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Ή Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων είναι ή πρώτη 
σχολή πού λειτούργησε στο ανώτατο πνευματικό ϊδρυμα τής 'Ηπείρου. Ή 
ίδρυσή της, καί ή ίδρυση τού Πανεπιστημίου γενικά, δεν άνταποκρινόταν 
μόνο σ’ ένα επιτακτικό εκπαιδευτικό αίτημα, άλλα αποτελούσε ταυτόχρονα 
άναγνώριση τής μακραίωνης πνευματικής προσφοράς των Ήπειρωτών 
στούς χρόνους τής δουλείας άλλα καί μετά τήν εθνική αποκατάσταση1 2.

"Οπως σημειώνεται στήν πρώτη Επετηρίδα τής Σχολής, «Ή πρωτεύου
σα τής ’Ηπείρου... άνεδείχθη κατά τούς σκοτεινούς αιώνας τής δουλείας τού 
γένους άξιόλογον κέντρον τού νεοελληνικού διαφωτισμού, τού παρασκευά- 
σαντος ψυχικώς τήν εθνικήν άνάστασιν. Εις τήν πνευματικήν καί ανθρωπι
στικήν παράδοσιν των χρόνων εκείνων έχει τάς ρίζας της ή έντονος φιλο- 
μάθεια καί ή άπαράμιλλος φιλογένεια των Ήπειρωτών, αιτινες άπέδωκαν 
καί μετά τήν άπελευθέρωσιν διακεκριμένους επιστήμονας εις τό έθνος καί 
γενναιοτάτους χορηγούς εις τά εκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά Ιδρύματα 
τής χώρας. Μέ ηθικόν κεφάλαιον τήν κληρονομιάν αύτήν φυσικόν ήτο νά

1. Τό κείμενο πού άκολουθεΐ άποτελεΐ τμήμα όμιλίας πού, μέ τήν Ιδιότητα τής κοσμητεύ- 
ουσας τής Φιλοσοφικής Σχολής καί τής προέδρου τοΰ Τμήματος 'Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας, 
παρουσίασα στις 25 ’Οκτωβρίου 1990, στήν 'Ημερίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής κατά τόν έορ- 
τασμό για τά 25 χρόνια άπό τήν ίδρυση τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων. ’Επειδή οΐ σχετικές 
όμιλίες δέν έχουν ώς το'ίρα έκδοθή, θεώρησα 6τι δέν θά ήταν ασκοπο νά δημοσιεύσω, έστω κα
θυστερημένα. τό τμήμα πού άναφέρεται στό έργο καί στους στόχους τής Φιλοσοφικής Σχολής, 
γιατί όρισμένες σκέψεις καί επισημάνσεις διατηρούν, νομίζω, πάντοτε τή σημασία τους. Ή  
ένταξή του στον τιμητικό τόμο στή μνήμη τής πρόωρα χαμένης άγαπητής συναδέλφου Φανής 
Μαυροειδή-Πλουμίδη άνταποκρίνεται στις άνησυχίες καί τό γενικότερο ένδιαφέρον της γιά 
τήν παιδεία.

2. Γιά τήν πνευματική προσφορά τής ’Ηπείρου καί των Ήπειρωτών, βλ. ένδεικτικά Μα
ρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ή  'Ήπειρος ατά χρόνια τής Τουρκοκρατίας καί ή έθνική 
άναγέννηση, Ιωάννινα 1982, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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άποβλέπη ή "Ηπειρος εις τήν άπόκτησιν Ιδιου άνωτάτου εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος πρός άναβίωσιν τής παλαιοτέρας πνευματικής αίγλης τής πρω- 
τευούσης της και πρός ίκανοποίησιν τού έμφυτου ζήλου των τέκνων της 
πρός προαγωγήν διά τής παιδείας...»3.

Δέν θά άναφερθώ στό Ιστορικό τής ίδρυσης τής Σχολής, πού έχει ήδη σέ 
άλλη συνάφεια έκτεθή διεξοδικό. ’Εδώ περιορίζομαι νά υπενθυμίσω δτι ή 
Φιλοσοφική Σχολή Ιδρύθηκε τό Νοέμβριο τού 1964 καί λειτούργησε κανο
νικά άπό τόν ’Ιανουάριο τού 1965, άρχικά ως Τμήμα τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί άπό τό επόμενο έτος ως άνε- 
ξάρτητη Σχολή.

Είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας δέν είναι μόνο μιά έορταστική έπέτειος' 
είναι ένας σταθμός πού μάς καλει σέ άπολογισμό, άλλά καί μιά άφετηρία γιά 
νέους προβληματισμούς καί προοπτικές. Στή γλώσσα τών άριθμών ή άνά- 
πτυξη τής Σχολής σ’ αυτό τό διάστημα είναι άναμφισβήτητη: τόν πρώτο χρό
νο δίδαξαν έξι καθηγητές, πού δέν άνήκαν όλοι οργανικά στή Σχολή μας4, τό 
1990 τά μέλη ΔΕΠ καί στά τρία Τμήματα ήταν 103 καί άπό αυτούς οί 28 ήταν 
καθηγητές πρώτης βαθμίδας. Τόν πρώτο χρόνο στή Σχολή φοίτησαν 216 φοι
τητές, τό 1990 περίπου 3.500. Στό διάστημα τών είκοσι πέντε χρόνων χορη
γήθηκαν πάνω άπό 6.000 πτυχία καί άπονεμήθηκαν 130 διδακτορικά διπλώ
ματα. Τά γνωστικά άντικείμενα πού διδάσκονται διευρύνθηκαν καί αύξήθη- 
καν σημαντικά, άν καί όχι πάντοτε ισόρροπα καί ορθολογιστικά, πάντοτε 
όμως μέ στόχο νά άνταποκρίνονται στά νέα αιτήματα τής έπιστήμης5.

Ό  άπολογισμός όμως δέν έκφράζεται μόνο μέ άριθμούς ούτε ή άνάπτυ-

3. Βλ. 'Επετηρίδα τοϋ Πανεπιστημιακόν έτους 1964-1965. Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης. Φύ.οσοφική Σχολή - Τμήμα Ίωαννίνων. έτος Α ' . ’Ιωάννινα 1965. σελ. 5. Ά ς 
σημειωθή πάντως δτι ή συμβολή τών Ήπειρωτών στην πνευματική αναγέννηση τού έθνους δέν 
χρονολογείται μόνο άπό τήν έποχή τού Διαφωτισμοί). Ήδη πολύ νωρίτερα είχε άρχίσει νά 
εκδηλώνεται τό ενδιαφέρον τους γιά τήν παιδεία, άλλά άναμφίβολα ή κίνηση τών Φώτων 
άσκησε άποφασιστική έπίδραση καί ένίσχυσε σημαντικά τις ΰπάρχουσες τάσεις, επιτάχυνε 
τούς ρυθμούς καί πολλαπλασίασε τις εκδηλώσεις. Βλ. σχετικά Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελε
κίδου. δπ. παρ.. κυρίως σελ. 12-22.

4. Βλ. σχετικά τήν 'Επετηρίδα τής Σχολής, δπ. παρ.. τ. Α ' (1965). σελ. 11-14: Οί πρώτοι 
καθηγητές πού δίδαξαν ήταν ό Στυλιανός Καψωμένος, πού διετέλεσε καί πρώτος πρόεδρος, 
καί ό Σταμάτης Καρατζάς. καθηγητές καί οί δύο τής Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 
καθώς καί ό Δημήτριος Λουκάτος. ό Θεοφάνης Κακριδής. ό Λάμπρος Χουσιάδας καί ή Χρι
στίνα Δεδούση. Γιά τό επόμενο έτος. βλ. τ. Β ' (1966). σελ. 5-10 καί 13-16.

5. Βλ. τούς ως τώρα έκδεδομένους 'Οδηγούς Σπονδών τών τριών Τμημάτων τής Σχολής, 
δπου όνομαστικός κατάλογος τοϋ διδακτικού προσωπικού τών Τμημάτων καί τά διδασκόμε
να μαθήματα.



ξη διαπιστώνεται μόνο μέ ποσοτικά μεγέθη. Τό καίριο έρώτημα πού πρέπει 
νά θέσουμε αυτή τή στιγμή-σταθμό στην εξέλιξη τοΰ Πανεπιστημίου μας 
είναι άν oi άνθρωπιστικές επιστήμες, πού μιά Φιλοσοφική Σχολή θεραπεύει, 
βρήκαν ώς τώρα εδώ τή σωστή τους έκφραση' άν ή Σχολή στο σύνολό της 
συνέβαλε μέ τή διδασκαλία καί τήν έρευνα στήν άνάπτυξη των άντίστοιχων 
επιστημονικών κλάδων' άν ώς καθηγητική κυρίως σχολή άνταποκρίθηκε 
στον εκπαιδευτικό της ρόλο. Ά ν δηλ. προσέφερε τήν άπαιτούμενη επιστη
μονική καί επαγγελματική κατάρτιση στούς αύριανούς επιστήμονες, στούς 
αύριανούς καθηγητές τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καί στούς άρχαιολό- 
γους. Κι άκόμη, ποιές είναι οί προοπτικές καί οί μελλοντικοί στόχοι πού 
πρέπει νά χαράξει.

Γιά νά άπαντήσουμε σ’ αύτά τά καίρια ερωτήματα, πρέπει νά επιχειρή
σουμε νά δούμε γενικότερα τό πρόβλημα, νά δούμε δηλ. ποιά είναι ή κατά
σταση τών άνθρωπιστικών επιστημών καί τών άνθρωπιστικών σπουδών σέ 
διεθνές επίπεδο. Γιατί δέν μπορούμε νά ξεχωρίσουμε τό έργο καί τήν τύχη 
τής Φιλοσοφικής Σχολής Ίωαννίνων άπό τήν κατάσταση καί τό μέλλον τών 
άνθρωπιστικών σπουδών όχι μόνον στή χώρα μας άλλά καί διεθνώς.

Τά τελευταία όμως χρόνια παρατηρεΐται σημαντική κάμψη στις άνθρω- 
πιστικές σπουδές. Οί λόγοι είναι πολλοί, εξωγενείς καί ενδογενείς, πολιτι
κοί, κοινωνικοί, οικονομικοί καί πνευματικοί, πού δέν έχουν επηρεάσει μό
νο τίς άνθρωπιστικές σπουδές άλλά έχουν προκαλέσει τήν άνατροπή πα
λαιών άξιών καί άρχών, χωρίς νά έχουν πάντα επιτύχει τήν άντικατάστασή 
τους μέ νέες. Τό θέμα είναι μεγάλο καί πολυσύνθετο καί δέν είναι δυνατόν 
νά έξεταστή στο πλαίσιο τής σύντομης αύτής παρουσίασης. Περιορίζομαι 
μόνο νά αναφέρω όρισμένες καθαρά επιστημονικές αιτίες.

"Ώς ένα βαθμό ή κάμψη οφείλεται στήν άνάπτυξη τής τεχνολογίας, πού 
διηύρυνε τίς γνώσεις μας άλλά καί τή δυνατότητα επικοινωνίας. Ή γοητεία 
πού άσκούν καί οί δυνατότητες πού παρέχουν οί εφαρμοσμένες επιστήμες 
καί ή νέα τεχνολογία έστρεψε διεθνώς τό ενδιαφέρον άξιόλογου επιστημο
νικού δυναμικού καί ιδιαίτερα τών νέων προς τίς θετικές επιστήμες, δηλ. 
προς αύτό πού άντιπροσωπεύει τό μέλλον —καί ή μελέτη τού παρελθόντος, 
ή ενασχόληση μέ τίς άνθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαίτερα μέ τίς κλασικές 
σπουδές, τή Φιλολογία, τήν Ιστορία καί γενικά τήν άρχαιογνωσία, περιορί
στηκε σημαντικά καί, θά έλεγα, έπικίνδυνα γιά τήν μελλοντική τους εξέλιξη. 
Σ’ αύτό συνέβαλε καί τό γεγονός ότι πολλοί κλάδοι τών άνθρωπιστικών 
σπουδών, «βεβαρημένοι άπό τή συσσώρευση καινούργιων γνώσεων», όπως 
παρατηρεί ό Fernand Braudel6, δέν μπόρεσαν νά οργανωθούν καί νά άνανε-

6. F. Braudel. Merits sur I'Histoire. Παρίσι 1969, σελ. 41 κέ. = Μελέτες γιά τήν Ιστορία,
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ώσουν τήν προβληματική καί τις μεθόδους τους, καί τούτο έπέτεινε άκόμη 
περισσότερο τήν κρίση.

Ή  κρίση αύτή ήταν ώς ένα σημείο αναπόφευκτη. Ή  καλπάζουσα τεχνο
λογική πρόοδος καί ή ταχύτητα τών μέσων επικοινωνίας έχει σάν άποτέλε- 
σμα νά κατακλυζόμαστε διαρκώς καί μέ όλοένα ταχύτερο ρυθμό άπό νέες 
γνώσεις, νέα δεδομένα, νέα ή ξενόφερτα στοιχεία, τά όποια δέν προλαβαί
νουμε νά τά ένσωματώσουμε στήν προϋπάρχουσα πολιτιστική μας άποσκευή 
καί νά τά άφομοιώσουμε, ώστε πραγματικά νά επιτύχουμε μέ άντίστοιχο 
ρυθμό τήν άνανέωση, δημιουργώντας μιά νέα σύνθεση πού νά μάς άντιπρο- 
σωπεύει. Δυστυχώς συχνά, συνεπαρμένοι άπό τό καινούργιο ή άπό μιά λαν
θασμένη άντίληψη τής έννοιας τής προόδου, ξεχνούμε ότι δέν μπορεί νά 
υπάρξει μέλλον χωρίς τό παρελθόν καί ότι κάθε νέα δημιουργία έμπεριέχει 
καί στοιχεία τής συντήρησης, όπως παρατηρεί καί ό Claude Levi-Strauss7. 
Μόνον τότε έξασφαλίζεται ή άπαραίτητη γιά τήν ίδια τήν υπόσταση τού 
άνθρώπου συνέχεια. Γιατί ή άληθινή πρόοδος προϋποθέτει τή σύνθεση, τό 
άβίαστο συνταίριασμα τών νέων δεδομένων μέ τή συσσωρευμένη γνώση καί 
έμπειρία τού παρελθόντος, άπαιτεί τήν Ισορροπία άνάμεσα στήν παράδοση 
καί τό νεωτερισμό*. Ή  τεχνική πρόοδος, παρά τις εκπληκτικές δυνατότητες 
πού προσφέρει, δέν μπορεί νά ικανοποιήσει τήν άνάγκη τού άνθρώπου γιά 
αυτογνωσία, τήν υπαρξιακή άνάγκη γιά γνώση καί παιδεία. Οί κοινωνίες 
πού τό άγνοοΰν δέν έχουν τή δυνατότητα νά προοδεύσουν πραγματικά.

Ή  διεθνής, καί όχι μόνον ή ευρωπαϊκή, έπιστημονική κοινότητα συνει
δητοποίησε ώς ένα βαθμό έγκαιρα τον κίνδυνο πού περικλείει ή ύποβάθμι- 
ση τών άνθρωπιστικών σπουδών, γι’ αυτό αίσθάνθηκε τήν άνάγκη νά στραφή 
ή παιδεία καί πάλι πρός τόν άνθρωπο. Έτσι παρατηρεΐται ήδη σέ διεθνή 
κλίμακα μιά θετική άντίδραση στήν κρίση τών άνθρωπιστικών σπουδών καί 
σαφής στροφή πρός τή μελέτη τής πολιτιστικής κληρονομιάς, ή όποια άπο- 
τελεΐ σταθερό σημείο άναφοράς μέσα σέ ένα κόσμο πού διαρκώς άλλάζει9.

έλλην. μετάφρ. ΕΜΝΕ, ΜΝΗΜΩΝ 1986 (Θεωρία καί Μελέτες 7), κυρίως τό κεφάλαιο «Ή Μα- 
κρά Διάρκεια», σελ. 15 κέ.

7. Ή  θέση αύτή είναι διάχυτη ατά έργα τοϋ Claude Levi-Strauss. Βλ. π.χ. Race et Histoire, 
UNESCO 1952, έλλ. μετάφρ. Φυλές καί 'Ιστορία, δ ' έκδ., ’Αθήνα 1987.

8. Τό πρόβλημα τής παράδοσης καί τής άνανέωσης άποτέλεσε άντικείμενο είδικοΰ συμ
ποσίου στά πλαίσια τών μελετών γιά τή ΝΑ Ευρώπη. Βλ. τά Πρακτικά στό συλλογικό τόμο 
Tradition et Innovation dans la culture des pays du Sud-Est Europeen. Colloque tenu les II et 
12 septembre a Bucarest a I'occasion de la D ie Assemblee Generate du «Comite International 
de Philosophic et des Sciences Historiques». Bucarest 1969, δπου ένδιαφέρουσες σκέψεις καί 
έπισημάνσεις γιά διάφορες έποχές καί περιοχές τών Βαλκανίων.



Στην Ελλάδα, όπου οί καινούργιες τάσεις έρχονται πάντα μέ κάποια κα
θυστέρηση. αυτή ή στροφή δέν έχει ακόμη πραγματοποιηθή σέ Ικανοποιητικό 
βαθμό' θά χρειαστή επομένως νά επιταχύνουμε τούς ρυθμούς και τις προσ
πάθειες μας. Καί γιά τον πρόσθετο, πολύ ουσιαστικό, λόγο ότι για τούς 
Έλληνες ή μελέτη τοϋ παρελθόντος καί ή ενίσχυση τών άνθρωπιστικών 
σπουδών δέν είναι μόνο επιστημονικό αίτημα, άλλα καί άνάγκη εθνική, άφοΰ 
ή άρχαία καί ή μεσαιωνική πολιτιστική κληρονομιά άποτελεΐ τή βάση τής 
εθνικής μας ταυτότητας. Αυτή ή εθνική άνάγκη δέν πρέπει βέβαια νά θεω
ρηθεί ώς άγονος έθνικισμός. Γιατί συχνά, ήθελημένα ή άθέλητα, άπό άγνοια 
ή άπό προσκόλληση σέ θεωρητικές κατασκευές, γίνεται αυτή ή σύγχυση. Ή 
υπέρβαση κάθε μορφής εθνοκεντρισμού, ή ένταξη επί μέρους δεδομένων σέ 
ευρύτερα πλαίσια καί ή προσπάθεια καθορισμού τών άλληλεξαρτήσεων καί 
τών άλληλεπιδράσεων, είναι στόχοι έπιστημονικά σωστοί καί έπιβεβλημένοι, 
γιατί συμβάλλουν στήν καλλίτερη ερμηνευτική προσέγγιση τού υπό εξέταση 
θέματος9 10 11, άλλά άσφαλώς δέν πρέπει νά οδηγούν στήν ύποβάθμιση τού έθνι- 
κού παράγοντα, τής εθνικής ιστορίας καί τών πολιτιστικών στοιχείων πού 
προσδιορίζουν τήν ιδιαιτερότητα κάθε λαού.
, Ή κρίση τών άνθρωπιστικών σπουδών σέ διεθνές έπίπεδο ήταν άναπό- 
φευκτο νά έπηρεάσει τήν πορεία καί τό έργο τής Φιλοσοφικής Σχολής Ίω
αννίνων, πού είχε έπιπλέον νά άντιμετωπίσει, ήδη άπό τήν ίδρυσή της, ποι
κίλες εγγενείς δυσκολίες: στά πρώτα κρίσιμα γιά τή διαμόρφωση καί τήν 
έδραίωσή της χρόνια άναπτύχθηκε κάτω άπό ιδιαίτερα άντίξοες πολιτικά 
καί εθνικά περιστάσεις, καί ώς σήμερα άκόμη άντιμετωπίζει δυσλειτουργίες 
καί όξύτατα προβλήματα πού άνακύπτουν άπό άκατάλληλα θεσμικά πλαί
σια, έκπαιδευτικά συστήματα καί προγράμματα, τά όποια άλλάζουν άρρυθ
μα καί συχνά άνεξέλεγκτα. ’Από κεΐ πηγάζουν πολλές έλλείψεις καί άδυνα- 
μίες. Γιατί συχνά τά μέτρα γιά τήν παιδεία είναι πρόχειρα καί άποσπα- 
σματικά, χωρίς νά συνειδητοποιούμε δτι κάθε μέτρο γιά τήν έκπαίδευση τών 
νέων πού άποφασίζεται σήμερα υποθηκεύει τό μέλλον κατά τρόπο άμεσο καί 
άναπόφευκτο, όπως τονίζει ή Jacqueline de Romilly".
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9. Είναι χαρακτηριστικό δτι στό Διεθνές Συνέδριο πού εγινε στή Αίλλη τής Γαλλίας στις 
14-16 Μαρτίου 1990 μέ Θέμα «L'Europe des Etudes. L'Enseignement Superieuren Europe», και 
τό όποιο τελούσε υπό τήν αιγίδα τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τονίστηκε Ιδιαίτερα ή άνάγκη 
νά στραφή ή Παιδεία πρός τις άνθρωπιστικές σπουδές καί τά πολιτιστικά άγαθά καί νά μην 
περιορίζεται μόνο στις τεχνικές γνώσεις.

10. Πρβλ. τις έπισημάνσεις μου στά Πρακτικά A  ' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ή  
Ιστορία τής Πρέβεζας» (Πρέβεζα 22-24 Σεπτεμβρίου 1989), Πρέβεζα 1993, σελ. 2.

11. Jacqueline de Romilly. L 'enseignement en detresse, Παρίσι (έκδ. Juliard) 1984, σελ. 8:
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'Ωστόσο, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες καί αντιξοότητες πού έπισημά- 
ναμε καί πού κατά κύριο λόγο όφείλονται είτε στή διεθνή κρίση των άνθρω- 
πιστικών σπουδών είτε στην περιρρέουσα κοινωνική καί πνευματική άτμό- 
σφαιρα αύτοΰ τοϋ τέλους τού αιώνα στήν Ελλάδα, παρά τίς γενικότερες δυ
σμενείς συγκυρίες καί τίς άδυναμίες τού θεσμικού πλαισίου καί τών έκά- 
στοτε έκπαιδευτικών συστημάτων, ή Σχολή στό σύνολό της προσπάθησε νά 
άνταποκριθή δσο τό δυνατόν καλλίτερα στις διδακτικές καί έπιστημονικές 
ύποχρεώσεις της, όχι μόνον ώς έκπαιδευτικό ίδρυμα άλλά καί ώς έρευνητι- 
κή μονάδα, καί ταυτόχρονα άποτελει φυτώριο νέων έπιστημόνων. Ωστόσο 
πρέπει άκόμη πολλά νά γίνουν καί γιά τή βελτίωση τής παρεχόμενης γνώ
σης, πού παρουσιάζει ούσιαστικές καί βασικές άδυναμίες καί ελλείψεις, καί 
γιά τήν άνάπτυξη τοϋ έπιστημονικοΰ δυναμικού καί τής έρευνας.

Γιά τήν ούσιαστική βελτίωση καί τήν καλλίτερη άπόδοση τοϋ έπιστημο- 
νικοΰ καί παιδευτικού μας έργου πρέπει νά προσπαθήσουμε νά έπιτύχουμε 
μιά ορθολογιστικά διαρθρωμένη καί περισσότερο άποδοτική οργάνωση τής 
παρεχόμενης γνώσης12. Ή παρατηρούμενη γενικότερα τάση γιά υπερβολική 
κατάτμηση τών γνωστικών άντικειμένων διδασκαλίας ενέχει τόν κίνδυνο νά 
δώσει ατούς φοιτητές αποσπασματική καί όρισμένες φορές λανθασμένη 
εικόνα τοϋ συνόλου, τής έξέλιξης καί τής προβληματικής του, χωρίς, σέ 
άντιστάθμισμα, νά τούς δίνει πάντα τή δυνατότητα νά έμβαθύνουν σ’ ένα συ
γκεκριμένο πρόβλημα καί νά άποκτήσουν σωστή μέθοδο. Ό  κατακερματι-

«...tout ce qui se decide en ce qui conceme la formation des enfants ou des jeunes aboutit. quelles 
que soient les mesures prises ailleurs. bonnes ou mauvaises. a preparer l'avenir de fa^on directe 
et ineluctable». Τό έργο αυτό είναι κραυγή άγωνίας γιά τό μέλλον τής έκπαίδευσηξ καί ειδι
κότερα τών κλασικών σπουδών.

12. Τό πρόβλημα τής παρεχόμενης σήμερα γνώσης δέν είναι πρόβλημα μόνο τής Σχολής 
μας ούτε μόνο τών ελληνικών πανεπιστημίων. Έ χει άπασχολήσει τόν έπιστημονικό κόσμο διε
θνώς γιά τούς λόγους πού έπισημάναμε πιό πάνω. Διακεκριμένοι έπιστήμονες καί στοχαστές 
έξέφρασαν τίς άνησυχίες τους γιά τό μέλλον τής έκπαίδευσης καί τής έπιστημονικής έρευνας. 
Βλ. σχετικά τό έργο τής Jacqueline de Romilly. πού προανέφερα (βλ. παραπάνω, σημ. 11), δπου 
ή συγγραφέας, διεθνούς φήμης έλληνίστρια, μελετά τά φαινόμενα δυσλειτουργίας σέ δλες τίς 
βαθμίδες τής έκπαίδευσης καί επισημαίνει τό μεγάλο κίνδυνο πού ένέχει γιά τό μέλλον τής 
Παιδείας ή ύποβάθμιση τών άνθρωπιστικών σπουδών. Βλ. επίσης δσα επισημαίνει στά δύο 
έργα του ό μεγάλος Γάλλος μαθηματικός Laurent Schwartz. La France en mai 1981: 
I'enseignement et le developpement scientifique. Παρίσι (La documentation fran^aise) 1981 καί 
Pour sauver I ’Universite. Παρίσι 1983. δπου μελετά άπό τή σκοπιά τής άριστερής διανόησης 
καί τών θετικών έπιστημών τήν κατάσταση τών πανεπιστημίων στή Γαλλία καί τίς άδυναμίες 
τού συστήματος, καί προτείνει όρισμένα μέτρα.



σμός και ή άσυνέχεια τής παρεχόμενης γνώσης εμποδίζει την άπόκτηση τής 
απαραίτητης επιστημονικής υποδομής καί πολλές φορές προκαλεΐ σύγχυση 
στους νέους για τις επιλογές τους, μέ σοβαρές επιπτώσεις γιά τη μετέπειτα 
σταδιοδρομία τους.

Παράλληλα πρέπει ή Σχολή νά ένισχύσει καί νά άνανεώσει τη μελέτη τών 
έπιστημονικών κλάδων πού θεραπεύει, προσαρμόζοντας τά προγράμματα, 
τις μεθόδους καί την προβληματική τους στά αιτήματα τών καιρών, χρησι
μοποιώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες πού ή τεχνική πρόοδος παρέχει. 
Είναι άνάγκη ακόμη, γιά νά καταρτίσει τούς αυριανούς φιλολόγους καί επι
στήμονες μέ κλασική παιδεία, νά αντιμετωπίσει συνολικά τό πρόβλημα τών 
ελληνικών σπουδών, τό πρόβλημα ιδιαίτερα τής διδασκαλίας τών άρχαίων 
ελληνικών στά πλαίσια ενός όλοκληρωμένου σχεδιασμοΰ, πού νά περιλαμ
βάνει καί τή δευτεροβάθμια έκπαίδευση. Γιατί αποτελεί άντικειμενική δυσ
κολία ή έλλειψη έπαρκοΰς προετοιμασίας τών φοιτητών στά κλασικά γράμ
ματα'3.

Γιά νά μην είμαστε όμως μόνο δέκτες τών νέων ρευμάτων καί γιά νά συμ
μετέχουμε αποτελεσματικά στήν ανανέωση τής επιστήμης χρειάζεται πάνω 
από δλα νά ένισχυθή ή έρευνα. Καί δέν μιλούμε γιά την έρευνα σέ άτομικό 
επίπεδο, όπου είναι άναμφισβήτητα πολύ σημαντικές οί άτομικές συμβολές 
καί ή έρευνητική προσφορά τών μελών τής Σχολής, τών όποιων ή επιστη
μονική δραστηριότητα συμβάλλει χωρίς άμφιβολία καί στον έκσυγχρονισμό 
καί τή βελτίωση τής παρεχόμενης γνώσης καί τής διδασκαλίας. ’Αλλά εκείνο 
πού απαιτείται είναι ό συντονισμός σέ συλλογικό επίπεδο, είναι ή δημιουρ
γία κέντρων έρευνητικών μέσα στις Σχολές καί στά Τμήματα —καί εδώ χρει
άζεται όπωσδήποτε ή υποστήριξη καί ή άρωγή τής Πολιτείας. Ή λειτουργία 
έρευνητικών κέντρων στή Σχολή μας θά συμβάλει στήν επιστημονική άνά- 
πτυξη καί τήν άξιοποίηση τού ύπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού, καί 
τούτο θά έχει σάν άμεση συνέπεια νά περιορίσει σημαντικά τή διάσπαση τών
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13. ’Αξίζει νά άναφέρω 6τι στή Βουλγαρία λειτουργεί άπό χρόνια ένα Πενταετές Κλασικό 
Γυμνάσιο στή Σόφια (καί. όπως μέ πληροφόρησαν, πρόκειται νά ίδρυθή καί δεύτερο στό Βε- 
λίκο Τίρνοβο. Ισως καί τρίτο στή Βάρνα), όπου κάθε χρόνο είσάγονται 80 μαθητές μέ αύστηρά 
κριτήρια. Έκεΐ διδάσκονται έπί πέντε χρόνια άρχαΐα ελληνικά καί λατινικά, καθώς καί άρχαία 
ελληνική καί ρωμαϊκή Ιστορία, προϊστορική καί κλασική άρχαιολογία. ξένη γλώσσα καί άλλα 
συναφή μαθήματα. νΕτσι οι νέοι προετοιμάζονται σωστά γιά νά είσαχθοϋν στό Πανεπιστήμιο 
καί νά γίνουν κλασικοί φιλόλογοι καί άρχαιολόγοι, πού θά στελεχώσουν άνάλογες υπηρεσίες, 
καί έπιστήμονες-έρευνητές. Μελαγχολεί κανείς όταν συγκρίνει τήν όργάνωση τών κλασικών 
σπουδών στήν Ελλάδα, όπου ή άρχαία έλληνική γλώσσα δέν συνδέεται μόνον μέ τό Ιστορικό 
μας παρελθόν, άλλά είναι ή ρίζα καί ή βάση τής νέας έλληνικής.
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δυνάμεων στό χώρο τής ερευνάς. Ταυτόχρονα δμως θά όλοκληρώσει και θά 
δικαιώσει και τόν παιδευτικό χαρακτήρα τής Σχολής, άφοϋ θά δώσει τή δυ
νατότητα σέ νέους άνθρώπους νά μυηθοϋν στην έρευνα καί στην επιστημο
νική δημιουργία. Αυτή ή προσπάθεια θά ύλοποιηθή πολύ πιό εύκολα μέσα 
σέ ένα γενικό πλαίσιο όργάνωσης τών μεταπτυχιακών σπουδών, πού πρέπει 
δσο τό δυνατόν γρηγορότερα νά εφαρμοστή, γιατί ήδη έχει χαθή πολύτιμος 
χρόνος μέ αποτέλεσμα νά μήν άξιοποιείται ή καί νά χάνεται ένα μέρος άπό 
τό επιστημονικό δυναμικό. Παράλληλα ή έρευνα πρέπει νά συνδεθή μέ τή 
διεθνή έπιστήμη καί νά υπάρξει συνεργασία τής Σχολής σέ κοινά προγράμ
ματα μέ ξένες Σχολές καί έπιστημονικά κέντρα καί Ιδιαίτερα μέ τά μέλη τής 
ευρωπαϊκής έπιστημονικής κοινότητας14. Γιατί ή έπιστήμη δέν μπορεί νά 
υπάρξει ούτε νά προχωρήσει άπομονωμένη’ χρειάζεται πάντοτε καί Ιδιαίτε
ρα στήν εποχή μας τήν έπικοινωνία καί τή συνεργασία, καί δχι μόνο σέ πλαί
σια έθνικά.

"Ηδη τό 1964 ό τότε Υπουργός Παιδείας Λουκής ’Ακρίτας μέ πολλή διο
ρατικότητα έλεγε στά έγκαίνια τής Σχολής: Ή  Φιλοσοφική Σχολή «αποτελεί 
τόν πρώτο πυρήνα μιας μεγάλης πανεπιστημιακής μονάδος, ή όποια... μέσα 
εις τόν εύρύτερον ευρωπαϊκόν χώρον, δπου σήμερα είναι ένταγμένη ή 
Ελλάς, έχει σκοπόν νά άνασυνδέση τόν ελληνικόν πολιτισμόν μέ τόν πολι
τισμόν τής Ευρώπης»15. Διαπίστωνε δηλ. τότε δτι ή χώρα μας άνήκε καί 
πνευματικά στήν Ευρώπη, δπου έμελλε νά ένταχθή οικονομικά καί πολιτικά 
δέκα έξι χρόνια άργότερα, καί δτι μόνο μέσα σ’ αυτό τό πλαίσιο ή ελληνική 
έπιστήμη, επομένως καί τό Πανεπιστήμιό μας, θά μπορούσαν νά έπιτελέσουν 
τούς σκοπούς τους, αίτημα πού σήμερα γίνεται άκόμη πιό επιτακτικό.

’Αλλά στήν ενωμένη Εύρώπη, πού στίς ημέρες μας οίκοδομεΐται, πρέπει 
νά διατηρήσουμε τήν εθνική μας ταυτότητα, βασικό στοιχείο τής όποιας 
είναι ή Ιστορική συνείδηση16. Ή  Φιλοσοφική Σχολή Ίωαννίνων, δπως άλλω
στε καί οί άλλες όμοειδεΐς Σχολές τής χώρας, πού έκπαιδεύουν τούς αύρια- 
νούς δασκάλους τής νέας γενιάς, φέρουν τό κύριο βάρος αύτής τής προσ

14. Τά τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες στον τομέα αύτό καί έχει ήδη 
άρχίσει έποικοδομητική συνεργασία μέ άλλους συναφείς έπιστημονικούς φορείς τής Ευρώπης. 
’Αλλά πρόκειται κυρίως γιά άτομικές πρωτοβουλίες καί όχι γιά γενικότερη, συντονισμένη πο
λιτική.

15. Βλ. ’Επετηρίδα τής Σχολής, δπ. παρ.. έτος Α ' (1965). σελ. 23.
16. Στό Συνέδριο «L’Europe des Etudes. L’Enseignement Superieur en Europe», πού προ- 

ανέφερα (βλ. παραπάνω, σημ. 9), τονίστηκε άκριβώς ή άνάγκη συνεργασίας καί γνωριμίας τού 
«άλλου», άλλά καί ή άνάγκη νά διαφυλαχθή μέσα στήν ένωμένη Εύρώπη ή Ιδιαιτερότητα καί 
ή έθνική ταυτότητα κάθε λαού' καί υπογραμμίστηκε δτι αυτό είναι κυρίως έργο τής Παιδείας.



πάθειας. Είτε τό θέλουμε εϊτε δχι, είτε μάς τό Αναγνωρίζουν είτε δχι, είμα
στε, έμεις οί δάσκαλοι, οί θεματοφύλακες μιας μεγάλης παράδοσης καί αυτό 
τό πολιτιστικό άγαθό όφείλουμε νά τό διαφυλάξουμε καί νά τό μεταδώσου
με στους νέους.

Πιστεύω άκόμη δτι ως μέλη τής πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει νά 
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γιά τήν Ανάπτυξη τής Σχολής καί των έπι- 
στημονικών κλάδων πού θεραπεύουμε. Γιατί, δπως τόνισε πριν Από λίγα 
χρόνια ό Laurent Schwartz: «Δέν ύπάρχει παράδειγμα χώρας Ανεπτυγμένης 
πού νά έχει ύπανάπτυκτο Πανεπιστήμιο* ή ύποβάθμιση τού Πανεπιστημίου 
μάς όδηγει στην ύπανάπτυξη, στην Απώλεια τής έθνικής μας ταυτότητας καί 
τού πολιτισμού μας»17.
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17. L. Schwartz, Pour sauver lVniversit6, Παρίσι 1983, σελ. 18-19: «II n’y a pas d’exemple 
de pays d£velopp£ ayant une Universite sous-d£veloppee: la degradation de rUniversitd nous 
conduit au sous-developpement. a la perte de notre identity nationale et de notre culture...».
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ET LA CRISE DES SCIENCES HUMAINES

par
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Le present article est une partie du discours prononce le 25 octobre 1990 
lors des manifestations pour le 25e anniversaire de Γ Universite de Jannina.

Apres une breve introduction sur la fondation et les activites de la Faculte 
des Lettres de notre Universite, l’auteur souligne les problemes et les 
difficultes que la Faculte a envisages durant ce quart de siecle pour accomplir 
son oeuvre d'enseignement et de recherche. Elle essaie d'en preciser les causes, 
en liaison avec I’etat actuel des sciences humaines, qui passent a present une 
crise profonde a l'echelle Internationale. Les raisons en sont complexes et 
d’origine diverse (comme p. ex. celles provenant des mesures et des reformes 
d’enseignement mal ou insuffisammant etudiees); l’auteur essaie en parti- 
culier de mettre en relief les facteurs scientifiques et culturels qui ont provo- 
que cette crise: d'une part le grand progres de la technologie qui a absorbe 
une grande partie du plus important potentiel scientifique; d’autre part le fait 
que les sciences humaines, trop chargees par de nouvelles connaissances qui 
s’ accumulent a un rythme accelere, n’ont pas eu le temps de les assimiler 
pour arriver a une nouvelle synthese, ainsi qu’au renouvellement de leur 
problematique et de leurs methodes. II y a done un probleme d’equilibre entre 
la tradition et 1’innovation; il faut savoir s’adapter aux exigences de notre 
epoque. profiter de grandes possibilites qu’offrent les progres techniques, 
mais en meme temps conserver notre culture, notre patrimoine culturel, qui 
est la base de notre identite nationale — et ceci est l’oeuvre surtout d’une 
Faculte des Lettres et en general de I’enseignement.

L’ auteur formule par la suite certaines propositions concemant 1’activite 
et le renouvellement de I’enseignement et de la recherche dans le cadre de 
notre Faculte. Elle souligne la necessite d’une collaboration etroite et suivie 
avec d’autres institutions europeennes, ainsi que la necessite de creer des 
centres de recherche.
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