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ΠΕΡΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ 

Αδιάλειπτη καί ουσιαστική στάθηκε ή παρουσία του "Αλκή 'Αγγέλου στην δημόσια 

εκπαίδευση, ανώτερη και ανώτατη. Μαζί ωστόσο με την διδακτική του δραστηριό

τητα εξίσου σημαντική στάθηκε ή μακρά θητεία του στο "Ιδρυμα Κρατικών Υ π ο 

τροφιών. Ε κ τ ι μ ώ ν τ α ς τις επιστημονικές του επιδόσεις, τίς οργανωτικές του ικανό

τητες, την μεθοδικότητα του, ό Κ. Θ. Δημαράς, εμπνευστής και πρόεδρος του θε

σμικού αύτοϋ οργάνου πού άπέβλεψε και αποβλέπει στην δημιουργία καλά καταρτι

σμένων νέων επιστημόνων, του ανέθεσε τήν διεύθυνση του 'Ιδρύματος της όδοΰ Λυ

σικράτους. 

Έ ν α κείμενο του Δημητρίου Καταρτζή, στο όποιο ό σοφός λόγιος προτείνει, 

στα τέλη του 18ου α'ιώνα, λεπτομερές πρόγραμμα υποτροφιών σε νέους "Ελληνες, 

αποβλέποντας στην καταπολέμηση της άπαιδευσίας, θεώρησα πώς αρμόζει καλά 

προκειμένου να τιμήσουμε τή μνήμη και το έργο του φίλου πού έφυγε. 

Ο «ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΜΟΤΜΕ δασκάλους στα 

ρωμαϊκά, σε καθ ' έπιστήμ' ή ελευθέρια τέχν' ή αναγκαία ξενική 

γλώσσα)), γραμμένος στην δεκαετία 1780-1790,* είναι σημαντικό κείμενο 

της συγγραφικής π α ρ α γ ω γ ή ς του Δημητρίου Καταρτζή αυτής τής πε

ριόδου, στην γραμμή των συναφών εργασιών του σχετικά με τήν παιδεία, 

τήν γλώσσα, τήν διάδοση τών γνώσεων. 2 Και εδώ διατυπώνονται σκέ

ψεις και απόψεις καίριας σημασίας γ ια τα θέματα τής παιδείας, τής 

γλο^σσας του ελληνισμού καί, το σπουδαιότερο, προτείνονται μέσα και 

τρόποι γ ια τήν αντιμετώπιση τους. Κύριος στόχος να ξαναβρεθεί το «έ

θνος», το «γένος», ή «φυλή», σύμφωνα με τήν δική του ορολογία, μέσα 

απο κατάλληλες διαδικασίες καί επεξεργασίες, στην χορεία τών ευρω

παϊκών κρατών. 

Θεοορητικοί προβληματισμοί, συνταιριασμένοι μέ προτάσεις γ ια 

πρακτικές εφαρμογές, στοιχεία δλα πού κατασταίνουν τον «Λόγο)) κεί

μενο από τα πλέον διεισδυτικά του τέλους του αιώνα, βασισμένο στις 
α Ρ Ζ ε ? Τ'-? οποίες διεκήρυσσε το κίνημα του Διαφωτισμού. Στην περί-

1. Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στο Δημήτριος Καταρτζής, Τα Ευρισκόμενα, 
έ'κδ. Κ. Θ. Δημαράς, 'Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1970, σ. 204-214. 

2. Βλ. Δημήτριος Καταρτζής, Δοκίμια. 'Επιμέλεια Κ. θ . Δημαράς, 'Αθήνα, 
'Ερμής, Ν Ε Β , 1974. 
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π τ ώ σ η του Δημητρίου Καταρτζή μέσα στην προοπτική της πεφωτισμέ

νης δεσποτείας. 

Τους προτεινόμενους πρακτικούς τρόπους καταγράφει λεπτομερώς 

άλλα και με άκρα σαφήνεια σε εμβόλιμο κείμενο —λόγος μέσα στον «Λό

γο»—, προορισμένο να χρησιμεύσει ώς πρότυπο σε δσους θα συμφωνού

σαν με τίς υποδείξεις και τις προτάσεις του προκειμένου να επιτευχθεί 

γλήγορη και αποτελεσματική θεραπεία των αναγκών τού έθνους σε θέ

ματα της παιδείας. Βασική πρόταση αποτελεί ή χορήγηση υποτροφιών 

σε νέους γ ια ανώτερες σπουδές ώστε καταλλήλως προετοιμασμένοι να 

αναλάβουν εν καιρώ το δύσκολο έργο τού διδασκάλου. Οι προτάσεις του 

αφορούν ιδίως στους μελλοντικούς χορηγούς, σε αυτούς δηλαδή πού θα 

ήταν πρόθυμοι να συντελέσουν στην επιτυχημένη έ'κβαση του επιδιωκο

μένου στόχου. "Ο,τι αξίζει να σημειωθεί ώς βασικό χαρακτηριστικό αυ

τού τού σημαντικού κειμένου είναι το γεγονός δτι ή πρόταση γ ια τήν δη

μιουργία ενός συστήματος Ικανού να θεραπεύσει τίς υπάρχουσες ελλεί

ψεις συνοδεύεται άπο λεπτομερείς υποδείξεις, δπως ήταν ή ρύθμιση τών 

οικονομικών θεμάτων με επιδίωξη τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας τού 

δλου συστήματος, ή εναρμονισμένη μεθόδευση τών σχέσεων χορηγών 

και υποτρόφων, ακόμη ή αρμονική σχέση τών τελευταίων μεταξύ τους. 

Κείμενο με βαθύ ανθρώπινο χαρακτήρα, φανερώνει τήν α γ ά π η τού Κα

ταρτζή για τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο ιδίως, άλλα και για τήν μερι

μνά του να συμβάλει στην ευόδωση μιας συλλογικής προσπάθειας πού 

θα απέβλεπε στην οργάνωση και τήν προαγωγή τών θεμάτων της παι

δείας με τήν συμμετοχή δλων τών ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων, 

σοφών, λογίων, χορηγών, υποτρόφων. Καθορίζοντας ακόμη λεπτομέ

ρειες σχετικές με το ύψος τών παρεχομένου υποτροφιών, υποδεικνύει 

ώς σωστό το μέτρο της δημιουργίας κοινού ταμείου με τήν πρόβλεψη 

μια ποσότητα χρημάτο^ν «να τοκίζεται». Μνημονεύει το «κουτί τών 

γουναράδων ή το μπουρέο τών Χιωτών», ώς κατάλληλα όργανα γ ια τήν 

διευθέτηση τών οικονομικών προβλημάτων άλλα και γ ια τήν διαιώνιση 

τών ονομάτων τών δωρητών-χορηγών. 3 

3. Βλ. το κείμενο πού δημοσιεύουμε πιο κάτω. Για το θέμα της παροχής υπο
τροφιών σε νέους σπουδαστές μέ στόχο τήν προαγωγή της παιδείας κάνει ευρύτατο 
λόγο ό Κοραής. Βλ. Πλουτάρχου Βίοι ... 'Ακολουθία τών Αυτοσχεδίων Στοχασμών..., 
Παρίσι 1809. Τώρα: Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελληνες 
συγγραφείς..., τ. Α', 'Αθήνα, Μ Ι Ε Τ , 1984, σ. 323, 351, 532. Βλ. επίσης 'Ομήρου 
Ίλιάδος Ραψωδία Β (1817), Ραψωδία Ρ (1818), Ραψωδία Δ (1820), ο.π., τ. Β', 
1988, σ. 473, 477, 517, 561. 
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Είναι, πάντα ή άνθρο:>πινη προσέγγιση συνδυασμένη με έναν ορθολο

γικό τρόπο αντιμετώπισης των σχετικών θεμάτων, πού βρίσκονται συν

ταιριασμένα στον στοχασμό και τον προβληματισμό του Καταρτζή. Χα

ρακτηριστικός εΐναι άλλωστε και ό τίτλος του κειμένου. ((Γράμμα συν

τροφικό» το επονομάζει, στο οποϊο καθορίζονται οι τρόποι λειτουργίας 

του συστήματος, μέ απώτερη επιδίωξη την δημιουργία ενός ((συλλόγου» 

ή « Α κ α δ η μ ί α ς » πού θα συγκέντρωνε τίς δυνάμεις πνευματικές καί άλλες 

μέ στόχο την αντιμετώπιση τής άπαιδευσίας. "Αν ή δημιουργία ενός συλ

λογικού οργάνου, μιας 'Ακαδημίας δπως τήν είχε οραματισθεί ό Καταρ

τζής, πού θα απέβλεπε σε συσπείρωση των διαφόρων κοινωνικών ομά

δων, δεν στάθηκε εφικτή για τήν περίοδο εκείνη — θ α χρειασθεί άλλωστε 

να διανυθούν περισσότερα άπο είκοσι πέντε έτη για να πραγματοποιηθεί, 

μέ περίπου ανάλογους στόχους, το 1810 στο Βουκουρέστι, ή 'ίδρυση τής 

Φιλολογικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς 4 — , στάθηκε εντούτοις εφικτή ή συστράτευση 

ορισμένων ατόμων στην δεκαετία 1780-1790, οι όποιοι, νεότεροι, μέ 

τήν οδηγία τοΰ Καταρτζή, σχημάτισαν έναν αξιόλογο κύκλο επιδιδόμενοι 

σε πνευματικές δραστηριότητες άλλα καί σε ενέργειες πού απέβλεπαν σε 

λύσεις τού εθνικού θέματος. 5 

Δεν είμαι σέ θέση να εκτιμήσω αν καί ποιους είχε στο νου του, άπο 

τον κύκλο πού έμαθήτευσε κοντά του, ό Καταρτζής, όταν συνέτασσε το 

«γράμμα συντροφικό», ποιους δηλαδή έβλεπε Ικανούς, μέ τήν βοήθεια 

τής υποτροφίας, να επιδοθούν μέ επιτυχία στο έ'ργο τού διδασκάλου τού 

γένους. Τώρα, μέ τήν απόσταση καί τήν γνώση πού μας επιτρέπει ό δια

νυθείς χρόνος, άνετα θα ονομάζαμε τον Δανιήλ Φιλιππίδη, τον Γρηγόριο 

Κωνσταντά. τον Ρ ή γ α . Τον καθένα γ ια δσα έπραξε καί ενήργησε στις 

επόμενες δεκαετίες. Γεγονός πάντως είναι δτι καί οι τρεις κορυφαίοι 

μαθητές του έγνώρισαν τήν διδασκαλία του, ευνοήθηκαν άπο αυτήν καί, 

εν πολλοίς, τήν εφάρμοσαν στις μεταγενέστερες επιδόσεις τους. "Ο,τι 

άλλωστε έχει σημασία, π ρ ά γ μ α πού γίνεται σαφές σέ δλο το κείμενο, εί

ναι ή έμφαση πού δίνει ό Καταρτζής στην «συλλογική» προσπάθεια, στή 

συσπείρωση τών δυνάμεων μέ σκοπό τήν επίτευξη τού στόχου. 

4. 'Ερμής ό Λόγιος 1811, σ. 6, 46-48, 49-50, καί ιδίως σ. 58-84, όπου καί 
κατάλογος μέ τα ονόματα τής Φιλολογικής 'Εταιρείας Βουκουρεστίου. 

5. Βλ. ((Λόγος προτρεπτικός...», Τα Ευρισκόμενα, σ. 213-214. Ε π ί σ η ς , 
Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική. Ε π ι μ έ λ ε ι α 
Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, 'Αθήνα, 'Ερμής, Ν Ε Β , 1988, σ. 28*-33* καί Σημειώ
σεις, σ. 72*-73*. 
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Τις ποώτες σκέψεις του στο θέμα αυτό, τις όποιες διατυπώνει στον 

«Λόγον προτρεπτικόν», τις κωδικοποιεί στο κείμενο πού ακολουθεί. 

'Εμείς οι νποκάτωθεν γεγραμμένοι, από ζήλο της άμώμητης πίστις 

μας κ' από αγάπη τον ποτέ λαμπρού και νυν ξεπεσμένου γένους μας κι

νούμενοι, αποφασίσαμε να βαστάξουμε με τα εξοδά μας επί ζωής τούτον 

όδεϊνα νέο σπουδαίο, καθώς σημειώνουμε παρακάτου την προαιρετική 

μας χρηματική βοήθεια πού τάζουμε να τον δίδονμ' έρανο, τόσο εν δσψ 

μαθητεύη, δσο κ* αφ' ού τελείωση τα μαθήματα τον, κ άρχίση να διδά-

σκη την τάδ' έπιστήμ ή ελεύθερη τέχν ή γλώσσα πού υποσχέθηκε να 

παραδίδη εφ' δρον ζωής τον και να μήν τον νστερήσονμε αυτήν τη βοή

θεια ποτές μας. ΑΤά εχη να σπουδάζ' ο ρηθείς κατά την εννοιαν καΐ το σκο

πό τον συμβουλευτικού Λόγον προς τους νέους, κατά το Διάγραμμα της 

ανθρωπινής ή θείας σοφίας μας και τών άκαδημιακών οπού έλπίζονμε στο 

Θεό να γένονν, και κατά τον Προτρεπτικό λόγο στο γνώθι σαντον και 

την κοινή παιδαγωγία τον έθνους μας, δσο να γένη τέλειος· κ έπειτα να 

διδάσκη τους νέονς κατά τους ΐδιονς Λόγονς, και τα παιδιά κατά την 'Α

γωγή τών παιδιών, τον β' Λόγο· να ζή και να πολιτενετ αυτός, και να 

παρασκευάζη σε παρόμοιο βίο και φρόνημα τους νέονς και τα παιδιά 

κατά το 'Εγκόσμιο τον φιλόσοφου και τα έξης, τον έβδομο Λόγο. Ό νέος 

να μεν', ε'ι δυνατόν, άγαμος επί ζωής του, για να μήν άπασχολήται απτό 

καθ' αυτό έργο του, τή βελτίωσί του και τή βελτίωσι του κοινού- να σπον-

δάζη το και τό, να συγγραφή το και το ρωμαϊκά καλλιεργημένα, ήτοι 

γραμμένα με τή φυσική τονς, και δχι με ξένη όποιανοϋν, γραμματική 

πραγματεία και λεξικό ή, το εύκολώτερο, να γράφη στο νφος της Μεθο

δικής Έγκυκλοπαιδίας, σύγγραμμα λεξικό εν ταύτω και πραγματεία, 

περνώντας άπου παντού δ,τι εύρη δικό του, και συνεισφέρωντας δ,τι κα

τάλληλο και ομόλογο μ' εκείνα γέννηση αφ' εαυτού του- και τούτο να 

τό τελειοποιή επί ζωής του, και να το εκδίδη από καιρό σε καιρό πολλάκις. 

Σα φιοτίσ ό Θεός και κάμουν κ' άλλοι Χριστιανοί τέτοιαις φιλάνθρωπαις 

σνντροφιαϊς δια νέονς, ό ρηθεις νέος να τους εχ' εκείνους σαν αδέρφια του. 

Κ' αν είναι σε μια και τήν αυτήν πολιτεία, νά τους συναναστρέφεται φι

λικώς- είδε και είναι μακριά, νά τους γράφη και νά τον γράφουν άδελφι-

κώ>ς. Κ' επειδή δλο αυτό είναι για το κοινό το καλό, πάλ' ο αυτός λόγος 

τυχαίνει νά τον εχη δεμένο με τέτοιους. Και πάλ' επειδή το επάγγελμα 

του είναι ξεχωριστό απτό έργο τών άλλωνών, δεν έχει νά φθονήση άλλο-

να, μάλιστα 'πού έχει τής ζωής του τον πόρο χώρι απτούς άλλους- δθεν 

αναντιρρήτως εΐν' δφελός τον νά μή φθονή και εχθρεύεται άλλονς τέτοιονς, 



Αικατερίνη Κουμαριανου, ΠΕΡΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: ΤΕΛΗ 18ου αι. 137 

μήτε νά οιαφέρεται με ταπεινούς, αλλά να είναι φίλος μαζί τους, να βοηθά 

γιά να βοηθιέται, και να κάμη καρπό στο κοινό' για τούτ , όταν εΐν' σε μια 

πολιτεία, να χρεωστά εκείνο 'που ξέρει να το παραόίδη δωρεάν στον άλ

λον, που ώντας συμπονάς τον, δεν μπορεί να το απόχτηση από άλλον 

χωρίς έξοδα· το όποιο μάλιστα χρησιμεύει και στον Ιδιο για γύμνασί του. 

Τα πονήματα 'που κάμει να τα κοινολογά πρώτα σ' έναν τέτοιο συμπονά 

τον ή σε πολλούς, να τά εξακριβώνη μαζί τους, και υστέρα νά τα μεταδίδη 

στον κόσμο- γιατί τότες γένοννται καλλίτερα κ' ακολούθως έπαινετώτερα. 

Λ α μπορη ό νέος να ξενιτεύεται για την τάδ' έπιστήμ η ελεύθερη τέχν' ή 

γλώσσα, εκεί 'πού μπορεί να την απόχτηση· στην Πάλι όμως απαραιτή

τως νά εχη χρέος νά πηγαίνη, σαν είν ξοψερίτης, νά διατριβή ενα-δυο 

χρόνια για τά πολιτικά. Ό τέτοιος, αφ* ου τελείωση τά μαθήματα τον, 

νά εχη νά πηγαίν' εκεί 'πού συνάζουνται κ' οι σνμπονοί τον για νά γένη 

ακαδημία. Έν δσω είν μαθητής ό νέος. νά μη στιχά δάσκαλος ή γραμ

ματικός ή άλλο τι, γιά νάχη σοίστή την ελευθερία του. 

' Εμείς κοινώς δε θέλουμε μήτε ζητούμε καμμιά δούλεψι, μικρ' ή με

γάλη, άπτόν εϊρημένο νέο, και θέλουμε το Ιδιο ν ακολουθούνε κ' ό κηδε-

μών κ' οι οικονόμοι. ΓΩσάν όπου Ιοντας τούτο μιά απλή χάρι, αναιρείται 

σά μεσολάβηση κανένα χρέος. "ΟΧ ή ευγνωμοσύνη τον νέου σπουδαίου 

νά στέκεται στο νά μας σνγκαταλέγη στα μνημόσννα 'πού δίδει γιά τους 

γονείς τον, και σά σ ένα πρόσωπο νά μας άφιερώνη τά συγγράμματα τ' 

όνομαστί- και τά δύο αντά δμο)ς δεν τά ζητοϋμ' άναγκαίως, γιά νάχη 

σωστή την ελευθερία τον. Μετά τό θάνατο κανενού άπου 'μας νά προσκα

λούνται οι κληρονόμοι του νά ύποχρεοιθοϋν με την προαίρεσί τους στο 

διορισμένο απτούς γονείς τονς ή σνγγενεϊς τονς· είδε και δεν τό δεχτούν, 

νά σνγκαλοννται άλλοι Χριστιανοί. 

Έδέχτηκε προο.ιρετικώς νά είναι κηδεμόιν τον νέον ό τάδες, και νά 

τον οδηγά στη σπονδή τον κατά της είρημέναις πηγαΐς, όπον είπαμε, και 

νά διοικά την πολιτεία τ' ομοίως· νά εχη άπάνον τον την εξονσία 'πού 

δίδουν οι νόμοι κ' ό ορθός λόγος σε κάθε κηδεμόνα νέου- κ' ό νέος πάλε νά 

ε%ΐί σ ' έκείνονα την ίδια υποταγή καΐ χρέος πού πρέπει νά τηρή ένας έπι-

τροπενόμενος· μ' αυτήν την διαφορά όμοίς, πόος παιδεύοντας ό κηδεμών 

μετά λόγον τά μικρότερα σφάλματα τον. ά δεν μπόρεση νά διόρθωση τά 

μεγαλίτεοα ή τη μεγάλη τ' αμέλεια, νά μπορή πληρεξονσαος νά τον υστέ

ρηση με την όλότη τη βοήθεια, και νά χαλνά' ό)' ή ονντροφιά 'πού γένη

κε γιά τάκείνονα. "Ενα, γιατί δεν πρέπει νάναι κρισολογία σ ένα πράγμα 

'πον είναι μόνε προαίρεσί- άλλο, γιά νά μην είναι σε υποψία ό κηδε

μών. π ώ ς βγάνει έναν γιά νά βάνη άλλον και τρίτο, γιά νά παιδεύεται 
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μάλλον δ ανυπότακτος νέος, χαλνώντας το ϊδιό τον με το κοινό το καλό. 

' Εδέχτηκαν εκ προαιρέσεως τους δ δεϊνας κ' δ δεϊνας να συνάζουν τον 

έρανο 'πού γένεται για το νέο, και να είναι οικονόμοι του, να τον δίδουν 

άσπρα για τη ζωοθροφία του, ντυμασιά του, μαθήματα του, βιβλία του' 

κ' αν τον περισσεύουνε τίποτες, να του τα οικονομούν, πού ν αυξάνουν. 

Οι οικονόμοι να έχουν κατάστιχο στο όποιο να καταγράφεται δ,τ ι δίδει 

κάθ' ένας, και να υπογράφει εκείνος οπού τα δίδει' κ' όταν είναι να δώ

σουν άσπρα οι οικονόμοι το νέο, να υπογράφεται δ κηδεμών στην ποσό

τητα 'πού διορίζει νά τον δοθή, κ' ό νέος πό)ς την επήρε. Και τούτο για να 

είναι ό λογαριασμός άνεπίληπτος. 

'Η νπογραφαΐς: 

«Έγ' ό δεΐνας τάζιο νά δίνιο τό χρόνο τόσα γρόσια επί ζωής μου στον 

εϊρημένο νέο σπουδαίο, σπουδάζοντας αυτός, διδάσκοντας και συγγρά

φοντας κατά τον είρημένον τρόπο. 

'Εγ' ό δεΐνας ύπόσχουμαι αύτοπροαιρέτα)ς νά σπούδαζα), νά διδάσκιο, 

νά συγγράφω και νά πολιτεύουμαι κατά τον άνοιθεν διορισμό. 

Έγ' δ δεΐνας εδέχτηκα με προαίρεσί μου νά είμαι κηδεμόν τοϋ ε'ιρη-

μένου νέου κατά την ανωτέρω διαταγήν. 

Έγ' δ τάδες κ δ τάδες εδεχτήκαμ' εκουσύος νά είμαστε οικονόμοι 

στα άσπρα τοϋ νέου κατά τον διορισμό πού γένεται άνοηέροι». 

"Εξακόσια γρόσια τουλάχιστον με φαίνεται νά φτάνουν εδώ και στην 

ΙΤόλι έναν νέο 'πού επιχειριστή νά ζήση φιλοσοφικά και χριστιανικά- είδε 

στα νησιά δ τέτοιος με τόσα βέβαια εΐν' πλούσιος. Τι καλό ήταν εκεί

νοι 'πού μπορούν και θέλουν νά κάμουν τέτοιο καλό, ν' άφηναν ή ζάντας 

ή στο θάνατο τους μιαν ποσότητα γιά νά τοκίζεται για τέτοιο τέλος! 

"Οθεν μερικά πουγγιά εις τό κουτί τον γουναράδον η τό μπουρέο τον 

Χιωτών ήταν ικανά γιά νά διαιωνίζουν τ' δνομά τους με καλό ύπερ κάθε 

άλλο καλό.6 

Διαβάζοντας σήμερα, με την απόσταση των διακοσίων χρόνων πού έχουν 

διανυθεί, το κείμενο αυτό του Καταρτζή, δεν μπορεί παρά να εκτιμή

σουμε τις θέσεις του σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα τα όποια έπρό-

τεινε να υιοθετηθούν, ώστε να εξασφαλισθούν σε νέους "Ελληνες ανώτε

ρες σπουδές, πού θα τους προετοίμαζαν ιδίως για το έργο τού διδασκάλου. 

Με αυξημένη ευθύνη απέναντι στο μείζον πρόβλημα τής παιδείας, γίνε-

6. Τα Ευρισκόμενα, δ.π., σ. 206-208. 
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ται ό εκφραστής μιας ((εθνικής» στρατηγικής πού θα εξασφάλιζε τους 

απαραίτητους δρους καλής λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος. 

Καταγράφονται έ'τσι με κάθε λεπτομέρεια οι οικονομικές υποχρεώσεις 

των χορηγών άλλα και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων χωρίς να παρα

βλέπονται οι μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις. Δίνονται συμβουλές 

προς τους μελλοντικούς διδασκάλους για τον τρόπο αντιμετώπισης τών 

σπουδών τους, βασισμένων σέ αρχές πού είχαν ήδη διατυπωθεί άπο τον 

'ίδιο και σέ άλλα κείμενα του όπως το «Γνώθι σαυτόν». 7 'Οδηγίες επίσης 

γ ια τήν γλώσσα την οποία ό διδάσκαλος πρέπει να χρησιμοποιεί, την 

«φυσική», τα βιβλία πού πρέπει να συμβουλεύεται και να χρησιμοποιεί, 

τον τρόπο μέ τον όποιο πρέπει να γράφει: στο «ύφος τής Μεθοδικής Έ γ -

κυκλοπαιδίας», δπως σημειώνει, είναι το πλέον κατάλληλο. 

Σ έ όλο το κείμενο καταφανής είναι ό συγκρατημένος διδακτισμός 

άλλα και το αίσθημα ευθύνης του συντάκτη ό όποιος μέ ουμανιστική διά

θεση καί φιλελεύθερο πνεύμα επιχειρεί να καθορίσει τις υποχρεώσεις 

και τις ευθύνες τών συμβαλλομένων μερών ώστε να εξασφαλισθούν, συν 

τοις άλλοις, οι αρμονικές, μεταξύ τους, σχέσεις. Χαρακτηριστική καί ή 

πρόταση του « Ό νέος να μέν', ει δυνατόν, άγαμος επί ζωής του, γ ια να 

μήν απασχολήται άπτο καθ' αυτό έ'ργο του», υπογραμμίζοντας, σέ έ'ναν 

χώρο ιδιαιτέρως ευαίσθητο, τήν σημασία τήν οποία απέδιδε στο έργο γ ια 

χάρη τού οποίου ό «νέος» διδάσκαλος θα χρειαζόταν να θυσιάσει απολαύ

σεις τοΰ βίου, δπως ό γάμος καί ή οικογένεια. 

Τονίζοντας τήν συμβολή τών χορηγών, τήν αξία τής συμμετοχής 

τους σέ ενα τόσο σπουδαίο έ'ργο, τους παροτρύνει, και στο Ονομα τής 

υστεροφημίας τους, να μήν αγνοήσουν τήν πρόταση του: «Τί καλό ήταν 

εκείνοι 'πού μπορούν καί θέλουν να κάμουν τέτοιο καλό, ν' άφηναν ή 

ζώντας ή στο θάνατο τους μιαν ποσότητα γ ια νά τοκίζεται γ ια τέτοιο 

τέλος! Ό θ ε ν μερικά πουγγιά εις το κουτί τών γουναράδων ή το μπουρέο 

τών Χιωτών ήταν ικανά για νά διαιωνίζουν τ ' ονομά. τους μέ καλό ύπερ 

κάθε άλλο καλό». Γίνεται φανερό, μέ τήν τελευταία παρατήρηση, ότι 

επιδιώκει νά ενεργοποιηθούν, κοντά στα μεμονωμένα άτομα, καί συλλο

γικά σώματα σέ μια δραστηριότητα, στην οποία κοντά στους λογίους 

και σοφούς έμποροι καί εμπορευόμενοι, δλοι ενεργά μέλη τής κοινωνίας, 

θα είχαν το μερίδιο τους. 

Δέν εΐναι εύκολο νά κρίνει κανείς τήν τύχη τής πρότασης τού Δ. Κα

τ α ρ τ ζ ή . Είναι προφανής, σέ δλες τις συγγραφές του, ό στόχος τον όποιο 

7. "Ο.π., σ. 94 κ.έ. 
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έχει θέσει: «Μόνο να ωφελήσω το γένος μου)) είναι, ή φράση κλειδί πού 

επανέρχεται συνεχώς στα κείμενα του. Ή θεραπεία των κακών πού είχε 

δημιουργήσει ή άπαιδευσία αποτελεί τήν πρώτη και κύρια φροντίδα του. 

Μέσα σ' αύτη τήν προοπτική θα πρέπει να θεωρήσουμε και τήν προσέλ

κυση κοντά του νέων ανθρώπων πού έδειχναν πρόθυμοι, έτοιμοι να συνε

χίσουν καί να ολον:λ·ηρώσουν το έργο του. Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί 

πιθανό ότι, όπως είπαμε, κάποιους άπό τους θητεύοντες κοντά του είχε 

στο νου του όταν συνέτασσε το «Γράμμα συντροφικό». Κάποιους πού 

θεωρούσε άξιους, εφόσον θα είχαν τήν ευκαιρία καλύτερων σπουδών, να 

επιδοθούν μεθοδικά σε δραστηριότητες ικανές να δώσουν στο γένος σω

στή παιδεία, πάντα καί με τήν χρήση τοΰ κατάλληλου γλωσσικού οργά

νου, της «φυσικής» γλώσσας. Σίγουρα, ή παρουσία τών τριών, τού Δα

νιήλ Φιλιππίδη, τοΰ Γρηγορίου Κωνσταντά, τοΰ Ρ ή γ α , στις 'Ηγεμονίες, 

στην ϊδια δεκαετία πού ό Καταρτζής συντάσσει τα έργα του, έδωσαν καί 

στον 'ίδιο τα κίνητρα ή καί το ερέθισμα γ ια να διατυπώσει σέ γραπτό λό

γο τις σκέψεις του γύρω άπό τό καίριο πρόβλημα της παιδείας. Έ δ ώ 

μπορεί, πιστεύω, να γίνει λόγος γ ια εκλεκτικές συγγένειες. Νεότεροι 

άνθρωποι καί οι τρεις, με αυξημένες ανησυχίες σχετικά με τήν πρόοδο 

τοΰ γένους, Οχι μόνο ευνοήθηκαν οι 'ίδιοι άπό τήν διδασκαλία τοΰ Καταρ

τ ζ ή , όπως έδειξε ή κατοπινή σταδιοδρομία τους άμεσα επηρεασμένη άπό 

τα διδάγματα του καί τήν ηθική του προσωπικότητα, άλλα καί ό 'ίδιος ό 

διδάσκαλος μπόρεσε, ενδεχομένως έχοντας ως πρότυπο αυτούς τους ξε

χωριστούς μαθητές, να διατυπώσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα τους προ

βληματισμούς του, να εκφράσει με μεγαλύτερη άνεση σκέψεις καί προτά

σεις για τήν θεραπεία της άπαιδευσίας. Με τό διορατικό του πνεύμα, μέ 

εγρήγορση νου καί ψυχής, διέβλεψε ότι οι τρεις, όπως κατέδειξε τό σύ

νολο έ'ργο τους, θα ήταν σέ θέση να εργασθούν σωστά για τήν πραγμα

τοποίηση τών στόχων στους οποίους είχε ό 'ίδιος άφοσι<»σει τις πνευμα

τικές του προσπάθειες. Χαρακτηριστικό καί τό σύντομο κείμενο μέ τό 

όποιο καταλήγει ό «Λόγος προτρεπτικός», γ ια τον τρόπο μέ τόν όποιο 

σκιαγραφεί τό πρότυπο τοΰ νέου "Ελληνα πού θα χρειασθεί να αφιερώσει 

τό σύνολο τών δυνάμεων του στο «κλέος καί Οφελος τοΰ ρωμαϊκού γένους». 

Γράφει ό Καταρτζής: 

((Ποιος μπορεί όμως κ α τ ' άξίαν να 'παινέση έναν νέο φιλόπονο 'πού 

'θέλησε προαιρετικώς ν' άναδεχθή ενα τόσο βάρος, καί μπόρεσ' έπιπο-

νως να μάθη πολλαΐς έπιστήμαις καί γλώσσαις, να τελεωθή σέ μια επι

στήμη καί γλώσσα, να ένωση χωρίς φθόνο τή δύναμί του μέ άλλους, καί 

να κατάστρωση τό σπούδασμά του ρωμαϊκά, να παραδίδη σ' όλην του 
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τη ζωή, να πολιτεύετ εξ επαγγέλματος ενάρετα και χριστιανικά, καί να 

πρυτανεύη αθάνατο κλέος καί όφελος στο ρομαΐκο γένος; Τον τέτοιο 

δεν εχω π ώ ς να τον εγκωμιάσω, γ ι α τ ' εΐναι τούτος κρείττων επαίνου. 

"Οθεν μόνο τον μακαρίζω 'πού μπόρεσε κ' έκατόρθωσ' ενα τέτοιο με

γάλο εγχείρημα. Αύτουνοΰ τ ' όνομα βέβαια θέλει μένει άνάγραπτο στης 

πλάκες της καρδιάς όλωνών μας. Καί θέλει το παραπέμψουμε άσμενέ-

στατα στους πιο μακρυνότερους μεταγενέστερους τους δικούς u.ac.» 8 

Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε π ώ ς σ' αύτο το σύντομο π α 

ράθεμα, λιτό στους εκφραστικούς του τρόπους, βρίσκεται εντούτοις α

κέριος ό στοχασμός του Καταρτζή, οι θέσεις του γ ια την παιδεία καί 

τήν συμβολή της στην ηθική τελείωση τού άτομου σε σχέση με τήν επί

τευξη του τελικού στόχου, δ,τι ό 'ίδιος αποκαλεί «αθάνατο κλέος καί όφε

λος τού ρωμαίκου γένους». Για να καταλήξει επισημαίνοντας τήν βαθιά 

καί ουσιαστική ανταπόκριση πού θα είχε «στης πλάκες της καρδιάς όλω

νών μας», δχι μόνο επικαιρικά άλλα διαχρονικά ιδίως, ή παρουσία, ή 

συμμετοχή καί ή προσφορά ατόμων πού έχοντας τις αρετές δσες τους 

προσγράφει θα ανελάμβαναν καί θα έφερναν σε αίσιο πέρας «ενα τέτοιο 

μεγάλο εγχείρημα». 

"Αν θελήσουμε νά αξιολογήσουμε το παραπάνω παράθεμα σύμφωνα 

με τις βασικές του έννοιες θα σημείωνα: 

α) τήν παιδεία, κύριο καί πρωταρχικό στόχο, β) τήν συνένωση, συ

σπείρωση τών δυνάμεων, γ) τήν επιλογή της φυσικής γλώσσας, δ) τήν 

ηθική τελείωση τού άτομου, ε) το κλέος τού γένους ως τον κύριο στόχο 

καί στ) τήν διαχρονική αναγνώριση της συμβολής τών ατόμων όσοι ερ

γάσθηκαν για τήν επίτευξη τού στόχου. 

Παραμένοντας στον χώρο τού κύκλου τού Καταρτζή σε τούτη τήν 

περίοδο, στην δεκαετία δηλαδή 1780-1790, άνετα θα ονόμαζα τους τρεις, 

τον Φιλιππίδη, τον Κωνσταντά και τον Ρ ή γ α , π ώ ς ήταν αυτοί πού έδέ-

χθηκαν άλλα καί αξιοποίησαν με το έργο τους τήν διδασκαλία του άλλα 

καί δτι στάθηκαν το πρότυπο, ίσως ανεπαισθήτως, δταν διαμόρφωνε τα 

τόσο καίρια μηνύματα του. Πράγματι , στην περίπτωση τού Φιλιππίδη 

καί τού Κωνσταντά, παρατηρούμε π ώ ς δλες οι μεταγενέστερες επιδό

σεις τους πραγματοποιούνται σέ πλαίσια παιδαγωγικά, με άξονα πάντα 

τήν υιοθέτηση της φυσικής γλώσσας, βασικό στοιχείο για τήν μεγαλύ

τερη καί αποτελεσματικότερη διάδοση τών γνώσεων καί προαγωγή, 

8. "Ο.π., σ. 213-214. 
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συνεπώς, της παιδείας. ''Αν τα παραπάνω ισχύουν για τους δύο εξαδέλ

φους, τους Δημητριεΐς, πιστεύω δτι ισχύουν σε ικανό βαθμό στην περί

π τ ω σ η του Ρ ή γ α . 9 Το πνευματικό κλίμα μέσα στο όποιο είχε την ευκαι

ρία να ζήσει στις Η γ ε μ ο ν ί ε ς , σε χρόνια κρίσιμα για την διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του, ενίσχυσε τις ένδιάθετες ροπές του, διεύρυνε τους 

ορίζοντες της σκέψης του, του έδωσε τα ερεθίσματα τα όποια με τον 

καιρό μετουσίωσε σε επιτεύγματα τόσο σε επίπεδο πνευματικό όσο και 

με την πολιτική-έπαναστατική του δράση. 

Ουσιαστική συνεπώς ή ακτινοβολία του Καταρτζή σε ορισμένους άπό 

τους μαθητές του άλλα, θα πρόσθετα, ως στοιχείο ενδιαφέρον μιας σχέ

σης αμφίδρομης και ή παρουσία κοντά του αυτών τών νεοτέρων πού σί

γουρα τόν ένέπνεαν στις παρεμβάσεις του αναφορικά με το σύνολο ελλη

νικό πρόβλημα. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΤΜΑΡΙΑΧΟΤ 

9. Περισσότερο άπό άφθονη εΐναι ή βιβλιογραφία για τον Ρ ή γ α , τή ζωή και 

τα έργα του. Τα συνέδρια πού οργανώθηκαν το έτος 1998, τιμώντας τα διακόσια 

χρόνια άπό τον θάνατο του, έδωσαν τήν ευκαιρία να παρουσιασθούν πολλές πτυχές της 

προσωπικότητας του, τών δραστηριοτήτων του, πνευματικών και πολιτικών, συνω

μοτικών και επαναστατικών. Ή σχέση του μέ τον Δ. Καταρτζή έχει επισημανθεί 

από τον Χριστόφορο Περραιβό (Σύντομος Βιογραφία τον άοιδίμον Ρήγα Φεραίου 

τον Θετταλοί), 'Αθήνα 1860), άλλα και άπό σύγχρονους μελετητές. Γράφοντας για 

τον κύκλο τοΰ Καταρτζή ό Κ. Θ. Δημαράς, 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

'Αθήνα 9 2000, σ. 202, σημειώνει: «ό Ρήγας εΐναι το κατεξοχήν φωτεινό αστέρι 

μέσα στην πλειάδα τήν οποία αποτελεί ό κύκλος τοΰ Καταρτζή στο Βουκουρέστι. 

Είναι πέρα ως πέρα το πνευματικό ανάστημα τοΰ μεγάλου Φαναριώτη». Μέσα στην 

έπετειακή χρονιά έκυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου άπό τήν εφημερίδα Ή Καθημε

ρινή ενα αφιέρωμα στον Ρήγα, οπού βλ. και το άρθρο Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, 

«"Ενας κύκλος 'Ελλήνων διαφωτιστών», σ. 6-9. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

