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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΑΤΖΑ

Μιά διαπανεπιστημιακή έπιτροπή από συναδέλφους, φίλους καί 
μαθητές τοΰ Καθηγητή Σταμάτη Καρατξα πήρε την πρωτοβουλία νά 
τιμήσει μέ ένα έπιστημονικό αφιέρωμα τον ξεχωριστό πανεπιστημιακό 
δάσκαλο και έρευνητή τής νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας.

Ό  τόμος, πού προγραμματίζεται νά καλύψει έκταση 500 σελ. 
περίπου, θά περιέχει πρωτότυπες έπιστημονικές έργασίες συναδέλ
φων, φίλων καί μαθητών τοΰ τιμώμενου, γιά θέματα νεοελληνικοΰ 
πολιτισμού και κυρίως νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας άπό 
τις πρώτες άρχές ώς τις μέρες μας.

Ή δαπάνη τής έκδοσης θά καλυφθεί μέ προεγγραφές τών 50C 
δρχ. Τό ποσό αύτό μπορεί νά κατατίθεται άπευθείας στην Έθνικί 
ϊράπεξα τής Ελλάδος κατάστ. Έξαρχείων, ’Αθήνα, άριθμ. λογαρια 
σμοΰ 606847-2, ή στούς ταμίες τών κατά τόπους έπιτροπών πρώτε 
βουλίας: Λαοκράτη Βάσση, Εύσταθίου 9, Αμπελόκηποι, Άθήν< 
(τηλ. 6923552), Γιώργο Μώρο, Ίδρυμα Μανόλη ΤριανταφυλλίδΓ 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τηλ. 9912270) καί Γιώργο Παπαγεωργ 
ου, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ίωαννίνων (τηλ. 25922).

Οί συνδρομητές πού θά καταθέσουν άπευθείας στο λογαριασμ 
τής Τράπεξας παρακαλοΰνται νά στέλνουν στόν ταμία τών Άθηνά 
(Λαοκρ. Βάσση) τή σχετική άπόδειξη μάξι μέ τό ονοματεπώνυμο κ 
ϊή  διεύθυνσή τους.

Ή  έκδοση, πού προβλέπεται νά κυκλοφορήσει μέσα στο 1982, ( 
άποσταλεί ταχυδρομικά στούς συνδρομητές, τών οποίων τά όνομα 
θά περιληφθοΰν σέ ειδικό τιμητικό κατάλογο του τόμου.

Σύμφωνα μέ έπιθυμία τοϋ τιμώμενου, τυχόν πλεόνασμα άπό τ 
οικονομική διαχείριση τοΰ τόμου θά κατατεθεί ώς δωρεά στο Σπί 
δαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνι



Τό ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ από τήν πρώτη στιγμή έβαλαν διπλό σκοπό στήν 

έκδοσή τους: α) Νά προσφέρουν στούς συναδέλφους τής Μέσης Παι

δείας χρηστικό καί μεθοδικό άρθρα γύρω άπό θέματα πού σχετίζονται 

μέ τό αντικείμενο τής μελέτης καί τής διδασκαλίας τους καί β) Νά 

δημοσιεύουν μικρές ειδικές μελέτες μέ τις όποιες καί ή έπιστημονική 

έρευνα θα προάγεται, άλλά παράλληλα καί ή εύρύτερη γνώση των 

ςιιλολόγων θά πλουτίζεται.

Άπό τά πρώτα τεύχη πού κυκλοφόρησαν σ’ όλη τήν Ελλάδα καί 

άπό τήν άνταπόκριση πού βρήκαν στούς φιλολογικούς κύκλους φαί

νεται πώς ό κόπος δέ γίνεται «έπί ματαίιμ» καί ότι τό περιοδικό μας 

καλύπτει ένα σημαντικό κενό. Μαζί μέ τό άξιο περιοδικό τής Θεσσα

λονίκης «Ό Φιλόλογος» καί τό αντίστοιχο τής Αθήνας «Νέα Παιδεία» 

αγωνίζεται άπό τήν απόμακρη καί ήρωική σκοπιό τήν ήπειρωτικής 

πρωτεύουσας νά πραγματώσει τούς κοινούς στόχους μέ μοναδικό ε

φόδια τον έλεύθερο δημοκρατικό διάλογο, τόν γερό έπιστημονικό ε

ξοπλισμό καί τή λαχτάρα γιά τό παιδευτικό άνέβασμα τοΰ τόπου μας. 

Συμπαραστάτες στον άγώνα μας οί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ό έν- 

θουσιασμός τών συναδέλφων τής Μέσης καί όλοι όσοι έταξαν στή 

ζωή τους άγώνες καί μάχες γιά τό καλύτερο.

Ή Συντονιστική Επιτροπή μέ χαρά θά δέχεται συνεργασίες συνα
δέλφων απ’ όλη τήν 'Ελλάδα.
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ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΟΤΔΗ*

Τά έβδομη νταπέντε χρόνια άπό τό θάνατο του Εμμανουήλ Ροϊδη 
(1836 - 1904) και ή πρόσφατη έκδοση των «Απάντων» του σέ πέντε τόμους 
άπ' τον εκδοτικό οίκο «Έρμης» μέ τήν επιμέλεια του *Άλκη Αγγέλου, ή 
πιό ολοκληρωμένη και μεθοδική ώς τώρα, τουλάχιστον άπό τήν άποψη τής 
συνέπειας στήν τήρηση μιας ενιαίας έκδοτικής γραμμής, τον ξαναφέρνουν 
στήν έπικαιρότητα, μολονότι ποτέ δεν έπαψε, παρ’ όλη τήν καθαρεύουσά 
του, νά διατηρεί ζωντανή τήν παρουσία του άνάμεσά μας. Προπάντων ό
μως, μάς δίνουν τήν ευκαιρία νά ξανακοιτάξουμε τό άφηγηματικό του έρ
γο καί νά τό ξεχωρίσουμε άπ’ τήν υπόλοιπη συγγραφική του παραγωγή, 
καθορίζοντας ταυτόχρονα τήν έκταση καί τά όριά του, άν λάβουμε ύπ’ όψη 
μας, ότι ουσιαστικά μονάχα ό Κλέων Παράσχος καταπιάστηκε λεπτομε
ρέστερα ίσαμε τήν ώρα μέ τήν έξέτασή του στή γνωστή δίτομη μελέτη 
«Εμμανουήλ Ροΐδης» (Α' 1942, Β' 1950), άλλα κι αυτός πριν άπ' τήν τελευ
ταία οριστική έκδοση, κι όχι δίχως κάποια κενά καί άστοχήματα στήν κα
τάταξη καί τή συγκέντρωση.

Ή  αφηγηματική πεζογραφία του Ροϊδη περιορίζεται στήν «Πάπισ
σα ’Ιωάννα» (1866) καί, κατά δεύτερο λόγο, στά διηγήματα, τά αφηγήματα 
καί τά μικρότερα πεζά του, όσα έγραψε καί δημοσίεψε σ’ έφημερίδες, σέ 
περιοδικά καί ήμερολόγια άπό τό 1873 ώς τό 1901, καί συστηματικότερα 
μετά τό 1890, ή έτυχε νά συμπεριλάβει στά «Πάρεργα» (1885), άφήνοντάς 
τα ό ίδιος άσυγκέντρωτα. Συγκεντρώθηκαν — όχι όλα — στήν πρώτη έ- 
πτάτομη έκδοση μετά τό θάνατό του άπό τον έκδοτικό οίκο Φέξη, πού έ
γινε μέ τήν έπιμέλεια τών Δ. Πετροκόκκινου καί Α. Μ. Άνδρεάδη καί μέ 
τόν τίτλο «Έργα» (1911 - 1914), χωρίς νά μπουν στόν ίδιο τόμο. Στόν πρώ
το τόμο τής σειράς δημοσιεύτηκαν έξι, τιτλοφορημένα άπ’ τούς έκδοτες 
«Συριανά διηγήματα», ενώ τά υπόλοιπα σκορπίστηκαν στους επόμενους. 
Μέ τίτλο «Τά έργα» καί μέ τήν επιμέλεια τού Κώστα Καιροφύλα, άκολού- 
θησε αργότερα και νέα άπόπειρα νά έκδοθεί τό έργο του συγγραφέα άπ’ 
τόν «Σύλλογο προς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων», μά ή έκδοση έμεινε ά- 
συμπλήρωτη καί κυκλοφόρησαν μόνο οί τέσσερις πρώτοι τόμοι (1940-
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1947), άπ' οπού λείπουν μερικά αφηγήματα. 'Αρκετά λείπουν κι άπ' τήν 
τρίτη κατά σειρά δίτομη συγκεντρωτική έκδοση «Τά "Απαντα», πού άρχισε 
νά κυκλοφορεί σέ τεύχη γύρω στά 1955 άπό τις εκδόσεις Δ. Δημητράκου» 
μέ πρόλογο Σπόρου Μελά καί επιμέλεια Ε. Π. Φωτιάδη.

"Ετσι, μέ βάση τούς πέντε τόμους τής πρόσφατης έκδοσης τού «Ερμή», 
μπορούμε νά προχωρήσουμε τώρα σέ πιο στέρεο έδαφος. Κι εδώ, εντού
τοις, ή κατά χρονολογική σειρά ταξινόμηση ολόκληρου τού έργου τού 
Ροΐδη δημιουργεί αρκετή σύγχυση, μέ άποτέλεσμα ό διαχιορισμός των κα
θαρά αφηγηματικών άπό τά ύπόλοιπα νά γίνεται προβληματικός, άν λογα
ριάσουμε μάλιστα, ότι καί τά ίδια παρουσιάζουν άπό μόνα τους ορισμένες 
δυσκολίες. Θά τά συγκεντρώσουμε καί Οά τά αναφέρουμε όλα πιο κάτω, 
άφοϋ σταθούμε πρώτα στή μεγαλύτερη σέ έκταση άφηγηματική του σύν
θεση : τήν «Πάπισσα 'ίιοάννα».

* ψ *
«Ή Πάπισσα Ιωάννα» είναι μυθιστόρημα μέ ιστορική βάση, κι ούτε 

ακριβώς μυθιστόρημα. Κάτι ανάμεσα σέ μυθιστόρημα καί σέ χρονικό. Ό  
Mario Vitti τή χαρακτηρίζει «άντιμυΟιστόρημα ιστορικό»1, κι ό ίδιος ό 
Ροΐδης τήν ονομάζει «μεσαιωνική μελέτη». Καί θά ήταν περισσότερο με
λέτη καί λιγότερο μυθιστόρημα, άν ή γλαφυρότητα πού έχει ή άφήγηση 
δέν έξουδετέριονε τά άλλα στοιχεία. Γιατί ή «Πάπισσα» δέν είναι έργο φαν
τασίας, ούτε στηρίζεται σέ περιστατικά παρμένα άπό βιώματα τού συγγρα
φέα ή άπό τή γύρω του πραγματικότητα. Ούτε κάν βγαίνει άπό τήν ελλη
νική ιστορία καί τον ελληνικό χώρο. 'Ολόκληρο τό υλικό έχει προκόψει 
άπό έρευνα συστηματική, καί γράφτηκε όχι όπως θά γραφόταν ένα ιστορι
κό μυθιστόρημα, άλλα μιά μελέτη. Καί τούτο άποτελεί τό μεγαλύτερο κα
τόρθωμα τού συγγραφέα : τό ότι άκριβώς κατάφερε, δουλεύοντας καί συγ
κεντρώνοντας τό ύλικό του μέ τή μέθοδο τής επιστήμης, νά μάς δώσει ένα 
έργο τέχνης, έτσι ώστε νά μή μπορούμε νά ξεχωρίσουμε άπό πού άρχίζει 
ή δική του συμβολή καί πού σταματάει ή έρευνα. Κι όμως, ό ίδιος επιμένει, 
πώς τά πάντα στηρίζονται σέ μαρτυρίες σύγχρονων μέ τά γεγονότα συγ
γραφέων, φροντίζοντας μάλιστα νά εφοδιάσει τό κείμενό του μέ πλήθος 
παραπομπές, σημειώσεις καί υποσημειώσεις.

«Έκάστη εν τή Παπίσση Ίωάννιχ φράσις», μάς λέει στον πρόλογό του, 
«πάσα σχεδόν λέξις, στηρίζεται επί τή μαρτυρίμ συγχρόνου συγγραφέως. 
Τά καλογηρικά άνέκδοτα έλήφθησαν εκ τών χρονικών τών τότε μοναστη- 
ρίων, τά θαύματα εκ τών μεσαιωνικών Συναξαρίων, ή περιγραφή τών τελε
τών έκ τών έπιστολών τού Έγινάρδου, τού Άλκουινου καί τής Εκκλη
σιαστικής Ιστορίας τού Γρηγορίου Τουρονησίου, αί παράδοξοι θεολογι- 
καί δοξασίαι έκ τών συγγραμμάτων τών συγχρόνων θεολόγων άγιου *Αγο·
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βάρδου, Ίνκμάρου, Ραβάνου και λοιπών πάσα δέ πόλεως, οίκοδομήματος, 
ενδύματος ή φαγητού περιγραφή είναι καί είς αύτάς τά έλαχίστας λεπτο
μέρειας άκριβής, ώς καταφαίνεται έν μέρει έκ τών έν τέλει τοϋ πονήματος 
σημειώσεων, ας ήδυνάμην εύκόλως νά πολλαπλασιάσω* άλλά πριν ή κα- 
ταστήση τις ογκωδέστερον τό βιβλίον του, πρέπει πρώτον νά γνωρίζη άν 
θέλει άναγνωσθή ή όχι.»2

Οί πηγές πού σημειώνει πιο πάνω αποτελούν μικρό μόνο μέρος άπ* ό
σες συμβουλεύτηκε. Κυρίως, χρησιμοποίησε τον Πύρρωνα καί τον Μου- 
ρατόρη κι ένα σωρό άλλους, πού τούς αναφέρει όλους στον πρόλογο, στήν 
εισαγωγή καί στις σημειώσεις του. Ένα όποιοδήποτε παρόμοιο έργο θά 
λύγιζε κάτω άπ* τό βάρος τέτοιας συστηματικής έρευνας* θά γινόταν Ι
στορικό σύγγραμμα, όχι μυθιστόρημα. *0 Ροΐδης κατάφερε νά τ' άντιστα-’ 
θμίσει όλα αύτά μέ τή δύναμη τού ύφους καί τής σάτιρας καί μέ τό σπιν- 
θηροβόλο πνεύμα του, εκμεταλλευόμενος ευρηματικά τό παράδοξο τού θέ
ματος καί τήν ξένη καί άγνωστη γιά τό έλληνικό κοινό περιοχή, όπου ε
κτυλίσσεται ή ιστορία του, καθώς καί τά παράξενα καί «σκανδαλώδη» 
τής καλογερικής ζωής κατά τήν περίοδο τού δυτικού μεσαίωνα, ρίχνοντας 
όλο τό βάρος τής συγγραφικής του τέχνης στή μορφή. Έτσι, έδωσε ένα βι
βλίο μοναδικό γιά τή λογοτεχνία μας καί άξεπέραστο σέ οξύτητα καί πρω
τοτυπία.

Ή  ιδέα νά γράψει τήν «Πάπισσα» τού ήρθε πολύ άργότερα, άλλά ή 
ιστορία της, όπως εξομολογείται στόν πρόλογό του3, τού είχε κάνει ζωη
ρή έντύπωση άπό τά παιδικά του χρόνια, όταν βρισκόταν στή Γένοβα καί 
τήν πρωτάκουσε άπό ένα γέρο δημοσιογράφο. Εκείνη τήν έποχή, οί Γενο
βέζοι είχαν κηρύξει τήν πόλη τους κράτος άνεξάρτητο. Ό  Βίκτωρ Εμμα
νουήλ ό Α' τού Πεδεμοντίου έστειλε τό στρατηγό Lamarmora, πού, ύστερα 
άπό τριήμερο βομβαρδισμό καί πολιορκία, έπνιξε τήν επανάσταση. Μέ 
άς πρώτες κανονιές, ό Ροΐδης μαζί μέ τούς δικούς του καί πολλούς πανικό
βλητους Γενοβέζους κατέβηκαν σέ μιά κρασαποθήκη. Εκεί, ενώ κόντευε 
πιά νά τόν πάρει ό ύπνος, παρακολουθώντας τή συζήτηση ένός άββά μέ 
κάποιο δημοσιογράφο, πήρε τ’ αύτί του τό δημοσιογράφο νά διηγείται τήν 
ιστορία τής ‘Ιωάννας, καί τόσο τού έντυπώθηκε στή μνήμη, οίστε, τόν καιρό 
πού πήγε γιά σπουδές στο Βερολίνο, έρεύνησε στις βιβλιοθήκες καί μάζε
ψε όσα είχαν γραφτεί μέσα σέ οκτώ αιώνες. Κατόπιν, συνέχισε τήν έρευνα 
καί στήν ‘Αθήνα, στήν Εθνική Βιβλιοθήκη, ώσπου συγκέντριοσε όλο τό 

■ υλικό.
I Ή ιστορία τής «Πάπισσας» εκτυλίσσεται τόν ένατο αιώνα. Πρόκει

ται γιά τήν Ιστορία μιας κοπέλας, πού, όταν έμεινε όρφανή, μπήκε σέ μο- 
[ ναστήρι, κι άπό κεΐ, ντυμένη καλόγερος, άκολούθησε ένα νεαρό μοναχό,
j τόν Φρουμέντιο, κι έζησε μαζί του στο ίδιο κελλί έπτά χρόνια σέ μιά μονή.
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Βενεδικτίνων. Επειδή όμως ό έρωτάς τους κινδύνευε πια νά γίνει γνωστός, 
φεύγουν κι από τή μονή των Βενεδικτίνων καί ταξιδεύουν στή Γερμανία, Ε λ 
βετία, Γαλλία καί ’Αθήνα, όπου ή ’Ιωάννα έγκαταλείπει τον έραστή της, 
έρχεται στή Ρώμη καί κατορθώνει, ντυμένη πάντα αντρικά, νά φτάσει ώς 
τό άξίωμα τού Πάπα. Σαράντα χρόνων ήδη, κι ύστερα από τόσες περιπέ
τειες, δέν εννοεί νά ήρεμήσει. "Ωσπου οί έρωτικές της σχέσεις μέ τό νεαρό 
Φλώρο καταλήγουν στήν εγκυμοσύνη, κι έκπληκτο μια μέρα τό πλήθος, 
σε μεγάλη λιτανεία, βλέπει τό σεβαστό Πάπα ’Ιωάννη τον Η' νά γεννά 
«άωρον καί ήμιθανές βρέφος», καί νά πεθαίνει μέσα στούς ώρυγμούς «τού 
μαινομένου όχλου, λακτοπατοϋντος, καταπτύοντος καί ζητοϋντος νά ρί
ψη εις τον Τίβεριν Πάπισσαν καί παπίδιον»4.

Αυτή είναι ή ιστορία, όπως μάς τή διηγείται ό ίδιος. Όσο γιά τό νόη
μα, ό̂ ς ένα σημείο, βρίσκεται καί πάλι μέσα στήν έξιστόρησή της. ((Δέ 
φεύγει πολύ από τήν πρόθεσή του», παρατηρεί ό Κλέων Παράσχος, «μά 
κι άπό ό,τι έφτιασε, γράφοντας τήν "Πάπισσα ’Ιωάννα”, ό Ροΐδης, όταν τήν 
όνομάζει ένα είδος "διηγηματικής έγκυκλοπαιδείας τοϋ μέσου καί ιδίως 
του ενάτου αίώνος”. ’Αληθινά, στον περίεργο αυτόν πίνακα, πού λέγεται 
"Πάπισσα ’Ιωάννα”, ή κεντρική μορφή έχει όση σημασία καί ό,τι τήν πλαι
σιώνει. Χωρίς τήν ’Ιωάννα, τό μυθιστόρημα θά ήταν σχεδόν μια μελέτη. 
Αύτή, σά χτυπητή καί ενδιαφέρουσα μορφή, δίνει ένότητα ποιητική στο 
έργο, τοϋ δίνει, μέ τό ξετύλιγμα των περιπετειών της, ζωντάνια πλαστική. 
Μά καί ό,τι κινεί γύρω άπό τήν ήρωΐδα του ό συγγραφέας, έχει, καί γιά 
μάς καί γιά κείνον, όσο ένδιαφέρον καί ή κεντρική τούτη μορφή. Γιατί καί 
μ’ αύτό, μέ τό ζωγράφισμα τής θρησκείας ή, καλλίτερα, τής θρησκοληψίας, 
τών ήθών και τών εθίμων στον ένατο αιώνα, πραγματώνει ό συγγραφέας τόν 
κύριο σκοπό του, πού είναι ή σάτυρα [sic]»*5

Πολύ σωστά ό Κλέων Παράσχος έπισήμανε δυο άπ’ τούς κύριους στό
χους τοϋ έργου : τήν άναπαράσταση τών ήθών μιας εποχής καί τή σάτιρα. 
’Εντούτοις, ή σάτιρα αύτή δέν άναφέρεται μονάχα στήν έποχή πού έκτυ- 
λίσσεται τό βιβλίο. Ό  Ροΐδης δέ σατιρίζει μόνο τά ήθη καί τις συνήθειες 
τοϋ ένατου αιώνα. Ή  σάτιρά του είναι σάτιρα κατά τοϋ κλήρου καί τής ύ- 
ποκρισίας. ’Έτσι, ή ιστορία τής ’Ιωάννας, πέρα άπό τήν πρωτοτυπία καί τό 
παράδοξο τοϋ θέματος, πέρα κι άπ’ τόν πειρασμό τοϋ ίδιου τοϋ Ροΐδη νά 
τήν αφηγηθεί καί νά σκανδαλίσει, γίνεται άφορμή τόσο γιά μιά γενικότερη 
όσο καί γιά μιά ειδικότερη κοινωνική σάτιρα, καθώς ό συγγραφέας έντεχνα 
παραλληλίζει, πότε μέ έμμεσους υπαινιγμούς καί πότε μέ τις παρομοιώσεις 
του, τά περιστατικά έκείνου τοϋ καιροϋ μέ περιστατικά τής σύγχρονης του 
ζωής. ΓΓ αύτό, σωστά καί πάλι ό Κλέων Παράσχος σημειώνει πιό κάτω, 
ότι «ό Ροΐδης, άπ* τήν άρχή κιόλας, γράφοντας τήν "Πάπισσα ’Ιωάννα”,
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έχει τό άληθινό αίσθημα τής σάτυρας : νοιώθει ότι κίνητρο καί άντικείμενό 
της είναι ή σύγχρονη ζωή, και δτι τό μικρό αυτό, όξύ και κοφτερό ώσάν 
λίβελλος, βιβλίο, δε θά είχε τή σημασία πού εχει, άν ήταν ένα άπλό με
σαιωνικό μυθιστόρημα»6.

Ή  «Πάπισσα», βέβαια, άπό μιαν άποψη, είναι ένα βιβλίο άνόσιο, πού, 
από φράση σε φράση κι άπό σελίδα σε σελίδα, υφαίνει άριστοτεχνικά τό 
σκάνδαλο. Ένας οίστρος διανοητικά αισθησιακός, σκεπασμένος κάτω 
άπ’ τό λαμπρό προσωπικό ύφος, κάνει τό μυθιστόρημα τούτο δχι μονάχα 
«σκανδαλώδες», άλλά και σκανδαλιστικό, δσο κι άν άποφεύγονται οί τολ
μηρές περιγραφές κι οί άσεμνες λεπτομέρειες. ’Απαλλαγμένος άπό συναι
σθηματισμούς καί ρομαντικές ψευδαισθήσεις, ό συγγραφέας βλέπει τόν 
έρωτα άπ* τήν αίσθησιακή πλευρά του, χωρίς ένδοιασμούς καί κοινωνικές 
προκαταλήψεις, ένώ ταυτόχρονα σατιρίζει τήν έκκλησία, τόν κλήρο, ό- 
λόκληρη τήν κοινωνία.

Δέν μπορούμε δμως, άκόμα καί σήμερα, τόσα χρόνια μετά τήν πρώτη 
έκδοση, νά μή θαυμάσουμε τήν πυκνότητα τού λόγου καί τού ύφους του, 
τό άστραφτερό του πνεύμα, τήν άμίμητη σάτιρα καί τό χιούμορ του. Κι άν 
υπάρχει κάτι, πού κάπως έδώ κι έκεί ένοχλεΐ, είναι ή συχνότητα — ή, πιό 
σωστά, ή κατάχρηση — τών παρομοιώσεων, πράμα πού τονίζει τό τεχνητό 
στοιχείο καί τήν έκζήτηση τών έκφραστικών μέσων, γενικότερο καί τούτο 
γνώρισμα τού συγγραφέα, κι αφήνει τήν έντύπωση τής μανιέρας. Μά άπό 
μιάν άλλη πλευρά, ή παρομοίωση άνήκει κι αύτή στά όργανικά στοιχεία 
τού έργου. ’Ανοίγει τό δεύτερο πλάνο, έπιτρέποντας έναν έλεύθερο καί ποι
κίλο σχολιασμό. Μέ τό πρόσχημα τής παρομοίωσης, ό Ροΐδης μεταθέτει 
στιγμιαία τό θέμα, πετάγεται άλλού καί σχολιάζει κάτι παράλληλο, χωρίς 
νά ταράζει άρχιτεκτονικά τήν ισορροπία τής αφήγησης. Καί στήν πληθώ
ρα τών παρομοιώσεων στηρίζεται, ώς ένα σημείο, κι ή πολυεδρικότητα 
τού βιβλίου.

* * *

Ά ν ή «Πάπισσα» άποτελεϊ ένιαία σύνθεση καί δέν παρουσιάζει προ
βλήματα σχετικά μέ τόν άφηγηματικό της χαρακτήρα, τά διηγήματα, τά 
άφηγήματα καί τά μικρότερα πεζά τού Ροΐδη, καθώς τό είπαμε κιόλας, καί 
άσυγκέντρωτα στο σύνολό τους είχαν μείνει καί άξεκαθάριστα, δεδομένου 
δτι κάποια άπ’ αυτά ξεκινάνε δοκίμια καί καταλήγουν άφηγήματα ή άρχί- 
ζουν σάν άφηγήματα γιά νά καταλήξουν δοκίμια, χωρίς νά λείπουν καί με
ρικά πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν χρονογραφήματα. Βέβαια, τά περισ- 

! σότερα τά έχει έπισημάνει ό Κλέων Παράσχος, ταξινομώντας τα χωριστά, 
„ άλλά παραλείποντας άπ’ τόν κατάλογο όρισμένα καί τοποθετώντας κάποια 
3 σέ διαφορετικές κατηγορίες, ένώ συμπεριλαμβάνει άλλα μέ τά ίδια χαρα-

1
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κτηριστικά7. Τά σημεκόνουμε δλα έδώ κατά χρονολογική σειρά, μέ βάση , 
την πρώτη τους δημοσίευση, άφήνοντας κατά μέρος οποία βρίσκονται κον
τότερα στο δοκίμιο ή τό άπλό χρονογράφημα, όπως: «Ή Ριστόρη» (1893), 
«Μελομανία» (1894), «Αί μονομαχίαι των Γερμανών φοιτητών» (1897), 
«Ψυχοσάββατον» (1902) — ίσως καί δυο - τρία άκόμη — καί άναφέροντας 
μονάχα όποια κατά την κρίση μας άνήκουν ολοκληρωτικά ή όπο)σδήποτε 
περισσότερο στο άφηγηματικό του έργο :

1) Αίτναίαι άναμνήσεις (1873), 2) Ή  άμφίβολος ζωή (1878), 3) Ήμερο- 
λόγιον ομογενούς (1878), 4) Μοιχαλίδες καί έταϊραι (1882 - 83), 5) Όρέ- 
στης καί Πυλάδης (1885), 6) Πανδαμάτειρα καί Πανδαμάτωρ (1891), 7) "Α
γιος Σώστης (1891), 8) Ή  πρώτη του μονομαχία (1893), 9) Ιστορία ένός 
σκύλου (1893), 10) Ιστορία μιας γάτας (1893), 11) 'Ιστορία ένός άλογου 
(1894), 12) Ψυχολογία Συριανού συζύγου (1894), 13) Τό παράπονο τού νε- 
κροθάπτου (1895), 14) Ή  έορτή τοϋπατρός μου (1895), 15) Ή  Μηλιά — πα
ραμύθι, τό μόνο δείγμα γραφής τού Ροΐδη στή δημοτική — (1895), 16) 'Ι
στορία ένός τουφεκισμού (1896), 17) Μονόλογος εύαισθήτου (1896), 18) 'Ι
στορία όρνιθώνος (1897), 19) Επιστολή εις τήν Παναγίαν (1897), 20) Τό 
θέατρον τού Γιλδίζ - Κιόσκ (1897), 21) Τά ύαλοπωλεία (1898), 22) Τά εύ- 
τυχήματα τής άρρωστίας (1898), 23) Τό ξεστούπωμα (1898), 24) Τά εφή
μερα (1898), 25) Ό  άστήρ μου (1900), 26) Κυνομυομαχία (1901), 27) 'Ιστο
ρία ένός πιθήκου (βρέθηκε στά κατάλοιπα, κι ό πρώτος έκδοτης σημειο)- 
νει ότι λείπει τό τέλος).

Δεν ξέρω κατά πόσο στά παραπάνο) θά ’πρεπε νά προσθέσουμε κι ένα 
μεγάλο κομμάτι, μέ τίτλο «Ό σύζυγος τό μανθάνει τελευταίος», δημοσιευ
μένο στον «Ραμπαγά» σέ 17 συνέχειες (έτος ΣΤ, άριθ. 563 - 578), άπό τις 
12 ‘Απριλίου ώς τις 3 ’Ιουνίου 1884, μέ τό ψευδώνυμο Αύγξ. Ό  "Αλκής 
’Αγγέλου, μολονότι τό άναφέρει στο συγκριτικό χρονολογικό του πίνακα8, 
τό παραλείπει άπό τήν έκδοση τών «'Απάντων», ίσως γιατί τελικά τού δη- 
μιουργήθηκαν άμφιβολίες γιά τήν πατρότητά του, άφού στο «Ευρετήριο» 
τού Ε' τόμου δέν υπάρχει στον κατάλογο ψευδωνύμων τού συγγραφέα καί 
τό Λύγξ. Τό κομμάτι τούτο τό είχε σημειώσει παλαιότερα μαζί μέ μερικά 
άκόμα ό Χαρίλαος Σακελλαριάδης γιά έργο τού Ροΐδη9. Καί μάλλον πρέ
πει νά ’ναι δικό του, άν κρίνουμε άπ’ τό ύφος, άπ’ τούς συγγραφικούς τρό
πους κι άπ’ τό γεγονός ότι τό χαρακτηρίζει «κοινωνική μελέτη», όπως 
νωρίτερα τό «Μοιχαλίδες καί έταίραι» καί τήν «Πάπισσα». Μέ τό ίδιο ψευ
δώνυμο, έξ άλλου, δημοσιεύτηκαν έκείνο τον καιρό κι άλλα καθαρότερα 
δημοσιογραφικά μέ «ροΐδειο» ύφος στον «Ραμπαγά»10. ’Ιδιαίτερα ένα, έπί- 
σης δημοσιογραφικό, μέ τίτλο «Ό χορός τών άνακτόρων» καί υπογραφή 
Λύγξ (έτος ΣΤ, άριθ. 535, 5 Ίαν. 1884), θυμίζει κάποιο μέ άκριβώς όμοιο 
τίτλο, δημοσιευμένο τήν προηγούμενη χρονιά καί πάλι στον «Ραμπαγά»

I
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(έτος Ε\ όριθ. 460), άλλα μέ τό ψευδώνυμο Lucifer, πού ό ’Αγγέλου τό συμ
περιλαμβάνει στον Γ' τόμο τών «Απάντων», ένώ τό όμότιτλο τής έπό- 
μενης χρονιάς μέ τήν ύπογραφή Λυγξ τό παραλείπει. Πάντως, είτε πρόκει
ται γιά έργο δικό του είτε γιά μίμηση τού ύφους και τών συγγραφικών του 
τρόπων, τό «Ό σύζυγος τό μανθάνει τελευταίος» μοιάζει μάλλον έπκρυλλι- 
δογράφημα, και ξεφεύγει κάπως άπ’ τό χαρακτήρα όσων συγκεντρώσαμε 
πιό πάνω.

’Αντίθετα άπ* τήν «Πάπισσα», πού είναι άντλημένη όλόκληρη άπό τά 
βιβλία καί έκτυλίσσεται σέ Ιστορικό έδαφος, τά μικρότερα καί μεγαλύτερα 
ταΟτα διηγήματα καί άφηγήματα τοϋ Ροΐδη βγαίνουν άπό τή ζωντανή πραγ
ματικότητα καί τή ζωή τών παιδικών, τών έφηβικών καί τών νεανικών του 
χρόνων. Ά ν εξαιρέσουμε τό «Όρέστης καί Πυλάδης» καί τό λαμπρό έ- 
κεΐνο «Μοιχαλίδες καί έταϊραι», τό κάπως συγγενικό στον τρόπο γραφής 
μέ τήν «Πάπισσα ’Ιωάννα», όλα ή σχεδόν όλα τ* άλλα ξεκινούν άπό μνήμες, 
έντυπώσεις καί ζωντανά βιώματα. Ή  Σύρος καί ή Γένοβα, τά μέρη τών 
πρώτων του άναμνήσεων, άποτελούν τούς τόπους πού κινούνται τά περισ
σότερα. Τι* αύτό κι ή γλώσσα έμφανίζεται έδώ πιό άπλή, πιό φυσική κα
θαρεύουσα, συγκερασμένη μέ τύπους τού προφορικού λόγου, κι ή έκζή- 
τηση δέν προβάλλει τόσο χτυπητά όσο στήν «Πάπισσα». *Ας μήν ξεχνάμε, 
άλλωστε, ότι γράφτηκαν τριάντα περίπου χρόνια άργότερα, όταν κι ή γλώσ
σα τής λογοτεχνίας είχε σημειώσει έξέλιξη (είχε βγει, στό μεταξύ, και «Τό 
ταξίδι μου» τού Ψυχάρη) κι ό ίδιος ό Ροΐδης αισθανόταν τήν άνάγκη νά 
είναι φυσικότερος και λιγότερο τεχνητός.

Τά πιό πολλά άπ’ αύτά τά πεζά παραμένουν άφηγήματα χωρίς Ιδιαί
τερη πλοκή καί μύθο, άλλά μέ άριστοτεχνικό πλέξιμο, άρκετά μοιάζουν 
μέ σκίτσα καί στιγμιότυπα καί μόνο έξι ή έπτά παρουσιάζουν κανονική έ
ξέλιξη, μέ δέση, κορύφωση καί λύση, όπως ή «Ψυχολογία Συριανού συ
ζύγου», τό μεγαλύτερο άπ’ όλα, όπου έχουμε μιά κανονική άφηγηματική 
σύνθεση. Καί τά πρόσωπα δέν όλοκληρώνονται συνήθως ώς άνθρώπινοι 
χαρακτήρες. Πιό συχνά, άπομένουν σκιαγραφίες. Ωστόσο, χάρη στήν ό- 
ξύτατη παρατηρητικότητά του καί στήν ικανότητά του νά συλλαμβάνει 
τή λεπτομέρεια, ό Ροίδης άποτυπώνει κάποτε τόσο έντονα τό έξωτερικό 
σχήμα τους μέ δυό - τρείς φράσεις όσο δέ θά τό κατόρθωνε ένας άλλος 
μέ Ισάριθμες σελίδες. Κι άν δέν προχωρεί συνήθως ώς τήν ψυχογραφία τους 
κι ώς τήν ψυχολογική τους άνατομία, κάνει ψυχολογικές παρατηρήσεις 
καί μάς δίνει ψυχολογικά στιγμιότυπα, πού μπορεί νά μήν έχουν τήν πλη
ρότητα τής καμπύλης, έχουν όμως τήν όξύτητα τής εύθείας.

Πάντως, οί χαρακτήρες του σπάνια έμφανίζονται πιό όλοκληρωμένοι. 
Συχνά, οί ήρωές του είναι ζώα, καθώς μαρτυρούν κι οί τίτλοι μερικών διη
γημάτων : «’Ιστορία ένός σκύλου», «Ιστορία μιας γάτας», «Ιστορία όρνι-
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θώνος», «Κυνομυομαχία», «'Ιστορία ένός πιθήκου», «Ιστορία ένός άλο
γου». Ό  Κλέων Παράσχος παρατηρεί, δτι «κανένα άπ* τα άνθρώπινα πρό
σωπά του δεν έχει την ένταση και τήν καθαρότητα, τήν ποιότητα τών αίσθη- 
μάτων πού έχουν τα ζώα του»11, καί λίγο ώς πολύ άφήνει νά εννοηθεί, πώς 
τοϋ λείπουν τά άνθρώπινα αισθήματα, γι’ αυτό κι άπουσιάζει ό άνθρωπος 
άπό τό έργο του. Ή  παρατήρηση έχει άσφαλώς κάποια βάση, μά δέ νομίζω 
πώς λείπει τόσο ό άνθρωπος, έπειδή τοϋ λείπουν τά αισθήματα, δσο γιατί 
δέ θέλει νά τόν πλησιάσει. "Ισως και ή βαρυκοία, εκδηλωμένη άπό τή νεα
ρή ήλικία του, νά τόν είχε άπομακρύνει άπό τούς άλλους. "Ισως πάλι νά 
τόν είχε πληγώσει άπό πολύ νωρίς ή άνθρο')πινη κακία. Γιατί ό Ροΐδης δέν 
είναι κατά βάθος μισάνθρωπος· είναι φυγάνθρωπος ή μάλλον «μονήρης». 
Κι άν άδιαφορεΐ για τούς γύρω του, κι άν ό άνθρωπος δέ βαραίνει στις σε
λίδες του ώς χαρακτήρας άνθρώπινος, άπό τό έργο του — ιδίως άπό τά 
διηγήματα καί τά άφηγήματα — δέν άπουσιάζουν έντελώς τά αισθήματα 
γιά τόν άνθρωπο* άπουσιάζει ό συναισθηματισμός κι ή φανερή έκδήλωσή 
τους. Χαρακτηριστικό δείγμα άποτελεΐ «Τό ξεστούπωμα», πού είναι καί 
μιά τέλεια μικρογραφία διηγήματος στό είδος του, δσο κι άν μοιάζει άπλό 
άφήγημα.Ό σκεπτικισμός, έξ άλλου, καί, γενικά, ή κριτική του ιδιοσυγκρα
σία τόν όδηγοϋν κάποτε νά διατυπώνει σκέψεις μέ τούς τρόπους τοϋ δοκι
μίου, πράμα πού νοθεύει τόν καθαρά άφηγηματικό χαρακτήρα μερικών 
κομματιών.

'Οπωσδήποτε, τά μειονεκτήματα αυτά δέ γίνονται πάντα αίσθητά? 
γιατί άναπληρώνονται άπό τή γλαφυρότητα τοϋ ύφους, τήν τέχνη τής βρα
χυλογίας, τό πνευματώδες χιοΰμορ καί τή σάτιρα, άπό τήν παρατηρητικό
τητα καί τήν άποκαλυπτική λεπτομέρεια. ’Απαλλαγμένος άπό συναισθημα
τικές διαχύσεις, μέ άκονισμένη τήν αίσθηση τοϋ περιττοϋ στήν έκφραση, 
δν καί όχι πάντοτε καί στή σύνθεση (οί εισαγωγές του καμιά φορά παρα
τραβάνε ή περιττεύουν, άλλοτε γίνεται περισσότερο άπ’ δσο θά ’πρεπε ά- 
ναλυτικός, χωρίς νά λείπουν κι οί παρεκβάσεις), ό συγγραφέας τών «Συ
ριανών» καί τών άλλων διηγημάτων κι άφηγημάτων παραμένει κι έδώ ά- 
ξιανάγνωστος κι ελληνικότερος στήν άτμόσφαιρα καί στά θέματα άπ* δσο 
στήν «Πάπισσα».

* * *

Ό  Ροΐδης ήταν κατά βάθος φύση κριτική. Ό ,τι ξεχωρίζει μέσα στό 
έργο του καί τό κάνει μοναδικό είναι τό σπινθηροβόλο πνεϋμα του, ή καυ
στική είρωνεία, ή πυκνότητα τών φραστικών ευρημάτων καί τό έντονα 
προσωπικό ύφος του. Δύσκολα θά βρίσκαμε στά κείμενά του φράση κοινή. 
’Ανήκει στούς ουσιαστικούς καί μαζί διασκεδαστικούς συγγραφείς, όπως 
κι ό νεώτερός του Κονδυλάκης, πού υπήρξε πλατύτερος καί αυθεντικό-
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τερος αφηγητής. Δημιουργικά συνθετική φαντασία, δμως, δέ φαίνεται νά 
είχε ό Ροΐδης. Είχε μόνο φαντασία μορφοπλαστική. Ούτε και Ιδιαίτερες 
συνθετικές ίκανότητες. ’Απόδειξη, πώς δεν άφησε συγκροτημένο άφηγημα- 
τικό έργο, καί σ’ ό,τι κατάφερε νά δώσει δέν παρουσιάζει μεγάλους πίνα
κες ζωής. ’Αλλά και στή μεγαλύτερη άφηγηματική του σύνθεση, τήν «Πά
πισσα ’Ιωάννα», τό υλικό τό έχει άντλήσει άπό τά βιβλία και τήν έρευνα. 
Τά μειονεκτήματα τούτα, ώστόσο, έξουδετερώνονται κι εκμηδενίζονται 
άπό τις αρετές του, έτσι ώστε, καθώς δικαιολογημένα παρατήρησε ό Πα- 
λαμάς, ό έρανιστής αύτός νά είναι τελικά «πρωτοτυπώτερος άπό πολλούς 
Βελλερεφόντας τής φαντασίας»12.
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X. Σ. ΓΙΑΚΗ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΪΔΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Γενικές παρατηρήσεις και ορισμός.
Είναι πρωταρχικής σημασίας στον κλάδο τής ψυχολογίας τής μάθησης, 

άλλά και στην έπιστήμη τής αγωγής γενικότερα και στήν παιδευτική πρά
ξη ή λεγόμενη μεταφορά μάθησης, γιατί συνιστά τήν άπαραίτητη οικονο
μία δυνάμεων στο δύσκολο άγώνα του παιδευόμενου ατόμου για τήν κατά- 
κτηση τής γνώσης και τήν οικείωση τής άλήθειας.

Ά ν  δέν υπήρχε ή δυνατότητα μεταφοράς τής μάθησης, τό παιδευτικό 
σύστημα θά ήταν καταδικασμένο σέ αποτυχία, γιατί ή εκπαίδευση άποβλέ- 
πει μ9 ένα βασικό και σχετικά μικρό κύκλο γνώσεων νά καταστήσει τον 
άνθρωπο ικανό, αποτελεσματικό στήν άντιμετώπιση καταστάσεων καί 
στή λύση προβλημάτων, μπροστά στά όποια καθημερινά ή ζωή τον φέρει.

Έτσι, θά μπορούσε νά πει κανείς, γεφυρώνεται κάπως τό τεράστιο 
χάσμα άνάμεσα στις περιορισμένες νοητικές μας ικανότητες καί στο ά- 
περιόριστο τού έπιστητού, πού συναρπαστικό καί ταυτόχρονα άπειλητικό 
ξανοίγεται μπροστά μας.

Μεταφορά ή μεταβίβαση μαθήσεως ή άσκήσεως είναι ή χρησιμοποίη
ση παλαιών στοιχείων τής πείρας γιά τήν έκμάθηση νέων. Ή  ψυχολόγος 
Kathleen Ο9 Connor ώς έξής όρίζει τή μεταφορά τής μάθησης: «Ή σπου
δή τού άποτελέσματος μιας μάθησης, πού τήν άποκτήσαμε προηγουμένως, 
στή μελλοντική μάθηση άλλων θεμάτων ειδικών είναι γνωστή σάν ή σπου
δή τής μεταβίβασης τής μάθησης»1 Οί ψυχολόγοι David καί Rosa Katz 
χρησιμοποιούν τον όρο «Πλάγια ή άπό τό συγγενικό έξάσκηση» καί γρά
φουν : «Με τον όρο Πλάγια έξάσκηση, στήν πιο εύρεία σημασία τού όρου, 
νοείται τό άποτέλεσμα μιας μάθησης Α σέ μιά άλλη μάθηση Β. Ή  τελευταία 
αύτή μάθηση μπορεί νά έπιδράσει πάνω στήν πρώτη κατά τέτοιο τρόπο, 
πού τά αποτελέσματα μπορεί νά είναι: μεγαλύτερα, μικρότερα, όμοια σέ 
σύγκριση μέ τά προηγούμενα»2.

Ό  Άγγλος ψυχολόγος Lovel γράφει: «Όταν όμιλούμε γιά μεταφορά
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μάθησης, έννοοϋμε την έπίδραση, πού μια ειδική έξάσκηση ή εκγύμναση 
άσκεΐ πάνω στη μάθηση ή στην πραγματοποίηση ένός δεύτερου αποτελέ
σματος. Μιά τέτοια έπίδραση μπορεί νά παρέχει βοήθεια ή νά προβάλλει 
εμπόδια»3.

Ό  Brian Μ. Foss στο έργο του : New Horizons in Psycology δίνει τον 
έξης ορισμό : «Σάν μεταφορά μάθησης στήν ψυχολογία νοείται ή έπίδραση 
τής έξασκήσεως σ’ ένα έργο πάνω στήν άποτελεσματικότητα τής ίδιας 
λειτουργίας σ’ ένα άλλο έργο ή πάνω στήν άποτελεσματικότητα τής ίδιας 
λειτουργίας σ’ ένα άλλο μέρος τοϋ σώματος»4.

Ό  Pierron Henri παρατηρεί: «Πραγματοποιείται μεταβίβαση μάθησης 
όταν τ’ άποτελέσματα, πού έπιτεύχτηκαν κατά τήν διάρκεια τής μάθησης 
μιας όρισμένης μορφής δραστηριότητας, έπιφέρουν μιά καλυτέρευση στήν 
έξάσκηση ή τήν άπόκτηση μιας δραστηριότητας, μιας ικανότητας διαφο
ρετικής, άλλά πάνω κάτω παραπλήσιας με τήν προηγούμενη»5.

Τέλος ό διδάκτορας. Δ. Σακκάς, Σύμβουλος του Κ.Ε.Μ.Ε., ώς έξής 
ορίζει τΐ] μεταβίβαση μάθησης : «Πιο γρήγορη ή πιο άργή μάθηση σ’ ένα 
τομέα, έξαιτίας μιας προηγούμενης μάθησης σε μιά άλλη σφαίρα τοϋ έπι- 
στητοϋ, ονομάζεται μεταφορά μάθησης»6.

’Από τούς όρισμούς πού παραθέσαμε φαίνεται ότι οί ειδικοί δέχονται 
κυρίως τό θετικό χαρακτήρα τής μεταφοράς τής μάθησης, τήν καλυτέρευση 
δηλ. πού αύτή έπιφέρει στή μελλοντική μάθηση, χωρίς νά παραβλέπουν 
μερικοί καί τά έμπόδια, πού καμιά φορά προβάλλει, τήν έπιβράδυνση πού 
μπορεί νά έπιφέρει, τά κατώτερα από τά άναμενόμενα άποτελέσματα, στα 
οποία είναι δυνατόν νά μάς όδηγήσει. "Ομως, καί στή δεύτερη αύτή περί
πτωση ή έπιβράδυνση τοϋ ρυθμού μαθήσεως, ό περιορισμός τής έκτασης, 
τό μή έντυπωσιακό άπό ποσοτική άποψη άποτέλεσμα αντισταθμίζεται άπό 
τή βαθύτερη, μονιμότερη καί ούσιαστικότερη μάθηση, άπό τήν πλήρη 
άφομοίωση τοϋ νέου, καθώς αύτό πάλεψε με τά παλαιά στοιχεία καί άπο- 
κρυσταλλώθηκε σέ σταθερή καί άνεξάλειπτη μορφή στο μυαλό εκείνου 
πού μαθαίνει, έτσι, πού καί στήν άρνητική μεταφορά μάθησης, προκύπτει 
θετικό άποτέλεσμα γιά τήν καλλιέργεια τοϋ νοΰ, τήν δξυνση τής κρίσης, 
τον προβληματισμό τοϋ παιδευόμενου.

Στήν α' περίπτωση ή μεταφορά τής μάθησης — άς μάς έπιτραπεί νά 
χρησιμοποιήσουμε έκφράσεις — ένεργεΐ σάν ένας αύτόματος κρουνός 
πληροφόρησης, πού συμπληρώνει τήν προσφερόμενη γνώση καί τήν ά- 
πλώνει σέ έκταση, τής δίνει δηλαδή πλάτος, όπως έννοοϋμε αύτό στή λο
γική.

Στή β' περίπτωση εισχωρεί σέ βάθος σάν άνατόμος τής άλήθειας καί 
παγιώνει τή γνώση. Γι’αύτό καί χαρακτηρίσαμε τή μεταφορά τής μάθησης
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σάν πρωταρχικής σημασίας θέμα στήν Παιδαγωγική και στήν ψυχολογία, 
γιατί καί οικονομία δυνάμεων επιτυγχάνει καί στήν καλλιέργεια τοϋ πνεύ
ματος συντελεί καί τήν πείρα άξιοποιεΐ καί όδηγεΐ στήν έπιτυχία τών σκο
πών, τούς όποιους ή άγωγή θηρεύει.
2. Τά είδη τής μεταβίβασης τής μάθησης

"Όπως άναφέρθηκε καί παραπάνω μιά μάθηση μπορεί νά έπιταχύνει 
ή νά έπιβραδύνει, νά βοηθήσει ή νά έμποδίσει μιά άλλη μάθηση. Στήν 
πρώτη περίπτωση έχουμε θετική μεταφορά μάθησης, στή δεύτερη άρνητι- 
κή.

Α. Πολλά παραδείγματα θετικής μεταβίβασης μάθησης θά μπορούσε 
καί ό μή ειδικός ν’ άναφέρει. Ή  γνώση τής Λατινικής, πού διευκολύνει τή 
μάθηση τών λατινογενών κυρίως γλωσσών, είναι ένα χτυπητό παράδειγμα· 
Ή  γνώση τοϋ χειρισμού μιας γραφομηχανής βοηθάει στο χειρισμό μιας 
άλλης. Καί απλή γνώση τών μαθηματικών διευκολύνει τή σπουδή τής στα
τιστικής τής έφαρμοσμένης στήν ψυχολογία τής έκπαιδεύσεως. Μιά προη
γούμενη συνήθεια διευκολύνει τήν προσαρμογή σέ νέες καταστάσεις. *Α- 
κριβώς αυτή ή διευκόλυνση, πού προέρχεται από μιά προηγούμενη μάθηση, 
εξάσκηση ή συνήθεια, ονομάζεται θετική μεταφορά μάθησης.

Β. Αντίθετα, ή παρεμπόδιση τής μάθησης άπό μιά προηγούμενη μά
θηση, εξάσκηση ή συνήθεια, ονομάζεται άρνητική μεταφορά μάθησης. Ό  
όδηγός, πού έχει συνηθίσει σ’ έναν ορισμένο τύπο αύτοκινήτου, μπορεί νά 
κάνει λάθη, άν όδηγήσει αύτοκίνητο μέ διαφορετική διάταξη τών όργάνων 
όδηγήσεως.

Αύτός, πού έχει μάθει νά γράφει σέ κοινή γραφομηχανή πιέζοντας τά 
πλήκτρα, θά έχει δυσκολίες στήν έκμάθηση χρήσεως τής ήλεκτρικής μη
χανής, στήν όποια δεν χρειάζεται νά πιέζει τά πλήκτρα, άλλ9 άπλώς νά τ’ 
άγγίζει.

Ό  κολυμβητής, πού κολυμπάει άνάσκελα, συνήθως ύφίσταται άρνη
τική μεταφορά μάθησης, όταν προσπαθεί νά μάθει το crowl. Σ9 όλες τις πα
ραπάνω περιπτώσεις έχομε, θά μπορούσαμε νά πούμε, μιά άπαγόρευση, πού 
έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, μιά παρέμβαση τής προηγούμενης έκπαί- 
δευσης στή νέα άσκηση, στήν καινούργια μάθηση.

Γ. Ή  ψυχολόγος Kathleen ο9 Connor όμιλεϊ γιά ούδέτερη, άνύπαρκτη 
μεταφορά μάθησης : «Ή μεταφορά μάθησης άπό τό ένα θέμα στο άλλο 
μπορεί νά είναι φυσικά άνύπαρκτη, όπως στήν περίπτωση τής εκμάθησης 
τής Ισπανικής γλώσσας, ή όποια ούτε διευκολύνει, ούτε έμποδίζει τον τρό
πο τού νά μάθει κανείς νά λύνει δευτεροβάθμιες έξισώσεις»7.

Δ. Κατά τή γνώμη μας θά πρέπει νά γίνει λόγος καί γιά μιά τέταρτη 
μορφή μεταφοράς μαθήσεως: Πρόκειται γιά τή μικτή μεταφορά μάθησης»
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τή μεταφορά δηλαδή έκείνη, πού άλλοτε διευκολύνει καί άλλοτε παρεμπό"- 
δίζει τή νέα μάθηση. Ή  εκμάθηση πολλών ξένων γλωσσών, ενώ διευκολύ
νει, αν και όχι πάντοτε, τήν αναγνώριση λέξεων αναμφισβήτητα παρεμπο
δίζει τή χρήση τών λέξεων στο προφορικό λόγο καί δυσχεραίνει τήν όμι- 
λία μέ τό μπέρδεμα τών γλωσσών.

Ε. Ό  Αμερικανός καθηγητής Robert Μ. Gagne όμιλεϊ γιά μεταφορά 
παράπλευρη καί κατακόρυφη (trasterimento laterale e verticale στήν Ιτα
λική μετάφραση). Σημειώνει σχετικά: «Αύτή ή δυνατότητα μεταφοράς 
εκείνου, πού έχει μαθευτεί, μπορεί νά ονομαστεί μεταφορά παράπλευρη» 
δοθέντος ότι άναφέρεται σ’ ένα τύπο γενικεύσεως, ό όποιος ξανοίγεται σ’ 
ένα πλατύ πεδίο καταστάσεων, πού είναι πάνω κάτω εξίσου περίπλοκες» 
καί συνεχίζει: «Οί πιο ενδιαφέροντες όροι γιά τήν παράπλευρη μεταφορά 
είναι οί έσωτερικοί. Παρατηρείται ότι μερικοί σπουδαστές είναι πολύ επι
τήδειοι στο να συνδέουν αύτό, πού έχουν μάθει, μέ ένα πεδίο νέων καταστά
σεων πιο εύρύ άπό τούς άλλους». Στή συνέχεια διερωτάται αν ή ικανότητα 
αύτι\ είναι έμφυτη ή αποτέλεσμα μαθήσεως καί έξασκήσεως καί, άφοϋ δια
πιστώνει τό δύσκολο τής άπαντήσεως, παραδέχεται παράγοντες έμφυτους 
καί έπίκτητους, πάνω στούς όποιους ή έκπαίδευση πολλά μπορεί νά κάνει, 
ενώ δέν ασκεί καμμιά έπίδραση στούς πριότους8.

Ό  ίδιος συγγραφέας γράφει γιά τήν κάθετη μεταφορά : «Παρατηρείται 
κάθετη μεταφορά, όταν μιά ικανότητα .(έπι δεξιότητα), πού πρέπει νά μα
θευτεί, άποκτιέται γρηγορότερα, έάν έχει προηγηθεί ή μάθηση τών κατώ
τερων έπιδεξιοτήτων, έκείνων δηλαδή πού έξαρτιοϋνται άπό τή νέα μάθηση». 
Πρόκειται γιά τήν προσφιλή στον Gagne θεωρία τής ίεραρχίας στή μάθη
ση, στην όποια παίζει πρωταρχικό ρόλο ή πλήρης καί τέλεια γνώση, ή 
κυριαρχία πάνω στις έξαρτημένες ικανότητες, πού πρέπει νά είναι έτοιμες 
καί πάντα στή διάθεση τής μνήμης γιά νά μπορέσουμε νά φτάσουμε πιο 
εύκολα σέ ικανότητες ανώτερης τάξης9.
3. Πειραματική έρευνα πάνω στή μεταφορά τής μάθησηςι

Έγιναν κατά καιρούς άπό τούς ψυχολόγους πολλά πειράματα γιά τή 
( μελέτη τών όρων, πού εύνοοϋν τή μεταφορά τής μάθησης, ή καί τήν έμπο- 

δίζουν, όπως ειπώθηκε καί παραπάνω. Στο μακρινό 1890 ό Γουλιέλμος 
! Τζαίημς (William ΙαπιοεΧένας άπό τούς πατέρες τής ψυχολογίας, στο κλασ- 
j σικό δίτομο έργο του: «’Αρχές τής ψυχολογίας» άμφισβήτησε τή θεωρία,
; σύμφωνα μέ τήν όποια ή μηχανική μάθηση καλυτερεύει τήν ποιότητα τής 
I μνήμης στο μέλλον, καθώς παρατήρησε ότι ό ίδιος χρειάστηκε περισσότερο 

χρόνο τή δεύτερη φορά γιά τήν έκμάθηση 158 στίχων παρά τήν πρώτη, 
άν καί είχε έξασκηθεϊ έν τώ μεταξύ έπι 20 λεπτά τήν ημέρα και γιά 38 μέ- 

ί ρες γιά τήν έκμάθηση του Άπολεσθέντος Παραδείσου. Μερικοί μαθητές
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τού James πού έκαναν ανάλογες δοκιμές, έδειξαν ότι είχαν καλυτερέψει 
μετά άπό άσκηση τή μνήμη, άλλά δέν υπήρξαν Αξιοσημείωτα πλεονεκτή
ματα γιά όλο το γκρούπ. 'Άλλες έρευνες φαίνονταν ότι παρουσίαζαν ένα 
κάποιο αποτέλεσμα, μεταφοράς μάθησης μεταξύ μιας ύλης και άλλης, άνά- 
λογα μέ τή μέθοδο, μέ τήν όποια ή πρώτη ύλη διδασκόταν. 'Έτσι ό ψυχολό
γος Judd (1908) είχε μελετήσει τή μεταφορά μέσω τής γενίκευσης, πού νοεί
ται σάν έπέκταση μιας άρχής γνωστής σέ νέες καταστάσεις.

Θεωρεί δέ σάν τέτοιο τύπο γενικεύσεως τήν ύπαρξη τής μεταφοράς 
και όταν έχει εξηγηθεί ή άρχή καί όταν δέν έχει έξηγηΟεΐ.

Έν τούτοις, όμως, άκριβώς στο δικό του πείραμα, φάνηκε ότι τά κα
λύτερα άποτελέσματα τά είχαν πετύχει σπουδαστές, πού διέθεταν καλή 
γνώση τής άρχής, πού πετύχαιναν μιά ενσυνείδητη γενίκευση όρισμένων 

αρχών10.
Ό  Winch (1923) διαπίστωσε μιά πρόοδο στην κριτική σκέψη μετά 

άπό έξάσκηση στά προβλήματα τής αριθμητικής.
Ό  Sleight (1911) χωρίζοντας μαθήτριες μέσης ήλικίας 12 3/4 σέ δύο 

γκρούπ, τό ένα άπό τά όποία έκανε έξάσκηση στήν άπομνημόνευση ποιη
μάτων, βαρών και μέτρων, τό δέ άλλο, τό γκρούπ έλέγχου, στήν άπομνη
μόνευση αριθμών και σέ διάφορες άλλες δραστηριότητες, δέ διεπίστωσε 
καμιά καλυτέρευση στή μνήμη, συμφωνώντας έτσι μέ τις παρατηρήσεις 
και διαπιστώσεις τού William James.

Άπό τά πειράματα τού Fawcett γίνεται φανερό ότι τό μάθημα τής Γεω
μετρίας μπορεί νά βοηθήσει γενικά στή λύση προβλημάτων, νά ένισχύσει 
γενικά τήν κριτική σκέψη.

Ό  Thorndike μελέτησε τό πρόβλημα τής μεταφοράς τής μάθησης συ
στηματικά κάνοντας πειράματα μαζί μέ τόν ψυχολόγο Woodworth (Γούντ- 
γορθ). rO Thorndike διατύπωσε τή θεωρία τών όμοιων στοιχείων, παραδέ
χτηκε δηλαδή ότι μιά κατάσταση έπενεργεϊ σέ μιά άλλη, μιά μάθηση με- 
ταφέρεται σέ μιά άλλη, στό μέτρο πού είναι μεταξύ τους ταυτόσημες. Τά 
όμοια στοιχεία μπορούν ν’ άναφέρονται στό περιεχόμενο, στή μέθοδο και 
στό σκοπό12.

"Ετσι γίνεται ή μεταφορά τού παλιού στό καινούργιο. Ή  νέα υπόμνηση 
είναι αποτελεσματική έξαιτίας τής παρουσίας παλιών στοιχείων.

"Ομως, όπιος παρατηρεί ό Gardner1*', σέ κατοπινούς χρόνους έπέμει- 
ναν στό γεγονός ότι πρόκειται πάντοτε γιά μιά νέα όλοκλήρωση, μιά άνα- 
διοργάνωση, μιά ένόραση. Τονίστηκε ιδιαίτερα πώς μιά καινούργια περί
πλοκη κατάσταση είναι κάτι παραπάνω άπό τήν άπλή άθροιση προηγού
μενων στοιχείων, έχει μέσα τή λάμψη μιας τάσης γιά όλοκλήρωση, γιά 
άνάπλαση.
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Οί ιδέες τοϋ Γούντγορθ είναι σχεδόν οί ίδιες μ’εκείνες του Θορντάϊκ. 
«Ή έκταση τής μεταφοράς», γράφει, «είναι ανάλογη με τις ταυτότητες καί 
τις ομοιότητες ανάμεσα στά δύο έργα. Μεταφέρονται αρχές διαθέσεις, 
τεχνική». Στην «Πειραματική του ψυχολογία» γράφει ότι μεταφέρονται 
συγκεκριμένα στοιχεία άπό συγκεκριμένες ενέργειες καί εκτελέσεις14.

Κρίνοντας τή θεωρία τής γενικεύσεως ορισμένων αρχών του Judd καί 
τή θεωρία των όμοιων στοιχείων του Thorndike ό Correl15 ορθά παρατηρεί 
ότι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, δέχονται τό ίδιο πράγμα.

Τά αποτελέσματα τής μεταφοράς μάθησης μπορεί νά είναι ενδιαφέρον
τα καί στή βιομηχανία. Τά πειράματα του COX μέ τά τρία γκρούπ, πού 
εκπαιδεύονταν παράλληλα στο ίδιο εργοστάσιο μέ διαφορετική τό καθένα 
μέθοδο, κατέδειξαν ότι ή συστηματική εκπαίδευση πάνω σέ γενικές αρχές 
έχει σάν αποτέλεσμα μιά θετική μεταφορά μάθησης. Τ’ αποτελέσματα αύ- 
τά τού πειράματος είναι ιδιαίτερα ένδιαφέροντα γιά τούς διδάσκοντες τά 
τεχνικά μαθήματα. Ή  ’Εκπαίδευση, πού άποβλέπει στή μεταφορά, έχει με
γαλύτερη άξια από τήν άπλή έξάσκηση.

_ »
Πρόσφατες σπουδές σέ καταστάσεις μαθήσεως πολύ απλές τοϋ τύπου 

έρέθισμα - αντίδραση κατέδειξαν ότι καί οί πίθηκοι καί τά μικρά παιδιά 
διά μαθαίνουν όχι μόνο νά έκτελοϋν καλά ένα έργο, αλλά καί νά άντιμετω- 
πίζουν εξίσου καλά άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Φαίνεται ότι άποκτοϋν 
μιά τεχνική έξατομίκευσης, απομόνωσης των πιο ένδιαφερόντων σημείων 
καί μεταφέρουν τήν τέτοια τεχνική σέ άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Στά 
πειράματα του Harlow17 ή μαϊμού έκανε στήν άρχή πολλές προσπάθειες, 
γιά νά συνδέσει τό άντικείμενο πού έπρεπε μέ τήν τροφή, ενώ στο τέλος, 
μετά άπό 300 έπαναλήψεις, έπαιρνε πάντοτε σχεδόν τό δοχείο μέ τήν τροφή 
στή δεύτερη προσπάθεια· ή καί στήν πρώτη, χωρίς κανένα σφάλμα. .Τά 
πειράματα μέ παιδιά κατέδειξαν ότι κι έκείνα μαθαίνουν μιά τεχνική σέ 
απλές καταστάσεις διακρίσεως, γιά νά τή μεταφέρουν ύστερα σέ άλλα πα
ρόμοια προβλήματα.

Ό  Τόλμαν καί όσοι άνήκουν στή μορφολογική σχολή ύποστηρίζουν 
ότι ό ανώτατος βαθμός μάθησης έπιτυγχάνεται καί ό άνθρωπος χρησιμο
ποιεί δημιουργικά τις γνώσεις του, όταν μπορεί νά σπουδάζει τά πράγματα 
σέ βάθος, νά κατανοεί άρχές καί κανόνες καί νά γενικεύει. Ό  Τζερόμ Μπροϋ- 
νερ γράφει χαρακτηριστικά. «Γιά νά μπορέσει κανείς ν’ άντιληφθεί άν μιά 
γενική ιδέα έφαρμόζεται ή όχι σέ μιά νέα περίπτιοση, διευρύνοντας τις γνώ
σεις του, πρέπει νά έχει καταλάβει άπόλυτα τή φύση του φαινομένου, μέ τό 
όποιο άσχολεΐται». Καί άλλου έπισημαίνει: «'Η κατανόηση θεμελιωδών 
άρχών καί ιδεών είναι ό κύριος τρόπος γιά μιά έπαρκή μεταφορά μαθήσεως : 
Τό νά άντιληφθούμε ότι μιά συγκεκριμένη περίπτωση άποτελεϊ μέρος μιας

!
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γενικότερης καταστάσεως άποδεικνύει ότι μάθαμε όχι μόνο κάτι τό συγ
κεκριμένο, άλλα και έναν κανόνα για την κατανόηση καί άλλων παρόμοιων 
πραγμάτων». ’Από την πειραματική έρευνα, άν και σέ μερικές περιπτώσεις 
έχουμε αντιφατικά συμπεράσματα, γίνεται φανερό ότι ή μεταφορά μάθησης 
στηρίζεται, τουλάχιστον έν μέρει, στήν άπλή όμοιότητα καί στην ύπέρ- 
θεση (έπίθεση) έκείνου πού έχει μαθευτεί, σ’ έκεΐνο, πού παρουσιάζεται 
σάν καινούργιο. Πρόκειται γιά την οριζόντια καί κατακόρυφη μεταφορά 
τοϋ ψυχολόγου Gagne, γιά τις οποίες μιλήσαμε καί παραπάνω. Ή  όμοιό
τητα μεταξύ του νέου και τοϋ παλαιού στοιχείου μπορεί να είναι περίπλο
κη, πολυσύνθετη καί νά παρουσιάζει διαβαθμίσεις μέχρι τήν πιο άπλή 
καί στοιχεκόδη.

"Αναφορικά μέ τό πρόβλημα τής άρνητικής μεταφοράς μάθησης (ή 
τής άπαγόρευσης πού ενεργεί προς τά πίσω ή τής έπέμβασης) ή μάθηση τοϋ 
δεύτερου θέματος εμποδίζεται, άν οί άπαντήσεις είναι άσυμβίβαστες ή 
διαφορετικές, αλλά τό έρέθισμα είναι τό ίδιο ή παρόμοιο. "Οταν κανείς 
μαθαίνει νά κάνει ένα κάποιο έργο μ’ έναν ορισμένο τρόπο καί υστέρα περ
νά σέ μιά άλλη κατάσταση, όπου πρέπει νά κάνει τό ίδιο πράγμα μ’ έναν 
άλλο τρόπο, έχουμε περίπτωση αρνητικής μεταφοράς μάθησης, όφοϋ οί 
άπαντήσεις στο ερέθισμα έχουν βασικά άλλάξει. νΑν, έπί παραδείγματι, 
έχουμε συνηθίσει νά σβήνουμε τό α' καί τό β' σέ μερικά γκρούπ μέ γράμ
ματα καί ύστερα μάς ζητηθεί νά σβήσουμε τό ρ καί τό + , συναντάμε δυ
σχέρειες, γιατί ό γνωστός, ό μεμαθημένος τρόπος άντίδρασης προς τό a 
καί τό β' παρεμβαίνει στήν άσκησή μας όσον άφορά στον τρόπο άντίδρα
σης προς τό ρ' καί + '

Νά μερικά γκρούπ άπό γράμματα19-20
<*χςρ bnps xari risa
tbne dmtz sigr birt
edar mlrd atpm onfp
ztmd alpd zetr neda
ankg pkbr gabt bxsr
4. Οί θέσεις τής θεωρίας τοϋ διδακτικού είδολογισμοϋ ή τής ειδολογικής 
μόρφωσης (FORMAL DISCIPLINE - FORMAL TRAINING).

Τον περασμένο αιώνα δέσποζε, όπως είναι γνωστό, στήν ψυχολογία 
πάνω στο πρόβλημα τής μεταφοράς τής μάθησης ή θεωρία τοϋ διδακτικού 
είδολογισμοϋ ή τής ειδολογικής μόρφωσης, όπως είναι ευρύτερα γνωστή. 
Ή  θεωρία στηριζόταν πάνω στά διδάγματα τής λειτουργικής Ψυχολογίας 
ότι ό νοϋς τοϋ άνθρώπου άποτελεΐται άπό μερικότερες καί άνεξάρτητες 
μεταξύ τους λειτουργίες ή δυνάμεις, όπως ή μνήμη, ή άντίληψη, ή φαντα
σία, ή προσοχή, ή κρίση κ.ά., δεχόταν δε ότι μέ τήν έξάσκηση ένός περιο
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ρισμένου άριθμοΟ λειτουργιών πραγματοποιόταν ή συνεξάσκηση δλου τοϋ 
πνευματικού κόσμου τού άνθρώπου. 'Ακριβώς, ή κατ' αυτόν τον τρόπο 
πραγματοποιούμενη έπέκταση, έξάπλωση, διάδοση μιας λειτουργικής δύ
ναμης από τις άσκούμενες ψυχοπνευματικές λειτουργίες προς αυτές, πού 
δέ δέχονται άμεση εξάσκηση, ονομάζεται ειδολογική μόρφωση. Έτσι γί
νεται δυνατό, όπως παρατηρεί ό Κ. Δ. Γεωργούλης, μέ ένα minimum γνώ
σεων νά αποκτούμε ένα maximum δεξιοτήτων καί ικανοτήτων21.

Ό  Καθηγητής Μελανίτης γράφει :22 Ή  θεωρία τής ειδολογικής μορ- 
φώσεως στηρίζεται στήν άρχή τής μεταφοράς άσκήσεως άπό μιά σφαίρα 
τού πνεύματος σ’ όλο τον ψυχοπνευματικό κόσμο για νά καταστεί δυνατή 
ή άντιμετώπιση νέων καταστάσεων μέ έπιτυχία. Οί όπαδοί δηλ. τής ειδολο
γικής μορφώσεως ένδιαφέρονται πρωτίστως για τήν εξάσκηση τών πνευ
ματικών καί ψυχικών δυνάμεων τού άνθρώπου καί όχι γιά τήν άμεση ώφέ- 
λεια, πού προέρχεται άπό τή σπουδή μιας συγκεκριμένης ύλης, άπό τή με
λέτη ενός όρισμένου μαθήματος. Γι’ αυτό καί σ’ όλες τις διδακτικές βρίσκο
με σχεδόν, τον ίδιο όρισμό πού δίνει στήν Παιδαγωγική ’Εγκυκλοπαίδεια 
(Τόμος Β', σελ. 320) ό Κ.Δ. Γεωργούλης : «Ή ειδολογική μόρφωσις όρί- 
ζεται ώς ή δεξιότης, τό τάκτ, όπως συνήθως λέγομεν, έκεϊνο τό όποιον άπο- 
μένει ώς σταθερόν κτήμα, όταν πλέον έχωμεν λησμονήσει τό Ολικόν έπί 
τού όποιου εργαζόμενοι άπεκτήσαμεν τήν ρηθείσαν δεξιότητα». "Η, όπως 
χαρακτηριστικά είπώθηκε: «μάθηση είναι ό,τι απομένει, όταν κανείς λη
σμονήσει ό,τι έμαθε». Γιά τήν αφύπνιση καί τήν ανάπτυξη όλων τών δυ
ναμικών καταβολών, πού εδράζουν στο έσωτερικό τού άνθρώπου, κρίθηκε 
άπαραίτητη ή διδασκαλία όρισμένων μαθημάτων. Έτσι ή διδασκαλία τών 
άρχαίων Ελληνικών άποσκοπούσε στο νά ένισχύσει τή διανόηση, τή βού
ληση καί τό συναίσθημα καί νά δώσει τόν «καλό κάγαθό» άνθρωπο, όπως 
στήν Αθήνα τού χρυσού αίώνα.

Ή  διδασκαλία τών Λατινικών άπέβλεπε στο νά ένισχύσει τή μνήμη, 
νά αναπτύξει τήν πρωτοβουλία, τήν επιμονή καί τήν έπιδίωξη τών σκοπών, 
τό θάρρος, τήν τόλμη, τήν άγωνιστικότητα, τήν άκάματη δραστηριότητα, 
τή νομιμόφρονη υποταγή, τήν καταπολέμηση τών έγωιστικών καί αντικοι
νωνικών τάσεων. Τά μαθηματικά είχαν σάν σκοπό νά καλλιεργήσουν τήν 
κριτική ικανότητα, τήν άκρίβεια στήν έκφραση καί μαζί μέ τή Φιλοσοφία 
νά πάρουν τούς μαθητές στούς αίθριους όρίζοντες τής τέλειας άφηρημένης 
διανόησης καί τού Ιδεατού κόσμου.

"Ομως, ή άρχαιότατη αυτή μορφή διδασκαλίας, πού ΐσχυσε στή σωστή 
σχοαική άγωγή άπό τήν έποχή τού Ηράκλειτου μέ τό περίφημο «πολυμα- 
θίη νόον έχειν ού διδάσκει», τού Δημόκριτου καί τού πρώτου θεωρητικού 
Ιτής αγωγής, τού Πλάτωνα, μέχρι σχεδόν τις ήμέρες μας, μέ φωτεινή έξαί-

L
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ρεση τό σκοτεινό Μεσαίωνα, τίθεται σήμερα σε σοβαρή αμφισβήτηση* 
καί*σχεδόν τέθηκε στο περιθόριο, μετά τήν πειραματική άπόδειξη, κυρίως 
άπό τούς : James, Thorndike και Woodworth ότι ή μεταφορά τής μάθησης 
συνίσταται στή μεταφορά στοιχείων βάσει ορισμένων άρχών, καί όχι'στη 
διάχυση άσκήσε'ως προς τις λειτουργίες, πού δέν έξασκοϋνται, όπως το1* 
νίσΐηκε-καί προηγουμένως.

Αλλά ή λάμψη τής ειδολογικής μόρφωσης,'πού φώτισε στο διάβα' 
τόσων .αιώνων τά βήματα εκείνων, πού ήθελαν νά κατακτήσουν τή γνώση, 
αφυπνίζοντας τήν «ένοϋσάν έκάστω δύναμιν», σύμφωνα με τούς λόγους' 
τού Πλάτωνα, δεν φαίνεται νά έσβησε τελείως στις μέρες μας. Δέν είναι 
λοιπόν «πλάνη» καί «δεισιδαιμονία»' ή ειδολογική μόρφωση, γιατί καί ά- 
πλή έμπειρική παρατήρηση μπορεί νά μάς διαβεβαιώσει ότι όποιαδήποτε 
σωματική ή ψυχοπνευματική λειτουργία, πού υποβάλλεται σέ άσκηση, * 
παρουσιάζει άνύψωση τής άποδοτικότητάς της καί ότι κατάλοιπο των μορ1' 
φωτικών προσπαθειών είναι κάποιο είδος, κάποια μορφή, πού διατηρεί' 
ό παιδευόμενος άνθρωπος. Όρθότερο είναι νά θεωρούμε τις δύο θέσεις; 
εκείνη τού ειδολογικού καί εκείνη τού υλικού διόακτισμού, τήν ειδολογική 
καί τήν «υλική» μόρφωση, — άς συμπεριλάβουμε σ’ αύτή όσους άντιτίθεν- 
τάι στήν ειδολογική μόρφωση — όχι άλληλοσυγκρουόμενες, άφοΰ μέ τήν 
εξάσκηση οί έμφυτες ικανότητες εξελίσσονται έπακριβώς καί κάτω άπό 
καθορισμένες συνθήκες καί, άπό τό άλλο μέρος, άποκτιούνταΓ συνήθειες,-' 
πού διευκολύνουν κατά χαρακτηριστικό τρόπο ζώνες μικρές ή μεγάλες' 
τής μελλοντικής δραστηριότητας τού άνθρώπου. Έτσι ή άνάλυση τών πα
ραγόντων τών ικανοτήτων, πού είναι άπαραίτητες γιά ένα συγκεκριμένο" 
έργο-ψυχοκινητικής φύσεως άρκετά πολύπλοκο, έχει άποκαλύψει ότι μέ" 
τήν πρακτική καί τήν έξάσκηση οί έπιδεξιότητες αυτές άλλάζουν κατά τή 
σημασία καί τή διάρθρωση. Κατά τον ίδιο τρόπο ή δομή τών ικανοτήτων ~ 
τών παιδιών, πού μεγάλωσαν σέ άγροτικές ζώνες, σχετικά άπομονωμένες, 
είναι όλοφάνερα διαφορετική άπό εκείνη τών παιδιών τών αστικών κέν- ■ 
τρων: σέ σύγκριση μέ τά τελευταία τά παιδιά τών άγροτικών περιοχών7 
έχουν πιο άνεπτυγμένες τις άντιληπτικές και κινητικές έπιδεξιότητες καί 
λιγόυτερο τις λεκτικές καί λογικές - κριτικές ικανότητες23. .............

Ό  F. X. Eggesrsdorfer γράφει σχετικά : «’Αδίκως τίθεται ή μιά έκ τών 
δύο μορφώσεων — ειδολογική,* ύλική — εναντίον τής άλλης. νΑν έξαιρεθή 
ή σωματική άσκησις, ή οποία είναι δυνατόν νά ένέχη τό άντικείμενόν της'J 
(δΤ απλής π.χ. κινήσεως ισχυροποιούνται καί καθίστανται οί μύες ευλύ
γιστοι) εύρίσκονται ύλη καί δύναμις, περιεχόμενον καί μορφή (δ,τι μόνον 
ή λογική άνάλυσις είναι εις θέσιν νά διαχωρίση) εις άμοιβαίαν έξάρτησιν. : 
Πασά μορφωτική ύλη επενεργεί είδολογικώς, άλλ’ ή μία κατά διάφορον
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τρόπον τής άλλης. Τά διάφορα μορφωτικά άγαθά έχουν όμως ώς τομέα 
άσκήσεως διαφόρους περιοχάς του πνεύματος.

Ενταύθα ισχύει ό νόμος τής άλληλεπιδράσεως εις την έξάσκησιν 
των συγγενών πνευματικών λειτουργιών και μάλιστα κατά την έντατικήν 
πνευματικήν εργασίαν συναγείρεται όλόκληρος ή πνευματική ύπόστασις. 
Θά ήτο λανθασμένον νά προσγράψωμεν εις μίαν ώρισμένην περιοχήν τής 
ύλης ή νά διαγράψωμεν έξ εκείνης τήν αποκλειστικότητα τής ειδολογικής 
μορφώσεως»24.

Κατά τή γνώμη μας έπικράτησε κατά καιρούς στήν Ψυχολογία μία 
τάση ν’ άντικατασταθεΐ ή θεωρία τής ειδολογικής μόρφωσης μέ μια άλλη, 
πού νά παραδέχεται τά διδάγματά της, άν καί όχι πάντα ξεκάθαρα, νά έχει 
όμως άλλο ένδυμα, άλλη όνομασία καί έπίφαση έν προκειμένω. Φαίνεται 
έτσι ή μεγάλη άξια τής πιο αρχαίας ψυχολογικής θεωρίας γιά τή μάθηση, 
τή μόρφωση, τή διαμόρφωση των ψυχοπνευματικών δυνάμεων τού ανθρώ
που καί ή άνθεκτικότητά μας στα πυρά των έκάστοτε μοντερνιστών, πού
θέλουν ν’ αμφισβητήσουν τή θεμελιακή σημασία της γιά τό φωτισμό τού *
πνεύματος καί τής ψυχής τών παιδευομένων καί στό σχολείο καί στήν 
κοινωνία «διά βίου)), σύμφωνα μέ τις έπιταγές τής συνεχούς έκπαίδευσης, 
καί τή συγκρότηση τής προσωπικότητας.

Ή  ενορατική μάθηση τού Κέλερ, πού νοείται σάν αιφνίδια αντίληψη 
καί λύση ένός προβλήματος, προϋποθέτει προηγούμενη πείρα καί έξάσκη- 
ση. Οί Χιμπατζήδες μέ τις δοκιμές καί πλάνες έξάσκησαν τις κινητικές 
καί αντιληπτικές τους ικανότητες. Ή  άσκηση αύτή τών ορισμένων ικανο
τήτων διαχύθηκε σάν δυναμική λειτουργία προς όλες τις δυνάμεις τών ζώων 
καί όδήγησε στήν ξαφνική λύση τού προβλήματος, δηλ. τό φτάσιμο καί 
τήν άπόλαυση τής μπανάνας. Τις ξαφνικές λύσεις, τις ένορατικές θά λέγα
με λύσεις, στις μαθηματικές άσκήσεις καί στά προβλήματα δέν τις πετυχαί
νουν όσοι δέν έχουν μαθηματικό ύπόβαγρο άλλ’ αυτοί πού έχουν μοχθήσει, 
έχουν λύσει χιλιάδες άσκήσεις, έχουν ασκήσει τήν κριτική σκέψη καί έ
χουν συνασκήσει όλες τις πνευματοψυχικές ικανότητες καί δυνάμεις, σύμ
φωνα μέ τή διδασκαλία, τής ειδολογικής μόρφωσης. νΑν είχαμε ένορατική 
λύση σέ περίπτωση Tabulae Rasae, άγραφου δηλ. χάρτη, πού σημαίνει: 
χωρίς τήν προηγούμενη πείρα καί έξάσκηση, τότε θά μπορούσαμε νά μι
λήσουμε γιά φωτισμό τής διάνοιας, γιά Tnsight, γιά λάμψη εσωτερική, πού 
διέλυσε τά σκοτάδια τής μέχρι τότε άγνοιας.

’Ορθότατα ό Παυλώφ25 παρατηρεί ότι «ή ένόραση είναι ή κατάλληλη 
χρησιμοποίηση τών γνώσεων, ή έκμετάλλευση τών συνειρμών πού υπάρ
χουν ώς έμπειρίαυ).

Μόνο πού έδώ δέν έχουμε μεταφορά μάθησης, όπως έννοούν αυτήν οί -
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ψυχολόγοι τής Σχολής τής συμπεριφοράς, άλλά πρόοδο στήν αντιληπτική 
και κριτική ικανότητα του πιθήκου από τήν προηγούμενη πείρα καί τή 
συνάσκηση των πνευματοψυχικών λειτουργιών του. Δεν είναι άσκοπο νά 
μιλήσουμε σ’ αυτό τύ σημείο για αντιμετώπιση προβλημάτων, και μάλιστα 
καυτών βιολογικών προβλημάτων, όπως έκεϊνο τής μπανάνας, γιά παρα
τήρηση όλων τών πτυχών, γιά στυσπείρωση όλων τών δυνάμεων, γιά αύ- 
τενεργό δράση, πού οδηγεί τελικά στήν επιτυχία.

Ό  Καθηγητής Jerome Bruner26 καί άλλοι ψυχολόγοι εισάγουν στήν 
ψυχολογία μιά νέα άποψη, μια νέα θεώρηση. Νά μάθουμε πώς νά μαθαίνου
με. Ό  Bruner γράφει χαρακτηριστικά: «μάθηση σημαίνει νά μαθαίνει 
κανείς πώς νά μαθαίνει». Καί άλλου τονίζει: «γνωρίζουμε μερικά πράγματα 
όσο γνωρίζουμε νά τά κάνουμε: Νά πηγαίνουμε μέ ποδήλατο, νά κάνουμε 
κόμπους, νά κολυμπούμε»27.

Ό  Skinner, ό Gagne καί άλλοι ψυχολόγοι έπέμεναν πάνω στο νά μά
θουμε πώς νά μαθαίνουμε. Ό  Mednick 28σχετικά σημειώνει: «Όλοι γνω
ρίζουμε πρόσωπα πού λύνουν μέ άνεση δυσκολότατες «σπαζοκεφαλιές», 
προβλήματα πού στηρίζονται σέ κάποιο στρατήγημα (κόλπο), σε ένα μι
κρό κλάσμα τού χρόνου πού θά χρειαζόταν σ’ εμάς... Αυτή ή ικανότητα 
μεταφοράς μάθησης μπορεί ν’ αποδοθεί συχνά στο γεγονός ότι το υποκεί
μενο έχει μάθει πώς μαθαίνει κανείς, έχει δηλ. μάθει έναν τρόπο ν’ άντιμε- 
τωπίζει τήν κατάσταση». Έδώ δεν έχουμε μόνο μιά χτυπητή, χαρακτηρι
στική φράση, έναν αληθινό ευφυολόγημα άλλά καί ένα διδακτικό άξίωμα 
πολύ ώφέλιμο, αν βέβαια μπορέσουμε καί τό εφαρμόσουμε στήν πράξη. 
Καί άπό τή διατύπωση τού αξιώματος φαίνεται ότι άποδίδει σημασία στο 
«πώς» καί συγγενεύει έτσι μέ τήν ειδολογική μόρφωση, πού άκριβώς συγ
κεντρώνει τήν προσοχή της στον τρόπο τής διδασκαλίας καί τής μάθησης 
γιά καλύτερα καί μονιμότερα αποτελέσματα. Καί μαθαίνει κανείς καλύτε
ρα, όταν κινητοποιήσει όλο το ψυχικό του είναι, όταν συνασκήσει όλες 
τις πνευματικές καί ψυχικές του λειτουργίες καί δεν τις αφήσει νά έφησυχά- 
ζουν, νά είναι χαλαρωμένες, νά καθεύδουν μακαρίως, όταν άσκειται μιά 
συγκεκριμένη λειτουργία.

Ό  ’Αμερικανός ψυχολόγος Robert Gagne29, ιεραρχώντας τις διάφορες 
μορφές μάθησης, τοποθετεί στήν κορυφή τής πυραμίδας, σάν τή σπουδαιό
τερη μορφή μάθησης, τή λύση τών προβλημάτων (Problem Solving). Στή 
συνέχεια τονίζει ότι ή λύση τών προβλημάτων είναι τύπος μαθήσεως ε
ξαιρετικά συχνός στα σχολεία, καθώς ό μαθητής καλείται νά συνδυάσει 
ιδέες όποιουδήποτε είδους καί νά φθάσει άπό μόνος του στή νέα ίδέα και 
ότι σ’ αυτή τό πιο ενδιαφέρον μέρος τής διαδικασίας εκτυλίσσεται στο ε
σωτερικό τού υποκειμένου. Παραδέχεται, αν καί όχι χωρίς άμφιβολίες,
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ένα ξαφνικό «φωτισμό» για τή λύση, μια ένορατική κίνηση (Insight), έναν 
συνδυασμό ιδεών πού προέρχονται άπό συστήματα γνώσεων σαφώς διαχω
ρισμένων. Στη συνέχεια τονίζει τά έξής : «ένα πρόσωπο, πού έπιδίδεται 
στη λύση προβλημάτων, μαθαίνει μεταξύ άλλων καί πώς νά έκπαιδεύσει 
τον έαυτό του νά λύνει προβλήματα». Όμιλεΐ παρακάτω γιά στρατηγίες 
πού αφορούν γενικότερα τή συμπεριφορά τού όποκειμένου, άνεξάρτητα 
άπό τό συγκεκριμένο άντικείμενο μελέτης, μέ τό όποίο τώρα άσχολείται. 
’Αναφέρει δτι ό Skinner υπογραμμίζει τή σημασία τής συμπεριφοράς, πού 
είναι αύτοκατευθυνόμενη καί όδηγεί τό άτομο στή μάθηση, καί δτι δ Bru
ner μνημονεύει στρατηγίες γιά τήν άνακάλυψη καί λύση τών προβλημά
των29.

Κρίνοντας τις άπόψεις τού Gagn6 πάνω στή λύση τών προβλημάτων 
έχουμε νά παρατηρήσουμε πολλές όμοιότητες καί μέ τήν ένορατική μάθη
ση τού Kohler, άφού καί εδώ γίνεται λόγος γιά φωτισμό τής διάνοιας καί 
γιά Insight καί μέ τό «νά μάθουμε πώς νά μαθαίνουμε» τού Bruner καί τών 
άλλων νεωτεριστών, Αμερικανών κυρίως, ψυχολόγων : κι έδώ υπάρχει 
σχεδόν ή ίδια φράση : «Μαθαίνει καί πώς νά έκπαιδεύσει τόν έαυτό του νά 
λύνει προβλήματα». Ή  λύση τών προβλημάτων δέν έπιτυγχάνεται, κατά 
τή γνώμη μας, μέ μεταφορά στοιχείων άλλα μέ τήν ειδολογική μόρφωση, 
μέ τήν όποια πιστεύεται δτι ασκούμε σχεδόν τό σύνολο τών ψυχοπνευμα- 
τικών μας δυνάμεων, γιατί δέν απαιτείται μόνο ή έφευρετικότητα καί ή κρι
τική ικανότητα, αλλά καί ή συμμετοχή τής μνήμης, ή συγκέντρωση τής 
προσοχής, ή έπιμονή καί ή ισχυρή βούληση, ή άνίκητη έπιθυμία νά φθά- 
σουμε στή λύση, ή κινητοποίηση όλου τού ψυχοπνευματικοΰ μας είναι, 
ή έπιστράτευση όλων τών δυνάμεων ή έπαγρύπνηση τής δλης προσωπικό
τητας.

Άπό τήν προηγούμενη άναφορά σέ μεγάλα όνόματα τής ψυχολογίας 
καί στή διδασκαλία τους γιά τή σωστότερη καί άποτελεσματικότερη δια
δικασία τής μάθησης φαίνεται δτι ή είδολογική μόρφωση δέν έχασε άκόμα 
τή λαμπράδα της καί πάντως δίνει καλύτερη έξήγηση στό φαινόμενο τής 
μάθησης, σύμφωνα καί μέ όσα δλοι, σοφοί καί άπαίδευτοι, παραδεχόμαστε 
καί προσπαθούμε νά έφαρμόσουμε στή δύσκολη καί ανηφορική πορεία 
γιά τήν κατάκτηση τής γνώσης. Λύνοντας στά Μαθηματικά προβλήματα 
καί μελετώντας άρχαία κείμενα δέν άποβλέπομε στή μεταφορά στοιχείων* 
αλλά στήν έξάσκηση, στήν δξυνση τού νού, στην καλλιέργεια τής κρίσης, 
στή διαμόρφωση μαθηματικής σκέψης, στήν ικανότητα κατανόησης δύ
σκολων συλλογισμών σέ δύσκολα κείμενα. Μ* άλλα λόγια δέν άποβλέπουμε 
μόνο στό νά μάθουμε πολλά ή λίγα προβλήματα, νά μελετήσουμε πολλά ή 

, λίγα κομμάτια άπό τά κείμενα, αλλά κυρίως ένδιαφερόμαστε — καί πρέπει 
νά ένδιαφερόμαστε άν θέλουμε νά μάθουμε πώς νά μαθαίνουμε καί πώς νά

ι
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λύνουμε τα προβλήματα μέ ξαφνικό φωτισμό τής διάνοιας ή μέ πολύπλοκη 
και μακρή πάλη —, νά μάθουμε τον τρόπο, νά μάθουμε το πώς Θά παραβιά
σουμε τις πύλες του αγνώστου και θά λύσουμε τό πρόβλημα ή θά κατανοή
σουμε το δύσκολο κείμενο, μια δημηγορία του Θουκυδίδη ή ένα κεφάλαιο 
άπό τά φιλοσοφικά κείμενα του Σενέκα.

Βέβαια δέν δεχόμαστε σαν πανάκεια την ειδολογική μόρφωση, άλλα 
και δέν μπορούμε ν9 άσπαστοϋμε τήν κατεσπευσμένη άπόρριψή της, πού 
έγινε σχεδόν άπό τις άρχές του αιώνα άπό τούς εκπαιδευτικούς και τούς 
ψυχολόγους, σέ μιά προσπάθεια νά φανούν αυστηροί θεράποντες τής έπΐ- 
στήμης30. "Οπωσδήποτε πρέπει νά παραδεχτούμε δτι σημειώνεται μιά ά- 
νύψωση τής γενικής πνευματικής ικανότητας μέ τήν άσκηση όρισμένων 
μόνο λειτουργιών ή μεταφέρεται ή μάθηση άπό τομέα σέ τομέα, οί άρχές^ 
οί διαθέσεις και ή τεχνική, όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις^ 
όταν δηλ. λειτουργούν καλά οί έμφυτες κυρίως ικανότητες, όπως ή ώριμό- 
τητα καί ή δημιουργική διάθεση τού άτόμου, ή ικανότητά του νά ξεχωρίζει 
και νά καθορίζει όσο τό δυνατό μεγαλύτερο άριθμό άναλογιών, ή άντιλη- 
πτική ικανότητα καί ή εύφυΐα. Καιρός νά πάψει ή πολεμική μέσα στούς 
κόλπους τής Επιστήμης μεταξύ των παλαιών καί τών νέων, των συντηρη
τικών και τών μοντέρνων. Προσωπικά δέν άπορρίπτομε ούτε τήν ειδολογι
κή, ούτε τήν ύλική μόρφωση, άλλά καί δέν δεχόμαστε άκριτα καί μέ προ
κατάληψη καμμιά άπ9 τις δυό. Δέν είμαστε ούτε παραδοσιακοί, ούτε μοντέρ
νοι. 9Ασπαζόμαστε τό σωστότερο, όπου κι άν είναι, καί προσπαθούμε νά 
βοηθήσουμε τον έκπαιδευτικό για σωστότερη καί άποτελεσματικότερη 
επιτέλεση τού έργου του. Γιά τον έκπαιδευτικό προέχει ή σχολική πράξη, 
ή άποδοτική διδασκαλία, ή πρόσκτηση τών γνωστικών στοιχείων άπό τό 
μαθητή, ή καλλιέργεια τών πνευματοψυχικών του δυνάμεων, ή καλλιτέ- 
ρευση τής είσδεκτικής καί μάλιστα τής άφομοιωτικής του ικανότητας, ή 
μεταμόρφωση θά λέγαμε, (γιά νά έκφράσουμε έτσι τήν όλη ευεργετική 
έπίδραση πού άσκεί ή παίδευση), πού συνεπάγεται ή μόρφωση. Μακριά 
λοιπόν άπό τήν έριστικότητα τών θεωρητικών. Καί ας μιμηθούμε τις μέ- · 
λισσες, όπως παρακινεί τούς νέους ό Μέγας Βασίλειος, πού παίρνουν ό,τι 
καλύτερο άπό τά λουλούδια. Μέ μιά τέτοια έπιλογή θά κατεβάσουμε τήν 
ψυχολογία άπό τις ψηλές κορτφές τής άφηρημένης διανόησης μέσα στήν 
αίθουσα τού Σχολείου, θά τήν κάνουμε σχολική πράξη, όδηγό καί σύμβολο 
στή δουλειά μας, γιά νά μπορέσουμε νά δρέψουμε καλούς καρπούς, νάχουμε 
άξιόλογα άποτελέσματα καί νά συμβάλλουμε άποφασιστικά στήν πρόοδο 
καί στήν επιτυχία, πού όλοι όνειρευόμαστε κι επιθυμούμε.
5. Παιδαγωγικά συμπεράσματα

Τό σλόγκαν, πού άκούεται τά τελευταία χρόνια στή γενική διδακτική 
κι εύρύτερα στήν έπιστήμη τής άγωγής : «διδάξτε γιά τή μεταφορά», εί-
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ναι απόλυτα δικαιολογημένο, άν ληφθεΐ ύπόψη ότι ή μεταφορά μάθησης 
είναι φαινόμενο πού έξαρταται κυρίως άπό τόν τρόπο, σύμφωνα μέ τόν ό
ποιο διδάχτηκε ή προηγούμενη μάθηση, πού δέν πρέπει νά είναι στατική 
— γιά νά χρησιμοποιήσουμε καί πάλι σύγχρονες καί παραστατικές έκφρά- 
σεις —, αλλά δυναμική, νά έμπερικλείει δηλ. την δυνατότητα μεταφοράς 
καί έφαρμογής σέ νέες καταστάσεις. Ό  Καθηγητής Robert Μ. Gagn0 
γράφει σχετικά31 : «Τό νά καθορίσουμε τούς όρους γιά τή μεταφορά έκεί- 
νου, πού μαθαίνεται, μπορεί νά θεωρηθεί μιά έκπαιδευτική λειτουργία ε
ξαιρετικής σημασίας. Αύτή περιλαμβάνει διαδικασίες, πού έχουν άποτέ- 
λεσμα όχι μόνο στήν άπόκτηση νέων γνώσεων, όπως στήν όριζόντια με
ταφορά μάθησης (στή μάθηση πού άπλώνεται σ’ όσο τό δυνατόν μεγαλύ
τερο τμήμα τού επιστητού, στήν πολυμάθεια θά λέγαμε), άλλά καί σέ μιά 
εύρεία έφαρμογή των ικανοτήτων πού ήδη άποκτήθηκαν, σέ νέες καταστά
σεις (ή μάθηση πού εισχωρεί σέ βάθος κι άκόμα μπορεί νά έφαρμοστεΐ 
στήν πράξη, νά γίνει δηλ. πρακτική μάθηση πού συνεπάγεται τήν καλλιέρ
γεια δεξιοτήτων καί τόσο χρήσιμη είναι στή ζωή τού άνθρώπου), όπως 
συμβαίνει στήν κατακόρυφη .μεταφορά».

Ειδικά στοιχεία, άρχές, μέθοδοι, εύρύτερα συμπεριφορά μεταφέρονται 
όταν τό υποκείμενο πού μαθαίνει, έχει κατανοήσει καλά τή φύση τους, 
έχει συλλάβει τό βάθος καί τό πλάτος τών έννοιών, έχει διεισδύσει στήν 
ούσία τους, τις έχει άναλύσει στα στοιχεία τους, έχει έπισημάνει όμοιότη- 
τες καί διαφορές καί είναι σέ θέση νά κάνει άφαίρεση καί γενίκευση, νά 
κάνει δηλ. περίληψη τών έμπειριών του γιά άποτελεσματικότερη μάθηση 
καί ευκολότερη μεταφορά της σέ νέες καταστάσεις. Γι* αυτό στή διαδικασία 
τής μάθησης προσπαθούμε ν’ αφυπνίσουμε διαφέροντα, νά συναγείρουμε 
τόν ψυχικό κόσμο, νά κεντρίσουμε τήν επιθυμία γιά τήν κατάκτηση τής 
γνώσης, νά θέσουμε σέ συναγερμό τό μηχανισμό τής αύτενέργειας, νά όδη- 
γήσουμε τό παιδευόμενο άτομο στή διερεύνηση κάθε πτυχής τού άντικει" 
μένου τής μάθησης, στήν άνακάλυψη νέων στοιχείων, στήν άποκρυπτογρά- 
φηση καί άποκάλυψη τής άλήθειας. Ό  ικανός έκπαιδευτικός σάν έπιδέξιος 
οίακοστρόφος στή δολιχοδρομία καί στήν άνάντη πορεία γιά τήν ύψηλή 
κορυφή τής γνώσης κάνει τέτοιους έλιγμούς πού νά πλαταίνουν τό νοϋ 
τών μαθητών του, νά κρατούν σταθερή, έντεταμένη καί προσηλωμένη τήν 
προσοχή στό άντικείμενο τής διδασκαλίας, νά ένθαρρύνουν τή γενίκευση, 
νά καλούν αυτούς νά λύνουν προβλήματα σέ νέες καταστάσεις. Έτσι πε
τυχαίνει μιά αύξημένη κυριαρχία πάνα) σέ μιά ύλη ή τεχνική, πού έχει σάν 
άποτέλεσμα νά ένισχύει τό ήθικό τού προσδ)που καί νά τό γεμίζει μ* έμπι. 
στοσύνη στήν προσπάθεια πού κάνει νά μάθει κάτι άλλο, ν* άναλάβει και- 

Γ νούργιο έργο.
Τόν τρόπο διδασκαλίας τών διαφόρων μαθημάτων έπισημαίνει Ιδιαί-

k
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τέρα ό Heinrich Rombach32 «όλα τά θεωρητικά μαθήματα (μή γλωσσικά 
δπιος ή 'Ιστορία, ή Γεωγραφία, ή Βιολογία) μπορούν νά παρουσιασθούν 
κατά τέτοιο τρόπο, πού νά παιδεύουν κυρίως την ικανότητα νά λύνουμε 
προβλήματα, πού άπαιτοϋν άφηρημένη σκέψη... Άπό τό άλλο μέρος καί 
αυτά τά λεγόμενα πνευματικά μαθήματα (τά Ελληνικά, τά Λατινικά, γε
νικά οί γλώσσες, τά Μαθηματικά) μπορούν νά τύχουν τέτοιας μεταχείρισης 
στή διδασκαλία, πού νά δίνουν άφορμή σέ άρνητικές συσχετίσεις όσον 
άφορά στήν πνευματική πρόοδο τού άτόμου». Ό  Ιδιος συγγραφέας υποδει
κνύει τή δημιουργική, θά λέγαμε, έπανάληψη κι όχι τήν τυπική, τή μηχα
νική, πού μπορεί νά οδηγήσει σέ άντίθετα άπό τά άναμενόμενα άποτελέ- 
σματα «Τό δεύτερο σέ σπουδαιότητα άποτέλεσμα είναι ότι και στήν όχι 
μηχανική μάθηση μπορούν νά έπιτευχθούν καλύτερα άποτελέσματα μέσο* 
τέτοιων σειρών άσκήσεων, πού νά θέτουν προβλήματα. Με τήν έπανάληψη 
τών Ιδιων άσκήσεων υπάρχει κίνδυνος νά μετατρέψουμε τή μάθηση καί τή 
λογική έξάσκηση σέ κάτι τό μηχανικό, πρός μεγάλη βλάβη τής άποτελε- 
σματικότητάς της. Ά ν  στή διαδικασία τής μάθησης έχει κανείς υπόψη του 
τις δύο αύτές άρχές (τής καλής διδασκαλίας καί τής καλής έπανάληψης), 
ή μάθηση καί ή λογική έξάσκηση πάνω σέ μιά ύλη πλούσια σέ ποικιλία 
είναι άνοΥιερες άπό τή μηχανική μάθηση, όχι μόνον γιατί εύνοούν τή με
ταφορά, άλλά καί γιά τήν εύκολία μέ τήν όποια έπιτρέπουν τήν άναπαρα- 
γωγή».

Κατά τον Jerome Bruner τό πρόβλημα τής μεταφοράς τής μάθησης 
είναι θέμα κατάλληλων διδακτικών βιβλίων, μεθόδιον διδασκαλίας καί όρ- 
γάνωσης τών γνούσειον. Επιμένει ό ψυχολόγος στήν έφαρμογή βασικών 
άρχών διδασκαλίας, τής συνολικότητας, τής έποπτείας καί τής αύτενέρ- 
γειας, καί στις λεγόμενες κατασκευαστικές άσχολίες (χειροτεχνία, Ιχνο
γραφία, διάφορες κατασκευές), γιατί αύτές συντελούν στήν απόκτηση γνώ
σεων μέ μεγάλη δύναμη μεταφοράς, κυρίως στούς μικρότερους στήν ήλι- 
κία μαθητές πού μαθαίνουν «πρακτικά» καί έχουν μονιμότερα καί σταθερό
τερα άποτελέσματα, όταν στή διαδικασία τής μάθησης δέν συμμετέχει 
άπλώς άλλά παίζει προπεύοντα ρόλο καί ή αίσθηση τής άφής33.

Ά λλ’ ό άπώτερος σκοπός τής μάθησης, κι έκείνης πού παρέχεται 
συστηματικά στά σχολεία κι έκείνης πού άποκτιέται φυσικά καί άβίαστα 
στήν καθημερινή ζωή σ’ όποια ήλικία, είναι νά έξελίξει δυνάμεις, νά στα
θεροποιήσει Ικανότητες, νά προσπορίσει έφόδια — πνευματικά, ήθικά, 
σο*ματικά —, νά ένισχύει θά λέγαμε τό παιδευόμενο άτομο γιά τήν έπιτυχή 
διεξαγωγή τού δύσκολου άγούνα τής ζωής του. Αύτόν άκριβώς τόν άπώτερο 
σκοπό διδασκαλίας τόνιζε κατά κόρον ή ειδολογική μόρφιοση, αύτή τήν 
ένίσχυση τής γενικής πνευματικής Ικανότητας καί τήν ισχυροποίηση τού
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όλου κορμού τοΟ πνεύματος έπεδΐωκε. ΓΓ αυτό και δέν πρέπει νά θεωρείται 
ξεπερασμένη άφου γι’ αυτή τή συνάσκηση των λειτουργιών, πού έπρέσβευε, · 
και αφύπνιση του όλου ψυχοπνευματικοϋ είναι επιβάλλεται και αυτενέργεια 
απαιτείται και προσοχή και διαφέρον δέν πρέπει και δεν μπορεί νά λείπουν 
μέσα στήν όλη κατάσταση συναγερμού στήν όποια τελεί ό παιδευόμενος. 
Τά σχολεία με τήν καθημερινή εργασία, τις άσκήσεις καί τις έπαναλήψεις, 
αποβλέπουν κυρίως στο νά αναπτύξουν στούς μαθητές γενικές Ικανότητες , 
λαμβανόμενες μέ πολύ εύρεία έννοια : εκείνη τού νά διαβάζουν γρήγορα 
καί νά καταλαβαίνουν μιά μεγάλη ποικιλία κειμένων, εκείνη τού νά γρά
φουν καλά, τού νά χρησιμοποιούν έξυπνα καί αποτελεσματικά τά Μαθημα
τικά σέ πολλές περιστάσεις, τού νά έκτιμήσουν μιά πολιτική πράξη μέσα 
στήν ιστορική της διάσταση καί ούτω καθεξής. Ή  όργάνωση καί ή σύν
δεση των αντιδράσεων καί των μερικών ικανοτήτων σέ πιο εύρεΐες καί γε
νικές ικανότητες είναι ένας άπό τούς κύριους σκοπούς τής παιδαγωγικής 
ψυχολογίας. Αύτή τήν όργάνωση όχι μόνο δέν τήν αντιμαχόταν αλλά και 
τήν είχε σάν κύριο καί μοναδικό στόχο της ή είδολογική μόρφωση, γι’ 
αύτό καί'Κακώς ή Σχολική Ψυχολογία καί ή σύγχρονη Παιδαγωγική τή 
θεωρεί ξεπερασμένη καί τήν άπορρίπτει.

Μερικοί στή σύγχρονη Διδακτική Επιστήμη ρίχνουν συνθήματα σάν 
τά παρακάτω : Συσσωρεύσατε γεγονότα, διδάξτε έπιδεξιότητες και τά προ
βλήματα θά λυθούν άπό μόνα τους. Κι άλλοι παίρνουν θέσεις έκ διαμέτρου 
αντίθετες : Μήν προσέχετε καθόλου ούτε στά γεγονότα, ούτε στις δεξιό
τητες. Διδάξτε τά παιδιά νά λύνουν προβλήματα καί νά έπινοοΰν τις άπαντή- 
σεις. Κανένα άπ’ τά συνθήματα αύτά δέν ικανοποιεί. Γιατί ή διδασκαλία 
σάν μέσο παίδευσης άπό τό ένα μέρος παρέχει γνώσεις καί καλλιεργεί 
δεξιότητες στο διδασκόμενο, κι άπό τό άλλο άνακινεΐ όλες τις ύπάρχουσες 
στήν ψυχή του δυνάμεις τις κινητοποιεί, τις δραστηριοποιεί, τις έξελίσ- 
σει. *Η ικανότητα άντιλήψεως πραγμάτων καί φαινομένων όξύνεται, ή κα
τανόηση σχέσεων τελειοποιείται. Ή  κρίση καί ή διάκριση γίνεται περισ
σότερο εύκίνητη, λεπτή καί διεισδυτική. Ή  εκτίμηση καί ή αξιολόγηση 
διεγείρεται συνεχώς κατά τή διδασκαλία γιά πρόσωπα, πράξεις καί συμ
βάντα ιστορικά. Τό σχολείο πρέπει νά καλλιεργεί τήν «πολυνοΐην», τις 
πνευματικές δηλ. δυνάμεις τού άνθρώπου, χωρίς βέβαια νά παραμελεί τίς 
άλλες ψυχικές δυνάμεις : τή βούληση καί τό συναίσθημα, άλλα καί δέν 
πρέπει νά παραβλέπει, νά άπορρίπτει καί νά αντιμάχεται (έφτασαν οί νεω- 
τερίζοντες καί σ* αύτό τό σημείο) τήν «πολυμαθείην» σέ περίοδο πολλαπλα
σιασμού των γνώσεων μέ γεοψετρική πρόοδο, γιατί θά ήταν ξένο προς τήν 
πραγματικότητα καί κλειστό στή ζωή, γιά τήν όποια όφείλει νά προετοι- 

, μάζει τούς μαθητές. "Ένα νέο σύνθημα πρέπει νά συγκεράσει τίς άντίθετες 
ι άπόψεις καί ν’ άντικαταστήσει τά παραπάνω συνθήματα. Γιατί και τό κί
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νητρο, για νά θέσουμε τις έρωτήσεις, και ή γνώση και ή δεξιότητα καί ή 
Ικανότητα για νά λύσουμε τά προβλήματα είναι άπαραίτητοι παράγοντες. 
Τό νέο σύνθημα θά μπορούσε νά διατυπωθεί κάπως έτσ ι: Διδάξτε τά παιδιά 
κατά τέτοιο τρόπο πού νά κάνουν τις γνώσεις σταθερό άπόκτημά τους, 
πηγή δημιουργικής έμπνευσης καί φωτισμένης έφευρετικότητας καί πρω
τοβουλίας γιά τήν έπίλυση των προβλημάτων τής ζωής, τή συνετή καί έπω- 
φελή άπόλαυση τής ζωής καί τήν κατάφαση προς τις μεγάλες άξιες γιά τήν 
άνύψωση σέ άνώτερη μορφή ζωής.

Τό σπουδαιότερο πάντως παιδαγωγικό συμπέρασμα άπό τή μεταφορά 
τής μάθησης είναι ή καταδίκη τής μηχανικής μάθησης, γιατί αυτή ούτε 
μεταφέρεται, ούτε στή λύση προβλημάτων προσφέρεται. Αλλά τή μηχανική 
μάθηση καταδίκαζε καί ή θεωρία τής είδολογικής μόρφωσης, άφοϋ χαρα
κτηριστικά τόνιζε ότι «μάθηση είναι δ,τι απομένει δταν λησμονήσουμε 
έκεινα πού μάθαμε». Καί άπό τή μηχανική μάθηση δέ μένει άπολύτως τί
ποτε, ένώ πολλά μένουν άπό τήν κριτική καί αύτενεργό μάθηση πού νοείται 
σάν κίνηση τοϋ πνεύματος καί τής ψυχής του ύποκειμένου πού μαθαίνει 
προς τό άντικείμενο τής μάθησης. Κι έπειδή είναι πολύ ευκολότερη ή πα
ροχή γνώσεων, ή διοχέτευση πληροφοριών, ή φόρτωση τοϋ πνεύματος, 
παρά ή καθοδήγηση γιά τήν άνακάλυψη των γνώσεων, ή ύπόδειξη τρόπων 
λύσεων τών προβλημάτων καί ή καλλιέργεια τοϋ πνεύματος, γι* αυτό καί 
καταδικάζουμε τό παλαιό σχολείο «τών γνώσεων», πού οί δάσκαλοι δεν ή
ξεραν νά κατευθύνουν μιά τέτοια δραστηριότητα, καί τό δποιο σημερινό 
καί μελλοντικό σχολείο, πού χάνει τον προσανατολισμό του καί παραπαίει, 
πού παραιτείται άπό τον κύριο σκοπό του καί περιορίζεται σέ έργο δευτε- 
ρεϋον, πού δέν ξέρει νά χαλκεύει τις ψυχές τών νέων, παρά μόνο νά τις στο
λίζει μέ έπιπλα, σύμφωνα μέ τούς λόγους τοϋ Κομμένιου. Θά ύπενθυμίσου- 
με καί τούς λόγους τοϋ Γάλλου παιδαγωγού Freinet: «Ό  νοϋς τοϋ άνθρώπου 
δέν είναι μιά δεξαμενή, πού πρέπει νά γεμίσουμε, άλλά μιά φλόγα, πού πρέ
πει νά τήν τροφοδοτήσουμε»34.

Καταλήγοντας τονίζουμε δτι μέ τή ζωντανή πνευματική άτμόσφαιρα 
στήν τάξη, μέ τις συχνές καί μεθοδικές έρωτήσεις, μέ τήν άνακάλυψη, εί 
δυνατόν, τής γνώσης άπό τούς μαθητές μέ τή δημιουργική έπανάληψη, 
μέ τά πολλά παραδείγματα καί τήν προσπάθεια έφαρμογής τών διδασκο- 
μένων στήν πράξη, μέ τήν άποφυγή λογοκοπίας καί περιττής θεωρίας, μέ 
τήν έπισήμανση τών βασικών καί ούσιωδών στοιχείων, μέ τήν κατάταξη 
σέ όμάδες τών όμοιων καί συγγενών γνώσεων, μέ τον έθισμό στήν όρθή 
γλωσσική έκφραση, μέ τήν έφαρμογή τής χρυσής άρχής κάθε διδασκαλίας : 
«δ,τι μπορεί νά πει ό μαθητής δέν τό λέει ποτέ ό δάσκαλος», μέ τήν άκτινο- 
βολία στήν τάξη, μέ τά πνευματικά καί ήθικά του προσόντα καί τή βαθμιαία



31

μετάγγιση αρχών και αξιών ζωής, συμπεριφοράς και πολιτισμού ό ίκανός 
Εκπαιδευτικός θά πετύχει πολλά, πάρα πολλά προς την κατεύθυνση μιας 
θετικής, σωστής και ουσιαστικής μόρφωσης, πού έρμηνεύει τον κόσμο και 
τή ζωή, προετοιμάζει γιά τή ζωή και καταξιώνει τή ζωή. Και τότε δέ θά 
χρειάζεται νά διερωτάται άν πέτυχε με τή μεταφορά μάθησης ή τήν ειδολο
γική μόρφωση. Θά άρκεϊ τό αποτέλεσμα σύμφωνα με τό όποιο όλες οί προη
γούμενες ένέργειες κρίνονται, γιά νά κλείσουμε μέ τούς λόγους τοϋ Δημο
σθένη.
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PH. VELLACOTT,

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ»

Ό  Philip Vellacott έχει μεταφράσει στην ’Αγγλική έργα τοϋ Αισχύ
λου, όλες τις τραγωδίες τοϋ Εύριπίδη, Μένανδρο και Θεόφραστο. Οί έρ- 
γασίες του'αυτές έχουν δημοσιευτεί σε έπτά τόμους τής σειράς Penguin 
Classics.

Δίδαξε είκοσιπέντε χρόνια αρχαίο δράμα κι άπ’ αυτά τά δώδεκα χρό
νια μόνα τραγωδία. Σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α., όπως τής Καλλιφόρνιας 
και τής Σάντα Κρούζ, έχει διδάξει αρχαίο ελληνικό δράμα, ένώ αρκετές 
μελέτες του πραγματεύονται ελληνικά θέματα. Το 1962 δημοσίεψε τά «Λα
τινικά», ένα βιβλίο επαναστατικό γιά τή διδασκαλία τής Λατινικής γλώσ
σας.

Τό κείμενο πού ακολουθεί είναι μετάφραση τής ανάλυσης πού κάνει 
ό Ph. Vellacott στήν τραγωδία «’Ιφιγένεια στή χώρα των Ταύρων» καί πε- 
ριέχεται στον τόμο των Penguin Classics: Euripides’ Alcestis, Hippolytus, 
Iphigenia in Tauris, Gr. Britain 1975, σσ. 27 - 39. Ό  μεταφραστής εξετάζει 
τό ποιητικό κείμενο τοϋ παραπάνω έργου σέ σχέση μέ τις ήθικές καί κοι
νωνικές συνθήκες πού δημιούργησε ή μεγάλη πολιτική κρίση του πελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου. Ή  ύπόθεση καί τά ονόματα των προσώπων άντλή- 
θηκαν μεν and τό μύθο τό γνωστό, άλλά οί άνθρώπινοι χαρακτήρες σκέ
φτονται καί δροΰν (ός μέλη τής άπογοητευμένης γενιάς τοϋ άπαίσιου εκεί
νου εμφύλιου πολέμου. Οί σκέψεις πού αναπτύσσει ό μελετητής άνοίγουν' 
χρήσιμο διάλογο, διαφωτίζουν καί μάς παρέχουν τή δυνατότητα νά διδά
ξουμε την τραγωδία άνανεώνοντας τήν παραδοσιακή έρμηνεία μέ το περιε
χόμενο ένός ίστορικοΰ προβληματισμού καί τά κίνητρα άφύπνισης τής 
κρίσης τοϋ παιδιοϋ πού διψά γιά τήν άλήθεια.

* * *

Συνήθως οί μελέτες πού γίνονται γι’ αύτό τό έργο δίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στά θρησκευτικά καί ρομαντικά στοιχεία πού ύπάρχουν στήν 
τραγωδία. Ό  Όρέστης στους στίχους 1080 - 86 αναγνωρίζει ποιος ήταν



34

ό πραγματικός σκοπός του θεού ’Απόλλωνα, όταν τόν έστελνε σ’ αύτή τήν 
άφιλόξενη χώρα των Ταύρων. Τό «καλό)) τέλος τής τραγωδίας έκφράζει 
τήν πεποίθηση του ποιητή ότι ή θεία δύναμη κυριαρχεί στ’ ανθρώπινα 
σφάλματα, γιά νά θεμελιώσει τη δικαιοσύνη και τήν ειρήνη. Παράλληλα, 
τό ρομαντικό ενδιαφέρον υπάρχει γιά νά ξυπνήσει τήν τρυφερή συγκίνηση 
στο θεατή καί νά τόν κάνει νά νοιώσει ξανά τή συμπάθεια γιά τούς ήρωες, 
πού είχε διασπαστεί με τήν παρακολούθηση τής πονηρής φυγής άπό τόν 
κίνδυνο, αγνοώντας τις κοπέλλες του χορού, και τή σκέψη μιας μακρινής 
χώρας. "Αν άποδώσουμε όμως στον ποιητή αύτά μόνο τά ενδιαφέροντα 
και δούμε τήν τραγωδία σάν ένα θρησκευτικό δράμα ή μιά ρομαντική ι
στορία, τότε δημιουργείται ή έντύπωση ότι ό ποιητής απευθύνεται σ’ ένα 
κόσμο ακαλλιέργητο κι όχι σ’ αύτόν με τόν όποιο ένδιαφέρονταν νά επι
κοινωνήσει πραγματικά. Ή  θρησκευτική στάση πού διαγράφεται στο κεί
μενο είναι ειρωνική και τά νοήματα τού συγγραφέα άντίθετα με τήν έρμη- 
νεία πού τούς απέδιδαν συνήθως. Τά ρομαντικά στοιχεία τού έργου, παρόλο 
πού είναι θετικής σημασίας κι εύκολα μπορεί κανείς νά συγκινηθεΐ άπ’ 
αύτά,όέν παύουν νά έχουν μικρό ενδιαφέρον σέ σύγκριση με τά σπουδαία 
θέματα, πού ή ύφανσή τους σχηματίζει τήν κύρια δομή τού έργου.

Τέσσερα σπουδαία θέματα αναπτύσσονται εδώ. Τό πρώτο είναι ή ι
στορία πού θεμελιώνει τήν πλοκή, ή ιστορία τού καταραμένου οίκου τού 
Άτρέα καί τού περιστατικού πού συνδέεται μέ τή θυσία τής ’Ιφιγένειας. 
Τό δεύτερο θέμα είναι ή αντίδραση μιας γυναίκας στό σχέδιο τών γεγονό
των πού υπαγορεύτηκαν άπό κείνη τήν κατάρα τής "Αρτεμης. Μιά λεπτο
μερής περιγραφή τού χαρακτήρα τής Ιφιγένειας άπαιτείται δώ γιά νά κα
ταλάβουμε καλύτερα τή συμπεριφορά της. Τό τρίτο θέμα είναι επίκαιρο 
γιά τήν έποχή τού Εύριπίδη. γιατί όλη ή Ελλάδα μέσα στά είκοσι χρόνια 
τού πελοποννησιακού πολέμου ένοιωσε τήν άθλιότητα τής εξορίας και τόν 
πόνο τών χωρισμένων οικογενειών. Τό τέταρτο θέμα είναι μιά άντικειμε- 
νική θεώρηση τής καθιερωμένης άποψης ότι ύπάρχει διαφορά μεταξύ Ε λ
λήνων καί βαρβάρων.

Πιο άπλό είναι ν’ άρχίσουμε τήν άνάλυση μέ τήν εξέταση τού χαρα
κτήρα τής ’Ιφιγένειας. Αυτός αναπτύσσεται μέ τήν πληρότητα και τήν ά- 
κρίβεια μέ τήν όποια αναλύθηκαν τουλάχιστο έξι γυναικείοι χαρακτήρες 
στό έργο τού Εύριπίδη άπό τήν "Αλκηστη ώς τήν Τίλέκτρα. Ή  ολοκληρω
μένη εικόνα τού χαρακτήρα τής Ιφιγένειας μας δίδεται μέσα άπό τις σχέ
σεις της μέ τήν "Αρτεμη, τόν Άγαμέμνονα καί γενικά μέ τούς άλλους άν- 
θρώπους. Κάθε μιά άπό τις σχέσεις αυτές δείχνει μιά περιπλοκή, πού έρ~ 
χεται σέ άντίθεση μέ τό άπλό καί καθαρό στοιχείο τής ψυχικής διάθεσης 
τής ήρωΐδας, τήν άγάπη καί τήν άφοσίωση πού δείχνει γιά τόν Όρέστη.
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Στον πρόλογο ή Ιφιγένεια λέει την ιστορία της : 
ναι, εγώ είμαι ή ’ Ιφιγένεια, 
πού πιστεύουν πώς μ’ έσφαξε ο γονιός μου 
στην νΑρτεμη για χάρη τής fΕλένης. . . 1

’ Αυτή τη στιγμή ή ’Ιφιγένεια περιγράφει περιστατικά πού είχαν συμβεΐ 
πριν από είκοσι χρόνια σχεδόν. Ό  πατέρας της ήταν έτοιμος νά υπακούσει 
στή θεϊκή προσταγή και νά τήν σκοτώσει. Αυτή, άφοϋ πρώτα τής υπόσχον
ται τον πιο ζηλευτό γάμο, ύστερα έγινε τό πρόσωπο πάνω στο όποιο δοκί
μασαν νά έκτελέσουν τήν τελετή τής σφαγής. Τελικά ή νΑρτεμη τήν έσωσε 
άπό τό φυσικό θάνατο άλλά καταδικάστηκε εδώ καί είκοσι χρόνια σε πνευ
ματικό θάνατο ζώντας στή μακρυνή χώρα, οπού ό βάρβαρος βασιλιάς θέ
σπισε βάρβαρες τελετές θανάτου στ’ όνομα τής θεάς.

με τα έθιμα —χαρές τής Θεάς— βαδίζω 
μιας γιορτής, που μόνο τ όνομά της 
ωραίο, όσο για τ’ άλλα πια σωπαίνω. 2

Πιο μπροστά ό ποιητής είχε αποδώσει στον ιερέα Κάλχα τήν προστα
γή πού διψούσε γιά αίμα :

μαντεία φοπιάς ζητούσε κι είπε ό Κάλχας:
«τον έλ,ληνικον στρατόν άρχ^ηγέ 9 Αγαμέμνονα, 
άπό τ’ αραξοβόλια πλοίο δέ βγαίνει, 
άν ή ν Αρτεμη τήν κόρη σου ’Ιφιγένεια 
γιά σφαχτό δεν τήν λάβει στο βωμό της.. .3

Ό  Κάλχας όμως δεν είχε καμιά ανάμειξη στον κατοπινό διορισμό 
τής ’ίφιγένειας νά επιβλέπει τις ανθρωποθυσίες στήν Ταυρική. *Η στάση 
τής ίδιας δείχνει άλλωστε ότι δέ θεωρεί τήν νΑρτεμη αθώα.

Στούς στίχους 258 - 59 :
πριν άπό τούτους, τδ βωμό τής θεάς μας 
καιρό είχε νά τον βάψει αίμα

φαίνεται μιά ικανοποίηση τής ’Ιφιγένειας με τό ότι ή βία πληρώνεται μέ 
βία και δίδεται στή θηριώδη επιθυμία τής νΑρτεμης ή ίδια έπιδοκιμασία 
πού βρίσκουμε ξανά στούς στίχους 348 - 58 :

Αόλαα καρδιά μου, ώς τώρα γιά τούς ξένους 
ήσουν γλνκιά, πονετικιά ήσουν πάντα, 
κι όταν οι "Ελληνες σου ’πεφταν στά χέρια, 
δάκρυζες, σάν ομόφυλοί σου πού ήταν.
Τώρα μ’ έχει αγριέψει τ’ όνειρό μου*
6 Όρέστης, λέω, δέ ζεϊ’ γιά σάς συμπόνια, 
όποιοι και νά *στε πού έρχεστε, δέ νοιώθω.
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Σ(οατο εϊν* αυτό πού ~λένε; φίλες' τώρα 
τό βλέπω* συμφορά σά σε χτυπήσει, 
δε συμπαΟάς τον πιο δυστυχισμένο.

Ό  μακρύς μονόλογος στους στίχους 342 - 91, όπου άνήκει και τό πα
ραπάνω κομμάτι, είναι σύνθετη δραματική και ψυχολογική άνάπτυξη τής 
κεντρικής σημασίας τού έργου. "Οταν αρχίζει νά μιλά ή Ιφιγένεια, είναι γε
μάτη πίκρα και αγανάκτηση εναντίον του πεπρωμένου γιά τό θάνατο τού 
Όρέστη, εναντίον τής Ελλάδας, εναντίον τής ~Αρτεμης. Σκέφτεται μέ 
ικανοποίηση τό θάνατο των δύο ξένων πού θά υποφέρουν κι ακόμη εύχεται 
νάταν ή Ελένη κι ό Μενέλαος θύματά της κάποτε. Ό  θυμός της συγκεντρώ
νεται κατόπιν στήν τελευταία ανάμνηση γιά τον πατέρα της στήν Αύλίδα 
καί ή τρυφερότητα εκείνης τής θύμησης άλλάζει όλη της τή διάθεση. Ξε
χνά τή δίψα της γιά εκδίκηση, αθωώνει τήν "Αρτεμη κι άναγνωρίζει ότι ό 
φόνος είναι κάτι τό κακό. Στή συνέχεια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ή 
ανθρωποθυσία απλώς αντανακλά τή βαρβαρότητα εκείνων πού τήν κάνουν. 
Μετά τό χορικό, καθώς οί ξένοι οδηγούνται μέσα, ό χορός «αντιλαλεί)) 
τή σκέψη τής Ιφιγένειας, ότι δηλ. τέτοια βαρβαρότητα διακρίνει τούς 
κατοίκους τής χώρας των Ταύρων από τούς Έλληνες. ’Αφήνεται στο α
κροατήριο νά θυμηθεί ότι ή θυσία, πού είχε άναλάβει ό Άγαμέμνονας, 
ήταν χειρότερη από κείνες πού συνηθίζει ό Θόας, γιατί στήν πρώτη περί
πτωση ή σφαγή τής Ιφιγένειας ήταν παιδοκτονία έκ μέρους τού Άγαμέ- 
μνονα.

’Ακόμη ή Τφιγένεια στή μοναχική καί στερημένη θέση πού βρίσκεται, 
έξαρτάται, όπως εύκολα καταλαβαίνουμε, από τήν "Αρτεμη, καί αντλεί 
από τό αξίωμα τής ιέρειας τήν αύτοπεποίθηση πού θάχε βρει στήν πόλη 
της, άν είχε, φυσικά, κι αυτή πατρίδα. Οί αναμνήσεις άπό τό σπίτι της τής 
δίνουν τή δύναμη να σκεφτεί ότι ή "Αρτεμη δεν είναι ούτε στήν Ελλάδα 
ούτε στή χώρα των Ταύρων ή θεά πού διψάει γιά αίμα* οί σκέψεις αυτές 
τής δίδουν τήν αύτοπεποίθηση ν’ άλλάξει, αν όχι νά δημιουργήσει, τή θεό
τητα πού θά λατρέψει. Ή  προσευχή της στούς στίχους 1311 - 5 :

’Ώ  θεά παρθένα, κόρη εσύ τοϋ Δία και τής Λητώς 
άν τό αίμα αυτό ξεπλύνω και θυσία προσφέρουμε 
κει πού πρέπει, κατοικία θά έχεις τότε καθαρή, 
κι ευτυχία εμείς, μά τ άλλα, κι σωπαίνω εγώ, οί θεοί, 
πού τά πιότερα κατέχουν, κι εσύ, θεά, τά ξέρετε. 

δείχνει τελικά αληθινή εύσέβεια, γιατί ή πνευματική της βάση δέν προβάλ
λεται καθόλου ώς παράδοση αλλά ώς μια ανθρώπινη κρίση, πού βγήκε 
στήν επιφάνεια μέσα άπό τήν εμπειρία τών βασάνων της.

Ό  Εύριπίδης μπορεί νά περιγράφει τήν άληθινή εύσέβεια. Άλλ’
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δντας ό Ιδιος ρεαλιστής δέ μπορεί νά τής δώσει την άξια πού δέν έχει. 
"Οταν όλες οί προσευχές στον 'Απόλλωνα και την Άρτεμη για νά βοηθή
σουν οί θεοί τήν ’Ιφιγένεια, φτάνουν στήν τελευταία τους δοκιμή, όταν δη
λαδή ή ’Ιφιγένεια στέκεται στο κατάστρωμα τού πλοίου και δηλώνει ότι 
ή θεά δέν είναι κακή όπως πιστεύει ή ιέρειά της. αύτή πρέπει νά έπιβεβαιώ
σει ότι έχει τήν άνθρωπιά πού τής άποδίδει ή ’Ιφιγένεια. Ή  νΑρτεμη όμως 
δέν έπεμβαίνει και τελικά γίνεται σαφές ότι ή εύσέβεια είναι λαθεμένος ό- 
δηγός:

..................... ((θυγατέρα τής Λητώς,
σώσε με, έμένα τή δίκιά σου ιέρεια,

. από βάρβαρη χώρα στήν 'Ελλάδα 
κι αυτή μου τήν κ?>εψιά συγχώρεσέ την. 
νΩ θεά, αγαπάς τον αδερφό σου* δέζου 
νά 9χω κι εγώ για τό δικό μου αγάπη».
Τή δέησ?ι τής κοπέλας μέ παιάνα 

. συνόδεψαν οί ναύτες, και τά χέρια,
γυμνά ώς τους ώμους, μ ένα πρόσταγμα όλοι, 
τά *βαλαν στα κουπιά. Μά προς τους βράχους 
όλο και πιο πολύ το πλοίο κνλοϋσε.4

Ό  Άγαμέμνονας και ό Όρέστης στερήθηκαν τήν πρωτοβουλία τής 
κρίσης τους γιά χάρη τής εύσέβειας. Ά ν οί θεοί μπορούν νά μας καθοδηγή
σουν όταν βρισκόμαστε σέ ήθικό δίλημμα, μπορούν καί νά μάς σώσουν, 
όταν παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος. Ά ν δέ μπορούν νά μάς σώσουν άπό 
τό φυσικό κίνδυνο, τότε δέ μπορούν καί νά μάς καθοδηγούν καί στά ήθικά 
προβλήματα. ‘Ο Άπόλλωνας, άναφέρει ό άγγελιαφόρος, ήταν τόσο άμέρι- 
μνος ή αδύναμος όσο καί ή Άρτεμη. Τό καράβι γύρισε άβοήθητο στήν 
άκρογιαλιά κι οί άνθρωποι πού ήταν μέσα σίγουρα πιά βάδιζαν προς τό 
θάνατο, όπως είχε ύποσχεθεΐ ό Θόας. Τό έργο κινείται, όπως τό καράβι 
τού Όρέστη, προς τό τέλος* ό τρόμος έχει πιά έξασθενήσει κι αύτό χωρίς 
άμφιβολία ταιριάζει στήν παραπάνω ιστορία, όπου ό βοσκός μάς διηγείται 
τήν κρίση τής παραφροσύνης τού Όρέστη στήν ακρογιαλιά. *Η Άθηνά, 
όπως και στον «Τωνα» καί στις <(Τκέτιδες», μιλεΐ μέ τή φωνή τής πολιτι
κής καί τής άστικής άθηναϊκής έξουσίας καί έρχεται νά υπενθυμίσει ότι 
εύτυχώς αύτό είναι ένα θεατρικό έργο καί τό σχέδιό του πρέπει νά σέβεται 
τούς θεατρικούς κανόνες. Επομένως ή έκβαση τού έργου ήταν στήν έξου- 
σία τής ’Αθηνάς και έτσι μάς δόθηκε ένα εύτυχισμένο τέλος. Ή  ’Αθηνά 
επαληθεύει τήν κρίση τής ’Ιφιγένειας, ότι δηλ. ή θεά δέν άπαιτεΐ άνθρο^πινη 
θυσία:

Κι ένα έθιμο όρισε: όταν θά γιορτάζουν,
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μ* εν α σ π α θ ί  ν ά Α γ γ ί ζ ε ι  ό ι ε ρ έ α ς  
άντρός λαιμό, λίγο αίμα ν9 αναβρύζει, 
για τή σφαγή σου άντίδωρο* αυτό θά 9ναι 
για τή θεά τιμή και εύλάβειας χρέος.5

Επιδεικτικά όμως ό ποιητής άποφεύγει νά μάς έξηγήσει γιατί ό’Απόλ- 
λωνας δέν έβοήθησε τον Όρέστη νά έπιστρέψει σώος στήν πατρίδα του, 
άφοϋ ό ίδιος τον έστειλε, ή γιατί οί άπανωτές προσευχές τής ’Ιφιγένειας 
στη θεά αντηχούσαν στο κενό. Ή  αναφορά της στον Ποσειδώνα είναι πιό 
πολύ έκμυστήρεύση τού συγγραφέα παρά μέρος τού έργου όργανικό.

Οί σκέψεις τής ’Ιφιγένειας γιά τόν Άγαμέμνονα είναι πιό έντονες άπ* δ,τι 
γιά την Άρτεμη καί ή έντασή τους καθρεπτίζεται στήν αγάπη τής οίκογέ- 
νειας, τοϋ σπιτιού καί τού Όρέστη, πού φαίνεται σ’ δλα τά λόγια πού έχει 
πει ώς τώρα.

σαν πήγα στήν Ανλίδα, ανάερα πάνω 
άπ9 το βωμό με πιάσανε τή δόλια 
και με σπαθί μέ σφάξαν. .6

Είχαν περάσει σαρανταπέντε χρόνια από τότε πού οί ’Αργείτες στον 
«Άγαμέμνονα» τού Αισχύλου είχαν περιγράφει αυτή τή σκηνή τής θυσίας 
καί ή παρήγορη διατύπωση, πού ντύνει τή μυθική εικόνα, άπλώνεται πάνω 
από τό ρεαλισμό τοϋ Αισχύλου. Ό  Ευριπίδης έδώ μάς φέρνει αντιμέτωπους 
μέ τήν παραβίαση τής οικογενειακής άγάπης, πού γιά τήν ’Ιφιγένεια είναι 
κάτι χειρότερο άπό τόν τρόμο τοϋ μαχαιριού, δπως τόν ένοιωσαν ή Μακα- 
ρία καί ή Πολυξένη στούς Ήρακλειδες. Αυτό φαίνεται άκόμη καί στήν 
ξαφνική μετάπτωση άπό τήν αγανάκτηση πού όλοένα μεγάλωνε:

..........................  κρατώντας μέ ώς δαμάλα
μ9 έσφαζαν κι ήταν θύτης ό γονιός μου.
’Ά χ —δέν ξεχνώ τις τότε πίκρες— πόσες 
φορές στα γένια του άπλωσα τά χέρια μου, 
στά γόνατά τον I Π  άν ω τ ο υ  κρεμόμουν 
και τοϋ έλεγα: ((φριχτή παντρειά μοϋ κάνεις, 
πατέρα . . 7
γιά ματωμένο έδώ μ9 έσυρες γάμο..................

στήν τρυφερότητα :
Μέ πέπλο έγώ άγανό στο πρόσωπό μου, 
δέ σήκιοσα στά χέρια μου τ αδέρφι 
—αυτό πού τώρα πάει—, τήν αδέρφι) μου 
δ έ φ ί λ η σ α  σ τ ο  σ τ ό μ α  άπό ντροπή, 
πού πήγαινα στο σπίτι τοϋ Πηλέα . ,8
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Αυτό τό έργο είναι γεμάτο από θύμησες οικογενειακών περιστατικών 
άπό τά έλληνικά σπίτια. Ή  οικογένεια είναι ή μονάδα τής άφοσίωσης 
καί τής έμπιστοσύνης πάνω στην όποια οίκοδομήθηκε ή δύναμη τής κάθε 
πολιτείας. 'Ορισμένα άπό τά πρώιμα έργα τοϋ Ευριπίδη κατηγόρησαν την 
άγριότητα μέ την όποία συμπεριφέρονται οί πατέρες στις θυγατέρες τους 
(π.χ. Πρωτεσίλαος, Κρήσσες, Δαναΐδες). Αυτό είναι τό πρώτο ακέραιο 
έργο πού δείχνει μέ έξυπνες λεπτομέρειες τις ψυχολογικές έπιδράσεις 
μιας τέτοιας άγριότητας. Ένα ευγενικό αίσθημα καταστράφηκε από κάποια 
άγανάκτηση πού ξέσπασε κάποτε. Ή  Ιφιγένεια ήταν προορισμένη :

γιά σφάγιο τον πατέρα την κακογνωμιά 
για θύμα θλιβερό. .9

Ή  ζωή της ήταν τιμωρία έξαιτίας τοϋ όρκου του πατέρα της. Ή  διά
σωσή της άπό την "Αρτεμη τή μετάφερε στο αξίωμα τής ιέρειας, πού τό 
μισούσε τόσο πολύ όσο καί τό βωμό, όπου άφησε τον πατέρα της. Οί συ
νεχείς άναφορές της στην οικογενειακή ζωή, πού τώρα έχει χάσει, καλύ
πτονται άπό τήν τελετή πού προσφέρει στο θάνατο ή οικογενειακή στορ
γή :

. . για κείνον τώρα έγώ
στής γης τήν πλάτη αυτές θά ρίξω τΙς χοές,
τό κράμ αυτό τό νεκρικό,
νά, γάλα άνάβρα άπό γελάδες τοϋ βουνοϋ,
κρασί τοϋ Βάκχου σταλαξιά,
καί τό έργο των μελισσών ξανθών
αυτά αναπαύουν τούς νεκρούς. 

ίο
• · ·

καί
Μά, άφοϋ εϊσ9 9Αργείος, κι εχώ θά κάμω κάθε 
χάρη γιά σε πού μοϋ περνά άπ9 τό χέρι.
Στολίδια μές στον τάφο σου θά βάλο) 
πολλά, μέ ξανθό λάδι θά σοϋ σβήσω 
τή στάχτη, καί θά ριξιό στήν πυρά σου 
τις γλνκιές σταλαξιές πού άπ9 τ9 άνθη βγάζει 
τό βουνίσιο ξανθό μαύρο μελίσσι. . 11

"Οταν 6 Όρέστης καί ό Πυλάδης στέκονται μπροστά της, βλέπει τή 
θέση τους όπως τή δίκιά της, φαντάζεται τήν οικογενειακή τους ζωή καί 
λυπάται γιά τό χωρισμό τους άπ* αύτή. Οί έρωτήσεις της γρήγορα κατευ- 
θύνονται πρός τήν Αύλίδα καί τή δολιότητα του πατέρα της.

πώς είν9 ό, ώς λέν, καλότυχος στρατάρχης;. . 12
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Μετά δταν άκούει πώς πέθανε, ή άγάπη για τήν οίκογένειά της ξανα
ζωντανεύει καί κλαίει:

θρηνώ τήν περασμένη τον ευτυχία13
Τό δεύτερο έγκλημα ενάντια στην οικογενειακή άγάπη είναι τοϋ Ό- 

ρέστη, πού σκότωσε τη μάνα του στ’ όνομα τής έκδίκησης. Τά νέα δημιουρ
γούν σύγχυση στήν Ιφιγένεια καί καταπνίγουν κάθε διάθεσή της ν’ άρχίσει 
τις έπικρίσεις

9 Αλί!
'I I  τιμωρία φριχτή, μα πόσο δίκια!14 

Μιλώντας γιά τό θάνατό της λέει:
Δόλια κι αυτή κι 6 πού τήν είχε σφάξει,15 

Αυτή ή ξαφνική άπελευθέρωση άπό τήν άγανάκτηση έχει μιά λεπτή 
έπίπτωση — ή λιποψυχία της εξαφανίζεται μέ μιά λάμψη περηφάνειας. 
Μαθαίνοντας έτσι άπό τον ξένο ότι ό Όρέστης ζοϋσε πριν άπό πολύν και
ρό, όταν αυτός έφυγε άπό τό νΑργος, ή ’Ιφιγένεια μέ μιας συμπεραίνει, χω
ρίς πάντως νά πατά στό έδαφος τής λογικής, ότι τό όνειρο τής περασμένης 
νύχτας ήταν μήνυμα ψεύτικο. Μετά τήν άναγνώριση όμως ή χαρά διαρκεΐ 
μόνο στούς στίχους 885 - 916 καί ξαναγυρίζει ή πίκρα, καθώς ό Όρέστης 
τής θυμίζει ότι τό παλιό έγκλημα δεν πεθαίνει. Τά λόγια του φέρνουν στήν 
έπιφάνεια τοϋ άρχαίου μύθου τήν άγωνία καί τό φόβο γιά τό παρόν, καθώς, 
τό άκροατήριο άκούει:

'I I  τύχη άρχοντικιά γενιά, αδερφή μου, 
μάς έδωσε, μά ή ζωή συφοριασμένηΔ6 

Ή  κατάρα δέν έχει έρθει άπό κανένα καταναγκασμό τών γεγονότων 
άλλά άπό πολλά άνεξήγητα περιστατικά. Ήδη ό Όρέστης έξέφρασε τήν 
άποψή του :

και μες στα θεία και μες στ ανθρώπινα δλα, 
πολλή θολούρα* αυτόν ένα τον θλίβει: 
αν κι έχει γνοιση, πίστεψε μαντείες 
και χάθηκε* δσοι ξέρουν, ξέρουν πώς.17 

Ή  ύπενθύμιση τής κατάρας ξαναθυμίζει στήν ’Ιφιγένεια, ένώ βρισκό
ταν άκόμη στά λογικά της, τί τής είχε κάνει 6 πατέρας της, καί τήν κάνει 
νά ξαναζήσει τον τρόμο τής Αύλίδας :

"Αχ ναι, αδερφέ, δταν δολερά
μέ πήγαιναν γιά τή σκηνή, τήν κλίνη τοϋ 9Αχιλλέα,
γιά γάμο πού δέν ήτανε νά γίνει*
κι ήτανε στό βωμό κοντά δάκρυα καί βόγκοι.
9Οιμέ θυσίας ραντίσματα πού γίνανε κεϊ κάτω! , . 18
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Τελικά, δταν αρχίζουν νά σχεδιάζουν νά κλέψουν τό όμοίωμα, ή 'Ι
φιγένεια λέει στον Όρέστη :

και θέλω, δσο κι εσύ, όσι τά βάσανά σου 
νά σε βγάλω, και το άρρωστό μας σπίτι 
—χωρίς συνερισιά γι αυτόν πού πήγε 
νά με σκοτώσει— ορθό νά τό στηλώσω19 

Δέν ξέχνα την πράξη τοΟ πατέρα της καί ξαναμιλά γι' αύτήν :
”Ω θεά, πού στά φαράγγια τής Αύλίδας 
από τό φονικό πατρικό χέρι

5 ν 20μ εσωσες,
Ή  έπάνοδος τής αγανάκτησής της φαίνεται άπό μια έπιδέξια στροφή στό 
στίχο 1267 :

Μισώ δλη την 'Ελλάδα, φόνισσά μου.
Αύτή ή δήλωση είναι βασική για τήν έξαπάτηση τού Θόα* έπειδή μά

λιστα -ξέρουμε δτι είναι ψέμα, άποτελεί συνάμα καί μιά δήλωση έμμεση 
δτι συγχώρεσε τον πατέρα της. Αύτό σημαίνει δτι είναι έτοιμη νά ξαναμπεί 
στή ζωή, νά βοηθήσει καί νά ξαναδημιουργήσει μιά οίκογενειακή σχέση 
άμοιβαίας αγάπης κι εμπιστοσύνης.

Ή  οικογενειακή αγάπη παρόλ’ αύτά είναι μόνο μιά άπό τις σχέσεις 
τής ζωής. Ή  ’Ιφιγένεια μοιράζεται τή ζωή της μέ μιά όμάδα Έλληνίδων 
καί τό έργο δείχνει ποια επίδραση είχε ή προδοσία τής οικογενειακής ά- 
γάπης πάνω στον κοινωνικό της χαρακτήρα. Αύτό φανερώνεται γιά πρώτη 
φορά, δταν ρωτά τούς άγνωστους άνδρες γιά τά έλληνικά πράγματα:

Και στοϋ Μενέλαου γύρισε ή 'Ελένη;21

Γύρισαν οι 9Αχαιοί, όπως είναι ή φήμη;21

Γύρισε πίσω κάποιος Κάλχας, μάντης;2*

...................................  κι ο γιος του Λαέρτη;24

Και τής Νηρηίδας Θέτιδας ό γιός;25
Πώς ξέρει ή ’Ιφιγένεια δτι κι δλη ή Ελλάδα άντιπαθεΐ τήν Ελένη; 

Δέν τό ξέρει βέβαια, άλλά δσο πιο άβάσιμο είναι τό μίσος τόσο πιό πολύ 
έπιμένει νά βρει μετόχους. Ό  Όρέστης έπίσης υπαινίσσεται δτι δέν πολυ
συμπαθεί τήν Ελένη. Αίγους στίχους παρακάτω έρχεται ζωηρή ή εύχαρί- 
στηση τής ήρωΐδας γιά τό θάνατο τού Κάλχα, ένώ ή κατάρα στόν Όδυσσέα 
δέν κρύβει λιγότερη όργή · άπ* δσα άκούει δμως, κι οί δυό πληρώθηκαν
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πολύ καλά, άφοϋ ήταν υπεύθυνοι για τή σφαγή της. Είναι άξιοσημείιοτο 
δτι ροπά πρώτα για τρεις ανθρώπους πού μισεί. Τό μίσος της είναι πιο δυ
νατό άπό τήν αγάπη της, γιατί είναι πληγοψένη από τό παιγνίδι πού έπαιξαν 
αύτοί σέ βάρος της στήν Αύλίδα. "Υστερα ρωτά γιά τον Άχιλλέα, πού δεν 
τής έχει φταίξει σέ τίποτα/ ή μόνη της όμως άντίδραση, όταν μαθαίνει τό 
θάνατό του, είναι νά θυμηθεί τή δολιότητα, πού όργανό της ύπήρξε κι έ- 
κεϊνος χωρίς νά τό ξέρει. Μετά ρωτά νά μάθει νέα γιά τον Άγαμέμνονα κι 
έπιμένει στο έρώτημώ της μέ τήν άνατριχιαστική φράση :

ΜήΙ θά μ9 ευχαριστήσεις, πες μου, ξένε26 
Άνατριχιαστική είναι ή φράση, γιατί ή πρώτη άπάντηση τοϋ Όρέστη 

Μαύρα δλα είναι γι αυτόν, μή τον καταριέσαι27
έχει αφήσει νά έννοηθεΐ ή άσχημη μοίρα τοϋ Άγαμέμνονα και φοβόμαστε 
μήπως τώρα, πού θά μάθει γιά τον πατέρα της, έπαναληφθεί ή εύχαρίστηση 
πού έδειξε άκούοντας τά κακά νέα γιά τον Κάλχα. Σ’ αυτήν τήν περίπτο)ση 
ή άγάπη νικά τήν άγανάκτηση. άλλά γρήγορα καταλαβαίνουμε ότι δέν έπε- 
κτείνεται πέρα άπό τήν οικογένεια καί στούς φίλους.

"Οταν ή ’Ιφιγένεια στον πρόλογο θρήνησε πρώτα τό θάνατο τοϋ άδελ- 
φοϋ της, χρειάστηκε τό χορό γιά νά μοιραστεί τό θρήνο της, πράγμα πού 
οί γυναίκες τοϋ χοροϋ τό έκαναν. Στο πρώτο τους στάσιμο ή ήχώ τών ευ
χών τής ’Ιφιγένειας πηγαίνει κοντά - κοντά μέ τήν πίκρα τή δίκιά τους, 
λαχταρώντας τά σπίτια τους καί τήν έλευθερία. Τώρα λοιπόν, άκούγοντας 
προσεκτικά τις στενοχώριες τής Ιφιγένειας καί τοϋ Όρέστη, οί γυναίκες 
ζητοϋν ξαφνικά νά λάβουν μέρος στή σκηνή σάν άνθρώπινες υπάρξεις : 

9Αλίμονο 1 9Εμείς πάλι; κι οί γονιοί μας;
Ζοϋνε; δέ ζοϋνε; ποιός θά μάς το πεϊ;2Β 

Ό  πρώτος στίχος τής άπάντησης τής ’Ιφιγένειας φαίνεται νά τις συμ
περιλαμβάνει, άλλά στο δεύτερο στίχο άπογοητευόμαστε* άπευθύνεται 
μόνο στούς δυο άντρες !

9Ακύστε, κάποια σκέψη μου ήρθε 
ώφέ?αμη γιά σάς, ξένοι, μά καί γιά μένα29 

Μιλά γιά ένα σχέδιο «ώφέλιμο γιά σάς», ένώ ό,τι άκολουθεΐ κάνει ξε
κάθαρο ότι τό «γιά σάς» περιλαμβάνει τον έαυτό της καί τον άνδρα πού θά 
μεταφέρει τά νέα στήν οίκογένειά της* δέν τή νοιάζει ό χορός καί ό άλλος 
ξένος. Μετά τήν άναγνώριση σέ μιά μόνο στιγμή χαράς, πριν έρθει πάλι 
ό φόβος, ή ’Ιφιγένεια καλεΐ τό χορό νά μοιραστεί τήν ευτυχία της :

Είναι παράξενη ή χαρά πού νιώθω αγαπητές μ ου30 
Τό σχέδιο όμως γιά τήν άπόδραση δέν περιλαμβάνει καί τό χορό, άν 

καί ξέρει ότι είναι ειλικρινής ή άφοσίωσή του. Τά έργα τοϋ Εύριπίδη είναι
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γεμάτα άπό στιγμές αμηχανίας κι αύτό είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. 
Μπορούμε πραγματικά νά συμπάσχουμε μέ τή δυνατή λαχτάρα τής ιφ ι
γένειας γιά φυγή, άλλα καί στα λόγια τού Όρέστη καί στά δικά της ύπάρ- 
χει ένας τόνος ύπολογισμοΰ πού χτυπάει δυσάρεστα, "ίσως ό χορός νά 
βρισκόταν έκεΐ τυχαία, άλλα πιο πιθανό είναι ότι τήν παρουσία του την έπι- 
νόησε ό ποιητής, γιά νά γίνει αισθητή ή υστεροβουλία. Μια ίδέα τής στά
σης αύτών τών δύο παίρνουμε άπό τις παρακάτω έκφράσεις :

ΟΡ. Τώρα ενα μένει! μυστικό οι γυναίκες 
νά τό κρατήσουν. ”Ε?.α ικέτευε τες 
και σκέψου μέ τί λόγια Θά τις πείσεις' 
ξέρει ή γυναίκα τις καρδιές νά έγγίζει.

ΙΦ. στο γυναικείο φύλο, τό δικό μας,
ή μιά αγαπάI τήν άλλη, άνάμεσά μας 
έχουμε εμπιστοσύνη στις δουλειές μας. 
Κρατήστε το κρυφό, και στή φυγή μας 
βοηθήστε μας. 'Ωραϊο νά *ναι κανένας 
έχέμύθος. Τρεις φίλτατους μιά τύχη 
βλέπετε, περιμένει . . .
Σάς ικετεύω . . .
σ’ δ,τι στο σπίτι πιο ακριβό σάς είναι 
μάνα, πατέρα και παιδιά................δσες έχουν31

Οί παραπάνω ικεσίες, όπου ή ’Ιφιγένεια προσπαθεί νά καλοπιάσει τό 
χορό, παρόλο τον ύπολογισμό πού κρύβουν, δέ μπορούν νά μας κινήσουν 
τήν αντιπάθεια εναντίον αύτου πού μιλάει* αντίθετα τά λόγια αύτά μας δεί
χνουν πιο πολύ πόσο κακό καί πόσο ατομικισμό μπορούν νά δημιουργήσουν 
τά διαρκή βάσανα.

Λίγο πριν φτάσει ή 9Αθήνα γιά νά κλείσει τήν πραγματική δράση, 
βλέπουμε πρώτα μιά άληθινά άλτρουιστική ευγένεια :

Δόλια ’Ιφιγένεια, ό ρήγας άν σάς πιάσει, 
πάει ή ζωή σου, πάιει και τοϋ αδερφόν σου32

κι άμέσως μετά, τήν άξια τής άφοσίωσης τού χορού, πού άπειλεΐται άπό τό 
Θόα πώς θά τιμωρηθεί:

Κι εσείς, κυράδες, πού τά σχέδια τούτα 
τά ξέρατε, θά σάς παιδέψω, μόλις 
άδειάσω .. 33

Ή  Ιφιγένεια, λοιπόν, είναι ένας πολυσύνθετος χαρακτήρας ζωγραφι
σμένος μέ κάθε λεπτομέρεια. Πρώτα - πρώτα έκφράζει μιά κριτική γιά τή 
Θρησκεία* δεύτερο μιά κριτική γιά τό δεσμό τής οίκογένειας* τρίτο μιά
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κριτική γιά την έπίδραση τών ταλαιπωριών στήν άνθρώπινη φύση. Πάνω 
άπό τις τρεις αυτές θέσεις υπάρχει μια άπό τις πιο καθαρές παρατηρήσεις 
τοϋ συγγραφέα γιά τή γυναίκα, πού σηκώνει πάνω της τό μεγαλύτερο μέ
ρος άπό τά βάσανα τοϋ κόσμου* ή σταθερότητά της είναι ή καρδιά τοϋ σπι
τιού καί τής οικογενειακής άγάπης καί ή τιμητική της θέση στις θρησκευ
τικές τελετές περιλαμβάνει καί τό καθήκον τοϋ έξιλαστήριου θύματος.

Τό τρίτο θέμα πού πρέπει νά έξετάσουμε σ’ αυτή τήν τραγωδία είναι ή 
άθλιότητα καί ό πόνος των χωρισμένων οικογενειών. Ή  άναφορά τοϋ 
Θουκυδίδη στήν έπανάσταση τής Κέρκυρας (ΙΤΓ, 81-4)  μάς έπιτρέπει νά 
υπολογίσουμε ώς ποιο σημείο ή πόλθ)ση τής ιδεολογίας διάφθειρε τήν ά- 
φοσίωση στους συγγενείς, διάλυσε τις οικογενειακές σχέσεις καί κατάστρε- 
ψε τά σπίτια σέ πόλεις μεγάλες και μικρές, σέ κάθε περιοχή τής Ελλάδας, 
όσον καιρό ό πόλεμος συνεχίστηκε.34 Τήν έποχή πού γράφτηκε αυτό τό 
έργο ή σικελική έκστρατεία είχε προκαλέσει ακόμη ένα τρόμο, τήν έμπει- 
ρία τοϋ αποχωρισμού. Πολλές, άν όχι όλες, άπό τις πολυάριθμες πόλεις, 
πού αιχμαλωτίστηκαν μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια άπό τήν άντίθετη 
παράταξη, είχαν υποφέρει ώς ένα βαθμό ό,τι περιγράφει ό χορός στο δεύ
τερο στάσιμο :

νΩ τί δάκρυα,
δάκονα ποτάμια πού μου έβρεξαν τότε τά μάγουλα, 
δταν παρθήκαν της πόλης μου οΐ πύργοι 
κι Ιφυγα μες στα καράβια τον έχθροϋ μέ τΙς λόγχες 
καί τά κουπιά. . .
Πραγματική συμφορά ή άλ,λαγή 9ναι τής τύχης* 
είναι βαρύ
άπό χαρούμενες μέρες νά πέφτεις σέ λύπες.

Όπο)ς στήν «Ήλέκτρα» καί τις «Φοίνισσες» οί στενοχώριες κι ό πό
νος τής έξορίας περιγράφονται ζωηρά στα σχετικά σημεία, έτσι καί σ’ αύτό 
τό έργο οί σπαραξικάρδιες άναφορές άπό τήν Ιφιγένεια καί τό χορό γιά τό 
τί ήταν ή ζ(υή στήν Ελλάδα «πριν άπό τόν πόλεμο» χροψατίζουν τό πνεύ
μα τοϋ ποιήματος άπό τήν άρχή ώς τό τέλος. Στο δεύτερο στάσιμο, ιδιαί
τερα ό χορός των σκλαβωμένων Έλληνίδων διεκδικεΐ μιά θέση μέσα στή 
γενική συμπόνια καί παρακαλεί τήν Ιφιγένεια νά μήν τόν άγνοήσει. Τώρα 
ξαναθυμοϋνται οί γυναίκες όχι άπλά γιά χάρη τής Ιφιγένειας, αλλά γιά 
λογαριασμό τους, τή ζωή στήν Ελλάδα κι έτσι είναι σά νά μιλοϋν έξ όνό- 
ματος τοϋ κάθε άπόντα άγαπημένου πού έρχεται στή θύμηση τοϋ κάθε 
άκροατή.

τά ελληνικά νοσταλγώ πανηγύρια, 
τήν ξεγεννήτρα τήν νΑρτεμη,
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πού έχει στον Κύνθο κοντά το Ιερό της*
δίπλα εϊν* εκεί ή φοινικιά με το πλούσιό της φύλλωμα,
εϊν’ ή ώριοβλάστητη δάφνη,
elvat ή ελιά η γλαυκοπράσινη, φύτρο Ιερό,

» μνήμες γλύκες τής Λητώς άπ9 τις ώρες τής γέννας της' 
είναι κι ή λίμνη πού πάνε τροχός στά νερά της’ 
μελωδικός
εϊν9 ένας κύκνος εκεί των Μουσών υπηρέτης*6·

Ή  τύχη αυτών των Έλληνίδων δέν ήταν λιγότερο άγρια από την τύχη 
τής ’Ιφιγένειας. Τώρα όμως ή ’Ιφιγένεια θά μπει σέ καράβι άργίτικο νά τα
ξιδέψει για τό σπίτι της καί θ’ αφήσει τις φιλενάδες της πίσω νά σκέφτον
ται :

Στη λαμπερήν απλωσιά νά πετοϋσα, όπου τ άρμα 
του ήλιον κυλά τη μεγάλη φωτιά τον σκορπώντας* 
καί στον σπιτιού μας ανάερα τους θαλάμους φτάνοντας 

, νά σταματούσα στις πλάτες μου πιά 
τις γρήγορές μου φτεροϋγες* 
στά χοροστάσιά μας, άχ, νά βρισκόμουν, 
οπού, κοπέλα ακριβή, πολυγύρευτη, 
πλάι στη μανούλα μου εγό) σέ χορούς κυκλικούς 
τις συνομίληκες έσερνα* 
κι ώς σηκωνόμουνα μέρος νά λάβω 
στής ομορφιάς τον αγώνα, σέ πλούτο 
κι άπαλοσύνη μαλλιών, τις πλεξίδες 
καί τό μαγνάδι τ’ όλόπλουμο γύρω κατέβαζα έγώ, 
καί νά μου ισκιώνουν τά μάγουλα*1

Ό  πιο τραγικός από τούς ποιητές σπάνια άγγιξε πιο στενά τήν πηγή 
τής κύριας άγωνίας πού κυριαρχούσε στή ζωή τού ακροατηρίου του. Αύτή 
ή παρατήρηση μάς φέρνει στο τέταρτο θέμα, πού είναι ή διαφορά ανάμεσα 
στους "Ελληνες καί στούς βαρβάρους. «Τό πάθος τής νοσταλγίας πάντα 
ακονίζεται άπό τήν τύφλα τής απουσίας». Άπό τον πρόλογο μέχρι τον έπί- 
λογο αυτό τό έργο παρουσιάζει τον πόθο των σκλάβων γιά τούς άγνούς γά- 
μους καί τις γιορτές τής ήλιόλουστης Ελλάδας, τώρα πού βρίσκονται σέ 
χώρα βαρβαρική, όπου επικρατούν αιματηρές τελετές άνθρωποθυσίας. Σέ 
κάθε σημείο ή άναφορά των Ελλήνων έπισκεπτών στά γεγονότα πού είχαν 
συμβεΐ στήν αγαπημένη τους πατρίδα θέτει τό έρώτημα: Είναι ή διαφορά 
άνάμεσά τους τόσο μεγάλη όσο θεωρείται ότι είναι; Τό άκροατήριο τών 
’Αθηναίων, εξοικειωμένο μέ τό μύθο τού Όρέστη, δέχτηκε τή μητροκτονία 
μέ μιά καλοζυγιασμένη κρίση, πού ήταν έπηρεασμένη άπό τήν ίσοψηφία
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τών πραγματικών (’Αθηναϊκών) δικαστηρίων38. Εϊτε σωστά εϊτε λάθος ό 
Όρέστης τών «Χοηφόρων» τοϋ Αισχύλου καί τής «Ήλέκτρας» τοϋ Σοφο
κλή έγινε δεκτός ώς άμεμπτος ήρωας. Ό  Ευριπίδης καί στήν «Ήλεκτρα» 
καί στον «Όρέστη» κι εδώ καταδίκασε αύτή τήν αβασάνιστη αποδοχή τοϋ 
Όρέστη (άπό τούς ’Αθηναίους) κι απαίτησε νοημονέστερη κρίση. "Οταν 
ή ’Ιφιγένεια λέει στο Θόα ότι οί δυο ξένοι:

Μαχαίρωσαν τή μάνα τους οί όνο τους,39 
ή άπάντηση τοϋ βασιλιά είναι:

9Ώ  Φοίβε! Αυτό ούτε βάρβαρος το κάνει40

Πιθανό είναι νά ’κάνε τό ακροατήριο νά γελά με τήν Ιδέα ότι είχε 
άποκαλυφθεΐ τελευταία ένα έγκλημα αρκετά απαίσιο για νά ταράξει τό βάρ
βαρο* άλλά τό γέλιο τοϋ άκροατηρίου δίνει στο στίχο μεγαλύτερο ενδιαφέ
ρον. Οί σύγχρονοι άναγνώστες έχουν μερικές φορές τήν τάση νά γελάσουν 
μαζί μέ τούς πολλούς ’Αθηναίους τοϋ τότε άκροατηρίου παρά νά σκεφτοϋν 
μαζί μέ τούς λίγους. Έτσι αυτό τό σοβαρό, τό δυναμικό καί ειρωνικό δρά
μα συχνά έχει θεωρηθεί μιά ρομαντική φανταστική απόδραση.

Ό ταν ή ’Ιφιγένεια στον πρόλογο λέει πώς ονειρεύτηκε τό σπιτικό της, 
δίδει τήν εικόνα μιάς καταστροφής κι έπειτα μιλά γιά τήν παράξενη τελετή 
τής σφαγής πού τήν οδήγησε τελικά στο βαρβαρικό ναό. Αίγο άργότερα 
θρηνεί τήν εξορία της κι άναπολώντας τήν Ελλάδα θυμάται τον άργίτικο 
ύμνο στήν Ήρα καί τό πέπλο τής Παλλάδας πού ύφαΐναν οί ’Αθηναίες 
Παρθένες. Συγκρίνονται τάχα αυτές οί χαρές μέ τις αιματηρές τελετές τις 
τόσο άταίριαστες γιά τραγούδι πού άκολουθοϋν τή λατρεία στον ταυρικό 
βωμό ; Μετά ό βοσκός κάνει τήν περιγραφή του γιά τούς δυο άγνωστους 
"Ελληνες θεούς πού βρίσκονταν στήν άκρογιαλιά* λίγο άργότερα ό ένας 
άπ’ αύτούς πού περίγρανμε τρέμει, κυριεύεται άπό μανία, αιχμαλωτίζεται 
καί πρόκειται νά σφαγεί σάν ζώο. "Οταν φτάνουν οί άνδρες, ό χορός τούς 
όνομάζει «έκλεκτά βλαστάρια τών Ελλήνων» καί προσθέτει ότι τέτοιες 
θυσίες:

. . . ανόσιες ό νόμος σ έμάς 
τις λογαριάζει . . .41

Άλλά πριν τελειώσει ή πρώτη εξέταση, ό Όρέστης έχει πει γιά κά
ποιο σύζυγο σκοτωμένο άπό τή γυναίκα του, γιά κάποια μάνα δολοφονη
μένη άπό τό γιό της, γιά κάποια κόρη σφαγμένη άπό τον πατέρα της. Ένας 
ένοχος γιος εξόριστος κι άστεγος κι ένας κόσμος θεών τόσο χαώδης όσο 
κι ό δικός μας θνητός κόσμος προβληματίζουν:

ΟΡ, Σάν τά πετούμενα όνειρα άλλο τόσο
ψεύτες κι οί θεοί, πού αυτούς σοφούς τούς λένε.
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Και μες στα θεία και μες στ* άνθρώπινα όλα 
πολλή Οολονρα. 42

Αυτός ό κόσμος δεν είναι ή Ελλάδα πού ποθεί ό χορός.
Αύτό τό έργο, πού βρίσκεται τόσο μακρυά άπό τού νά προκαλεί τή φαν

τασία, ικετεύει τό ακροατήριο ν' απελευθερωθεί έπί τέλους άπό τή φαντα
σιοπληξία τής έλληνικής ήθικής υπεροχής, στήν όποια έξακολουθοϋν νά 
είναι προσκολλημένοι μετά άπό είκοσι χρόνια πόλεμο, και νά δοΟν τον 
έαυτό τους έτσι όπως είναι. Είναι αλήθεια ότι ό Όρέστης και ό Πυλάδης 
δείχνουν θάρρος στήν ακτή και μπρος στο βωμό, άλλα ή κρίση τού Όρέ- 
στη τού διάλυσε τήν ελπίδα. Ή  άπελπισία του προέρχεται άπό τήν ένοχή, 
άπό τή στιγμή όμως πού κατακρίνει τή διαταγή τού ’Απόλλωνα άντί νά ύ- 
πακούει ό ίδιος ό Όρέστης είναι γεμάτος άπό αγανάκτηση, όπως και ή 
άδερφή του. Τό άποτέλεσμα είναι νά μή γίνεται δεκτός άνεπιφύλακτα σάν 
ήρωας, παρόλο πού δεν είναι κούφιο και άδύνατο πρόσωπο όπως ό Ό ρέ
στης στήν «Ήλέκτρα», ούτε ένας παράφρονας εγκληματίας όπως στον 
«Όρέστη». Έτσι όταν ό Πυλάδης λέει:

Νά σκεφτοϋμε πώς τή σωτηρία 
—λέξη λαμπρή! —άφοΰ βρούμε, άπό τή χώρα 
Οά βγούμε των βαρβάρων43 

όταν ή ’Ιφιγένεια προσεύχεται στήν Άρτεμη :
*Εβγα καλόβουλη άπ τή Χώρα 
τή Βάρβαρη και φύγε στήν ’Αθήνα' 
δε σου ταιριάζει εδώ νά μένεις, όταν 
μπορείς νά πας σέ πόλη ευτυχισμένη4* 

κι όταν ό Θόας άναλαμβάνει νά στείλει τό χορό των γυναικών στά σπίτια 
τους «στήν εύλογημένη Ελλάδα45, είναι πιθανό ότι πολλοί άπό τό ακροα
τήριο, πού ή σκέψη τους ήταν περιορισμένη σέ στενά όρια, άπλώς άπολάμ- 
βαναν μιά όμορφη ιστορία μέ τέλος χαρούμενο. Στά 413 π.Χ. (λίγο πριν άπό 
τή Σικελική καταστροφή) ή στά 412 (λίγο μετά άπ’ αυτήν) τό έργο είχε ένα 
άλλο μήνυμα για μερικούς. Ό  συμβολισμός, πού στον «Όρέστη)) συσχέ
τιζε τις καταστροφές τού οίκου τού Άτρέα μέ τις ναυαγισμένες τύχες τής 
αθηναϊκής πολιτείας και τήν τρέλλα τού Όρέστη μέ τήν πολιτική τής ’Α
θήνας, όταν έπνεε τά λοίσθια, δεν έχει εκδηλωθεί έδώ μέ σαφήνεια* υπάρ
χουν όμως σημεία σ’ αύτό τό έργο όπου ήδη έχει εκφραστεί πραγματικά.

’Ερχόμαστε τώρα στο κεντρικό θέμα τής τραγωδίας, στο θρύλο τού 
Άτρέα καί ιδιαίτερα στο περιστατικό πού είναι τό νήμα τής πλοκής, τή 
θυσία τής ’ιφιγένειας.

Έξι άπό τά έργα τού Εύριπίδη πού σώθηκαν κι ένα άξιοσημείωτο ά- 
ποσπασματικό, 6 «Έλευθερεύς», πραγματεύονται τό θέμα τής Ανθρώπινης
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θυσίας. Στόν «Άγαμέμνονα» του ΑΙσχύλου ό χορός, όταν άναφέρεται στή 
θυσία τής Αύλίδας, δέ λέει ότι ήταν μια πράξη ιερή παραγγελμένη άπό τό 
θεό, για νά υποστηρίξει ένα πόλεμο δίκαιο. Εκφράζει τη γνώμη ότι ή άπό- 
φάση τού Άγαμέμνονα νά θυσιάσει τήν ’Ιφιγένεια ήταν σφάλμα και διαπράχ- 
χτηκε γιά νά «έμφυσήσει τή ζηλευτή τόλμη στους άνδρες πού βάδιζαν στο 
δικό τους θάνατο»46. Ά π’ όσα μπορούμε νά ξέρουμε ύστερα άπό σαραντα- 
πέντε χρόνια47, αύτή ή επαναστατική άποψη τού περιστατικού πολύ λίγο 
τράβηξε τό ενδιαφέρον. Στόν πρόλογο τής τραγωδίας πού έξετάζουμε δώ 
ή ίστορία άποκτά τό πιο συνηθισμένο θρησκευτικό χρώμα. Ή  άγανάκτηση 
όμως τής ’Ιφιγένειας σ’ αύτό τό έργο άφήνει μικρά περιθώρια γιά νά άποδε- 
χθούμε τήν εύσεβή ύπακοή, πού άκόμη — ποιος θά τό πιστέψει!— γίνεται 
δεκτή άπό πολλούς σάν κατάλληλη ερμηνεία γιά τήν τελευταία σκηνή τής 
«’Ιφιγένειας στήν Αύλίδα»48. ’Αφήνει νά έννοηθει επίσης ότι έγινε σαφές 
ότι οί Γέροντες στόν Άγαμέμνονα τού Αισχύλου είχαν δίκιο κι ότι ό φόνος 
ήταν μέρος τής σκόπιμης προσπάθειας των στρατηγών νά έλέγξουν τήν 
περίπτωση άνταρσίας στο στρατό. Στούς «Ήρακλεΐδες» ή άνθροοποθυσία 
επιβάλλεται με γεγονότα γεμάτα άμφιβολία: γιά νά βοηθήσει ένα βασιλιά 
άνέντιμο νά ξεφύγει άπό τήν ύπευθυνότητά του. ’Από τό θύμα γίνεται δε
κτή με μια περιφρονητική θριαμβευτική χειρονομία πού τον άναγκάζει 
νά πολεμήσει με μιά δίκαιη άφορμή49. Στήν «Εκάβη» ή θυσία τής Πολυ
ξένης ύποστηρίζεται άπό τον Όδυσσέα μέ μιά εύγλωττη υπεκφυγή πού 
δείχνει παρόμοια σκοπιμότητα* κανένας θεός δεν παρουσιάζεται σάν έ- 
ξουσία, απλώς έμφανίζεται τό φάντασμα τού Άχιλλέα50. Στόν «Έρεχθέα» 
ό λόγος τής Πραξιθέας, πού προσφέρει γιά θυσία τήν κόρη της γιά νά έκ- 
πληροοθεί κάποιος χρησμός σ’ ένα δύσκολο πόλεμο, είναι μιά ειρωνική 
γελοιοποίηση τής τρομακτικής άπανθρωπιάς καί τού ψεύτικου πατριωτι
σμού51. Τό θέμα τού θανάτου τής Πολυξένης έπανέρχεται στις Τρωάδες, 
όπου υπαινίσσεται ξανά τις παρόμοιες συμβατικές σχέσεις τής άνθρωπο- 
θυσίας μέ τούς άνθρώπους. Στις «Φοίνισσες» ή διαταγή τής άνθρωποθυσίας 
επινοήθηκε γιά νά φανεί ό ύποπτος καί άστατος χαρακτήρας52* άν καί ό 
Κρέοντας προσπάθησε νά τή ματαιώσει, προκάλεσε τήν άποδοκιμασία τών 
νεώτερων κριτικών, πού φαίνονται νά βλέπουν τή στάση τής άποδοκιμασίας 
τής Πραξιθέας πιο άξιέπαινη.

Τί σκοπό, λοιπόν, είχε ό Ευριπίδης έπιστρέφοντας τόσο συχνά σ’ αύτό 
τό θέμα καί ποιά ήταν ή σημασία του Ιδιαίτερα σ’ αύτό τό έργο ;

Ό λα τά έργα τού Εύριπίδη, πού άναφέρονται στήν άνθρωποθυσία, 
άνήκουν στήν περίοδο τού πελοποννησιακού πολέμου. Σέ κάθε περίπτωση 
ή θυσία έπιβάλλεται γιά χάρη τής νίκης καί τής σωτήριας έπιστροφής τού 
στρατού. Τά τέσσερα θύματα μέ τά όποια άσχολήθηκε πιο πολύ είναι γυ
ναίκες. Ό  Μενοικέας στις Φοίνισσες είναι άνώριμος νεαρός. Σέ κάθε πε
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ρίπτωση, χωρίς καμιά εξαίρεση, ή συσχέτιση ανάμεσα στην τελετουργική 
σφαγή καί τήν επιθυμούμενη επιτυχία είναι θέμα θρησκευτικής πίστης. 
Στις δύο περιπτώσεις, τού Μενοικέα καί τής θυγατέρας τής Πραξιθέας, 
ή νίκη πού ακολούθησε τή Ουσία ήταν λιγότερο καταστρεπτική από τήν 
ολική ήττα. Ή  Μακαρία κι ό Μενοικέας ξεχνιούνται πραγματικά από τή 
στιγμή πού δέν τούς βλέπουν. Στήν «Εκάβη» αύτό υπαινίσσεται — όπως 
στήν «Ιφιγένεια στήν Αύλίδα» γίνεται πολύ φανερό -  ότι τό κίνητρο τής 
τελετουργικής σφαγής ήταν ή συμφιλκοση τού όχλου των στρατιωτών. 
Στήν «’Ιφιγένεια στή χδιρα των Ταύρων» ή Ουσία βέβαια προετοίμασε τον 
ούριο άνεμο για τον γρήγορο άπόπλου, άλλά γέννησε μιά κατάρα πού κα- 
τάστρεψε τή βασιλική οικογενειακή ρίζα καί τά βλαστάρια της.

Ή  μεταφορική χρήση τής λέξης «θυσία», γιά νά δηλώσει τήν έκούσια 
καταστροφή κάποιου πολύτιμου πράγματος μέ τήν ελπίδα ότι θ’ αποκτή
σουν ένα τέλος πού είναι άκόμη πιό πολύτιμο, τονίζεται στον «Όρέστη» 
(στ. 191), όπου ή Ήλεκτρα λέει ότι ό Άπόλλωνας «μάς θυσίασε όλότελα» 
διατάσςοντάς την αύτήν καί τον άδελφό της νά έκτελέσουν τή μητροκτο
νία. ’Από τις περιπτώσεις πού εξετάστηκαν στήν τελευταία παράγραφο 
φαίνεται ένα λογικό συμπέρασμα: τά έργα τού Εύριπίδη γύρω άπό τή θυ
σία είναι μέρος τών παρατηρήσεών του γιά τήν εξέλιξη τού πολέμου άγγί- 
ζοντας φυσικά τό ολοφάνερο πρόβλημα τής σφαγής νέων άνθρώπων άλλά 
καί τονίζοντας· περισσότερο άμεσα τις δυστυχίες πού φέρνει ό πόλεμος 
στις γυναίκες. Μέσα σ’ αύτά φαίνεται πολύ καλά ή άπώλεια τής κοινωνικής 
θέσης πού μεγαλδινει καί διαρκεί, τό άγχος τής όρφάνιας, ή μοναξιά τών 
γυναικών στον καιρό τού πολέμου, ή ερημιά κι ή σκλαβιά πού μπορούν 
ν’ άκολουθήσουν τήν ήττα. Πάνω άπ' όλα ό Εύριπίδης προβάλλει στα έρ
γα του τή συνείδηση ότι όσο κι αν ήταν δυνατό νά είναι ή ζωή τής γυναίκας 
γεμάτη μέ ποικίλα ένδιαφέροντα καί ασφαλής — κι ή 'Ελλάδα παραχο^ρησε 
σε πολλές γυναίκες ένα άξιοζήλευτο μερίδιο συμμετοχής στή ζωή — όμως 
πάντα βρίσκονταν σέ μιά αβεβαιότητα* κάποιος θάνατος συζύγου, οί ά- 
παιτήσεις τών ένδιαφερόντοίν του γιά τις επιχειρήσεις τού πολέμου, ή πο
λιτική του δραστηριότητα ή έστω ή απλή άλλαγή τής άγάπης μπορούσαν, 
σέ μικρό χρονικό διάστημα, νά τήν άφήσουν σέ μιά εγκατάλειψη καί στέ- 
ρηση, χωρίς μάλιστα νά υπάρχει ή παραμικρή έλπίδα καλύτερης ζωής· 
αύτή ή άνασφάλεια μεγάλωνε δέκα φορές πιό πολύ τήν εποχή τού πολέμου. 
Ή  άβεβαιότητα φυσικά δημιουργούνταν άπό τούς άνδρες, άλλά ή άναλογία 
τής θυσίας δείχνει ότι ό πόλεμος είναι μιά άνδρική δραστηριότητα γιά χά
ρη τής όποιας ό άνδρας διεκδικεΐ τό δικαίωμα νά τακτοποιήσει έτσι όπως 
αύτός θέλει τή ζιοή τών γυναικών. Στήν «’Άλκηστη» αύτή ή θέση άπεικο- 
νίζεται πιό μαλακά. Στήν «Ιφιγένεια στή χώρα τών Ταύρων» ή σκληρότητα
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αύτής τής θέσης εκφράζεται απόλυτα από τις παθιασμένες κουβέντες τοϋ 
πικραμένου θύματος.

Αυτό τό έργο, λοιπόν, όχι μόνο παρουσιάζει μέ κάθε λεπτομέρεια τά 
δύο κύρια θέματα τοϋ έργου τής ζωής τοϋ Ευριπίδη, άλλά μαρτυρεί σε πολ
λά σημεία τη δύναμη τής ειρωνικής μεθόδου, τη βαθιά θεοιρηση τής ψυ
χολογίας των άνθρώπων καί τή δυναμική αναφορά του στά ζωτικά άνθρώ- 
πινα ζητήματα. Έπί πλέον ή ποιητική όμορφιά των λυρικών κομματιών 
άπό τό άγχος τοϋ πρώτου θρήνου μέχρι τό παιγνίδισμα τοϋ τελευταίου 
στάσιμου τοποθετούν αυτό τό δράμα ανάμεσα στά πιο πετυχημένα και δ- 
λοκληρωμένα έργα τοϋ συγγραφέα.
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29. στίχοι 616 - 7. Ό  Θρ. Σταύρου ανεβάζει τή φράση «γιά σας» στό στίχο 616, 
όπότε δε φαίνεται αυτή ή λεπτομέρεια πού τονίζει ό Velacott στην άνάλυσή του.

30. στίχος 907.
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, 33. στίχοι 1531 - 3.
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’Αθήνα, τ. 2ος, σ. 93.

35. στίχοι 1187 - 1202.
36. στίχοι 1177 - 86.
37. στίχοι 1218-31.
38. '  Μ’ έντολή τού ’Απόλλωνα ό Όρέστης έρχεται στήν ’Αθήνα γιά νά περάσει 
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40. στίχος 1254.
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43. στίχοι 960 - 2.
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45. στίχος 1592.
46. Αίσχύλου, Άγαμέμνονας, στίχοι 803 - 4.
47. Ή  τραγο)δία «Άγαμέμνονας» γράφτηκε τό 458 π.Χ.
48. Τό δραματικό στοιχείο καί ή άμφισβήτηση τών θεϊκών πράξεων ύπάρχουν 

καί σ’ αύτή τήν τραγωδία· άν καί ό άγγελιοφόρος άναγγέλλει ότι ό Κάλχας χαρούμενος 
φώναξε στό λαό πώς ή Άρτεμη δέχτηκε καλύτερα τό έλάφι παρά τήν κόρη γιά νά «μή 
μολυνθεί ό βωμός μ* άνθρώπινο αίμα», ή Κλυταιμνήστρα έξακολουθεϊ νά θλίβεται. Οί 
θεοί δέν μπορούν νά έξουσιάσουν τήν άνθρώπινη λύπη, ένώ ό άγγελιοφόρος έπιμένει 
νά κάνει χαρούμενη τήν Κλυταιμνήστρα έκφράζοντας έτσι τήν κοινή άπροβλημάτιστη 
αντίληψη γιά τή σκοπιμότητα τής δοκιμασίας έκ μέρους τών θεών. Ή  άποστροφή τής 
μάνας στήν ’Ιφιγένεια κρύβει διφορούμενη άντίδραση στό άκουσμα τού καλού μαντά
του : καμιά τιμή δέ μπορεί νά γεμίσει τό κενό πού δημιουργεί ή άπουσία τού ίδιου τού 
άγαπημένου προσώπου! Στό μεταξύ έχει άκούσει τό ψέμα τού Άγαμέμνονα γιά τό γάμο 
τής ’Ιφιγένειας, πράγμα πού τής δίνει τό δικαίιομα νά υποθέσει ότι μπορούν καί νά τής 
παρουσιάζουν έτσι τά γεγονότα γιά παρηγοριά.

49. Πριν άπό τή μάχη μεταξύ Ήρακλειδών κι Εύρυσθέα οΐ μάντεις ζήτησαν νά 
θυσιαστεί μιά ζωή καί ή ’Αθήνα, παρόλη τήν προθυμία της νά βοηθήσει, δέ μπορούσε νά
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προσφέρει τή θυσία άπό την τάξη τών δικών της. Τότε προσφέρεται μιά κόρη τούΗ ρακλή, 
πού μεταγενέστερη παράδοση τήν ονομάζει Μακαρία, νά προστατέψει τούς δικούς' τής 
και μέ τή θυσία της έξασφαλίζει τή νίκη (Albin Lesky, Ιστορία τής ‘Αρχαίας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας, μτφρ. Ά γαπ. Τσοπανάκη, έκδ. έλλην. Τδρυμ.'έξυπηρετήσεως Παν/μίων, 
Θεσσαλονίκη 1975, σ. 536).

50. *Η Πολυξένη, θυγατέρα τής Εκάβης, σφάζεται στον τάφο τού Ά χιλλέα ύπο- 
μένοντας τήν πικρή της τύχη μέ μεγάλη άξιοπρέπεια (Al. Lesky, δ. π. σ. 531.

51. Ό  Lesky ύποστηρίζει ότι ό «Έρεχθεύς» υμνεί τό άττικό θάρρος για τήν αύ- 
τοθυσία. Β7ν. δ. π. σ. 540.

52. Ε ννοεί τή θυσία τού Μενοικέα, τού γιοϋ τού Κρέοντα, πού θυσιάστηκε έθελον- 
τικά γιά τή σωτηρία τής Θήβας κατά τήν πολιορκία της άπό τον Πολυνείκη.



Α Ρ ΙΣ Χ  Ν. Δ Ο Υ Λ Α  ΒΕΡΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

"Οπως είναι γνωστό, τά ‘Αρχαία 'Ελληνικά δέ διδάσκονται στο Γυμνά
σιο άπό τό πρωτότυπο. Έκεΐ οί μαθητές είχαν την εύκαιρία νά έλθουν σέ 
έπαφή με τον ’Αρχαίο 'Ελληνικό κόσμο άπό μεταφρασμένα στή νεοελλη
νική γλώσσα έργα. Στο Λύκειο όμως τά ’Αρχαία 'Ελληνικά πρέπει νά δι
δαχθούν άπό τό πρωτότυπο. Συνεπώς στην πρώτη Λυκείου, αφού δέν υπάρ
χει καμία υποδομή καί καμία προετοιμασία άπό τό παρελθόν, πρέπει νά 
άρχίσουμε τή διδασκαλία «εκ τού μηδενός», μέ συναίσθηση τών δυσκο
λιών πού θά συναντήσουμε στήν προσπάθειά μας.*

Ή  άξια καί ή άναγκαιότητα τής διδασκαλίας τών Αρχαίων 'Ελληνι
κών έχουν τονιστεί αρκετά κατά τό παρελθόν1 καί δέ χρειάζεται νά γίνει 
πρόσθετος λόγος. Πέρυσι λοιπόν οί καθηγητές έζησαν μιά έντονη κατά
σταση προβληματισμού γύρω άπό τον τρόπο διδασκαλίας τών ’Αρχαίων 
'Ελληνικών στήν Α' Λυκείου. Άλλα κι’ ό καθένας, πού γιά πρώτη φορά 
θά άναλάβει νά διδάξει τό μάθημα, θά βρεθεί στήν ίδια προβληματική κα
τάσταση. Βέβαια οί αρχαιότεροι καθηγητές δίδασκαν τήν ’Αρχαία 'Ελλη
νική παλιότερα στο Γυμνάσιο καί έχουν σχετική πείρα. "Ομως τά δεδομένα 
έχουν άλλάξει. Τότε είχαμε τά κείμενα τού ’Αναγνωστικού τού Ζούκη κα
τάλληλα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τής Γραμματικής καί τού Συν
τακτικού. Στις δύο πρώτες τάξεις διδασκόταν ή Γραμματική (Α' καί Β') 
καί στις έπόμενες δύο (Γ' καί Δ') τό Συντακτικό.

Τώρα έχουμε καινούργιο έγχειρίδιο, μέ αύτούσια αποσπάσματα αρ
χαίων συγγραφέων, μέ ταυτόχρονη διδασκαλία γραμματικής καί Συντα
κτικού καί πολλές καί ούσιαστικές άσκήσεις σέ κάθε διδακτέα ενότητα. 
Επιπλέον αυτή ή ύλη πρέπει νά όλοκληρωθεΐ στήν Α' Λυκείου, άφού άλ
λωστε καί οί έπτά ώρες διδασκαλίας τήν εβδομάδα είναι αρκετές. Ήταν 
πολύ φυσικό λοιπόν νά έρωτήσει ό κάθε εύσυνείδητος καθηγητής: γιατί 
θά διδάξω, τι θά διδάξω, πώς θά τό διδάξω καί μέ τί μέσα θά τό διδάξω2. 
Ά ς έξετάσουμε λοιπόν ένα - ένα έρώτημα χωριστά.
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To πρώτο έρώτημα έχει σχέση μέ τό σκοπό τής διδασκαλίας του μα
θήματος των ’Αρχαίων Ελληνικών. Έδώ ό στόχος μας είναι σαφής : «Στήν 
πρώτη Λυκείου», μας λένε οί οδηγίες του ΚΕΜΕ3, ((Σκοπός τοϋ μαθήματος 
τών ’Αρχαίων Ελληνικών είναι ή διδασκαλία τής ’Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας». Ό  σκοπός λοιπόν είναι καθαρά γλωσσικός. Καί για νά μάς 
προφυλάξει από άκαιρες εμβαθύνσεις ή έκτενείς ιδεολογικές αναζητήσεις 
— πολλές φορές μάλιστα έκεί πού δέν υπάρχουν — προσθέτει τά εξής : 
(((Τό μάθημα τών Αρχαίων Ελληνικών) χωρίς νά παίρνει τή μορφή στε
γνής γραμματικής διδασκαλίας ή τεχνολογίας διαφόρων τύπων, δέν πρέπει 
νά θεωρείται πρόσφορο γιά ιδεολογικές άναλύσεις ή έννοιολογικές εμβα
θύνσεις ή γιά τήν ανάπτυξη άλλων στοιχείων (λ.χ. πολιτιστικών) παρά 
μόνο όσο είναι άναγκαϊο γιά τήν εισαγωγή στο συγκεκριμένο άντικείμενο 
τής ένότητας. 63στε νά κεντριστεί τό ενδιαφέρον τών μαθητών»4. "Οταν 
όμως λέμε ότι ό σκοπός του μαθήματος είναι γλωσσικός, δέν έννοουμε, 
όπιυς διαπιστο)νει κανείς στις προηγούμενες οδηγίες, στεγνή διδασκαλία 
γραμματικής και Συντακτικού. Ή  Γραμματική καί τό Συντακτικό, δέν είναι 
στεγανά μέσα στο λόγο ούτε μαθαίνονται άνεξάρτητα άπό τή δομή του. 
"Ενας γραμματικός τύπος έξω άπό τό λόγο δέ θέλει τίποτα, όπως καί ένα 
κατηγορούμενο έξ(» άπό τήν πρόταση. Λεξιλόγιο, Γραμματική, Συντακτι
κό πρέπει νά αντιμετωπίζονται συνθετικά.

Τό δεύτερο έρώτημα έχει σχέση μέ τή διδακτέα ύλη.
Τό Υπουργείο έχει τυπώσει ένα πολύ καλό βιβλίο καί, όπως παρατη

ρεί ό Επόπτης κ. Παπανικολάου, «...άνεξάρτητα άπό τις τυχόν διαφωνίες 
πού μπορεί νά έχει κανένας, είναι συγχρονισμένο βοήθημα πού, άν τό χρη
σιμοποιήσεις σο3στά, θά μπορέσεις νά πετύχεις τό σκοπό σου»5. Τό βιβλίο 
περιέχει 74 διδακτικές ένότητες. Πολλές άπό αυτές άπαιτοϋν δύο καί τρείς 
ώρες6. Κάθε ένότητα άποτελεΐται άπό τρία μέρη A, Β, Γ,

Τό πρώτο (Α) μέρος περιλαμβάνει τό άνθολογημένο κείμενο, τό λεξι
λόγιό του καί άρχαϊες φράσεις. To (Β) περιλαμβάνει τή γραμματική καί τό 
συντακτικό τής ένότητας καί τό (Γ) τις άσκήσεις στά διάφορα άντικείμενα 
πού διδάχθηκαν. "Ολα αυτά συνυπάρχουν σέ κάθε ένότητα. Αυτή είναι ή 
βασική καινοτομία τοϋ βιβλίου. Τό ότι δηλαδή ό λόγος άντιμετωπίζεται 
ενιαία καί συνθετικά. Θυμίζει μερικά καλά βιβλία ξένων Γλωσσών πού 
κάτω άπό τό κείμενο έχουν όλα τά άπαραίτητα στοιχεία διδασκαλίας του. 
'Υπάρχουν όμ<»ς αντιρρήσεις. Ό  Σοφοκλής Δημητρακόπουλος λέγει ότι 
((σύμφωνα μέ προσωπικές διαπιστώσεις καί γνώμες πολλών (;) συναδέλφων, 
οί μαθητές χωλαίνουν σοβαρά στήν κατανόηση καί εκμάθηση τής Γραμ
ματικής καί τού Συντακτικού ταυτόχρονα. Μέ τή γρήγορη καί παράλληλη 
διδασκαλία τους οί μαθητές δέν προλαβαίνουν νά αφομοιώσουν τά διάφορα
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γραμματικά φαινόμενα πού θά τούς χρειαστούν στο Συντακτικό».7Έχουμε 
όμως τή γνώμη δτι ή ταυτόχρονη διδασκαλία τής Γραμματικής καί τού 
Συντακτικού άποτελεΤ φυσική άναγκαιότητα στη διδασκαλία κάθε γλώσ
σας. Ή  γλώσσα δέν μπορεί νά είναι τούς τέσσερες πρώτους μήνες μόνο 
γραμματική καί τούς άλλους πέντε Συντακτικό8.

Προσωπικά δέν συμμεριζόμαστε τήν άπαισιοδοξία τού κ. συναδέλφου 
οούτε θεωρούμε ώς λόγο άποτυχίας τήν ταυτόχρονη διδασκαλία τού Συν
τακτικού καί τής Γραμματικής. Σχετικά μέ τή διδακτέα ύλη είπαν πώς εί
ναι πολύ μεγάλη9. "Οπως παρατηρεί όμως τό ΚΕΜΕ «το σημερινό εγχειρί
διο τής Α' Λυκείου άπευθύνεται σε μαθητές 15-16 έτών καί πρέπει νά αντι
μετωπίζεται σέ συσχετισμό μέ τήν πνευματική ήλικία τών μαθητών τής 
Α' Λυκείου καί όχι μαθητών πού αποφοίτησαν πρόσφατα από τό Δημοτι
κό»10. Εξάλλου «οί μαθητές έχουν εξοικειωθεί μέ πολλές έννοιες γλωσσι
κών φαινομένων χάρη στή διδασκαλία τής Νέας Ελληνικής»11. Έκτος 
όμως άπό αύτές τις αλήθειες έχουν δοθεί οδηγίες ορισμένα από τά μέρη τού 
βιβλίου, νά διδαχθούν μέ συντομία ή απλή αναφορά12. "Ετσι, άπό τις 185 
ώρες περίπου πού έχουμε στή διάθεσή μας, χρειαζόμαστε 81 ώρες για τις 
27 ένότητες πού άπαιτοΰν τρίωρο. Μένουν 47 διδακτικές ενότητες άπό τις 
όποιες οί 4 διδακτικές ένότητες στήν αρχή καί οί 6 διδακτικές ένότητες 
πού είναι έπαναλήψεις τής ύλης, μπορούν νά διδαχθούν σέ 10 διδακτικές 
ώρες. Γιά τις ύπόλοιπες 37 ένότητες χρειάζεται δίωρο τούλάχιστον. Συνο
λικά λοιπόν χρειαζόμαστε 81 -f 10 -f 74 =  165 ώρες.

"Εχουμε λοιπόν ένα περιθώριο 20 περίπου ώρών. Είναι όμως γνωστό 
ότι χάνονται άρκετές ώρες κατά τή διάρκεια τής χρονιάς. ΓΓ αυτό πρέπει 
νά προσέχουμε καί νά προσαρμόζουμε τον προγραμματισμό μας κάθε φο
ρά πού δέν προχωραμε κανονικά σέ συνδυασμό άλλωστε καί μέ τις οδηγίες 
τού ΚΕΜΕ γιά σύντομη διδασκαλία ή απλή άναφορά μερικών στοιχείων 
γραμματικών ή συντακτικών, όπιος άναφέραμε καί πιο πάνω. "Ετσι θά ό- 
λοκληρώσουμε τήν ύλη13.

— Βέβαια ή περσινή σχολική πραγματικότητα μας παρουσίασε, άλ
λα πράγματα. Ή  ύλη δέν όλοκληρώθηκε. Οί περισσότεροι καθηγητές στα
μάτησαν μεταξύ 50ού καί 60ού Κεφαλαίου. Τούτο κατά τή γνώμη μας ο
φείλεται στο γεγονός ότι οί καθηγητές πού δίδαξαν τό μάθημα έπέμεναν 
περισσότερο, άπό όσο τό ίδιο τό εγχειρίδιο ζητούσε, στά διάφορα γραμ
ματικά καί συντακτικά φαινόμενα, ένώ οί οδηγίες για σύντομη διδασκαλία 
όρισμένων άπ’ αύτά άργησαν. Φυσικά θά δώσουμε περισσότερα στοιχεία, 
χωρίς όμως έκείνη τή σχολαστικότητα πού μας διέκρινε κατά τό παρελ
θόν μέ τή διδασκαλία τής Γραμματικής καί τού Συντακτικού. Στόχος μας 
θά είναι μια γνωριμία ούσιαστική μέ τον άρχαΐο λόγο, χωρίς νά φορτώσου
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με τή σκέψη των μαθητών μέ τά σπάνια φαινόμενα, τις έξαιρέσεις. τις υ
ποδιαιρέσεις κ.λπ. — Έτσι θά κερδίσουμε χρόνο καί θά ολοκληρώσουμε 
την ΰλη.

Τό τρίτο έρώτημα, πού είναι ίσως τό βασικότερο, έχει σχέση μέ τή 
διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος. Πώς θά διδάξω τά ’Αρχαία Ελλη
νικά άπό τό συγκεκριμένο εγχειρίδιο; Σύμφωνα μέ τις οδηγίες του ΚΕΜΕ 
«ο καταλληλότερος τρόπος προσφοράς τής γλωσσικής ύλης είναι ό εξής: 
Μετά τήν έπεξεργασία τού άρχαίου κειμένου καί τών άρχαίων φράσεων, 
ή όποια ολοκληρώνεται μέ τή μετάφρασή τους, έπισημαίνονται όσοι τύ
ποι τού προς διδασκαλία φαινομένου ύπάρχουν, ώστε νά άφυπνισθεί τό 
ενδιαφέρον τών μαθητών. Στή συνέχεια άναπτύσσεται τό όλο θέμα άπό 
τον καθηγητή κατά τον προσφορότερο δυνατό τρόπο. Τέλος ή διδαχθεΐσα 
ύλη έμπεδώνεται μέ παραδείγματα καί προφορικές άσκήσεις ή γραπτές 
στήν τάξη ή στο σπίτι»14·
Οί οδηγίες αύτές βέβαια κινούνται σέ ένα πολύ γενικό πλαίσιο. Ό  κ. Πα- 
πανικολάου διατυπώνει τις παρακάτω σκέψεις : «Ή πολυεδρικότητα τού 
διδακτικού αύτοϋ άντικειμένου (καί κάθε γλώσσας γενικά) επιτρέπει μιά 
πολύτροπη έρμηνευτική προσέγγιση, γιατί τά στοιχεία πού τό συναποτε- 
λούν στή αφύσικη» τους κατάσταση είναι ένα ένιαίο οργανικό σύνολο. Α.χ. 
δέν είναι ανάγκη νά ξεκινούμε άπό τήν άνάγνωση τού μαθήματος, μπορού
με νά άναθέσουμε στά παιδιά νά τό διαβάσουν μόνα στο σπίτι τους καί νά 
σημειώσουν τις λέξεις πού δέν ξέρουν ή δέν καταλαβαίνουν. Έτσι μιά άρ- 
χή είναι τό λεξιλόγιο, μιά δεύτερη οί καθημερινές φράσεις πού τυχόν έχει 
τό κείμενο, μιά τρίτη ένα γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο πού είναι 
καίριο γιά τήν κατανόηση τού κειμένου, μιά τέταρτη ή μετάφραση, όταν 
οί δυσκολίες είναι λίγες, μιά πέμπτη τό πρώτο νόημα ή ή διερεύνηση τού 
προβλήματος μέ εικασίες κΓ δ,τι άλλο θά σκεφτεί ό καθηγητής πού ζεί τό 
πρόβλημα καί ξέρει τό επίπεδο τής τάξης»15. Είναι δμως άλήθεια πώς ή 
πολυεδρική αυτή προσπέλαση τού διδακτικού άντικειμένου, γιά νά απο
δώσει καί νά μήν οδηγήσει σέ διδακτική άναρχία, χρειάζεται έμπειρο κα- 
Οηγητή, μέ τέλεια κατοχή τής ύλης καί άνετη κίνηση στά διδακτέα αντι
κείμενα. Εμείς χωρίς νά αποκλείουμε τέτοιες προσπελάσεις καί προσεγγί
σεις τής διδακτικής ένότητας, καλό είναι νά άκολουθούμε τις γενικές άρ- 
χές τού ΚΕΜΕ αλλά διαμορφώνοντας μιά σταθερή πορεία σύμφωνα μέ τις 
άπαιτήσεις τής ύλης. Άπό τις γενικές αύτές αρχές τού ΚΕΜΕ, άλλά καί 
άπό τήν πορεία (έστω ένδεικτική) πού ακολουθείται στά διαγράμματα δι
δασκαλίας τών οδηγιών16 του, είναι φανερό δτι ή πορεία είναι τριμερής17. 
Ά ς  προσπαθήσουμε νά δώσουμε λοιπόν ένα διάγραμμα διδασκαλίας χωρίς 
νά τρέφουμε αυταπάτες δτι είναι τό ιδανικό καί χωρίς νά θέλουμε μέ αυτό 
νά εμποδίσουμε τή δημιουργική αύτοέμπνευση τών κ.κ. συναδέλφων.
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Πριν μπούμε στο συγκεκριμένο άπόσπασμα, πρέπει νά προετοιμάσου
με συναισθηματικά την τάξη. Σε κάθε άρχαΐο κείμενο προτάσσεται μια 
μικρή εισαγωγή πού πολλές φορές μπορεί νά άποτελέσει τήν άφορμή για 
συναισθηματική προετοιμασία τής τάξεως, χωρίς βέβαια νά είναι ό μο
ναδικός τρόπος. Έπειτα θά ακολουθήσει άνάγνωση τού άποσπάσματος 
«μετ’ ήθους» άπό τον καθηγητή ή τούς μαθητές. Αύτό είναι πολύ σημαντι
κό. «Γιά νά άποκτήσουν οί μαθητές ιδιαίτερα άκουστικές παραστάσεις, 
πρέπει νά δώσουμε στήν άνάγνωση έναν άπ’ τούς πρώτους ρόλους. "Οταν 
δηλαδή άρχίζουμε ένα μάθημα, νά διαβάζουν τά παιδιά τό κείμενο όχι μιά 
καί δυο φορές, άλλα περισσότερες κι’ άνάλογες πάντα μέ τό έπίπεδο τής 
τάξεως καί τήν κρίση τού καθηγητή»18 λέει ό κ. Παπανικολάου. Έπειτα 
ένας μαθητής θά μάς πεΐ γενικά τό νόημα καί θά συμπληρώσουν οί άλλοι 
μαθητές. Κατόπιν θά άσχοληθούμε μέ τή μετάφραση κατά περιόδους στήν 
άρχή, κατά λογικές ενότητες άργότερα, εφαρμόζοντας τήν αναλυτική μέ
θοδο19. Μπορούμε όμως, όταν τό κείμενο είναι εύκολο, νά έφαρμόσουμε
τή συνθετική μέθοδο20 μεταφράσεως, άμεση δηλαδή μετάφραση τού κει
μένου μετά άπό όλιγόλεπτη σιωπηρή άτομική εργασία των μαθητών στήν
τάξη καί έπιμονή μόνο σέ όσα λάθη έγιναν κατά τήν μετάφραση. Βασικά 
στοιχεία πού δέν ύπάρχουν στο λεξιλόγιο, δύσκολοι γραμματικοί τύποι, 
συντακτικά φαινόμενα χαρακτηριστικά, θά γράφονται άπό τον καθηγητή 
ή τό μαθητή στον πίνακα καί οί μαθητές θά τά άντιγράφουν στά τετράδιά 
τους. Ή  γραφή τών άγνώστων λέξεων πρέπει στήν άρχή νά γίνεται, όπως 
άπαντούν στο άρχαίο κείμενο21. Κατά τήν πορεία μας αυτή δέν πρέπει νά 
μεταβάλουμε τό μάθημα σέ «μηχανική άπομνημόνευση κανόνων γραμμα
τικής καί συντακτικού... Κλίσεις, άναγνωρίσεις, άντικαταστάσεις πού άλ
λοτε κυριαρχούσαν στή διδασκαλία τών άρχαίων θά περάσουν σέ δεύτερη 
μοίρα»22. "Ολα πρέπει νά ξεκινάνε καί νά καταλήγουν στον άρχαίο λόγο. 
Μόνο έκεΐ άποκτούν λειτουργικότητα.

Κατά τό στάδιο αύτό τής μεταφραστικής μας προσπάθειας πρέπει νά 
δώσουμε έμφαση στο λεξιλόγιο. Χρειάζεται όμως προσοχή. «Οί διάφοροι 
γλωσσικοί τύποι άφομοιώνονται μόνο, όταν μελετηθούν άπό τό μαθητή 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων φράσεων, στις όποιες εντάσσονται καί άπό 
τις όποιες άντλοΰν τή σημασία τους»23. "Οχι έπιμονή στις ξεκάρφωτες λέ
ξεις, άλλά περισσότερη προσοχή στή φράση πού θά τήν περιέχει. Έτσι 
τή ζεΐ ό μαθητής καλύτερα. ’Αφού ολοκληρωθεί ή προσπέλαση τού κει
μένου κατά περιόδους, θά ζητήσουμε έπειτα άπό ένα μαθητή νά μεταφράσει 
όλόκληρο τό άπόσπασμα. Αύτό, άν είναι άνάγκη, μπορεί νά έπαναληφθεί. 
’Εάν τό άπόσπασμα έχει ιδεολογικό ή ήθικό περιεχόμενο, θά άσχοληθούμε 
μ* αύτό, χωρίς, όπως προαναφέραμε, εκτενείς συζητήσεις. Γνωμικάοί χα
ρακτηριστικές φράσεις, θά γράφονται στον πίνακα καί οί μαθητές θά τΙς
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μαθαίνουν άπέξω. Μετά άπό αυτό θά έξετάσουμε — την Ιδια πάντα διδα
κτική ώρα — τις άρχαΐες φράσεις πού θά μάς χρειαστούν ιδιαίτερα στό 
δεύτερο μέρος τής διδακτικής μας προσπάθειας, δηλαδή γιά παραδείγματα 
τής γραμματικής και τού συντακτικού. "Επειτα θά διαβάσουμε το κείμενο 
μιά τελευταία φορά και θά άναθέσουμε άσκήσεις άπό τό Γ' μέρος τής ενό
τητας ή και άνάλογες δικές μας γιά τό σπίτι. Αυτονόητο είναι πώς, άν μέ
νει χρόνος, θά έξετάζουμε τις άσκήσεις στήν τάξη.

Ή  διδασκαλία τής Γραμματικής θά άρχίσει μέ τον προσδιορισμό τής 
διδακτέας γραμματικής ένότητας, πού θά γράφει στον πίνακα. Γιά 
τον προσδιορισμό της δέ χρειάζεται καμιά έπαγωγική προσπάθεια, 
γιατί είναι κιόλας προσδιορισμένη άπό τό ίδιο τό βιβλίο. Οί μέ
θοδοι διδασκαλίας τής Γραμματικής είναι τρεις : Ή  έπαγωγική, ή παραγω
γική και ή συγκριτική24. Μέ τήν πρώτη δίνουμε στούς μαθητές τά σχετικά 
παραδείγματα, πού στήν περίπτωσή μας υπάρχουν στό κείμενο καί στις 
άρχαΐες φράσεις, καί τούς οδηγούμε νά βρούνε τούς κανόνες τών διδασκο- 
μένων γραμματικών φαινομένων.

Ή  πορεία πού άκολουθούμε είναι: συγκέντρωση τού υλικού, παρα
τήρηση, ταξινόμηση, διατύποκτη κανόνων, άσκήσεις25. Μέ τήν παραγωγική 
ή κατασκευαστική, οπούς τή λέει ό Γεωργούλης, θέτουμε τό πρόβλημα πού 
θά έξετάσουμε καί, μέ βάση άλλα γνωστά γραμματικά φαινόμενα, σχημα
τίζουμε αύτά πού μάς ζητούνται. Π.χ. ζητώ νά κλίνουν τό έπίθετο ό ουραίος, 
ή ώραία, τό ώραϊον μέ βάση τήν Α' καί Β' κλίση. Ή  συγκριτική μέθοδος 
είναι έπιστημονικότερη καί ταιριάζει περισσότερο στον ειδικό έπιστήμονα. 
Πολλές φορές όμως χρησιμοποιούμε μικτή μέθοδο (έπαγωγική - παραγω
γική). Πολύ χρήσιμο βοήθημα γιά τή διδασκαλία τής Γραμματικής είναι 
τό βιβλίο τού Επόπτη κ. Δελή, Γραμματική Τέχνη26, όπου οί διάφορες 
διδακτικές ένότητες είναι δοσμένες μέ τήν προσφορότερη κάθε φορά μέ
θοδο.

Γενικά τά γραμματικά καί τά συντακτικά φαινόμενα δεν πρέπει νά τά 
διδάσκουμε μέ έξεζητημένη έπιμονή, διότι ή διδασκαλία τους, θά έπαναλαμ- 
βάνεται27. Ούτε πρέπει νά δίνουμε έμφαση σέ σπάνιες ?νέξεις, δύσκολα ρή
ματα, σπάνια γραμματικά φαινόμενα28. ’Αφού ολοκληρωθεί ή διδασκαλία 
τού γραμματικού φαινομένου, θά άναθέσουμε άσκήσεις άπό τό Γ' μέρος 
τής διδακτικής ένότητας. "Αν έχουμε χρόνο στή διάθεσή μας, θά τήν έξε
τάσουμε στήν τάξη. Πριν τελειώσει τό μάθημα, θά γίνεται άνακεφαλαίωση 
τής ύλης πού διδάχθηκε.

Ή  διδασκαλία τού Συντακτικού γίνεται έπίσης μέ τις παραπάνω με
θόδους. Μπορεί νά διδαχθεί σέ μισή διδακτική ώρα ή σέ μία, άνάλογα μέ 
τίς δυσκολίες πού παρουσιάζει. ’Αφετηρία κΓ έδώ θά είναι τό κείμενο καί
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οί άρχαϊες φράσεις. Και έδώ θά άρχίσουμε μέ τή συγκέντρωση τοϋ ύλικού, 
θά προχωρήσουμε στην παρατήρηση, ταξινόμηση και θά καταλήξουμε 
στους κανόνες (κατά τήν έπαγωγική μέθοδο29). Θά άκολουθήσουν οί άσκή- 
σεις. Κατά τή διδασκαλία τής Γραμματικής άλλά καί τοϋ Συντακτικοϋ, 
πρέπει νά γίνεται παραλληλισμός μέ ανάλογα φαινόμενα τής Νέας Ελληνι
κής. ΓΓ αυτό είναι απαραίτητο νά γνωρίζουμε καλά τή Νεοελληνική Γραμ
ματική καί τή Νεοελληνική Σύνταξη, βιβλία τοϋ ΟΕΔΒ, πού διδάσκονται 
στο Γυμνάσιο. Γιά κάθε γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, πρέπει νά 
παραπέμπουμε στα άντίστοιχα βιβλία γραμματικής καί Συντακτικού τοϋ 
Ά χ. Τζάρτζανου.

Τό τέταρτο καί τελευταίο ερώτημα έχει σχέση μέ τά βοηθητικά μέσα 
διδασκαλίας : δηλαδή, έποπτικά μέσα, έξετάσεις, τετράδια, άσκήσεις κ.λπ. 
Λόγω τής μορφής, άλλά καί τοϋ σκοποϋ τοϋ μαθήματος, θά χρειαστούμε 
πολύ τον πίνακα. Πρέπει όμως νά τον χρησιμοποιούμε μέ τάξη καί σύστη
μα. Γιά νά τονίσουμε ιδιαίτερους γραμματικούς τύπους π.χ. καταλήξεις 
ή συντακτικά φαινόμενα, μπορούμε νά χρησιμοποιούμε χρωματιστές κι
μωλίες.

Στον πίνακα θά γράφουμε λέξεις άγνωστες πού δέν περιέχονται στό λε
ξιλόγιο τοϋ κειμένου, άξιοσημείωτα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα, 
χαρακτηριστικά πραγματολογικά στοιχεία, γνωμικά κ.λπ. Θά γράφουμε 
έπίσης τά παραδείγματα τοϋ γραμματικού ή συντακτικού άντικειμένου πού 
θά διδάξουμε ή κανόνες πού δέν θά υπάρχουν στό βιβλίο τών μαθητών.

Ή  καθημερινή εξέταση είναι βασικό στάδιο πού ύπηρετεΐ, έκτός τών 
άλλων, τήν ίδια τή μάθηση. Έκτός άπό «μέσον αύτογνωσίας τών μαθητών 
καί προάσκηση γιά τήν άντιμετώπιση τών δυσκολιών τής ζωής»30, πού 
λέγει ό Γεωργούλης, είναι ένα μέσο αύτογνωσίας για τον καθηγητή. Θά δεί, 
άν βαδίζει καλά. νΑν τον καταλαβαίνουν οί μαθητές. ~Αν υπάρχουν δυσκο·1 
λίες. Ή  έξέταση θά άναφέρεται σέ όλα τά άντικείμενα πού διδάχτηκαν^ 
μετάφραση, λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό, άσκήσεις. «’Ανυποχώρη
τοι» λέγει ό κ. Παπανικολάου, «πρέπει νά είμαστε στήν έκμάθηση τοϋ λε
ξιλογίου καί στήν όρθή γραφή τών άσκήσεων»31.
.. . Οί άσκήσεις πού έχει τό βιβλίο υπηρετούν τέλεια τήν έμπέδωση τής 
ύλης. Έάν μας μένει χρόνος κατά τή διδακτική ώρα, μπορούμε νά άπασχο- 
λούμε τήν τάξη μ* αύτές καί νά τούς δίνουμε δικές μας γιά τό σπίτι. Ή  έξέ
ταση θά διαρκεΐ τό πολύ 10 - 12 λεπτά. Είναι άπαραίτητο οί μαθητές νά 
έχουν ένα τετράδιο Αρχαίων Ελληνικών μέ άρκετά φύλλα, όπου, κατά 
ένότητες, θά γράφουν τίς άσκήσεις πού τούς άναθέτουμε καί όχι πολλά 
τετράδια λ.χ,.άλλο γιά τό κείμενο, άλλο γιά τή Γραμματική καί άλλο γιά 
τό Συντακτικό. Στό ίδιο τετράδιο θά γράφουν οί.μαθητές καί τά διάφορα 
στοιχεία τοϋ πίνακα.
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Τά τετράδια αύτά πρέπει νά έλέγχονται καθημερινά33. "Ενας οικονο
μικός τρόπος είναι νά γράφονται στον πίνακα οί άσκήσεις ή νά διαβάζον
ται και οί ίδιοι οί μαθητές μέ κόκκινο στυλό νά διορθώνουν34 τά τετράδιά 
τους. Κατά τό παρελθόν οί μαθητές υποχρεώνονταν νά άντιγράφουν τό 
άρχαιο κείμενο κάθε φορά γιά νά συνηθίσουν στην όρθογραφία. Σήμερα 
άντί νά άναθέτουμε στά παιδιά τη δουλική αυτή αντιγραφή, άμφίβολής ά- 
ποτελεσματικότητας και τόσο δαπανηρή, μπορούμε νά ζητάμε μιά δημιουρ
γική άντιμετώπιση τοϋ κειμένου, λ.χ. νά μάς γράψουν τήν πρώτη περίοδο 
μέ τό ύποκείμενο στο πληθυντικό, κάνοντας όλες τις άπαραίτητες προσαρ
μογές ή νά γράψουν τό κείμενο βάζοντας σέ συντακτική σειρά τις λέξεις 
κ.λπ. Σχετικά μέ τήν όρθογραφία οί οδηγίες τοϋ ΚΕΜΕ μάς λένε τά έξής : 
«τό ότι ό μαθητής δέ θά γράφει πλέον τό άρχαιο κείμενο μέ υπαγόρευση, 
δέ σημαίνει πώς δέ θά διδάσκεται ή όρθογραφία τής ’Αρχαίας Ελληνικής»35.
Περισσότερο θά προσέχουμε τήν όρθογραφία βασικών γραμματικών τύ
πων36, π.χ. τοις άνθρώποις, θά ήταν άπαράδεκτο νά μάς τό γράψουν μέ η. 
Οί διάφορες γραμματικές παρατηρήσεις δέν πρέπει νά περιλαμβάνουν με
μονωμένους τύπους : Ό χ ι νά κλιθεΐ ή χώρα αλλά ή εύφορος χώρα37. "Οχι 
νά γίνει χρονική αντικατάσταση του αίρώ, άλλά νά μεταφερθεϊ στούς άλ
λους χρόνους ή φράση «Κϋρος αίρει τήν πόλιν» κ.λπ.

Διατυπώσαμε τις σκέψεις αυτές μέ τήν έλπίδα ότι συμβάλλουμε περισ
σότερο στήν προβληματική παρά στή λύση τής διδακτικής τοϋ μαθήματος 
τών 'Αρχαίων Ελληνικών στήν Α' Λυκείου.

"Ετοιμες λύσεις δέν ύπάρχουν. Ό  καθηγητής, ώς δυναμική παρουσία, 
είναι έκείνος πού τελικά θά δώσει τή λύση, τήν άπάντηση στήν πράξη, 
μέσα στήν τάξη. Γιά νά άνταποκριθεί στο έργο του αύτό πρέπει νά διαθέτει 
έπιστημονική κατάρτιση, διδακτική ικανότητα και ψυχή γεμάτη άγάπη 
και πίστη στο διδακτικό έργο.

Τό καθένα από αύτά μεμονωμένα δέν μπορεί νά δώσει μεγάλα και ζη
λευτά αποτελέσματα. Οί καθηγητές πού θά διδάξουν τά Αρχαία Ελληνικά 
στήν Α' Λυκείου, όπως βέβαια όλοι, πρέπει νά συνειδητοποιήσουν τήν ευ
θύνη πού θά έπωμισθοϋν καί νά είναι πανέτοιμοι στούς τρεις παραπάνω 
τομείς.

Στά χέρια τους είναι νά κάνουν τούς μαθητές νά άγαπήσουν τήν ’Αρ
χαία Ελληνική γλώσσα ή νά τήν μισήσουν. ‘Οπωσδήποτε θά συναντήσουν 
δυσκολίες κι* ίσως χρειασθεί νά κουραστούν38 περισσότερο άπό τούς άλ
λους καθηγητές. Όμως αύτοί θά πρέπει νά νιώθουν βαθιά ικανοποίηση 
καί υπερηφάνεια, διότι σ’ αυτούς έλαχε ή τιμή νά εισάγουν τούς νεοέλληνες 
μαθητές στήν όμορφιά τοϋ ’Αρχαίου Ελληνικού λόγου.
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ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 
ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ*

Άπό τούς σημαντικότερους εκφραστές του έλληνικοϋ νεωτερικοϋ πνεύ
ματος (1750 - 1820) ό άρχαϊστής Νεόφυτος Δούκας1 ("Ανω Σουδενά Ζαγο- 
ρίου 1760 περ. — Αθήνα 1845) άφιέρωσε τή ζωή του στήν πνευματική ά- 
ναγέννηση τοϋ ελληνισμού. 'Ιερωμένος μέ φιλελεύθερες άντιλήψεις ήταν 
αντίθετος στήν πολιτική γιά τήν παιδεία πού ακολουθούσε ή Εκκλησία2. 
’Εξέθεσε τις απόψεις του γιά τήν εκπαίδευση σέ επιστολές, πού έστελνε 
στούς συντοπίτες του καί σέ γνωστά του πρόσωπα. Τά σχέδιά του είναι 
μακροπρόθεσμα. ’Αγωνίζεται γιά τήν ίδρυση σχολείων στήν τουρκοπατη
μένη Ελλάδα, Ιδιαίτερα στο Ζαγόρι τής ’Ηπείρου, και στις έλληνικές κοι
νότητες τοϋ έξωτερικοϋ, γιατί τό σχολείο θέλει άποκαταατήαει τούς νέους 
άξιους εις βελτίωσιν και ανξησιν τής πατρίδος, ινα γέντ) καί αϋτη περίδοξος, 
κα) ικανή να κάμι] αυτούς μακαρίους και ζηλωτούς εις δλας τάς αγοράς των 
εθνών3.

Έκεϊνο όμως πού θεωρείται έκπληκτικό ώς διανοητική σύλληψη είναι 
οί έπίμονές προσπάθειες πού κατέβαλε τή δεύτερη δεκαετία τοϋ 19ου αΐώ- 
να γιά τήν ίδρυση Κεντρικής Επιστημονικής Σχολής στο Ζαγόρι τής ’Η
πείρου, πού ήταν καί ή Ιδιαίτερη πατρίδα του4.

Οί έκπαιδευτικές δραστηριότητες τοϋ Ν. Δούκα έμφανίζονται στίς 
αρχές τοϋ περασμένου αίδινα5. Τό 1810 παρακινεί τούς Μετσοβίτες6 καί 
τούς "Ελληνες τής Βιέννης7 νά ιδρύσουν σχολεία. Δέ διστάζει ακόμη νά 
προτείνει καί λύσεις άρκετά τολμηρές8 στά οικονομικά προβλήματα πού 
θά παρουσιαστούν ώστε ή λειτουργία των έκπαιδευτηρίων νά είναι άμεση 
καί άνεμπόδιστη. Τά έναρκτήρια μαθήματα τοϋ σχολείου στό Μέτσοβο 
άναφτεροδνουν τις έλπίδες του. Τό 1812 γράφει, πάντοτε άπό τή Βιέννη9, 
στούς συμπατριώτες του "Ανω Σουδενίτες νά έπεκτείνουν τό σχολείο πού 
διατηρούνε, νά τό κάμητε νά είναι δχι μοναχά διδασκαλεΐον, νά διαβάζουν 
κοινά γράμματα τά παιδιά, άμή και σχολεΐον rΕλληνικόν διά νά φέρητε και 
εις τά 'Ελληνικά διδάσκαλον διά νά προκόψουν τά παιδιά σας10.

Τά πλήρη σχέδιά του «περί καταστάσεως Σχολείου Έλληνικοϋ», ό
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πως συνήθιζε νά χαρακτηρίζει τό θέμα των έπιστολών του, θά τά άποκαλύ- 
ψει σέ εγκύκλιο έπιστολή προς τούς κατοίκους τοϋ Ζαγορίου δημοσιευ
μένη και αυτή στον ίδιο τόμο τών Λόγων ’Αττικών Ρητόρων, όπου και ή 
προηγούμενη. Τά σχέδια αυτά, ενώ είχαν ξεκινήσει άπό έναν άκρατο ιδεα
λισμό11, ώστόσο δεν υστερούσαν σέ πρακτικότητα. νΑν παραβλέψομε τις 
έπαναλήψεις και τη ρητορεία του, εύκολα έντυπωσιάζει ή σύλληψη ένός 
μακρόπνοου σχεδίου σέ μιάν έποχή πού ή Συντήρηση στήν Εύρώπη κυ
ριαρχούσε12, ή Εκκλησία τουλάχιστον άδρανούσε13 καί πού ό άγώνας 
γιά τή γλώσσα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις14. Έπειτα άπό λίγο καιρό, τό 
1813 -  1815 ή γλωσσική διαμάχη Κοραή - Δούκα θά βρίσκεται στο άποκο- 
ρύφωμά της15.

Ή  συμμετοχή του στή λειτουργία τού υπό ίδρυση σχολείου θέλει νά 
είναι ένεργητική* τό πρώτον καί άναγκαιότατον μάλιστα είναι ή άποκατά- 
στασις ενός σχολείου 'Ελληνικού γενικώς πάσης τής επαρχίας* εις τό όποιον 
είμΐ πρόθυμος και νά συνεισφέρω τό παν τών ιδρώτων μου, και νά δουλεύσω 
εν αυτώ διά βίου, μηδεμίαν αντιμισθίαν ζητών, είμή την έπίδοσιν τών φιλ- 
τάτων σας εις βελτίωσιν τής όλης πατρίδος, και την ταφήν τελευταιον τών 
όστέων μου εις αυτό16.

Ιδιαίτερα διαλεκτικός στήν έπιστολή του αύτή, έπιστρατεύει όλα τά 
έπιχειρήματά του γιά νά πείσει ή νά πιέσει τούς συμπατριώτες του νά πά
ρουν τις πρωτοβουλίες πού άπαιτοΰνται γιά ένα τέτοιο μεγάλο καί σημαν
τικό έγχείρημα. Σχολεϊον όμως λέγω... γενικόν... έν ω νά διδάσκωνται πά
σαν την έγκύκλιον παιδευσιν, και εϊτι δυνατόν και εκ φιλοσοφίας έπειτα κατ 
δλίγον... τό όποιον μετά παρέλευσιν ολίγων ετών θέλει είσάγη και παν εί
δος φιλοσοφίας, καί εντεύθεν άποκαταστήσει την επαρχίαν πάσαν χώραν σο
φών'. Τούτο δε εις τό νά κατορθωθή δεν είναι δύσκολον εις την φιλοτιμίαν 
και γενναιότητα τών αγαπητών μου πατριωτών11. ’Αναφέρει, γιά παράδειγ
μα, τούς αυτοδίδακτους γιατρούς18 οί όποιοι, δταν προσλΛβωσιν οδηγόν 
καί τήν επιστήμην, όποιοι άρα γενήσονται; και ποιας προόδους θέλουσι κά- 
μη είς τάς τέχνας και έπιστήμας;19 Ό  σκοπός του γίνεται πιά φανερός* φι
λοδοξεί νά ίδρύσει στήν Ιδιαίτερη πατρίδα του Ανώτατο Εκπαιδευτήριο 
στο όποιο θά διδάσκεται παν είδος φιλοσοφίας. Στή διδασκαλία τής φι
λοσοφίας έδινε Ιδιαίτερη βαρύτητα20. Ζητεί [ή πατοις] τήν έπάνοδον 
δηλονότι τής φιλοσοφίας, τήν όποιαν αυτή έγέννησε καί άνέθρεγε καί μετέδωσεν 
είς πάντα τά έθνη * φιλοσοφίαν λέγω, τήν μητέρα τών άρετών καί διώκτιν πάσης 
κακίας* φιλοσοφίαν, τήν επιστήμην τών επιστημών καί τέχνην τών τεχνών. 
φιλοσοφίαν τήν πρόξενον τών καλών καί αΙτίαν πάσης ευδαιμονίας* φιλοσοφίαν, 
τήν κοσμήτορα τών ηθών καί διδάσκαλον τής προς τον πλησίον αγάπης* καθότι 
αυτή έξημέρωσε τών ανθρώπων τήν αγριότητα καί συνήψεν αυτούς εις όμό-
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νοιαν' αυτή διεσκέδασε τήν αμάθειαν καί έστόλισε τά περισσότερα τών εθνών' 
αυτή έστάθη ή πάνσοφος νομοθέτης και έφύτενσεν εις τάς καρδίας των ανθρώ
πων τά εαυτών και τά προς τον πλησίον καθήκοντα' αυτή εξετάζει ακριβώς 
τά αρχαία και εκ τούτων εικάζει τά μέλλοντα... εκ ταυτής προέρχονται πάντα 
τά καλά εις τά διάφορα τών άνθρόιπων συστήματα. 9Επειδή έκειθεν και ο 
θεολόγος λαμβάνει τών ορθών δογμάτων τον νόμον, ιος λύχνον δωρηθέντα 
θεόθεν, Ίνα μή προσκόπτη έν τοΐς τρίβοις περιπλανώμενος' έκειθεν ό αστρονό
μος διδάσκεται τήν άκραν αρμονίαν τών ουρανίων σιομάτων, έξ ών θαυμάζει 
τήν παντοδυναμίαν τοΰ ποιητοϋ' έκειθεν 6 φυσικός άνιχνεύει τήν ηύσιν, άνα- 
καλύπτων αεί τά συμφέροντα εν τώ βίιο' διά ταύτης οι ηθικοί, κοσμήτορες 
γίνονται τών ηθών' διά ταύτης οι ιατροί σωτήρες άποκαθίστανται τών σιομά- 
των διέι ταύτης και πολιτικός ευδοκίμησε καί στρατιωτικός πολλάκις ήρί- 
στευσε, και ο εμπορικός διαφέρει, και τεγνήτης επαινείται, και γεο^ργός μα
καρίζεται* και έστι φιλοσοφία δώοον θεού άνωθεν καταβάν, καί διά πάσης 
τάξεως ανθρώπων έν τώ βίο) χωρή προς ευδαιμονίαν' εν ω όσον έκαστος 
πλεΐον αυτής μετέχει, τοσοϋτον μάλλ.ον μεταξύ τών άλλων θαυμάζεται21. 
*0 αύτοσχεδιασμός του είναι εύδιάκριτος. Καταβάλλει εντατικές προσπά
θειες, οραματίζεται γιατρούς έπιστήμονες και θεωρεί επίκαιρα τά σχέδιά 
του γιατί οι άρχοντες είναι επιεικείς καί φιλάνθρωποι, ό μητροπολίτης ’/- 
(οαννίνων22 επιθυμεί νά βλέπει τήν ποίμνην ανθούσαν καί πεπαιδευμένην 
και τέλος γιατί γίνεται τό τοιοϋτον εις τον ευτυχή αιώνα τον νψηλ,οτάτου η
μών Βεζίρη 9Αλ.ή Πασά23. Ό  Άλή πασάς θά είναι τό τελευταίο μέσο πού 
θά τού άπομείνει καί πού δε θά διστάσει νά χρησιμοποιήσει λίγα χρόνια 
αργότερα όταν θά διαπιστώσει μέ πίκρα ότι οί προσπάθειές του αυτές δέ 
βρήκαν από τούς Ζαγορίσιους τήν ανταπόκριση πού περίμενε καί πού τό
σο έπιθυμοΰσε.

Για τήν έπίλυση τών οικονομικών προβλημάτων έναποθέτει τις έλπί- 
δες του στούς έμπορευόμενους συμπατριώτες του. Τοσοϋτοι Ζαγορϊται έν 
άπάσαις ταϊς πόλεσι έμποοευόμενοι πανταχοϋ κατά τε Ανατολήν καί Ευρώ
πην, ίκανώς πλούσιοι κατά τό μά/άον καί ήττον, όταν σύμπαντες οι τοιοντοι 
πτύσιοσιν άπαξ μετά προθυμίας, ευθύς γεμίσονσι τό πηγάδιον2*. "Οσο για 
τον τόπο έγκαταστάσεως τού έκπαιδευτηρίου έχει έπιλέξει δύο μοναστή
ρια. Τό ένα είναι τό μοναστήρι τού Αγίου Τωάννου τού Ρογκοβοΰ μετα
ξύ Καπεσόβου καί Τσεπελόβου* τό άλλο είναι τού Προφήτη Ή λία25 στή 
Βίτσα Ζαγορίου. Μοί φαίνηται έπιτηδειότερον εις τον σκοπόν μας τό μοναστήρι- 
ον τοΰ f Αγίου Ίωάννου, τό rΡογκοβόν, ή τό τοϋ Προφήτου *Πλ.ιον εις Βειτζαν 
καθότι εις τήν έκλωγήν ζητούνται τρία πράγματα, αήρ καθαρός, τά προς τό 
ζήν αναγκαία, καί έν τώ μέσω τού Ζαγορίου, όσον τό δυνατόν' αυτά λοιπόν 
τά δύο μοναστήρια έχονσι περισσότερον ώς άκούω, ταϋτα τά προτερήματα21. 
ΕΙδικά τό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Τωάννου τού Ρογκοβοΰ28 παρείχε πλήρη
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κάλυψη καί ασφάλεια. Τό κτιριακό του συγκρότημα 0ά μπορούσε κάλλιστα 
να φιλοξενήσει τούς νέους πού Οά σπούδαζαν φιλοσοφία έτσι όπως τήν εί
χαν συλλάβει οί έκπαιδευτικοί όραματισμοί τού Ν. Δούκα29 : 
μητέοα των αρετών καί διώκτιν πάσης κακίας' φιλοσοφίαν, τήν επιστήμην 
των επιστημών, καί τέχνΐ]ν πασών τών τεχνών.

Στο θέμα τής παιδείας τών ιερέων είναι ιδιαίτερα εύαίσθητος. Μέ 
έμφαση επανειλημμένα τονίζει δ ίερενς έστιν ό οφθαλμός του λαού30. Γνω
ρίζει πολύ καλά τήν κατάσταση τού κλήρου, τή χαμηλή πνευματική του 
στάθμη καί τήν ταπείνωσή του καί επιμένει γιά τή μόρφωση καί τήν καλ- 
λιέργειά του. 'Έπειτα είναι καί ό ίδιος ιερωμένος καί δε μπορούσε νά μείνει 
ασυγκίνητος στον πνευματικό ξεπεσμό τών κληρικών.

Παρ' όλα αυτά οί όραματισμοί του δεν τον τυφλώνουν όπως ίσως θά 
περίμενε κανείς. ’Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι θά βρεθούν 
άνθρωποι πού θά τον πολεμήσουν, πού θά έναντιωθούν στά σχέδιά του. 
Γιά όλους αυτούς έχει έτοιμη τήν άπάντηση. Αιτία εστι τής αλήθειας ή άγ
νοια' καθότι άγνοονσιν ίτινές παράδοξοι] ότι αΐ εντνχίαι τών πόλεων καί εθ
νών Οεαωοννται εις τάς κατά μέρος ευτυχίας έκάστιον' καί δτι τά κατά μέρος 
καλά άποπληρονσι τήν κοινήν ευτυχίαν, εν ή πάντες εξονσι μέρος από τον ί
σον' άξιοι θρήνου εισίν ά?α]θώς, όσοι καταφρονήσαντες τόν λόγον καί τήν παι
δείαν, βαίνονσιν εις τής άπαιδευσίας τά ϊχνηΖΧ. Έτσι ή παίδευση παρου
σιάζεται όχι μόνον ώς δικαίωμα άλλα καί ώς καθήκον όλων τών πολιτών. 
Μά τά λόγια του ό Ν. Δούκας θέλει νά υποχρεώσει τούς νεοέλληνες νά μορ
φωθούν. Οί ύπαινιγμοί του είναι εύγλωττοι, οί ιδέες του προοδευτικές, χω
ρίς νά είναι έπαναστατικές, ώστόσο ξαφνιάζουν γιατί προέρχονται από 
ιερωμένο.

Θά ένδιαφερθεί καί γιά τόν κανονισμό πού άφορά στ ή λειτουργία 
τού σχολείου. Θά μιλήσει άκόμη καί γιά υποτροφίες νέων στο εξωτερικό32.

Τελικά οί συμπατριώτες του άδιαφόρησαν, ίσως γιατί οί συνθήκες 
στο Ζαγόρι ήταν τέτοιες πού δεν έπέτρεπαν παρόμοια ανοίγματα. ΓΓ αύτό 
επανέρχεται στο πρόβλημα τής ίδρύσεως τού σχολείου καί απευθύνεται 
στούς προεστούς καί ζητάει οικονομική βοήθεια καί συμπαράσταση33. 
Τά σχέδιά του στήν επιστολή αύτή δέν έμφανίζονται μεγαλεπήβολα όπως 
στο προηγούμενο γράμμα του. Συγκρατημένος στο πρόγραμμά του, άπο- 
βλέπει βασικά στήν κάλυψη τών εκπαιδευτικών αναγκών. Δέν παραλείπει 
νά άναφέρει μέ ύφος νηφάλιο τά πλεονεκτήματα τής παιδείας, ειδικά γιά 
τήν περιοχή τού Ζαγορίου, καί νά τούς τονίσει τήν έ :ικαιρότητα καί τήν 
άναγκαιότητα τής ίδρύσεως τού σχολείου. Θά κλείσει τήν έπιστολή άπευ- 
θυνόμενος προς όλους τούς συμπατριώτες του μέ ποικίλες προτροπές, 
μέ τόνο συγκινητικό καί πατριωτικό* μέσ9 από τά γραφόμενά του ξεπρο
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βάλλει μιά 'Ελλάδα πού αγωνίζεται, όχι χωρίς απόγνωση, νά βρει τον ι
στορικό της δρόμο.

ΚΓ αυτή τη φορά οί συμπατριώτες του αδράνησαν34 καί τά σχέδιά του 
έμειναν μεγαλόπνοα οράματα. "Εχει όμως ακόμη τη δύναμη νά παλέψει. 
Σέ γράμμα του προς τον Γρηγόριο Κωνσταντά35, σταλμένο άπό το Βουκου
ρέστι τις 25 'Ιουλίου 1819. γράφει : σκοπώ δε νά κατέλθω εις την πατρίδα 
μου, μήπως άναστήσω το προ πολλον έργω και λόγω προβληθέν μοι σχο- 
λειον, το όποιον είναι ήδΐ] εγγύς τής έ/^ίδος*6. Οί προσπάθειες του θά κο- 
ρυφωθοϋν τό 1820 όταν γράφει έπιστολή προς τον Άλή πασά,37, τελευ
ταία ελπίδα γιά την πραγματοποίηση τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων38. 
Ή  έπιστολή αυτή, γραμμένη σέ ύφος πολύ κολακευτικό, κλείνει τις προε
παναστατικές προσπάθειες τού Ν. Δούκα γιά ίδρυση πανεπιστημίου, καί 
γενικότερα σχολείων,'στή σκλαβωμένη 'Ελλάδα. Στο γράμμα τονίζεται 
ιδιαίτερα ή πρόθεσή του νά ιδρυθεί στο Ζαγόρι ιατρική σχολή. Οι πι
στοί σον Ζαγοοΐται, γράψει προς τον Ά λή πασά, έχουν πολλήν όρεξιν εις 
την Ιατρικήν, και κατορθώνουν πράγματα άξια και χωρίς νά μάθουν την 
τέχνην’ εάν όμως είχαν σχολειον, ήμποροϋσαν νά προκόψουν πολύ περισσό
τερον εις αυτήν' και όταν έχουν τους Ιατρούς των, τούτο είνα άλλο πάλιν 
καλόν εις τό νά μένουν πάντα εις την πατρίδα*9.

Οί διασυνδέσεις τού Άλή πασά μέ στελέχη τής Φιλικής 'Εταιρείας 
είναι βέβαιες. Διατηρώντας τό σύνδεσμό του μέ την 'Εταιρεία ό Ά λής 
προσπαθούσε νά προωθήσει τά δικά του σχέδια40. "Ισως ό Ν. Δούκας έ- 
γνώριζε τις επαφές αύτές του Άλή μέ τούς φιλικούς. Στηριζόμενοι στην 
άποψη αύτή41 μπορούμε νά έξηγήσουμε πώς ένα μέλος τής Φιλικής Ε 
ταιρείας, όπως ήταν ό Ν. Δούκας, τολμάει καί γράφει έπιστολή προς τον 
Άλή πασά, τις παραμονές μάλιστα τού Άγιό να.

Ή  έκρηξη τής Επανάστασης έβαλε τέλος στις προσπάθειες ή καλύ
τερα έπέβαλε τήν αναβολή τής πραγματοποίησης τέτοιων σχεδίων42. "Ηδη 
στά τέλη τού 1819 ό Ν. Δούκας είχε μυηθεΐ στή Φιλική 'Εταιρεία καί έ
γινε μέλος τής Εφορίας τού Βουκουρεστίου43. "Οταν έμαθε ότι αρχηγός 
τής 'Εταιρείας είχε έπιλεγεί ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης έγραψε προς αύ- 
τόν δύο έπιστολές στις οποίες σημείωνε τή σημασία τής ίδρύσεως σχολείων 
στήν 'Ελλάδα καί δήλωνε ότι είναι έτοιμος νά συμβάλει μέ τις δυνάμεις 
του στήν ομαλή λειτουργία τών έκπαιδευτηρίων44.

Ό  Νεόφυτος Δούκας έμεινε άφοσιωμένος ως τό τέλος τής ζωής του 
στις έκπαιδευτικές του αρχές. Αφιέρωσε στήν κυριολεξία τον εαυτό του 
στήν έλληνική έκπαίδευση. Εκπληκτικά παραγωγικός ώς συγγραφέας 
σχολικών βιβλίων έξέδωκε έκατό περίπου τόμους καί μοίρασε πενήντα 
χιλιάδες άντίτυπά τους δωρεάν σέ μαθητές καί δασκάλους σ’ όλη τήν Έλ-
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λάδα. Συντηρητικός και νεωτεριστής, άρχαϊστής και ((διαφωτιστής», ό- 
ραματιστής και ταυτόχρονα ρεαλιστής, αφού είχε συλλάβει στις σωστές 
διαστάσεις του τό γλωσσικό μας πρόβλημα, όπως απέδειξαν οί μετέπειτα 
γλωσσικές έξελίξεις, δέ μπορούμε νά ισχυριστούμε ότι μέ τό έργο του έ- 
πέδρασε ιδιαίτερα στήν πορεία των έκπαιδευτικών μας πραγμάτων. 'Ωστόσο 
αξίζει νά διατηρηθεί ή μορφή τον, όπως ποοβάλ?>ει μέσα από την ανακαινιστι
κή τον προσπάθεια, αγνή καί αφιερωμένη στα κοινά45.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

* Τό σύντομο αυτό μελέτημα οφείλεται στις άπόψεις πού άνέπτυξε καί στα έρωτη- 
ματικά πού έθεσε ό Φάνης ’/. Κακριδής στήν επιφυλλίδα του * Η πειρω τικό  A , «Τό Βήμα» 
22 Δεκεμβρίου 1977.
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μέτωπο μέ την έκκλησιαστική συντήρηση. Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Ισ το ρ ία  τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, ’Αθήνα 19643, σελ. 204, 552. Γιά τις περιορισμένες άντιλήψεις καί γενικό
τερα τή στενότητα των διαθέσεων τής Εκκλησίας τήν έποχή αύτή βλ. Κ. Θ. Δ ημαρά , 
Ν εοελληνικός Δ ιαφ ω τισμός, Α θήνα («Έρμης» =  Νεοελληνικά Μελετήματα 2) 1977 
σελ. 301 - 303.

3. *Ε γκύκλιος 9Ε π ισ το λή  προς το ν; κατοίκους του Ζαγορίου περί καταστάσεω ς σχο
λείου 'Ε λληνικόν, σελ. 20. Τήν έπιστολή αύτή προτάσσει ό Δούκας στο δέκατο τόμο 
τών Λ όγω ν 9Α ττ ικ ώ ν  Ρητόριον, Βιέννη 1813.

4. Τά απεγνωσμένα διαβήματα του Δούκα γιά τήν ίδρυση σχολείου στό Ζαγόρι 
είχαν μεγάλη άπήχηση στους προοδευτικούς κύκλους τής έποχής έκείνης. Στό δημοσίευ
μά του ό Κων. Π ολνχοονιάδης μέ τίτλο Δ ια τρ ιβ ή  C. Ζ . σταλεΐσα  εκ  Παρισιού, τή  a 
Μ αρτίου 1820, «Έρμης ό Αόγιος» Γ (1820) σελ. 479, σχολιάζει πολύ εύνοϊκά τό σχέδιον 
των Ζαγορισίιον νά συστήσουν εν τώ  μέσω  των ελευθέριον καί ήσυχων όρέων τα»» δημόσιον 
σχολ.εΐον, τό  όποιον ή μ π ο ρ εί νά γ έν η  κοινόν δλ.ης τής 9 Η πειρον  καί έπαινεΐ τό Δούκα τόν 
όποιο θεωρεί πρωταίτιο τούτου του καλ.ον.

5. Κ . Ν . ΣάΟα, Ν εοελληνική Φ ιλολογία. Βιογοαφίαι των εν το ϊς  γράμμασι διαλ,αμ- 
φάντοη* 'Ελλήνω ν (1453-1821) έν 9Α0ήναις 1868 σ ε λ . 702 - 703: Ά νενδότω ς δ9 είργάσθη  
προς σύστασιν ελληνικού σχολείου έν τή  ιδία πα τρ ίδ ι, άλλ.ά προσκληθείς ύπό τδόν έν Βιέννη 
παρεπιδημούντω ν ομογενών ώς εφημέριος τής αυτόθι εκκλησίας, άπήρε\> έν ετει 1803 άνα- 
βάλλων εις άλλ.οτε τήν  άξιέπαινον πρόΟεσίν το υ .

6. Λ ό γος περί καταστάσεο); σχολείου  [Μετσόβου]. Ό  λόγος προτάσσεται στό βι
βλίο Μ αξίμου Τνρίον, Λ ό γο ι τεσσαράκοντα καί είς. 9 Ετιεξεργασθέντες καί έκδοθέντες 
παρά Ν εοφύτου Δούκα, Βιέννη 1810.

7. Π ρος τους έν Β ιέννη "Ελληνας εις σύστασιν σχολ.είον 'Ελληνικού, a ' καί β \  Οί 
παραινέσεις αυτές προτάσσονται στον τόμο * Απολλοδώρου τον *Αθηναίου Γραμματικόν  
βιβλιοθήκης ή περί Θεών β ιβλία  Γ ',  Βιέννη 1811.

8. Τολμηρές γιατί πιστεύει ότι οί οικονομικές άνάγκες τών σχολείων είναι δυνατό
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νά καλυφθούν και μέ τή συμπαράσταση τής ’Εκκλησίας. Στη β' παραίνεση πρός τούς "Ελ
ληνες τής Βιέννης (σελ. 22) γράφει: και τι δύσκολοι·, ώ όνδρες "Ελληνες, είς τοσουτους ά
μα νά αύξήσητε τάς τής * Εκκλησίας προσόδους εις αποκατάσταση· ενός σχολείου * Ε λ 
ληνικού ή μ ιας φι/χ>?.ογικ.ής εταιρείας; ή τις  άποκατασταθεϊσα νά καταγίνητα ι εις έκδοσιν 
βιβλίων των άναγκαιοτέρων πα/.αιών τε και νεωτέρων; ούδεμία τι] α λ η θ ε ίς  όταν η προαίρε- 
σις προηγήται, και ό έρως τής ηατοίδος έκκαίη, και τό κοινόν καθήκον έπαγορεύη, και ή 
τύχη  συντρέχει, και ή δαπάνη ώς από πολκών και ευτυχών ολίγη, και πάντα δεζιά  παντα- 
χόθεν.

9. Σοβαρό πνευματικό καί εμπορικό ευρωπαϊκό κέντρο ή Βιέννη υπήρξε μιά άπό 
τις Ισχυρότερες έστίες τού έλληνισμοϋ ήδη άπό τον 17ο αιώνα. "Ετσι αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία ή προσπάθεια τού Δούκα ό όποιος είχε ήδη άφομοιώσει την ευρωπαϊκή άναγέν- 
νηση, γι’ αύτό άλλωστε καί πίστευε όπως οί περισσότεροι σύγχρονοί του λόγιοι ότι οΐ 
Έλληνες θά φτάσουν τούς Εύρωπαίους άν στραφούν συνειδητά πρός τήν κλασσική 
άρχαιότητα. Γενικές άπόψεις άλλό χωρίς άπλουστεύσεις πάνω στό θέμα γιατί στρέφον
ται οΐ "Ελληνες λόγιοι τήν έποχή αύτή πρός τούς άρχαίους, συναντούμε στό δοκίμιο τού 
Στέλαου Ρ άμφου, Τό νήμα τής ζωής «Έποπτεία», άρ. τεύχ. 42 (1980) σελ. 25 - 45.

10. * Ε πιστολή  πρός τους "Ανω Σουδενάτες. Προτάσσεται στό δέκατο τόμο τών Λό
γων ’Αττικών Ρητόρων. Στήν έπιστολή αύτή ό Δούκας έκμυστερεύεται στούς συμπατριώ
τες του ότι σκέφτεται νά έπιστρέψει στήν πατρίδα. Προτείνει οδηγίες γιά τή λειτουργία 
τού σχολείου καί ύποδεικνύει τρόπους άποκτήσεως χρημάτων: τό σχολεϊον χρειάζετα ι

νάχη καπιτάλι σίγουοον (σελ. 2). Π ρώ τος [τρόπος) είναι νά κάμετε όλοι έναν ρεφενέν, 
όίνωντας κάθε ένας δ ,τι ήμπορεϊ και θέλει, όχι μ έ  βίαν (σελ. 3). Πάλι Οά σκεφΟει ότι ή 
Εκκλησία μπορεί νά σηκώσει τό οικονομικό βάρος τής έκπαιδευτικής λειτουργίας καί 
προτείνει τή συγχώνευση δύο μοναστηριών σέ ένα τό όποιο, και νά βαστάη τό  σχολεϊ- 
ον (σελ. 4 - 5). Καί συνεχίζει: όντας άποθάνη κανένας, ν' άφίνη εις τό σχολεϊον ένα από  
τά  δέκα άπό τό έχος τον, και τούτο  νά τό βάνητε εις τό καπιτάλι διά ν' άξαίνη και νά πλα- 
Tam/ τό σχολεϊον (σελ. 6). Δε διστάζει άκόμη νά διαθέσει καί τόν εαυτό του προκειμέ- 
νου νά πετύχει ό ίερός σκοπός: εγώ  θέλα φροντίσω και δι' αλλ,α ακόμα και διά βιβλ.ία 
και διά τήν τάξιν τού σχολείου, και θέλα έρθω μόνος μου, άν μου φυλ.άξη ό θεός τήν ζο )ήν  
άμή άν δεν τό κάμητε αυτό  [τό σχολείο], έγώ δεν είμαι δι αυτού* καί τ ι  χαλεόω  νά έρθω 
χωρίς όφελος;... έντρέπομαι νά γυρίσω  μέ τά  γηρατειά  μοναχά σάν μουφλε>ύζης πραγμα-  
τεντής, (σελ. 8). ’Απλή ή γλώσσα τής έπιστολής του, κουβεντιαστή μέ ήπειρωτικούς τό
νους γιατί ξέρει σέ ποιους άπευθύνεται. Ξαναγυρίζει ο')στόσο στήν άρχαΐζουσα όταν έ- 
πικοινωνεΐ μέ τό μοναχό Γρηγόριο καί ζητάει τή συνδρομή του. (Πρβλ. Λ . βρανονση, 
Κείμενα και χειρόγραφα τοϋ Βηλ.αρά και τοϋ Ψαλίδα, ’Αθήνα 1973, άνάτυπο άπό τή 
«Νέα Εστία» τ. 94 (1973), σελ. 57).

11. Στήν έγκύκλιο έπιστολή πρός τούς συντοπίτες του Ζαγορίσιους (δέκατος τόμος 
τών Λόγων ’Αττικών Ρητόρο>ν) γράφει: Αέν μοι φαίνεται αλ,λ.ο, ώ ανδοες συμπατριώ ται, 
μή τε  έπιτυχέστερον τοϋ σκοπού, μ ή τε  Ισχυρότεροι> εις άρμην, μέμε πλέον άκάμαντον εις 
τών ποθουμένων τήν έκβασιν άπό τής πατρίδος τον έρω τα... και μάλιστα , όταν έ /η  βάσιν  
τό  κοινόν καλόν και συμφέρον, τό όποιον φλογίζει άει τάς καρδίας τών όντως πατριω τώ ν  
(σελ. 1).

12. "Υστερα άπό τήν τελειωτική συντριβή τού Ναπολέοντα (1815) ή Εύρώπη υπο
τάσσεται στήν πολιτική τής Ιερής Συμμαχίας καί ήγεμονεύεται άπό τις συντηρητικές 
πολιτικές δυνάμεις.

13. Γενικά για τήν έπίσημη στάση τής ’Εκκλησίας στήν πνευματική άναγέννηση 
τού έλληνισμοϋ, βλ. G. Ρ . H enderson , Ή  άναβίωσιι τοϋ έλληνικοΰ στοχαομού J020-
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1930  μτφρ. Φ. Κ . Βώ ρον, Ά θήναι 1977, σελ. 281 - 283. Ειδικότερα για τις διενέξεις 
τών συντηρητικών και προοδευτικών δυνάμεων τής Κωνσταντινούπολης τό 1814-1815# 
καθώς και για τις επιθέσεις πού δέχτηκε ό Δούκας άπό τούς θρησκευτικούς κύκλους, βλ. 
Κ . Θ. Δ ημαρά, "Ενας διώ κτης τον Ν εοφύτου Δούκα, Σαμουήλ  ο "Ανδριος, Άθήναι 1955, 
ανάτυπο άπό τό * Α φ ιέρω μα εις την  ’Ή π ειρον , είς μνήμην Χ ρίστον  Σούλη, σελ. 139 κ.έ.

14. Βλ. πρόχειρα VI. Κ. Μ έγα , ' Ιστορία  τον γλω σσικόν ζητήματος, Μέρος Β ', VI- 
γώ νες γλο>σσικών σνζητήσειον  (1750 - 1926), έν Άθήναις 1927, σελ. 173-191.

15. Α ικατερ ίνης Κουμαριανον, Β ιβλιογραφ ικά  άπό την διαμάχη Κοραή-Δούκα, «Ό  
Έρανιστής», 1 (1963), σελ. 61 - 62 .

16. *Ε γκύκλιος έπιοτοΐ,ή  προς τούς κατοίκους τού Ζαγορίου περί καταστάσεως σχο
λείου 'Ε λληνικόν, ό.π. σελ. 4.

17. Αύτ. σελ. 4 - 5 .
18. Γιά τούς έμπειρικούς γιατρούς τού Ζαγορίου γιά τούς όποιους ό 77. *Αραβαντι- 

νός (Χ ρονογραφ ία  τή ς  Ή π ειρ ο ν , τόμ. Β', έν Άθήναις 1857, σελ. 57 - 58) άναγκάζεται νά 
όμολογήσει δτι έκηΐ.ιδοντο όπωσονν τό Ζαγόρι ακόν ονομα ένεκεν τής εκφνήσεως των αύ- 
τοδιδάκτω ν Ιατρών, των καλούμενων Μ ατζονκάδων, οΐτινες περιφερόμενοι εις πόλεις κώ- 
μας και χιορία, πο)λονντες υγείαν και ζωήν έν άναιδεία και άσννειδησία κατέτρο}γον τό βα- 
λάντιον των εναπατήτω ν, βλ. Κυριάκον Σ ιμόπονλον, Edvot ταξιδιώ τες στην 'Ελλάδα, 
τόμ. Γ2 (1810- 1821), ’Αθήνα 1975, σελ. 333 - 335. Γεω ργίου *Αχ. Βαβαοέτον, Κ ομπο- 
γιαννίτες, Μ ατσονκάδες, οί ξακουσμένοι αντοδίδακτοι γιατροί άπ τό Ζαγόρι τής Ή π ε ι 
ρον, έκδ. ’Ηπειρωτικής Εταιρείας ’Αθηνών, άρ. 35, Άθήναι 1972, όπου καί βιβλιογραφία.

19. *Ε γκύκλιος επ ιστολή , ό. π. σελ. 5.
20. ’Επηρεασμένος ό Δούκας άπό τό έκπαιδευτικό σύστημα πού έπικρατούσε τότε 

στην Εύρώπη (καί ειδικότερα στη Γερμανία) υπάγει στή φιλοσοφία τουλάχιστο τή φυσική 
καί τά μαθηματικά. (Πρβλ. τά σχετικά με τήν Ίδρυση τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών τό 
1837 : ή Φιλοσοφική Σχολή συμπεριλάμβανε τή Σχολή τών Φυσικών καί Μαθηματικών 
’Επιστημών. Ή  ένοποίηση αύτή κράτησε ως τό 1904. Βλ. Τά κατά  τήν εβδομηκοστήν 
π έμ π τη ν  άμφ ιετηρίδα  τής ίδρύσεως τον * Εθνικόν Π ανεπιστημίου (1837-1912), έν Άθή- 
ναις 1912 (τό κείμενο έλληνικά καί γαλλικά, σελ. 371). Θα προτείνει έπειτα τήν ίδρυση 
τής ιατρικής σχολής καί τελευταία θά μιλήσει γιά τήν έκπαίδευση τών Ιερέων. Έ τσι 
άπλά ιδεάστηκε ό Δούκας τή λειτουργία τού Ανώτατου ’Εκπαιδευτηρίου πού σκόπευε 
νά ιδρύσει στο Ζαγόρι τής ’Ηπείρου.

21. Εγκύκλιος έπιστολή, ό. π. σελ. 16 κ. έ.
22. Πρόκειται γιά τό Γαβριήλ Γκάγκα. Διετέλεσε μητροπολίτης Ίωαννίνων τά 

χρόνια 1810 -1827, (βλ. ΤΙ. "Α ραβαντινον, Χρονογραφία τής Ή π ειρ ο ν , τόμ. πρώτος, 
έν Ά θήναις 1856, σελ. 228 - 229, 238. Τον ίδιον, Β ιογραφική συλλογή λογιών τής Τουρ
κοκρατίας, ε ισ α γω γή  - επ ιμέλεια  Κ . θ .  Δΐ)μαρά, έκδ. ΕΗΜ, Ιωάννινα 1960, σελ. 42).

23. ’Ε γκύκλιος  * Ε πισ τολή , ό. π. σελ. 7.
24. Αύτ. σελ. 8.
25. Ίιοάννου Ν . Ν ικολαΐδον (Ο ικονόμου), 'Ισ τορική  μονογραφία περί τής έν *11- 

πείρω  χώ ρας Β εζή τζη ς  (Β ίτσης-Μ ονοδενδρίον-Ζαγορίου), έν Ίωαννίνοις 1939, σελ. 62-69. 
Παν. Βοκοτοπούλον, Βυζαντινά  και μεσαιω νικά μνημεία  * Η πειρον, Δ υτικό  Ζαγόρι, Α ρ 
χαιολογικόν Δελτίον, τόμ. 21 (1966). Μέρος Β' 2 — Χρονικά, Άθήναι 1968, σελ. 301 - 
303.

26. Φυσικό ήταν τό κέντρο τών έκπαιδευτικών διαφερόντων τού Δούκα νά βρίσκε
ται στο Ζαγόρι. Τό έκπαιδευτικό παρελθόν τού Ζαγορίου άποτελούσε έγγύηση γιά τήν 
έπιτυχία τών σχεδίων* (βλ. 77. *Αραβαντινον, Χρονογραφία τής  Η π ε ίρ ο υ , τόμ. πρώ τος,
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έν Άθήναις 1856, σελ. 56. — *Ιωάι·νον Λαιιπρίδου, Η π ειρ ω τικ ά  Μ ελετή /ιατα , τεύχος 
8ον Ζαγοριακά, μέρος πρώτον, έν Άθήναις 1889, σελ. 51 -65). *Ως τοποθεσία το Ζαγόρι 
παρείχε ασφάλεια για τήν άνεμπόδιστη λειτουργία τού σχολείου στη μονή τού Αγίου Ί - 
ωάννου Ρογκοβοΰ. Ό  Νικόλαος Τσιγαοάς διασώζει μαρτυρία τού Γεωργίου Γενναδίου, 
ς’Η πειρω τικά , ’Αττικόν Ήμερολόγιον τού έτους 1886, σελ. 338 - 340), ό όποιος ανάμεσα 
σέ άλλα άνέφερε ότι ή μονή Ρογκοβού ήτο προορισμένη νά γίνει πανεπιστήμιο καί έδρα 
τού πολιτικού καί θρησκευτικού αρχηγού ή ήγεμόνα τού Ζαγορίου. Οί ξενιτεμένοι Ζα- 
γορίσιοι τής Πόλης καί τού Ίασίου προσπαθούσαν νά δημιουργήσουν στα Ζαγόρια ηγε
μονία όπως έκείνη τού Μαυροβούνιου. Ή  ούδετερότητα καί ή ανεξαρτησία τής υπό ίδ
ρυση ήγεμονίας θά ήταν ή ασφαλέστερη εγγύηση γιά τή λειτουργία τής Κεντρικής Ε 
πιστημονικής Σχολής: Έ ν  τή  μονή τούτη  έ/ιε?Λον νά συστήσω σι και κεντρικήν επ ισ τη μ ο 
νικήν σχολήν, εν ή  οι παίδες νά διδάσκωνται τήν t y  κύκλιοι· παιδείαν, τήν ελληνικήν φιλολ,ο- 
γίαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν θεολογίαν, τά  μαθηματικά, τήν φυσικήν και τήν χημείαν και προ ϊ
όντος τοϋ χρόνου νά εϊσαγάγω σι και άλλ,ας έπ ιστήμας. 'Η  σχολή αδτη θά δ ιετηρεΐτο  διά των  
τόκων κεφα/Μίον, υπέρ ήθε/.ον καταθέσει εις ασφαλή τινα τράπεζαν... Μλλά πριν ή πρα γμα -  
τοποιήσωσι ταΰτα, έσκέπτοντο νά προετοιμάσω σι και τούς πράς τούτο κατα?Λήλους άνδρας. 
Και πολιτικόν μέν και θρησκευτικόν αρχηγόν είχον ορίσει τον διδάσκαλον Νεόφυτον Δ ο ύ 
καν, δς, κατερχόμενος εις τήν πατρίδα  έπι τω  σκοπώ τούτω  θά εχειροτονειτο άρχιερευς έν 
Κω νσταντινονπό)^ι' διά τά τής δικαιοσιψης Χριστόδουλον Κλωνάρην και διευθυντήν τής  
έπιστημονικής σχολής εμέ /τόν Γεώργιον Γεννάδιον/,, δθό και άπεστάλην έγώ  /ιέν μ ε τ * 
άλλων εϊς Λειψίαν, a/J.oi δέ νέοι αλλαχού τής Ευρώπης, ίνα σπουδάσωμεν και ΐνα προετοι- 
μασθώμεν εϊς το έργον, εις δ έκαστος ε ίχε  κληθεί. Αυτές τίς πολύ ένδιαφέρουσες είδή- 
σεις ό Νικόλαος Τσιγαράς άπέστειλε στόν Ειρηναίο Άσώπιο, έκδότη τού ’Αττικού ’Η
μερολογίου, ό όποίος καί τίς δημοσίευσε τό 1886. Παράλληλα προς αυτά πρέπει ν’ άνα- 
φερθεί ότι τό Ζαγόρι, άγνωστο άπό πότε, είχε έξελιχθεϊ σέ μιά «έλεύθερη» κοινωνία. Ό  
Π. Άραβαντινός (Χρονογραφία Λ ',  σελ. 56), άναφερόμενος στο διοικητικό σύστημα τοϋ 
Ζαγορίου, σημειώνει: Δημογεροντικώ ς διενεργοΰνται τά  κ α τ’ ιδίαν χρειώδη έκάστης κοι- 
νότητος, άπασαι δέ αί 40 κοινότητες τή ς χώρας τούτης διευθύνονται υπό γενικής τίνος 
δημογεροντίας, Ιδρυμένης εις Ιω άννινα , ή τ ις  έχει δικαιοδοοίαν ύποληπτικήν και ισχυρόν  
κατά τό μάλλον ή ήττον επί των μελώ ν έκάστης κοινότητος, και δ ιευθετεί τάς σχέσεις και 
τάς διαφοράς των γειτνιαζονσώ ν κοινοτιμω ν, και τά  τοϋ ατόμου προς άτομον. (Λεπτο- 
μεριακή περιγραφή τού κοινοτικού συστήματος τού Ζαγορίου βρίσκεται στό π. κ Ί Ι  
Μ έλισσα τών * Αθηνών)), έκδ. A. Ν. Γούδα, περίοδος δευτέρα, τόμ. δεύτερος, έν Ά θή- 
ναις 1865, σελ. 135. Πρβλ. καί Β . Σφυρόερα, ’Ε πισκόπηση τοϋ  ' Ελληνισμού κατά  περιο
χές, τόμος ΙΑ' τής Ιστορίας τού ’Ελληνικού Έθνους, Άθήναι 1975, σελ. 199). Φαίνεται 
ότι οί προεστοί είχαν κατορθώσει νά ξεφύγουν άπό τόν έλεγχο τής όθωμανικής διοίκη
σης καί έλυναν τά κοινοτικά προβλήματα σύμφωνα μέ τήν κρίση τους. Δέν άποκλείεται 
αύτό νά όφείλεται καί στή διοικητική άποδυνάμωση τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. 
Επομένως οί έπιδιώξεις τών ξενιτεμένων Ζαγορίσιων, άν τοποθετηθούν μέσα σ ’ αύτό 
τό Ιστορικό πλαίσιο, εύκολα μπορούν νά έξηγηθοΰν. Κι όμως, ή ιδέα τής ίδρυσης κεν
τρικής έπιστημονικής σχολής, πανεπιστημίου θά λέγαμε σήμερα, στήν υπόδουλη ’Ελ
λάδα δέν είναι πρωτοφάνερη. Ή δη τό 1811 ό Γρηγόριος Κωνσταντας καί ό Στέφανος 
Δούγκας έπιχειροΰν νά Ιδρύσουν ’Ακαδημία, ίδρυμα πανεπιστημιακού έπιπέδου, στά Ε π 
τάνησα· (Ό δυσσέα  Δημητρακύπουλου, Π ροεταιριστικές δραστηριότητες τοϋ φιλικού Ν ικο
λάου Γαλάτη, παράρτημα II. Προσπάθειες τοΰ Γρ. Κιονσταντά κλπ. γ ιά  ίδρυση ’Α καδημ ί
ας στήν Ε π τά νη σ ο  (1811), Έπετηρίς ’Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 5 (1974 - 
1975), σελ. 364 - 366, 394 - 398). Ά ν  ό Δούκας έκλιπαροΰσε τόν Ά λή πασά, οί Κωνστα-
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ντας κα'ι Δούγκας επιζητούσαν την αρω γή τής  Β ρεττανίας... γ ια τί φιλοδοξούσαν να Ιδρύ
σουν Π α νεπ ισ τή μ ιο  σ ’ ένα άσφαλές μέρος τον έλ,λιγνικού χώρου όπως ήταν τό τε ή άγγλο- 
κρατονμει η Ζάκυνθος (*0 . Δημητρακόπουλον, Π ροετα ιριστικές  δραστηριότητες ό. π. σελ. 
366 σημ.)· Οί προσπάθειες φαίνονται παράλληλες. Ή  άπάντηση τού Σπυρ. Φορέστη, έ* 
πιτετραμμένου της Βρεττανίας στή Ζάκυνθο, προς τούς Κωνσταντά και Δούγκα τόν’Απρί- 
λη τοϋ 1813 υπήρξε καταφατική* τον Ιδιο χρόνο κυκλοφορούν οί Λόγοι τών ’Αττικών 
Ρητόρων τού Νεόφυτου Δούκα με τις έπιστολές του και γίνονται γνωστά τά έκπαιδευτι- 
κά του προγράμματα. 'Ωστόσο ούτε ή Ακαδημία στή Ζάκυνθο μπόρεσε νά λειτουργή
σει, ούτε το Πανεπιστήμιο τού Δούκα στάθηκε δυνατό νά θεμελιωθεί στή μονή Ρο- 
γκοβοΰ. Βλ. έπίσης Κ . Π . Λ αζαρίδη . Τό πνευματικό Ζαγόρι στα χρόνια τής τουρκο
κρατίας, Γιάννινα 1909, σελ. 11-19.

27. *Ε γκύκλιος  επ ιστολή  προς τούς κατοίκους του Ζαγορίου περί καταστάσεω ς σχο
λείου 'Ελληνικού, ό. π. σελ. 9.

28. Τήν ιστορία τού φημισμένου μοναστηριού έτοιμάζει ό γνωστός λόγιος Κώστας 
Ααζαρίδης.

29. Γιά τις φιλοσοφικές άπόψεις τού Δούκα, γιά τό γλωσσικό του πιστεύω και 7ενικά 
για τούς όραματισμούς του, βλ. G. Ρ . H en d erso n , Ί ί  άναβίο)ση τοϋ ελληνικού στοχασ
μού, ό. π. σελ. 260 - 270.

30. * Ε γκύκλιος  ’Ε π ισ το λή , ό. π., σελ. 11. Α ίσχίνου τοϋ Σ ω κρατικούδιάλογο ι τρεις, 
Βιέννη 1814, σελ. 5.

31. 'Ε γκύκλιος επ ιστολή , ό. π. σελ. 13.
32. Τό μέτρο δεν είναι καινούργιο.'Υποτροφίες γιά σπουδές στό έξωτερικό τά χρό

νια έκεινα χορηγούσε ή Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης (Α .Ε . Βακαλοπονλου, Οί *Ελ>- 
λ.ηνες σπουδαστές α τά  1821, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 18).

33. Α ίσχίνου  τού Σ ω κρατικού διάλογοι τρεις  ό. π. σελ. 3.
34. Γ ιά τήν άδιαφορία τους τού γράφει ό ’Αθανάσιος Ψαλίδας στις 30 Μαρτίου 

τού 1815 άπό τά Γιάννενα: Δ ιά  τό σχολείο όμως, όπου μού γράφεις καί μοΰ γυρεύεις 
συμβουλή, ακούσε· ή πανοσιολωγιότη σου, ώς φαίνεται, ή άλησμόνησες τό γένος μας όντας 
σ την  ξενητειά  πολών καιρό ή δεν τό σπούδασες. Έ π ε ιδ ή ς , άν τό γνώριζες, δεν έγραφες παρό
μο ια ... ”Α ν  λοιπόν έλπ ίζης νά καταβάλλουν οί Ζαγορίσιο ι αστιρα διά κοινό σχολ,εϊο άπό τή  
σακκοόλα τους, είσαι γελασμένος. νΕ χω  άπό τά  πέρσι, όπου τούς έστειλες ένα γράμμα, 
όπου τούς λ,εγω νά κάμουν ένα κοινό Σ χολείο  στό Τσεπέλοβο, οπού είναι σέ καλή τοποθε
σία, όέ μ έ  ήκουσαν. Τούς είπ α  καί τώρα όπου μού έγραψες, καί όπου μού έστειλες καί 25 
φυλ,λ.άδες μ έ  τό  μέσο τοϋ  κυρ Δ ή μου  Σιμτέλ,ου άπό Τριέστι καί τές  έμοίρασα καί τ ί  μού  
άποκρίθηκαν οί προεστο ί; νΑ κ ο ύ σ ε! *Έ χ ε ι όρεξη αυτός σ τή  Βιέννα καί τά  γράφ* αυτά, κ  
εμ ε ίς  δεν ξέρομε πού ειμεσθε, όπού τό μ ισό  Ζαγόρι εχ?']ρεψε άπό τήν πανούκλα. Τέτοιοι ε ί 
ναι οί ποοστοί. Ε ίναι ω στόσο πολλά όπού ήθελα νά σού είπω , μόνε δε γράφονται, άλλά 
χρειάζονται στόμα . Α υ τά  λ.οιπόν, φ ίλχ μ ο υ ! τά  ολίγα  όπού σού έγραψα είναι άρκετά γ ιά  νά 
πάρεις τά  μέτρα  σου, καί νά κο ιτάξεις  τή  δουλίτσα σου ( Κ  ω ν σ τ . *Α θ. Δ  ι α μ  ά ν τ  η, 
Ό  * Αθανάσιος Ψαλ.ίδας καί τό  άρχείον του, ΔΙΕΕ 16 (1962), σελ. 338 - 339. — Λ . Βρα- 
νούση, Κ είμενα καί χειρόγραφα, ό. π. σελ. 57).

35. ’Αξίζει νά ύπενθυμίσομε έδώ τήν ουσιαστική συμβολή τού Γρ. Κωνσταντά στήν 
άνανέωση τής μηλιώτικης Σχολής τού Πηλίου τά χρόνια 1812 - 1820. (Βλ. Β . Σκουβαρά, 
Σ ελίδες  άπό τήν ιστορία  τής Μ ηλιώ τικης Σχολ.ής, περ. «Ήώς», τεύχ. 92 - 97 (άφιέρωμα 
στή Θεσσαλία), 9 (1966), σελ. 241 - 278. — *0. Δημητρακόπουλον, Π ροεταιριστικές δρα
σ τηρ ιό τητες , ό. π. σελ. 364 - 366).

~ 36. \4 .  Ν . Γονδα, Β ίο ι Π αράλληλοι, τόμ. Α', Ά θήναι 1872, σελ. 26.
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37. Λ όγος πρός το»· περιβόητοι· βεξνρην 'Λ λή  πασαν των ’ϊωαννίνων. Π ροτρεπτικός  
προς άποκατάστασιν Σχολείου 'ΕλΛηνικού έν τώ  Ζαγορίο). (Έν Βουκουρεστίω 1820 Ίαν. 
15). Τό κείμενο αύτό δημοσιεύτηκε στον τόμο Π ανηγυριστής, ήτοι Λ όγο ι παντοίας ό
λης ύπό Νεοφύτου Λουκά, τόμος δεύτερος, έν Αϊγίνη 1835, σελ. 371 - 380.

38. Θά ήταν πολύ ένδιαφέρουσα ή έρευνα πού θά διαφώτιζε τή στάση τοϋ Άλή  
πάσα σέ θέματα έλληνικής έκπαίδευσης καί παιδείας γενικότερα.

39. Λ όγος πρός τον ... 'Λ λή  πασάν, ό. π., σελ. 375.
40. Σ π . Π . Ά ραβαντινού, Ισ το ρ ία  Ά λ ή  Π ασά τον Τεπελενλή. Σ υγγραφ εϊσα  έπ ί τή  

βάσει ανεκδότου έργου τοϋ Π . Ά ραβαντινον, έν Άθήναις 1895 σελ. ιζ' : ό μέν  Ά λ ή ς  
διέβλεπεν έν τή  μ ετά  των Χριστιανώ ν από κοινού ένεργεία την εαυτού σωτηρίαν, οί δε Φ ι
λικοί, διότι ένόουν ότι έν αυτή  τή  ένάρξει τού κινήματος θ' άπέβαινε τελεσφόρος, άν μι) 
ή σύμπραξις τού Ά?.ή, ον έγίγνω σκον κάλλιστα  τάς διαθέσεις, αλλά τουλάχιστον ή έπ ί  
τινα χρόνον παράτασις τή ς άντιστάσεω ς αυτού. ’Επίσης βλ. Έ λ . Π ρεβελάκη, 'Η  Φ ιλική  
Ε τα ιρ εία , ό Ά λ ή  πασάς και οι Σουλιώ τες, τόμος Μ ελετήματα σ τ  ή μνήμη Βασιλ,είου Λ α -  
ούρδα, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 452, 464.

41. Μπορούμε νά βασιστούμε και σέ μιά δεύτερη άποψη* τά Γιάννενα τήν έποχή 
τού Άλή πασά ήταν ήδη ένα πνευματικό κέντρο άπό τά πιό σοβαρά τού ύπόδουλου έλ- 
ληνισμού. *Η πολιτική πού άκολουθούσε ό Άλή πασάς άπέναντι στην νεοελληνική δια
νόηση καί ειδικότερα ή συμπεριφορά του πρός όρισμένους ήπειρώτες λόγιους παρείχε 
στό Δούκα τή δυνατότητα νά σκεφτεί ότι ένα τέτοιο πνευματικό άνοιγμα ένδεχομένως νά 
υποστηριζόταν άπό έκείνον.

42. Βλ. τις ένδιαφέρουσες κρίσεις τού H enderson , Ή  άναβίωση τού έλληνικοϋ σ το 
χασμού, δ. π., σελ. 283.

43. Ίωάννου Φιλήμονος, Δοκίμω ν rΙστορικόν τής Φ ιλικής fΕταιρείας, έν Ναυπλίςι 
1834, σελ. 246. Στην ίδια σελίδα, σημ. (β): ό Δούκας έδειξε και πατριω τισμόν και φρόνι- 
σιν είς τήν βελτίω σιν τής μεγά λης νποθέσεως των '  Ελλήνων.

44. 7. Φιλήμονος Δ οκίμω ν Ισ το ρ ικό ν  περί τής * Ελληνικής Έ παναστάσεω ς, τόμ. 
πρώτος, Άθήναι 1859, σελ. 346 κ.έ.: Π ρός ταΰτα  λοιπόν ενώνω τάς ταπεινός μου ενχάς  
μέ τάς τού γένους παντός, και τάς άναπέμπο) εις τύν ύψιστον Θεόν, τον φωτοδότην καί 
φωτοπάροχον, νά δώση ζο)ήν πολυχρόνιον είς τους προστάτας τών καλών πρός πολλαπλα
σιασμόν τών σχολείαη· έξ ών έλπίζονται at πηγα ί τή ς μελλούαης τών νέων Ε λλή νω ν ευ 
δαιμονίας, περί ών ήδη καί παρ' ήμιν ό άγων. Τή κη Σ επτεμβρίου 1820 έκ Βουκουρεστί
ου. Ένα μήνα άργότερα θά γράψει πάλι πρός τόν Ύψηλάντη μέ τήν ίδια διάθεση : 
Καί πρό τινων ημερών έγραψα τή  Έ κ λα μ π ρ ό τη τί τη ς  δεικννων, ήν έχω  διάθεσιν περί τής  
βελτιώσεως τών σχολείο>ν τή ς  πατρίδος ημών, ώς ταπεινός κάγώ  τού Γένους διδάσκαλος* 
καί διά τούτο συνέστησα έμαυτόν τή  Έ κ λα μ π ρ ό τη τή  της είς τό νά μέ  αγαπά. Καί νΰν τά  
αυτά τήν παρακαλώ  νά φρονή περί έμού ώς είς παν καλόν καί ωφέλιμον συντελοΰντος τά  
δυνατά.

45. Κ .Θ . Δημαρά, Νεοελληνικός Δ ιαφ ω τισμός  ό. π., σε?*.. 348.



ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ  Κ Ο Υ Μ Α Κ Η

ΤΙ ΕΤΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;

Ή  ερώτηση «τί είναι» ήταν ή βασική μορφή των Σωκρατικών έρωτή- 
σεων: Τί είναι άνδρεία; Τί είναι όσιότης; Στις έρωτήσεις αύτές δ Σωκρά
της ποτέ δεν μπόρεσε νά βρει μια τελειωτική απάντηση, μιά δριστική λύση 
πού νά τον ικανοποιούσε, άλλα πάντα κατέληγε σε άπορία. Ό  Πλάτων 
στις διερευνήσεις του δέν καταλήγει έπίσης σέ οριστικές γνώσεις, παραδέ
χεται αντιφατικά συμπεράσματα δ)ς άληθινά1 και στή διερεύνηση βασι
κών φιλοσοφικών προβλημάτων φτάνει στο τέλος τής ερευνάς του νά δμο- 
λογήσει ότι πριν νόμιζε πώς ήξερε, τώρα όμως είναι σέ άπορία2. Ό  ’Αρι
στοτέλης καταλήγει έπίσης σέ άπορία όταν θέτει τό. ερώτημα γιά τό ον 
καί διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι ένα τέτοιο ερώτημα οδηγεί πάντοτε σέ 
άπορία3.

’Αφού λοιπόν οί κορυφαίοι φιλόσοφοι δέν κατορθώνουν νά βρουν μιά. 
οριστική καί ικανοποιητική άπάντηση σέ θεμελιώδη προβλήματα τής φι
λοσοφίας, είναι εύλογο ότι ούτε στο έρώτημα: «Τί είναι φιλοσοφία» μπο
ρεί νά δοθεί μιά τελειωτική άπάντηση, άλλά θά παραμένει πάντα χώρος 
γιά άμφισβήτηση καί άπορία.

Μόνο ή φιλοσοφία σέ άντίθεση μέ τις έπιστήμες έχει τήν ιδιαιτερό
τητα νά είναι ή ίδια πρόβλημα στον έαυτό της. Γιά ν* άπαντήσει κανείς 
στο έρώτημα τί είναι φιλοσοφία, πρέπει νά σκεφτεί φιλοσοφικά. Τό ίδιο 
δηλαδή τό έρώτημα γιά τή φιλοσοφία άποτελεί ένα φιλοσοφικό πρόβλημα, 
πράγμα πού δέν συμβαίνει στις έπιστήμες. Ό  όρισμός γιά παράδειγμα τών 
μαθηματικών ή τής φυσικής δέν άποτελεί άντικείμενο έρευνας τών έπιστη-, 
μών αυτών, δέν αποτελεί μαθηματικό ή φυσικό πρόβλημα. 'Οταν ρωτάμε 
γιά τήν ούσία τών μαθηματικών δέν είμαστε άκόμη μέσα στά μαθηματικά. 
Γιά νά θέσω όμως τό έρώτημα τί είναι φιλοσοφία πρέπει νά βρίσκομαι κιό
λας μέσα στή φιλοσοφία, έπειδή ή άντιμετώπιση τού έρωτήματος προϋπο
θέτει φιλοσοφική προπαιδεία καί φιλοσοφικό λογισμό. Αυτό όμως δδηγεϊ 
σ’ ένα φαύλο κύκλο, γιατί αυτό πού θέλω νά έρευνήσω τό προϋποθέτω ότι 
τό ξέρω. Όταν φιλοσοφώ καί έχω συνείδηση τού ότι φιλοσοφώ, προϋπο
τίθεται ότι έχω μιά ιδέα, μιά ευρύτερη άντίληψη γιά τή φιλοσοφία, στην ό-
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ποία εντάσσω και τά δικά μου φιλοσοφήματα. ’Έτσι δεν οδηγούμαστε που
θενά. Ή  φύση λοιπόν και ή ιδιαιτερότητα τοΰ προβλήματος καθιστά δύ
σκολο, άν μή άδύνατο, έναν όρισμό τής φιλοσοφίας «άφοϋ κανένας ορισμός 
δεν εξαντλεί τό νόημά της και κανένας δέν άποδεικνύεται ώς ό μοναδικός»4.
’ Τό πεδίο τής φιλοσοφίας είναι τόσο εύρύ, ώστε τό ερώτημα γι’ αυτήν 
νά μας οδηγεί σ' ένα απέραντο θέμα. «’Επειδή τό θέμα αύτό», λέγει ό Hei
degger, «είναι εκτενές είναι καί απροσδιόριστο* επειδή είναι απροσδιό
ριστο, μπορούμε νά τό πραγματευθούμε σύμφωνα με τις πιο διαφορετικές 
απόψεις»5.

’Αφού λοιπόν κάθε προσπάθεια γιά όριοθέτηση τής φιλοσοφίας eivui 
εκ των προτέρων καταδικασμένη νά μή φέρει τούς αναμενόμενους καρπούς, 
ποιος δρόμος μάς άπομένει άκόμη γιά νά άνιχνεύσουμε τήν έννοια καί τό 
περιεχόμενό της; Μπορούμε ίσως νά έλθουμε στά ίχνη τοΰ ζητούμενου, 
άν έλθουμε σέ γνωριμία με ορισμούς τής φιλοσοφίας πού διάφοροι φιλό
σοφοι έδωσαν κατά καιρούς, άφού καί ή ιστορία τής φιλοσοφίας είναι κι 
αυτή μορφή τού φιλοσοφείν. Κατατοπιστικά είναι τά λόγια τοΰ Jaspers : 
«Τό σύνολο τής ιστορικής παράδοσης τού φιλοσοφικού λογισμού, αυτή ή 
κατάθεση τής άνεξάντλητης άλήθειας, δείχνει τούς δρόμους στον παρόντα 
φιλοσοφικό λογισμό. Ή  παράδοση είναι ή διόραση τού βάθους τής ήδη 
έσκεμμένης αλήθειας, προς τήν οποία προσβλέπομε μέ ατέλειωτη προσμο
νή , είναι τό άνερεύνητο βάθος μερικών μεγάλων έργων, είναι ή σεβάσμια 
ύποδοχή τής πραγματικότητας τών μεγάλων διανοητών»6.

Ό  όρος «φιλοσοφείν» άναφέρεται γιά πρώτη φορά στον Ηρόδοτο7. 
Μαρτυρείται επίσης καί στόν Θουκυδίδη8 καί στον Ηράκλειτο9. Ό  πρώ
τος όμως πού ονόμασε τον έαυτό του φιλόσοφο είναι ό Πυθαγόρας10.

"Αν Οελήσουμε τώρα νά διερευνήσουμε τή σημασία πού έδιναν στή 
φιλοσοφία οί παραπάνω στοχαστές, βλέπουμε νά συγκλίνουν όλοι στήν 
άποψη ότι ή φιλοσοφία γίνεται χάριν τής γνώσης, ότι ό φιλόσοφος άποκτά 
μέν γνώσεις, άλλά ποτέ τή σοφία.

Ό  ‘Ηρόδοτος παρουσιάζει τον Κροισο νά λέγει στο Σόλωνα": «Ξεϊνε 
’Αθηναίε... ώς φιλοσοφέων γην πολλήν Οεωρίης εΐνεκεν έπελήλυθας». Σκο
πός λοιπόν τοΰ Σόλωνα ήταν νά φιλοσοφήσει καί γι’ αύτό έγνώρισε πολλές 
χώρες. Κατά τον Πυθαγόρα οί φιλόσοφοι είναι κυνηγοί τής αλήθειας (τής 
άληθείας Οηραταί)11 καί άγαποΰν τή σοφία (ό σοφίαν άσπαζόμενος)12. 
Σοφός δέν είναι κανείς άπό τούς άνθρώπους παρά μόνο ό Θεός13. Κατά 
τον Ηράκλειτο επίσης οί φιλόσοφοι είναι γνώστες πολλών πραγμάτων 
(«χρή γάρ εύ μάλα πολλών ΐστορας φιλοσόφους άνδρας είναι»)14. Συνοψί
ζοντας βλέπομε ότι «φιλόσοφος» κατά τήν πρώτη έμφάνιση τού όρου ση
μαίνει αυτόν πού ζητάει τήν αλήθεια, αυτόν πού γνωρίζει πολλά πράγματα»
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αύτόν πού άγαπά τή σοφία, άν και σοφός είναι μόνο ό Θεός.
Στην κλασσική αρχαιότητα ή φιλοσοφία με τον Πλάτωνα και ’Αρι

στοτέλη διατηρεί καί άφομοιώνει την ιστορική της παράδοση, εισέρχεται 
όμως παράλληλα σέ μια νέα φάση προβληματισμού και μέ τήν πνευματική 
της δύναμη απέκτησε ένα σχεδόν αξεπέραστο μεγαλείο.

Ό  Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης δεν ξεφεύγουν κατά βάση άπό τήν έν
νοια πού έδωκαν στή φιλοσοφία οί προηγούμενοι τους, τή γεμίζουν όμως 
μέ νέο περιεχόμενο καί τής δίνουν ένα άνεξάντλητο βάθος.

Καί κατά τον Πλάτωνα φιλοσοφία είναι άπόκτηση γνώσεων (κτήσις 
επιστήμης)15. "Ετσι γίνεται κατανοητό γιατί ό Πλάτων ταυτίζει τή φιλο- 
μάθεια μέ τή φιλοσοφία16. Φιλόσοφος είναι αυτός πού άρέσκεται νά βλέ
πει τήν αλήθεια17, αυτός πού επιθυμεί τή σοφία18, ή όποια όμως είναι προ
νόμιο μόνο των θεών19. Τον όρισμό αύτό τής φιλοσοφίας υιοθετεί άργότερα 
καί ό στωικός Σενέκας20.

’Αλλά καί στον ’Αριστοτέλη τό πράγμα δεν έχει διαφορετικά. Φιλο
σοφία είναι καί γι’ αύτόν μιά ζήτηση, μιά έρευνα21. Ό  φιλόσοφος πρέπει 
να είναι σέ θέση νά μελετά καί νά εξετάζει τά πάντα22. ’Εδώ τονίζεται άπό 
τον ’Αριστοτέλη ό καθολικός χαρακτήρας τής φιλοσοφίας καί έξαίρεται 
ή γενικότητά της. Ώ ς αιτία δέ γένεσης καί συγχρόνως σκοπό τής φιλο
σοφίας ό ’Αριστοτέλης θέτει τήν αποφυγή τής άγνοιας* άνάγει δηλαδή 
τή γένεση τών πρώτων φιλοσοφημάτων στήν έπιθυμία τού άνθρώπου ν’ 
άποφύγει τήν άγνοια23.

Γύρω άπό τή σημασιολόγηση τής φιλοσοφίας άπό τήν αρχαία ελλη
νική διανόηση στρέφονται λίγο πολύ σχεδόν όλοι οί Ορισμοί τής φιλοσο
φίας τών μεταγενεστέρων τους φιλοσόφων. ’Αναφέρουμε μερικά παραδείγ
ματα.

Ό  Jaspers αναλύει τήν έλληνική λέξη ((φιλοσοφία» στά συνθετικά της 
μέρη ((φίλος» καί «σοφία» καί τήν εννοεί, όπως τήν εννόησαν καί οί "Ελλη
νες, ώς φιλία, ώς αγάπη τής σοφίας καί καταλήγει στή διαπίστωση ό τ ι: «ή 
ζήτηση τής άλήθειας καί όχι ή κατοχή τής άλήθειας είναι ή ούσία τής φι
λοσοφίας... φιλοσοφία θα π ε ι: να βρίσκεσαι καθ’ οδόν»24. Τό δτι ή φιλο
σοφία είναι καθ’ όδόν δέχεται καί ό Heidegger ό όποιος μάλιστα προχωρεί 
ακόμη ένα βήμα παραπέρα μέ τό νά θέτει τό ερώτημα, τί είναι καθ’ όδόν ή 
φιλοσοφία καί δίδει στή συνέχεια τήν απάντηση δτι φιλοσοφία είναι τό 
«Είναι τού όντος»25.

Τό δτι ή φιλοσοφία είναι πάντα καθ’ όδόν καί ποτέ δέν φθάνει στο τέρ
μα συνεπάγεται δτι είναι μιά ενέργεια καί ποτέ έργο. Έτσι είναι κατανοη
τό, γιατί ό Jaspers άποκαλεΐ τή φιλοσοφία πνευματική ενέργεια26* ό ορι
σμός αύτός δείχνει μιά συνέπεια στή σκέψη του. Τή φιλοσοφία ώς πνευ-
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ματική ενέργεια όρισαν ανάμεσα στους άλλους και ό Επίκουρος27, ό Ber
gson28, καί ό Wittgenstein29.

Κατά τούς πατέρες τής Εκκλησίας ή φιλοσοφία ταυτιζόταν με τή 
θεολογία ή έθεωρείτο θεραπαινίδα της30. Κατά τόν Fr. Bacon ή φιλοσοφία 
έχει νά κάνει μέ άφηρημένες έννοιες31. Ό  Kant συνοψίζει το άντικείμενο 
τής φιλοσοφίας στά παρακάτω τέσσερα ερωτήματα. Τί μπορώ νά γνωρίζω; 
Τί όφείλω νά κάνω; Τί επιτρέπεται νά έλπίζω; Τί είναι ό άνθρωπος ; Τό 
πρώτο ερώτημα άπαντά ή Μεταφυσική, τό δεύτερο ή ’Ηθική, τό τρίτο ή 
Θρησκεία καί τό τέταρτο ή ’Ανθρωπολογία, άν καί δλα μπορούν νά άπο- 
δοθούν στήν ’Ανθρωπολογία, έπειδή δλα τά έρωτήματα άναφέρονται σ* 
αυτή32.

Ή  πλειονότητα άπό τούς ορισμούς τής φιλοσοφίας πού άναφέραμε 
είναι στο περιεχόμενό τους, άν καί καμμιά φορά μέ διαφορετικό γλωσσικό 
ένδυμα, οί Ιδιοι μέ εκείνους τών άρχαίων Ελλήνων. Ή  φιλοσοφία δηλαδή 
έχει καθολικό χαρακτήρα, είναι φιλία καί επιθυμία τής σοφίας, ζήτηση τής 
άλήθειας, ενέργεια πνευματική. Ή  θέση τοΟ Marx δτι ό σκοπός τής φιλο
σοφίας δέν είναι νά έρμηνεύσει τόν κόσμο, άλλά νά τόν άλλάξει33, μοιάζει 
άπό μιά άποψη μέ τή φιλοσοφία τού Σωκράτη, ό όποιος έταύτιζε τή θεωρία 
μέ τήν πράξη· γνώση τού καλού συνεπαγόταν κατά τό Σωκράτη καί πράξη 
τού καλού. Στο μαρξισμό έχομε επίσης κατάργηση τής άπόστασης άνάμεσα 
στή θεωρία καί στήν πράξη34.

"Ενα έρώτημα πού δέν θίξαμε άκόμη στή σύντομη αυτή έπισκόπηση 
τών προβλημάτων, πού εγείρει ένας όρισμός τής φιλοσοφίας, είναι άν μόνη 
ή Ιδιότητα τού άνθρώπου ώς άνθρώπου είναι επαρκής προϋπόθεση γιά νά 
φιλοσοφήσει κανείς ή άν ή φιλοσοφία είναι προνόμιο μόνο τών όλίγων 
πνευματικά προικισμένων άνθρώπων.

"Αν ξεκινήσει κανείς άπό τήν αυτονόητη διαπίστωση δτι ή φιλοσοφία 
χωρίς σκέψη, χωρίς λογικό δέ γίνεται, άπό τή διαπίστωση συνεπώς δτι ή 
σκέψη είναι ό πυρήνας, ή άρχή ή μέ άλλα λόγια ή άναγκαία προϋπόθεση 
τής φιλοσοφίας, τότε πρέπει νά δεχτούμε δτι είναι καί επαρκής. Καί τούτο 
γιατί, άν δέν ήταν επαρκής έπρεπε νά διαθέτουμε ένα άναμφισβήτητο κρι
τήριο, μέ τό όποιο θά μπορούσαμε μέ βεβαιότητα νά ξεχωρίζαμε κάθε φορά 
τί είναι φιλοσοφία καί τί δέν είναι. ’Αφού δμως μας λείπει αυτό τό κριτήριο 
— καί μας λείπει έπειδή δέν έχουμε καί δέν μπορούμε νά έχουμε μιά γενικά 
αποδεκτή γνώμη τί είναι φιλοσοφία καί τί δέν είναι — δέν μπορούμε νά 
λέμε πάντοτε μέ σιγουριά άν μιά συγκεκριμένη σκέψη άνήκει ή δέν άνή- 
κει στή φιλοσοφία, άλλά πρέπει σέ κάθε άπόφασή μας νά μή λείπει ή άμ- 
φιβολία. * Απλώς στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά δεχτούμε διάφορες βαθ
μίδες φιλοσοφικού στοχασμού : άλλοι φιλοσοφούν περισσότερο καί άλ-
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λοι λιγότερο. Υπάρχει δηλαδή άπλώς διαφορά βαθμού καί δχι φύσης. Μέ 
το σκεπτικό αύτό συμμεριζόμαστε την άποψη των στοχαστών έκείνων πού 
ύποστηρίζουν δτι κάθε άνθρωπος φιλοσοφεί, κάθε άνθρωπος είναι φιλό
σοφος85, έπειδή κάθε άνθρωπος σκέπτεται καί παίρνει θέση άπέναντι στή 
ζωή καί στό θάνατο.

Μέ τήν Ιστορική αυτή αναδρομή μπήκαμε κάπως περισσότερο στον 
προβληματισμό γύρω άπό τον όρισμό τής φιλοσοφίας άφοϋ γνωρίζουμε 
μιά έννοια καλύτερα, δταν ξέρουμε τήν ιστορία της36 —, δέν βρήκαμε 
δμως αύτό πού ζητάμε, δέ βρήκαμε δηλαδή τι είναι φιλοσοφία. Τότε πώς 
μπορούμε νά μάθομε τί είναι φιλοσοφία; Τό έρώτημα αύτό άφήνουμε νά 
άπαντήσει ό Jaspers: «Κανείς όρισμός δέν μπορεί νά μοΰ πει τί είναι φι
λοσοφία, γιατί ή φιλοσοφία άλλάζει μορφές. Μόνο τότε καταλαβαίνω τί 
είναι φιλοσοφία, δταν τή ζώ»37. Ή  φιλοσοφία ήταν καί θά είναι πάντοτε 
πρόβλημα38. Φιλοσοφεΐν είναι ένας ειδικός τρόπος άνθρώπινης συμπερι
φοράς, είναι ένα έρώτημα ειδικής φύσης καί ώς τέτοιο είναι ένας τρόπος 
τού είναι τού άνθρώπου39.
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