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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, µεγάλος διδάσκαλος και συγγραφέας, γεννήθηκε στο χωριό Τσερναβόδα 

στη νότια όχθη του ∆ούναβη. Συµβατικά αναφέρεται  ότι γεννήθηκε µεταξύ του έτους 1725 και 1730. 

Ιώσηπος ονοµάζεται αφότου χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος. Το κοσµικό του όνοµα φέρεται ότι ήταν 

Ιωάννης. Το επώνυµο Μοισιόδαξ δεν ήταν οικογενειακό όνοµα, αλλά δηλωτικό της εθνικής του 

προέλευσης. 

Τα είκοσι επτά πρώτα χρόνια της ζωής του καθώς και οι συνθήκες, οι εµπειρίες και τα βιώµατα που 

διαµόρφωσαν αυτόν τον ιδιότυπο χαρακτήρα παραµένουν στο σκοτάδι.  Σε κάποιο στάδιο της ζωής του ο 

νεαρός Ιωάννης βρέθηκε σε ένα κέντρο ελληνικής εκπαίδευσης, στη Βλαχία ή στη Θράκη. Εκεί, στην 

ελληνική Ανατολή διδάχτηκε τα πρώτα του ελληνικά γράµµατα µε το παραδοσιακό σύστηµα αγωγής. 

Αργότερα, το 1752 µετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου µαθήτευσε κοντά στον λόγιο Ιαννακό, υπέρµαχο της 

παραδοσιακής αριστοτελικής φιλοσοφίας. Η επιθυµία του για καλύτερη µόρφωση θα τον φέρει τον 

επόµενο χρόνο στη Σµύρνη, στην Ευαγγελική σχολή. Ωστόσο, γρήγορα θα απογοητευτεί καθώς οι 

παραδόσεις του Ιερόθεου ∆ενδρινού, δάσκαλου τότε στην Ευαγγελική Σχολή και υποστηρικτή της 

παράδοσης και της γραµµατικής µόρφωσης, δεν ανταποκρίθηκαν στις πνευµατικές του αναζητήσεις. Στο 

σύντοµο διάστηµα που παραµένει στην πόλη θα απευθυνθεί στον µητροπολίτη Νεόφυτο και τους λοιπούς 

προύχοντες, προκειµένου να λάβει οικονοµική ενίσχυση και να µεταβεί στη ∆ύση για σπουδές. Στόχος 

του ήταν το πανεπιστήµιο της Πάδοβας που γίνεται το επίκεντρο των πνευµατικών του επιθυµιών. 

Σταθµός της πνευµατικής του δίψας είναι τα χρόνια 1754 και 1755 που τα περνά στην Αθωνιάδα 

σχολή του Άγιου Όρους. ∆ιευθυντής της σχολής ήταν τότε ο Ευγένιος Βούλγαρης. Κοντά του διδάχθηκε 

τόσο φιλοσοφία, όσο και µαθηµατικά. Είναι η περίοδος όπου εισάγεται στη νεότερη φιλοσοφία και 

επιστήµη των δυτικών διανοητών και έρχεται σε επαφή µε το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού. Ο Ιώσηπος ήδη 

ανικανοποίητος και τραυµατισµένος από την εµπειρία της παραδοσιακής παιδείας στα δύο χρόνια της 

διαµονής του στην Αθωνιάδα σχολή έζησε από κοντά, σε όλη της την ένταση, την αντίθεση ανάµεσα στις 

δυο µορφές της πνευµατικής ύπαρξης για να καταλήξει οριστικά να ακολουθεί το δικό του µονοπάτι. 

Από εκεί θα µεταβεί, το 1756 στα νησιά Σίφνο και Μύκονο για να δουλέψει ένα µικρό χρονικό διάστηµα 

και να µεταφερθεί αργότερα στη ∆ύση µε σκοπό τη συνέχιση των σπουδών του. Το όνειρό του 

πραγµατοποιείται όταν εγγράφεται  στην Ιατροφιλοσοφική Σχολή της Πάδοβας παρακολουθώντας 

µαθήµατα φυσικής φιλοσοφίας πιθανότατα µέχρι και το 1762. Στα επόµενα χρόνια θα χειροτονηθεί 

ιεροδιάκονος και το 1765 θα δεχτεί την πρόταση του νέου ηγεµόνα Γρηγόριου Αλέξανδρου Γκίκα, ως 

διευθυντή της Αυθεντικής Σχολής του Ιασίου όπου θα θελήσει να εφαρµόσει τους πρωτοποριακούς του 
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τρόπους διδασκαλίας. Οι µέθοδοί του τον έφεραν σε σύγκρουση µε τους συντηρητικούς της εποχής του 

και τον ανάγκασαν, το 1777, να παραιτηθεί από την θέση του. Ταξίδεψε στο Βουκουρέστι, στη Βενετία, 

στην Τεργέστη και στην Βιέννη. Το έτος 1778 σταµατάει να διδάσκει και εκκινεί το συγγραφικό του 

έργο. 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

 

  Οι απόψεις του Μοισιόδακα τα επόµενα χρόνια καθορίζονταν από τη διαµάχη µεταξύ αρχαίων και 

νεότερων. Η διαµάχη αποτέλεσε πνευµατική εκδήλωση που σφράγισε την ιστορία του ευρωπαϊκού 

πολιτισµού τον δέκατο έβδοµο αιώνα και όπως προµηνυόταν θα συνεχιζόταν για πολλούς αιώνες ακόµα. 

Ο Ιώσηπος υποστήριζε τις νεότερες απόψεις που ήθελαν την κοινωνία αλλά και το εκπαιδευτικό σύστηµα 

επηρεασµένο περισσότερο από το κύµα του ουµανισµού. Στις αρχές του δέκατου έβδοµου αιώνα, όπως 

φαίνεται, ο «πόλεµος» κρινόταν υπέρ των νεοτεριστών και του ∆ιαφωτισµού. Στο ελληνικό όµως πλαίσιο 

η διαµάχη αυτή καθυστέρησε αισθητά να εµφανιστεί. Μετά την έλευση του δέκατου όγδοου αιώνα ο 

απόηχος της διένεξης έγινε αισθητός και στην ελληνική κοινωνία. Ο Ιώσηπος σε πολλά βιβλία του 

κατέκρινε την πολιτισµική αυτή καθυστέρηση και υπογράµµιζε την αναγκαιότητα της µορφωτικής 

αλλαγής στη νεοελληνική κοινωνία. 

Αυτό που ουσιαστικά υποστήριζε, ο άνθρωπος αυτός των γραµµάτων, δεν ήταν η αµέλεια του αρχαίου 

πολιτισµού, αλλά η ουσιαστικότερη και βαθύτερη γνώση του. Σεβόταν την αρχαία παράδοση και την 

αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό που δεν µπορούσε να ανεχτεί ήταν η ανεπαρκής γνώση της ουσίας που 

εξηγούσε την αδυναµία σωστής αξιολόγησης και την προκατάληψη κατά των νεότερων. Ο Μοισιόδακας 

προσπαθεί να µεταφέρει τη διαµάχη νεοτεριστών και αρχαίων στη νεοελληνική παιδεία για να µπορέσει 

να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ιακηρύττει την αντίθεσή του προς τη σχολαστική 

παράδοση της αριστοτελικής λογικής και στρέφεται προς την εκµάθηση των νεότερων µαθηµατικών και 

της εµπειρικής επιστήµης ως µέσο που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της «υγιούς φιλοσοφίας» και στον 

ορθολογιστικό τρόπο σκέψης. Ανέκαθεν αναγνώριζε τη συµβολή των αρχαίων στην πρόοδο του 

πολιτισµού και της γνώσης αυτών σε ορισµένους τοµείς αλλά όχι µε τον τρόπο των σύγχρονών του. 

Εφόσον ήταν θετικός επιστήµονας υποστήριζε τον εµπειρισµό ως γνωσιολογική στάση και 

χρησιµοποιούσε την τεχνική της έρευνας για να έχει τη δυνατότητα να καταλήγει κάθε φορά σε ένα 

σίγουρο συµπέρασµα. Ήταν από τους ανθρώπους που θεωρούσε ότι η επιστηµονική γνώση δεν θα έπρεπε 

να παραµείνει προσκολληµένη στη θρησκεία για να µπορέσει ο επιστηµονικός τοµέας να έχει µια κάποια 

πρόοδο. Ο Ιώσηπος γνώριζε πολύ καλά ότι η αποσύνδεση αυτή αποτελούσε θεµελιώδη προϋπόθεση για 

τη λειτουργία της επιστήµης στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς τη διάκριση αυτή καµία πρόοδος δε θα ήταν 

εφικτή. Εάν η αυτονόµηση αυτή γινόταν δυνατή τότε θα µπορούσε να τεθεί σε εφαρµογή η ορθή 
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επιστηµονική µέθοδος που έθετε δύο τεχνικές. Πρώτον, την µέθοδο της επαγωγής για τη λογική 

επεξεργασία του υλικού της έρευνας και, δεύτερον, τον εµπειρισµό ως τρόπο συναγωγής των δεδοµένων.  

Την περίοδο αυτή της ζωής του -τον δέκατο όγδοο αιώνα- ο Ιώσηπος εκκινεί τη συγγραφή του βιβλίου 

του «Θεωρία της Γεωγραφίας». Μ’ αυτόν τον τρόπο, τις επίπονες έρευνες στην αυτοκρατορική 

βιβλιοθήκη της Βιέννης, τη µελέτη άπειρων χαρτών, αστρονοµικών οργάνων και γενικότερα την 

αξιοποίηση των σχετικών µαρτυριών για την προαγωγή επιστηµονικής έρευνας δείχνει την τάση του 

προς το κλίµα αυτού του αιώνα. Η φυσιολατρική του τάση και ο διακαής µόχθος του για την καλύτερη 

γνωριµία του υπόλοιπου κόσµου αποτέλεσαν το υπόβαθρο για να αναδειχθεί ο επερχόµενος ∆ιαφωτισµός 

αυτού του αιώνα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ∆ιαφωτισµού ήταν αυτή ακριβώς η αλλαγή της 

κατεύθυνσης του ενδιαφέροντος και της προσοχής από τις αφηρηµένες προς τις πειραµατικές και 

περιγραφικές επιστήµες, από την αστρονοµία και τη θεωρητική φυσική στην πειραµατική φυσική, τη 

φυσική ιστορία και τη χηµεία. Με τις ιδέες αυτές του ∆ιαφωτισµού σε συνδυασµό µε την ωφελιµιστική 

του αντίληψη για τη σχέση µεταξύ επιστήµης και κοινωνίας, ο Μοισιόδακας ξεκινάει το µεγάλο του έργο 

για την αλλαγή της ελληνικής παιδείας και κοινωνίας, τη βελτίωση των συνθηκών της  ζωής και του 

πολιτισµού. 

Ο Ιώσηπος, φανερά επηρεασµένος από το έργο και τις ιδέες το John Locke θεωρούσε ότι για να 

µπορέσει να λύσει το πρόβληµα που υπήρχε στον τοµέα της ελληνικής εκπαίδευσης θα έπρεπε πρώτα να 

ψάξει βαθιά στις ρίζες της ελληνικής κοινωνίας. Πίστευε ότι για να εξετάσει κάποιος την παιδεία θα 

πρέπει πρώτα να αναλύσει το κοινωνικό υπόβαθρο. Σ’ ένα πρώτο στάδιο, η παιδαγωγική κριτική του 

Μοισιόδακα αναφέρεται στις σχέσεις που έχουν τα άτοµα µεταξύ τους µέσα σε µία οικογένεια, που είναι 

και το πρώτο πλαίσιο αγωγής του παιδιού. Έπειτα, αναφέρεται στις σχέσεις της οικογένειας µε την 

εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα µε τους φορείς της παιδείας, τους δασκάλους, των οποίων επίσης 

διαγράφει την πρέπουσα συµπεριφορά. Σ’ένα τρίτο επίπεδο στρέφεται στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης 

και στις µεθόδους µετάδοσης της γνώσης. Η επιχειρηµατολογία του στηρίζεται στη θεωρία του Locke και 

του Αριστοτέλη σύµφωνα µε τις οποίες το πρώτο στάδιο αγωγής του παιδιού είναι η οικογένεια, διότι 

είναι ένα «άγραφον αββάκιον ή χαρτίον» το οποίο από την πρώτη µέρα της γέννησης του δέχεται τις 

ιδέες και τις απόψεις των γύρων του. 

Έτσι, ο Μοισιόδακας περνά στην προσπάθεια σκιαγράφησης της φιγούρας του καταλληλότερου 

γονέα. Περιληπτικά, προειδοποιεί για τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει στο χαρακτήρα του 

παιδιού η ανατροφή από εσωτερικούς τροφούς ή αµαθείς δασκάλους. 
επίσης θεωρεί ότι η υπερβολική 

τρυφερότητα, η έλλειψη πειθαρχίας, αλλά συγχρόνως, η υπερβολική απόσταση από το παιδί θα του 

επιφέρουν σοβαρά ψυχολογικά τραύµατα τα οποία θα σφυρηλατήσουν και τον µετέπειτα χαρακτήρα του. 

Είναι ωστόσο κατηγορηµατικός όταν αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά δεν πρέπει να 

παρευρίσκονται σε συµπόσια, γλέντια γάµων, χαρτοπαίγνια και γενικότερα να µην εκτίθενται σε 
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παραδείγµατα και ερεθίσµατα που θα µπορούσαν να ανατρέψουν την ευθύτητα και την ισορροπία της 

ανάπτυξής τους. Τέλος, δεν θα πρέπει οι γονείς να «χαλαρώνουν τα χαλινάρια» των  

παιδιών όταν µπαίνουν στην εφηβεία, την πρώτη νεότητα, διότι είναι η περίοδος της έκρηξης των 

πρώτων παθών και αν αφεθούνε είναι δύσκολα να επιστρέψουν. 

 Μετά την ανατροφή και την αγωγή που έχει εκλάβει το παιδί µέσα στους κόλπους της οικογένειας, ο 

σηµαντικότερος παράγοντας της αγωγής τους είναι ο ρόλος του δασκάλου. Ο κατάλληλος δάσκαλος για 

τα παιδιά θα έχει, σύµφωνα µε τις θεωρητικές αρχές της παιδαγωγικής του Ιώσηπου, ορισµένα ιδιαίτερα 

γνωρίσµατα. Πρώτα απ’ όλα, ο αξιόπιστος δάσκαλος θα πρέπει να είναι ικανός να σφυρηλατεί και να 

καλλιεργεί µε σωστό τρόπο το ήθος και τις αρχές αυτού του εύπλαστου χαρακτήρα. ∆εύτερον, θα πρέπει 

να είναι νέος για να είναι απαλλαγµένος από την υπεροψία και να προσεγγίζει τα παιδιά χωρίς 

προκατάληψη και ιδιοτέλεια. Ο ικανός δάσκαλος δεν είναι άνθρωπος που τροµάζει µε την εµφάνιση του, 

αντιθέτως, είναι ένα εύθυµο άτοµο. Αυτή η προϋπόθεση προέρχεται από τη φοβία του Ιώσηπου που την 

εξέλαβε από τα παιδικά του βιώµατα στα ελληνικά σχολεία όπου έβαζαν συχνά σε θέσεις δασκάλων, 

κληρικούς, γεγονός που είχε ολέθριες συνέπειες στην ανταπόκριση των παιδιών. Και πιο σηµαντικό, οι 

γονείς δεν θα πρέπει να επιλέγουν δασκάλους  που διδάσκουν µόνο γραµµατική και σχολαστική φυσική, 

αλλά να προτιµούν εκείνους που µπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ πρίσµα νεότερων γνώσεων των 

επιστηµών. Ο Μοισιόδακας στις παραινέσεις του προς το δάσκαλο δε σταµατά µόνο στις αρχές τις 

συµπεριφοράς, αλλά προχωρά και σε παραδείγµατα διδακτικής. Εισηγείται τρόπους για να µετατραπεί η 

διδασκαλία από στεγνή και καταπιεστική διαδικασία σε µία ευχάριστη και ελκυστική εµπειρία. Κύριος 

στόχος του µέσα από τη διδασκαλία είναι να απαλλάξει τα παιδιά από την «αγροικία» και τη 

«φιλοψεύδεια». αρχές που τους έχει καλλιεργήσει ο κοινωνικός περίγυρος. Ακόµα προσπαθεί να 

καταπολεµήσει τη δεισιδαιµονία και τις προκαταλήψεις που φέρουν µέσα τους τα παιδιά από το 

θρησκευτικό περίγυρο. Έτσι, θέλει να αποξενώσει την παιδεία από τη θρησκεία ή έστω η θρησκεία να 

χρησιµοποιείται µέσα στα όρια του λογικού.  

Σύµφωνα µε τον Ιώσηπο επιβαλλόταν ριζική αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στη µελέτη της ελληνικής 

γλώσσας µε τη διδασκαλία της γραµµατικής. ∆εν υποστήριζε τη κατά λέξη µετάφραση αρχαίων 

ελληνικών κειµένων, αλλά προτιµούσε τη διεξαγωγή και εκµάθηση του νοήµατος αυτών των κειµένων. 

Τονίζει την ανάγκη της κατανόησης του νοήµατος και καταδικάζει την αποστήθιση του νεκρού 

γράµµατος. Ο µαθητής θα πρέπει να χρησιµοποιεί την κρίση του  που θα διευρυνθεί µε την εξάσκηση 

στην παράφραση, τη θεµατογραφία και τη σύνθεση, ασκήσεις που προσφέρουν δηµιουργικής και 

κριτικής επίδοσης. Τέλος, χαρακτηρίζει ως αντιπαιδαγωγικά και άχρηστα όλα τα καθιερωµένα 

βοηθήµατα της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, όπως είναι η γραµµατική του Χρυσολωρά, η 

γραµµατική του Θεόδωρου Γαζή και πολλά άλλα εγχειρίδια. Αντιθέτως, εισηγείται µια εναλλακτική 

επιλογή κειµένων όπως είναι αυτά του Αισώπου και του Λουκιανού και για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
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µεγαλύτερων ηλικιών προχωρά στον Ηρωδιανό, τον Αρριανό, τον Ξενοφώντα, το ∆ηµοσθένη και το 

Θουκυδίδη. Το µόνο του αίτηµα ήταν η ουσιαστική γνωριµία των νέων µε το πνεύµα της κλασικής 

παιδείας και όχι η µηχανική χρήση του κειµένου για γραµµατικά άσκηση. Πίστευε ότι η ελληνική 

κοινωνία και κατά συνέπεια η ελληνική παιδεία έχρηζαν σηµαντικών αλλαγών. ∆εν ήταν κάτι το 

ακατόρθωτο, αλλά χρειαζόταν, αρχικά, συνειδητοποίηση από το µέρος των πολιτών και, δευτερευόντως, 

πρόγραµµα υλοποίησης. 

                                                                   

 

 

                                                                          

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Για να λειτουργήσουν και να πραγµατοποιηθούν οι ιδέες του θα έπρεπε να ξεπεραστούν εµπόδια 

κοινωνικά και πολιτικά. έτσι το πρόβληµα της παιδείας το µεταβάλλει σε πολιτικό. Κλασικός εκφραστής 

της φωτισµένης απολυταρχίας επιδιώκει την ανιδιοτελή δράση των Ηγεµόνων για να µπορέσει να 

επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και πολιτισµικής ανασυγκρότησης. Αυτές ήταν οι τυπικές ελπίδες 

των διανοούµενων στη νεοελληνική κοινωνία του δεκάτου ογδόου αιώνα κάτω από την Οθωµανική 

κυριαρχία. Κατά κάποιο τρόπο οι πολιτικοί προβληµατισµοί του Ιώσηπου συνιστούν τον ιδεολογικό 

µετασχηµατισµό της παράδοσης, διότι συµβάλλουν στην µεταστροφή της παραινετικής ηθικολογίας και 

µεταρρυθµιστική εξουσία. Εάν κατάφερνε να εξανθρωπίσει και να εκπολιτίσει την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία τότε θα µπορούσε και η ελληνική κοινωνία να εισέλθει σιγά σιγά σιγά στα φωτισµένα 

σοκάκια της Ευρώπης. 

Αν και δεν µπόρεσε να επιτύχει άµεσα αυτό το στόχο, κατάφερε όµως να λειτουργήσει ως γέφυρα 

µεταξύ της αντιµοναρχικής πολιτειακής παράδοσης και του νεοελληνικού ριζοσπαστισµού και να 

φωλιάσει την αµφισβήτηση  στην ελληνική κοινωνία. 

Ήταν µία από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από την ελληνική παιδεία του 

δέκατου όγδοου αιώνα. Ο µεγαλύτερος Έλληνας δάσκαλος του γένους και αξιοµνηµόνευτος συγγραφέας. 

∆ιακήρυξε µε τόλµη την ανάγκη της πολιτισµικής ανανέωσης ως αναγκαία προϋπόθεση για την εξέλιξη 

της ελληνικής παιδείας.  

Έζησε στην Ευρώπη και διδάχτηκε από τις σηµαντικότερους δασκάλους του αιώνα. Άλλους τους 

ενστερνίστηκε, άλλους τους απέρριψε και µε πολλούς λογοµάχησε λόγω των νεωτεριστικών του 

αντιλήψεων. Με γνώµονα τις ιδέες και τις αξίες του ∆ιαφωτισµού, ο Μοισιόδαξ ζητούσε να καθιερωθεί 

το «απλούν ύφος» στην παιδεία και να ευθυγραµµιστεί ο πολιτισµός του Βαλκανικού χώρου µε τα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα. Η κοινωνία που επαγγέλλεται θα στηρίζεται στην ατοµική αξία του καθενός, την 

προσωπική του προσπάθεια και τη δηµιουργική έκφραση.  

Η στοχαστική αυτή προσωπικότητα οραµατιζόταν την επίτευξη της «υγιούς φιλοσοφία», που σήµαινε 

την υιοθέτηση του ορθολογισµού και του νεωτερικού επιστηµονικού πνεύµατος. 
αυτές του οι απόψεις τον 

έκαναν στόχο επικρίσεων και διώξεων.  Όµως πιστά αφοσιωµένος στο ιερό του έργο δεν γονάτισε και 

συνέχισε µέσα από τη συγγραφή. και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Π.Μ.Κιτροµηλιδης: «Κανένας 

άλλος νεοέλληνας συγγραφέας δεν αναζήτησε ένα προσωπικό ύφος λόγου, όπως έκανε ο Ιώσηπος 

συνθέτοντας την «Απολογία» και εγκαινιάζοντας έτσι το νεοελληνικό δοκίµιο, για να δηλώσει την 

ταυτότητά του και να αποκαλύψει τις πτυχές του χαρακτήρα του και τις πνευµατικής του πορείας.» 
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