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ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
Π ρ ώ τ η δ ο κ ι μ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς σ τ ο θ έ μ α 

Ι 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΑΙΩΣ, ζοφερή, δσο κι αν οφείλεται στην 

πένα ενός κατεξοχήν αγχώδους συγγραφέα: « ' Ε γ ώ οΰτε εγκρίνω 

π ά ν τ ω ς τήν περιττήν φιλοπονίαν έκείνην, διότι πολλοί εξ ημών έβλάβη-

σαν, τινές δε και άπέθανον». 1 Σ ε αυτό το ύφος μιλάει στην 'Απολογία του 

ό Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ, όταν κρίνει τον απαράδεκτο, κ α τ ά τήν γ ν ώ μ η του 

πάντοτε, τρόπο με τον όποιον λειτουργούσε στην εποχή του ή τριτοβάθ

μια εκπαίδευση. Και φαίνεται νά προέρχεται μάλλον άπο τήν εμπειρία 

του στην 'Αθωνιάδα, τήν σχολή με τις μεγάλες προσδοκίες, μια και είναι 

ανάλογη ή μαρτυρία του 'ίδιου του Ευγένιου Βούλγαρη, όταν αυτός ανα

φέρεται στις βιοτικές δυσκολίες τών σπουδαστών: «Οι π τ ω χ ο ί μαθηται 

στενοχο^ροϋνται έπισωρευόμενοι έ π ' άλλήλοις άνα δύω τρεις εν στενω-

τάτοις οίκίσκοις στοιβαζόμενοι, οι δε καλύβας αυτοσχεδίους πηγνύουσιν 

άπο του χειμώνος επηρειών αμυνόμενοι». Οι περισσότεροι είναι άποροι 

—ό Βούλγαρης ανεβάζει το ποσοστό στα 2/3 του συνόλου. "Αποροι σε 

βαθμό πού στερούνται οχι μόνον τα μέσα διδασκαλίας, άλλα και αυτήν 

τήν στοιχειώδη τροφή, και «ό μεν θοίμάτιον άπέδοτο, ό δε βιβλίον δπερ 

εΐχεν... ό δέ τι έτερον δ ήν αύτω ει και μή περιττον... ΟΙ δε πολλοί και 

τον άρτον τον καθ' ήμέραν αυτόν δάνειον εκ του π α ρ ' ήμΐν άρτοπώλου 

λαμβάνοντες, ούδ' εν έλπίδι γοΰν εύτυχοΰσιν οι τάλανες». 2 

Δεν πρέπει, δμως, άπο τήν άλλη μεριά, να παραγνωρίζουμε π ώ ς ό 

Ί ώ σ η π ο ς είναι άπο τους ελάχιστους εκείνους πού επεδίωξαν να αντικρί

σουν ρεαλιστικά τήν πραγματικότητα της εποχής τους, και ειδικότερα 

τήν εκπαιδευτική. " Η δ η άπο το 1761, στην Ε ι σ α γ ω γ ή του στην Ηθική 

Φιλοσοφία αναφερόμενος στους συμπατριώτες του, πού, με διάφορες 

προφάσεις, παραμελούν το κοινό y^péoç γ ι α τήν παιδεία, θα εκτοξεύσει το 

πάρθιο βέλος του: «Και μήτε ας μου είπή τινάς, δτι τ ά χ α ό ζυγός της 

δουλείας τους αφαιρεί τήν εύκαιρίαν της φροντίδος. ' Ε γ ώ έδιέτριψα εις 

1. 'Επιμέλεια "Αλκής 'Αγγέλου, Ν . Ε . Β . 'Ερμής, 'Αθήνα 1976, σ. 28. 

2. "Αλκής 'Αγγέλου, Τών Φώτων, Έ ρ μ η ς , 'Αθήνα 1988, σ. 120 και 124. 
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ποΆΧοτάτους τόπους της Ε λ λ ά δ ο ς , και ίξεύρω τί ομιλώ». 3 "Ενας δεύτε

ρος, πολύ κοντά του, είναι ό Δημήτριος Καταρτζής. Τόσο κοντά του, πού 

6 Δημαράς, αναφερόμενος στο έργο του, θα παρατηρήσει: «Συχνά απαν

τούμε τον ΛΙοισιόδακα, την σκιά του σαν σε διαφάνεια στις σελίδες μας 

αυτές». 4 Ή έμφαση στον Καταρτζή δίνεται στο θέμα γλώσσα: «"Αν αύ-

ταΐς ταις ΐδέαις πού έ'στρωσα τώρ7. έγώ και ταϊς έγραψα με κάθε μου 

ευκολία και ηδονή και γληγοράδα, σα σε μια φυσική μου γλώσσα πού εί

ναι, ήθελα να της γράψω ελληνικά, έπρεπε να παραδέρνω σ' δλην τή ζωή 

μου και να μην μπορέσω να π ώ εκείνο πού θέλω». 3 "Οσο γ ι α το μεγάλο 

όνομα, τον Κοραή, εδώ το θέμα παίρνει εντελώς διαφορετικές διαστάσεις. 

Είναι φρόνιμο, λοιπόν, γ ια λόγους οικονομίας να περιορισθούμε απλώς 

στην αναφορά του. 

"Υστερα άπο τήν πραγματιστ ική αυτή προσγείοοση στον y^cùpo της 

παιδείας γενικότερα, θα ήθελα να διατυπώσοο το ακόλουθο ερώτημα: 

Μ ή π ω ς είναι καιρός πλέον, καΐ φρόνιμο σήμερα να αντικαταστήσουμε 

τήν ρήση τού ' Ε π ί κ τ η τ ο υ , « 'Αρχή παιδεύσεως ή τών ονομάτων επίσκε

ψις» —παλαιότατη σύσταση προς τον ερευνητή— με τήν ακόλουθη, πού 

να εξυπηρετεί πειστικότερα τήν αναζήτηση: « 'Αρχή σοφίας ή τών π ρ α γ 

μάτων επίσκεψις» ; 'Αναλογίζομαι : Τ ί είδους «επίσκεψη)) θα μπορούσε 

κανείς να πραγματοποιήσει στην Τουρκοκρατία προκειμένου γ ια τον δυ

σκολότερο ορο πού συναντάει συνεχώς μπροσχά του ο ερευνητής; 'Ανα

φέρομαι, φυσικά, στον δρο παιδεία. Δεν θα επεκταθώ στους λόγους πού 

αιτιολογούν αυτήν τήν αδυναμία —τους θεωρώ, άλλωστε, πολύ γ ν ω 

στούς, γ ι α τον σχετικά ενήμερο αναγνώστη ενός επιστημονικού περιο

δικού— και θα προχωρήσω ά μ ε σ ο ς στα ((πράγματα». 

Κανένα άτομο δέν υποβάλλεται —έθελουσίως είτε οχ ι— στην δοκιμα

σία πού λέγεται εκπαίδευση, αν με τήν λήξη της οποίας διάρκειας της δέν 

διαβλέπει τήν επίτευξη κάποιου στόχου. Σ τ ο σημείο αυτό θεωρώ δτι δέν 

χρειάζεται να ανεβάσουμε τον τόνο, άλλα να θεωρήσουμε απλώς δτι στό

χος στην γενικότερη έκφραση του, είναι ή βελτίωση τών δρων ζοοής του, 

με ενδιάμεση τήν επαγγελματική του αποκατάσταση. Σε αυτήν τήν τε

λευταία ακριβώς πρέπει να αναζητήσουμε δτι υπολανθάνουν τα λεγόμενα 

κίνητρα. Παραίτηση άπο αυτά ή ιστορία δέν έχει να μας επιδείξει στην 

λειτουργία μιας οργανωμένης ή μή κοινωνίας. Σε άτομα ασφαλώς και 

3. Βλ. — ρόχεψα \\ττο?.ογία, ε.ά., σ. ι§'. 

4. Δημήτριος Καταρτζής, Δοκίμια, Ν . Ε . Β . Έ ρ μ η ς , 1974, σ. νδ'. 

5. Αυτόθι, σ. νε'. 
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έχει. Μιαν ακραία διατύπωση θα την συναντήσουμε π.χ., έστω και με κα

θαρά εγκωμιαστικό χαρακτήρα, στον Κωνσταντίνο Μανασσή, όταν την 

αφιερωτική προσφώνηση του έργου του Σννοψις Χρονική προς την «Σε-

βαστοκρατόρισσαν κυρ αν Είρήνην» εξαίρει εντελώς στα όρια με τον ακό

λουθο δεκαπεντασύλλαβο : 

Και γίνεται σοι τής ζωής άπας ό χρόνος λόγος.6 

Ό χώρος δμως τον οποίον πραγματευόμαστε βρίσκεται εντελώς 

στους αντίποδες. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τ ο υ ; 

α. Λαός υπόδουλος και εξουθενωμένος ύλικώς και πνευματικώς. 

β. Ε π ί π ε δ ο ζωής πού ανταποκρίνεται απλώς σε στοιχειώδεις ανάγ

κες. 'Αποτέλεσμα: 

'Αδυναμία κοινωνικής οργάνωσης, σε ευρύτερο επίπεδο, τής βασικής 

εκπαίδευσης, ή οποία πραγματώνεται ιδιωτικώς και μόνον, εκεί οπού οι 

ανάγκες είναι απολύτως πιεστικές, δηλαδή στον κατώτερο κλήρο και 

στο εμπόριο. Ή οποία παιδεία του συνόλου πραγματοποιε ίται γ ι α μεγάλο 

χρονικό διάστημα ε'ίτε με το μάτι, μέσα άπο την εικονογραφική παρά

σταση τής 'Ορθοδοξίας, εΐ'τε με το αυτί, μέσα άπο τήν ακροαματική δια

δικασία τών 'Αναγνωσμάτων τον Νέον "Ελληνισμού. Και οι δύο δμως 

αυτές περιπτώσεις έχουν παθητικό χαρακτήρα και στερούνται άπο στό

χους. 'Απουσιάζουν συνεπώς και τα κίνητρα. 

"Ενα και μόνο είναι λοιπόν το γενικό επιμύθιο. Είναι μάταιο να π ε 

ριμένουμε τήν ανάπτυξη τής παιδείας, έστω και μέσα στον χώρο απλώς 

τής εκπαίδευσης, αν ή κοινωνία δεν έχει δημιουργήσει προηγουμένως τις 

κατάλληλες επαγγελματικές διεξόδους, οι όποιες θα γεννήσουν τα ανά

λογα κίνητρα. Είναι δηλαδή τόσο σκληρές οι συνθήκες βασικής σπουδής 

γ ια τήν εποχή, ώστε δέν μπορεί να βρεθεί εύκολα οικογένεια να «θυσιά

σει» ένα άπο τα μέλη της και σέ τρυφερή ηλικία ακόμη, μια και τα θεω

ρεί δλα παραγωγικές μονάδες, χωρίς να διαβλέπει τήν επαγγελματική 

αποκατάσταση του. Και γ ι α τήν περίπτωση, γ ι α ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα —απροσδιόριστο π ό σ ο — ή μόνη προσφερόμενη διέξοδος είναι 

ή 'Εκκλησία, μέ τήν διπλή υπόσταση της, τήν καθαρά κοινωνική, δηλα

δή του εφημερίου, και τήν έξωκοινωνική, δηλαδή του μονάχου. "Οσον 

άφορα, εξάλλου, στο εμπόριο, εδώ τα κίνητρα είναι αυστηρώς περιορι-

6. 'Εκδοτική επιμέλεια 'Οδυσσέας Λαμψίδης, έκδ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 'Α

θήνα 1996, σ. 5. 
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σμένα, και ό νέος, άπο την στ ιγμή οπού εφοδιασθεί στοιχειωδώς με δ,τι 

θεωρείται απολύτως απαραίτητο γ ι α την δουλειά του, σπεύδει να ε γ κ α τ α 

λείψει την λεγομένη παιδεία του. "Ενας κανόνας με τόση και τέτοια αυ

στηρή παράδοση, ώστε να εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και στα μέσα 

του 19ου αιώνα. 

Τί όμως μπορούν να εκφράζουν γ ι α το κοινωνικό σύνολο σε ποσοστά 

αυτές οι ανάγκες της 'Εκκλησίας και τοΰ εμπορίου'^ "Ενα πολύ μικρό 

αριθμό, με μόνη την παρηγοριά δτι ό αριθμός αυτός θα αυξάνει έ π ι τ α χ υ -

νόμενος με την πρόοδο τοΰ καιρού. Μπορεί δμως μια κοινωνία, πού έχει 

αρχίσει να γνωρίζει τους σύγχρονους της ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να στη

ρίξει τήν ανάπτυξη της σε αυτά τ α πολλαπλώς πενιχρά δεδομένα; Και 

αν αυτά ισχύουν γ ι α τήν στοιχειώδη εκπαίδευση, δεν θα απογοητευθεί κ α 

νείς εκ προοιμίου, αν επιχειρήσει να εισχωρήσει στην λεγομένη ανώτερη ; 

Ό λόγος; είναι προφανής. Ή διάρκεια μιας ολοκληρωμένης σχετικώς 

σπουδής είναι κ α τ ά πολύ μεγαλύτερη" οί σχετικές οδυνηρές μαρτυρίες 

τήν επεκτείνουν και στα δέκα χρόνια. ΟΊ δαπάνες, κ α τ ' αντιστοιχία ανά

λογες, χωρίς να αναγκασθούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. 

ΓΙ 

Το τοπίο αλλάζει τώρα εντελώς: Ά π ο μια πρωτοβάθμια στοιχειώδη 

γνο'ίση, ή οποία παρέχεται μέ τους τρόπους πού γνωρίσαμε, δταν απαιτεί

ται μόνο γ ι α να καλύψει άμεσες ανάγκες, περνάμε σε ένα απολύτως δια

φορετικό γνωστικό πεδίο, μέ το ακόλουθο κύριο χαρακτηριστικό: εφό

δια μεν χορηγεί και αυτή ή εκπαιδευτική ανώτερη βαθμίδα, αλλά μέ τ ό 

ση και τέτοια ευρύτητα, ώστε να είναι εντελώς αδύνατον, πέρα άπο με

ρικές γενικόλογες παρατηρήσεις, να οδηγηθούμε σέ κάποιας μορ(ρτ^ς τ α 

ξινόμηση και αξιολόγηση των σχολών, και κ α τ ' άκολουθίαν τών προσφε

ρομένων γνώσεων. Ό λόγος είναι γνωστός" έχει απόλυτη σχέση μέ τήν 

πολιτική κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Νέος Ελληνισμός . Μια σελί

δα άπο τήν ιστορία της εκπαίδευσης, λ ίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ό ' Α γ ώ 

νας, δηλαδή πλησιέστατα προς τήν ακμή της, θα μας επιτρέψει να εκτι

μήσουμε σαφέστερα τήν κατάσταση. 

"Οταν το 1811 ό λόρδος Gui l ford, στο πνεύμα της γενικότερης μέ

ριμνας του γ ι α τήν ελληνική παιδεία, οδηγείται — δ π ω ς ήταν φυσικό, 

άλλωστε— και στην σκέψη να δημιουργήσει μιαν ανώτερη σχολή, κινεί

ται μέσα στο έως τότε παραδοσιακό σχήμα: φροντίζει τήν επάνδρωση 

της, και οχι τον χαρακτήρα της. Δέν έχει, δηλαδή, ακόμη τήν δυνατότητα 
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να προχωρήσει στην σύσταση ενός, πρωτογενούς έστω. πανεπιστήμιου 

με κάποιες βασικές σχολές, άλλα μιας παραδοσιακής ανώτερης βαθμί

δας παιδείας, το περιεχόμενο της οποίας ήταν συνάρτηση του διαθέσιμου 

τότε διδακτικού προσωπικού. Και είναι επόμενο: απουσιάζει ή κεντρική 

πολιτική οξουσία, ή οποία και μόνη μπορεί να διαπιστώνει ανάγκες και 

να /αράζει εκπαιδευτική πολιτική. Ή συνέχεια της προσπάθειας του 

Guil ford θα επιβεβαιώσει. "Οταν το 1824 ιδρύεται οριστικά ή 'Ιόνιος 

'Ακαδημία, στην ελεύθερη πλέον επικράτεια της 'Ιόνιας Πολιτείας, ή 

αόριστη ανώτερη σχολή του 1811 δίνει τώρα τήν θέση της σε μια π ρ ώ τ η 

μορφή πανεπιστημίου ευρωπαϊκού τύπου με καθορισμένες σχολές. 7 

Δυσκολεύεται λοιπόν 'ίσως ό σημερινός αναγνώστης να κατανοήσει 

αυτήν τήν μεταβολή. Δεν πρέπει όμως να τήν αποδώσει μόνον στο γεγο

νός Οτι το πανεπιστήμιο ιδρύεται σε μιαν ελεύθερη επικράτεια. Ά π ο τα 

σπουδαία ονόματα πού συγκεντρώνει, Φαρμακίδης. Πίκκολος. Κάλβος, 

Ά σ ώ π ι ο ς , Φιλητάς, κ.ά., μπορεί καθένας να έχει τους προσωπικούς του 

λόγους καί να βρίσκεται μακριά άπο τήν μαχόμενη πατρίδα, άπο τήν προ

θυμία όμως με τήν οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του "Αγγλου 

ευπατρίδη, είναι δίκαιο να τους αναγνωρίσει κανείς δτι ενίσχυσαν τήν 

προσπάθεια γ ια τήν δημιουργία της 'Ιόνιας 'Ακαδημίας, επειδή οραμα

τίζονται ενα ζλζΰ^ζρο πανεπιστήμιο στην απελευθερωμένη πατρίδα τους. 

Μόνο με τέτοιο όραμα δικαιολογείται ή παρουσία τους εκεί. 

Με βάση λοιπόν τήν απουσία της πολιτικής ελευθερίας, και με απο

κλειστικό γνώμονα τις ειδικές συνθήκες κ ά τ ω άπο τίς όποιες συντελείται 

ή δημιουργία των επιμέρους σχολών και των ορών λειτουργίας τους, μας 

επιτρέπεται να εκτιμήσουμε τήν κατάσταση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 

δτι εξασφαλίζουμε, με τον τρόπον αυτόν, τήν δυνατότητα να οδηγηθούμε 

και σε γενικότερα συμπεράσματα. Το εκπαιδευτικό τοπίο στην ανώτερη 

βαθμίδα, πού αρχίζει να διαμορφώνεται άπο τα μέσα περίπου του 17ου 

αιώνα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, είναι το ακόλουθο: 

α. Δύο παραδοσιακά κέντρα, Κίονσταντινούπολη, ΙΙάτμος, μέ κα

θαρά θρησκευτικό χαρακτήρα και μέ έμφαση στην γραμματική ( = γραμ

ματική -- συντακτική) επεξεργασία των κειμένων. 

β. Δύο άλλα κέντρα στις Η γ ε μ ο ν ί ε ς , Βουκουρέστι και 'Ιάσιο, πού 

θα συνδέσουν άπο μια στιγμή και έπειτα τήν τύχη τους μέ τήν τύχη των 

7. Τα σχετικά στο Γεώργιος Τυπάλδος Ίακωβάτος, 'Ιστορία της 'Ιόνιας 'Ακα

δημία:, εκδοση-είσαγωγή-σχόλια Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Ν.Ε.Β. Έ ρ μ η ς , 'Αθήνα 

1982. 
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ηγεμόνων των περιοχών. Ό χαρακτήρας του περιεχομένου της διδασκα

λίας τους —στον όποιον θα αναφερθούμε στην συνέχεια— θα εξαρτηθεί 

κυρίως άπό τον τοπικό παράγοντα. 

γ . Νεοφανή κυρίως εκπαιδευτικά κέντρα στις βάλλουσες έμπορικο-

αστικές περιοχές: "Ηπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία και Μικρασιατικό τρί

γωνο (Χίος, Σμύρνη, Κυδωνιές) πού θα συνδέσουν την προκοπή τους με 

τον Διαφωτισμό. 

δ. Μία ιδιότυπη μονάδα, ή Άθωνιάδα στο "Αγιον "Ορος, μία άλλη 

στην οποίαν αναφερθήκαμε ήδη, ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία, και δύο ακόμη στην 

'Αθήνα και Κεφαλλονιά. 

Τέλος, και επειδή αναφερόμαστε στο σύνολο των μ,ονάδων της ανώ

τερης βαθμίδας, οί όποιες κάλυψαν με αποφοίτους σε θέσεις εργασίας 

τις κοινωνικές ανάγκες του Νέου Ελληνισμού, πρέπει να προσθέσουμε 

εδώ και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, το όποιο 

τροφοδότησε σταθερά, γ ι α δύο περίπου εκατονταετίες, τήν ελληνική άγοοά 

με γιατρούς και νομικούς. 

Είναι ομάς μόνον αυτά τα κέντρα πού έγιναν οί εκφραστές του συνό

λου της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της Τουρκοκρατίας ή θα πρέπει 

τυχόν να προστεθούν σε αυτά και κάποιες άλλες μονάδες, τίς όποιες ε'ίτε 

δεν έχουμε πετύχει να καταγράψουμε έως σήμερα (αμέλεια, αβελτηρία;) 

είτε, και αν ακόμη είχαμε θελήσει, ήταν άπό τα π ρ ά γ μ α τ α αδύνατον να 

τις τεκμηριο'ίσουμε; 

Ό άναγνο^στης αντιλαμβάνεται π ώ ς το ερώτημα εδώ καταντάει κα

θαρά ρητορικό, και είναι εύκολο να δώσει τήν σχετική απάντηση, αν έχει 

ενημερωθεί' άπό σχετικά παλαιότερα δημοσιεύματα μου. ' Α π α ν τ ώ λοι

πόν εύθέοος και αναφέρω τήν κ α τ ' οίκον διδασκαλία και τον αύτοδιδα-

κτισμό. 

Για τήν προ'^τη περίπτωση θα περιορισθώ αποκλειστικά και μόνον 

στον σταθερό συνοδοιπόρο μας, Βιργίλιο στην παρούσα περιπλάνηση στο 

σκοτεινό δάσος της νεοελληνικής εκπαίδευσης, τον Δημήτριο Κ α τ α ρ τ ζ ή : 

((Σχέδιο τής α γ ω γ ή ς τών παιδιών Ρ ω μ η ώ ν καί Βλάχων, πού πρέπει να 

γένεται μετά λόγου στα κοινά καί σπητικά σκολειά», επιγράφει το σχε

τικό κεφάλαιο. 8 Το συμπέρασμα είναι προφανές: Ή κ α τ ' οίκον διδασκα

λία ήταν θεσμός, τον όποιον ό μεν Καταρτζής εντοπίζει στις Η γ ε μ ο ν ί ε ς , 

τήν ύπαρξη όμως καί λειτουργία του οποίου δέν έχουμε κανένα λόγο να 

αρνηθούμε και γ ι α τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον τών μεγά-

8. Τα Ευρισκόμενα, εκδότης Κ. Θ. Δημαράς, Έρμης, ανατύπωση 1999, σ. 24 κέ. 
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λων αστικών κέντρων. Σ ε 6,τι άφορα, εξάλλου, στον αύτοδιδακτισμό, 

μπορώ και εδώ να αρκεσθώ σε μία και μόνη, βαρυσήμαντη δμως πολλα

πλώς μαρτυρία, γ ι ' αύτο το περιέργως αδιερεύνητο ακόμη, ευρύτατο ό

μως γ ι α την εποχή, θέμα. 'Αναφέρομαι στον 'Ιωάννη Πρίγκο, Πηλιορεί

τη έ'μπορο εγκαταστημένο στην 'Ολλανδία. « 'Αγοράζοντας και προορί

ζοντας γ ια τη βιβλιοθήκη της πατρίδας του [Ζαγοράς] ένα βιβλίο [1763]», 

σημειώνει ο βιογράφος του Βαγγέλης Σκουβαράς, «το συνοδεύει με... π ι

κρό σχολιασμό: " Κ α λ ό δια το σχολεΐον τών νέων μαθήματα. ' Ε γ ώ αύτο 

ού[κ] έγεύθην μήτε δια του μικρού μου δακτύλου, ότι άνευ διδασκάλου 

γ ρ ά μ μ α τ α ού μαθητεύονται και άνευ καιρού καί δαπάνης, α έμοί δλα ελ

λιπή ήτον δταν ήμουν νέος [καί] τώρα ούκ έ χ ω " » . 9 

Δεν θα επιθυμούσα όμως εδώ να κλείσω τήν γενική αυτή εικόνα, κα

θώς διαμορφώθηκε άπο τήν σύντομη αυτή περιδιάβαση, χωρίς να προει

δοποιήσω σχετικά τον άναγνα>στη. Ή εικόνα είναι καθαρά σχηματική" 

ή έρευνα δεν έχει ενδιαφερθεί έως σήμερα —ελάχιστες είναι οι εξαιρέ

σεις— να μας εφοδιάσει στοιχειωδώς με εντελώς απαραίτητες πληροφο

ρίες, όπως διάρκεια λειτουργίας, πόροι, κτηριακή συγκρότηση, διδάξαν

τες, αριθμός διδαχθέντων, διάρκεια καί περιεχόμενο σπουδών, μέθοδος 

διδασκαλίας κλπ., καί δσα τελοσπάντων απαιτούνται γ ια σχετική ενη

μέρωση. Καί επειδή ή ιστορία εξακολουθεί, ευτυχώς ακόμη, να στηρίζε

ται βασικώς στους αριθμούς (ημερομηνίες, μεγέθη) — τ α ιδεολογήματα 

έπονται— βαδίζουμε εντελώς στα τυφλά, καί προς μάλλον αβέβαια συμ

περάσματα. 

Ε'ίτε έτσι δμως ε'ίτε αλλιώς, τα ερωτήματα δεν παύουν να υπάρχουν 

καί να απαιτούν τα δικαιώματα τους. Πολύ περισσότερο τώρα, δηλαδή 

όταν ό 18ος αιώνας χαρακτηρίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, άπο ένα 

είδος εκπαιδευτικού συναγερμού. Στην γενική αυτή κινητοποίηση έχει 

εμπλακεί πλέον ένα μεγάλο μέρος της νεοελληνικής κοινωνίας, άφοΰ τά 

βασικά σύνολα πού τήν απαρτίζουν —κλήρος, έμποροι, Φαναριώτες— καί 

τά τρία δείχνουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το ενδιαφέρον τους. Ε ί 

ναι ή αφύπνιση μιας κοινωνίας πού έχει αρχίσει να πιστεύει, θετικά πλέον 

καί οχι τυπικά, στην δύναμη καί στην αξία της παιδείας. Διαμορφώνεται 

τώρα μια καινούρια συνείδηση, πού θα επηρεάσει αποφασιστικά τις ανα

ζητήσεις τών νέων, καί θα διαμοφώσει, ενδεχομένως, καί άλλης μορφής 

κίνητρα. 

Με ποιον τρόπο λοιπόν είναι δυνατόν να αναζητήσουμε συγγένεια 

9. 'Ιωάννης Πρίγκος (1725,-1789), 'Αθήνα 1964, σ. 29. 
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απλώς, οχι ταύτιση κινήτρων, δταν ήδη απλώνεται μπροστά μας αυτή ή 

ριπίδα ιδιότυπων κατά κύριο λόγο μονάδων; Ό Καταρτζής βρίσκεται 

καί πάλι κοντά μας. "Οταν αναφέρεται στην Σχολή του Α γ ί ο υ Σάββα 

(Βουκουρέστι) μας πληροφορεί ότι ή σχολή δημιουργήθηκε γ ια να εκ

παιδεύσει πολιτικά καί εκκλησιαστικά στελέχη γ ια τήν χώρα. Καί κ α 

ταλήγει στην διαπίστωση, π ώ ς τα 15.000 στελέχη τών δύο αυτών κ α τ η 

γοριών έμειναν αμέτοχα άπο τήν παιδεία πού τους προσέφερε ή σχολή. 1 0 

"Αν είχαμε τήν καλή τύχη να διαθέταμε ανάλογες μαρτυρίες καί γ ι α τις 

υπόλοιπες σχολές, θα αποκτούσαμε μια στέρεη βάση, ώστε να λάβουμε 

μια θετική απάντηση, δηλαδή σέ ποιες καί πόσες περίπου θέσεις εργα

σίας — γ ι α να χρησιμοποιήσω έναν χρηστικό καί χρήσιμο σήμερα δρο— 

ανταποκρινόταν ή λειτουργία τών επιμέρους, κατά ομάδες έστω, σχολών 

και ποια ήταν κ α τ ' άκολουθίαν τα προσφερόμενα κίνητρα. 

"Ενα παράδειγμα γ ια το συγκεκριμένο αύτο αίτημα είναι χρήσιμο 

εδώ. "Οταν μέ πρωτοβουλία του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη 

αναδιοργανώνεται ή Άβωνιάδα καί καλείται τελικά, υστέρα άπο προη

γούμενες αποτυχημένες ενέργειες, το 1753 στο πηδάλιο της ό Ευγένιος 

Βούλγαρης, ή παρουσία του προκαλεί πανελλαδικό συναγερμό. Χωρίς να 

περάσουμε σέ λεπτομέρειες, φαίνεται δτι ό αριθμός τών μαθητών πού 

συγκέντρωσε άπο δλα τα μέρη της Ε λ λ ά δ α ς ήταν πρωτοφανής γ ι α τους 

μέσους ορούς της εποχής. Φθάνουν περίπου τους 2 0 0 . 1 1 "Αν λάβουμε τ ώ ρ α 

υπόψη μας καί τήν λειτουργία άλλων αντίστοιχων σχολών σέ διάφορα μέ

ρη του ευρύτερου ελληνικού χώρου, δεν μπορούμε να αποφύγουμε Ινα 

δυσαπάντητο ερώτημα: Υ π ά ρ χ ε ι δυνατότητα να απορροφηθεί το υψηλό 

αυτό δυναμικό μετά τήν αποφοίτηση του σέ αντίστοιχες θέσεις εργασίας, 

καί ποιες είναι αυτές καί πότε δημιουργήθηκαν; 

Ή βαρύτητα πού δίνει, μια κατά προσέγγιση έστω απάντηση, στο 

εροοτημα είναι προφανής. Μας ευκολύνει να περάσουμε στον κοινωνικό 

πλέον ρόλο της παιδείας, πού είναι καί 6 τελικός στόχος σέ παρόμοια 

έρευνα. Καί αν μεν ή δυσκολία της απάντησης περιοριζόταν απλώς εδώ, 

τα π ρ ά γ μ α τ α δέν θα ήταν καί τόσο δυσάρεστα. Διαθέτουμε κάποια δεδο

μένα στα όποια να βασισθούμε καί άπο εκεί καί έπειτα το πρόβλημα με

τατίθεται στον εκάστοτε ερευνητή καί στην ικανότητα να επιλέξει τα κ α 

τάλληλα σχετικά δεδομένα, πού θα τον βοηθήσουν να επεξεργαστεί μέ 

επιτυχία τα δσα στοιχεία διαθέτει. 

10. Τα Ευρισκόμενα, ε.ά., σ. 39. 
11. Τα σχετικά: Τών Φώτων, ε.ά., σ. 111 κέ. 
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Ό επόμενος συλλογισμός τ ώ ρ α γίνεται αναπόφευκτος. *0 κ α τ ά συν-

θήκην «απόφοιτος» πρέπει να έχει, κ α τ ά τεκμήριο, πληροφορηθεί γ ι α τ ις 

ενδεχόμενες θέσεις εργασίας. Πρέπει, έξαλλου, να έ'χει υπόψη του ότι ή 

πρόσληψη του σε μια θέση θα είναι συνάρτηση των ικανοτήτων του κυ

ρίως, άφοΰ τα τυπικά προσόντα δεν ισχύουν εκ προοιμίου, ή εάν ισχύουν 

διαθέτουν σχετικώς μικρή δύναμη. Σ ε μιαν ανοργάνωτη, συνεπώς, και 

ανελεύθερη κοινωνία, ό επαγγελματικός συναγωνισμός θα παίρνει δια

στάσεις, καί ή τύχη τών υποψηφίων θα εξαρτάται άπο τα ουσιαστικά κυ

ρίως προσόντα. Ποιες είναι δμως οι διέξοδοι στις όποιες μπορεί να προ

σφύγει ό απόφοιτος, ώστε να εξασφαλισθεί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά : Μπορούμε να 

τις απαριθμήσουμε συνοπτικά: 

α) Καταρχήν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Χώρος αρκετά ευρύς 

με αναπτυξιακή προοπτική. Οι πληροφορίες πού συγκλίνουν άπο διάφο

ρες πλευρές, μαρτυρούν μάλλον γ ια έλλειψη, παρά γ ι α περίσσεια διδακτι

κού προσωπικού. Τόσο πού θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, δτι ό κλά

δος αυτός συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων. "Αν μάλιστα 

ό απόφοιτος διαθέτει καί επιμόρφωση στο 'Εξωτερικό, δεν υπάρχει περί

π τ ω σ η να δυσκολευθεί να βρει εργασία. 

β) Ό εκκλησιαστικός κλάδος. Το μορφωτικό επίπεδο τού κλήρου 

ανεβαίνει σταθερά, καί στα ανώτερα αξιώματα ή επιμόρφωση θεωρείται 

πλέον αναγκαία. 

γ) Ή γραμματεία, ε'ίτε κοσμική ε'ίτε εκκλησιαστική. Φυσικά, τον 

πρώτο λόγο έχουν εδώ οι Φαναριώτες με τις ηγεμονικές αυλές πού έχουν 

δημιουργήσει, προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολλαπλές ανάγκες, 

όσες έχει προκαλέσει ή ενεργός ανάμιξη τους στα της παιδείας γενικότερα. 

δ) 'Οποιασδήποτε μορφής ύπαλληλία. Αυτή είναι μια αδιερεύνητη 

κατηγορία, πού άφορα κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα καί ικανοποιεί 

ποικίλες ανάγκες της ανερχόμενης άστικοεμπορικής τάξης. 

Με αυτόν τον τρόπο διαγράφεται πλέον το καινούριο τοπίο της αγο

ράς εργασίας γ ια τους αποφοίτους της ανώτερης αυτής παιδείας. 

I I I 

Είναι προφανής ό πραγματιστικός χαρακτήρας πού έλαβε ευθύς εξ αρ

χής ή π ρ ώ τ η αυτή προσέγγιση στο θέμα. Φυσικό επομένως επακόλουθο 

είναι, στην συνέχεια, να προσφύγω στους αριθμούς καί να μιλήσω αναφε

ρόμενος σε αυτούς κυρίως, Οποιους καί όσους διαθέτουμε έως σήμερα. 

' Ε π ε ι δ ή όμως θεωρώ π ώ ς ή π ρ ώ τ η αυτή πρόσβαση πρέπει να έχει άρ-
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κετά θεωρητικό χαρακτήρα, περιορίζομαι, σε γενικότερες μόνον διαπιστώ

σεις, ή σπουδαιότερη από τις όποιες είναι ή ακόλουθη: 

"Αν λάβουμε ως βάση μια χρονική περίοδο γύρω άπα το 1800, κατά 

τήν όποια παρατηρείται έντονη άνθηση τών σπουδών, καί υπολογίσουμε 

έναν κατά εντελώς υποθετική προσέγγιση αριθμό αποφοίτων από τό σύ

νολο τών σχολών πού αναφέραμε πιο πάνω, στους οποίους να προσθέσουμε 

και τους κ α τ ' οίκον διδαχθέντες καί τους αυτοδίδακτους, είναι μάλλον 

βέβαιο οτι τό τελικό άθροισμα, στό όποιο θα καταλήξουμε, θα είναι εντε

λώς ασύμμετρο προς τίς θέσεις εργασίας, τίς όποιες θα είχε τήν δυνατό

τητα να προσφέρει ή κοινωνία του ελλαδικού χώρου στους κατόχους παι

δείας της βαθμίδας αυτής. Θα υπάρχει δηλαδή ενα σαφές πλεόνασμα απο

φοίτων. Τήν πραγματικότητα αυτή, ας μήν είμαστε επιεικείς να θεω

ρήσουμε, ότι δεν τήν εγνώριζαν όλοι εκείνοι όσοι μοχθούσαν γ ι α τις σπου

δές αυτές. 

Με τήν οπτική όμως αυτή, τό έρο)τημα στό όποιο είμαστε τώρα υπο

χρεωμένοι να σταθούμε είναι αρκετά όχληρό, αν Οχι σκληρό: Ποιος είναι 

ό λόγος γ ια τόν όποιον σπουδάζουν, χωρίς ασφαλή κίνητρα, πού να τους 

εξασφαλίζουν επαγγελματική π ρ ο ο π τ ι κ ή ; 

Σήμερα, πού ζούμε σε ένταση τό φαινόμενο τής επαγγελματικής απο

κατάστασης, έχουμε να δώσουμε μιαν απάντηση. Ή ειδικότητα τήν ο

ποία έσπούδασαν, καί στην όποια οδηγήθηκαν ενδεχομένως αναγκαστι

κά — γ ι α τους πολύ γνωστούς λόγους πού καθοδηγούν τόν υποψήφιο 

στις επιλογές— δεν είναι δεσμευτική, ώστε να τους απαγορεύει να στα

διοδρομήσουν σέ άλλη παρεμφερή εΐτε καί άσχετη ακόμη ειδικότητα. 

Ά ρ κ ε ΐ καί μόνον ότι διαθέτουν πτυχίο ανωτάτων σπουδών. 'Εκείνη τήν 

εποχή όμως; Τότε τ ίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει' γ ι α τόν πολύ απλό 

λόγο οτι οι σπουδές, καθώς διαπιστώσαμε καί με τήν περίπτωση τής 

'Ιόνιας 'Ακαδημίας, είχαν εντελώς γενικό χαρακτήρα, χωρίς φυσικά κα

μιά απολύτως ειδίκευση. Με αυτό τό δεδομένο, ό τότε απόφοιτος πλεονε

κτούσε απέναντι στον σημερινό: όλοι οι απόφοιτοι ήσαν έφοδιασαένοι υ,έ 

τίς 'ίδιες περίπου γνώσεις. 

Ε δ ώ όμως χρειάζεται ένα μικρό στάσιμο: Οι σχολές, ως γνοοστόν, 

είχαν π ρ ο σ ω π ο π α γ ή χαρακτήρα' καί ήταν φυσικό. Κάθε μία ξεχώριζε 

άπό τήν προσωπικότητα τοΰ κυρίως διδάσκοντος. Ή απουσία, εξάλλου, 

κεντρικής εξουσίας πού να ρυθμίζει τα τών σπουδών, άφηνε τόν χώρο 

ελεύθερο γ ια οποιασδήποτε μορφής διδασκαλία, ε'ίτε ως προς τό πεοιεχό-

μενο ε'ίτε ως προς τήν με^ο^ο. Λειτουργούν, ασφαλώς, ορισμένα βασικά 

δεδομένα, καθώς ή έμφαση στην Θεολογία καί στην γραμματική ( = γραμ-
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ματική + συντακτική) επεξεργασία των κειμένων. Και τα δύο είχαν δη

μιουργήσει παράδοση. Πέραν όμως άπο τον χώρο αυτό, οι παρεχόμενες 

δυνατότητες ήταν ευρύτατες και φυσικά ανεξέλεγκτες. ''Αν κατά καιρούς 

παρουσιάσθηκαν καταγγελίες γ ι α τυχόν παρεκκλίσεις άπο οποιασδήποτε 

μορφές ορθοδοξία, είχαν καθαρά χαρακτήρα προσωπικής αντιπαλότητας, 

πού δεν μας επιτρέπει να τις αναγάγουμε σε συστηματικό έλεγχο άπο μια 

εποπτεύουσα ανώτερη αρχή. Ε'ίτε έτσι, λοιπόν, ε'ίτε αλλιώς το περιεχό

μενο της διδασκαλίας είχε περίπου ενιαίο χαρακτήρα. Δεν υπάρχει συνε

π ώ ς διαφορά προσόντων γ ι α τους αποφοίτους. 

Με ολα αυτά τα δεδομένα, πού οδηγούν μάλλον στην αποτροπή και 

οχι στην προσέλκυση στην ανώτερη αυτή βαθμίδα, π ώ ς είναι δυνατόν να 

δικαιολογήσουμε τους αριθμούς αιχμής πού παρουσίασαν κ α τ ά καιρούς 

διάφορες σχολές, όπως π.χ. στην περίπτωση της σχολής της Χίου, γ ι α 

την όποια μαρτυρεΐται ό αδιανόητος γ ι α τήν εποχή αριθμός τών 600 

σπουδαστών, τον όποιον αδυνατεί ακόμη περισσότερο, φυσικά, να δικαιο

λογήσει ή παρουσία ενός μάλλον απρόσφορου βασικού διδάσκοντος, όπως 

είναι ό Αθανάσιος Πάριος, όταν ή σχολή οχι μόνον γιγαντώνεται κατά 

τήν περίοδο ακμής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, άλλα και έχει τήν όλό-

θερμη υποστήριξη τοΰ Κοραή; Δύσκολο, πολύ δύσκολο να οδηγηθεί κα

νείς σε μιαν ευλογοφανή απάντηση, αν δεν επιχειρήσει να διερευνήσει το 

πνεύμα της εποχής. 

IV 

Με ποιο τρόπο ; Για να φτάσουμε σε ενα κατά προσέγγιση εφικτό α

ποτέλεσμα, απαιτείται άπο μέρους μας μια σειρά άπο διαδικασίες, τις 

ακόλουθες: 

α) Να ξεχάσουμε 6,τι αποκαλούμε σήμερα τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

β) Ν α ξεχάσουμε ποιες κατηγορίες σχολών περιλαμβάνονται στην 

βαθμίδα αυτή. 

γ) Να ξεχάσουμε προγράμματα, κύκλους μαθημάτων και δλα τα 

σχετικά. 

δ) Να ξεχάσουμε τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας πού συνοδεύουν 

κάποια μαθήματα. 

ε) Να ξεχάσουμε τήν μέση συνήθως ηλικία τών σπουδαστών αυτών 

σήμερα. 

ζ) Να ξεχάσουμε τίτλους σπουδών και άλλη συναφή ορολογία. 
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Αυτά, τουλάχιστον, γ ια να μη βαρύνουμε εντελώς το κλίμα. "Οταν 

λοιπόν απαλλαγούμε άπο δλο αυτόν τον περιττό φόρτο, τότε και μόνον 

θα βρεθούμε σε θέση να εκτιμήσουμε, τί ήταν περίπου αύτη ή τριτοβάθμια 

εκπαίδευση γ ι α την εποχή. Τί ήταν, αλήθεια; 

Τίποτε άλλο, παρά ένας εντελώς ελεύθερος στίβος, στον όποιον ήταν, 

αντιστοίχως, εντελώς ελεύθερη και ή προσπέλαση. Τόσο ελεύθερη, δσο 

δεν θα μπορούσε να φαντασθεί κανείς γ ι α την εποχή. Ή μαρτυρία του 

Μοισιόδακα δεν άρκεΐ απλώς εδώ. άλλα και περισσεύει: « Ό ζηλωτής 

διδάσκαλος», γράφει σχετικά στην Απολογία του, «οφείλει προς τοις 

λοιποΐς να είναι άμφοτεροδέξιος, και ενώ παραδίδει τ α φιλοσοφικά, τηρών 

τους ώρισμένους ορούς τών π ρ α γ μ ά τ ω ν και την λοιπήν ζητουμένην ακρι-

βειαν, δεν αμελεί μήτε την φιλομάθειαν τών λοιπών ακροατών, λέγων αύ-

τοΐς δσα μόνα είναι κ α τ α λ η π τ ά τοις αύτοΐς και ομιλών αύτοΐς άεί μετά 

του ύφους του συνηθισμένου τοις αύτοΐς. Πόσοι όμιληταί περισσότεροι 

δεν εμελλον να συχνάζωσι τα σχολεία, πόσοι άκροαταί άλλοι δεν εμελλον 

να παρεγχωρώσιν άνά τάς παραδόσεις, αν αυτά τα σχολεία ήρμήνευον την 

Φιλοσοφίαν. ώς προεΐπον ανωτέρω, μετά τών προσηκουσών πράξεων, 

και αν μετέφερον αυτήν, καθώς και τα ευρωπαϊκά, δια τών πειραμάτων 

επί το αίσθητότερον;» Και ή κατάληξη μας οδηγεί στο απροσδόκητο: 

(( 'Εγώ νομίζω, π ώ ς και πολλοί τών κρατούντων, και αυτοί οι επισημό

τατοι κατά τόπους, ήθελον ενίοτε να βλέπΐοσιν αυτά τα ενδοξότατα θεά

ματα και να έπαινώσι, να προστατεύωσιν αυτά)). 1 2 

Δεν ε/ουμε κανέναν απολύτως λόγο να αμφισβητήσουμε την εικόνα 

πού μας χαρίζει ο Ί ίόσηπος. Π ώ ς . άλλωστε, να την αμφισβητήσουμε, 

όταν ή σκιά του, δπως είδαμε, μοιάζει να παρακολουθεί άπο κοντά, πολύ 

κοντά του. μάλιστα, τον άλλο βαρυσήμαντο μάρτυρα της εποχής, τον 

Δημήτριο Κ α τ α ρ τ ζ ή ; « 'Απτούς νέους πού 'ναι διωρισμένοι κ α τ ' έκλο-

γήν γ ια δάσκαλοι, ή απτούς άλλους όσοι θέλουν άπο γούστο να γένουν 

σοφοί)), θά παρατηρήσει στο «Σχέδιο Α γ ω γ ή ς » . 1 3 Έ τ σ ι πρέπει να συμ

βαίνει. Και ό ορός πού χρησιμοποιεί εδώ ό Καταρτζής, «γούστο», πρέ

πει να είναι με μεγάλη προσοχή διαλεγμένος. Τί σημαίνει όμως γούστο; 

Δεν χωρεί αμφιβολία π ώ ς ό άντιδιασταλτικος χαρακτήρας, τον όποιον 

έχει εδώ ό δρος. αναφέρεται στα άτομα πού σπουδάζουν χωρίς να έχουν 

συγκεκριμένο επαγγελματικό στόχο. Πρόκειται λοιπόν γ ι α άλλα, διαφο

ρετικά κίνητρα, άπο εκείνα στα όποια αναφερθήκαμε έως τώρα. 

12. "Ε.ά., σ. 32. 

13. Tà lÌvQiay.ójieva, ε.ά., σ. 36. 
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Ποιοι όμως μπορούν να εΐναι αυτοί καί από ποιες κοινωνικές ομάδες 

προέρχονται; Για να τους αναφέρει, εξάλλου, ό Καταρτζής δεν θα πρόκει

ται γ ια κάποιες μονάδες. Άλλοίμονο να δεχθούμε, π ώ ς μια κοινωνία πού 

αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μέσα σε ένα μάλλον ενθουσιαστικό γ ια 

την παιδεία κλίμα, υπολογίζει, με τα μέτρα του πιο στενόκαρδου εμπόρου, 

τις δαπάνες της σε απολύτως αυστηρή σύγκριση προς τίς αποδόσεις τους. 

'Αντιθέτως, μάλιστα, μερικά χρόνια αργότερα οι σχετικές μαρτυρίες π λ η 

θαίνουν μέσα από τις σελίδες του Λόγιου "Ερμη, πού παρακολουθεί συ

στηματικά τα θέματα παιδείας. 'Έχουμε το δικαίωμα να τους συνδέσου

με, ενδεχομένους, μέ τους συνδρομητές των έντύποον: Μήποος όμως τότε 

θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιο υπό διαμόρφωση αναγνωστικό κοι

νό ; Αύσχολο να δώσει κανείς απάντηση σε ερωτήματα αυτού τοΰ είδους, 

και μάλιστα άπο την θέση αυτή. "Ό σχετικός χώρος —στο αναγνωστικό 

κοινό αναφέρομαι π ά ν τ ο τ ε — παραμένει εντελώς αδιερεύνητος εοος σή

μερα. Οι δυσκολίες όμως αυξάνουν ακόμη περισσότερο τώρα. γ ι α έναν 

πρόσθετο λόγο. Ή παιδεία έχει γίνει πλέον opoc ζωής γ ια την νέα κοινωνία. 

Ή αστική εμπορική τάξη πού άνδρο^νεται πολιτισμικά κ ά τ ω , Οχι απλώς 

άπο τήν επίδραση της Δυτικής Ευρώπης, άλλα κ ά τ ω άπο την επιβολή της, 

νεοφώτιστη δπως είναι, έχει τήν έφεση να διευρύνει πολυεδρικά τα ενδια

φέροντα της γ ι α τήν παιδεία* νεόπλουτη, εξάλλου, έχει καί τήν δύναμη να 

τήν συνδράμει πλουσιοπάροχα. Αυτή, άλλωστε, σε εσχάτη ανάλυση, είναι 

και η ουσιαστική συνδρομή τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού: να αφυπνί

σει συνειδήσεις. 

Π ώ ς λοιπόν να μή στρέψει το ενδιαφέρον της ή έρευνα προς τήν νέα 

αυτή κατεύθυνση, ή οποία μπορεί ένδεχομ.ένο:>ς να τήν οδηγήσει προς ο,τι 

αποτελεί πλέον τον τελικό σκοπό των άναζητήσεον; της, δηλαδή το κοι

νωνικό σύνολο; Μπορούμε άραγε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, τα ά

τομα πού σπουδάζουν άπο «.yoUaton να αποτελέσουν το νήμα πού θα μας 

οδηγήσει να συνθέσουμε, ενα μέρος τουλάχιστον, άπο τον ιστό τής νέας 

αυτής κοινωνίας; Μία είναι ή νέα πραγματικότητα το^ρα: Για ένα πολύ 

μακρύ χρονικό διάστημα το σύνολο τής πνευματικής ζωής τοΰ Νέου Ε λ 

ληνισμού ήταν περιχαρακοομένο στους χώρους των εκπαιδευτηρίου. Τ α 

π ρ ά γ μ α τ α δμως τώρα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Ή ζύμωση και ή αν

θοφορία δέν θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτήριο. Αυτό χρησιμεύει α

πλώς ως στοιχείωση. Ή κατάλυση των διαχωριστικών γραμμών, πού εί

δαμε να διαπιστο')νει ό 'Το:>σηπος, μαρτυρεί γ ι α μιαν εντελώς νέα π ρ α γ μ α 

τικότητα: ή παιδεία αποκτά κοινωνική επένδυση καί κοινωνικό χαρα

κτήρα. 
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Και αξίζει πλέον να στρέψουμε την έ'ρευνα προς αυτήν την απολύτως 

συγκεκριμένη και ρεαλιστική κατεύθυνση. Θεωρώ δτι έχουμε κουρασθεί, 

ή μάλλον έχουμε άπαυδήσει πλέον, να ακούμε επαναλαμβανόμενα τα ϊδια 

και τ α 'ίδια περί ιδεολογικών κατευθύνσεων καί, φυσικώ τ ω λ ό γ ω . και 

περί επιδράσεων καί λοιπών π α ρ α γ ώ γ ω ν , τα όποια, άλλωστε, δεν κ α τ α 

λήγουν πουθενά, παρά στην περιττή αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Αυτή καί μόνο είναι ή φιλοδοξία του παρόντος δοκιμίου. 

ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

