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Το περιοδικό εκδίδεται από το Athens Institute for Education and Research (ATINER) που αποτελεί μία
διεθνή ένωση καθηγητών και ερευνητών. Αποστολή του είναι η ανάδειξη της Αθήνας ως ενός τόπου
συνάντησης ακαδημαϊκών και ερευνητών που θα «συρρέουν» στην Αθήνα για να δουν και να μάθουν,
διότι με τα λόγια του Περικλή, όπως μας τα μετέφερε ο Θουκυδίδης, «τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν
παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινά ἢ μαθήματος ἢ θεάματος». Η έκδοση ενός
ελληνικού περιοδικού θα πρέπει να εξυπηρετεί αυτή την αποστολή. Η αφορμή να εκδοθεί το ελληνικό
περιοδικό στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 εκτός από τον αυτονόητο επετειακό
χαρακτήρα για να τιμήσει και να υπενθυμίσει τον αγώνα ενός ιστορικού λαού για την εθνική του
απελευθέρωση έχει και έναν άλλο πιο σημαντικό λόγο για το ATINER. Δεν είναι καθόλου τυχαία η
επιλογή του τίτλου του Περιοδικού –Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό–, διότι θέλει να τονίσει ότι η
Αθήνα άρχισε με την επανάσταση του 1821 και ιδιαιτέρως με την επιλογή της ως πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους, μία αναστροφή της μακρόχρονης παρακμής στην οποία συνέβαλλε η κατάληψη
της Αθήνας από τους Ρωμαίους, στην συνέχεια από τους Βυζαντινούς και τέλος από τους Οθωμανούς.
Κανείς από όλους αυτούς δεν κατάλαβε το μέγεθος της πόλης που λέγεται «Αθήνα».
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Από τον Διευθυντή Σύνταξης

Λίγα Λόγια για το Περιοδικό
Γεώργιος Ζουριδάκης
Αδιαμφισβήτητα, η ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα, εντός και εκτός συνόρων,
έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικές συνεισφορές σε όλους τους τομείς και
γνωστικά αντικείμενα, ολοένα αυξανόμενες σε αριθμό και συχνότητα.
Μολαταύτα, η έλλειψη ελληνόφωνου εντύπου χώρου φιλοξενίας στερεί τη
δυναμική του διεπιστημονικού διαλόγου από την εν λόγω ακαδημαϊκή κοινότητα,
παρά τον -δικαίως- σημαίνοντα ρόλο που η διεπιστημονική έρευνα κατέχει
διεθνώς.
Το παρόν περιοδικό, προϊόν πρωτοβουλίας των μελών του Αθηναϊκού
Ιδρύματος Παιδείας και Έρευνας (ΑΙΠΕ), φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό.
Σκοπό έχει ωσαύτως πρώτιστα να απαλλάξει -στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόντη διεπιστημονική έρευνα από τις δυσκολίες και τα διλήμματα που συνεπάγεται η
διαθεσιμότητα μόνον εξειδικευμένων περιοδικών. Παράλληλα, ωστόσο, το παρόν
περιοδικό σκοπεί στη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών, μέσω της δημοσίευσης μελετών
από όλο το φάσμα των επιστημών. Το δε αντικείμενό του συμπεριλαμβάνει τόσο
την έρευνα που γίνεται από τους ανά τον κόσμο Έλληνες, όσο και την έρευνα που
γίνεται πάνω στην Ελλάδα, τα ελληνικά ζητήματα και τον Ελληνισμό.
Εκτιμούμε ότι το περιοδικό αυτό θα καταδείξει, μεταξύ άλλων, ότι η
«διαρροή εγκεφάλων» λίγη σχέση έχει με τον τόπο εργασίας και υφίσταται μόνον
καθ’ ον μέτρο τα προϊόντα της διανόησης δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο και
τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπερπολύτιμος αρωγός σε αυτό το
εγχείρημα είναι η δεξαμενή ακαδημαϊκών από όλον τον κόσμο του ΑΙΠΕ,
καλύπτουσα το σύνολο των επιστημών και όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες,
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διασφαλίζουσα τόσο την χρηστή επιμέλεια της εκδόσεως, όσο και την αρμόζουσα
απήχηση αυτού.
Το περιοδικό εκδίδεται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821 και προφανώς η σύμπτωση της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρώτου τεύχους με αυτήν της έναρξης της Επαναστάσεως κάθε άλλο παρά
συμπτωματική ήταν. Το '21 λοιπόν καθόρισε τη θεματολογία και το χαρακτήρα
αυτού του τεύχους, με τρόπο ωστόσο πού θα μπορούσαμε να πούμε εκφεύγει των
ειθισμένων. Αντί να αναλωθούμε σε μία -ιστορικό κεντρική ή μη- ανάλυση της
εποχής (υπάρχει άλλωστε πλεόνασμα σχετικής βιβλιογραφίας στο οποίο ευλόγως
αναμένουμε να προστεθεί κατά το έτος που διανύουμε πλειάδα συνεισφορών),
προτιμήσαμε να ασχοληθούμε με την Ελλάδα του χθες, του σήμερα και του
αύριο, εκτός και εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας, όντας έτσι σε πλήρη
αρμονία με το αληθινό πνεύμα της Επαναστάσεως. Και τούτο διότι
αδιαμφισβήτητα το παρελθόν ως ιστορική μνήμη, ταυτότητα ή/και διδαχή
αποτέλεσε κίνητρο αλλά και παράγοντα συνοχής της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Αξίζει λοιπόν όχι μόνο να ερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους
διασώθηκε η παράδοση αλλά και στο ίδιο πνεύμα να αναζητήσουμε το
πραγματικό νόημα των σπουδαίων έργων του παρελθόντος και να τα κάνουμε
κτήμα μας. Το παρόν το οφείλουμε σε επιτεύγματα της Επαναστάσεως όπως,
μεταξύ άλλων, είναι το δημοκρατικό πολίτευμα, οι θεσμοί αλλά και η ύπαρξη
ενός γεωγραφικού κοινού σημείου αναφοράς για τον απανταχού Ελληνισμό.
Τέλος, κατά τη γνώμη του γράφοντος, οι αληθινοί πρωτεργάτες της Επανάστασης
ήταν οραματιστές. Απάδει ωσαύτως όποια αγκύλωση, μεμψιμοιρία και
συμπλεγματική

προσκόλληση

στο

ένδοξο

παρελθόν–

τουναντίον,

η

συνδημιουργία ενός μέλλοντος με εξωστρέφεια, καινοτομία, δικαιοσύνη, πρόοδο
και ανθρωπισμό σε ολοκλήρωση του έργου τους αποτελεί την αρμόζουσα για
αυτούς τιμή, αν όχι και χρέος μας.

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2021
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Επιφυλλίδα
Οι Έλληνες Επιστήμονες του Εξωτερικού
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό θα δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του μία
επιφυλλίδα, δηλαδή ένα κείμενο δοκιμιακού χαρακτήρα με κριτικό και
επιστημονικό περιεχόμενο. Την επιμέλεια της επιφυλλίδας θα έχει ο Γρηγόρης Θ.
Παπανίκος. Το περιοδικό θα δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών επί των θεμάτων
που θίγονται στις επιφυλλίδες έτσι ώστε να δημιουργείται ένας δημόσιος
επιστημονικός διάλογος. Το παρόν δοκίμιο αποτελεί μία αναθεωρημένη έκδοση
μιας εργασίας που αναρτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Δεν άλλαξαν πολλά
από τότε και συνεπώς οι διορθώσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Το θέμα της
επιφυλλίδας του παρόντος πρώτου τεύχους αφορά ένα μικρό υποσύνολο των
Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού και εκφράζει προσωπικές απόψεις που
στηρίζονται, ωστόσο, σε πολλές συζητήσεις που είχε ο συγγραφέας της επιφυλλίδας
με χιλιάδες Έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά εκτός Ελλάδος.

Άξια Τέκνα της Ελλάδος
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Έλληνες του εξωτερικού «θριαμβεύουν»,
κυρίως στις επιστημονικές (ακαδημαϊκές) και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Και αυτό από την εποχή των αποικιών της Αρχαίας Ελλάδος. Τι να πρωτοαναφέρει
κανείς! Ακόμη και την Φιλική Εταιρεία τρεις Έλληνες του εξωτερικού την
ίδρυσαν. Ο πρώτος δε κυβερνήτης της Ελλάδος, μετά την επανάσταση του 1821,
ήταν ένας τέτοιος απόδημος Έλληνας. Είχε ήδη «θριαμβεύσει» σε Ρωσία και
Ελβετία πριν κατέβει στην Ελλάδα.
Αναλογικά με τον πληθυσμό της Ελλάδος, οι Έλληνες επιστήμονες (κυρίως
καθηγητές πανεπιστημίων) είναι συγκριτικά περισσότεροι από τους επιστήμονες
άλλων χωρών. Υπάρχει σχετική επιστημονική αρθρογραφία που δεν μπορεί να το
διαψεύσει. Στον επιχειρηματικό δε τομέα αρκεί να αναφερθεί η ναυτιλία για να
αναδείξει τη σπουδαιότητα του ελληνικού «επιχειρείν», σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της γης. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται μόνο στους λίγους εκείνους
επιστήμονες που συνεχώς «γκρινιάζουν», διότι η πατρίδα δεν τους τιμά, όπως
τους το οφείλει. Οψόμεθα αργότερα για τους Έλληνες επιχειρηματίες του
εξωτερικού.
Μέχρι δω καλά καμωμένα και έτσι θα πρέπει να συνεχίζουν οι Έλληνες
επιστήμονες του εξωτερικού: να δοξάζουν την πατρίδα τους! Η πατρίδα θα είναι
πάντα περήφανη για τα άξια αυτά τέκνα της. Εγώ είμαι! Μάλιστα το βιβλίο μου
για την ελληνική κρίση (2014) το έχω αφιερώσει σε αυτούς. Και ήταν ιδιαίτερη
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τιμή για μένα, που, πριν κυκλοφορήσει, το διάβασαν και το σχολίασαν μια
δωδεκάδα τέτοιων αξιόλογων επιστημόνων του εξωτερικού. Και είμαι ευγνώμων
και σε εκείνους που ήταν βασικοί ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου μου που
έγινε μάλιστα δύο φορές.
Μερικοί Έλληνες Επιστήμονες του Εξωτερικού Κάνουν Πολύ «Θόρυβο»
Υπάρχει, όμως, ένα πρόβλημα και ξεκινά όταν μερικά από αυτά τα άξια
τέκνα της Ελλάδος, ευτυχώς ελάχιστα, που κάνουν, όμως, πολύ «θόρυβο»,
θεωρούν, ότι αφού έλυσαν το προσωπικό πρόβλημα της παγκόσμιας καταξίωσής
τους και κυρίως της ματαιοδοξίας τους, είναι πλέον ικανοί να κάνουν τα πάντα
και παντού.
Κυρίως, όμως, θέλουν να λύσουν τα προβλήματα της πατρίδας τους ακόμη
και για θέματα που είναι απολύτως άσχετα με το αυστηρό (δηλαδή απολύτως
περιορισμένο) επιστημονικό τους αντικείμενο για το οποίο δοξάστηκαν και
συνεχίζουν να δοξάζονται.
Και για να γίνω πιο σαφής. Ένας Έλληνας νομπελίστας οικονομολόγος που
σε όλη του τη ζωή ασχολήθηκε με την θεωρία των οικονομικών της εργασίας δεν
μπορεί και δεν πρέπει να ασχολείται με την νομισματική πολιτική της Ελλάδος.
Κατά την γνώμη μου δεν κάνει ούτε και για Υπουργός Εργασίας. Ούτε και για
σύμβουλος δεν κάνει στον Υπουργό Εργασίας.
Ένας καλός επιστήμονας δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και καλός
πολιτικός ειδικά σε μία πραγματικά δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και
δεν αστειεύομαι καθόλου για το τελευταίο. Μήπως αυτό δεν μας δίδαξε ο
Πλάτωνας χιλιάδες χρόνια πριν; Αλλά και δύο αιώνες πριν ο Άνταμ Σμιθ.
Δηλαδή, ο καθένας στην δουλειά του για να μην πω ο κάθε κατεργάρης στον
πάγκο του.
Να Συνεχίσουν την Επιστημονική τους Δραστηριότητα
Έκαστος εφ’ ω ετάχθη. Και δεν θα πρέπει οι άξιοι Έλληνες του εξωτερικού
να απογοητεύονται επειδή δεν τους τηλεφωνεί ο Πρωθυπουργός να «σώσουν» με
τις γνώσεις τους τη χώρα. Να μην περιμένουν το τηλεφώνημα. Και όσοι το
λάβουν, ευγενικά να απορρίπτουν τέτοιες προτάσεις, διότι το αποτέλεσμα θα είναι
η γελοιοποίησή τους.
Τους συνιστώ να συνεχίσουν την επιστημονική τους δουλειά και θα είναι
χρήσιμοι στην Ελλάδα στο βαθμό που θα είναι χρήσιμοι για όλες τις χώρες του
κόσμου με την έρευνα που κάνουν. Ο γιατρός Παπανικολάου ήταν χρησιμότατος
για όλες τις Ελληνίδες γιατί ήταν χρήσιμος για όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και
ευτυχώς που δεν έγινε Υπουργός Υγείας της Ελλάδος και ασχολήθηκε μόνο με
την έρευνά του. Έσωσε εκατομμύρια γυναίκες και μέσα σ’ αυτές εκατοντάδες
χιλιάδες Ελληνίδες. Θα μπορούσε να είχε ασχοληθεί με την πολιτική αφού ήταν
από πολιτικό «τζάκι».
Οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού δεν μπορούν αλλά και δεν
χρειάζεται να «σώσουν» την Ελλάδα. Από την εποχή του Ησιόδου, που πρώτος
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κατέγραψε τα ίδια προβλήματα στα οποία αναφέρονται οι Έλληνες επιστήμονες
του εξωτερικού, όπως της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας, η Ελλάδα και οι
Έλληνες επέζησαν και μεγαλούργησαν, εντός και εκτός Ελλάδος, χωρίς την
βοήθεια των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, ίσως και λόγω αυτού.
Απόδειξη για αυτό είναι και ο «θρίαμβος» όλων των Ελλήνων επιστημόνων του
εξωτερικού. Μια διεφθαρμένη και αναξιοκρατική ελληνική κρατική οντότητα δεν
μπορεί να εμποδίσει την «παραγωγή» αξιόλογων επιστημόνων. Τουλάχιστον σε
αυτό η Ελλάδα είναι αξιέπαινη.
Σε αυτό το σημείο, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ σε χιλιάδες εμπειρίες
(συζητήσεις) που είχα με Έλληνες του εξωτερικού, κυρίως επιστήμονες όλων των
επιπέδων αξιοσύνης. Συνήθως, το προοίμιο αυτών των συζητήσεων ξεκινά με μία
δυναμική κριτική της Ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής. Αναφέρονται στα
συνηθισμένα προβλήματα της αναξιοκρατίας και διαφθοράς κυρίως των
«αρχόντων». Στα ίδια δηλαδή, που όπως προείπα, αναφερόταν και ο Ησίοδος στο
μνημειώδες έργο του Έργα και Ημέρες. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν
και τις δικές τους εμπειρίες με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, κυρίως όμως το
γεγονός ότι δεν τους κάλεσαν να τους κάνουν καθηγητές ή ακόμη και Υπουργούς.
Θυμάμαι κάποιον που είχε έρθει στο γραφείο μου να μου ζητήσει τη βοήθεια
για κάτι, διότι προαλειφόταν για Υπουργός στην επόμενη κυβέρνηση μετά τις
εκλογές. Αξιολογότατος καθηγητής του εξωτερικού ήταν. Με δημοσιεύσεις στα
καλύτερα επιστημονικά περιοδικά του κόσμου. Μάλιστα περιοδικό της
μεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφημερίδας της Ελλάδος τον είχε κάνει πορτραίτοεξώφυλλο ως τον επόμενο τσάρο της οικονομίας. Για λόγους που δεν γνωρίζω,
δεν έγινε Υπουργός. Δυστυχώς γελοιοποιήθηκε και δεν ξανάκουσα γι’ αυτόν
πλέον. Διότι θεωρώ ότι είναι γελοιοποίηση για έναν αξιόλογο καθηγητή
Πανεπιστημίου να δέχεται να τον εμπαίζουν και μάλιστα δημόσια.
Μα αφού το σύστημα είναι αναξιοκρατικό και διεφθαρμένο γιατί άραγε
ενδιαφέρονται; Οι πολύ λίγοι που ενδιαφέρονται. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν
τους πειράζει η διαφθορά και η αναξιοκρατία. Τους πειράζει που αυτοί δεν
επωφελούνται από αυτή. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα τους πείραζε, αν παρόλο τη
διαφθορά και την αναξιοκρατία, αυτοί λάμβαναν τις τιμές που θεωρούν ότι τους
αξίζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Συμβούλια των ΑΕΙ. Άξιοι επιστήμονες
του εξωτερικού δέχθηκαν να υπηρετήσουν έναν αναξιοκρατικό και διεφθαρμένο
θεσμό όπως τα ελληνικά ΑΕΙ. Γιατί άραγε; Μήπως η επιλογή τους έγινε
αξιοκρατικά; Όχι βέβαια! Τη δέχθηκαν διότι θεώρησαν ότι θα είναι οι
ωφελημένοι. Κατά την γνώμη μου ήταν καλοί (άξιοι) δεν είμαι όμως σίγουρος ότι
ήταν οι καλύτεροι (αξιότεροι). Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βρει καλύτερους.
Εγώ θα μπορούσα με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης της αξιοσύνης που
χρησιμοποιούν οι ίδιοι! Τελικά γελοιοποιήθηκαν και γελάει ο κόσμος μαζί τους,
αν και είναι άδικο αυτό που έπαθαν. Ας πρόσεχαν που λένε και αυτοί που ξέρουν!
Όπως συχνά αναφέρω, στην Ελλάδα δεν λείπει η αξιοκρατία, αλλά στερείται
η χώρα αξιοτεροκρατία. Αυτοί που επιλέγονται είναι πάντοτε άξιοι. Απλά μπορεί
να μην είναι οι αξιότεροι. Αυτό ισχύει αδιακρίτως για όλες τις επιλογές μελών
ΔΕΠ στα ελληνικά ΑΕΙ. Η μεγάλη πλειονότητα των επιλεγμένων είναι άξιοι.
Απλά δεν είναι οι αξιότεροι. Και αυτό αποδεικνύεται εύκολα όταν δέχονται να
μπουν σε μία διαδικασία αξιολόγησης που είναι στημένη από την αρχή.
Ανεξάρτητα αν η επιλογή είναι αξιοκρατική δεν παύει να είναι διεφθαρμένη.
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Αν Θέλουν να Βοηθήσουν Υπάρχει Τρόπος
Αν οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, παρόλα αυτά, επιμένουν να
«σώσουν» την Ελλάδα, τότε υπάρχει ο τρόπος. Θέλει όμως προσωπική θυσία
χρόνου και χρήματος που λίγοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν. Για
παράδειγμα, μπορούν να δημιουργήσουν κοιτίδες επιστημονικής έρευνας και
διδασκαλίας στην Ελλάδα χωρίς καμία ελληνική κρατική βοήθεια. Αφού είναι
τόσο καλοί όσο λένε γιατί θα πρέπει τη χρηματοδότηση να την αναλάβει το
ελληνικό κράτος, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος;
Αφού είναι τόσο καλοί και ο κόσμος ολόκληρος «κρέμεται» από τις
επιστημονικές γνώσεις τους γιατί δεν χρηματοδοτούν την έρευνά τους από την
παγκόσμια αγορά ερευνητικών κονδυλίων; Γιατί δεν φέρνουν αυτά τα κονδύλια
στην Ελλάδα; Ή μήπως δεν είναι τόσο καλοί όσο λένε αυτοί οι ίδιοι ή o αριθμός
των παραπομπών τους (citations) και η αξιολόγηση των σχετικών δεικτών που με
τόσο καμάρι προτάσσουν; Γιατί δεν μας το αποδεικνύουν όπως έκανε ο Θαλής ο
Μιλήσιος χιλιάδες χρόνια πριν; Μήπως δεν μπορούν; Μήπως αυτός είναι ο λόγος
που ζητούν χρήματα από την Ελλάδα; Διότι δεν μπορούν να τα βρουν από
πουθενά αλλού; Μήπως γι’ αυτό ζητούν τιμές και αξιώματα; Γιατί δεν μπορούν
να τους δοθούν πουθενά αλλού; Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδημα! Να
φέρουν λεφτά στην πατρίδα τους. Αυτό είναι το καθήκον τους.
Αν δεν μπορούν να σιωπήσουν. Να απολαμβάνουν τα αγαθά της δεύτερης
πατρίδας τους που παρεμπιπτόντως δεν πλήρωσε τίποτε για τα πρώτα στάδια της
μόρφωσής τους που για πολλούς έφτασε μέχρι και το επίπεδο των πανεπιστημιακών
τους σπουδών. Ο Έλληνας φορολογούμενος τα πλήρωσε και δεν πήρε πίσω
τίποτε. Οφείλουν στην Ελλάδα και δεν τους οφείλει απολύτως τίποτε! Και αν
θέλουν να φέρουν χρήματα στην Ελλάδα για έρευνα, εδώ είμαι να τους βοηθήσω.
Ένας επιστημονικός φορέας στήνεται μέσα σε μία μέρα στην Ελλάδα παρά την
γραφειοκρατία της. Η Ελλάδα είναι γραφειοκρατική, διεφθαρμένη και αδιαφανής
μόνο για εκείνους που επιδιώκουν τον ελληνικό κρατικοδίαιτο παρασιτισμό.
Δηλαδή λεφτά και τιμές από το ελληνικό κράτος. Διαφορετικά αρκεί να φέρουν
κονδύλια έρευνας απέξω. Και επαναλαμβάνω, διαθέσιμος να τους βοηθήσω.
Δωρεάν!
Μπορεί κάποιοι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που έγιναν διεθνώς
γνωστοί για την έρευνά τους για την τριχόπτωση και την καταπολέμηση της
ανδρικής αλωπεκίας να θέλουν να λύσουν και τα προβλήματα πτώσης της
ελληνικής οικονομίας και πολιτικής. (Σημείωση: δεν είναι ειρωνικό αλλά
πραγματικό γεγονός. Η έρευνα αυτή έγινε σε ένα από τα μεγαλύτερα
πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Μου την ανέφερε ο πατέρας ενός από αυτούς τους
επιστήμονες, ο οποίος μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε ήταν ο κουρέας μου, με το
παράπονο πως η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει έναν τέτοιο άξιο επιστήμονα.
Το ήλεγξα και ήταν αλήθεια. Αλλά τι να πει κανείς σε αυτόν το πατέρα!).
Όμως και εδώ υπάρχει λύση, που Έλληνες την εφεύραν. Είναι η δημοκρατία!
Να έρθουν στην Ελλάδα και μέσω της πολιτικής διαδικασίας να διεκδικήσουν την
ψήφο του Ελληνικού Λαού με τις ιδέες τους ως πρόγραμμα. Σε όσους το
επιχειρήσουν, τους εύχομαι καλή τύχη! Είμαι εδώ να τους συνδράμω με τις
γνώσεις μου. Δωρεάν! Όταν το λες αυτό στους Έλληνες επιστήμονες του
εξωτερικού απαντούν, σουφρώνοντας απαξιωτικά τα χείλη τους, ότι δεν
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ανακατεύονται με την πολιτική. Μα από πολιτικούς ζητούν χρήματα και τιμές.
Πώς θα την αλλάξουν την πολιτική κατάσταση χωρίς συμμετοχή; Η δημοκρατία
αυτό απαιτεί και ας το καταλάβουν καλά.
Είμαι σίγουρος ότι το παραπάνω κείμενο θα στενοχωρήσει αρκετούς αλλά θα
πρότεινα σε όλους αυτούς να διαβάσουν Ελληνική ιστορία για να δουν πως
συμπεριφέρονται ο ένας Έλληνας στον άλλο. Ανταγωνιστικά μέχρι τελικής
πτώσης. Τελικά μήπως είναι αυτός ο ανταγωνισμός (η συνεχής γκρίνια) - η καλή
ή κακή έχθρα κατά τον Ησίοδο - που μας κρατά ζωντανούς ως Έθνος χιλιάδες
χρόνια τώρα! Μήπως; Τελικά είχαν δίκιο οι στωικοί φιλόσοφοι: ουδέν κακό
αμιγές καλού. Και κρίνοντας από το αποτέλεσμα έτσι μου αρέσουν οι Έλληνες
και έτσι θέλω να συνεχίσουν ατομικά φιλόδοξοι και κοινωνικά γκρινιάρηδες.
Υπάρχει πρόταση; Φυσικά και υπάρχει. Οι Έλληνες επιστήμονες του
εξωτερικού μπορούν να κάνουν πολλά για την Ελλάδα. Για αρχή να βάλουν
χρόνο και χρήμα και να ιδρύσουν μία Ακαδημία Ελλήνων Απόδημων
Επιστημόνων με έδρα την Αθήνα, η οποία δεν θα είναι κρατικοδίαιτη και
παρασιτική. Δεν θα ζητάει τιμές και δόξα από μία έτσι και αλλιώς διεφθαρμένη
και αναξιοκρατική θεσμική έκφανση της Ελλάδος (π.χ. πολιτειακοί, πολιτικοί και
κοινωνικοί θεσμοί και φορείς). Απαιτείται, όμως, να θυσιάσουν την ατομικότητά
τους (μεγάλο χάρισμα των Ελλήνων απανταχού γης) σε μία συλλογικότητα
(μεγάλη αδυναμία των Ελλήνων απανταχού γης) που θα στηρίζεται σε αρχές και
αξίες. Προσωπικά προτιμώ την ατομικότητα. Είναι πιο σίγουρη και πιο
αποδοτική.
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Επιστημονικό Άρθρο
Τα Κρυφά Σχολειά Υπήρχαν, Αλλά Ήταν Παράνομα
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
Πρόεδρος
Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας, Ελλάδα
Το παρόν άρθρο ισχυρίζεται ότι τα κρυφά σχολεία ναι μεν υπήρχαν, αλλά
ήταν παράνομα. Η τεκμηρίωση είναι απλή και στηρίζεται σ’ ένα οικονομικό
θεωρητικό υπόδειγμα ορθολογικής αντίδρασης όλων των ενδιαφερόμενων
μερών που αναλύει και εξηγεί την συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων
παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η ζήτηση και η προσφορά
υπηρεσιών παιδείας κάτω από διαφορετικές μορφές εξουσίας, λ.χ. τυραννίας
ή δημοκρατίας. Το συμπέρασμα που προκύπτει απ’ αυτή τη θεωρητική
ανάλυση είναι ότι υπό προϋποθέσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά
εξωπραγματικές είναι, νόμιμα σχολεία μπορεί να συνυπάρχουν με παράνομα
σχολεία. Πιο ενδιαφέρον είναι το συμπέρασμα ότι σ’ όλων των ειδών των
εξουσιών η συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων (κρυφών) σχολείων είναι ο
κανόνας. Η εργασία συμπεραίνει ότι αυτή ήταν η περίπτωση επί οθωμανικής
κυριαρχίας.
Λέξεις κλειδιά: ελληνική επανάσταση, οθωμανική αυτοκρατορία, κρυφά
σχολεία, ελληνική παιδεία, εκκλησία

Εισαγωγή
«Ἑκαταῖος Μιλήσιος ὧδε μυθεῖται· τάδε γράφω, ὥς μοι δοκεῖ ἀληθέα εἶναι·
οἱ γὰρ Ἑλλήνων λόγοι πολλοί τε καὶ γελοῖοι, ὡς ἐμοὶ φαίνονται, εἰσίν». Και μένα
μου φαίνονται ότι οι λόγοι των Ελλήνων «ιστορικών» περί του Κρυφού Σχολείου
είναι πολλοί και γελοίοι. Στο υπόλοιπο της παρούσης εργασίας χρησιμοποιώ
συχνά τη λέξη «γελοίος» δανεισμένη από τον Εκαταίο τον Μιλήσιο (απ. 1).
Το αναμφισβήτητο γεγονός της ύπαρξης πολλών νόμιμων ελληνικών
σχολείων (με άδεια από την οθωμανική αυτοκρατορία) στη διάρκεια των
τετρακοσίων χρόνων του οσμανικού ζυγού δεν τεκμηριώνει στο ελάχιστο την
άποψη ότι δεν υπήρχαν και παράνομα (κρυφά) σχολεία. Μάλιστα, η συνύπαρξη
νόμιμων και παράνομων ελληνικών σχολείων επί οθωμανικής αυτοκρατορίας,
που πιθανόν ήταν ο κανόνας, καθιστά την έρευνα για τα κρυφά σχολεία ακόμη πιο
ενδιαφέρουσα με προεκτάσεις που άπτονται της διαχρονικής εφαρμογής της
μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών και ιδιαιτέρως της οικονομικής
επιστήμης που διακονώ.
Τα Κρυφά Σχολεία υπήρχαν και ήταν παράνομα για οικονομικούς και
θεσμικούς κυρίους λόγους, οι οποίοι μπορούν να αναλυθούν με την επιστημονική
τεχνική του «κόστους-οφέλους». Σε πολλές δε περιπτώσεις, η ανάλυση «κόστους-
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οφέλους» μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάτω από ορισμένες
συνθήκες δεν συμφέρει καν η λειτουργία ενός σχολείου ή οποιασδήποτε άλλης
παραγωγικής δραστηριότητας, νόμιμης ή παράνομης. Οι οικονομολόγοι θα το
αποκαλούσαν ως μία πλήρη κατάρρευση της αγοράς. Αυτή η διάσταση της
ελληνικής εκπαίδευσης υπό τον Οθωμανικό ζυγό, η οποία τεκμηριώνεται πολύ
εύκολα, δεν έχει γίνει αντικείμενο μελέτης.
Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι επί οθωμανικής αυτοκρατορίας η ελληνική
παιδεία υστερούσε είναι η αμάθεια που χαρακτήριζε τον ελληνικό λαό στα μέσα
του 18ου αιώνα σε σχέση με το τι επικρατούσε στην Ευρώπη την ίδια εποχή. Η
πολύ μεγάλη λανθάνουσα ζήτηση για ελληνική παιδεία άρχισε να ικανοποιείται
από τα μέσα του 18ου αιώνα για λόγους που εκθέτω παρακάτω. Εκατοντάδες
ελληνικά σχολεία άνοιξαν νόμιμα. Πολύ πιθανόν να ήταν παράνομα πριν και τότε,
που το επέτρεπαν οι συνθήκες, έγιναν από κρυφά και αφανή σύννομα και φανερά.
Πολύ πιθανόν να μην υπήρχαν καν σχολεία. Το συμπέρασμα είναι το ίδιο: η
οθωμανική αυτοκρατορία, αντικειμενικά ή υποκειμενικά, δυσκόλευε την
λειτουργία των ελληνικών σχολείων.
Το θέμα αυτό δεν είναι ιστορικό και γι’ αυτό το λόγο η ιστορική μεθοδολογία
δεν είναι μόνο ανεπαρκής, αλλά και επιστημονικά ανεφάρμοστη. Συνεπώς, όλα τα
φληναφήματα αμελέτητων, αμόρφωτων και γελοίων (όπως το αναφέρει ο
Εκαταίος) «ιστορικών» δεν έχουν καμία επιστημονική αξία όταν προσπαθούν να
αναλύσουν ένα ζήτημα που άπτεται μόνο των κοινωνικών επιστημών
(οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, κ.ά.), χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της
ιστορικής επιστήμης, λ.χ. μαρτυρίες χωρίς κανένα θεωρητικό υπόβαθρο. Σε
πολλές δε περιπτώσεις, ακόμη και η χρήση των εργαλείων είναι λανθασμένη.
Μερικοί απ’ αυτούς τους «ιστορικούς» φέρουν την «προβιά» του
«προοδευτικού» και ανερυθρίαστα τεκμηριώνουν την «επιστημονική» τους
άποψη χρησιμοποιώντας ως πηγές άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε διεθνούς
επιστημονικού κύρους εφημερίδες του ημερήσιου ελληνικού τύπου ή σε
διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες «σκουπίδια». Εκεί έχει καταντήσει η ελληνική
επιστημονική ιστορική έρευνα. Κάποιοι απ’ αυτούς τους «ιστορικούς», όταν ήταν
νέοι, ανήκαν στη νεολαία του «Ρήγα Φεραίου», τον οποίον αν τον διάβαζαν δεν
θα έδιναν το όνομα αυτό στη νεολαία τους, τουλάχιστον όσοι εμφορούνται από
αρνητικά αισθήματα απέναντι στην εκκλησία. Και μόνο το γεγονός ότι
χρησιμοποιούν το Φεραίος, και όχι το Βελεστινλής, αναδεικνύει την «προοδευτική» τους αμορφωσιά. Μόνο γέλιο προκαλεί η γελοία «εικόνα» με τους
«ρηγάδες» και τις «ρηγούδες» με τα ταγάρια τους να δίνουν τον όρκο του Ρήγα:
«Σταυρός, η πίστις και καρδιά – δουφέκια και καλά σπαθιά – γκρεμίζουν
τυρρανίαν – τιμούν ελευθερίαν – οπ’ έδωκεν ο Πλάστης – στο δουνιά, μπρε
παιδιά!» Για τους αμόρφωτους και ασυμμόρφωτους αντάμα έχω γράψει με έντονα
γράμματα τις τρεις σημαντικές λέξεις. Τώρα, επειδή αυτό απευθύνεται σε
«ταγάρια», θα ταίριαζε περισσότερο το «μπρουου» αντί το «μπρε» του Ρήγα.
Ένα είναι σίγουρο, το άρθρο αυτό δεν απευθύνεται σε «ταγάρια» και ούτε
στηρίζεται σε «ιστορικές» αναλύσεις «ταγαριών». Επέλεξα να αγνοήσω πλήρως
αυτή την «ιστορική» βιβλιογραφία, που βρίθει από «επιστημονικές» εξηγήσεις
χαμηλότατου μεθοδολογικού επιπέδου, ανεξαρτήτως ποια άποψη καταλήγουν να
υποστηρίζουν. Σε μία από αυτές, που σκοπίμως δεν αναφέρω, ένας μεγάλος (σε
ηλικία εννοώ) «ιστορικός» του Κρυφού Σχολείου συμπεραίνει, σε διάλεξη που
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έδωσε σε ελληνικό πανεπιστήμιο και υποθέτω παρουσία πολλών άλλων Ελλήνων
«επιστημόνων» της ιστορίας, το εξής απίστευτο για κάποιον που φέρει τον τίτλο
του εραστή της επιστήμης της ιστορίας: συμφωνεί με τη μεθοδολογία αυτών που
τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν υπήρχε Κρυφό Σχολείο, οι οποίοι ωστόσο είναι
όλοι τους (τους αναφέρει ονομαστικά) άξιοι επιστήμονες, αλλά λάθεψαν όταν
υποστηρίζουν με «επιστημονική» βεβαιότητα ότι το Κρυφό Σχολείο δεν υπήρχε.
Προφανώς, θεωρεί αυτονόητο ότι είναι και ο ίδιος άξιος επιστήμονας. Τι να
πρωτοθαυμάσει κανείς σ’ αυτή τη γελοία τοποθέτηση. Να επισημάνω τα αυτονόητα
γι’ αυτούς που θέλουν ν’ ακούσουν.
Πρώτον, αν η μεθοδολογία είναι σωστή και αυτοί είναι άξιοι επιστήμονες
(δηλαδή ξέρουν να εφαρμόζουν σωστά μία σωστή μεθοδολογία), τότε τα
συμπεράσματα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Γιατί δεν τα αποδέχεται ο μεγάλος σε
ηλικία ιστορικός που γνώση δεν έβαλε; Μυστήριο. Δεν πείθει με το άρθρο του. Ο
αθεόφοβος «απατεώνας» της ιστορικής επιστήμης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
το Κρυφό Σχολείο δεν είναι «μύθος», αλλά «θρύλος». Η συζήτηση πλέον έχει
ξεπεράσει κάθε σοβαρότητα. Κάτι σαν τον Ολυμπιακό. Θρύλε, Θεέ μου, Κρυφό
μου Σχολειό! Υπάρχει μεν, αλλά είναι θρύλος. Να επισημάνω ότι «θρύλος» είναι
κάτι μεταξύ του ανύπαρκτου (μύθου) και του πιθανού. Δηλαδή η αποθέωση της
επιστημονικής γελοιότητας.
Δεύτερον, αν τα λανθασμένα συμπεράσματα οφείλονται σε λανθασμένη
εφαρμογή της μεθοδολογίας τότε το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι αυτοί
οι επώνυμοι «επιστήμονες» της ιστορίας δεν είναι και τόσο άξιοι επιστήμονες.
Μάλλον προς το γελοίοι φέρουν σύμφωνα με τον Εκαταίο.
Τρίτον, αν η μεθοδολογία είναι λανθασμένη τότε η επιλογή μιας άλλης
μεθοδολογίας μπορεί να οδηγούσε σε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα. Αυτό δεν
περνά καθόλου από το μυαλό αυτών των «επιστημόνων».
Θα συμφωνούσα με το τρίτο. Η δική τους ιστορική μεθοδολογία είναι
ακατάλληλη να αναλύσει το θέμα του Κρυφού Σχολείου. Γενικά τέτοιοι ιστορικοί
είναι ακατάλληλοι να ασχοληθούν μ’ αυτό το θέμα ή οποιοδήποτε θέμα. Είναι
πέρα από τα όρια της επιστήμης τους που έτσι και αλλιώς βρίσκεται σε παρακμή.
Άλλες επιστήμες, που βρίσκονται σ’ άνοδο, αναγνωρίζοντας την σημασία της
ιστορίας, ανέπτυξαν τις δικές τους μεθοδολογίες ιστορικής ανάλυσης. Για
παράδειγμα, η κλειωμετρία (οικονομική ιστορία) ανέπτυξε τη δική της
μεθοδολογία, αγνοώντας τους ιστορικούς. Μάλιστα στους δύο πρωτεργάτες της
απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ το 1993. Για τους αγράμματους Έλληνες
επιστήμονες της ιστορίας, λίγη σημασία έχουν όλα αυτά. Εφαρμόζοντας την
«Παγίδα» του Θουκυδίδη και στις επιστήμες, η κλειωμετρία ως μία ανερχόμενη
επιστημονική δύναμη αντικατέστησε την ιστορία που είναι μία επιστήμη σε
παρακμή. Μέγας ιστορικός ο Θουκυδίδης!
Ας ξεκινήσουμε ξεκαθαρίζοντας πρώτα ποιο είναι το θέμα ή μάλλον ποιο δεν
είναι το θέμα. Ο Ευαγγελίδης (1936) στο δίτομο έργο του μας δίνει πλήθος
τεκμηριωμένων (στηριζόμενος σε πλούσια βιβλιογραφία πριν την επανάσταση
του 1821) που αφορούν την ύπαρξη νόμιμων, με άδεια λειτουργίας, ελληνικών
σχολείων τη μακρά περίοδο της οθωμανοκρατίας. Συνεπώς δεν είναι αυτό το θέμα
και δεν συνδέεται καθόλου με τα κρυφά (παράνομα) σχολεία. Νόμιμα σχολεία
υπήρχαν παντού. Ακόμη υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία όσο και αν
ενοχλεί κάποιους είναι υπό Τουρκική κατοχή με όλη τη σημασία της λέξης. Και η
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Βόρειος Κύπρος είναι υπό Τουρκική κατοχή όπως και η Βόρειος Ήπειρος. Όταν
κάποιος καταλαμβάνει με τη βία και με πόλεμο μία περιοχή οι γνώσεις μου που
δεν είναι περιορισμένες σε σχέση με τους Έλληνες ιστορικούς, αλλά ελάχιστες σε
σχέση με σοβαρούς ιστορικούς αυτό το διδάσκουν ως κατοχή. Πώς το λένε αυτοί;
Ξεσυνωστισμό; Αραίωμα; Με αυτή μου τη θέση δίνω στους γελοίους ιστορικούς,
που δεν με γνωρίζουν προσωπικά, να βγάλουν τα γελοία συμπεράσματα σε ό,τι
αφορά τη γελοία σύνδεση της ιστορικής ανάλυσης που κάνουν με τις γελοίες
πολιτικο-ιδεολογικές τοποθετήσεις τους. Όχι ότι δεν υπάρχει σοβαρή σύνδεση.
Υπάρχει, αλλά η δική τους είναι γελοία.
Σχολεία υπήρχαν και πολλά. Το θέμα είναι αν τα σχολεία λειτουργούσαν
χωρίς εμπόδια, διότι αν το κόστος των εμποδίων της λειτουργίας ενός νόμιμου
σχολείου -που συμπεριλαμβάνει και το συχνό κλείσιμο του από τις οθωμανικές
αρχές ή του μουσουλμανικού όχλου-, ήταν μεγαλύτερο από την λειτουργία ενός
παράνομου (κρυφού) σχολείου, τότε θα υπήρχαν οι αντικειμενικές συνθήκες
λειτουργίας κρυφών σχολείων και φυσικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αντικειμενικές
συνθήκες μπορεί να μην επέτρεπαν καθόλου τη λειτουργία τους σε μερικές
περιοχές. Προσοχή! Η οικονομική ανάλυση επιτρέπει μία σειρά από λόγους για τη
μη λειτουργία νόμιμων σχολείων που δεν έχουν καμία σχέση με το μένος των
Οθωμανών ενάντια στην ελληνική παιδεία ή την παιδεία γενικότερα. Για
παράδειγμα, αν οι άδειες λειτουργίες δίνονταν με «λάδωμα», όπως γίνεται και
σήμερα στην Τουρκία και την Ελλάδα με πολλών ειδών άδειες λειτουργίες, τότε
οι πλούσιες περιοχές της Ελλάδος επί οθωμανοκρατίας θα είχαν νόμιμα σχολεία
(λ.χ. Χίος, Σμύρνη, Ιωάννινα, Κωνσταντινούπολη) ενώ φτωχές περιοχές, όπως η
Ακαρνανία που βρίσκεται το χωριό μου, δεν θα το άντεχαν οικονομικά το
«μπαξίσι». Οι τελευταίες είτε θα λειτουργούσαν Κρυφά Σχολεία (το πιο πιθανόν)
είτε δεν θα λειτουργούσαν καθόλου σχολεία (το λιγότερο πιθανόν). Δύο πράγματα
δεν μπορούν να απαγορευτούν δια νόμου: η παιδεία και η πορνεία. Περιορίζονται,
αλλά δεν εξαφανίζονται όσο αποτελεσματικό και αν είναι το κράτος.
Ο Φιλήμονος έκανε μία ευστοχότατη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τη νόμιμη
λειτουργία των σχολείων (1834, σσ. 60-61):
Εἰς την ἀμάθειαν τῶν Τούρκων πρέπει νὰ ὁμολογήση ὁ Ἕλλην καί τινα χάριν. Τοὺς
διεκράτει αὕτη ἁλυσοδεμένους τρόπον τινὰ εἰς μίαν θέσιν, ἕνεκα τῆς ὁποίας
ἠγνόουν ποῖα μέτρα ὠφέλουν, καὶ ποῖα ἔβλαπτον ἀναφορικῶς ὡς πρὸς τὸ
Πολιτισμικόν των Σύστημα. Οἰστρηλατούμενοι οὗτοι ἀπὸ προσφορὰς χρημάτων,
ἅπαξ διδομένων, ἢ καὶ ἀδύνατοι νὰ ἐκτιμῶσι τὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν δύναμιν τῶν Φώτων,
ἐσυγχώρουν τὴν σύστασιν Σχολείων μὲ τόσην εὐκολίαν, μ΄ ὅσην δυσκολίαν,
κατεπείθοντο νὰ παραχωρήσι τὴν οἰκοδομήν, ἤ ἐπισκευήν, Ναοῦ τινος.

Μας λέει ο Φιλήμονος ότι οι Τούρκοι ήταν αμαθείς, διότι η συνάρτηση
χρησιμότητας τους ήταν τέτοια που η αμάθεια έδινε μεγαλύτερη ικανοποίηση από
την μάθηση. Συνεπώς, λαμβάνοντας χρήματα για να επιτρέψουν να λειτουργεί
κάτι που αυτοί το θεωρούσαν άχρηστο ήταν πολύ λογικό. Από την άλλη πλευρά,
η αμάθεια συνδέεται συνήθως με υψηλή ζήτηση για θρησκευτικές υπηρεσίες που
στην περίπτωση των Τούρκων ήταν ο ισλαμισμός που ανταγωνιζόταν τον
χριστιανισμό. Αυτός ήταν ο λόγος που οι αμαθείς Τούρκοι ήταν ενάντια στον
θρησκευτικό τους ανταγωνιστή. Συνεπώς, όσοι δεν μπορούσαν να «λαδώσουν»
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μπορεί να έβρισκαν άλλους τρόπους παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τα
Κρυφά Σχολεία ήταν μία τέτοια λύση.
Το πιο σημαντικό ερώτημα δεν είναι λοιπόν αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν
Κρυφά Σχολεία, αλλά γιατί σε μερικές περιοχές δεν υπήρχαν πολλά νόμιμα
σχολεία με δεδομένο ότι υπήρχε μεγάλη λανθάνουσα ζήτηση γι’ αυτά; Αυτή η
λανθάνουσα ζήτηση δεν διαψεύδεται από την άμεση έναρξη λειτουργίας
ελληνικών σχολείων εν μέσω του πολέμου της επανάστασης του 1821, όπως
οποιοσδήποτε μπορεί να συμπεραίνει, με ονόματα και διευθύνσεις, από το
τετράτομο έργο περί Παιδείας του Δασκαλάκη (1968). Το έργο αυτό περιέχει
έγγραφα της εποχής που τεκμηριώνουν την άποψη της λανθάνουσας ζήτησης όχι
διότι μας το είπε κάποιος, αλλά διότι άνοιγαν σχολεία. Αν δεν υπήρχαν Κρυφά
Σχολεία, αυτό σημαίνει ότι το κόστος τους ήταν τέτοιο που έκανε απαγορευτική
τη λειτουργία τους. Με την απελευθέρωση το κόστος αυτό μειώθηκε.
Το ερώτημα αν υπήρχαν ή όχι κρυφά σχολεία δεν έχει πλέον ενδιαφέρον,
διότι η ύπαρξη έστω και ενός τέτοιου σχολείου φτάνει για να διαψεύσει την
υπόθεση του μύθου ότι δεν υπήρχαν κρυφά σχολεία. Διότι περί γελοίου μύθου
πρόκειται ότι είναι θρύλος η ύπαρξη των κρυφών σχολείων. Και έχουμε πολλά
απτά αντικειμενικά στοιχεία (εκκλησιών, δασκάλων, μαθητών) και ακόμη
περισσότερες μαρτυρίες που διαψεύδουν την υπόθεση ότι δεν υπήρχαν κρυφά
σχολεία τουλάχιστον όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα εργασία.
Δυστυχώς για τους γελοίους που επιχειρηματολογούν ότι δεν έχουμε στοιχεία
επί οθωμανικής αυτοκρατορίας να τους επισημάνω ότι και στην σημερινή
ελληνική δημοκρατία δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό
των «κρυφών σχολείων», τον προϋπολογισμό τους, τον αριθμό των δασκάλων και
τον αριθμό των μαθητών. Γενικότερα δεν υπάρχουν στοιχεία για δραστηριότητες
που ανήκουν στη λεγόμενη «παραοικονομία». Μόνο γελοίοι ζητούν επίσημα
στατιστικά στοιχεία για την ύπαρξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως τα Κρυφά
Σχολεία. Αν υπήρχαν, δεν θα ήταν παράνομα. Όσοι γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ
καταγεγραμμένου και μη καταγεγραμμένου ΑΕΠ καταλαβαίνουν. Και όσοι δεν
γνωρίζουν να πάνε να μάθουν αν και δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταλάβουν.
Επ’ αυτού, ας μου επιτραπεί μία παραπομπή από τον αγαπημένο μου Ησίοδο,
ο οποίος στο αριστούργημά του Έργα και Ημέρες (σσ. 293-297) γράφει τα εξής:
«οὗτος μὲν πανάριστος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσει, φρασσάμενος, τά κ᾽ ἔπειτα καὶ ἐς
τέλος ᾖσιν ἀμείνω· ἐσθλὸς δ᾽ αὖ καὶ κεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται· ὃς δέ κε μήτ᾽
αὐτὸς νοέῃ μήτ᾽ ἄλλου ἀκούων· ἐν θυμῷ βάλληται, ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἀχρῄος ἀνήρ».
Όποιος τα καταλαβαίνει από μόνος του είναι «πανάριστος», αλλά «ἐσθλὸς» και
εκείνος που «πίθηται». Ωστόσο, όσοι δεν καταλαβαίνουν (νοέη) από μόνοι τους,
αλλά «μήτ’ ἄλλου ἀκούων», αυτός είναι ἀχρῄος.
Απευθυνόμενος μόνο στους «ἄλλους ἀκούων», στα οικονομικά μία αύξηση
των φόρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την μεταπήδηση από τη νόμιμη στην
μη-νόμιμη (αφανή) οικονομία και τανάπαλι. Επίσης, μία θεσμική δυσκολία στην
έκδοση άδεια λειτουργίας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αφανή (κρυφή)
οικονομία. Οι οικονομολόγοι έχουν τρόπο να την καταγράψουν. Υπάρχει, αλλά
είναι κρυφή. Υπάρχει, αλλά είναι αφανής. Ένας τρόπος για να διαπιστωθεί αυτό
είναι όταν μειώνονται οι φόροι και εκλείπουν οι θεσμικές δυσκολίες. Όπως
αναφέρω παρακάτω, κάτι ανάλογο συνέβη με τα σχολεία αμέσως μετά την
κήρυξη της Ελληνικής επανάστασης.
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Τα παραπάνω αναδεικνύουν τη σκοπιά από την οποία εξετάζεται το θέμα
«Κρυφό Σχολείο» στην παρούσα εργασία, η οποία οργανώνεται σε πέντε μέρη,
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης εισαγωγής. Στο δεύτερο μέρος
εξετάζονται οι γενικές προϋποθέσεις που συντελούν στη δημιουργία παράνομων
σχολείων. Στο τρίτο μέρος αυτές οι προϋποθέσεις σχετίζονται με την ύπαρξη ή όχι
Κρυφών Σχολείων. Αναφερόμαστε στη μη διάψευση της υπόθεσης ότι υπήρχαν
κρυφά σχολεία την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο τέταρτο μέρος
κάνω ειδική αναφορά στα σαθρά επιχειρήματα των γελοίων αιτιών που δίνουν
μερικοί Έλληνες «επιστήμονες» της ιστορίας ορμώμενοι από το μένος τους
ενάντια στην Εκκλησία. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της εργασίας δίνονται τα
συμπεράσματα της εργασίας.
Πηγές
Οι «μαρτυρίες» προσώπων υπέρ οποιασδήποτε άποψης που επικαλούνται οι
γελοίοι της ιστορίας δεν έχουν καμία αξία αν δεν εντάσσονται μέσα σ’ ένα
θεωρητικό πλαίσιο κατά προτίμηση της αυστηρής μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί
η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση. Μάλιστα, για να αποφευχθεί η γελοιότητα του
επιχειρήματος ότι ο μύθος των κρυφών σχολείων εξυφάνθηκε μετά την καθιέρωση
του Ελληνικού Κράτους, όλες οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν εδώ θα έχουν
ημερομηνία πριν την ίδρυσή του, το οποίο το οριοθετώ με την υπογραφή της
Συμφωνίας του Λονδίνου, το 1830.
Ακόμη και οι δευτερογενείς πηγές που χρησιμοποιώ, λ.χ. του Ευαγγελίδη
(1936), έχουν πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών σε έγγραφα πριν το 1830.
Επίσης, οι τετράτομες «Πηγές» του Δασκαλάκη (1968) περιέχουν πλούσιο υλικό
που το βρήκα εξαιρετικά χρήσιμο στην τεκμηρίωση της τεράστιας λανθάνουσας
ζήτησης για ελληνική παιδεία που υπήρχε την περίοδο της οθωμανικής κατοχής.
Οι «Πηγές» αυτές αφορούν κείμενα στη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης και
συνεπώς δεν έχουν καμία σχέση με «ζωγραφιές» και «ποιηματάκια» που οι
γελοίοι ιστορικοί βρίσκουν «γελοία».
Ο Φιλήμονος (1834) αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο (Γ’ σσ. 53-74) στην παιδεία
από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση. Μάλιστα ως υποσημείωση παραθέτει
μακροσκελή επιστολή Έλληνα «πεπαιδευμένου και φίλου της εθνικής τιμής». Η
επιστολή ξεκινά από το ΙΔ’ αιώνα. Στην τρίτομο έργο του για την «Επιτομή της
Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος» που εκδόθηκε το 1839, ο Αμβρόσιος
Φραντζής ξεκινά την ιστορία του με την παιδεία των Ελλήνων εξ αρχαιοτάτων
χρόνων που αποτελεί τη βάση της παιδείας των κρατών της Ευρώπης ενώ στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία επικρατεί η αμάθεια.
Δεν βασίζομαι καθόλου στα απομνημονεύματα που αποτελούν μαρτυρίες
προσώπων που «έζησαν» τα γεγονότα (ωστόσο τα αναφέρω). Τα απομνημονεύματα
εκδόθηκαν πολύ αργότερα και εξυπηρετούσαν μικροσυμφέροντα της εποχής που
γράφτηκαν για αλλότριους και ιδιοτελείς σκοπούς. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι
του Εμμανουήλ Ξάνθου, του Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Αμβρόσιου
Φραντζή, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Φώτιου Χρυσανθόπουλου (Φωτάκου),
του Χριστόφορου Περραιβού, του Μακρυγιάννη, και του Νικόλαου Κασομούλη.
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Τα πιο πολλά από αυτά περιέχουν το δόλο της εξυπηρέτησης πρόσκαιρων
συμφερόντων και της προστασίας της υστεροφημίας τους. Τίποτε σημαντικό δεν
προκύπτει από αυτά εκτός από το ότι αυτοί οι πρωταγωνιστές τα έγραψαν. Αν τα
έγραψαν, διότι, όπως σωστά αναφέρει σε υποσημείωση ο Φίνλεϋ, πάμπολλες
«μαρτυρίες» γράφτηκαν υπό γραμματέων, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Φίνλεϋ
(2020/1861, Τόμος Β’, σ. 103), «Οὐδὲν ἐνόθευσε τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως περισσότερον ἤ ὴ φιλόδοξος εὐγλωττία σχολαστικῶν
γραμματισμένων». Αυτοί οι ίδιοι έγραψαν και τα απομνημονεύματα των
πρωτεργατών της Ελληνικής Επανάστασης. Σε ό,τι αφορά την παιδεία επί
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι αναφορές τους είναι ελάχιστες αφού
επικεντρώνεται στα οργανωτικά ζητήματα της ελληνικής επανάστασης και με
μεγάλες λεπτομέρειες στις πολεμικές και πολιτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν
καμία σημασία για την παρούσα ανάλυση.
Βασίζομαι κυρίως σε δύο βιβλία που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Και τα δύο
αποδόθηκαν στα ελληνικά από τον εκπληκτικό Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο
συγγραφέας του πρώτου βιβλίου είναι ο Θωμάς Γόρδων - Thomas Gordon (17881841) με τον τίτλο η «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως». Το βιβλίο
εκδόθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης το 2015, αλλά είχε
ήδη εκδοθεί το 1833 στα αγγλικά. Ο ίδιος ο Γόρδων ήταν εθελοντής στον
απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων και ήρθε από του πρώτους στην Ελλάδα τον
Αύγουστο του 1821. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι όλη η γραπτή ιστορία
της ελληνικής επανάστασης βασίζεται στην ιστορία του Γόρδωνος. Ο
οποιοσδήποτε θα διαβάσει τα βιβλία του Γεωργίου Φίνλεϋ και του Σπυρίδωνος
Τρικούπη αντιλαμβάνεται την επιρροή που είχε η ιστορία του Γόρδωνος. Ο
Τρικούπης μάλιστα κατηγορήθηκε και για αντιγραφή χωρίς παραπομπή. Ο Φίνλεϋ
αναγνωρίζει τον Γόρδωνα ως άριστο ιστορικό της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο συγγραφέας του δεύτερου βιβλίου ήταν ο Γεώργιος Φίνλεϋ - George Finley
(1799-1875) που έγραψε την «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» που
εκδόθηκε το 2020 (2η Έκδοση) από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ενώ είχε
εκδοθεί στα αγγλικά το 1861. Ο Φίνλεϋ ήρθε και αυτός στην επαναστατημένη
Ελλάδα το 1823.
Ούτε και αυτές τις πηγές εμπιστεύομαι, αλλά ούτε τις χρειάζομαι. Τις
χρησιμοποιώ με τον τρόπο που οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τα θεμελιώδη
δεδομένα (stylized facts). Πάνω απ’ όλα είναι η ορθολογική μέθοδος όπως αυτή
εφαρμόζεται από την οικονομική επιστήμη στην οποία βασίζομαι.
Συνεπώς, το ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί υπήρχαν τα κρυφά σχολεία την
περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας όταν τα ελληνικά σχολεία μπορούσαν να
λειτουργήσουν με νόμιμη άδεια; Γιατί κατέφευγαν στην παρανομία; Γιατί μερικές
περιοχές δεν είχαν καθόλου σχολεία αφού τα επέτρεπε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία και μόλις οι συνθήκες το επέτρεψαν αυτά «φούντωσαν» ακόμη και
στη διάρκεια της Επανάστασης της Παλιγγενεσίας (1821-1828); Το σαθρό
επιχείρημα των γελοίων ότι δεν υπήρξαν διότι επιτρεπόταν τα νόμιμα
καταρρίπτεται με το αντικειμενικό γεγονός της μη ικανοποίησης της εκρηκτικής
λανθάνουσας ζήτησης για παιδεία.
Γενικότερα, το μόνο ερευνητικό θέμα που έχει αξία να εξετασθεί είναι οι
παράγοντες (οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, τεχνολογικοί, κ.ά.) που συντελούν
στην συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων σχολείων; Σήμερα στην Ελλάδα
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υπάρχουν νόμιμα (με άδεια λειτουργίας) και παράνομα (κρυφά) σχολεία. Γεγονός
αναμφισβήτητο αποτελεί η συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων (κρυφών)
σχολείων. Τα κρυφά (παράνομα) σχολεία υπήρχαν τότε, υπάρχουν και σήμερα. Οι
αιτίες τους ίσως διαφέρουν. Το ερώτημα γιατί υπάρχουν παράνομα ή κρυφά
σχολεία εξετάζεται στο αμέσως επόμενο μέρος της εργασίας.
Γιατί Υπάρχει η Παράνομη Παιδεία;
Ευτυχώς εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ιστορική άγνοια
όταν αναφερόμαστε στο ζήτημα της υπακοής στους νόμους. Έναν νόμο δεν τον
παραβιάζεις, τον καταργείς ακόμη και με επανάσταση. Αυτό ζητούσε ο Ρήγας και
ο Ανώνυμος Έλλην. Αυτό ζητούσε και ο Αδαμάντιος Κοραής, και τόσοι άλλοι
πριν από αυτόν ευθύς αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το
1453. Φαίνεται ότι αποτελούσε γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι Έλληνες δεν
ξέχασαν την καταγωγή τους και τη γλώσσα τους. Ο Φίνλεϋ το θέτει ως εξής
(2020/1861, σ. 14):
… ἡ ἐπιρροή τους ἁπλώνεται πολύ πέραν ἀπὸ τὶς περιοχές ποὺ κατέχει ἡ φυλή τους,
γιατὶ οἱ Ἕλληνες ἱερεῖς καὶ οἱ Ἔλληνες δάσκαλοι ἔχουνε μεταφέρει τὴ γλῶσσα τους
καὶ τὶς ἰδέες τους στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας. Μ’αυτὸ τὸν τρόπο ἀναδειχτήκανε σαν ὁ ἀντιπροσωπευτικὸς
λαὸς τῆς Ἀντολικῆς Χριστιανοσύνης, καὶ βρίσκονται σὲ προέχουσα θέση ἀπέναντι
τῶν καταχτητῶν τους, τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων, ποὺ εἰσέβαλαν στὴν Εὐρώπη σὰν
ἀπόστολοι τῆς θρησκείας τοῦ Μωάμεθ. Οἱ Ἔλληνες, σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
ὑποταγῆς τους στὸ ζυγὸ ἐνὸς ξένου ἕθνους καὶ μιᾶς ἐχθρικῆς θρησκείας, ποτέ δὲν
λησμόνησαν ὅτι ἡ χώρα ποὺ κατοικοῦσαν εἴτανε ἥ χώρα τῶν προγόνων τους. Καὶ ἡ
σύγκρουσή τους μὲ τοὺς ξένους καὶ ἄπιστους κυριάρχους, κατά τή διάρκεια τῆς πιο
ταπεινωτικῆς δουλεὶας, προοιώνιζε ὅτι ἡ ἀντίθεση ἔπρεπε νὰ τελειώσει ἤ μὲ τὴν
καταστροφή τους, ἤ μέ ἀπελευθέρωση.

Ο ελληνισμός κάτω από τον οθωμανικό ζυγό παρανομούσε όταν λειτουργούσε
κρυφά σχολεία. Πόσο μάλλον όταν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα σχολεία
αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν νόμιμα. Μπορούσαν; Πότε αναγκάζονται
τα σχολεία να λειτουργούν παράνομα; Θα προσπαθήσω να απαντήσω σ’ αυτό το
ερώτημα με μια επιχειρηματολογία που θα φανεί αδόκιμη και χωροχρονικά
υπερβατική, αλλά πιστεύω χρήσιμη για το θέμα που εξετάζεται εδώ. Παράνομο
(κρυφό) είναι ένα σχολείο όταν:
(α) Δεν πληροί τις προϋποθέσεις, τυπικές και ουσιαστικές, για να αποκτήσει

νόμιμη άδεια και παρ’ όλα αυτά λειτουργεί. Την άδεια την δίνει κάποια
αρχή εξουσίας την οποία κάποιος ή κάποιοι μπορούν να αμφισβητούν ως
έχοντας αυτό το δικαίωμα. Μέρος της αμφισβήτησης της αρχής εξουσίας
είναι και η ανατροπή της ακόμη και δια των όπλων.
(β) Έχει νόμιμη άδεια, αλλά του απαγορεύεται να διδάσκει τα μαθήματα που
οι υπεύθυνοι του σχολείου επιθυμούν, λ.χ. η διδασκαλία της ελληνικής
ιστορίας απαγορευόταν στα τουρκοκρατούμενα Ιωάννινα μετά την
επανάσταση του 1821 ή και στη Σμύρνη πριν την εξάλειψη του
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ελληνικού στοιχείου που για κάποιους με πολύ στρυμωγμένο μυαλό
οφειλόταν στο πολύ στρίμωγμα. Παρ’ όλα αυτά το σχολείο δίδασκε τα
μαθήματα αυτά κρυφίως.
(γ) Οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες είναι τέτοιες που ενώ επιτρέπεται η
δια νόμου λειτουργία τους, εντούτοις προτιμούν την παράνομη (κρυφή)
λειτουργία για να μην γίνουν στόχος αντιπαθούντων και εχθρικά
προσκείμενων κοινωνικών ομάδων, λ.χ. φανατικοί μουσουλμάνοι ή
τοπικοί πολιτικοί παράγοντες την περίοδο της οθωμανοκρατίας. Η
ιστορία είναι γεμάτη από κάψιμο βιβλίων και κλείσιμο σχολείων.
(δ) Η παράνομη λειτουργία είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα αν
συνυπολογισθούν όλοι οι φόροι και ο κίνδυνος της επιβολής προστίμων
εφόσον αποκαλυφθεί. Πόσο μάλλον όταν μέσα στο πρόστιμο
συμπεριλαμβάνεται και η θανατική ποινή. Η πιθανότητα αποκάλυψης
της παράνομης δραστηριότητας εξαρτάται και από την τεχνολογία. Σ’
αυτή την περίπτωση δεν απαγορεύονται από τον νόμο, αλλά επιλέγεται η
παράνομη δραστηριότητα για εισοδηματικούς λόγους. Τα ιδιαίτερα
μαθήματα στην Ελλάδα είναι νόμιμα και μάλιστα υπάρχει η επιλογή του
εργόσημου. Ωστόσο είναι θεσμικά παράνομα για δασκάλους και
καθηγητές που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία. Οι άνθρωποι
καταφεύγουν στα σημερινά «Κρυφά Σχολεία».
Ποιος θέτει τους νόμους; Το κράτος· δηλαδή η εκάστοτε εξουσία.
Εφαρμόζονται πάντοτε οι νόμοι; Όχι φυσικά. Το θέμα αυτό εξετάσθηκε και θα
έλεγα εξαντλήθηκε στην Πολιτεία του Πλάτωνα και ουδέν έχω να προσθέσω επί
τούτου. Εξάλλου θα ήταν και ιεροσυλία. Ας εξετάσουμε τα παραπάνω υπό το
πρίσμα της οθωμανικής εξουσίας. Η εξέταση αυτή γίνεται στο επόμενο μέρος.
Γιατί Υπήρχαν Κρυφά Σχολεία επί Τουρκοκρατίας; Μία Ορθολογική
Προσέγγιση
Είναι σαφές ότι η ελληνική εκπαίδευση κυρίως τα τελευταία χρόνια της
οθωμανικής επικράτησης δεν αποσκοπούσε μόνο στην μόρφωση των Ελλήνων,
αλλά και στην εμπέδωση της μεγάλης ιδέας ότι κατάγονται από μία θεϊκή γενιά για να χρησιμοποιήσω μία ησιοδική έκφραση- που το μεγαλύτερο ιδανικό της
ήταν η ελευθερία.
Πώς λοιπόν μπορούν να αντέξουν τη σκλαβιά; Θα πρέπει να ξεσηκωθούν για
να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό ή οποιοδήποτε ζυγό. Ο Ρήγας το λέει
ξεκάθαρα: απελευθερωθείτε από τον οθωμανικό ζυγό. Η προτροπή του δεν
αφορούσε μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Τούρκους. Το ίδιο και ο Ανώνυμος
του Έλληνος που αναφέρω παρακάτω. Ο Κοραής βάζει την εκπαίδευση ως
προϋπόθεση: πρώτα μόρφωση και μετά από εκατό χρόνια χειραφέτηση διαφορετικά
ο οθωμανικός ζυγός θα αντικατασταθεί από έναν άλλο έστω και πιο ήπιο ζυγό. Επί
αυτού του θέματος, χωρίς να αναφέρει τον Κοραή, ο Γόρδων τον κατακεραυνώνει,
γράφοντας (2015/1833, Τόμος Α’, σ. 132):

19

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Παπανίκος: Τα Κρυφά Σχολειά Υπήρχαν, Αλλά Ήταν...

ΠΟΛΛΟΙ ΦΙΛΟΙ καὶ καλοθεληταὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀγῶνος εἶπον καὶ
ἔγραψαν ὅτι ἡ Ἐπανάστασις ἦτο πρόωρος, καὶ ὅτι μία ἄλλη ἑκατονταετηρίς
ἔπρεπε νὰ παρέλθη πρὶν οἱ Ἕλληνες ἀποπειραθῶσι νὰ διαρήξωσι τὰ δεσμά
των. Ἡ γνώμη αὕτη βασίζεται ἐπὶ τῆς πεποιθήσεως ὅτι, μὲ τὴν πάροδον
ἑκατὸν ἐπὶ πλέον ἐτῶν, ἡ γνῶσις καὶ ὁ πολιτισμὸς τόσον εὐρέως θὰ
διεδίδοντο, ὥστε νὰ καταστήσωσιν ἀσφαλῆ καὶ εὔκολον τὸν δρόμον πρὸς
χειραφεσίαν. Ἡμεῖς δὲν συμμεριζόμεθα τὴν δοξασίαν ταύτην, οὔτε τὰ
συμπεράσματά της παραδεχόμεθα, διὰ τοὺς ἑπομένους λόγους. Καίτοι εἶνε
ἀληθὲς ὅτι ἡ ἐκπαίδευσις συνεχῶς προέβαινε, καὶ ὅτι εἴς τινα μέρη τοῦ
Αἰγαίου Πελάγους καὶ τῶν ἀκτῶν τῆς Ἀσίας ὁ πλοῦτος καὶ τὸ ἐμπόριον εἶχον
κάμη ταχεῖαν πρόοδον, ἀλλ’ ὅμως εἰς τὴν ἠπειρωτικὴν Ἑλλάδα, ὅπου μόνον
ἐπιτυχὴς ἀντίστασις ἠδύνατο νὰ στηριχθῆ, οἱ ἀριθμοὶ τοῦ πληθυσμοῦ
μᾶλλον ὠλιγόστεθον ἐνῶ αἱ μεγάλαι ἐμπορικαὶ πόλεις ἐπαρουσίαζον αὖξησιν
Ἑλλήνων κατοίκων, εἰθιδμένων παιδιόθεν νὰ τρὲμωσιν εἰς τὴν θέαν
Τούρκου καταστροφὴ καὶ ἐρήμωσις ἐβάρυνον ἐπὶ τῶν τραχέων ἐκείνων, τῶν
οποίων τὸ ἀδάμαστον μῖσος κατὰ τῶν τυράννων των ἠδύνατο μόνον νὰ
βαστάση ἐπαναστατικὸν ἀγῶνα. Οἱ θηλυπρεπεῖς Χῖοι και Σμυρναῖοι,
ἀπολαύοντες τῶν ἡδονῶν τῆς Ἰωνίας, δυνατὸν νὰ ἐξέτεινον τὸ ἐμπόριόν των,
νὰ ἵδρυον σχολεῖα καὶ βιβλιοθήκας, ἀκόμη καὶ νὰ συνωμότουν ἀλλὰ τὴν
ἡμέραν τῆς δοκιμασίας, μόνον οἱ Εὐρωπαῖοι Ἕλληνες ἦσαν ἱκανοὶ να
χειρισθῶσιν ἀποτελεσματικῶς τὸ τουφέκιον καὶ τὸ ξίφος. Εἰς τὴν ἐπαρχίαν
τῆς Ῥούμελης, τὴν διακρινομένην διὰ τὸ ὑψηλόν φρόνημα τῶν ἰθαγενῶν της,
ἡ τυραννία ἐβίαζε τὸν χωρικὸν νὰ μεταναστεύση οἱ Σουλιῶται, τὸ ἄνθος τῶν
Ἀλβανῶν πολεμιστῶν, εἷχον ἐξωσθῆ ἐκ τῆς Ἠπείρου, οἱ ἀνδρειότατοι τῶν
Κλεφτῶν ἀρχηγοὶ ἀπὸ τοῦ Μορέως, καὶ οἱ Ἀρματωλοί εἶχον ἐξασθενήσει καὶ
ταπεινωθῆ μία ἄλλη βασιλεία ὡς ἡ τοῦ Ἀλὴπασα δὲν θὰ ἄφηνεν ἐπὶ τῆς
στερεᾶς σχεδὸν οὐδὲ στοιχεῖον ἀντιστάσεως. Καθολικῶς ἐν Ἀσία, ὡς και εἰς
τὰς πλείστας τῶν μεγαλειτέρων νήσων, ὑπῆρχε μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς
ἱκανὸς διὰ νὰ τηρῆ εἰς ὑποταγὴν τοὺς Ῥαγιάδες ἐν Κρήτη, τῆ ὡραιοτέρα
πασῶν, ἀφόρητος καταδίωξις ἐπλήθυνε τὰ παραδείγματα τῆς ἐξωμοσίας, καὶ
ἡ Κύπρος, ἡ δευτέρα κατὰ τὸ μέγεθος, ραγδαίως ἔχανε τοὺς κατοίκους της.
Παρεμπιπτόντως, η ιστορία δικαίωσε τον Αδαμάντιο Κοραή. Η ξενοκρατία
στην Ελλάδα εξέλιπε το 1974 και από τότε έχουν μείνει μόνο οι επιρροές της που
έτσι και αλλιώς πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για κάθε χώρα, μικρή
ή μεγάλη. Ο Σουλτάνος από τον Βασιλιά διέφερε σημαντικά μεν σε ό,τι αφορά το
άχθος της τυραννίας· ασήμαντα δε σε ό,τι αφορά την ιδέα της ανεξαρτησίας και
της ελευθερίας. Και για να μην φανώ «αγενής» προς τους «ευγενείς» να
επισημάνω ότι χάρις των ξενόφερτων βασιλιάδων η Ελλάδα κατάφερνε να
επεκτείνει τα γεωγραφικά της σύνορα. Από την αρχή του 1821 μέχρι τη σημερινή
της μορφή. Αυτό δεν οφείλεται στον ηρωισμό του ελληνικού λαού. Χάσαμε τους
Βασιλιάδες, αρχίσαμε να χάνουμε και Εθνικό Έδαφος. Και για να μην είμαστε
γελοίοι, τον Βασιλιά από την Ελλάδα τον έδιωξε η Χούντα μετά από μία δική του
ανοησία.
Η οθωμανική αυτοκρατορία γνώριζε ότι η ελληνική παιδεία στην επικράτεια
της δεν είχε σκοπό τη μόρφωση των ελληνόπουλων, αλλά την ανατροπή της. Το
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1806 δημοσιεύτηκε στην Ιταλία η Ελληνική Νομαρχία με υπογραφή «Ανώνυμου
του Έλληνος» αφιερωμένη στον Ρήγα που δεν άφηνε καμία αμφιβολία για τον
σκοπό της. Γράφει ο Ανώνυμος του Έλληνος «Ἡμεῖς δέ, ναὶ ἱερὰ Ἐλευθερία, μὲ
τοὺς ὀδόντας μας θέλομεν συντρίψει τὰς ἁλύσους μας, διὰ νὰ τρέξωμεν πρὸς
ἀπάντησίν σου. Εἶναι ἀδύνατον αἱ ἑλληνικαὶ ψυχαὶ νὰ κοιμηθοῦν πλέον εἰς τὴν
ληθαργίαν τῆς τυραννίας! Ὁ λαμπρὸς ἦχος τῶν ἀρμάτων των πάλιν θέλει
ἀκουσθῆ πρὸς κατατρόπωσιν τῶν τυράννων των, καὶ ταχέως».
Συνεπώς, ήταν απολύτως δικαιολογημένη η στάση του Σουλτάνου να κλείσει
και να κυνηγήσει τα σχολεία που υπονόμευαν την εξουσία του. Κάθε εξουσία το
ίδιο θα έκανε. Ας μου επιτραπεί μία αδόκιμη σύγκριση. Παράνομα σχολεία και
χώροι λατρείας λειτουργούν σήμερα στην Αθήνα από τους μουσουλμάνους
μετανάστες. Είμαι σίγουρος ότι σ’ αυτά διδάσκεται και η σκληρή γραμμή του
κορανίου και πολλοί θεωρούν ιερό τους καθήκον να προτρέπουν τους νέους στην
τιμωρία των «απίστων». Αν η ελληνική κυβέρνηση κλείσει αυτά τα σχολεία,
δικαιολογημένα θα το εκλάβουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι ως εκδίωξη και θα
προσπαθήσουν να βρουν τρόπους οργάνωσης κρυφών σχολείων. Πολύ πιθανόν
και να έχουν βρει. Εγώ περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας έχω δει μερικά.
Φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σημερινή Ελλάδα είναι τα κρυφά
σχολεία που λειτουργούν με τη μορφή των ιδιαίτερων που βολεύουν και τους
εκάστοτε «σουλτάνους» της ελληνικής κυβέρνησης και τους υπηκόους τους,
γονείς και δασκάλους του γένους. Τους «σουλτάνους», διότι αυξάνουν τους
δείκτες απόδοσης του δημόσιου και «δωρεάν» σχολείου που επιτυγχάνονται με τα
ιδιαίτερα μαθήματα των «κρυφών σχολείων» που πληρώνουν οι γονείς και
καρπώνονται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Στην περίπτωση αυτή τα κρυφά
σχολεία υπάρχουν, διότι πολλοί από αυτούς τους δασκάλους και καθηγητές
διδάσκουν στο δημόσιο και δεν δικαιούνται να λειτουργούν νόμιμα,
προσφέροντας ιδιαίτερα μαθήματα ή εργαζόμενοι σε φροντιστήρια με άδεια. Έτσι
έρχεται και βολικά, διότι δεν πληρώνουν και φόρους όπως και η πλειονότητα
αυτών που παραδίδουν ιδιαίτερα «κατ’ οίκον».
Το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτονόητο. Σωστά η οθωμανική αυτοκρατορία
κυνήγαγε τα ελληνικά σχολεία, διότι ήταν εστίες παρανομίας και υπονόμευσης
του καθεστώτος. Ο Γόρδων μας πληροφορεί ότι ένα απλό νεύμα του Σουλτάνου
αρκούσε να καταστρέψει διδασκάλους και να κλείσει τα σχολεία των Ελλήνων
(2015/1833, Τόμος Α’, σσ. 132-133):
Ἡ Ὕδρα ἐντούτοις, αἱ Σπέτσαι καὶ τὰ Ψαρὰ ἢκμαζον καὶ εἶχον ἀνέλθη εἰς
σπουδαιότητα ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν ἀλλ’ ὅμως ἀπὸ ποίαν λεπτὴν κλωστὴν
ἐξηρτᾶτο ἡ εὐδαιμονία των, ἥτις εἶχεν ἀρχίσει ἤδη νὰ ἐγείρη τὴν ζηλοτυπίαν
καὶ ἀπληστίαν τῶν δεσποτῶν των! Ἁπλοῦν νεῦμα τοῦ Σουλτάνου ἤρκει ἢ νὰ
καταστρέψη τοὺς διδασκάλους καὶ κεφαλαιούχους της Ἑλλάδος, νὰ κλείση
τὰ σχολεῖά των, καὶ νὰ καταλύση ὄλα τὰ κατὰ τόπους προνόμια, ἤ ἄλλως ν’
ἀναγκάση τοὺς Χριστιανοὺς νὰ λάβωσι τὰ ὅπλα ἀπροπαράσκευοι. καιρὸς ἄρα
ἦτο νὰ παραδεχθῶσι μέτρα πρὸς ἀντίστασιν, ἐνόσω τὸ ἔθνος κατεῖχε
βαθμόν τινα μαθήσεως ἡνωμένον μετὰ χρηματικῶν πόρων, ἀξιοσέβαστον
ναυτικὸν καὶ σῶμα ἀνδρῶν διατεθειμένω ν’ ἀντιμετωπίσωσι τοὺς
Ὀθωμανοὺς εἰς μάχην. Εἰς οἱανδήποτε περίοδον και ἄν ἐπεχειρεῖτο, ὁ
πόλεμος ἀναγκαίως θα συνεπέφερε σφαγὰς καὶ ἀτιμώσεις αἵτινες, ὁσονδήποτε
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ἔνοχοι καθ’ ἑαυτάς, ἤ προκαλοῦσαι κατακραυγὰς ἐκ μεροληπτικοῦ ζήλου, δὲν
ἦσαν πράγματι μελανώτεραι ἀπὸ τὰς πράξεις τὰς διαπραχθείσας ἐκατοντάκις
εἰς τοὺς ἐμφυλίους πολέμους τῆς Μεγάλης Βρετανίας, τῆς Γαλλίας καὶ
Γερμανίας, ὄπως καὶ εἰς τὴν πρόσφατον πάλην τῶν Ἱσπανῶν ἐναντίον τῆς
φιλοδοξίας τοῦ Ναπολέοντος.
Οι επισημάνσεις είναι δικές μου. Ο Γόρδων τα έγραφε πολύ πριν αρχίσουν οι
γελοίοι «βαθυστόχαστοι» Έλληνες ιστορικοί να πολεμούν την ύπαρξη των
Κρυφών Σχολείων. Ο Γόρδων συνδέει τη μόρφωση με την ένοπλη εξέγερση
ενάντια στους Οθωμανούς. Ο Σουλτάνος ορθολογικά συμπεριφερόμενος και με
την παραδειγματική αποτελεσματικότητα του ενός και μόνο νεύματος έκλεινε τα
σχολεία. Και φυσικά οι υπόδουλοι μπροστά στον κίνδυνο να τους κλείσει ο
Σουλτάνος τα νόμιμα σχολεία αντιδρούσαν πάντα ορθολογικά οργανώνοντας
παράνομα (κρυφά) σχολεία. Εδώ ολόκληρη Φιλική Εταιρεία οργάνωσαν, στα
σχολεία θα δυσκολευόταν; Φυσικά υπήρχε και η επιλογή να μην κάνουν τίποτε,
φοβούμενοι τους Οθωμανούς.
Μιας και το αναφέραμε, ο Σουλτάνος δεν διαψεύστηκε στην εκτίμηση του
ότι τα σχολεία και η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά απειλούσαν την κυριαρχία
του. Από τη δική του σκοπιά ήταν απολύτως ορθολογική η αντίδραση του να
κυνηγήσει και να κλείσει τα σχολεία που αυτός ο ίδιος είχε δώσει άδεια αφού εκεί
διδάσκονταν τα παιδιά το πως να τον ανατρέψουν. Σωστή ήταν και η ενέργεια του
να κάψει τα Ψαρά. Τώρα αν δεν του βγήκε είναι μία άλλη ιστορία. Λάθος
υπολογισμοί. Δηλαδή τι ήθελε ο Γόρδων να τους αφήσει ο Σουλτάνος να τον
υπονομεύουν! Νομίζω αδίκως τον κατηγορεί.
Η παραπάνω περικοπή από το τρίτομο βιβλίο του Γόρδων συνδέει την
εκπαίδευση με την οικονομική ακμή. Είναι γνωστό ότι το πιο σημαντικό εμπόδιο
στην παροχή υπηρεσιών παιδείας είναι τα οικονομικά. Επί οθωμανικής κατοχής οι
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ήταν άθλιες για όλους τους υπηκόους πόσο
μάλλον για τους λαούς που ήταν υποτελείς στον Σουλτάνο. Δικαίως φώναζε ο
Ρήγας για την απελευθέρωση όλων των λαών από τον οθωμανικό ζυγό που
συμπεριλάμβανε και τους Τούρκους. Τα μπέρδευε λίγο, διότι, ενώ ήταν υπέρ της
ανεξιθρησκείας, έβαζε πολύ «σταυρό» στους θούριους και στους όρκους του.
Ακόμη και σήμερα είναι δύσκολη η εκπαίδευση για λαούς που πεινάνε και
ανεμοδέρνονται από πόλεμο και καταπίεση. Σε απομονωμένα μέρη της Ελλάδος
όπως η Ρούμελη (συμπεριλαμβάνει και τη δική μου περιοχή της Ακαρνανίας)
ήταν αδύνατο να λειτουργήσει νόμιμο θεσμικό ελληνικό σχολείο, διότι όπως
αναφέρει ο Ευαγγελίδης οι προτεραιότητες των ανθρώπων ήταν η επιβίωση τους
(1936, Τόμος Α, σσ. 80-81):
Δυστυχῶς οἱ ᾄνθρωποι ἐσκέπτοντο πῶς νὰ σωθῶσι καὶ πῶς νὰ ζὴσωσι πολλῶ
μᾶλλον ἤ νὰ τολμήσωσι νὰ συναθροισθῶσιν ἐπί τό αὐτὸ νὰ συγκαλέσωσι
τοὺς παῖδας εἰς ἴδια μέρη πρὸς διδασκαλίαν διὰ τοῦτο πάντως ἀπαδοτέον τὸ
πρᾶγμα εἰς θείαν τινὰ οἰκονομίαν ἀποτυφλώσασαν τοὺς Τούρκους πρὸ τῆς
δειλῆς τὸ κατ’ ἀρχὰς καὶ εἴτε θαρραλεωτέρας ἐμφανίσεως σχολείων τινῶν, ἐξ
ὧν ἐπέλαμψεν ἡ πρώτη φαεινὴ ἀκτὶς τοῦ μετά την ἅλωσιν ἑλληνισμοῦ, ὅστις,
ἀποσβεσθεὶς ἐν τῆ κυρίως Ἑλλάδι,ιἔλαμψε φαεινός ἐν τῆ Ἑσπερία Εὐρώπη,
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δημιουργήσας τὴν ἀποκληθεῖσαν τρίτην Ἀναγέννησιν τῶν γραμμάτων και
τῶν ἐπιστημῶν.
Συνεπώς στην Ακαρνανία και ιδιαίτερα στο χωριό μου πολύ πιθανόν να
λειτουργούσε σχολείο στην Ι.Μ. της Αγίας Παρασκευής τον 18ο αιώνα. Από
μικρός που πήγαινα στο πανηγύρι της, ο εσωτερικός χώρος έμοιαζε με κρυφό
σχολείο. Όταν μετά είδα την απεικόνιση του Γαζή, αμέσως αυτή η εικόνα ήρθε
στο μυαλό μου. Όπως όλοι οι μαθητές έτσι και οι μαθητές του κρυφού σχολείου
της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής του χωριού μου δεν είχαν κανένα σεβασμό για την
υποδομή και τα κτίρια. Οι «αλήτες» μαθητές του κρυφού σχολείου της Ι.Μ. Αγίας
Παρασκευής έγραφαν στους τοίχους τον 18ο αιώνα κακά πράγματα για την
οθωμανική σκλαβιά. Είμαι σίγουρος ότι δεν είχαν την άδεια των οθωμανικών
αρχών. Ήταν ένα από τα πολλά άτυπα ή κρυφά σχολεία που λειτουργούσαν σε
όλη την επικράτεια. Πολύ πιθανόν πολλά από αυτά τα παιδιά να έπεσαν ηρωικά
στο Μεσολόγγι και σε άλλες μάχες όπως με όνομα και επώνυμο τα αναφέρει ο
Τσατσάνης (1984).
Εκτός από το Σουλτάνο, το ελληνικό σχολείο είχε να αντιμετωπίσει και τον
φόβο των φανατικών Οθωμανών. Φανατικοί δεν λείπουν ποτέ από καμία χώρα
και κοινωνία. Γράφει ο Ευαγγελίδης (1936, σ. 72) με πολύ προσεκτικό τρόπο το
εξής:
Το δε πασίγνωστον σχολικό ασμάτιον: Φεγγαράκι μου λαμπρό … δεικνύει
ημίν προδήλως ότι την νύκτα, μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, εκ
φόβου πιθανώς των Τούρκων, εγίνετο διδασκαλί, τουθ’όπερ προσεπικυροί
και το άλλον δίστιχον, εν ω ο μαθητής εικονίζεται ότι: βαστά εικόνα και
χαρτί, κερί και καλαμάρι κι’ ηξέφυγε του το κερί κι’ έκαψε το χαρτί του.
Ή έμφαση είναι δική μου. Η ερμηνεία που δίνω στο παραπάνω είναι ότι
στους φανατικούς και αμόρφωτους Τούρκους δεν άρεσε να μαθαίνουν γράμματα
όχι μόνο τα ελληνόπουλα, αλλά και τα δικά τους τα παιδιά. Συνεπώς, δεν βλέπω
κάτι το παράδοξο στο να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία αυτών
των σχολείων τα οποία κατέφευγαν να λειτουργούν κρυφά παρ’ όλο που ο
Σουλτάνος δεν τα απαγόρευε. Δεν έφταιγε η οθωμανική αυτοκρατορία και ο
Σουλτάνος -που πολλοί προσβάλλονται αν τον θίξουμε-, αλλά ο τουρκικός
αγράμματος όχλος που παρεμπόδιζε το έργο των ελληνικών σχολείων. Μπορεί
και ο ελληνικός αγράμματος όχλος να εμπόδιζε την παιδεία των ελληνοπαίδων
κυρίως των κοριτσιών που ήταν έτσι και αλλιώς απαγορευτική. Λογική συνέπεια
η παρανομία. Για να το δέσω και με την ιδεολογία των γελοίων Ελλήνων
ιστορικών πολύ πιθανόν οι αμόρφωτοι Τούρκοι και Έλληνες που δεν ήθελαν τα
σχολεία ήταν ακροδεξιοί. Πρόγονοι των χρυσαυγιτών και των γκρίζων λύκων.
Ο Μύθος περί του «Μύθου» των Κρυφών Σχολείων
Όπως ανέφερα, υπάρχουν Έλληνες «ιστορικοί» που κυρίως δια δύο λόγους
θέλουν να «αποδείξουν» ότι τα κρυφά σχολεία ήταν μύθος ή θρύλος. Τα σαθρά
τους επιχειρήματα είναι ότι ο μύθος του κρυφού σχολείου καλλιεργήθηκε (α) για
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να αποδείξει ότι ο Ελληνισμός υπέφερε κάτω από τον τουρκικό ζυγό που δεν
άφηνε τα ελληνόπουλα να μορφωθούν και (β) η εκκλησία διαδραμάτισε
σημαντικό λόγο στη διατήρηση των ελληνικών γραμμάτων και εκπαίδευσης των
ελληνόπουλων.
Και αυτό το λένε προοδευτική προσέγγιση, γελοιοποιώντας κάθε έννοια
προοδευτισμού. Η προοδευτική προσέγγιση στηρίζεται στην επιστημονική αλήθεια.
Και οι αναλύσεις περί του μύθου του κρυφού σχολείου ούτε επιστημονική είναι
ούτε και αληθής. Θα μπορούσε να ήταν μη επιστημονική, αλλά ειλικρινής.
Το αν υπέφερε ή όχι ο ελληνισμός και όλοι οι άλλοι υπόδουλοι το ανέλυσα
προηγούμενα. Εδώ θα αναφερθώ στο δεύτερο επιχείρημα που αφορά το ρόλο της
εκκλησίας. Μας ενημερώνει ο Ευαγγελίδης για τα ακόλουθα (1936, Τόμος Α, σσ.
80-81):
Ἡ ἐπὶ τῶν Βυζαντινῶν χρόνων Οἰκουμενικὴ Σχολὴ ἤ οἰκουμενικόν
Φροντιστήριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετονομασθεῖσα Μεγάλη Σχολὴ
τοῦ Γένους, ἀνιδρὺθη καὶ αὖθις ὑπὸ Ματθαῖον τὸν Καμαριώτην, ὠς εἴπομεν,
καὶ οἱ καρποὶ αὐτῆς δαψιλεῖς ἐγένοντο, καὶ ἐκ τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς
ἐλαμβάνοντο οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἀλλοι πατριαρχικοὶ ὀφφικιοῦχοι και
βραδύτερον καὶ λειτουργοὶ τῆς ὑψηλῆς Πύλης. Οἱ τοιοῦτοι δ’ ἄνδρες ἐν τῆ
συνοικία Φαναρίω τοῦ Βυζαντίου διαμένοντες ἀπὸ τοῦ 1603, περὶ τὸ
Πατριαρχεῖον, ὡς περί τι ἐθνικὸν, πολιτικὸν καὶ πνευματικὸν κέντρον,
ὠνομάσθησαν Φαναριῶται. Μετ’αὐτὴν, πολλῶ ὕστερον, ἱδρύθησαν αἱ
σχολαὶ τῆς Θεσσαλονίκης, τῶν Ιωαννίνων, τῆς Πάτμου, τῆς Ἄρτης, τῆς Χίου,
τῆς Δημητσάνης, τῆς Βερροίας, τῆς Σμύρνης, τῆς Κύπρου, τῆς Τραπεζοῦντος,
τῆς Κοζάνης, τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Ῥόδου, καὶ εἴ τινος ἄλλης. Τὰ συστάντα τότε
σχολεῖα ἧσαν τὸ μὲν κοινὰ, τὸ δὲ ἀνὠτερα, φέροντα διάφορα κατὰ τὸ
μᾶλλον ᾔ ἦττον πρόφορα ὀνόματα: Ἀκαδημία, Λύκειον, Μουσεῖον,
Ἑλληνομουσεῖον, Παιδαγωγεῖον, Φροντιστήριον, Ὁμακόιον, Γυμνάσιον,
Σχολεῖον, Σχολή.
Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἦσαν μικρά καὶ ταπεινά ἐν μὲν ταῖς μεγαλοπόλεσι παρὰ
τοῖς μητροπολιτικοῖς μεγάροις, ἐν δὲ ταῖς κωμοπόλεσι καὶ τοῖς χωρίοις παρά
τοῖς ἰεροῖς ναοῖς καὶ ταῖς παρακειμέναις Μοναῖς, ὡς ἀναφέρεται ἐν τοῖς
σωζομένοις ἐγγράφοις παρὰ τῶ Μαρτίνω Κρουσίω και Στεφάνω Γερλαχίω,
οἵτινες ἐν’τῆ «Τουρκογραικία» πλείστας ὅσας πληροφορίας περί τῶν
σχολείων παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἕχουσιν, οἱον, ὅτι, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ σχολεῖα
ταῦτα διευθύνονο ὑπὸ ἱερέων ἢ μοναχῶν, διδασκόντων, μετὰ τὴν ἐπὶ τῆς
πινακίδος και τῆς
φυλλάδας διδασκαλίαν της ἀλφαβήτου και τοῦ
συλλαβισμοῦ, ἐκκλησιαστικά τινά βιβλία ὡς ἀναγνωστικά: Ὀκτώηχον,
Ἀπόστολον, Ψαλτήριον, Ὡρολόγιον καὶ ἁρίθμησιν, λογοριυμητικὴν καὶ
γραφήν ὑπό τὴν ἐπιτηδειγμήν (δειγμή, ἐπειδειγμή) τοῦ διδασκάλου. Ἡ
διδασκαλία ἐγίνετο ἐπὶ ψάθης, προβεᾶς ἦ τάπητος των μαθητῶν καθημένων
μετὰ μαθητριῶν, πρῶτος δ’εἰσήγαγεν ἐν Βλαχία θρανία ὁ διδάσκαλος τοῦ
Γένους Γ. Γεννάδιος.
Η παραπάνω περικοπή μας δίνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της
συνάρτησης παραγωγής της ελληνικής παιδείας στη διάρκεια του οθωμανικού
ζυγού. Η εκκλησία όχι μόνο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της
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ελληνικής γλώσσας και παιδείας, αλλά ήταν ο μόνος θεσμός που μπόρεσε να
διατηρήσει την ελληνική παιδεία για δύο λόγους. Όπως σαφώς μας πληροφορεί
ο Παπαρρηγόπουλος (1887, 5ος Τόμος, σσ. 451-470), οι λόγιοι της εποχής την
«κοπάνησαν» για την Εσπερία, αφήνοντας τον υπόδουλο ελληνισμό χωρίς
διδασκάλους. Στην ιστορία του Φιλήμονος (1834), που ήδη ανέφερα, ο ανώνυμος
πεπαιδευμένος Έλληνας αναφέρει, στην σ. 55, ότι «Αἱ κατακτήσεις τῶν
Ὀθωμανῶν και η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως εβίασαν όλους τους τότε
πεπαιδευμένους Έλληνας να καταφύγωσιν εις την Ιταλίαν». Τους ακολούθησαν
και οι προύχοντες που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική παιδεία
στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Πάντως και αυτοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο
προβάλλοντας τα ελληνικά γράμματα που κατά μία ευτυχή συγκυρία η Ευρώπη,
μετά το 1500, διψούσε για ελληνική γνώση.
Απέμειναν οι παπάδες και οι ιεράρχες που δίδασκαν τα ελληνόπουλα μόνοι
τους γιατί απλά δεν υπήρχαν άλλοι δάσκαλοι διαθέσιμοι. Αυτή γνώριζαν
στοιχειώδη ανάγνωση και γραφή όπως τόσο σοφά απεικονίζεται στο μυθιστόρημα
του Κοραή ο Παπατρέχας που μπορεί να ήταν και πραγματική ιστορία. Όλα τα
άλλα περί ρόλου της εκκλησίας και ιεραρχών στη διάρκεια του οθωμανικού ζυγού
είναι εκ του περισσού. Τα αναφέρει ο ίδιος ο Παπαρρηγόπουλος στο μνημειώδες
έργο του που τόσο δικαιώθηκε με την ανάλυση περί συνέχισης του ελληνισμού
από τις σύγχρονες αναλύσεις DNA. Γράφει ο Παπαρρηγόπουλος τα εξής (1887,
5ος Τόμος, σ. 501):
Τοιουτοτρόπως ἐξηυτελίσθη προϊόντος τοῦ χρόνου ἡ ἐκκλησία ἡμῶν, ἐξ
αἰτιῶν ποικίλων, καὶ πρὸς ταῖς ἄλλαις διὰ τὰς ἁμαρτὶας τῶν ἰδίων αὑτῆς
λειτουργῶν. Εἵδομεν ὅμως ὅτι οὐκ ὀλίγοι τῶν πατριαρχῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν
ὄσοι συνεκρότουν τὴν περὶ αὐτοὺς ἱερὰν σὺνοδον, ἀνεδείχθησαν ἄξιοι τῆς
μεγάλης αὑτῶν ἐντολῆς, καὶ ἀνεφέραμεν ἀποδείξεις περὶ τούτου λαμπράς, εἰς
ἅς εὐχαρίστως προςτιθέμεθα και ἄλλας. Τινὲς ἐπρονόησαν περὶ τῆς κοινῆς
ἐκπαιδεύσεως, μάλιστα ἀπὸ τῆς 17 καὶ ἰδίως ἀπὸ τῆς 18 ἑκατονταετηρίδος
καὶ ἐφεξῆς. Ἐπὶ τῆς δευτέρας αὑτοῦ πατριαρχίας ὁ σοφὸς Κύριλλος ὁ
Λούκαρις, 1624, συνέστησε το πρῶτον ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐλληνικὸν
τυπογραφεῖον. Τὸ τυπογραφεῖον τοῦτο ἠγοράσθη ἐν Λονδίνω ὑπό τοῦ
Κεφαλλῆνος μοναχοῦ Νικοδήμου Μεταξᾶ, ὅςστις, κομίσας αὐτὸ εἰς τὴν
βασιλεὺουσαν, εἰργὰσθη αὐτόθι ἐπί τινα χρόνον πρὸς φωτισμὸν τοῦ.
ὀρθοδόξου πληρώματος, ὐπὸ τὴν προστασίαν τοῦ πατριάρχου. Ἀλλἀ
δυστυχῶς οἱ Ἰησουΐται ἐπέτυχον διὰ τῶν συκοφαντιών αὐτῶν τὴν ὑπὸ τῆς
ἐξουσίας καταστροφὴν τοῦ καταστήματος τοὺτου.
Η παραπάνω περικοπή λέει τα αυτονόητα που ισχύουν και σήμερα. Πρώτον,
το ράσο δεν κάνει τον παπά. Λειτουργοί της εκκλησίας περιέπεσαν σε αμαρτίες.
Αυτό είναι το δέντρο που οι αγράμματοι νέο-Έλληνες γελοίοι «ιστορικοί»
προσπαθούν να το εμφανίσουν ως δάσος. Σημασία έχει ότι η κορυφή της
Εκκλησίας έπαιξε ηγετικό ρόλο.
Ο μύθος περί του μύθου του κρυφού σχολείου δύσκολα εξυφαίνεται από τους
γελοίους ιστορικούς της σύγχρονης Ελλάδος που έχοντας έλλειψη σοβαρής
παιδείας και ερευνητικής μεθοδολογίας και χάριν μιας ιδιότυπης πολιτικής
εξυπηρέτησης ανοήτως δεν αποδέχονται τον πολύ σημαντικό ρόλο της εκκλησίας
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στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής παιδείας στη διάρκεια
της σκλαβιάς των τετρακοσίων χρόνων.
Γιατί η εκκλησία; Η απάντηση είναι απλή και στηρίζεται στην οικονομική
προσέγγιση. Το κόστος ήταν μικρό σε σχέση με το όφελος. Η εκκλησία ήταν η
μόνη που είχε το δικαίωμα να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες με άδεια του
Σουλτάνου. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Διαίρει και βασίλευε. Ο Σουλτάνος σοφώς
ποιώντας δεν θα ήθελε ποτέ να διώξει τους χριστιανούς του και να τους ρίξει στην
αγκαλιά των δυτικών χωρών.
Συνεπώς η εκκλησία είχε τη νόμιμη άδεια. Εκτός από άδεια χρειάζεσαι και
μέσα. Ένα σύστημα εκπαίδευσης για να λειτουργήσει χρειάζεται κτιριακή
υποδομή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπνάδα και μεγάλη ικανότητα στην ιστορική
έρευνα για να συνάγει και ο πιο αδαής το συμπέρασμα ότι οι εκκλησίες κατά
πρώτο λόγο και τα μοναστήρια κατά δεύτερο χρησιμοποιούνταν ως σχολικά
κτίρια όπως αναφέρει ο Ευαγγελίδης στην παραπάνω περικοπή.
Οι χώροι αυτοί ήταν άμεσα διαθέσιμοι και οι οικονομίες σκοπού επέβαλλαν
τη χρησιμοποίησή τους ως «πολυχώρους». Πρώτον, ως χώροι λατρείας, δεύτερον
ως σχολεία και μετά ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Μάλιστα, μετά την απελευθέρωση
της Αθήνας, χώροι λατρείας των μουσουλμάνων (τζαμιά) χρησιμοποιήθηκαν ως
ελληνικά σχολεία με τη συνδρομή των μονών Πεντέλης, Πετράκη, Καισαριανής
και Βρανά (Δασκαλάκης, 1968, σσ. 58-59). Και εδώ είναι μέτοχος η εκκλησία. Αν
μην τι άλλο δείχνει τη λανθάνουσα ζήτηση για ελληνική εκπαίδευση των
υπόδουλων και το σημαντικό ρόλο της εκκλησίας.
Εκτός από τις εκκλησίες το οικουμενικό πατριαρχείο έκτισε σχολεία σε όλη
της την επικράτεια όπως αναφέρει η παραπάνω περικοπή με τη συνδρομή και
πολλών πλούσιων Ελλήνων.
Ποιος δίδασκε στα σχολεία αυτά; Η παραπάνω περικοπή είναι σαφής ότι οι
ιερείς και μοναχοί ήταν οι δάσκαλοι για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχαν
άλλοι. Και μετά την απελευθέρωση πάλι παπάδες χρησιμοποιούταν ως δάσκαλοι
που ως πρακτική ακολουθήθηκε δεκαετίες αργότερα μέχρι και τα μέσα του
εικοστού αιώνα. Και εγώ είχα παπά-δάσκαλο όταν πήγαινα γυμνάσιο.
Εκτός από άδεια λειτουργίας, κτίρια, και δασκάλους χρειάζεσαι και διδακτική
ύλη. Και αυτή τη διέθετε η εκκλησία την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τα παιδιά
χρησιμοποιούσαν εκκλησιαστικά βιβλία για να μάθουν ανάγνωση όπως μας
ενημερώνει ο Ευαγγελίδης με την παραπάνω περικοπή. Ήταν το πιο εύκολο και
φθηνό εκπαιδευτικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυία
για να κατανοήσει κάποιος ότι οι περικοπές του ευαγγελίου μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό υλικό. Ακόμη χρησιμοποιούνται.
Όλα αυτά θέλουν χρήματα και η ανερχόμενη τάξη των Ελλήνων εμπόρων
συσσώρευε πλούτο που χρησιμοποιήθηκε για την στήριξη της παιδείας των
Ελλήνων. Δικαίως ο Φίνλεϋ (2020/1861, σ. 46) γράφει ότι «Η παιδεία οφείλει τα
περισσότερα στους εμπόρους και τους κληρικούς».
Απέμειναν τα λειτουργικά κόστη και η εύρεση μαθητών. Αυτό το θέμα είναι
άλλου παπά ευαγγέλιο. Αυτά τα κανόνιζαν οι γονείς που σε πολλές περιπτώσεις
μπορεί να μην έστελναν τα παιδιά τους στα σχολεία για οικονομικούς λόγους,
αλλά και για τον φόβο των Τούρκων.
Πώς λοιπόν καλλιεργήθηκε ο μύθος ότι δεν υπήρχαν κρυφά σχολεία; Η
διαστρέβλωση της αλήθειας οφείλεται στην εφαρμογή ενός υποδείγματος
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ανάπτυξης των κοινωνιών που επιφυλάσσει άλλους ρόλους σε τάξεις και θεσμούς
από αυτούς που κανείς μπορεί να συμπεράνει από την ύπαρξη του κρυφού
σχολείου. Αν τα κρυφά σχολεία διαψεύδουν αυτή τη θεώρηση, τότε το σύμπαν
έχει συνωμοτήσει ενάντια τους ισχυριζόμενο ψευδώς ότι υπήρχαν. Δυστυχώς,
αυτή η γελοία προσέγγιση άφησε χώρο σε άλλους ηλίθιους να καρπωθούν
ιδεολογικά το ρόλο της εκκλησίας και του κρυφού σχολείου κυρίως για
εθνικιστικούς λόγους. Το σύστημα βρίσκεται σε μία πλήρη ισορροπία στην
τραμπάλα της γελοιότητας.
Οι γελοίοι της εξύφανσης του ιστού του μύθου της ανυπαρξίας των κρυφών
σχολείων στηρίζονται σε μία θεωρητική προσέγγιση που είναι από παντού
διάτρητη και κάθε φορά που προσπαθούν να σώσουν τα προσχήματα οδηγούνται
σε ακόμη περισσότερες γελοιότητες. Στα «σκουπίδια» των ψευδόεγκυκλοπαιδειών του διαδικτύου βρίσκεις πολλά «μαργαριτάρια» επιστημονικών
γελοιοτήτων, διότι αντί να διαψεύδουν την βασική τους υπόθεση ότι δεν υπήρχαν
κρυφά σχολεία την ενισχύουν. Ας παρουσιάσω μερικά από αυτά.
Γράφουν ότι τα σχολεία δεν διώκονταν συστηματικά. Δηλαδή δεν αποκλείει
τη μη συστηματική δίωξη. Μήπως η μη συστηματική δίωξη δεν θα είχε το ίδιο
αποτέλεσμα; Και επειδή αυτό δεν μπορεί να πείσει υπάρχουν μερικοί, που ήδη
ανέφερα, που τον μύθο τον κάνουν θρύλο και επιχειρηματολογούν ότι το Κρυφό
Σχολείο δεν ήταν συστηματικό διδακτήριο, αλλά εξέφραζε τους πόθους του λαού
για απελευθέρωση. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα διδακτήρια ήταν αντισυστημικά.
Δεν είχαν ταμπέλα απέξω, λ.χ. 16ο Κρυφό Σχολείο και κανείς δάσκαλος στη
φορολογική του δήλωση δεν δήλωνε ότι το εισόδημα του προερχόταν από Κρυφό
Σχολείο. Ούτε και σήμερα το κάνουν.
Και αφού δεν μπορούν να πείσουν ότι η οθωμανική αυτοκρατορία προέβαινε
κατά το δοκούν σε διώξεις της ελληνικής παιδείας καταφεύγουν στο γελοίο
επιχείρημα ότι αυτό δεν γινόταν μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους
μουσουλμάνους. Δηλαδή ενισχύεται το επιχείρημα ότι υπήρχαν οι αντικειμενικές
αιτίες για να υπάρχουν κρυφά σχολεία. Τώρα αν δεν υπήρχαν μουσουλμανικά
αυτό οφείλεται ακόμη και σήμερα στη διαφορετική εισοδηματική ελαστικότητα
ζήτησης για μάθηση που πάμπολλες μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι διαφέρει από
λαό σε λαό. Ακόμη και σήμερα η ελληνική ελαστικότητα ζήτησης για μάθηση ως
προς το εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι για τον τουρκικό λαό. Δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα σ’ αυτό. Το πώς διαθέτει κάθε λαός το εισόδημα του
και τον ελεύθερο χρόνο του, δηλαδή τη σχόλη του από την οποία προέρχεται και
η παγκόσμια λέξη σχολείο, είναι θέμα προτιμήσεων και ουδέν μεμπτό επ’ αυτού.
Πολλοί γελοίοι αναγνωρίζουν την μεγάλη αύξηση των νόμιμων σχολείων στο
τέλος του 18ου αιώνος και στην αρχή του 19ου και το συνδέουν σωστά με την
αύξηση του εμπορίου και του πλούτου των Ελλήνων. Αυτό σημαίνει ότι η
εισοδηματική ελαστικότητα για παιδεία των Ελλήνων ήταν και είναι υψηλή.
Εκείνο που ξεχνούν είναι έναν άλλο πιο σημαντικό παράγοντα. Την ίδια περίοδο
καταρρέει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και εκ των πραγμάτων χάνει το έλεγχο
της επικράτειας της, ιδιαιτέρως μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το
1774. Συνεπώς μία ισχυρή οθωμανική αυτοκρατορία δεν επέτρεπε τα σχολεία.
Μία ανίσχυρη τα επέτρεψε, διότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Δύο είναι συνεπώς οι παράγοντες. Από την πλευρά της ζήτησης έχουμε την
επίδραση του εισοδήματος (πλούτου) και από την πλευρά της προσφοράς έχουμε
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τη θεσμική αλλαγή στην έκδοση νόμιμων άδειων λειτουργίας. Ένας πρωτοετής
οικονομολόγος αν του το βάλεις ως άσκηση θα προβλέψει αύξηση της νόμιμης
παιδείας ανάλογης του πλούτου. Επί αυτού του θέματος θα ήθελα να επισημάνω
αυτό που αναφέρει ο Σπυρίδων Τρικούπης στην πρώτη παράγραφο του προοιμίου
του στην τετράτομο έργο του για την ελληνική επανάσταση που η δεύτερη
έκδοση δημοσιεύτηκε το 1860. Μας λέει ο Τρικούπης το εξής:
ἈΔΥΝΑΤΟΝ νὰ διατηρηθῆ ἀμετάβλητος, ἡ πολιτικὴ θέσις δύο ἐθνων,
κατοικούντων ἔνα και τὸν αυτὸν τόπον, ὅταν τὸ μὲν δεσπόζον διαμένη
στάσιμον, τὸ δὲ δεσποζόμεντον προοδεύη. Ἡ πολιτικὴ των ἐθνων τούτων
μεταβολὴ καθίσταται ἔτι μᾶλλον βεβαία ἀν τὰ ἔθνη ταῡτα ἔχωσι διάφορον
καταγωγήν, πρεσβέβευωσι διάφορον θρησκείαν, λαλῶσι διάφορον γλῶσσων
ζῶσι μακρὰν πάσης πρὸς ἄλληλα συγγενικῆς επιμιξίας. Θεωρῶνται
ἀμοιβαίως ὼς βέβηλα καὶ μισῶνται.
Και όπως το συνήθιζε ο Τρικούπης να κλέβει ιδέες και έργα άλλων χωρίς
αναφορά έτσι και εδώ δεν παραπέμπει στον Θουκυδίδη. Το εντυπωσιακό ωστόσο
είναι ότι αυτό έγινε γνωστό, 150 χρόνια αργότερα, ως η «Παγίδα του Θουκυδίδη».
Σε οικονομικούς όρους, αυτό που μας λέει ο Τρικούπης είναι ότι οι Έλληνες και
οι Τούρκοι είχαν διαφορετική εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για πολλά
αγαθά και υπηρεσίες όπως της παιδείας και της ελευθερίας. Το ίδιο ακριβώς
επισημαίνει και ο Φίνλεϋ (2020/1861, Τόμος Α’, σ. 61). Από όλους τους λαούς οι
Έλληνες έδωσαν μεγάλη σημασία «εἰς τὴν γνῶσιν τῶν γραμμάτων». Και
παρακάτω στη σ. 146 συνδέει την παιδεία με την ελευθερία «Ἡ ἐκπαίδευσις
μεταξὺ τῶν Ἐλλήνων ὑπῆρξεν ὁ κῆρυξ τῆς ἐλευθερίας».

Συμπεράσματα
Η συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων δραστηριοτήτων είναι ένα γεγονός
που η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση έχει μελετήσει επαρκώς αναπτύσσοντας
μία μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί και στην συνύπαρξη των παράνομων
(κρυφών) και νόμιμων σχολείων την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Η
ύπαρξη νόμιμων σχολείων την περίοδο της τουρκοκρατίας με κανένα τρόπο δεν
αποτελεί τεκμηρίωση της μη ύπαρξης των Κρυφών Σχολείων. Η εργασία αυτή,
χρησιμοποιώντας μία οικονομική προσέγγιση, αναλύει την ύπαρξη των Κρυφών
Σχολείων με τον ίδιο τρόπο -τηρουμένων των αναλογιών- που κάποιος θα ανέλυε
τα σημερινά «κρυφά» σχολεία στην ελληνική επικράτεια. Επί Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας λεγόταν Κρυφά Σχολεία. Επί σημερινής Ελληνικής Δημοκρατίας
λέγεται παραπαιδεία. Όσο δεν υπάρχει η παραπαιδεία σήμερα στην Ελλάδα ή
γενικότερα η παραοικονομία, άλλο τόσο δεν υπήρχαν Κρυφά Σχολεία στα
τετρακόσια χρόνια του Οθωμανικού ζυγού. Τα πολλά φληναφήματα των
Ελλήνων «ιστορικών» περί μύθου ή θρύλου των Κρυφών Σχολείων ανήκουν στα
γελοία που αναφέρει ο Εκαταίος.
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Kryfa Scholia Existed but they were Illegal
Gregory T. Papanikos
President
Athens Institute for Education and Research, Greece
This paper argues that kryfa scholia did exist but they were illegal.
Documentation is simple and is based on an economic theoretical model of
rational reaction of all stakeholders which explains the coexistence of legal and
illegal production activities like the demand and supply of educational services
under different regimes, e.g., tyranny or democracy. The conclusion which
emerges from this theoretical analysis is that under certain conditions, which
are far from being unrealistic, legal schools can coexist with illegal schools.
More interesting is the conclusion that under all regime types the cohabitation
of legal and illegal (kryfa) schools is the rule. The paper concludes that this was
the case under the Ottoman rule.
Keywords: Greek revolution, Ottoman Empire, illegal schools (kryfa scholia),
Greek education, church.
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Επιστημονικό Άρθρο
Ιωάννης Καποδίστριας: Ένα Αίνιγμα
Νικόλαος Ν. Πατρίκιος, Καθηγητής & Ομότιμος Πρύτανης,
Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, Η.Π.Α.
Μια σύντομη επισκόπηση της καριέρας του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου
ηγέτη μιας ελεύθερης Ελλάδας, παρέχει ένα πλαίσιο για να υποστηρίξει ότι ήταν
αινιγματική προσωπικότητα στις εσωτερικές υποθέσεις καθώς θεωρείται
ταυτόχρονα ως ιστορικά σημαντικός αξιωματούχος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
ως νεωτεριστής που επιδίωξε να αναπτύξει το νέο ελληνικό έθνος-κράτος και,
όπως απεικονίζεται από τον Νίκο Καζαντζάκη στο έργο του, ως ένας ιδεαλιστής
ενδιαφερόμενος για τη δικαιοσύνη που διατηρεί τις θέσεις του ενόψει σημαντικής
σύγκρουσης.
Λέξεις κλειδιά: Καποδίστριας, σύνταγμα, κυβερνήτης, Ελληνική ανεξαρτησία,
υπουργός εξωτερικών

Εισαγωγή
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης της μιας ελεύθερης
Ελλάδας, αποτελεί αίνιγμα, κάτι που τον καθιστά μια συναρπαστική ιστορική
προσωπικότητα. Χωρίς αμφιβολία αποτελεί ένας σημαντικός ιστορικός ηγέτης
(Beaton, 2019). Αλλά έχει επίσης θεωρηθεί εκσυγχρονιστής και μάλιστα ιδεαλιστής
(Woodhouse, 1981, Lambropoulos, 2008). Στην παρούσα εργασία, θα υποστηριχθεί
ότι ήταν και τα τρία. Αυτή είναι μια οπτική ενός «τρίτου» που βασίζεται σε μη
ελληνικές πηγές, με έμφαση στις ενέργειές του σε εσωτερικές υποθέσεις και όχι
σε εξωτερικά, διπλωματικά ή στρατιωτικά θέματα. Εάν ληφθούν υπόψη, τότε
αυτή η αινιγματική φιγούρα θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη. Προκειμένου να
παρασχεθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο για το επιχείρημα αυτό, θα παρουσιαστεί
πρώτα μια σύντομη περιγραφή της ζωής του. Η καριέρα του μπορεί να θεωρηθεί
ότι έχει προχωρήσει σε πέντε φάσεις: την Ενετική, την Ιόνιο, τη Ρωσική, την
Ελβετική και την Ελληνική (Woodhouse, 1973)1.

1

Για να αποφεύγονται οι πολλές υποσημειώσεις, η σύντομη περίληψη εδώ για τη ζωή του
Ιωάννη Καποδίστρια προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από αυτό το βιβλίο. Στην Κέρκυρα τα
γραπτά του καταγράφονται ψηφιακά στο http://kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchi
ve_en.php.
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Η Ενετική Περίοδος (1776-1797)
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας στην
Κέρκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 1776, γόνος μιας διακεκριμένης οικογένειας με
πολιτική παράδοση. Ο πατέρας του ήταν ευγενής, εγγεγραμμένος στο Libro d’
Oro, με τον τίτλο του Κόμη, που είχε παραχωρηθεί σε έναν πρόγονο του από το
Δούκα της Σαβοΐας, τον Charles Emmanuel II.
Η σχολική εκπαίδευση του νεαρού Καποδίστρια ήταν στα ιταλικά, αλλά είχε
και έναν ιδιωτικό δάσκαλο που του δίδασκε ελληνικά. Όσον αφορά την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως έκαναν και άλλοι Ιόνιοι Έλληνες από τις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα το οποίο λειτουργούσε
ως το εθνικό πανεπιστήμιο της Βενετίας. Στα τρία του χρόνια εκεί, 1794-1797,
σπούδασε όχι μόνο ιατρική αλλά και φιλοσοφία, μελετώντας μεταξύ άλλων το
έργο του Locke. Ίσως, οι ιδέες του τελευταίου επηρέασαν τη θεωρία της
μεταγενέστερης εκπαίδευσης του Καποδίστρια σχετικά με τη σημασία της
φυσικής και της ψυχικής αγωγής, της άσκησης ως μέσου αυτοέκφρασης, της
διάπλασης χαρακτήρα με βάση την αρετή και τη σοφία, και μια ευρεία εκπαίδευση
στις τέχνες και τις επιστήμες.
Η Ιόνιος Περίοδος (1797-1808)
Τα έτη 1797 έως 1814 ήταν μια ταραχώδης περίοδος για τα Ιόνια Νησιά
(Επτάνησα) στο σύνολό της, με γρήγορες αλλαγές στις διοικήσεις, από την
Ενετική στη Γαλλική, στη συνέχεια τη Ρωσική και την Τουρκική, και πάλι πίσω
στη Γαλλική και τελικά στη Βρετανική (Patricios, 2002). Μετά την υπογραφή της
συνθήκης του Campo Formio στις 18 Οκτωβρίου 1797, η Ενετική Δημοκρατία
έπαψε να υπάρχει. Ο Καποδίστριας επέστρεψε στην Κέρκυρα για να βρει την
πόλη του και όλα τα νησιά του Ιονίου υπό γαλλική κατοχή. Κατά τα επόμενα δύο
χρόνια ασκούσε ιατρική, συχνά δεν χρέωνε τίποτε για τις φτωχότερες τάξεις.
Μετά την αποχώρηση των Γάλλων, το 1799, τα Ιόνια Νησιά έγιναν η
αυτοδιοικούμενη Επτάνησος Πολιτεία υπό την αιγίδα της Ρωσίας και της
Τουρκίας. Ο Καποδίστριας διορίστηκε επικεφαλής ιατρός στο στρατιωτικό
νοσοκομείο της Κέρκυρας. Η πρώτη του πολιτική αποστολή ήρθε το 1801 όταν
ταξίδεψε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, στη θέση του γερουσιαστή πατέρα του,
για να εξηγήσει το νέο δημοκρατικό σύνταγμα στους ταραγμένους νησιώτες.
Ανακάλυψε ότι η επιτυχημένη διπλωματία ήρθε μέσω συμφιλίωσης και
συμβιβασμού, αντιμετωπίζοντας στενόμυαλους εθνικιστές.
Το 1802, ο Κόμης George Mocenigo (Μοτσενίγκο) έφτασε ως εκπρόσωπος
του Τσάρου για την αποκατάσταση της τάξης και της ηρεμίας στα Ιόνια Νησιά.
Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, ο Μοτσενίγκο πρότεινε το διορισμό
προσωρινών κυβερνητών για καθένα από τα επτά νησιά του Ιονίου με τον
Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Κεφαλονιάς. Σε λίγους μήνες επανάφερε την τάξη
τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στην Ιθάκη, πριν παραδώσει τις ευθύνες του σε
μόνιμο κυβερνήτη. Επέστρεψε στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 1803 όταν και
διορίστηκε Γενικός Γραμματέας της νεοεκλεγείσας Γερουσίας. Κατά τη διάρκεια
των επόμενων τεσσάρων ετών μεταξύ των επιτευγμάτων του ήταν η ολοκλήρωση

32

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

ορισμένων εμπορικών συνθηκών, η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος,
ενδιαφερόμενος ιδιαίτερα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και διαδραματίζοντας
σημαντικό ρόλο στη σύνταξη ενός νέου συντάγματος. Ως Γενικός Γραμματέας,
εισήγαγε εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που περιελάμβαναν την
ίδρυση νέων σχολείων, το σχεδιασμό πανεπιστημίου στην Ιθάκη και τη δημιουργία
δημόσιας βιβλιοθήκης. Τον Οκτώβριο του 1803 ο Καποδίστριας έδωσε μια
σημαντική δημόσια ομιλία στη νέα νομοθετική συνέλευση, που επικροτήθηκε
δυνατά από τα μέλη της. Η βασική του επισήμανση ήταν η ανάγκη να αποκτήσει
η νέα Επτάνησος Πολιτεία ένα σύνταγμα. Στη συνέχεια έπαιξε σημαντικό ρόλο
στη σύνταξη ενός τέτοιου νομοθετήματος, το οποίο και εγκρίθηκε δύο μήνες
αργότερα. Αντικατοπτρίζει την ενετική επικυριαρχία και την αξία των προσωπικών
ελευθεριών της γαλλικής επανάστασης. Τον Μάιο του 1807 παραιτήθηκε από τη
θέση του. Δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρά του, αλλά φαίνεται ότι ήθελε να
επιδιώξει ευρύτερους και πιο τολμηρούς σκοπούς.
Μια ευκαιρία προέκυψε όταν τον Ιούνιο του 1807 διορίστηκε Στρατιωτικός
Κυβερνήτης της Σάντα Μαύρα (Λευκάδα) για να υπερασπιστεί το νησί ενάντια
στην επίθεση του Αλή Πασά. Ο Καποδίστριας ήρθε σε επαφή με τους Έλληνες
καπετάνιους των αρματολών και των κλεφτών από την ηπειρωτική χώρα που
είχαν καταφύγει στο νησί και κέρδισε την εμπιστοσύνη τους ως ο άνθρωπος της
δράσης για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την τουρκική κατοχή. Μια
αξέχαστη ανάμνηση για αυτόν ήταν οι προπόσεις μαζί τους στα συμπόσια στη
Σάντα Μαύρα.
Με την υπογραφή της Συνθήκης του Τίλσιτ τον Ιούλιο του 1807, ο έλεγχος
των Επτανήσων μεταφέρθηκε από τη Ρωσία πίσω στη Γαλλία. Η στρατιωτική
θέση του Καποδίστρια έπαψε να υπάρχει, αλλά η εμπειρία του στη Σάντα Μαύρα
τον άφησε με το κάλεσμα να απελευθερώσει όχι μόνο τα Ιόνια Νησιά, αλλά και
όλη την Ελλάδα από τους Οθωμανούς Τούρκους. Σε ένα αποχαιρετιστήριο
μνημόνιο προσέφερε συμβουλές στις εισερχόμενες αρχές, συμπεριλαμβανομένου
ότι μια «διαφωτισμένη κυβέρνηση» πρέπει να δίνει έμφαση στην
αποτελεσματικότητα, τον αυστηρό έλεγχο, τον σεβασμό του νόμου εξισορροπώντας
δικαιοσύνη με ανθρωπισμό. Εκτός από αυτές τις πρακτικές συμβουλές, το
μνημόνιο παρουσιάζει τα πρώτα του βήματα στην ανάπτυξη ενός πολιτικού
δόγματος, που είχε πίστη στην αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.
Η Ρωσική Περίοδος (1808-1822)
Με τη δεύτερη κατοχή των Ιονίων Νήσων από τους Γάλλους η αντιπάθεια
του Καποδίστρια απέναντί τους τον οδήγησε στην αποχώρησή του από τη Σάντα
Μαύρα. Τον Μάιο του 1808 δέχτηκε μια ρωσική πρόσκληση, που ξεκίνησε από
τον Μοτσενίγκο, για την Αγία Πετρούπολη και μια θέση στο Υπουργείο
Εξωτερικών. Το κύριο κίνητρό του ήταν ότι ως Έλληνας πατριώτης ήλπιζε να
είναι σε θέση να ωθήσει τους Ρώσους να βοηθήσουν την χώρα καταγωγής του
στις απελευθερωτικές της προσπάθειες. Στη θέση αυτή ασχολήθηκε με πολλές
διεθνείς υποθέσεις και με την πάροδο του χρόνου έκανε εντύπωση στον Τσάρο
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Αλέξανδρο. Όταν το Συνέδριο της Βιέννης2 ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1815, ο
Τσάρος κάλεσε τον Καποδίστρια να συμμετάσχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.
Εκεί έκανε αξιοσημείωτη εντύπωση στο Συνέδριο, συντάσσοντας, από κοινού με
τον Γενικό Γραμματέα, πολλά από τα επίσημα έγγραφα. Καθώς το Κογκρέσο
προχώρησε, ο Τσάρος εμπιστεύτηκε ολοένα και περισσότερο τον Καποδίστρια
και τελικά τον διόρισε Υπουργό Εξωτερικών. Πριν φύγει από τη Βιέννη, ο
Καποδίστριας βρήκε χρόνο να εργαστεί πάνω σε ένα άλλο σύνταγμα, αυτό για τις
νέες Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων που επρόκειτο να τεθούν υπό
βρετανική προστασία (Patricios, 2002). Σε ένα υπόμνημα, του Νοεμβρίου 1815,
εξέθεσε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα της συνταγματικής
κυβέρνησης, ότι πρέπει να έχει δημοκρατική πρακτική, ισότητα και σεβασμό στην
εκπαίδευση και το νόμο. Επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο του
1816.
Για τα επόμενα έξι χρόνια, μέχρι το 1822, όπως εξηγεί ο Woodhouse, οι
διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης κυριαρχήθηκαν από τον Καποδίστρια από τη
Ρωσία, τον Καστλερέα από τη Μεγάλη Βρετανία και τον Μέτερντιχ από την
Αυστρία (Woodhouse, 1973). Ωστόσο, οι ιδέες του Καποδίστρια για τον
εθνικισμό, τα συντάγματα, τη δημοκρατία και τις δημοκρατίες συγκρούστηκαν με
αυτές των άλλων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών διατηρούσε αμείωτο
ενδιαφέρον για τις ελληνικές υποθέσεις και επισκέφθηκε την πατρίδα του την
Κέρκυρα στις αρχές του 1819. Το καλοκαίρι του 1822 ο Καποδίστριας υπέβαλε
την παραίτησή του στον Τσάρο, όταν ο Αλέξανδρος δεν αποδέχθηκε τη σύστασή
του να εμπλακεί η Ρωσία σε πόλεμο με την Τουρκία και να υποστηρίξει την
ελληνική ανεξαρτησία.
Οι Ελβετικές Περίοδοι (1813-1814 και 1822-1827)
Το 1803 ο Ναπολέων είχε εκδώσει την Πράξη Διαμεσολάβησης για τη
δημιουργία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Αλλά καθώς η δύναμή του άρχισε να
εξασθενεί κατά τη διάρκεια των ετών, οι Ελβετοί διακήρυξαν την ουδετερότητά
τους και βασίστηκαν στον Τσάρο για να διασφαλίσει ότι θα την σεβασθεί. Τον
Νοέμβριο του 1813, ο Τσάρος έστειλε τον Καποδίστρια σε μια αποστολή στην
Ελβετία με στόχο «να αποκαταστήσει τους Ελβετούς στον σωστό ρόλο τους στο
ευρωπαϊκό σύστημα» και να περιορίσει την «επαναστατική μετάδοση» σε αυτήν
τη χώρα. Ο Καποδίστριας συμβούλεψε την Ελβετική Συνέλευση να καταρτίσει
ένα νέο σύνταγμα- η τρίτη φορά που ασχολήθηκε με τη σύνταξη συντάγματος.
Εκτός από τις πολιτικές του δραστηριότητες και πριν επιστρέψει στη Ρωσία, ο
Καποδίστριας παρατήρησε πειραματικά σχολεία στην Ελβετία από τα οποία και
εξήγαγε την ιδέα του ότι η εκπαίδευση ήταν ένα μέσο πρακτικής, θεωρητικής και
ηθικής κατάρτισης και ανάπτυξης.

2

Το Συνέδριο της Βιέννης του 1814-1815 ήταν ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή συνέδρια στην
Ευρωπαϊκή ιστορία. Ανακατασκεύασε η Ευρώπη μετά την πτώση του Γάλλου αυτοκράτορα
Ναπολέοντα Ι.
Διαθέσιμο στο:
https://www.britannica.com/event/Congress-of-Vienna.
(Προσπελάστηκε την 10/15/2020)
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Μετά την αποχώρησή του από υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. το 1822, ο
Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Κατά τα επόμενα πέντε χρόνια οι
Έλληνες εκπρόσωποι στράφηκαν στον Καποδίστρια για συμβουλές για το μέλλον
της Ελλάδας, όπως και τα μέλη της προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης που
ιδρύθηκε μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 1821.
Η Ελληνική Περίοδος (1828-1831)
Τον Μάρτιο του 1827, στην Τροιζήνα, η Τρίτη Ελληνική Εθνοσυνέλευση
ήθελε να αναθέσει τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου έθνους σε έναν διάσημο
Έλληνα διεθνούς κύρους και εξέλεξαν τον Καποδίστρια. Του δόθηκε ο τίτλος του
Κυβερνήτη για περίοδο επτά ετών.3 Τον Μάιο, η Συνέλευση ενέκρινε το Πολιτικό
Σύνταγμα της Ελλάδας, εκχωρώντας εκτελεστική εξουσία στη θέση του
Κυβερνήτη και νομοθετική εξουσία στο σώμα των εκπροσώπων του λαού, την
Βουλή. Επίσης, επέλεξαν το Ναύπλιο ως πρωτεύουσα της Ελλάδας και έδρα τόσο
του κοινοβουλίου όσο και της κυβέρνησης. Όταν έφτασε στην Ελλάδα ο
Καποδίστριας, τον Ιανουάριο του 1828, βρήκε την περιοχή σε κατάσταση αναρχίας
στα πρόθυρα εμφύλιου πόλεμου. Η άμεση παρέμβασή του, ωστόσο, έφερε την
ειρήνη και αύξησε το αρχικό του κύρος. Ωστόσο, λόγω των ταραχών στο
Ναύπλιο, μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην Αίγινα, όπου ιδρύθηκε η προσωρινή
κυβέρνηση.
Τα προβλήματα που αντιμετώπισε ήταν να ηγηθεί μιας χώρας στα ερείπια
ενός πολέμου, που εντείνονταν από εσωτερικές διαμάχες και πειρατεία στη
θάλασσα, με έλλειψη πόρων και πρόσφυγες παντού. Αλλά ήταν γεμάτος ιδέες.
Καμία λεπτομέρεια δεν ήταν πολύ ασήμαντη γι’ αυτόν και ανέλαβε μια σειρά
διοικητικών ενεργειών κατά τα έτη 1828 και 1829, συμπεριλαμβανομένου του να
καταστεί το Ναύπλιο η επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας.4 Για να κατανοήσει
καλύτερα τα προβλήματα, άρεσε στον Καποδίστρια να περιοδεύει στην
Πελοπόννησο για να γνωρίσει τους κοινούς ανθρώπους για τους οποίους η
συμπάθειά του έγινε ισχυρότερη και αυτοί με την σειρά τους τον χαιρέτισαν ως
σωτήρα. Αν και δημιούργησε ένα πλαίσιο εσωτερικών υποθέσεων, με μια
πολιτική διοίκηση ασχολούμενη με τα οικονομικά, τη νομοθεσία και την τάξη,
έδωσε προτεραιότητα στην εκπαίδευση, καθώς πίστευε ότι το μέλλον της
Ελλάδας εξαρτάται από αυτήν. Βρήκε επίσης χρόνο να είναι προστάτης του
θεάτρου, της μουσικής, της αρχαιολογίας, της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας.
Στα τέλη του 1830, ο Καποδίστριας μπορούσε πλέον να γράψει για τις επιτυχίες
του στην πρόοδο των σχολείων, της γεωργίας και της ανοικοδόμησης των
πόλεων.
Η πρόοδος δεν ήταν ομαλή, καθώς αντιμετώπιζε διαρκώς κριτική, προσωπική
εχθρότητα και καχυποψία για τις πράξεις και τη συμπεριφορά του, ιδίως από τις
εξέχουσες οικογένειες της Μάνης, του Κουντουριώτη και του Μαυρομιχάλη. Τα
3

Ορισμένοι συγγραφείς αναφέρονται στον τίτλο του ως Πρόεδρο, αλλά είναι σαφές στο
έγγραφο της Τροιζήνας ότι ο τίτλος ήταν Κυβερνήτης.
4
Διαθέσιμο
στο:
https://www.aeginagreece.com/aegina/pages/history/kapodistrias.html.
(Προσπελάστηκε την 03/14/2020)
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παράπονά τους για τον Καποδίστρια ήταν ότι αρνήθηκε να τους αποζημιώσει
επαρκώς για τις απώλειες του πολέμου και η αξίωσή του να συλλέγει φόρους, ένα
δικαίωμα που δεν ήταν διατεθειμένοι να του το παραχωρήσουν. Ο ίδιος ο
Καποδίστριας ένιωθε σαν να ήταν όλοι εναντίον του εκτός από το λαό. Ιδιαίτερα
ανησυχητική ήταν η διακήρυξη ανεξαρτησίας το 1831 της Ύδρας και της Σύρου
από την Εθνική Συνέλευση.
Την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 1831, ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε από τον
Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τον γιο του Γιώργο, καθώς εισερχόταν στην
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Η δολοφονία του οδήγησε τους
απλούς ανθρώπους, στους οποίους ήταν δημοφιλής σε αντίθεση με τους
κοτζαμπάσηδες, να σύρουν το σώμα του Κωνσταντίνου, αφού πυροβολήθηκε από
τον στρατηγό Φωτομάρα, και να το ρίξει από ένα βράχο. Ο Γεώργιος δραπέτευσε
αλλά αργότερα παραδόθηκε στις αρχές και καταδικάστηκε σε θάνατο και
εκτελέστηκε από το εκτελεστικό απόσπασμα στις 22 Οκτωβρίου 1831. Στην
επαρχία, τα νέα της δολοφονίας εξαπλώθηκαν με την κραυγή «Ο Πρόεδρος, ο
πατέρας μας, δολοφονήθηκε!»
Ιστορική Προσωπικότητα
Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν «ο πρώτος Έλληνας για πολλούς αιώνες που
κέρδισε μια θέση στο προσκήνιο της διεθνούς ιστορίας.» (Woodhouse, 1973). Τα
έθνη αναγνωρίζουν τους ιστορικούς αξιωματούχους τους, χτίζοντας ένα άγαλμα
προς τιμήν τους, ή δίδοντας το όνομά τους σε ένα κτίριο, μια δομή, έναν θεσμό ή
έναν δρόμο, ή τοποθετώντας το πορτραίτο τους σε χαρτονόμισμα, κέρμα ή
γραμματόσημο, ή μερικά ή και όλα αυτά. Στην περίπτωση του Ιωάννη Καποδίστρια
τιμάται από ένα άγαλμα του μπροστά από το κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών
στην οδό Πανεπιστημίου.5 Στο γλυπτό αυτό, του κεφαλλονίτη καλλιτέχνη
Γεώργιου Μπονάνου, απεικονίζεται καθήμενος.6 Υπάρχει επίσης ένα άγαλμα του,
φιλοτεχνημένο από τον διάσημο Κεφαλλονίτη γλύπτη Παύλο Προσαλέντη, στην
πατρίδα του, την Κέρκυρα, που βρίσκεται σε μια πλατεία μπροστά από το κτίριο
της Ιονικής Ακαδημίας (Pratt, 1978). Υπάρχουν και άλλα αγάλματα του
Καποδίστρια. Το ένα βρίσκεται στο Ναύπλιο, σε οδό που φέρει το όνομά του,
άλλο στην Αγία Πετρούπολη, και μόλις πρόσφατα το 2001, ένα στην κεντρική
πλατεία της πόλης Capo d’Istria, Σλοβενία, γενέτειρα της καποδιστριακής
οικογένειας της Κέρκυρας, φιλοτεχνημένο από τον Κ. Παλαιολόγο.7 Άλλη μια
μορφή αναγνώρισης ήρθε το 1932 όταν το Οθώνειο Πανεπιστήμιο, το οποίο
ιδρύθηκε το 1837, μετονομάστηκε επίσημα στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, αν και ήταν ήδη γνωστό ως Καποδιστριακό από το 1911,
όταν και είχε αποδοθεί το κληροδότημα του Ιωάννη Δόμπολη, φίλου του
5

Διαθέσιμο στο: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Statue_of_Ioannis_Kapodis
trias_(Athens). (Προσπελάστηκε την 03/28/2020)
6
Διαθέσιμο στο: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Georgios_Bonanos. (Προσπελάστηκε
την 03/28/2020)
7
Διαθέσιμο στο: http://kapodistriako.uoa.gr/stories/001_ne_01/index.php?m=2. (Προσπελάστηκε την
03/29/2020)
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Καποδίστρια.8 Έλαβε περαιτέρω αναγνώριση όταν η θερινή του οικία στην
Κουκουρίτσα, Κέρκυρα, μετατράπηκε σε Καποδιστριακό Μουσείο - Κέντρο
Καποδιστριακών Σπουδών το 1981.9 Επιπλέον, έχει τοποθετηθεί αναμνηστική
πινακίδα στην είσοδο του αρχοντικού όπου γεννήθηκε. Το 1983 η Τράπεζα της
Ελλάδος εξέδωσε χαρτονόμισμα των 500 δραχμών που απεικονίζει τον Ιωάννη
Καποδίστρια και το φρούριο της Κέρκυρας.10 Ακολούθησε το 1984 ένα
χαρτονόμισμα των 5.000 δραχμών που απεικονίζει μια άλλη προσωπικότητα από
τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, τον εξέχοντα ηγέτη και στρατηγό
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η γειτνίαση τους είναι ιδιαίτερα εύστοχη, καθώς ο
Καποδίστριας είχε γνωριστεί με τον Κολοκοτρώνη και άλλους κλέφτες στη
Λευκάδα το 1807 όταν κατέφυγαν εκεί για να αποφύγουν τον Αλή Πασά, και πάλι
το 1819, αλλά αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. Κατά κάποιον τρόπο, ο
αριστοκρατικός υπουργός Εξωτερικών της Επτανησιακής Πολιτείας και ο τραχύς
επαναστάτης βρήκαν έναν κοινό δεσμό. Στην πρώτη τους συνάντηση, ορκίστηκαν
μαζί να επιδιώξουν την ελληνική ανεξαρτησία και να προωθήσουν την υλοποίησή
της. Τα θεμέλια τέθηκαν το 1807, όταν εξασφάλισαν τη Λευκάδα από τον Αλή
Πασά και πραγματοποίησαν συμπόσιο νίκης όπου έκαναν πρόποση στην
απελευθέρωση της Ελλάδας και, κατά μαρτυρία, «αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον
με δάκρυα στα μάτια τους» (Pratt, 1978).
Νεωτεριστής
Εξετάζοντας τις ενέργειες του Καποδίστρια στο εγχώριο μέτωπο, θα
υποστηριχθεί ότι αυτές ήταν ενέργειες εκσυγχρονισμού. Ευρισκόμενος στην
επίσημη έδρα του στην Κέρκυρα, ο Καποδίστριας είχε ως κύριο μέλημα τη
βελτίωση της εκπαίδευσης. Στην Αίγινα, η προσοχή του είχε αποδοθεί σε
μεγαλύτερο αριθμό αναγκών, αλλά οι δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια του
χρόνου στο νησί δεν είναι γνωστές (Raphael, 2016). Τα σχολεία που ίδρυσε στην
Αίγινα χρησιμοποιούσαν την «αλληλοδιδακτική» μέθοδο, όπου διδάσκονταν
χειροτεχνίες, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τα εφόδια να κερδίζουν τα προς το ζην
όταν φτάσουν στην ενηλικίωση. Ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο για να στεγάσει τα
πολλά παιδιά που ορφάνεψαν κατά την Επανάσταση. Στην αυλή του
ορφανοτροφείου δημιούργησε εργαστήρια λιθογραφίας και βιβλιοδεσίας για να
εκτυπώσει βιβλία καθώς και την έκδοση της πρώτης κρατικής εφημερίδας. Η
ανησυχία του Καποδίστρια για την εκπαίδευση δείχνεται από το γεγονός ότι είχε
καταρτίσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την κατασκευή σχολής εκπαιδευτικών
που λειτούργησε μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα. Οι άλλες ενέργειές του
περιελάμβαναν τη δημιουργία μιας τοπικής τράπεζας χρηματοδότησης και ένα
νομισματοκοπείο, και την επέκταση και ανακαίνιση του παλιού λιμανιού.
8

Διαθέσιμο στο: https://en.uoa.gr/about_us/history_and_perspectives. (Προσπελάστηκε την
03/21/2020)
9
Διαθέσιμο στο: https://Kapodistriassmuseum.com/en/the-museum/history-of-the-museum.
(Προσπελάστηκε την 03/21/2020)
10
Διαθέσιμο στο: https://www.bankofgreece.gr/en/the-bank/history/drachma/drachma-banknotes.
(Προσπελάστηκε την 03/21/2020)
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Ως κυβερνήτης με έδρα το Ναύπλιο, οι ενέργειές του στο εγχώριο μέτωπο
είχαν σημαντική επίδραση. Αυτές οι δράσεις περιελάμβαναν την ίδρυση νέων
σχολείων που χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες πειραματικές μεθόδους από τη
Βρετανία και τη Δυτική Ευρώπη (το Λανκαστριακό σύστημα που είχε εισαγάγει
στα νησιά του Ιόνιου)11, θεσπίζοντας νέο νόμισμα, ιδρύοντας μια αναπτυσσόμενη
εθνική τράπεζα, οργανώνοντας τη δικαιοσύνη, μεριμνώντας για την στέγαση
προσφύγων, την έναρξη κτηματολογίου (ακόμα ανολοκλήρωτο σήμερα) και
εισάγοντας στην Ελλάδα το βασικό διατροφικό στοιχείο, την πατάτα! (Beaton,
2019, Woodhouse, 1991). Εισήγαγε επίσης το πρώτο σύστημα περιορισμού
(καραντίνας) στην Ελλάδα που έθεσε υπό έλεγχο τις πανδημίες.
Υποστηρίζεται ότι αυτές οι ενέργειες του Καποδίστρια αντικατοπτρίζουν την
πίστη του στην πρόοδο και στον επαγγελματισμό για την ανάπτυξη ενός ελληνικού
έθνους-κράτους, εν συντομία, της δημιουργίας μιας σύγχρονης κοινωνίας. Μια
σύγχρονη κοινωνία είναι αυτή που ζει στο μέλλον παρά στο παρελθόν
υιοθετώντας την στάση ότι ο κόσμος είναι ανοιχτός σε μετασχηματισμό με
ανθρώπινη παρέμβαση (Berman, 2010, Giddens, 1998). Βασικά, ο εκσυγχρονισμός
του Καποδίστρια ήταν ένας τρόπος σκέψης και δράσης που περιλάμβανε μια
μετατόπιση από το παρελθόν για να αγκαλιάσει την έλευση του έθνους-κράτους
με την ανάγκη σαρωτικών αλλαγών στους κοινωνικοοικονομικούς θεσμούς. Οι
κατευθυντήριες αρχές της ηγεσίας του ήταν μια αίσθηση καθήκοντος και μια
πεποίθηση καλών προθέσεων. Η υπέρτατη αρετή του ήταν η συνέπεια, καθώς ο
συμβιβασμός ήταν ξένος προς τον χαρακτήρα του. Πίστευε έντονα στο να δείξει
ότι ήταν Έλληνας και στο να συμβιώσει με τους ανθρώπους όλων των τάξεωνκαι πράττοντας συμφώνως, παραιτήθηκε από τον αριστοκρατικό τίτλο του Κόμη,
δεν δέχτηκε ποτέ καμία αμοιβή, αρνήθηκε όλα τα αδικαιολόγητα προνόμια και
άρχισε να γράφει τα πάντα στα ελληνικά. Ήταν δημοφιλής ανάμεσα στους
Έλληνες αγρότες, που είδαν έναν άνθρωπο μεγαλόπρεπο να κατεβαίνει από μια
θέση πλούτου και ευκολίας για να τους ανασύρει από την αθλιότητα.
Ιδεαλιστής
Το 1944 ο διάσημος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης έγραψε ένα
έργο, αδικαιολόγητα παραμελημένο, με τίτλο «Καποδίστριας», που έκανε
πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, 25 Μαρτίου 1946.12
Στο έργο, ο συγγραφέας οραματίζεται τον Καποδίστρια ως ιδεαλιστή του
Διαφωτισμού που αυτά που έχει στο μυαλό του είναι «σχολεία, δικαιοσύνη, αρετή
και τάξη.» Αλλά το κυρίαρχο θέμα του έργου είναι η κοινωνικοοικονομική
δικαιοσύνη που καταλήγει στην πρόταση του Καποδίστρια για δίκαιη κατανομή
γης. Αν και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν κατ’ αρχήν, δεν μπορούν να
συμφωνήσουν με τα κριτήρια για τη διανομή.

11

Οι γονείς πλήρωναν τους μισθούς των δασκάλων, τα μεγαλύτερα παιδιά βοήθησαν τους
νεότερους, ενώ η κυβέρνηση παρείχε τα κτίρια και τα βιβλία.
12
Διαθέσιμο στο: https://tragedy-of-revolution.complit.lsa.umich.edu/plays. (Προσπελάστηκε
03/21/2020), 67.
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Ενώ ο Καποδίστριας διατηρεί σταθερά τα ιδανικά του, οι άλλοι ακολουθούν
τα δικά τους συμφέροντα, όπως ο θρησκευτικός ηγέτης Παπαγιώργης, ο
στρατιωτικός ηγέτης Κολοκοτρώνης, ο λαϊκός ηγέτης Μακρυγιάννης και ο
φατριακός ηγέτης Γ. Μαυρομιχάλης, ο καθένας με τη δική του ιδέα για
δικαιοσύνη. Το έργο του Καζαντζάκη λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δύο ημέρες
της ζωής του Καποδίστρια πριν από τη δολοφονία του. Η σύγκρουσή του με τους
ηγέτες διαγράφεται σε ολόκληρο το έργο, ιδίως κατά τη συζήτησή του στην
Πράξη II με τον Κολοκοτρώνη σχετικά με την έννοια του δίκαιου μεριδίου. Ο
Κολοκοτρώνης, ως η πιο διάσημη στρατιωτική προσωπικότητα της επανάστασης
που οδήγησε τους Έλληνες στη νίκη αισθάνεται ότι η χώρα του οφείλει και πρέπει
να έχει κάποια ανταμοιβή. Το ιδανικό για τον Καποδίστρια, από την άλλη πλευρά,
είναι να μην επιτρέψει κανένα προσωπικό πλεονέκτημα, ημίμετρα και
συμβιβασμούς. Πιστεύει ότι ενεργεί με απόλυτη συνέπεια και απόλυτη
καθαρότητα.
Καθώς το έργο εξελίσσεται, ο Καποδίστριας απεικονίζεται να αντιλαμβάνεται
ότι απαιτείται μια άλλη προσέγγιση. Φτάνει να πιστέψει ότι οι άλλοι δεν βλέπουν
ότι η Ελλάδα είναι ένα υπέροχο νέο κτίριο που βρίσκεται στη διαδικασία
κατασκευής. Δεν μπορούν να κατανοήσουν το σύνολο, καθώς σκέφτονται τα
ενδιαφέροντά τους μόνο, ενώ είναι αυτός που μπορεί να οραματιστεί το όλον
ανιδιοτελώς. Βλέπει τον εαυτό του ως τον κύριο οικοδόμο, που είναι ο μόνος που
μπορεί να δει πλήρως το τελικό σχέδιο. Για αυτόν, πρέπει να επιτευχθεί με την
επιβολή νόμου στο νέο έθνος που θα του απαιτήσει να «σπάσει τα ξίφη των
επαναστατικών στρατιωτικών ηγετών», «να ξεριζώσει την παραδοσιακή επιδίωξη
της τιμής» και να «προκαλέσει τα παλιά πάθη για να αποδώσει νέες αρετές.»
(Lambropoulos, 2008).
Αποξενώνεται από τους άλλους, καθώς πιστεύει ότι η ασήμαντη πολιτική
των συγχρόνων του τους εμποδίζει να δουν το όραμά του για μια ιδανική Ελλάδα.
Η σύγκρουση έρχεται στο επίκεντρο της πράξης III όταν ο Καποδίστριας συναντά
έναν τυφλό τραγουδιστή, έναν πρώην μαχητή της ελευθερίας, στο δρόμο του προς
την εκκλησία και το θάνατό του. Ο τραγουδιστής είναι ένα σύμβολο για όλους
εκείνους που αντιτίθενται στον Καποδίστρια και περιφρονεί την προσέγγιση του
κυβερνήτη. Όπως γράφει ο Καζαντζάκης, ο Καποδίστριας απορρίπτει την
περιφρόνηση με περιφρόνηση που δηλώνει ότι ο τραγουδιστής είναι μικρόνους
και δεν κατανοεί το ιδανικό της «νέας βαθιάς επανάστασης».
Συμπεράσματα
Το κεντρικό θέμα της κυβέρνησης του Καποδίστρια ήταν η σύγκρουση.
Αντιμετώπισε αντιπολίτευση από τους παραδοσιακούς, τους πλοιοκτήτες, τις
σημαντικές εμπορικές οικογένειες της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, και
γενικά από τους ανεξάρτητους Μανιάτες και Ρουμελιώτες. Ήρθε σε αντίθεση με
το δημοκρατικό ρεύμα που προέκυψε από την Επανάσταση, ακόμη και με τις
πολιτικές της Φιλικής Εταιρείας που κάποτε τον προσέγγισαν για να αναλάβει
ηγέτης της.
Τα ζητήματα έφτασαν σε κορύφωση όταν οι εντολοδόχοι του Καποδίστρια
επιχείρησαν να εισπράξουν φόρους και οι τοπικοί ηγέτες αρνήθηκαν, καθώς

39

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Πατρίκιος: Ιωάννης Καποδίστριας: Ένα Αίνιγμα

υποστήριξαν ότι δεν πλήρωναν ούτε υπό την οθωμανική κυριαρχία. Η οικογένεια
Μαυρομιχάλη, αδιαμφισβήτητοι ηγέτες των περήφανων πολεμιστών της Μάνης,
ηγήθηκε της φορολογικής εξέγερσης. Με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στη
φυλακή στο Ναύπλιο, η οικογένειά του προσπάθησε να τερματίσει την ηγεσία του
Καποδίστρια, πράγμα το οποίο έκαναν όταν ο αδελφός του Πετρόμπεη,
Κωνσταντίνος, και ο γιος του Γεώργιος τον δολοφόνησαν το πρωί της Κυριακής 9
Οκτωβρίου 1831.
Η ηγεσία του Καποδίστρια αντιμετώπισε εμπόδια από την αρχή, καθώς
προσπάθησε να εκσυγχρονίσει μια μεσαιωνική χώρα. Από τη στιγμή της άφιξής
του, αντιμετώπισε «ζηλότυπους και ύποπτους ηγέτες, τους οποίους είχε εκτοπίσει
και που συνωμοτούσαν εναντίον του και ανέτρεψαν τα σχέδιά του για την ίδρυση
ενός πολιτισμένου κράτους» (Woodhouse, 1991). Όχι μόνο αυτό, αλλά η χώρα
μαστιζόταν από τις φιλονικίες, ακόμη και από βομβαρδισμούς, μεταξύ αντίπαλων
φατριών στη Ρούμελη. Υπήρχαν οι κύριοι διεκδικητές της εξουσίας, οι οποίοι
περίμεναν ειδικές εύνοιες από τον νέο κυβερνητικό ηγέτη και δεν έλαβαν καμία.
Ο Γεώργιος Θεοτοκάς έγραψε αργότερα, το 1942 στην Αντάρα στ’ Ανάπλι,
ότι κατά την άφιξή του, ο Καποδίστριας ανακοίνωσε ότι η Επανάσταση τελείωσε
και ότι υπήρχε ανάγκη για ένα μετα-επαναστατικό σύγχρονο κράτος που να είχε
τάξη, πειθαρχία και οργάνωση (Lambropoulos, 2008). Αλλά αυτό ερχόταν σε
σύγκρουση με τους φορείς της «Αέναης Επανάστασης», η πορεία και τέλος της
οποίας είναι να συνεχίσει να επιτυγχάνει «ελευθερία» Η δολοφονία του πήγε τη
χώρα πίσω έξι δεκαετίες, μέχρι την πρωθυπουργία του Χαρίλαου Τρικούπη που
με διακοπές διήρκησε την εικοσαετία 1875-1895, του οποίου το πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού περιελάμβανε την κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων και άλλων
έργων υποδομής για τη βελτίωση της οικονομίας.
Τα ιδανικά του Καποδίστρια ήταν διαφορετικά που συνετέλεσαν να έρθει σε
μεγάλη σύγκρουση. Πίστευε σε μια ισχυρή κεντρική εξουσία, τη δική του, δηλαδή
να κυβερνά τη χώρα με απόλυτη εξουσία για να ξεπεράσει τις αναποτελεσματικές
ενέργειες της τοπικής αυτονομίας, των εσωτερικών αντιπαραθέσεων και του
αυθαίρετου δεσποτισμού (Woodhouse, 1991). Για να συγκεντρώσει την εξουσία
στα χέρια του, ανέβαλε την Εθνοσυνέλευση, έπεισε τη νομοθετική εξουσία να
διαλυθεί και ίδρυσε τη δική του «Γενική Γραμματεία», το Πανελλήνιο, για να
ενεργήσει ως υπουργικό συμβούλιο. Λογοκρίνει και διώκει ένα ανεξάρτητο
περιοδικό και εξοργίζει όλους εκείνους που ήθελαν φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του τύπου. Άλλοι τον είδαν ως «αυταρχική,
μοναχική, λιτή φυσιογνωμία». Μια ύστερη άποψη εκφράστηκε που τον θεώρησε
τύραννο και παρακινούμενο από εγωιστικές φιλοδοξίες (Finlay, 1832).
Κατηγορήθηκε για ασυνέπεια, αλλά υποστηρίχθηκε δε ότι οι συνθήκες ήταν
διαφορετικές σε κάθε φάση της ζωής του (Woodhouse, 1973, 508-509). Από την
άλλη πλευρά ,είχε την αφοσίωση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού που τον
είδε ως το μόνο άτομο που μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος που υπήρχε μετά
την περίοδο των εμφυλίων πολέμων που ακολούθησαν την Ελληνική Επανάσταση
(Beaton, 2019). Ως προϊόν του Διαφωτισμού, ο Καποδίστριας πίστευε ότι, καθώς
ενεργούσε ειλικρινά, αποτελεσματικά και ορθολογικά, όλοι θα αναγνώριζαν ότι
είχε δίκιο και ότι ήταν άφθαρτος. Ήταν μια άκαμπτη αναζήτηση ενός απόλυτου
ιδανικού. Ποτέ δεν πρόδωσε τις αρχές του, από την πρώτη έως την τελευταία
στιγμή. Πίστευε ότι τα κίνητρά του ήταν καθαρά και ότι οι ενέργειές του δεν
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μπορούσαν να αποδειχτούν λάθος. Η τραγωδία του ήταν αυτή ενός αξιοπρεπούς
άντρα που αναδείχθηκε με την αξία του, αλλά χάθηκε, σε ηλικία 55 ετών, από
έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορούσαν τόσο τον χαρακτήρα του όσο και
των περιστάσεων.
Στο δρόμο του προς την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα εκείνη τη μοιραία
μέρα ο Καποδίστριας γνώριζε από μια ανώνυμη επιστολή τη συνωμοσία να τον
σκοτώσουν, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια. Ως ιδεαλιστής, όπως
απεικονίζεται από τον Καζαντζάκη, αποφασίζει ότι ο θάνατός του θα είναι μια
θυσία που θα τον τοποθετήσει ως κύριο οικοδόμο στην ίδρυση του νέου
ελληνικού οικοδομήματος. Ο θάνατός του θα είναι η απόλυτη δικαίωση καθώς θα
πεθάνει για το ιδανικό του. Ο Καποδίστριας, ένα αίνιγμα, πέθανε με την
κληρονομιά να είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης μιας ελεύθερης Ελλάδας που
αντιτέθηκε στις φατρίες. Απήλαυσε την πίστη του λαού του. Ως διεθνής
προσωπικότητα ήταν πολύ σεβαστή μεταξύ των ηγετών των Μεγάλων Δυνάμεων
της εποχής του. Ήταν ένας αφοσιωμένος και αμετάκλητος εκσυγχρονιστής.
Σήμερα θεωρείται μία διακεκριμένη ιστορική προσωπικότητα.
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Ioannis Kapodistrias: An Enigma
Nikolaos N. Patricios, Professor & Dean Emeritus
University of Miami, U.S.A.
A brief overview of the career of Ioannis Kapodistrias, the first leader of a free
Greece, provides a framework to argue that he was an enigmatic figure in home
affairs as he is seen at the same time as a significant historical dignitary
nationally and internationally, as a modernist who sought to develop the new
Hellenic nation-state, and, as portrayed by Nikos Kazantzakis in his play, an
idealist concerned with justice who holds to his positions in the face of
considerable conflict.
Keywords: Kapodistrias, constitution, governor, Greek independence,
secretary of state
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Επιστημονικό Άρθρο
Ο Καποδίστριας στη Βιέννη:
Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και «Η Ελληνική Επανάσταση»
Ουτκού Οζέρ
Ερευνήτρια, Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας &
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα
Η ελληνική επανάσταση του 1821 ξέσπασε σε μια εποχή που τα ευρωπαϊκά κράτη
προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την προ-επαναστατική Ευρώπη. Οι κανόνες
της αποκατάστασης αποφασίστηκαν στο Συνέδριο της Βιέννης και δεν
περιελάμβαναν ούτε συμπάθεια ούτε ανοχή για επαναστατικές ιδέες και κινήματα.
Η ενσάρκωση αυτών των κανόνων ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Η
εφαρμογή της καθώς και η προστασία της ανατέθηκαν στις Μεγάλες Δυνάμεις υπό
την Ιερή Συμμαχία, την Τετραπλή Συμμαχία και την Πενταπλή Συμμαχία. Ένας
από τους δημιουργούς αυτού του συστήματος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, τότε
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και μελλοντικός κυβερνήτης
του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να
αναλύσει τη θέση, τον ρόλο και τις ιδέες του Καποδίστρια στο πλαίσιο του
συνεδρίου ως υπουργός της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, μέχρι την αποχώρησή του
από αυτό το αξίωμα λόγω των γεγονότων της ελληνικής επανάστασης και των
απαιτήσεων των συμμάχων.
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Καποδίστριας, Συνέδριο της Βιέννης, Ευρωπαϊκή
Συμφωνία, ελληνική επανάσταση, Ελλάδα, Ρωσία

Εισαγωγή
Το Συνέδριο της Βιέννης είναι ένα καθοριστικό γεγονός στην ευρωπαϊκή
ιστορία. Ακολούθησε τους Ναπολεόντειους Πολέμους - και τη Γαλλική
Επανάσταση - και στόχευε να αποκαταστήσει τον κόσμο που υπήρχε πριν από
αυτούς. Αυτό σφράγισε τους όρους προστασίας του παλαιού καθεστώτος και η
στάση ενάντια στον εθνικισμό και τα εθνικιστικά κινήματα ήταν ίσως ο πιο
σημαντικός από αυτούς τους όρους. Ο εθνικισμός αμφισβητούσε την ύπαρξη των
βασιλικών καθεστώτων που κυβερνούσαν την Ευρώπη για αιώνες. Αντί των
«θεϊκών» δικαιωμάτων αυτών των πολιτών έναντι των άλλων, ο εθνικισμός,
τουλάχιστον αρχικά, έφερε τη δημοκρατική αντίληψη ότι έπρεπε να είναι αυτοί οι
«άλλοι» -οι πολίτες- που θα καθορίζουν και θα νομιμοποιούν τους ηγέτες τους.
Αυτοί οι πολίτες, ακόμη και όταν συμφωνούσαν με την ιδέα ενός βασιλιά, ήθελαν
έναν δικό τους βασιλιά, σ’ ένα δικό τους κράτος αντί να βρίσκονται υπό ξένη
κυριαρχία. Οι σύμμαχοι είχαν πολεμήσει εκτός από τον Ναπολέοντα και τη
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γαλλική κυριαρχία και αυτές τις ιδέες, οι οποίες θα μπορούσαν να καταρρίψουν τα
ίδια τους τα κράτη. Αλλά πολύ σύντομα έγινε σαφές ότι αυτό δεν θα ήταν ούτε
εύκολο, ούτε καν εφικτό. Επαναστατικά κινήματα άρχισαν να εμφανίζονται σε
όλη την Ευρώπη. Ένα από αυτά τα κινήματα, ήταν η ελληνική επανάσταση του
1821. Και ο άνθρωπος που θα γινόταν ο πρώτος κυβερνήτης του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους ήταν στο συνέδριο: ο Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας από
την Κέρκυρα, που ήταν τότε ένας από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας.
Ο Καποδίστριας εισήλθε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία το 1809. Όταν
βρισκόταν στις υπηρεσίες του Τσάρου, αφιερώθηκε με όλο του το είναι στα
συμφέροντα αυτής της χώρας. Αλλά παράλληλα, δεν εγκατέλειψε δύο στόχους:
τις φιλελεύθερες ιδέες του και την ιδέα μιας ανεξάρτητης Ελλάδας. Πίστευε ότι η
θέση του στην υπηρεσία του Τσάρου, θα τον βοηθούσε να τους πετύχει. Καθώς ο
Αλέξανδρος Α’, θεωρούσε τον εαυτό του άνδρα φιλελεύθερων ιδεών, αυτή η
συνεργασία φαινόταν να είναι βολική. Η Grimsted (1969) ανέφερε ότι είναι
δύσκολο να προσδιοριστούν οι ιδέες του Καποδίστρια -όπως και αυτές του
Τσάρου- ως φιλελεύθερες με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου, «ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τα αστικά συμφέροντα», αλλά προσθέτει ότι οι ιδέες παρέμεναν
‘προοδευτικά μεταρρυθμιστικές’» (Grimsted, 1969, σ. 229). Το 1815 ο
Καποδίστριας έγινε ένας από τους υπουργούς Εξωτερικών του τσάρου. Μεταξύ
των δύο υπουργών Εξωτερικών του, του Νέσελροντ και του Καποδίστρια, «ο
Καποδίστριας είχε το πάνω χέρι, καθώς είχε κερδίσει τη συμπάθεια και την
εμπιστοσύνη του αυτοκράτορα», μέχρι το 1822, όταν ο Αλέξανδρος «ήταν
έτοιμος να στραφεί στο Νέσελροντ ως μοναδικό του υπουργό Εξωτερικών»
(Grimsted, 1968, σσ. 174, 192). Τα γεγονότα και οι ισορροπίες του ευρωπαϊκού
κρατικού συστήματος θα καθιστούσαν αναπόφευκτο το χωρισμό του
Καποδίστρια και του τσάρου Αλέξανδρου Α’.
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει μια εικόνα αυτής της
περιόδου και την πορεία της καριέρας του Καποδίστρια ως εκπροσώπου της
Ρωσίας στο Συνέδριο της Βιέννης και του συστήματος που ακολούθησε. Η
ελληνική επανάσταση του 1821 θα τοποθετηθεί σε αυτό το πλαίσιο και θα
αναλυθεί σε σχέση με τη θέση του Καποδίστρια ως υπουργού Εξωτερικών της
Ρωσίας. Τα γεγονότα του 1821 είναι σημαντικά, καθώς ήταν η πρώτη φορά που
τα μέλη του συνεδρίου συζήτησαν για τη στήριξη των επαναστατών, αν και δεν
έλαβαν άμεση δράση. Σε αυτήν τη γραμμή, το Συνέδριο της Βιέννης και τα
γεγονότα και τα συνέδρια που ακολούθησαν θα εξεταστούν μόνο ως προς τον
ρόλο που έπαιξε ο Καποδίστριας. Θα συζητηθούν μόνο εφόσον σχετίζονται με τις
ενέργειες και τις απόψεις του. Ομοίως, η ανάλυση της ελληνικής επανάστασης θα
περιοριστεί επίσης στο πλαίσιο που συζητήθηκε κατά το σύστημα του συνεδρίου.
Με αυτόν τον τρόπο θα τονιστεί πώς η αφοσίωση του Καποδίστρια στην πατρίδα
του και τους συμπολίτες του -δηλαδή το έθνος- υπερίσχυσε αυτής στη Ρωσία, τον
Τσάρο και το σύστημα του συνεδρίου.
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Το Συνέδριο της Βιέννης
Ο Καποδίστριας ήταν στο συνέδριο εκπροσωπώντας τη Ρωσία. Αυτό δεν
προκαλούσε έκπληξη καθώς η εθνική εκπροσώπηση δεν ήταν ακόμη
διαδεδομένη. Ειδικά στο Συνέδριο της Βιέννης, το οποίο είχε ως στόχο να
αντιστρέψει τον χρόνο με τρόπο που να αντικαθιστά αυτήν την ιδέα. Αυτό
αντικατοπτρίστηκε ακόμη και στη σύνθεση των εκπροσώπων των Μεγάλων
Δυνάμεων. «Ο Κάσλρη μεγάλωσε στην Ιρλανδία και όχι στην Αγγλία. Ο
Μέττερνιχ ήταν εκ καταγωγής Ρήνος, όχι Αυστριακός. Ο Χάρντενμπεργκ ήταν
από το Ανόβερο και όχι από την Πρωσία και ο Ρώσος Τσάρος υποβοηθήθηκε
κυρίως από τον Πρίγκιπα Τσαρτορίσκι (Πολωνό), τον Κόμη Νέσελροντ
(Γερμανό), τον Βαρόνο φον Στάιν (Γερμανό) και τον Κόμη Καποδίστρια
(Έλληνα)» (Jarrett, 2013, σ. 75). Μεταξύ αυτών που πλαισίωναν τον Ρώσο Τσάρο
Αλέξανδρο Α’, ο Νέσελροντ και ο Καποδίστριας ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών
του. Έχοντας δύο υπουργούς Εξωτερικών σήμαινε ότι ο Αλέξανδρος ήθελε στην
πραγματικότητα να γίνει ο δικός του υπουργός (Schroeder, 1996, σ. 520). Όπως
αναφέρει ο Prousis, παρόλο που «ο Καποδίστριας και ο Νέσελροντ είχαν μια
καλή επαγγελματική σχέση και αναγνώριζαν ο ένας τον άλλον ως ικανό
διπλωμάτη, είχαν βαθιές πολιτικές διαφορές, καθώς ο Καποδίστριας ήταν υπέρ
της συνταγματικής κυβέρνησης, της σταδιακής μεταρρύθμισης και της εθνικής
αυτοδιοίκησης, ενώ ο Νέσελροντ θεωρούσε το φιλελευθερισμό και τον εθνικισμό
ως ανατρεπτικές δυνάμεις ενάντια στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία» (Prousis, 1994, σ.
29). Ο Νέσελροντ ήταν συντηρητικός, «ένας πρόθυμος εκπρόσωπος των
Αυστριακών πολιτικών», ενώ ο Καποδίστριας αντιπροσώπευε πιο φιλελεύθερες
ιδέες και «μια προοδευτική εναλλακτική λύση» στο σύστημα που ήθελε να
εγκαθιδρύσει ο Μέττερνιχ (Grimsted, 1969, σ. 226). Το σύστημα αυτό θα
βασιζόταν στην παρέμβαση και καταστολή των φιλελεύθερων κινημάτων ώστε να
προστατευθούν οι μοναρχίες της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο
Καποδίστριας και ο Μέττερνιχ ήταν συχνά αντίθετοι. Ο Μέττερνιχ περιγράφει την
αντιπαράθεση μεταξύ αυτού και του Καποδίστρια ως «σύγκρουση μεταξύ θετικής
και αρνητικής δύναμης», εξηγώντας ότι «δυνάμεις παρόμοιας φύσης θα
εξουδετερώσουν η μία την άλλη και έτσι καμία από αυτές δεν θα επικρατήσει,
εφόσον καμία δε θα εξαντληθεί από την τριβή» (Metternich, 1881, σ. 571).
Παρόλο που ο Καποδίστριας ήταν υπουργός του Τσάρου, βρέθηκε σε
αντιπαλότητα με τον Μέττερνιχ για το ποιος θα επηρεάσει τον Τσάρο. Για τον
Μέττερνιχ, ο Καποδίστριας ήταν «ο μόνος άνθρωπος με επιρροή στο ρωσικό
υπουργικό συμβούλιο, ο οποίος παρουσίασε μια προοδευτική εναλλακτική για το
δικό του σύστημα» (Grimsted, 1968, σ. 166).
Μεταξύ των θεμάτων του συνεδρίου, το πιο σημαντικό για τον Καποδίστρια
ήταν αυτό των Ιόνιων νησιών, αφού καταγόταν από ένα από αυτά, και το οποίο
θέμα περιέγραψε με δικά του λόγια ως «η υπόθεση της καρδιάς του και του
μυαλού του» (Grimsted, 1969, σ. 229). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, τα νησιά
ήταν «η πιο πιθανή τοποθεσία από την οποία θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν οι ελληνικές φιλοδοξίες για πολιτιστική και ίσως ακόμη και
για πολιτική ανάπτυξη» (Vick, 2014, σ. 231). Αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος που
υποψιαζόταν «μια βρετανική-αυστριακή συνωμοσία που ήθελε να μπλοκάρει τη
Ρωσία στα Βαλκάνια και να συντρίψει τις εθνικές φιλοδοξίες των Ελλήνων»
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(Schroeder, 1996, σ. 573). Επομένως, η ανησυχία του δεν περιοριζόταν μόνο στις
προσωπικές του σχέσεις, αλλά είχε να κάνει και με τη θέση του ως υπουργού
Εξωτερικών της ρωσικής αυτοκρατορίας, η οποία ήταν ο προστάτης των νησιών
προτού περάσουν στη γαλλική κυριαρχία. Οι Βρετανοί που είχαν αναλάβει τον
έλεγχο των νησιών από τη Γαλλία κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων
Πολέμων, δεν ήταν πρόθυμοι να παραχωρήσουν ανεξαρτησία στα νησιά που
είχαν ένα ανεξάρτητο καθεστώς, που ονομαζόταν «Επτάνησος Πολιτεία», πριν τη
γαλλική κατοχή. Στο συνέδριο ο Καποδίστριας διεκδίκησε ανεξαρτησία για τα
Ιόνια νησιά (Prousis, 1994, σ. 20), παρόλο που «δεν φάνηκε να μοιράζεται την
ψευδαίσθηση των νησιωτών ότι μπορούν να υπάρξουν ως ένα πλήρως
ανεξάρτητο κράτος» (Crawley, 1957, σ. 172). Αυτό που προτιμούσε για τα νησιά
ήταν ένα ρωσικό προτεκτοράτο. Πίστευε ότι «η προστασία της νησιωτικής
κοινότητας […] θα ωθούσε τη Ρωσία να στηρίξει τους Έλληνες στην προσπάθειά
τους για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό» (Grimsted, 1968, σ. 174). Η
Αυστρία ήταν κατά της επιλογής ενός ρωσικού προτεκτοράτου. Από την άλλη, η
παραχώρηση των νησιών στους Αυστριακούς ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε
ποτέ να γίνει αποδεκτό από τη Ρωσία. Η Ρωσία θα επέτρεπε την διακυβέρνηση
των νησιών στη Βρετανία παρά στην Αυστρία, η οποία ήταν ένας σημαντικός
αντίπαλος στα Βαλκάνια. Όπως και ο Καποδίστριας. Εάν δεν μπορούσε να
επιτευχθεί πλήρης ανεξαρτησία υπό ρωσική ή κοινή συμμαχική προστασία, «τότε
θα έκανε ό,τι μπορούσε για να εγκαθιδρύσει ένα βρετανικό προτεκτοράτο, με όσο
το δυνατόν περισσότερη συνταγματική αυτονομία και ελευθερία για τους
κατοίκους» (Vick, 2014, σ. 231). Πράγματι, έτσι επιλύθηκε το ζήτημα στο
συνέδριο. Τα νησιά θα ήταν ένα βρετανικό προτεκτοράτο, ως ένα νέο κράτος με
το όνομα, «Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων». Επιπλέον, προτεραιότητα
του Τσάρου στο συνέδριο ήταν η Πολωνία και όχι τα νησιά του Ιονίου, τα οποία
και δεν ήταν τότε πρώτη προτεραιότητα για τη Ρωσία και θα μπορούσαν να
θυσιαστούν στο βωμό της υποστήριξης των συμμάχων για το ζήτημα της
Πολωνίας.
Η Πολωνία ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα για τη Ρωσία στο συνέδριο.
Υποστήριζε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Πολωνίας που θα προστάτευε τα
ρωσικά εδάφη από τις επιθέσεις που προέρχονταν από τη Δύση. Ο Τσάρος
Αλέξανδρος ήταν υπέρ της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης Πολωνίας υπό φιλελεύθερα
ιδανικά και ήθελε να στρέψει τα πολωνικά εθνικά συναισθήματα προς το σκοπό
αυτό. Ωστόσο, παρά την φιλελεύθερη στάση του, ο Καποδίστριας αντιτάχθηκε
στα σχέδια του Αλεξάνδρου για την Πολωνία, πιστεύοντας ότι «η Πολωνία δεν
διέθετε μια αρκετά ισχυρή «τρίτη τάξη» για να αξίζει τέτοια αυτονομία» (Jarrett,
2013, σ. 100). Ήταν «επικριτικός για το περιορισμένο συνταγματικό καθεστώς»
που ο Τσάρος ήθελε να δημιουργήσει στην Πολωνία, όχι μόνο επειδή πίστευε ότι
η Πολωνία «δεν ήταν πραγματικά έτοιμη για μια τέτοια ελευθερία», καθώς δεν
είχε μια συνειδητοποιημένη/διαφωτισμένη μεσαία τάξη, αλλά και επειδή «πίστευε
ότι θα ήταν επικίνδυνο να χωριστεί η ρωσική αυτοκρατορία σε δύο μέρη, το ένα
κάτω από ένα δεσποτικό καθεστώς και το άλλο κάτω από ένα συνταγματικό»
(Grimsted, 1968, σ. 187). Παρ’ όλα αυτά, υποστήριζε ακόμα τον Τσάρο σε ότι
αφορούσε την Πολωνία, που αποτελούσε μείζον θέμα για τον Αλέξανδρο στο
συνέδριο. Τελικά, όταν ο Αλέξανδρος κατάφερε αυτό που ήθελε στο συνέδριο,
δηλαδή την ίδρυση ενός Πολωνικού Βασιλείου, ο Καποδίστριας υποστήριξε τις
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φιλελεύθερες πολιτικές στην Πολωνία και αντιτάχθηκε στη «Ρωσικοποίηση» της
χώρας. Αποδείχθηκε σωστός αργότερα, μετά την αποχώρησή του από τη θέση του
υπουργού Εξωτερικών, όταν οι κατασταλτικές ρωσικές πολιτικές οδήγησαν σε
εξέγερση στην Πολωνία το 1830.
Ένα άλλο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε ο Καποδίστριας κατά τη διάρκεια
του Συνεδρίου της Βιέννης ήταν η Ελβετία, αφού ήταν μεταξύ των διπλωματών
που είχαν αναλάβει να καθοδηγήσουν τους Ελβετούς στο νέο πολιτικό τους
σύστημα μετά το πέρας της γαλλικής κυριαρχίας. Ο λόγος για τον οποίο ο Τσάρος
επέλεξε τον Καποδίστρια για την αποστολή στην Ελβετία ήταν οι «δημοκρατικές
συμπάθειες» του Καποδίστρια και η «αρετή του διαφωτισμού και των
φιλελεύθερων απόψεών του» (Grimsted, 1969, σ. 230). Αυτή η καθοδήγηση τους
επιβλήθηκε όταν οι σύμμαχοι εισήλθαν στη χώρα το 1813, στο δρόμο τους προς
τη Γαλλία, αγνοώντας την ελβετική δήλωση για ουδετερότητα. Οι σύμμαχοι
ζήτησαν ένα νέο σύνταγμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την Πράξη της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Όμως τα εδαφικά προβλήματα παρέμεναν και
επιλύθηκαν στο Συνέδριο της Βιέννης. Η εμπειρία του στην Ελβετία, επηρέασε
τον Καποδίστρια όσον αφορά την κατανόηση των όρων της εθνικής συνείδησης
και του εθνικού αυτοπροσδιορισμού. Όπως αναφέρει ο Grimsted, Ο Καποδίστριας
«συνειδητοποίησε ότι το έθνος είχε αντικαταστήσει τον ηγέτη ως το κέντρο της
αφοσίωσης των ανδρών τον 19ο αιώνα [… και…] συνειδητοποίησε ότι τελικά
ήταν βασικό δικαίωμα των εθνικών ομάδων να έχουν τη δική τους κυβέρνηση,
πράγμα που τον έφερε αντιμέτωπο με τον Μέττερνιχ, ο οποίος […] αρνήθηκε ότι
η εθνικότητα θα μπορούσε ή θα έπρεπε να είναι η βάση ενός κράτους» (Grimsted,
1968, σ. 181).
Η προετοιμασία της ρωσικής πρότασης για τη μελλοντική συμμαχία που θα
καθιερωνόταν μετά το συνέδριο, ήταν ένας από τους σημαντικότερους ρόλους
που ανέλαβε ο Καποδίστριας. Η πρώτη ρωσική πρόταση ήταν αυτή του
σχηματισμού της Ιερής Συμμαχίας. Η Ιερή Συμμαχία ήταν το μεγάλο έργο του
Τσάρου Αλέξανδρου. Όταν έδειξε αυτό το έργο στον Καποδίστρια, «αυτός έκανε
ό,τι μπορούσε για να αποθαρρύνει τον Τσάρο, αλλά αποτυγχάνοντας να τον κάνει
να το αφήσει, πρότεινε να το εκδώσει με τη μορφή μιας διακήρυξης προσωπικής
πεποίθησης και όχι με τη μορφή συνθήκης» (Zamoyski, 2007). Ο Καποδίστριας
προετοίμασε επίσης τη ρωσική πρόταση για την Τετραπλή Συμμαχία. Η πρόταση
που εκπόνησε αντικατόπτριζε την ανησυχία για την εξάλειψη της πιθανότητας
μιας επανάστασης. Αλλά η πρόταση του Καποδίστρια δεν έγινε ευπρόσδεκτη από
τη Βρετανία, η οποία δεν ήθελε να εμπλακεί στις ηπειρωτικές υποθέσεις. Ούτε
ήθελε μια στενή συμμαχία. Προτιμούσε μια χαλαρή που θα συνεπαγόταν απλώς
συνεργασία σε υποθέσεις που την αφορούσαν άμεσα ή απειλούσαν την ασφάλειά
της ή τα συμφέροντά της. Αυτή η στάση ήταν η αρχή μιας απομόνωσης για τη
Μεγάλη Βρετανία. Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, δεν ήθελε απλά μια
αφοσιωμένη συμμαχία με τις άλλες δυνάμεις, αλλά ήθελε και να συμμετάσχει στη
διαμόρφωση της μετά τον Ναπολέοντα Ευρώπης. Η Ευρώπη που ήθελε η Ρωσία,
βασιζόταν σε αντεπαναστατικές αρχές που καθιστούσαν ακόμη πιο απίθανο για τη
Βρετανία να δεσμευτεί σε μια μακροχρόνια συμμαχία με τη Ρωσία. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η βρετανική πρόταση ήταν όσο το δυνατόν λιγότερο σαφής,
γεγονός που έκανε τον Καποδίστρια να ανησυχεί για την εικόνα της συμμαχίας
που θα παρουσίαζε, εάν οι δεσμεύσεις τους δεν ήταν σαφείς.
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Από την άλλη πλευρά, ο Καποδίστριας, σύμφωνα με τον φιλελευθερισμό
του, πίστευε ότι οι συμμαχίες πρέπει να θέτουν τους ανθρώπους στο κέντρο.
Οραματιζόταν ένα είδος διεθνούς οργάνωσης, μιας ένωσης που θα «λαμβάνει
υπόψη την ευημερία και τις ανησυχίες του λαού και όχι μόνο τις αυθαίρετες
ιδιοτροπίες των μη διαφωτισμένων ηγεμόνων» (Grimsted, 1968, σ. 189).
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σύμμαχοι είχαν ξεχάσει ότι «ο πόλεμος δεν κερδήθηκε
από κυρίαρχους, αλλά από έθνη» (Zamoyski, 2007). Φαινόταν να είχε προβλέψει
τον ρόλο που θα έπαιζε ο εθνικισμός και αναγνώριζε τα δικαιώματά τους. Αλλά
αυτό θα μεγάλωνε τις διαφορές του με τον Μέττερνιχ. Οι συζητήσεις σχετικά με
τη φύση της συμμαχίας θα συνεχιζόντουσαν κατά τη διάρκεια των
μεταγενέστερων συνεδρίων μετά το Συνέδριο της Βιέννης, το οποίο θα γινόταν
γνωστό ως το σύστημα του συνεδρίου και ο Καποδίστριας θα ήταν στο επίκεντρο
αυτών των συζητήσεων.
Το Σύστημα του Συνεδρίου: Αποκατάσταση, Επανάσταση, Συμμαχία
Οι διαφωνίες σχετικά με τη φύση της συμμαχίας και του συστήματος του
συνεδρίου συνεχίστηκαν και μετά την ολοκλήρωσή του το 1815. Η πρώτη
συνάντηση των συμμάχων μετά το συνέδριο έγινε στο Aix-la-Chapelle το 1818
για την απόσυρση των συμμαχικών στρατευμάτων από τη Γαλλία, αφού είχαν
περάσει τρία χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης του Παρισιού. Η πρόθεση
του Μέττερνιχ ήταν να έχει πρόσβαση στο συνέδριο μόνο η Τετραπλή Συμμαχία.
Αλλά ο Καποδίστριας, ο οποίος θα συνόδευε τον Τσάρο μαζί με τον Νέσελροντ,
τον Κόμη Λίβεν και τον Πότσο ντι Μπόργκο, επέμενε στη συμμετοχή της
Γαλλίας και της Ισπανίας, καθώς πίστευε ότι θα έπαιρναν το μέρος της Ρωσίας.
Αυτή ήταν η πρώτη ρωγμή στη συμμαχία. Μαζί με την Αυστρία, η Πρωσία και η
Βρετανία ήταν επίσης κατά της ένταξης της Γαλλίας στο σύστημα της συμμαχίας.
Ο Τσάρος και ο Καποδίστριας είχαν αυτήν τη δεδομένη προσέγγιση, δηλαδή να
μην αποξενώσουν τη Γαλλία, από την αρχή του Συνεδρίου της Βιέννης, καθώς
θεωρούσαν τη Γαλλία πιθανό σύμμαχο. Για τον Καποδίστρια, η Γαλλία θα ήταν
ένα σημαντικό «αντίβαρο για την Αυστρία» και των «μονομερών πολιτικών της
για λογαριασμό των ευρωπαϊκών δυνάμεων» (Grimsted, 1969, σ. 239). Ήταν υπέρ
μιας ευρύτερης συμμαχίας από αυτή της Τετραπλής Συμμαχίας και αυτό
αντανακλάται στο μνημόνιο που ετοίμασε για τη Ρωσία. Αυτό που είχαν στο
μυαλό τους ο Τσάρος και ο Καποδίστριας, σχηματίζοντας μια τέτοια συμμαχία,
ήταν ένα είδος ομοσπονδίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, η οποία θα
βασιζόταν σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αποφευχθούν
επαναστατικά κινήματα και να διασφαλιστούν ειρηνικές σχέσεις και ισχυροί
δεσμοί (Jarrett, 2013, σσ. 184-185). Έχοντας μάθει ότι οι σύμμαχοι, ειδικά η
Αυστρία και η Βρετανία, ήταν αντίθετοι με την ιδέα μιας επίσημης γενικής
συμμαχίας, το τελικό μνημόνιο, που τελικά παρουσιάστηκε στο συμμαχικό
συμβούλιο, ήταν μια τροποποιημένη εκδοχή (Wirtschafter, 2019, σ. 254). Τα
πρωτόκολλα συντάχθηκαν εκ νέου από τον Καποδίστρια, σύμφωνα με τις
αντιρρήσεις του Κάσλρη, αλλά αυτή τη φορά τα βρήκε «φλύαρα και
«απαράδεκτα» και έτσι ξαναγράφτηκαν από τον Γκεντζ» (Jarrett, 2013, σ. 190).
Τελικά η Γαλλία δεν συμπεριλήφθηκε στην Τετραπλή Συμμαχία, αλλά τα

48

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

συμμαχικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Γαλλία με μια συμφωνία που
υπεγράφη μεταξύ της Γαλλίας και των συμμάχων. Μόνο μετά από αυτό, η Γαλλία
συμπεριλήφθηκε στη συμμαχία, η οποία με τη συμμετοχή της, έγινε η Πενταπλή
Συμμαχία. Σύμφωνα με την Grimsted, η Γαλλία όφειλε την ανάκτηση της
δύναμής της στην «επιρροή του Καποδίστρια στον Αλέξανδρο» και το συνέδριο
ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας του στις ρωσικές εξωτερικές υποθέσεις
(Grimsted, 1969, σσ. 244-245).
Παρόλο που το κύριο θέμα του Συνεδρίου του Aix-la-Chapelle ήταν η
απόσυρση των στρατευμάτων από τη Γαλλία, την προσοχή τράβηξαν και άλλα
γεγονότα. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν οι εξεγέρσεις στις ισπανικές αποικίες της
Νότιας Αμερικής και το ισπανικό αίτημα για στήριξη από τις ευρωπαϊκές
δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνέδριο είχε δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή
Συμφωνία και θα απέκλειε έτσι την Αμερική. Όμως δεν ήταν μόνο η Ισπανία
μέρος του ζητήματος, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία ανησυχούσε ιδιαίτερα λόγω
των εμπορικών της σχέσεων με τη Νότια Αμερική. Τα δύο κράτη αντιπροσώπευαν
τις δύο αντίθετες πλευρές σχετικά με τις εξεγέρσεις. Η Ισπανία ζήτησε βοήθεια
κατά των εξεγέρσεων και η Βρετανία κατέστησε σαφές ότι δεν θα ήταν μέρος
οποιασδήποτε δράσης κατά των εξεγέρσεων. Ήταν η Βρετανία που υπερίσχυσε,
καθότι μέλος της Συμμαχίας, και η οποία είχε διατλαντικούς δεσμούς και τη
ναυτική ικανότητα να διατηρήσει αυτούς τους δεσμούς. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα
σημαντικό καθώς απεικονίζει την αντίδραση των συμμάχων σε περίπτωση
εξεγέρσεων που στοχεύουν στην ανεξαρτησία, λίγα χρόνια πριν την εμφάνιση της
ελληνικής επανάστασης το 1821.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο να δούμε την προσέγγιση του Καποδίστρια σε
τέτοια γεγονότα. Ο Καποδίστριας «συμφώνησε ότι οι συμμαχικές δυνάμεις δεν
πρέπει να παρεμβαίνουν στρατιωτικά, αλλά ένιωθε ότι με τη σιωπή τους οι
σύμμαχοι θα μπορούσαν τουλάχιστον να προκαλέσουν κάποια αίσθηση
ανησυχίας στους αντάρτες, κάτι που θα μπορούσε να έχει θετικό αποτέλεσμα» και
μαζί με τον Νέσελροντ «πρότεινε στους συμμάχους να επιβάλουν οικονομικές
κυρώσεις στις αποικίες που επαναστατούσαν» (Jarrett, 2013, σ. 200). Η
προσέγγιση του Καποδίστρια ήταν σύμφωνη με τις αρχές του συνεδρίου, αρχές
που δεν ακολουθούσε απλά, αλλά είχε συμβάλει και στην ίδια τη διαμόρφωσή
τους. Κανένα από τα μέλη δεν είχε αμφιβολία περί τούτου. Αφού το ζήτημα δεν
επιλύθηκε στο Aix-la-Chapelle, τον έστειλε ο ίδιος ο Τσάρος στο Λονδίνο και το
Παρίσι, για να λυθεί το ζήτημα.
Ωστόσο, το ισπανικό ζήτημα δεν θα λυνόταν σύντομα, οδηγώντας στον
χειρότερο εφιάλτη των συμμάχων, μια επανάσταση. Το 1820, πριν τελειώσει ο
πόλεμος στη Λατινική Αμερική, ξέσπασε μια στρατιωτική εξέγερση στην Ισπανία
που τελείωσε με την αποκατάσταση του συντάγματος του 1812, το οποίο ήταν
φιλελεύθερο και είχε κηρυχθεί κατά τη διάρκεια της Ναπολεόντειας περιόδου. Ο
Αλέξανδρος ήταν υπέρ μιας στρατιωτικής επέμβασης ενάντια στο επαναστατικό
κίνημα και ζήτησε μια κοινή στρατιωτική δράση με τους συμμάχους, σύμφωνα με
το Συνέδριο της Βιέννης και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Κατά συνέπεια, ο
Καποδίστριας πρότεινε ένοπλη παρέμβαση (Jarrett, 2013, σ. 228). Για άλλη μια
φορά η Βρετανία ήταν εναντίον μιας τέτοιας παρέμβασης. Ήταν αναμενόμενο
αφού η ίδια η Βρετανία είχε συνταγματική μοναρχία. Θα ήταν αντίθετο με τις
ίδιες της τις αρχές, να ενεργήσει κατά ενός άλλου συνταγματικού κράτους. Τελικά
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οι σύμμαχοι δεν έδρασαν ούτε σε αυτό το περιστατικό, λόγω της έλλειψης γενικής
συναίνεσης. Έτσι, παρόλο που η συμμαχία ιδρύθηκε για να αποτρέψει και να
σταματήσει τα επαναστατικά κινήματα, ακόμη και αν αυτό σήμαινε επέμβαση,
στην πραγματικότητα τα μέλη δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ως προς τους
όρους της παρέμβασης, καθώς διακυβεύονταν διαφορετικά και αντικρουόμενα
συμφέροντα.
Ενώ οι σύμμαχοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν ή δεν ανέλαβαν δράση,
γεγονότα επαναστατικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
απειλητικά, συνέχιζαν να λαμβάνουν χώρα. Ο αντίκτυπος των Ναπολεόντειων
πολέμων καλά κρατούσε. Ακολουθώντας το ισπανικό παράδειγμα, ξεκίνησε μια
εξέγερση στη Νάπολη που τελείωσε με τη διακήρυξη ενός νέου συντάγματος και
κοινοβουλίου. Αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν πιο ανησυχητική, ειδικά για
τους Χάμπσμπουργκς που κυβερνούσαν τη Βόρεια Ιταλία και φοβόντουσαν ότι η
επαναστατική δράση θα μπορούσε να επεκταθεί και στα εδάφη τους. Γι’ αυτό η
Αυστρία αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένη να δράσει, με ή χωρίς τους συμμάχους.
Όμως, στην περίπτωση που αναλάμβανε δράση χωρίς τους συμμάχους, έπρεπε να
εξασφαλίσει τουλάχιστον τη στήριξή τους και να βεβαιωθεί ότι δεν θα
επωφεληθούν από τη συμμετοχή της στην Ιταλία. Ωστόσο, μια μονομερής
αυστριακή δράση, ανησυχούσε τόσο τη Γαλλία όσο και τη Ρωσία, και έτσι οι δύο
χώρες ήρθαν πιο κοντά, αφού ήδη από το 1815 συνεργαζόντουσαν. Αυτός ήταν ο
λόγος για τον οποίο η Γαλλία έκανε ένα συνέδριο για τους πέντε συμμάχους.
Όπως επεσήμανε ο Schroeder, «ο φιλόδοξος σκοπός του συνεδρίου θα ήταν να
στηρίξει τη δράση της Αυστρίας, ενώ ο ανομολόγητος να την ελέγξει»
(Schroeder, 1996, σ. 609). Φυσικά, η Αυστρία ενοχλήθηκε από την ιδέα μιας
τέτοιας σύμβασης. Η Βρετανία ήταν και πάλι αντίθετη με την ιδέα της ανάληψης
δράσης, ακόμη και αυτή ενός μη προγραμματισμένου συνεδρίου, πράγμα που
πάλι θα σήμαινε ανάληψη δράσης. Εκτός από τη Βρετανία, η συμμαχία αφορούσε
κυρίως τη Γαλλία και, ως εκ τούτου, η παρέμβαση ορίστηκε μόνο για τη Γαλλία,
και μόνο σε περίπτωση στρατιωτικών ταραχών. Δεν είχε καμία πρόθεση να
παρέμβει σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, ειδικά εκείνων που
απαιτούσαν συντάγματα και ελευθερίες. Ήταν στην ίδια πλευρά με τον
Καποδίστρια σε αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, ήταν υπέρ της ιδέας της
Αυστρίας να δράσει μονομερώς, καθώς θεωρούσε το ζήτημα ως απειλή για τα
αυστριακά συμφέροντα και όχι για τα ευρωπαϊκά. Η Ρωσία δεν είχε την ίδια
γνώμη. Αυτός είναι ο λόγος που όταν οι Γάλλοι πρότειναν στον Καποδίστρια, ο
οποίος επρόκειτο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο θέμα, «μια γάλλο-ρωσική
διαμεσολάβηση μεταξύ της Αυστρίας και της τότε κυβέρνησης της Νάπολης», ο
Καποδίστριας όχι μόνο ενέκρινε την πρόταση, αλλά άρχισε και να εργάζεται πάνω
στην ιδέα μιας «νέας συμμαχίας, που θα ήταν ενάντια σε κάθε επανάσταση
γενικά», για μια γενική παρέμβαση και όχι για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ανά
περίπτωση, καθώς πίστευε ότι μια επίδειξη συμμαχικής ενότητας ήταν
απαραίτητη για να υπερτερήσει η τάξη έναντι της επανάστασης» (Jarrett, 2013,
σσ. 242, 245-246). Πίστευε ότι οι επαναστατικές δράσεις έπρεπε να κατασταλούν
και να προστατευτεί έτσι η τάξη ή η συμμαχία. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει από τη
συμμαχία, η οποία δημιουργήθηκε για την προστασία της τάξης, και όχι
μονομερώς. Θεωρούσε επίσης ότι οι κανόνες δράσης θα έπρεπε να είναι
προκαθορισμένοι και κάποιες συγκεκριμένες αρχές να διαμορφωθούν γι’ αυτό το
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σκοπό. Ήταν κατά των επαναστατικών κινημάτων αλλά όχι των συνταγμάτων,
των εθνικών δικαιωμάτων και των ελευθερίων. Αυτή ήταν και η κύρια διαφωνία
μεταξύ του Καποδίστρια και του Μέττερνιχ γενικά. Και οι δύο πίστευαν στην
«διατήρηση της τάξης», αλλά διαφωνούσαν για το «τι πρέπει να γίνει για την
αποτροπή επαναστατικής ή ριζοσπαστικής δραστηριότητας», καθώς ο
Καποδίστριας πίστευε ότι αυτό το είδος δραστηριότητας έπρεπε να
αντιμετωπιστεί με κάποια μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται καλοπροαίρετα, και όχι
με συντηρητική καταστολή, όπως υποστήριζε ο Μέττερνιχ (Grimsted, 1968, σ.
180).
Η Ρωσία και ο Καποδίστριας παρευρέθηκαν στο επόμενο συνέδριο των
συμμάχων στο Τροπάου υπό αυτές τις σκέψεις. Ο Νέσελροντ ήταν μαζί με τον
Καποδίστρια στο Συνέδριο του Τροπάου, όπου και οι δύο είχαν αρκετές
συναντήσεις με τον Μέττερνιχ. Οι φιλελεύθερες σκέψεις του Καποδίστρια
σχετικά με τη δράση που έπρεπε να ληφθεί όσον αφορά τη Νάπολη τον έταξαν
εναντίον του Μέττερνιχ, ο οποίος επέμενε ότι τα γεγονότα στη Νάπολη ήταν ίδια
με αυτά στα οποία ιδρύθηκε η συμμαχία να δρα ενάντια. Αυτό αναφέρθηκε για να
υπογραμμίσει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας και της ομοφωνίας, στην
οποία ούτε ο Νέσελροντ ούτε ο Καποδίστριας μπορούσαν να αντιταχθούν. Αυτό
οδήγησε τον Καποδίστρια να προετοιμάσει ένα μνημόνιο. Πρότεινε «ένα
συμμαχικό «Σύστημα Συμπεριφοράς» που στηριζόταν σε τρεις γενικές αρχές: (1)
κράτη που ενοχλούνται από την επανάσταση δεν ανήκουν πλέον στην Ευρωπαϊκή
Συμμαχία, (2) «επαναστατικά κράτη» που απειλούσαν τα άλλα, είτε με το
παράδειγμά τους, είτε με τη συμπεριφορά τους, απαιτούσαν την παρέμβαση των
συμμαχικών δυνάμεων «για να προστατεύσουν τα κράτη από το κακό και την
Ευρώπης από τη μετάδοσή του» και (3) οποιαδήποτε τέτοια αντεπαναστατική
παρέμβαση έπρεπε να βασίζεται σε υπάρχουσες συνθήκες και να σέβεται τις
τρέχουσες εδαφικές διαιρέσεις» και ότι ο στόχος των συμμάχων «έπρεπε να είναι
η παροχή στη Νάπολη «διπλών ελευθεριών», δηλαδή πολιτικής ελευθερίας και
εθνικής ανεξαρτησίας» (Jarrett, 2013, σσ. 252-253). Για τον Καποδίστρια,
παρέμβαση δεν σήμαινε απαραίτητα στρατιωτική επέμβαση. Η προσφορά
διαμεσολάβησης θα μπορούσε επίσης να είναι μια μορφή παρέμβασης. Κατά
συνέπεια «έκανε διάφορες προτάσεις στις οποίες μεσολαβούν οι τέσσερις
δυνάμεις ή ο Πάπας μεταξύ της Νάπολης και της Ευρώπης» (Schroeder, 1996, σ.
610).
Αυτό δεν ικανοποίησε καμία από τις προσδοκίες της Μέττερνιχ. Το συνέδριο
στο Τροπάου ήταν η πιο φανερή κόντρα μεταξύ Καποδίστρια και Μέττερνιχ.
Ωστόσο, ο Τσάρος συμφώνησε με τον Μέττερνιχ καθώς οι ανησυχίες του για την
επανάσταση επικράτησαν της συμπάθειάς του στις φιλελεύθερες ιδέες. Οι
προσπάθειες του Καποδίστρια για το γάλλο-ρωσικό σχέδιο διαμεσολάβησης
υπερκεράστηκαν από τον Μέττερνιχ, μαζί με τα πολιτικά του ιδανικά. Κατά
συνέπεια, ο Καποδίστριας έπρεπε να συντάξει ένα άλλο πρωτόκολλο το οποίο
τελικά θα υπογραφόταν από τα μέλη της Ιεράς Συμμαχίας, της Ρωσίας, της
Πρωσίας και της Αυστρίας, γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Τροπάου. Σύμφωνα
με το πρωτόκολλο αυτό «κάθε κράτος που υπέκυπτε στην επανάσταση έπαυε να
είναι μέλος της Ιερής Συμμαχίας και τα εναπομείναντα μέλη αυτής της συμμαχίας
είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν εξαναγκασμό ή ένοπλη επέμβαση,
προκειμένου να το φέρουν πίσω στους κόλπους της συμμαχίας» (Nicolson, 1964,
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σ. 268). Η Βρετανία αλλά και η Γαλλία, προς έκπληξή της, αποκλείστηκε αρχικά
από το πρωτόκολλο, παρόλο που είχε συμφωνήσει εν μέρει με αυτούς τους όρους.
Η Βρετανία, από την άλλη πλευρά, τους είχε απορρίψει εντελώς.
Αποφασίστηκε στο Τροπάου ότι η επόμενη συνάντηση των συμμάχων θα
πραγματοποιούνταν στο Λάιμπαχ στις αρχές του 1821, λίγους μήνες μετά, για το
ζήτημα της Νάπολης. Ο Καποδίστριας συνόδευσε και εδώ τον Τσάρο, αλλά
ηττήθηκε από τον Μέττερνιχ, ο οποίος κατάφερε να πάρει την έγκριση για
στρατιωτική επέμβαση στη Νάπολη. Η αυστριακή παρέμβαση κατάφερε να
καταστείλει το επαναστατικό κίνημα, αλλά στο μεταξύ το επαναστατικό κίνημα
είχε εξαπλωθεί στο Πιεμόντε. Η πρόφασή τους ήταν ένα σύνταγμα, αλλά ο
υποβόσκων σκοπός τους ήταν η ενοποίηση της Ιταλίας. Ωστόσο, ήταν πολύ νωρίς
για αυτό, και αυτή η απόπειρα, επίσης κατεστάλη. Καθώς συνεχιζόταν το
Συνέδριο του Λάιμπαχ, ξέσπασε ένα άλλο επαναστατικό κίνημα. Αυτή τη φορά
ήταν οι Έλληνες που ζούσαν υπό την κυριαρχία της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η Ελληνική Περίπτωση
Ανάλογα με το ποιος εξιστορεί το τι συνέβη στην Ελλάδα το 1821, και τα
γεγονότα που ακολούθησαν, όλο αυτό μπορεί να οριστεί ως «επανάσταση»,
«εξέγερση» ή «πόλεμος για ανεξαρτησία» -και τα τρία αληθή σε κάποιο βαθμό ή
εξ’ ολοκλήρου. Η αφετηρία των εθνικών κινημάτων ανεξαρτησίας των Ελλήνων
ήταν η ίδρυση το 1814 μιας μυστικής κοινωνίας, σύμφωνης με την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα της εποχής, που ονομάστηκε Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία
ιδρύθηκε στην Οδησσό, που εκείνη την εποχή ήταν υπό ρωσική κυριαρχία.
Επομένως, τόσο ο Καποδίστριας όσο και ο Τσάρος γνώριζαν για την οργάνωση,
αλλά διατηρούσαν μια απόσταση από αυτήν. Πράγματι, όταν οι ιδρυτές της
Φιλικής Εταιρείας ζήτησαν από τον Καποδίστρια να γίνει αρχηγός τους το 1817
και το 1820, αυτός αρνήθηκε και τις δύο φορές. Κατέστησε σαφές ότι η Φιλική
Εταιρεία «δεν μπορούσε να περιμένει βοήθεια από αυτόν ή τη ρωσική
κυβέρνηση» (Prousis, 1994, σ. 21) και «τους συμβούλεψε να περιορίσουν τις
δραστηριότητές τους σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ζητήματα» (Jarrett, 2013, σ.
290). Αρχηγός της οργάνωσης ορίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος
οδήγησε τη Φιλική Εταιρεία σε εξέγερση κατά των αρχών της Μολδαβίας στις
αρχές του 1821, ενώ οι σύμμαχοι είχαν συγκαλέσει συνέδριο στο Λάιμπαχ. Ο
Μέττερνιχ που περιγράφει τη Φιλική Εταιρεία, «ίδια με εκείνη του Καρμπονάρι»
στην Ιταλία, αναφέρει ότι «ο Αλέξανδρος αφαίρεσε από το στρατό του όλους τους
Έλληνες στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην εξέγερση και αρνήθηκε κάθε
στήριξη και βοήθεια στους Έλληνες αντάρτες» (Metternich, 1881, σ. 523).
Η εξέγερση ήταν αρκετά βραχύβια, αλλά ακολούθησε μια σειρά
μεγαλύτερων εξεγέρσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, οι οποίες
οδήγησαν στον απαγχονισμό του ορθόδοξου Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, στην
Κωνσταντινούπολη, επειδή δεν μπόρεσε να τις σταματήσει. Από εκείνη τη στιγμή,
η Ρωσία συμμετείχε περισσότερο στα γεγονότα που βασίστηκαν στη συνθήκη του
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή που υπεγράφη μεταξύ της ρωσικής και της οθωμανικής
αυτοκρατορίας το 1774. Με αυτήν τη συνθήκη, οι οθωμανικές αρχές είχαν
εγγυηθεί τα θρησκευτικά δικαιώματα του χριστιανικού πληθυσμού που ζούσε στη
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Βλαχία, τη Μολδαβία και νησιά της Μεσογείου που είχαν καταληφθεί από τη
Ρωσία, με αντάλλαγμα την επιστροφή τους στην οθωμανική κυριαρχία. Αλλά με
την πάροδο του χρόνου η Ρωσία έπρεπε λόγω της συνθήκης να δρα ως προστάτρια
του ορθόδοξου χριστιανικού πληθυσμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι
έπρεπε να αναλάβει δράση μετά τη δολοφονία του πατριάρχη που ήταν
επικεφαλής της κοινότητας που προστάτευε. Σύμφωνα με τον Jarret, ο
Καποδίστριας «είχε την τέλεια ευκαιρία να οδηγήσει τον αφέντη του σε έναν
πόλεμο για την ελληνική ανεξαρτησία και την πραγματοποίηση των μακροχρόνιων
ρωσικών φιλοδοξιών στην οθωμανική αυτοκρατορία» (Jarrett, 2013, σ. 296).
Πράγματι, η ανατολικό-ρωσική πολιτική, μαζί με την εκπαίδευση, ήταν τα μέσα
με τα οποία ο Καποδίστριας «προσπάθησε να προωθήσει τις ελληνικές εθνικές
ελπίδες» καθ’ όλη τη διάρκεια της αυτοκρατορικής του θητείας (Prousis, 1994, σ.
15). Αλλά η τρέχουσα κατάσταση επρόκειτο να διαχωρίσει τον Τσάρο από τον
Καποδίστρια. Όπως επισημαίνει η Grimsted, τα «συναισθήματα του Καποδίστρια
[…] ήταν μακριά από τον πλήρη εθνικισμό του 19ου αιώνα. Ωστόσο, ήταν πολύ
πιο εθνικιστικά από τα συναισθήματα των περισσότερων Ευρωπαίων ηγετών
όσον αφορά την αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξανδρου Α’»
(Grimsted, 1969, σ. 236). Αυτά τα συναισθήματα ωθούσαν τον Καποδίστρια να
αναλάβει δράση εναντίον των Οθωμανών, υπέρ των Ελλήνων. Αλλά τότε ήταν
σαφές ότι εάν η Ρωσία πήγαινε σε πόλεμο με την οθωμανική αυτοκρατορία, θα
έπρεπε να ενεργήσει μόνη της και δεν ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο
(Brewer, 2001, σ. 108). Καμία άλλη ευρωπαϊκή δύναμη δεν ήθελε να υποστηρίξει
τους Έλληνες ή να αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς για αυτό το θέμα. Η
συγκεκριμένη στάση ήταν συνεπής με τις αρχές του συστήματος του συνεδρίου.
Ο Κάσλρη θεώρησε ότι τα γεγονότα ήταν μια ακόμη φάση των επαναστατικών
κινημάτων στην Ευρώπη, συγκρίνοντάς τα με αυτά στην Ισπανία και την Ιταλία.
Ο Μέττερνιχ ήταν η βασική αντιπολίτευση ειδικά σε ότι αφορούσε τη ρωσική και
την οθωμανική αυτοκρατορία. «Προσπάθησε ακόμη και να δυσφημίσει τον
Καποδίστρια στέλνοντας αντίγραφα φερόμενων αποδείξεων των παράνομων
συνδέσεών του με τους Έλληνες επαναστάτες» (Jarrett, 2013, σ. 297). Ο
Μέττερνιχ πίστευε ότι ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που θα ιδρυόταν με
ρωσική υποστήριξη θα επηρεαζόταν από τη Ρωσία και αυτό θα άλλαζε την
ισορροπία στα Βαλκάνια υπέρ της Ρωσίας, θέτοντας την Αυστρία σε ευάλωτη
θέση. Παρόλο που ο Νέσελροντ δεν αναγνώρισε τους ισχυρισμούς του Μέττερνιχ
εναντίον του Καποδίστρια, «ενστερνίστηκε τη θέση του Μέττερνιχ ότι μια
ρωσοτουρκική σύγκρουση θα διατάρασσε την ισορροπία και θα ευνοούσε
φιλελεύθερες τάσεις στην Ευρώπη [… και] έτσι αντιτάχθηκε στην ιδέα της
ρωσικής επέμβασης στον ελληνικό πόλεμο για ανεξαρτησία και ζήτησε τη
διαμεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων» (Prousis, 1994, σσ. 29-30).
Ο Μέττερνιχ έκανε λάθος σχετικά με τη σχέση του Καποδίστρια με τους
επαναστάτες, ειδικά με τη Φιλική Εταιρεία. Για ένα πράγμα ο Καποδίστριας ήταν
κατά: για τις επαναστατικές ιδέες και κινήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρόλο που
«η κοινωνική αλλαγή ήταν αναπόφευκτη […] θα μπορούσε να έρθει ειρηνικά,
σταδιακά και χωρίς επαναστατικούς κατακλυσμούς» (Grimsted, 1968, σ. 178).
Πίστευε και επένδυσε στην εκπαίδευση για να αλλάξει το καθεστώς των
Ελλήνων. Η θέση του στην υπηρεσία του Τσάρου, του έδινε τα μέσα για να
αναλάβει δράση σε αυτόν τον τομέα. Υπήρξε υποστηρικτής της Φιλόμουσης
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Εταιρείας, που ήταν μια οργάνωση που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1821,
αφιερωμένη στην εκπαίδευση των Ελλήνων ως μέσου της κοινωνικής τους
ανάπτυξης. Ο στόχος της οργάνωσης ήταν να «διαδώσει την εκπαίδευση και τον
διαφωτισμό στην Ελλάδα και να βοηθήσει φτωχούς νέους Έλληνες να
σπουδάσουν στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη» και ο Καποδίστριας
«προσπάθησε να αυξήσει τα μέλη της και τις οικονομικές συνεισφορές προς
αυτήν την οργάνωση» (Vick, 2014, σ. 266 ). Η Φιλόμουσος Εταιρεία συχνά
συγχέονταν με τη Φιλική Εταιρεία και κατά λάθος εξυπηρετούσε τα συμφέροντα
της δεύτερης ως προς τον Καποδίστρια. Η θέση του, του επέτρεψε, επίσης, να
υποστηρίξει τους Έλληνες, πολιτικά και διπλωματικά. Επομένως, δεν ήθελε να
θέσει σε κίνδυνο αυτήν του τη θέση, υποστηρίζοντας ιδέες με τις οποίες ο Τσάρος
ήταν αντίθετος. Επιπλέον, το βραχυπρόθεσμο όραμά του για την Ελλάδα δεν ήταν
η πλήρης ανεξαρτησία αλλά ένα ρωσικό προτεκτοράτο, καθώς πίστευε ότι οι
Έλληνες δεν ήταν ακόμη έτοιμοι για ένα ανεξάρτητο κράτος. Γι’ αυτό ισχυρίστηκε
ότι η Ρωσία έπρεπε να παρέμβει μονομερώς.
Ο Καποδίστριας διατύπωσε ότι ήταν καθήκον της ρωσικής αυτοκρατορίας ως
προστάτρια των χριστιανών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι οποίοι υπέφεραν.
Αυτό δεν ήταν μόνο μια επίκληση στη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, αλλά
και στα χριστιανικά συναισθήματα του Τσάρου. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο
Καποδίστριας είχε μια «ισχυρή δέσμευση προς την ορθόδοξη εκκλησία» και
ενστερνιζόταν κάποιες από τις θρησκευτικές ανησυχίες του Αλεξάνδρου
(Grimsted, 1968, σ. 172). Η Ρωσία έπρεπε και μπορούσε να παρέμβει μονομερώς
υπό αυτές τις συνθήκες, όπως έκανε και η Αυστρία στην Ιταλία, αλλά να το έκανε
εκ μέρους της συμμαχίας και με την στήριξή της. Αλλά παρόλο που ο Τσάρος
ήταν υπέρ της ιδέας και των Ελλήνων, «επέμενε να πάρει μια ευρωπαϊκή εντολή
για να δράσει, όπως η Αυστρία στη Νάπολη, γιατί αν ενεργούσε μονομερώς θα
υπονόμευε το μεγάλο του επίτευγμα, την ευρωπαϊκή συμμαχία» αφού «στην
Εγγύς Ανατολή η συμμαχία ήθελε να συγκρατήσει τη Ρωσία» (Schroeder, 1996,
σ. 620).
Ο Καποδίστριας «γνώριζε τη δέσμευση του Αλεξάνδρου στην Ευρωπαϊκή
Συμμαχία, την καταδίκη των εξεγέρσεων του 1820-1821 στην Ισπανία και την
Ιταλία, και τον φόβο των υπόγειων κοινωνιών στην Ευρώπη και τη Ρωσία»
(Prousis, 1994, σ. 23). Ο Αλέξανδρος ήταν ένας από τους ιδρυτές του συστήματος
του συνεδρίου, το οποίο δεν ανεχόταν τα επαναστατικά κινήματα. Εφόσον
θεωρούνταν επανάσταση, αναμενόταν να παρέμβει εναντίον των Ελλήνων και όχι
των Οθωμανών. Ο Κάσλρη το είχε προτείνει αυτό, αλλά ήξερε ότι δεν θα γινόταν
για θρησκευτικούς λόγους (Jarrett, 2013, σ. 304). Όταν ο Αλέξανδρος έστειλε τον
σύμβουλό του, τον Ντμίτρι Τάτσεφ, στη Βιέννη για να συζητήσει τους όρους της
δράσης που θα αναλάμβανε κατά των Οθωμανών, αυτό σήμαινε ότι ο
Καποδίστριας είχε αποκλειστεί από τη διαδικασία, ενώ ο Μέττερνιχ ήταν μέρος
της. Σύμφωνα με την Grimsted, «ο Καποδίστριας θα μπορούσε να ήταν σε
ισχυρότερη θέση έναντι του Μέττερνιχ, εάν οι ανησυχίες του για την ελληνική
υπόθεση δεν τον απομάκρυναν από τους στόχους του Αλεξάνδρου» (Grimsted,
1969, σ. 255). Όπως εξηγεί ο Schroeder, ο Τσάρος «αναγνώρισε σιωπηλά μεγάλο
μέρος της θέσης του Μέττερνιχ: τη διάκρισή μεταξύ των δικαιωμάτων της
συνθήκης της Ρωσίας, τα οποία, εάν δεν πληρούνταν, της έδιναν λόγο για πόλεμο,
και τα ανθρωπιστικά αιτήματα της Ρωσίας για την αποκατάσταση εκκλησιών και
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καλύτερη μεταχείριση των επαναστατών από τον Σουλτάνο, κάτι που δεν
αποτελούσε casus belli και το οποίο η Ρωσία δεν μπορούσε να περιμένει από την
Τουρκία να εκπληρώσει πλήρως εφόσον συνεχιζόταν η εξέγερση» (Schroeder,
1996, σ. 620).
Ο Καποδίστριας «προσπάθησε να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα χωρίς
να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ρωσίας» στο βαθμό που η θέση του, του
επέτρεπε να το κάνει (Papageorgiou, 2011, σ. 173). Αλλά ήρθε μια στιγμή που δεν
μπορούσε πλέον να αποστασιοποιηθεί από αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα,
παρόλο που ήταν αντίθετος με τον τρόπο, με τον οποίο αυτό ξεκίνησε. Σύμφωνα
με τον Crawley, ήδη από το 1807, ο Καποδίστριας «έπαψε να είναι Ιόνιος και
έγινε, όχι Ρώσος, αλλά Έλληνας στην καρδιά» (Crawley, 1957, σ. 169). Πράγματι
«καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων του στη ρωσική θητεία, οι πολιτικές
προοπτικές και δραστηριότητες του Καποδίστρια συνδέονταν στενά με τις ελπίδες
του για την πατρίδα του την Κέρκυρα, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονταν με
την επιθυμία του για μια ανεξάρτητη, συνταγματική κυβέρνηση για όλη την
Ελλάδα» (Grimsted, 1968, σ. 175). Υπό τις δεδομένες συνθήκες, δεν ήταν πλέον
δυνατό να υπηρετεί τη Ρωσία και την Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως κάποτε ήλπιζε
και έτσι «ένιωσε αναγκασμένος να αποχωρήσει από τη ρωσική θητεία» το 1822
(Ingram, 1993, σ. 256). Θα μπορούσε να εγκαταλείψει τα φιλελεύθερα ιδανικά
του, αλλά όχι τους δεσμούς του με την Ελλάδα. Η αποχώρηση του Καποδίστρια
σήμαινε ότι δεν ήταν πλέον μέρος του συστήματος του συνεδρίου. Αυτή ήταν μια
επιτυχία για τον Μέττερνιχ κατά κάποιο τρόπο. Παρόλο που σε αυτό το σημείο το
σύστημα φάνηκε να έχει κερδίσει μια ακόμη νίκη ενάντια στα επαναστατικά
κινήματα, αυτό επρόκειτο να αλλάξει. Όπως αναφέρει η Grimsted, «ο καιρός
δικαίωσε τον Καποδίστρια ως προς τη νέα ευρωπαϊκή τάξη και οι πολιτικές του
στάσεις αποδείχθηκαν επικρατέστερες» (Grimsted, 1968, σσ. 166-167).
Συμπέρασμα
Ο επαναστατικός χαρακτήρας του 1821 έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι ήταν
η πρώτη πραγματική ρωγμή στο σύστημα του συνεδρίου, το οποίο ήταν εντελώς
κατά των επαναστατικών κινημάτων, ειδικά εκείνων που είχαν εθνικό χαρακτήρα,
καθώς οι ίδιοι οι σύμμαχοι απειλούνταν από αυτά. Γι’ αυτό δεν ήταν ποτέ επιλογή
το να βοηθήσουν τις ισπανικές αποικίες στην Αμερική. Αντίθετα συζητήθηκε εάν
θα έπρεπε να βοηθήσουν την Ισπανία. Ο Καποδίστριας συμφωνούσε απόλυτα με
αυτήν την προσέγγιση. Ακολουθούσε τις αρχές του συστήματος του συνεδρίου,
του οποίου και βοήθησε στη δημιουργία, ακόμη και αν αυτό σήμαινε τη
σύγκρουση με τις ίδιες του τις απόψεις. Προσωπικά πίστευε ότι «η μεταρρύθμιση
προς την κατεύθυνση της συνταγματικής κυβέρνησης θα εγγυόταν νόμιμα
πολιτικά δικαιώματα, θα παρείχε μια βάση ενάντια στις επαναστατικές
δραστηριότητες, και ως αποτέλεσμα θα απέτρεπε την ανάγκη για καταστολή»
(Grimsted, 1969, σ. 238). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκκληση της
Νάπολης είχε «λάβει μια κάποια συμπάθεια από τον Καποδίστρια» (Reinerman,
1974, σ. 276), αλλά έπρεπε να υποχωρήσει και να μην αναλάβει δράση λόγω των
ρωσικών προτεραιοτήτων που καθορίζονταν από τον Τσάρο. Ήταν πιστός όχι
μόνο στον Τσάρο, ο οποίος δεν ήταν πλέον υπέρ των φιλελεύθερων ιδεών, αλλά

55

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Οζέρ: Ο Καποδίστριας στη Βιέννη: Η Ευρωπαϊκή...

και του συστήματος του συνεδρίου. Οι παρεμβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις
ήταν κατά των επαναστατών και όχι των μοναρχιών.
Η ελληνική υπόθεση διέφερε σ’ αυτό. Το να βοηθήσουν τις οθωμανικές
αρχές δεν ήταν ποτέ θέμα προς συζήτηση, εκτός από τις στιγμές που εξέφραζε το
ερώτημά του για το γιατί η συμμαχία δεν μπορούσε να στηρίξει τους Έλληνες
στον πόλεμο για την ανεξαρτησία τους. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η
οθωμανική αυτοκρατορία ήταν εκτός του συστήματος του συνεδρίου. Ενώ είναι
αλήθεια ότι οι Οθωμανοί δεν ήταν ποτέ μέρος των συμμαχιών που
δημιουργήθηκαν σε αυτό το σύστημα, ούτε η Ισπανία, ούτε η Ιταλία ήταν.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις τους δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα για υποστήριξη των
επαναστατών με οποιονδήποτε τρόπο. Οι λόγοι θα μπορούσαν να οφείλονταν στο
γεγονός ότι οι Οθωμανοί βρίσκονταν σε πτώση, αλλά τότε αυτό δεν ήταν τόσο
σίγουρο όπως στις αρχές του 1821. Σύμφωνα με τον Jarret, η πρόσθετη επιπλοκή
που προκάλεσε η ελληνική εξέγερση ήταν η θρησκεία, η οποία «διέκοψε τις
υπάρχουσες συνταγματικές ευθυγραμμίσεις και τις παραδοσιακές γεωπολιτικές
ανησυχίες» (Jarrett, 2013, σ. 307). Αλλά το να υποστηρίξουν ένα κίνημα
ανεξαρτησίας ήταν επίσης αδιανόητο.
Ο Καποδίστριας έπρεπε να διαφωνήσει με την απόφαση να μην παρέμβουν,
κυρίως επειδή ήταν Έλληνας, αλλά και επειδή δεν ταίριαζε με τα ιδανικά του.
Πράγματι «καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στο ρωσικό γραφείο εξωτερικών,
ο Καποδίστριας αντιτάχθηκε ξεκάθαρα σε πολλές από τις πολιτικές του
συστήματος της συμμαχίας γιατί πολύ συχνά, πίστευε, ότι οι μεγάλες δυνάμεις
αρνούνταν να αναγνωρίσουν τα λαϊκά δικαιώματα και την εθνική αυτονομία των
μικρότερων κρατών» (Grimsted, 1968, σ. 189). Το είχε βιώσει στην πατρίδα του,
τα Ιόνια νησιά, τα οποία ήταν υπό ιταλική, γαλλική, οθωμανική, ρωσική και
βρετανική κυριαρχία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γι’ αυτό, παρόλο που ήταν
αντίθετος με τον τρόπο που επέλεξαν οι Έλληνες, ο Καποδίστριας τους
υποστήριξε. Ήταν υποστηρικτής των φιλελεύθερων ιδεών αλλά όχι των
επαναστατικών, πόσο μάλλον των ίδιων των επαναστάσεων. Σύμφωνα με τον
ίδιο, «τα ασφαλέστερα μέσα για την κοινωνική και εθνική αλλαγή» ήταν «η ηθική
αφύπνιση και η εκπαίδευση» (Prousis, 1994, σ. 22). Γι’ αυτό αρνήθηκε την
αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας, όταν του την πρόσφεραν. Αλλά μόλις άρχισε η
μάχη μεταξύ των Ελλήνων και των οθωμανικών στρατευμάτων, ζήτησε επέμβαση
εναντίον της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αλλά επειδή ούτε η συμμαχία ούτε ο
Τσάρος συμφώνησαν μαζί του, έπρεπε να σπάσει τους δεσμούς του και με τους
δύο, αφήνοντας τη θέση του στη ρωσική υπηρεσία το 1822.
Μόνο δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του Καποδίστρια, η στάση για τον
πόλεμο μεταξύ Οθωμανών και Ελλήνων άρχισε να αλλάζει. Ο Αλέξανδρος
«ανέλαβε την πρωτοβουλία με ένα υπόμνημα που πρότεινε την ίδρυση τριών
αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών» και κάλεσε τα μέλη της Πενταπλής Συμμαχίας
να το συζητήσουν στο συνέδριο (Heraclides και Dialla, 2015). Το συνέδριο της
Αγίας Πετρούπολης, στο οποίο δεν συμμετείχε η Βρετανία, δεν κατέληξε κάπου.
Όμως, η εντατικοποίηση των μαχών ώθησε τη Ρωσία και τη Βρετανία να δράσουν
και έτσι υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο το 1826, το οποίο πρότεινε την από κοινού
τους διαμεσολάβηση. Η Ρωσία είχε ένα νέο τσάρο, τον Νικόλαο Ι’. Τα άλλα μέλη
της Πενταπλής Συμμαχίας κλήθηκαν επίσης για την τελική συμφωνία, αλλά δεν
υπήρχε πιθανότητα η Αυστρία και η Πρωσία να την υποστηρίξουν. Προσέφεραν
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μόνο αόριστα λόγια για στήριξη, αλλά δεν την υπέγραψαν (Brewer, 2001, σ. 257).
Συνεπώς, η Βρετανία, η Ρωσία και η Γαλλία υπέγραψαν τη Συνθήκη του
Λονδίνου το 1827, η οποία πρότεινε ανεξαρτησία για την Ελλάδα, υπό την
εποπτεία της οθωμανικής αυτοκρατορίας και φόρου υποτελής σε αυτήν. Η
πρόταση απορρίφθηκε από τον Οθωμανό σουλτάνο, πράγμα που τελικά οδήγησε
στη στρατιωτική επέμβαση των τριών δυνάμεων. Επομένως, όχι μόνο η Ρωσία
αλλά και η Γαλλία και η Βρετανία, υποστήριξαν τους Έλληνες, πράγμα που
σήμαινε ότι ήταν στο πλευρό των επαναστατών. Αυτή ήταν μια σημαντική
εξέλιξη στο σύστημα του συνεδρίου, πράγμα που κάνει την ελληνική περίπτωση
επαναστατική και υπό μία άλλη έννοια.
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Kapodistrias in Vienna:
Concert of Europe and “The Greek Revolution”
Utku Özer
Research Fellow, Athens Institute for Education and Research &
Post-Doctoral Researcher, Panteion University, Greece
The Greek revolution of 1821 broke out at a time when European states were
trying to restore the pre-Revolutionary Europe. The rules of the restoration
were decided at the Congress of Vienna and they included neither sympathy nor
tolerance for revolutionary ideas and movements. The embodiment of these
rules was the Concert of Europe and its implementation and protection were
handed to the Great Powers under the Holy Alliance, the Quadruple Alliance
and Quintuple Alliance. One of the architects of this system was Ioannis
Kapodistrias, the back then foreign minister of the Russian Empire and the
future head of state of independent Greece. The aim of this article is to analyze
Kapodistrias’ position, role and ideas within the Congress system as the
minister of Russian Empire, until his leave from this post due the events of
Greek revolution and the allied responses.
Keywords: Ioannis Kapodistrias, Congress of Vienna, Concert of Europe,
Greek revolution, Greece, Russia
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Επιστημονικό Άρθρο
Βίοι Παράλληλοι: Η Εταιρική Αγωγή υπό το Ελληνικό
και το Γερμανικό Δίκαιο περί Ανωνύμων Εταιρειών
Γεώργιος Ζουριδάκης
Ερευνητής, Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας, Ελλάδα
Οι ελληνικές διατάξεις περί εταιρικής αγωγής ήτοι του μηχανισμού άσκησης
εταιρικών αξιώσεων κατά του Δ.Σ. ήσαν από θέσεώς τους σε ισχύ το 1962
αμφιλεγόμενες. Η εναντίον τους κατά καιρούς κριτική εστίασε στην ασαφή τους
διατύπωση, τους περιορισμούς περί ικανότητας διαδίκου, καθώς και την σχέση
με το ευρύτερο νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, λίγη έως καθόλου προσοχή έχει δοθεί
στο γεγονός ότι η διάταξη «μεταφυτεύθηκε», εξήντα περίπου χρόνια πριν, από τη
γερμανική έννομο τάξη. Εκτός του ότι αποτελεί εξαιρετική περίπτωση μελέτης
από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, η προέλευση των άρθρων 22β
Ν.2190/1920 και (ήδη) 103-105 Ν 4548/2018 εξηγεί, εν πολλοίς, την έλλειψη
εναγωγής των εταιρικών διοικούντων στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο προσφέρει
δικαιοσυγκριτική ανάλυση της ελληνικής και γερμανικής εταιρικής αγωγής όπως
αυτές εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Καταδεικνύει ότι η
αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού ανάγεται στη διαδικασία
μεταφύτευσης και το «μόσχευμα» το ίδιο. Περαιτέρω, αναδεικνύει τον δυναμικό
διάλογο που αναπτύσσεται αιτία των μεταφυτεύσεων δικαίου μεταξύ δότριας και
λήπτριας εννόμου τάξεως ο οποίος δύναται να συνεισφέρει ουσιωδώς στην
αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά: εταιρική αγωγή, δίκαιο περί ανωνύμων εταιρειών, ευθύνη Δ.Σ.,
προστασία μειοψηφίας μετόχων, μεταφυτεύσεις δικαίου, ελληνικό δίκαιο,
γερμανικό δίκαιο

Εισαγωγή
Οι μεταφυτεύσεις (μεταμοσχεύσεις) δικαίου (legal transplants) διαχρονικά
αποτελούν πρακτική ιδιαίτερα προσφιλή στον Έλληνα νομοθέτη. Ήδη από την
αρχαιότητα, οι πόλεις κράτη επιδίδονταν στην αναζήτηση του βελτίου δικαίου,
μεταμοσχεύοντας (μεταφυτεύοντας) -δηλαδή ιδιοποιώντας, τροποποιημένους ή
μη- κανόνες, ρυθμίσεις, διαδικασίες και θεσμούς από άλλες πόλεις-κράτη ή ακόμη
και από αλλόφωνα δίκαια (Watson, 1974, 24). Από δε την (ανά) σύσταση του
ελληνικού κράτους οι μεταφυτεύσεις δικαίου όχι μόνο αποτέλεσαν -θα μπορούσε
να πει κανείς- θεμέλιο λίθο στην οικοδόμηση του (νέου)1 δικαιικού συστήματος,
(συνιστώμενο σε αστικό δίκαιο γερμανικής και ελβετικής επιρροής, εμπορικό
δίκαιο γαλλικής επιρροής και ούτω καθεξής) αλλά και διατηρούν κεντρικό ρόλο
1

Για το έργο του Μάουρερ βλ. ενδεικτικώς σύντομη επισκόπηση εις Τρωϊανό και
Βελισσαροπούλου-Καράκωστα (2010, 242-245).
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στη νομοπαραγωγική διαδικασία. Το δε Ευρωπαϊκό Δίκαιο προσέθεσε από
εντάξεως στην Κοινότητα (και πλέον Ένωση) και αδιαλείπτως προσθέτει πληθώρα
«εμμέσων» μεταφυτεύσεων2.
Ωσαύτως αποτελεί το ελληνικό Δίκαιο και οι επιμέρους κλάδοι του εξαιρετικά
ενδιαφέρον -πλην όμως εν πολλοίς παραβλεφθέν από τη διεθνή βιβλιογραφία αντικείμενο μελέτης για τους απανταχού συγκριτικολόγους από το οποίο δύνανται
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το φαινόμενο των μεταφυτεύσεων δικαίου.
Είναι τελικά εφικτές; Λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο στην δότρια δικαιική τάξη
και στην λήπτρια; Συνιστούν μια δυναμική διεργασία ή μήπως εξαντλούνται στην
κύρωσή τους με νόμο; Ποιος ο ρόλος του λοιπού νομικού και κοινωνικού
πλαισίου στην λειτουργία τους;
Η παρούσα μελέτη, εστιάζοντας σε διατάξεις του νόμου περί Ανωνύμων
Εταιριών, ενός νόμου «πολυσυλλεκτικού» με επιρροές (κυρίως) από το
Ηπειρωτικό Δίκαιο και το Κοινοδίκαιο3, επιχειρεί να δώσει απάντηση σε αυτά
(και άλλα) ερωτήματα. Προς τούτο διεξάγει μια ιστορική-δικαιοσυγκριτική
έρευνα πάνω στην εταιρική αγωγή, από εισαγωγής της από το γερμανικό Δίκαιο
το 1962 στον Ν. 2190/19204 έως και το Ν. 4845/20185. Στις ακόλουθες
παραγράφους εκτίθενται, λοιπόν, οι «βίοι παράλληλοι» της ελληνικής και
γερμανικής εταιρικής αγωγής. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι πλείστες των
παθογενειών αυτού του μηχανισμού προστασίας των μετόχων και εταιρικής
διακυβέρνησης ανάγονται στην επέμβαση- οι λοιποί στο μόσχευμα το ίδιο.
Περί της Προβληματικής σχετικά με τις Μεταφυτεύσεις Δικαίου εν Συντομία
Παρά την προαναφερθείσα μακρόχρονη ιστορία του φαινομένου, υφίσταται
-ολίγον τι οψίμως- διχογνωμία σχετικά με τη χρησιμότητά του, ακόμη και
αμφισβήτηση περί του εφικτού του6. Από τη μία, υποστηρίζεται ότι οι
μεταφυτεύσεις δικαίου έχουν κομβικό ρόλο στην εξελικτική πορεία των εθνικών
δικαίων και την δικαιική σύγκλιση7, ενώ, από την άλλη, οι αρνητές προτάσσουν
την ασυμβατότητα μεταμοσχευμένου κανόνα ή θεσμού και κοινωνικοπολιτισμικού
πλαισίου της λήπτριας έννομης τάξης8. Κατά τη γνώμη του γράφοντος, η ανωτέρω
διάσταση απόψεων οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκφραστές τους ανήκουν σε
διαφορετικές σχολές επιστημολογίας του δικαίου. Αδιαμφισβήτητα, όσον αφορά
κλάδους του δικαίου υπερχειλούς πολιτισμικής ευαισθησίας, όπως το οικογενειακό
2

Αναφορικά με το εταιρικό δίκαιο, για παράδειγμα, μέσω Κανονισμών και Οδηγιών (ιδία των
εταιρικών, ως αυτές έχουν πλέον κωδικοποιηθεί δια της Οδηγίας (EE) 2017/1132) εισήχθησαν
στο ελληνικό Δίκαιο στοιχεία αγγλικού, γαλλικού, γερμανικού κ.ά. Δικαίων.
3
Επί παραδείγματι, το κατεξοχήν εξαγώγιμο προϊόν του αμερικανικού εταιρικού δικαίου, ο
κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης, αποτυπώνεται στο άρθρο 102, παρ. 2 Ν.4548/2018.
4
Σημειώνεται εδώ ότι το νομοθέτημα αυτό μεταμόσχευσε στο ελληνικό Δίκαιο το θεσμό της
ανωνύμου εταιρίας.
5
Περί μεθοδολογίας συγκριτικού δικαίου, βλ. Reimann και Zimmermann (2006), Zweigert και
Kötz (1998), Gutteridge (2015), Monateri (2012).
6
Βλ. συνοπτική ανάλυση σε Μουσταϊρα (2003, 95-107).
7
Ο πλέον γνωστός υποστηρικτής είναι ο Alan Watson (βλ. ανωτέρω) (Watson, 1978, 37 CLJ,
313).
8
Όλως ενδεικτικώς, Legrande (1997), Kahn-Freund (1974).
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δίκαιο, πάμπολλα «μοσχεύματα» κατά καιρούς απερρίφθησαν. Τουναντίον,
αναφορικά με άλλους κλάδους δικαίου και ιδία το εμπορικό δίκαιο, παρατηρείται
ιδιαίτερη κινητικότητα κανόνων και πρακτικών, ενισχυόμενη από (και
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα) τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Όχι μόνο
αποτελούν κινητήριο δύναμη κοινωνικών αλλαγών, αλλά και διευκολύνουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών των διαφόρων ανά τον κόσμο κρατών.
Εστιάζοντας στο εμπορικό και δη το εταιρικό δίκαιο, παρατηρούμε ότι
αποτέλεσμα αυτών των μεταφυτεύσεων είναι αξιοσημείωτη δικαιική σύγκλιση9,
έστω και εάν η προφητεία των Hansmann και Kraakman (2001, 439) περί «τέλους
της ιστορίας του εταιρικού δικαίου» παραμένει ανεκπλήρωτη10. Τώρα το εάν η
σύγκλιση αυτή σκοπό ή αποτέλεσμα έχει την επιχειρηματική αποδοτικότητα
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης (Bebchuk και Roe, 1999, LaPorta et al., 1998,
LaPorta et al., 2000, Braendle, 2005, Siems και Deakin, 2010).
Σε κάθε περίπτωση, η μεταφύτευση δικαίου, διερχόμενη τη νομοθετική
διαδικασία, απαιτεί σεβασμό στους κανόνες της νομοτεχνικής και ικανότητες
συγκριτικολόγου. Ως αναλύεται στις ακόλουθες παραγράφους, η εσφαλμένη
απόδοση του λεκτικού του κανόνα στη γλώσσα της λήπτριας έννομης τάξης ή η
παράβλεψη υποστηρικτικών του κανόνα δομών μπορούν να δημιουργήσουν
ουσιώδη ζητήματα. Επίσης, επειδή το δίκαιο ως ρυθμιστής των ανθρώπινων
σχέσεων διαρκώς εξελίσσεται, η μεταφύτευση κανόνων δικαίου δεν συνεπάγεται
νομοτελειακά και τη διαχρονική ομοιομορφία των. Την όποια σύγκλιση λοιπόν
μπορεί να ακολουθήσει απόκλιση και ενδεχομένως ένας δυναμικός διάλογος
μεταξύ της δότριας και της λήπτριας έννομης τάξης ο οποίος μπορεί να αναδείξει
τις προβληματικές πτυχές εκάστου κανόνα και να προσφέρει λύσεις.
Η Εισαγωγή της Εταιρικής Αγωγής στο Ελληνικό Δίκαιο των Ανωνύμων
Εταιρειών
Η εταιρική αγωγή εισήχθη στο ελληνικό Δίκαιο το 1962 με το Νόμο
4237/1962. Πρότυπό της είχε τη σχετική διάταξη του γερμανικού Νόμου περί
Ανωνύμων Εταιριών του 1937, η οποία αποτελούσε μετεξέλιξη της εταιρικής
αγωγής του γερμανικού Εμπορικού Κώδικος του 1884. Οι δε διατάξεις του νόμου
του 1937 εφαρμογή είχαν και στην Αυστρία, το μόνο κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής ένωσης που, πέραν της Ελλάδας και της Γερμανίας, διαθέτει εταιρική
αγωγή διά ειδικών εκπροσώπων (Schiemer, 1980, 436-448). Θα έλεγε κανείς ότι ο
συγχρονισμός αυτής της μεταφύτευσης δικαίου είναι κάπως ιδιαίτερος, αν όχι
ατυχής, καθότι λίγα χρόνια μετά, το 1965 αναμορφώθηκε ο γερμανικός νόμος11.
Εν συντομία, σκοπός του κανόνα αυτού είναι η διασφάλιση των αξιώσεων της
εταιρίας, πρωτοβουλία των (μικρο)μετόχων, ιδία σε περίπτωση που τα εταιρικά
όργανα έχοντα την αρμοδιότητα ενάσκησής τους αδρανούν να το πράξουν ή
υφίσταται σχετική σύγκρουση συμφερόντων (Σκούρας, 1983, 557). Ιδία, παρέχει
σε εκ του νόμου μειοψηφία ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου τη δυνατότητα να
9

Για τους τύπους σύγκλισης βλ. Hay (2004, 231).
Ίδέ επίσης Ogus (1999, 405), Siems (2008), Dine και Koutsias (2013), West (2001, 527).
11
Aktiengesetz vom 6 September 1965.
10
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υποχρεώσει την εταιρία να ενάγει (κατ’ ορθή άποψη όχι υπό στενή έννοια) την
εταιρική διοίκηση για πταίσμα της. Προσέτι, προβλέπει ότι οι μέτοχοι μπορούν να
διορίσουν ειδικούς εκπροσώπους ή να αιτηθούν, ως μειοψηφία τέτοιο διορισμό
στο κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο. Προσιδιάζει ωσαύτως στην
παράγωγη αγωγή του Κοινοδικαίου ή την actio pro socio (Mock, 2008, 264),
διαφέροντας ωστόσο ουσιωδώς από αυτές όσον αφορά την ενεργητική
νομιμοποίηση, καθότι εν αντιθέσει με αυτές, οι μέτοχοι δεν δύνανται παρασταθούν
ως διάδικοι στη δίκη σχετικά με τις εταιρικές αξιώσεις. Είναι άξιο αναφοράς ότι
ο Γερμανός νομοθέτης κατέληξε σε αυτό το μέτρο απορρίπτοντας τις διαθέσιμες
εναλλακτικές υπό τον φόβο της κατάχρησης εκ των μικρομετόχων του σχετικού
δικαιώματος, εάν αυτό ήταν ευχερώς διαθέσιμο σε αυτούς (Hirt, 2005, Zollner σε
Hommelhoff et al., 1994, Wilhelmi και Wilhelmi, 1967, Barz et al., 1961).
Καταπώς φαίνεται ωστόσο, ο φόβος αυτός και η διστακτικότητα του νομοθέτη να
παράσχει μεγαλύτερη δύναμη στους μετόχους αποτέλεσμα είχε την αχρησία του
κανόνα αυτού, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα.
Η απόδοση ωστόσο του κανόνα στα ελληνικά ήταν προβληματική. Ακόμη
και στις περιπτώσεις όπου ο Έλλην νομοθέτης επέλεξε την οδό της πιστής επί
λέξει μετάφρασης, η μη λήψη υπόψιν των διαφορών μεταξύ ελληνικού και
γερμανικού Δικαίου οδήγησε σε διχογνωμία και αβεβαιότητα12.
Παράδειγμα σχετικό αποτελεί η κάτωθι παράγραφος:
Die Ansprüche der Gesellschaft […] aus der Gesellschaftsführung gegen die
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats müssen geltend gemacht werden,
wenn es die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschliesst, oder es
eine Minderheit verlangt, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals
erreichen.

Το δε λεκτικό της αντίστοιχης διάταξης του Ν.2190/1920, ήτοι του άρθρου 22β,
στην αρχική του εκδοχή είχε ως εξής:
Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της
διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν, εννοείται η
ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η γενική συνέλευσις δι` απολύτου
πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι
εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Πέραν των τροποποιήσεων αναφορικά με το απαιτούμενο ποσοστό
μειοψηφίας, τα όργανα εταιρικής διοίκησης και την -μάλλον πρόχειρη προσθήκητου δόλου13, η ελληνική διάταξη είναι ταυτόσημη της γερμανικής. Για το Γερμανό
νομικό το νόημα της διάταξης αυτής είναι ξεκάθαρο: η ενάσκηση αξιώσεων της
12

Η πρακτική αυτή δεν ενδείκνυται πάντα και συχνά η απόδοση είναι προτιμητέα, βλ. Gutteridge
(2015), Markesinis (2003).
13
Πασσιάς (1969, 693), ορθώς και εγκαίρως παρατήρησε το ασυνάρτητο της φράσεως καθότι
αφενός η λέξη «εννοείται» δεν αρμόζει σε κείμενο νόμου και αφετέρου προφανώς ο νομοθέτης
εννοούσε ότι άσκηση της αγωγής από την εταιρεία αποτελεί υποχρέωση του Συμβουλίου ακόμα
και αν δεν υπάρξει απόφαση Γενικής Συνέλευσης όταν αυτή αφορά δόλο.
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εταιρίας αποτελεί, καταρχήν, αρμοδιότητα του εκτελεστικού συμβουλίου και, στις
περιπτώσεις του άρθρου 97 του νόμου περί ανωνύμων εταιριών, του εποπτικού
συμβουλίου. Εναπόκειται δε στην διακριτική τους ευχέρεια να πράξουν τούτο,
εκτός εάν υφίσταται σχετική απόφαση Γ.Σ. ή αίτηση μειοψηφίας, οπότε και
υπέχουν υποχρέωση (Baumbach και Hueck, 1949, Teichman και Koehler, 1950,
257, Gessler, 1987).
Ωστόσο και παρά τις ομοιότητες του λεκτικού, στην Ελλάδα έγινε δεκτή μια
πολύ διαφορετική θέση, τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από τον Άρειο Πάγο
(Σκαλίδης, 2016). Αντί της δυνατότητας Γ.Σ. και μειοψηφίας να υποχρεώσουν
την εταιρία να ενάγει, κατ’ εξαίρεση της προαναφερθείσας διακριτικής ευχέρειας,
ερμηνεύτηκε η διάταξη αυτή ως θεσπίζουσα αποκλειστική αρμοδιότητα αυτών
αναφορικά με τις δίκες της εταιρίας κατά των διοικούντων.
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων συντάσσονται με αυτήν την άποψη
είναι ότι οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από εταιρικό όργανο άλλο
του Δ.Σ., λόγω της διαφαινόμενης σύγκρουσης συμφερόντων-δεδομένου ότι η ΑΕ
διαθέτει δύο όργανα αποφάσεων, τους μετόχους της και το Δ.Σ. (Σκαλίδης, 2015).
Πιθανότατα, λοιπόν, εάν το ελληνικό Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών διέθετε δύο
συμβούλια, εποπτικό και εκτελεστικό, όπως το γερμανικό, να μην υφίστατο η
ανωτέρω ερμηνευτική διαφοροποίηση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η συστηματική
ερμηνεία θα μείωνε τα περιθώρια απόκλισης από το γερμανικό πρότυπο, ενώ η
καταφυγή στα πορίσματα της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας θα ήταν έτι
πλέον ενδεδειγμένη. Πράγματι, η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική των
επιπτώσεων σε ένα κανόνα δικαίου της ένταξής του σε ένα αλλοδαπό δικαιικό
σύστημα, όταν αυτό δεν διαθέτει θεσμούς, δομές ή διαδικασίες κομβικές για την
λειτουργία του κανόνα αυτού. Εν προκειμένω, η αποκλίνουσα στάση της
ελληνικής νομολογίας κρίνεται, κατά τη γνώμη του γράφοντος, αρκούντως
προβληματική, αφαιρώντας από το Δ.Σ. τη δυνατότητα εναγωγής ακόμη και
πρώην μελών του και δυσχεραίνοντας την άσκηση των εταιρικών αξιώσεων,
εξαρτώντας αυτήν από το εταιρικό όργανο με τη μικρότερη πρόσβαση σε
πληροφορίες και υπάγοντάς την σε χρονοβόρες διαδικασίες. Ο Έλλην νομοθέτης
πάντως προσφάτως έδειξε αντανακλαστικά σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθότι
πλέον σύμφωνα με το αρθ. 103 Ν.4548/2018 η αρμοδιότητα (και υποχρέωση)
άσκησης των εταιρικών αξιώσεων κατά των διοικούντων την εταιρία αδιαστίκτως
ανατίθεται στο Δ.Σ.14.
Επιπλέον, η μεταφορά της εταιρικής αγωγής στο ελληνικό Δίκαιο καταδεικνύει
ότι η πιστή και επί λέξει μετάφραση δεν ενδείκνυται πάντα για τους σκοπούς των
μεταφυτεύσεων δικαίου, ιδία όταν αυτή συνεπάγεται διατύπωση που ξενίζει
λειτουργούς και συλλειτουργούς δικαιοσύνης στην λήπτρια έννομο τάξη. Το
άρθρο 22β, παρ. 3 είχε ως εξής:
Πρός διεξαγωγήν της δίκης η γενική συνέλευσις δύναται να διορίση ειδικούς
εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται από την μειοψηφίαν […]
14

«Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των
αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102,
σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους
εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων».
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δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών […] να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της
εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος.

Αποτελεί και αυτό, στο σύνολό του (πλην της εξαιρέσεως των «ενδεδειγμένων
προσώπων» που αναφέρεται στο γερμανικό κείμενο), λέξη προς λέξη μετάφραση
του γερμανικού άρθρου 122:
Zur Fuhrung des Rechtsstreits kann die Hauptversammlung besondere Vertreter
bestellen. Verlangt die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs, so kann das
Gericht die von ihr bezeichneten Personen als Vertreter der Gesellschaft zur Fuhrung
des Rechtsstreits bestellen.

Η χρήση της λέξης «δύναται» όταν πρόκειται για απόφαση δικαστηρίου
αποτέλεσε μια σχετική πρωτοτυπία για τον Έλληνα νομοθέτη. Εκ πρώτης όψεως,
υποδηλώνει διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου (στην Γερμανία η αντίστοιχη
διάταξη ερμηνεύτηκε ως υποχρέωση) να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους εάν
κρίνει αυτό αναγκαίο για την νόμιμη και επιμελή διεξαγωγή του δικαστικού
αγώνος εκ μέρους της εταιρίας (Teichman και Koehler 1950, Barz et al., 1961).
Παρά ταύτα, σύσσωμη η θεωρία και η νομολογία ερμηνεύσαν το εδάφιο αυτό ως
θεσπίζον υποχρέωση του δικαστηρίου να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους, εάν
φυσικά η αίτηση πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις δικονομικού και ουσιαστικού
δικαίου15. Επήλθε έτσι μια ιδιότυπη σύγκλιση με τη μητρική έννομη τάξη, καθότι
ήδη από το 1965 το άρθρο 147 του αναμορφωμένου νόμου περί Ανωνύμων
Εταιριών, όπως και το αυστριακό Δίκαιο, ρητά προέβλεπαν υποχρέωση (Wilhelmi
και Wilhelmi, 1967, 806, Schiemer, 1980, 437). Όπως και να έχει, από τη σκοπιά
της εταιρικής διακυβέρνησης, αμφότερες οι διατάξεις κρίνονται ανεπαρκείς, διότι
επιτρέπουν στην μειοψηφία - άπαξ και εκπροσωπεί το απαιτούμενο ποσοστό
μετοχικού κεφαλαίου, αιτηθεί προσηκόντως την άσκηση των αξιώσεων από το
ΔΣ και συμμορφούται με τις ισχύουσες προθεσμίες – να επιτύχει την άνευ ετέρου
άσκηση αγωγών στερούμενων αντικειμένου και πιθανώς αντικείμενων στο
εταιρικό συμφέρον. Μπορεί για το ζήτημα που εξετάσθηκε ακριβώς παραπάνω να
μην υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η δοθείσα ερμηνεία αποτελεί προϊόν διαλόγου
μεταξύ του ελληνικού και γερμανικού νομικού κόσμου, αυτό όμως δεν ισχύει για
άλλα στοιχεία της εταιρικής αγωγής. Επί παραδείγματι, η υποχρέωση άσκησης
της αγωγής εντός εξαμήνου προβλημάτισε τους νομικούς τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Γερμανία. Σύμφωνα με τους Teichman και Koehler (1950), η χρήση του
όρου «οφείλει», «συνιστά απόκλιση από τις κατά τα άλλα εφαρμοζόμενες αρχές,
η οποία δεν δικαιολογείται αρκούντως και καθιστά την κατανόηση του νόμου πιο
δύσκολη» (Teichman και Koehler, 1950, 259). Ομοίως προβληματισμένοι περί
του νοήματος της διάταξης ήσαν οι Έλληνες ακαδημαϊκοί. Στραφήκαν ωστόσο
στην διαθέσιμη γερμανική βιβλιογραφία. Ο Πασσιάς, αναφερόμενος στους
Schmidt-Meyer-Landrut καταλήγει σχετικά στο συμπέρασμα ότι το αναφερόμενο
εξάμηνο δεν συνιστά αποσβεστική προθεσμία, αλλά το άπραγο πέρας της επισείει
ευθύνη για το Δ.Σ.

15

Όλως ενδεικτικώς, βλ. Γεωργακόπουλος (1974), 144.
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Η Εξέλιξη της Εταιρικής Αγωγής
Αναφερθήκαμε ήδη παραπάνω σε τροποποιήσεις που υπέστη ο γερμανικός
κανόνας δικαίου κατά την μεταφορά του στον Ν. 2190/1920. Αξίζει να εστιάσουμε
σε μία εξ αυτών, ήτοι της προσθήκης του δόλου του αδικοπραγούντος ως
προϋπόθεσης για να τεθεί το Δ.Σ. υπό την υποχρέωση έγερσης της εταιρικής
αγωγής. Και τούτο διότι, ελέω λανθασμένης νομοτεχνικής αυτή η επιπλέον
προϋπόθεση κατέστησε την προσθήκη του πέρατος του εξαμήνου ως ρητή
προϋπόθεση για την αίτηση δικαστικού ορισμού ειδικού εκπροσώπου ιδιαίτερα
προβληματική16. Η έκφραση «ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν, εννοείται η ζημία
δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η γενική συνέλευσις δι` απολύτου
πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι
εκπροσωπούντες το 1/3» οδήγησε ακαδημαϊκούς και (πρωτοβάθμια) δικαστήρια
στην εντύπωση ότι η περίπτωση του δόλου είναι διακριτή αυτής της αιτήσεως της
μειοψηφίας και ότι αυτό συνεπάγεται την μη εφαρμογή της εξαμήνου προθεσμίας
ως προϋπόθεσης αίτησης διορισμού ειδικού εκπροσώπου (Τριανταφυλλάκης,
2003, 673, Δωρής, 2002). Η σχετική διάταξη αντικαταστάθηκε το 199517. Παρά
ταύτα και παρά το γεγονός ότι η εκεί διατύπωση ήταν σαφέστερη, ο Ν. 2190/1920
δεν προέβη σε κάποια ουσιαστική διόρθωση ως την αντικατάστασή του από τον
Ν.4548/2018 την 1.1.2019. Μη έχοντες στην περίπτωση αυτή περιθώρια να
στραφούν στη γερμανική θεωρία και νομολογία18, το πραγματικό νόημα της
διάταξης αποκρυσταλλώθηκε το 2011, αφού έκτοτε παγιώθηκε η νομολογιακή
στάση ότι η εξάμηνος προθεσμία εφαρμόζεται σε19 αμφότερες τις περιπτώσεις.
Σύντομη Αξιολόγηση της Εταιρικής Αγωγής σε Ελλάδα και Γερμανία από τη
Σκοπιά της Εταιρικής Εποπτείας και Προστασίας του Μετόχου
Η εταιρική αγωγή αποτελεί μονόδρομο για την αποκατάσταση της
ανακλαστικής ζημίας των μετόχων20. Παρά ταύτα, τόσο η ελληνική όσο και η

16

Βλ. κριτική για το λεκτικό σε Ρουσσάκη (1965, 134) και Πασσιά (1969, 693). Η προσθήκη αυτή
σημειούται ότι μετρίασε την ασάφεια του πρωτοτύπου γερμανικού κειμένου αναφορικά με το εάν
το εξάμηνο της παραγράφου 2 συνιστά αποσβεστική προθεσμία.
17
Με την παρ.5 άρθρ.10 Ν.2339/1995 (Α 204).
18
Είναι άξιο αναφοράς ότι το 1995 η τότε μεταρρύθμιση εισήγαγε όμοια προϋπόθεση για αιτήσεις
διορισμού ειδικών εκπροσώπων σε περίπτωση δόλου ή βαρέων παραβάσεων του νόμου ή του
καταστατικού.
19
Όλως ενδεικτικώς, ΑΠ 1256/2011.
20
Όταν η εταιρία υφίσταται ζημία, αυτή (συνήθως) ανακλάται στην αξία των μετοχών της. Ωστόσο,
λόγω της αρχής της διατήρησης του κεφαλαίου, της αρχής του διαχωρισμού εταιρικής περιουσίας
από αυτή των μετόχων και προς αποφυγή διπλής αποζημίωσης αορίστου αριθμού μετόχων,
απαγορεύεται στους ανακλαστικώς ζημιωθέντες μετόχους η απευθείας έγερση αξιώσεων
αποκατάστασή της. Βλ. ΕΔΔΑ: Agrotexim and Others v. Greece (A/330) (1996) 21 E.H.R.R. 250
[65], γερμανική νομολογία: BGH 10.11.1986 ZIP 1987; 29 WM 1987 13, 16 and BGH 11.07.1988
ZIP 1988, 1112, 1115 ελληνική νομολογία: ΑΠ 1888/2005 ΔΕΕ 2006, 392, ΕφΑθ 5864/2011 ΔΕΕ
2012, ΑΠ 1285/1980 ΕΕμπΔ ΛΒ’ 394, 397.
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γερμανική της εκδοχή υπέπεσαν σε αχρησία21. Πέραν των προβλημάτων που
εξετέθησαν ανωτέρω, οι περιορισμοί που θέτουν οι εν λόγω διατάξεις αποκλείουν
μεγάλη μερίδα των μετόχων από την άσκηση του σχετικού μετοχικού δικαιώματος.
Ας σταθούμε εν συντομία, χάριν οικονομίας χώρου, σε δύο από αυτούς.
Πρώτον, η άσκησή της επαφίεται σε πρωτοβουλία μετόχων εκπροσωπούντων
ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, περιορισμό που διατηρήθηκε τόσο εν Ελλάδι
κατά την αντικατάσταση του Ν 2190/1920 όσο και εν Γερμανία κατά την
αντικατάσταση της εταιρικής αγωγής από την παράγωγη αγωγή του άρθρου 148
του εκεί Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών (Koch, 2006, 769, 777)22. Η νομοθετική
αυτή επιλογή σκοπό έχει τη διασφάλιση κίνησης της διαδικασίας από μετόχους
των οποίων τα συμφέροντα είναι στενά συνδεδεμένα με αυτά της εταιρίας.
Ωστόσο, η σύνδεση αυτή κεφαλαιακής συμμετοχής και εταιρικού συμφέροντος
είναι, εν πολλοίς, αυθαίρετη. Τούτο πρόδηλον άλλωστε από την πλειάδα
τροποποιήσεων, διαχρονικά, των σχετικών ποσοστών σε αμφότερες τις εδώ
εξεταζόμενες έννομες τάξεις. Τελικά, ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής
προκειμένου να διασφαλισθεί μια τέτοια ταύτιση; 1%;23 5%;24 10%;25 33%;26
Αρμόζει δε η εφαρμογή του αυτού ποσοστού σε όλα τα μεγέθη (μικρές, μεσαίες,
μεγάλες), τύπους (εισηγμένες ή μη κλπ) και χαρακτήρα (οικογενειακή, «μεγάλης
διασποράς» κλπ) εταιριών;27 Και τι συμβαίνει σε περίπτωση που μια τέτοια
μειοψηφία αιτείται τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων δρώντας ενάντια στο
εταιρικό συμφέρον; Ο Έλλην νομοθέτης πρόσφατα, σε αναγνώριση του
προβλήματος αυτού, εισήγαγε -κάπως διστακτικά- το κριτήριο του εταιρικού
συμφέροντος ως παράγοντα σχηματισμού δικανικής κρίσης, κατά τα πρότυπα της
γερμανικής παράγωγης αγωγής (Zouridakis, 2020, 105). Άλλωστε, σε πλείστες
των περιπτώσεων, η εταιρική αγωγή καλείται να προσφέρει λύση στο αδιέξοδο
που δημιουργεί η επιρροή των μεγαλομετόχων στο ΔΣ, το οποίο ενδέχεται να
ζημίωσε την εταιρία δρώντας κατ’ εντολή των. Προδήλως και η έγερσή της σε
αυτήν την περίπτωση καθίσταται απίθανη εάν αυτοί εκπροσωπούν τόσο μεγάλο
ποσοστό του κεφαλαίου ώστε το υπολειπόμενο να εκπίπτει του απαιτούμενου
ελαχίστου και ωσαύτως να μην επαρκεί για άσκηση του μειοψηφικού
δικαιώματος. Αλλά και εάν ακόμη υπάρχει ικανή μειοψηφία, αυτή, εν συγκρίσει
με το σύνολο των μικρομετόχων, είναι ευχερέστερα προσεγγίσιμη από τους
αδικοπραγούντες (Grechenig και Sekyra, 2007), προκειμένου να αποτραπεί η
κίνηση της σχετικής διαδικασίας ακόμη και εάν τούτο βαίνει εις βάρος των
συμφερόντων των λοιπών μικρομετόχων ή των συναλλασσόμενων με την εταιρία
(πιστωτών, εργαζομένων κλπ).

21

Βλ. εκτενή ανάλυση με λεπτομερή πίνακα σχετικής ελληνικής νομολογίας σε Zouridakis (2020).
Όσον αφορά την Γερμανία, βλ., μεταξύ άλλων, Xiaoning (2007, 205).
22
Begr. RegE UMAG, BT-Drs. 15/5092 20.
23
Νέο άρθρο 148 του γερμανικού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών.
24
Άρθρο 104 του Ν. 4548/2018.
25
Άρθρο 22β Ν.2190/1920 ως ίσχυε από το 2007 και έπειτα.
26
Άρθρο 22β Ν.2190/1920 στην αρχική του μορφή.
27
Ως παρατηρεί εύστοχα ο Baums, ακόμη και το 1% «(i)n the case of Daimler Benz, for example,
with an equity capital of about DM 2.3 bn this means that one would have to hold shares with a
nominal value of DM 230 million» (Baums, 1996, 322).
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Δεύτερον, οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται έτι πλέον περιορίζουν την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τόσο η κτήση της μετοχικής ιδιότητας για
ικανό χρονικό διάστημα πρότερον της αιτήσεως, όσο και η πάροδος πολύμηνου
προθεσμίας28 περιορίζουν τον πιθανό αριθμό αιτούντων και διευκολύνουν την
παρεμπόδιση από τους αδικοπραγούντες29 αντίστοιχα.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η εισαγωγή των ανωτέρω περιορισμών στο
ελληνικό δίκαιο ευθύνεται, εν πολλοίς, για την αχρησία της σχετικής διάταξης, ως
συνέβη και στη δότρια έννομο τάξη. Κατ’ ακολουθία, δεν ευθύνονται μόνο τα
όποια σφάλματα κατά την μεταφορά και απόδοση των σχετικών διατάξεων στην
εγχώρια έννομο τάξη για το πρόβλημα αυτό, αλλά και η ίδια η προσέγγιση του
Γερμανού νομοθέτη -το «μόσχευμα». Επανερχόμενοι λοιπόν στη συζήτηση περί
του εφικτού ή μη των μεταφυτεύσεων δικαίου, δυνάμεθα να συμπεράνουμε ότι
πράγματι η διάταξη αυτή λειτούργησε με τον ίδιο (μάλλον απογοητευτικό) τρόπο
και στις δύο χώρες. Κατ’ άλλη άποψη, αμφότερες έννομες τάξεις επέτυχαν,
εξίσου αποτελεσματικά, την αποτροπή του μετοχικού ακτιβισμού. Η άποψη αυτή
όμως δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματικότητα. Πράγματι, η
εισηγητική έκθεση του Ν 4237/1962 ομολογεί ότι «[δ]εν εθεωρήθη όμως
σκόπιμον να προχωρήσωμεν εις το θέμα της ευθύνης των μελών του Συμβουλίου
όσον μακράν προβλέπεται υπό τινών άλλων νομοθεσιών»30. Η αυτή προσέγγιση
διετηρήθη και το 200731. Ομοίως και η μεταρρύθμιση KonTraG απετέλεσε
συμβιβαστική λύση και προτιμήθηκε ως η λιγότερο δραστική επιλογή32. Ωστόσο,
δεν γίνεται να παραβλέψουμε το ότι τόσο το άρθρο 22β Ν 2190/1920 όσο και τα
άρθρα 122-124 του γερμανικού Νόμου περί Εταιριών του 1937 σκοπό είχαν μεταξύ άλλων- την προστασία της μειοψηφίας, ενώ οι σχετικές τροποποιήσεις και
μεταρρυθμίσεις (Ν. 2339/1995, Ν 3601/2007, KonTraG) ήταν στο ίδιο πνεύμα.
Το να πούμε λοιπόν ότι η εταιρική αγωγή επέτυχε σε Ελλάδα και Γερμανία
υπονοεί ότι ο δεδηλωθείς σκοπός προστασίας της μειοψηφίας ήταν προσχηματικός,
καθότι οι σχετικές διατάξεις υπελείποντο και των πλέον φειδωλών προσδοκιών
των μικρομετόχων.
Συγκεφαλαίωση
Οι μεταφυτεύσεις δικαίου ήταν, είναι και -δικαίως, άπαξ και εξυπηρετούν
τους σκοπούς του δικαίου- θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νομοπαραγωγικής
διαδικασίας. Η δε θέση περί ανέφικτου αυτών, λόγω δήθεν αδυναμίας μίας
διάταξης να επιφέρει τα ίδια ή έστω όμοια αποτελέσματα σε διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό και δικαιικό πλαίσιο, κρίνεται μάλλον υπερβολική, ιδία σε
28

Πλέον, κατά το αρθ. 104 παρ 2. Ν 4548/2018 κατ’ ελάχιστον μηνός.
Δια της συγκάλυψης ή, ακόμη, και της προσχηματικής άσκησης αγωγής από την εταιρία.
30
Σ. 473.
31
Διαβάζουμε στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 3604/2007: «ήταν επιβεβλημένο να υπάρξει κάποια
βελτίωση στη θέση των μετόχων. Από την άλλη μεριά, η βελτίωση αυτή δεν μπορεί να είναι
απότομη και έντονη, διότι διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής ισορροπιών και προσδοκιών
στις επιχειρήσεις, με δυσμενή αποτελέσματα».
32
Ως ομολογείται και εις Begr. RegE UMAG, BT-Drs. 15/5092 20: "Dennoch kam die Diskussion
zur Organhaftung auch nach dem Inkrafttreten des KonTraG nicht zur Ruhe".
29
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μια εποχή εκμηδενισμού των αποστάσεων, αυξημένης πολιτισμικής επικοινωνίας
και διεθνοποίησης ακόμη και των πλέον καθημερινών συναλλακτικών σχέσεων.
Προσάδει ωστόσο η δέουσα προσοχή και λήψη υπόψιν των διδαχών του
συγκριτικού δικαίου κατά την εκτέλεσή των, τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά
την προσαρμογή του εισακτέου κανόνα. Οι εδώ εξεταζόμενες διατάξεις
καταδεικνύουν ότι, μία προβληματική διάταξη πιθανότατα θα παρουσιάσει τα ίδια
προβλήματα στη λήπτρια έννομο τάξη. Επιπλέον, η μη λήψη υπόψιν του νομικού
πλαισίου στο οποίο λειτουργούσε το «μόσχευμα» ή η παράλειψη μεταφοράς
συστατικών του στοιχείων καθιστούν δυσνόητες τις σχετικές διατάξεις και
δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους. Οφείλει, λοιπόν, ο νομοθέτης να κοιτάξει πέραν
της νομοθεσίας με την οποία είναι εξοικειωμένος, εάν αυτή δεν έχει να προσφέρει
κάτι αποδεδειγμένα λειτουργικό που να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτού33. Η δε
ιστορικό-δικαιοσυγκριτική μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας συχνά αναδεικνύει
την πηγή των προβλημάτων της.
Μολοταύτα, ο διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ των νομικών δότριας και
λήπτριας έννομης τάξης, επ’ αφορμή της μεταφοράς των διατάξεων, συχνά
προσφέρει λύσεις στα όποια προβλήματα ανακύπτουν. Είναι άλλωστε και αυτός
ένας λόγος για τον οποίο οι μεταφυτεύσεις δικαίου κρίνονται θεμιτές.
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λειτουργικότητας, όπως αυτή των ενώσεων και φόρουμ μετόχων (βλ. Zouridakis, 2020, 150-151).

70

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

Αγγλική και Γερμανική
Barz, C. H., Fischer, R., Klug, U., Mellerowicz, K., Meyer-Landrut, J., Schilling, W., et al.
(1961) Aktiengesetz Grosskommentar. (German Stock Corporation Act). Berlin:
Walter de Gruyter.
Baumbach, A., Hueck, A. (1949) Aktiengesetz. (Stock Corporation Act). Munich: C. H.
Beck.
Baums, T. (1996) Personal Liabilities of Company Directors in German Law. ICCLR 9:
318-324.
Bebchuk, L. A., Roe, M. J. (1999) A Theory of Path Dependence in Corporate Ownership
and Governance. Stanford Law Review 52(1): 127-170.
Braendle, U. C. (2005) Shareholder Protection in the USA and Germany - On the Fallacy
of LLSV. German Law Journal 257 – 278.
Dine, J., Koutsias, M. (2013) The Nature of Corporate Governance. Cheltenham: Edward
Elgar Publishing.
Gessler, J. H. (1987) Aktiengesetz Kommentar. (Stock Corporation Law Commentary).
Frankfurt: Kommentator Verlag.
Grechenig, K., Sekyra, M. (2007) No Derivative Shareholder Suits in Europe: A Model of
Percentage Limits, Collusion and Residual Owners. Working Paper No. 312. The
Center for Law and Economic Studies, Columbia University School of Law.
Gutteridge, H. C. (2015) Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method
of Legal Study and Research. Cambridge University Press.
Hansmann, K. H., Kraakman, R. (2001)The End of History for Corporate Law.
Georgetown Law Journal 89: 438-439.
Hay, C. (2004) Common Trajectories, Variable Paces, Divergent Outcomes? Models
of European Capitalism under Conditions of Complex Economic Interdependence.
Review of International Political Economy 11(2): 231-262.
Hirt, C. H. (2005) The Enforcement of Directors’ Duties Pursuant to the Aktiengesetz:
Present Law and Reform in Germany: Part 1. ICCLR 16(4): 179-192.
Kahn-Freund, O. (1974) On Uses and Misuses of Comparative Law. Modern Law Review
37(1): 1-27.
Koch, J. (2006) Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des
Anfechtungsrechts – UMAG. (The Act on Corporate Integrity and Modernization of
the Right of Contestation - UMAG). ZGR 35(6): 769-804.
LaPorta, R., Lopez de Silanes, F., Schleifer, A., Vishny, R. W. (1998) Law and Finance.
Journal of Political Economy 106(6): 1113-1155.
LaPorta, R., Lopez de Silanes, F., Schleifer, A., Vishny, R. W. (2000) Investor Protection
and Corporate Governance. Journal of Financial Economics 58(1-2): 3-27.
Legrande, P. (1997) The Impossibility of Legal Transplants. Maastricht Journal of
European and Comparative Law 4: 111-124.
Markesinis, B. S. (2003) Comparative Law in the Courtroom and Classroom: The Story of
the Last Thirty-Five Years. Oxford: Hart Publishing.
Mock, S. (2008) Die actio pro socio im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht. (The
actio pro socio in International Private and Procedural Law). Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative
and International Private Law 72(2): 264-301.
Monateri, P. G. (2012) Methods of Comparative Law. Cheltenham: Edward Elgar
Publishing.
Ogus, A. (1999) Competition between National Legal Systems: A Contribution of
Economic Analysis to Comparative Law. The International and Comparative Law
Quarterly 48(2): 405-418.

71

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Ζουριδάκης: Βίοι Παράλληλοι: Η Εταιρική Αγωγή...

Reimann, M., Zimmermann, R. (Eds.) (2006) The Oxford Handbook of Comparative Law.
Schiemer, K. (1980) Handkommentar zum Aktiengesetz. (Hand Commentary on the Stock
Corporation Act). Wien: Manzsche.
Siems, M. (2008) Convergence in Shareholder Law. 1st Edition. Cambridge University
Press.
Siems, M., Deakin, S. (2010) Comparative Law and Finance: Past, Present, and Future
Research. Journal of Institutional and Theoretical Economics - JITE 166(1): 120140.
Teichman, R., Koehler, W. (1950) Aktiengesetz. (Stock Corporation Act). Heidelberg:
Lambert Schneider.
Watson, A. (1974) Legal Transplants. Virginia, USA: University Press of Virginia.
Watson, A. (1978) Comparative Law and Legal Change. The Cambridge Law Journal
37(2): 313-336.
West, M. D. (2001) The Puzzling Divergence of Corporate Law: Evidence and
Explanations from Japan and the United States. University of Pennsylvania Law
Review 150(2): 527-601.
Wilhelmi, H., Wilhelmi, S. (1967) Aktiengesetz vom 6 September 1965 Kommentar.
(Stock Corporation Act of 6 September 1965 Commentary). Walter de Gruyter.
Xiaoning, L. (2007) A Comparative Study of Shareholders’ Derivative Actions. Kluwer.
Zollner, W. (1994) Änderungsbedarf im Anfechtungsrecht. (Need for Change in the Right
of Contestation). In P. Hommelhoff, M. Lutter, W. Odersky, H. Wiedemann,
Zeitschrift für Unternehmens-und Gesellschaftstecht. Berlin: Walter de Gruyter.
Zouridakis, G. (2020) Shareholder Protection Reconsidered: Derivative Action in the UK,
Germany and Greece. Oxon: Routledge.
Zweigert, K., Kötz, H. (1998) An Introduction to Comparative Law. Oxford University
Press.

72

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

Parallel Lives: The “Company’s Action” under Greek
and German Law on Public Limited Companies
George Zouridakis
Research Fellow, Athens Institute for Education and Research,
Greece
The Greek provisions on the “Company’s Action”, the mechanism for the
enforcement of corporate claims against corporate directors have been the
subject of much controversy ever since they came into force in 1962. Criticism
has, from time to time, focused on the obfuscated wording of the provision, the
restrictions on shareholders’ legal standing posed by it and its unclear
relationship with the broader legal framework. However, little attention, if any,
is paid to the fact that the said provision was “transplanted” almost sixty years
ago from the German legal order. Notwithstanding this constituting an exquisite
case for the study of legal transplants from a comparatist’s viewpoint, the
origins of L. 2190/1920 art. 22b and L.4548/2018 arts. 103-105 may (and do in
many ways) explain the scarcity of corporate directors’ accountability in
Greece. This paper offers a comparative law analysis of the Greek and the
German company’s action (AktG s. 147 and its predecessor, s. 122), as they
developed through time. It shows that the remedy’s deficiencies can be traced to
the transplantation process and the transplanted rule itself. It further illustrates
that legal transplants spark a dynamic interaction between the donor and the
donee jurisdiction, which can provide useful insight on how to tackle common
problems.
Keywords: company’s action, corporate law, board accountability, minority
protection, legal transplant, Greek law, German law
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Επιστημονικό Άρθρο
Η Ολιστική Ανάλυση ως Επιστημονική Μέθοδος
Χαράλαμπος Σταμέλος
Λέκτωρ Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
Η ολιστική ανάλυση ως επιστημονική μέθοδος εφαρμόζεται όχι μόνο στην
επιστήμη του δικαίου, αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες ευρύτερα: πολιτική
επιστήμη, οικονομική επιστήμη, κοινωνικές επιστήμες. Ορίζεται ως μία συνθετική
προσέγγιση κάθε φαινομένου που βασίζεται σε πορίσματα θεωριών και
συνδυασμού ιδεαλιστικών και ρεαλιστικών προσεγγίσεων. Αποτελεί μία μέθοδο
που διαρκώς διαμορφώνεται με πνεύμα ευέλικτο και προσαρμοστικό στις
εξελίξεις. Παραδείγματα ολιστικής ανάλυσης αποτελούν ο θεσμοθετημένος
στόχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για εξάλειψη της φτώχειας, η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με κοινούς κανόνες παγκοσμίως και η
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, αλλά και η λειτουργία μίας
επιχείρησης με εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Λέξεις-κλειδιά: ολιστική ανάλυση, επιστημονική μέθοδος, διεθνές δίκαιο,
ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρωπιστικές επιστήμες

Εισαγωγή-Ορισμός
Η ολιστική ανάλυση ως επιστημονική μέθοδος θα μπορούσε να οριστεί ως
ακολούθως: η κατά το δυνατόν συνθετική προσέγγιση κάθε φαινομένου
βασισμένη στα πορίσματα των θεωριών με την αξιοποίηση κάθε συμβατής
άποψης και κάθε επιστημονικού τεκμηρίου με συνδυασμό ιδεαλιστικών και
ρεαλιστικών προσεγγίσεων προς όφελος όλων.
Η διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας του Δικαίου στην Νομική
Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σταμέλος, 2020) με ώθησε να
συνειδητοποιήσω ότι η ολιστική ανάλυση του δικαίου υπάρχει και μπορεί να
προταθεί με συγκεκριμένο τρόπο για κάθε κλάδο δικαίου, αλλά και για κάθε κλάδο
της επιστήμης. Συνεπώς, η ολιστική ανάλυση μπορεί να αποτελέσει μέθοδο για
την επιστήμη του παρόντος και του μέλλοντος.
Η προσωπική μου προσπάθεια να αναδείξω την ολιστική ανάλυση εκκινεί
από την ολιστική ανάλυση του δικαίου. Το εαρινό εξάμηνο του 2020 ξεκίνησα
μία τέτοια συζήτηση με τους φοιτητές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ενθουσιωδώς.
Αν δεν το είχαν πράξει, δεν θα είχα παρακινηθεί να συνεχίσω την σχετική μου
έρευνα και την προσπάθεια να δημοσιεύσω σχετικά άρθρα και βιβλία.
Ήδη ένα περιοδικό διεθνούς δικαίου στην Ινδία έχει δημοσιεύσει διαδικτυακά
σχετικό άρθρο μου για την ολιστική ανάλυση του δικαίου στην Αγγλική γλώσσα
(Stamelos, 2020). Επίσης, ορισμένοι φοιτητές εκπόνησαν εργασίες για την
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ολιστική ανάλυση του δικαίου. Πολύ σημαντικό είναι το άρθρο που έχει
δημοσιευθεί στο Harvard Law Review το 2019 για το θέμα αυτό στον τομέα
κυρίως του ποινικού δικαίου (Anderson et al., 2019). Έχω υποβάλλει σχετικές
προτάσεις προς καθηγητές και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό για ανάπτυξη της θεωρίας αυτής με όσο το δυνατόν πιο συστηματικό
τρόπο, όπως π.χ. στην μη κυβερνητική διεθνή οργάνωση για την Δημοκρατία
Χωρίς Σύνορα (Brauer και Bummel, 2020, 20).
Η ολιστική ανάλυση μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από την γενική αρχή
του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου (Αντωνίου, 2010), την παράθεση
παραδειγμάτων, αλλά και σε συνδυασμό με τις έννοιες της τύχης, της ευτυχίας και
της επιτυχίας, οι οποίες έχουν αναφορές τόσο στην επιστήμη του δικαίου όσο και
στις επιστήμες των οικονομικών, της πολιτικής και της κοινωνίας (Sapaty, 2019).
Ακολουθούν οι εξής ενότητες:
 Τύχη, Ευτυχία, Επιτυχία και η Ολιστική Ανάλυση ως Μέθοδος και ως
Σύνθεση
 Η Ολιστική Ανάλυση και η Επίλυση Προβλημάτων
 Συμπέρασμα
Τύχη, Ευτυχία, Επιτυχία και η Ολιστική Ανάλυση ως Μέθοδος και ως
Σύνθεση
Τύχη, ευτυχία και επιτυχία κατ’ αρχήν είναι έννοιες που διαφέρουν ουσιωδώς
μεταξύ τους. Οι αγγλοσάξονες χαρακτηρίζουν τα τυχαία ή τυχηρά γεγονότα ως
«πράξεις του Θεού» (‘acts of God’1) και στην ηπειρωτική Ευρώπη έχει
επικρατήσει ο όρος «ανωτέρα βία»2. Η τύχη μπορεί να είναι καλή ή κακή.
Ορισμένοι ισχυρίζονται (κυρίως επιστήμονες της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής)
ότι η καλή τύχη συνοδεύει τους ικανούς ή τους ευτυχείς και επιτυχημένους που
διακατέχονται από αισιοδοξία (Δημόπουλος, 2020). Αντίθετα, η κακή τύχη μπορεί
να συμβεί στον καθένα, όπως μία ασθένεια. Υπάρχει μία τάση να κατηγορούμε
τους άλλους ή τον Θεό, όταν μας συμβαίνει κάτι αρνητικό, κάτι κακό, όπως είναι
π.χ. η πανδημία, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε κυρίως εμείς υπεύθυνοι,

1

“At common law, an overwhelming event caused exclusively by natural forces whose effects
could not possibly be prevented (e.g., flood, earthquake, tornado). In modern jurisdictions,
"act of God" is often broadened by statute to include all-natural phenomena whose effects
could not be prevented by the exercise of reasonable care and foresight”. Cornell Law School,
Legal Information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/act_of_god. (Προσπελάστηκε
την 21/2/2021).
2
«Ο όρος ανωτέρα βία δεν έχει ταυτόσημο περιεχόμενο στους διαφορετικούς κλάδους του
δικαίου και στους διαφόρους τομείς εφαρμογής, η έννοια του όρου αυτού πρέπει να καθορίζεται
αναλόγως του νομικού πλαισίου στο οποίο προορίζεται να αναπτύξει τα αποτελέσματά της.»,
Απόφαση 109/86, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου 1987, 4319. Για την ελληνική έννομη τάξη ενδεικτικά βλ Γνωμοδότηση Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους 252/2017. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο έχει επικαιροποιήσει τις
ρήτρες ανωτέρας βίας προσαρμόζοντας αυτές στην εποχή της πανδημίας: https://www.iccwbo.
gr/images/KEIMENA/Clauses_2020_Greek.pdf. (Προσπελάστηκε την 21/2/21).
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όταν μας συμβαίνει κάτι θετικό, όπως είναι π.χ. μία ατομική, ομαδική ή εθνική
επιτυχία.
Η αλήθεια είναι ότι επιστημονικά υπάρχουν πολλές μέθοδοι προσέγγισης των
φαινομένων, τόσο των φυσικών όσο και των κοινωνικών, των οικονομικών, των
πολιτικών, των νομικών, των ανθρωπίνων φαινομένων. Δύο κυρίως σύγχρονες
σχολές σκέψης επιστημονικής ερμηνείας της πραγματικότητας έχουν αναδειχθεί
μετά την αρχαία σχολή «του φυσικού δικαίου» (Σταμέλος, 2020): αφ’ ενός ο
πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός και νομικός ιδεαλισμός-ρομαντισμός («θέσις»)
και αφ’ ετέρου ο πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός και νομικός ρεαλισμόςπραγματισμός («αντίθεσις»). Στην πολιτική, θερμός υποστηρικτής του ρεαλισμού
υπήρξε ο Kissinger (Kissinger, 1995). Ο ιδεαλισμός εμφανίστηκε όχι μόνο στην
Ελλάδα και την Δυτική Ευρώπη ή τις ΗΠΑ (Ράπποπορ, χ.χ.), αλλά και σε λαούς
της Ασίας, όπως, π.χ., στην Κίνα και συσχετίστηκε με φιλοσόφους όπως ο Λάο
Τσε και ο Κομφούκιος (Xinzhong, 2000).
Ο νομικός θετικισμός αποτελεί την κρατούσα άποψη σήμερα και αναγνωρίζει
ότι το δίκαιο κατ’ ουσίαν δεσμεύεται μόνο από το ίδιο το δίκαιο. Ενώ παλαιότερα
όμως είχε υποστηριχθεί η άποψη ότι σε αυτή την προσέγγιση δεν συγχωρείται η
επιβολή κανόνων ηθικής, μεταγενέστεροι θεωρητικοί, όπως ο Χαρτ, αποδέχθηκαν
στοιχεία ηθικής. Αυτή η διαφοροποίηση κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνει ότι αμιγείς
θεωρίες που απομονώνουν στοιχεία του δικαίου από την ηθική αποτελούν
αποσπασματικές προσεγγίσεις, ενώ η ολιστική ανάλυση οδηγεί τους θεωρητικούς
ακόμη και τους νομικούς θετικιστές σε ευελιξία και σύνθεση, όπως πράγματι
προτείνει η ολιστική ανάλυση.
Η ολιστική ανάλυση αποτελεί μία μέθοδο («σύνθεσις») που παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις
επιστήμες έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πορεία η ολιστική ανάλυση τόσο στις
φυσικές, θετικές επιστήμες όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Σταμέλος,
2020, Anderson et al., 2019, Sapaty, 2019, Stamelos, 2020). Η ολιστική ανάλυση
δεν αναφέρεται μόνο στην νομική επιστήμη, αλλά και σε άλλες επιστήμες. Το
κεντρικό της νόημα είναι ότι δεν μπορούμε να μελετήσουμε ένα φαινόμενο
απομονωμένο σε ιδανικές συνθήκες και υπό το πρίσμα μόνο μίας θεωρίας, αλλά
ότι πρέπει να συνθέτουμε τα δεδομένα θεωρίας και πράξης, ώστε οι λύσεις που
προτείνονται να είναι ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές συνδυάζοντας
στοιχεία θεωρίας και πράξης.
Τα προβλήματα της ανθρωπότητας είναι πολλά, αλλά η επιστήμη ή οι
επιστήμες θα πρέπει να λύνουν τα προβλήματα με τον καλύτερο και
αποτελεσματικότερο τρόπο εκκινώντας από τις θέσεις του Μπένθαμ. Για
παράδειγμα, η ιατρική επιστήμη καλείται να οδηγήσει στην παρασκευή ενός
εμβολίου που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πανδημία του κορωνοϊού
(COVID-19) και οι αρχές των κρατών οφείλουν να ρυθμίζουν αποτελεσματικά
την διανομή των εμβολίων και τον εμβολιασμό των πολιτών για την διασφάλιση
της δημόσιας υγείας παντού στον κόσμο. Δεν είναι όμως τα προβλήματα
φαινόμενο μόνο της σημερινής εποχής. Προβλήματα υπήρχαν κατά το παρελθόν,
προβλήματα όπως η φτώχεια, οι ασθένειες και οι πανδημίες. Στο σημείο αυτό
μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα από την λογοτεχνία που μας είναι
γνωστό και συνδυάζει εξαιρετικά τα ζητήματα της ιστορίας, της πολιτικής, της
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κοινωνίας, των προβλημάτων των ανθρώπων κατά το παρελθόν, της ηθικής και
του δικαίου.
Το παράδειγμα αυτό είναι το λογοτεχνικό έργο «Όλιβερ Τουίστ» (Σταμέλος,
2020, 72, 87, 259) του Καρόλου Ντίκενς. Αν και φαινομενικά ο συγγραφέας
αναφέρεται σε μια σειρά από «τυχαία» γεγονότα, στην πραγματικότητα το έργο
του αποτελεί μία σαφή κατηγορία κατά των επιλογών της εξουσίας στην Αγγλία
της εποχής εκείνης. Ήταν η εποχή της επιλογής ενός νόμου για την αύξηση της
ευημερίας των πολιτών, για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Η ιδέα ήταν να
εξαναγκαστούν οι πολίτες να μετεγκατασταθούν από την επαρχία και τις
αγροτικές περιοχές προς την πρωτεύουσα και τις πόλεις των αστών. Έτσι, ο
Όλιβερ Τουίστ δραπετεύει από το ορφανοτροφείο και βρίσκεται μόνος, ανήλικος,
χωρίς ικανότητες, στο Λονδίνο. Σύντομα θα πέσει στα χέρια μίας συμμορίας
κλεφτών. Αθώος και καλός συμμετέχει χωρίς να επικροτεί τα αδικήματα. Τελικά,
ένας καλός, πλούσιος κύριος αναλαμβάνει να τον φιλοξενεί, να του χορηγεί όλα
τα αγαθά και να αναλάβει την ανατροφή του, πράγμα που θα σημάνει την πλήρη
ένταξή του στον κύκλο των αστών του Λονδίνου. Ο μικρός, ανήλικος, ανίκανος
πολίτης-αγρότης θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο, ικανό πολίτη-αστό. Το δριμύ
κατηγορώ του Καρόλου Ντίκενς για τον «νόμο κατά της φτώχειας» που κατέληξε
να είναι «νόμος της φτώχειας» το 1837-1838, λίγα μόνο χρόνια μετά την Συνθήκη
του Λονδίνου του 1830, όταν θεμελιώθηκε το σύγχρονο κράτος της Ελλάδας
(Αναστασιάδης, 2001) συνοδεύεται από μία ηθική αρχή: «το καλό πάντα θα
θριαμβεύει». Άρα ήταν θέμα τύχης όσα συνέβησαν στον μικρό Όλιβερ; Η ευτυχία
του συνδέθηκε με την επιτυχία του καλού κυρίου που τον έσωσε από τα χέρια της
συμμορίας. Μπορούν να συνδεθούν οι έννοιες της τύχης, της ευτυχίας και της
επιτυχίας;
Πώς μπορούμε να οργανώσουμε μία καλύτερη κοινωνία, στην οποία κάθε
παιδί και κάθε ενήλικος δεν αφήνεται στην τύχη του, αλλά του παρέχουμε ίσες
ευκαιρίες για ευτυχία και επιτυχία; Κατά την ολιστική ανάλυση, όλοι οι άνθρωποι
έχουν δικαιώματα σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου του ΟΗΕ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (στα σαράντα επτά κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης), και με άλλα
κανονιστικά κείμενα που ισχύουν στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική
(Διεθνής Αμνηστία, 1948). Αρκεί η ολιστική ανάλυση του δικαίου να διαμορφώσει
και τις πολιτικές εκείνες που θα οδηγήσουν στην πραγμάτωση των στόχων και
των αξιών που καθιερώνονται από τα νομικά κείμενα για όλους τους ανθρώπους.
Η ολιστική ανάλυση του δικαίου, για παράδειγμα, προτείνει να προσεγγίζουμε
τον δράστη ενός αδικήματος όχι ως ένα πρόσωπο που απλώς παραβίασε μία
διάταξη του ποινικού δικαίου και τέλεσε ένα ποινικό αδίκημα, π.χ. κλοπή, αλλά
ως έναν άνθρωπο με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και αδυναμίες πολύ πριν και
πολύ μετά την τέλεση μίας νομικά σημαντικής πράξης, είτε θετικής είτε
αρνητικής. Ειδικότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η προσέγγιση αυτή, δηλαδή η
ολιστική ανάλυση του δικαίου έχει προταθεί στο πλαίσιο της συνδρομής
προσώπων που είναι κοινωνικά ευάλωτα και διαπράττουν αδικήματα. Το
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας ανήλικος παράτυπος μετανάστης που έχει
βρεθεί σε μία πόλη των ΗΠΑ χωρίς γονείς (Anderson et al., 2019). Απαιτείται
κοινωνικό δίκτυ προστασίας.
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Στο σήμερα, στις ΗΠΑ τα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών προκάλεσαν
έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Άραγε είναι
θέμα τύχης, ή θα πρέπει η κοινωνία να αναλάβει ενεργό ρόλο (Παπασωτηρίου,
2018); Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε διατάγματα για την επανένωση
οικογενειών μεταναστών από το Μεξικό που έχουν τεθεί σε ισχύ το 2021 (BBC,
2021).
Η ολιστική προσέγγιση του δικαίου προτείνει τη δημιουργία συστημάτων
πρόληψης του εγκλήματος και θεσμοθέτησης γενικότερα ενός συστήματος
κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας για όλους, ακόμη και για παράτυπους
μετανάστες. Αυτό αφορά τελικά σε κάθε παιδί, αλλά και κάθε άνθρωπο που ζει
στην κοινωνία, δραστηριοποιείται στην εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και
επαγγελματική κοινότητα και επιδιώκει την ευτυχία και την επιτυχία του.
Αν ένας δικηγόρος συνηγορήσει υπέρ ενός νέου μετανάστη και τον αθωώσει
στο δικαστήριο για ένα αδίκημα, έχουμε επιτύχει; Είμαστε επιτυχημένοι
δικηγόροι, είμαστε επιτυχημένη κοινωνία (Anderson et al., 2019); Κατά την
ολιστική ανάλυση του δικαίου, δεν αρκεί η αθώωση στα δικαστήρια, επιβάλλεται
η δικαίωση του ανθρώπου, είτε αυτός είναι πολίτης του ημεδαπού κράτους είτε
μετανάστης είτε πρόσφυγας, η οποία θα οδηγήσει κάθε άνθρωπο στην πραγματική
και δίκαιη απόλαυση κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος, όπως αυτά κατοχυρώνονται
από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ. Ο
Καθηγητής Λεωνίδας Κοτσαλής με πνεύμα ολιστικής ανάλυσης σημειώνει: «στο
πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναπτυχθεί βήμα-βήμα ένα jus
universalis, κοινό για όλους χωρίς διακρίσεις (πολιτικές, εθνικές), παρεκκλίσεις ή
ιδιαιτερότητες» (Κοτσαλής, 2014).
Εάν ένας διπλωμάτης υποτάξει το αλλοδαπό έθνος σε μία διαπραγμάτευση σε
μία στιγμή ισχύος, είναι επιτυχημένος, το κυρίαρχο έθνος που εκπροσώπησε, το
κυρίαρχο αυτό κράτος είναι επιτυχημένο (Kissinger, 1995); Κατά την ολιστική
ανάλυση δεν αρκεί η επιτυχία ενός κράτους, π.χ. της Ρωσίας σε βάρος γειτονικών
κρατών (Καραγιάννης, 2010) ή των ΗΠΑ μέσω μυστικής διπλωματίας
(Drumheller, 2007) ή της πολιτιστικής διπλωματίας (Λιαλιούτη, 2019), αλλά η
επιτυχία πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως συνολική επιτυχία, διεθνής επιτυχία,
παγκόσμια επιτυχία. Ο ΟΗΕ θεωρείται επιτυχημένος οργανισμός στα πρότυπα
του Προέδρου των ΗΠΑ Γουίλσον, διότι ευτυχώς δεν έχουμε οδηγηθεί σε τρίτο
παγκόσμιο πόλεμο και οι ένοπλες συρράξεις έχουν περιοριστεί σε περιφερειακό
επίπεδο (Kissinger, 1995).
Η Ολιστική Ανάλυση και η Επίλυση Προβλημάτων
Πολλά είναι σήμερα τα άλυτα προβλήματα της ανθρωπότητας τόσο για τα
δικαιώματα των ανθρώπων όσο και για τις αδικίες σε βάρος κρατών, όπως είναι
το Κυπριακό Πρόβλημα. Εάν σκεφτούμε ότι η Κύπρος (Ηρακλείδης, 2006) έτυχε
να είναι ένα μικρό νησί-κράτος και ότι οι Κύπριοι είναι ολιγάριθμοι, ενώ μία
γειτονική χώρα είναι μεγάλη και πολυπληθής, τότε έχουν δικαίωμα στην ευτυχία
και την επιτυχία μόνο οι κάτοικοι της δεύτερης χώρας λόγω πλήθους; Δεν θα
πρέπει και οι λιγότεροι και ασθενέστεροι να έχουν το δικαίωμα στην ευτυχία και
την επιτυχία; Ή πρέπει να μείνουν τα πράγματα στην τύχη; Η αίσθηση ότι όλα τα
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κράτη και όλοι οι πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα και ίσες
ευκαιρίες για ευημερία βασίζεται κατ’ ουσίαν στην ολιστική ανάλυση. Με την νέα
ηγεσία στις ΗΠΑ, έχει γεννηθεί η ελπίδα ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην διεθνή
πολιτική με μία νέα προσέγγιση, περισσότερο στα πρότυπα του Γουίλσον, ο
οποίος εμπνεύστηκε τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, την Κοινωνία των Εθνών
(Kissinger, 1995) και τελικά οι ιδέες του αποτέλεσαν την βάση για τον ΟΗΕ. Η
επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος θα πρέπει να βασιστεί σε πανανθρώπινες
αρχές και αξίες, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να προκύψει από την
ολιστική ανάλυσή του, ώστε όλες οι πτυχές να αντιμετωπιστούν με βιώσιμο και
δίκαιο τρόπο (Ηρακλείδης, 2006).
Γενικότερα, το ζήτημα των λύσεων των προβλημάτων υπό την ολιστική
ανάλυση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιμότητα. Πιο συγκεκριμένα,
μήπως κάθε επιτυχία αντιστοιχεί σε μία αποτυχία; Μήπως δηλαδή στην
προσπάθειά μας να τιθασεύσουμε την τύχη και αναγνωρίζοντας μόνο τις επιτυχίες
και την ευτυχία τείνουμε να ξεχνούμε ότι όσο υπάρχουν επιτυχίες και ευτυχία
ταυτόχρονα υπάρχουν αποτυχίες και ατυχία ή δυστυχία; Κατά την ολιστική
ανάλυση, ο στόχος των ανθρώπων, των λαών, των εθνών, των κρατών πρέπει να
είναι συνολικός, συλλογικός και ενιαίος: η βελτίωση των ανθρωπίνων συνθηκών
διαβίωσης για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους (Σταμέλος, 2020).
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει λάβει μία εξαιρετική απόφαση, δηλαδή
όλα τα κράτη μέλη, δηλαδή τελικά όλοι εμείς σε συλλογικό επίπεδο. Ο στόχος
είναι στα επόμενα χρόνια να εξαλειφθεί η φτώχεια παντού στον κόσμο για όλους
τους ανθρώπους. Ουδείς φτωχός σε αυτή την γη με απόφαση του ΟΗΕ (UN,
2021).
Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο, απτό παράδειγμα της ολιστικής ανάλυσης. Η
παγκοσμιοποίηση μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε όλοι στον ίδιο
πλανήτη, όλοι υποφέρουμε από την κλιματική αλλαγή (Γκορ, 2008) ή την
πανδημία. Συνεπώς, χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες για όλους, κοινές και ίσες
ευκαιρίες για όλους (Σταμέλος, 2020).
Ζούμε στην εποχή των μεγάλων αλλαγών. Η ολιστική ανάλυση ενδεχομένως
να μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα κάθε κλάδου της επιστήμης.
Στις ΗΠΑ το δικαίωμα επιδίωξης της ευτυχίας (‘right to pursue happiness’)
είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο (Σταμέλος, 2019) και αντιστοιχεί στο δικό μας
συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του
άρθρου 5 του Συντάγματος.
Τόσο οι υγιείς όσο και οι ασθενείς, τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι
(ειδικά σε καιρό πανδημίας), τόσο οι ευκατάστατοι όσοι και οι φτωχοί (UN, 2021),
τόσο οι δράστες αδικημάτων που φυλακίζονται όσο και οι αποφυλακισθέντες,
τόσο οι νόμιμοι όσο και οι παράτυποι μετανάστες (BBC, 2021), τόσο οι ισχυροί
όσο και οι αδύναμοι, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες (κίνημα στις ΗΠΑ
‘MeToo’), τόσο οι λευκοί όσο και οι μαύροι (κίνημα στις ΗΠΑ ‘Black Lives
Matter’), τόσο οι ετεροφυλόφιλοι όσο και οι ομοφυλόφιλοι (αποφάσεις
δικαστηρίων και νομοθετών για τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους), τόσο οι
πνευματικά υγιείς όσο και οι πνευματικά ασθενείς (σειρά διατάξεων για την
στήριξή τους) και αντίστοιχα τόσο οι ψυχικά υγιείς όσο και οι ψυχικά ασθενείς
πρέπει να απολαμβάνουν όλοι τα ατομικά τους δικαιώματα με τους νόμιμους και
εύλογους περιορισμούς που τίθενται υπό πνεύμα όμως επιείκειας και δικαιοσύνης
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και όχι αυστηρής τιμώρησης. Και αντίστοιχα, τόσο τα ισχυρά όσο και τα αδύναμα
κράτη (Ηρακλείδης, 2006) θα πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των
πολιτών τους σε έναν ειρηνικό κόσμο. Όλα τα υποκείμενα του δικαίου, όλα τα
φυσικά πρόσωπα, αλλά και όλα τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, δηλαδή τα
κράτη, θα πρέπει να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, τις ελευθερίες, την ισότητα και
το ελάχιστο δίκτυ προστασίας έναντι κάθε είδους αδικιών τόσο με νομική
προστασία όσο και με ολική προστασία κοινωνική, πολιτική, οικονομική.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανθρωπότητα βαδίζει σε μία πορεία πολύ
διαφορετική από το παρελθόν (Στεφανίδης, 1997). Ιδίως μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο (Χατζηβασιλείου, 2018) και την πρώτη και τελευταία φορά
που χρησιμοποιήθηκε η ατομική βόμβα (Bonacina, 1973) και ιδίως μετά το τέλος
του σοβιετικού καθεστώτος (Κερένσκυ, 1972) και του Ψυχρού Πολέμου (Gaddis,
2018) κάθε μέρα συνειδητοποιούμε ότι κατοικούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη,
έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες ανάγκες, έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες χαρές και
λύπες. Μπορεί να ονομάζουμε διαφορετικά την τύχη, την ευτυχία ή την επιτυχία,
αλλά η ουσία είναι ότι όλοι θέλουμε να ζούμε καλά, με υγεία, τροφή, νερό, στέγη
και παιδεία, καθώς και ευκαιρίες σε καθεστώς διαρκούς ειρήνης (Plokhy, 2018).
Είναι άραγε ευχολόγια η παγκόσμια ειρήνη (Μάο, 1966) και ευημερία υπό το
πρίσμα της ολιστικής ανάλυσης; Ή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να
επιμείνουμε στην οικονομική ανάλυση των συμφερόντων και του κόστουςοφέλους; Κατά την ολιστική ανάλυση, κοινωνία, οικονομία, πολιτική και δίκαιο
συνυπάρχουν, συνεπώς οι επιμέρους θεωρίες (ιδεαλιστικές-ρεαλιστικές) είναι
εφικτό να συντεθούν, ώστε να συμβάλλουν στο να είναι τελικά χρήσιμες για τον
άνθρωπο και για κάθε άνθρωπο συνολικά.
Η ολιστική ανάλυση ως επιστημονική μέθοδος αφορά τελικά όλες τις
επιστήμες και όχι μόνο την επιστήμη του δικαίου. Μία τέτοια ολιστική ανάλυση
βεβαίως απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Δεν είναι εφικτό να γίνει στο παρόν μία
συνολική προσέγγιση όχι μόνο διότι υπάρχουν οι εύλογοι περιορισμοί της
έκτασης, αλλά και διότι είναι επιστημονικά ορθότερο ένας ειδικός επιστήμονας να
αναλύει τον κλάδο του υπό το πρίσμα π.χ. της επιστήμης που διακονεί, όπως είναι
η επιστήμη των οικονομικών. Ο γράφων έχει ειδικευθεί στην επιστήμη του
δικαίου και μόνο εισαγωγικές σκέψεις μπορεί να εκθέσει για την ολιστική
ανάλυση σε άλλες επιστήμες. Απαιτείται η συνδρομή άλλων επιστημόνων για την
ολιστική ανάλυση κάθε ειδικού κλάδου. Συνεπώς, το παρόν φιλοδοξεί να
αποτελέσει το εναρκτήριο σημείο για να ενθαρρυνθούν επιστήμονες άλλων
κλάδων να αναπτύξουν ειδικότερα την ολιστική ανάλυση και να προκύψει η
σύνθεση τόσο σε επίπεδο επιστημονικό ανά κλάδο δικαίου όσο και σε επίπεδο
διεπιστημονικό.
Στην επιστήμη των οικονομικών, για παράδειγμα, για πολλά χρόνια η
επιχείρηση είχε μόνο έναν σκοπό, το κέρδος. Παλαιότερα η επιστήμη των
οικονομικών αναγνώρισε ήδη από την δεκαετία του 1930 ότι η επιχείρηση έχει
«εταιρική κοινωνική ευθύνη» (‘corporate social responsibility’), όπως σήμερα έχει
πλέον επικρατήσει3. Πράγματα που ήταν αδιανόητα στην πολιτική επιστήμη,
όπως να τεθεί ως παγκόσμιος στόχος από έναν διεθνή οργανισμό η εξάλειψη της
3

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en.
(Προσπελάστηκε την 21/2/2021).
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φτώχειας παντού στον κόσμο για κάθε άνθρωπο (UN, 2021), σήμερα αποτελεί
θεσμοθετημένη επιδίωξη και όχι το όνειρο ενός ρομαντικού θεωρητικού του
δικαίου ή της πολιτικής επιστήμης.
Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι με πολύ μεγάλο ατομικό πλούτο, οι οποίοι όμως
δαπανούν πολλά χρήματα για ευρύτερα χρήσιμους κοινωνικούς σκοπούς των
ανθρώπων. Για παράδειγμα, όταν ο γνωστός Αμερικανός επιχειρηματίας Μπιλ
Γκέιτς αναπτύσσει φιλανθρωπικό έργο ή ο Έλον Μασκ θέτει στόχο να
ολοκληρώσει τις επανδρωμένες αποστολές στην Σελήνη και στον Άρη εντός των
επομένων ετών, στην πραγματικότητα υλοποιεί, πραγματώνει την ολιστική
ανάλυση.
Η ανθρωπότητα αναζητεί νέες παγκόσμιες λύσεις, νέα παγκόσμια οράματα
συνθέτοντας ιδεαλισμό και ρεαλισμό. Εφικτοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν και
να υλοποιηθούν βάσει προγράμματος, συνεργασίας και συντονισμού πολλών
επιστημόνων από πολλούς κλάδους της επιστήμης και υπό την καθοδήγηση ή την
χρηματοδότηση τόσο κρατικών όσο και ιδιωτικών φορέων που διαπνέονται από
όραμα για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Όσοι πιστεύουν ότι η επιστήμη δεν είναι μονοδιάστατη, ότι έχουμε ανάγκη
την διεπιστημονικότητα, ότι όσα τεκμηριώνουμε, πρέπει να βασίζονται σε
ανάλυση όλων των δεδομένων, να στοχεύουν στην βελτίωση της ανθρώπινης
ζωής για όλους, όταν ο ίδιος ο ΟΗΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση της φτώχειας για
όλους (UN, 2021) και την καθιέρωση ατομικών δικαιωμάτων για όλους μέσω της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Διεθνής Αμνηστία,
1948), τότε η πορεία μας βρίσκεται σε τροχιά ολιστικής ανάλυσης.
Με άλλα λόγια, η ολιστική ανάλυση ήδη υπάρχει, ήδη εφαρμόζεται, ήδη
υλοποιείται και ήδη έχει ονομαστεί ως τέτοια, ακόμη και σε τομείς, όπως ο
αθλητισμός, π.χ. «η ολιστική μελέτη» της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
για την νέα ρύθμιση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα βάσει γενικών αρχών για την
καλή διακυβέρνηση (Vaxevanellis, 2020).
Ο όρος «ολιστικός» ή «ολιστική» παλαιότερα έφερε ενδεχομένως αρνητικό
φορτίο και δυσπιστία, ιδίως στον τομέα της Ιατρικής με αναφορές στην
«ολιστική» ιατρική που προέρχεται από τις παραδόσεις λαών της Ασίας.
Σήμερα, ο όρος «ολιστικός» ή «ολιστική» χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα
για να καλύψει κάθε μέθοδο επιστημονικής τεκμηρίωσης και προόδου με θετικό
πρόσημο για την ενδυνάμωση όχι μόνο ενός κράτους (Βάις, 1970, Kissinger,
1995, Παπασωτηρίου, 2013, Καλτσώνης, 2019), μίας ιδεολογίας ή μονομερώς της
Ευρώπης (Nugent, 2012) ή μίας περιοχής του Τρίτου Κόσμου (Σωτηρόπουλος και
συνεργάτες, 2005), της Μέσης Ανατολής (Hale, 2016) ή της Βόρειας Αφρικής
(Κεφαλά, 2015) δυνάμει κινημάτων (Δρακουλαράκος, 2019) που ενισχύθηκαν
από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (‘social media’) που έχουν προκαλέσει
σημαντικές αλλαγές (Aday et al., 2012), όπως η «Αραβική Άνοιξη», αλλά κυρίως
συνολικά της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους
ανθρώπους (Αντωνίου, 2010, Κοτσαλής, 2014, Σταμέλος, 2020).
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Συμπέρασμα
Η ιδέα και η πρότασή μου προς όλους και βεβαίως προς εσάς που είστε
αναγνώστες του παρόντος άρθρου είναι ένα κάλεσμα: ας ασχοληθούμε με την
επιστήμη όχι από την σκοπιά μίας μεταφυσικής αποδοχής των φαινομένων,
επειδή απλώς συνέβη ένα γεγονός, αλλά από την σκοπιά μίας ολιστικής ανάλυσης
προς όφελος όλων συνθέτοντας δημιουργικά ιδεαλιστικές και ρεαλιστικές
προσεγγίσεις.
Συνεπώς, κάθε μία και κάθε ένας από εμάς μπορούμε να εργαστούμε
ετοιμάζοντας νέα άρθρα, νέα βιβλία και νέα συνέδρια και σεμινάρια με την
θεωρητική θεμελίωση και την υλική πραγμάτωση μίας ολιστικής ανάλυσης με
αρμονική στάθμιση αρχών και αξιών στην πράξη.
Είμαστε όλες και όλοι εν δυνάμει δημιουργοί και υποστηρικτές της διαρκώς
διαμορφωνόμενης ολιστικής ανάλυσης για την ευημερία όλων τόσο με θεωρητικό
υπόβαθρο όσο και με ωφέλιμες και αποτελεσματικές λύσεις αναλόγως των
συνθηκών με καινοτόμο, προσαρμοστικό και ευέλικτο πνεύμα.
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The Holistic Analysis as a Scientific Method
Charalampos Stamelos
Lecturer, School of Law
European University Cyprus, Cyprus
The holistic analysis as a scientific method applies not only in the science of
law, but also in humanistic studies broadly: political science, economics, social
sciences. It is defined as a synthetic approach of every phenomenon which is
based on the outcomes of theories and the correlation of idealistic and realistic
approaches. It constitutes a method which is constantly under formation
pursuant to a flexible spirit adjusted to the evolution. Examples of the holistic
analysis constitute the settled goal of the United Nations for the abolishment of
poverty, the regulation of climate change by applying common rules worldwide
and the protection of human rights for all, and also the function of an enterprise
with corporate social responsibility.
Keywords: holistic analysis, scientific method, international law, human rights,
humanistic studies
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Επιστημονικό Άρθρο
Η «Μικρή Αθήνα»:
Όψεις της Ελληνικής Διασποράς της Μελβούρνης
Μαρία Ειρήνη Αυγουλάς
Αναπληρώτρια Λέκτορας
Πανεπιστήμιο Λα Τρομπ, Αυστραλία
Σε αυτό το κείμενο θα παρουσιαστούν τρεις έρευνες που διεξήχθησαν κατά το
χρονικό διάστημα 2011-2016 στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πέραν της
ανάλυσής τους, θα παρουσιαστούν όψεις της ιστορίας της ελληνικής διασποράς
στην Μελβούρνη και θα συζητηθούν γενικότερα η υγεία και η ευεξία.
Λέξεις κλειδιά: ελληνική διασπορά, Αυστραλία, Αθήνα, Μελβούρνη, κουλτούρα,
υγεία, ευεξία

Εισαγωγή
Η Αυστραλία έχει στόχο να εξασφαλίσει καλή υγεία σε όλους τους
Αυστραλούς πολίτες και σε αυτό δεν κάνει καμία εξαίρεση (Department of
Human Services, 2012). Για να μπορέσει, όμως, να το φέρει αυτό εις πέρας,
χρειάζεται κατανόηση και γνώση της κάθε πολιτισμικής ομάδας πολιτών της
Αυστραλίας. Μια από τις μεγαλύτερες και γνωστές πολιτισμικής ομάδες -για
πολλούς λόγους αλλά και για το μεγάλο πληθυσμό της-, είναι η ελληνική
κοινότητα της πόλης της Μελβούρνης.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για την ακρίβεια από το 1827, αρκετοί νέοι
πήραν τη δύσκολη απόφαση να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία με μόνη ελπίδα,
την θρησκεία τους, την Ορθόδοξη πίστη. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1952
υπεγράφη σχετική διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας που
επέτρεπε αυτή τη μετανάστευση.
Οι πιο πολλοί πήραν αυτή την δύσκολη απόφαση σε εξίσου δύσκολες (αν όχι
δυσκολότερες) εποχές για την Ελλάδα, ήτοι, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
και τον εμφύλιο. Έτσι ξεκίνησαν το μακρινό ταξίδι του πόνου –οι περισσότεροι
έλεγαν «για λίγο μόνο θα είμαστε μακριά από την πατρίδα, και από τους δικούς
μας». Αλλά αυτό έγινε δυστυχώς πραγματικότητα μόνο για λίγους, γιατί οι
περισσότεροι έριξαν άγκυρα στην Μελβούρνη και με τον καιρό και το πέρασμα
των χρόνων κατέστη δεύτερη πατρίδα τους, όπου πολλές φόρες σε αυτή νιώθουν
περισσότερο Έλληνες, ενώ ξένοι νιώθουν δυστυχώς οι ίδιοι και τα μέλη των
οικογενειών τους όταν επιστρέφουν ή πάνε για διακοπές στην Ελλάδα. Όπως μας
τραγούδησε και ο Στέλιος Καζαντζίδης, που ήταν η φωνή του Έλληνα μετανάστη,
«Στην ξενιτιά είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Αυτά τα λόγια είναι σοφά,
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και αποτελούν την καλύτερη περιγραφή του τι ένοιωθαν και ακόμα νιώθουν
πολλοί ξενιτεμένοι Έλληνες.
Ο Ρόλος της Ορθόδοξης Πίστης και των Παραδόσεων
Όταν οι νέοι αυτοί πήραν αυτή τη δύσκολη απόφαση, πολλές φορές νιώθανε
ότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Είναι αρκετά σημαντικό, σε αυτό το σημείο όμως, να
αναφερθώ στο τι τους έδινε δύναμη και ελπίδα, ποιο ήταν το μαγικό βοήθημα σε
αυτή την πολλή δύσκολη ψυχολογικά περίοδο της ζωής τους. Και αυτό δεν είναι
άλλο παρά η πίστη στην Παναγιά και το Χριστό που κουβαλούσαν στην καρδιά
τους, η θρησκεία τους. Και οι επόμενες γενεές που έχουν γεννηθεί στην διασπορά
κουβαλούν την ίδια αυτή πίστη και νοοτροπία, ιδιαίτερα σημαντικά για καλή
υγεία, θετική σκέψη, και ευεξία. Τα όνειρα τους ήταν γεμάτα με πολλές ελπίδες
και η μικρή βαλίτσα που είχαν μαζί τους ήταν γεμάτη με ελληνικά έθιμα και
παράδοση που πήραν μαζί πριν επιβιβαστούν σε ένα από τα γνωστά πλοία της
εποχής, για παράδειγμα το Αυστραλίς, Ελληνίς, και το γνωστό Πατρίς (Avgoulas
και Fanany, 2015, Avgoulas, 2013, Tamis, 2015).
Εδώ να διευκρινιστεί ότι οι μετανάστες της διασποράς δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να συγκρίνονται με τουρίστες, η εμπειρία είναι αρκετή διαφορετική,
γλυκόπικρη είναι η καλύτερη περιγραφή. Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις ήταν
αυτή του πόνου στο βλέμμα τους που αντικατόπτριζε τη θλίψη, μα όχι και
απελπισία, όταν ετοιμάζονταν για αυτό το μεγάλο ταξίδι από την πατρίδα τους και
το λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα για το λιμάνι της Μελβούρνης της μακρινής
Αυστραλίας.
Οι νέοι αυτοί όμως είχαν και στην καρδιά τους πολλές ελπίδες. Αυτό
φαίνονταν μέσα στο πλοίο από τις κουβέντες και τα γέλια τους. Ναι είχαν πόνο
γιατί αποχωρίζονταν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, όμως οι καρδιές τους ήταν
γεμάτες ελπίδα για το αύριο. Το ταξίδι ήταν πολύ μακρινό, μήνες ταξίδευαν με το
καράβι (μερικοί έως και δυο μήνες). Τρομακτικές σκηνές και εμπειρίες, όπως για
παράδειγμα – καμπίνες που δεν ήθελαν, εβδομάδες που τους φαίνονταν σαν
χρόνια με θέα μόνο ουρανό και θάλασσα, καθώς και περιγραφές από στρατό με
όπλα στα χέρια στις όχθες, περνώντας από τη Διώρυγα του Σουέζ. Προετοιμασία
για αυτές της αρνητικές ψυχολογικά εμπειρίες δεν είχε γίνει. Ένα παράδειγμα που
δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η απορία που είχαν πολλοί μετανάστες και ήταν η εξής
μια – πόσο καιρό ταξίδευαν, γιατί όταν έφυγαν από την Ελλάδα ήταν καλοκαίρι
με καύσωνα και όταν έφτασαν Μελβούρνη ήταν χειμώνας και πολύ κρύο. Το
τέλος όμως της δύσκολης αυτής περιόδου δεν έφτασε. Δυστυχώς όμως
συνεχίστηκε, και καιρός για ανασυγκρότηση δεν υπήρχε, αφού μετά από μόνο
μερικές μέρες από τον ερχομό τους στην ξένη χώρα, ψάχνανε για δουλειά,
χτυπώντας διάφορες πόρτες. Ήταν νέοι (άνδρες και γυναίκες) και είχαν μεγάλη
δίψα και διάθεση για δουλειά. Τη γλώσσα δεν την ήξεραν, εκτός από μερικές
λέξεις που χρειάστηκαν να μάθουν άμεσα, όπως για παράδειγμα «Έχει κάποια
δουλειά για εμένα», «Καλημέρα», «Καλησπέρα», «Ναι», «Όχι». Και μετέπειτα
για πολλούς από αυτούς ήρθαν τα προξενιά, οι γάμοι και τα παιδιά. Το Exhibition
Gardens (ένας ανθόκηπος στη Μελβούρνη) ήταν το γνωστό νυφοπάζαρο.
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Πάρα το πολλά χρόνια κατοικίας τους στην Αυστραλία, οι Έλληνες εκεί, ενώ
έχουν αγκαλιάσει την Αυστραλία, την κουλτούρα της και τον εκεί τρόπο ζωής,
κρατούν πάντα την Ελλάδα μέσα τους, την ελληνική κουλτούρα, ήθη και έθιμα,
την ελληνική γλώσσα και παράδοση, και γενικά τον ελληνικό τρόπο ζωής. Αυτό
διατηρείται από όλη την ελληνική διασπορά ακόμη και σήμερα. Άμα αυτό το
εξετάσουμε, θα δούμε ότι έχει μία παραπάνω σημασία και ότι το γεγονός αυτό
είναι αξιέπαινο. Όπως μου περιέγραψε ένα παιδί της διασποράς (εγγόνι από
αυτούς που μετανάστευσαν)
«Όπως είπα είμαστε απλά γεννημένοι αλλού σαν τους αφρικανικούς ελέφαντες, οι
οποίοι αν και είναι γεννημένοι στην Αυστραλία τους αποκαλούμε και τους θεωρούμε
ακόμα αφρικανικούς, έτσι και εμείς απλά είμαστε γεννημένοι αλλού».

Αυτά τα λόγια είναι πολύ σημαντικά (χρυσά και σοφά κατά τη γνώμη μου),
και κάθε άνθρωπος που τα ακούει νιώθει ένα κόμπο στο λαιμό, γιατί ο στόχος του
κάθε Έλληνα μετανάστη έγινε πραγματικότητα και η μετανάστευση δεν τους
έκανε να ξεχάσουν την Ελλάδα. Ίσα ίσα, είναι πρώτα Έλληνες και το ίδιο
Έλληνες είναι και οι επόμενες γενιές της διασποράς και αυτό είναι κάτι που δεν
θα χάσουν ποτέ.
Ο Ελληνισμός της Μελβούρνης
Οι μετανάστες διαφυλάττουν τα ελληνικά έθιμα και τον τρόπο ζωής και
έχουν ως στόχο τους να μην χαθούν αυτά ποτέ, διότι ήταν απλά τα πιο σημαντικά
υπάρχοντά τους, έχουν ως στόχο να τα μεταφέρουν στις οικογένειές τους και σε
κάθε επόμενη γενιά της διασποράς – στο εξωτερικό και μακριά από την πατρίδα
Ελλάδα.
Αυτό έγινε πραγματικότητα, ειδικά στην Μελβούρνη, γιατί κάτω από κάθε
πέτρα βρίσκεις Έλληνα. Έτσι λοιπόν με αυτό το πάθος και οι γενιές γεννημένες
στην μακρινή Αυστραλία θεωρούν ότι η ταυτότητά τους είναι πρώτα ελληνική και
μετά αυστραλιανή. Την ευθύνη αυτή, όπως την πιστεύουν, τη θεωρούν υποχρέωσή
τους και τη διαφυλάσσουν περισσότερο από ποτέ.
Δημιουργήθηκαν από μόνες τους περιοχές που για μια στιγμή αναρωτιέσαι
«μα που βρίσκομαι Ελλάδα ή Αυστραλία;» Ακούς παντού να μιλάνε ελληνικά,
ελληνική μουσική, το άρωμα από τα σουβλάκια κυριαρχεί παντού, καθώς και ο
φραπέ, ο ελληνικός καφές, καταστήματα με ελληνικά ονόματα και πολλά ακόμα –
η αίσθηση της Ελλάδας είναι παντού.
Μια περιοχή που είναι πράγματι μια μικρή Αθήνα, εκεί που χτυπά δυνατά η
καρδιά του Έλληνα της κάθε γενιάς, είναι το Όκλι (Oakleigh) της Μελβούρνης.
Όταν είσαι σε αυτή την περιοχή, είναι σαν να είσαι στην οδό Μητροπόλεως στο
Μοναστηράκι, στην Αθήνα της Ελλάδας. Σε αυτή τη περιοχή πραγματικά νιώθεις
την Ελλάδα παντού και πάντα, αλλά, ακόμα περισσότερο στις εθνικές και
θρησκευτικές εορτές, όταν βλέπεις να κυματίζει η ελληνική σημαία με καμάρι, σε
μια ξένη χωρά. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βλέπεις την ελληνική σημαία να
κυματίζει σε μια ξένη χώρα, όπως επίσης να βλέπεις παρελάσεις, μπλε και άσπρο
παντού, και να νιώθεις την αγκαλιά αυτής της ξένης χώρας. Όπως οι Έλληνες
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αγκάλιασαν την Αυστραλία, έτσι και η Αυστραλία έχει αγκαλιάσει τον Έλληνα
και το κάθε ελληνικό στοιχείο.
Η Μελβούρνη είναι πραγματικά το κέντρο του Ελληνισμού της διασποράς –
μικροί και μεγάλοι, νέοι μετανάστες ή παλιοί θεωρούν αυτή την κοινότητα
δύναμη και κάτι που τους ενώνει, και έτσι οι καρδιές τους στην διασπορά γίνονται
μια. Με την οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει τα πρόσφατα χρόνια την
Ελλάδα, η Μελβούρνη ειδικά έχει δεχτεί και αγκαλιάσει πολλούς μετανάστες –
ένα νέο ελληνικό κύμα. Αυτή η καθιερωμένη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης
έχει κάνει την εμπειρία αυτή της μετανάστευσης πιο εύκολη για τους νέους
μετανάστες. Τα παλιά χρονιά, όταν η Μελβούρνη δεχόταν το πρώτο κύμα από
μετανάστες, το να μιλάς ελληνικά, και γενικώς μια ξένη γλώσσα δεν επιτρεπόταν,
ενώ τώρα οι νέοι μετανάστες όχι μόνο επιτρέπεται να μιλάνε ελληνικά, αλλά
παντού ακούγεται η ελληνική γλώσσα. Και η Ελλάδα, που ενώ είναι τόσο μακριά,
είναι σα να είναι κοντά, σχεδόν στο κατώφλι της πόρτας τους.
Επιλεγμένες Έρευνες
Τρεις έρευνες που έχουν γίνει από το 2011 μεχρι και το 2016 θα συζητηθούν
και θα αναλυθούν παρακάτω (Πίνακες 1-3). Το 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
από τις τρεις ποιοτικές μελέτες που εξέτασαν την «Πολιτιστική κατανόηση της
υγείας και την προσαρμογή στην καρδιαγγειακή νόσο μεταξύ των ηλικιωμένων
Ελλήνων». 13 συμμετέχοντες, ηλικίας άνω των 60, συμμετείχαν σε αυτήν την
έρευνα, για περίοδο ενός μήνα. Αυτή η μελέτη ερεύνησε συγκεκριμένα τις
πεποιθήσεις για την υγεία των ηλικιωμένων Ελλήνων Αυστραλών και τον τρόπο
κατανόησης της υγείας και των ασθενειών.
Το 2012 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μελέτη που ήταν μέρος ενός
διδακτορικού ερευνητικού έργου που διερεύνησε τις «Πεποιθήσεις για την υγεία
και τις πρακτικές υγείας σε τρεις γενιές Ελληνο-Αυστραλών γυναικών στη
Μελβούρνη». Αυτή η έρευνα ήταν επίσης ποιοτική και εξέτασε τις πεποιθήσεις
και τις πρακτικές υγείας σε τρεις γενιές Ελληνο-Αυστραλών γυναικών στη
Μελβούρνη. 48 συμμετέχοντες πήραν μέρος σε αυτήν την έρευνα (μία γενιά από
κάθε οικογένεια που αντιπροσώπευε μεμονωμένες γενιές (Μετανάστης, 1ος και
2ος). Κάθε γενιά μίλησε και διευκρίνισε το νόημα που είχαν οι διάφορες εμπειρίες
ζωής που σχετίζονται με την υγεία, τις ασθένειες και την ευημερία μέσα από έναν
πολιτιστικό φακό.
Η τρίτη μελέτη, του 2016, διερεύνησε τον «ελληνικό χορό ως μια πτυχή της
πολιτιστικής ταυτότητας και της ευημερίας». Η μελέτη περιλάμβανε 19
συμμετέχοντες από τη Σχολή Ελληνικού Χορού και Πολιτισμού της Μανάσης
(στη Μελβούρνη της Αυστραλίας), η οποία ερεύνησε τον λόγο συμμετοχής στον
ελληνικό χορό ενώ ζούσαν στη διασπορά.
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Πίνακας 1. Δημογραφικά Στοιχεία Πρώτης Μελέτης
Άντρες: 5
Γυναίκες: 15

Ηλικία όταν έγινε η έρευνα: >60

Πίνακας 2. Δημογραφικά Στοιχεία Δεύτερης Μελέτης
Μόνο γυναίκες
Ηλικία όταν έγινε
η έρευνα
Χρόνια στην
Αυστραλία

Γενιά μεταναστών

Πρώτη γενιά

Δεύτερη γενιά

>58 - <78

>37 - <50

>16 - <18

>39 - <56

Γεννημένοι στην
Αυστραλία

Γεννημένοι στην
Αυστραλία

Πίνακας 3. Δημογραφικά Στοιχεία Τρίτης Μελέτης
Ηλικία όταν έγινε η
ερευνά: >18

Άντρες: 4
Γυναίκες: 15

Γεννημένοι στην Ελλάδα: 5
Γεννημένοι στην Αυστραλία: 14

Εκτενείς έρευνες έχουν γίνει όπως έχει παρουσιαστεί και σε αυτό το κείμενο
για τον ρόλο της κοινότητας. Ιδιαίτερα αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι η
θέση που έχει μια κοινότατα και πιο συγκεκριμένα η κοινοτική σύνδεση. Αυτή η
θέση αυξάνεται σε αξία για αυτούς που μένουν μακριά από τον τόπο που
γεννηθήκαν, στον νέο τόπο που ξενιτευτήκαν. Η κοινότητα και αυτή η σύνδεση
μαζί της είναι πάρα πολύ θετική για την ψυχική υγεία, και αυτό έχει γενικώς
πολλά πλεονεκτήματα, όπως θετική ευεξία και αισιοδοξία που οδηγούν σε καλή
κατάσταση υγείας (Fanany και Avgoulas, 2019).
Η ταυτότητα είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό και με μεγάλη σημασία,
όχι μόνο για μεμονωμένα άτομα αλλά και για πληθυσμούς γενικότερα. Ακόμα δε
περισσότερο για αυτούς που είναι μέλη της διασποράς και κουβαλούν το φορτίο
της μετανάστευσης και της απώλειας σύνδεσης. Η θέση της ερευνήτριας και της
συγγραφέως αυτού του κειμένου ήταν επίσης σημαντική και μοναδική, όταν
ερεύνησε την ελληνική παροικία της Μελβούρνης όσον αφορά τα θέματα της
μετανάστευσης, ταυτότητας και ευεξίας. Ως μέλος της παροικίας αυτής και ως
πρώτη γενιά, η ίδια ήταν γνωστή, αλλά ως ερευνήτρια κρατούσε τη θέση της
ξένης.
Επίσης, η μεθοδολογία, Αφηγηματική Εθνογραφία (Narrative Ethnography)
του Boyle (1994) ήταν αρκετά χρήσιμη όταν χρησιμοποιήθηκε από την ερευνήτρια
και την θεωρεί ένα καλό εργαλείο όταν γίνεται μια έρευνα της οποίας
πρωταγωνιστής είναι ένα πληθυσμός διασποράς (Boyle, 1994). Στις διάφορες
έρευνες που έχει κάνει η συγγραφέας χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία αυτή για να
εκφραστεί η εμπειρία από πρώτο χέρι για το πως ήταν η ζωή στην Ελλάδα και
γενικά με την Αφηγηματική Εθνογραφία μπόρεσε να εκμαιευθεί η εμπειρία αυτή.
Μπορεί δε να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες κοινότητες της διασποράς.
Επειδή διάφορα στοιχεία, όπως για παράδειγμα η γλώσσα και ο πολιτισμός,
μπορούν να επηρεάσουν την πορεία, και πιο γενικά την εμπειρία όσον αφορά
θέματα υγείας, τα διάφορα ιδρύματα είναι θετικά ως προς τις διάφορες έρευνες
που έχουν γίνει, όπως μας περιγράφουν τα μέλη της κοινότητας αυτής. Ειδικά τα
μέλη που είναι γεννημένα στην διασπορά (σε αυτό το παράδειγμα στην
Αυστραλία) έχουν μια φιλοσοφία που έχει επηρεαστεί από τα πιο παλιά μέλη
(γονείς, παππούδες και γιαγιάδες), και το ότι έχουν γεννηθεί σε μια μακρινή χώρα
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σαν την Αυστραλία δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί μοιράζονται τις παλιές αξίες και
σκέψεις και ακολουθούν τα βήματα τον ηλικιωμένων μεταναστών (Avgoulas,
2016). Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που τους ξεχωρίζουν από την αυστραλιανή
κοινότητα, κουλτούρα και πληθυσμό. Η άριστη γνώση αυτής της μεθοδολογίας
είναι σημαντική και αρκετά χρήσιμη ώστε να καταλάβουμε πραγματικά αυτή την
εμπειρία, και με αυτή την γνώση και μόνο θα λάβουν όλα τα μέλη μιας
κοινότητας την ίδια ιατρική θεραπεία, και έτσι η κουλτούρα και τα στοιχεία των
διαβατηρίων δεν θα έχουν καμία θέση στην κατανόηση θεμάτων που επηρεάζουν
την υγεία και την ευεξία ενός ανθρώπου και ως αποτέλεσμα θα προσφέρεται η
σωστή ιατρική θεραπεία.
Η Κουλτούρα της Διατροφής
Όσον αφορά την εναρμόνιση αυτής της μεθοδολογίας, θα συζητηθεί το θέμα
της διατροφής. Η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης είναι μεγάλη και πολύ
δημιουργική. Διαθέτει πολλά ιδρύματα, τα οποία έχουν σπουδαία αξία, όπως για
παράδειγμα, σχολεία, εκκλησίες, κοινοτικά κέντρα, κέντρα αθλητισμού (Bouma,
2006). Μέσα από αυτά αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιδιότητας
του μέλους και στοιχεία του χαρακτήρα που έχουν τις ρίζες τους στην θρησκεία
και την ορθόδοξη πίστη. Συγκεκριμένα η πίστη στον Θεό, την τύχη και το
γραμμένο, και το γνωστό πιστεύω «ότι γράφεται, δεν ξεγράφεται» είναι
αναπόσπαστα κομμάτια. Ακολουθεί το παράδειγμα της διατροφής. Το φαγητό, η
διατροφή είναι όχι μόνο μια βασική ανάγκη του ανθρώπου, άλλα ταυτόχρονα και
στοιχείο κουλτούρας και ταυτότητας, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό και για τα
υποκείμενα αυτού του κειμένου.
Ο ρόλος και η σπουδαία σημασία του φαγητού και γενικότερα οι μαγειρικές
πρακτικές των Ελλήνων έχουν τις ρίζες τους στους μετανάστες. Αν κοιτάξουμε με
μια πιο κοντινή ματιά, τα διάφορα φαγητά, είναι φανερό ότι είναι δείκτες της
ελληνικής ταυτότητας. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τη διατροφή και τα φαγητά,
αλλά επεκτείνεται και στον κήπο. Ένας απλός κήπος, μια αυλή, με μια-δυο ελιές,
λεμονιές, ντοματιές, κολοκυθιές, και άλλα, είναι απλά η αγροτική ζωή της
Ελλάδας, ένα κομμάτι και ένας τρόπος ζωής που φέρανε οι μετανάστες μαζί τους
από την πατρίδα Ελλάδα στην δεύτερη πατρίδα τους, την Αυστραλία. Το κλίμα
και η ατμόσφαιρα της Αυστραλίας ενδείκνυνται για την καρποφορία των δέντρων
και των φυτών. Αυτός είναι και ο λόγος που μπόρεσαν στις αυλές τους να
αναβιώσουν τα χωριά τους. Οι νεότερες γενιές, για πολλούς και διάφορους
λόγους, δεν νιώθουν τη σοβαρότητα και τη σημασία που έχει ένας ταπεινός κήπος
για τους μετανάστες, αλλά πάρα όλα αυτό κατανοούν τη σημασία του. Μια νέα
κοπέλα (εγγονή μεταναστών) μου είπε ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει ο
παππούς της κάθε πρωί, είναι να πάει στην αυλή του, με τον ελληνικό του καφέ
στο χέρι και να καμαρώσει τον κήπο του – τον αγαπάει τον κήπο μου είπε με μια
μεγάλη και αληθινή αγάπη και γελώντας πρόσθεσε:
«είναι σχεδόν σα να αγαπάει τον κήπο του πιο πολύ από την οικογένειά του».

Επίσης, οι νέοι έβλεπαν τα πολλά θετικά που έχει η αυλή και ο κήπος – η
τροφή, η άσκηση και οι βιταμίνες που λαμβάνουμε από τον ήλιο. Έτσι, λοιπόν,
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ένας ταπεινός κήπος και μια απλή αυλή μπορούν να μας προσφέρουν τόσες
πρώτες ύλες και να συνεισφέρουν τόσα πολλά στην υγεία και ευεξία του
οργανισμού μας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η σύγκριση των λαχανικών και η
ανταλλαγή τους με γείτονες, φίλους και συγγενείς, κάτι που γνωρίζουν από το
χωριό τους και τον τρόπο ζωής τους στη πατρίδα.
Η καλύτερη παρομοίωση για το τι είναι ο κήπος και η αυλή για τον Έλληνα
είναι η εξής: είναι σαν το ουράνιο τόξο μετά την βροχή. Η διατροφή, όμως, και τα
φαγητά είναι αναμενόμενο ότι θα αλλάξουν μετά από τα τόσα πολλά χρόνια στην
ξενιτιά και ειδικότερα για τις γενιές που είναι γεννημένες στη διασπορά. Η
ελληνική διατροφή αν και φυσικά έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων, ως
βάση έχει παραμείνει η ίδια κάτι που πολλοί Έλληνες πιστεύουν ότι είναι
ευεργετικό για την υγεία τους (και η ηλικία και η γενιά δεν έχει καμία σημασία).
Είναι επίσης και τα σοφά λόγια των Αρχαίων Ελλήνων «παν μέτρον άριστον» που
μαθαίνεται, μεταφέρεται και εφαρμόζεται. Η συμβουλή αυτή μαζί με τα πολλά
θετικά που γνωρίζουμε για την μεσογειακή διατροφή κάνουν τη διαφορά και
αποτελεί ένα πλεονέκτημα για την υγεία του ελληνισμού σε αντίθεση με μέλη
άλλων κοινοτήτων που μένουν κοντά (Hodge et al., 2011).
Οι διατροφικές επιλογές και τα εδέσματα είναι στοιχείο της κληρονομιάς (και
της ταυτότητας) και αποτελεί ευθύνη μιας οικογένειας να την μοιραστεί, να την
διατηρήσει και να την μεταφέρει. Μέλη της κάθε γενιάς της ελληνικής παροικίας
της Μελβούρνης διατηρούν και μεταφέρουν την ελληνική κουζίνα, τα ελληνικά
υλικά και το ελληνικό συνταγολόγιο της μακρινής Ελλάδας.
Όλα τα μέλη της ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης, σχεδόν χωρίς καμία
εξαίρεση, νιώθουν μεγάλη περηφάνια που διαφέρουν από τους «Αυστραλούς» και
πιστεύουν ότι τρώνε πιο καλά, πιο υγιεινά και ποιοτικά, πράγμα το οποίο
αντικατοπτρίζεται στην υγεία τους λόγω της μεσογειακής διατροφής, η οποία
περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, οσπρίων, θαλασσινών
και μικρών ποσοτήτων κόκκινου κρέατος (Avgoulas και Fanany, 2012).
Το Ορθόδοξο Πάσχα έχει επίσης έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική
κουλτούρα και μπορεί να είναι ίσως και η σημαντικότερη γιορτή της Ορθοδοξίας.
Όσον αφορά το φαγητό, στην περίπτωση της Ανάστασης παρατηρείται ότι κατά
τη διάρκεια του τριωδίου κάποια φαγητά δεν επιτρέπονται, αλλά μετά το πέρας
της περιόδου καταναλώνονται και θεωρούνται εορταστικά της Ανάστασης του
Κυρίου, λ.χ., τα κόκκινα αυγά και ο οβελίας. Το αυγό δεν επιτρέπεται κατά τη
διάρκεια της νηστείας, αλλά μετά την Ανάσταση επιτρέπεται. Τσουγκρίζονται με
τις ευχές του Χρόνια Πολλά – Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη.
Τα αυγά επίσης τα αποφεύγουν αρκετοί για λόγους υγείας, αλλά σε αυτή την
ιερή γιορτή, τα τρώνε πολλοί γιατί απλά είναι ευλογημένα και δεν πρόκειται να
κάνουν κακό στην υγειά τους, έτσι πιστεύουν και επίσης νιώθουν ότι πρέπει να τα
φάνε – αυτό είναι ένα δυνατό πιστεύω ειδικά ανάμεσα στους μετανάστες της
διασποράς. Οι ιατρικές συμβουλές για παράδειγμα όσον αφορά το τι να τρώνε και
τι όχι, καθώς και στο αν η νηστεία επιτρέπεται, δεν έχει καμία σημασία εάν το
επιτρέπει η θρησκεία τους και ο Θεός.
Γενικώς πάντως, τα μέλη στης ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης έχουν
γνώσεις και πιστεύουν στην ιατρική. Έχουν ένα δυνατό πιστεύω στο γιατρό και
γενικότερα στην ιατρική που πάει χρόνια πίσω. Επίσης, η ιατρική έχει και αυτή
ρίζες ελληνικές από τον πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη. Η παροικία λοιπόν
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αυτή έχει και την απαραίτητη ιατρική ενημέρωση που πηγάζει από την ελληνική
κουλτούρα, η οποία έχει δυνατές ρίζες που δεν έχουν χαθεί και ποτέ δεν θα
χαθούν στις καρδιές των μεταναστών και γενικότερα στις γενιές της διασποράς.
Πολλοί Έλληνες ακολουθούν αυτό που είπε χιλιάδες χρόνια πριν ο πρόγονός τους,
Ιπποκράτης:
«Η τροφή σας ας γίνει το φάρμακο σας και το φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας».

Συμπερασματικές Σκέψεις
Κάνοντας αυτές τις έρευνες και τα ταξίδια μου στην Ελλάδα, και
μεγαλώνοντας στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, νιώθω ότι οι Ελληνο-Αυστραλοί
και οι Έλληνες της Ελλάδας είναι Έλληνες, αλλά με δύο διαφορετικές
κουλτούρες. Ναι, στις φλέβες τους πάντα θα τρέχει ελληνικό αίμα, αλλά, ο καιρός
και τα χρόνια στη διασπορά, όσο να είναι σε επηρεάζουν. Αλλάζουν τον κάθε ένα
με διαφορετικό τρόπο και ταυτόχρονα οι Έλληνες της Ελλάδας είναι διαφορετικοί
– τα χρόνια τους άλλαξαν αλλά και οι συνθήκες όπως λ.χ. η είσοδος της Ελλάδος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτές οι διαφορές δεν είναι απαραίτητα κακές και δεν θα πρέπει να
θεωρούνται ως κάτι το αρνητικό. Είναι αρκετά φυσιολογικό με το πέρασμα των
χρόνων μερικά πράγματα να αλλάζουν – όπως και στην Μελβούρνη, πάνε
δεκαετίες που έχουν περάσει (από το 1960) από τότε που η καρδιά του
Ελληνισμού ήταν σε περιοχές σαν το Fitzroy και το κέντρο της πόλης, το γνωστό
Lonsdale Street, ενώ σήμερα, τον Έλληνα τον βρίσκεις παντού αλλά η καρδιά του
ελληνισμού κτυπά στην μικρή Αθήνα της Μελβούρνης, το Όκλι.
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“Little Athens”:
Facets of the Greek Diaspora in Melbourne
Maria Irini Avgoulas
Associate Lecturer
La Trobe University, Australia
This paper will present three surveys conducted during the period 2011-2016 in
Melbourne, Australia. In addition to their analysis, facets of the Greek Diaspora
in Melbourne will be presented and health and wellness in general will be
discussed.
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Επιστημονικό Άρθρο
Το Φαινόμενο Αγαθό, τα Συναισθήματα της
Ευχαρίστησης και οι Αντιλήψεις περί Αρετής στα Ηθικά
Νικομάχεια του Αριστοτέλη
Μέρεντιθ Τρέξλερ Ντρις
Επίκουρη Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο Κάνσας (Γουεσλέαν), Η.Π.Α.
Στο Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4, των Ηθικών Νικομαχείων, ο Αριστοτέλης εξηγεί: «ἡ
δὲ βούλησις ὅτι μὲν τοῦ τέλους ἐστὶν εἴρηται, δοκεῖ δὲ τοῖς μὲν τἀγαθοῦ εἶναι, τοῖς
δὲ τοῦ φαινομένου ἀγαθοῦ.» Αυτό το δοκίμιο εξετάζει τους ρόλους που
διαδραματίζει το πραγματικό αγαθό και το φαινόμενο αγαθό στο Κεφάλαιο III
των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη. Πραγματεύομαι μία πιθανή
αναντιστοιχία σχετικά με την έννοια κατά την οποία ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί
το φαινόμενο αγαθό στα Ηθικά Νικομάχεια και εξετάζω τη σχέση μεταξύ των
αισθημάτων απόλαυσης και πεποιθήσεων σχετικά με το αγαθό. Υποστηρίζω ότι
μια συγκεκριμένη εξέταση του βαθμού στον οποίο τα συναισθήματα της
ευχαρίστησης επηρεάζουν τις αντιλήψεις περί αξιών για τον Αριστοτέλη θα ρίξει
σημαντικό φως στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό το πραγματικό
αγαθό και το φαινόμενο αγαθό.
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, ευχαρίστηση, φαινομενικό καλό, Ηθικά
Νικομάχεια, αντιλήψεις αξίας

Εισαγωγή
Ο γενικός σκοπός αυτού του δοκιμίου είναι να εξετάσει τους ρόλους που
διαδραματίζει το πραγματικό αγαθό και το φαινόμενο αγαθό στο Κεφάλαιο III
των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη (Aristotle, 1941)1. Καταρχήν,
πραγματεύομαι τις διάφορες έννοιες κατά τις οποίες ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει
το σχετικό αγαθό λαμβάνοντας υπόψη επιλεγμένα αποσπάσματα τα οποία
αρθρώνουν διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους ο Αριστοτέλης σκιαγραφεί
το φαινόμενο αγαθό - ένα είδος σχετικού αγαθού - στα Ηθικά Νικομάχεια.
Έχοντας αυτό υπόψιν, πραγματεύομαι μία πιθανή αναντιστοιχία σχετικά με την
έννοια την οποία ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί το φαινόμενο αγαθό στα Ηθικά
Νικομάχεια Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4. Έχοντας αυτό υπόψιν τα εξετάζω τη σχέση
μεταξύ συναισθημάτων απόλαυσης και πεποιθήσεων περί το αγαθό και ωσαύτως
το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο τα αισθήματα απόλαυσης επηρεάζουν τις
αντιλήψεις περί αξιών του Αριστοτέλη. Υποστηρίζω ότι αυτή η οπτική θα ρίξει
φως στον τρόπο κατά τον οποίο το φαινόμενο και το πραγματικό αγαθό πρέπει να
1

Όλες οι αναφορές στα Ηθικά Νικομάχεια και Μεταφυσικά αφορούν αυτήν την μετάφραση.
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γίνονται κατανοητά στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4. Είναι
χρήσιμο να ξεκινήσουμε με κάποιες πληροφορίες σχετικά με το χαρακτηρισμό
που δίνει ο Αριστοτέλης στο ρόλο της επιθυμίας σε πρακτικά πλαίσια.
Κατά τον Αριστοτέλη «ὥστ’ ἐπειδὴ ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἡ δὲ
προαίρεσις ὄρεξις βουλευτική, δεῖ διὰ ταῦτα μὲν τόν τε λόγον ἀληθῆ εἶναι καὶ τὴν
ὄρεξιν ὀρθήν, εἴπερ ἡ προαίρεσις σπουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι τὴν δὲ
διώκειν»2. Η σκέψη είναι ότι η επιλογή είναι ένα είδος επιθυμίας το οποίο
παράγεται δια μέσω του λογισμού. Περιλαμβάνει την προτίμηση, η οποία ξεκινά
με μια προηγούμενη «όρεξη», δηλ. μια επιθυμία, η οποία λαμβάνει ως
αντικείμενο κάτι που το αντιλαμβάνεται ως αγαθό. Η προτίμηση που απαιτείται
για την επιλογή είναι ένα είδος διακριτικής σκέψης που λαμβάνει χώρα σε
πρακτικά πλαίσια.
Για τον Αριστοτέλη, η ψυχή χωρίζεται σε ένα λογικό και ένα άλογο μέρος,
και το λογικό μέρος χωρίζεται περαιτέρω σε ένα πρακτικό (υπολογιστικό) και ένα
στοχαστικό μέρος. Όσον αφορά τη στοχαστική διάνοια, η σωστή λογική
αντιστοιχεί στην αλήθεια. Όσον αφορά την πρακτική διάνοια, ο σωστός
συλλογισμός αντιστοιχεί σε κατάλληλη συζήτηση που οδηγεί στην «επιλογή του
σωστού»3. Έτσι, οι καλές και κακές καταστάσεις της στοχαστικής νοημοσύνης
είναι «η αλήθεια και το ψεύδος αντιστοίχως», και η καλή κατάσταση του μέρους
της πρακτικής διάνοιας είναι «η αλήθεια σε συμφωνία με τη σωστή επιθυμία»4.
Η επιλογή, για τον Αριστοτέλη, είναι η προέλευση και η αποτελεσματική
αιτία (παρά η τελική αιτία) της δράσης. Η αποτελεσματική αιτία επιλογής είναι
«ὄρεξις καὶ λόγος ὁ ἕνεκά5 τινος». Ο συνδυασμός της διάνοιας και του χαρακτήρα
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλή ή κακή δράση, και ο λόγος, η διάνοια και
η ηθική κατάσταση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή. Έχοντας
αυτό κατά νου, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί το κεφάλαιο 4, Βιβλίο III, Ηθικά
Νικομάχεια.

2

Ηθικά Νικομάχεια, 1139a25: Επομένως, επειδή η ηθική αρετή είναι έξη που προϋποθέτει
επιλογή και προτίμηση, και η επιλογή και προτίμηση είναι επιθυμία κατευθυνόμενη από τη
σκέψη. Πρέπει —ύστερα από όλα αυτά— η συλλογιστική διαδικασία να είναι ακριβής και η
επιθυμία σωστή —αν είναι η επιλογή και προτίμηση να είναι καλή— και η επιθυμία να
επιδιώκει τα ίδια πράγματα για τα οποία αποφαίνεται καταφατικά η λογική. (σ. μτφ.: καθόλο
το άρθρο, η απόδοση κειμένων από τα Ηθικά Νικομάχεια στη νεοελληνική ακολουθεί αυτή
του Δ. Λυπουρλή, διαθέσιμη στο https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_gr
eek/library/browse.html?text_id=78&page=64. [Προσπελάστηκε την 23/11/2020.])
3
Ηθικά Νικομάχεια, 1113a18.
4
Ηθικά Νικομάχεια, 1139a31.
5
Ηθικά Νικομάχεια, 1139a33.
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Διάκριση μεταξύ του Φαινομένου, Σχετικού και Πραγματικού Αγαθού
Ο Αριστοτέλης θέτει την ακόλουθη ερώτηση στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο
ΙΙΙ, κεφάλαιο 4:
μήπως άραγε θα πρέπει να πούμε ότι απολύτως και κατ᾽ αλήθειαν αντικείμενο της
βούλησης είναι το αγαθό, για το κάθε όμως επιμέρους άτομο αυτό που του φαίνεται
αγαθό; Που πάει να πει ότι το κατ᾽ αλήθειαν αντικείμενο βούλησης είναι αντικείμενο
βούλησης για τον αγαθό άνθρωπο, ενώ για το κατώτερης ποιότητας άτομο
αντικείμενο βούλησης είναι το οποιοδήποτε τυχαίο πράγμα …. Η κάθε επιμέρους
έξη έχει τη δική της ξεχωριστή αντίληψη για το ωραίο και το ευχάριστο — και
ασφαλώς σ᾽ αυτό κυρίως το σημείο διαφέρει ο άνθρωπος της αρετής από τους
άλλους: ότι μπορεί στις επιμέρους περιπτώσεις να βλέπει τα πράγματα όπως
πράγματι είναι, σαν να είναι ο κανόνας και το μέτρο6 τους …;

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν το αντικείμενο της επιθυμίας είναι το
πραγματικό ή το φαινόμενο αγαθό, ή αν μπορεί να είναι ένα από αυτά, ανάλογα
με το αν το άτομο που επιθυμεί κάνει την ευχή είναι ενάρετο ή κακό. Στο
παραπάνω απόσπασμα, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι το αντικείμενο της επιθυμίας
φαίνεται να είναι αγαθό. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα καλό άτομο επιθυμεί
κάτι, το αντικείμενο της επιθυμίας αυτού του ατόμου θα είναι το πραγματικό
αγαθό, καθώς το καλό άτομο «θα επιλέξει σωστά». Εξηγεί ότι εάν ισχυριζόμαστε
ότι το πραγματικό καλό είναι το αντικείμενο της επιθυμίας, προκύπτει ότι σε
περιπτώσεις που ένα άτομο δεν «επιλέγει σωστά» πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν
επιθυμεί κάτι που είναι πραγματικό αντικείμενο της επιθυμίας. Γιατί εάν το
πραγματικό αγαθό είναι το πραγματικό αντικείμενο της επιθυμίας και κάποιος
επιλέξει σωστά, αυτό το άτομο θα επιθυμεί πράγματι το πραγματικό αγαθό.
Ωστόσο, εάν ένα άτομο δεν επιλέξει σωστά, το αντικείμενο της επιθυμίας αυτού
του ατόμου θα είναι «κακό». Έτσι, το πραγματικό αγαθό δεν θα είναι το
αντικείμενο της επιθυμίας σε μια περίπτωση όπως αυτή. Με άλλα λόγια, εάν το
πραγματικό αγαθό είναι το αντικείμενο της επιθυμίας, η επιθυμία παίρνει ένα
φυσικό αντικείμενο και δεν θα το επιθυμούν όλοι. Αυτό το αγαθό είναι
αντικειμενικό, και επομένως είναι πιθανό ένα άτομο, δηλαδή ένα κακό άτομο, να
κάνει λάθος γι’ αυτό. Επομένως, το πραγματικό αγαθό, αν και είναι το
αντικείμενο της επιθυμίας του ενάρετου ανθρώπου, δεν είναι το αντικείμενο της
επιθυμίας σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, το αντικείμενο της επιθυμίας ενός
κακού ατόμου δεν είναι το πραγματικό αγαθό.
Από την άλλη πλευρά, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι αν προτείνουμε ότι το
φαινόμενο αγαθό είναι το αντικείμενο της επιθυμίας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι
η επιθυμία δεν έχει φυσικό αντικείμενο, «αλλά μόνο αυτό που φαίνεται καλό σε
κάθε άνθρωπο». Το φαινόμενο αγαθό φέρει μαζί του τον χαρακτήρα του
υποκειμενισμού, καθώς «διαφορετικά πράγματα φαίνονται καλά σε
διαφορετικούς ανθρώπους… ακόμη και αντίθετα πράγματα»7. Είναι χρήσιμο να
σκεφτούμε το ακόλουθο παράδειγμα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πραγματικό
χρώμα κάποιου πράγματος θα δει ο υγιής άνθρωπος, αλλά ο άρρωστος, όταν
6

Ηθικά Νικομάχεια, 1113a25.
Ηθικά Νικομάχεια, 1113a23.
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κοιτάζει το ίδιο πράγμα, θα δει ένα διαφορετικό χρώμα, το οποίο στην
πραγματικότητα δεν είναι το πραγματικό χρώμα- είναι απλώς μια εμφάνιση που
προκαλείται από την ανθυγιεινή κατάσταση του ατόμου. Και πάλι, ο Αριστοτέλης
εννοεί ότι το πραγματικό αγαθό (κάτι που ο ενάρετος άνθρωπος μπορεί να δει)
είναι ένα αντικειμενικό αγαθό, αλλά το φαινόμενο αγαθό είναι αυτό που ένας
ασθενής βλέπει λανθασμένα ως καλό επειδή αυτό το άτομο δεν έχει την
κατάσταση της αρετής που θα έκανε είναι ικανοί να δουν το πραγματικό αγαθό.
Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα για τον χαρακτηρισμό του Αριστοτέλη για
το φαινόμενο και το πραγματικό αγαθό στο Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4 Ηθικά
Νικομάχεια. Ο Αριστοτέλης συνεχίζει με το ακόλουθο απόσπασμα:
στην περίπτωση των σωμάτων: για τα σώματα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση
υγιεινό είναι το κατ᾽ αλήθειαν υγιεινό, ενώ για τα άρρωστα σώματα βοηθητικά προς
την κατεύθυνση της υγείας είναι κάποια άλλα πράγματα· το ίδιο συμβαίνει με τα
πικρά, τα γλυκά, τα ζεστά, τα βαριά κ.ο.κ.8

Εδώ, το υγιές αντιπροσωπεύει αυτό που είναι καλό για το σώμα. Όταν ένα
άτομο είναι υγιές, ορισμένα πράγματα θα είναι καλά για αυτό το άτομο (π.χ.
συγκεκριμένα είδη τροφίμων). Όταν κάποιος είναι άρρωστος, κάτι διαφορετικό θα
είναι καλό για αυτό το άτομο (π.χ. ας υποθέσουμε ότι πρέπει να ακρωτηριαστεί
ένα μολυσμένο άκρο). Ωστόσο, αυτό που μπορεί να φαίνεται καλό για τον
άρρωστο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι καλό για αυτό το
άτομο όταν είναι άρρωστο, και επίσης διαφορετικό από αυτό που είναι καλό για
αυτό το άτομο όταν αυτό το άτομο είναι υγιές. Για παράδειγμα, ο άρρωστος
μπορεί, σε παραληρητική κατάσταση, να αρνηθεί να επιτρέψει τον ακρωτηριασμό
ενός άκρου - μπορεί να φαίνεται καλό για το άτομο να διατηρήσει το άκρο.
Επομένως, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση,
υπάρχουν δύο είδη σχετικού αγαθού (αυτό που είναι καλό για τον άρρωστο και
αυτό που φαίνεται να είναι καλό για τον άρρωστο). Επιπλέον, αυτά τα δύο είδη
σχετικού αγαθού διαφέρουν από το πραγματικό αγαθό, κάτι που είναι καλό για το
υγιές άτομο.
Μέχρι τώρα, λοιπόν, έχουμε δει δύο έννοιες κατά στις οποίες ο Αριστοτέλης
αντιπαραβάλλει ορισμένα είδη σχετικού καλού με το πραγματικό καλό. Στην
πρώτη περίπτωση του φαινομένου αγαθού που παρουσιάζεται στο Βιβλίο ΙΙΙ,
Κεφάλαιο 4 Ηθικά Νικομάχεια, το φαινόμενο αγαθό (αυτό που φαίνεται να είναι
καλό επειδή πιστεύεται λανθασμένα ότι είναι το πραγματικό αγαθό) είναι σχετικό
στο βαθμό που τα διάφορα αντικείμενα που εμφανίζονται το να είσαι καλός σε
κάθε συγκεκριμένο άτομο είναι το φαινόμενο αγαθό. Στη δεύτερη περίπτωση,
σχετικά με το «υγιές», ο Αριστοτέλης μας παρουσίασε περισσότερα από ένα είδη
σχετικού αγαθού που έρχεται σε αντίθεση με το πραγματικό αγαθό.
Διακρίνει μεταξύ κάτι που είναι όντως καλό σε ορισμένες περιστάσεις (π.χ.
καλό για ένα άτομο που είναι ανθυγιεινό), αλλά δεν είναι το πραγματικό αγαθό
(π.χ. δεν είναι καλό για το υγιές άτομο) και ένα φαινόμενο αγαθό, το οποίο είναι
κάτι που φαίνεται καλό στο άρρωστο άτομο. Επιπλέον, στα Μεταφυσικά του,

8

Ηθικά Νικομάχεια, 1113a28.
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Βιβλίο ΧΙΙ, Κεφάλαιο 7, ο Αριστοτέλης υποδηλώνει ότι υπάρχει μια άλλη
αίσθηση φαινόμενο αγαθού:
κινεῖ δὲ ὧδε τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητόν: κινεῖ οὐ κινούμενα. τούτων τὰ πρῶτα τὰ
αὐτά. ἐπιθυμητὸν μὲν γὰρ τὸ φαινόμενον καλόν, βουλητὸν δὲ πρῶτον τὸ ὂν καλόν:
ὀρεγόμεθα δὲ διότι δοκεῖ μᾶλλον ἢ δοκεῖ διότι ὀρεγόμεθα: ἀρχὴ γὰρ ἡ νόησις. νοῦς
δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ κινεῖται9

Εδώ, το φαινόμενο αγαθό είναι το αντικείμενο της όρεξης (επιθυμία), και το
πραγματικό αγαθό είναι το αντικείμενο της επιθυμίας (βούληση – εννοιολογικά
προσδιορισμένη επιθυμία)10. Έτσι, η αίσθηση με την οποία χρησιμοποιείται το
φαινόμενο αγαθό στο παραπάνω απόσπασμα είναι διαφορετική από τους τρόπους
που το έχουμε συζητήσει στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4. Στα
Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4, το αντικείμενο της επιθυμίας ως
βούλησης είναι το φαινόμενο αγαθό -όχι επειδή είναι κάτι που φαίνεται καλό στον
αισθητικό τρόπο- αλλά επειδή είναι κάτι που φαίνεται καλό στο βαθμό που
θεωρείται εννοιολογικά αλλά λανθασμένα καλό. Το φαινόμενο αγαθό, δεδομένου
του χαρακτηρισμού στο παραπάνω απόσπασμα από τα Μεταφυσικά, είναι το
ευχάριστο (στο βαθμό που φαίνεται καλό σε αισθητικό τρόπο - στο βαθμό που
είναι ευχάριστο για κάποιον, όπως ήταν), και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον
τρόπο στο οποίο καταλαβαίνουμε το αντικείμενο της επιθυμίας ως βούλησης. Το
φαινόμενο αγαθό -που χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο, όπως αυτό που
φαίνεται καλό σε αισθησιακό τρόπο- δεν είναι το αντικείμενο της επιθυμίας ως
βούλησης, αλλά, αντίθετα, είναι το αντικείμενο της επιθυμίας. Όπως είδαμε,
λοιπόν, στο παραπάνω απόσπασμα από τα Μεταφυσικά, το ευχάριστο (αυτό που
φαίνεται καλό στον αισθησιακό τρόπο) είναι το φαινόμενο αγαθό, και είναι το
αντικείμενο της επιθυμίας, ενώ το πραγματικό αγαθό είναι το αντικείμενο της
βούλησης. Επομένως, σε αυτό το σημείο, μένουμε με δύο είδη φαινομένου
αγαθού: αυτό που είναι το αντικείμενο της βούλησης στα Ηθικά Νικομάχεια,
Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4 και αυτό που είναι το αντικείμενο της επιθυμίας στα
Μεταφυσικά, Βιβλίο XII, Κεφάλαιο 7.
Ωστόσο, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δυσδιάκριτα. Όπως είδαμε, σε
αντίθεση με αυτό που παρουσιάζεται στο παραπάνω απόσπασμα από τα
Μεταφυσικά (ότι το πραγματικό καλό είναι το αντικείμενο της βούλησης), ο
Αριστοτέλης προτείνει, νωρίς στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4, ότι
το προφανές καλό είναι το αντικείμενο βούλησης. Ωστόσο, στο τέλος του
9

Μεταφυσικά, 1072a27.
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται συζήτηση είναι αυτές κατά τις οποίες
πρέπει να γίνει σύλληψη του αντικειμενικού όρου μιας διανοητικής πρόβλεψης (μια
«διανοητική πράξη που συνδέει δύο δευτερεύουσες ψυχικές πράξεις με έναν ιδιαίτερο
τρόπο»). Δανείζομαι αυτή την ερμηνεία της εννοιολογικής επιθυμίας από τον Thomas Tuozzo
«Conceptualized and Unconceptualized Desire in Aristotle». Εξηγεί, «Αυτό που κάνει μια
διανοητική πρόβλεψη μια επιθυμία είναι το υποθετικό κατηγορηματικό». Οι περισσότερες
επιθυμίες μοιράζονται το ίδιο, μη συνηθισμένο υποθετικό κατηγορηματικό: το ευχάριστο. Η
επιθυμία που είναι διαφορετική σε είδος, από όλα αυτά και η οποία, ως επιθυμία, είναι
χαρακτηριστικά ανθρώπινη, περιέχει ένα εννοιολογικό υποθετικό κατηγορηματικό: «Η ψυχική
άσκηση της έννοιας «καλό». Για μια διεξοδική συζήτηση αυτού του υλικού, βλ. Tuozzo
(1994).
10
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κεφαλαίου, ο Αριστοτέλης συνεχίζει να προτείνει ότι το ευχάριστο -κάτι που δεν
μπορεί να είναι το αντικείμενο της βούλησης- είναι προφανές καλό. Αυτός
γράφει:
Στα περισσότερα πράγματα το σφάλμα φαίνεται να οφείλεται στην ευχαρίστησηγιατί φαίνεται καλό όταν δεν είναι. Επιλέγουμε λοιπόν το ευχάριστο ως καλό και
αποφεύγουμε τον πόνο ως κακό.11

Αυτό το απόσπασμα υποδηλώνει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων έχει
λανθασμένη αντίληψη για το καλό. Μπερδεύουν το καλό με το ευχάριστο γιατί η
ικανοποίηση των επιθυμιών τους (σε αυτήν την περίπτωση, η επίδραση της
ευχαρίστηση, της όρεξης, της επιθυμίας) έχει επηρεάσει τη σύλληψή τους για το
καλό. Με αυτό το απόσπασμα, και τα παραπάνω επιχειρήματα δείχνουν ότι ο
Αριστοτέλης διακρίνει δύο διαφορετικά είδη φαινομενικού καλού στο μυαλό.
Πώς ακριβώς πρέπει να κατανοήσουμε το προφανές και πραγματικό καλό στα
Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο III, Κεφάλαιο 4;
Είμαστε τώρα σε θέση να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό τα συναισθήματα της
ευχαρίστησης επηρεάζουν τις αντιλήψεις της αξίας για τον Αριστοτέλη και τη
σχέση μεταξύ των συναισθημάτων της ευχαρίστησης και των πεποιθήσεων για το
αγαθό. Θα προχωρήσω ρίχνοντας μια ματιά σε επιλεγμένη σχετική βιβλιογραφία
και, στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύω να ρίξω φως στο αρχικό ερώτημα σχετικά με τον
ρόλο του φαινομένου και του πραγματικού αγαθού στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο
III, Κεφάλαιο 4.
Η Σχέση μεταξύ της Απόλαυσης και του Αγαθού
Εξετάστε το ακόλουθο απόσπασμα από τα Ηθικά Νικομάχεια του
Αριστοτέλη, Βιβλίο Ι, Κεφάλαιο 8:
στους ανθρώπους όμως που αγαπούν το ωραίο, ευχάριστα είναι αυτά που είναι
ευχάριστα από τη φύση τους· τέτοιες είναι οι πράξεις της αρετής· έτσι και σ᾽ αυτούς
τους ανθρώπους είναι ευχάριστες και είναι και καθεαυτές ευχάριστες. Δεν τη
χρειάζεται λοιπόν η ζωή αυτών των ανθρώπων την ευχαρίστηση σαν ένα είδος
πρόσθετου κοσμήματος· αντίθετα, την έχει μέσα της.12

Ο Burnyeat (1980), υποδηλώνει ότι, για τον Αριστοτέλη, τα πράγματα που
αγαπάμε, είναι με αυτήν την έννοια, τα πράγματα από τα οποία λαμβάνουμε
ευχαρίστηση. Ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται πράγματι ότι «οι ενάρετες ενέργειες
πρέπει να είναι από μόνες τους ευχάριστες»13 και αυτό, προτείνω, μας δίνει λόγο
να πιστεύουμε ότι το ευχάριστο πρέπει, στο βαθμό που είναι πραγματικά
ευχάριστο, να νοείται ως ένα είδος ώθησης προς το πραγματικό καλό. Όπως
εξηγεί ο Burnyeat (1980, 76), «μαθαίνει να απολαμβάνει κάτι, και δεν διακρίνεται
απόλυτα από το να μαθαίνεις ότι το πράγμα είναι ευχάριστο». «Μαθαίνοντας», ο
11

Ηθικά Νικομάχεια, 1113b.
Ηθικά Νικομάχεια, 1099a13.
13
Ηθικά Νικομάχεια, 1099a20.
12

102

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

Αριστοτέλης εννοεί όχι μόνο την απόκτηση πληροφοριών, αλλά και την εμπειρία
αυτή καθαυτή. Όταν βιώνουμε την ευχαρίστηση, αρχίζουμε να την αναγνωρίζουμε
ως καλή και μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το καλό. Μπορούμε λοιπόν
να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε να εκτιμούμε κάτι σωστά, με διαφορετικό τρόπο
από το να μας χαροποιεί απλά. Μπορούμε να μάθουμε να παίρνουμε ευχαρίστηση
σε αισθητικά πράγματα με εύκρατο τρόπο. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης
δηλώνει ότι «όλοι οι άντρες απολαμβάνουν με κάποιο τρόπο καλό φαγητό και
κρασί και σεξουαλική επαφή, αλλά δεν κάνουν όλοι οι άντρες όπως θα έπρεπε»14.
Ο Burnyeat (1980, 77) ρίχνει περαιτέρω φως στο θέμα:
Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι το να μάθεις να κάνεις αυτό που είναι ενάρετο, να το
κάνεις μια συνήθεια ή μια δεύτερη φύση σε ένα, είναι, μεταξύ άλλων, να μάθεις να
απολαμβάνεις να το κάνεις, να καταλήξεις να απολαμβάνεις -κατάλληλα - να το
κάνεις. Υπό το φως του εάν ένας άνθρωπος απολαμβάνει ή δεν απολαμβάνει
ενάρετες ενέργειες, λέμε αν έχει διαμορφώσει τη σωστή διάθεση απέναντί τους.

Το ενάρετο άτομο απολαμβάνει να ενεργεί με αρετή για το ίδιο το άτομο. Η
εξάσκηση της αρετής απαιτεί ενέργειες που απολαμβάνονται μόνο εάν θεωρηθούν
ευγενείς και ενάρετες, και εάν ο ενεργών απολαμβάνει αυτές ως τέτοιες. Υπάρχει
μια έννοια κατά την οποία το ευχάριστο είναι πραγματικά καλό: το πραγματικά ή
αληθινά ευχάριστο (σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται απλώς να είναι ευχάριστο
για κάποιον) είναι αληθινά καλό. Για παράδειγμα, ορισμένα τρόφιμα που είναι
αληθινά καλά για το υγιές άτομο είναι αληθινά ευχάριστα, αλλά αυτό που
χαρακτηρίζει αυτά τα τρόφιμα ως αληθινά καλά για το υγιές άτομο είναι ότι
καταναλώνονται στη σωστή ποσότητα. Το φαγητό πρέπει να είναι μια ευγενής και
ενάρετη πράξη στην οποία η κατάλληλη ευχαρίστηση λαμβάνεται από ένα
ενάρετο άτομο. Το φαγητό, για αυτό το άτομο, είναι αληθινά ευχάριστο. Έτσι, το
ευχάριστο μπορεί να είναι καλό, αν προσεγγιστεί σωστά: πρέπει να
απολαμβάνεται με ευγένεια και να απολαμβάνεται από έναν ενάρετο που βλέπει,
όπως ήταν, το πραγματικό αγαθό. Ο ενάρετος άνθρωπος βλέπει το πραγματικό
αγαθό και βιώνει αληθινή ευχαρίστηση με ευγενή δράση, και οι ασεβείς πράξεις
δεν φαίνονται καν ευχάριστες σε αυτό το άτομο.
Ο Burnyeat (1980, 77) εξηγεί ότι αυτός είναι «ο λόγος για τον οποίο η
απόλαυσή του ή η έλλειψή της είναι το τεστ για το αν έχει πραγματικά τις
αρετές». Ας ληφθεί υπόψιν το ακόλουθο απόσπασμα από τα Ηθικά Νικομάχεια,
Βιβλίο ΙΙ, κεφάλαιο 4:
αυτός που πράττει (τα ενάρετα) τα πράττει έχοντας κάποια συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά: πρώτα πρώτα αν ενεργεί έχοντας ακριβή γνώση· έπειτα αν οι
πράξεις του είναι αποτέλεσμα επιλογής και προτίμησης, επιλογής μάλιστα και
προτίμησης γι᾽ αυτές καθεαυτές τις πράξεις· τρίτον αν στον τρόπο με τον οποίο
ενεργεί εμμένει σταθερά και αμετάβλητα15.

14
15

Ηθικά Νικομάχεια, 1154a17.
Ηθικά Νικομάχεια, 1105a31.
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Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι είναι κοινό σε όλες τις ενάρετες ενέργειες ότι
επιλέγονται επειδή είναι ευγενείς16. Οι άνθρωποι που έχουν ανατραφεί ή
εκπαιδευτεί με τον σωστό τρόπο θα απολαύσουν τα σωστά πράγματα - «αποκτούν
το αισθητήριο» για ευγενείς πράξεις. Εκείνοι που επέλεξαν να ακολουθήσουν το
φαινόμενο αγαθό -να ακολουθήσουν τα συναισθήματα της στιγμής-, δεν θα βρουν
καμία απόλαυση σε ευγενείς πράξεις. Έτσι, αυτό που είναι ευχάριστο για το
φαύλο άτομο, θα είναι ξεχωριστό από αυτό που είναι πραγματικά ευχάριστο.
Προτείνω, λοιπόν, να αντλήσουμε μια αναλογία μεταξύ αυτού του
χαρακτηρισμού του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματα της ευχαρίστησης
επηρεάζουν τις αντιλήψεις της αξίας και την περίπτωση του υγιούς από τα Ηθικά
Νικομάχεια, Βιβλίο ΙΙI, κεφάλαιο 4 με τον ακόλουθο τρόπο. Το πραγματικά
ενάρετο άτομο βλέπει το πραγματικό αγαθό, και σε αυτό το άτομο, οι μη ευγενείς
ενέργειες δεν θα φαίνονται ευχάριστες. Σε αυτό το άτομο, τα αληθινά ευχάριστα
πράγματα θα είναι ευχάριστα. Αυτό είναι ανάλογο με τον τρόπο με τον οποίο τα
αληθινά καλά πράγματα είναι καλά ή υγιή για το υγιές άτομο. Το φαινόμενο
αγαθό είναι εκείνο που περνιέται για το πραγματικό αγαθό από κάποιον που
επιλέγει να ακολουθήσει μόνο αυτό που φαίνεται να είναι ευχάριστο. Αυτό είναι
ανάλογο με το άρρωστο ή ίσως παραληρητικό άτομο στο οποίο κάτι παράλογο
μπορεί να φαίνεται καλό. Τέλος, ανάλογο με το είδος του σχετικού αγαθού που
είναι καλό μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. ο ακρωτηριασμός ενός
μολυσμένου άκρου είναι καλό για τον άρρωστο) είναι το είδος του πράγματος που
είναι καλό για το εγκρατές άτομο, το οποίο πράγματι κάνει ό,τι είναι πραγματικά
αγαθό, αλλά δεν βλέπει ακόμη το πραγματικό αγαθό. Ακόμα, η κατανόηση του
προφανούς αγαθού καθώς ο Αριστοτέλης το παρουσιάζει στο Ηθικά Νικομάχεια,
Βιβλίο III, κεφάλαιο 4 θα απαιτήσει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το ευχάριστο.
Πώς είναι ότι το ευχάριστο μπορεί να είναι το προφανές καλό αν το προφανές
αγαθό είναι το αντικείμενο της βούλησης; Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το
πρόβλημα με το ευχάριστο είναι ότι μπορεί να είναι καλό στο βαθμό που είναι
πραγματικά ευχάριστο, αλλά φαίνεται καλό (ευχάριστο σε κάποιον) ακόμη και
όταν δεν είναι, και οι άνθρωποι επιλέγουν να το ακολουθήσουν μόνο με την
αιτιολογία του προφανής καλοσύνη. Στα Ηθικά Ευδήμεια, ο Αριστοτέλης εξηγεί:
Το αντικείμενο της ορέξεως και της επιθυμίας είναι είτε το αγαθό είτε το προφανές
αγαθό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ευχάριστο είναι αντικείμενο επιθυμίας,
γιατί είναι κάτι που φαίνεται καλό. Επειδή ενώ κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτήν την
άποψη επ’ αυτού, σε άλλους φαίνεται αγαθό, ακόμη και αν δεν έχουν αυτήν τη
γνώμη επ’ αυτού. Γιατί η εμφάνιση και η γνώμη δεν κατοικούν στο ίδιο μέρος της
ψυχής (1235b25).

Το ευχάριστο, εδώ, διακρίνεται και πάλι ως ένα είδος προφανούς αγαθού. Το
κλειδί για την επίλυση του προβλήματος έγκειται στη διάκριση μεταξύ αντίληψης
και σκέψης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4 Ηθικά Νικομάχεια,
ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί το φαινόμενο αγαθό ως αντικείμενο της βούλησης,
καθώς προσπαθεί να πληρώσει την επιθυμία μας (βούληση) για το αγαθό, ότι
πιστεύουμε ότι κάτι είναι καλό και αν κάνουμε λάθος, τότε έχουμε επιτύχει μόνο
16

Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο ιι.
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το φαινόμενο αγαθό. Αυτή είναι η έννοια κατά την οποία το φαινόμενο αγαθό
είναι το αντικείμενο της βούλησης στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο III, Κεφάλαιο
4. Εάν, από την άλλη πλευρά, πράγματι σκεφτόμαστε (ή βλέπουμε όπως το
ενάρετο άτομο βλέπει) το πραγματικό αγαθό, το πραγματικό αγαθό είναι το
αντικείμενο της βούλησης. Αυτή είναι η αίσθηση με την οποία το πραγματικό
αγαθό είναι το αντικείμενο της βούλησης στο παραπάνω απόσπασμα από τα
Μεταφυσικά. Το φαινόμενο αγαθό είναι το αντικείμενο της όρεξης σε αυτό το
απόσπασμα με την έννοια ότι, εκεί, ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε πράγματα που
φαίνονται καλά κατ’ αισθητικό τρόπο όταν συζητά το φαινόμενο αγαθό. Μέσω
της αντίληψης βιώνουμε τα ευχάριστα και τα ευχάριστα πράγματα μας φαίνονται
καλά. Ως εκ τούτου, στα Μεταφυσικά, το ευχάριστο είναι το φαινόμενο αγαθό,
και το αντικείμενο της επιθυμίας. Όταν γίνεται αληθινά αντιληπτό, το ευχάριστο
είναι μια μη εννοιολογικά προσδιορισμένη αντίληψη του αγαθού. Ως εκ τούτου,
το ευχάριστο, το οποίο περιλαμβάνει μια μη εννοιολογική διανοητική εμπειρία
του καλού μέσω αισθητικής αντίληψης, είναι επίσης ένα αντικείμενο βούλησης
στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο III, Κεφάλαιο 4. Ανάλογα με το αν η εν λόγω
ευχαρίστηση είναι ή όχι κάτι που είναι πραγματικά ευχάριστο ή κάτι τέτοιο που
είναι απλώς προφανώς ευχάριστο για κάποιον, μπορεί να είναι είτε το πραγματικό
είτε το φαινόμενο αγαθό. Επιπλέον, ο Tuozzo (1994, 354) εξηγεί:
η βούληση … απαιτεί τουλάχιστον μία έννοια, αυτή του αγαθού … Η μη αντιληπτή
γνώση του αγαθού [αντίληψης της αίσθησης] χρησιμεύει ως η πειραματική βάση για
ένα παιδί να αποκτήσει την έννοια «αγαθό». Φαίνεται φυσικό για την πρώτη
βούληση του παιδιού που έχει τα ίδια αντικείμενα με τις επιθυμίες του.

Αυτό θα εξηγούσε, λοιπόν, μια περίπτωση στην οποία ένα ευχάριστο πράγμα
θα μπορούσε να είναι είτε αντικείμενο βούλησης είτε αντικείμενο επιθυμίας. Για
τον Αριστοτέλη, η θεμελιώδης αιτία της κίνησης είναι η επιθυμία και ένα
αντικείμενο της επιθυμίας είναι κάτι που αναγνωρίζεται. Εξετάστε το ακόλουθο
απόσπασμα από το Περί ζώων κινήσεως του Αριστοτέλη (κεφ. 6):
Για όλα τα ζωντανά πλάσματα κινούνται και μετακινούνται με κάποιο σκοπό, έτσι
ώστε αυτός είναι ο όρος όλης της κίνησής τους, το τέλος, δηλαδή. Τώρα βλέπουμε
ότι το ζωντανό πλάσμα κινείται από τη διάνοια, τη φαντασία, τον σκοπό, την
επιθυμία και την όρεξη. Και όλα αυτά μπορούν να αναχθούν στο μυαλό και την
επιθυμία. Γιατί τόσο η φαντασία όσο και η αίσθηση είναι κοινά με το μυαλό, καθώς
και οι τρεις είναι ικανότητες κρίσης, αλλά διαφέρουν ανάλογα με τις διακρίσεις που
αναφέρονται αλλού.

Η αναγνώριση του αγαθού μπορεί να προκύψει στην αίσθηση-αντίληψη, τη
φαντασία ή τη σκέψη. Ο Tuozzo (1994, 345) εξηγεί ότι «Στη θεωρία δράσης του
Αριστοτέλη, είναι η γνώση του καλού που ξεκινά την κίνηση- εδώ [ο
Αριστοτέλης] μας λέει ότι η μορφή της γνώσης που το αγαθό παίρνει στο
αισθητήριο επίπεδο είναι ακριβώς η αντίληψη του ευχάριστου. Η μη εννοιολογικά
προσδιορισμένη νοητική εμπειρία του αγαθού είναι η εμπειρία του να είσαι
ευχαριστημένος». Έτσι, στο επίπεδο της ευχάριστης, η διανοητική εμπειρία του
αγαθού είναι μη αντιληπτή, αλλά στο επίπεδο της σκέψης, η διανοητική εμπειρία
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του αγαθού είναι αντιληπτή. Το ευχάριστο, επιτρέποντάς μας να αναγνωρίσουμε
το αγαθό, μπορεί να είναι μια ώθηση στο να βλέπει κάποιος το πραγματικό αγαθό.
Η αρχική μας απόκλιση ήταν ότι αν το ευχάριστο είναι αγαθό (στο βαθμό που
φαίνεται καλό αισθητικά και στο βαθμό που το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι
ευχάριστο) αυτό φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με το αντικείμενο της
επιθυμίας ως βούληση, ή της εννοιολογικής επιθυμίας (κάτι που πιστεύεται ότι
είναι αγαθό). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ένα είδος
περίπτωσης στην οποία ένα ευχάριστο πράγμα θα μπορούσε να είναι είτε
αντικείμενο βούλησης είτε αντικείμενο επιθυμίας, αυτή η ασυνέπεια διαλύεται.
Αν και το φαινόμενο αγαθό μπορεί να είναι το αντικείμενο της βούλησης, αυτό
δεν είναι ασυμβίβαστο με το φαινόμενο αγαθό να είναι επίσης το ευχάριστο, στο
βαθμό που το ευχαριστημένο περιλαμβάνει μια μη αντιληπτή γνώση του αγαθού.
Ως εκ τούτου, η παραπάνω ανάλυση διαφόρων τρόπων με τους οποίους ο
Αριστοτέλης χαρακτηρίζει το φαινόμενο αγαθό στα Ηθικά Νικομάχεια, και τόσο
του βαθμού στον οποίο τα συναισθήματα της ευχαρίστησης επηρεάζουν τις
αντιλήψεις της αξίας για τον Αριστοτέλη, όσο και τη σχέση μεταξύ συναισθημάτων
απόλαυσης και πεποιθήσεων για το καλό μεταξύ τα συναισθήματα της
ευχαρίστησης, έχει ρίξει τουλάχιστον ένα σημαντικό φως στην αρχική μας
ερώτηση σχετικά με το πώς, ακριβώς, το φαινόμενο αγαθό πρέπει να γίνει
κατανοητό στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο III, Κεφάλαιο 4.
Συμπεράσματα
Η ιδέα ότι ένα άτομο πρώτα κατανοεί την έννοια του αγαθού μέσω της
ευχάριστης, δημιουργεί την ανάγκη για ηθική εκπαίδευση επειδή ένα άτομο θα
πρέπει να προχωρήσει από αυτό το στάδιο για να καταλάβει το αγαθό, και τελικά
να δει περισσότερα από απλώς το φαινόμενο αγαθό. Αυτός είναι ο λόγος που ένα
άτομο πρέπει να έχει καθιερώσει τη σωστή σχέση μεταξύ συναισθημάτων
ευχαρίστησης και πεποιθήσεων για το αγαθό, πρέπει η ενάρετη δραστηριότητα να
γίνει μια συνήθεια και να μάθει να την απολαμβάνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
εκτιμήσουμε σωστά τη σχέση που έχει η ευχαρίστηση με το αγαθό. Ένα άτομο
πρέπει να μάθει να βλέπει το πραγματικό καλό, να εκπαιδεύει με συνέπεια τον
εαυτό του για να είναι στη σωστή κατάσταση για να επιλέξει ενάρετη
δραστηριότητα, η οποία από μόνη της είναι ευχάριστη και επιλέγεται για δική της
χάρη.
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The Apparent Good, Feelings of Pleasure, and
Perceptions of Value in Aristotle’s Nicomachean Ethics
Meredith Trexler Drees
Assistant Professor
Kansas Wesleyan University, USA
In Book III, Chapter 4 of his Nichomachean Ethics, Aristotle explains, "That
wish is for the end has already been stated; some think it is for the good, others
for the apparent good." This essay examines the roles played by the apparent
and the real good in Chapter III of Aristotle’s Nichomachean Ethics. I discuss a
possible discrepancy concerning the sense in which Aristotle uses the apparent
good in NE, and I consider the relationship between feelings of pleasure and
beliefs about the good. I argue that a specific consideration of the extent to
which feelings of pleasure affect perceptions of value for Aristotle will shed
considerable light on the way in which the apparent and the real good should be
understood.

Keywords: Aristotle, pleasure, apparent good, Nichomachean Ethics,
perceptions of value
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Επιστημονικό Άρθρο
Ο Δήμος του Παντός: Η Πολυποικιλία της Παγκόσμιας
Ύπαρξης, το Κράτος της Ηθικής Αλληλεξάρτησης και η
Εξέλιξη της Δημοκρατίας
Αλέξανδρος Μακεδών
Υπεύθυνος της Μονάδας Εκπαίδευσης
Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας, Ελλάδα
Ο συγγραφεύς εξετάζει τη δημοκρατία, χρησιμοποιώντας τη λογική μέθοδο της
ριζοσπαστικής προοπτικής που εισήγαγε το 1991, δηλ. μια υπερπεριεκτική έννοια
του δήμου ως συμπεριλαμβανόμενου όλων των γνωστών και άγνωστων, ορατών
και αοράτων, υλικών και μη «υπάρξεων» που μπορεί να σκεφτεί ή να φανταστεί
ο άνθρωπος ή που μέχρι σήμερα λόγω της αμαθείας του παραμένουν άγνωστες.
Η δημοκρατία αναπροσδιορίζεται σαν μια παγκόσμια αλληλένδετη ύπαρξη με τη
δίκη της ηθικής αλληλεξάρτησης. Ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει ή
τουλάχιστον να αντιπροσωπεύσει μια τέτοια παγκοσμιότητα «αξίων» έστω κι αν
τελικά οι άνθρωποι αναλάβουν σαν αποτέλεσμα μιας τέτοιας προοπτικής
ανάλυσης ένα μεσολαβητικό αντί καθαρά ηγεμονικό ρολό. Ο συγγραφέας
παραθέτει σαν «επιστημονικό τεκμήριο» την οντολογία της σύγχρονης επιστήμης,
κυρίως της κβαντικής φυσικής την οποία οι ίδιοι οι φυσικοί έχουν συγκρίνει με τις
μεταφυσικές ιδέες των προ-Σωκρατικών και άλλων φιλόσοφων στην Ανατολή και
Δύση που είδαν την ύπαρξη κάτω από παρόμοια υπερφυσικά, παγκοσμιοποιημένα
και αλληλεξάρτητα κάτοπτρα.
Λέξεις κλειδιά: δημοκρατία, φιλοσοφία, ριζοσπαστική προοπτική, εξέλιξη,
δημόσιο σχολείο, παιδεία, παγκοσμιοποίηση, κβαντική φυσική, Αθήνα,
Θουκυδίδης, Πλάτων, Χέγκελ, Νίτσε, Σαρτρ, Καζαντζάκης, προσωκρατικοί,
διαφωτισμός, ύπαρξη, οντολογία, μεταφυσική.

Εισαγωγή
Ο συγγραφεύς εξετάζει την έννοια της δημοκρατίας ολοκληρωτικά σαν
αποτέλεσμα μιας αλληλένδετης ύπαρξης εντός της οποίας ο άνθρωπος αποτελεί
ένα εύθραυστο αν και αυτοσυνείδητο κρίκο δηλ. ον με αυτογνωσία αλλά εύκολα
ευάλωτο. Ανάλογα με την προοπτική μέσα από την οποία ορίζει κάποιος την
έννοια του "δήμου" προκύπτουν διάφοροι ορισμοί του κράτους, των εκάστοτε
δήμων, άρα και του αντίστοιχου δημοκρατικού τους πολιτεύματος. Η δυνατότητα
του κράτους να σχηματίζει το περιβάλλον του ή να σχηματίζεται απ' αυτό
εξαρτάται όχι μόνο από τις επιστημονικές παρατηρήσεις αλλά και από την
επιστημολογική αντίληψη εννοιών και πραγμάτων της κάθε γενιάς ανθρώπων. Επί
παραδείγματι η έννοια της δημοκρατίας αλλάζει ανάλογα του πόσο ατομικιστικά
ορίζεται ο "δήμος" εν αντιθέσει με το σύνολο της ύπαρξης (που αποτελεί τον
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υπερφυσικό "δήμο του παντός"). Με άλλα λόγια, όσο δημοκρατικό κι αν είναι ένα
κράτος, παραμένει σχετικά ασήμαντο, εν συγκρίσει με το σύνολο που το
περικλείει ή τη βιολογική βιωσιμότητα που το περιορίζει.
Εθνοκεντρισμός
Οι σημερινοί άνθρωποι, τυφλωμένοι από εθνοκεντρισμούς και παρόμοιους
εγωισμούς άλλων ειδών (όπως φυλετικούς, ταξικούς, και ιδεολογικούς), ξεχνούν
ότι οι τοίχοι που χτίσανε μεταξύ τους ή μεταξύ ανθρώπου και του υπόλοιπου
κόσμου είναι όχι μόνο χάρτινοι, δηλαδή ευάλωτοι, αλλά και επικίνδυνα απατηλοί
και παραπλανητικοί: οι τοίχοι μετατρέπουν τους εγκλωβισμένους που τους χτίσανε
από δήθεν αυτοτελείς οντότητες που ζουν ελεύθερα σε αυτοπαγιδευμένους που
άθελά τους διαλέγουν τον εκμηδενισμό τους. Χτίζοντας κάστρα Κιχωτικής
αλαζονείας του εγώ αντί του "όλοι εμείς", αυτοκαταδικάζονται σε συνεχή τριβή με
το περιβάλλον τους (έστω κι αν είναι οι κυβερνήσεις τους μονομερώς
δημοκρατικές). Με άλλα λόγια, μετατρέπονται από άνθρωποι που αγαπούν την
ελευθερία ή έστω ακόμη και τη λεγόμενη δημοκρατία σε προϊστορικά ημι-ευφυή
όντα των οποίων η ψευδαίσθηση της ανίκητης ανωτερότητας τελικά τους
ισοπεδώνει.
Εγωισμός
Η μυωπική αντίληψη του ανθρώπου για την υπεροχή του εγώ του έχει σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία μέσα του ενός παραμορφωμένου εγωϊσμού που
υπονομεύει την πολιτιστική του πορεία. Επιφανειακά, η προάσπιση της
δημοκρατίας συχνά χρίζει ρητορικού επαίνου ενώ στην ουσία οι "κυνόδοντες" του
εγωϊσμού σχίζουν ευκαιριακά τις σάρκες των δήθεν αντιπάλων. Παραδείγματα
τέτοιας "σαρκοφαγίας" υπάρχουν πολλά στη ιστορία: βλέπε αρχαία Αθήνα που
παρόλο δημοκρατική τουλάχιστον σύμφωνα με την αντίληψη του παππού του
Περικλή (όπως θυμόταν τη γνωστή του επιτάφια ομιλία ο Θουκυδίδης, Ιστορία
Πελοποννησιακού Πολέμου) οδήγησε τους Έλληνες στο πρώτο τους μεγάλο
εμφύλιο πόλεμο (Θουκυδίδης, 2011/431-404 BC)· βλέπε θρησκευόμενους
Χριστιανούς, Μωαμεθανούς, Ινδουιστές και άλλους που ενώ ουσιαστικά
διαλέγουν σε ποιο Θεό να πιστέψουν και επομένως δημοκρατικά τελικά
αυτοκαταστρέφονται με τους ατελείωτους θρησκευτικούς τους πολέμους
(παραδείγματα πολέμων μεταξύ Ορθοδόξων και Αιρετικών στο Βυζάντιο,
Προτεσταντών και Καθολικών στην Ευρώπη (Te Break, 2017), Χριστιανών και
Μουσουλμάνων στην εγγύς Ανατολή, Ινδουιστών και Μωαμεθανών στην Ινδία
και το Πακιστάν κτλ.)· βλέπε θηρία δημοκρατίας όπως οι ΗΠΑ, που
μετατρέπονται σε αποικιοκράτες κατακτώντας, επί παραδείγματι, τις Φιλιππίνες
(Jones, 2013). Και τι να πει κανείς για το "βάρος του λευκού" για το δήθεν
πολιτιστικό εξωραϊστικό του έργο συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής
δημοκρατικού πολιτεύματος σε τρίτους (μια υποτίθεται διαφωτιστική πράξη
επιδέξια εγκωμιασθείσα από τον Ράντγιαρτ Κίπλινγκ) (Kipling, 2020/1899); Για
όσους αμφιβάλλουν για την επιβίωση μιας τέτοιας, δήθεν διαφωτιστικής επιβολής
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στη σημερινή μας εποχή, θα πρέπει να μελετήσουν την επιβεβαίωσή της για
πολλαπλή φορά από τις πράξεις της οικογένειας των προέδρων Μπους στο Ιράκ
(Draper, 2020, Natsios και Card, 2020).
Αντίληψη Ανωτερότητας
Η αντίληψη της ανωτερότητας, έστω κι αν είναι κουστουμαρισμένη
δημοκρατικά, παραμορφώνει καμιά φορά τη λογική σε τέτοιο σημείο που σήμερα
πολλά από τα κράτη να πάσχουν από την πανδημία της ανάγκης για ανωτερότητα:
προετοιμάζονται σχεδόν αμέριμνα αλλά συστηματικά για Πύρρειες νίκες που
είναι γνωστό θα επιφέρουν την αυτοκαταστροφή (το λογοπαίγνιο ομοηχίας
μεταξύ τέτοιου είδους νίκης και της πυρηνικής αυτοκαταστροφής δραματοποιεί
έτι περαιτέρω το ανατριχιαστικό του αποτελέσματος).
Μηδενικότητα
Ο σημερινός άνθρωπος ισορροπεί την επιβίωσή του κατά της μηδενικότητας
έχοντας την ουρά πίθηκου αλλά και τη λογική ενός Αριστοτέλη: δικαιολογεί τις
αντιφάσεις του σοφιστικά, ακόμη κι αν χρειαστεί να υιοθετήσει συνειδητά ή
υποσυνείδητα μια δημοκρατική προπαγάνδα για να δικαιολογήσει τα τυφλά του
πάθη (όπως διακριτικά περιέγραψε ο Σίγκμουντ Φρόυντ στο βιβλίο του
Πολιτισμός και τα Ανικανοποίητά του) (Freud, 2014/1930). Κάθε βήμα που κάνουν
οι άνθρωποι αποφεύγοντας τις συμβατικές νάρκες που στήσανε για τους εαυτούς
τους υποτίθεται ότι "εξελίσσονται". Τι εννοώ μ’ αυτό; Απλά όπως έγραψε ο
μεγάλος Γκέοργκ Χέγκελ μετουσιώνονται μεθοδικά από ενσαρκωμένα πάθη σε
μια πνευματικότητα που αν μη τι άλλο τα "καταλαβαίνει" αν όχι άμεσα και
αισθησιακά τουλάχιστον μεταφυσικά (βλέπε Hegel, 2019/1807).
Οχλοκρατία
Το πρόβλημα που αρχικά έθεσε ο Πλάτων στη Πολιτεία (όγδοο κεφάλαιο)
(Plato, 2016/375 BC) τον τέταρτο αιώνα π.Χ. σχετικά με τη οχλοκρατία μια απλής
δημοκρατίας συνεχίζει να προβληματίζει τους "φιλοσόφους" του μετα-μεσαίωνα.
Για μερικές δεκαετίες λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο μετά τη περίοδο του
Διαφωτισμού (17ος με 19ος αιώνας) μερικοί απ’ αυτούς όπως ο Τόμας Χομπς (στο
βιβλίο του Λεβιάθαν) (Hobbes, 1982/1651), Ρενέ Ντεκάρτ (Συλλογισμοί)
(Descartes, 1993/1641), Τζον Λοκ (Δυο Δοκίμια για τη Κυβέρνηση) (Locke,
2016/1689), Ζαν Ζακ Ρουσσώ (Συζήτηση για την Ανισότητα και Κοινωνικό
Συμβόλαιο) (Rousseau, 2014/1762/1755), Ιμμάνουελ Καντ ("Τι Είναι ο
Διαφωτισμός") (Kant, 1987/1784), Ντένις Ντιντερό (Εγκυκλοπαίδεια) (Diderot,
1959/1751-1772), Βολτέρος (Φιλοσοφικό Λεξικό και Επιστολές για τους Άγγλους)
(Voltaire, 1984/1764, Voltaire, 2007/1733) και άλλοι προσπάθησαν να βρουν
τρόπους για να περιορίσουν τα πάθη ενώ συγχρόνως να καλλιεργήσουν το
πνεύμα. Εξ’ ου και η ίδρυση δημοσίων σχολείων που αρχικά είχαν σκοπό
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περίθαλψης, επιδιόρθωσης και επικράτησης της πολυσυζητημένης δημοκρατίας
(Compayre, 1890/1888).
Το Σχολείο
Το δημόσιο σχολείο είχε σκοπό εξίσου δημοκρατικό δηλαδή την σκόπιμη
καλλιέργεια του πνεύματος όλων ομοίως φτωχών και πλουσίων, αστών και
αγροτών για την αποφυγή από τη μια του οχλοκρατικού κινδύνου που πρώτος
περιέγραψε (σωστά η όχι) ο παππούς Πλάτων. κι από την άλλη μιας κληρονομικής
αριστοκρατίας της οποίας τα προαιώνια καταπιεστικά χαρακτηριστικά γνώριζαν
πολύ καλά οι σύγχρονοι των φιλοσόφων του διαφωτισμού (αν όχι και τα
αποκομμένα κεφάλια των αριστοκρατών κατά τη διάρκεια της "εποχής του
τρομου" (reign of terror) το 18ο αιώνα στη Γαλλία) (Andress, 2006). Όπως μας
δίδαξαν οι Γάλλοι διαφωτιστές που υπερασπίστηκαν το δημόσιο σχολείο όπως ο
μεγάλος πολιτικός και διπλωμάτης Ταλλεϋράνδος, κόμης Μιραμπό και άλλοι
(Cubberley, 2005/1920) χωρίς γνώση του γίγνεσθαι οι ψηφοφόροι κινδυνεύουν
και εσωτερικά και εξωτερικά από τα δικά τους πάθη από τη μια ή αυτά των
οχλαγωγιών που εκμεταλλεύονται την αμάθειά τους, από την άλλη.
Σα να μην αρκούσε μια παιδαγωγική απάντηση που έτσι κι αλλιώς την
υιοθέτησε προληπτικά πρώτος ο ίδιος ο Πλάτων στα βιβλία του Πολιτεία και
Νόμοι, οι νεοδημοκράτες του διαφωτισμού ενίσχυσαν τη δημοκρατία με
προτάσεις για συντάγματα, δηλαδή γραπτούς κανόνες που περιόριζαν την
οχλοκρατία: σαν αντιβιοτικά χάπια ή τις γνωστές μεταφορικές υπερβολές κάποιας
στρατιωτικής χούντας για ανάρρωση της δημοκρατίας, έτσι σε γενικές γραμμές τα
συντάγματα σήκωσαν νομοθετημένους φράχτες ενάντια στην ωμή οχλοκρατία.
Σύνταγμα
Οι δημοκράτες του Διαφωτισμού υιοθέτησαν στην υπεράσπιση της
"συνταγματικής" πλέον δημοκρατίας την απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Πλάτων
στο δημοκρατικό του δίλημμα, δηλαδή την αντιμετώπιση της οχλοκρατίας μέσω
της διαπαιδαγώγησης του πνεύματος και του χαρακτήρα (βλέπε τα βιβλία του
Πλάτωνα Πολιτεία και Νόμοι1). Ενώ, όμως, συμφώνησαν, σε γενικές γραμμές, με
τα μέσα που πρότεινε ο Πλάτων, οι δημοκράτες του διαφωτισμού διαφώνησαν
ριζοσπαστικά με το σκοπό του, δηλαδή με το αριστοκρατικό του πολίτευμα
(όπως κατά τη γνώμη μου σωστά, αν και λίγο "υπερβολικά", υποστήριξε ο
φιλόσοφος Καρλ Πόπερ στο βιβλίο του Η Ανοιχτή Κοινωνία και οι Εχθροί της)
(Popper, 2013/1945). Πάντως, γεγονός είναι, ως απεδείχθη ιστορικά, ότι παρόλο
που ο γέρο-Πλάτων δεν πρόλαβε εν ζωή να σώσει το δάσκαλό του από το θάνατο
ή την αδικία, παρότρυνε την ανθρωπότητα με τα βιβλία του, σχεδόν δυο χιλιάδες
χρόνια αργότερα, να εφεύρει τρόπους ώστε να μην επιτραπεί πάλι στον όχλο να
1

Τα συγγράμματα του Πλάτωνα είναι όλα διαθέσιμα δωρεάν στα Αγγλικά στο διαδίκτυο μέσω
του Gutenberg Project στην αρχική ιστοσελίδα: http://www.gutenberg.org/ebooks/author/93?
sort_order=downloads.
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"σκοτώσει" σοφούς σαν το Σωκράτη2 (ή, μπορούμε να υποθέσουμε θεούς σαν το
Χριστό).
Έτσι λοιπόν, ενάντια ενός δήθεν αχαλιναγώγητου πλήθους ανύψωσαν οι
δημοκράτες της Ευρώπης τα λάβαρα της συνταγματικής, ή τουλάχιστον
κανονιστικής δημοκρατίας. Υποστηριζόμενοι πια από στρατιές αστυνομικών,
δικαστών και άλλων νομικών που ειδικεύονται εκ των άνωθεν στη
"συμπερασματική" χαλιναγώγηση των παθών, τα δύο αντικρουόμενα άκρα, του
απειθή όχλου από τη μια και της μη αξιοκρατικής αριστοκρατίας από την άλλη,
έχουν νομικά ακρωτηριαστεί. Αν προστεθεί σ’ αυτό το κάστρο του υποτιθέμενου
ορθολογισμού την προαναφερθείσα ίδρυση δωρεάν σχολείων, και ιδού η συνταγή
για μια σωστή απάντηση στις ανησυχίες του Πλάτωνα φαίνεται ολοκληρωμένη,
αν όχι αποτελεσματική. Είναι όμως;
Εφαρμογή
Μέσα σε ένα τέτοιο κύμα δημοκρατικού ενθουσιασμού συμπεριλαμβανομένων
της διαπαιδαγώγησης του δήμου και εκδημοκρατισμού του οι "διαφωτισμένοι"
ηγέτες κρατών όπως οι Τόμας Τζέφερσον (Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας)
(Jefferson, 1971/1776), Μπέντζαμιν Φράνκλιν (Αυτοβιογραφία) (Franklin, 2010/
1771-90) και Τζέιμς Μάντισον (Ομοσπονδιακά Δοκίμια) (Hamilton et al.,
1991/1788) στην Αμερική έγραψαν, αντέγραψαν ή εφάρμοσαν δημοκρατικά
πολιτεύματα. Αν πάρω την άδεια να μιλήσω μεταφυσικά, προτείνω ότι αυτή η
περίοδος "συνταγματογραφίας" είχε σαν αποτέλεσμα να επιτραπεί στο νέο
άνθρωπο μέσω των νεοσύστατων δημοκρατιών να ξαναβρεί την ψυχική του
αρμονία: αντί να καταπιεστεί πλήρως είτε το υποσυνείδητο των παθών του είτε το
υπερεγώ της ηθικής του (όπως αυτά τα δυο χαρακτηριστικά της ανθρώπινης
προσωπικότητας περιέγραψε ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ στο
βιβλίο του Το Εγώ και Το Ιντ) (Freud, n.d./1923) συμβιβάστηκε έξω-θεολογικά
μέσα από μια ανακωχή που είναι δημοκρατική μεν, αλλά συγχρόνως αυστηρά
νομιμοποιημένη. Δίνοντας λοιπόν μ' αυτό τον τρόπο ελεύθερη έκφραση στο
δυισμό του ο νεοδημοκράτης άνθρωπος έχει "κεντροποιήσει" τα άκρα της
αξιοκρατίας που άλλοτε ήταν συνήθως μονοπώλιο των ηρώων στη συνεχή πάλη
για πολιτική ανωτερότητα (Kerenyi, 1960). Αν σε κάποιο σημείο το ένα από τα
δυο χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, δηλαδή είτε τα πάθη ή η λογική,
εκτοπίσει το άλλο, τότε ίσως πια χαθεί μαζί με την πολιτική ισορροπία του νέου
ανθρώπου (την οποία λίγο-πολύ περιέγραψε κι ο Φρόυντ στο βιβλίο του Ο
Πολιτισμός και τα Ανικανοποίητά του) και η ίδια του η ύπαρξη (για λόγους που
εξηγώ κάτωθι).

2

Βλ. το βιβλίο του Πλάτωνα Απολογία (του Σωκράτη) όπου περιγράφει τη δίκη του δάσκαλου του
Σωκράτη. Οι δικαστές τελικά πήραν την απόφαση να καταδικάσουν το Σωκράτη σε θάνατο.
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Η Δημοκρατία του Διαφωτισμού
Εν ολίγοις, ο λαϊκισμός της υποτιθέμενης τυφλής ψηφοφορίας που φόβισε
τον Πλάτωνα (Plato, 2016/375 BC, 414b-415d) συνδυάστηκε μέσω της
δημοκρατίας του διαφωτισμού με τον απολυταρχισμό κανόνων και περιορισμών
ενός γραπτού συντάγματος. Όπως προανέφερα, ο ίδιος ο Πλάτωνας κατάλαβε στα
γηρατειά του το αντίβαρο ρόλο ενός γραπτού συντάγματος στη δημόσια ζωή που
συμπεριλαμβάνει απολυταρχικές αρχές αλλά κατά τη γνώμη μου δεν πρόλαβε να
επωμισθεί εκ νέου κάποιο δοκίμιο με λογική πυγμή, σαν κι αυτό της Πολιτείας.
Κατάντησε λοιπόν να φλυαρεί, σχεδόν απεγνωσμένα, με ένα από τα τελευταία
βιβλία που έγραψε, δηλαδή τους Νόμους. Εν αντιθέσει με τη φλυαρία του
Πλάτωνα, ο γνωστός φιλόσοφος και οπαδός του διαφωτισμού Ιμμάνουελ Καντ
περιέγραψε τη ουσιαστική έννοια των νόμων που περιγράφουν μια απόλυτη,
δηλαδή ασυμβίβαστη, ηθική, στο βιβλίο του Μεταφυσική των Ηθών (στα
Αγγλικά, την έννοια του "categorical imperative" δηλ. του «κατηγορηματικού
δέοντος») (Kant, n.d./1797). Εν πάση περιπτώσει, μέσα απ' αυτή τη Εγελιανή
σύνθεση δυο αντικρουόμενων τάσεων μέσα κι έξω από την ανθρώπινη
προσωπικότητα, γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του διαφωτισμού η "απάντηση"
στην απαισιόδοξη ερμηνεία του Πλάτωνα για τη δημοκρατία. Ήταν όμως η
απάντησή τους ορθολογική όπως πιστέψανε;
Υπεράνθρωπος
Παρασυρόμενοι συνεχώς από την ασταμάτητη εξέλιξη του πνεύματος, που
αρχικά είχε σαν κίνητρο την επιβίωση, αλλά αργότερα απελευθερώθηκε σαν
αποτέλεσμα "ομφαλοσκοπικών" συλλογισμών για το τι εστί πραγματικότητα, οι
άνθρωποι "εξελίχθηκαν" από "προϊόντα του περιβάλλοντος" (όπως σε γενικές
γραμμές μας αποκάλεσε ο παππούς αρχιβιολόγος Κάρολος Δαρβίνος στο βιβλίο
του Προέλευση των Ειδών) (Darwin, 2009/1859) σε "απελευθερωμένους
υπεράνθρωπους" (δικό μου το επιπρόσθετο επίθετο). Τι εννοώ μ’ αυτό; Όπως
προφήτευσε ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε στα βιβλία του
Πέραν του Καλού και του Κακού και Τάδε Έφη ο Ζαρατούστρα (Nietzsche, 18831885) (το μεν για την ηθική το δε για τον υπεράνθρωπο) οι νέοι άνθρωποι
απέκτησαν την ικανότητα να μετατραπούν με βάση τις γνώσεις τους σε ημίθεους
υπεράνθρωπους. Όπως έγραψε κι ο θαυμαστής του Νίτσε Έλληνας συγγραφέας
Νίκος Καζαντζάκης στο βιβλίο του Ασκητική (Καζαντζάκης, 1927), ο νέος
άνθρωπος ατενίζει το άγνωστο με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, αλλά
διστακτικά γιατί δεν ξέρει ακόμη τα πάντα για να ανοίξει άμεσα και ορμητικά
καινούργιους ορίζοντες (Makedon, 1987). Κατά τη γνώμη μου, όπως έγραψα σε
διάφορα δοκίμια που δημοσιεύτηκαν σε συλλογές μελετών ή παρουσιάστηκαν σε
κάποιο σύλλογο φιλοσόφων της παιδείας στο Σικάγο (50σέλιδο άρθρο για την
Προοπτική Ηθική) (Makedon, 2009), ο νέος άνθρωπος αρχίζει σιγά-σιγά να
"κλέβει" τα ηνία της εξέλιξης του από το περιβάλλον για να επαναπροσανατολισθεί
συνεργατικά και αντιπροσωπευτικά στο παγκόσμιο "είναι". Ο "δήμος" αυτού του
υπεράνθρωπου συμπεριλαμβάνει τα πάντα ορατά και αόρατα μέσα σ’ ένα πλέγμα
αλληλεξαρτωμένης ηθικής (Makedon, 1993, Makedon, 2005). Με βάση μια
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τέτοια παγκοσμιοποίηση του πνεύματος, μια πραγματική δημοκρατία, δηλαδή ένα
κράτος περιεκτικό όλων των όντων στο γνωστό και άγνωστο σύμπαν δεν μπορεί
λογικά να περιορίζεται μόνο στον πλανήτη γη, πόσο μάλλον μόνο στα ανθρώπινα
"προϊόντα" της.
Κβαντική Φυσική
Όπως έγραψα σε δημοσιευμένο άρθρο όπου εξετάζω τη φιλοσοφία της νέας
φυσικής (Makedon, 2013), ο άνθρωπος επανέρχεται με "μαθηματική ακρίβεια"
(λόγω των μαθηματικών του σκέψεων, εργασιών και εξισώσεων που την
προφήτευσαν) στην αρχική μεταφυσική των ιδεών (βλέπε τα φιλοσοφικά
συγγράμματα των ιδρυτών της κβαντικής φυσικής, όπως του Heisenberg, 2007).
Όπως έγραψε ο Πλάτων στα βιβλία του Τίμαιος και Μένων, η υλική υπόσταση
των πάντων υποτίθεται προήλθε από τη μεταφυσική ύπαρξη ιδεών. Βάσει λοιπόν
των "ανακαλύψεων" της κβαντικής φυσικής, και εν πάση περιπτώσει, του απλού
συλλογισμού (λογικής) που αναπτύσσω πιο αναλυτικά αλλού (όπως στο πρώτο
κεφάλαιο για τις "Βασικές Προϋποθέσεις" (Makedon, 1992), στην αδημοσίευτη,
σα σύνολο, αλλά μακροσκελή σειρά βιβλίων για την Ριζοσπαστική Προοπτική) η
ύπαρξη βασίζεται σε μια συνεχή κυκλική επανάληψη μετουσίωσης και
ενσάρκωσης του είναι: μετουσίωσης του πνεύματος, όπως περίπου την
περιέγραψε ο προαναφερθείς Γερμανός Φιλόσοφος Γκέοργκ Χέγκελ. και
ενσάρκωσης από υπεράνθρωπες αιτίες όπως επί παραδείγματι φαντάζονται οι
άνθρωποι στις θεολογικές τους αναφορές όπως στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς
Διαθήκης για τη γέννηση του ανθρώπου.
Η Ύπαρξη και η Ανυπαρξία
Η ανυπαρξία που συνεχώς απειλεί την ύπαρξη (που αλλού αποκαλώ Αγγλιστί
"total nothingness" δηλ. ολοκληρωτική ανυπαρξία) (Makedon, 2009, υποσημείωση
#35) διαφέρει από την "περιεχομενική" ανυπαρξία του γνωστού Γάλλου φιλοσόφου
υπαρξιστή Ζαν Πωλ Σαρτρ στο βιβλίο του Το Ον και η Ανυπαρξία (Sartre,
1993/1943). Η ανυπαρξία του Σαρτρ δεν είναι απόλυτη, αλλά "περικυκλωμένη"
από την ύπαρξη. Αυτός ο κυκλικός λοιπόν τρόπος επιβίωσης κατά της Ανυπαρξίας
(μηδενικότητας) μοιάζει με την Καρμαϊκή αντίληψη διάφορων θεοσοφικών
θεωριών της Ασίας όπως τον Ινδουισμό, Βουδισμό, Τζαϊνισμό, Σικχισμό και
Ταοϊσμό (Flood, 1993). Πολλοί από τους ιδρυτές της κβαντικής φυσικής, όπως ο
Νιλς Μπορ, Έργουιν Σρότινγκερ, Γουέρνερ Χάιζενμπεργκ και Ρίτσαρντ Φάινμαν
αναγνώρισαν τις καταπληκτικές ομοιότητες μεταξύ της κοσμοθεωρίας του
Ινδουισμού και των ανακαλύψεων τους (Capra, 2010). Θα μπορούσε κάποιος να
προσθέσει και την ομοιότητα μεταξύ της κοσμοθεωρίας του Πλάτωνα και της
κβαντικής φυσικής όπως παραδεχτήκαν οι φυσικοί, λ.χ., Χάϊσενμπεργκ στο
προαναφερθέν βιβλίο του Φυσική και Φιλοσοφία.
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Συμπεράσματα
Για να έχει λοιπόν νόημα "δημο-κρατικό" δηλαδή αντιπροσωπευτικό και
συμπεριληπτικό, το κράτος μιας μελλοντικής δημοκρατίας πρέπει λογικά να
συμπεριλαμβάνει το δήμο που ανακάλυψαν οι φυσικοί ότι υπάρχει, οι φιλόσοφοι
ότι πρέπει να υπάρχει, οι βιολόγοι ότι συνεχώς εξελίσσεται και οι θεολόγοι ότι
συγκατοικείτε από θεούς. Ένας τέτοιος υπερπεριεκτικός δήμος συμπεριλαμβάνει
όχι μόνο τις υλοποιημένες ανακαλύψεις των φυσικών, όπως το φάσμα της ύλης
από μικροσκοπικά υποάτομα μέχρι υπερμεγέθη σύμπαντα και "μελανές οπές"
αλλά και πιθανώς αόρατες υπερφυσικές δυνάμεις που σήμερα οι άνθρωποι
φαντάζονται ανθρωπομορφικά ότι υπάρχουν, όπως, επί παραδείγματι, όταν
απεικονίζουν θεούς και θεές στις θρησκευτικές τους εικόνες ή κατά την
αρχαιότητα οι Έλληνες στα Ολύμπια αγάλματά τους.
Επίλογος
Ένα από τα στάδια της κυκλικότητας της ανθρώπινης εξέλιξης
συμπεριλαμβάνει τις πρόσφατες δημοκρατικές αντιλήψεις του «νέου ανθρώπου».
Σα λογικό επακόλουθο ενός ευρύτερου "δήμου" που συμπεριλαμβάνει όλη την
ύπαρξη, δηλαδή τα ορατά και αόρατα όντα που την αποτελούν,
συμπεριλαμβανομένου του γνωστού σύμπαντος, η δημοκρατία παύει να είναι
ανθρωποκεντρική. Βέβαια, στις αρχικές φάσεις της ανθρώπινης εξέλιξης, ο
«δήμος» και επομένως η «δημοκρατία» δεν θα μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο
παρά «υπερ-περιεκτική» όπως μαθαίνουμε από τις μεταφυσικές θεωρίες των προΣωκρατικών φιλοσόφων, όπως του Ηρακλείτου, Αναξίμανδρου, Αναξιμένη,
Εμπεδοκλή, Παρμενίδη και Πυθαγόρα (Kirk, 1983). Οι μεταφυσικοί, τω καιρώ
εκείνω, ήταν τόσο πολύ πιο μπροστά στη σκέψη τους για τη δημοκρατία από τον
εκάστοτε "δήμο" που τους φιλοξένησε όπως οι Πυθαγόρειοι στη νότια Ιταλία
("Μεγάλη Ελλάδα") που συχνά εδιώκοντο ή ακόμη και εφονεύοντο (Riedweg,
2008). Ακόμη περιμένουμε να δούμε αν οι επιστημονικές ανακαλύψεις όπως της
κβαντικής φυσικής και σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν (Kaku, 2005, Smolin,
2020) υποδεικνύουν την ανάγκη για την ίδρυση μιας ηθικά αλληλεξάρτητης
παγκόσμιας δημοκρατίας των πάντων κι όχι μόνο των ανθρώπων.

116

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

Βιβλιογραφία
Ελληνική
Θουκυδίδης (2011/431-404 BC) Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετάφραση Μ.
Σκουτερόπουλος. Αθηνα: Εκδόσεις Πόλις.
Καζαντζάκης, Ν. (1927) Ασκητική: Salvatores Dei. Αθηνά: Εκδόσεις Καζαντζάκη.

Αγγλική
Andress, D. (2006) The Terror: The Merciless War for Freedom in Revolutionary France.
(Ο Τρόμος: Ο Ανήλεης Πόλεμος για την Ελευθερία στην Επαναστατημένη Γάλλια).
New York, NY: Farrar, Straus & Giroux.
Capra, F. (2010) The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern
Physics and Eastern Mysticism. (Το Τάο της Φυσικής: Μια Εξερεύνηση των
Παραλληλισμών μεταξύ Φυσικής και Μυστικισμού της Ανατολής). 5th Εdition.
Boulder, CO: Shambhala Publications.
Compayre, G. (1890/1888) History of Pedagogy. (Ιστορία της Παιδαγωγικής). Translated
by W. H. Payne. Boston, MA: D. C. Heath & Co.
Darwin, C. (2009/1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection. (Η
Προέλευση των Ειδών μέσω Φυσικής Επιλογής). Project Gutenberg.
Descartes, R. (1993/1641) Meditations on First Philosophy. (Συλλογισμοί πάνω στην
Αρχική Φιλοσοφία). Translated by Donald A. Cress. Indianapolis, IN: Hackett
Publishing Co.
Diderot, D. (1959/1751-72) A Diderot Pictorial Encyclopedia of Trades and Industry,
Manufacturing and the Technical Arts in Plates Selected from "L'Encyclopedie, Ou
Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers", Volumes I & II (Μια
Eικονογραφημένη Εγκυκλοπαίδεια Ντιντερό των Βιοτεχνών και Βιομηχανίας,
Κατασκευής και Τεχνικών Έργων πάνω σε Πίνακες από (την εγκυκλοπαίδεια
Γαλλιστί) "L'Encyclopedie, Ou Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des
Metiers", Τομοι I & II). New York, NY: Dover Publications.
Draper, R. (2020) To Start a War: How the Bush Administration Took America into Iraq.
(Για ν’ Αρχίσεις ένα Πόλεμο: Ο Τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση Μπους Έφερε
την Αμερική στο Ιράκ). New York, NY: Penguin Press.
Flood, G. D. (1993) Introduction to Hinduism. (Εισαγωγή στον Ινδουισμό). Cambridge,
England: Cambridge University Press.
Franklin, B. (2010/1771-90) The Autobiography of Benjamin Franklin. (Η Αυτοβιογραφία
του Μπέντζαμιν Φράνκλιν). New York, NY: Tribeca Books.
Freud, S. (n.d./1923) The Ego and the Id. (Το Εγώ και το Ιντ). Project Gutenberg.
Hamilton, A., Madison, J., Jay, J. (1991/1788) The Federalist Papers. (Τα Ομοσπονδιακά
Δοκίμια). Project Gutenberg.
Hegel, G. W. F. (2019/1807) The Phenomenology of Spirit. (Η Φαινομενολογία του
Πνεύματος). Τr.Peter Fuss, John Dobbins. Notre Dame, IN: University of Notre
Dame Press.
Heisenberg, W. (2007) Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science.
(Φυσική και Φιλοσοφία: Η Επανάσταση στη Μοντέρνα Επιστήμη). New York, NY:
Harper Perennial Modern Classics.
Hobbes, T. (1982/1651) Leviathan (Λεβιάθαν). New York, NY: Penguin Classics.

117

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Μακεδών: Ο Δήμος του Παντός: Η Πολυποικιλία της...

Jefferson, T. (1971/1776) The Declaration of Independence of the United States of
America. (Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής). Project Gutenberg.
Jones, G. (2013) Honor in the Dust: Theodore Roosevelt, War in the Philippines, and the
Rise and Fall of America’s Imperial Dream. (Τιμή (Πετάμενη) στη Σκόνη:
Θεόδωρος Ρούσβελτ, Πόλεμος στις Φιλιππίνες και η Ακμή και Πτώση του
Ιμπεριαλιστικού Ονείρου της Αμερικής). New York, NY: New American Library
(Penguin Group).
Kaku, M. (2005) Einstein’s Cosmos: How Albert Einstein’s Vision Transformed our
Understanding of Space and Time. (Ο Κόσμος του Αινστάϊν: Πως το Όραμα του
Αλβέρτου Αϊνστάϊν Μετέτρεψε την Κατανόηση μας για το Χώρο και Χρόνο). New
York, NY: W. W. Norton & Company.
Kant, I. (1987/1784) Foundations of the Metaphysics of Morals and what is
Enlightenment? (Βάσεις της Μεταφυσικής των Ηθών και τι Είναι Διαφωτισμός;)
New York, NY: MacMillan Publishers.
Kant, Ι. (n.d./1797) The Metaphysics of Morals. (Η Μεταφυσική των Ηθών). Project
Gutenberg.
Kerenyi, Κ. (1960) The Heroes of the Greeks. (Οι Ήρωες των Ελλήνων). New York, NY:
Grove Press.
Kipling, R. (2020/1899) White Man’s Burden. (Το Βάρος του Άσπρου (Aνθρώπου)).
Edited by Dick Robinson. Lulu.com Publisher.
Kirk, G. S. (1983) The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of
Texts. [Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι: Μια Ιστορική Κριτική συνοδευόμενη από
Αναγνώσματα]. 2nd Εdition. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Locke, J. (2016/1689) Two Treatises of Government. (Δυο Δοκίμια για την Κυβέρνηση).
DigiReads.com.
Makedon, Α. (1987) Zorba and Zeus: Two Existential Themes in Greek Culture. (Ο
Ζορμπάς και ο Ζευς: Δυο Υπαρξιστικές Έννοιες στον Ελληνικό Πολιτισμό). Alpha
Friends of Antiquity Lecture Series. DeKalb, IL: Northern Illinois University.
Makedon, A. (1992) Humans in the World: First Assumptions. (Οι Άνθρωποι στο Κόσμο:
Βασικές Προϋποθέσεις). Retrieved from: https://bit.ly/35WFARW.
Makedon, Α. (1993) Humans in the World: Introduction to the Educational Theory of
Radical Perspectivism. (Οι Άνθρωποι στο Κόσμο: Εισαγωγή στη Παιδαγωγική
Θεωρία του Ριζοσπαστικού Περσπεκτιβισμού). Proceedings of the Midwest
Philosophy of Education Society, 1991 and 1992, 297-310. Edited by David B.
Owen, Ronald M. Swartz. Oakland, Michigan: College of Education, Oakland
University. ERIC, Document No. ED 368-628.
Makedon, A. (2005) Academic Morality as Universal Reciprocity: A Radically
Perspectivistic Approach to Educational Ethics. (Ακαδημαϊκά Ήθη σαν Παγκόσμια
Αμοιβαιότητα: Μια Ριζοσπαστικά Περσπεκτιβιστική Προσέγγιση στη Παιδαγωγική
Ηθική). Proceedings of the Midwest Philosophy of Education Society &
AuthorHouse Press, 2001-2003, 397-408. Εdited by Olivet Jagusah, Donald Smith,
Alexander Makedon.
Makedon, Α. (2009) Ethical Perspectivism and Practical Perspectives in the Classroom.
(Περσπεκτιβιστική Ηθική και Πρακτικές Οπτικές στη Τάξη). The Roundtable: A
Refereed Publication of Scholarly Papers of the Society for the Philosophical Study
of Education 2(1).
Makedon, A. (2013) Reinventing Philosophy of Education through Physics:
Deconstructing our Didactic, Deflating our Deontology, Derailing our Determinism.
(Ανακαλύπτοντας τη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης μέσω της Φυσικής: Αποδόμηση

118

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό

Μάρτιος 2021

της Διδακτικής μας, Ξεφουσκώνοντας τη Δεοντολογία μας, Εκτελώντας την
Αποφασιστικότητά μας). Graduate School Journal of Arellano University 11(1).
Natsios, A. S., Card, A. H. Jr. (Eds.) (2020) Transforming our World: President George
H. W. Bush and American Foreign Policy. (Πρόεδρος Τζορτζ Χ. Γ. Μπους και η
Εξωτερική Πολιτική της Αμερικής). Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Publishers.
Nietzsche, F. (1883-85) Thus Spoke Zarathustra. (Έτσι Μίλησε ο Ζαρατούστρα). Project
Gutenberg.
Nietzsche, F. (1886) Beyond Good and Evil. (Πέραν του Καλού και του Κακού). Project
Gutenberg.
Te Brake, W. P. (2017) The Break. In Religious War and Religious Peace in Early
Modern Europe. (Θρησκευτικός Πόλεμος και Θρησκευτική Ειρήνη στην Πρώιμη
Μοντέρνα Ευρώπη). Cambridge: Cambridge University Press.
Patterson Cubberley, E. (2005/1920) The History of Education: Educational Practice and
Progress Considered as a Phase of the Development and Spread of Western
Civilization. (Ιστορία της Παιδείας: Παιδαγωγική Πρακτική και Πρόοδος σα μια
Φάση της Ανάπτυξης και Διάδοσης του Δυτικού Πολιτισμού).
Plato (2016/375 BC) Republic. (Πολιτεία). Translated by Benjamin Jowett. DigiReads.
com.
Popper, K. (2013/1945) The Open Society and its Enemies. (Η Ανοιχτή Κοινωνία και οι
Εχθροί της). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Riedweg, C. (2008) Pythagoras: His Life, Teaching, and Influence. (Πυθαγόρας: Η Ζωή
του, Διδασκαλία και Επιρροή). 2nd Edition. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Rousseau, J. J. (2014/1762/1755) The Major Political Writings of Jean-Jacques Rousseau:
The Two "Discourses" and the "Social Contract". (Τα Κύρια Πολιτικά Συγγράμματα
του Ζαν Ζακ Ρουσώ: Οι δυο «Συζητήσεις» και το «Κοινωνικό Συμβόλαιο»). Edited
and Translated by John D. Scott. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Sartre, J. P. (1993/1943) Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological
Ontology. (Το Ον και η Ανυπαρξία: Ένα Δοκίμιο επί της Φαινομενολογικής
Οντολογίας). Translated by Hazel E. Barnes. New York, NY: Washington Square
Press.
Smolin, L. (2020) Einstein’s Unfinished Revolution: The Search for what Lies beyond the
Quantum. (H Ημιτελής Επανάσταση του Αϊνστάϊν: Η Αναζήτηση για το τι Βρίσκεται
πέραν του Κβαντικού). New York, NY: Penguin Books.
Voltaire, F. (1984/1764) Philosophical Dictionary. (Φιλοσοφικό Λεξικό). Translated by
Theodore Besterman. New York, NY: Penguin Classics.
Voltaire, F. (2007/1733) Philosophical Letters: Or, Letters Regarding the English Nation.
(Φιλοσοφικές Επιστολές: Ή, Επιστολές σχετικά με το Αγγλικό Έθνος). Edited by
John E. Leigh. Translated by Prudence L. Steiner. Indianapolis, IN: Hackett
Publishing Co.

119

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Μακεδών: Ο Δήμος του Παντός: Η Πολυποικιλία της...

Community of Everything: The Multifariousness of
Existence, the State of Ethical Interdependence and the
Evolution of Democracy
Alexander Makedon
Head, Education Unit
Athens Institute for Education and Research, Greece
The author examines democracy using the method of radical perspectivism
which he founded in 1991 namely a super-inclusive concept of community which
includes everything known or unknown, visible or invisible, material or
immaterial that one can think of or imagine or which might still be unknown due
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Επιστημονικό Άρθρο
Οι Προκλήσεις της Εργαστηριακής Διδασκαλίας
στην Περίοδο του Κορωνοϊού
Εθέλ Πέτρου
Καθηγήτρια & Πρόεδρος, Τμήμα Φυσικής
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (SUNY Erie), ΗΠΑ
Ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έχει επιβάλλει
συνθήκες απομόνωσης που στερούν από τους μαθητές μέρος της εκπαίδευσής τους,
όπως την εργαστηριακή εμπειρία. Όμως, η άξια της εργαστηριακής εκπαίδευσης είναι
αδιαμφισβήτητη στη διδασκαλία των φυσικών επιστήμων. Τα διαθέσιμα λογισμικά δεν
επαρκούν στο να εκπαιδεύουν τους μαθητές, διότι δεν καλύπτουν το ευρύ φάσμα
δεξιοτήτων που συνήθως χαρακτηρίζουν μια εργαστηριακή διερεύνηση. Εν τούτοις,
σχετικές έρευνες στην εργαστηριακή διδακτική είναι σε θέση να ενημερώσουν και να
βοηθήσουν τον διδάσκοντα ώστε ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες να σχεδιάσει
εργαστήρια που να δίνουν την ευκαιρία στον μαθητευόμενο να μάθει, έστω κι αν αυτός
δεν είναι σε θέση να βρεθεί στον χώρο του εργαστηρίου και να πάρει τις δικές του
μετρήσεις. Μια εργαστηριακή άσκηση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να σχεδιαστεί
ώστε να βοηθήσει τον μαθητευόμενο να ασκηθεί στην πειραματική διαδικασία
προκειμένου να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις ή να αναλύσει δεδομένες μετρήσεις
για να βγάλει ένα συμπέρασμα και να προτείνει μια λύση σ’ ένα πρόβλημα. Το παρόν
άρθρο εξετάζει ορισμένες τέτοιες προσεγγίσεις. Η συγγραφέας ελπίζει ότι οι
πληροφορίες αυτές μπορεί να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει κατάλληλες
εργαστηριακές ασκήσεις με ερευνητικό χαρακτήρα προς όφελος των μαθητών έστω και
κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς
στόχους ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών και χρησιμοποιώντας διαθέσιμο
εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατόν ο μαθητευόμενος να ωφεληθεί ακόμη και μέσω της
διαδικτυακής εργαστηριακής εμπειρίας.
Λέξεις κλειδιά: εργαστηριακές δεξιότητες, διδασκαλία εργαστηριών φυσικής,
εργαστηριακή διερεύνηση, εργαστηριακή διδακτική φυσικών επιστήμων

Εισαγωγή
Η διδασκαλία μέσω εργαστηρίων θεωρείται ουσιαστική στην μελέτη των
φυσικών επιστημών. Ειδικά στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση είναι απαραίτητη.
Σε μια εργαστηριακή άσκηση που έχει ερευνητικό χαρακτήρα απαιτείται όχι
μόνον γνώση, συνέπεια και πειθαρχία, αλλά και επινοητικότητα, φαντασία και
άλλες ικανότητες, ονομαζόμενες «δεξιότητες» σε αυτό το κείμενο. Εν τούτοις, η
εργαστηριακή διδασκαλία ως επί το πλείστον χαρακτηρίζεται από αυστηρή
καθοδήγηση μέσω γραπτών οδηγιών που παρέχονται σ’ ένα αντιπροσωπευτικό
εργαστηριακό εγχειρίδιο.
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Οι εργαστηριακές δεξιότητες όμως δεν περιορίζονται μόνον στις τεχνικές
γνώσεις και τη χρήση των οργάνων μέτρησης αλλά περιλαμβάνουν τον
σχεδιασμό, την ανάλυση, την ερμηνεία, το συμπέρασμα και την ολοκλήρωση μιας
εργαστηριακής διερεύνησης. Είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί ο τρόπος που
διδάσκεται η πειραματική έρευνα στις φυσικές επιστήμες στα σχολεία έτσι ώστε
να αντικατοπτρίζεται με περισσότερη ακρίβεια ο χαρακτήρας της επιστήμης
(Bybee, 2002). Οι εργαστηριακές ασκήσεις οφείλουν να διδάσκουν την
εργαστηριακή διερεύνηση (να είναι «inquiry-based tasks») και να μην αφορά
μόνο μια συγκεκριμένη τεχνική. Τέτοιες δραστηριότητες είναι δυνατόν να είναι
αξιόπιστες στην δευτεροβάθμια (και τριτοβάθμια) εκπαίδευση και έχουν ήδη
προταθεί σε μαθήματα φυσικών επιστημών (Harwood, 2004, Bernstein, 2003,
Volkman και Abell, 2003).
Δυστυχώς με τις παρούσες συνθήκες διαδικτυακής διδασκαλίας, λόγω
κορωνοϊού, οι μαθητευόμενοι δεν μπορούν να βρίσκονται σε κλειστούς χώρους,
να χειρίζονται όργανα και να καταγράφουν μετρήσεις. Είναι άραγε ο χρόνος
αυτός χαμένος γι αυτούς; Αντί να απογοητευόμαστε, ας δούμε τί πληροφορίες μας
δίνει η έρευνα επάνω στην διδακτική των εργαστηρίων στις φυσικές επιστήμες.
Έχει διαπιστωθεί (Doran και Tamir, 1992) ότι οι μαθητές έχουν καλές επιδόσεις
στο να ακολουθούν οδηγίες διαθέσιμες σε κάθε εργαστηριακό εγχειρίδιο
(πειραματική διαδικασία), καθώς επίσης και να καταγράφουν μετρήσεις σύμφωνα
με αυτές τις οδηγίες. Οι επιδόσεις τους όμως στην ανάλυση των μετρήσεων/
δεδομένων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στον σχεδιασμό εργαστηριακής
έρευνας είναι σημαντικά χαμηλότερες. Παρόλο που όλα αυτά τα στάδια είναι
αλληλεξαρτώμενα, σε μια εργαστηριακή άσκηση διερεύνησης είναι δυνατόν να
γίνουν τροποποιήσεις με κατάλληλο τρόπο ώστε η άσκηση να εστιάζεται σε
δεξιότητες στις οποίες ο μαθητευόμενος θα έχει την ευκαιρία να ασκηθεί και να
βελτιωθεί. Συνεπώς για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα διδασκαλίας,
μέσω διαδικτύου, οι μαθητές είναι δυνατόν να ωφεληθούν και αυτός ο χρόνος να
μην πάει χαμένος. Στο επόμενο μέρος της εργασίας, θα συζητήσω πώς τα
αποτελέσματα πολύχρονης έρευνας δικής μου και συνεργατών μου στην
εργαστηριακή διδασκαλία της φυσικής μπορεί να είναι χρήσιμη γι’ αυτήν την
περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης. Στην συλλογική αυτή έρευνα, οι
εργαστηριακές διερευνήσεις που εφαρμόσθηκαν βασίζονταν σε ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα το οποίο καλείται να διερευνήσει και να απαντήσει ο μαθητής
κάνοντας πειραματική δουλειά, χρησιμοποιώντας τα εποπτικά μέσα του
εργαστηρίου του σχολείου. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο οι προτεινόμενες
διερευνήσεις να κατατάσσονται σε ένα γνωστικά αμιγές θέμα.
Η Φύση και οι Στόχοι της Εργαστηριακής Διδακτικής
Το εργαστήριο μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία άμεσων εμπειριών με τις
φυσικές διαδικασίες, μπορεί να φέρει την φύση μέσα στο σχολείο και να διδάξει
μεθόδους επιστημονικής διερεύνησης μέσω κατάλληλων εργαστηριακών ασκήσεων
(πειραματικών διερευνήσεων). Σε ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είχαν
συγκροτηθεί με αυτό το θέμα (American Association for the Advancement of
Science, 1990) διατυπώνεται και η εξής θέση:
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«Δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός βημάτων ή κάποια απλή συνταγή που θα οδηγήσει
αλάνθαστα σε επιστημονική γνώση».

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει διατυπώσει ορισμένους στόχους για την
επιστημονική κατάρτιση και προετοιμασία των υποψηφίων που πρόκειται να
ακολουθήσουν σπουδές στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία (American
Association of Physics Teachers, 1997). Μεταξύ αυτών των στόχων
συμπεριλαμβάνονταν και οι εξής:







Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας για την διερεύνηση μιας
επιστημονικής υπόθεσης.
Ερμηνεία φυσικών φαινομένων βάσει βασικών επιστημονικών
προσεγγίσεων.
Επιλογή και χρήση μαθηματικού μοντέλου για την διατύπωση μιας σχέσης
μεταξύ μεταβλητών.
Ικανότητα διατύπωσης υπόθεσης προκειμένου να ερευνηθεί η ερμηνεία
ενός φαινομένου.
Χρήση διαφόρων μέσων για την καταγραφή και οργάνωση παρατηρήσεων.
Αξιολόγηση συμφωνίας μεταξύ προβλεπόμενου αποτελέσματος και
συμπερασμάτων βασισμένων στα πειραματικά δεδομένα.

Πράγματι η επιστημονική έρευνα στον «πραγματικό κόσμο» είναι μια
σύνθετη διαδικασία που αποτελείται από πολλές αλληλεξαρτώμενες φάσεις όπως
επιλογή μοντέλου, ανάλυση δεδομένων, συμπέρασμα, και ενδεχομένως,
αναθεώρηση αρχικού μοντέλου, επανακαθορισμός μεταβλητών, νέες μετρήσεις,
κλπ. (Brandwein, 1971). Μπορεί επίσης το σημείο έναρξης της διερεύνησης να
είναι διαφορετικό ανάλογα με το πρόβλημα. Συνεπώς, η διδασκαλία της
επιστήμης οφείλει να διδάσκει συν τοις άλλοις και αυτό το ευέλικτο στοιχείο που
την χαρακτηρίζει προκειμένου να είναι αληθινή. Η πλειοψηφία όμως των
εμπορικών αλλά και σχολικών εργαστηριακών εγχειριδίων δεν αναδεικνύει κατά
κανόνα αυτόν τον χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας και συνεπώς δεν τον
διδάσκει. Αν ο μαθητευόμενος δεν έχει την ευκαιρία να ασκηθεί κατάλληλα, θα
παραμείνει με τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί από τέτοιες μελέτες (Doran et
al., 1993).
Μια Προσέγγιση στη Μεθοδολογία της Εργαστηριακής Διδακτικής
Οι τρείς έννοιες (ή παράμετροι) που έχουν επιλεγεί προκειμένου να
συζητηθεί η μεθοδολογία της προτεινόμενης προσέγγισης επάνω στην
εργαστηριακή διδακτική και να διευκολυνθεί η συγγραφή τέτοιων διερευνήσεων
είναι οι εξής: (α) δεξιότητες, (β) διαστάσεις και (γ) διαδοχή.
Δεξιότητες
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Μια απλουστευμένη απεικόνιση της σύνθετης διαδικασίας που περιγράφει
μια διερευνητική εργαστηριακή άσκηση φαίνεται στο Σχήμα 1. Το κυκλικό σχήμα
δείχνει ότι το συμπέρασμα της έρευνας κατ’ ανάγκην σχετίζεται και οδηγεί στην
αρχική ερώτηση που σηματοδοτεί την εκκίνηση της εργασίας. Καθ’ οδόν μπορεί
να χρειαστεί κάποια αλλαγή, επανάληψη, επαλήθευση ή και αναθεώρηση του
αρχικού μοντέλου. Πόσα στάδια λοιπόν υπάρχουν σε μια εργαστηριακή
διερεύνηση; Τα αντιπροσωπευτικά στάδια -δεξιότητες στο έξης- που έχουν
επιλεγεί στην παρούσα εργασία είναι τα εξής: σχεδιασμός (υπόθεση και επιλογή
μοντέλου), διαδικασία (διατύπωση πειραματικής διαδικασίας), προετοιμασία
(οργάνωση πινάκων, επιλογή μονάδων), συλλογή μετρήσεων (καταγραφή
μετρήσεων μέσω χρήσης οργάνων ή παρατηρήσεων), ανάλυση μετρήσεων
(μαθηματικοί υπολογισμοί, διαγράμματα), και συμπέρασμα. Δεν είναι εντελώς
ανεξάρτητες η μια από την άλλη, αλλά απεικονίζονται χωριστά για να
διευκολύνουν την συζήτηση. Άλλες εναλλακτικές επιλογές θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν μόνον τρείς δεξιότητες όπως προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένου
του σχεδιασμού), εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης
πειραματικής διάταξης, των μετρήσεων και της ανάλυσης), και συμπέρασμα.
Επίσης ένα διαφορετικό μοντέλο με περισσότερες (και πιθανόν αναλυτικότερες)
δεξιότητες ίσως να είναι πιο σκόπιμο για ορισμένες περιπτώσεις.
Μια εργαστηριακή άσκηση ξεκινά συνήθως από τον σχεδιασμό και
ακολουθούν τα επόμενα βήματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Πόσο συχνά όμως
χρειάζεται κάποιος να αντικαταστήσει ένα όργανο ή μια διάταξη, να επαναλάβει
μετρήσεις, ή και να αλλάξει την προσέγγιση σε κάποιο σημείο της ανάλυσης;
Έτσι αντί για τον απλό κύκλο μπορεί να καταλήξουμε σε ένα πιο πολύπλοκο
διάγραμμα. Η πραγματική διαδικασία μπορεί να έχει πολλά βήματα και
παρεκκλίσεις που να οδηγούν σε προηγούμενο/α βήμα/τα.
Η μόνιμη χρήση της ίδιας αλληλουχίας δεξιοτήτων με εκκίνηση από το ίδιο
σημείο (για παράδειγμα με εκκίνηση πάντα από τον σχεδιασμό) δίνει συνήθως την
ψευδή εντύπωση ότι μόνο έτσι διεξάγεται η επιστημονική έρευνα. Αυτή είναι η
τυπική σειρά που ακολουθείται συνήθως στα εργαστηριακά εγχειρίδια. Συνεπώς ο
μαθητευόμενος, που εκτίθεται άθελα μόνον σε αυτόν τον τρόπο διδακτικής,
αποκομίζει ψευδή εντύπωση για τον χαρακτήρα της εργαστηριακής έρευνας. Η
εργαστηριακή διερεύνηση καταλήγει να φαίνεται σαν μια διαδικασία-μονόδρομος
όπου όλα γίνονται με έναν πανομοιότυπο, άκαμπτο τρόπο, σύμφωνα με την
επιλογή κάποιου γνωστού μοντέλου. Αυτή όμως είναι μια περιγραφή που
αποκλίνει από την πραγματικότητα. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ώστε να εξοικειώσουν τους μαθητευόμενους με άλλους τρόπους
και να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις δεξιότητες που
στερούν, δηλαδή στον σχεδιασμό, την ανάλυση και στο συμπέρασμα.
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Σχήμα 1. Ο Κύκλος των Έξι Δεξιοτήτων με Ποικίλα Σημεία Εκκίνησης (Μαύρα
Τόξα) Εργαστηριακής Διερεύνησης (Inquiry-Based Lab Task)
Διαδικασία

Σχεδιασμός

Προετοιμασία

Συμπέρασμα

Συλλογή
Μετρήσεων

Ανάλυση
Δεδομένων

Διαστάσεις και Βαθμίδες
Άλλα στοιχεία που μπορεί να χαρακτηρίζουν μια εργαστηριακή διερεύνηση
είναι:
ι) Ο βαθμός καθοδήγησης στον μαθητευόμενο (οδηγίες από το εγχειρίδιο ή
τον καθηγητή).
(ιι) Ο βαθμός μεταφοράς ή νεωτερικότητας του μοντέλου.
(ιιι) Tο σημείο εκκίνησης.
Τα τρία αυτά στοιχεία καλούνται διαστάσεις (βλ. Πίνακα 1 για μία συνοπτική
παρουσίαση).
Πίνακας 1. Διαστάσεις και Βαθμίδες σε Εργαστηριακές Διερευνήσεις
Διάσταση
Δομή
(Παροχή Οδηγιών)
Μεταφορά
(Ομοιότητα μοντέλου)
Διαδοχή
(Σημείο εκκίνησης)

Βαθμίδες
2

1

3

Υψηλή

Μέτρια

Ελάχιστη

Πλησίον

Μέτρια

Μακρινή

Σχεδιασμός

Συλλογή
Δεδομένων

Συμπέρασμα

(ι) Ο βαθμός καθοδήγησης
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Αυτή η διάσταση περιγράφεται με τον όρο «δομή». Κρίθηκε σκόπιμο από
τους ερευνητές να διακριθούν τρία επίπεδα ή βαθμίδες δομής για να διευκολυνθεί
η ανάλυση των αποτελεσμάτων




Βαθμίδα 1 παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες σε όλες τις δεξιότητες,
υψηλή δομή.
Βαθμίδα 2  παρέχονται μέτριες οδηγίες σε μερικές δεξιότητες, μέτρια
δομή.
Βαθμίδα 3 παρέχονται ελάχιστες οδηγίες σε κάθε δεξιότητα, χαμηλή
δομή.

Όσο αυξάνεται η βαθμίδα τόσο χαμηλότερη η δομή της εργαστηριακής
διερεύνησης. Συνεπώς τόσο περισσότερη πρωτοβουλία αναμένεται από τον
ασκούμενο και, συνήθως, τόσο δυσκολότερη η άσκηση. Έχει επαληθευθεί ότι η
βαθμολογία μειώνεται με την αύξηση της βαθμίδας.
(ιι) Ο βαθμός μεταφοράς ή νεωτερικότητας
Αυτή η διάσταση περιγράφεται με τον όρο «μεταφορά» και σχετίζεται με την
απόκλιση της άσκησης από το γνώριμο ή οικείο μοντέλο. Τρείς βαθμίδες
διακρίνονται και στη διάσταση αυτή:




Βαθμίδα 1 Η άσκηση έχει ελάχιστη η καμία απόκλιση από γνωστό
μοντέλο.
Βαθμίδα 2 Η άσκηση έχει μέτρια ομοιότητα (μέτρια μεταφορά ή
απόκλιση).
Βαθμίδα 3 Η άσκηση δεν έχει πολύ ομοιότητα (μεγάλη μεταφορά ή
απόκλιση).

Όσο αυξάνεται η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερη η απόκλιση από το γνώριμο
μοντέλο. Συνεπώς, τόσο περισσότερη φαντασία αναμένεται από τον ασκούμενο
και, συνήθως, τόσο δυσκολότερη η άσκηση. Έχει επίσης επαληθευθεί ότι η
βαθμολογία μειώνεται με την αύξηση της βαθμίδας.
(ιιι) Ο βαθμός διαδοχής
Αυτή η διάσταση αναφέρεται στο σημείο εκκίνησης της διερεύνησης. Για
πρακτικούς λόγους, τρία δυνατά σημεία εκκίνησης έχουν επιλεγεί που
αντιστοιχούν σε τρεις βαθμίδες. Αν και το σημείο εκκίνησης είναι διαφορετικό σε
κάθε βαθμίδα, ο κύκλος της εργασίας ολοκληρώνεται με αποτέλεσμα ο
μαθητευόμενος να ασκείται σε όλες τις δεξιότητες κάθε φορά (Σχήμα 2).




Βαθμίδα 1 Η άσκηση ξεκινά από τον σχεδιασμό (Σ1).
Βαθμίδα 2 Η άσκηση ξεκινά από την συλλογή μετρήσεων (Σ2).
Βαθμίδα 3 Η άσκηση ξεκινά από την ανάλυση δεδομένων (Σ3).

Όπως συμβαίνει στην πειραματική έρευνα οι επιστήμονες συχνά χρειάζεται
να ανταλλάσσουν μετρήσεις και να συνεργάζονται με άλλες ομάδες. Είναι
σημαντικό να τονισθεί ότι οι ασκήσεις σε κάθε μια από αυτές τις τρεις βαθμίδες
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πρέπει να έχουν μόνο αυτήν την διαφορά και να μην διαφέρουν στη βαθμίδα
δομής και μεταφοράς.
Σχήμα 2. Βαθμίδες Διαδοχής
Διαδικασία

Σχεδιασμός

Προετοιμασία
Σ1

Σ2

Συμπέρασμα
Σ3

Συλλογή
Μετρήσεων

Ανάλυση
Δεδομένων

Οι διαστάσεις δομή και μεταφορά και οι σχέσεις τους στις επιδόσεις των
μαθητευόμενων μελετήθηκαν από συνεργάτες της ομάδας μας με ασκήσεις που
είχαν σημείο εκκίνησης κοινό (σχεδιασμός) (Doran et al., 2002, Wright et al.,
2010). Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έδειξαν ότι όσο πιο υψηλή είναι η
βαθμίδα δομής ή μεταφοράς τόσο πιο δύσκολη η άσκηση και πιο χαμηλή η
επίδοση. Επίσης, συνέκλιναν με τα αναμενόμενα συμπεράσματα: ότι η συντριπτική
πλειονότητα των συμμετεχόντων μαθητών που έχουν εκτεθεί στον παραδοσιακό
τρόπο πειραματικής διδασκαλίας είχε αδυναμία στο να προτείνει το σχεδιασμό, να
διατυπώσει τη διαδικασία και να βγάλει ένα συμπέρασμα, ενώ τα κατάφερε
καλύτερα στη συλλογή και την ανάλυση των μετρήσεων. Η μελέτη της διάστασης
διαδοχής υπήρξε το προσωπικό μου ερευνητικό ενδιαφέρον (Bournia-Petrou,
2001).
Διαδοχή
Η έρευνα βασίστηκε στην εξής ερώτηση:
Ποιος είναι ο ρόλος της διαδοχής στις μαθητικές επιδόσεις τελειόφοιτων μαθητών σε
εργαστηριακές διερευνητικές ασκήσεις σε κάθε μια από τις έξι δεξιότητες;

Προκειμένου να ερευνηθεί η ερώτηση αυτή σχεδιάστηκαν τρία εργαστήρια,
ένα για κάθε βαθμίδα. Και τα τρία ήταν μέτρια στην δομή και μεταφορά. Κάθε
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μαθητής που συμμετείχε (282 μαθητές) έκανε μόνο μια από τις τρεις ασκήσεις και
έπρεπε να την ολοκληρώσει από το σημείο εκκίνησης μέχρι το τέλος,
διαγράφοντας όλον τον κύκλο των έξι δεξιοτήτων (Σχήμα 2). Η κάθε μια από τις
τρεις ασκήσεις είχε διαφορετικό σημείο εκκίνησης και ήταν βασισμένη στο απλό
εκκρεμές με μεταφορά σε εκκρεμές καμωμένο από ξύλο. Οι τρεις ασκήσεις είχαν
δοκιμασθεί νωρίτερα σε πιλοτική εφαρμογή για την ευκρίνεια και εγκυρότητα του
περιεχομένου, ο διαθέσιμος χρόνος για τους συμμετέχοντες ήταν μια ώρα
ατομικής εργασίας στην τάξη, οι απαντήσεις τους ήταν γραπτές και διορθώθηκαν
δυο φορές από ανεξάρτητους καθηγητές βάσει γραπτών και βαθμολογημένων
κριτηρίων. Οι βαθμοί σε κάθε δεξιότητα είχαν μεγάλη συμφωνία μεταξύ
διορθωτών. Μια σύντομη περιγραφή της κάθε άσκησης ακολουθεί πιο κάτω.
Η κάθε άσκηση είχε δυο μέρη σημειωμένα με στικτή γραμμή (Σχήματα 3, 4
και 5) προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό αποτυχίας των συμμετεχόντων. Οι
συμμετέχοντες ξεκινούσαν με ένα πρόβλημα σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να
δώσουν ορισμένες απαντήσεις που αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες δεξιότητες
και μετά να προχωρήσουν στο επόμενο μέρος με άλλο σχετιζόμενο πρόβλημα
ώστε να συμπληρωθεί ο κύκλος της διερεύνησης. Η άσκηση 1 (Σχήμα 3) έχει στο
πρώτο μέρος σχεδιασμό, διαδικασία και προετοιμασία και στο δεύτερο μέρος
συλλογή μετρήσεων, ανάλυση και συμπέρασμα.
Άσκηση 1 (Σ1) Βαθμίδα 1
Η άσκηση περιέχει ένα πρόβλημα σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής καλείται
να αποφασίσει κατά πόσον το αντικείμενο που περιγράφεται μπορεί να έχει τις
ιδιότητες απλού εκκρεμούς, ώστε να προτείνει μια διαδικασία προκειμένου να
λύσει το πρόβλημα. Η διερεύνηση συνεχίζεται με παρόμοιο πρόβλημα και
συμπληρώνεται με την χρήση της διάταξης ενός απλού εκκρεμούς και των
διαθέσιμων οργάνων, προκειμένου να κάνει μετρήσεις που θα αναλύσει για να
βγάλει ένα συμπέρασμα και να απαντήσει στο πρόβλημα.
Άσκηση 2 (Σ2) Βαθμίδα 2
Η άσκηση αυτή περιέχει ένα παρόμοιο πρόβλημα σύμφωνα με το οποίο ο
μαθητής καλείται να ξεκινήσει με την πειραματική διάταξη του απλού εκκρεμούς
που πρέπει να συναρμολογήσει ο ίδιος, ώστε να πάρει τις κατάλληλες μετρήσεις,
χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα όργανα και ακολουθώντας στοιχειώδεις οδηγίες.
Στο τέλος πρέπει να προτείνει μια διαδικασία προκειμένου να επιλύσει ένα
πρόβλημα που προκύπτει με ένα ξύλινο εκκρεμές.
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Άσκηση 3 (Σ3) Βαθμίδα 3
Η άσκηση αυτή περιέχει ένα πρόβλημα σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής
καλείται να αναλύσει διαθέσιμες μετρήσεις βασισμένες στο απλό εκκρεμές και να
διατυπώσει ένα συμπέρασμα που απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόβλημα. Η
άσκηση ολοκληρώνεται με το δεύτερο μέρος όπου ο μαθητής πρέπει να προτείνει
έναν σχεδιασμό, μια πειραματική διαδικασία για να πάρει δικές του μετρήσεις με
τα διαθέσιμα όργανα αλλά χρησιμοποιώντας το ξύλινο εκκρεμές.
Σχήμα 3. Άσκηση 1 με τα Δυο Μέρη Απεικονιζόμενα με Στικτή Γραμμή

Διαδικασία

Σχεδιασμός

Προετοιμασία
Σ1

Συμπέρασμα

Συλλογή
Μετρήσεων

Ανάλυση
Δεδομένων

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας των
συγκεντρωμένων γραπτών χρησιμοποιώντας συγκρίσεις κατά ζεύγη με την χρήση
λογισμικού SPSS (MANOVA). Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η συνολική
βαθμολογία ανά γραπτό επηρεάστηκε από την διαδοχή των δεξιοτήτων.
Συγκεκριμένα συγκρίνοντας τις τρεις βαθμίδες κατά ζεύγη διαπιστώθηκαν τα
εξής:
i.

Η διαδικασία (P1,2=0,000*, p3,2=0,001*) και προετοιμασία (P1,2=0,014*, P3,2=0,006*)
συγκέντρωσαν στις ασκήσεις 1 και 3 σημαντικά ψηλότερη βαθμολογία από την
άσκηση 2 (Σχήματα 3 και 5). Η άσκηση 1 ξεκινά με σχεδιασμό και η άσκηση 3 με
ανάλυση μετρήσεων. Και οι δυο ασκήσεις καλούν τον μαθητή να σκεφτεί πριν αρχίσει
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την εργαστηριακή συναρμολόγηση. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η διατύπωση
διαδικασίας και προετοιμασίας είναι από τις πιο αδύνατες μαθητικές δεξιότητες
(Doran και Tamir, 1992), είναι εντυπωσιακό πόσο άμεσο αποτέλεσμα μπορεί να έχει η
επιλογή της διαδοχής σ’ αυτές τις δυο δεξιότητες.

Σχήμα 4. Άσκηση 2 με τα Δυο Μέρη Απεικονιζόμενα με Στικτή Γραμμή

Διαδικασία

Σχεδιασμός

Προετοιμασία

Σ2

Συμπέρασμα

Συλλογή
Μετρήσεων

Ανάλυση
Δεδομένων

ii.

H συλλογή μετρήσεων (P1,3=0,000*, P2,3=0,000*) και το συμπέρασμα (P1,3=0,006*,
P2,3=0,002*) συγκέντρωσαν στις ασκήσεις 1 και 2 σημαντικά ψηλότερη βαθμολογία
από την άσκηση 3 (Σχήματα 3 και 4). Στις ασκήσεις 1 και 2 οι μαθητές καλούνται να
χρησιμοποιήσουν την οικεία διάταξη του απλού εκκρεμούς για να πάρουν μετρήσεις
και η ανάλυση και το συμπέρασμα βασίζεται στις δικές τους μετρήσεις. Σύμφωνα με
γραπτά σχόλια μαθητών της άσκησης 3, θα ήθελαν να επαναλάβουν τις μετρήσεις για
επιβεβαίωση, παρόλο που στο τετράδιο τους είχαν διαβεβαιωθεί γραπτά ότι οι
μετρήσεις που τους δόθηκαν ήταν διασταυρωμένες και σωστές. Επίσης όσον αφορά
την συλλογή μετρήσεων φαίνεται ότι ο σχετικός «νεωτερισμός» του αντικειμένου
(στην περίπτωση αυτή το ξύλινο εκκρεμές) που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν στην
άσκηση 3 για να συλλέξουν τις μετρήσεις, προκάλεσε μια κάποια δυσκολία, διότι
έπρεπε να επιλέξουν τις διαστάσεις που αντιστοιχούν στις μεταβλητές, να μετρήσουν
και να χειριστούν ένα νέο, κάπως διαφορετικό αντικείμενο με διαφορετική κατανομή
μάζας. Αλλά σύμφωνα με γραπτά σχόλια μαθητών, τους άρεσε η διαφορετικότητα του
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νέου αντικειμένου που απέκλινε από το γνωστό (απλό εκκρεμές). Συνεπώς η
ερευνητική δραστηριότητα παρουσιάζεται πιο ελκυστική, γεγονός που μπορεί να έχει
άμεσες θετικές, εκπαιδευτικές επιπτώσεις όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλους
μελετητές (Renner et al., 1985).

Σχήμα 5. Άσκηση 3 με τα Δυο Μέρη Απεικονιζόμενα με Στικτή Γραμμή

Διαδικασία

Σχεδιασμός

Προετοιμασία

Συμπέρασμα

Συλλογή
Μετρήσεων
Σ3

Ανάλυση
Δεδομένων

Συμπεράσματα και Εφαρμογές
Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης αφορούν τη διδακτική των φυσικών
επιστημών αλλά και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κατάλληλες
εργαστηριακές διερευνήσεις μπορεί να σχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν (α)
ως εργαλεία διάγνωσης του μαθητικού επιπέδου μιας τάξης, (β) ως εργαλεία
εργαστηριακής διδακτικής για την καλλιέργεια των πιο αδύνατων δεξιοτήτων, (γ)
ως εργαλεία για τη βαθμολογική αξιολόγηση προόδου μαθητών, και (δ) ως
εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα ώστε να ωφεληθεί ο
μαθητευόμενος σε μια περίοδο που δεν θα έχει πρόσβαση στο εργαστήριο και σε
εργαστηριακό υλικό;
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Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, που αποκλείουν τις κοινωνικές επαφές και
συνεπώς κάνουν αδύνατη τη λήψη μετρήσεων σε κλειστούς εργαστηριακούς
χώρους, είναι δυνατόν ή να χρησιμοποιούμε το μισό μέρος της άσκησης που δεν
περιλαμβάνει μετρήσεις ή να παρέχουμε εμείς τις μετρήσεις προκειμένου να
ολοκληρωθεί ο κύκλος. Οι προτάσεις επιλογής για τον διδάσκοντα είναι οι εξής:





Χρήση ασκήσεων διαδοχής βαθμίδων 1 ή 3 για εξάσκηση στην διαδικασία
και προετοιμασία με διαθέσιμες τις μετρήσεις και ζητούμενες απαντήσεις
στις άλλες δεξιότητες.
Χρήση ασκήσεων δομής και μεταφοράς βαθμίδων 2 και 3 για καλλιέργεια
της πρωτοβουλίας και φαντασίας του μαθητευόμενου. Διαθέσιμες
εργαστηριακές ασκήσεις είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να σχεδιαστούν
εκ νέου ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο υλικό για εφαρμογή.
Το μεγάλο πρόσθετο πλεονέκτημα θα είναι ότι τα σχολικά ιδρύματα και οι
μαθητευόμενοι δεν θα χρειαστεί να επενδύσουν σε επί πλέον εργαστηριακό
εξοπλισμό ή σε ακριβά λογισμικά σε μια περίοδο που τα κονδύλια είναι
περιορισμένα.

Αυτό το σημαντικό έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από αυτούς που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους εκπαιδευτικούς!
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The Challenges of Lab Instruction during the Time of
COVID-19
Ethel Petrou
Professor & Chair, Physics Department
SUNY Erie, USA
The COVID-19 pandemic emergency has imposed social distancing conditions that
are depriving introductory natural sciences lab students of some of their learning
experience. Available software does not address the entire spectrum of skills typically
involved in inquiry-based, lab tasks. However related educational research on
student performance in such skills can inform lab instruction, even under these
challenging conditions which do nοt allow students to meet in person and collect
their own data. Labs can be modified to focus more on student planning and
analytical skills by using provided lab data. This article discusses some of these
research-based approaches. Most importantly the author hopes that it can inform
teachers so that they can develop suitable inquiry-based lab tasks themselves and
make the best under the current conditions. By focusing on specific lab goals and
making necessary lab task modifications of available lab tasks appropriate to class
level and abilities, students may still benefit by their remote lab learning experience.
Keywords: lab skills, physics lab instruction, inquiry-based lab tasks, science
performance assessment tasks
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Επιστημονικό Άρθρο
Μικρορευστομηχανική: Το Μέλλον και οι Πιθανές
Πρακτικές Εφαρμογές της στην Ελλάδα
Ραφαέλα Βασιλειάδου
Λέκτορας
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ηνωμένο Βασίλειο
Η μικρορευστομηχανική είναι ένας σύγχρονος κλάδος που συνδυάζει τις θετικές
επιστήμες με την μηχανολογία. Μια καινοτόμος τεχνολογία με μελλοντικές
πρακτικές εφαρμογές στην ελληνική ακαδημία και βιομηχανία. Συγκεκριμένα η
μικρορευστομηχανική μελετά τον χειρισμό ρευστών σε μικρά κανάλια (μίκρο ή
νάνο κλίμακα), επιτρέποντας έτσι την ενσωμάτωση κλασσικών βιολογικών και
χημικών μεθόδων. Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις προσφέρουν πολλά
πλεονεκτήματα όπως 1) χαμηλό όγκο αντιδραστηρίων 2) γρήγορες χημικές
αντιδράσεις και 3) χαμηλότερο κόστος. Η εφαρμογή της μικρορευστομηχανικής
στην Ελλάδα μπορεί να προωθήσει την ελληνική έρευνα σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο, να προσφέρει ταχεία διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών, υψηλή
εκπαίδευση και να διασφαλίσει τηv ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων
στην φαρμακευτική βιομηχανία.
Λέξεις κλειδιά: μικρορευστομηχανική, ποιότητα φαρμάκων, ασφάλεια φαρμάκων,
διάγνωση ασθενειών, πρόγνωση ασθενειών

Εισαγωγή
Η μικρορευστομηχανική μελετά τη συμπεριφορά ρευστών στην μίκρο ή νάνο
κλίμακα (Whitesides, 2006). Επιτρέπει την κατασκευή διατάξεων, στοχεύοντας
στην ενσωμάτωση κλασσικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται καθημερινά,
κυρίως στα πεδία της βιολογίας, της ιατρικής, και της χημείας (Kwon and Oh,
2018, Convery and Gadegaard, 2019). Ο μακροπρόθεσμος, όμως, στόχος είναι η
μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων και μεθόδων ενός εργαστηρίου σε μια
μικροσυσκευή (Lab on chip) (Lim et al., 2010). Οι μικρορευστομηχανικές
διατάξεις μπορεί να αποτελούνται από κανάλια, θαλάμους ή και αντλίες ανάλογα
με την επιθυμητή εφαρμογή (Lim et al., 2010, Gale et al., 2018, Liang et al.,
2018), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Συχνά όμως απαιτείται ένας συνδυασμός για
καλύτερα αποτελέσματα. Τα βασικά υλικά κατασκευής είναι πυρίτιο, γυαλί,
πλαστικό και χαρτί (Iliescu et al., 2012, Martinez et al., 2007). Ο χαμηλός όγκος
αντιδραστηρίων, η φορητότητα, το χαμηλό κόστος κατασκευής καθώς και οι
γρήγορες χημικές αντιδράσεις που επιτυγχάνονται, αυξάνει ολοένα την εφαρμογή
τους στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική έρευνα (Chiu et al., 2017).

135

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Βασιλειάδου: Μικρορευστομηχανική: Το Μέλλον και...

Η πρώτη μικρορευστομηχανική διάταξη δημοσιεύτηκε το 1979 από τους
Terry et al., (1979). Περιλάμβανε την προσθήκη στήλης για αέρια χρωματογραφία,
μια αναλυτική τεχνική που αφορά το διαχωρισμό πτητικών ουσιών (Dewulf et al.,
2002). Έντονο όμως ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του
1990 εξαιτίας του Προγράμματος Ανθρώπινου Γονιδιώματος (HGP). Τριάντα
χρόνια με ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τις μεθόδους κατασκευής αλλά και τις
τεχνικές που έχουν ενσωματωθεί, με κύρια παραδείγματα την ανίχνευση βιοδεικτών
και την μελέτη φαρμάκων (Convery and Gadegaard, 2019, Cui and Wang, 2019).
Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάποιες μικρορευστομηχανικές διατάξεις
έχουν μεταφερθεί από το πειραματικό στάδιο στην αγορά.1
Εικόνα 1. Παράδειγμα Μικρορευστομηχανικής Διάταξης, Προσαρμοσμένο με Άδεια
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Πηγή: Liang et al., 2017.

Εφαρμογές
Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι κυριότερες εφαρμογές της μικρορευστομηχανικής στην ιατρική, φαρμακευτική και εργαστηριακή εγκληματολογία σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι πιθανές μελλοντικές χρήσεις τους στην Ελλάδα.
Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις άρχισαν να εφαρμόζονται κυρίως σε
ερευνητικό επίπεδο στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μελέτες έχουν ήδη δημοσιευτεί
σε επιστημονικά περιοδικά (Vlachopoulou et al., 2013, Malainou et al., 2012,
Papageorgiou et al., 2013).
Η Ιατρική και ο Τομέας Υγείας
Η ομαδοποίηση αίματος είναι από μία από τις πιο συχνές και διαδομένες
κλινικές αναλύσεις. Μια εξέταση ρουτίνας για προγραμματισμένες χειρουργικές
επεμβάσεις αλλά και για έκτακτες ανάγκες, όπου χρειάζεται άμεσα η μετάγγιση
αίματος. Η μεταφορά της ομαδοποίησης αίματος σε φορητές μικρορευστομηχανικές
διατάξεις επιτρέπει ταχύτερα αποτελέσματα, ευκολία χρήσης και δεν απαιτεί
εξειδικευμένη εκπαίδευση (Ashiba et al., 2016, Chen et al., 2015). Τα σχετικά
αντισώματα προφορτώνονται στο κανάλι αντίδρασης όπου και αντιδρούν με τα
δείγματα αίματος.
1

https://1cell-bio.com. [Accessed 24 October 2020]
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Στην Εικόνα 2 φαίνεται η διαδικασία. Μικρή ποσότητα αίματος λαμβάνεται
από τον δότη και ακολούθως μεταφέρεται στην δεξαμενή φόρτωσης. Επίσης,
χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να μελετηθούν και
διαταραχές αίματος, όπως η θαλασσαιμία. Εκτός από τα κλινικά εργαστήρια
έχουν εφαρμογές και σε δικανικά εργαστήρια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
Η ποσοτική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα επιτρέπει την
ανίχνευση και την παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη, μια διαταραχή που
σχετίζεται με το μεταβολισμό της γλυκόζης (Nakrani et al., 2020, Bruen et al.,
2017). Η δημιουργία μικρορευστομηχανικής διάταξης από χαρτί (Paper-Based
Microfluidics) επιτρέπει τη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, με αντίστοιχες
χρωματικές αλλαγές. Όσο η ποσότητα της γλυκόζης αυξάνεται, τόσο και η
χρωματική αλλαγή γίνεται πιο έντονη. Για παράδειγμα στα 2,5 μΜ γλυκόζης το
χρώμα είναι κιτρινωπό ενώ στην μέγιστη ποσότητα των 500 μΜ γλυκόζης
μετατρέπεται σε κοκκινοκαφέ (Martinez et al., 2007). Στην Ελλάδα μικρορευστομηχανικές διατάξεις για αυτόν το σκοπό έχουν πολλές πιθανότητες χρήσης.
Διαβητικοί ασθενείς τύπου 1 και τύπου 2 μπορούν να μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης
στο σπίτι τους επί καθημερινής βάσεως. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα
νοσοκομεία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Εικόνα 2. Διαδικασία Ομαδοποίησης Αίματος σε Μικρορευστομηχανική Διάταξη,
Προσαρμοσμένο με Άδεια

Πηγή: Chen et al., 2015.

Η σήψη είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου σε όλο το κόσμο.
Κατά την διάρκεια της σήψης δημιουργείται μια συστηματική φλεγμονώδης
αντίδραση εξαιτίας της μολύνσεως του οργανισμού (Gyawali et al., 2019).
Δυστυχώς, οι παραδοσιακές εργαστηριακές αναλύσεις έχουν μεγαλύτερη διάρκεια
από την εξέλιξη της ασθένειας, με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, την
κατάληξη του ασθενούς (Jones et al., 2014). Όμως με την χρήση των μικρορευστομηχανικών διατάξεων, η σήψη μπορεί να διαγνωστεί σε μερικές μόνο ώρες
χωρίς περίπλοκες διαδικασίες (Oeschger et al., 2019, Yang et al., 2015). Τα
τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί διατάξεις για αυτό το σκοπό, που έχουν
μελετηθεί σε πειραματικές και κλινικές μελέτες (Teggert et al., 2020). Η ανάλυση
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περιλαμβάνει την ανίχνευση βιοδεικτών σε βιολογικά υγρά. Τέτοιες συσκευές
μπορούν να έχουν πρακτικές εφαρμογές στα δημόσια και ιδιωτικά ελληνικά
νοσοκομεία.
Η νανοϊατρική είναι κλάδος της ιατρικής που βασίζεται στην εφαρμογή της
τεχνολογίας και συγκεκριμένα στην χρήση νανοσωματιδίων για την καταπολέμηση
σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (Boulaiz et
al., 2011). Τα νανοσωματίδια μπορούν να είναι οργανικά, ανόργανα, μεταλλικά ή
πολυμερή και σχεδιάζονται για να βελτιώσουν την κακή διαλυτότητα και
απορρόφηση των φαρμάκων (Patra et al., 2018).
Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 50 νανοφαρμακευτικά προϊόντα (Ventola, 2017). Η
δοξορουβικίνη (Doxorubicin) είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που δεν μπορεί να
διασχίσει το φράγμα του αίματος-εγκεφάλου. Όταν όμως ενσωματωθεί με τα
κατάλληλα νανοσωματίδια, μπορεί να αυξήσει, σε μεγάλο βαθμό, τη διανομή του
στον εγκέφαλο (Wohlfart et al., 2011). Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις
χρησιμοποιούνται για την σύνθεση των νανοσωματιδίων και έχουν πιθανή χρήση
στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
Εργαστηριακή Εγκληματολογία
Η εξιχνίαση εγκλημάτων βασίζεται στην εκτενή μελέτη των ευρημάτων που
βρίσκονται στην σκηνή του εγκλήματος. Τα ευρήματα μπορεί να είναι βιολογικά
υγρά (αίμα, σάλιο, σπέρμα, ούρα), τρίχες ή δακτυλικά αποτυπώματα (Magalhaes
et al., 2015). Η ταυτοποίηση DNA αποτελεί παντοδύναμο όπλο στο δικαστήριο
όσον αφορά την εξιχνίαση βαριών εγκλημάτων, όπως δολοφονίες, βιασμοί και
απαγωγές. Μικρή ποσότητα γενετικού υλικού (DNA) βρίσκεται συνήθως στην
σκηνή του εγκλήματος και συλλέγεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο χρόνος είναι
σημαντικός παράγοντας για την εξιχνίαση εγκλημάτων και έτσι οι εργαστηριακές
αναλύσεις πρέπει να είναι γρήγορες, διότι ο ύποπτος μπορεί να εξαφανιστεί και να
αποφύγει τη σύλληψη. Γι’ αυτό το λόγο έχουν κατασκευαστεί διάφορες μικρορευστομηχανικές διατάξεις για την ταυτοποίηση γενετικού υλικού σε σύντομο
χρονικό διάστημα (Bruijns et al., 2016). Σημαντική ήταν η κατασκευή μιας
φορητής συσκευής για τη συλλογή βιολογικών υγρών από την σκηνή του
εγκλήματος, που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση αίματος, σάλιου, σπέρματος
και ούρων. Κάθε κανάλι έχει ενσωματωμένα αντιδραστήρια για χρωματομετρικό
προσδιορισμό, που μπορούν να διαβαστούν με γυμνό μάτι ή να εντοπιστούν,
χρησιμοποιώντας την κάμερα κινητού τηλεφώνου (Chromartie et al., 2019). Η
εργαστηριακή εγκληματολογία στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πολύ και οι
διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κρατικό χημείο αλλά και σε ιδιωτικά
εργαστήρια.
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Φαρμακευτικές Επιστήμες
Οι φαρμακευτικές επιστήμες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παγκόσμια
έρευνα και βιομηχανία. Προσφέρουν θεραπείες, βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής
και παρατείνουν, σε πολλές περιπτώσεις, το όριο ηλικίας των ασθενών (de Lyra et
al. 2007). Οι ανάγκες για γρήγορες μεθόδους και χαμηλότερο κόστος κατά τη
διάρκεια ανάπτυξης καινούργιων φαρμάκων οδήγησαν στην εφαρμογή μικρορευστομηχανικών διατάξεων (Nys and Fillet, 2018). Ο μεταβολισμός των φαρμάκων
αποτελεί σημαντικό τομέα στην ανάπτυξη καινούργιων φαρμάκων, διασφαλίζοντας
την απαραίτητη ποιότητα και ασφάλεια. Μεταφέροντας ηλεκτροχημικές μεθόδους
σε μικρορευστομηχανικές διατάξεις, τοξικοί μεταβολίτες ανιχνεύονται σε μερικά
λεπτά και χωρίς την χρήση πειραματόζωων. Το 2016 δημοσιεύτηκε διάταξη μιας
χρήσης που κόστιζε μόλις 5 στερλίνες και συνδυαζόταν απευθείας με τη
φασματομετρία μάζας (Mass Spectrometry) (Vasiliadou et al., 2016). Η
προτεινόμενη τεχνική είναι εύκολη στην χρήση, δεν επιτρέπει μολύνσεις και έχει
πιθανές εφαρμογές στη μείωση της χρήσης των πολυδάπανων in vitro και in vivo
μεθόδων. Ακόμη, όμως, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν πρακτική εφαρμογή στην
φαρμακοβιομηχανία.
Το Μέλλον της Μικρορευστομηχανικής στην Ελλάδα
Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις μπορούν να φέρουν μια νέα πνοή καθώς
και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι οικονομικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την
χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει αισθητά τους τομείς της έρευνας και της
υγείας που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για την εξέλιξη και την ευημερία
μιας κοινωνίας. Η εφαρμογή της μικρορευστομηχανικής στην Ελλάδα μπορεί να
προωθήσει την ελληνική έρευνα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ερευνητικά
έργα σε ελληνικά πανεπιστήμια, που απαιτούν ακριβά αντιδραστήρια και
τεχνολογίες στους τομείς της ιατρικής, της φαρμακευτικής και των θετικών
επιστημών, μπορούν να εκπονηθούν πιο εύκολα και με χαμηλότερο κόστος,
χρησιμοποιώντας ένα ελεγχόμενο μικροσκοπικό περιβάλλον.
Σημαντική θα είναι η μελλοντική εφαρμογή τους στην ιατρική για ταχύτερη
διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών καθώς και έκτακτων αναγκών εκτός
εργαστηρίου. Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σαν διαγνωστικά εργαλεία για διάφορες ασθένειες σε περιοχές με περιορισμένη
πηγή πόρων ή μη υπάρχουσα υγειονομική περίθαλψη. Σημαντική συμβολή
μπορούν να διαδραματίσουν και στην φαρμακευτική βιομηχανία, εξυπηρετώντας
τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων. Εξαιρετική είναι
και η χρήση των διατάξεων στην εξιχνίαση εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα
στην ανάλυση της σκηνής του εγκλήματος.
Η μικρορευστομηχανική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση για σκοπούς διδασκαλίας στα εργαστήρια χημείας και βιολογίας. Οι
μαθητές θα έρθουν σε επαφή με μια νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται ήδη στα
πανεπιστήμια, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών με καινοτόμα
εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να
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κατασκευάσουν διατάξεις από απλά υλικά για την μελέτη βασικών αρχών της
χημείας, όπως για παράδειγμα τις βάσεις, τα οξέα, τα άλατα και το pH.
Tο Πανεπιστήμιο του Hull στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε διοργανώσει, με
μεγάλη επιτυχία, ένα φεστιβάλ επιστημών, όπου μαθητές ηλικίας 13-14 ετών
είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μικρορευστομηχανικές διατάξεις από
σοκολάτα (chocolate chips), μαθαίνοντας έτσι την επιστήμη της μικρορευστομηχανικής με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο (Esfahani et al., 2016). Επίσης,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα
της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις
της, όπου απαιτείται προετοιμασία για το γυμνάσιο.
Συμπεράσματα
Η μικρορευστομηχανική είναι μια σύγχρονη επιστήμη με πολλά υποσχόμενες
πρακτικές εφαρμογές στην Ελλάδα. Ένας τομέας που θα φέρει άνθηση στην
έρευνα, την εκπαίδευση, την υγεία και την φαρμακοβιομηχανία. Ο απότερος
στόχος είναι η ενσωμάτωση όλων των εργαστηριακών μεθόδων έτσι ώστε να
δημιουργηθούν ολοκληρωμένες φορητές διατάξεις, εφαρμοσμένες και εκτός του
εργαστηρίου.
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Microfluidics:
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Microfluidic engineering is a modern branch that combines science with
engineering; an innovative technology with future practical applications
in the Greek academy and industry. In particular, microfluidics studies
the handling of fluids in small channels (micro or nano scale), thus
allowing the integration of conventional biological and chemical
methods. Microfluidic devices offer many advantages such as 1) low
volume of reagents 2) fast chemical reactions and 3) lower cost. The
application of microfluidic engineering in Greece can promote Greek
research nationally and globally, offer rapid diagnosis and prognosis of
diseases, higher education and ensure the quality and safety of drugs in
the pharmaceutical industry.
Keywords: microfluidics, drug quality, drug safety, disease diagnosis,
disease prognosis
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Σύντομο Άρθρο
Η Σπαρτιάτισσα Μάνα
Δέσποινα Ν. Κούτσαρη
π. Διευθύντρια
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελλάδα
Η γενναία και ρωμαλέα Σπαρτιάτισσα Μάνα υπήρξε το βάθρο της ανδρικής
ανδρείας, ο θεματοφύλακας του σπαρτιατικού μεγαλείου, η τιμωρός του δειλού.
Οι Σπαρτιάτισσες ήταν οι μόνες Ελληνίδες που φημίζονταν στην αρχαιότητα ως
μητέρες και χρησίμευαν ως παράδειγμα σε μεταγενέστερες ιστορικές περιόδους.
Ο ρόλος της υπαγορευόταν από το ύψιστο ιδεώδες της Σπάρτης, που ήταν η
γέννηση και η ανατροφή υγιών και γενναίων απογόνων που θα υπηρετούσαν
απόλυτα την πατρίδα. Γύρω από το ιδεώδες αυτό αναπτύσσονταν όλη η ζωή της,
η αγωγή της, η διατροφή της, η επιλογή του πατέρα του οποίου ιδανική ηλικία
ήταν τα τριάντα έτη. Η ηλικία γάμου που ήταν μετά τα δέκα οκτώ έτη όταν
τελείωνε η δημόσια εκπαίδευση και με ολοκληρωμένο σώμα και ψυχική
ωρίμανση μπορούσε να ανταποκριθεί σε μία γερή εγκυμοσύνη και τις οδύνες του
τοκετού.
Στην Αθήνα συνηθίζονταν οι γάμοι από την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών.
Σήμερα, μπορούμε απερίφραστα να πούμε ότι το «Μολών Λαβέ», που είπε ο
βασιλιάς Λεωνίδας στον Ξέρξη στις Θερμοπύλες, ήταν η λακωνική έκφραση
όλων εκείνων των αρετών που δίδασκε η σπαρτιατική αγωγή και η μάνα είχε
ταχθεί να είναι θεματοφύλακάς τους. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, όταν
γεννούσε, έπλενε το παιδί της με κρασί για να επιβεβαιωθεί ότι ήταν γερό και άξιο
να το προσφέρει στη σπαρτιατική κοινωνία και το μεγάλωνε χωρίς σπάργανα για
να αναπτύσσονται καλύτερα τα μέλη και η μορφή του. Αντίθετα με αυτά που
γίνονταν στη Σπάρτη, στην Αθήνα τύλιγαν τα νεογέννητα με σπάργανα έως δύο
ετών. Στη συνέχεια, ο πατέρας ανελάμβανε να φέρει το παιδί στη λέσχη των
φυλετών για να πιστοποιηθεί η αρτιμέλειά του και η ικανότητά του να ζήσει και
να είναι ωφέλιμο στην κοινωνία των «Όμοιων». Μέχρι την ηλικία των επτά ετών
το μεγάλωνε με το σκληρό πατροπαράδοτο σπαρτιατικό τρόπο, ώστε στη
συνέχεια να ενταχθεί στο σύστημα της αυστηρής δημόσιας αγωγής που
προβλεπόταν για τα αγόρια και τα κορίτσια. Αξιοσημείωτο είναι ότι έτρεφαν τα
παιδιά έτσι ώστε ποτέ να μην είναι γεμάτα τα στομάχια τους, για να εθίζονται
στην πείνα και να αντέχουν τις κακουχίες κατά τον πόλεμο. Σήμερα, όταν
σκεφτόμαστε τη Σπαρτιάτισσα Μάνα, η πρώτη φράση που μας έρχεται στο νου
είναι το λακωνικό «ταν ή επί τας», που σημαίνει με αυτήν ή επί αυτής (της
ασπίδας). Με τη φράση αυτή η μάνα παρέδιδε στο γιό της την ασπίδα, το κυρίως
αμυντικό όπλο του πολέμου, όταν πλέον είχε ολοκληρώσει τη δημόσια πολεμική
αγωγή του και ήταν έτοιμος για τη μάχη. Η εντολή ήταν σαφής. Ο πολεμιστής
έπρεπε να μείνει στη θέση του πολεμώντας με την ασπίδα και το δόρυ του, μέχρι
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τη νίκη ή τον τιμημένο θάνατο. Δειλία και σκέψη υποχώρησης δεν ήταν
επιτρεπτές.
Η σημασία της σταθερής παραμονής στη συγκεκριμένη θέση ενός πολεμιστή
μπορεί να γίνει αντιληπτή, αν ληφθεί υπόψη ότι από τα μέσα του έβδομου αιώνα
η Σπάρτη υιοθέτησε τη φάλαγγα των οπλιτών-πολιτών ως σχηματισμό για τη
διεξαγωγή του πολέμου. Η νίκη δεν στηριζόταν πλέον στην ατομική προσπάθεια
και ικανότητα αλλά στις συλλογικές κινήσεις των οπλιτών. Οι οπλίτες βάδιζαν
στη μάχη απολύτως στοιχισμένοι με δυνατότητα τάχιστης σύνταξης και
ανασύνταξης, κρατώντας στο δεξί χέρι το δόρυ και στο αριστερό την ασπίδα. Με
αυτό τον τέλειο σχηματισμό η δειλία και υποχώρηση κάποιου έθετε σε κίνδυνο τη
συνοχή της φάλαγγας και επομένως τη νίκη.
Στο σημείο αυτό, θα σταθώ στο πόσο ισχυροί ήταν οι θεσμοί της πόλης στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς της μάνας. Οι θεσμοί διαμόρφωναν συνειδήσεις
που στέκονταν πιο πάνω από το έμφυτο μητρικό ένστικτο. Όλη η σπαρτιατική
κοινωνία, με πρωτοπόρο τη μάνα, θα έστεκε τιμωρός στο δειλό. Δεν θα αρκείτο
μόνο στην απόδοση του τίτλου του δειλού, όπως συνηθιζόταν στις άλλες πόλεις,
χωρίς άλλες συνέπειες στην καθημερινή ζωή του. Όσους δείλιαζαν στη μάχη, τους
ονόμαζαν «τρέσαντες». Αυτοί δεν αποκλείονταν μόνον από κάθε αξίωμα, αλλά
θεωρείτο ατιμία, ακόμα και να τους δώσει κάποιος γυναίκα από την οικογένειά
του ή να πάρει γυναίκα από την οικογένειά του. Στη Σπάρτη ο καθένας ντρεπόταν
να είναι «ομόσκηνος» ή «συγυμναζόμενος» με το δειλό ο οποίος έμενε έξω από
κάθε ομαδική εκδήλωση, περιφερόταν βρόμικος και περιφρονημένος στο δρόμο
φορώντας τριμμένα ρούχα, βαμμένα σκούρα και ξύριζε μόνο ένα μέρος από τα
γένια αφήνοντας το άλλο αξύριστο. Στο δρόμο έπρεπε να παραμερίσει για να
περάσουν οι άλλοι, έπρεπε να «προσηκώνεται» ακόμη και στους νεότερούς του,
δεν επιτρεπόταν να μετέχει στις ιεροτελεστίες, ενώ πλήρωνε πρόστιμο ανανδρίας
και ξυλοκοπείτο σε αρκετές περιπτώσεις για ασήμαντες αφορμές. Ακόμη η
ανανδρία είχε επιπτώσεις και στην οικογενειακή του ζωή, οι κόρες και η γυναίκα
του δεν τολμούσαν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο, ώστε και αυτές να δοκιμάζουν
τις συνέπειες της δειλίας. Η γυναίκα του μπορούσε να τον εγκαταλείψει και να
μείνει εντελώς μόνος και περιφρονημένος. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι ήταν
προτιμότερος ο θάνατος κατά την μάχη παρά η «ντροπιασμένη» ζωή, διότι η
ανδρεία εξασφάλιζε την ευτυχία, η δε δειλία τη δυστυχία. Από τα παραπάνω
γίνεται σαφές πόσο επιτακτική ήταν η ανάγκη να είναι ο Σπαρτιάτης ανδρείος και
πόσο αυτό αποτελούσε παγιωμένη κοινωνική αντίληψη που την επέβαλλε και τη
συντηρούσε η μάνα. Η αξιολόγηση της ζωής της μάνας κρινόταν από την ανδρεία
του παιδιού που γέννησε, αφού η τυχόν δειλία του θα διασάλευε τη συνοχή της
κοινωνίας των «Ομοίων» και θα έθετε σε κίνδυνο την ομάδα των πολεμιστών. Για
τη μάνα, λοιπόν, καθίστατο ύψιστο κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας στο ρόλο της η
αντρειοσύνη ή όχι του παιδιού της. Η μάνα πρώτη θα σήκωνε το βαρύ πέλεκυ της
τιμωρίας στην περίπτωση ανανδρίας.
Το πρότυπο αυτό ανταποκρινόταν σε μια εποχή κατά την οποία η συμμετοχή
του πολίτη στη ζωή της πόλης όφειλε να είναι ολοκληρωτική. Η πόλη εξέφραζε
μια ομαδική ζωή που επηρέαζε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οικογενειακές,
κοινωνικές, πολιτικές και θρησκευτικές. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία
άλλο τέτοιο παράδειγμα μάνας με τόσο βαθιά συνείδηση ευθύνης έναντι του
συνόλου ώστε να κάνει τέτοια υπέρβαση στην έμφυτη μητρική αγάπη. Ο θρύλος
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θέλει τη Μάνα Σπαρτιάτισσα να ρωτά πρώτα «…πώς τα πάει η πατρίδα…» και
όχι το παιδί της, και μόνη της να επιβάλλει την πρέπουσα τιμωρία στο γιο της,
όταν αντιλαμβανόταν ότι δείλιασε και υποχώρησε εμπρός στον εχθρό. Μετά την
ήττα της Σπάρτης από τους Θηβαίους στα Λεύκτρα (371 π.Χ.) «…οι συγγενείς
εκείνων που σωθήκαν, σαν να πενθούσαν έμειναν στα σπίτια τους με τις γυναίκες
τους. Κυρίως όμως έπρεπε να ιδή κανείς και να ακούσει τις γυναίκες. Εκείνη που
περίμενε ζωντανό τον γιο της ήταν σκυθρωπή και σιωπηλή, ενώ οι γυναίκες που
οι γιοι τους είχαν σκοτωθεί γυρνούσαν στα Ιερά και βάδιζαν κρατώντας η μία την
άλλη αγέρωχες και περήφανες…». Συμπληρωματικά, ο Αιλιανός αναφέρει ότι οι
μάνες θρηνούσαν μυστικά όταν το σώμα του γιου τους έφερε τα περισσότερα
τραύματα στην πλάτη, που σήμαινε ατιμωτική υποχώρηση. Τα παρακάτω
αποφθέγματα που μας διαφύλαξε ο Πλούταρχος, και δεν είναι τα μοναδικά,
σκιαγραφούν πλήρως τη δύναμη της Σπαρτιάτισσας Μάνας:










Η Δαμάτρια η Σπαρτιάτισσα, όταν πληροφορήθηκε ότι ο γιος της ήταν
δειλός και ανάξιος στη μάχη, επιστρέφοντας τον σκότωσε και στον τάφο
του έγραψε: «Τον παραβάντα τους νόμους τον σκότωσε η μάνα του
Δαμάτρια. Η Λακεδαιμόνια τον Λακεδαιμόνιο».
Και άλλη Λακεδαιμόνια σκότωσε τον γιο της που λιποτάκτησε ως ανάξιο
της πατρίδας, λέγοντας: «Δεν είναι δικό μου βλαστάρι». Στον τάφο
έγραψε: «Πήγαινε, κακό βλαστάρι, στο σκοτάδι, που από απέχθεια για
σένα, ο Ευρώτας δεν ρέει ούτε καν για ελάφι δειλό. Άθλιε σκύλε,
τιποτένιε, πήγαινε επιτέλους στον Άδη, πήγαινε, τον ανάξιο της Σπάρτης
είναι σαν να μην τον γέννησα».
Η μάνα οδηγείται σε αυτήν τη συμπεριφορά έχοντας την πεποίθηση ότι το
παιδί που γέννησε δεν ανήκε σ’ αυτή, αλλά στην πατρίδα. Έτσι, εάν
πέθαινε στη μάχη, έλεγε: «Τον δειλό ας κλαίνε. Εγώ παιδί μου σ’ έθαψα
αδάκρυτη διότι είσαι και δικός μου και της πατρίδας».
Όταν κάποια Λακεδαιμόνια που στεκόταν έξω από την πόλη για να μάθει
τι έκαναν οι 5 γιοι της στη μάχη ερώτησε «τι έγινε με τη μάχη;» και την
πληροφόρησαν ότι ήταν νικηφόρος αλλά τα παιδιά της φονεύθηκαν,
απάντησε «έτσι δέχομαι τον θάνατο των παιδιών μου».
Η υπερήφανη, ευφυής μάνα του γενναίου στρατηγού Βρασίδα, η
Αρχιλεωνίς, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του στη μάχη, ρώτησε αν ο
γιος της πέθανε με τρόπο ωραίο και αντάξιο της Σπάρτης. Όταν της
έπλεκαν το εγκώμιο και τον χαρακτήρισαν άριστο, είπε: «Ξένοι, σωστός
κι ενάρετος ήταν ο γιος μου, η Λακεδαίμων όμως έχει άνδρες πολύ
ανώτερους απ’ αυτόν».

Η κοινωνία τιμούσε τη Σπαρτιάτισσα Μάνα με το να της αναγνωρίσει το
δικαίωμα να δώσει η ίδια την ασπίδα στο γιο της. Με την τελετουργική αυτή
παράδοση η μάνα τίθετο θεματοφύλακας των θεσμών και συγχρόνως αποκτούσε
ένα σημαντικό ρόλο άτυπης εξουσίας που της προσέδιδε κύρος και σεβασμό και
διακριτή θέση στην κοινωνία. Η Πολιτεία μεριμνούσε για τη δημιουργία ενός
«πρότυπου μοντέλου μάνας» και η μέριμνα αυτή εκδηλωνόταν εξ αρχής με τη
δημιουργία και καθιέρωση των προϋποθέσεων γέννησης τέκνων από άξιους
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Κούτσαρη: Η Σπαρτιάτισσα Μάνα

γονείς. Οι νεαρές Σπαρτιάτισσες και μελλοντικές μανάδες εντάσσονταν στο
σύστημα της δημόσιας αγωγής, που περιλάμβανε εξαντλητική γυμναστική και
άθληση ακόμη και σε ανδρικά αθλήματα καθώς επίσης την εκμάθηση της
πατροπαράδοτης σοφίας. Ο τρόπος της αγωγής ήταν το αποτέλεσμα μιας
συνειδητής και στοχευμένης επιλογής της Πολιτείας. Όταν ρώτησαν το Λυκούργο
γιατί καταπονούσε τα σώματα των κοριτσιών, απάντησε ότι:
«…το ρίζωμα αυτών που θα γεννηθούν, αφού πιάσει μέσα σε γερά σώματα,
θα βλαστήσει σωστά και οι ίδιες ρωμαλέες θα υπομένουν εύκολα τις γέννες
και θα αγωνίζονται με επιτυχία απέναντι στις ωδίνες του τοκετού, αλλά και
αν παραστεί ανάγκη, θα μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τα
παιδιά και την πατρίδα τους…».
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στην οργάνωση της σπαρτιατικής κοινωνίας
δεν επαφίετο τίποτα στην τύχη του, αλλά τα πάντα λειτουργούσαν με
συγκεκριμένο τρόπο που στόχευε στην εξυπηρέτηση του κοινού καλού. Η γνώση
των περιπτώσεων «της μητέρας τιμωρού» δε θα πρέπει να μας οδηγήσει στην
εσφαλμένη άποψη ότι η Σπαρτιάτισσα Μάνα ήταν αποστερημένη της αγάπης για
το παιδί της, το υψηλό φρόνημα του οποίου τη γέμιζε υπερηφάνεια και διάθεση
αυτοθυσίας. Αρκεί να σκεφτούμε τις μανάδες των δύο τελευταίων αναμορφωτών
βασιλιάδων της Σπάρτης, του Άγιδος Δ΄ και του Κλεομένη Γ΄, που θυσίασαν τις
μεγάλες περιουσίες τους και τελικά και τη ζωή τους για την επιτυχία των
εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων των παιδιών τους. Τελειώνοντας, θα σταθούμε
στην υπερήφανη απάντηση της Λάκαινας μάνας προς μία γυναίκα από την Ιωνία
που υπερηφανευόταν για τα πολυτελή της ρούχα. Η Λάκαινα, δείχνοντάς της τους
καλοαναθρεμμένους τέσσερις γιους της, είπε:
«…Τέτοιου είδους πρέπει να είναι τα κατορθώματα της σωστής και ενάρετης
μάνας και γι’ αυτά πρέπει να υπερηφανεύεται και να παινεύεται…»
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Σύντομο Άρθρο
Ελληνικός Τουρισμός:
Κλειδί για την Άμεση Οικονομική Ανάκαμψη
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
Πρόεδρος
Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας
Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Φέτος ο τουρισμός θα μπορέσει να
ανασύρει την ελληνική οικονομία από τα τάρταρα που την γκρέμισε η πανδημία.
Η παγκόσμια λανθάνουσα ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι
τεράστια. Ο κρίσιμος προσδιοριστικός παράγοντας είναι το εμβόλιο, το οποίο,
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, φαίνεται να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σ’
αυτή την περίπτωση, με ένα «πιστοποιητικό εμβολιασμού» ανά χείρας, θα
μπορέσουν οι αλλοδαποί τουρίστες να επισκεφτούν την Ελλάδα με ασφάλεια. Αν
και απαιτεί κάποιο χρόνο, αυτό το «διαβατήριο» μπορεί να αποκτηθεί εγκαίρως
απ’ όλους εκείνους που επιθυμούν να επισκεφτούν την Ελλάδα μέσα στο 2021.
Μόνο έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί μέρος της μεγάλης ζημιάς που υπέστη ο
ελληνικός τουρισμός το 2020.
Η Τουριστική Ζημιά του 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (βλ. Πίνακα), το 2020
ήταν καταστροφικό για τον ελληνικό τουρισμό. Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 4,3
δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 18,2 δισεκατομμυρίων το 2019, μία τεράστια ζημιά
της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μεγαλύτερη ζημιά έγινε το δεύτερο
τρίμηνο του 2020, που τα έσοδα αντιστοιχούσαν μόνο στο 3,01% των εσόδων του
2019. Με την χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό, ο τουρισμός, στο τρίτο
τρίμηνο του 2020, πήρε μία μικρή ανάσα αλλά και πάλι τα έσοδα του τρίτου
τριμήνου αποτελούσαν μόνο το 27,37% των εσόδων του αντίστοιχου τριμήνου
του 2019. Ανάλογα με το τρίτο τρίμηνο ήταν και οι εισπράξεις του τέταρτου
τριμήνου του 2020.
Οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών μειώθηκαν το 2020 σε 7,4
εκατομμύρια από 34 εκατομμύρια που ήταν το 2020.

149

Τόμ. 1, Τεύχ. 1

Παπανίκος: Ελληνικός Τουρισμός: Κλειδί για την Άμεση...

Ο Ελληνικός Τουρισμός θα Βγει Νικητής, Αλλά δεν Φθάνει
Με δεδομένο το εμβόλιο, το 2021 αναμένεται να είναι μία καλή χρονιά για
τον ελληνικό τουρισμό. Σε όρους μάρκετινγκ, το επώνυμο προϊόν «Ελλάδα»
κατάφερε να αυξήσει την αξία του λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε
η πανδημία σε σχέση με άλλες χώρες. Ο αλλοδαπός εν δυνάμει επισκέπτης βλέπει
ότι οι επιπτώσεις του θανατηφόρου ιού είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με άλλες
χώρες και αυτό του δίνει μία επιπρόσθετη σιγουριά ότι η Ελλάδα είναι ένας
ασφαλής προορισμός για τουρισμό το 2021.
Ωστόσο, δεν φθάνει μόνο αυτό. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι ο τουρισμός
αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Μία ατμομηχανή, για να
συμφέρει η λειτουργία της, θα πρέπει να σέρνει όσο το δυνατόν πιο πολλά
βαγόνια. Αν μόνη της γυρίζει από εδώ και από εκεί με άδεια βαγόνια, τα οφέλη θα
είναι λίγα και πρόσκαιρα.
Πίνακας. Τουριστικές Εισπράξεις και Επισκέπτες, 2019-2020
Τρίμηνο
Έτους
2019.I
2019.II
2019.III
2019.IV
Σύνολο
2019
2020.I
2020.II
2020.III
2020.IV
Σύνολο
2020

Εισπράξεις
(σε εκατ. €)
746,5
4.667,2
10.693,4
2.071,7

2020/2019
%

18.178,8
593,3
140,4
2.926,4
620,3

Επισκέπτες
(χιλιάδες)
1.969,0
8.191,8
1.8633,1
5.210,7

2020/2019
%

34.004,6
79,48%
3,01%
27,37%
29,94%

4.280,4

1.848,2
349,4
3.973,2
1.227,5

93,86%
4,26%
21,32%
23,56%

7.398,1

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (Έρευνα Συνόρων)

Να δώσω δύο παραδείγματα που αποτελούν τα διαχρονικά διαρθρωτικά
προβλήματα του ελληνικού τουρισμού. Πρώτον, αν ο αλλοδαπός τουρίστας
καταναλώνει αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται από εισαγωγές, τότε η
ατμομηχανή πάνω στις ράγες σέρνει ξένα βαγόνια και όχι ελληνικά. Οι μεγάλες
προσπάθειες κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων, λ.χ. το ελληνικό πρωινό, δεν
είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα «βραχιολάκια» αποτελούν «χειροπέδες»
που δεν επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών από τον
τουρισμό.
Δεύτερον, η «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας τις περισσότερες μέρες
του χρόνου σέρνει άδεια βαγόνια. Δυστυχώς, ο ελληνικός τουρισμός υποφέρει
από τον ιό της εποχικότητας. Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες πολλών φορέων
του τουρισμού δεν έχουν βρει το εμβόλιο για αυτό τον χειμωνιάτικο ιό.
Το πρόβλημα της πανδημίας φαίνεται να λύνεται. Για τα άλλα δύο προβλήματα
του ελληνικού τουρισμού δεν φαίνεται λύση στον ορίζοντα.
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Βιβλιοπαρουσίαση
«Δεν Έχω Πατρίδα - Έχω τον Τόπο μου». Ρωμιοί της
Πόλης: Χώρος - Μνήμη - Τελετουργίες της Νουρντάν
Τουρκέρ*
Ουτκού Οζέρ
Ερευνήτρια, Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας &
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύτηκαν
σειρά βιβλίων που φωτίζουν ανεπιθύμητα
ζητήματα από την πρόσφατη ιστορία της
σύγχρονης Τουρκίας. Μερικά από αυτά τα
βιβλία προήλθαν ως αποτέλεσμα μακρών
και λεπτομερών ερευνών που βασίζονται
σε έρευνα αρχείων. Κάποια άλλα
βασίζονται στις αφηγήσεις εκείνων που
παρακολούθησαν αυτά τα γεγονότα. Ένα
τέτοιο βιβλίο είναι το Δεν έχω πατρίδα έχω τον τόπο μου. Ρωμιοί της Πόλης:
Χώρος - Μνήμη - Τελετουργίες της
Νουρντάν Τουρκέρ που δημοσιεύτηκε το
2015 από το «İletişim Yayınları». Το
βιβλίο εκδόθηκε το 2018 στα ελληνικά
από τις Εκδόσεις Πατάκη και το 2020 στα
Αγγλικά από τον Peter Lang.
Το βιβλίο της Τουρκέρ βασίζεται στις
διδακτορικές της σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία. Η συγγραφέας
αποσκοπούσε στο να εξετάσει τη σχέση μεταξύ ταυτότητας και διαφόρων
τελετουργιών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον τουρκικό και στον ελληνικό τίτλο
των βιβλίων, έχοντας και οι δύο τον υπότιτλο, «Τόπος - Μνήμη - Τελετουργία».
Ωστόσο, η αγγλική έκδοση αντικατέστησε τις «τελετουργίες» με τη
«μετανάστευση» στον τίτλο. Η μελέτη περίπτωσης της συγγραφέα είναι οι
ελληνικές ορθόδοξες τελετουργίες ως μέρος της ταυτότητας των Ελλήνων ή
αλλιώς Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, οι περισσότεροι από τους οποίους τώρα
κατοικούν στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα. Η συγγραφέας διεξήγαγε μια
σειρά συνεντεύξεων με τα μέλη αυτής της κοινότητας στην Αθήνα και την
Κωνσταντινούπολη μεταξύ 2010 και 2012.
*

Στην παρούσα παρουσίαση χρησιμοποιήθηκε η τουρκική έκδοση του βιβλίου: Türker, Ν.
(2015) Vatanım Yok Memleketim Var İstanbul Rumları: Mekan - Bellek – Ritüel. Istanbul:
İletişim Yayınları.

151

Τόμ. 1, Τεύχ. 1
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Το βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο με
τίτλο «Ανθρωπολογικό Ταξίδι» αφηγείται το ταξίδι του βιβλίου και του
συγγραφέα. Είναι ένα μεθοδολογικό κεφάλαιο, αλλά σε αντίθεση με τα
περισσότερα μεθοδολογικά κεφάλαια, είναι γραμμένο με τρόπο που σε κάνει να
θέλεις να το διαβάσεις και όχι απλώς να το παραλείψεις. Εδώ η συγγραφέας λέει
με ειλικρίνεια το δικό της ταξίδι συγγραφής του βιβλίου, μαζί με τη σχετική
βιβλιογραφία της κοινωνικής ανθρωπολογίας και συγκεκριμένα τη μεθοδολογία
επιτόπιας εργασίας.
Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου ονομάζεται, πολύ εύστοχα, «Η Μνήμη της
Πόλης». Η Πόλη εδώ αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ο χώρος, ο
οποίος αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου. Υπό μία έννοια έπειτα από το δικό της
ταξίδι και σε αυτό το βιβλίο, η συγγραφέας εξιστορεί το ταξίδι της Πόλης. Σε
αυτό το κεφάλαιο, η συγγραφέας δίνει το ιστορικό υπόβαθρο της
Κωνσταντινούπολης και του ελληνικού πληθυσμού της από τα Βυζαντινά χρόνια
έως περίπου τη δεκαετία του 1970, όταν η Πόλη είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος
αυτού του πληθυσμού. Συνοψίζονται τα γεγονότα που οδήγησαν στη
μετανάστευση των Ελλήνων και συνεπώς σε μια απότομη δημογραφική αλλαγή
στον πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης, η εκστρατεία «Πολίτης, μίλα
Τούρκικα!», η συγκέντρωση μη μουσουλμάνων ανδρών ηλικίας μεταξύ 25 και 45
ετών που διαμένουν στην Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη και η αποστολή τους
σε στρατόπεδα εργασίας στην Ανατολία το 1941, ο φόρος πλούτου το 1942, τα
γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955, και οι απελάσεις του 1964. Το κεφάλαιο
είναι ενημερωτικό για τους αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο που συνδέεται με
τα επόμενα κεφάλαια, όπου αυτή η ιστορία επαναδιατυπώνεται καθώς λαμβάνει
χώρα στις αναμνήσεις των ανθρώπων.
Από αυτό το σημείο και πέρα, η συγγραφέας αφηγείται το ταξίδι των Ρωμιών
της Κωνσταντινούπολης. Στην πραγματικότητα τους επιτρέπει να το λένε οι ίδιοι
ή εφιστά «την προσοχή στις φωνές εκείνων που [εκείνη] πήρε συνέντευξη», όπως
το ορίζει (Türker, 2015, 35). Επιτυγχάνει σε αυτήν την προσπάθεια της και το
βιβλίο με πολλούς τρόπους γίνεται η φωνή των ανθρώπων που είχαν πολλά να
πουν αλλά έμειναν σιωπηλοί όλα αυτά τα χρόνια. Η εμπιστοσύνη που έχουν στην
συγγραφέα είναι εμφανής από τη στιγμή που της ανοίγονται. Οι συνεντεύξεις
κατανέμονται στα επόμενα τρία κεφάλαια. Το πρώτο από αυτά τα κεφάλαια έχει
τίτλο «Όντας Έλληνες Ορθόδοξοι» και η συγγραφέας εξετάζει τα εθνικά,
γλωσσικά και θρησκευτικά σύνορα/δεσμούς αυτής της ταυτότητας. Ακολουθεί το
κεφάλαιο με τίτλο «Μετανάστευση» και εδώ η συγγραφέας ασχολείται με τον
ακούσιο χαρακτήρα των ελληνικών αναχωρήσεων από την Κωνσταντινούπολη
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα. Το τελευταίο μέρος
ονομάζεται "Χώρος και Μνήμη". Ο εν λόγω «χώρος-χώρος» είναι φυσικά η
Κωνσταντινούπολη, ως ένα «ιερό» μέρος για τους Έλληνες, από όπου
προέρχονται, όπου ήταν εδώ και χίλια χρόνια, όπως εξέφρασε ένας από τους
ερωτηθέντες (Türker, 2015, 234). Η «μνήμη» αναφέρεται σε ατομικές,
συλλογικές, πολιτιστικές αναμνήσεις, που πιθανότατα θα ξεχνιόντουσαν αν δεν
είχαν καταγραφεί σε αυτό το βιβλίο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο κάνει αυτές τις
αναμνήσεις και τους αφηγητές τους αθάνατους.
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Το βιβλίο θα ήταν μια σημαντική ανάγνωση από πολλές απόψεις και θα
προσελκύσει ακόμη και εκείνους που δεν ενδιαφέρονται ειδικά για τους Ρωμιούς
της Κωνσταντινούπολης. Πρώτα απ’ όλα αφορά τη μετανάστευση. Η πτυχή αυτή
μεταφέρεται στον τίτλο της αγγλικής έκδοσης του βιβλίου, η οποία δεν
περιλαμβάνεται, ούτε στην αρχική ούτε στην ελληνική έκδοση. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στο γεγονός ότι η μετανάστευση υπήρξε στην ημερήσια διάταξη του
κόσμου τα τελευταία χρόνια, λόγω της μαζικής μετανάστευσης των Σύριων, η
οποία θεωρήθηκε ως προσφυγική κρίση, την οποία αντιμετωπίζει και η Ελλάδα.
Οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, αν και αποκλείστηκαν από την ανταλλαγή
πληθυσμών του 1923, δεν μετανάστευσαν οικειοθελώς, όπως ορίζει η
συγγραφέας. Το γεγονός ότι «[ζούσαν] πάντα στην Κωνσταντινούπολη
γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα [αυτοί] θα πρέπει να φύγουν» (Türker, 2015, 172)
συνοψίζει ολόκληρη την εμπειρία. Πράγματι, η συγγραφέας αναφέρει, εκτός από
τις απελάσεις του 1964, ότι οι μεταναστεύσεις ήταν συνέπεια της αμφιβολίας, του
φόβου και του άγχους, όπως ορίστηκε από τους ερωτηθέντες και ότι η ένταση
αυτή που αυξάνεται από την πιθανότητα να επαναληφθούν τα γεγονότα του
παρελθόντος, ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη φυγή τους (Türker, 2015,
223). Παράλληλα με αυτό, το βιβλίο θα μπορούσε επίσης να διαβαστεί για να
κατανοηθεί η ψυχολογία των μειονοτήτων. Αυτή η ψυχολογία ορίζεται με λέξεις
όπως «δυσφορία», «δισταγμός», «ανησυχία», «άγχος» και «φόβος» στο βιβλίο.
Ένας από τους ερωτηθέντες το περιγράφει ως «μεταφέρουμε ανεξίτηλους φόβους.
Είναι μια μοναδική εμπειρία να ζεις ως μειονότητα» (Türker, 2015, 190).
Πάνω απ’ όλα, το βιβλίο είναι απαραίτητο να διαβαστεί, ειδικά από εκείνους
που θέλουν να κατανοήσουν την πραγματική φύση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, όχι αυτή μεταξύ των δύο κρατών αλλά αυτή μεταξύ των δύο ομάδων
ανθρώπων. Αυτή η πτυχή λείπει από τις περισσότερες αναλύσεις, πράγμα που τις
καθιστά ελλιπείς. Ένα άλλο πράγμα που θα ήταν ατελές χωρίς αυτή την πτυχή
είναι η ιστορία της Τουρκίας. Διαφορετικοί ερωτηθέντες αναφέρουν πολλές φορές
ότι οι Ρωμιοί δεν είναι «χρώμα» ή νοσταλγικό στοιχείο ανεξάρτητο από την
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της Τουρκίας. Με τα λόγια ενός Ρωμιού
της Κωνσταντινούπολης που ζει τώρα στην Αθήνα: «ένα εθνικό κράτος είναι μια
καταστροφή, ιδιαίτερα για τις κοσμοπολίτικες κοινωνίες. Και ήταν μια
καταστροφή για όλους, όχι μόνο για τους Ρωμιούς αλλά και για τους Τούρκους»
(Türker, 2015, 283).
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Βιβλιοπαρουσίαση
Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης για Κοινωνική
Δικαιοσύνη και Ισότητα: Κρίσιμες Προοπτικές Ηγεσίας
των Αντριάννα Κέζαρ και Τζούλι Πόσελτ
Έφη Παπουτσή Κρητικού
Καθηγήτρια & Πρόεδρος Τμήματος
Πανεπιστήμιο Νορθίστερν Ιλινόις, ΗΠΑ
Οι συγγραφείς (Adrianna Kezar & Julie
Posselt) αριστοτεχνικά μας καλούν να
αναλογιστούμε την οδυνηρή πραγματικότητα
της ανισότητας μεταξύ αρκετών παραγόντων
στην ανώτατη εκπαίδευση και ταυτόχρονα
παρέχουν στον αναγνώστη τα μέσα για την
υποστήριξη των προσπαθειών του για
κοινωνική δικαιοσύνη. Συλλέγουν κείμενα/
κεφάλαια και συζητούν για τους διοικητικούς
υπαλλήλους ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι
εφαρμόζουν την ίση μεταχείριση κατέχοντας
την εξουσία και τα προνόμια. Μέσω της
παροχής
πρακτικών και σημαντικών
συζητήσεων στο μείζον θέμα της κοινωνικής
δικαιοσύνης, οι συγγραφείς υποστηρίζουν
τους διοικητικούς υπαλλήλους στην όσο
καλύτερη εφαρμογή της
κοινωνικής
δικαιοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι
συντάκτες σημειώνουν ότι ο προβληματισμός και η κριτική σκέψη βοηθούν τη
διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν με κοινωνική δικαιοσύνη στις
προσλήψεις προσωπικού, την εποπτεία, τον προϋπολογισμό και τη λήψη
αποφάσεων. Επανεξετάζουν ιστορικά εμπόδια (π.χ. δυσανάλογη πρόσβαση και
συστηματική διανομή), προκλήσεις (ένα προσομοιάζον εταιρικό σύστημα) και
ένα πλαίσιο ισότητας/δικαιοσύνης για την ανώτατη εκπαίδευση (επτά
συνιστώσες).
Εισάγονται και αναλύονται επτά πρακτικές οι οποίες περιλαμβάνουν τους
ορισμούς της ισότητας και της δικαιοσύνης, την ορθή διοικητική πρακτική, τη
σοφία στην κρίση, την κριτική συνείδηση σχετικά με την εξουσία, τη γνώση του
εαυτού και της θέσης, την επικέντρωση στον φοιτητή και την καθημερινή άσκηση
της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η ισότητα περιλαμβάνει τη φυλή,
το φύλο, την κοινωνική τάξη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία και
άλλους παράγοντες. Η μακροπρόθεσμη σκέψη διαμέσου της ηθικής οπτικής με
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στόχο το κοινό καλό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γενικό πλαίσιο είναι η
πεμπτουσία της σοφίας στη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η κατανόηση της σχέσης
μεταξύ εξουσίας και ιεραρχίας είναι σημαντική στην κριτική συνείδηση. Η
θεώρηση της θέσης και της στάσης αναλύεται περαιτέρω στην κουλτούρα της
διοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η
τοποθέτηση των μαθητών στο επίκεντρο της σκέψης σχετικά με τις αποφάσεις και
τις πρακτικές, προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, σημειώνουν ότι οι
νέοι τρόποι σκέψης και πρακτικής σχετικά με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και
την εξουσία βοηθούν τη διοίκηση να αντισταθεί στις αρνητικές δυνάμεις και να
δημιουργήσει πιο δίκαιες πανεπιστημιακές πρακτικές.
Η κοινή διακυβέρνηση εξετάζεται ως μια σημαντική πτυχή του κοινού καλού
που σχετίζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η λήψη αποφάσεων
από πάνω προς τα κάτω σε πανεπιστημιακό επίπεδο έχει πρόσφατα διαβρώσει την
κοινή διακυβέρνηση. Οι διαφορετικές απόψεις είναι κρίσιμες για τη διαδικασία
κοινής διακυβέρνησης. Οι συγγραφείς συζητούν «συνειδητή δημόσια δέσμευση»,
«μετασχηματιστικό λόγο», «διεύρυνση του κύκλου» και «δυναμική
θεσμοποίηση» στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας μέσω
ενός οπτικού και εννοιολογικού μοντέλου/πλαισίου. Η πραγματοποίηση αλλαγών
στο σύστημα γίνεται με τη συλλογική λήψη αποφάσεων από τους υπεύθυνους,
λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές, τις ενέργειες και τα πιθανά αποτελέσματα.
Σημειώνουν ότι η αντιστροφή της εξουσίας αποτελεί φυσικό παράγοντα της
πολιτιστικής μεταστροφής.
Οι συγγραφείς εμβαθύνουν στο θεμελιώδες διοικητικό έργο μέσω του
διαλόγου για τον καθορισμό και την αλλαγή των προτεραιοτήτων, των
ανθρώπινων πόρων, των δεδομένων, της λογοδοσίας, και του πολιτισμού/δομής.
Αναλύουν επίσης την εισαγωγή των μαθητών και τα κριτήρια εισαγωγής τους.
Πολλαπλά κριτήρια συζητούνται υπό το πρίσμα των ίσων ευκαιριών για επιτυχία
μεταξύ των πιθανών μαθητών. Οι ποσοτικές μετρήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία
εφαρμογής και οι μη-γνωστικές/συναισθηματικές πτυχές των εισαγωγών
εξετάζονται περαιτέρω στη διερεύνηση ίσων ευκαιριών για τον καθένα χωριστά.
Δηλαδή, η πρόσβαση ή ο αποκλεισμός καθορίζονται από τις διαδικασίες
εισαγωγής και τη λήψη αποφάσεων. Συζητούνται επίσης τα κριτήρια και οι
διαδικασίες πρόσληψης και ευκαιριών του διδακτικού προσωπικού.
Επισημαίνονται οι προκαταλήψεις. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σκέψη για
πολλαπλά πλαίσια, ολιστική επισκόπηση, σημεία ελέγχου ισότητας, και την
εξέταση διαφορετικών δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων.
Οι δημιουργοί εξετάζουν επίσης στρατηγικά την ισότητα στη
χρηματοδότηση. Στην αφήγηση τονίζονται η χρηματοδότηση, η υποστήριξη, και
οι δαπάνες που συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο. Οι ίσες ευκαιρίες, τα
οικονομικά και το αποτέλεσμα συζητούνται εστιάζοντας στην απόδοση της
επένδυσης. Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αδικιών περιλαμβάνουν
θεσμικούς συμμάχους, προσεγγίσεις προϋπολογισμού χωρίς αποκλεισμούς, και
στρατηγικές περικοπών στον προϋπολογισμό. Οι συγγραφείς τονίζουν την
ευελιξία και την προσαρμοστικότητα ως θετικά διοικητικά χαρακτηριστικά και
υπογραμμίζουν τη σημασία της καθοδήγησης των περιθωριοποιημένων ομάδων.
Η δυναμική των σχέσεων εξουσίας αναλύεται διεξοδικά, καθώς
επαναπροσδιορίζονται η αξία και η καταλληλότητα που σχετίζονται με την
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ακαδημαϊκή διαδικασία έρευνας. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η εργασία
εξετάζονται ως προς τα προνόμια. Η διαχείριση των εγγραφών εξετάζεται επίσης
στη σφαίρα της δικαιοσύνης και της συμμετοχής. Τα αναλυτικά δεδομένα
χρησιμοποιούνται επίσης για την επισήμανση των ανισοτήτων που ενδέχεται να
εμφανιστούν. Οι πολιτικές και οι πρακτικές κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης
που αφορούν ανταγωνιστικές προοπτικές συζητούνται υπό το πρίσμα της
εφαρμογής, των εκτιμήσεων, της ευαισθητοποίησης, των πολιτικών και των
στρατηγικών. Τονίζονται επίσης ο "νεοφιλελευθερισμός" και η ισορροπία της
επαγγελματικής ζωής.
Το βιβλίο παραθέτει αυθεντικά παραδείγματα διοίκησης για το πώς να
γίνονται οι εκάστοτε προσλήψεις, η διαχείριση και η λήψη αποφάσεων. Οι
διοικητικοί υπάλληλοι προέρχονται από διάφορα ιδρύματα με διαφορετικούς
ρόλους προκειμένου να δώσουν πολλά ζωντανά παραδείγματα στον αναγνώστη.
Τα ερωτήματα που καθοδήγησαν τους διοικητικούς στις συζητήσεις τους
περιελάμβαναν, χωρίς όμως να περιορίζονται, στις εμπειρίες τους, την αντοχή
τους και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Το βιβλίο είναι ένα ισχυρό εργαλείο
για εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι έννοιες
είναι σημαντικές για τη δημιουργία προβληματισμού κατά την εκτέλεση
δραστηριοτήτων στην καθημερινή εργασία και για την ενίσχυση καθηγητών,
φοιτητών και της εν γένει πανεπιστημιακής κοινότητας.
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The Center for Foreign Investment
in Greece
The Center for Foreign Investment in Greece (CFIG) was
established in 2020 to promote inward investment to Greece by
providing education (consulting) and market research services
using the pool of academics and practitioners who are members
of the Athens Institute for Education and Research especially the
members of its Business, Economics and Law Division.
The center is an independent organization with a mission to
promote investment which are not based on any kind of
government support and are strictly (100%) export oriented.
Potential investors can benefit from the free services (legal,
accounting, managerial, financial etc.) of the CFIG if they meet
these two basic requirements. This is a non-government and nonprofit initiative to facilitate FDI in Greece by establishing a true
one stop shop.
According to the recent (2019) report by World Bank which ranks
countries in terms of governance stated that “The six composite
WGI measures are useful as a tool for broad cross-country
comparisons
and
for
evaluating
broad
trends
over
time. However, they are often too blunt a tool to be useful in
formulating specific governance reforms in particular country
contexts. Such reforms, and evaluation of their progress, need to
be informed by much more detailed and country-specific
diagnostic data that can identify the relevant constraints on
governance in particular country circumstances”. CFIG will
provide to potential investors such detailed Greek-specific
diagnostic data.

160

Athens Institute for Education and Research
A World Association of Academics and Researchers

14th Annual International Conference on Mediterranean Studies
29-31 March & 1 April 2021, Athens, Greece

The Center for European & Mediterranean Affairs organizes
the 14th Annual International Conference on Mediterranean
Studies, 29-31 March & 1 April 2021, Athens, Greece sponsored by
the Athens Journal of Mediterranean Studies. The aim of the
conference is to bring together academics and researchers from all
areas of Mediterranean Studies, such as history, arts, archaeology,
philosophy, culture, sociology, politics, international relations,
economics, business, sports, environment and ecology, etc. You may
participate as stream leader, presenter of one paper, chair a session or
observer. Please contact us by email at atiner@atiner.gr.
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19th Annual International Conference on History &
Archaeology: From Ancient to Modern
31 May & 1-3 June 2021, Athens, Greece
The History Unit of ATINER, will hold its 19th Annual
International Conference on History & Archaeology: From
Ancient to Modern, 31 May & 1-3 June 2021, Athens,
Greece sponsored by the Athens Journal of History. The aim of the
conference is to bring together scholars and students of all areas of
history, archaeology and other related disciplines. You may
participate as stream leader, presenter of one paper, chair of a session
or observer. Please contact us by email at atiner@atiner.gr.
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Athens Institute for Education and Research
A World Association of Academics and Researchers

9th Annual International Conference on Humanities & Arts in a
Global World, 3-6 January 2022, Athens, Greece

ATINER is organizing its 9th Annual International Conference on
Humanities & Arts in a Global World which will be held in Athens,
Greece on 3-6 January 2022 sponsored by the Athens Journal
of Humanities & Arts. This annual international conference offers an
opportunity for cross disciplinary presentations on all aspects of
humanities, arts and related disciplines including Art, Art History,
Classic, Education, Literature, Culture, Languages Linguistics, History,
Philosophy, Religious Studies etc. You may participate as stream leader,
presenter of one paper, chair of a session or observer. Please contact us
by email at atiner@atiner.gr.
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