
1. Δημοσθένης Χατζηλέλεκας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ-70
• Η προσφορά των Ιερωμένων στην 

περίοδο της Νεοελληνικής 
Αναγέννησης

• Παρουσίαση χαρακτηριστικού 
παραδείγματος της βιωτής και του 

έργου ενός λόγιου-παιδαγωγού



2. Ο ιερομόναχος λόγιος-
παιδαγωγός π. Στέφανος 

Κομμητάς
• Ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους 
του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού



3. 17.000 Αυτόγραφα 
χειρόγραφα

• 13.000 φύλλα δημοσιευμένα με 
τη μορφή σχολικών εγχειριδίων 

και 4.000 χειρόγραφα, 
ετοιμαζόταν να δημοσιευτούν. 



4. Λόγιος-Παιδαγωγός της 
Ελληνικής Διασποράς
• Κωφοί Αλμυρού, 1762

• Σχολή Τυρνάβου – Πέζαρος:
• Συστηματική διδασκαλία -

διδάσκονται ανώτερα μαθήματα:
• (θεολο/κά, φιλο/φικά, επιστη/νικά)

•  



1797: Βουκουρέστι-α’ δημοσίευση, 
(5) 1799: Σπουδές Βιέννη

• Οικοδιδάσκαλος, 
• Άνθιμος Γαζής, Νεόφυτος 
Δούκας, Ρήγας Βελεστινλής, 

Κωνσταντίνος Κούμας



6. 1800: «Παιδαγωγός ή 
Πρακτική Γραμματική», σ. 687 

• Καλλιεργώντας το αττικό 
ιδίωμα θα μπορούμε να 

καλυτερεύουμε βαθμιαία και τη 
λαλούμενη γλώσσα.



7. Έκδοση Εγκυκλοπαίδειας

• Η 12τομη «Εγκυκλοπαίδεια των 
Ελληνικών Μαθημάτων, 

Γραμματικής, Ρητορικής και 
Ποιητικής», Βιέννη (1812-1814)



8. 1816-1818: Δάσκαλος 
Φιλοσοφίας- υποδ/ντής: Σχ. 

Βουκουρεστίου

• Δίδασκε μετρική, ποιητική, 
Αριθμητική και Άλγεβρα, Γεωμετρία 
και Τριγωνομετρία, Κωνικές Τομές, 

«υψηλοτέρα & εφαρμοσμένη 
Γεωμετρία», φιλολογικά μαθήματα.



9. Επισημαίνεται το 
«φιλόπονον» του διδασκάλου 

• «Ο διδάσκαλος για να 
προσφέρει το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του: να διδάσκει 
σε μία τάξη, την ακριβή γνώση, 
η καλύτερη αμοιβή του θα είναι 

η ευγνωμοσύνη του Γένους» 



10. Επισημαίνει 

• «Τα σχολικά εγχειρίδια: εντελή 
και απέριττα, ευμέθοδα και 
ωφέλιμα, περιέχοντα τους 

αναγκαίους κανόνες» 



11. Οργανώνει θεατρικές 
παραστάσεις

• Επισημαίνει τη σημασία του 
θεατρικού λόγου για τη 

μεταφορά του αρχαίου ήθους 
στους Νεοέλληνες 



12. 1819

• Το 1819 γίνεται μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας



13. 1819-1828

•Κινείται μεταξύ Βουκουρεστίου 
και Πέστης

Οικοδιδάσκαλος και συγγραφέας



14. 1827: Πέστη

• Αναζητά χορηγό, για να 
εκδώσει τα 16 παιδαγωγικά του 
εγχειρίδια, αντιπαλεύοντας τους 

ρευματισμούς, που τον 
ταλαιπωρούσαν πολύ τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του. 



15. 1827: εκδίδει τους εννέα 
πρώτους τόμους 

• Αλφαβητάριον, Εκλογάριον, Ιερά 
Ιστορία, Ονομαστικόν, Χρηστοήθεια, 

Αριθμητική, Ιερά Κατήχηση,  
Εκκλησιαστική Ιστορία, Μυθολογία



16. Αλφαβητάριο

• Ασκήσεις εμπέδωσης και 
αφομοίωσης του ελληνικού 

λόγου



17. Εκλογάριον: ανθολόγιο 
κειμένων

• Στόχος: η ευχερή ανάγνωση 
των μαθητών μέσα από αστεία, 
μύθους, ηθικά ιστορίδια και μια 

επιτομή από τους βίους των 
ενδοξότερων Ελλήνων



18. Εκκλησιαστική Ιστορία, 
Ιερά Κατήχηση

• Θέλει τον χριστιανό 
πεπαιδευμένο, πρακτικά και 

θεωρητικά καλυμμένο, για να 
υμνολογεί τον Θεό και να 

μπορεί να αντιμετωπίζει τους 
κακόδοξους και αιρετικούς.



19. 1828: εκδίδει τους 
επόμενους επτά τόμους

• Γενική Ιστορία, Γεωγραφία 
Νέα, Γεωγραφία Παλαιά, 
Ελληνικά: Γραμματική, 

Ελληνικά: Κείμενα  συλλεγέντα 
εκ των Ελλήνων αρίστων 
Συγγραφέων (τρεις τόμοι)



20. Γενική Ιστορία: Σκοπός

• Να παρατηρούνται οι αρετές 
και τα ελαττώματα των άλλων, 

να προσέχουμε, να μην 
πέφτουμε σε σφάλματα «να 

μιμούμαστε τις αρετές και να 
διορθωνόμαστε»



21. Νέα Γεωγραφία

Στα γεωγραφικά εγχειρίδια 
παρατηρούμε: 

• Λεπτομερή καταγραφή, ανάλυση και 
ερμηνεία των γεωγραφικών 
φαινομένων στην ευρύτερη 

κοινωνική διάστασή τους 



22. Ελληνικά – Τρίτομο

• Επιλεγμένα κείμενα πολιτικής 
και ηθικής διδασκαλίας, 

περίδοξων ανδρών. 
• Κειμενοκεντρική προσέγγιση 

της γλωσσικής διδασκαλίας 



23. Η κυκλοφορία των βιβλίων 
του στο νεοσύστατο κράτος

• 1828-1832: «Παλαιά» & Νέα 
Γεωγραφία», αλληλοδιδακτικό 

σχολείο του Άργους και σε 
σχολεία των Κυκλάδων. 



24. 1839-1840:

• Ο Κ. Γκαρπολάς επανεκδίδει 
για δεύτερη φορά την 

«Εγκυκλοπαίδεια»



25. 1842: 

• Επανέκδοση του Συντακτικού και 
της Μετρικής:

• Το μεθοδικό σύστημά τους 
θεωρείται ως παραδειγματικό, ο 

ίδιος χαρακτηρίζεται «σοφώτατος 
και νουνεχέστατος» 



26. 1861

• Εκδίδεται από τον Ηπειρώτη 
Σέργιο Χ. Ραφτάνη για δεύτερη 

φορά η «Επίτομος 
Εκκλησιαστική Ιστορία», ως 
συστηματική και κατανοητή



27. Συγγράφει πόνημα με 
θέμα: «Στοιχεία Μεταφυσικής»

• Διαφοροποιείται από τις 
αντιορθόδοξες τάσεις του 

Διαφωτισμού. 
• Η στάση του είναι καθαρά 

Πατερική.



28. Συγγράφει πόνημα 
Ρητορικής

• Τη θεωρεί χρήσιμη για τον 
κοινωνικό βίο, διότι εξετάζει το 
δίκαιο και το άδικο, το καλό και 

το φαύλο 



29. Συγγράφει πόνημα 
Λογικής

• Στηριζόμενος στον θεμελιωτή 
της Λογικής, τον Αριστοτέλη 
και στον Ευγένιο Βούλγαρη, 



30. Ονομαστικόν: 
Λαογραφικός κώδικας 

• Παρακαταθήκη μιας πλούσιας 
εννοιολογικής τράπεζας 

λαογραφικών και εθνολογικών 
όρων για τον ελληνικό υλικό 

και πνευματικό πολιτισμό 



31. Ανακαλύψαμε και ένα 
ιστορικό του κείμενο

• Για την Ελληνική Επανάσταση 
που επικροτεί τον Καποδίστρια 

και καυτηριάζει έντονα τις 
δολοπλοκίες του Αλ. 

Μαυροκορδάτου



32. Ετοίμαζε εγχειρίδια 
Φυσικών Επιστημών
• «Μηχανική, Οπτική, 
Κατοπτρική, Διοπτρική, 
Ακουστική, Υδραυλική, 

Υδροδυναμική, Υδροστατική, 
Αερολογία, Σφαιρική, 



33. Ετοίμαζε εγχειρίδια 
Φυσικών Επιστημών

• Μουσικά όργανα - Αρμονική & 
εναρμόνιοι ήχοι, Στατική, 

Φυσική Ιστορία, Ορυκτολογία, 
Χημεία, Γεωγραφία».



34. Ασχολείται ιδιαίτερα με την 
Αστρονομία

• Εισάγει τη νέα αστρονομική 
προβληματική και διατυπώνει 

καινοτόμες θέσεις, εμπνεόμενος 
από τις γαλλικές, ιταλικές και 

γερμανικές επιστημονικές 
θεωρήσεις.



35. Είναι ο διδάσκαλος, ο 
συγγραφέας

• Έρχεται σε επαφή με το πνεύμα 
του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 
και προσπαθεί να το μεταφέρει 
στον ευρύτερο ελληνικό χώρο 



36. Μαθηματική Επιστήμη

• Συγγράφει διδακτικά εγχειρίδια 
Αριθμητικής, Γεωμετρίας, 

Τριγωνομετρίας, Άλγεβρας, 
Κωνικών Τομών, Απειροστικού 

Λογισμού.



37. Συνοδοιπορεί με τους 
Ευρωπαίους επιστήμονες

• Στην προώθηση της νέας 
μαθηματικής σκέψης και 

ορολογίας και ασχολείται με 
πρωτοποριακά ζητήματα



38. Είναι αφοσιωμένος στο 
ιδεώδες της προόδου

• Καταβάλλει τεράστια 
προσπάθεια να κοινοποιήσει 

στον χειμαζόμενο ελληνικό λαό 
τα πορίσματα του ευρωπαϊκού 

επιστημονικού λόγου























Σφαιρική Τριγωνομετρία

















58. Στις 6 Απριλίου 1830 ο 
Κομμητάς απεβίωσε

•  

• Περιουσία του:
• 29 κιβώτια με 800 τόμους ως 

δωρεά στα σχολεία του 
Ελληνικού κράτους



60. Η Διαθήκη του

• 203,55 δραχμές, 

για να γίνουν σχολεία στο 
Ελληνικό Κράτος



Λαμπρό παράδειγμα διανοούμενου 
της Ελλ. Διασποράς

• Υπέρτατος σκοπός της ζωής 
του 

• να καταστήσει συνείδηση των 
Ελλήνων την ανάγκη του 
συνεχούς αγώνα για την 
πνευματική ανόρθωση



Σας ευχαριστώ!
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