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Είναι πολύ ενδιαφέρον δια τον τόπον μας καί χαρακτηριστικον δια τάς ση

μερινά? αντιλήψεις περί του ε'ίδους της εκπαιδεύσεως εις τα Τεχνικά Σχολεία καί 

τα Πολυτεχνεία, εν άρθρον του Καθηγητού κ. Lewis Α. Richards, το όποιον πε-

ριήλθεν ήμΐν υπό την μορφήν ανατύπου του Improving College and University-

Teaching Φθινόπωρον 1967, διεθνούς τριμηνιαίου περιοδικού εκδιδομένου ύπο του 

Oregon State University Press. Του άρθρου τούτου δίδομεν περιληπτικήν άπόδο-

σιν κατωτέρω : 

Ό καθηγητής R. αναχωρεί άπο τα πορίσματα της προκαταρκτικής εκθέ

σεως, την οποίαν συνέταξεν ή American Society for Engineering Education, καί 

ήτις φέρει τον τίτλον «Σκοποί της εκπαιδεύσεως των μηχανικών)». 

Εις τήν Ικθεσιν αυτήν ή Επιτροπή αγομένη εκ της γνώμης δτι τά ηγε

τικά στελέχη οφείλουν να διαθέτουν τήν ικανότητα της ορθής κρίσεως, συμπεραί

νει δτι πρέπει να δοθή προσοχή εις τάς διδακτικας ΰλας δια των οποίων οι μηχα

νικοί θα προπαρασκευασθούν προς ήγετικον ρόλον, δια τον όποιον και είναι προω-

ρισμένοι. Είναι προφανές δτι ή Επιτροπή δια της γνώμης της ταύτης ανταποκρί

νεται εις το αίτημα της Κοινωνίας μας δια τήν μόρφωσιν μηχανικών ικανών να 

αναζητήσουν λύσεις εις τα προβαλλόμενα δύσκολα προβλήματα, άτινα απειλούν 

τήν νεωτέραν μας κοινωνίαν. 

Μεταξύ τών άλλων συστάσεων ή Επιτροπή συμβουλεύει επιμόνως, δπως 



- 329 -

οί μέλλοντες μηχανικοί διδαχθούν επαρκώς τα νέα γεγονότα και τάς θεωρίας τάς 

προβαλλομένας υπό των Κοινωνικών Επιστημών, δια να δυνηθούν να κατανοή

σουν τα πολυποίκιλα προβλήματα της εποχής των. 'Επίσης δε πρέπει να πει

σθούν δτι το στάδιον του μηχανικού προσφέρει πλήθος ευκαιριών εις τον ένθου-

σιασμόν των δπως εργασθούν δια την εύημερίαν τής άνθρωπότητος. Ή Επιτροπή 

αντιλαμβάνεται τον μηχανικον ως έχοντα το χρέος να άσκηση καλώς τον ρόλον 

του ως πολίτου και ως έπαγγελματίου έμπεφορημένου υπό πνεύματος κοινωνικού, 

εις τοΰτο δέ θα ύποβοηθηθή ούτος διδασκόμενος κατά τάς σπουδάς του ανθρωπι

στικά μαθήματα και κοινωνικάς έπιστήμας και υφιστάμενος την δέουσαν γλωσ-

σικήν καλλιέργειαν. 

Έ ξ άλλου, ή Επιτροπή ενθαρρύνει τους διδάσκοντας να συνειδητοποιήσουν 

εις τους σπουδαστάς, δτι αί ορθολογιστικαί μέθοδοι τής λύσεως τών προβλημάτων, 

αιτινες χρησιμοποιούνται υπό τών μηχανικών εν τη ενασκήσει του έργου των, θα 

ήτο δυνατόν να έφαρμόζωνται εις τους συλλογισμούς των κατά την συζήτησιν 

κοινωνικών ζητημάτων με την χρησιμοποίησιν τών επί τών βασικών άξιων του 

βίου αντιλήψεων, ας έσχημάτισαν εκ διαφόρων πηγών και ιδία εκ τών ανθρωπι

στικών των σπουδών. 

Περαιτέρω ή Επιτροπή συνιστά έπαύξησιν τής διδασκαλίας τών ανθρωπι

στικών μαθημάτων και τών Κοινωνικών σπουδών εις τα προγράμματα, διότι υ 

σπουδαστής οφείλει να διδαχθή όπως διακρίνη τους θεσμούς τής Κοινωνίας και 

την λειτουργίαν των—ενίοτε δέ και την πλημμελή λειτουργίαν των. Είδικώτερον 

τα προγράμματα δέον να περιλαμβάνουν και άξιόλογον σειράν παραδόσεων καθ' 

έξάμηνον εκ τής 'Ιστορίας, τής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Πολιτικής επιστήμης, 

Οικονομικών, Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας ή Τέχνης. Κυρίως δέ άξιοι ή 'Επι

τροπή επιμόνως τήν αυξησιν και τήν έμφατικωτέραν διδασκαλίαν τών ανθρωπι

στικών μαθημάτων και τών Κοινωνικών 'Επιστημών τόσον εις τάς κατωτέρας 

δσον και εις τάς ανωτέρας τάξεις τών Πολυτεχνείων. 

Εις τάς τολμηράς ανωτέρω προτάσεις της ή Επιτροπή έχει καΐ έξωθεν 

ίσχυράν ύποστήριξιν. Μεταξύ άλλων καί ή Liberal Studies Division τής ιδίας 

Εταιρείας υίοθέτησεν άπόφασιν τής 24 Ίουν. 1965, δι' ής συνηγορεί υπέρ εντό

νου ενισχύσεως τών ανθρωπιστικών σπουδών, τών κοινωνικών επιστημών καί 

του γλωσσικού μαθήματος—γλώσσα, συνθετικαί ασκήσεις, γραπταί εκθέσεις. 

'Αναμφιβόλως εκ τών προτάσεων τούτων οι φιλόλογοι θά μένουν ικανο

ποιημένοι, δέον όμως να άναλογίζωνται καί τήν βαρεΐάν των εύθύνην δια τήν 

άπαιτουμένην είδικήν προσπάθειάν των δπως ανταποκριθούν καρποφόρως εις τάς 

προσδοκίας τής κοινωνίας ως προς τήν ευστοχον έκλογήν τών διδακτέων υλών. 

Άφου ανεφέρθη ως ανωτέρω ό Richards εις τάς συστάσεις τής 'Αμερικα

νικής 'Επιτροπής δια τήν έκπαίδευσιν τών μηχανικών, αίτινες αντικατοπτρίζουν 

τάς σήμερον εν 'Αμερική κρατούσας τάσεις τής Κοινής Γνώμης, έρχεται να πα-

ραλληλίση ταύτας προς τάς εν Ελλάδι κρατούσας αντιλήψεις. Άφορμήν εις τούτο 
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λαμβάνει έκ του προγράμματος των μαθημάτων των δύο κατωτέρων τάξεων του 

Πολυτεχνείου 'Αθηνών, προγράμματος κοινού διά τάς Σχολάς Πολιτικών Μηχα

νικών, Μηχανολόγων και 'Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 'Αρχιτεκτόνων και Χημι

κών Μηχανικών. Το πρόγραμμα τοΰτο δπερ παραθέτει αναλυτικώς, έχει ως έξης : 

Α' έτος, Α' έξάμηνον, ώραι μαθημάτων και εργαστηρίων εβδομαδιαίως 39, Β' 

έξάμηνον 41. Β' έτος, Α' έξάμ. ώραι 41, Β' έξάμ. 46. ""Αν αφαίρεση τις έκ των 

ωρών τούτων καθ" έξάμηνον 2 ώρας δια την Ξένην γλώσσαν και Τεχνικήν Όρο-

λογίαν και 2 ώρας δια την Γυμναστικήν, δλος ό υπόλοιπος όγκος τών ωρών δια

τίθεται διά την διδασκαλίαν τών τεχνικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική, 

Μηχανική, Χημεία, Μέταλλα). 

Δεδομένου δτι σήμερον—ασχέτως τών έκτεθεισών συστάσεων της Ameri

can Society for Engineering Education και τών αποφάσεων της Liberal Studies 

Division—εις τα 'Αμερικανικά Πολυτεχνεία τα προγράμματα αναγράφουν διδα

σκαλίαν ανθρωπιστικών μαθημάτων και κοινωνικών επιστημών δια μεν τάς κα

τωτέρας τάξεις ποσόν ωρών περίπου 22°/0, δια δε τάς ανωτέρας τάξεις 1 0 % , 

συμπεραίνει ό συγγραφεύς του άρθρου δτι ή έκπαίδευσις εις το Πολυτεχνεΐον τών 

'Αθηνών μόνον λίαν επιεικώς δύναται να χαρακτηρισθή απλώς ώς π ο λ ύ τ ε 

χ ν ι κ ή . Σημειώνει προς τούτοις δτι εις τάς ανωτέρας τάξεις τοΰ Πολυτεχνείου, 

δπου ή έκπαίδευσις εξειδικεύεται κατά σχολάς ο υ δ έ ε ν άνθρωπιστικον μά

θημα προβλέπεται, έκτος 2 ωρών εις το γ ' και δ' έ'τος δια την Γυμναστικήν καΐ 

2 ωρών εις το ε' έ'τος διά τα Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας. Έ π ί 

πλέον απαιτούνται 20 ώραι ετησίως κατά τα τρία πρώτα έ'τη δια τον άθλητισμον 

και τα αγωνίσματα. 

Ή υψίστη αύτη έξειδίκευσις προκαλεί την έ'κπληξιν και διερωτάται : Πι

στεύουν άρά γε οι ιθύνοντες το Πολυτεχνεΐον δτι αυτός είναι ό καλύτερος τρό

πος μορφώσεως μηχανικών ; Συμπεραίνει δέ : Πάντως αί αντιλήψεις αύται είναι 

καταφώρως αντίθετοι προς τάς έν 'Αμερική κρατούσας. 

Έ χ ω ν υπ' όψει ό συγγραφεύς τήν έν Πολιτ. 369 D—Ε έκφραζομένην γνώ-

μην τοΰ Πλάτωνος, δτι τα ανθρώπινα επαγγέλματα πρέπει να ασκούνται υπό τών 

ειδικώς προς τοΰτο εκπαιδευμένων ατόμων,—α λ λ ο ς γ ε ω ρ γ ό ς , ά λ λ ο ς 

ο ι κ ο δ ό μ ο ς , ά λ λ ο ς ύ φ ά ν τ η ς—διερωτάται μήπως οι νεώτεροι "Ελλη

νες θέλουν να συμπληρώσουν τα Πλατωνικά παραδείγματα διά της παρωδίας : 

έξαιροΰνται οι μηχανικοί, οι όποιοι χωρίς να έκπαιδευθοΰν επιτρέπεται να ψελ

λίζουν περί ουμανιστικών θεμάτων, φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. 

Ό συγγραφεύς τοΰ άρθρου αναγνωρίζει, δτι ίσως οι "Ελληνες σπουδασταί 

τοΰ Πολυτεχνείου να έχουν αποκτήσει έκ τοΰ γυμνασίου των άρκετάς άνθρωπι-

στικάς γνώσεις, α'ίτινες ανήκουν εις τήν προγονικήν των κληρονομίαν τήν καλ-

λιεργουμένην εντόνως εις τα ελληνικά σχολεία, τοΰτο δέ να ώθησε τους υπευθύ

νους όπως παραλείψουν τήν διδασκαλίαν των εις το Πολυτεχνεΐον. 'Αλλά και αν 

θεχθή τις δτι επαρκώς έδιδάχθησαν εις το Γυμνάσιον οι νέοι τα ανθρωπιστικά 

μαθήματα, γεννάται το ερώτημα : Είναι ό νέος τών 18 ετών ανεπτυγμένος δια-
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Λ;οητικώς εις τοιαύτην πληρότητα, ώστε να κατανόηση τά διδάγματα των ανθρω

πιστικών σπουδών καί να έπωφεληθή εξ αυτών ; 

Το άρθρον του κ. Richards αποτελεί λίθον ριπτόμενον εις τα ήρεμοΰντα 

ΰδατα τών προγραμμάτων της Τεχνικής μας Εκπαιδεύσεως. Δεν είναι μόνον εις 

την Άμερικήν, οπού άνεγνωρίσθη ή ανάγκη της μορφώσεως δι' ανθρωπιστικών 

μαθημάτων εις εύρεΐαν εκτασιν τών σπουδαστών της Τεχνικής 'Εκπαιδεύσεως. 

Και εις την Εύρώπην καί παρ' ήμΐν έχει πανηγυρικώς άποδειχθή ότι ή μονομέ

ρεια τής τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως άγει εις άπανθρωπίαν και 

εις συμπεριφοραν άντικοινωνικήν. 

'Ορθώς παρ' ήμιν δια τών άπο του 1959 νομοθετημάτων έξεδηλώθη ή τά-

σις να συνδυασθούν αί τεχνικαί γνώσεις με εύρεΐαν άνθρωπιστικήν έκπαίδευσιν, 

τάσις ύλοποιηθεΐσα δια τής θεσμοθετήσεως τών ναυτικών, γεωργικών, οικονομι

κών, οικοκυρικών κλπ. γυμνασίων. 'Επίσης εις τα προγράμματα τών μέσων τεχνι

κών καί επαγγελματικών σχολών έζητήθη να ενισχυθούν αί ώραι τών μη τεχνικών 

μαθημάτων. 

Ώ ς όμως ορθώς παρατηρεί ό κ. Richards, δεν είναι μικρά ή ευθύνη τών 

αρμοδίων να συντάξουν το άνθρωπιστικον και κοινωνικον ύλικον τής διδασκαλίας 

εις τα 'Ανώτατα Τεχνικά Ιδρύματα. Πρέπει εις την έκλογήν τής ύλης να δοθή 

μεγάλη προσοχή. Βεβαίως οι ιδικοί μας απόφοιτοι γυμνασίου έχουν ύποστή έ'ν-

τονον άνθρωπιστικήν παίδευσιν. Όφείλομεν δμως να όμολογήσωμεν δτι λόγω τής 

πλημμελούς λειτουργίας τών σχολείων μας καί τής προγραμματικής άναστατώσεως 

τής τελευταίας τριετίας δεν έχουν διδαχθή οι "Ελληνες απόφοιτοι τών γυμνασίων 

δ,τι καί δπως έπρεπε κατά το πρόγραμμα να διδαχθούν. Αί γνώσεις των είναι 

ατελείς, χασματώδεις καί ανολοκλήρωτοι. Τοΰτο φαίνεται καθαρά και άπο τα 

αποτελέσματα τών δοκιμασιών δια την είσαγωγήν των εις τα 'Ανώτατα 'Ιδρύ

ματα. Δια τοΰτο τα προγράμματα τών 'Ανωτάτων Ίδρυμάτο^ν δλων—καί οχι μό

νον τών Πολυτεχνείων—πρέπει να συμπληρωθούν δια μαθημάτων συμπληρώσεως, 

άνασκοπήσεως καί συνθέσεως τών ανθρωπιστικών καί κοινωνικών μαθημάτων. 

Δεν ελαβον εύκαιρίαν οι νέοι κατά τάς γυμνασιακάς σπουδάς των να εξε

τάσουν συγκριτικώς καί έν ανασκοπήσει λ.χ. δλους τους "Ελληνας επικούς ποιη-

τάς, κλασσικούς καί μετακλασσικούς καί έν συνεχεία τους Λατίνους καί τους νεω

τέρους Ευρωπαίους καί "Ελληνας δια να σχηματίσουν ώλοκληρωμένην έ'ννοιαν τής 

γενέσεως καί εξελίξεως τής επικής ποιήσεως. Το αύτο δύναται να λεχθή καί δια 

το δράμα, την κωμικήν ποίησιν, την ίστοριογραφίαν, την ρητορικήν, την φιλοσο-

φίαν, τα πολιτεύματα καί γενικώς δια τα θεμελιωδέστερα αντικείμενα του πολι

τισμού καί τής ιστορίας του πολιτισμού. 

Αύτο δμως, πού δεν ήδυνήθησαν να διδαχθούν εις τάς εγκυκλίους σπουδάς 

των οι σπουδασταί τών 'Ανωτάτων Σχολών, δέν πρέπει να το στερηθούν δια 

παντός. Αί είδικαί αποκλειστικώς σπουδαί των εις τα 'Ανώτατα 'Ιδρύματα δέν 

θα αναπληρώσουν βεβαίως το ουσιώδες κενόν. Καί ή μόρφωσίς των ή τεχνική δέν 
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θα είναι ικανή νά τους καταστήση προσωπικότητας ήγετικάς με εύρεΐαν άντίλη-

ψιν και συναίσθησιν του προς τήν Κοινότητα καί την 'Ανθρωπότητα χρέους των. 

Μόνον δια τοιούτων μαθημάτων ολοκληρώσεως, επιμελώς εκλεγομένων καί 

καλώς διδασκομένων θα καταστούν ικανοί οι πνευματικώς ώριμοι πλέον σπουδα-

σταί να άχθουν εις κατανόησιν της πολιτιστικής εξελίξεως, νά προβούν εις σύν-

θεσιν των γνώσεων των καί να διευκολυνθούν εις τον σχηματισμον ορθής εικόνος 

του κόσμου καί του βίου, ϊνα ούτω επί σταθεράς βάσεως συνεχίσουν τήν ατέρ

μονα πορείαν των προς εύρυτέραν μόρφωσιν εις το επάγγελμα των καί εις τον 

βίον των καί προς έξυπηρέτησιν του κοινωνικού συνόλου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


