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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εισήγηση αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει βασικές παραμέτρους της προσωπικότητας και του έργου
του  λησμονημένου  σήμερα  λογίου  και  παιδαγωγού  της  Διασποράς  Στεφάνου  Κομμητά  (Κωφοί
Αλμυρού 1762 – Πέστη 1830), αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο διανοητικό κλίμα εκείνης της περιόδου
στο ευρωπαϊκό και οθωμανικό περιβάλλον κατά την κρίσιμη μετάβαση από την προνεωτερικότητα στη
νεωτερικότητα. Ζώντας μέσα στην ατμόσφαιρα αλλά και στα κέντρα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
(Βιέννη, Βουκουρέστι και Βουδαπέστη), ο Κωφιώτης παιδαγωγός έγραψε και εξέδωσε από το 1800 ως
το  1828  χιλιάδες  σελίδες  εκπαιδευτικών  εγχειριδίων,  με  κορυφαία  την  12τομη  Εγκυκλοπαίδεια
Ελληνικών Μαθημάτων (Βιέννη, 1812 – 1814) και τα 16άτομα Παιδαγωγικά Μαθήματα (Πέστη 1827 –
1828).  Εργάστηκε  κυρίως  ως  ιδιωτικός  παιδαγωγός  των  παιδιών  Ελλήνων  της  Διασποράς,  αλλά
χρημάτισε  και  καθηγητής  στην  Ακαδημία  του  Βουκουρεστίου,  ενώ  έγινε  μέλος  και  της  Φιλικής
Εταιρείας.  Αναμείχθηκε  ενεργά  στη  προεπαναστατική  διαμάχη  Κοραή  –  Δούκα  για  το  γλωσσικό
ζήτημα,  κρατώντας  επίμονα  την  αρχαϊστική  θέση του  δευτέρου.  Τα  βιβλία  του  Κομμητά,  με  την
επανέκδοση  μάλιστα  της  Εγκυκλοπαίδειας  Ελληνικών  Μαθημάτων στην  Αθήνα  (1839  –  1840),
χρησιμοποιήθηκαν  και  στα  ελληνικά  σχολεία  της  πρώτης  μετεπαναστατικής  περιόδου,  κατά  την
αρχαϊστική στροφή της νεοελληνικής εκπαίδευσης.

Λέξεις-κλειδιά: Κομμητάς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, αρχαϊσμός

Stephen Kommitas (1762 - 1830):A diligent manual worker of pre-modernity

ABSTRACT

In this presentation we attempt to present basic aspects of the personality and work of the forgotten
today scholar  and educator  of  Greek  Diaspora  -  Stephen Kommitas  (Kofoi  Almyrou  1762 -  Pesti
Hungary 1830), highlighting the special mental atmosphere of that period in European and Ottoman
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environment during the critical transition from pre-modernity to modernity. Kommitas, living in the
atmosphere and in the centers  of the Neo-Greek Enlightenment (Vienna,  Bucharest  and Budapest),
wrote and published from 1800 to 1828, thousands of pages training manuals, with the top 12-volumed
Encyclopedia  of  Hellenic  Mathematon (Vienna,  1812-1814)  and  the  16-volumed  Pedagogical
Mathemata (Pesti 1827 - 1828). He worked mostly as a private tutor of wealthy Greek children of
Diaspora, but also served as a professor at the Academy of Bucharest, and became a member of the
Filiki  Eteria.  He was actively involved in the pre-revolutionary public dispute between Korais and
Doukas on the language issue, holding tenaciously the archaistic position of Dukas, respectively, which
partially explains the silence of his vast work till date. Kommita’s books, even with the reissue of the
Encyclopedia of Hellenic Mathematon in Athens (1839), were used in Greek schools and the first post-
revolutionary period in the archaistic turning of neo-Greek education. 

Key-words: Kommitas, Neo-Hellenic Enlightenment, training manuals, archaism

Η  δικτύωση  του  τοπικού,  του  εθνικού  και  του  παγκόσμιου,  παρότι
εμφανίζεται  να αποτελεί  ώριμο προϊόν του σύγχρονου ψηφιακού πολιτισμού,  ενός
πολιτισμού που συγκερνά ιλιγγιωδώς την εκτατικότητα με την εντατικότητα, είναι
γεγονός ότι έχει μακρά ιστορία στην ανθρωπότητα. Κάθε εποχή είχε την επικοινωνία
της, τις επιρροές και τις αλληλεπιδράσεις της, καμιά κοινωνία δεν ήταν αποκλειστικά
«νησιωτική», εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά επιζούσε και αναπτυσσόταν μέσω
των ποικίλων αμοιβαιοτήτων. 

Η  εποχή  όμως  που  έζησε  και  έδρασε  ο  υπό  εξέταση  παιδαγωγός  μας,  ο
Στέφανος Κομμητάς,  διακρινόταν όχι μόνο για την ικανή της δικτύωση μέσα στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αλλά κυρίως και για την άρθρωση και σταδιακή συγκρότηση
των ιδεολογικών,  επιστημονικών και κοινωνικών δομών που θα της επέτρεπαν να
εξακτινωθεί  και  να  κατακτήσει  την  παγκόσμια  περιφέρεια.  Ήταν  η  εποχή  που  η
Ευρώπη  γινόταν  Οικουμένη,  ή  ακριβέστερα,  που  η  Ευρώπη  υποχρέωνε  την
Οικουμένη να γίνει το αποκλειστικό πεδίο βολής της, η λεία της και το λάφυρό της.
Εκεί,  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα,  με  τον  Ευρωπαϊκό  Διαφωτισμό  ως  ιδεολογική
πλατφόρμα,  με  την  Αμερικανική  και  τη  Γαλλική  Επανάσταση  στον  πολιτικό  και
κοινωνικό  τομέα  και  με  την  Επιστημονική  και  Βιομηχανική  Επανάσταση  στο
τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο, η Ευρώπη και σιγά – σιγά όλη η Οικουμένη
διερχόταν  εκείνη  την  «ορεινή  διάβαση»,  κατά  την  έκφραση  του  R.  Kossellek
(Koselleck,  2004,  p.  32),  προς  την  επικράτεια  του  σημερινού  κόσμου.  Ήταν,  όχι
βεβαίως το τυπικό, αλλά το ουσιαστικό μεταίχμιο ανάμεσα στην προνεωτερικότητα
και στην νεωτερικότητα. 

Τότε λοιπόν έζησε, έγραψε και δίδαξε, ο αγιορείτης ιερομόναχος, λόγιος και
παιδαγωγός  Στέφανος  Κομμητάς.  Γεννημένος  στο  χωριό  Κωφοί  της  περιοχής
Αλμυρού  της  Μαγνησίας  στα  1762,  σπούδασε  στο  χωριό  του,  αργότερα  στον
Τύρναβο, κοντά στο φημισμένο δάσκαλο Ιωάννη Πέζαρο (Λαφαζάνης, 2001, σ. 158,
209),  και  στη  συνέχεια  στη  Βιέννη,  μένοντας  έκτοτε  για  πάντα  στον  χώρο  της
Ελληνικής Διασποράς, διδάσκοντας ιδιωτικά σε σπίτια Ελλήνων εμπόρων, αλλά και
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στην  περίφημη  Ακαδημία  του  Βουκουρεστίου,  που  είχε  ιδρυθεί  στα  1689,  ενώ
παράλληλα συνέγραφε το πολύτομο έργο του. Πέθανε στην Πέστη της Ουγγαρίας το
1830 σε ηλικία 68 ετών, προσφέροντας στη Νεοελληνική Παιδεία του 19ου αιώνα
πάνω  από  13.000  τυπωμένες  σελίδες.  Επρόκειτο  για  μια  εξαιρετική  περίπτωση
φιλοπονίας και συστηματικότητας και πιθανόν ο κορυφαίος συγγραφέας σχολικών
εγχειριδίων στις αρχές του 19ου αιώνα. Κι όμως ο Κομμητάς παρέμεινε μέχρι σήμερα
τυπικά  αλλά  και  ουσιαστικά  άγνωστος,  ακριβέστερα  λησμονημένος,  σχεδόν  απ’
όλους. Σπάνιες και διάσπαρτες αναφορές βρίσκει  κανείς  γι’  αυτόν μέσα στον 19ο
αιώνα, λίγες επίσης στον 20ό, ελάχιστες στον 21ο…

Το μυστήριο αυτής της εκούσιας παραμέλησης δεν είναι, βέβαια, δύσκολο να
επιλυθεί.  Ο Κωφιώτης λόγιος  εγκαταλείφθηκε στην ιστορική  σιωπή εξαιτίας  μιας
ιδιαιτερότητας, δηλαδή του γλωσσικού ιδιώματος που έγραφε, δίδασκε και σθεναρά
υπερασπιζόταν.  Υιοθέτησε δυναμικά μίαν  Ύβρη για  τη νεοελληνική  διανόηση και
κοινωνία, όπως καθιερώθηκε να θεωρείται πλέον από όλους σχεδόν τους επιγόνους
του, για την οποία μάλιστα η Νέμεσις έχει προ πολλού ολοκληρώσει την ετυμηγορία
της, υπηρέτησε πιστά έναν «άταφο νεκρό» (Γληνός, 1925). Ήταν ο σχολαστικός, ο
λογιότατος,  ο  αρχαϊστής,ο  γλωσσοαμύντορας,  με  εμμονή  στραμμένος  στο  ένδοξο
αρχαιοελληνικό  παρελθόν  με  το  οποίο  μεθούσε  κυριολεκτικά,  και  ταυτόχρονα
μαχόταν με δυναμισμό και επιμονή τον Κοραή, το διάσημο «διανοητικότηλέγραφο»
του Νέου Ελληνισμού, όπως τον αποκαλούσε ο Αλ. Ραγκαβής(Σκοπετέα, 1988, σ.
48),  αλλά και  τον  «κύκλο του Κοραή»,  ενώ καταπολεμήθηκε  επίσης  σφοδρά απ’
αυτόν. Είχε δηλαδή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία η διανόηση του 20ού
αιώνα  απεχθανόταν,  έχοντας  μάλιστα  ως  αδυσώπητα  παραδείγματα  τα  αιματηρά
γεγονότα των Ευαγγελικών (1901), των Ορεστιακών (1903), αλλά και τις διάφορες
δικτατορίες του 20ού αιώνα που ευνόησαν την αρχαΐζουσα γλώσσα. 

Ο Κομμητάς, βεβαίως, δεν αντιλαμβανόταν την ύβρη για την οποία μάλιστα
συστηματικά μοχθούσε.  Αντίθετα,  θεωρούσε «φρενοβλάβεια» την απεμπόληση της
αττικής  γλώσσας  από  τους  αντιπάλους  του,  ασυγχώρητη  ασυνειδησία,  αλλά  και
«προδοσία» του Ελληνισμού. Δεν το χωρούσε ο νους του ότι μπορούσαν Έλληνες
από καταγωγή να μην αντιλαμβάνονται την αξία αυτού του «θειοτάτου και θεσπεσίου
χρήματος», της «φωνής των θεών» και «της ανθρωπότητος η ψυχή», που ήταν γι’
αυτόν  η  «Ελληνίς  φωνή»,  η  αττική  δηλαδή διάλεκτος.  Εγχρονίζοντας  μάλιστα  το
αίτημά του θα ισχυριστεί, στα 1815, ότι η διάσωση της αρχαιοελληνικής γλώσσας
από  τους  συγχρόνους  του  ήταν  το  μοναδικό  επίδικο  αντικείμενο  για  εκείνη
τουλάχιστον την περίοδο: «Μάχου υπέρ Πίστεως και υπέρ Πατρίδος, λέγει η παροιμία∙
η δε Πατρίς κατά το παρόν δεν απαιτεί άλλην μάχην ή της διασώζουσαν σώον αυτή…»
(Ζώρας, 1968, σ. 8). Βεβαίως, τρία χρόνια αργότερα, στα 1818, και ενώ μαινόταν η
διαμάχη  με  τον  Κοραή,  στην  οποία  είχε  εισέλθει  πλέον  και  ο  Φαναριώτης
Παναγιώτης  Κορδικάς,  ο  Κωφιώτης  παιδαγωγός  έγινε  μέλος  της  Εφορείας  της
Φιλικής  Εταιρείας  στο  Βουκουρέστι,  συντασσόμενος  με  το  γενικό  επαναστατικό
πρόταγμα, χωρίς όμως να απεμπολήσει τις πεποιθήσεις του, επιτρέποντας στον Κ.Θ.
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Δημαρά να του αφιερώσει μια και μοναδική αναφορά: «Είναι, ίσως η συνεπέστερη
συντηρητική διδασκαλική μορφή της εποχής, όσο κι αν μένει έξω από τις θρησκευτικές
ζητήσεις» (Δημαράς, 1989,σ. 100)

Πρωτοπόρος  και  ηγετική  μορφή  του  αρχαϊσμού  στην  κρίσιμη  εκείνη
προεπαναστατική περίοδο ήταν ο Νεόφυτος Δούκας, που μαζί με τον Κομμητά, πέρα
από  την  αδιάπτωτη  προσωπική  τους  φιλία,  συγκρότησαν  μια  δραστήρια  και
ανυποχώρητη  αττικιστική  «ξυνωρίδα».  Μαζί  υπέστησαν  τις  απειλές  και  τους
διωγμούς των αντιπάλων, αν και ο Δούκας υπήρξε και το ιδιαίτερο θύμα μιας άγριας
βιαιοπραγίας  στο  Βουκουρέστι  από  ένα  μαθητή  του,  που  λίγο  έλλειψε  να  του
στοιχίσει την ίδια του ζωή, και έτσι υποχρεώθηκαν να φύγουν από την πόλη (Κούμας,
1832, σ. 509-599)). Ο Κομμητάς βέβαια θεωρείτο από τους κοραϊστές αντιπάλους τους
ως  απλός  ακόλουθος  του  Δούκα,  τον  οποίο  μάλιστα  απαξιούσαν  και  να  τον
ονομάσουν. Ίσως να ήταν αυτή η περιφρόνηση που πρόσβαλλε ιδιαίτερα Κωφιώτη
παιδαγωγό και του δημιούργησε αισθήματα έντονης αντιπάθειας για τον Κοραή και
τον κύκλο του, τα οποία εντάθηκαν με τις απειλές και τις βιαιότητες των αντιπάλων.
Έτσι,  ο  βιογράφος  του Κοραή Δημ.  Θερειανός,  ενώ θα θεωρήσει  ότι  «το κύριον
αίτιον της έριδος Κοραή και Δούκα ήτο… η εν τοις στέρνοις παντός Έλληνος αδρώς
και  υπερφιλοτίμως  εμφωλεύουσα  φιλαυτία»,  θα  εκφράσει  το  σεβασμό του και  την
εκτίμησή του για το Δούκα και, επισημοποιώντας την απαξίωση για τον Κομμητά, θα
ισχυριστεί ότι ο Κωφιώτης λόγιος, «ελληνιστής εκ των μετριωτάτων, αλλά διδάσκαλος
εργατικός…»,  ήταν  εκείνος  ο  οποίος  όξυνε  τη  διαμάχη  Δούκα  –  Κοραή,  επειδή
προεξάρχων  «μεταξύ  των  φίλων  και  εταίρων»  του  Δούκα,  έδειξε  «υβριστική  και
υψηλόφρονα  συμπεριφορά»,  ώστε  η  έριδα  των  δύο  λογίων  να  πάρει  «χαρακτήρα
μάλλον κακότροπον» (Θερειανός, 1890, σ. 273, 275 – 276).

Πάντως, όταν η Ελληνική Επανάσταση κατασίγασε με κοινή συναίνεση τα
τύμπανα του ιδεολογικού και γλωσσικού εκείνου πολέμου, ο Κομμητάς έπαυσε κι
αυτός να πολεμά φανερά, αλλά συνέχισε τον πόλεμο μυστικά, ολοκληρώνοντας με
πολλούς  κόπους  τα  Παιδαγωγικά  του  Μαθήματα  στην  ουγγρική  Πέστη,  μακριά
βέβαια από τα πεδία των μαχών, αλλά άγρυπνος πάντα για τα δραματικά και συνεχώς
αμφίσημα τεκταινόμενα στην ελληνική χερσόνησο. Η δική του όμως πνοή του μόλις
που  έφθασε  μέχρι  τα  κράσπεδα  του  νέου  ελληνικού  κόσμου  που  γεννήθηκε
μετεπαναστατικά, αποχωρώντας από τη ζωή στη ξενιτειά, στις 6 Απριλίου 1830, τη
δεύτερη  ημέρα  του  Πάσχα,  με  το  παλιό  τότε  Ιουλιανό  Ημερολόγιο.  Μάταια  τον
καλούσε ο Νεόφυτος Δούκας στην Αίγινα, που είχε εγκατασταθεί και εργαζόταν ήδη
στην περίφημη  «Σχολειούπολη» του Καποδίστρια, να σπεύσει να τον συναντήσει για
να επανεκκινήσουν από κοινού τη γλωσσική και εκπαιδευτική τους δραστηριότητα
που είχε διακοπεί με την Επανάσταση. Ο Κομμητάς είχε αποπερατώσει πλέον τον
έγκοπο  λόγο  του.  Πεθαίνοντας  «κατέστησεν  την  Ελληνικήν  Κυβέρνησιν  εντελή
κληρονόμον του, κληροδοτήσας εις αυτήν και την χρηματικήν του κατάστασιν και τα
βιβλία  του  όλα,  περιεχόμενα  εις  26  κιβώτια»,  όπως  θα  γράψει  η  Εφημερίς  της
Κυβερνήσεως στα 1834.   
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Η εξαιρετική περιπάθεια του Κομμητά για την αρχαιοελληνική γλώσσα ήταν
βεβαίως ενταγμένη όχι μόνο μέσα στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή λογία παράδοση
αλλά  και  σε  ένα  πανευρωπαϊκό  πλαίσιο  μιας  δυναμικής  στροφής  στις  ελληνικές
σπουδές  εκείνη  την  εποχή,  που  έχει  έκτοτε  θεωρηθεί  ως  προϊόν  της  δραστήριας
ανόδου  της  αστικής  τάξης  στο  προσκήνιο,  όπως  στην  Αγγλία,  ή  της  εντατικής
προσπάθειας για την εθνική ολοκλήρωση, όπως συνέβαινε στη Γερμανία (Marchand,
1996, p. 3-35∙ Stray, 1998, p. 7-113). Ο ίδιος ποθούσε να είναι μιμητής των αρχαίων, όχι
μεταρρυθμιστής τους, κατηγορώντας τους νεωτερισμούς του Κοραή, εφόσον «ουδέ
γαρ έστι, περί ότου ου συνέγραψαν Έλληνες διαφόρως τε και ποικίλως» (Κομμητάς,
1812, σ. ιστ΄). Του αρκούσε να είναι «ως νάνος ανεβασμένος στους ώμους γιγάντων»,
όπως  έλεγε  παλαιότερα  ο  Βερνάρδος  της  Σαρτρ,  προτιμούσε  να  βαδίζει  «κατά
μίμησιν των αθανάτων εκείνων ανδρών, ων και απόγονοι και μιμηταί εσμέν τε και
γενέσθαι εφιέμεθα», όπως θα τονίσει στην εναρκτήρια ομιλία του στους μαθητές της
Ακαδημίας του Βουκουρεστίου(Ζώρας, 1967, σ. 19).  Εξάλλου, ο ίδιος ο 18ος αιώνας,
στον οποίο ο Κομμητάς είχε ουσιαστικά αγκιστρωθεί, «δεν έπασχε από το φετιχισμό
της  πρωτοτυπίας∙  απολάμβανε  τις  «μιμήσεις»  και  προτιμούσε  να  μαλακώνει  τις
ασυνήθιστες ιδέες βάζοντάς τες στο καλούπι του οικείου…» (Gay, 2009, σ. 71).

Το τεράστιο συγγραφικό του έργο θα λάβει  την αρχή του στη Βιέννη στη
στροφή ακριβώς του αιώνα (1800), όπου είχε μεταβεί «χάρινεπιστημών», όπως θα
ενημερώσει  τον πρώην δάσκαλό του Ιωάννη Πέζαρο ο συμμαθητής του Γεώργιος
Αυξεντιάδης  (Οικονόμου,  1964,  σ.  54-55).  Το  βιβλίο  Παιδαγωγός  ή  Πρακτική
Γραμματική αποτελεί  την  πρώτη  απόπειρα  του  Κομμητά  να  αφήσει  το
αρχαιοελληνικό  του  στίγμα  πάνω  στο  Νεοελληνικό  Διαφωτισμό.  Ζώντας  και
εργαζόμενος  ως  ιδιωτικός  δάσκαλος  στην  πρωτεύουσα  της  Αυστροουγγαρίας  θα
αναλάβει  την  επόμενη δεκαετία  μια μεγάλη αποστολή,  τη συγγραφή της  12τομης
Εγκυκλοπαιδείας Ελληνικών Μαθημάτων, την οποία συνέγραφε για μια τριετία και θα
κατορθώσει  να  εκδώσει  στη  Βιέννη  από  το  1812  ως  το  1814.  Η  σειρά  αυτή
περιλάμβανε τη  Γραμματική, την  Ρητορική και την  Ποιητική, τα οποία ο Κομμητάς
συνέλεξε  «εν  εκλογή  εκ  των  αρίστων,  όσα  έδοξαν  αναγκαιότατα  εις  εντελή  της
ελληνικής παιδείας μάθησιν» (Κομμητάς, 1812, σ. ια΄). 

Τέλος, στην Πέστη θα εκδώσει το κύκνειο άσμα του, μιαν άλλη, μεγαλύτερη
αυτή τη  φορά,  Εγκυκλοπαίδεια,  τα  16άτομα  δηλαδή  Παιδαγωγικά του  Μαθήματα
(1827 – 1828),  την οποία φαίνεται  πως ετοίμαζε ήδη από τα χρόνια της Βιέννης,
ολοκληρώνοντας  έτσι  μια  συγγραφική  πορεία  30  σχεδόν  χρόνων.  Στους  τόμους
αυτούς, εκτός από τη Γραμματική, θα συμπεριληφθούν Αλφαβητάριον, Ονομαστικόν,
Εκλογάριον, Μυθολογία, Γενική Ιστορία, Ιερά Κατήχησις, Ιερά Ιστορία, Παλαιά και
Νέα Γεωγραφία, Χρηστοήθεια και Αριθμητική. 

Το συγγραφικό έργο του Κομμητά είχε μια δεύτερη ευκαιρία διάδοσης στην
νεοελληνική πλέον επικράτεια στα τέλη της δεκαετίας του 1840, σηματοδοτώντας και
την αρχαϊστική στροφή της ελληνικής εκπαίδευσης. Τότε ο εκδότης Κων. Γκαρπολάς
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εξέδωσε  και  πάλι  στην  Αθήνα  τη  δωδεκάτομη  Εγκυκλοπαίδεια  της  Βιέννης
«επιδιορθωθείσα…  και  επαυξηθείσα»  με  την  έγκριση  του  Γυμνασιάρχη  τότε  της
Αθήνας  Ιωάννη  Γεννάδιου,  συναδέλφου  του  Κομμητά  στην  Ακαδημία  του
Βουκουρεστίου, αυτή τη φορά όμως σε 10 μόνο τόμους, καθώς είχαν παραληφθεί «τα
περί  γραμματικής  συντάξεως,  ποιητικής  και  ρητορικής  διδασκαλίας,  διότι
μεθοδικώτεραι  παρά  ταύτας  εκδόσεις  ηλπίζοντο»Αλλά  πολύ  σύντομα  ο  Γεώργιος
Μουσαίος και ο Ευθύμιος Κλεάνθης, για να συμπληρώσουν την Εγκυκλοπαίδεια που
τύπωσε ο Γκαρπολάς, εξέδωσαν στην Κωνσταντινούπολη εκ των έργων του Κομμητά
το  Συντακτικόν  της  ελληνικής  γλώσσης και  την  Μετρική,  παραλείποντας  μόνο την
έκδοση  της  Γραμματικής,  διότι  εν  τω  μεταξύ  «μεθοδικώτεραι  γραμματικαί
εξεδώθησαν, και διότι έκαστος σχεδόν των διδασκόντων ιδίαν έχει γραμματικήν», όπως
οι ίδιοι διαπίστωσαν(Μουσαίου & Κλεάνθους, 1842, σ. [α΄- β΄]). Η επανέκδοση της
Εγκυκλοπαιδείας είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε στα αλληλοδιδακτικά και στα
Ελληνικά σχολεία του νεοελληνικού κράτους, χωρίς όμως ακόμη να γνωρίζουμε την
ακριβή  έκταση  αυτής  της  διασποράς  (Σακκής,  1997,  σ.  110-181).  Η  τελευταία
επανέκδοση βιβλίου του Κομμητά κατά το 19ο αιώνα έγινε με την  Εκκλησιαστική
Ιστορία του, που τυπώθηκε στη Ζάκυνθο το 1861 με σχόλια και προσθήκες του Π.
Χιώτη. 

Είναι γνωστό ότι ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός δεν χαρακτηρίζεται από την
συγγραφική  του  πρωτοτυπία,  συγκρινόμενος  τουλάχιστον  με  το  αντίστοιχο
ευρωπαϊκό κίνημα από το οποίο και πήγασε. Οι συγγραφείς του αρκούνταν συνήθως
σε  εκτενείς  σχολιασμούς  –  υπομνηματισμούς  αρχαιοελληνικών  κειμένων  ή  σε
μεταφράσεις –παραφράσεις έργων της ευρωπαϊκής γραμματείας (Κονδύλης, 1988, σ.
9-11). Κι αν αυτό ισχύει κυρίως για τη φιλοσοφία, ισχύει ακόμη περισσότερο για τα σχολικά
εγχειρίδια στα οποία αφιερώθηκε ο Κομμητάς.Έτσι ο Κωφιώτης παιδαγωγός δεν ήταν
ένας πρωτότυπος συγγραφέας, αλλά ένας ερανιστής, ένας μεθοδικός συλλέκτης εκ
των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων και  των Εκκλησιαστικών  συγγραφέων,
καθώς  και  των  Ευρωπαίων.  Εξάλλου  ο  στόχος  του,  όπως  σε  ένα  βαθμό  και  του
Νεόφυτου  Δούκα,  δεν  ήταν  φιλολογικός,  όπως  του  Κοραή,  αλλά  αποκλειστικά
εκπαιδευτικός(Mackridge,  2014,p.  107).Πάσχισε  να  απαρτίσει  ένας  corpus
αρχαιοελληνικής  γνώσης,  μια  βιβλιοθήκη  για  να  χρησιμεύσει  στους  μαθητές  των
σχολείων  της  Ελληνικής  Διασποράς  αλλά  και  των  οθωμανοκρατούμενων  ακόμη
περιοχών,  ως  «εγκύκλιος  παιδεία»,  ως  ένας  πλήρης  και  μεθοδικός  οδηγός
προσπέλασης  αλλά  και  πρόσκτησης  της  αρχαιοελληνικής  σοφίας,  στην  οποία  ο
Κομμητάς  προσέδιδε  όχι  μόνο  μαξιμαλιστικές  αλλά  και  μεταφυσικές  σχεδόν
διαστάσεις.  Στόχος  του  ήταν  να  καταστήσει  «ευχερή  τινα  προς  εντελή  της  όλης
Ελληνικής  παιδείας  μέθοδον»,  επιτρέποντας  στον  αναγνώστη  –  μαθητή  να  μην
καταδαπανά  τον  πολύτιμο  χρόνο  του,  αλλά  «χειραγωγούμενος»  από  την
Εγκυκλοπαίδεια  «ευχερώς τε  άμα και  εντελώς εν  ολίγω χρόνω εις  τέλος  αγάγη το
ποθούμενον». Το «ποθούμενον» ήταν, βεβαίως, η βασική γραμματική, ρητορική και
ποιητική παιδεία, την οποία ο Κομμητάς θεωρούσε ως μια απαραίτητη προπαιδεία
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των Ελλήνων για την είσοδο στη συνέχεια στο ανώτερο στάδιο, στο χώρο δηλαδή της
«δεσποίνης  φιλοσοφίας»,  με  τη  γνώση  της  οποίας  μάλιστα  «γίνεται  οάνθρωπος
διαφέρων των άλλων αλόγων και δοκούντων και λεγομένων ζώων» (Κομμητάς, 1812,
σ.  στ΄).Βεβαίως,η  διαφιλονικούμενη  εκείνη  την  εποχή  έννοια  της  φιλοσοφίας δε
σήμαινε για τον Κομμητά ό,τι για τον Κοραή και τους Ευρωπαίους διαφωτιστές, για
τους  οποίους  ήταν  όχι  μόνο  ένα  «όργανο  γενικής  παιδείας»  αλλά  κυρίως  μια
«ηθικοπρακτική  δύναμη»  και  μια  κοσμοθεωρητική  «στάση  εγκοσμιοκρατική,
χειραφετητική και κριτική» απέναντι στο Παλαιό Καθεστώς (Κονδύλης, 1988, σ. 18,
37). 

Το έργο του Κομμητά αλλά και το όνομά του ουσιαστικά σβήστηκαν μέσα
στο  χρόνο.  Τα  έργα  του  που  άφησε  μετά  το  θάνατό  του  στο  ελληνικό  κράτος
μοιράστηκαν  βεβαίως  στα  σχολεία  και  η  επανέκδοση  των  10  τόμων  της
Εγκυκλοπαιδείας  των Ελληνικών Μαθημάτωναπό τον  Κ.  Γκαρπολά,  με  σημαντική
μάλιστα οικονομική επιτυχία (Κόκκας, 1981, σ. 225), αποτέλεσε μια αναλαμπή μέσα
στη λησμονιά. Παρά το γεγονός ότι ο επιστήθιος φίλος του Νεόφυτος Δούκας είχε
μια αξιοσημείωτη πορεία στην μετεπαναστατική  εκπαίδευση και,  επίσης,  η ίδια η
νεοελληνική  εκπαίδευση  διερχόταν,  ως  γνωστόν,  την  αρχαϊστική  της  περίοδο,
σημειώνοντας  μια  πύρρεια  νίκη  απέναντι  στους  αντιπάλους  της,  το  όνομα  του
Κομμητά σπανίως αναφερόταν ακόμη και από τους δυναμικούς αρχαϊστές του τέλους
του  19ου  αιώνα.  Ο  ίδιος,  ένας  φιλότιμος  και  φιλόπονος  χειρώνακτας  της
προνεωτερικότητας, αρνείτο να εισέλθει στο ρευστό και θριαμβευτικά κατακτητικό
κόσμο  της  νεωτερικότητας  με  τον  τρόπο  τουλάχιστον  που  οι  άλλοι  Έλληνες
Διαφωτιστές  το  επιχειρούσαν.  Εκείνος  οραματιζόταν  απλώς  την  ανόρθωση  του
γλωσσικού επιπέδου των Ελλήνων του 19ου αιώνα στο ύψος του αττικού λόγου, σε
μια προσπάθεια να ανακτηθεί το για αιώνες απολεσθέν αρχαιοελληνικό μεγαλείο και
μόχθησε συστηματικά, με το λυχνάρι και τον κοντυλοφόρο, για να συνεισφέρει στην
πραγματοποίηση αυτού του οράματος. Και εκείνη την εποχή αλλά και σήμερα αυτός
ο οραματισμός φαίνεται να πάσχει από έλλειψη ιστορικού ρεαλισμού, αλλά και να
αποτελεί προτροπή για μια μάταιη καταδαπάνηση γνωστικής ενέργειας.  Θεωρούμε
όμως  ότι,  πέρα  από  άλλους  λόγους,  το  προσωπικό  του  ουσιαστικά  παράδειγμα
λειτούργησε καταλυτικά προς την κατεύθυνση αυτή: αν, όντας ένα φτωχόπαιδο ενός
άσημου  χωριού  της  Μαγνησίας,  κατόρθωσε  με  τη  φιλοπονία  του  και  μόνο  να
κατακτήσει  τον  αρχαιοελληνικό  λόγο,  τότε  πίστευε  ότι  δεν  υπήρχε  καμμιά
δικαιολογία για τη διασπορά αυτής της  μάθησης στην ελληνική νεολαία,  η οποία
βεβαίως,  όπως  και  κάθε  νεολαία,  ήταν  «φυσικά  αφηνιώσα  προς  τους  πόνους»
(Σκουβαράς,  1965,  σ.  297).  Το  έργο  του  υπηρέτησαν  τα  ίδια  του  τα  χέρια  σε
εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, χωρίς μάλιστα τη βοήθεια χορηγών, όπως συνέβαινε
λ.χ.  με  τον  Κοραή.Και  αν  αυτός  θεωρούσε  ότι  προσέφερε  την  «ευμέθοδον
διδασκαλίαν και την καθαράν εξήγησιν των προκειμένων», το μόνο που ζητούσε με τη
σειρά  του  από  τους  μαθητές  του  ήταν  «επίπονον  επιμέλεια»  και  «επίμονον
εγκαρτερία»,  αλλά  και  ευγνωμοσύνη  προς  τους  ευεργέτες  –  χρηματοδότες  της
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Ακαδημίας του Βουκουρεστίου, ώστε να επέλθει εντέλει «πολλή επικαρπία επί των
πόνων ημών» (Σούρλας, 2013, σ. 138). 

Είναι  αλήθεια  ότι  αναγνώριζε  τη  δυσκολία  της  κατάκτησης  του
αρχαιοελληνικού λόγου μέσα στην πολυγλωσσία της εποχής και μάλιστα μέσα στη
Διασπορά, θεωρούσε όμως ότι αρκούσε η πρόσβαση στην αρχαία γλώσσα να γίνει
σταδιακά και μεθοδικά.  Έτσι,  στο «Σχέδιον περί διατάξεως μαθημάτων Ελληνικού
Σχολείου», που δημοσίευσε στο περ.  Καλλιόπη ένα χρόνο μετά την παραίτησή του
από το Γυμνάσιο του Βουκουρεστίου, προσδιόριζε τρεις κλάσεις μαθημάτων, στην
πρώτη από τις οποίες πρότεινε τα μαθήματα να διδάσκονται στους αρχαρίους κατά
«το  κοινόν  ιδίωμα»,  ως  προπαιδεία  ακριβώς  της  αττικής  διαλέκτου  που  θα
διδάσκονταν  στις  δυο  επόμενες  κλάσεις  (Χαριλάου,  1999,  σ.  151-153).  Τέλος,
χρησιμοποίησε  ακόμη  και  τη  θεατρική  παιδεία  ως  εργαλείο  για  την  ευχερέστερη
πρόσκτηση του αρχαιοελληνικού λόγου, οργανώνοντας στο Βουκουρέστι μαθητικές
παραστάσεις βγαλμένες από τα ομηρικά έπη στο πρωτότυπο, έτσι ώστε οι μαθητές
του  να  ασκηθούν  στην  απομνημόνευση  αλλά  και  στην  κατανόηση  του  ομηρικού
λόγου, καλλιεργώντας παράλληλα το αίσθημα της μίμησης των προγονικών αρετών,
μια  παρακαταθήκη  που,  όπως  ισχυριζόταν,  θα  τους  επέτρεπε  να  προχωρήσουν
αργότερα στο ανέβασμα και αρχαίων τραγωδιών (Σούρλας, 2013, σ. 139-140). 

Μια  ενδελεχής  μελέτη  των  έργων  και  της  προσωπικότητας  του  Στέφανου
Κομμητά, η οποία τώρα αρχίζει, ελπίζουμε ότι θα προσπορίσει περισσότερα στοιχεία
για την κατανόηση και της κοσμογονικής εκείνης εποχής και των προσωπικοτήτων
που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας  της.  Σε μια
προσπάθεια μάλιστα να μελετηθεί  το πολύτομο εγχείρημά του,  επανεκδόθηκαν το
2013  από  το  Εθνικό  Τυπογραφείο  τα  Άπαντα του  Κωφιώτη  παιδαγωγού,
αποτελούμενα  από  41  τόμους,  με  μέριμνα  του  Εξωραϊστικού  και  Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Κωφών Αλμυρού «Ο Στέφανος Κομμητάς» και του Διεθνούς Ινστιτούτου
Διαβαλκανικής  Συνεργασίας  «Ρήγας  Βελεστινλής».  Επίσης  έχουν  ήδη
πραγματοποιηθεί ένα Πανελλήνιο Συνέδριο στο Βόλο και ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο
στη Βουδαπέστη, των οποίων τα Πρακτικά πρόκειται πολύ σύντομα να εκδοθούν,
ενώ  έχει  αναληφθεί  και  η  εκπόνηση  της  πρώτης  διδακτορικής  διατριβής  για  το
Στέφανο Κομμητά στο Παν. Θεσσαλίας.
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