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0 Όμηρος στην ελληνική εκπαίδευση του 18ου αιώνα 

Έ ν α σχεδίασμα 

"Ομηρε... 

ζώεις (Υ αϋτε θανών... 

[ Ιω. Τζέτζης, Εξήγ. Ιλ. 38 3-7] 

ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΤ, ΥΣΤΕΡΑ από είκοσι χρόνια παρουσίας μου 

στα συνέδρια αυτά, περνώ στη μεριά των ομιλητών. Σε μια συνεδρία κοι

νή για τους συνέδρους του διεθνούς συνεδρίου και για τους καθηγητές 

που παρακολουθούν τα Σεμινάρια της Μέσης Εκπαίδευσης αποφάσισα 

να παρουσιάσω ένα θέμα που νομίζω πως και τους ομηρολόγους θα εν

διαφέρει και τους μαχόμενους της εκπαίδευσης. Θα παρακολουθήσουμε 

την τύχη του Ομήρου τον 18ο αιώνα στα ελληνικά σχολεία που βρίσκον

ταν στον γεωγραφικό χώρο της οθωμανικής επικράτειας. Το θέμα αυτό 

εντάσσεται σε μια γενικότερη προβληματική: της τύχης των Ελλήνων 

τη μακρά εκείνη περίοδο που την έναρξη της τη συμβολίζουμε με την Ά 

λωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, στα μέσα 

του 15ου αι., και το τέλος της με τη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελλη

νικής Πολιτείας τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αι., όρια συμβατικά βε

βαίως αλλά μεθοδολογικά χρήσιμα. 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης όπως παρουσιάζεται στη μακρά περίοδο της 

οθωμανικής κυριαρχίας —η ύπαρξη ή μη σχολείων, το θέμα της διδασκό

μενης ύλης, η προσωπικότητα των δασκάλων— έχει απασχολήσει πολλούς 

ιστορικούς της εκπαίδευσης, ιστορικούς της λογιοσύνης και ως πραγμα

τικότητα και ως μύθος.1 Μολονότι από τους πρώτους αιώνες δεν σώζονται 

άφθονες πηγές, πολλές ενδείξεις συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η παρου-

1. Το ενδιαφέρον των νεότερων ιστορικών είναι εστιασμένο κυρίως στον 19ο 

και τον 20ό αιώνα. Οι εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας έχουν 

δώσει τα τελευταία χρόνια πλούσια συγκομιδή αρχειακού υλικού για ποικίλα θέμ,ατα 

σχετιζόμενα με την ιστορία της εκπαίδευσης. Ό σ ο για την άλλη πλευρά, τις έρευνες 

που έχουν ως άξονα την ιδέα του ((κρυφού σχολειού», βλ. την κριτική θεώρηση του 

'Αλκή Αγγέλου, Το κρυφό οχολείο. Χρονικό ενός μύθου, Αθήνα 1997. 
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σία του Ομήρου στην εκπαιδευτική πράξη δεν είναι αμελητέα. Επικέντρω

σα ωστόσο το θέμα μου στον 18ο αιώνα, καθώς αυτή την περίοδο πυκνώ

νουν τα σωζόμενα τεκμήρια και έχουμε μια κρίσιμη μάζα υλικού που μας 

επιτρέπει να προχωρήσουμε σε θετικές, σε πιο συγκεκριμένες αποτιμήσεις. 

Ας διευκρινίσουμε εξαρχής ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Την 

εποχή εκείνη τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η διδακτέα ύλη δεν κα

θορίζονταν από κάποια αρχή* δεν υπήρχε, φυσικά, Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας του υπόδουλου Ελληνισμού που να δίνει ενιαίες εντολές προς τους 

δασκάλους ούτε και να ελέγχει την εφαρμογή τους. Υπήρχε βέβαια ένα 

οιονεί «Υπουργείο Θρησκευμάτων», το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό

λεως, το οποίο ενδιαφερόταν και γ ια τη θύραθεν, την αρχαιοελληνική παι

δεία, αλλά ήθελε να έχει λόγο και γ ια τη νεότερη ευρωπαϊκή παιδεία. ζ 

Δεν έφτανε όμως να καθορίζει ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλα τα 

σχολεία των υπόδουλων Ελλήνων. Φαίνεται π ω ς τη διδακτέα ύλη τη δια

μόρφωναν άλλα κριτήρια: η προσωπικότητα του δασκάλου, οι σπουδές 

του, τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας ή εκείνων που χορηγούσαν τα 

οικονομικά μέσα γ ια την ίδρυση ενός σχολείου. Η εκκλησιαστική αρχή 

περιοριζόταν να επικυρώνει με σιγίλλια την ίδρυση σχολείων, να κατα-

σφαλίζει τα οικονομικά μέσα που απαιτούνταν γ ι α τη συντήρηση τους 

και γ ια τη μισθοδοσία των δασκάλων, να επιλύει προβλήματα που σχετί

ζονταν με την εύρυθμη λειτουργία τους κτλ. Κάποιοι αριθμοί που αποδί

δουν τη δραστηριότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τη σχε

τική με σχολεία του ελληνικού χώρου βοηθούν στην αποκατάσταση της 

πραγματικής εικόνας της σχέσης Μ. Εκκλησίας - ελληνικής εκπαίδευσης 

την περίοδο αυτή. Τον 17ο αιώνα εκδίδονται από το Πατριαρχείο επτά 

πράξεις που αναφέρονται σε υποθέσεις σχετικές με σχολεία* τον 18ο αι

ώνα ο αριθμός των πράξεων φτάνει τις ογδόντα, ενώ γ ια την περίοδο 

1801-1821 σώζονται ογδόντα μία πράξεις . 3 Η περιήγηση ο^στόσο στις 

σωζόμενες πατριαρχικές πράξεις έδειξε ότι σε λίγες μόνο περιπτώσεις 

αναφέρονται συγκεκριμένα διδακτέα μαθήματα, και αυτό ιδίως όταν πρό

κειται γ ια σχολεία στα οποία το Πατριαρχείο είχε άμεση εποπτεία. 

2. Αναφέρομαι στα σχολεία που παρείχαν «ανώτερη» παιδεία και στις διαμάχες 
που ξέσπασαν όταν στον ελληνικό πνευματικό χώρο άρχισε να εισδύει το κίνημα του 
Διαφωτισμού. 

3. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο 
ερευνητικό πρόγραμμα ((Θεσμοί και ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος 
αι.» το οποίο εκπονείται στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών. 
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Έ τ σ ι , καθώς η διδακτέα ύλη δεν καθοριζόταν με τρόπο ενιαίο, πρέπει 

να προσφεύγουμε σε ποικίλες π η γ έ ς γ ι α να εντοπίσουμε τι διδασκόταν σε 

κάθε σχολείο. Τ ι ς π η γ έ ς αυτές μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε σε τρεις 

κατηγορίες: 

α) Τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α σπουδών και οι κανονισμοί λειτουργίας τ ω ν 

σχολείων, ό π ω ς και όταν σώζονται. Συνήθως τις ρυθμίσεις αυτές τ ις βρί

σκουμε ενταγμένες στις ιδρυτικές πράξεις τ ω ν σχολείων. 4 

β) Επιστολές και σημειώσεις των δασκάλων, που αποτυπώθηκαν 

π ά ν ω σε βιβλία ή σε τετράδια. 

γ ) Τ α ίδια τα σχολικά βοηθήματα που προορίζονταν γ ι α την εκπαί

δευση τ ω ν μαθητών, τ α «μαθηματάρια». Πρόκειται γ ι α χειρόγραφα που 

προορίζονταν γ ι α τη σχολική π ρ ά ξ η . 5 

Οι δύο π ρ ώ τ ε ς κατηγορίες ίσως να απηχούν μόνο τις προθέσεις εκεί

νων που σχεδίασαν τ η λειτουργία ενός σχολείου. Τ α τελευταία όμως, τ α 

μαθηματάρια, θεωρώ π ω ς αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες γ ι α να 

γνωρίζουμε τι ακριβώς διδάχτηκαν οι μαθητές στα σχολεία τους. Για 

λόγους λοιπόν ιστορικού θετικισμού θα χρησιμοποιήσω ως βάση της έ

ρευνας μου την τελευταία αυτή κατηγορία π η γ ώ ν . 6 Η επιλογή αυτή μού 

επιβάλλει έναν ακόμα περιορισμό: να ασχοληθώ με εκείνα τα μ α θ η μ α τ ά 

ρια που σώζουν ένα αδιαφιλονίκητο τεκμήριο, κάποιο σημείωμα, μιαν 

«ενθύμηση» γ ια το χρόνο που διδάχτηκε το μάθημα. Με άλλα λόγια, δια

θέτουν μιαν αναντίρρητη ιστορική μαρτυρία γ ι α το ότι τα ομηρικά κεί-

4. Ο παλαιότερος σωζόμενος κανονισμός είναι της Πατριαρχικής Σχολής στην 

Κωνσταντινούπολη και ανάγεται στον 17ο αιώνα. Τον κατοχυρώνει ο πατριάρχης 

Καλλίνικος Β' με πατριαρχικό γράμμα που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1691 . Το κεί

μενο είναι γνωστό από πολλαπλές εκδόσεις. Η παλαιότερη είναι του Αθ. Κομνηνού -

Υψηλάντη, Εκκλησιαστικών και Πολιτικών των εις δώδεκα' βιβλίον HJ\ θ' και Γ, 

ήτοι τα μετά την 'Αλωσιν (1453-1789), Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 204-208, ενώ 

η πιο πρόσφατη είναι του Τ . Αθ. Γριτσόπουλου, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους 

Σχολή, τ . 2, Αθήνα 1971, σ. 357-361. 

5. Ο προορισμός των βοηθημάτων αυτών ήταν χρηστικός, και γ ια το λόγο αυτό 

το κείμενο παραδίδεται γραμμένο με τρόπο που ο κάθε στίχος, η κάθε αράδα να βρί

σκεται σε αρκετή απόσταση από την άλλη, ώστε κατά τη διδασκαλία ο δάσκαλος να 

προτείνει τ α πολλαπλά νοηματικά περιεχόμενα κάθε λέξης και να επιλέξει στο τέλος 

την έννοια εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριμένο κείμενο. Ο τρόπος 

αυτός της ερμηνείας ονομαζόταν «ψυχαγωγία». 

6. Η Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου στη μελέτη της Μαθηματάρια των 

ελληνικών σχολών κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα 1994, έχει συγκεντρώσει με 

τρόπο συστηματικό τα πολύτιμα σε πληροφορίες αυτά βοηθήματα. Η μελέτη της 

χρησίμευσε και γ ια την παρούσα έρευνα ως στέρεη αφετηρία. 
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μένα δεν καταγράφηκαν απλώς σε κάποιο χειρόγραφο τετράδιο, αλλά δι

δάχτηκαν σε σχολική αίθουσα. 

Τα τεκμήρια 

Πρώτο στη χρονολογική σειρά έρχεται ένα χειρόγραφο που σώζεται σή

μερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ανάμεσα στα χειρόγραφα 

που προέρχονται από τη Βιβλιοθήκη του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου 

στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το χφ ΜΠΤ 144, γραμμένο στην τρίτη 

δεκαετία του 18ου αι. (1723-1727). Περιέχει αρχαίους Έλληνες συγ

γραφείς και πατέρες της Εκκλησίας. Ανάμεσα στην ύλη του παραδίδονται 

οι δύο πρώτες ραψωδίες της Ιλιάδας (σ. 518-597). Στην πρώτη σελίδα 

του ομηρικού κειμένου (σ. 518) σώζεται η ακόλουθη ενθύμηση: «Ήρξά-

μεθα εν τω ,αψκζ^ [1727] ετει εν τω του Βακαρεστίου φροντιστηρίω 

[κατά] μήνα φε[βρουάριον]».7 Η ενθύμηση αυτή μας βεβαιώνει ότι η I-

λιάδα άρχισε να διδάσκεται τον Φεβρουάριο του 1727, και ακόμα δηλώ

νει ότι το σχολείο του οποίου οι μαθητές διδάχτηκαν την Ιλιάδα ήταν το 

φροντιστήριο στο Βακαρέστι, η σχολή που στεγάστηκε στην ομώνυμη 

μονή, όπου μεταφέρθηκε το 1716 η ηγεμονική σχολή του Βουκουρεστίου 

—ως τότε η σχολή στεγαζόταν στη μονή του Αγ. Σάββα. 8 Λίγα φύλλα 

πιο πριν, στην ενότητα που άρχιζαν τα «Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου 

(σ. 512), ο μαθητής σε σημείωμα του απομνημόνευσε και το όνομα του 

δασκάλου του: «Έξηγηθέν μοι παρά τω λογιωτάτω και σοφωτάτω και 

εν σπουδαίοις άρίστω διδασκάλω κυρίω κυρίω κυρ Άντωνίω εν τω του 

Βακαρεστίου φροντιστηρίω 1723 Φεβρουαρίου θ'».9 

7. Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4, Πετρού

πολη 1899 (φωτ. ανατ. 1963), σ. 125-126. 

8. Το χρυσόβουλλο του Κωνσταντίνου Βασσαράβα με το οποίο ιδρύθηκε το 

1608 το «Φροντιστήριον» του Βουκουρεστίου στη μονή του Αγίου Σάββα έχει δημο

σιευτεί από τον Καλλίνικο Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος ήτοι τα 

εν τοις κώδιξι του πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά 

έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας 

Εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου, 1564-

1863..., Κωνσταντινούπολη 1905, σ. 278-280: από το χειρόγραφο Μετοχίου Πανα

γίου Τάφου 622. 

9. Βλ. Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια..., σ. 826. Για 

το δάσκαλο Αντώνιο βλ. όσα στοιχεία έχει συγκεντρώσει η A r i a d n a C a m a r i a n o -

Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, 

θεσσαλονίκη 1974, σ. 556. 
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Το δεύτερο χειρόγραφο προέρχεται από το Πήλιο* σώζεται στη Δη

μόσια Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς με ταξινομικό αριθμό 64. Είναι και αυτό 

χρονολογημένο στην τρίτη δεκαετία του 18ου αι. (από το 1721 ως το 

1729) και περιέχει ύλη παρόμοια με του προηγούμενου χειρογράφου. 

Στην αρχή, οι τέσσερις πρώτες ραψωδίες της Ιλιάδας και στο φύλλο που 

τελειώνει η τέταρτη ραψωδία διαβάζουμε το σημείωμα: «Τέλος, τω άκη-

ράτω θεω αίνος, της δ ραψωδίας του ποιητοΰ Όμηρου εν ετει χιλιοστω 

έπτακοσιοστω είκοστω ένάτω εν μηνί Άπριλλίου εις τας 14».1 0 Θα μπο

ρούσε να θεωρηθεί το σημείωμα αυτό και μια ενθύμηση του γραφέα, ένα 

απλό βιβλιογραφικό σημείωμα, αν δεν υπήρχε η ακόλουθη προσθήκη: 

«Και τα του Όμηρου και Ησιόδου» —το δεύτερο κείμενο που παραδίδε

ται είναι έργα του Ησιόδου- - «παράδοσις του ποτέ διδασκάλου της Ζαγο

ράς Φωτίου». Προσθήκη που μας βεβαιώνει ότι ο Φώτιος, δάσκαλος στη 

Ζαγορά, δίδαξε στους μαθητές του Ιλιάδα.1 1 

Το τρίτο χειρόγραφο είναι ένα μαθηματάριο που προέρχεται από σχο

λείο της Άρτας* βρίσκεται σήμερα στη μονή της Αγ. Αικατερίνης του 

Σινά με τον ταξινομικό αριθμό 1669 και αναγράφει χρονολογία 1743 και 

1744. Αποτελείται από 470 φύλλα, περιέχει ποικίλη ύλη και μία από τις 

ενότητες του περιέχει εξήγηση του α και β της Οδύσσειας. Στο πρώτο 

φύλλο (φ. Ι1') διαβάζουμε το σημείωμα του μαθητή: «,αψμγ^ Νοεμβρίου 

ιδ' ήρξάμην έν πόλει Ά ρ τ η εις διδάσκαλον κυρ Άθανάσιον». Ο δάσκαλος 

Αθανάσιος είναι ο Αθανάσιος Νικόπουλος, που γνωρίζουμε ότι δίδαξε στην 

Άρτα. Ένα λακωνικό σημείωμα ωστόσο που είναι γραμμένο σε φύλλο 

της ενότητας που περιέχει την Οδύσσεια (φ. 233Γ) επιτρέπει να υποθέ

σουμε ότι η διδασκαλία του Αθανάσιου έφθασε και στο ομηρικό κείμενο: 

«δρα εις τον Βαρίνον και έκεΐ τα εξηγεί ταΰτα τα ονόματα». Πρόκειται, 

φυσικά, για το Μέγα και πάνυ ωφέλιμον Λεξικόν, που γνώρισε πολλές 

εκδόσεις μετά την editio princeps που έγινε στη Ρώμη το 1523.1 2 Μπο-

10. Χφ Ζαγοράς 64, φ. 66β. Περιγραφή του χειρογράφου και δημοσίευση των 

σημειωμάτων έδωσε ο Κ. Δυοβουνιώτης, «Κατάλογος των κωδίκων της Βιβλιοθή

κης της Ζαγοράς», Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916) 344-345' πρβ. Αγγελική Γ. 

Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια..., σ. 629-630, αρ. 502. 

11. Τις λιγοστές πληροφορίες που είναι γνωστές για το δάσκαλο Φώτιο και 

για τα σχολεία της Ζαγοράς βλ. στη μελέτη του Βαγγέλη Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγ-

κος (1725;-1789). Η ελληνική παροικία του 'Αμστερνταμ, η Σχολή και η Βιβλιο

θήκη Ζαγοράς, Αθήνα 1964, σ. 229. 

12. Ε. L e g r a n d , Bibliographie Hellénique 15e-16e s., τ . 1, Παρίσι 1885 

(φωτ. ανατ. 1963), σ. 174: Μέγα, και πάνυ ωφέλιμον Αεξικόν. 'Οπερ Γ[Β]αρίνος 

Φαβωρίνος, Καμήρς, ο Νουκαιρίας επίσκοπος... συνελέξατο. Για το δάσκαλο Αθα-
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ρούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι ο δάσκαλος στο σχολείο της Άρτας δί

δαξε και τις πρώτες δύο ραψωδίες της Οδύσσειας. 

Τα επόμενα δύο χειρόγραφα προέρχονται από το Βουκουρέστι και 

σώζονται σήμερα στην Αθήνα: είναι τα χφ. EBE 1120 και. Βουλής των 

Ελλήνων 215. Το πρώτο είναι χρονολογημένο στο 1758-1761 και παρα

δίδει, μεταξύ άλλων, σε δύο συνεχόμενες ενότητες την «Ιλιάδος Α Ομήρου 

ραψωδία», και την «Ιλιάδος Β Ομήρου ραψωδία».13 Στο τέλος του Α (φ. 

412Γ) διαβάζουμε: «Βουκουρεστίωσι τέλος της του Όμηρου ραψωδίας 

πρώτης κατά τω ,αψξω [1760] Φεβρουαρίου 8*, Νεόφυτος 'Ιερομόναχος 

Καλούτζης». Η διδασκαλία της πρώτης ραψωδίας τελείωσε, λοιπόν, τον 

Φεβρουάριο* για τη διδασκαλία του Β υπάρχει ανάλογο σημείωμα λίγο 

πιο κάτω (φ. 442Γ): «Τέλος της του Όμηρου Β ραψωδίας* τω θεω δε δό

ξα κατά το /χψξον [1760] εν μηνί Ίουνίω ζ? έν Βουκουρεστίω της Βλα

χίας». Το γεγονός ότι σε τμήματα μόνο και όχι σε ολόκληρο το κείμενο 

υπάρχει στα διάκενα των στίχων ερμηνεία, «ψυχαγωγία», μαρτυρεί ότι 

τα τμήματα αυτά είχαν επιλεγεί να διδαχτούν στους μαθητές του ελληνι

κού σχολείου του Βουκουρεστίου: από το στίχο 345 ως το τέλος της Α 

και από την αρχή της Β ως τον «Νεών κατάλογον». Όσο για το δεύτερο 

χειρόγραφο, που σώζεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής με τον αρ. 

215, είναι χρονολογημένο στο 1765-1768 και μας δίνει πληροφορίες για 

το όνομα του δασκάλου, το όνομα του μαθητή και την ύλη που διδάχτηκε: 

ο μαθητής Ευγένιος Σουμελιώτης διδάχτηκε τις ραψωδίες Α-Δ της Ιλιά-

δας στο σχολείο του Αγίου Σάββα του Βουκουρεστίου από το δάσκαλο 

Μανασσή Ηλιάδη.1 4 Στο περιθώριο του φ. 145Γ είναι σημειωμένο το όνο

μα του δασκάλου: «... παρά του σοφότατου κυρίου Μανασσή εις Βουκου-

νάσιο Νικόπουλο βλ. Π . Αραβαντινός, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρα

τίας (επιμ. Κ. Θ. Δημαράς), Ιωάννινα 1960, σ. 148-149 και Ματθαίος Κ. Παρανίκας, 

Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από Αλώ

σεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (Ιθ') 

εκατονταετηρίδος, Κωνσταντινούπολη 1867 (φωτ. ανατ. Αθήνα 1969), σ. 74. 

13. Περιγραφή του χειρογράφου βλ. στο Ιωάννης Σακκελίων - Αλκιβιάδης 

Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 

Αθήνα 1892, σ. 202-203* πρβ. Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματά

ρια..., σ. 390-391, αρ. 60. 

14. Σ π . Λάμπρος, «Κατάλογος χειρογράφων των κωδίκων των εν Αθήναις 

Βιβλιοθηκών, πλην της Εθνικής», Νέος Ελληνομνήμων 6 (1909) 89. Για το δάσκαλο 

Μανασσή Ηλιάδη βλ. A r i a d n a Camar iano-Cioran, Les Académies..., σ. 397-

407* πρβ. Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια..., σ. 477-478, αρ. 

201. 
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ρέστι Ευγένιος ήρξε», ενώ στο φ. 150 ν διαβάζουμε: «Έγράφη εν Βου

κουρεστίου εις το σχολεΐον του άγιου Σάββα κατά ,αψξζ' Σεπτεμβρίου 

ζ7, εν Βουκουρεστίω».15 

Το έκτο χειρόγραφο προέρχεται και αυτό από το Βουκουρέστι. Σώ

ζεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας με τον ταξινο

μικό αριθμό 242 και περιέχει, ανάμεσα σε άλλα, τις δύο πρώτες ραψωδίες 

της Ιλιάδας.1 6 Από ένα σημείωμα που σώζεται στο φ. 392Γ μαθαίνουμε 

το όνομα του δασκάλου, το έτος που δίδαξε και το όνομα του μαθητή: Ο 

«σοφώτατος διδάσκαλος Θεόδωρος» τέλειωσε τη διδασκαλία του Α και 

Β το 1784 («τέλος τών δύο ραψωδιών, περαιωθέντων εν ετει σωτηρίω 

,αψπδ'») ενώ ο μαθητής, που ήταν από το Βουκουρέστι, ονομαζόταν «Γή-

τζας, δηλαδή Γεώργιος», όπως ο ίδιος αυτοαποκαλείται.17 

Το έβδομο χειρόγραφο προέρχεται από τη Δημητσάνα και σήμερα 

βρίσκεται στη μονή Ιβήρων με τον αριθμό 123' πρόκειται για χειρόγραφο 

που χρονολογείται από τον Σπ. Λάμπρο στον 18ο αιώνα.1 8 Περιέχει και 

αυτό Ιλιάδα, τις ραψωδίες Α-Γ, και το σημείωμα κάποιου μαθητή μάς 

βεβαιώνει ότι ο δάσκαλος Αγάπιος δίδαξε στο σχολείο της Δημητσάνας 

ανάμεσα σε άλλα μαθήματα και Ιλιάδα: «εν Δημητζάνη παρά Αγαπίου 

του σοφωτάτου και λογιο^τάτου διδασκάλου της αυτής σχολής Δημητζα-

ναΐος μαθητής αύτοΰ».1 9 Έ ν α άλλο μαθηματάριο, που προέρχεται και 

αυτό από τη Δημητσάνα και χρησιμοποιήθηκε σε σχολείο της —σήμερα 

σώζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της με τον αριθμό 52—, επιβεβαιώνει 

15. Στηριζόμενη στα τρία χειρόγραφα του Βουκουρεστίου που παρουσιάσαμε, 

η Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies..., σ. 160 σημειώνει: «Pour sûr, 
dans le cadre des cours de literature une place de choix était réservée à lTliade», 
όχι όμως και στην Οδύσσεια - γ ια το ζήτημα της υπερτέρησης της Ιλιάδας έναντι της 

Οδύσσειας στα σχολεία βλ. πιο κάτω στο κείμενο. 

16. Το χειρόγραφο έχει περιγράψει ο C. Litz ica, Catalogul manuscriptelor 

gr ecesti, Βουκουρέστι 1909, σ. 365-367* πρβ. Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπού

λου, Μαθηματάρια..., σ. 760-761, αρ. 783. 

17. Πληροφορίες για το δάσκαλο και το μαθητή βλ. A r i a d n a C a m a r i a n o -

Gioran, Les Académies..., σ. 160 σημ. 69, 293, 395 σημ. 167. 

18. Σ π . Λάμπρος, «Κατάλογος χειρογράφων...)), ό.π., σ. 22* πρβ. Αγγελική 

Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια..., σ. 534, αρ. 309. 

19. Γ ι α τους δασκάλους της σχολής της Δημητσάνας, τις μεθόδους διδασκαλίας 

που χρησιμοποιούσαν και τα διδασκόμενα μαθήμ,ατα βλ. τη μελέτη του Τ . Αθ. Γρι-

τσόπουλου, Σχολή Δημητσάνης, Αθήνα 1962. Για τον Αγάπιο (1753-1812) ή Αντώ

νιο Παπαδόπουλο ή παπ-Αντωνόπουλο : σ. 93-95. Π ρ β . και όσα γράφει γ ια τα σχο

λεία Δημητσάνας ο Τρ. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. 1, Αθήνα 

1936, σ. 329 κ.ε. 
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την εντύπωση ότι στη Δημητσάνα διδάχτηκε Όμηρος. Μολονότι ξεφεύ

γει λίγο από τα χρονικά μας όρια, το αναφέρω,-επειδή είναι χρονολογη

μένο στην πρώτη μόλις πενταετία του επόμενου αιώνα. Περιέχει Ισοκρά

τη, Γρηγόριο Θεολόγο αλλά και Όμηρο, τις τρεις πρώτες ραψωδίες της 

Ιλιάδας με την εξήγηση τους. Στο φύλλο 223 ν του χειρογράφου σώζεται 

το ακόλουθο σημείωμα: «Εϊληφον τέλος αϊ του Όμηρου εξηγήσεις μέχρι 

του γάμμα στοιχείου κατ' άλφάβητον, ,αωε?1 [1805] Ίανν[ουαρίου] κε' 

εκ δημ[ητζάνης]».20 

Ένα άλλο μαθηματάριο, που χρονολογείται και αυτό στην πρώτη πεν

ταετία του 19ου αιώνα, σώζεται σήμερα στην Αθήνα, στο Τμήμα Χειρο

γράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης (χφ 2719) 2 1 και το μνημονεύω για τον 

ίδιο λόγο: μας διευρύνει τον ορίζοντα των σχολείων όπου διδασκόταν ο 

Όμηρος, χωρίς να μας απομακρύνει πολύ από το όριο του 1800. Προέρ

χεται από τη βόρεια Ελλάδα, από τη Νάουσα, και περιέχει τις πέντε πρώ

τες ραψωδίες της Ιλιάδας. Στην αρχή του κειμένου (φ. 62 r) υπάρχει το 

ακόλουθο σημείωμα: «1804 μηνί Μαρτίου αη/ ήρξάμην της ακροάσεως 

του Όμηρου». Ο νεαρός μαθητής σε ένα άλλο σημείωμα (φ. 61Γ) απο

μνημόνευσε και το όνομα του: Κωνσταντίνος Μπαρλα[ούτας].22 

Η πυκνότητα 

Με πλοηγό τα χειρόγραφα που ανέφερα, που σώζουν δηλαδή ένα αναντίρ

ρητο, στέρεο τεκμήριο ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διδασκαλίας σε κά

ποιο ελληνικό σχολείο —της 'Αρτας, της Ζαγοράς, της Δημητσάνας, του 

Ελληνισμού των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών—, μπορούμε τώρα να ξα

νοιχτούμε στους μεγάλους αριθμούς των σωζόμενων μαθηματαρίων. 

Η Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου στη σχετική μελέτη της έχει 

καταγράψει ένα σύνολο 998 μαθηματαρίων που χρονολογούνται από τα 

μέσα του 15ου ως τον 19ο αιώνα και σώζονται σε διάφορες βιβλιοθήκες.23 

20. Περιγραφή του χειρογράφου έχει δώσει ο Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, «Κατάλο
γος των χειρόγραφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης», Επετη-
ρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 22 (1952) 218-219* πρβ. Αγγελική Γ. Σκαρβέ
λη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια..., σ. 617-618, αρ. 480. 

21. Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια..., σ. 425, αρ. 106. 
22. Στο φ. Ι1 ' υπάρχει το ακόλουθο κτητορικό σημείωμα που μας βεβαιώνει 

για το ακριβές όνομα του μαθητή: «Κωνσταντίνου Μπαρλαούτα και τόδε προς τοις 
άλλοις». 

23. Βλ. τη σημ. 6. 
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Από αυτό λοιπόν το σύνολο εντοπίσαμε πως τα 124 περιέχουν Όμηρο 

και από τα 124 τα 90 ανήκουν αποκλειστικά στον 18ο αιώνα —4 περιέ

χουν κείμενα που χρονολογούνται και στον 17ο, τα 2 πατούν και στον 19ο, 

ενώ για 2 πιθανολογούμε ότι χρονολογούνται στον 18ο αι. Η καταμέτρη

ση αυτή επιτρέπει να παρατηρήσουμε μια αξιοσημείωτη πύκνωση τον 18ο 

αιώνα, αφού από τους άλλους τέσσερις αιώνες —ή καλύτερα στους τρεις 

πρώτους και στην πρώτη εικοσαετία του 19ου— χρονολογούνται 26 μόνο 

από τα μαθηματάρια που περιέχουν ομηρικά κείμενα. 

Ας δούμε τι πληροφορίες παρέχουν τα 90 χειρόγραφα που χρονολο

γούνται με ασφάλεια στον 18ο αιώνα. 

Διαπιστώνουμε πρώτα απ' όλα τη συντριπτική παρουσία της Ιλιάδας: 

κυριαρχεί στα μαθηματάρια του 18ου αιώνα κατά ποσοστό 90%, αφού 

από τα 90 τα 81 περιέχουν μόνο Ιλιάδα. Οδύσσεια βρίσκουμε σε 6, δη

λαδή σε ποσοστό μόλις 6,7%. Τη διαφορά την καλύπτουν τα μαθηματά

ρια που περιέχουν Ιλιάδα και Οδύσσεια: 3 στα 90, δηλαδή το 3,3%. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα στον κόσμο των 

αριθμών, για να αντλήσουμε συγκριτικά στοιχεία και από τους άλλους 

αιώνες, να παρακολουθήσουμε δηλαδή το επίπεδο των αντίστοιχων ποσο

στού, ώστε να ελέγξουμε μήπως η κυριαρχία της Ιλιάδας παρατηρείται 

μόνο στον 18ο αιώνα. 

Από τα 26 μαθηματάρια, που σύμφο^να με τους υπολογισμούς μας 

προέρχονται από το χρονικό ανάπτυγμα 15ος-17ος αι. και αρχή 19ου, τα 

21 περιέχουν μόνον Ιλιάδα, σε 1 υπάρχει μόνον η Οδύσσεια και σε 4 Ι

λιάδα και Οδύσσεια. Η απόδοση σε ποσοστά είναι η ακόλουθη: 80,7% 

Ιλιάδα, περίπου 4% Οδύσσεια και 15% Ιλιάδα και Οδύσσεια. Μικρή η 

απόκλιση που παρατηρούμε από τα ποσοστά που μας έδωσε ο 18ος αιώ

νας* έντονη και πάλι η κυριαρχία της Ιλιάδας. 

Πληροφορίες από άλλες πηγές 

Θα επιχειρήσουμε τώρα να διασταυρώσουμε τα συμπεράσματα που προ

έρχονται από τα χειρόγραφα μαθηματάρια με πληροφορίες που παρέχουν 

άλλες κατηγορίες πηγών, όπως τα προγράμματα σπουδών, κάποιες ενθυ

μήσεις ή επιστολές δασκάλων. 

Θα αρχίσω πάλι από το Βουκουρέστι, από όπου τα στοιχεία είναι πε

ρισσότερα. Σώζεται ο οργανισμός λειτουργίας της Αυθεντικής Ακαδη

μίας, όπως αναδιοργανώθηκε το 1707 με τη βοήθεια του Χρύσανθου Νο-
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ταρά.2 4 Τρεις δάσκαλοι προβλέπονταν για να καλύψουν το πρόγραμμα 

σπουδών: « Ό τρίτος διδάσκαλος... ερμηνευέτω πρωί ταΰτα τα μαθήματα 

κατά τάξιν άνα δύο: Χρυσολωρά γνώμας καί Κάτωνος, Φωκυλίδου, Πυ-

θαγόρου, μύθους του Αισώπου, 'Αγαπητού παραινέσεις, κανόνας των δώ

δεκα εορτών, έπιστολας του Σιμοκάτου καί τ α τ ο υ Ό μ η ρ ο υ...».2 5 

Ασαφής κάπως η διατύπωση «τα του Όμηρου)), καθώς δεν διευκρινίζεται 

ποια έπρεπε να είναι η συγκεκριμένη διδακτέα ύλη. Η πληροφορία όμως 

αυτή συνδυαζόμενη με όσα στοιχεία συλλέξαμε από μαθηματάρια που προ

έρχονται από το Βουκουρέστι επιτρέπει να διαπιστώσουμε πως πράγματι 

διδασκόταν εκεί ο Όμηρος και συγκεκριμένα οι πρώτες ραψωδίες της 

Ιλιάδας. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1714, ο Ηπειρώτης δάσκαλος Αθανάσιος 

Βουθροντέας στέλνει, από την Αδριανούπολη όπου δίδασκε, ένα γράμμα 

στον Χρύσανθο Νοταρά και του αναφέρει: «Μαθητάς εχω δεκαεπτά εις 

κλάσεις διηρημένας τέσσαρες* εις τήν πρώτην είναι τρεις, σπουδάζουν 

Όμηρον μετά της ποιητικής τεχνολογίας και προγυμνάσματα του Άφθο-

νίου...».26 

Στη Θεσσαλία ο δάσκαλος Ιωάννης Πέζαρος κρατά ζωντανό το σχο

λείο του Τυρνάβου. Εκεί ανάμεσα στα άλλα διδάσκει «τον 'Όμηρον καί 

τους σκηνικούς ποιητάς». Τη μαρτυρία την οφείλουμε στο μαθητή του 

Κωνσταντίνο Κούμα, που αναφέρει ότι ο δάσκαλος του θαύμαζε ιδιαί

τερα την Ιλιάδα «τήν οποίαν άπήγγελλε πολλάκις εκ στήθους, έφαιδρύνετο 

δε τόσον το πρόσωπον του, εύρισκε πάντα στΐχον, πάσαν λέξιν οτι περι

είχε τι υψηλόν καί ηθικόν».27 

Επηρεασμένος προφανώς από τη διδασκαλία αυτή ο Κούμας, όταν αρ

γότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα, καλείται να οργανώσει στη Σμύρνη 

το Φιλολογικό Γυμνάσιο, αναθέτει στον Κωνσταντίνο Οικονόμο την τάξη 

των αρχαρίων, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα «θέλει έρμηνεύειν καθ5 

ήμέραν, πλην του σαββάτου. α'. 'Από 7-8 προ μεσημβρία τήν Τλιάδα 

του Όμηρου». 2 8 

24. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, πατριάρχης Ιεροσολύμων. Πρό

δρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1999, σ. 66. 

25. Βλ. πρόχειρα το κείμενο στην Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μα

θηματάρια ..., σ. 196. 

26. Μανουήλ Γεδεών, Γράμματα εκ της Αδριανουπόλεως, Αθήνα 1913, σ. 67 • 

βλ. και Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Σχολή Δημητσάνης..., σ. 107 σημ. 1. 

27. Κων. Κούμας, Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων 

χρόνων έως των ημερών μας..., τ . 12, Βιέννη 1832, σ. 571. 

28. Ερμής ο Αόγιος, 1 (1811) 390-391 ' βλ. και στο ίδιο 3 (1813) 276. Πρβ. 
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Βλέπουμε λοιπόν πως στα σχολικά προγράμματα συνηθίζεται να γί

νεται μια γενική αναφορά στον Όμηρο, διαπιστώσαμε όμως ότι στην 

πράξη η Ιλιάδα ήταν εκείνη που διδασκόταν σε ποσοστό συντριπτικό. Στο 

ερώτημα, γιατί η προτίμηση στην Ιλιάδα, δεν είναι εύκολο να δοθεί ορι

στική απάντηση* ίσως το ηρωικό ιδεώδες, «το υψηλό ν και ηθικόν» που 

έβρισκε ο Πέζαρος σε κάθε στίχο της, ήταν που της έδινε προβάδισμα 

έναντι της Οδύσσειας ως προς την παιδαγωγική της χρησιμότητα. 

Γεγονός πάντως παραμένει ότι ο Ελληνισμός, που επιβίωσε μέσα 

στον κλοιό της οθωμανικής κυριαρχίας και οργάνωσε τη ζωή του και τα 

εκπαιδευτικά του πράγματα, ενέταξε στην αγωγή των παιδιών του και 

τον Όμηρο, τον ποιητή-παιδαγωγό της κλασικής Ελλάδας.2 9 

Αντί συμπεράσματος 

Την εντύπωση που αποκομίσαμε για την κυριαρχία της Ιλιάδας έναντι 

της Οδύσσειας στα σχολικά πράγματα του Ελληνισμού που ζούσε υπό 

την οθωμανική κυριαρχία θα ήθελα να τη μετριάσω, όχι με μια νέα έρευνα 

για την τύχη της Οδύσσειας στα σχολεία του επτανησιακού χώρου, αλλά 

με μια ανεκδοτική αφήγηση που με τον τρόπο της σηματοδοτεί την προ

σήλωση του επτανησιακού κόσμου στην Οδύσσεια. 

Έ ν α καλοκαιρινό πρωινό στα 1797 αποβιβάζεται στην Κέρκυρα ο γάλ

λος ναύαρχος Gentili επικεφαλής των στρατευμάτων της Γαλλικής Δη

μοκρατίας που έρχονται να καταλάβουν τα Επτάνησα. Στην παραλία κα

τεβαίνουν να τον δεχτούν οι αρχές του τόπου. Ο πρωτοπαπάς της Κέρκυ

ρας τον πλησιάζει, του προσφέρει ένα βιβλίο και του λέει: «Θα συναντή

σετε σε αυτά τα νησιά ένα λαό που δεν γνωρίζει τις επιστήμες και τις τέ

χνες που δίνουν αίγλη στα έθνη. Μην τον περιφρονήσετε y ι αυτό* μπορεί 

να γίνει ό,τι ήταν άλλοτε: μάθετε, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, να τον εκτι

μάτε)).3 0 Το βιβλίο που πρόσφεραν οι Κερκυραίοι στον γάλλο ναύαρχο 

ήταν η Οδύσσεια. 

και Νίκος Α. Βέης, ((Συμβολή εις τα σχολικά πράγματα της Σμύρνης», Μικρασια

τικά Χρονικά 1 (1938) 193-237. 

29. Γ ια την τύχη του Ομήρου τη βυζαντινή εποχή βλ. ενδεικτικά τη διδακτο

ρική διατριβή της Αγνής Βασιλακοπούλου-Ιωαννίδου, Η αναγέννησις των γραμμά

των κατά τον IB' αιώνα εις το Βυζάντιον και ο 'Ομηρος, Αθήνα 1971. 

30. Ε. R o d o c a n a c h i , Bonaparte et les îles Ioniennes, Παρίσι 1899, σ. 40-

4 1 . Το επεισόδιο μνημονεύει ο Κ. Θ. Δημαράς, ((Το ο~χήμα του Διαφωτισμού», Ιστο

ρία του Ελληνικού Έθνους, τ. 1 1 , Αθήνα 1975, σ. 340 [-— Νεοελληνικός Διαφωτι-
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12 ΜΑΧΗ ΠΑΊΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Την ανάμνηση του επεισοδίου τη διέσωσε ο Ναπολέων Βοναπάρτης 
και ασφαλούς πρέπει να την εντάξουμε στο χώρο της προπαγάνδας που 
ασκούσε η Γαλλική Δημοκρατία για να κάνει ευκολότερη την κατάκτηση. 
Ό μ ω ς , επειδή η βασική αρετή μιας αποτελεσματικής προπαγάνδας είναι 
να λέει πράγματα που ακούγονται ευχάριστα, μπορούμε να υποστηρί
ξουμε ότι το επεισόδιο se non e vero e ben trovato, αφού στην περί
πτωση μας η προπαγάνδα απευθυνόταν σε Επτανήσιους. 

σμός, Αθήνα 41985, σ. 58, όπου και οι σχετικές παραπομπές (σ. 470)* βλ. και στο 

ίδιο, σ. 132]. 

THE TEACHING OF HOMER 

IN GREEK SCHOOLS IN THE COURSE OF THE 18th CENTURY 

(Summary) 

THE PAPER EXAMINES THE EXTENT to which, if any, Homer was 
being taught in Greek schools during the 18 t h century, a period 
during which Hellenism was under the Ottoman rule. 

One may derive information from 3 main sources: 

a) from school programmes usually found in the school founding 
acts 

b) from fragments of information by the teachers themselves 
c) from both teachers* and pupils' notebooks used in the class

rooms. 

Basic source of the present paper has been thea bove c) cate
gory. The research was mainly based upon those notebooks which 
contained margin notes confirming that Homeric texts had been 
taught in certain schools. 

Out of the 90 teachers' and pupils' 18 t h century notebooks 
containing Homeric texts already located, 90% contained Iliad, 
6.7% contained Odyssey and 3.3% both Iliad and Odyssey. In all 
of the above instances, it was only the first books which had been 
taught. In the course of the research, the conclusions drawn from. 
the study of the 18 t h century notebooks, were compared to the da
ta drawn from notebooks of previous centuries (15 t h to 17 l h cen
tury), a comparison which led to no noticeable diversion. 
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Finally, the pieces of information drawn from the study of the 

above mentioned notebooks has been cross-referenced with the in

formation provided by the other two sources. The conclusion which 

was finally drawn was that, in the course of the 18 t h century —a 

century picked out due to the fact that the relative sources still at 

hand are numerous and lead to safer conclusions— Homer and the 

first books of Iliad in specific, were being taught in Greek schools 

spread out on a wide geographical area ranging from the South of 

Greece all the way to the Hellenism of Bucharest. 

By closing this paper, I would like to share with you an event 

which took place in late 18Ul century in the Ionian Sea islands and 

which partly balances the dominance of Iliad, a dominance ascer

tained in the rest of the Hellenism. 

When the troops of the French Republic set foot in Corfu in 

1797, the authorities of the island handed a copy of Odyssey to the 

French admiral addressing him as follows: ((Learn, by reading this 

book, to appreciate the people you are conquering». 
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