβιος (Λέσβος 1762-Ναύπλιο1824), ο Δωρόθεος Πρώϊος (Χίος 
περ. 1765-Κωνσταντινούπολη 1821) και ο Ιωάννης Τσελεπής (Χίος? -1822). Κοινό τους 
χαρακτηριστικό ήταν η καταγωγή τους και ότι είχαν σπουδές στην Πίζα και στο Παρίσι. 

 Ο Δωρόθεος Πρώϊος πήγε για σπουδές στην Πίζα γύρω στο 1787 και στο Παρίσι (Ecole
Polytechnique, 1800-1803). Δίδαξε μαθηματικά στο ελληνικό σχολείο Χίου (1793-96) 
και έγινε διευθυντής της Πατριαρχικής Σχολής, διδάσκοντας μαθηματικά και επιστήμες 
(1804-1807). 

 Στις αρχές του 1790, η κοινότητα των Κυδωνιών έστειλε τον Βενιαμίν τον Λέσβιο στην 
Πίζα με υποτροφία, ο οποίος συνέχισε την επιστημονική του εκπαίδευση στο Παρίσι.
Δίδαξε στις Κυδωνίες μαθηματικά, επιστήμες και σύγχρονη φιλοσοφία στην Ακαδημία 
(1798-1812), στην ελληνική σχολή της Μυτιλήνης (1813), στην Ακαδημία  του 
Βουκουρεστίου (1814-20) και στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης (1820-21).

 Το 1792, ο Ιωάννης Τσελέπης έλαβε υποτροφία από την ελληνική κοινότητα Leghorn
(Λιβόρνο) για σπουδές επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Επέστρεψε το 1796, και 
δίδαξε μαθηματικά στο ελληνικό σχολείο της Χίου μέχρι το 1822 ενώ διετέλεσε, επίσης 
διευθυντής (1812-15).[5]
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 Ο Καΐρης πήγε να σπουδάσει στην Πίζα το 1803 με την οικονομική υποστήριξη της 
Κυδωνίας. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι το 1807 και επέστρεψε το 1810 για να 
διδάξει στις Κυδωνίες. Στη συνέχεια διορίστηκε Διευθυντής της Ευαγγελικής Σχολής της 
Σμύρνης το 1811, και της Ακαδημίας Κυδωνιών από το 1812 έως το 1821.[5]

 Η ομάδα των παραπάνω εκπαιδευτικών επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το γαλλικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο διαμόρφωσε τη διδακτική τους προσέγγιση αφού 
εισήχθησαν γαλλικά μαθηματικά στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Ο Τσελεπής 
μετέφρασε και χρησιμοποίησε το L. B. Francoeur ‘Cours complet de mathématiques
pures’ (Παρίσι, 1809) για τη διδασκαλία του στη Χίο. Ο Βενιαμίν o Λέσβιος βασίστηκε 
στα μαθήματά του στη γαλλική λογοτεχνία, η οποία επηρέασε επίσης τις φιλοσοφικές 
του τάσεις και τα μαθηματικά. Ο Καΐρης επέδειξε παρόμοια στάση και είναι πολύ 
πιθανό ότι ο Πρώϊος εισήγαγε ορισμένα στοιχεία γαλλικών μαθηματικών κατά τη 
διδασκαλία στην Πατριαρχική Σχολή.

 Ωστόσο, τα μαθηματικά δημιούργησαν ευρύτερο σκεπτικισμό και δυσπιστία που 
επιδείχθηκε στις θετικές επιστήμες οι οποίες, ως προϊόν που εισήχθη από τη Δύση, 
θεωρούνταν ένας Δούρειο Ίππος του αθεϊσμού και ένας παράγοντας 
αποσταθεροποίησης της κυρίαρχης τάξης σε εκκλησιαστικά, καθώς και εθνικά, θέματα .

Ανατολικό Αιγαίο
Χίος-Σμύρνη-Κυδωνίες
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Ανατολικό Αιγαίο
Χίος-Σμύρνη-Κυδωνίες

 Ο Αθανάσιος Πάριος (1721 -1813), διευθυντής της Σχολής της Χίου ήταν ένας από τους 
ηγέτες μιας ισχυρής ομάδας ορθόδοξων κληρικών με παραδοσιακό τρόπο σκέψης, ο 
οποίος πολεμούσε έντονα τους μοντερνιστές Έλληνες δασκάλους καταφέρνοντας να 
εκδιώξει ορισμένους από τους πρωταγωνιστές κατηγορώντας τους για αθεϊσμό. 
Ομοίως, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ ήταν εξίσου εχθρικός με τη διδασκαλία των 
μαθηματικών και σε ένα από τα εγκύκλια μηνύματά του το 1819 απαιτούσε από τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς να σταματήσουν να μελετούν μαθηματικά αφού:[5]

ΤΑ "ΤΕΡΑΤΩΔΗ":
"αριθμούς, και αλγέβρας, 
και κύβους, και κυβοκύβους, 
και τρίγωνα, και τριγωνοτετράγωνα, 
και λογαρίθμους, 
και συμβολικούς λογισμούς, 
και τας προβαλλομένας ελλείψεις, 
και άτομα, και κενά, και δίνας, 
και δυνάμεις και έλξεις και βαρύτητας,
και φωτός ιδιώματα, και βόρεια σέλα, 
και οπτικά τινα, και ακουστικά, 
και μυρία τοιαύτα, 

και άλλα τερατώδη’              Γρηγόριος Ε, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 1819
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Ορισμένες ελληνικές κοινότητες ανέπτυξαν ένα οικονομικό δυναμικό που παρείχε ένα 
στήριγμα για μεταρρύθμιση με γαλλικές επιρροές, χρησιμοποιώντας στα σχολεία τους 
γαλλικά μαθηματικά εγχειρίδια. Εκτός από τους Βενιαμίν τον Λέσβιο, τον Καΐρη και 
αργότερα τον Τσελεπή και άλλοι Έλληνες εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν επίσης γαλλικά 
μαθηματικά βιβλία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, όπως δύο επιφανείς 
καθηγητές της προηγούμενης γενιάς που προέρχονταν από το Πήλιο, το Βόλο, ο Ντάνιελ 
Φιλιππίδης (περ. 1750-1832) και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς (περ .1753-1844). Μερικοί 
νεότεροι δάσκαλοι μαθηματικών βάσισαν τη διδασκαλία τους στα βιβλία του S.F. Lacroix
(1765-1843), όπως Ιωάννης Καραντινός (1784-1835) στην Κέρκυρα μετά το 1812, και ο 
Κωνσταντίνος Ιατρόπουλος στο Βουκουρέστι, από το 1818 έως το 1820.[5]

Ανατολικό Αιγαίο - Γαλλία
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Το περιοδικό ‘Λόγιος Ερμής’

 Με τον τίτλο Ερμής ο Λόγιος ή Λόγιος Ερμής ήταν γνωστό το δεκαπενθήμερο 
φιλολογικό περιοδικό στην ελληνική γλώσσα που εκδιδόταν από το 1811 έως το 1821 
στην ελληνική παροικία της Βιέννης, φέρνοντας κοντά τους Έλληνες λόγιους της 
διασποράς. Εμπνευστής του περιοδικού ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής και πρώτος 
διευθυντής του περιοδικού ο Άνθιμος Γαζής. Θεωρείται ως το σημαντικότερο περιοδικό 
της περιόδου πριν την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, με τους συνεισφέροντες στο 
περιοδικό να είναι σημαντικοί λόγιοι και διανοούμενοι της ελληνικής κοινότητας.[15]

 Oρισμένα σημαντικά μεταγνωστικά μέρη των μαθηματικών μεμεταδόθηκαν στην 
ελληνική κουλτούρα, όπως η αναλυτική μέθοδος και η συνδυαστική προσέγγιση. To 
‘Logique’ του Etienne Bonnet de Condillac (1714-1780), για παράδειγμα, μεταφράστηκε 
από τον Ντάνιελ Φιλιππίδη και δημοσιεύθηκε στα ελληνικά το 1801, ενώ ένα άρθρο του 
Cyrillos Liverios δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Λόγιος Ερμής με ο τίτλος της 
Μαθηματικής "Συνταξιολογίας" το 1821.[5]
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Το περιοδικό ‘Λόγιος Ερμής’

΄Καθαρά Μαθηματικά ή η Λογική της 
Διδασκαλίας των Μαθηματικών’, μετάφραση

από τον Em. Develey, Λόγιος Ερμής, 9, 1819[5]

΄Μαθηματική Συνταξιολογία’
Λόγιος Ερμής, 11, 1821[5] 
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Μετά την Επανάσταση του 1821
Τρία Εκπαιδευτικά ιδρύματα

 Η «εκπαιδευτική επανάσταση» των ελληνικών κοινοτήτων υπό την οθωμανική 
κυριαρχία στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν μέρος μιας μεγάλης εκστρατείας για 
πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές. Συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος 
επαναστατικών προσδοκιών, το οποίο άνοιξε το δρόμο για το ξέσπασμα του Πολέμου 
της Ανεξαρτησίας την άνοιξη του 1821. Οι εξελίξεις στη δεκαετία που ακολούθησαν 
ήταν συγκλονιστικές, όχι μόνο στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα, αλλά και στην 
εκπαίδευση. Η ελληνική εκπαίδευση μεταμορφώθηκε ριζικά και η μαθηματική 
εκπαίδευση εξελίχθηκε ανάλογα. Τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδρύθηκαν, 
ενισχύοντας μια νέα δυναμική στον ελληνικό μαθηματικό πολιτισμό. Η ίδρυση της 
Ιονικής Ακαδημίας το 1824 και η ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής το 1828, οδήγησε σε 
δύο νέα κέντρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία εισήγαγαν και δημιούργησαν μια 
νέα μαθηματική νοοτροπία στην ελληνική πραγματικότητα.[5]

 Η Ιόνιος Ακαδημία ήταν το πρώτο Νεοελληνικό Πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε στην Κέρκυρα 
χάρη στις γενναιόδωρες οικονομικές συνεισφορές και τις μακροχρόνιες προσπάθειες 
του Λόρδου του Guilford Frederic North.[5]

 Πρώτος Καθηγητής ανέλαβε ο μαθηματικός Ιωάννης Καραντινός (1784, Κεφαλονιά -
1834, Νάπολη) με σπουδές στην Ecole Polytechnique, ο οποίος διετέλεσε Κοσμήτορας 
της Ακαδημίας έως το1832. [5]
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 Δίδαξε μαθηματικά και μηχανική και μετέφρασε μέρη από: 
Lacroix series, Bourdon’s Algebra, Biot’s Analytic Geometry, 
Lagrange’s Analytic Functions, and of Poisson’s Mechanics.[5]

 Χρησιμοποίησε Monge’s Descriptive Geometry, και
Lacroix’s Applications of Algebra to Geometry.
Αργότερα, μετέφρασε και δημοσίευσε: 
Bourdon’s Elements of Arithmetic (Βιέννη, 1828), 
Legendre’s Elements of Geometry (Κέρκυρα, 1829), 
John Leslie’s Geometrical Analysis (Κέρκυρα, 1829), 
and Legendre’s Treatise on Trigonometry (Κέρκυρα, 1830).[5]

 Οι μεταφράσεις του αποτέλεσαν μια συμπαγή και πολυδιάστατη διάχυση της 
σύγχρονης γαλλικής μαθηματικής κουλτούρας στην ελληνική εκπαίδευση.[5]

 Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών του προέκυψε, οι οποίοι δίδαξαν μαθηματικά 
συμβάλλοντας στη μαθηματική εκπαίδευση των πρώτων ετών μετά την απελευθέρωση 
της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών ήταν Χρήστος Βαφάς (1804-1880) και ο Δημήτριος 
Δεσποτόπουλος. [5]

Μετά την Επανάσταση του 1821
Ιόνιος Ακαδημία
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Ιωάννης Καραντινός
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Μετά την Επανάσταση του 1821
Σχολή Ευελπίδων

 Την 1η Ιουλίου του 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας θέλοντας να πλαισιώσει το Τακτικό 
Σώμα Στρατού με ικανά στελέχη, προχώρησε με διάταγμα στην ίδρυση στο Ναύπλιο 
στρατιωτικής σχολής την οποία και ονόμασε Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Ως 
πρότυπο έθεσε τη Γαλλική Πολυτεχνική Σχολή (École Polytechnique), δημιούργημα 
του Ναπολέοντα Α΄. [5]

 Η Κεντρική Στρατιωτική Σχολή άνοιξε τον Ιανουάριο του 1829 υπό τη διεύθυνση του 
Γάλλου καπετάνιου J.H. Pauzié (1792-1848), με την οικονομική υποστήριξη γαλλικής 
κυβέρνησης.[5]

 Το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών περιλάμβανε:L. P. Bourdon’s Arithmetic και 
Algebra, A.M. Legendre’s Geometry και Trigonometry, and G. Monge’s Descriptive 
Geometry.[5]

 Οι ελληνικές μεταφράσεις αυτών των βιβλίων, ωστόσο, αποδείχθηκαν απαραίτητες για 
την πραγματοποίηση αυτών των μαθημάτων, και ο Καραντινός είχε καθοριστικό ρόλο 
στην εκπλήρωση αυτής της διδακτικής απαίτησης.

 Καθηγητής στην Σχολή ήταν ο Δημήτριος Δεσποτόπουλος από το 1829-1854.[5]
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Μετά την Επανάσταση του 1821
Σχολή Ευελπίδων



55

Μετά την Επανάσταση του 1821
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Γαλλικές και Βαυαρικές Επιρροές

 Ο Χρήστος Βάφας, μαθητής του Καραντινού, μετέφρασε γαλλικά εγχειρίδια, 
ακολουθώντας το γαλλικό πρόγραμμα.[5]

 Αντίθετα, ο Γεράκης είχε γερμανική παιδεία, αφού σπούδασε στη Γερμανία με 
υποτροφία, και δίδαξε για πολλά χρονιά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μετέφρασε 
γερμανικά βιβλία τα οποία δημοσίευσε, δημιουργώντας ένα δικό του, με γερμανικές 
επιρροές πρόγραμμα.[5]
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Μετά την Επανάσταση του 1821
Πανεπιστήμιο Αθηνών

 To Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 από 
τους Βαυαρούς.

 Πρώτος Καθηγητής υπήρξε ο Κωνσταντίνος 
Νέγρης (Κωνσταντινούπολη 1804-
Αθήνα1880), οποίος δίδασκε Αριθμητική, 
Γεωμετρία, Άλγεβρα και Τριγωνομετρία.

 Σπούδασε στην École Polytechnique στο 
Παρίσσι.[5]

 Η μετάδοση των γαλλικών μαθηματικών στον 
ελληνικό πολιτισμό πραγματοποιήθηκε μέσα 
στους ειδικούς πολιτιστικούς και πολιτικούς 
δεσμούς που αναπτύχθηκαν μεταξύ Ελλήνων 
μελετητών και πολιτικών και της Γαλλίας. 

 Σε αυτό το γενικό περιβάλλον, η μετάδοση των 
γερμανικών μαθηματικών ήταν απλώς μια 
εξαίρεση από τον κανόνα.
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