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Ο ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΓΙΑΝΙΔΗ

                          Δρ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ

    Η παρούσα εργασία αφορά στην έρευνα των ιστορικών, κοινωνικοπολιτικών
και  εκπαιδευτικών  συνθηκών  που  καθόρισαν  την  διαμόρφωση  της
προσωπικότητος του Ελισαίου Γιανίδη (ψευδώνυμο του Σταμάτη Σταματιάδη,
φυσικομαθηματικού  και  γλωσσολόγου)  και  στην  δράση  του  χαρισματικού
παιδαγωγού  ο  οποίος  εργάσθηκε  πρωτοποριακά  και  κληροδότησε  στις
επερχόμενες γενεές «εργαλεία» στοχαστικής μελέτης, στοιχεία  ηθικού κώδικος,
ήπιους τρόπους αμφισβητήσεως, μορφές θετικής σκέψεως, αισθητικά κριτήρια,
είδη μουσικού εκλεκτικισμού, δημοκρατικές και παιδαγωγικές αξίες.

Λέξεις κλειδιά: γλωσσικό ζήτημα, θετική εκπαίδευση, γλωσσική και πρακτική
επάρκεια, προσαρμοστικότης, εκλεκτικισμός, εγκυκλοπαιδισμός, πραγματισμός,
το επιχείρημα των αναμετρήσεων, μουσικός εκλεκτικισμός .

1.ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΙΔΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

  Ο Ε. Γιανίδης εννήθηκε στο Νηχώρι του Βοσπόρου (1865) και πέθανε στην
Αθήνα  (1942).  Φοίτησε  στην  Μεγάλη  του  Γένους  Σχολή  και  σπούδασε
γεωπονία στο Μονπελιέ και χημεία στο Μπορντώ. Πέρα από την εξειδίκευση
που  έλαβε,  είχε  το  γενικό  πνεύμα  που  το  καλλιέργησε  τόσο,  ώστε  να
αντιλαμβάνεται όλα τα πράγματα, τους τρόπους που συνδέονται  πνευματικές
και υλικές αξίες, τις φιλοσοφικές αρχές που υποστηρίζουν την επιστημονική
διαύγεια, την ορθοφροσύνη, την καλαισθησία, την επιστημονική μέθοδο, την
διαλλακτικότητα,  την  διεπιστημονική  και  διαλεκτική  συνείδηση.
Συνδυάζοντας  πολλούς  τομείς  σπουδών  και  διδασκαλίας  αναδείχθηκε  σε
«μύστη  της  αρμονίας  του  κόσμου».  Αφοσιώθηκε  στο  πάθος  του  για  την
Γλώσσα και για την εναρμόνιση της βυζαντινής μουσικής. Τα σπουδαιότερα
έργα του είναι: Oινοποιΐα. Μεθοδικός οδηγός δια την παρασκευήν, διατήρησιν
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και  διόρθωσιν  των  οίνων(1896)1,  Συμβολή  εις  την  Ανωτέραν  Άλγεβραν.
Απόδειξις  της  υπάρξεως  των  ριζών  του  πολυωνύμου(Διδακτορική  διατριβή
που δημοσιεύθηκε τμηματικά στο περιοδικό Αρχιμήδης,  τεύχ.  8(Δεκ. 1902)
σσ.  62-64  και  τεύχ.  9(Ιαν.  1903)  σσ.  69-71,  Γλώσσα  και  Ζωή  (1908),
Οικοδόμοι και εμπρηστές ή Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και η Έκθεση της
Επιτροπείας  (1933),  Το  μεγάλο  πρόβλημα.  Δοκίμιο  κριτικής  του  υλισμού
(1925),  Τονική  μεταρρύθμιση  και  άλλα  γραμματικά,  περιοδ.  Αναγέννηση 6-
7(1927),  Στοιχεία Αστρονομίας (1930),  Γλωσσικά Πάρεργα (1932),  Στοιχεία
Γεωμετρίας  Βιβλ. Διδακτικών Βιβλίων, αρ. 1(1938),  Βυζαντινή Μουσική σε
τετράφωνη αρμονία (1937-39),  Η Βυζαντινή Μουσική και η εναρμόνισή της,
Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σσ. 27-58.

2.Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ

   Ο Ελισαίος Γιανίδης, όπως αναφέρεται σε έντυπα της εποχής, είχε θετική
σκέψη που δεν την έπνιγε σε «αερόλογα». Ενώ δεν ήταν φιλόλογος διέθετε
φιλοσοφική  ικανότητα,  ώστε  να  αναπτύξει  επιστημονική  μέθοδο,  λογικά
επιχειρήματα και συνθετική προσέγγιση του γλωσσικού ζητήματος2.

 Εδίδαξε  σε  γεωργικές  σχολές  στην  περιφέρεια  και  στην  Αθήνα  και  ως
καθηγητής  βιομηχανικών  μαθημάτων  στην  Βιομηχανική  και  Εμπορική
Ακαδημία  του  Όθωνος  Ρουσοπούλου.  Η  περίοδος  1870-1877  ήταν  η
χειρότερη  για  την  χώρα.  Οι  ιδέες  του  Διαφωτισμού είχαν  ξεχασθή  και  οι
δαπάνες για την υλοποίηση των οραμάτων του μεγαλοϊδεατισμού ανέρχονταν
στο 40% του προϋπολογισμού. Η φτώχεια, η εγκατάλειψη των αγροτών και η

1 Στον πρόλογο της τρίτης εκδόσεως του βιβλίου (1923) γράφεται ότι η ζήτηση και η
εξάντληση  των  βιβλίων  των  προηγουμένων  εκδόσεων  οφείλεται  στο  ευμέθοδον,
στην σαφήνεια και στην απλότητα  της γλώσσας.
2  ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χρ.(1983). Ελισαίος Γιανίδης. Ο άνθρωπος και το έργο του. Αθήνα,
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη,
σσ. 18-21 και 27. Σε τρία φυλλάδια του περιοδικού  Κριτική   που εξέδιδαν από το
1903 ο Γ. Αξιώτης και ο Γ. Λαμπελέτ δημοσιεύθηκαν  δύο διαλέξεις του Ε. Γιανίδη.
Ο Κ. Παλαμάς (Νουμάς, Α΄, 30-3-1903, σ.3) και ο Γρ. Ξενόπουλος (Παναθήναια,
Στ΄,   31-5-1903,  σ.  507)   επαίνεσαν  τα  προσόντα  του  Γιανίδη  που  υπήρξε
συνεργάτης  για  ποικίλα  θέματα  των  περιοδικών  Εστία  και  Εθνική  Αγωγή  του
Δροσίνη.
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αμάθεια ήταν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Με τον Τρικούπη αναδύεται
η  αστική  τάξη  με  εμμονές  που  απορρέουν  από  τον  μεγαλοϊδεατισμό  και
συγχρόνως ανδρώνεται  ανεξέλεγκτα ο  λογιοτατισμός,  αν  και  εμφανίζονται
φωτεινές προσωπικότητες, όπως ο Ψυχάρης3, ο Προβελέγγιος, ο Δροσίνης, ο
Παλαμάς κ.ά. Στα 1894 ιδρύθηκε η Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία. Ο
ιδρυτής  της  Ο.  Ρουσόπουλος  ήταν  βοηθός  του  Χόφμαν,  εφευρέτη  των
χρωμάτων ανιλίνης. Πίστευε στην επιστημονική έρευνα και στον περιορισμό
της μετανάστευσης με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμων. Υποστήριξε
την σύσταση Υπουργείου Γεωργίας,  Βιομηχανίας  και  Εμπορίου,  οργάνωσε
εμπορικές  εκθέσεις  και  πρότεινε  να  σταλούν  εμπορικοί  ακόλουθοι  στις
ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού για να διαδοθούν τα ελληνικά προϊόντα.
Εφαρμόζονταν  η  περιπατητική  διδασκαλία,  οι  πρακτικές  εφαρμογές  και  η
περιπτωσιολογική μέθοδος, όπως και στην Αμερική. Η στροφή στην θετική
εκπαίδευση ήταν απαίτηση των καιρών για να συγχρονισθή η βιομηχανική
ανάπτυξη  με  την  εκπαίδευση  καλλιεργητών,  κτηνοτρόφων,  τεχνικών  και
υπαλλήλων με γλωσσική και πρακτική επάρκεια ανάλογη με την αναγκαία
εξειδίκευση  με  τους  εξελληνισθέντες  ειδικούς  όρους  από  ευρωπαϊκές
γλώσσες με ειδικό λεξιλόγιο που καλλιεργήθηκε μέσα στο πλαίσιο των νέων
πραγματικών αναγκών της ζωής.  Μεταξύ των καθηγητών της Σχολής ήταν ο
Τσίλερ  που  δίδαξε  αρχιτεκτονική,  ο  Σπύρίδων  Λάμπρου  ιστορία  και  ο
Σταματιάδης  (Γιανίδης)  φυσικά.  Το  πρακτικό  πνεύμα  της  Σχολής  και  οι
στόχοι της ευνόησαν τον εμπλουτισμό της δημοτικής γλώσσας . Το 1901 ο
Γιανίδης έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών και  εδίδαξε  φυσικομαθηματικά στην Κωνσταντινούπολη και  στην
Ελλάδα.  Στην  Πόλη  εξέδιδε  με  άλλους  το  περιοδικό  Λόγος (1918-1922).
Επίσης οργάνωσε εκκλησιαστικές χορωδίες και έπαιζε βιολί. Υποστήριξε την
εξέλιξη της γλώσσας και την προσαρμογή της ή την αρμονική συμπόρευση με
την φυσική και ιστορική εξέλιξη της ζωής..  

3  ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρένα (2006).  «Φαντασία  πιθανή»,  «Εν έτει...» 1905,
Εταιρεία  Σπουδών  Νεοελληνικού  Πολιτισμού  και  Γενικής  Παιδείας  Σχολής
Μωραΐτη,  Αθήνα,σσ.  193-212.  Ο  Ψυχάρης,  φίλος  του  Ε.  Ζολά,  ο  Παλαμάς,  ο
Χατζόπουλος,  ο  Αποστολάκης  και  άλλοι  ενσωμάτωσαν  ιδέες-έννοιες-όρους που
καλλιεργήθηκαν σε ξένες γλώσσες με ισχυρό σημασιολογικό φορτίο στο σώμα της
ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγμα  ο Ψυχάρης (στην εφημερίδα Le Temps, 1898)
ερμήνευσε τον πολυσυζητημένο γαλλικό όρο  intellectuels(=διανοούμενοι)  ως εξής:
«οι διανοούμενοι δεν έχουν πρόγραμμα<όπως οι πολιτικοί>. Αποφασίζουν με βάση
το στοχασμό και την κριτική[…]διαθέτουν πιο ευαίσθητους αισθητήρες».
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   Τέλη  του  19ου αρχές  20ου αι.:  Ο  Φωτιάδης,  Ταγκόπουλος,  Φιλήντας,
Γιανίδης, Παλαμάς συναντώνται σε κρίσιμες στιγμές για την χώρα.

   Μετά  καταστροφή  του  ’97  οι  «γλωσσαμύντορες»   συνδύασαν  την
ανάσταση  της  χώρας  με  την  επαναφορά  της  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας
αυτούσιας. Επίσης η πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας να μεταφρασθή το
Ευαγγέλιο  σε  γλώσσα  κατανοητή,  κατακεραυνώθηκε  από  τα  Πατριαρχεία
Κωνσταντινούπολης,  Αλεξάνδρειας  και  Ιεροσολύμων.  Η  εφημερίδα
«Ακρόπολις»  όμως  άρχισε  να  δημοσιεύει  σε  συνέχειες  το  Ευαγγέλιο,  σε
μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη. Στο «πάνδημον συλλαλητήριον» (8-11-1901
«Ευαγγελιακά»)  αντιτρικουπικοί,  γλωσσαμύντορες  και  θρησκόληπτοι
ενώθηκαν κατά των δημοτικιστών «μαλιαρών» με νεκρούς και  τραυματίες. Ο
μητροπολίτης Προκόπιος παραιτήθηκε και η κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη έπεσε.

  Μετά τα «Ευαγγελιακά» (1902) ο Φώτης Φωτιάδης κυκλοφόρησε το έργο
του Γλωσσικό ζήτημα. Τον κατακεραύνωσαν. Στα 1903, ανέβηκε η Ορέστεια
μεταφρασμένη σε απλή γλώσσα από τον καθηγητή Γ. Σωτηριάδη. Πριν από
την παράσταση, διαβάστηκε το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Το χαίρε της
τραγωδίας».  Οι  «γλωσσαμύντορες»  ξεσήκωσαν  τους  φοιτητές  που  έκαναν
διαδηλώσεις και φώναζαν «Κάτω ο Παλαμάς». Τον ίδιο χρόνο, κυκλοφόρησε
το περιοδικό  Νουμάς του Δημήτρη Ταγκόπουλου, μέσα από τις σελίδες του
οποίου  ο  δημοτικισμός  πέρασε  στην  αντεπίθεση.  Στα  1907,  ο  Μένος
Φιλήντας  άρχισε  να  δημοσιεύει  την  εξοντωτική  για  τους  οπαδούς  της
καθαρεύουσας Γραμματική του. Στα 1908, ο Ελισσαίος Γιανίδης  δημοσίευσε
το  κορυφαίο  έργο  του  Γλώσσα  και  ζωή.   Η  εμπλοκή  του  στο  γλωσσικό
ζήτημα  σημασιοδότησε  την  υπεροχή  στο  τυπικό  της  γλωσσικής  παιδείας,
δηλαδή στην μορφή τόσο της καθημερινής γλώσσας, όσο και της ορολογίας
των διαφόρων αναπτυσσόμενων  επιστημών.  Αιτία  των βασάνων του  λαού
είναι η σκλαβιά του μυαλού4. Η γλωσσική πλάνη υποστηρίζεται με το ένδυμα
της επιστήμης, ή ασυλλόγιστα με τρόπους που καταστρέφουν φυσικές πηγές
της  λογικής  και  συναισθηματικής  δραστηριότητος  του  λαού  (γλώσσες
κατασκευασμένες,  πλαστές  και  νόθες,  και  μηχανιστική  νοημοσύνη).  Κάθε
γλώσσα  τελειοποιείται  με  την  καθημερινή  καλλιέργεια5.  Η  εξέλιξη
(μορφολογική  και  σημασιολογική)  δεν είναι  διαφθορά ή καταστροφή ενός
κώδικα επικοινωνίας. Πρέπει η γλώσσα να εμπλουτίζεται με νέες λέξεις που
αντιστοιχούν σε νέα πράγματα6. Να σεβόμαστε την οικονομία του λόγου που

4 Γλώσσα και ζωή, σ. 6.
5 σσ. 7-8.
6 σσ. 20-24.
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είναι και γλωσσική τάση, τις αναλογίες: λέμε πάνω στο τραπέζι και θα μιλήσω
πάνω σ’αυτό το ζήτημα. Η γλώσσα εξελίσσεται όχι με δημοψηφίσματα και
πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά με την λογοτεχνία καλλιεργούνται τα ιδιώματα
προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού της εθνικής γλώσσας7. Το πριόνι δεν
ξαναγίνεται  πρίων8. Η καθαρεύουσα δεν έχει κανόνες: λέμε  γράφε το  όμως
δεν  λέμε  γράψον  το. Η  γλώσσα  πρέπει  να  γίνει  γέφυρα  μεταξύ  των
κοινωνικών  στρωμάτων9.  Θα  πρέπει  να  προσπαθήσουν  οι  Έλληνες  να
ξεπεράσουν την σύγχυση οπτικού και ακουστικού κριτηρίου10 (Αυτό ισχύει
στο τελικό ν). Η ζωντάνια της γλώσσας δεν εξαρτάται από τις λέξεις-τύπους,
αλλά από την μορφολογία και την σύνταξη.  Κάθε γλώσσα, και αυτή των
πρωτόγονων και των αμόρφωτων,  ως  φυσική λειτουργία,  έχει  κανόνες
και  τυπική διαδικασία (Γραμματική-Συντακτικό)  στους  σχηματισμούς.
Αν δεν μπορεί η νεοελληνική γλώσσα να δημιουργήσει κάποιες λέξεις,  τις
«παίρνει» από την αρχαία γλώσσα ή από ξένες γλώσσες και τις προσαρμόζει
μορφολογικά και συντακτικά. Οι λόγιες λέξεις ακολουθούν την φωνητική της
αρχαίας  ελληνικής,  ενώ  οι  λαϊκές  λέξεις  της  δημοτικής. Ωστόσο  όσο
καλλιεργείται το πνεύμα, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται οι επιστήμες
σε μία χώρα,  τόσο η γλώσσα η καθημερινή, αλλά και η γλώσσα κάθε
επιστήμης θα εμπλουτίζεται με όρους που θα  εκφράζουν το πνεύμα και
τις  ανάγκες  των  καιρών.  Ο εμπλουτισμός  και  οι  αλλαγές  γίνονται  για
λόγους  ψυχολογικούς,  κοινωνικούς  και  επιστημονικούς.   Οι  αρχές  της
προσαρμοστικότητος  διέπουν  την  γλώσσα,  την  παιδαγωγική  και  κάθε
επιστήμη11.  Ο  Χρ.  Χρηστίδης  συνοψίζοντας  τις  απόψεις  του  Γιανίδη

7 σσ. 27-29
8 σ 35.
9 σ 36.
10 σ. 87.
11 ΤΑΣΙΟΣ  Θ.  (1977).  Η  Νεοελληνική  στις  Θετικές  επιστήμες.   Προβλήματα
μεταγλωττισμού στη Νεοελληνική γλώσσα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, 1977 (Σειρά Ομιλιών).  Επίσης
ΤΟΡΑΚΗ   Κ.  και  ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ  Β.,  Η εξέλιξη  στη  χρήση  εξειδικευμένων
τεχνικών όρων από τους έλληνες μηχανικούς. Στο: 5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Ορολογίας, Λευκωσία, 13-15 Οκτ. 2005. 

(http://www.eleto.gr/download/Conferences/5th%20Conference/5th_18-31-Toraki-
KamariotakisPaper.pdf) . Επίσης πβ. Β. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Συμβολή στη δημιουργία
ελληνικής ορολογίας χρωμάτων, Στο: 2ο Συμπόσιο Χρωμάτων, ΕΜΠ & ΕΕΧ, 1989.
(http://library.tee.gr/digital/books_notee/fyl_4335.pdf).   ΘΕΟΤΟΚΑΣ  Γ.(1964).  Τα
νομικά  στη  δημοτική,  Εποχές,  Μάρτιος  1964,  τ.11,  σελ.  65-67.
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (2009). Το περιοδικό "ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ" του
1943 για τη δημοτική γλώσσα στην Ιατρική, Στο: 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,
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παραδίδει  μαθήματα  νεώτερου  εγκυκλοπαιδισμού  και  εκλεκτικισμού12.
Επισημαίνουμε τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά συνδυάζοντας το συνθετικό
πνεύμα του Γιανίδη με τις σύγχρονες απόψεις: Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε
την  Γραμματική  και  το  Συντακτικό  μιας  γλώσσας  δεν  συνδέεται  με
εξιδανικευμένη  προσέγγιση  του  τυπικού  μέρους  της  γλώσσας.  Οι
ιδιωματισμοί,  η  γραφικότης  του  ύφους  και  η  πληθώρα  των  γλωσσικών
αναγκών αντιστοιχούν  σε  μορφοσυντακτικές  αναδιαμορφώσεις  που  πρέπει
αβίαστα  να  ενσωματώνονται  στο  τυπικό  μέρος  της  γλώσσας  και  να
εξελίσσεται αδιατάραχτα με την κοινή χρήση η αφομοιωτική λειτουργία στο
πλαίσιο  της  προσαρμοστικότητος  των  υλικών  και  πνευματικών  όρων  της
ζωής στις ανάγκες του  βίου13.

Στις 14 Αυγούστου του 1909, η επανάσταση στου Γουδή και η έλευση του
Ελευθερίου  Βενιζέλου  πυροδότησε  τα  όνειρα  των  Ελλήνων  για  εθνική
ανάταση. 

                
3. Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΙΔΗ

       Με το βιβλίο του Το Μεγάλο Πρόβλημα (τίτλοι Κεφαλαίων: Η Ύλη, Η
Δύναμη, Η Κινητική Θεωρία της Δύναμης, Τα Κοσμικά συστήματα, Η Ζωή,
Η Συνείδηση),  αναδεικνύεται  σε πρωτοπόρο του ελληνικού πραγματισμού:
αληθινό είναι ό,τι πραγματικά προάγει την ζωή, ωφελεί τους ανθρώπους και
συμβάλλει στην διάδοση ηθικών αξιών.  Οι νόμοι της φύσης έχουν σχετική
ισχύ και αξία, καθόσον η ζωή δεν εξηγείται μηχανιστικά. Τα υλικά φαινόμενα
και η σωματική δραστηριότης προϋποθέτουν ανώτερες δυνάμεις. Οι δυνάμεις
αυτές στον άνθρωπο γίνονται διανοητική ενέργεια, «φωνή» της συνειδήσεως,

Αθήνα, 5 Μαϊου 2009.
12 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ-  ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ  Ε.  (2004).  Η  διαμόρφωση  του  νεώτερου
εκλεκτικισμού  και  το  πνεύμα  του  εγκυκλοπαιδισμού,  έκδ.  Ιδρύματος  Ερεύνης  και
Εκδόσεων  Νεοελληνικής  Φιλοσοφίας,  Αθήνα.  Επίσης  πβ.  ΤΗΣ  ΙΔΙΑΣ  (2011).
Εκλεκτικιστικοί  και  τροποποιητικοί  όροι  της  σχεσιακής  πραγματικότητος  και
κυβερνητικός ρεαλισμός, Αθήνα, Ιδιωτική έκδοση.
13 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χρ.,  όπ. π., σσ.34-39. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ Γ.(2002). Εμείς και οι
αρχαίοι,  Οι  χρήσεις  της  αρχαιότητας  από  το  νέο  ελληνισμό,  Επιστημονικό
Συμπόσιο(14-15/4/2000),  Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας  Σχολής  Μωραΐτη,  Αθήνα,  σσ.159-168.  Η  χρήση  της  γλώσσας  δεν
λειτουργεί  αποκλειστικά  στα πλαίσια μιας  «συντεταγμένης  εθνικής  αγωνίας» που
είναι δυνατόν να οδηγήσει στην «λογολαγνεία».

ISSN 1790-8574 6



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12  Οκτωβρίου 2014

δύναμη λόγου,  φαντασίας  και  αισθημάτων.  Οι  μεγαλύτερες  αλήθειες  είναι
αυτές που τις ζήσαμε με τις αισθήσεις πρώτα και μετά τις συνειδητοποιήσαμε
και μιλήσαμε γι’ αυτές.  Η μεγάλη επιθυμία να «εκφράσουμε» γλωσσικά τον
τρόπο που υπάρχει ή εντάσσεται ωφέλιμα στην ζωή μας ένα αντικείμενο ή
μια άλλη ύπαρξη, αναγκάζει τον νου και την λογική να αναζητήσουν αλήθειες
που κρύβουν τα πράγματα. Είμαστε αναγκασμένοι από την συνεχή ροή και
μεταβολή των πραγμάτων να αναζητούμε αλήθειες  που κυοφορούνται  από
την σχέση του νοήμονος όντος με τα πράγματα. Για να μιλήσουμε αληθινά,
για  να  προκύψουν  από  την  σκέψη  μας  επιστημονικές  και  πρακτικές
αλήθειες, πρέπει να συνυπάρξουμε και να συνομιλήσουμε με τα πράγματα
και με άλλους ανθρώπους και όχι να εφαρμόσουμε αποκλειστικά κανόνες
καντιανής λογικής στα πράγματα.  Κινούμενοι ανάμεσα στα πράγματα και
στους ανθρώπους και προσπαθώντας να προσαρμόσουμε την δράσης μας για
ωφέλιμα έργα, οι  έννοιες και οι γλωσσικοί τύποι που προκύπτουν από την
ενέργεια προσαρμογής της ύπαρξής μας μας βοηθούν α) να μην σπαταλάμε
χρόνο για να παρακολουθούμε την εξέλιξη  (όταν η γλωσσική παιδεία δεν
ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εξέλιξης), β) να γίνει η γλώσσα «όχημα» για
να μεταφερόμεθα σε πολλούς χώρους εμπειρίας-ιδεών-θεωρητικών μοντέλων,
και  γ)  να  εφευρίσκονται  νέοι  τύποι  που  θα  δηλώνουν  την  ανάγκη
ανανεώσεως,  την  ανάγκη  πλαστικότητος,  αναμορφώσεως,  όταν  μια
καινούρια  αλήθεια αντιστέκεται  και  δεν  «εντάσσεται»  με  ευκολία στα
ισχύοντα γλωσσικά και επιστημονικά πλαίσια. Η διαδικασία αυτή σημαίνει
την τελική  συμφιλίωση ύλης και  πνεύματος  που την συνειδητοποιούμε ως
απόλυτα παράλληλη νοητική δράση με την πρακτική δράση. Ο Πάλλης είχε
μεταφράσει  αποσπάσματα από την  Κριτική του Άδολου Λογισμού,  όμως το
σύγγραμμα του Γιανίδη ήταν φιλοσοφική μελέτη  γραμμένη στην δημοτική
γλώσσα με εκλαϊκευτική επιχειρηματολογία14.

4. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

     Σε επιστολή του15 στην Καλλιρόη Περρέν ομολογεί ότι είναι ειλικρινής
φίλος  των  γυναικών  και  αναπτύσσει  το  επιχείρημα  των  «αναμετρήσεων»,
όπως  στην  παρούσα  μελέτη  το  χαρακτηρίζω:  για  λόγους  φυσικής
προσαρμογής (σύνδεση της γυναίκας με τα τέκνα της) στον οργανισμό της
κοινωνίας  η  γυναίκα  ταπεινώθηκε  έναντι  του  προστατευτικού  ρόλου  του
ανδρός  ο  οποίος  καταχρηστικά  παρήγαγε  άλλους  ρόλους  λ.χ.  την

14 Χρ.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χρ., όπ. π., σ. 55
15   όπ. π., σσ. 73-78.
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αποκλειστικότητα στην εξωτερική  εργασία.  Απέκτησε δικαιώματα που τον
κατέστησαν  φόβητρο  και  όχι  φίλο,  συμπαραστάτη  και  συνεργάτη.  Έτσι
επήλθε  η  κατάλυση  της  ισορροπίας  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών.  Ο
παράλογος  συναγωνισμός  μετάλλαξε  και  την  σημασία  των  λέξεων
προστασία, υποδούλωση, ευθύνη.  Ποιος τελικά είναι ο κατώτερος και ο
υποδουλωμένος; Είναι αυτός που η υπόστασή του ως αυθέντου εξαρτάται
από την  υποταγή των  άλλων  (υποκριτική,  βίαιη),  και  «συγκεντρώνει»
υποχρεώσεις και δικαιώματα, έναντι των άλλων μελών της οικογένειας,
συμπεριλαμβανομένων  της  γυναίκας  και  των  παιδιών.  Ειδικότερα  τα
παιδιά  φοβισμένα,  υπερπροστατευμένα  απαλλάσσονται  ευθυνών.  Η
κοινωνία δεν δύναται να προοδεύσει με τέτοιες συνθήκες. Άρα κατέστη
αναγκαία η τροποποίηση της νομοθετημένης ισχυροποιήσεως του άνδρα,
ώστε  να  παύσει  η  ταπείνωση  της  γυναίκας,  να  εκτιμηθή  η
συνεργατικότης  που  επεδείκνυαν  μεταξύ  τους  όλα  τα  μέλη  της
οικογένειας και η λέξη ελευθερία να σημάνει μία διαρκή αναμέτρηση με
συνήθειες  και  στερεότυπα  που  εμποδίζουν  την  προσαρμογή  των
ανθρώπων στις εξελίξεις της ζωής. 
  Τα ανωτέρω αφορούν στην ερμηνεία  της υποστηρίξεως  των κοινωνικών
ευθυνών και των δύο φύλων από τον Γιανίδη.

5. Η ΤΕΤΡΑΦΩΝΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

   Ο  Γιανίδης  αγωνίσθηκε  για  την  απόλυτη  τετράφωνη  εναρμόνιση  των
βυζαντινών μελωδιών, η σημασία του έργου του, όμως, έγκειται κυρίως στο
ότι  είναι  ίσως  ο  μόνος  που  μεθόδευσε  τον  τρόπο  για  να  γίνει  αυτή  η
τετράφωνη  εναρμόνιση,  προτείνοντας  ένα  συμβιβασμό  ανάμεσα  στις
ιδιαιτερότητες της βυζαντινής μουσικής και στην νέα καλλιτεχνική πνοή που
ήταν απαραίτητη. Οι μουσικοί  Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης,  Ελισαίος Γιανίδης
και ο Κωνσταντίνος Ψάχος εργάσθηκαν, με διαφορετικό τρόπο καθένας, στις
αρχές  του  20ου  αι.  για  την  αρμονία  στο  πλαίσιο  της  ιδιαιτερότητος  της
βυζαντινής μουσικής. Ο Ε. Γιανίδης οργανώνοντας χορωδίες έδωσε σαφείς
κατευθυντήριες  γραμμές  για  την  τετράφωνη  εναρμόνιση,  προκειμένου  να
συνδυασθούν  η  γλυκύτης  της  βυζαντινής  μουσικής  με  την  αρμονία  της
ευρωπαϊκής εκκλησιαστικής μουσικής. Η χορωδία του Εθνικού Ωδείου του
Καλομοίρη  εκτέλεσε  άσματα  του  Γιανίδη.  Οι  Οικουμενικοί  Πατριάρχες
Ιωακείμ ο Γ΄ και Μελέτιος Μεταξάκης, καθώς επίσης και ο πρωθυπουργός
Ελευθέριος  Βενιζέλος  (1932)  ενθουσιάσθηκαν  με  τις  προσπάθειες
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εναρμονίσεως  της  εκκλησιαστικής  μουσικής16.Ο  Ελισαίος  Γιανίδης  είχε
πολλά κοινά με τον Ι. Παπαδάτο από την Λευκάδα(1903 – 1984) που ήταν
μαθηματικός  και  μουσικός,  γλωσσολόγος  και  λόγιος,  και  συνδύαζε  την
καθαρή  επιστημονική  σκέψη   με  την  αισθητική-αρμονική  αντίληψη  των
πραγμάτων. Επιδιδόταν στην συγκρότηση χορωδιών και υποστήριξε, όπως ο
Γιανίδης την εναρμόνιση της βυζαντινής μουσικής.

   6.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ Ε.
ΓΙΑΝΙΔΗ 

   Στόχος  της  πνευματικής  δραστηριότητος  του  επιστήμονος  Ε.  Γιανίδη
υπήρξε να βρεθούν όλα τα θέματα που τον απασχολούσαν, χημεία, φυσική,
γλώσσα,  μαθηματικά,  μουσική,  σε  μια  μαθηματική  αρμονία,  ώστε  να
εκτιμηθούν, ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες, η ικανότης κάθε λέξεως
να  προβάλει  την  αξία  της  ενέργειας  στην  οποία  αναφέρεται,  η  αρμονία
μουσικών συνθέσεων,  η συντακτική μουσικότης κάθε φράσεως, δηλαδή το
σοφό  δέσιμο  των  διαφόρων μερών  μέσα  στην  αρχιτεκτονική  αρμονία  του
συνόλου των δυνάμεων και των «φωνών» που συνθέτουν το φαινόμενο της
ζωής.  Αυτά  επεχείρησε  να  τα  εκφράσει  με  ποικίλους  τρόπους  κατά  τις
διδασκαλίες του. Τα διάφορα δυναμικά στοιχεία του λόγου και των επιλογών
ο τεχνίτης-επιστήμων ετόλμησε να τα διαπραγματευθή και να τα υποτάξει σε
συγκεκριμένους ανώτερους κοινωνικούς και επιστημονικούς σκοπούς.  Αυτά
μας άφισε ως παρακαταθήκη ο Ελισαίος Γιανίδης.

                                                 ABSTRACT

     Eliseos Gianidis addressed in eclectic ways the reflections on composite
education regarding the most basic questions of teaching and learning that
anticipated modern methods of interdisciplinary projects.  The after-conflict
(after  “Evangheliαca”)educational  police  and  cultural  practices  are
developed  in  Greece  through  research  of:  a)  “key”differences  and
similarities  between  uses  of  the  ancient  greek  language  and  natural
development  of  the  modern  greek  language  (his  interests  include  modern
scientific terminology), and b) popularization of conceptual tools of areas of
expertise in order to describe more complicated understanding of scientific
arguments (his interest in applied sciences) and social relations (his feminist

16 όπ. π., σσ. 52—54.
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concerns).  Gianidis  associated  new educative  methods (his  pragmatism: a
shared logic of praxis and choices) with artistic temperament and intelligence
(his music compositions in  four-part harmony). 
           
                                                 Dr Helen MARGARITOU-ANDRIANESSI  
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