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Εισαγωγή1
Ο Αδαµάντιος Κοραής, ένα από τα λαµπρότερα πνεύµατα του ελληνικού Διαφωτισµού και
επίσηµα αναγνωρισµένος ως “Διδάσκαλος του Γένους” θεωρούσε την παιδεία ως
ακρογωνιαίο λίθο πρώτα για την απελευθέρωση και κατόπιν για την ευηµερία των Ελλήνων.
Συχνά µέσα στα πλαίσια του τεράστιου συγγραφικού του έργου διατύπωσε πολλές - και
λεπτοµερείς µάλιστα - απόψεις για τη γλώσσα, το περιεχόµενο και τις µεθόδους της
εκπαίδευσης που θα εξυπηρετούσε αυτούς τους σκοπούς.
Αν εξετάσουµε προσεκτικά τα κείµενα αυτά του Κοραή νοµίζω ότι µπορούµε να
διαπιστώσουµε µια διπλή τάση του συγγραφέα: αφ’ ενός την προσπάθειά του να εδραιώσει
µια συνέχεια µε τη γραµµατεία και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας, αφ’ετέρου να πάρει µια
απόσταση από τις τρέχουσες κατά την εποχή του εκπαιδευτικές συνήθειες των Ελλήνων ως
προς τις θεµατικές, τις γλωσσικές και τις µεθοδολογικές επιλογές. Σ᾽αυτούς τους τοµείς
ταυτοχρόνως ο Κοραής επιζητά µια σύνδεση µε τις προοδευµένες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην ανακοίνωσή µου προτείνω να προβώ σε µια τεκµηριωµένη ανάλυση των
συνεχειών και των ασυνεχειών στις εκπαιδευτικές απόψεις του µεγάλου στοχαστή, απόψεις
που µπορεί να αποδειχτούν πάντα ενδιαφέρουσες όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να
εξυπηρετεί η παιδεία και τους πιθανούς τρόπους πραγµάτωσής τους.
Ι. Συνέχειες στην εκπαίδευση των Ελλήνων από την αρχαιότητα ως την εποχή του
Κοραή
1.

Ανθρωπιστικές επιστήµες: η ηθική και πολιτική σηµασία της κλασσικής παιδείας.
Ο Α. Κοραής διακρίνει τους ανθρώπους σε «στρογγύλους» και «τετράγωνους». Οι
πρώτοι είναι περισσότεροι, στερούνται παιδείας και «κατρακυλούν εδώ κι εκεί όπου τους
κινήση η τύχη ή όπου τους φυσήση του ιδίου συµφέροντος ο άνεµος». Οι δεύτεροι,
«σµιλεµένοι» από την παιδεία, µένουν σταθεροί στις αρχές τους, γιατί έχουν πλήρη
συνείδηση του τι είναι αληθινό και δίκαιο και τι όχι, καθώς έχουν αναπτύξει το ορθολογικό
και κριτικό τους πνεύµα2.
Ο Κοραής ασπάζεται πλήρως το ιδανικό του Διαφωτισµού, που θεωρεί την παιδεία το
ισχυρότερο όπλο εναντίον κάθε είδους τυραννίας 3 , σταθερή εγγύηση ανάπτυξης και
ουσιαστικό µέσο καλλιέργειας του ήθους του ανθρώπου και του πολίτη. Γι᾽αυτό υποστήριζε
κατά τη διάρκεια όλης του της ζωής την εκπαίδευση των Ελλήνων ως τον πιο
αποτελεσµατικό τρόπο για να αλλάξει η κατάσταση της Ελλάδας που ήταν υποταγµένη στους
Τούρκους, δηµιουργώντας την «αναγέννησή» της4. Η επανάσταση του 1821 άρχισε κατά τη
γνώµη του πολύ νωρίς, πριν οι Έλληνες αποκτήσουν αρκετή παιδεία ώστε να µπορούν να
εφαρµόσουν τις ηθικές και πολιτκές αρετές που είναι απαραίτητες για το αγωνιστικό
φρόνηµα, για τη σωστή συνεργασία και για τη δηµιουργία ενός ευνοµούµενου νέου κράτους.
Ωστόσο αυτό δεν τον εµπόδισε να υποστηρίξει µε κάθε τρόπο την εκπαίδευση του έθνους,
πριν την επανάσταση, κατά τη διάρκειά της και µετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους.
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Κατά τον Κοραή, η απόκτηση επιστηµονικών γνώσεων είναι πολύτιµη, αλλἀ χωρίς την
εκπαίδευση «της καρδιάς» δεν εγγυάται την ευτυχία του ατόµου κι ακόµη λιγότερο την
ευηµερία ολόκληρου του έθνους. Ο πραγµατικός «θησαυρός της ψυχής», η αληθινή παιδεία,
είναι η διαµόρφωση του χαρακτήρα, που πρέπει να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία, ώστε οι
νέοι να µάθουν να αγαπούν και να ακολουθούν την αλήθεια, την ελευθερία, την ισότητα και
τη δικαιοσύνη για όλη τους τη ζωή5.
Μόνο µια τέτοια εκπαίδευση µπορεί να ενθαρρύνει τον απελευθερωτικό αγώνα
εναντίον κάθε τυραννίας, συµπεριλαµβανοµένης της τυραννίας των παθών µας, που είναι η
πιο επικίνδυνη από όλες και που επιβλήθηκε στους Έλληνες, πιστεύει ο Κοραής, από τους
αιώνες της ζωής τους στη σκλαβιά6. Επί πλέον, µόνο η ηθική και πολιτική παιδεία µπορεί να
βοηθήσει να πραγµατοποιηθεί ένα καλά διοικούµενο κράτος στη συνέχεια, γιατί ο λαός
µαθαίνει να υποτάσσεται µόνο στους νόµους, να σέβεται τους κυβερνήτες και να τιµά και να
αγαπά τους συµπολίτες του σαν ισότιµους αδελφούς7.
Εµπνευσµένος από την Ιταλική Αναγέννηση, ο Κοραής υποστηρίζει ότι η µελέτη των
µεγάλων έργων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραµµατείας είναι η πλέον κατάλληλη
για να πραγµατοποιηθεί αυτή η ηθική και πολιτική εκπαίδευση, που παρά την εξαιρετική της
δυσκολία, είναι εντελώς απαραίτητη για την ιδιωτική και τη δηµόσια ευδαιµονία8.
2. Η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και η διδασκαλία της ρητορικής.
Ο Κοραής πιστεύει πως η ελληνική γλώσσα βρίσκεται σε αδειάλειπτη συνέχεια από
την αρχαιότητα ως την εποχή του9. Η µελέτη της αρχαίας µορφής της, άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τα λατινικά10, βοηθά το Νεοέλληνα να αποκτήσει µια καλύτερη γνώση της τρέχουσας
µορφής της µητρικής του γλώσσας, η οποία χρειάζεται νέα λογοτεχνικά έργα για να
καθοριστεί και να αναπτυχθεί περισσότερο. Πρόκειται για µια πρωταρχικής σηµασίας
δραστηριότητα, καθώς η εθνική γλώσσα είναι η έκφραση της σκέψης και της συνείδησης
ενός λαού11.
Επί πλέον, ο λαµπρός φιλόλογος θεωρεί πως παρά τις δυσκολίες της σωστής
εκµάθησής της, «η Ελληνική γλώσσα (…), σιµά των πολλών άλλων αυτής προτερηµάτων,
έχει καν ποιαν εξαίρετον γοητείαν, δια της οποίας όχι µόνον µαλακύνει τα ήθη των νέων,
αλλά και τα κάµνει σεµνότερα και σωφρονέστερα» 12.
Ο Κοραής προτείνει : « Εν από τα µέσα του να ευκολύνει τις την µάθησιν αυτής
(της αρχαίας µορφής) είναι και να την παραβάλλη, όταν την παραδίδη, µε την κοινήν ταύτην
γλώσσαν, την οποίαν εθηλάσαµεν µε το µητρικό γάλα» 13.
Η επιδέξια χρήση της ελληνικής, δηλαδή η γνώση της ρητορικής τέχνης, αποτελεί το
επόµενο βήµα, που συµπληρώνει την παιδεία η οποία αναφέρεται στον ελληνικό λόγο. Ο
Κοραής προτείνει τη διδασκαλία αρχαίων ρητορικών κειµένων που να εξοικειώσουν τους
νέους µε τη χρήση λογικής επιχειρηµατολογίας, την άσκηση της ορθολογικής κρίσης, αλλά
και τα διδάγµατα που προκύπτουν από την ιστορία των αρχαίων δηµοκρατιών, τα οποία
θεωρεί πάντα επίκαιρα.
«Ταύτην την αύξησιν και προκοπήν (της Ελλάδας) δύνανται να την επιταχύνωσιν οι
λόγιοι του γένους άνδρες µε την Ρητορικήν, ήτις να διδάσκη τους αγνοούντας και την δόξαν
των προγόνων ηµών και τα σφάλµατα, δια τα οποία αφανίσθη τόση δόξα, και τα µέσα, δια
των οποίων εµπορούµεν πάλιν να την αναλάβωµεν και τα οποία πρέπει να ήναι θεµελιωµένα
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εις την αληθινήν Ηθικήν. Αλλ᾽ οι λόγιοι του γένους (…) πρέπει µάλιστα να προσέχωσιν εις
το οποίον και άλλοτε είπα, και δεν θέλω παύσει να λέγω, ότι την αληθινήν τέχνην του
γράφειν ν᾽αποκτήσει είναι των αδυνάτων, όστις δεν εφρόντισε σύγκαιρα να ενδυναµώσει την
ψυχήν αυτού µε φρονήµατα ελευθερίας ακατάλυτα» 14 . Η τέχνη του λόγου πρέπει να
υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και την ελευθεροφροσύνη για να είναι αποτελεσµατική και όχι να
µπαίνει στην υπηρεσία προσωπικών συµφερόντων, γινόµενη όργανο κολακείας ή
συκοφαντίας.
3.
Επιλογή θεµάτων που να προβάλλουν διαχρονικά ηθικά πρότυπα και αξίες. Φιλολογική
και φιλοσοφική παιδεία.
Τα παραδείγµατα προς µίµηση ή προς αποφυγή που διδάσκει η ελληνική ιστορία πρέπει
να κατευθύνουν τις θεµατικές επιλογές όλων των κειµένων της αρχαίας γραµµατείας προς
µελέτη των νέων, κατά τον Κοραή. Το ηθικό και πολιτικό θεωρητικό περιεχόµενό τους είναι
βεβαίως εξαιρετικά σηµαντικό, αλλά ακόµη περισσότερο οι νέοι χρειάζονται το απτό
παράδειγµα ιστορικών προσωπικοτήτων που να ενσαρκώνουν τις επιδιωκόµενες ηθικές αξίες.
Οι λαµπροί Έλληνες και Ρωµαίοι της αρχαιότητας πρέπει να γίνουν πρότυπα αρετής,
δικαιοσύνης, ισότητας και φιλοπατρίας, παραδείγµατα προς µίµηση, όπως εξάλλου και εκείνα
που προσφέρουν εξέχουσες σύγχρονες προσωπικότητες που συναντώνται σε άλλους λαούς15.
«Ταύτην την αρετήν εζήτει από τους µαθητάς του ο ενάρετος Επίκτητος, και ο
θαυµαζόµενος από τον Επίκτητον Σωκράτης· και ταύτην θέλει αποκτήσειν όστις µιµηθή τους
µακαρίους τούτους άνδρας φρονίµως, µόνον σκοπόν της αποκτήσεως έχων να ωφελήση την
πατρίδα του, ωφελούµενος πρώτος αυτός, και να την καταστήση ευδαίµονα δια της ιδίας του
ευδαιµονίας»16.
Ο Κοραής πιστεύει ότι η φιλολογία πρέπει να συνδέεται µε τη φιλοσοφία : η σοφία δεν
είναι µια συσσώρευση γνώσεων, αλλά µια αληθινή «τέχνη του βίου», που οδηγεί στην αρετή
και στην ευδαιµονία, όπως συνέβαινε και κατά τη διδασκαλία των αρχαίων φιλοσόφων17. Ο
διδάσκων πρέπει να πραγµατοποιήσει µια κατάλληλη επιλογή κειµένων της αρχαίας
γραµµατείας, που να βρίσκονται σε συµφωνία µε τις ηθικές και πολιτικές αυτές αρχές, για να
τα µελετήσει µε τους µαθητές του18.
ΙΙ. Ασυνέχειες στις παιδαγωγικές επιλογές του Κοραή ως προς τις τρέχουσες ελληνικές
συνήθειες και ευρωπαϊκές επιδράσεις
1.
Υποστήριξη της διδασκαλίας των θετικών επιστηµών. Καταγγελία της
χρησιµοποιούµενης γλώσσας και των µεθόδων της ελληνικής εκπαίδευσης.
Αν ο Κοραής επιθυµεί να ενθαρρύνει τη σχέση συνέχειας της ελληνικής παιδείας της
εποχής του µε την αρχαιότητα, ως προς τη γλώσσα, τη θεµατική επιλογή, τη σύνδεση της
φιλολογίας και της ρητορική µε τη φιλοσοφία και τους πρακτικούς της στόχους, ασκεί
δριµύτατη κριτική σε πολλές πλευρές των εκπαιδευτικών αντιλήψεων και συνηθειών των
συγχρόνων του.
Ο κοσµοπολίτης λόγιος αντιτίθεται ρητά στις απόψεις των συντηρητικών
θρησκόληπτων που πιστεύουν ότι η µελέτη και ανάπτυξη των θετικών επιστηµών είναι
καλύτερο να αποφεύγεται γιατί αποµακρύνει τους νέους από τη θρησκεία, θεωρώντας
απαράδεκτους τους υπερασπιστές της αµάθειας και της βαρβαρότητας19.
Από την άλλη πλευρά η διδασκαλία της γραµµατικής µε βάση τα υπάρχοντα
βοηθήµατα, που είχαν συνταχθεί πολύ καιρό πριν, σχεδόν στο βυζαντινό ιδίωµα, και είναι
πλέον ακατανόητα, βρίσκει πως κάνουν την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας «ασυγκρίτως
14
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δυσκολοτέραν αφ᾽ό,τι είναι τη αληθεία», προκαλώντας συχνότατα αηδία και απέχθεια στους
µαθητές. Στην εποχή του, οι δάσκαλοι επιµένουν περισσότερο στη λεπτοµερή εκµάθηση των
κανόνων παρά στην εφαρµογή των γνώσεων της γραµµατικής για την κατανόηση
ενδιαφερόντων κειµένων. Η χρήση της µεθόδου της στείρας αποστήθισης και των σωµατικών
τιµωριών χειροτερεύει την κατάσταση20. Επί πλέον η θεµατολογία επιλέγεται απλώς µε βάση
το γραµµατικό είδος που επιθυµούν οι δάσκαλοι να µεταδώσουν κάθε φορά στους µαθητές
τους (π.χ. κείµενα που να περιέχουν µόνο ρήµατα της α´συζυγίας), πράγµα που φυσικά δεν
κινεί καθόλου το ενδιαφέρον των διδασκοµένων21.
Η ερµηνευτική προσέγγιση του ανιαρού αυτού υλικού δεν βελτίωνε τα πράγµατα:
«Καθώς της θεµατογραφίας, ούτω και της εξηγήσεως η µέθοδος πρέπει να ήναι τοιαύτη,
οποία να προξενή εν ταυτώ ωφέλειαν και ηδονήν εις τους σπουδάζοντας την γλώσσαν. Αλλ᾽
η συνήθης µέθοδος δεν είναι καλή καν εν από τα δύο αυτά να κάµη· διότι και η εκλογή των
ποιητών ή συγγραφέων γίνεται χωρίς κρίσιν και η εξήγησις είναι τόσον αηδής, δια την
άλογον συσσώρευσιν πολλών κοινών λέξεων καθ᾽εκάστην Ελληνικήν, ώστε δικαιότερον
ήθελε δώσει τις εις την τοιαύτην συσσώρευσιν το όνοµα της Ψυχοκτασίας παρά, µε το οποίον
κοινώς την ονοµάζουσι, της Ψυχαγωγίας»22.
2.

Παιδαγωγικοί στόχοι και µέθοδοι του Κοραή.
Ο Κοραής θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο θεώρησης της
εκπαίδευσης, στους στόχους της και στις χρησιµοποιούµενες µεθόδους για να επιτευχθουν οι
στόχοι αυτοί. Όπως προείπαµε, η παιδεία είναι γι᾽αυτόν βασική προϋπόθεση της
απελευθέρωσης και της ευηµερίας όλου του γένους, οπότε απαιτείται η µέγιστη προσοχή στη
διαµόρφωσή της.
Η διδασκαλία των τελευταίων ανακαλύψεων των φυσικών επιστηµών µε βάση το
πείραµα και την παρατήρηση, είναι φυσικά απαραίτητη για την πλήρη ενηµέρωση και
άσκηση των µαθητών όσον αφορά αυτό το είδος των γνωστικών αντικειµένων.
Όσο για τα θεωρητικά µαθήµατα, πρώτα πρώτα ο Κοραής υποστηρίζει την ανάγκη
χρήσης µιας γλώσσας κατανοητής από τους µαθητές. Οι διδάσκαλοι πρέπει να καταδεικνύουν
εµφανώς τη σχέση αρχαίας ελληνικής, λατινικής και νέας ελληνικής γλώσσας,
χρησιµοποιώντας παραδείγµατος χάρη κατάλληλους πίνακες.
Η διδακτέα ύλη πρέπει να περιέχει το σύνολο των βασικών γνώσεων του θέµατος,
αποφεύγοντας τα κενά αλλά και την άγονη τελειοµανία23.
Ο Κοραής επιµένει πως είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν σύγχρονες µέθοδοι
διδασκαλίας, όπως εκείνη του Pestalozzi24.
Βεβαίως, µια επιτυχηµένη παιδεία στοχεύει στην καλλιέργεια και της ορθολογικής
κριτικής σκέψης και του ήθους των νέων, που εµπεριέχει την αγάπη της ελευθερίας και της
πατρίδας, την ανδρεία, τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη και την διάθεση συνεργασίας για το κοινό
καλό.
Αναφέραµε ήδη ότι η επιλογή της θεµατογραφίας πρέπει να είναι εµπνευσµένη απο τις
φιλοσοφικές αυτές αρχές, προσφέροντας ιστορικά ηθικά παραδείγµατα προς µίµηση ή προς
αποφυγή.
Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες των εκπαιδευτικών ιδεών του Κοραή είναι η
εγκατάλειψη των σωµατικών τιµωριών, που θεωρείται πως απλώς διαιωνίζουν τα ήθη των
σκλάβων. Ο διδάσκαλος πρέπει να προσπαθεί να µεταδίδει τις γνώσεις µε τρόπο ευχάριστο,
ενθαρρύνοντας µια υγιή και αυθόρµητη άµιλλα 25 . Ο Κοραής φτάνει στο σηµείο να
20
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υποστηρίζει πως ο εκπαιδευτής πρέπει να αγαπά και να µεταχειρίζεται τους µαθητές του σα
να ήταν δικά του παιδιά26.
Έτσι οι νέοι θα καταφέρουν να «διαβάζωσι των παλαιών ανδρών τα παραγγέλµατα, όχι
ως αναγνώσται, αλλ᾽ ως παρόντες διδασκάλων ακροαταί. Μόνος ούτος ο τρόπος δύναται να
τους κινήσει εις µίµησιν, µόνος να γεννήση εις τας ψυχάς των της αληθινής ελευθερίας τον
έρωτα»27.
«Τοιαύτη σωτήριος µανία δεν εµπνέεται εις τας ψυχάς πλήν από µόνους εκείνους, όσοι
εξεύρουν να ενώσωσι το µεγαλοπρεπές της φιλοσοφίας µε τας χάριτας της µεθοδικής
φιλολογίας· διότι εις ταύτην την ένωσιν στέχει το εντελέστατον κάλλος της παιδείας, και
αύτη µόνη είναι καλή να ηµερώσει την άνθρωπον και να γεννήση την αληθινήν αρετήν εις
την ψυχήν του»28.
3.

Επί πλέον µέσα ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της παιδείας
Ο Κοραής προτείνει επίσης νέες µεθόδους υποστήριξης της ανάπτυξης της παιδείας για
όλους, όπως την ίδρυση διαφόρων βραβείων για τους καλούς µαθητές αλλά και για τους
καλούς διδασκάλους, δωρεάν διατροφή για τους µαθητές που δε διαθέτουν τα απαραίτητα
προς το ζην, υποτροφίες για να συνεχίσουν οι άριστοι µαθητές τις σπουδές τους στο
εξωτερικό29.
Για να υπάρξουν κατάλληλα διδακτικά βιβλία πρέπει φυσικά να γίνουν και να
κυκλοφορήσουν µεταφράσεις επιλεγµένων αρχαίων κειµένων, αλλά και σύγχρονων
επιστηµονικών πονηµάτων στην καθοµιλουµένη. Ο ίδιος ο Κοραής αφιέρωσε ένα µεγάλο
µέρος της πλουσιότατης φιλολογικής του δραστηριότητας στην υλοποίηση αυτού του έργου,
κυρίως µε την Ελληνική Βιβλιοθήκη, που χρηµατοδότησαν οι αδελφοί Ζωσιµάδες, αλλά και
µε πολλές ακόµη σχολιασµένες µεταφράσεις και δηµοσιεύσεις30.
Η ίδρυση βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα θα βοηθήσει µε τρόπο δραστικό, πιστεύει ο
Κοραής, για την καλλιέργεια ολόκληρου του γένους· ενθαρρύνει συχνότατα τους
συµπατριώτες του να επενδύσουν στη δηµιουργία τους και στέλνει πολλά δικά του έργα, ή
και άλλων συγγραφέων που θεωρεί σηµαντικούς, σε διάφορες κοινότητες που επιχειρούν να
πραγµατοποιήσουν αυτό το σχέδιο31.
Ο Κοραής πιστεύει επίσης πως είναι απαραίτητη η δηµιουργία Ελληνικοὐ Μουσείου,
όπου το κοινό να µπορεί να έρχεται σε άµεση επαφή µε τα λείψανα της ελληνικής ιστορίας,
επιµελώς καταγραµµένα και συνοδευµένα από κατάλληλες επεξηγήσεις32.
Τέλος, ο Κοραής έχει την ευθυκρισία να αναγνωρίσει τη σηµασία του τύπου ως µέσο
παιδείας του λαού, καθώς µεταδίδει τάχιστα τους νεωτερισµούς όχι µόνο για την κοινωνική
επικαιρότητα αλλά και για τις πολιτικές, επιστηµονικές, καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές
εξελίξεις. «Συµπεραίνεται εκ τούτου, ότι ήθελε πολύ ταχύνει την εις το καλόν της Ελλάδος
προκοπήν και βελτίωσιν Εφηµερίς πολιτοφιλολογική, γραµµένη εις την κοινώς λαλουµένην
γλώσσαν, ήγουν Εφηµερίς ερανισµένη από τας πολιτικάς και φιλολογικάς των φωτισµένων
της Ευρώπης εθνών Εφηµερίδας, έπειτα και από τας ειδήσεις των ιδίως συµβαινόντων εις την
Ελλάδα.
Η Εφηµερίς όµως ταύτη, δια να κτυπήσει όντως τον δια τον οποίον γράφεται σκοπόν,
πρέπει να συντάσσεται από κάλαµον Φιλοσόφου, τοιούτου δηλαδή ανδρός, οποίος να
διαλέγη µε κρίσιν από τας Ευρωπαϊκάς εφηµερίδας ό,τι είναι αληθώς ωφέλιµον εις την
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παρούσαν της Ελλάδος κατάστασιν, και να αποβάλλη όσα δεν συντείνουν εις τον σκοπόν
του, ή και τον πλανώσιν απ᾽αυτόν»33.
Παρατηρούµε και σ᾽αυτή την περίπτωση την ανάγκη κριτικής σκέψης και ορθολογικής
επιλογής για να πραγατοποιηθούν οι ηθικοί και πολιτικοί επαιδευτικοί στόχοι του Κοραή.
Συµπέρασµα
Θα κλείσουµε την ανακοίνωσή µας µε το γενικό συµπέρασµα πως ο Κοραής φαίνεται
εξαιρετικά επίµονος στην ανάγκη τονισµού της συνέχειας της ελληνικής κλασσικής παιδείας
από την αρχαιότητα ως τις µέρες του, αλλά και, αντιθέτως, στην επιτακτική ενθάρρυνσή του
να εισάγει ρηξικέλευθες αλλαγές στους συνήθεις παιδαγωγικούς στόχους, τα θέµατα και τις
µεθόδους. Σ᾽αυτή του την προσπάθεια επιθυµεί τελικά µια σύνδεση µε τα επιστηµονικά
επιτεύγµατα και τις παιδαγωγικές µεθόδους των προοδευµένων Ευρωπαϊκών χωρών της
εποχής του. Κατά συνέπεια, µπορούµε να πούµε πως στις εκπαιδευτικές του ιδέες ο λαµπρός
λόγιος πραγµατοποιεί µια πρωτότυπη σύνθεση του κοσµοπολίτικου πνεύµατος των ρευµάτων
του Ανθρωπισµού και του Διαφωτισµού, µε την ελληνική συνείδηση που ως το τέλος της
ζωής του κράτησε διακαή την πατρική του έγνοια για την ελευθερία και την ευηµερία του
γένους.
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