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■ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τό πρόβλημα του επαγγελματικού προσανατολισμού τών νέ
ων δέν είναι ούτε πρόσφατον, ούτε άγνωστον. Απασχολεί άπό τρι
ών και πλέον αιώνων δλην τήν πολιτισμένην ανθρωπότητα, ως μία 
τών σπουδαιοτέρων προϋποθέσεων διά τήν κοινωνικήν καί πολιτι
στικήν άνάπτυξίν αύτής. ’Άν έκτοτε δμως ύφίσταται, ώς κατεπείγον 
πρόβλημα πρός λύσιν, δέν σημαίνει δτι τό πρώτον τότε παρουσιά- 
σθη καί έπειδή ή 'ιστορία πολλά διδάσκει θά έπιτραπή σύντομον 
βλέμμα ε’ις αύτήν. Α'ι ρίζαι του ανάγονται εις αύτήν ϊσως τήν πρώ- 
την έμφάνισιν του ανθρώπου εις τήν ομαδικήν κοινωνικήν διαβίω- 
σιν. Είναι ή κατευθύνουσα δύναμις τής έργασίας καί τής αποστο
λής τού ανθρώπου, ή όποια πάλιν είναι οργανική ανάγκη αυτού, 
άνευ τής όποιας είναι αδύνατον νά νοηθή άνθρωπος ώς λογική, η
θική, θρησκευομένη καί καλλιτεχνικώς έκφραζομένη προσω- 
πικότης.

Άν δέν παρουσιάοθη έκτοτε ώς επείγον πρόβλημα, κοινωνι
κόν αίτημα καί προϋπόθεσις πολιτιστικής, οικονομικής καί κοινω
νικής άναπτύξεως, τούτο οφείλεται ασφαλώς εις έξωτερικούς λό
γους, εις τάς κρατούσας τότε κοινωνικάς καί οικονομικάς συνθή- 
κας. Είναι άλλως αυτή μία τών ούσιωδών διαφορών μεταξύ του ση
μερινού ανθρώπου καί τού άρχαιότερον διαβιώσαντος. Ή κατανομή 
τών έργων, πρός τήν όποιαν συναρταται άμεσα ό προσανατολι
σμός, είναι ανάγκης αίτημα, ένω ή εργασία καί ή αποστολή τού 
ανθρώπου είναι πρωτογενής, συμφυής ιδιότης αύτου. Ό αρχαίος 
άνθρωπος ήκολούθησε τήν κατανομήν τών έργων τότε μόνον, δτε 
δέν όδύνατο μόνος νά καλύψη τάς άνάγκας του, καί δταν άντελή- 
οθη δτι ή ίδική του ενέργεια θά προσέφερε περισσότερα καί εις 
τον έαυτόν του καί εις τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν του, άν έ- 
στρέφετο περί μίαν ειδικήν εργασίαν, θά έλέγομεν καλλίτερον περί 
ένα διά τόν σημερινόν άνθρωπον αφάνταστα μεγάλον τομέα δρά
στη ριότητος. Διά τόν άρχαίον άνθρωπον θά ήδύνατο νά είναι κανών 
ό γεωργός τού J. J. Rousseau δηλαδή ό άνθρωπος, δστις ολοκλη
ρώνει τήν προσωπικότητά του μόνον διά τής άπασχολήσεώς του εις 
δσον τό δυνατόν περισσότερα έργα (γεωργίαν, Θήραν, πόλεμον, 
έμπόριον κτλ.) ,1

1. Τόν ύμνον τής γεωργίας καί τήν έπίδρασιν αύτής έπί τής προσωπικό
τητας, έχουν δώσει πολύ πρό του Rousseau οί αρχαίοι "Ελληνες άπό του Η
σιόδου, πρό πάντων δέ ό Ξενοφών εις τον Οικονομικόν του. IV, 4—V, 20. πρβλ. 
V, 1 «...τής γεωργίας ούδέ οί πάνυ μακάριοι δύνανται άπέχεσθαι. έοικε γάρ 
ή έπιμέλεια αύτής είναι άμα τε ήδυπάθειά τις και οίκου αύξησις καί σωμά
των ασκησις ε’ις τό δύνασθαι όσα άνδρί έλευθέρω προσήκει.» καί V,11 οδτοι 
(οί έν τή γεωργία) εδ παρεσκευασμένοι καί τάς ψυχάς καί τά σώματα... δύ
νανται ίόντες εις τάς τών άποκωλυόντων λαμβάνειν άφ’ ών θρέφονται» καί V,17 
«...τήν γεωργίαν τών άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν είναι».
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Ή παρακολούθησις του περιορισμού τής δραστηριότητος του 
άνθρώπου έκάστοτε εις ειδικότερα έργα και επιτηδεύματα είναι 
εν τών κυρίων μελημάτων τής πολιτικής οικονομίας κα'ι τής έξελί 
ξεως τών κοινωνιών. Εκείνο τό όποιον θά ήθέλαμεν ημείς να το- 
νίσωμεν είναι δτι ενωρίς καί εις αυτόν τον "Ομηρον, κυρίως δμως 
εις τόν κλασσικόν πολιτισμόν ή κατανομή τών έργων έχει προχω
ρήσει αρκετά καί εχει διαπιστωθή επίσης καί ή κλίσις ή τό τά- 
λαντον, τό όποιον εντάσσει τόν άνθρωπον ε’ις τό αντίστοιχον έργον. 
’Ήδη εις τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν είτε ώς κλίσις, ~εΐτε ώς 
δεξιότης διακρίνεται ή άρετή του λόγου άπό τήν αρετήν του κρατε- 
ρου αίχμητου καί βουληφόρου άνδρός. Εις αύτό τούτο τό δωδεκά- 
θεον εύρίσκομεν σαφέστατα διαχωρισμένος καί έκπροσωπουμέ- 
νας τάς πολλαπλός δυνάμεις τής Γής, τής θαλάσσης, τών δασών, 
τών όρέων, τών πηγών καί τών ποικίλων αυτών φαινομένων, κα
θώς επίσης τάς ήθικάς άξίας τής Δίκης καί τής Θέμιδος, τής σο
φίας καί τής μήτιος καί ακόμη τής τέχνης τάς παντοίας^δεξιότη
τας καί του λόγου τάς δυνάμεις καί τού κεοεώου Έρμου τήν εμ
πορικήν καί οικονομικήν δεξιότητα. Δέν θά ήθέλαμεν νά έπεκταθώ- 
μεν εις τήν εισαγωγήν μας άλλά δέν δυνάμεθα νά παραλείψω μεν 
τήν μεγάλην έξέλιξιν τής οικοτεχνίας ή βιοτεχνίας τής άφορώσης 
ιδία ε’ις τήν κατεργασίαν τών μετάλλων,2 καί ε’ις τήν άνάπτυξιν 
τής' ύφαντουργίας μέ τά μέσα βεβαίως τής έποχής. Ό ιστός του 
Όμήρου ιδία όταν είναι ιστός Σιδονίων γυναικών καί τά παμποί- 
κιλα έργα του,3 δπως τουλάχιστον περιγράφονται, προδίδουν ικα
νήν γνώσιν τής κατεργασίας του ερίου καί τών άλλων πρώτων 
ύφαντουργικών ύλών καί τής περαιτέρω επεξεργασίας αύτών. Πε
ριττεύει νά τονίσωμεν τί θά ήδυνάμεθα νά συναγάγωμεν άπό τήν 
μελέτην τής 18ης Ραψωδίας τής Ίλιάδος σχετικώς μέ τήν τέχνην 
του Ηφαίστου.4 Αί κλίσεις, αί δυνάμεις καί δεξιότητες τής προσω
πικότητας δμως, μολονότι διαπιστοΰνται σαφέστατα, δέν διερευ- 
νώνται άκόμη, θεωρούμεναι ώς θειον δώρον, του όποιου ή έκδή- 
λωσις οπωσδήποτε θά έπακολουθήση.5 Ε’ις τήν βάσιν άλλως παρα
μένει, ώς κύριον έπιτήδευμα του άνθρώπου ή Γή, ή κτηνοτροφία κοτ 
ή έκμετάλλευσις τών άγαθών τής φύσεως καθόλου. Καί ε’ις του 
Ησιόδου τά έργα καί ε’ις αύτής τής λυρικής ποιήσεως τήν ακμήν, 
παρά τήν μεγάλην άνάπτυξιν του έμπορίου κατά τόν 7 α’ι. ήτις 
πολλής σημασίας είναι διά τήν πολιτιστικήν κίνησιν τής περιόδου, 
ή γεωργία εξακολουθεί νά άποτελή τήν βάσιν τής οικονομίας.

Κατά τήν περίοδον τού κλασσικού πολιτισμού οί δημιουργοί, 
οί χειροτέχναι καί καλλιτέχναι μέ τάς πολλάς των ειδικότητας

διακρίνονται ριζικώς τών πολιτικών καί τών ποιητών καί πάντες 
οΰτοι τών γεωργών καί έμπορων, τών τά χρηματιστικά άσκούν- 
των. Παρά τό γεγονός δτι ή γή καί τώρα είναι ή βάσις τής οικονο
μίας, τό ίσχύον δουλικόν σύστημα έπιτρέπει εις τούς έλευθέρους 
πολίτας νά μορφώνωνται κατά κανόνα καί νά έκδηλώνωνται ε’ις 
τάς πολλάς έκφάνσεις τού πολιτισμού. Έκ τών πηγών έκτος τών 
ήδη άναφερθέντων περί κατανομής τών έργων διδασκόμεθα περί 
τών ειδικών έπαγγελματικών γνώσεων άλλά καί περί τής φροντί
δας προς διαπίστωσιν τών κλίσεων καί δεξιοτήτων τών περί ταύτας 
καταγινομένων τεκτόνων καί ναυπηγών καί οικοδόμων, χαλκέων 
καί γναφέων καί σκυτοτόμων καί ιδία τών καλλιτεχνών πάσης 
φύσεως καί τού λόγου τών έργατών διά νά παραλείψωμεν τούς 
στρατηγούς καί ναυτικούς, τους γραμματιστάς καί παιδοτρίβας 
καί ιατρούς καί μυρίους άν τις εϊποι είδικώτερον τής έρεύνης μύ- 
στας· μαθηματικούς, άστρονόμους, γεωμέτρας κτλ. Καί έκτος τής 
έξετάσεως τής γενικής μορφώσεως τών νέων περί τήν οποίαν όλοι 
—καί γονείς καί παιδαγωγοί καί ή πολιτεία—διαμάχονται πολλά 
διά τό θέμα μας καί πλούσια αί πηγαί μας διδάσκουν διά τήν ει
δικήν έκπαίδευσιν καί τήν κατεύθυνσιν τών νέων κατόπιν έξετά
σεως τού χαρακτήρος καί τής προσωπικότητος αυτών πριν ή ούτοι 
επιδοθουν εις τό ειδικόν επάγγελμα. Ό νέος προ παντός άλλου 
πρεπει νά γνωρίση τόν έαυτόν του καί νά έπιδιώξη τήν πνευματι
κήν καί ηθικήν όλοκλήρωσιν τής προσωπικότητάς του, ήτις πρέπει 
νά άκολουθή αυτόν διά παντός τού βίου καί δχι μόνον δευτερευόν- 
τως άλλά κυρίως κατά τήν έξάσκησιν τού έργου του, διότι τούτο 
καί υπό τού Πλάτωνος καί τού Ξενοφώντος καί τών ποιητών καί 
τών ρητόρων θεωρείται ή κυρία τού άνθρώπου άποστολή.6 Διά τού
το άκριβώς καί δέν έπιτρέπεται προχειρότης. θά μάς έφερεν εις 
ειδικήν περί τό θέμα μελέτην ή άνασκόπησις απλώς καί πολύ περισ
σότερον ή έρευνα τών πλουσίων σχετικών πηγών καί προ πάντων 
τών άπομνημονευμάτων, τού ίππαρχικού καί κυνηγετικού, τής 
παιδείας όπως καί οικονομικού τού Ξενοφώντος, τού Πλάτωνος 
καί τού Άριστοτέλους τών έργων σχετικώς μέ τήν διά τής έξετά
σεως τών νέων καί διά τής αυτογνωσίας καί άγωγής κατευθύνσε- 
ως^ αύτών εις τό κατάλληλον έργον. Σταματώμεν ε’ις τά γενικά 
ταΰτα, άφ’ ού τονίσωμεν μόνον έν’ τούτο. "Οτι παρά τό γεγονός, 
καθ’ δ ό κλασσικός πολιτισμός ούτε καν έχει άντιμετωπίσει τόν έ- 
παγγελματικόν καί πνευματικόν προσανατολισμόν ώς πρόβλημα ά- 
νάγκης. Παρά τό γεγονός δτι ό άνθρωπος τής κλασσικής περιόδου 
θαυμάζει άκόμη τό πρότυπον τού θουκυδίδου7 «τόν αύτόν άνδρα 
παρ’ ήμών έπι πλειστ’ άν εϊδη καί μετά χαρίτων μάλιστ’ άν εύτραπέ- 

2. Ω 232 κέξ.
3. Ζ, 289 κέξ. καί Ω 228 κέξ.
4. Πβλ. ιδία Σ 478-608.
5. Α. 72,178,279 καί 290. κ.ά.

6λ ’Ενδεικτικός παραπέμπομεν έκ τών πολλών χωρίων εις τήν ’Απολογί
αν του Πλάτωνος 29 d κέξ. καί είς τά άπομνημον. του Ξενοφώντος Γ, VII, 9.

7. Β,41 κέξ.
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λως τό σώμα αύταρκες παρέχεσθαι». Παρά ταύτα πάντα έχει ήδη 
εις τήν πραγματικότητα αρχίσει τήν μελέτην τής προσωπικότητας 
πρός επαγγελματικόν ή καλλίτερον πνευματικόν προσανατολισμόν 
καί τήν κατανόησιν τής σημασίας τούτου. Δύο τινα σημεία έκτος των 
λεχθέντων αν τονισθουν θά καταδείξουν τούτο. Τό οδ αν τις εαυτόν 
τάξη του Πλάτωνος είναι ήδη Θέσις αδιαμφισβήτητος, ώς καί ή 
προς τούτο καθοδήγησις του νέου. Το δεύτερον καί ιδιαιτέρας ση
μασίας άξιον είναι δτι ήδη τότε ή περί πολλά ένασχόλησις καί δή 
πάρεργα όχι μόνον δεν θεωρείται άρετή άλλά καί μέχρι τοιούτου 
σημείου κατακρίνεται, ώστε καί αί λέξεις ενίοτε αί δηλωτικά! των 
σχετικών πρός τούτο εννοιών νά θεωρώνται έπίμομφοι καί ενίοτε 
ζημίας πρόξενοι. Ένδεικτικώς άναφέρομεν τάς λέξεις πάρεργον 
καί παρεργάτης καί παρεργολαβώ καί προ πάντων πολυπραγμο
νώ καί πολυπραγμοσύνη κ.τ.τ.

* * *
Με τήν πάροδον τών αιώνων τό πρόβλημα τής εκλογής τού ε

παγγέλματος καί τής πνευματικής τών νέων κατευθύνσεως απα
σχολεί όλονέν καί περισσότερον τους γονείς καί συγγενείς καί τούς 
παιδαγωγούς. Τό «άρτι μεν έπεπαύμην εις τά διδασκαλεία φοι- 
τών ήδη τήν ήλικίαν πρόσηβος ών», καί ή μεγίστη πατρός καί φί
λων καί παιδαγωγώνό μέριμνα τής περαιτέρω άναπτύξεως καί 
πνευματικής κατευθύνσεως τού Λουκιανού8 καί τού Πλουτάρχου εν 
τοίς βίοις αί πολλοπλαί γνώμαι είναι ή πρώτη διάτορος καί ενα
γώνιος φωνή άπό τού βάθους τών αιώνων, διά τήν σπουδαιότητα τού 
θέματός μας όχι μόνον διά τήν ατομικήν εύτυχίαν τού ανθρώπου 
άλλά καί διά τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν. Διότι επί τέλους ή εργα
σία είναι άποστολή τού ανθρώπου καί ώς τοιαύτη ενδιαφέρει εκτός 
τού ατόμου καί τής οικογένειας, τήν κοινωνίαν καί τον πολιτισμόν.

9. Spranger—Μετάφρ. Έξάρχου τό ’Ιδεώδες τής μορφώσεως του παρόν
τος σελ. 86.

Ό χριστιανισμός δίδει διά τής διδασκαλίας του κυρίαν θέσιν 
εις τό ζήτημα τής εργασίας. Τήν θεωρεί θειον αγαθόν, ταύτόση- 
μον μέ τήν ύπαρξιν καί τήν αποστολήν τού ανθρώπου. Δίδει δε εις 
αύτήν τό πραγματικόν της περιεχόμενον. Τήν διακρίνει άπό τήν 
άπλήν άπασχόλησιν ή τήν άπλήν ενέργειαν πρός κάλυψιν μόνον 
τών αναγκών τών υλικών τού ανθρώπου καί προάγει αύτήν εις τό 
σημείον τής θείας κλήσεως, θείας προσκλήσεως τού ανθρώπου. Ό 
άνθρωπος έχει νά έκπληρώση προορισμόν εις τήν επίγειον ζωήν 
του καί δεν είναι προαιρετικόν άλλά θειον καθήκον ή άποστολή καί 
ή εργασία. Αυτή θά δώση τήν πνευματικήν καί ψυχικήν χαράν, τήν 
εύτυχίαν καί τήν γαλήνην εις τον άνθρωπον καί αύτή διά τού ί- 
δρώτος θά καθαγιάση τον άνθρώπινον μόχθον καί θά προσεγγύση 
τον άνθρωπον εις τό θειον. Άλλά καί ή επιτυχής εκλογή τού επαγ
γέλματος δέν παραβλέπεται υπό τού Χριστιανισμού. Τό «έκαστος
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έφ’ ώ έτάχθη» είναι άπαραίτητος προϋπόθεσις επιτυχίας. Ό άν
θρωπος είναι σκεύος θείας εκλογής καί δΓ αύτού θά άκτινοβολήση 
ή θεία φύσις καί άποστολή του. Ώς έχει ήδη διαπιστώσει ό μέγας 
Spranger ό Χριστιανισμός έθεσε τάς πρώτας βάσεις καί τήν άλη- 
θή κατεύθυνσιν διά τήν μόρφωσιν τού άνθρώπου καί έδωσε τό ά- 
ληθές περιεχόμενον εις τήν εργασίαν.9

Ούτως έχουν ήδη τεθή ύπό τής άρχαιότητος καί τού χριστιανι
σμού αί βάσεις πρός κατανόησιν τής σημασίας τής εργασίας καί 
πρός εκλογήν τού έπaγγέλματoς, τό όποιον πρέπει νά άκολουθήση, 
κατόπιν σοβαράς έξετάσεως, ό νέος διά τήν επιτυχίαν τού σκο
πού καί προορισμού, δι’ ους επί τής γής ταύτης έκλήθη.

* * *
Ή άναγέννησις φέρει τό νέον μήνυμα τής έλευθέρας καί ποι

κίλης έκφάνσεως τού πνεύματος καί τής ψυχής τού άνθρώπου εις 
όλους τούς ποικίλους τομείς τής έρεύνης καί τής τέχνης. ’Έκτοτε 
ή άνθρωπότης βαδίζει μέ γοργόν βήμα εις νέας κοινωνικός, οικο
νομικός καί πολιτικός μορφάς. Ή βιομηχανία καί τό έμπόριον αρ
χίζουν άπό τού 1600 ιδία νά καταλαμβάνουν όσημέραι καί μεγα- 
λειτέραν έκτασιν. Νέαι όμως παραλλήλως άπαιτήσεις τής ζωής 
προκαλούν τήν γένεσιν νέων επαγγελμάτων κατά τρόπον γεωμε
τρικής προόδου εν σχέσει πρός τάς κοινωνικός άπαιτήσεις καί τάς 
άνάγκας του άνθρώπου. Είναι γνωστόν εις τήν οικονομίαν τό δό
γμα τών άναγκών καί άπαιτήσεων του άνθρώπου καί ό λόγος εις 
τήν σχέσιν αύτών. Τό άπεριόριστον τών άναγκών γέννα νέους τρό
πους καλλιέργειας τής γής, μετά ιδία τήν κατάργησιν τής μεσαιω
νικής δουλοπαροικίας. Ή έκμετάλλευσις τής θαλάσσης άρχίζει νά 
γίνεται διά νέων συστημάτων προ πάντων όμως τά βιοτεχνικά καί 
τά βιομηχανικά κέντρα άναπτύσσονται μέ καταπληκτικήν ταχύτη
τα καί ή διάθεσις τών βιομηχανικών καί γεωργικών άγαθών άνα- 
πτύσσουν τό πρώτον νέον σύστημα εμπορίου. Νέοι άνθρωποι δη
μιουργούν δι’ αύτού όχι μόνον έπαγγέλματα νέα άλλά καί νέας 
κοινωνικός καταστάσεις καί καθεστώτα, τά όποια οδηγούν εις νέα 
πολιτικά καί κοινωνικά κοσμοείδωλα. Ό πρώτος μερκαντιλισμός 
τού 17ου καί 18ου αίώνος μέ τήν πνευματικήν άνάπτυξιν, ήτις διή- 
νοιξε νέα πεδία έρεύνης καί εις τον επιστημονικόν καί τον φιλο
σοφικόν τομέα, κυρίως όμως εις τον κοινωνιολογικόν, οικονομικόν 
καί έμποροβιομηχανικόν, προκαλεί τον πρώτον διαφωτισμόν καί ο
δηγεί εις τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν. Καί ούτω ή κατανομή τών 
έργων, ή δημιουργία νέων έπιτηδευμάτων καί ή κατάλληλος ύπό 
τών άνθρώπων άσκησις αύτών άρχίζει νά λαμβάνη μορφήν όχι θε
ωρητικού θέματος, τό όποιον άφορα εις τήν πρόοδον τών άτόμων

8. Λουκιανού: Περί του Ενυπνίου ήξοι βίος 1 κέξ.
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άλλα κοινωνικής, ώς έλέχθη, άνάγκης. ΟΙ ψυχολόγοι, οί ιατροί, οί 
•παιδαγωγοί αισθάνονται πλέον επιτακτικήν τήν^ανάγκην τής γνώ- 
σεως του ύποκειμένου, τής προσωπικότητας του νέου ώς κατεπεί- 
γον κοινωνικόν καθήκον και ώς ήθικόν καί πνευματικόν αίτημα. Ό 
νέος αρχίζει νά βοηθήται διά νά ένταχθή είς την θέσιν, ε’ις τήν ο
ποίαν εκ τής φύσεως έκλήθη. Ε’ις την άρχήν ό ενθουσιασμός ήτο 
μέγιστος καί τό πρόβλημα άντεμετωπίζετο με γενναιότητα καί ά- 
γαθάς ελπίδας. Πρό του Αίμιλίου του J. J. Rousseau (1750) έχομεν 
ήδη πλουσίαν βιβλιογραφίαν είς την Γαλλίαν, 'Ισπανίαν καί 
Γερμανίαν.10

10. Διά τήν Ιστορίαν του ζητήματος κατά τούς νεωτέρους χρόνους πβλ. 
Claparède, Ed. “Comment diagnostiquer les aptitudes chez les ecoliers” Paris 
1948, όπου καί Βιβλιογραφία, ττβλ. έπίσης ’Αρ. Α. Άσπιώτη. «'Ο έπαγγελ- 
ματικός προσανατολισμός» Άθήναι 1951 σελ. 22 κέξ.

11. Sadler, W. “ A Doctor Talks to Teen-Agers” Chicago 1948 p. 145.

Σήμερον δλα ταύτα δεν θεωρούνται παρά άπόπειραι. Άπό- 
πειραι, πού έπεσήμαναν όμως τό πρόβλημα καί τάς απαιτήσεις του 
τάς άναφερομένας τόσον είς τήν γνώσιν του ύποκειμένου όσον καί 
είς τήν αντικειμενικήν γνώσιν τής έργασίας. Νά τεθή ό κατάλλη
λος άνθρωπος είς τήν κατάλληλον θέσιν είναι έκτοτε καί μέχρι 
σήμερον τό κρισιμώτερον καί σπουδαιότερον ψυχολογικόν καί κοι
νωνικόν πρόβλημα, σήμερον μάλιστα άκόμη κρισιμώτερον. Διότι 
ό καλπασμός του ανθρώπου του 19ου καί 20ου αίώνος είναι άνευ 
προηγουμένου. Αί καθημερινοί εφευρέσεις, αί κατακτήσεις είς τούς 
τομείς τής φυσικής καί τής χημείας, ή κατάκτησις του άέρος, ή χρη- 
σιμοποίησις των φυσικών δυνάμεων ως μέσων άναλόγων προς τούς 
ύπό τού άνθρώπου έπιδιωκομένους σκοπούς, ή δημιουργία νέων 
βιομηχανικών κέντρων βαρείας καί έλαφράς καί γεωργικής βιο
μηχανίας, ή κυριολεκτική επιδρομή τής μηχανής κατά του άνθρώ
που, ήτις τείνει νά περιορίση τήν ενέργειαν καί πρωτοβουλίαν τού 
άνθρώπου όχι μόνον είς άπλδς κινήσεις τών χειρών αύτού άλλ’ είς 
άπλήν έκπνοήν άέρος εκ τού στόματός του, ή έμποροκρατία τής 
νέας μορφής, ή οποία μεταλλάσσει διά δεκάδος χειρών τά βιομη
χανικά καί γεωργικά προϊόντα μέχρις ότου τά θέσει είς τήν διά- 
θεσιν τού καταναλωτού, τέλος οί άλλεπάλληλοι εσωτερικοί, δια
κρατικοί καί παγκόσμιοι πόλεμοι, οΐτινες άνέπτυξαν τήν πολεμι
κήν βιομηχανίαν με τούς ειδικούς κλάδους αύτής καί τάς νέας άπ- 
αιτήσεις τής πολεμικής τέχνης, πάντα ταύτα καί πολλά άλλα κατ
έστησαν τήν άνάγκην τού έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού τού 
νέου τό πρώτου μεγέθους πρόβλημα τής ή μέρας. 9 2 3 6 έπαγγέλ- 
ματα υπό εκατοντάδας κλάδους καί ύπό 9 βάσεις διαιρέσεως ύπ- 
ήρχον άνεπτυγμένα μέχρι τού 1948 είς τήν ’Αμερικήν καί άσφα- 
λώς αύτήν τήν στιγμήν θά έχουν ύπερβή τάς δέκα χιλιάδας καί τά 
περισσότερα εξ αύτών έχουν κηρυχθή ήδη κεκορεσμένα.11 Καί ή 
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Εύρώπη δεν υστερεί πολύ ούτε είς άριθμόν επαγγελμάτων, ούτε 
πολύ όλιγώτερον είς κρίσιν εργατικήν λόγω τού κορεσμού αύτών.

* « *
Καί τό ύποκείμενον; ή προσωπικότης τού εργαζομένου άν

θρώπου; Ή άντιμετώπισις τής έργασίας καί τού επαγγέλματος 
του; ή ένταξίς του είς τό έργον; Ή εύτυχία καί ή έκ τού μόχθου 
του χαρά; ή άπόδοσίς του; Τά κίνητρα καί τά ελατήρια, τά οποία 
τον ώθουν είς τό έργον; Είναι δλα ταύτα είς άρμονικήν πρός τό ε
πάγγελμα σχέσιν; Ό νέος, ό νέος όλων τών έθνών άφήνεται μόνος 
είς τον λαβύρινθον αύτόν τών χιλιάδων επαγγελμάτων, τού κορε
σμού των, τών άπαιτήσεών των, τής εχθρότητας τών ώριμων καί 
ήλικιωμένων άνθρώπων, οΐτινες εγείρουν πρό τής εισόδου του είς 
τον στίβον τού έπαγγέλματος καί τής κοινωνικής του ζωής καί 
δραστηριότητας τά οχυρά καί τά δπλα των;

’Αναντίρρητα ούτε ή παιδαγωγική, ούτε ή ψυχολογία, ούτε ή 
κοινωνία καθόλου έμεινεν άπαθής πρό τής καταπληκτικής ταύτης 
καταστάσεως. Κλάδοι επιστήμης νέοι έδημιουργήθησαν πρός έρευ
ναν τών νέων προβλημάτων τών σχετικών με τον επαγγελματικόν 
προσανατολισμόν, δπως έκείνοι τής ψυχολογίας τής έργασίας καί 
τού έπαγγέλματος καί τής τεχνοψυχολογίας, ιδρύματα έπιστημονι- 
κής παρακολουθήσεως τών νέων κατά τήν είσοδόν των είς τό έπάγ- 
γελμα, κυρίως δμως έλεγχόμενα ύπό τού κράτους ή ήμικρατικά ή ι
διωτικά κέντρα έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού ίδρύθησαν καί 
καθ’ ήμέραν ιδρύονται. Είς δεκάδας έκατοντάδων άνέρχονται τά 
Ιδρύματα ταύτα είς ’Αμερικήν, τά 150 υπερβαίνουν είς τήν Γαλλί
αν, διπλάσια τούτων έλειτούργουν είς τήν προπολεμικήν Γερμανί
αν, τό περίφημον πρότυπον ίνστιτούτον τού J. J. Rousseau τής Γε
νεύης με ιδιαίτερον γραφείον προσανατολισμού διά τήν Ελβετίαν 
έργάζεται μέ νέας κατευθύνσεις καί προοπτικός άπό τού πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, διά νά άναφέρωμεν μόνον τά κυριώτερα έξ 
αύτών. Διότι καί είς τήν ’Αγγλίαν καί είς τάς κάτω χώρας καί 
’Ιταλίαν καί Ισπανίαν ύπάρχει παρομοία προσπάθεια.

Παρά ταύτα αί δυσκολίας αί όποίαι άπό τού πρώτου παγκο
σμίου πολέμου διεπιστώθησαν, είναι τεράστιοι. Παρά ταύτα χιλιά
δες είναι τά παραδείγματα άνθρώπων όλων τών έπαγγελμάτων, 
οί όποιοι ομολογούν μέ θλϊψιν δτι έχασαν τον δρόμον των. Ή σκλη
ρά πραγματικότης καταδεικνύει δτι είς τά κράτη ιδία έκείνα, είς τά 
όποια δεν λειτουργούν προσανατολιστικά κέντρα, δημιουργοΰνται 
καθ’ ήμέραν καί νέα θύματα άνθρώπων εύσυνειδήτων, οί όποιοι 
ομολογούν τήν τραγικότητα τής θέσεώς των ένεκα τής κακής έκ- 
λογής τού έπαγγέλματος. Ή χαρά έξέλιπεν άπό τά χείλη τών άν
θρώπων, οί όποιοι δεν άναλαμβάνουν τό έργον των μέ ένθουσια- 
σμόν, άλλά μέ τό συναίσθημα τού έργαζομένου είς καταναγκαστι- 
κά έργα. ’Αλλά καί άλλοι πολλοί άντιλαμβάνονται άργά δτι αν 
καί έπέτυχον σχετικώς είς τό έπάγγελμά των, θά προσέφερον πο
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λύ περισσότερα άν εΐχον ακολουθήσει άλλον επάγγελμα. Άπόδει- 
ξις τούτου είναι τό δτι οι περισσότεροι εκ των διαπρεπών άνθρώ- 
πων των γραμμάτων καί Ιδία του λόγου δεν είναι εκείνοι, οί όποιοι 
εύθύς έξ αρχής έστράφησαν'είς τό έργον τούτο άλλά εκείνοι, οί ό
ποιοι εγκαίρως εύτυχώς έγκατέλειψαν τό άρχικώς έκλεγέν έπάγ- 
γελμα. ’Άν θά έξητάζομεν τούς λογοτέχνας μας, Ιδία τούς ποιη- 
τάς, θά έβλέπομεν ότι οί περισσότεροι έξ αύτών τή συμβουλή ή καί 
ενίοτε τω έξαναγκασμω των γονέων των εΐχον αρχίσει νά ακολου
θούν κατεύθυνσιν τελείως άσχετον με τά ένδιαφέροντά των. Έξ 
άλλου πάλιν χρήματα, ύγεία, οικογενειακή εύτυχία καταστρέφον
ται, διότι εν μέλος τής οικογένειας χωρίς προσανατολισμόν κατα
σπαταλά ολόκληρον την περιουσίαν της διά την άνάπτυξιν^ του 
ανυπάρκτου ταλέντου του, ή διότι μετά πολυετείς σπουδάς άντε- 
λήφθη δτι ούδέν κοινόν έχει με τήν επιστήμην ή την τέχνην, την ο
ποίαν ήκολούθησεν.12 Τό τελευταΐον τούτο συμβαίνει είς πολύ τρα- 
γικώτερον βαθμόν εις τά πνευματικά επαγγέλματα ή καλύτερον 
εις τούς προτιθεμένους νά ασκήσουν τήν επιστήμην ή τήν τέχνην ως 
επάγγελμα. Διά τούτο ακριβώς παρά τάς γενικός άρχάς τού προσ
ανατολισμού, αΐτινες ισχύουν διά κάθε επάγγελμα καί τάς οποί
ας κατωτέρω θά άναφέρωμεν, θά μείνωμεν περισσότερον εις τον 
πνευματικόν προσανατολισμόν τών νέων, οΐτινες κατά κανόνα αρ
χίζουν με τήν σπουδήν τής έπιστήμης των κατά τό 18ον ή 19ον έτος 
τής ήλικίας των.

12. ’Από μακροΰ έχει τονίσει τό δράμα τούτο πολλών νέων ό μέγας παιδαγω
γός Ed. Spranger πβλ. προ πάντων «Ψυχολογία τής έφηβικής ήλικίας» μετάφρ. 
N. I. Λούβαρι σελ. 310 κέξ. 'Ολόκληρον τό έργον κυρίως όμως τό ΙΊον κεφά- 
λαιον, Ό έφηβος καί τό έπάγγελμα σελ. 280—316, είναι σπουδαιότατον διά 
τό πρόβλημα του προσανατολισμού.

♦ * *
’Απέναντι αύτών άλλως είναι καί ή αγωγή καί ή κοινωνία πε

ρισσότερον υπεύθυνος άλλά καί κυρίως οί πνευματικοί άνθρωποι 
ένός τόπου. Καί τούτο εκτός τών άλλων διά δύο λόγους, τούς ο
ποίους ιδιαιτέρως θά ήθέλαμεν νά τονίσωμεν. Ό πρώτος είναι τό 
δτι εις τά χειρωνακτικά έπαγγέλματα ή άλλαγή έργου καί εύκο
λος είναι καί κατά κανόνα γίνεται χωρίς νά βλάπτη ούσιωδώς τον 
νέον, άλλά τούναντίον πολλάκις νά τον διευκολύνη είς τήν έξεύρε- 
σιν τής καταλληλοτέρας εργασίας καί δι’ αυτής ένίοτε νά τον ό- 
δηγή εις τήν άνάδειξίν του καί εις καταπληκτικήν ούχί σπανίως 
σταδιοδρομίαν. Συνηθίζομεν καί δικαίως νά θαυμάζωμεν τούς άν- 
δρας έκείνους, οί όποιοι διέπρεψαν είς τήν σταδιοδρομίαν των καί 
κατέχουν εις τήν ιστορίαν τού πολιτισμού έξέχουσαν θέσιν, μολο
νότι ήρχισαν άπό χειρωνακτικήν εργασίαν καί μετήλλαξαν πολ
λά έπαγγέλματα. Καί δμως αί πιθανότητες τής επιτυχίας των θά 
ήσαν πολύ όλιγώτεραι άν εΐχον τά μέσα καί ήκολούθουν έπιστή- 

μην χωρίς νά έχουν διαπιστώσει τάς κλίσεις καί τά διαφέροντά 
των, χωρίς νά έχουν προσανατολισθή, χωρίς έστω καί μόνοι νά 
έχουν διαγνώσει προς ποιον έργον προσαρμόζεται ή προσωπικότης 
των εν τω συνόλω της. Η προσωπικότης, ή όποια δύναται νά όμοιά- 
ζη άλλας αλλά προς ουδεμιαν απολύτως ταύτίζεται. Παρα
δείγματα θά ήδυνάμεθα πολλά νά φέρωμεν. Διερωτώμεθα απλώς 
άν ό Edisson ήτο υιός πλουσίου άμερικανου τής εποχής του καί 
έξηναγκάζετο νά άκολουθήση τήν ιατρικήν ή τάς πολιτικός έπι- 
στήμας, ώς συνήθως συνέβαινε καί συμβαίνει παρά ταΐς οίκογενεί- 
αις τών πλουσίων,εάν κατά τό 30ον έτος τής ήλικίας του, οπότε 
καί θά είχε τελείως είδικευθή ώς ιατρός θά ήδύνατο νά άλλάξη 
κατεύθυνσιν καί νά προσφέρη τά δσα ε’ις τήν επιστήμην καί τον 
πολιτισμόν προσέφερεν. Οϋτω ό νέος, δστις θά άκολουθήση έπάγ
γελμα προϋποθέτον έπιστημονικήν κατάρτισιν καί σπουδήν μα
κροχρόνιον έχει πολύ μεγαλειτέραν ανάγκην προσανατολισμού 
καί είς τό σημεΐον τούτο πρέπει, νομίζω, νά δοθή ιδιαιτέρα σημα
σία ύπό έκείνων οΐτινες έχουν άναλάβει τό βαρύ" καί δυσχερές έρ
γον τής καθοδηγήσεως τών νέων.

Ό δεύτερος λόγος είναι τό δτι ό πνευματικά καί επιστημονι
κά κατηρτισμένος νέος δεν οφείλει νά βλέπη τήν όλοκλήρωσίν του 
καί τήν σπουδήν του μόνον άπό τής σκοπιάς τής επαγγελματικής 
επιτυχίας. Θά ήτο έγκλημα κατά τού πολιτισμού, άν έθεωρούσα- 
μεν αρκετήν τήν επιτυχίαν τού νέου, διότι οΰτος έσπούδασε καί 
άπέβη εις καλός καί οίκονομικώς ανεξάρτητος έπαγγελματίας. Ό 
πολιτισμός είς τον τομέα τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής έκδη- 
λώσεως δεν προήλθε μόνον άπό τό έργον, τό όποιον παρήγαγον οί 
καλλιτέχναι καί οί άνθρωποι τού πνεύματος εργαζόμενοι διά νά 
καλύψουν τάς άνάγκας τής ζωής καί διά τής άσκήσεως τής έπι
στήμης ή τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής των δράστηριότητος 
κατά παραγγελίαν, άλλά διά τής πέραν τούτων πάντων ακτινο
βολίας των. Μεταξύ έπαγγελματικου έργου καί έλευθέρας πνευ
ματικής καί καλλιτεχνικής παραγωγής ύπάρχει ένα άστάθμητον 
διάστημα, τό όποιον πολλάκις είναι καί τό σημαντικώτερον. Δεν 
παραβλέπομεν, ούτε παραγνωρίζομεν τό δτι άν δεν ύπήρχον αί βι- 
οτικαί, πνευματικοί, θρησκευτικοί καί κοινωνικοί άνάγκαι καί ή 
κάλυψις αύτών δεν θά έδημιουργουντο ίσως οί Παρθενώνες, ούτε 
οί χριστιανικοί ναοί, ούτε ή τέχνη ή λομπρύνουσα τούτους. Ούδείς 
δμως έπίσης δύναται νά διαμφισβητήση δτι οί ίδιοι οδτοι δημιουρ
γοί τών Παρθενώνων καί τών Βυζαντινών ναών καί τών ναών τής 
Δύσεως παρήγαγον έξ ίσου σπουδαία έργα όχι κατά παραγγελί
αν. Ταύτα κυρίως φέρουν καί τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς 
των πλέον σαφή, διότι συντελούνται έλευθέρως καί δέν περιορί
ζονται, ούτε προσαρμόζονται προς τήν οίανδήποτε τρίτην βούλη- 
σιν. ’Άνευ τού ύπολογισμού τού άστοθμήτου τούτου παράγοντος 
τού προκαλούντος τά έργα τού πολιτισμού όχι κατά παραγγελί-
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αν ούτε προς κάλυψιν επαγγελματικής τίνος ανάγκης δεν δυνά- 
μεθα νά έπιτύχωμεν εις τό εργον μας. Οί Σωκράται καί οί Πλά
τωνες, οι ποιηται και ο'ι λογοτέχναι και τής τέχνης ο'ι μύσται και 
τής εκκλησίας καί φιλοσοφίας οί ίεροφάνται δεν κατέλειψαν τό έρ- 
γον των έν τή ενασκήσει του επαγγέλματος των. Αύτό είναι, τό ό
ποιον πρέπει ακριβώς νά λάβη άμεσα ύπ’ όψιν του ό προσανατολι
σμός των νέων, οΐτινες θά έπιδοθουν εις επιστημονικόν ή καλλιτε
χνικόν εργον. Πώς δηλαδή θά εκλέξουν τήν επιστήμην καί τήν τέ
χνην εκείνην, εις τήν οποίαν δεν θά διαπρέψουν μόνον ως έπαγγελ- 
ματίαι αλλά υπό τής αγάπης προς αύτήν έμπνεόμενοι θά έργα- 
σθουν καί θά ακτινοβολήσουν πολύ πέραν τών επαγγελματικών α
ναγκών, διά νά άφήσουν εργον. Έργον πολιτισμού. Μόνον αν ό 
νέος ένταχθή εις τήν εργασίαν, ή όποια καί ώς επάγγελμα αλλά 
καί ώς έλευθέρα δημιουργία επιστημονική καί καλλιτεχνική θά 
τυγχάνη τής απολύτου αγάπης καί έκτιμήσεώς του. Μόνον αν πέ
ραν τών ωρών τής ύποχρεωτικής επαγγελματικής του ασχολίας 
θά δύναται νά άσχολήται καί νά δημιουργή με ζήλον, δρεξιν καί 
ενθουσιασμόν άλλά καί δημιουργικόν σθένος καί νά αισθάνεται τήν 
χαράν τής δημιουργίας του, τότε μόνον θά έχη πράγματι εκλέξει 
τήν κατάλληλον εις τήν προσωπικότητά του αποστολήν.13

13. Διά τούς νέους τούτους προέχει πολλάκις ή πνευματική κατεύθυνσις 
ανεξαρτήτως πάσης πιθανότητας πρός έπαγγελματικήν επιτυχίαν. Ό πνευ
ματικός προσανατολισμός του νέου δσον καί αν συναρτάται καί στηρίζεται 
πρός τόν έπαγγελματικόν προσανατολισμόν χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής καί 
μελέτης.

14. Ξενοφ. Άπομν. Γ, VII5 VIII1.

* * *
Διά τούτο άριβώς καί χρειάζεται ή όλοκλήρωσις τής προσω

πικότητας τών νέων τούτων κατάλληλον αγωγήν. Διά τούτο καί 
πρώτος δρος έπιτυχίας των καί κατευθύνσεώς των είναι ή παροχή 
πρός αύτούς τής μορφώσεως εκείνης, ή όποια θά τούς καταστήση 
πριν άποδυθούν εις τό επάγγελμα καί τό εργον των ήθικάς προσω
πικότητας παραλλήλως πρός τάς προπαρασκευαστικός γνώσεις 
καί παραλλήλως πρός τάς τεχνικός κατευθύνσεις, τάς όποιας θά 
τούς δώση- ή όποια τέλος θά τούς βοηθήση νά γνωρίσουν καλά τον 
έαυτόν των. Μας ενθυμίζει ακριβώς ή περίπτωσις τών νέων τού
των τάς πρός Γλαύκωνα καί Χαρμίδην συμβουλάς τού Σωκράτους 
εις τά απομνημονεύματα τού Ξενοφώντος.14 Τήν γνώσιν αύτοΰ τού 
ίδιου, τήν γνώσιν τής πόλεως καί τών αναγκών της προϋποθέτει ή 
έπιτυχία των. Ποία λοιπόν άγωγή καί ποία προεπαγγελματική εγ
κυκλοπαιδική κατάρτισις καί μόρφωσις είναι κατάλληλος διά τον 
νέον; Ποία μόρφωσις θά καταστήση τόν νέον προσωπικότητα αξίαν 
πολιτισμού με ύψηλόν αξιολογικόν καί ήθικόν περιεχόμενον ; Ποία 
έν άλλοις λόγοις θά τού παράσχη τό απόλυτον άλλά καί σχετικόν 

στοιχεΐον τής προπαρασκευής του διά τήν είσοδον καί έπιτυχίαν του 
εις τήν επιστήμην καί τήν ζωήν;

’ I δού τί άπήντα εις τήν αύγήν τού 20ου αί. ό μέγας Wilamowitz 
συντάσσων τήν έκθεσιν τού σχολικού συνεδρίου τού 1900, διά τήν 
κατάλληλον μόρφωσιν όχι τών Ελλήνων άλλά τών Γερμανών καί 
Εύρωπαίων τού 20ού αίώνος. «Πρότυπον τού πολιτισμού μας είναι ό 
Ελληνικός, διότι ακόμη καί ολόκληρος ό Ρωμαϊκός κόσμος δεν 
αποτελεί παρά μίαν συμπληρωματικήν επαρχίαν αύτοΰ. Δεν αποτε
λεί κενήν φαντασίαν τό δτι τό μέλλον, επειδή τούτο θά έννοήση τον 
Ελληνισμόν καλλίτερον θά έκτιμήση αύτόν ακόμη περισσότερον». 
25 όλόκλήρα έτη μετά τούς προφητικούς τούτους λόγους τού 
Wilamowitz, όταν μετά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον έζητούντο 
νέα πρότυπα μορφώσεως, ό διάδοχος καί αντάξιος συνεχιστής τού 
έργου του, ό κράτιστος τών έπιζώντων φιλολόγων τής μεγάλης ε
κείνης γενεάς Werner Jeager διακηρύσσει.15 «Τό Ελληνικόν βίωμα 
τής μορφώσεως έχει αίωνίαν σπουδαιότητα, τούτο αποτελεί τήν 
γέννησιν τής ’Ιδέας τής μορφώσεως εις τόν κόσμον γενικώς, ώστε 
παν δ,τι έκ τούτου ίστορικώς έπηκολούθησεν δηλ. ή όλη ιστορία τού 
πολιτισμού από τού Πλάτωνος διά τού Εράσμου μέχρι τών ήμε- 
ρών μας, μόνον ώς ακτινοβολία τής άρχικής ταύτης ιδέας δύνα
ται νά έννοηθή. Πάντες οί λαοί—τονίζει έν κατακλείδι—έχουν αγω
γήν, οί 'Έλληνες έχουν μόρφωσιν. Ό άνθρωπισμός... άποτλεί τήν 
αθάνατον ιστορίαν τής ύπό τών Ελλήνων εύρεθείσης Παιδείας», 
θά μάς έφερεν έξω τών ορίων τού θέματός μας νά άναφέρωμεν 
καί τού Nietzsche τόν θαυμασμόν καί τού έκλεκτικοΰ Goethe τήν λα
τρείαν πρός τό κλασσικόν πνεύμα. Διάχυτος είναι αύτη εις τά πε
ρισσότερα έργα του καί ιδία εις τά απομνημονεύματα του τού 
Eckermann. Τό κλασσικόν πνεύμα τής μορφώσεως θά καταστήση 
τόν νέον άξιόλογον πνευματικήν καί ήθικήν προσωπικότητα συν- 
δυασμένον δέ μετά τού Χριστιανισμού θά τού δώση τάς βαθυτέρας 
ρίζας τού φρονήματος καί τού χαρακτήρας’ τούτο τέλος θά τον 
βοηθήση νά άποβή καί έν τή μαθητεία καί έν τη σπουδή καί έν τώ 
έπαγγέλματι καί έν τή έλευθέρα αύτοΰ δράσει καί δημιουργία 
σταθερός καί ασάλευτος έργάτης τού πολιτισμού. Τούτο θά δώ
ση εις κάθε ακτινοβολίαν του καί εις κάθε έργον του ψυχήν έκ τής 
ψυχής του καί σφραγίδα έκ τής προσωπικότητάς του.

Τό απόλυτον τούτο ιδεώδες τής μορφώσεως όχι μόνον δεν απο
κλείει άλλά τούναντίον βοηθεί πάσαν άλλην σχετικήν τεχνικήν 
μόρφωσιν τού νέου, τόσον ώς μαθητού, όσον καί ώς σπουδαστου. 
Ούδείς δύναται νά παραγνώριση τάς έκάστοτε δημιουργουμένας 
νέας απαιτήσεις τής ζωής καί ούδείς δύναται νά άρνηθή τό 
καθήκον τής αγωγής πρός παροχήν τεχνικών γνώσεων καί!ίείδι- 

,ΒΉ ΛΊ 
--------------------- J ./Sir .81

15. Jaeger, Wern. Antike und Humanismus Leipzig 192^....... : ,ο.λ, ι ■ 
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κών κατευθύνσεων εις τους νέους. Οίανδήποτε όμως επιστήμην ή 
τέχνην ή καί αύτό τό έμπόριον αν άκολουθήση τις, ή κλασσική μορ- 
φωσις θά του είναι ή άπαραίτητος προϋπόθεσις τής έπιτυχίας του. 
Ή τεχνική κατάρτισις του μαθητου πρέπει να συμπαρομαρτή μέ 
τήν μόρφωσίν του μέχρι του 18ου έτους τής ήλικίας του. "Αν δέ 
διαπιστωθή κατά τά έτη τής μαθητικής του ζωής ότι προχείρως 
έσκέφθη κα'ι ήκολούθησε απροσάρμοστον εις τον χαρακτήρα του 
κατεύθυνσιν, πρέπει νά βοηθηθή ε’ις τό νά εύρη τον δρόμον του, ι
δία όταν εύρίσκεται εις μικρόν ήλικίαν.16 Ό νέος των 16 ετών ως 
θά δείξωμεν αμέσως είναι δύσκολον και άπό τό πλέον όξύ και πε- 
πειραμένον βλέμμα του παιδαγωγού και άπό τήν πλέον αύστηράν 
ψυχολογικήν έξέτασιν νά διερευνηθή πλήρως. Ό έφηβος εγείρει 
τείχη πανύψηλα προ αύτου, τά όποια εμποδίζουν τήν πλήρη κατα- 
νόησιν αύτου.17 Διά τούτο τό έργον τού προσανατολισμού του είναι 
έργον έπίπονον, πολύπλοκον και χρήζον μακράς κα'ι πολλαπλής 
έρεύνης.

16. Ed. Spranger, έ. ά. σελ. 305 κέξ.
17. Ed. Spranger, έ. ά. σελ. 19 κέξ.
18. πβλ. Giese, F., Cordemann Psychologische Beobachtungstechnik bei 

Arbeitsproben Deutsche Psychologie VII, 1931 und Walter, L. “Arbeitspsy- 
chologie” Luzern 1950, δπου καί Βιβλιογραφία.

* * *
Ή έρευνα αύτη πρέπει νά έξετάση τον νέον πρώτον ως προς 

τήν σωματικήν του διάπλασιν και υγείαν, δεύτερον ως προς τήν 
ψυχολογικήν του συγκρότησιν και τρίτον ώς προς τάς πνευματικός 
του δεξιότητας και ικανότητας. "Ολα ταΰτα θά γίνουν όχι υπό τόν 
συνήθη τύπον τών στατικών ψυχολογικών, πνευματικών και σωμα
τικών μετρήσεων αλλά ύπό τό πρίσμα τού μοναδικού και αποκλει
στικού σκοπού τής προσαρμογής και έντάξεως τών νέων ε’ις τό 
ανάλογα τού χαρακτήρός των έργα. Διό νά εΐμεθα σαφέστεροι, τά 
πορίσματα τής έρεύνης ταύτης δεν άποσκοπούν εις τήν κατάταξιν 
τών νέων εις ψυχολογικούς τύπους γενικώς αλλά ε’ις τήν διαπί- 
στωσιν τής προσωπικότητας έκάστου και τής προσαρμοστικότητος 
αυτού προς τό αντίστοιχον έργον. Διά τούτο παραλλήλως προς 
τήν έρευναν τού υποκειμένου χωρεί ή έρευνα τής εργασίας, τών 
άπαιτήσεων έκάστου είδους αύτής, τών άπαιτουμένων ικανοτήτων 
προς προαγωγήν της, τών έπιδράσεων αύτής έπι τό ύποκείμενον, 
πού τήν ασκεί και άμοιβαίως τής θέσεως καί στάσεως τού τύπου 
τού υποκειμένου έπι τήν έργασίαν. Αύτα'ι αί έπιδιώξεις τής ψυχο
λογικής έρεύνης δίδουν τήν ειδοποιόν διαφορόιν τής ψυχολογίας τής 
έργασίας και τήν τεχνοψυχικήν έρευναν τού ύποκειμένου, τήν τε- 
χνοψυχολογίαν.18 "Οσον άπαραίτητος είναι ή γνώσις τού ύποκει
μένου διά τήν έργασίαν, τόσον ακριβώς και έτι μάλλον άπαραίτη
τος είναι και ή γνώσις τής έπιδράσεως τής έργασίας εις τον χαρα
κτήρα. Έκ τής γνώσεως τών δύο τούτων πόλων θά προκύψη ό κα

τάλληλος προσανατολισμός. Ούτος άρχίζει μέ τήν έξέτασιν τού 
ύποκειμένου καί δή Ιον μέ τήν σωματικήν έξέτασιν.

Ή έξέτασις αύτη, ήτις γίνεται τή συνεργασία ιατρού και ψυχολό- 
γου πρέπει νά είναι λεπτομερής. Τό ιστορικόν τού έξεταζομένου 
δέν θά είναι βεβαίως άγνωστον, διότι σαφώς θά προκύπτη έκ τού 
οικογενειακού καί τού σχολικού άτομικοΰ δελτίου ύγείας\ Έκτος 
τής πλήρους γενικής παθολογικής καταστάσεως καί έκτος τών 
άνθρωπομετρικών διαπιστώσεων (περιμέτρου θώρακος, βάρους, 
ύψους) καί τής άναπνευστικής καί κυκλοφοριακής ένεργείας, είναι 
άπαραίτητος ή μέτρησις καί ή έξέτασις τής καταστάσεως όλων 
τών αισθήσεων. ’Ακολουθεί ή διαπίστωσις τής ίκανότητος καί άντι- 
δράσεως όλων τών αισθητηρίων οργάνων καί ιδίως ή αντοχή αυ
τών εις τήν προσπάθειαν καί τό έργον. Τέλος είναι άπαραίτητος ή 
λεπτομερής έξέτασις τού νευρικού καί συμπαθητικού συστήματος 
καί ή άντοχή αύτών εις τάς συγκινήσεις.

"Οσον καί άν ή έξέτασις αύτη είναι προϋπόθεσις μάλλον παρά 
γνώσις τού ύποκειμένου, έν τούτοις είναι πολλής σημασίας. Σκεφθή- 
τε διά μόνον μίαν στιγμήν ένα νέον μέ άδύνατον νευρικόν καί συμ
παθητικόν σύστημα, άν έσπούδαζεν ιατρικήν ή ένα καρδιακόν άε- 
ροπορίαν, διά νά άντιληφθήτε εις ποιους κινδύνους θά έξετίθεντο 
καί ποιαν άπογοήτευσιν θά έδοκίμαζον, έάν ήναγκάζοντο νά διακό- 
ψουν τάς σπουδάς των, ή τό έτι χείρον άν άπεδύοντο μέ τοιαύτας 
άδυναμίας εις τά έπαγγελματα ταΰτα, έστω καί άν όλαι αί άλλαι 
προϋποθέσεις συνηγορούν διά τήν παρακολούθησιν τών έπιστημών 
τούτων. ’Ακολουθεί 2ον ή Ψυχολογική έξέτασις.

Ή κυρίως γνώσις τού ύποκειμένου άρχίζει μέ τήν έξέτα- 
σιν καί διαπίστωσιν τής ψυχολογικής αυτού καταστάσεως τού χα
ρακτήρας καί τής προσωπικότητάς του διά τής ψυχολογικής έρεύ
νης. Τό σημείον τούτο είναι τό δυσκολώτερον τής όλης έξετάσεως. 
Διότι δέν είναι άπαραίτητος μόνον ή γνώσις τών μεμονωμένων έ- 
φέσεων καί κλίσεων, άλλά έπίσης ολοκλήρου τής προσωπικότη
τας τού νέου. Καί ώς έλέχθη ή προσωπικότης δύναται νά ύπάγεται 
εις τύπους άλλά φέρει έν τώ συνόλω της τήν ειδοποιόν αυτής δια
φοράν, ήτις καί τήν διακρίνει άπό πάσαν άλλην καί ή ειδοποιός αύτή 
διαφορά της είναι άνευ ετέρου, είναι, διά νά μεταχειρισθώμεν μίαν 
τολμηρόν μεταφοράν προσφυά όμως, το δακτυλικόν άποτύπωμα 
τής ψυχής. "Ομοιόν της δέν ύπάρχει. Διά τούτο καί ή γνώσις τού 
ύποκειμένου ψυχολογικώς δέν πρέπει νά είναι έπιφανειακή. Ή 
έπιφάνεια μέ τάς παροδικός καί ρευστός κλίσεις της, πού έπηρεά- 
ζονται άπό πολλούς παράγοντας—πρόσκαιρους ένθουσιασμούς, μό
δαν ή ό,τι λέγομεν πνεύμα τής έποχής, συγκινήσεις κ.τ.τ— πολλά- 
κις μάς πλανά, όπως πλανούν τό ρευστά ταΰτα συναισθήματα καί 
τόν ίδιον τόν έφηβον. Άπό όλον τό ψυχολογικόν ιστορικόν, τό ό
ποιον θά πρέπη νό μάς δίδη σαφή τήν εικόνα τών κλίσεων καί έφέ- 
σεων τού νέου άπό τής έποχής τών παιδικών ονείρων καί παιχνίδι- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΕΜΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 17

ων καί των πρώτων νεανικών σχεδίων μέχρι των εφέσεων τής τε
λευταίας φάσεως καί μορφής τής αμέσου προεπαγγελματικής ή- 
λικίας, πρέπει τό πεπειραμένον βλέμμα του ψυχολόγου να εύρη 
—αν ύπάρχη—μίαν σταθερόν κλίσιν, έστω καί αν αυτή δεν είναι εμ
φανής κατά τήν στιγμήν τής έξετάσεως. Εις τούτο τα μάλιστα θά 
συντελέση ή προσέγγυσις του νέου εις τήν γνώσιν καί εί δυνατόν 
εις μίαν μικρόν πείραν του επαγγέλματος. Καί εις το σημεΐον τού
το θά έπιμείνωμεν, διότι πρός τά λοιπά tests μετά τούς πρώτους εν
θουσιασμούς μικρόν τρέφουν σήμερον εμπιστοσύνην οι ψυχολό- 
γοι, όπως δε αυτό μεταφέρονται άνευ έρεύνης καί προσαρμογής 
άπό χώρας εις χώραν βλάπτουν μάλλον παρά ώφελούν. Πολλοί 
δηλαδή νέοι άπό άγνοιαν τού πραγματικού περιεχομένου ένός επι
στημονικού κλάδου καί πολύ περισσότερον άπό άγνοιαν των απαι
τήσεων τού επιστημονικού έπαγγέλματος νομίζουν δτι είναι γεν
νημένοι δι’ αυτό. ‘Όταν δμως εκ τού σύνεγγυς τό γνωρίσουν τό
σον θεωρητικός δσον καί εις τήν πράξιν, ώς έπάγγελμα, τότε—άρ- 
γά συνήθως—αντιλαμβάνονται πόσον έπλανήθησαν. Διά νά φέρω- 
μεν συγκεκριμένον παράδειγμα έκ τής προσωπικής πείρας των 
μαθητών μας προερχόμενον οί πειρισσότεροι τών νέων, πού αγα
πούν τήν φιλολογίαν καί θέλουν νά σπουδάσουν αύτήν, φέρονται 
έκ τού πόθου νά γίνουν λογοτέχναι καί ποιηταί. Καί δμως έκ τών 
χιλιάδων φιλολόγων δύο διέπρεψαν εις τήν λογοτεχνίαν, οί όποιοι 
δμως κατά σύμπτωσιν δεν κατώρθωσαν νά πάρουν δίπλωμα ! Έν- 
νοοΰμεν τον Παπαδιαμάντην καί τόν Γιάννην Βλαχογιάννην. Ή 
σταθερά γραμμή λοιπόν τής κλίσεως τού νέου, ή οποία θά προκύ- 
πτη έκ τής έπισταμένης έρεύνης τού ψυχικού κόσμου καί τού χα
ρακτήρας του θά είναι έκείνη έν σχέσει πρός τήν οποίαν θά έρευνη- 
θή ή ειδική ψυχοτροπία αυτού, ή βούλησίς του καί ό βαθμός τής 
άντδράσεως αυτού, έπί δσον τό δυνατόν περισσότερον συγκεκρι
μένων στοιχείων. Πρός τούτο είναι απαραίτητος ή γνώσις τών ψυ
χολογικών τύπων τών νέων καί ή προσαρμοστική δύναμις έκάστου 
έξ αύτών πρός τά αντίστοιχα έπιστημονικά έργα. Είναι γνωσταί 
αί τελευταίαι έπιτυχίαι τής διαπιστώσεως παρά τούς ένδοτρεφεΐς 
καί έξωστρεφεΐς τύπους, τής ποικιλίας τών χαρακτήρων άπό τού 
άτονου καί συντηρητικού μέχρι τού έλευθέρου καί ένεργητικού 
καί άντιστοίχως ή κατάταξις τών έπαγγελμάτων καί τής έργασί- 
ας καθόλου άναλόγως τών τύπων τούτων τών ύποκειμένων. Εργα
σία δεκαετηρίδων όχι μόνον θεωρητική τών τύπων άλλά καί τών 
έργων καί τής έν αύτοίς θέσεως τών ύποκειμένων έδωσαν τό έρ- 
γον τού Jung “die Psychologische Typen” καί τάς παρατηρήσεις 
τού Walther,19 διαπρεπών ψυχολόγων, οίτινες τήν πείραν των απέ
κτησαν έκ τής παρακολουθήσεως έπ<ή πράξει.

19. Walther, L: έ. ά. καί “Internationale Berufskunde und Berufspsycho-
logie”, in Handbuch der Arbeitswissenschaft, Halle 1930.

Ένθεικτικώς μόνον άναφέρομεν δτι οί ένδοστρεφείς τύποι 
προσαρμόζονται εις τά λόγια, έπιστημονικά ή έλεύθερα έπαγγέλ- 
ματα, ένω οί έξωστρεφεΐς εις τά έμπορικά, οικονομικά καί βιομη
χανικά. Οί συντηρητικοί τύποι έξ άλλου είναι ιδεώδεις ύπάλλη- 
λοι, ένω οί ένεργητικοί καί έλεύθεροι τύποι ιδεώδεις δημοσιογρά
φοι.

3ον. Έ ξ έ τ α σ ι ς τών πνευματικών δεξιοτή
των καί ικανοτήτων. Ή διαπίστωσις δμως τών κλίσεων, έστω 
καί τών σταθερών δεν άρκεΐ, διά νό μάς πείση νά κατευθύνωμεν 
τόν νέον εις έπιστημονικόν έπάγγελμα πριν έξετάσωμεν προσεκτι
κά τάς πνευματικός αυτού δεξιότητας καί ικανότητας. Βεβαίως 
ή δύναμις τής βουλήσεως είναι παράγων τεράστιας σημασίας, δ- 
στις πολλά έμπόδια δύναται νό ύπερπηδήση, δταν δμως έλλείπουν 
τελείως αί δεξιότητες καί ικανότητες τού ύποκειμένου, δσον καί 
αν είναι δυσάρεστον τούτο πρέπει νά άποτραπή άπό τήν σπουδήν 
τής έπιστήμης τής κλίσεώς του, διά νά μή γίνη δυστυχισμένον. Πώς 
π.χ. θά όδηγήση τις νέον μέ σταθερόν έστω κλίσιν πρός τήν σπου
δήν τής μηχανικής, δταν έλλείπη άπό αύτόν τελείως ή ευφυΐα 
τωνάφηρημένωνή καί αύτή ήδημιουργική έστω 
ε ύ φ υ ΐ α, αί τόσον απαραίτητοι διά τήν παρακολούθησιν άντι- 
στοίχως τών θετικών έπιστημών—ιδία μαθηματικών καί τών τε
χνικών έπαγγελμάτων; Πώς θά ώθήση τις νέον πρός τήν σπουδήν 
πολιτικών έπιστημών ή τήν διπλωματικήν κατεύθυνσιν, δταν στε
ρείται τελείως τής καλουμένης ειδικής κοινωνικής ευ
φυΐας; Βεβαίως δύνανται καί οί νέοι ούτοι νά κατευθυνθούν 
εις παρεμφερή έπαγγέλματα καί ιδία τεχνικά έπαγγέλματα εις 
τά όποια δύνανται νά διαπρέψουν καί άνθρωποι μέτριας ευφυΐας, 
δπως οί idiots savants διά νά μεταχειρισθώμεν τόν έπικρατουντα 
διεθνή δρον, δέν δύνανται δμως νά παρακολουθήσουν κατά κανένα 
τρόπον έπιστήμην.20 Μέ τήν αύτήν προσοχήν πρέπει έπίσης νά 
έξετασθούν καί αί λοιποί πνευματικά! δεξιότητες τού άνθρώπου, 
ή μνήμη, ή κρίσις καί ή προσοχή καί είδικώτερον ή δύναμις καί 
ή έντασις αύτών πρός τάς γνώσεις ή τάς σχέσεις.

* * *
Ή σαφής λεπτομερής καί έπισταμένη σωματική, ψυχολογική 

καί πνευματική έξέτασις τού νέου είναι προφανές δτι τά μάλιστα 
βοηθεΐ εις τόν προσανατολισμόν αύτου, δταν βεβαίως σχετισθή πρός 
τήν πλήρη γνώσιν τών έπαγγελμάτων καί τής ψυχολογίας αύτών. 
Μόνον έν συναρτήσει πρός τήν ψυχολογίαν τής έργασίας δύναται 
νά άποβή ώφέλιμος ή κατεύθυνσις τού νέου. Διά τούτο σήμερον 
ψυχολόγοι τού άναστήματος τού Walther καί τού Claparède δέν δι-

20. πδλ. Άρ. Άσπιώτη. ’Έ. ά. σελ. 45 κέξ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 19στάζουν νά άποδυθούν είς την ερευνάν των επαγγελμάτων και είς 
την έκδοσιν συγγραμμάτων, τά όποια περιέχουν τά επαγγέλματα 
και άδρομερώς τό περιεχόμενον αύτών και τάς απαιτήσεις τής ε
παγγελματικής αύτών άσκήσεως. Είναι επείγουσα ανάγκη ό νέος, 
προτού παρακολουθήση την επιστήμην προς τήν οποίαν φέρεται, 
νά γνωρίζη περίπου τό περιεχόμενον αυτής και τάς απαιτήσεις 
τής άσκήσεώς της ώς επαγγέλματος. Έν άλλαις λέξεσιν ό προσα
νατολισμός τής πνευματικής κατευθύνσεως πρέπει νά στηρίξη ε
κτός των δσων έλέχθησαν τήν οριστικήν του άπόφασιν υστέρα άπό 
τήν παροχήν γνώσεωνέπιστημολογ ίας. Συνηθίζομεν νά 
κάμνωμεν κατάχρησιν τής έννοιας τής έλευθέρας εκλογής του έπ- 
αγγέλματος και τής επιστήμης. Άλλα άκριβώς ή ελευθερία στηρί
ζεται είς τήν γνώσιν. "Οσον σαφεστέραν γνώσιν έπιστημολογίας έ
χει ό νέος, τόσον πλέον έλευθέρα είναι έκλογή του. Διότι πώς θά έκ- 
λέξη. οδτος, όταν δεν γνωρίζη κάν ή γνωρίζη άτελώς τό άντικείμε- 
νον τής έκλογής του, τούς επιστημονικούς έν προκειμένω κλάδους, 
ή γνωρίζει μόνον όσους έφρόντισεν ό πατήρ του ή ό διδάσκαλος 
νά του ύποδείξη ; Μόνον κατόπιν αύτής τής στοιχειώδους έστω 
γνώσεως δύναται ό νέος νά στηρίξη τήν έκλογήν του έπι σταθερών 
σχετικώς βάσεων και τούτο, διότι είδικώς διά τά έπιστημονικά έ- 
παγγέλματα δέν πρέπει κατά κανένα τρόπον νά έξαναγκάζωμεν 
ή έπηρεάζωμεν έστω τούς νέους νά τά ακολουθούν, αν τούλάχν 
στον ένδιαφερώμεθα διά τήν εύτυχίαν των. Ούτε όμως πάλιν νά 
άποτρέψωμεν αύτούς άπό έπιστημονικόν έργον καί έπάγγελμα, 
διότι ήμείς δέν τό άγαπώμεν. Καί τονίζομεν τούτο, διότι σήμερον 
έν άντιθέσει προς δ,τι συνέβαινε είς παλαιοτέρας έποχάς παρατη
ρείται απέχθεια προς τό έπάγγελμα τού πατρός. Μόνον είς τά 
κριτήρια, πού ανωτέρω έξετέθησαν θά στηριχθή ή κατεύθυνσις 
τού νέου. Οϋδείς δύναται νά ίσχυρισθή δτι το έπάγγελμα τό όποι
ον οδτος άσκεί, χωρίς νά τό έχη καλώς έκλέξθι, δέν προσιδιάζει 
καί είς τον υιόν του. Δύναται κάλλιστα ό υιός νά διαπρέψη καί νά 
άποβή ευτυχής είς έπάγγελμα είς τό όποιον ό πατήρ του άπέτυχε 
καί όντιστρόφως. Ό νέος πρέπει νά απαλλαγή άπό κάθε προκατά- 
ληψιν. Μένομεν καί πάλιν είς τούτο, διότι άπό στατιστικός τάς ό
ποιας έχομεν ύπ’ δψει μας καί έν ’Αμερική καί έν Ευρώπη καί τάς 
παρατηρήσεις έν Έλλάδι καί Κύπρω μόνον τό έλάχιστον ποσοστόν 
τών 10% ή 15% τών νέων άκολουθούν τό έπιστημονικόν έπάγγελμα 
τού πατρός των σήμερον. Καί τον λόγον δυνάμεθα νά τον εϋρωμεν 
είς δύο αίτια. Τό πρώτον τό έπεσήμανεν ή ψυχολογία προ 30 ήδη έ- 
τών.21 Ό νέος δέν πρέπει νά τίθεται ούτε περισσότερον του δέοντος 
έγγύς ούτε άντιθέτως μακράν του έπαγγέλματος κατά τήν έκλογήν 
του. Τό άλλον είναι εύκολον νά τό διαπιστώσωμεν άνευ κόπου. Δει
κνύει άκριβώς δτι οί γονείς τών σημερινών νέων ούδενός προσανα

21 Ed. Spranger. ’Έ. ά. σελ. 291 κέξ.

τολισμού έτυχον, καί τό δτι έπέτυχον 15% έξ αύτών είς τοιουτον ση- 
μείον ώστε νά προτρέπουν καί τούς υιούς των νά τό άκολουθήσουν, 
δσον άποκαρδιωτικόν καί αν είναι, δέν είναι τραγικόν, θά ήμπο- 
ρουσε ύπό τάς συνθήκας, πού μέχρι πρό τίνος έξέλεγον οί άνθρω
ποι τήν έπιστημονικήν των κατεύθυνσιν νά είναι καί χειρότερον. 
Καί μόνον αύτή ή στατιστική καί μόνον αύτο τό γεγονός θά ήρκει 
διά νά πείση τόν κάθε ένα άπό ή μάς διά τό έπείγον, τό έπιτακτι- 
κόν μας καθήκον άπέναντι τών νέων μας, άπέναντι τού πολιτισμού 
μας, άπέναντι τής πατρίδος μας, προς κατεύθυνσιν καί προσανα
τολισμόν των.

’Αλλά καί οί ίδιοι οί νέοι πρέπει νά τό άντιληφθούν καί νά βο
ηθήσουν διά τήν έπίτευξιν τής ιδίας τών ευτυχίας καί τής κοινωνι
κής εύημερίας. Διότι καί τούτο πρέπει έν κατακλείδί νά τονισθή. 
’Άνευ τής ίδικής των συμβολής είς τό έργον τούτο τά πάντα είναι 
μάταια. Μέ καλήν πίστιν καί άφοσίωσιν προς τούς γονείς, τούς παι
δαγωγούς καί τό σχολείον των καί μέ κατανόησιν τής σοβαρότη
τας τού προβλήματος πρέπει οί νέοι μόνοι των νά θελήσουν νά 
αύτοαναλύσουν τόν έαυτόν των. Νά τόν γνωρίσουν τή βο
ήθεια τών πνευματικών των οδηγών δσον δύνανται καλλίτερον, ιδί
ως δέ νά έλέγξουν καλώς άν καί ποιαν έπιστήμην όχι άπλώς έπι- 
θ υ μ ο ύ ν άλλά καί δύνανται νά άκολουθήσουν. Νά μελετήσουν 
τό δλον ζήτημα καί νά σκάψουν δσον δύνανται βαθύτερα μέσα των. 
Νά άνοίξουν δέ τότε καί είς ήμδς τάς θύρας τής ψυχής των, τάς 
όποιας τόσον έρμητικά κλειστός κρατούν. ’Άς ένθυμηθοΰν τόν 
Ηράκλειτον καί τόν Σωκράτην, οΐτινες διά τών αιώνων βοοΰν δτι 
άνευ τής διζήσεως καί τής αύτογνωσίας ούδέν δύναται νά κατορ- 
θωθή. Τότε καί τό έργον τών γονέων καί διδασκάλων καί τών 
παιδαγωγών καί τών πνευματικών άνθρώπων θά δώση τό άγαθά 
του άποτελέσματα. ’Άς έχουν όμως δλοι κατευθύνοντες καί κατ- 
ευθυνόμενοι ύπ’ δψει των δτι ούδέν ξένον τών δσων έλέχθησαν κρι- 
τήριον πρέπει νά όδηγή είς τό έργον άλλά καί ούδέν δευτερεΰον 
καί ταπεινόν έλατήριον. Ό νέος έχει χρέος νά άκολουθήση τό έ
πάγγελμα τό οποίον ή κλήσίς του, ή πρόσκλησίς του έπί τής γής καί 
ό θείος προορισμός του τον καλούν καί όχι έκείνο προς τό όποιον ά
πό τάσεις έξωτερικάς καί έπιδράσεις άδαών καί ματαιοδοξίας τού 
συρμού τυχόν φέρεται. Δέν είναι ούτε ή λάμψις τής στολής, ούτε αί 
έπευφημίσι τών πολλών, ούτε αί έξ έπαγγέλματος έπιδιώξεις ρε
κόρ, πού θά τόν κάμουν ευτυχή. Ούτε δμως τό κέρδος τό ύλικόν 
δύναται νά είναι τό κύριον κίνητρόν του. Ούδείς παραγνωρίζει τήν 
σημασίαν τού οικονομικού παράγοντος καί τήν άξίαν, τήν όποιαν 
οδτος, ώς μέσον προς έπιδίωξιν εύγενών σκοπών έχει. "Ομως ή 
οικονομική έπιτυχία μόνη δέν κατασφαλίζει τήν εύτυχίαν τού άν- 
θρώπου. Υπάρχουν πολλοί δυστυχείς άνθρωποι, δμως δυστυχέστε- 
ροι έκείνων, οΐτινες έθυσίασαν τήν πνευματικήν των άνάπτυξιν καί 
τήν προβολήν καί άκτινοβολίαν τών ψυχικών καί πνευματικών των

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MEPEMETH

δυνάμεων χάριν τής άποκτήσεως μεγαλύτερου πλούτου, δεν υ
πάρχουν. 'Όποιος θυσιάζει πάντα ταυτα χάριν τής ύλικής και μόνης 
ευημερίας καί δστις έξαντλει τάς δυνάμεις και τήν δραστηριότη- 
τά του μόνον διά τό κέρδος προδίδει τά άγια των αγίων του καί 
θυσιάζει τήν ψυχήν και τό πνευμά του. Διά τούτο άκριβώς καί οί 
όροι του έπαγγέλματος κατά κανένα τρόπον δεν πρέπει νά έξαν- 
τλουν δλην τήν ζωτικότητα καί τό σφρίγος του ανθρώπου.

Ό νέος, ό όποιος θά εύτυχήση νά σπουδάση δέν πρέπει νά ϊ- 
δη τήν έπιστήμην του μόνον ώς μέσον προς κατασφάλισιν ένός θε- 
σιδίου άλλά, ώς μίαν αποστολήν, ώς ενα άμβωνα καί προμαχώνα 
επί του οποίου θά άγωνισθή, θά άκτινονολήση καί θά συμβάλη 
κατά δύναμιν εις τήν ύπόθεσιν τής κοινωνικής πνευματικής έξελί- 
ξεως καί εύημερίας, εις τήν ύπόθεσιν του πολιτισμού. ”Αν αύτό 
είναι αίτημα κάθε έργαζομένου είναι πολύ περισσότερον καθήκον 
του νέου δστις θά άκολουθήση έπιστημονικον επάγγελμα. Έκτος 
αύτών μόνον ή εύγενής τάσις προς ψυχικήν καί πνευματικήν του 
όλοκλήρωσιν, όπως καί ή έπιδίωξις τής ψυχικής καί ήθικής ίκανο- 
ποιήσεως καί χαράς πρέπει νά είναι αί προϋποθέσεις, τά κίνητρα 
καί τά ήθικά ελατήριά του προς πνευματικήν καί επαγγελματικήν 
κατεύθυνσιν.
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Τύττοις; «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ* ’Ισαακίου Κομνηνοϋ 2—Λευκωσία.
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