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Προλογικό σημείωμα

Τον "Ομιλο Μελέτης τοϋ Ελληνικού Διαφωτισμού τον ίδρυσε ό Κ. Θ. 
Δημαράς· υπήρξε ό πρώτος Γενικός Γραμματέας του καί, ώς το τέλος, 
ή ψυχή καί ή συνείδηση τοϋ 'Ομίλου μας. Δεν έχουμε λοιπόν νά ποΰμε 
γιατί ό ΟΜΕΔ θέλησε νά τιμήσει τον Κωνσταντίνο Δημαρά —το οφείλε. 
"Εχουμε νά πούμε —καί νά άπολογηθοϋμε— γιά το πώς έμεϊς σχεδιάσα
με ένα Συνέδριο άφιερωμένο στή μνήμη του.

Ξέραμε καλά τί έπρεπε νά άποφύγουμε: τούς λόγους, τή ρητορεία 
—δ,τι πολέμησε στή ζωή του καί μέ συνέπεια το τήρησε ώς το τέλος. 
Καί θέλαμε ή τιμή γι’ αυτόν νά είναι ουσιαστική καί άπλή, άπέριττη — 
δπως τοϋ ταίριαζε.

Γιά νά έχει το Συνέδριό μας χαρακτήρα άπλό, άρκοΰσε ή βούλησή 
μας" γιά νά είναι δμως ουσιαστικό, χρειαζόταν καί ή άνταπόκριση, ή σύμ
πραξη τών μελών τοϋ 'Ομίλου μας. Προσκλήθηκαν δλα τά μέλη, χωρίς 
καμιά εξαίρεση, άλλά καί χωρίς δέσμευση στή θεματική —«Νεοελληνική 
Παιδεία καί Κοινωνία» ήταν ό προσωρινός τίτλος τοϋ Συνεδρίου πού προ- 
τείναμε.

'Η άνταπόκρισή τους ήταν πραγματικά εντυπωσιακή σέ άριθμύ καί 
σέ ποικιλία θεμάτων: σαράντα οκτώ δήλωσαν τήν έπιθυμία τους νά συμ- 
μετάσχουν, προτείνοντας άνακοινώσεις πού κάλυπταν ένα εύρύτατο φά
σμα θεμάτων πού ταίριαζαν κατ’ άρχήν στον τίτλο πού προσωρινά είχα
με δώσει στο Συνέδριό μας.

’Άν δμως ό τίτλος τοϋ Συνεδρίου μπορούσε πιά νά όριστικοποιηθεΐ, 
χρειαζόμασταν κάτι άκόμα: μιά όργανικότερη σύνδεση τής θεματικής 
τοϋ Συνεδρίου μέ το ευρύ φάσμα τών ενδιαφερόντων τοϋ τιμώμενου. ’Α
ποφασίσαμε λοιπόν καί άρθρώσαμε το πρόγραμμα τών εργασιών μας μέ 
βάση τούς, κλασικούς πιά, τίτλους τών κεφαλαίων τής Γραμματολογίας 
του άλλά καί άλλων δημοσιευμάτων του: «Μέσ’ άπύ τά ερείπια — Ή 
τουρκοπατημένη Ελλάδα», «Στον αιώνα τών Φαναριωτών — Πνευμα
τικά καί άλλα ζητήματα», «Ή νέα ήθική — Το ελληνικό πρόβλημα», 
«Νέες πτώσεις καί νέες έλπίδες», «Λεξικογραφία καί ιδεολογία», «Ό 
Κοραής καί ή εποχή του»... ’Αποφασίσαμε νά ξαναπεράσουμε άπύ τούς 
δρόμους πού έκείνος είτε άνοιξε είτε σφράγισε μέ τήν ερευνητική του



ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ιδιοφυία- άπό κεϊ καί πέρα το χρέος μας ήταν νά προσαγάγουμε νέα στοι
χεία, νέες γνώσεις ή νέες άναγνώσεις των πηγών.

Ό τόμος μέ τά Πρακτικά του Συνεδρίου, εντυπωσιακός σέ όγκο, δεν 
εϊναι νομίζω λιγότερο σημαντικός σέ ερευνητικές συμβολές. ’Οφείλω 
ωστόσο γιά την ιστορία νά αναφέρω ότι άπό τά Πρακτικά πού άκολου- 
θοΰν λείπουν τά κείμενα εξι ανακοινώσεων: δύο πού, τελικά, δεν έγιναν 
άπό κάποιο κώλυμα των ομιλητών καί τέσσερις επειδή δέν μάς παρα
δόθηκαν, όσο καί άν το προσπαθήσαμε.1

Γιά χάρη της ιστορίας καί πάλι ας σημειωθεί εδώ πώς την πρώτη η
μέρα τών εργασιών του Συνεδρίου μας έπανακυκλοφόρησε, ύστερα άπό 
μακροχρόνια σιωπή, ό 19ος τόμος τού Έρανιστή, του περιοδικού τού 
ΟΜΕΔ, καί άκόμη ότι εγκαινιάστηκε μιά ’Έκθεση δημοσιευμάτων τού 
Κ. Θ. Δημαρά άπό άντίτυπα μέ ιδιόγραφες αφιερώσεις του.

Τέλος οφείλουμε νά έκφράσουμε καί άπό τή θέση αυτή τίς θερμές ευ
χαριστίες μας στο 'Υπουργείο Πολιτισμού άλλά κυρίως στο "Ιδρυμα I. 
Φ. Κωστοπούλου πού μάς έδωσαν τίς οικονομικές δυνατότητες νά διορ- 
γανώσουμε αύτη την επιστημονική συνάντηση τής οποίας ό καρπός —καί 
κριτήριο της έπιτυχίας της— είναι ό τόμος πού άκολουθεϊ.

Δ.Γ.Α.

1. ΤΙς αναφέρω γιά νά έχει δ άναγνώστης την πλήρη εικόνα τοϋ Συνεδρίου. 
Λείπει μία άνακοίνωση άπό την ενότητα «Στον αιώνα τών Φαναριωτών - Πνευμα
τικά καί άλλα ζητήματα»: «Κοινωνική σάτιρα καί φαναριωτισμός: ή περίπτωση τού 
"Άλεξανδροβόδα”» τοϋ Δημήτρη Σπάθη· τρεις άπό την ενότητα «Δράξασθαι παι
δείας»: «Ή συμβολή τών έσναφιών στα έκπαιδευτικά πράγματα τοϋ 18ου αιώνα» 
της Πηνελόπης Στάθη, «Οί πρώτες ενέργειες τοϋ λόρδου Guilford γιά τήν 'ίδρυση 
της Ίονίου ’Ακαδημίας (1813-1822)» τής 'Ελένης Τσουγκαράκη καί «'Η θέση τοϋ 
Νεόφυτου Βάμβα στή νεοελληνική παιδεία καί φιλοσοφία» της ’Αθηναίας Αεοντσί- 
νη· μία άπό τήν ένότητα «Ό Κοραής καί ή έποχή του»: «Ή κριτική τοϋ βιβλίου 
στον Λόγιο Έρμη» της Αικατερίνης Κουμαριανοϋ' καί μία άπό τήν ένότητα: «Στον 
Μεγάλο αιώνα»: «D. Bikèlas, son rôle et sa personnalité» τοϋ Raoul Baladié.
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ΜΕΣ’ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ 
Η ΤΟΥΡΚΟΠΑΤΗΜΕΝΗ ΕΑΛΑΔΑ





Ό «Λόγος» του Μανουήλ Κορινθίου 
«κατά Γεμιστού καί Βησσαρίωνος»

ΝΙΚΟΣ Κ. ΨΗΜΜΒΝΟΣ

ζύτά «μικρά καί διψαλέα λυχνάρια, τά όποια» κατά τον έκπρόσωπο του 
υστέρου νεοελληνικού Διαφωτισμού Κωνσταντίνο Κούμα (Λάρισα 1777- 
Τεργέστη 1836) «έστεκαν» στους δύο καί πλέον περίπου αιώνες μετά 
το 1453 ((αραιότατα εις το μέσον» του γενικού σκότους πού «έπέκειτο 
παχύτατον εις όλον το Ελληνικόν γένος» χωρίς μάλιστα νά μπορούν καί 
«νά τό διασχίσωσι»,1 θά πρέπει αναμφίβολα νά συναριθμήσουμε καί τον 
μαθητή τού Ματθαίου Καμαριώτη [Θεσσαλονίκη (;) αρχές τού 15ου 
αί. - Κωνσταντινούπολη (;) 1490] καί κατά πάσαν πιθανότητα διάδο
χό του στη διεύθυνση της Πατριαρχικής ’Ακαδημίας Μανουήλ Κορίνθιο 
[Κόρινθος (;) μέσα τού 15ου αί. - Κωνσταντινούπολη 1530/1531], οχι 
μόνο «σοφώτατο καί θεολογικώτατο»,1 2 άλλα καί «άξιοπρεπή», όπως τον 
χαρακτήρισε σύγχρονός του άντιγραφέας των έργων του, λογοθέτη καί 
μεγάλο ρήτορα «της ορθοδόξου μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινου
πόλεως, 'Ρώμης της νέας».3 Τό πόσο «μικρό» καί πόσο «διψαλέο» —ε
πομένως καί πόσο ισχυρό νά διασχίσει τό παχύτατον σκότος της εποχής 
του— υπήρξε ό λογοθέτης καί μεγάλος ρήτορας τής μεγάλης Εκκλησίας 
ή ώς τώρα έρευνα —παρόλο πού έχει ήδη πρό πολλοΰ ξεπεράσει τίς γενι- 
κευτικές καί γι’ αυτό ύπεραπλουστευτικές προτάσεις, όπως αύτήν τού

1. Πρβλ. Κ. Μ. Κούμα, Ίστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των άρχαιο- 
τάτων χρόνων εως των ήμερων μας. Τόμος έκτος, εν Βιένντ] τής Αυστρίας 1831, 
σ. λθ': «Σκότος έπέκειτο παχύτατον είς δλον τό 'Ελληνικόν γένος, καί δεν ήδύναντο 
νά τό διασχίσωσι τά μικρά καί διψαλέα λυχνάρια, τά όποια έστεκαν αραιότατα είς 
τό μέσον του.»

2. 'Ο χαρακτηρισμός άπό έπιστολή του πατριάρχη Παχωμίου (1503-1504 
καί 1504-1513), πού συμπεριέλαβε ό Μανουήλ Μαλαξός στην Πατριαρχική Κων
σταντινουπόλεως Ιστορία. Βλ. Martinus Crusius, Turcograecia, σ. 146.

3. Πρβλ. X. Γ. Πατρινέλη, «Οί μεγάλοι ρήτορες Μανουήλ Κορίνθιος, ’Αντώ
νιος, Μανουήλ Γαλησιώτης καί ό χρόνος τής ακμής των», Δελτίον τής 'Ιστορικής 
και ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος 16/1962, σ. 22. 'Ο χαρακτηρισμός δό
θηκε τό 1511 άπό τόν Παϋλο Καλλιγα καί αναγράφεται στό τέλος του κώδικα Pa
risinus gr. 1293, πού περιέχει έργα τοϋ Κορινθίου.
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Κούμα— δεν έχει άκόμη μέ έπάρκεια καταδείξει. Γνωρίζουμε μόνο ελά
χιστα στοιχεία γιά τή ζωή καί το έργο του καί διαθέτουμε σέ έντυπη 
μορφή μόνο ελάχιστα πονήματά του, στά όποια άνήκει καί ό «Λόγος» 
πού έγραψε πριν άπό το έτος 15114 μέ τον ως ένα σημείο προβληματικό 
ώς προς τή διατύπωσή του τίτλο: «Περί Μάρκου του άγιωτάτου μητρο
πολίτου ’Εφέσου καί της έν Φλωρεντία Συνόδου, καί κατά Γεμιστού καί 
Βησσαρίωνος, καί ανατροπή των δυσσεβών συγγραμμάτων αύτών.»5

'Η συγγραφή ένός «Λόγου» στήν πρώτη δεκαετία ή, το αργότερο, 
στο πρώτο έτος της δεύτερης δεκαετίας τού 16ου αιώνα κατά τού θεο- 
λογοΰντος φιλοσόφου Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνα (Κωνσταντινούπολη 
περ. 1360 - Μυστράς 1452) καί κατά τού φιλοσοφοΰντος θεολόγου Βησ
σαρίωνα (Τραπεζούντα 1403 - Ραβέννα 1472) μπορεί καταρχήν να μας 
παραπλανήσει τόσο πολύ, ώστε νά νομίσουμε ότι ή διαμάχη Πλατωνικών 
καί ’Αριστοτελικών, πού τόσο έντονα απασχόλησε τήν ελληνική διανόηση 
σέ Ανατολή καί Δύση λίγο πριν άπό καί λίγο μετά τήν άλωση της Κων
σταντινούπολης το 1453,6 συνέχισε νά αποτελεί καί στήν ίστορικοφιλο- 
σοφική της άκόμη διάσταση το σημείο άναφορας της σκέψης κάποιων 
λογίων τής δεύτερης γενιάς τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί ότι έπο- 
μένως ή μετάβαση άπό τή βυζαντινή στήν νεοελληνική φιλοσοφία συντε-

4. Ό «Λόγος» μας παραδίδεται στον κώδικα Parisinus gr. 1293, πού γρά
φτηκε άπό τον Παϋλο Καλλιγα το 1511 καί περιέχει, δπως ήδη σημειώσαμε, έργα 
τοϋ Κορινθίου, ή συγγραφή τών οποίων θά πρέπει άσφαλώς νά ολοκληρώθηκε πριν 
άπό τύ έτος αύτό. Πρβλ. X. Γ. Πατρινέλη, «Δύο άνέκδοτα κείμενα περί τοϋ Μανουήλ 
Κορινθίου — (Μιά επιστολή τοϋ ’Ιουστίνου Δεκαδίου καί μιά “ενθύμηση”)», Πε- 
λοποννησιακά 8/1971, σ. 143, σημ. 1.

5. Ό «Λόγος» δημοσιεύτηκε δύο φορές: Το 1886 στήν Πετρούπολη μέ ρωσική 
μετάφραση άπό τον άρχιμανδρίτη ’Αρσένιο στον 2ο τόμο της «Christianskoje 
Ctenije», σσ. 102-162, καί τύ 1923 στό Παρίσι (άν.: Turnhout 1974) μέ λατινική 
μετάφραση άπό τόν καθολικό άρχιεπίσκοπο ’Αθηνών Louis Petit στο 2ο τεΰχος 
τοϋ 17ου τόμου της «Patrologia orientalis», σ. 491-522 (353-384). Ό τίτλος, 
πού στο έξης θά άναφέρεται ώς «Λόγος», άποδίδεται έδώ σύμφωνα μέ τή δεύτερη 
έκδοση, στήν όποια καί παραπέμπουμε. Γιά τον τρόπο συγγραφής τών λόγων άπύ 
τόν Κορίνθιο πρβλ. Κυριακής Μαμώνη, «Μανουήλ Κορίνθιος κατά Λατίνων καί κατά 
Πλήθωνος — (Παρουσίαση δύο άνέκδοτων λόγων του)», Πρακτικά Β' τοπικού συ
νεδρίου κορινθιακών ερευνών, παράρτημα άρ. 12 τών Πελοποννησιακών, ’Αθήνα 
1986, σ. 212.

6. Πρβλ. σχετικά Νίκου Κ. Ψημμένου, Ή ελληνική φιλοσοφία άπό το 1453 
ώς το 1821 — Ανθολογία κειμένων με εισαγωγή καί σχόλια, τόμος Λ': Ή κυριαρ
χία τοϋ ’Αριστοτελισμού — Προκορυδαλική καί κορυδαλική περίοδος, έκδόσεις 
«Γνώση», Φιλοσοφική καί πολιτική βιβλιοθήκη άρ. 26, ’Αθήνα 1988, σ. 54-60.
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λέστηκε χωρίς τή δ lo. μεσολάβηση κενοΰ.7 Το δτι ή διαμάχη Πλατωνικών 
καί ’Αριστοτελικών δεν άφησε έντελώς άνεπηρέαστη την μετά τή λήξη 
της περί το 14708 ελληνική σκέψη αρκεί, νομίζω, καί μόνη ή συγγραφή 
τοΰ «κατά Γεμιστού καί Βησσαρίωνος» λόγου του Κορινθίου ν’ άποδείξει. 
"Ομως, ή νεοελληνική πλέον σκέψη, δπως αυτή άποτυπώνεται στο γνω
στό έ'ργο δχι μόνον του Κορινθίου, άλλα καί άλλων λογίων τοΰ 16ου αιώ
να, δπως, για παράδειγμα, τοΰ Παχωμίου Ρουσάνου (Ζάκυνθος 1508 - 
Ζάκυνθος 1553) ή τοΰ Θεοφάνους Έλεαβούλκου (Κορώνη άρχές τοΰ 16ου 
αί. - Βέροια;), δεν έ'χει πιά ώς κεντρικό της θέμα κάποιο φιλοσοφικό ή, 
έστω, κάποιο ίστορικοφιλοσοφικό πρόβλημα, στό πλαίσιο τής διερεύ- 
νησης τοΰ οποίου συνεξετάζονται καί προβλήματα, γιά παράδειγμα, τής 
θεολογίας, δπως αύτό συνέβαινε στά μέσα τοΰ 15ου αιώνα, δταν άπό τούς 
φιλοσόφους καί θεολόγους έμφανίστηκαν άλλοι ώς ’Αριστοτελικοί καί 
άλλοι ώς Πλατωνικοί, ένώ δλοι τους προσπάθησαν —άλλος λιγότερο καί 
άλλος περισσότερο, άλλος δεδηλωμένα καί άλλος μή δεδηλωμένα— νά 
καταδείξουν τήν ανάγκη εΐτε τής διατήρησης τής αύθεντίας τοΰ ’Αριστο
τέλη είτε τής άντικατάστασής της μέ τήν αύθεντία τοΰ Πλάτωνα.9 Με 
διαφορετική διατύπωση: Στίς άρχές τοΰ 16ου αιώνα ή αντιπαράθεση τών 
εννοιών ’Αριστοτελικός καί Πλατωνικός έχει ήδη πρό πολλοΰ ξεθωριά
σει καί οί ίδιες οί έννοιες έχουν ήδη πρό πολλοΰ άπολέσει τήν ιδιαίτερη 
σημασία πού άπέκτησαν επτά περίπου δεκαετίες νωρίτερα. Κι αύτό, γιατί 
μέ τήν άπόλυτη επικράτηση τών ’Αριστοτελικών στήν ’Ανατολή έξέλιπε 
κάθε κίνδυνος πού άπειλοΰσε τήν ορθόδοξη ’Εκκλησία άπό τήν αναγνώ
ριση τής ανωτερότητας τής φιλοσοφίας τοΰ Πλάτωνα έναντι έκείνης τοΰ 
’Αριστοτέλη —μία άναγνώριση, πού, δπως γνωρίζουμε, τουλάχιστον στή 
σκέψη τοΰ Πλήθωνα συνδέθηκε πρό πάντων μέ τήν προβολή τής άνάγκης 
νά έπιστρέψουν οί "Ελληνες στήν πίστη τών αρχαίων προγόνων τους.10

7. Γιά το «κενό» μεταξύ βυζαντινής καί νεοελληνικής φιλοσοφίας πρβλ. προ
πάντων ’Άλκη ’Αγγέλου, Πλάτωνος τύχαι ('Η λόγια παράδοση στην Τουρκοκρα
τία), ’Αθήνα 1963, σ. 25 κ.έ. καί σ. 48 κ.έ.

8. Ή διαμάχη έληξε ουσιαστικά τό 1469 μέ τήν έκδοση τής λατινικής μετά
φρασης τών ’Ελέγχων τών κατά Πλάτωνος βλασφημιών τοϋ Βησσαρίωνος. 'Ό,τι 
ακολούθησε, όπως, γιά παράδειγμα, τό ’Αντιρρητικόν τοϋ Θεοδώρου Γαζή, φαίνε
ται ν’ αποτελεί σέ τελευταία ανάλυση παρεπόμενο τών προβλημάτων πού ρ Βησ
σαρίων έθεσε στό έργο αύτό.

9. Πρβλ. Νίκου Κ. Ψημμένου, δ.π.
10. Πρβλ. σχετικά Δημητρίου Δέδε, «Θρησκεία καί πολιτική κατά τον Γεώρ

γιο Γεμιστό Πλήθωνα», Φιλοσοφία, 5-6 (1975-1976), 428 κ.έ. καί 430 κ.έ. κα
θώς καί Αικατερίνης Δώδου, «Οι θεολογικές καί θρησκευτικές αντιλήψεις τοϋ

2
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’Έτσι, όσοι είχαν τή δυνατότητα νά «άποσπαστοΰν», όπως θά έλεγε καί 
ό Hegel,11 «άπό τή βαναυσότητα» των τόσο δύσκολων συνθηκών του 
τέλους του 15ου καί των άρχών του 16ου αιώνα «ού Πλάτων.» πλέον «φι- 
λονεικοΰντες», γιά νά θυμηθούμε καί νά παραφράσουμε μία χαρακτηρι
στική δήλωση τού Γεωργίου Σχολαρίου καί γνωστού πατριάρχη Γεν
ναδίου Β' (Κωνσταντινούπολη 1398/1400 - Μονή τού Τιμίου Προδρό
μου Μενοικίου μετά το 1472), «ούκ ’Αριστοτέλους τι πεφροντικότες ιδία, 
τω δέ σκοπώ τού Γεμιστού χαλεπαίνοτες, ζήλον της πίστεως περιττόν 
άλλως έαυτοϊς εΐλοντο πόνον».11 12

Επιλέγοντας τόν «τής πίστεως περιττόν πόνον» οί πρώτοι καθαρό
αιμοι, θά λέγαμε, Νεοέλληνες λόγιοι, πού παρέμειναν άκόμη στή δουλωμένη 
πατρίδα, έστρεψαν τά θεωρητικά ένδιαφέροντά τους σέ θεολογικά κατε- 
ξοχήν θέματα μέ άποτέλεσμα τά προβλήματα τής φιλοσοφίας καί τής 
ιστορίας της ή νά παρασιωπώνται γενικά ή νά έξετάζονται άκροθιγώς καί 
κατά κανόνα πάντα στό πλαίσιο τής διερεύνησης τής ορθότητας εκκλη
σιαστικών ή δογματικών, προπάντων, θέσεων. ’Αψευδής μάρτυρας αύτής 
τής στροφής προβάλλει ό «Λόγος» τού Κορινθίου, στόν τίτλο τού όποιου 
ξεχωρίζουν οί χαρακτηρισμοί τού Μάρκου Εύγενικοΰ (Κωνσταντινούπολη 
1391 /1392 - Κωνσταντινούπολη 1445) ως «άγιωτάτου» καί τών συγ
γραμμάτων τού Πλήθωνα καί τού Βησσαρίωνα ώς «δυσσεβών» —χαρα
κτηρισμοί πού καταρχήν είναι οπωσδήποτε ενδεικτικοί τού αυστηρά θεο- 
λογικοΰ χαρακτήρα πού προσέδιδε στό κείμενό του ό ίδιος ό συγγραφέας: 
Εκείνο πού φαίνεται νά ενόχλησε ιδιαίτερα τόν Κορίνθιο στόν Πλήθωνα 
καί στόν Βησσαρίωνα εξήντα καί σαράντα περίπου χρόνια μετά τόν θά

Γεωργίου Γεμιστοϋ-Πλήθωνα στά Πρακτικά τον διεθνούς συμποσίου Σπάρτης 
(26-28 Σεπτεμβρίου 1985) «Πλατωνισμός καί ’Αριστοτελισμός κατά τόν Πλήθωνα», 
"Ιδρυμα έρεύνης καί έκδόσεων νεοελληνικής φιλοσοφίας, ’Έρευναι άρ. 2, ’Αθήνα 
1987, σ. 145 κ.έ.

11. Πρβλ. G. W. F. Hegel, Einleitung in die Geschichte der Philosophie, 
hrsg. von Johannes Hoffmeister, Verlag von Felix Meiner, Philosophische 
Bibliothek Bd. 166, Hamburg 31959, σ. 3: «... sich aus dem Gröbsten heraus
gehauen...». Ό Hegel δέν άναφέρεται άσφαλώς στούς "Ελληνες, άλλά στό γερμα
νικό έθνος πού στίς άρχές τοϋ 19ου αιώνα άποσπάστηκε άπό τή βαναυσότητα τών 
καιρών.

12. Γενναδίου Σχολαρίου, Περ'ι τοϋ βιβλίου τοϋ Γεμιστού, και κατά τής ελ
ληνικής πολνθεΐας στόν 4ο τόμο τών 'Απάντων τών ευρισκομένων, έκδοση Louis 
Petit - X. A. Sideridès - Martin Jugie, Paris 1935, σ. 156: «...καί ημείς, ού Πλά- 
τωνι φίλονεικοϋντες, ούκ Άριστοτέλους τι πεφροντικότες ιδία, τφ δέ σκοπφ τοϋ 
Γεμιστού χαλεπαίνοντες, ζήλφ της πίστεως περιττόν άλλως ήμϊν είλόμεθα πόνον.»
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νατό τους δεν ήταν βέβαια οΰτε ή επίμονη προσπάθειά τους νά καταδείξουν 
«περί ών ’Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται»13 ούτε ή απάντηση 
πού έδωσαν στο ρητορικό τελικά έρώτημα, αν ή φιλοσοφία του Πλάτωνα 
είναι ανώτερη άπο τη φιλοσοφία του ’Αριστοτέλη, άλλα το «δυσσεβές» 
των θέσεων πού ύποστήριξαν στα συγγράμματά τους.

Σέ τί συνίστατο το «δυσσεβες» των θέοεών τους, πού, όπως άλλωστε 
δείχνει καί ό χαρακτηρισμός τους, ήταν άναμφίβολα θεολογικές, μπορούν 
νά το κρίνουν μέ την δέουσα ύπευθυνότητα μόνο οί μελετητές της δογμα
τικής ιστορίας καί οί ιστορικοί των πεπραγμένων τής ορθόδοξης ’Εκκλη
σίας. Στήν άρμοδιότητα τού ιστορικού τής φιλοσοφίας μένει άπλώς νά 
διακριβώσει καί νά άξιολογήσει τις όποιες αναφορές τού Κορινθίου εΐτε 
στον φιλοσοφικό πυρήνα ή καί σέ μεμονωμένες φιλοσοφικές άπόψεις τού 
Πλήθωνα καί τού Βησσαρίωνα στήν προσπάθειά του νά τεκμηριώσει τις 
έναντίον τους κατηγορίες καί νά «άνατρέψει», όπως υπόσχεται στον τίτλο 
τού «Λόγου» του, τις «δυσσεβεϊς» θέσεις τους εΐτε σέ δικές του ή δάνειες 
φιλοσοφικές προτάσεις, στήν προσπάθειά του νά αναπτύξει εύρύτερα τήν 
έπιχειρηματολογία του καί νά καταδείξει σαφέστερα τήν ορθότητα των 
δικών του θέσεων. 'Ωστόσο, όσο εύκολη είναι ή διακρίβωση αυτών τών 
άναφορών τόσο δύσκολη άποβαίνει ή άξιολόγησή τους, μια καί ό Κορίν- 
θιος συνεχίζοντας προφανώς τήν παράδοση, πού εγκαινίασε ό δάσκαλός 
του Καμαριώτης στο έργο του «Λόγοι δύο προς Πλήθωνα περί ειμαρμέ
νης»,14 δέν παραλείπει, πριν ακόμη έπιχειρήσει νά εκθέσει τις όποιες αι
ρετικές, έστω, άπόψεις τού Πλήθωνα καί τού Βησσαρίωνα, νά παρουσιά
σει καί τούς δύο οχι μόνον ώς «θεομάχους τε καί πολυειδώς διεφθαρμένους», 
άλλα καί ώς «περιφέροντας» στις ψυχές τους «τήν παλαιάν Ελλήνων περί 
θεούς, ή δαίμονας είπεϊν οίκειότερον, βδελυγμίαν».15

13. Ή φράση δανεισμένη άπο τον τίτλο της γνωστής διάλεξης τοϋ Πλήθωνα 
στη Φλωρεντία τό έτος 1439.

14. Ό πλήρης τίτλος τοϋ έργου: Ματθαίου τοϋ Καμαριώτου Λόγοι δυο προς 
Πλήθωνα περί ειμαρμένης. Matthaei Camariotae in Plethonem, de fato. Ex bi
bliotheca publica Lugduno-Batava nunc primum edidit, et latine reddidit 
Hermannus Samuel Reimarus, Hamburgensis. Praefationem, in qua de Ca- 
mariota traditur notitia praemisit Vir Celeb. Jo. Albertus Fabricius. Lugduni 
Batavorum. Apud Conradum Wishoff, 1721. Γιά τον Καμαριώτη βλ. πρόχειρα 
Νίκου Κ. Ψημμένου, ο.π., σ. 64.

15. Μανουήλ Κορινθίου, Λόγος, ο.π., σ. 493 (355) στ. 33-494 (356) στ. 6: 
«έν οίς καί ό χρηματίσας μητροπολίτης Νίκαιας Βησσαρίων καί Γεμιστός, οί θεομά
χοι τε καί πολυειδώς διεφθαρμένοι, σύν έτέροις ήσαν κοθόρνοις ή θεοκαπήλοις, ο'ί- 
τινες ούχ αιρετικοί μόνον ύπούλως... άλλά καί άσεβεϊς άντικρυς ήσαν, τήν παλαιάν
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'Η σκληρότητα των χαρακτηρισμών πού χρησιμοποιεί δ Κορίνθιος, 
δταν γιά πρώτη φορά μνημονεύει τά ονόματα των δύο συγκεκριμένων 
«λογάδων», πού το 1439 συνοδέυσαν τον «φιλόχριστο» καί «εύσεβέστατο 
βασιλέα» ’Ιωάννη,16 τον «έκτο άπδ του πρώτου των Παλαιολόγων»,17 
στη Φλωρεντία, μας αποκαλύπτει τη σημαντικότερη δυσκολία αξιολό
γησης των άναφορών του «Λόγου» σέ φιλοσοφικές προτάσεις καί ίστορι- 
κοφιλοσοφικά δεδομένα: 'Ο Κορίνθιος δεν είναι ό ήρεμος παρατηρητής 
των δσων διαδραματίστηκαν στη Σύνοδο τής Φλωρεντίας ή δ ψυχρός με
λετητής των συζητήσεων πού άκολούθησαν τήν περίφημη διάλεξη του 
Πλήθωνα «Περί ών ’Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται» σέ φιλο
σοφικό καί θεολογικδ επίπεδο, άλλά δ σκληρός άγωνιστής πού επιμένει 
νά μάχεται ακόμη άπό ξεκάθαρα ορισμένη έπαλξη —τήν έπαλξη της ορ
θόδοξης θεώρησης θεολογικών θέσεων. Γι’ αύτδ ακριβώς καί μέ τις αναμ
φίβολα χονδροειδείς καί συνακόλουθα ύπεραπλουστευτικές κρίσεις του 
γιά τον Πλήθωνα καί τον Βησσαρίωνα φαίνεται πώς επιδιώκει πριν άπ’ 
δλα νά προδιαθέσει τον παραλήπτη του «Λόγου» του18 άρνητικά έναντι 
τους άμελώντας παντελώς γιά τήν ορθότητα τών δσων τούς αποδίδει. 
Μπορούμε, γιά παράδειγμα, νά κατανοήσουμε, ή ακόμη καί νά άποδε- 
χτοϋμε—άν πρέπει, καί άνεπιφύλακτα—το δεύτερο μέρος τών κατηγοριών 
του γιά τδν Πλήθωνα —αντικαθιστώντας άσφαλώς τά ούσιαστικά «δαί
μονες» καί «βδελυγμία» μέ άλλα λιγότερο ήχηρά—■ δχι δμως καί γιά τδν 
Βησσαρίωνα: ’Άν ό Πλήθων «περιέφερε» πραγματικά στήν ψυχή του 
«τήν παλαιάν Ελλήνων περί θεούς... βδελυγμίαν», δ μαθητής του Βησ
σαρίων, σύμφωνα μέ δλες τις μαρτυρίες, δέν έπραξε ποτέ κάτι τέτοιο. 
’Αντίθετα μάλιστα. "Οπως δ ίδιος φρόντισε νά υπογραμμίσει στήν άρχή

'Ελλήνων περί θεούς, ή δαίμονας είπεϊν οίκειότερον, βδελυγμίαν έν ταϊς σφών αυτών 
περιφέροντες ψυχαϊς, καθώς γε τά αυτών άθεώτατα τωόντι συγγράμματα δείκνυ- 
σιν, άπερ εις διαστροφήν δήθεν καί σκάνδαλον τών άπλουστέρων καταλελοίπασιν.»

16. Πρβλ. ο.π., σ. 493 (355) στ. 19-20. ’Εκεί καί ό χαρακτηρισμός «λογά
δες» (στ. 27).

17. "Ο.π., σ. 492 (354) στ. 36.
18. 'Όπως παρατήρησε ήδη ή Κυριακή Μαμώνη, δ.π., σ. 212, ό Κορίνθιος 

«συνέγραψε λόγους κατά παραγγελίαν». Κατά παραγγελία συνέγραψε καί τον Λόγο 
πού μελετούμε, μιά καί τόσο στήν αρχή δσο καί στο τέλος του απευθύνεται σέ κά
ποιον πού τόν προσφωνεί «φίλων άριστε» [σ. 491 (353) στ. 14] καί «ώ φιλότης» [σ. 
521 (383) στ. 30]. Πρβλ. καί σ. 522 (384) στ. 16-19, άπό δπου άμεσα προκύπτει 
δτι πρόκειται γιά λόγο πού γράφτηκε κατά παραγγελία: «Τήν τοϋ αιτήματος οδν 
δεξάμενος πλήρωσιν, εΰχου ήμιν τοϊς εύτελέσι τφ φωτί της όντως περιαυγάζεσθαι 
διά παντός άληθείας...».
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του δεύτερου βιβλίου των «Ελέγχων των κατά Πλάτωνος βλασφημιών» 
καί έτσι νά αποσαφηνίσει κατά τρόπο πού δεν έπιδέχεται αμφισβητήσεις 
τίς πεποιθήσεις του στο ζήτημα τής πίστης, τόσο ό Πλάτων όσο καί ό 
’Αριστοτέλης, οί διδασκαλίες των οποίων ως ένα σημείο, όπως επιση
μαίνει, «τή των Χριστιανών συμφωνοΰσι θρησκεία», απέχουν «πόρρω 
τής ήμετέρας αυλής καί ώς τώ γένει, ουτω καί τή θρησκεία "Ελληνες 
άμφω».19

'Ο Κορίνθιος βέβαια δεν θά γνώριζε κατά πάσαν πιθανότητα στίς 
λεπτομέρειές της οΰτε την ίστορικοφιλοσοφική διάσταση, πού ήταν ή συ- 
νισταμένη όλων τών άλλων, τής διαμάχης τών Πλατωνικών μέ τούς ’Α
ριστοτελικούς ούτε τή βασική πρόθεση του Βησσαρίωνα στους «’Ελέγ
χους» του, πού δεν ήταν άλλη άπό το νά άποκαταστήσει παρά «τοΐς μή 
είδόσι»20 τον Πλάτωνα, τον όποιο ό Γεώργιος Τραπεζούντιος ('Ηράκλειο 
Κρήτης 1395 - Ρώμη 1472) «άπαναισχυντών»21 στίς «Comparationes 
philosophorum Aristotelis et Platonis»22 κατηγόρησε γιά μύρια όσα23 
-—νά τον άποκαταστήσει καταδεικνύοντας «πρώτον τήν επί πάντα σοφίαν 
τε καί παιδείαν τ’ άνδρός, ειτα τήν τών δογμάτων αυτού προς τα ευαγ
γελικά καί ήμέτερα συμφωνίαν, τέλος τήν τών ήθών αυτού χρηστότητα 
καί τών τρόπων τήν έπιείκειαν καί τον φιλόσοφον βίον».24 Γνώριζε όμως 
ό Κορίνθιος ώς τήν τελευταία της ίσως λεπτομέρεια τή θεολογική διά
σταση τής διαμάχης αύτής, τή διάσταση πού κατεξοχήν τον ένδιέφερε καί 
ώς θεολόγο καί ώς κάτοχο ενός ύψηλοΰ άξιώματος στην ιεραρχία τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. ’Ακόμη καί ό σύγχρονος αναγνώστης τού 
«Λόγου» του δεν μπορεί νά μήν έντυπωσιασθεΐ, για παράδειγμα, άπό το 
ότι ό Κορίνθιος είχε υπόψη του τίς έπιμέρους θέσεις τής θεολογίας τού 
Πλήθωνα, όπως αύτές διατυπώθηκαν στούς «Νόμους» του,25 καί άπό το

19. Πρβλ. Βησσαρίωνος, ’Έλεγχοι τών κατά Πλάτωνος βλασφημιών, έκδοση 
L. Möhler (2ος τόμος τοϋ έργου τοϋ εκδότη Kardinal Bessarion als Theologe, 
Humanist und Staatsmann — Funde und Forschungen), Paderborn 1927 
(: Scientia Verlag, Aalen - Ferdinand Schöningh, Paderborn 1967), σ. 80, στ. 
18-19. Τό πρώτο παράθεμα άπό τον τίτλο τοϋ κεφαλαίου (ο.π., στ. 6).

20. ΙΙρβλ. ο.π., σ. 10 στ. 12.
21. "Ο.π., σ. 4 στ. 37.
22. Ό ακριβής τίτλος τοϋ έργου πού τυπώθηκε στη Βενετία τό 1523: Com

parationes phylosophorum Aristotelis et Platonis a Georgio Trapezuntio 
viro clarissimo. Μετάφραση τοϋ έργου έτοιμάζει ή συνάδελφος κ. ’Άννα Μαλλιού.

23. Πρβλ. Βησσαρίωνος, ο.π., σ. 4 στ. 31 κ.έ.
24. "Ο.π., σ. 10 στ. 9-12.
25. Πρβλ. Μανουήλ Κορινθίου, ο.π., σ. 505 (367) στ. 31 -506 (368) στ. 13:
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ότι διέθετε, όπως φαίνεται, άντίγραφα επιστολών του Βησαρίωνα καί 
του δασκάλου του, άπό τα όποια καί άντλησε κάποια παραθέματα προ- 
κειμένου νά στηρίξει την όλη του προσπάθεια έξομοίωσης των δύο άνδρών.

Το πρώτο παράθεμα άνήκει σέ έπιστολή, στήν οποία ό Βησσαρίων 
παρακαλεΐ τον Πλήθωνα, τον μόνο «τανΰν τής Πλατωνικής έποπτείας 
μυσταγωγό καί μύστη»,26 νά τον ((απαλλάξει», όπως χαρακτηριστικά 
γράφει, άπό τέσσερες «μεγάλες άπορίες»,27 πού αφορούσαν τέσσερα ζη
τήματα τής αρχαίας φιλοσοφίας στήν νεοπλατωνική προπάντων έρμη- 
νευτική άπόδοσή τους: Τό «ζήτημα περί τού αύθυποστάτου», τό «ζήτημα 
περί τού μεθεκτοΰ καί άμεθέκτου», τό «ζήτημα περί τής τών όντων συ- 
νωνυμίας ή ομωνυμίας» καί τό «ζήτημα περί τής ειμαρμένης».28 Τό εν
διαφέρον τού Κορινθίου γιά τήν έπιστολή, πού εγκαινιάζει εναν αξιο
πρόσεκτο άπό ίστορικοφιλοσοφική σκοπιά διάλογο τού Βησσαρίωνα μέ 
τον δάσκαλό του Πλήθωνα,29 δεν έστιάζεται ασφαλώς σέ κάποιο άπό τά 
τέσσερα ζητήματα, άλλά στό θεολογικό ύπόβαθρό τους πού άνακαλύπτει 
στή διατύπωση τού πρώτου άπ’ αύτά. 'Ο Βησσαρίων διατυπώνοντας τό 
«ζήτημα περί τού αυθυποστάτου» άναφέρεται στήν «άληθεστάτη» καί 
«πάσιν ένεσπαρμένην έννοιαν», σύμφωνα μέ τήν όποια «μηδέν μηδαμή 
άναίτιον είναι πλήν τού πρώτου καί πάντων αιτίου» γιά νά υπενθυμίσει 
καταρχήν ότι «ούκ ολίγους τών Πλάτωνος έταίρων ως Πρόκλον, Έρμείαν

«όμοια γάρ καί ταϋτα τοϊς έν τη πονηθείση αύτώ άσεβεστάτη καί παμμιάρφ εκείνη 
βίβλω, έν ή περί τε πλήθους θεών φεϋ φρενοβλαβώς ό πεπλανημένος συνέγραφε καί 
προνοίας θεών καί διαφοράς τών γενών αυτών, καί μάλιστα περί τών επτά πρεσβυ- 
τάτων θεών, περί τε τής Ποσειδώνος καί τών άλλων ύπερουρανίων θεών γενέσεως, 
καί περί ευχών τών εις τούς θεούς, καί περί τής ένί άνδρί πολλών γυναικών συνοι- 
κήσεως, καί περί θυσιών τών εις τούς θεούς, καί περί Διός τοϋ Βασιλέως καί τών 
ύπερουρανίων θεών καί τών έντος τοϋ ούρανοϋ, καί ακολούθως περί δαιμόνων, καί 
ώς ού πονηροί είσι, καί κατά τών διαβαλλόντων αύτούς.»

26. Πρβλ. Ludwig Möhler, Aus Bessarions Gelehrtenkreis — Abhandlun
gen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodores Gazes, Michael Apostolios, An- 
dronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica 
(2ος τόμος τοΰ έργου τοϋ εκδότη Kardinal Bessarion), Paderborn 1942 (: Scien- 
tia Verlag, Aalen - Ferdinand Schöningh, Paderborn 1967), σ. 456 στ. 35.

27. Πρβλ. ο.π., σ. 458 στ. 17.
28. Πρβλ. ο.π., σ. 455 στ. 5 - 456 στ. 22 (: Α' ζήτημα), σ. 456 στ. 23 - 457 

στ. 5 (: Β' ζήτημα), σ. 457 στ. 6-20 (: Γ' ζήτημα) καί σ. 457 στ. 21 - 458 στ. 13 
(: Δ' ζήτημα).

29. Πρβλ. σχετικά Ludwig Möhler, Kardinal Bessarion... I. Band: Dar
stellung, Paderborn 1923 (: Scientia Verlag, Aalen - Ferdinand Schöningh, 
Padernborn 1967), σ. 336-338.
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τε καί Δαμάσκιον τήν τε ψυχήν, τούς τε TCpò αύτής πάντας εϊτε νοητούς, 
εϊτε νοητούς τε καί νοερούς, εϊτε νοερούς θεούς αύθυποστάτους είναι τι- 
θεμένους εύρίσκομεν» καί να υποθέσει στη συνέχεια δτι «μηδ’ άν μηδέ 
Πορφυρίω, Ίαμβλίχω, Συριανώ καί τφ λοιπω των άνδρών εκείνων θιά- 
σω περί γε του τοσούτου καί τοιούτου πράγματος άλλως δοκεΐν», άφοΰ 
οί πρώτοι, δπως παρατηρεί, «συνεχώς τάς τούτων άναλέγονται έννοιας 
καί ταΐς αύτών επονται ως τά πολλά δόξαις».30

Το δεύτερο παράθεμα αποσπά ό Κορίνθιος άπύ τήν άπαντητική 
στον Βησσαρίωνα έπιστολή του Πλήθωνα, στην άρχή της οποίας ό δά
σκαλος έφιστά έμμεσα τήν προσοχή του μαθητή του σέ ένα, δπως θά τολ
μούσαμε νά το ονομάσουμε, βασικό έρμηνευτικό αξίωμα της φιλοσοφικής 
ιστοριογραφίας γενικά, τήν ίσχύ του οποίου καί καταδεικνύει αμέσως 
καταγράφοντας σέ ποιά θέση στήν κατάταξη τών αιτίων τοποθετούν τρεις 
έκπρόσωποι τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας —ό Πρόκλος, ό Πλωτΐνος 
καί ό Ίουλιανός— «δν Πλάτων προσεχή τοϋδε του ούρανοϋ τίθεται δη
μιουργόν».31 Ό Πλήθων γράφει καί ό Κορίνθιος «αντιγράφει» συγκε
κριμένα: «Ού πάντα οιεσθαι χρή τούς άνδρας τούτους, οδς καταλέγεις, 
άλλήλοις συμφωνεΐν, άλλά τά μέν μείζω καί κυριώτερα άλλήλοις συνάδειν, 
έστι μέντοι περί ά καί διαφωνεϊν. Αύτίκα δν Πλάτων προσεχή τοϋδε τοΰ 
ούρανοϋ τίθεται δημιουργόν, Πρόκλος μέν τά Πλάτωνος δόγματα ές τοΰ 
Όρφέως έλκων μύθους τέταρτον άπό τοΰ πρώτου τίθεται αιτία' Πλωτΐ
νος δέ τρίτον, ές τούς γε πολλούς οδτος άποβλέψας τών ποιητών Ίουλια- 
νός δέ δεύτερον, παρά Μαξίμου ΐσως οΰτω τοΰτο δεδιδαγμένος.»32

Είναι φανερό πώς δσο κι αν προσπαθήσει κανείς νά άνακαλύψει στο 
κείμενο τών δύο παραθεμάτων τις προσωπικές άπόψεις εϊτε τοΰ Βησσα
ρίωνα εϊτε τοΰ Πλήθωνα γιά τήν ορθότητα ή τή μή ορθότητα τής θεώρη
σης τής ψυχής καί τών νοητών ή νοερών θεών ώς αυθυπόστατων ή για 
τή θέση, πού οφείλει νά κατέχει στή σειρά τών αιτίων ό «δημιουργός» τοΰ 
Πλάτωνα, δέν θά το κατορθώσει. ΓΓ αύτό άκριβώς καί ό καλόπιστος

30. Πρβλ. Ludwig Möhler, Aus Bessarions Gelehrtenkreis, β.π., σ. 455 
στ. 6-14 καί Μανουήλ Κορινθίου, Λόγος, δ.π., σ. 495 (357) στ. 14-31. "Οπως πα
ρατήρησε ήδη ό εκδότης τοϋ Λόγου στο κριτικό υπόμνημά του (ο.π.) ό Κορίνθιος 
άποδίδει το παράθεμα «non sine gravissimis varietatibus». Ή πλέον βαριά άλ- 
λοίωση, πού έπέφερε ό Κορίνθιος, είναι άσφαλώς ή παράλειψη τών λέξεων «πλήν 
τοϋ πρώτου καί πάντων αιτίου» άπό τήν άρχή τοϋ κειμένου τοϋ Βησσαρίωνος: «Κοι
νής πασιν ένεσπαρμένης έννοιας, καί ταύτης άληθεστάτης, μηδέν μηδαμή άναίτιον 
είναι πλήν τοΰ πρώτου καί πάντων αιτίου, ούκ ολίγους τών Πλάτωνος έταίρων...».

31. Πρβλ. Ludwig Möhler, δ.π., σ. 458 στ. 24.
32. "Ο.π., στ. 21-28 καί Μανουήλ Κορινθίου, δ.π., σ. 504 (366) στ. 29-40.
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αναγνώστης του «Λόγου» δέν μπορεί παρά νά εκπλήσσεται, όταν μετά 
άπό την καταχώριση κάθε παραθέματος διαβάζει οχι μόνο μία σειρά ύ
βρεων γιά τούς δύο άναμφίβολα σημαντικότερους έκπροσώπους τής ελ
ληνικής διανόησης του 15ου αιώνα, άλλά καί μία άκρως ένδιαφέρουσα 
έπιχειρηματολογία, μέ την οποία άνασκευάζονται —στο βαθμό πού άνα- 
σκευάζονται— θέσεις τής νεοπλατωνικής σκέψης, πού δ Κορίνθιος χωρίς 
καμία έπιφύλαξη έμφανίζει καί ώς δικές τους θέσεις.

'Ο Κορίνθιος βέβαια φαίνεται πώς υποψιαζόταν, αν δέν γνώριζε, 
όπως πιστεύουμε, τον ξεκάθαρα ίστορικοφιλοσοφικό χαρακτήρα των δύο 
παραθεμάτων, πού χρησιμοποίησε άπό την άλληλογραφία του Βησσα
ρίωνα μέ τον Πλήθωνα. Γι’ αυτό ίσως καί άμέσως μετά τήν καταχώρισή 
τους δέν διατείνεται ότι άπό αυτά προκύπτει σαφώς ή όποια πλάνη των 
δύο άνδρών, άλλά τό μέν πρώτο παράθεμα προβάλλει άόριστα «ώς κρά- 
σπεδον... τό... δλον έκδηλοϋν άθεώτατον ύφασμα» τών θεολογικών, εν
νοείται, άπόψεων του Βησσαρίωνα,33 τό δέ δεύτερο παρομοιάζει γενικά 
ώς προς τό περιεχόμενό του μέ τά όσα ό Πλήθων «έν τή πονηθείση αύτώ 
άσεβεστάτη καί παμμιάρω εκείνη βίβλω», δηλαδή στην «Νόμων συγγρα
φή», «περί τε πλήθους θεών φευ φρενοβλαβώς... συνέγραψε».34 Έτσι 
δη μιουργεΐται ή εντύπωση ότι τά δύο παραθέματα έπελέγησαν μάλλον 
ώς ή πλέον πρόχειρη παρά ώς ή πλέον πρόσφορη αφετηρία γιά τήν όλη 
επιχειρηματολογία τού οπωσδήποτε πολυάσχολου μεγάλου ρήτορα τής 
’Εκκλησίας, πού, όπως ήδη έπισημάνθηκε, «ήταν υποχρεωμένος ν’ άπαν
τά γρήγορα σέ δογματικού περιεχομένου ερωτήματα καί άπορίες», χω
ρίς, μέ άλλα λόγια, νά διαθέτει «πάντα τόν άπαιτούμενο χρόνο ν’ άνανεώ- 
νη την έ'ρευνά του».35

Τήν προχειρότητα, μέ τήν όποια ό Κορίνθιος έπέλεγε τά παραθέ- 
ματά του προκειμένου είτε νά άπαντήσει σέ ερωτήματα καί άπορίες δογ
ματικής υφής είτε νά καταδείξει τό δυσσεβές τών θέσεων όσων δέν άπο- 
δέχονταν τήν ορθότητα τών χριστιανικών διδασκαλιών στήν ορθόδοξη 
έκδοσή τους, μάς τήν άποκαλύπτει καί ή καταχώριση στό «Λόγο)), πού 
μελετούμε, δύο άκόμη παραθεμάτων άπό τήν άλληλογραφία τού Βησσα
ρίωνα. Τό πρώτο άπό αυτά άποτελεϊ τήν άρχή τής σύντομης επιστολής 
πού δ Βησσαρίων έστειλε στούς γιούς τού δασκάλου του Δημήτριο καί 
’Ανδρόνικο μετά τό θάνατο τού πατέρα τους στις 26 ’Ιουνίου 1452 γιά

33. Πρβλ. δ.π., σ. 495 (357) στ. 37-38.
34. Πρβλ. δ.π., σ. 505 (367) στ. 31 - 506 (368) στ. 3. Τό πλήρες παράθεμα 

στή σημ. 25.
35. Πρβλ. Κυριακής Μαμώνη, δ.π.
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νά τούς παρηγορήσει: «Πέπυσμαι τον κοινόν πατέρα τε καί καθηγεμόνα 
το γεώδες παν άποθέμενον ές ούρανύν καί τον άκραιφνή μεταστήναι χώ
ρον, τον μυστικόν τοΐς Όλυμπίοις θεοϊς συγχορεύσοντα ΐακχον.»36

Είναι αλήθεια πώς το παράθεμα με την πρώτη άνάγνωση φαίνεται 
νά προσφέρει στον Κορίνθιο —επιτέλους, θά λέγαμε,— την κατάλληλη 
αφετηρία γιά την επίτευξη του στόχου του, μιά καί ό Βησσαρίων έμφανί- 
ζεται σ’ αυτό νά δέχεται καταρχήν την ύπαρξη τών ’Ολύμπιων θεών, μέ 
τούς οποίους ό νεκρός δάσκαλός του έμελλε νά χορέψει τον μυστικό ΐακ- 
χο. 'Ωστόσο, έξίσου άλήθεια είναι ότι ό Βησσαρίων χρησιμοποιεί εδώ τύ 
χορό του μυστικού ίάκχου από τούς θεούς τής αρχαιότητας καί τον Πλή- 
θωνα μ ό V ο ώς εικόνα, πού μπορεί νά προέρχεται, όπως παρατήρησε κιό
λας ό νεώτερος εκδότης τής έπιστολής σχολιάζοντας τύ περιεχόμενό της, 
«όλως διόλου άπύ την πνευματική ατμόσφαιρα τής Σχολής του 
Πλήθωνα»,37 δεν αποτελεί όμως μέ κανέναν τρόπο αποδεικτικό 
στοιχείο τών όποιων θρησκευτικών πεποιθήσεων τού επιστολογράφου. 
Κάθε άλλο μάλιστα: 'Όπως διαπιστώνει ό αναγνώστης τού κειμένου ολό
κληρης τής παρηγορητικής έπιστολής, ό Βησσαρίων χρησιμοποίησε την 
εικόνα τού χορού τού μυστικού ίάκχου ώς άπλή εισαγωγή στα όσα στή 
συνέχεια έχει καταθέσει για τύ δάσκαλό του, στο «σκήνος» τού οποίου 
όσο ζοΰσε εύκολα θά αναγνώριζε κανείς κατά τή γνώμη του «Πλάτωνος 
τήν ψυχήν... επί γής κατιοΰσαν», αν, όπως δεν παραλείπει νά σημειώσει, 
«τον περί τής έντακτής περιόδου, τών γε ψυχών άνόδου τε καί καθόδου, 
Πυθαγορείων τε καί τού Πλάτωνος άπεδέχετο λόγον».38

'Όσο κι αν άκούγεται παράξενα, ή σημείωση τού Βησσαρίωνα, πού 
αναμφίβολα είναι ενδεικτική τής διαρκούς φροντίδας του νά κρατά σε 
κάθε περίπτωση τις δέουσες άποστάσεις άπύ τις θρησκευτικές δοξασίες 
τής έλληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητας, δέν άπέτρεψε τον Κορίνθιο 
άπύ τύ νά τού αποδώσει καί τήν πίστη στή διδασκαλία τής μετεμψύχωσης 
παραθέτοντας μάλιστα καί τή σχετική περικοπή τής επιστολής39 καί έρ-

36. Πρβλ. Ludwig Möhler, δ.π., σ. 468 στ. 13 - 469 στ. 1 καί Μανουήλ Κο- 
ρινθίου, δ.π., σ. 508 (370) στ. 31-35.

37. Πρβλ. Ludwig Möhler, δ.π. (κριτικό ύπόμνημα).
38. Πρβλ. δ.π., σ. 469 στ. 3-8.
39. Πρβλ. Μανουήλ Κορινθίου, δ.π., σ. 509 (371) στ. 32-40. Ή άπόδοση δεν 

είναι απόλυτα ακριβής. Ό Κορίνθιος «άντιγράφει»: «'Ώστ’ εϊ τις τον περί τής ά
πειρου τών ψυχών άνόδου τε καί καθόδου Πυθαγόρου τε καί Πλάτωνος άποδέχεται 
λόγον, πάνυ εΰλογον δντα, οΰκ άν ώκνησε καί τοϋτο προσθεΐναι, ώς άρα Πλάτωνος 
τήν ψυχήν τοϊς τής Άδραστείας άρρήκτοις δεσμοϊς δεήσαν δουλεϋσαι καί τήν άναγ- 
καίαν άποδοϋναι περίοδον, επί τής γής κατιοΰσαν το Γεμιστού σκήνος καί τον σύν
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μηνεύοντάς την μέ επιφωνήματα οργής: «Ίου τής σατανικής άπονοίας, 
μεθ’ ής ό γεννάδας οδτος καί φρονών καί γράφων εναντία πάντη τή τε 
κοινή τής πίστεως έννοια καί τή τής φύσεως ακολουθία, προσεπικρίνει 
τον περί αυτών λόγον άνυποστόλως ουτω καί άναιδώς καί το εύλογον 
έχε IV.))40

'Η άποτυχία του Κορινθίου στην άναζήτηση παραθεμάτων άπό έργα 
ή έπιστολές του Βησσαρίωνα, πού να άποδεικνύουν το άληθές των εναν
τίον του κατηγοριών ·—μία άποτυχία, πού δεν οφείλεται βέβαια στην 
προχειρότητα τών ερευνών του πρώτου, άλλα στη μη άπεμπολή τής χρι
στιανικής πίστης άπό τον δεύτερο παρά το εντονότατο ένδιαφέρον του για 
τήν κλασική άρχαιότητα καί δη γιά τή σκέψη του Πλάτωνα— μάλλον 
αύξάνει παρά μειώνει τή σημασία του «Λόγου» ώς μαρτυρίας τών άπαρ- 
χών τής νεοελληνικής φιλοσοφίας. Κι αύτό, γιατί έπιμένοντας πεισματικά 
ό Κορίνθιος νά διευρύνει άδικαιολόγητα καί κατά του Βησσαρίωνα τίς 
άσφαλώς δικαιολογημένες κατηγορίες περί πολυθείας εις βάρος του Πλή- 
θωνα «άναγκάστηκε» κατά το μάλλον ή ήττον νά άναπτύξει μία περί
πλοκη έπιχειρηματολογία για ζητήματα του χριστιανικού δόγματος στο 
ορθόδοξο ένδυμά τους, στήν οποία —όχι έντελώς άπρόσμενα— ένέπλε- 
ξε καί τή φιλοσοφία καί τήν ιστορία της. ’Έτσι, χωρίς νά το έπιδιώξει, 
μάς προσέφερε όχι μόνο ένα πλήρες σκηνικό τού σφικτοϋ έναγκαλισμού 
τής «Δέσποινας τών έπιστημών» άπό τήν παλιά κυρία της, τήν οποία ώς 
Anelila γιά μία άκόμη φορά έκλήθη νά υπηρετήσει καί υπηρέτησε πιστά, 
άλλα καί ένα άπροσδόκητα πυκνό πλέγμα άναφορών σέ φιλοσοφικές δι
δασκαλίες, παραπομπών σέ φιλοσοφικά κείμενα καί παραθεμάτων άπ 
αύτά, τό όποιο μάς έπιτρέπει νά συλλάβουμε σέ γενικές γραμμές τό εύρος 
τών ίστορικοφιλοσοφικών γνώσεων τών έκπροσώπων τής έλληνικής δια
νόησης τών άρχών τού 16ου αιώνα —ένα εύρος πού στήν περίπτωσή μας 
άποτυπώνεται μέ ένάργεια έκτος τών άλλων41 και στον έμπλουτισμό τής

έκείνιρ βίον έχεσθαι.» Το κείμενο τοϋ Βησσαρίωνα κατά τήν έκδοση τοϋ Ludwig 
Mohler, Sm., σ. 469, στ. 3-8: «ώστ’ εί τις τον περί της έντακτής περιόδου, τών γε 
ψυχών άνόδου τε καί καθόδου, Πυθαγορείων τε καί τοϋ Πλάτωνος άπεδέχετο λόγον, 
ούκ αν ώκνησε καί τοΰτο προσθεϊναι, ώς άρα Πλάτωνος τήν ψυχήν, τοϊς της άδρα- 
στείας άρρήκτοις θεσμοΐς δεήσαν δουλεϋσαι καί τήν άναγκαίαν άποδοϋναι περίοδον, 
έπί γης κατιοϋσαν τό Γεμιστού σκήνος καί τον σύν έκείνω βίον έλέσθαι.»

40. Μανουήλ Κορινθίου, δ.π., σ. 509 (371) στ. 40 - 510 (372) στ. 5.
41. Κατά τον εκδότη τού Λόγου ό Κορίνθιος έκτος άπό τά ιερά κείμενα καί τά 

κείμενα τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας έλαβε ύπόψη του καί απόψεις τοϋ Θωμά τοϋ 
Άκινάτη [πρβλ. κριτικό ύπόμνημα τών σ. 497 (359), 502 (364) καί 512 (374)], 
ένώ έντονη είναι ή παρουσία καί τών έρμηνειών τοϋ Νικολάου Μεθώνης. Πρβλ. σχε
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θεολογικής βασικά έπιχειρηματολογίας42 με κείμενα άπό έργα του Πλά
τωνα,43 του ’Αριστοτέλη44 καί του Πρόκλου.45 Κι άπ’ αύτή τή σκοπιά ό 
«Λόγος» του Κορινθίου άνήκει αναμφίβολα στους δείκτες, πού ϊσως μάς 
δείχνουν τις κατευθύνσεις πού οφείλει νά άκολουθήσει ή ερευνά γιά νά 
άποκαλύψει καί τούς όρους συνύπαρξης φιλοσοφίας καί θεολογίας κατά 
τον 16ο καί τίς διαδικασίες του βαθμιαίου χωρισμού τους κατά τον 17ο 
αιώνα —τού χωρισμού τους, μέ άλλα λόγια, άπό τον όποιο προέκυψε τε
λικά αύτο πού, έ'στω καί συμβατικά, ονομάζουμε νεοελληνική φιλοσοφία.

τικά τήν εισαγωγή τοϋ ’Αθανασίου ’Αγγέλου (: Nicholas of Methone: His Life and 
Times as Reflected in his Works) στην κριτική έκδοση τοϋ έργου Άνάπτυξις τής 
Θεολογικής Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικού φιλοσόφου, Corpus philosopho- 
rum medii aevi, Βυζαντινοί φιλόσοφοι άρ. 1, ’Ακαδημία ’Αθηνών, ’Αθήνα - E. J. 
Brill, Leiden 1984, σ. xlv κ.έ. Στή σ. 505 (367) στ. 3 κ.έ. τοϋ Λόγου ό Κορίνθιος 
εξάλλου άναφέρεται καί στή διδασκαλία τοϋ ’Εμπεδοκλή γιά «τάνομοιομερή».

42. Πρβλ. σχετικά Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in der 
Zeit der Türkenherrschaft 1453-1821, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 
München 1988, σ. 87 κ.έ.

43. 'Ο Κορίνθιος παραθέτει τέσσερα χωρία άπό τον Φαίδωνα. Πρβλ. Λόγος, 
δ.π., σ. 510 (372) στ. 22-30, σ. 513 (375) στ. 35-514 (376) στ. 7, σ. 514 (376) στ. 
8-17 καί στ. 29-36.

44. Τα παραθέματα άπό τόν ’Αριστοτέλη: 'Ό.π., σ. 496 (358) στ. 20-24 (άπό 
τή Μεταφυσική), σ. 497 (359) στ. 7-8 (επίσης άπό τή Μεταφυσική) καί σ. 513 
(375) στ. 4-10 (άπό το Περ'ι ψυχής).

45. Πρβλ. ο.π., σ. 501 (363) στ. 4-5 (άπό το έργο Στοιχείωσις θεολογική). 
Πρβλ. επίσης σ. 507 (369) στ. 35 κ.έ., δπου ό Κορίνθιος άναφέρεται στήν κριτική 
πού άσκησε ό Νικόλαος Μεθώνης στο έργο τοϋ Πρόκλου. Πρβλ. σχετικά ’Αθανασίου 
’Αγγέλου, δ.π., καί Gerhard Podskalsky, δ.π.
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Ή Πολιτική καί το Δίκαιο ”μέσ’ από τά ερείπια”

I
«Μέσ’ άπό τά ερείπια — Ή τουρκοπατημένη Ελλάδα»' έτσι έπιγράφει 
ό Κ. Θ. Δημαράς το κεφάλαιο της 'Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτε
χνίας στο όποιο άφηγεΐται τ'ις προσπάθειες νά «άνασυγκροτηθοΰν καί νά 
ξαναπλάσουν ζωή» εκείνοι πού έμειναν στην ’Ανατολή, στο «τουρκοπα
τημένο» Βυζάντιο, εκείνοι πού δεν πήραν τύ δρόμο πού οδηγούσε στή 
Δύση.1 Σ’ αυτόν τον ιστορικό χρόνο καί τόπο θά μείνουμε κι έμεΐς γιά νά 
άξιολογήσουμε δύο άπό τά έργαλεΐα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά «ξανα- 
πλαστεΐ» ζωή «μέσ’ άπό τά έρείπια»: τήν Πολιτική καί τύ Δίκαιο.

Είναι άναγκαΐο νά διευκρινίσω άμέσως ότι χρησιμοποιώ καί τούς 
δύο αυτούς ορούς άποκαθαρμένους άπό όποιαδήποτε άξιολογική ή άλλη 
κρίση: τύ Δίκαιο δεν τύ συνδέω μέ τήν ιδέα της δικαιοσύνης καί τήν Πο
λιτική δεν τήν θεωρώ μιά διαδικασία πού εμφανίζεται σέ μία μόνο μορφή 
πολιτικής οργάνωσης, τή δημοκρατία. Καί ή Πολιτική καί τύ Δίκαιο εί
ναι εργαλεία μέ τά όποια οίκοδομοϋνται καί λειτουργούν οί άνθρώπινες 
κοινωνίες, είναι εργαλεία πού εφευρέθηκαν άπό τον άνθρώπινο νοΰ γιά νά 
υπηρετήσουν αυτούς τούς σκοπούς. Τό θέμα μας λοιπόν έδώ θά είναι νά 
κατανοήσουμε πώς εκείνοι πού ύπέστησαν τά δεινά μιας κατάκτησης μπό
ρεσαν νά «ξαναπλάσουν ζωή».

II
'Η Πολιτική πρόβαλε αρκετά νωρίς «μέσ’ άπό τά έρείπια» πού δημιούρ
γησαν οί πολεμικές έπιχειρήσεις γιά τήν "Αλωση τής πρωτεύουσας τού βυ
ζαντινού κράτους. ’Έκανε πρώτα τήν εμφάνισή της ως εργαλείο χρήσιμο 
στήν έξουσία τών κατακτητών. ~Ηταν ωστόσο μιά εμφάνιση πού δέν θά 
μπορούσε νά χαρακτηριστεί έντελώς άναπάντεχη.

"Οπως είναι γνωστό, τό μεΐζον φαινόμενο πού, άπό τόν 14ο τουλά
χιστον αιώνα, κυριάρχησε στο χώρο τής ’Ανατολής ήταν ή προσπάθεια 
κατάκτησης τής βυζαντινής αυτοκρατορίας άπό τούς ’Οθωμανούς. Σέ 
όλη αυτή τή διαδικασία ή Πολιτική δέν ήταν άπούσα, καθώς ή ούσία τού

1. Πρόκειται γιά τό τέταρτο κεφάλαιο τής Γραμματολογίας τοϋ Δημαρδ: σ. 
49-67 τής πρώτης έκδοσης (τ. 1, ’Αθήνα 1948)· σ. 45-64 τής έβδομης (’Αθήνα 1985). 
Οί εντός εισαγωγικών φράσεις είναι τοϋ Κ. Θ. Δημαρδ.
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φαινομένου της κατάχτησης δέν είναι ή εξόντωση των κατακτούμενων 
πληθυσμών άλλά ή καθυπόταξή τους. Βία βέβαια υπάρχει καί ή χρήση 
της άπειλεΐται συνεχώς, άλλά ή επιτυχία του έγχειρήματος μιας κατά
χτησης είναι όχι μόνο ή προσάρτηση εδαφών άλλα καί ή καθυπόταξή καί 
ή άξιοποίηση τών κατακτούμενων πληθυσμών —κατά συνέπεια ή φυσική 
τους έπιβίωση είναι άναγκαϊος όρος.2

’Ιδωμένο μέσα άπύ αυτή τη λογική, δέν προκαλεϊ έκπληξη αν ή έξου- 
σία τών ’Οθωμανών, μετά τις νικηφόρες γι’ αυτήν πολεμικές επιχειρή
σεις πού κατέληξαν στήν 'Άλωση τής πρωτεύουσας τοϋ βυζαντινού κρά
τους, προσπάθησε νά χρησιμοποιήσει αυτό το παλαιό καί δοκιμασμένο 
εργαλείο γιά νά εμπεδώσει τήν έξουσία της άλλά καί νά άντιμετωπίσει 
πρακτικά προβλήματα πού είχαν σχέση μέ τήν προσαρμογή τών κατα
χτημένων χριστιανών στή μεταβυζαντινή πολιτική πραγματικότητα.

Ωστόσο το Δίκαιο τού μουσουλμανικού κόσμου άλλα όριζε γιά τις 
περιπτώσεις εκείνες πού οί άντίπαλοί του δέν υποτάσσονταν «οίκειοθελώς» 
άλλά ύστερα άπύ πολεμικές επιχειρήσεις: δέν είχαν δικαίωμα νά τύχουν 
τών προνομίων πού, σύμφωνα μέ κανόνες καθιερωμένους άπύ αιώνες,3 
παραχωροΰνταν στούς λαούς τής Βίβλου πού παραδίδονταν.

'Η εκχώρηση, κατά συνέπεια, καί στούς χριστιανικούς πληθυσμούς 
πού δέν παραδόθηκαν άλλά ύποτάχθηκαν ύστερα άπύ πολεμικές επιχει
ρήσεις τών ’ίδιων καί, δπως θά δούμε, περισσότερων «προνομίων» ήταν 
μιά νίκη τής Πολιτικής έναντι τού Δικαίου.4

2. "Ας μοϋ έπιτραπεϊ νά παραπέμψω στήν άνακοίνωσή μου στο 2ο Διεθνές 
Συμπόσιο 'Ιστορίας τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Dimitris Apostolopou- 
los, «Les mécanismes d’une Conquête: adaptations politiques et statut écono
mique des conquis dans le cadre de l’Empire Ottoman», Actes du Ile Colloque 
International d’Histoire (Athènes, 18-25 septembre 1983). Economies médi- 
terrannéennes; équilibres et intercommunications, XlIIe-XIXe siècles, τ. 3, 
’Αθήνα 1986, σ. 192. Πρόεδρος σέ έκείνη τή συνεδρία ήταν ό Κ. Θ. Δημαράς (βλ. 
δσα άναφέρει στή Συζήτηση πού άκολούθησε, δ.π., σ. 285 έπ.).

3. ’Από τήν έλληνική γιά τό θέμα βιβλιογραφία βλ. τίς παλιές άλλα πάντα χρή
σιμες μελέτες τοϋ Κων. ’Άμαντου, «Ή άναγνώρισις υπό τών Μωαμεθανών Θρησκευ
τικών καί πολιτικών δικαιωμάτων τών χριστιανών καί ό 'Ορισμός τοϋ Σινάν Πασά», 
’Ηπειρωτικά Χρονικά, 5 (1930), 197-210 καί «Οί προνομιακοί ορισμοί τοϋ Μουσουλ
μανισμού υπέρ τών Χριστιανών», 'Ελληνικά, 9 (1936), 103-166.

4. «The maintenance of an organized Christian community in Istanbul 
was against the Shari’a in principle since the city had been taken by force 
(kahran)», άναφέρει ό Inalcik, σέ πρόσφατη μελέτη του, Halil Inalcik, «Status of 
the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans», Mélanges offerts à Irène 
Mélikoff par ses collègues, disciples et amis, Turcica, 21-23 (1991), 407-436 [=
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III
ΙΙάνω σ’ αύτή τή νίκη στηριζόμενοι, στα περιθώρια πού αυτή ή νίκη τούς 
έδινε, οΐ κατακτημένοι προσπάθησαν νά ξαναϋφάνουν τον κοινωνικό τους 
ιστό. Γιά νά τούς κατανοήσουμε πρέπει πρώτα νά προσδιορίσουμε καί νά 
άναλύσουμε προσεκτικά το θεσμικό πλαίσιο πού τούς δόθηκε καί στή συ
νέχεια όσα έ'πραξαν για νά το κατοχυρώσουν καί νά το διευρύνουν.

Ό διορισμός χριστιανών άρχιερέων σέ εδάφη κατακτημένα άπό τούς 
’Οθωμανούς δεν ήταν μιά πρακτική πού εγκαινιάστηκε, όπως βεβαιώνει καί 
ό διακεκριμένος τουρκολόγος Halil Inalcik, μετά το 1453' καί πρίν άπό 
τήν "Αλωση της Κωνσταντινούπολης οί ’Οθωμανοί άκολουθοϋσαν αυτή 
τήν πρακτική —πού δεν ήταν άλλωστε άντίθετη με τή μουσουλμανική άν- 
τίληψη περί κράτους5 6—· διορίζοντας μέ δημόσιο έγγραφο τον χριστιανό 
άρχιερέα καί παραχωρώντας του σέ μερικές περιπτώσεις καί ένα τιμάριο, 
όπως έκαναν μέ τούς κρατικούς άξιωματούχους.®

Τό νέο, κατά συνέπεια, καί έκδηλο στοιχείο πού προέκυψε άπό τίς ρυθ
μίσεις πού έγιναν μετά τήν "Αλωση δέν ήταν ό διορισμός ένός άρχιερέα 
γιά τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τής Κωνσταντινούπολης καί τών γύρω 
περιοχών τό νέο ήταν ότι ή πρακτική αύτή έφαρμόστηκε καί σε πληθυ
σμούς πού δέν παραδόθηκαν άλλα υποτάχθηκαν υστέρα άπό πολεμικές ε
πιχειρήσεις. 'Ωστόσο τό πολιτικό περιεχόμενο τής άπόφασης του Μεχμέτ 
Β' δέν εξαντλείται έδώ, όπως συνήθως υποστηρίζεται· ό Πορθητής δέν 
διόρισε απλώς έναν χριστιανό άρχιερέα —έναν άκόμη άρχιερέα σέ εδάφη 
πού κατακτήθηκαν άπό τούς ’Οθωμανούς—■ άλλά έπέτρεψε νά εκλεγεί πα
τριάρχης τών χριστιανών, στήν κενή άπό τό 1451 θέση, μέ διοικητικές αρ
μοδιότητες σέ όλες τίς εκκλησιαστικές περιφέρειες πού βρίσκονταν στήν 
επικράτεια του κράτους του. Πατριάρχης τών χριστιανών μέ έδρα τήν 
Πόλη πού ό Μεχμέτ προόριζε γιά πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας.

Συνήθως, σάν κύρια αιτία γιά τήν εκλογή αύτή έπισημαίνεται ή ά- 
νάγκη άνασυνοικισμοϋ τής Κωνσταντινούπολης.7 'Ωστόσο μιά άνάλυση

Turkish Review, Winter 1992, 23-49]. Οί παραπομπές δίνονται άπό τήν άνατύ- 
πωση τής μελέτης: σ. 24.

5. Halil Inalcik, «The Policy of Mehmed II toward the Greek Population 
of Istanbul and the byzantine Buildings of the City », Dumbarton Oaks Papers, 
τ. 23 (1969-1970), 237: «This policy of the Ottomans was in no way contrary 
to the shari’a or to the Muslim tradition of the state», e.d.

6. Halil Inalcik, «The Policy of Mehmed II...», δ.π., σ. 237. Βλ. καί τοϋ ’Ί
διου, «Status of the Greek Orthodox Patriarch...», δ.π., σ. 25.

7. Βλ. δσα άναφέρει ό Η. Inalcik στο λήμμα Istanbul στήν Encyclopédie 
de l’Islam, τ. 4, Λέυντεν - Παρίσι 21978, σ. 259 έπ.
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τών γεγονότων της εποχής άπό μιαν άλλη οπτική μοϋ έπέτρεψε νά υπο
στηρίξω παλιότερα8 την άποψη ότι τά αίτιοι πρέπει νά είναι εύρύτερα καί 
βαθύτερα: οί αύτοκρατορίκες φιλοδοξίες του Μεχμέτ Β' σέ συνδυασμό μέ 
την ανάγκη νομιμοποίησης τής νέας πολιτικής εξουσίας στις συνειδήσεις 
των χριστιανών υπηκόων της συνέτειναν, ασφαλώς, στήν απόφαση νά ε
κλεγεί όχι απλώς ένας άρχιερέας γιά τις θρησκευτικές άνάγκες τών χρι
στιανών τής Κωνσταντινούπολης καί τών γύρω περιοχών της, άλλά αύτός 
νά χαρακτηρισθεϊ ώς 6 νέος πατριάρχης τών χριστιανών, μέ διοικητικές 
αρμοδιότητες παρόμοιες μέ έκεϊνες πού είχε στο πλαίσιο τής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, δηλαδή άρμοδιότητες σέ όλες τίς έκκλησιαστικές περιφέ
ρειες πού ήταν στήν επικράτεια του κράτους τών ’Οθωμανών.

Μέσα άπο αυτές τίς ρυθμίσεις ήταν φυσικό νά προβάλουν, «μέσ’ 
άπο τά ερείπια», καί τμήματα του βυζαντινού δικαίου.

IV

Οί χριστιανοί πού μέ τον ενα ή τον άλλο τρόπο είχαν περιέλθει στήν κυ
ριαρχία τών ’Οθωμανών δέν είχαν βέβαια εντελώς άποκοπεϊ άπο το βυ
ζαντινό δίκαιο καθώς άπό τούς’Οθωμανούς γινόταν κατ’ άρχήν δεκτό ότι 
οί χριστιανοί αύτοί μπορούσαν νά άπευθύνονται στόν άρχιερέα τους γιά 
όσες «άστικές» υποθέσεις συνδέονταν μέ τή θρησκεία τους: θέματα δη
λαδή σχετικά μέ τό γάμο καί τήν κληρονομική διαδοχή. "Ας σημειωθεί 
ότι ή άναγνώριση καί ή διατήρηση αυτού τού συστήματος δικαίου ήταν 
ενα άπό τά «διαπραγματευτικά» επιχειρήματα πού οί ’Οθωμανοί χρησι
μοποιούσαν γιά νά επιτύχουν τή χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις παράδοση 
χριστιανικών πληθυσμών στήν κυριαρχία τους. Γιά παράδειγμα, στούς 
«όρους» πού περιέχονται στόν 'Ορισμό τού Σινάν Πασα πρός τούς Γιαν- 
νιώτες άναφέρεται καί ό όρος: «'Ο μητροπολίτης νά εχη τήν κρίσιν του 
τήν ρωμαϊκήν καί όλα τά εκκλησιαστικά δικαιώματα»,9 προφανώς τή σύμ
φωνα μέ τό βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο δικαιοδοτική του λειτουργία.

Τό πρώτο κατά συνέπεια νέο στοιχείο είναι ότι ή ίδια αύτή δικαιοδο
σία άναγνωριζόταν καί γιά τίς περιοχές έκεϊνες πού δέν παραδόθηκαν. 
Τό σημαντικό ωστόσο στοιχείο γιά τό Δίκαιο ήταν ότι ενα άκόμη τμήμα 
τού βυζαντινού δικαίου πέρασε στό χώρο τής νομιμότητας. Εννοώ τό βυ

8. D. Apostolopoulos, Quelques hypothèses pour Vétude des origines de 
la pensée politique grecque post-byzantine (1453-1484). Le processus de trans
formation du concept de "bien commun” en rapport avec l’idéologie née après 
la Prise de Constantinople, Παρίσι 1976, σ. 45 έπ.

9. Βλ. Κων. ’Άμαντος, «Ή άναγνώρισις...», ci.π., σ. 208.
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ζαντινό εκκλησιαστικό δίκαιο πού έκανε την εμφάνισή του, «μέσ’ άπύ τά 
ερείπια» καί αυτό, καθώς έγινε δεκτό δτι τό Πατριαρχείο Κωνσταντινου
πόλεως θά διοικούσε την Εκκλησία μέ τούς ’ίδιους, κατ’ άρχήν, κανόνες 
μέ τούς οποίους τη διοικούσε τη βυζαντινή έποχή.

Τεκμήρια αύτής τής αποδοχής βρίσκουμε σέ πράξεις τού Πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως πού έκδόθηκαν καί σώζονται άπό την πρώτη 
μεταβυζαντινή περίοδο. Γιά παράδειγμα, δταν ή σύνοδος αποφάσισε, στίς 
άρχές τού 1475, τήν καθαίρεση ενός άρχιερέως καί δύο όφφικιαλίων τού 
Πατριαρχείου, στο σκεπτικό τής άπόφασής της άναφέρονται οΐ διατάξεις 
κανόνων Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων πού είχαν νομοθετηθεί τή 
βυζαντινή έποχή καί στήν παραβίαση τών οποίων ή σύνοδος τού Πατριαρ
χείου θεμελίωνε τήν άπόφασή της γιά τήν άποπομπή άπύ τή διοίκηση τής 
’Εκκλησίας τών τριών στελεχών της.10 11

Κοντά στίς δύο αύτές περιοχές τού βυζαντινού δικαίου, πού οί ρυθ
μίσεις πού άναφέραμε τίς έφεραν στήν έπιφάνεια —καί στή νομιμότητα—, 
στο χώρο τού κράτους τών ’Οθωμανών, υπήρξε ακόμη μία.

’Αναγνωρίστηκε —ρητά ή εγινε σιωπηρά δεκτή— ή αρμοδιότητα τού 
συνοδικού δικαστηρίου τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως να έκδι- 
κάζει διαφορές άστικής φύσεως πού άνέκυπταν άπό σχέσεις μεταξύ στε
λεχών τής ’Εκκλησίας. ’Έχουν σωθεί τά ίχνη άπό μία τέτοια διαφορά πού 
άπασχόλησε τή σύνοδο τό 1476. Πρόκειται γιά μιά ύπόθεση έγγυήσεως 
πού είχε δώσει ό μητροπολίτης Ροιζαίου γιά ενα δάνειο πού είχε συνάψει 
ό μητροπολίτης Τορνόβου. 'Ο οφειλέτης δέν κατέβαλε έμπροθέσμως τό 
ποσό τού δανείου, οί δανειστές άνάγκασαν τον έγγυητή νά τούς καταβάλει 
έκείνος τό ποσό τού δανείου καί ή ύπόθεση έφτασε στή σύνοδο, καθώς ό 
έγγυητής άσκησε τό δικαίωμα τής άνταγωγής πού προβλεπόταν άπό τό 
βυζαντινό δίκαιο.11 Κατά συνέπεια, ό χώρος τού βυζαντινού δικαίου πού 
ώς τώρα περιελάμβανε τό έκκλησιαστικό καί άπό τό άστικό δσα θέματα 
συνδέονταν μέ τό γάμο, τώρα διαπιστώνουμε νά έπεκτείνεται καί σέ άλ
λους κλάδους του —δσους οί διαφορές άπό τίς σχέσεις τών μελών της έ
φερναν στήν έπιφάνεια.

10. Βλ. τό κείμενο της άπόφασής στήν πρόσφατη έκδοσή του, Ό "Ιερός Κώ- 
διξ” τον Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο β' μισό τοϋ ΙΕ' αιώνα: Τά μόνα 
γνωστά σπαράγματα, Αθήνα. 1992, σ. 111-121, δπου γίνεται άναφορά σέ διατάξεις 
κανόνων της Δ' καί ζ' Οικουμενικής Συνόδου, τής τοπικής συνόδου τής ’Αντιόχειας, 
δπως καί τών κανόνων «Τών 'Αγίων ’Αποστόλων» πού επικυρώθηκαν άπό τήν Πεν
θέκτη Οικουμενική Σύνοδο.

11. Βλ. Μάχη Παΐζη Άποστολοπούλου, ’Ανεπίσημα άπό τό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια και μαρτυρίες τοϋ 1476, ’Αθήνα 1988, σ. 94-98.
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V

Οί ρυθμίσεις πού περιγράψαμε παρείχαν, κατ’ αρχήν, τίς προϋποθέσεις 
ώστε οί καταχτημένοι χριστιανοί νά μή μείνουν στο μόρφωμα τής θρη
σκευτικής κοινότητας άλλα νά άποτελέσουν μιά διαφοροποιημένη κοινω- 
νία. ’Εξηγούμαι. ’Άν άπό την πολιτική εξουσία είχε έπιλεγεΐ ή λύση νά 
διορισθεΐ ένας άπλός —ένας ακόμη— αρχιερέας για τούς χριστιανούς τής 
Κωνσταντινούπολης, αύτό θά συντηρούσε ίσως τη διάσπαση τού χριστια
νικού πληθυσμού σέ πολλές καί διάσπαρτες μέσα στην επικράτεια τού οθω
μανικού κράτους χριστιανικές κοινότητες, καθώς ό συνεκτικός τους δε
σμός θά ήταν γενικός καί άφηρημένος: ή κοινή θρησκεία. 'Η λύση όμως 
πού τελικά έπελέγη, για λόγους βέβαια πού υπηρετούσαν, πρίν άπό όλα, 
τά συμφέροντα τής ίδιας τής πολιτικής εξουσίας των καταχτητών, οδήγη
σε στή δημιουργία ενός διοικητικού οργανισμού μέ εμβέλεια σέ όλη τήν 
έπικράτεια —καί πάντως όπου υπήρχαν χριστιανικοί πληθυσμοί—, οργα
νισμού πρόσφορου νά υπηρετήσει καί άλλες φιλοδοξίες πέρα άπό τήν άπο- 
τελεσματική διαχείριση των πνευματικών ζητημάτων τών χριστιανών.

Ωστόσο ή πρόκληση αυτή θά παρέμενε πρόκληση, άν δέν υπήρχαν 
στήν πλευρά τών χριστιανών οί φιλοδοξίες εκείνες —καί οί δυνατότητες—■ 
πού τούς έπέτρεψαν νά έλέγξουν τελικά το διοικητικό αυτό έργαλεϊο καί 
νά τό άξιοποιήσουν καί γιά τίς κοινωνικές τους φιλοδοξίες.

Γιά τίς κοινωνικές φιλοδοξίες εκείνων τών χριστιανών ρωμιών πού 
είχαν ένταχθεΐ στο οθωμανικό καθεστώς πρίν άπό τήν "Αλωση έ'χει δοθεί 
καί άλλοτε ή ευκαιρία νά μιλήσουμε. Πρόκειται γιά συμπεριφορές πού 
έγινε δυνατό νά άνιχνευθοϋν υστέρα άπό τόν έντοπισμό μιας ιδιωτικής άλ- 
ληλογραφίας πού χρονολογείται στό 1453 καί δύο άπολογητικών «Λόγων» 
ενός όφφικιαλίου τού Πατριαρχείου πού συνέγραψε τό 1463.12 Συμπερι
φορές πού μάς επιτρέπουν νομίζω νά υποθέσουμε βάσιμα πώς υπήρχε έν
τονη ή φιλοδοξία νά έμφανιστοΰν στό χώρο τών χριστιανών ώς οί πρώτοι 
καί οί ευεργέτες’ φιλοδοξία τήν οποία διευκόλυνε, άσφαλώς, ό άποδεκατι- 
σμός όλης σχεδόν τής βυζαντινής άριστοκρατίας πού κατοικούσε πρίν άπό 
τήν "Αλωση στήν Κωνσταντινούπολη.

"Οσον άφορά τίς δυνατότητες πού άνέφερα, αυτές φαίνεται νά τίς

12. Γιά τήν άλληλογραφία βλ. J. Darrouzès, «Lettres de 1453», Revue des 
Etudes Byzantines, 22 (1964), 72-127· γιά τούς «Λόγους» βλ. X. Γ. Πατρινέλης, 
Ό Θεόδωρος ΆγαΑΑιανός... καί οί ανέκδοτοι Αόγοι του, ’Αθήνα 1966. "Οσον άφορά 
τήν άξιοποίηση δσων τά κείμενα αυτά περιέχουν άπό τήν όπτική τής κοινωνικής συμ
περιφοράς βλ. D. Apostolopoulos, Quelques hypothèses..., δ.π., σ. 68 έπ. καί 
άκόμα «Les mécanismes d’une Conquête...», δ.π., σ. 199 έπ.
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αντλούσαν άπό δύο άλληλοσυμπληρούμενες βάσεις: την εύνοια τής πολι
τικής εξουσίας καί τη σχετική οικονομική τους άνεση. Γιά την πρώτη, άρ- 
κεΐ να αναφέρουμε δτι αυτοί πού έκδηλώνουν, σύμφωνα μέ τίς σωζόμενες 
πηγές, κοινωνικές φιλοδοξίες είναι πρόσωπα πού έχουν την εύνοια τής πο
λιτικής έξουσίας: «έμμίνης του μεγάλου αύθεντύς» άποκαλεΐται ό Νικό
λαος ’Ισίδωρος,13 ό άλληλογράφος του 1453 πού άνέφερα πρίν, υψηλοί 
άξιωματοΰχοι τής Πύλης τα πρόσωπα πού άναδεικνύονται μέσα άπο τούς 
απολογητικούς λόγους τοϋ 1463' γραμματέας τοϋ Μεχμέτ Β' ό Δημήτριος 
Άπόκαυκος, καί «γραμματέας των θυρών» ό Θωμάς Καταβοληνός.14 
Γιά το θέμα των οικονομικών τους δυνατοτήτων, ας άναφέρουμε δτι ό Νι
κόλαος ’Ισίδωρος έχει τη δυνατότητα, τον ’Οκτώβριο τοϋ 1453, νά στεί
λει χρήματα στή Θεσσαλονίκη γιά νά τελεστεΐ μιά λειτουργία15 καί άσυγ- 
κρίτως περισσότερα ό Δημήτριος Κυρίτζης ό όποιος, κατά τον εκκλησια
στικό χρονογράφο, είχε στά χέρια του «άπαντα τά έκκλησιαστικά εισο
δήματα... εν τε έσόδοις καί έξόδοις».16

Παράλληλα θά πρέπει νά έπισημάνουμε δτι κάποια στοιχεία πού 
προέρχονται άπο οθωμανικές πηγές ή κάποιες ένδείξεις πού δίνονται άπο 
έκκλησιαστικές πηγές τής έποχής ένισχύουν τήν εντύπωση δτι στον τομέα 
των εισοδημάτων των κατακτημένων χριστιανών δέν υπήρξε απόλυτη 
ίσοπέδωση, υπήρχε διαφοροποίηση.

Συγκεκριμένα, ενα σουλτανικό μπεράτι πού σώζεται άπο τήν πρώτη 
μεταβυζαντινή περίοδο περιγράφει τήν έκμίσθωση τών εισοδημάτων κά
ποιων άπό τά σημαντικότερα τελωνεία τής αύτοκρατορίας. ’Ανάμεσα 
στούς συμβαλλόμενους μπορεί νά διακρίνει κανείς καί ονόματα μέ σαφή 
τή βυζαντινή τους καταγωγή.17 Δέν γνωρίζουμε βέβαια αν οί συμβαλλό
μενοι αυτοί προέρχονται άπό περιοχές κατακτημένες πρίν άπό τήν "Αλω
ση, πού μέ τήν επέκταση τής κυριαρχίας τών ’Οθωμανών δοκίμαζαν τήν 
έπιχειρηματική τους δραστηριότητα καί στήν περιοχή τοϋ Βοσπόρου πα

13. Γιά παράδειγμα στο γράμμα πού τοϋ άπευθύνουν «οί ιερείς καί κληρικοί 
της Καλιουπόλεως», βλ. J. Darrouzès, «Lettres de 1453», δ.π., σ. 80.

14. Τίς σχετικές πληροφορίες γιά τούς δύο αυτούς άξιωματούχους της Πύλης 
έχει συγκεντρώσει καί παρουσιάσει ό X. Γ. Πατρινέλης, Ό Θεόδωρος Άγαλλια- 
νός..., δ.π., σ. 71-78.

15. J. Darrouzès, «Lettres de 1453», δ.π., σ. 96-99 καί 118-121.
16. ”Εκθεσις Χρονική, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Λονδίνο 1902, σ. 47 στ. 20-21 —ή 

διαπίστωση άναφέρεται προφανώς στή μετά τήν "Αλωση εποχή.
17. Το κείμενό του σώζεται στο παρισινό χειρόγραφο Ancien fonds turc 39. 

Βλ. N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans..., Παρίσι - Χάγη 1960, σ. 112- 
116' πρβ. καί σ. 146-148 δπου άναφέρονται καί πάλι τά ίδια αύτά ονόματα.
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ράλληλα μέ εκείνη των μικρασιατικών παραλίων. Γεγονός πάντως παρα
μένει δτι μιά ομάδα, στήν οποία συμμετέχουν καί άνθρωποι πού η διατή
ρηση του βυζαντινού τους ονόματος υποδηλώνει κατ’ άρχήν οτι δεν είχαν 
άλλάξει το θρήσκευμά τους, κάνει θεαματικά τήν εμφάνισή της στην οικο
νομική ζωή τής αύτοκρατορίας. Άπύ τίς ελληνικές πηγές της έποχής 
έχουμε κάποιες παράλληλες ενδείξεις πού άφήνουν νά έννοήσουμε δτι δσοι 
άνέλαβαν τίς εύθύνες τής διοίκησης των χριστιανών μετά τήν πρώτη πε
ρίοδο οδήγησαν ή δεν άπέτρεψαν τούς χριστιανούς άπύ το νάέπιδοθοϋν 
σέ έντονες οικονομικές δραστηριότητες. Αύτύ νομίζω υπονοεί ή κριτική 
πού άσκεΐ το 1467 περίπου ό Θεόδωρος Άγαλλιανύς προς έκείνους πού 
μετά τον Γεννάδιο άνέλαβαν τίς εύθύνες τής διοίκησης τών χριστιανικών 
πληθυσμών τής αύτοκρατορίας. «'Ο... Γεννάδιος παρανοίγειν τον θριγγύν 
τής εκκλησίας καίέπί νομάςέξάγειν τά λογικά θρέμματα ζωτικάς, άσινών 
τηρουμένων καί τών ψυχών καί τής πίστεως αύτών άξιών», υποστηρίζει 
δ Άγαλλιανός, «νυν δ’ έτερα πάθη τού καιρού σχεδιάσαντος έν ύμιν τοϊς 
ήγουμένοις τής εκκλησίας, ού παρανοίγειν άξιοΰτε τον θριγγύν μετά τής 
τών υποτυπώσεων παρατηρήσεως καί τού άπαθοΰς, άλλά τάς μεγάλας 
άναπεταννύειν κλισιάδας, μάλλον δέ δλον τον φραγμόν περιαιρεΐν, έφ’ ώ 
καί τάς βλάπτεσθαι πολλών, νεκρουμένης καί τής πίστεως έν αύτοΐς...».18

VI
Μέ δσα προηγήθηκαν περιγράψαμε, σε μιά έκλογικευμένη βέβαια μορφή, 
τύ πλαίσιο το όποιο διαμορφώθηκε γιά τούς χριστιανούς υστέρα άπύ τίς 
ρυθμίσεις πού υιοθέτησε ή πολιτική έξουσία τών ’Οθωμανών μετά τήν 
"Αλωση, δπως καί το σύστημα δικαίου πού το συνόδευε. ’Ακόμα έντοπί- 
σαμε κάποιες ενδείξεις γιά τήν οικονομική κατάσταση τών κατακτημένων 
χριστιανών. Πλαίσιο πρόσφορο καί γιά άλλους ρόλους άπύ έκεΐνον τής 
πνευματικής έπιστασίας τών χριστιανών, καθώς είχε δικό του σύστημα 
δικαίου καί προοριζόταν γιά χριστιανούς πού δεν τούς χαρακτήριζε ή ΐσο- 
πέδωση στο θέμα τών εισοδημάτων.

18. Αύτά, μεταξύ άλλων, γράφει τύ 1467 ci. 6 ’Αγαλλιανός, πρώην μέγας οι
κονόμος τοϋ Πατριαρχείου καί alter ego τοϋ Γενναδίου, πού έν τώ μεταξύ έχει άπο- 
μακρυνθεϊ άπύ τύ Πατριαρχείο καί είχε εκλεγεί μητροπολίτης Μήδειας μέ τύ ονομα 
Θεοφάνης. Ή επιστολή άπευθύνεται στύν Μανουήλ Χριστώνυμο, τον μέγα εκκλη
σιάρχη τοϋ Πατριαρχείου, πού τύν Μάρτιο τοϋ 1476 θά έκλεγεϊ πατριάρχης μέ τύ Ο

νομα Μάξιμος. Τύ κείμενο της επιστολής έχει δημοσιεύσει ό Α. Παπαδόπουλος Κε- 
ραμεύς, «Θεοφάνους Μήδειας καί Γεωργ. Άμηρούτση έπιστολαί», ’Ανέκδοτα ελλη
νικά, Κωνσταντινούπολη 1884, σ. 34-35 καί έπανεξέδωσε ό Σπ. Λάμπρος, «Έπα- 
νέκδοσις επιστολών τοϋ μητροπολίτου Μήδειας Θεοφάνους», Νέος Έλληνομνημών, 
10 (1913), 264-266’ τύ χωρίο στήν έκδοση Λάμπρου, σ. 265.
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Θά ήταν ωστόσο έντελώς ατελής —ή καί παραπλανητική— ή εικόνα 
των προσπαθειών πού έγιναν, αν δεν παρουσιάζαμε καί τις περαιτέρω 
ένέργειες των παραγόντων εκείνων πού κάποτε συνέτειναν στη δημιουρ
γία αυτής τής πρώτης ισορροπίας πού περιγράψαμε· ένέργειες πολλές 
φορές αντίρροπες καθώς άπύ πολλά κέντρα γινόταν προσπάθεια νά ένι- 
σχυθεΐ, νά μεταβληθεϊ ή νά καταρρεύσει αύτή ή ισορροπία πού κάποια 
στιγμή τής ιστορίας έπιτεύχθηκε.

Στά 1470, διηγείται ό Γεννάδιος, ενώ βρισκόταν στις Σέρρες, στη 
μονή Προδρόμου, εμφανίστηκε ένας στρατιώτης πού είχε έγγραφη έντολή 
νά τον πάρει καί νά τον οδηγήσει «επί τύ πεδίον εγγύς τής πόλεως [Φερ- 
ρών]19» οπού βρίσκονταν εκείνοι πού, προφανώς, έδωσαν την έντολή τής 
βίαιης προσαγωγής του: δύο έκ «τών τά μέγιστα δυναμένων». Σκοπός 
τους ήταν νά πληροφορηθοϋν γιά τή χριστιανική θρησκεία- καί ή συζήτη
ση έγινε μέ τον νεότερο καί λογιότερο έκ τών δύο. Τή συνομιλία τους τήν 
κατέγραψε έκ τών υστέρων ό Γεννάδιος καί σώζεται σέ δύο αύτόγραφους 
κώδικές του.20 'Ο τρόπος μέ τον όποιο του άπευθύνεται ό συνομιλητής 
του («'Υμείς οί χριστιανοί, τον Χριστόν λέγετε καί Θεόν είναι») άφήνει 
νά έννοήσουμε δτι δέν ήταν χριστιανός καί ό χαρακτηρισμός τοϋ Γεννα
δίου δτι ήταν έκ «τών τά μέγιστα δυναμένων» μας οδηγεί σέ ύψηλούς ά- 
ξιωματούχους τής Πύλης. ”Αν συνυπολογίσουμε δτι ό τρόπος πού κλή
θηκε ό Γεννάδιος (μέ έγγραφη έντολή καί ένα στρατιώτη νά τόν οδηγεί 
στον τόπο δπου ήταν οί άξιωματοϋχοι αύτοί) μας έπιτρέπει νά ύποθέσου- 
με δτι δέν ήταν μιά πρόσκληση άβροφροσύνης γιά συζήτηση άλλά προ
σπάθεια συλλογής πληροφοριών γιά ένα θέμα πού κάποιοι —προφανώς 
άπό τήν πλευρά τών μουσουλμάνων— ήθελαν νά θέσουν. Οί άπαντήσεις 
πού δίνει ό Γεννάδιος υποδηλώνουν δτι ή άμφισβήτηση ήταν στό έπίπεδο 
τό θεολογικό, στό αν ή χριστιανική θρησκεία είναι μονοθεϊστική, θέμα 
πού μπορούσε δμως νά έχει σέ ένα άλλο έπίπεδο πολύ συγκεκριμένες πρα
κτικές συνέπειες: τό αν δικαιούνταν τελικά οί χριστιανοί δσα προνόμια 
δίδονταν, κατά τό ΐσλαμικό Δίκαιο, στούς λαούς τής Βίβλου.

’Ίσως αύτή ή άμφισβήτηση —πού κάποια ψηφίδα της σώζεται στή 
διήγηση τού Γενναδίου— σέ συνδυασμό μέ άλλα έσωτερικά προβλήματα 
έξουσίας μεταξύ έκείνων πού άνέλαβαν νά διοικήσουν τήν ’Εκκλησία μετά

19. Πρόκειται γιά τήν πόλη πού τή βυζαντινή εποχή ονομαζόταν Βέρροια καί 
Φηρά- στά 1361 κατακτήθηκε άπό τούς ’Οθωμανούς πού τήν ονόμαζαν Φέρετζικ.

20. Πρόκειται γιά τον Παρισινό 1289 καί τον κώδικα 127 της μονής Παντο- 
κράτορος τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Το κείμενο έχει έκδοθεϊ, μέ βάση τούς δύο αυτούς κώ
δικες, στον τρίτο τόμο τών 'Απάντων τοϋ Γενναδίου (Παρίσι 1930, σ. 458-475).
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την "Αλωση, των άνθενωτικών, καί ισχυρών κοσμικών στοιχείων τής κοι
νωνίας των χριστιανών νά οδήγησε τούς τελευταίους νά άναλάβουν μιά 
πολιτικής φύσεως πρωτοβουλία. Άναφέρομαι στην πρωτοβουλία πού εκ
δηλώθηκε το 1474 καί είχε συνέπειες σε δύο τουλάχιστον έπίπεδα: στην 
ενίσχυση τής υπόστασης τοϋ θεσμού στο χώρο τού κράτους άλλα καί στον 
καλύτερο έλεγχο τού Πατριαρχείου άπύ ισχυρά μέλη τής κοινωνίας τών 
χριστιανών.

Είκοσι χρόνια λοιπόν μετά την άναγνώριση τού Πατριαρχείου καί 
τών αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο τού κράτους τών ’Οθωμανών, ό θε
σμός αυτός άγκιστρώνεται στόν πιό σταθερό μηχανισμό τού οθωμανικού 
κράτους, τόν φορολογικό: άναλαμβάνει την υποχρέωση νά άποδίδει στό 
κράτος ένα φόρο. Δηλαδή νά εισπράττει καί νά αποδίδει ένα φόρο. Κατά 
συνέπεια, αν ως τότε τη βιωσιμότητα τού θεσμού την έξασφάλιζαν οί αύ- 
τοκρατορικές φιλοδοξίες καί μιά ορισμένη πολιτική αντίληψη γιά τη θρη
σκευτική έλευθερία τών χριστιανών τής αυτοκρατορίας, τώρα ή ύπαρξή 
του είχε νά κάνει καί μέ τά πάγια συμφέροντα τού οθωμανικού δημοσίου.21

Τήν εξέλιξη αύτή τήν παραδίδουν έγκυρες ελληνικές πηγές τής επο
χής. Πρόκειται γιά ενα κείμενο τής πατριαρχικής συνόδου πού καταχω
ρίστηκε στόν επίσημο κώδικα τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
τό 1474.22 Στό κείμενο αυτό άκοΰμε βέβαια τή φωνή καί τά έπιχειρήμα- 
τα εκείνων πού υποχρεώθηκαν τελικά νά άναλάβουν τήν ύποχρέώση κατα
βολής τού ετήσιου φόρου, επιχειρήματα πού τονίζουν τίς άρνητικές επι
πτώσεις τής πρωτοβουλίας πού άνέλαβαν κάποιοι χριστιανοί’ αυτό όμως 
δέν μάς έμποδίζει νά διακρίνουμε καί τήν πραγματική πολιτική σημασία 
πού είχε ή εξέλιξη αυτή τόσο γιά τό θεσμό δσο καί, παράλληλα, γιά τήν 
εξάρτηση πού έκ τών πραγμάτων θά είχαν πλέον οί ιερωμένοι άπό τούς 
ισχυρούς κοσμικούς παράγοντες τού χριστιανικού κόσμου.

Γιά νά άποτιμήσουμε τή νέα κατάσταση πραγμάτων, αύτή πού δη- 
μιουργήθηκε μετά τό 1474, έχουμε δύο έγκυρες πηγές. Ή μία είναι μιά 
έγκύκλιος τού πατριάρχη Μαξίμου Γ' τού 1477 καί ή άλλη ένα μπεράτι 
πού έκδόθηκε άπό τήν οθωμανική άρχή τό 1483, έπ’ ευκαιρία τής άνόδου 
γιά τρίτη φορά στόν πατριαρχικό θρόνο τού Συμεών Α'.23 "Ας αρχίσουμε 
άπό τήν τελευταία.

21. Βλ. D. Apostolopoulos, «Les mécanismes d’une Conquête...», δ.π., σ. 
203-204.

22. Βλ. το κείμενο στην πρόσφατη διπλωματική έκδοσή του, Δ. Γ. Άποστο- 
λόπουλος, Ό " 'Ιερός Κωδιξ" τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ..., ό.π., σ. 
89-97.

23. Ή έγκύκλιος τοϋ Μαξίμου είναι ένα κείμενο πού δέν έχει άκόμα δημοσιευ-
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Το μπεράτι δίνεται στον Συμεών προσωπικά,24 6 όποιος χαρακτηρί
ζεται «πατριάρχης στην θεοφρούρητη Κωνσταντινούπολη» καί «υπεύθυ
νος νά παραδίδει στο ήγεμονικό... θησαυροφυλάκιο κάθε γιορτή των Χρι
στιανών [δηλαδή κάθε Πάσχα] 2.000 φλουριά». Τά τελευταία αύτά κα
θήκοντα άσφαλώς θά έλειπαν άπό όλα τά μπεράτια πού δόθηκαν στή 
διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας μετά τήν 'Άλωση σέ πατριάρχες, κα
θώς τά καθήκοντα αύτά άποδίδουν τή νέα πραγματικότητα πού διαμορ
φώθηκε στις σχέσεις πολιτικής έξουσίας καί ορθόδοξης Εκκλησίας μετά 
τις ρυθμίσεις του 1474. Άς σημειωθεί ότι γιά τήν έκπλήρωση των φο
ρολογικών υποχρεώσεων του πατριάρχη οφειλαν, κατά το μπεράτι, νά 
συνδράμουν οί καδήδες κάθε περιοχής, έκδίδοντας σχετικές άποφάσεις.

'Ο πατριάρχης ώστόσο δεν έπρεπε μόνο νά τηρεί τίς οικονομικές του 
υποχρεώσεις έναντι του οθωμανικού δημοσίου, όφειλε νά μήν «ενεργεί 
άντίθετα προς τίς... θρησκευτικές πρακτικές [τών Χριστιανών]». Άν τίς 
παρέβαινε, ή σύνοδος άφοϋ διαπίστωνε τίς παραβάσεις του μπορούσε νά 
εκλέξει άλλον πού θά διοριζόταν στή θέση του.

Παράλληλα αναγνωριζόταν ή δικαιοδοσία τής Εκκλησίας στά θέ
ματα γάμου καί διαζυγίου, ενώ εξαγγελλόταν ό μή βίαιος έξισλαμισμός: 
«κανείς νά μήν κάνει έναν άπιστο μέ τή βία μουσουλμάνο».25

'ΟΜάξιμος Γ' ήταν ένας άπό τούς πατριάρχες πού εκλέχθηκαν μετά

τεΐ. Τό μπεράτι τοϋ Συμεών έκδόθηκε εντελώς πρόσφατα άπό τόν G. Salakides, 
Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der zeit Bayezit II. und Se
lim /., Θεσσαλονίκη 1995, σ. 31-38. Tò ίδιο έγγραφο έκδίδεται καί στή μελέτη της 
Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Δέκα τουρκικά έγγραφα γιά την Μεγάλη ’Εκκλησία (1483- 
1567) (υπό έκδοση). Στην προφορική άνάπτυξη τής ανακοίνωσης αυτής, το 1993, 
είχα χρησιμοποιήσει το ώς τότε γνωστό ώς το άρχαιότερο έπίσημο έγγραφο τής δθω- 
μανικής αρχής: τό μπεράτι τοϋ Σουλεϊμάν Α' τοϋ 1525 γιά τον πατριάρχη 'Ιερεμία 
Α' (βλ. πρόχειρα πληροφορίες γιά τό μπεράτι αύτό στο Μάχη Παίζη Άποστολοπού- 
λου, Ό θεσμός τής πατριαρχικής εξαρχίας, 14ος-19ος αιώνας, ’Αθήνα 1995, σ. 52 
έπ.). Ή πρόσφατη ώστόσο δημοσίευση ένός άνάλογου κειμένου πού χρονολογείται 
στο 1483 καί είναι εγγύτερο στά γεγονότα πού άναφέρονται έδώ μοΰ επέβαλε νά άλ- 
λάξω στύ σημείο αύτό τήν άνακοίνωσή μου. Χρησιμοποιώ τήν πηγή άπό τήν έκδοση 
τής ’Ελισάβετ Ζαχαριάδου, τήν οποία ευχαριστώ θερμά καί άπό τή θέση αύτή.

24. "Οπως είναι γνωστό, τό δίκαιο τοϋ μουσουλμανικού κόσμου άναγνωρίζει 
φυσικά πρόσωπα, άγνοεϊ δμως τήν έννοια τοϋ νομικού προσώπου. Στή συνοδική ώ
στόσο άπόφαση τοϋ 1474, μέτήν οποία άναλαμβάνεται ή υποχρέωση τής καταβολής 
τοϋ έτήσιου φόρου προς τήν Πύλη, ή διατύπωση πού χρησιμοποιείται είναι: «ύπέ- 
στημεν άπαντες εκ κοινοΰ συμφώνου τό είρημένον χαράτζιον κατ’ένιαυτόν τελεϊν»· 
βλ. γιά δλα αύτά Δ. Γ. ’Αποστολόπουλος, Ό "'Ιερός Κώδιξ”..., δ.π., σ. 94.

25. Αυτές είναι λίγες μόνο άπό τίς διατάξεις πού περιέχονται σέ αύτό τό εξαι
ρετικής σημασίας κείμενο τής οθωμανικής άρχής.
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τύ 1474 καί, άσφαλώς, ένα παρόμοιου περιεχομένου μπεράτι, πού προσ
διόριζε τις υποχρεώσεις καί τίς εξουσίες του, θά επικύρωσε τήν εκλογή 
του. Λίγο μετά τήν άνοδό του φρόντισε νά συγκαλέσει μιά μεγάλη σύνοδο 
καί το 1477 στέλνει εγκύκλιο προς όλους τούς χριστιανούς, ιερωμένους 
καί λαϊκούς, γιά νά επικοινωνήσει μαζί τους, νά τούς νουθετήσει άλλά καί 
νά τούς γνωρίσει όσα άποφασίστηκαν πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη. 
Άπύ τήν έγκύκλιο αυτή ας σταχυολογήσουμε μερικά μόνο στοιχεία.26

Τύ γενικό πνεύμα της εγκυκλίου είναι το πώς νά τεθούν αυστηροί κα
νόνες συμπεριφοράς στά στελέχη τής Εκκλησίας, πώς νά προσδεθεΐή ζωή 
τών χριστιανών στο θεσμό τής Εκκλησίας, πώς νά αναπτυχθεί πνεύμα αλ
ληλεγγύης μεταξύ τών χριστιανών,27 καί νά έξασφαλιστεϊ ή τήρηση τού δι
καίου στο έσωτερικό αυτής τής κοινωνίας, πώς νά άποτραποΰν άσκοπες 
προστριβές μέ τούς μουσουλμάνους.28 Στήν έγκύκλιο όμως αυτή παρουσιά
ζεται καί ή προσπάθεια, πρώτη φορά καταγραμμένη, νά έπεκταθεϊ ή δικαιο- 
δοτική λειτουργία τής Εκκλησίας καί στά θέματα πού άφοροΰν τήν προίκα: 
«δστις τήν διευλύτωσιν τής αύτοΰ προικός ού μετά τής εκκλησίας ποιεί, αλ
λά δι’ άλλου τίνος καί τρόπου καίκρίσεως» άπειλεΐται μέάφορισμό. Προ
σπάθεια έπέκτασης έφαρμογής τού χώρου τού βυζαντινού δικαίου σημαν
τική, καθώς τά νομικά θέματα πού προκύπτουν άπύ διαφορές άπό τήν προί
κα είναι πολύ εύρύτερου φάσματος άπό το καθαρό δίκαιο τού γάμου όπου 
ή ’Εκκλησία άσκοΰσε κατά παράδοση τή δικαιοδοτική της λειτουργία.29

Συμπέρασμα- μέ τήν Πολιτική καί το Δίκαιο οί κατακτημένοι χριστιανοί 
επιχείρησαν «μέσ’ άπό τά ερείπια» νά «ξαναπλάσουν ζωή» —γιά νά θυ
μηθούμε καί πάλι τίς εκφράσεις τού Κ. Θ. Δημαρά' χρησιμοποίησαν τά δύο 
αυτά παλιά καί δοκιμασμένα έργαλεΐα γιά νά άποκτήσουν θεσμούς, νά άνα- 
συγκροτήσουν τήν κοινωνική τους ζωή, νά πάνε όσο γινόταν πιο πέρα άπό 
έκει πού τούς είχε άφήσει μιά κατάκτηση.

26. Το πλήρες κείμενο τής εγκυκλίου πρόκειται νά έκδοθεΐ σύντομα.
27. «... εσται άφορισμένος· ό δόλον καί καταδοσίαν ποιήσων κατά τίνος...».
28. Μέ καθαίρεση απειλείται όποιος ιερωμένος βαπτίσει μουσουλμάνο, επειδή 

οί πρωτοβουλίες αυτές καταλήγουν νά είναι έναντίον τής πίστεως τών χριστιανών: 
«ομοίως [καθυποβαλοϋμεν τή καθαιρέσει] καί τούς βαπτίζοντας τούς παϊδας τών 
Τούρκων [ιερωμένους], έπεί πρός άνατροπήν τής πίστεως τοϋτο ποιοϋσιν».

29. Στό ζήτημα τής έπεκτάσεως τών θεμάτων στά όποια τύ Πατριαρχείο ά
σκησε τή δικαιοδοτική του λειτουργία θά πρέπει νά προστεθούν δσες υποθέσεις, μέ
σω τοϋ θεσμού τής διαιτησίας, έφταναν στήν κρίση τον βλ. πρόχειρα Δ. Γ. Άπο- 
στολόπουλος, «Το "Αγιον ’Όρος στά σωζόμενα πατριαρχικά έγγραφα τής πρώτης 
μετά τήν "Αλωση περιόδου (1454-1550)», Το "Αγιον ’Όρος άπό τή βυζαντινή στήν 
οθωμανική πραγματικότητα (14ος-16ος ai.) (ύπό έκδοση).
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Χρύσανθος Νοτοράς: η θέση του 
γιά τον άφορισμ,ό των αρχόντων

Η έκκλησιαστική ποινή τοϋ άφορισμοϋ άπό τούς πρώτους χριστιανι
κούς αιώνες —δταν άρχίζει νά εμφανίζεται στις κωδικοποιήσεις κανόνων 
άλλα καί να χρησιμοποιείται στίς μεταξύ των χριστιανών διάφορες— 
καί ώς τον προχωρημένο 19ο αί. άποτέλεσε το σπουδαιότερο καί πλέον 
άποτελεσματικό οπλο στά χέρια τών έκκλησιαστικών παραγόντων έ
ναντι τών παρανομούντων χριστιανών. 'Η επίδοσή της ύπήρξε μεγάλη 
κυρίως κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, δταν ή πολιτική κατά
σταση ευνόησε άκόμα περισσότερο τήν προσφυγή τών υποδούλων στήν 
έκκλησιαστική δικαιοσύνη· αύτή ή τελευταία ύπό τήν πίεση τών νέων 
αρμοδιοτήτων της θά κάνει χρήση της ποινής τόσο στο προληπτικό δσο 
καί στο κατασταλτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοϋ νέου ει
δικού βάρους πού προσλαμβάνει τό έπιτίμιο είναι ή επέκταση τής χρή
σης του σέ πολλές δραστηριότητες τοϋ κοινωνικού βίου —πέραν βεβαίως 
τών καθαρά εκκλησιαστικών υποθέσεων— δπως λ.χ. είναι οί διαφορές 
γιά οικονομικά ζητήματα, στήν διευθέτηση τών όποιων θά παρέμβει μέ 
ιδιαίτερη επιτυχία ή τουλάχιστον θά άποτελέσει τόν πρώτο άναβαθμό 
στήν διαδικασία άποκατάστασης του δικαίου. 'Όπως είναι εύλογο, ή ε
κτεταμένη χρήση τοϋ άφορισμοϋ μέ δσα αύτή συνεπάγεται, πέραν τών 
άλλων, άποτέλεσε βασικό συντελεστή στήν διαμόρφωση τής νοοτροπίας 
καί συμπεριφοράς τοϋ ύπόδουλου χριστιανού. Τοΰτο επειδή ή δημιουργία 
τοϋ φόβου πού επιδιώκεται μέσω τών άφοριστικών άπειλών εΐταν δυνα
τόν νά συντελέσει στόν ύπερτονισμό «άλογων» φαινομένων (βρυκόλακες, 
άλιωτοι νεκροί κ.τ.δ.) τά όποια μέ τήν σειρά τους μπορούν νά προσδιο
ρίσουν τήν συμπεριφορά τών χριστιανών.

Βεβαίως σήμερα ό λόγος δέν είναι γενικώς περί τοϋ άφορισμοϋ.1 
'Ωστόσο προκειμένου νά σχηματίσουμε χονδρικά τήν εικόνα τοϋ έπιτι- 
μίου πρέπει νά προσθέσουμε δτι εναντίον τής ποινής —ή έκτεταμένη

1. Τά θέματα αύτά πραγματεύομαι διεξοδικά στήν άνέκδοτη άκόμα διδακτο
ρική μου διατριβή πού έχει ώς άντικείμενο τήν ποινή τοΰ άφορισμοϋ καί ιδιαίτερα 
το ειδικό βάρος πού αύτή άπέκτησε κατά τήν διάρκεια τής Τουρκοκρατίας.
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έφαρμογή της οποίας πολλές φορές οδήγησε σέ καταχρήσεις καί υπερ
βολές— γρήγορα έμφανίστηκε οξεία κριτική, πού κυρίως προήλθε άπό 
τούς κόλπους τής έκκλησίας. "Αν άφήσουμε προσωρινά κατά μέρος τίς 
νομοθετικές —εκκλησιαστικές άλλα καί πολιτικές— ρυθμίσεις πού κυ
ρίως άπέβλεπαν στον προληπτικό περιορισμό τής ποινής θεσπίζοντας 
τά δρια εντός των όποιων οφείλε νά κινείται, ζωηρή άκούστηκε καί ή 
φωνή τοϋ Μεθόδιου ’Ανθρακίτη, του Κοσμά Αίτωλοϋ καί άργότερα του 
Θεόκλητου Φαρμακίδη καί άλλων έκκλησιαστικών ιθυνόντων εναντίον 
τής γενικευμένης καί παράλογης επιβολής τοϋ επιτιμίου- βεβαίως καθέ
νας τους είχε διαφορετικούς λόγους κάθε φορά γιά νά άσκήσει τήν κρι
τική του.

Στή σειρά αύτή —καί μάλιστα στήν άρχή της όσον άφορά τούς νεό
τερους χρόνους— πρέπει τώρα νά τοποθετήσουμε καί τον Χρύσανθο Νο- 
ταρά. 'Ιεράρχης μέ πολυετείς καί πολύμοχθες σπουδές2 στήν Δύση συν
δέεται κατά κάποιον τρόπο μέ τήν άνοδο των Φαναριωτών. Άλλωστε ή 
έξάρτησή του άπο τήν εκκλησία των 'Ιεροσολύμων καί ή εξάρτηση αυτής 
άπό τό περιβάλλον των 'Ηγεμονιών σχεδόν τον υποχρεώνει νά κινείται 
συχνά στον χώρο τής Μολδοβλαχίας.3

Στά τέλη λοιπόν τοϋ 17ου αί. ό Χρύσανθος βρίσκεται στήν ηγεμο
νική αύλή τής Βλαχίας, άρχιμανδρίτης άκόμα (πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 
θά γίνει το 1707, μετά τον θάνατο τοϋ Δοσιθέου), δπου συντάσσει πραγ
ματεία περί άφορισμοΰ,4 ή οποία δμως δέν θά φθάσει τελικά ποτέ στο 
τυπογραφείο.5

2. Είναι χαρακτηριστική ή αναφορά τοϋ Νικόλαου Κομνηνοΰ Παπαδόπουλου 
ό όποιος ονομάζει τίς σπουδές τοϋ μετέπειτα πατριάρχη 'Ιεροσολύμων «χρυσάν- 
θειες», θέλοντας μέ τόν τρόπο αύτό νά τονίσει τό εδρος καί τήν διάρκεια των σπου
δών τοϋ νεαροΰ Νοταρα.

3. Χαρακτηριστική έκδήλωση τοϋ ίδεολογικοΰ κλίματος πού υποχρεώνεται νά 
υπηρετήσει ό νεαρός τότε άρχιμανδρίτης είναι ή δημοσίευση τό 1691 της μετάφρα
σης τοϋ τυπικοΰ πλέον κειμένου, δηλαδή των Συμβουλών τοϋ Βασιλείου A τοϋ 
Μακεδόνος προς τον υιόν του Λέοντα (Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique 17ος 
αί., τ. 3, άρ. 643).

4. 'Η πραγματεία τιτλοφορείται «Χρυσάνθου πρεσβυτέρου καί άρχιμανδρίτου 
τοϋ άποστολικοΰ των 'Ιεροσολύμων άγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου, περί άφορι- 
σμοϋ, κατ’ αΐτησιν τοϋ γαληνοτάτου καί θεοσεβεστάτου αύθέντου καί ήγεμόνος πά- 
σης Ούγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ίωάννου Κωνσταντίνου Βεσαράβα Πραγκοβάνου 
βοεβόδα».

5. Σώζεται σέ τρία χειρόγραφα: Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου (ΕΒΕ 69), 
πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων καί της Ρουμανικής ’Ακαδημίας (Μς 658)· γιά τά δύο 
πρώτα βλ. τήν περιγραφή τους άπό τον ’Αθ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα στήν Ίεροσο-
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'Η πραγματεία τοΰ Χρυσάνθου περί του άφορισμοΰ είναι κατά τή 
γνώμη μου μιά ολοκληρωμένη μελέτη περί του έπιτιμίου άπο θεολογικής 
βεβαίως πλευράς. 'Ο λόγιος ιεράρχης δεν αμφισβητεί την θεία προέλευση 
της ποινής, τήν άποτελεσματικότητά της, τα σοβαρά άρνητικά έπακό- 
λουθα εις βάρος των άφορισμένων- επιπλέον προσδιορίζει μέ σαφήνεια τά 
δρια ευθύνης του έπιτιμίου καί δεν διστάζει προκειμένου νά ερμηνεύσει 
το φαινόμενο της άδιαλυσίας των νεκρών σωμάτων των άφορισμένων νά 
μιλήσει για θαύμα καί θειο σημείο προορισμένο άπο τον Θεό μόνο γιά 
τήν ορθόδοξη εκκλησία. Θέτει με άλλα λόγια θέμα δόγματος έξ άποκα- 
λύψεως διά τού οποίου ό Θεός θαυματουργεί άποκαλυπτόμενος στην όρθή 
άνατολική εκκλησία διά τοΰ άδιαλύτου πτώματος.

Αυτά όλα μπορούμε νά πούμε δτι βρίσκονται μέσα στα κανονικά 
θεολογικά δρια άφοΰ άποτελοΰν προσεγγίσεις καί άλλων, προγενεστέ
ρων τοΰ Χρυσάνθου έκκλησιαστικών άνδρών.6 'Ωστόσο ό Χρύσανθος θά 
προχωρήσει ενα βήμα παραπάνω εγκαινιάζοντας τήν κριτική γιά τήν 
άλόγιστη χρήση τοΰ έπιτιμίου άπο τούς έκκλησιαστικούς προϊσταμένους· 
θά έντοπίσει ώς βασικό λόγο τής αναποτελεσματικότητας τής ποινής τήν 
συχνή χρήση της άκόμα καί γιά άσήμαντες υποθέσεις· τούτο εχει ώς συνέ
πεια οί χριστιανοί νά έξοικειώνονται μέ τήν παρουσία τοΰ έπιτιμίου καί έτσι 
νά εξουδετερώνεται το αποτρεπτικό των παρανόμων πράξεων μέσο: «δθεν 
οί άρχιερεΐς αν έκρατοΰσαν τον άφορισμόν διά μεγάλας αιτίας καί αμαρ
τίας, δεν ήτον τόσον καταφρονεμένος, άμή διατί τον δίδουν εις κάθε πα- 
ραμικράν αιτίαν, δέν τον πολυψηφοΰσιν, επειδή καί τον έσυνήθισαν».7

Αύτά τά λόγια, μολονότι προσπαθούν νά ένισχύσουν τήν άποτελε- 
σματικότητα τοΰ έπιτιμίου, άποτελοΰν συγχρόνως καί τήν πρώτη κρι

λυμητική Βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 301 καί τ. 4, σ. 85-86 καί άπο τόν Κύριλλο Άθανα- 
σιάδη, «Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων ό Νοταράς», Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 4 
(1883-1884) 82· το τρίτο χειρόγραφο έχει δημοσιευτεί άπό τον Τιμόθεο 'Ιεροσο
λύμων, «'Ο πατριάρχης Χρύσανθος καί ό άφορισμός», Νέα Σιών, 33 (1938) 66-74: 
τελικά όμως δέν πρόκειται γιά μερική άναδημοσίευση, όπως είχα αρχικά ύποθέσει, 
άλλα γιά συνολική· μόνο πού τό άντίγραφο τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας άντιγράφει 
μόνο τά πρώτα πέντε φύλλα τοϋ πρωτοτύπου. Πρόθεσή μου είναι νά προβώ σέ 
πλήρη έκδοση τής πραγματείας άφοϋ πρώτα άποκτήσω άντίγραφο καί τοϋ 'Ιεροσο- 
λυμιτικοϋ χειρογράφου. Φυσικά όπου γίνονται άναφορές στό κείμενο πρόκειται γιά 
τό χειρόγραφο τής ΕΒΕ.

6. Βλ. λ.χ. τήν άνάλογη προσέγγιση τοϋ Μητροφάνη Κριτόπουλου στό ’Ιωάν
νης Καρμίρης, Μητροφάνης ό Κριτόπουλος καί ή ανέκδοτος αλληλογραφία αύτοϋ, 
’Αθήνα 1937, σ. 78.

7. ΕΒΕ 69, φ. 7Γ.
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τική τοποθέτηση τού Χρυσάνθου- δμως το πράγμα δέν θά μείνει έκεί- ό 
λόγιος αρχιμανδρίτης θά προχωρήσει άκόμα περισσότερο προσδιορίζον
τας καί τεκμηριώνοντας μέ στοιχεία την άποψη δτι άπό την έμβέλεια τής 
ποινής πρέπει νά εξαιρεθεί οπωσδήποτε ή τάξη των αρχόντων. 'Η έκ- 
κλησία δεν πρέπει νά επιβάλλει μέ κανέναν τρόπο επιτίμια, δηλαδή άφο- 
ρισμούς, εναντίον των ισχυρών, έναντίον των αρχόντων.

Στην ανάλυση του έπιτιμίου, πού είχε προηγουμένως κάνει, ό Χρύ
σανθος δεν εΐχε θέσει μέ κανένα τρόπο ζήτημα αναρμοδιότητας των ιε
ραρχών νά άσχοληθοΰν μέ τίς πράξεις τής πολιτικής έξουσίας. 'Ως προς 
το ζήτημα αύτό άλλωστε ή θέση του είναι σαφής καί κατηγορηματική: 
«Έχουσι λοιπόν εξουσίαν οί ίεράρχαι έξωτερικήν καί κριτικήν, δθεν καί 
δύνονται οί ίεράρχαι νά τούς άφορίσουν»8 (τούς άρχοντες)· καί σέ άλλο 
σημείο έπαναλαμβάνει «...δύναται δμως ό προεστώς νά άφορίση καί άρ
χοντας καί ήγεμόνας καί βασιλείς καί αύτοκράτορας καί κάθε άκρον 
κράτος λαϊκόν τής οικουμένης, διότι καί αυτοί είναι ύποτεταγμένοι αύτώ 
εις τά ιερά καί πνευματικά, καί εΐναι πρόβατα τής ποίμνης αύτοϋ».9

Εξασφαλίζει λοιπόν μέ τον τρόπο αύτό ό Χρύσανθος την υπεροχή 
τής εκκλησιαστικής έξουσίας έναντι τής πολιτικής έξουσίας καί συγχρό
νως βεβαίως έξασφαλίζεται καί ό ίδιος άπό πιθανά θεολογικά ολισθήμα
τα. 'Ωστόσο αυτά δλα κατά τον Χρύσανθο δέν ισχύουν δταν άντιμέτωποι 
τής έκκλησιαστικής δικαιοσύνης εΐναι οί ισχυροί, οί άρχοντες. Μέ άλλα 
λόγια έκείνο πού προέχει σ’ αυτές τίς περιπτώσεις εΐναι τό γενικότερο 
συμφέρον τής έκκλησίας, τό όποιο κινδυνεύει σοβαρά άπό παρόμοιες 
ένέργειες. ’Έτσι οί έκκλησιαστικοί προεστώτες πού καλούνται νά αντι
μετωπίσουν τέτοια θέματα πρέπει νά σταθμίζουν κάθε φορά καλά τά 
πράγματα καί νά μην ύπερβάλλουν στις κρίσεις τών αρχόντων, δηλαδή νά 
δείχνουν μεγάλη μετριοπάθεια καί έν τέλει άνοχή έναντι τών έπιληψίμων 
πράξεων τών ισχυρών.

Εΐναι βεβαίως προφανές δτι ό Χρύσανθος έπιζητεΐ νά συντελέσει 
μέ τό έργο του δηλαδή μέ τίς απόψεις του ώστε νά υπάρχουν άγαθές σχέ
σεις μεταξύ τών ήγέτιδων τάξεων τής έποχής έκείνης. ’Εκκλησιαστικός 
καί ό ’ίδιος έν μέσω τοΰ ήγεμονικοΰ περιβάλλοντος τής Μολδοβλαχίας 
καί γνωρίζοντας πολύ καλά καί άπό πρώτο χέρι τίς ποικιλότροπες άνάγ- 
κες τής έκκλησίας ή κάλυψη τών οποίων έξαρτάται κατά μεγάλο μέρος 
άπό τήν βούληση τών Φαναριωτών ήγεμόνων, δέν μπορεί νά αποδεχθεί

8. ΕΒΕ 69, <ρ. 6Γ.
9. ΕΒΕ 69, <ρ. 6γ.
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οξύτητες καί κρίσεις πού ένδεχομένως θά δημιουργούσε ή επιβολή έπιτι- 
μίων κατά των αρχόντων. Ωστόσο τήν γενικότερη αυτή καί σαφέστατη 
προοπτική, πάντοτε προσπαθεί νά τήν επενδύσει μέ θεολογικά επιχειρή
ματα ώστε νά ικανοποιεί καί τήν έκκλησιαστική ιεραρχία καί μάλιστα τήν 
περισσότερο συντηρητική πλευρά της. Τά έπιχειρήματα αυτά ώς προς τήν 
έπιβολή του άφορισμοΰ είναι ότι άπύ τήν χρήση τού επιτιμίου πρέπει νά 
αναμένεται ώς αποτέλεσμα ή θετική άνταπόκριση τού άπειλουμένου μέ 
άψορισμό ή του άφορισμένου, δηλαδή ή επαναφορά του στο δρόμο του δι
καίου καί ή εξομάλυνση των μεταξύ των χριστιανών ύφισταμένων δια
φορών. Αυτά όλα όμως δεν είναι βέβαιο ότι θά έπιτευχθοΰν μέ τον άφο- 
ρισμύ τών αρχόντων έπειδή αυτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
βέβαιο ότι θά άντιδράσουν αρνητικά καί κατά συνέπεια ή βασική διάστα
ση του έπιτιμίου θά χαθεί άφοΰ δέν θά έχει επιτευχθεί ό στόχος πού επι
διώκεται διά της επιβολής τής ποινής.

'Η άποψη αύτή τού Χρυσάνθου προέρχεται, κατάτή γνώμη μας, μάλ
λον άπο τήν διάθεση υποχώρησης ή καλύτερα θά λέγαμε άπο τήν διάθεση 
προσαρμογής προς τήν πραγματικότητα τής εποχής καί λιγότερο δείχνει 
συμμόρφωση προς τούς όρους επιβολής τού έπιτιμίου, οί όποιοι βέβαια 
δέν προέβλεπαν κανενύς είδους εξαίρεση· όμως άναδεικνύεται σέ κυρίαρ
χη θέση μέσα στήν πραγματεία του Χρυσάνθου, διά τής οποίας ένδεχομέ
νως έπιζητεΐται νά καλυφθεί ακριβώς ένας εύρύτερος σκοπός, δηλαδή 
νά περιοριστεί ή υπερβολική χρήση του έπιτιμίου άπο ορισμένους έκκλη- 
σιαστικούς προϊσταμένους καί ειδικότερα άπο έκείνους τού περιβάλλοντος 
του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Γι’ αυτά όμως ό λόγος θά είναι 
λίγο παρακάτω- τώρα ας άφήσουμε τον Χρύσανθο νά μιλήσει ό ’ίδιος γιά 
το θέμα αύτό.

«Είναι όμως δίκαιον καί άναγκαΐον όσοι δύνονται νά άφορίσουν τούς 
άρχοντας, νά συλλογιστούν καί νά στοχασθοΰν καλά, πόσα κακά ήμπο- 
ροΰν νά έλθουν είς τήν έκκλησίαν άπο τον άφορισμύν τούτον, καί ουτω νά 
μήν είναι εύκολοι καί άσυλλόγιστοι εις το νά ένεργοΰν έκεΐνο οπού δέ
νονται, όρώντες τούς άρχοντας καταφρονητάς τού δικαίου... Τούτην τήν 
παρατήρησιν δέν τήν έχει ό κανών όταν άφορίζη, διατί αύτύς άφορίζει 
άοριστως έκεΐνον οπού πέση είς το παράπτωμα, ή μέ το νά μήν δύναται νά 
στοχασθή όλα τά περιστατικά τού καιρού ή μέ το νά μήν βαστά δυνατω- 
τέραν τήν δικαιοσύνην καί άλήθειαν άπο αύτά. 'Όθεν αν είναι καί άρχων 
καί βασιλεύς ένοχος είς έκεΐνο το αμάρτημα οπού έμποδίζει ό κανών, πί
πτει είς τον άφορισμύν τού κανόνος· άλλ’ όμως καί είς τούτο πρέπει νά 
φροντίση καί νά στοχασθή ό φρόνιμος προεστώς τήν ώφέλειαν τής έκ-
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κλησίας, καί νά μήν άποκηρύξγ] άφορισμένον τον άρχοντα, άν καλά καί 
άπό του κανόνος είναι άφορισμένος... λοιπόν ας στοχάζεται τά άποτελέ- 
σματα όπου δύνονται νά έλθουσιν όταν άφορίζωνται οί ηγεμόνες καί ας 
μεταχειρίζεται την εξουσίαν του εις τούτους πολλά σπάνια καί εις υπο
θέσεις όπου άλλέως δεν διορθώνονται, συλλογιζόμενος ότι ό άφορισμός 
καθώς καί πάσα δικαιοδοτική ενέργεια έχει σκοπόν τήν ωφέλειαν...».10 11

Στην προσέγγιση λοιπόν αυτή του θέματος έκ μέρους του λόγιου 
αρχιμανδρίτη έκεΐνο πού φαίνεται νά προτάσσεται είναι το συμφέρον της 
εκκλησίας- συμφέρον πού έπιζητεΐται νά έξασφαλισθεΐ μέ τήν φιλική 
διάθεση καί σύμπλευση μέ τίς ένέργειες τής αρχοντικής τάξης. Βεβαίως, 
όπως έ'χουμε ήδη παρατηρήσει, δεν εξαιρεί τούς άρχοντες άπο τήν αρ
μοδιότητα τής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης καί λοιπόν άπο τήν επιβολή 
τής άφοριστικής ποινής. Φοβούμενος ωστόσο τίς παρενέργειες παρομοίων 
ένεργειών επιζητεί μετριοπάθεια καί επιβολή τής ποινής μόνο στίς έσχα
τες περιστάσεις. Τήν προσέγγισή του αύτή επιζητεί νά τήν προσδιορίσει 
καλύτερα άνασύροντας άπο τήν πρακτική το άνάλογο παράδειγμα το όποιο 
θά φρονηματίσει καί θά νουθετήσει μέ τον άμεσο διδακτισμό του.

'Ο χώρος τού παραδείγματος πού έπιλέγεται γιά τήν περίπτωση του 
άφορισμοϋ είναι έκεΐνος τής Δυτικής έκκλησίας καί τό πράγμα βέβαια 
δέν εΐναι τυχαίο έπειδή μέ τήν έπιλογή αύτή μπορεί νά τονισθεΐ μέ τον 
καλύτερο τρόπο ή κατώτερη ποιότητα των θρησκευτικών αντιπάλων οί 
όποιοι διέπραξαν λάθος καί σ’ αύτό τό επίπεδο, έπιβάλλοντας δηλαδή άφο- 
ρισμό εις βάρος έπισήμων προσώπων καί προξενώντας έτσι ανυπολόγι
στες ζημιές στήν έκκλησία. Γράφει λοιπόν ό Χρύσανθος: «Τούτο λοιπόν 
φροντίζωντας ας στοχάζεται ό προεστώς νά μήν άφορίζη χωρίς μεγάλην 
άνάγκην τούς ήγεμόνας, διά νά μήν προξενηθή μέγας όλεθρος εις τούς πι
στούς καί τήν έκκλησίαν εί δέ μή, θέλομεν πέση εις μεγάλαις δυσκολίαις 
καί συμφοραΐς, ώς έ'παθον οί παπίσται μέ τούς ’Άγκλους, οί όποιοι ήμ- 
ποροΰντες διά τον άθεσμον γάμον καί μοιχόν τού όγδοου Ένρίκου ρηγός 
τής Μεγάλης Βρεττανίας νά αποφασίσουν μόνον ότι ό γάμος έκεΐνος ήτον 
άθεσμος καί μοιχεία καί νά άφήσουν έτζη τά πράγματα, έπέρασαν εις τον 
άφορισμόν, δθεν έγινεν έπανάστασις καί σχίσμα, καί άνοίχθη πύλη άλλης 
δεινοτέρας αίρέσεως εις έκεΐνο τό βασίλειον, καθώς εΐναι τώρα».11

10. ΕΒΕ 69, φ. 6r-v.
11. ’Εδώ φυσικά ό Χρύσανθος άναφέρεται στά γεγονότα πού συνέβησαν στήν 

’Αγγλία τό πρώτο μισό τοϋ 16ου αΐ. καί συγκεκριμένα στήν ταραχώδη ζωή τοϋ βα
σιλιά ’Ερρίκου τοϋ Η' (1492-1547), τήν σύγκρουσή του μέ τον πάπα Κλήμη Ζ' καί 
τίς εν συνεχεία ενέργειες πού οδήγησαν στήν άπόσπαση της άγγλικής έκκλησίας άπύ
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Αύτές είναι οί θέσεις τοΰ Χρύσανθου Νοταρά σχετικά μέ τήν επιβολή 
του άφοριστικοϋ επιτιμίου σέ έπιφανή πρόσωπα. Στήν πραγματεία του μπο
ρούμε ανεπιφύλακτα νά υποστηρίξουμε δτι ή θέση αύτή άναδεικνύεται σε 
κυρίαρχο θέμα καί φαίνεται νά συμπλέει προς τίς έν γένει ιδεολογικές 
τάσεις πού άρχίζουν νά έμφανίζονται στις αύλές των Φαναριωτών ηγε
μόνων της Μολδοβλαχίας. "Αλλωστε καί ή σύνταξη τής όλης πραγμα
τείας στο περιβάλλον αύτό έ'χει τίς αιτίες της καί ϊσως νά μην είναι άσχε
τη προς τίς γενικότερες φιλοδοξίες των ήγεμόνων της περιοχής. Πάντως 
είναι ή πρώτη φορά πού παρόμοια άποψη έκπορεύεται άπύ επίσημα έκ- 
κλησιαστικά χείλη, μολονότι άπύ τήν έξέταση τής έπιτιμητικής πρακτι
κής μπορεί νά διαφανεΐ δτι κάπως έτσι έφαρμόζονταν αύτή ή έκκλησια- 
στική ποινή δταν είχε απέναντι της έπίσημο πρόσωπο. Φυσικά δμως καί 
τά αντίθετα παραδείγματα δεν άπουσιάζουν...

Παρατηρήσαμε στήν άρχή δτι ή δλη πολιτική συμπεριφορά καί δρά
ση του Χρύσανθου Νοταρά καί ώς άρχιμανδρίτη άλλά καί ώς πατριάρχη 
Ιεροσολύμων συνδέεται μέ τήν άνοδο των Φαναριωτών καί παράλληλα 
συμβάλλει στήν ενίσχυση τής έξουσίας τους· άλλωστε ή πραγματεία αύτή 
δέν είναι το μόνο έργο πού εκπόνησε έκεϊ ό Χρύσανθος. ’Έχει έπισημανθεΐ 
άπύ τήν έρευνα δτι ώς προς τήν περίπτωση των ήγεμόνων τής Βλαχίας 
βρισκόμαστε ενώπιον ενός καλά οργανωμένου προγράμματος άνάδειξης 
τής ήγεμονικής αύλής ώς κέντρου πολιτικής καί πολιτιστικής έξουσίας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αύτοΰ είναι επίσης γνωστό δτι πολλά 
έργα γράφτηκαν ή μεταγλωττίσθηκαν καί πολλά άλλα τυπώθηκαν καί 
προς τήν κατεύθυνση αύτή ή συμβολή του Μπασαράμπα παραμένει με
γάλη. Ό ίδιος ήγεμόνας μάλιστα ζήτησε τήν άδεια άπύ το οικουμενικό 
πατριαρχείο νά μεταφέρει στήν άπλή γλώσσα καί τήν Ερμηνεία των τεσ
σάρων Εύαγγελίων τοΰ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας.

Το ένα λοιπόν είναι αύτό. 'Η πραγματεία, δπως ρητά άναφέρεται 
στον τίτλο της, συντάσσεται κατ’ επιταγήν τοϋ Μπασαράμπα. Μήπως 
δμως πέραν τοΰ προγράμματος, γιά το όποιο πριν άπό λίγο μιλήσαμε, ό 
Μπασαράμπας επιζητεί νά ικανοποιήσει καί κάποια άλλα έρωτήματά 
του πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν έν γένει πολιτική του ; Γιά νά απαντή
σουμε στο έρώτημα αύτό πρέπει νά συνεκτιμήσουμε το γεγονός δτι ό συγ

τό σώμα τής καθολικής εκκλησίας. Φυσικά ό Χρύσανθος δεν έπεκτείνεται σε γενικό
τερη άνάλυση των συγκρούσεων αύτών άλλά επικεντρώνει το ενδιαφέρον του γύρω 
άπό τούς παράνομους γάμους τοϋ ’Ερρίκου πού προκάλεσαν τήν αντίδραση τής κα
θολικής εκκλησίας· το γεγονός αύτό άλλωστε άναδεικνύεται ώς το πλέον καταληπτό 
παράδειγμα πού μπορεί νά άποκομίσει κανείς άπύ τήν διένεξη αύτή.
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γενής του Σερμπάν Καντακουζηνός είχε άφοριστεϊ άπό τον οικουμενικό 
πατριάρχη ’Ιάκωβο, άφορισμό πού ό μετέπειτα πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως Καλλίνικος Β' ό Άκαρνάν άρνήθηκε νά λύσει.12 'Υπήρχε δη
λαδή πέραν των άλλων καί κάποιο ζήτημα ανοιχτό, όταν συντάσσεται το 
έργο: ή κρίση στις σχέσεις των ηγεμόνων τής Μολδοβλαχίας μέ το περι
βάλλον του οικουμενικού πατριαρχείου. "Ισως λοιπόν ό Μπασαράμπας 
επιζητεί νά ένισχύσει το οπλοστάσιό του μέ την γνώση των όπλων πού 
διαθέτει ό ((αντίπαλος)) καί βεβαίως νά κατανοήσει την υφή, την έμβέλεια 
καί την αποτελεσματικότατα τού άφορισμοΰ. Συγχρόνως βέβαια ό ήγε- 
μόνας αύτός άποκτά καί ένα εργαλείο φτιαγμένο μάλιστα άπο άξια έκ- 
κλησιαστικά χέρια το όποιο άποφαίνεται ότι δεν πρέπει ή έκκλησία νά 
άφορίζει τούς ηγεμόνες ή, μέ άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι ή έκκλησία δέν 
πρέπει νά συγκρούεται μέ τούς άρχοντες άπο τούς οποίους έν τέλει έξαρ- 
τάται.

Βεβαίως το έργο αύτό ποτέ δέν είδε το φως τής δημοσιότητας καί 
το γεγονός αύτό δέν πρέπει νά περάσει απαρατήρητο. Πέραν των άλλων 
εμποδίων πού ενδέχεται νά συνάντησε ή έκδοσή του καί ή διάσωσή του 
υπό την μορφή τριών μόνο χειρογράφων, ό ρηξικέλευθος συμβιβασμός πού 
προτείνεται κατά τρόπο επίσημο άπό τόν Χρύσανθο δέν είναι άπό τά πράγ
ματα πού μπορούν νά φθάσουν ώς τά πιεστήρια τού τυπογραφείου. "Αλ
λωστε, όπως είπαμε, καί ή χειρόγραφη παράδοσή του δέν είναι μεγάλη. 
Προεκτείνοντας μάλιστα τόν συλλογισμό μας αύτό δέν πρέπει νά άπο- 
κλείσουμε τήν πιθανότητα ότι άκριβώς οί θέσεις αυτές είναι ή αιτία πού 
ωθούν τόν άντιγραφέα τού χειρογράφου τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας νά 
διακόψει τήν άντιγραφή του άκριβώς στό σημείο έκεϊνο τού χειρογράφου 
άπό όπου άρχίζουν νά γράφονται οί απόψεις τού Χρύσανθου γιά τήν άπο- 
φυγή τής επιβολής τού άφορισμοΰ έναντίον τών αρχόντων.

12. Hurmuzaki, Documente privitoare Românilor..., τ. 14.1, Βουκουρέστι 
1915, σ. 305-311, όπου γράμμα τοϋ οικουμενικού πατριάρχη Καλλινίκου Β' προς 
τον ήγεμόνα Κωνσταντίνο Μπασαράμπα. Ό πατριάρχης ζητά άπό τό περιβάλλον 
τοϋ Σερμπάν Καντακουζηνοϋ άποκατάσταση τής οικονομικής ζημιάς πού ύπέστη ή 
Έκκλησία έξαιτίας τοϋ νεκρού πιά Σερμπάν προκειμένου νά λυθεί ό άφορισμός.



Τό χειρόγραφο «περί άνεξιθρησκείας» 
του Ευγένιου Βούλγαρη

(Πρόδρομη άνακοίνωση)

ΜΑΡΙΑ A. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οταν στά τέλη τού ’Οκτωβρίου 1991, τρεις μέρες πριν φύγει γιά το κα
θιερωμένο ταξίδι, στο Παρίσι —πού δυστυχώς ήταν το τελευταίο του—■ 
έπισκέφθηκα τον Κ. Θ. Δημαρά γιά νά μέ συμβουλεύσει ποιος Οά μπορού
σε νά μέ βοηθήσει πάνω σ’ ένα θέμα σχετικά μέ τη μελέτη μου —γιατί 
δέν τολμούσα, επειδή δέν ήθελα, νά προσθέσω στον ’ίδιο μία άκόμη άπα- 
σχόληση— είχα την άπρόσμενη τύχη νά τον ακούσω νά μοΰ λέει: «μά ό 
Δημαράς» καί τη μεγάλη χαρά νά βρεθώ καί πάλι, δπως παλαιότερα δταν 
είχα τήν τιμή καί τήν τύχη νά δουλέψω κάτω άπό την έποπτεία του στη 
Σορβόνη, μπροστά στον πάντοτε νεανικό ένθουσιασμό καί το πάθος πού 
τον διέκριναν καθώς καί στή διαύγεια καί τύ πνευματικό του σφρίγος. 
Αύτή ή τελευταία ανάμνηση κοντά στις άλλες μ’ έ'κανε νά νιώσω τήν ανάγ
κη νά είμαι σήμερα εδώ γιά νά τιμήσω καί εγώ τον μεγάλο αυτό δάσκαλο, 
ερευνητή καί πνευματικό πατέρα πολλών.

Πριν άρχίσω τήν παρουσίαση τού θέματός μου, επιθυμώ νά ευχαρι
στήσω ιδιαίτερα άπύ αύτή τή θέση τον καθηγητή κ. ’Άλκη ’Αγγέλου, 
γιατί έκεϊνος μοΰ είχε προτείνει ν’ άσχοληθώ μ’ αύτύ τύ χειρόγραφο.

Πρόκειται λοιπόν, δπως άναφέρεται καί στο πρόγραμμα τού συνε
δρίου, γιά τύ χειρόγραφο περί άνεξιθρησκείας τού Εύγένιου Βούλγαρη. 
'Ο πλήρης τίτλος του είναι: «Σχεδίασμα περί της άνεξιθρησκείας ήτοι 
περί της εύλογου άνοχής τών έτεροθρήσκων». Σώζεται ανάμεσα στά χει
ρόγραφα τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ αριθμό 1332. 'Ο Α. Σακελλίων 
δίνει μιά σύντομη περιγραφή τού έργου1 καί σημειώνει σέ παρένθεση δτι 
’ίσως είναι τού Εύγένιου Βούλγαρη. Άποτελεΐται άπύ 109 φύλλα διαστά
σεων 0,25 X 0,20 καί περιέχει δύο έργα τού Βούλγαρη: τό «Σχεδίασμα 
περί τής άνεξιθρησκείας» πού είναι οί σκέψεις του πάνω σ’ αυτήν καί ενα 
υπόμνημα πού άπευθύνεται «Τώ εύγενεστάτω καί έξοχωτάτω κυρίω Ά- 
λεξίω Ίωαννίδη Μουσσίνω Πουσκίνω τώ έν τή ίερα καί άγιωτάτη Συνό- 1

1. I. καί Α. Σακελλίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης τής 'Ελλάδος, ’Αθήνα 1892, σ. 241.
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δω...» πού άναφέρεται στο σχίσμα ανάμεσα στην ανατολική καί τή δυτική 
Εκκλησία. 'Η αρίθμηση των φύλλων γίνεται μέ άραβικούς αριθμούς καί 
το «Σχεδίασμα», πού αποτελεί άντικείμενο μελέτης μου, φτάνει μέχρι το 
φ. 60. Στά φφ. 58-60 ό συγγραφέας παρεμβάλλει ένα παράρτημα, δπως 
τύ ονομάζει ό ’ίδιος, περί του πάπα ’Ιουλίου του ΙΙου, στο όποιο άλλωστε 
μάς παραπέμπει δταν στο φ. 57 άναφέρεται στον πάπα αύτόν, σημειώ- 
νοντάς το μέ τρεις άστερίσκους (***).

Το χειρόγραφο δεν έ'χει καμία ένδειξη χρονολογίας ούτε καί τόπου. 
Έξ άλλου πρέπει νά τονίσω δτι τύ χειρόγραφο αύτύ δεν είναι γραμμένο μέ 
τύ χέρι του Βούλγαρη καί δτι δέ μάς δίνεται καμία πληροφορία σχετικά 
μέ τον γραφέα. Ή μόνη δυνατή πιστοποίηση είναι δτι τόσο ή γραφή δσο 
καί οί διαστάσεις καί ή ποιότητα του χαρτιού αύτοΰ τού χειρογράφου είναι 
δμοιες μ’ έκεϊνες τού Δοκιμίου τού John Locke An Essay concerning 
the Human Understanding πού μετέφρασε ό Βούλγαρης καί βρίσκεται 
στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη μέ άρ. 1333. Ό καθηγητής κ. ’Άλκης ’Αγγέλου 
έχει μελετήσει το τελευταίο αύτύ χειρόγραφο καί έχει δημοσιεύσει τήν 
άντίστοιχη μελέτη στήν Άγγλο ελληνική Επιθεώρηση τύ 1954.2

Τύ χειρόγραφο πού μάς άπασχολεϊ εδώ είναι άνέκδοτο. "Οπως είπα 
καί πρίν, δέν ύπάρχει καμία άναγραφή, άναφορά ή ένδειξη σχετικά μέ τύ 
ονομα τού γραφέα. Στο τέλος δμως τού κειμένου ό γραφέας αυτός σχη
μάτισε ένα κόσμημα. Νά είναι άραγε ένας τυχαίος κομψός τρόπος γιά νά 
κλείσει τύ κείμενο ή μήπως κρύβει κάποιο δνομα; Μέχρι τώρα δέν έχω 
μπορέσει νά δώσω άπάντηση στο ερώτημα αυτό. 'Ωστόσο ό κ. Δημήτρης 
Γ. Άποστολόπουλος στήν άνακοίνωσή του στή «Διεθνή Επιστημονική 
Συνάντηση Ζητήματα 'Ιστορίας των Νεοελληνικών Γραμμάτων άφιερω- 
μένη στον καθηγητή Κ. Θ. Δημαρά» πού οργάνωσε ό Τομέας Μεσαιωνι
κών καί Νέων Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στή Θεσσαλονίκη τύ Μάιο τού 1990, παρουσιάζοντας τύ χειρόγραφο «Πο
λιτική Σχέδη» τύ όποιο άποδίδει στον Σέργιο Μακραΐο —μαθητή τού 
Βούλγαρη ας μήν το ξεχνάμε—, μάς έξηγεί πώς ό κολοφώνας τού δοκιμίου 
αύτοΰ κρύβει ένα δνομα γραμμένο μέ μονοκονδυλιά καί άνάποδα, εκείνο τού 
Σέργιου.3 Θεωρώ δτι τόσο ή γραφή αύτοΰ τοΰ κειμένου δσο καί το κό
σμημα δνομα-ύπογραφή τοΰ Σέργιου έχουν κάποιες ομοιότητες μ’ εκεί
να τοΰ περί άνεξιθρησκείας, οί οποίες όμως, τουλάχιστον σ’ αύτύ το στά

2. Α. ’Αγγέλου, «Πώς ή νεοελληνική σκέψη έγνώρισε τό Δοκίμιο τοΰ John 
Locke», Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, 7 (1954), 128-149.

3. Δ. Γ. ’Αποστολόπουλος, «'Ένα δοκίμιο Πολιτικής τοΰ 1768», Ζητήματα 
Ιστορίας των Νεοελληνικών Γραμμάτων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 81-87, ιδίως 81-83.
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διο τής μελέτης μου, δέ μου επιτρέπουν νά διατυπώσω την όποιαδήποτε 
γνώμη περί τοϋ αν πρόκειται για τον ίδιο γραφέα ή οχι.

Αύτό πού μέ ώθησε ν’ άσχοληθώ μέ τη μελέτη αύτοΰ του χειρογρά
φου, τοϋ οποίου άνέφερα πιο πάνω τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, είναι ή 
σύγκριση πού έκανα μέ τήν έκδοση του 1768 τοϋ ίδιου αύτοΰ έργου τοϋ 
Βούλγαρη. ’Άλλες εκδόσεις όμοιες μ’ αυτήν είναι ή τοϋ Γ. Αίνιάνος, Συλ
λογή ανεκδότων συγγραμμάτων τοϋ αοιδίμου Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως, 
2 τόμ., ’Αθήνα 1838, καθώς καί έκείνη ύπύ Νεκταρίου Κεφαλά, ’Αλεξάν
δρεια, I. Κ. Λαγουδάκης, 1890, σ. 160.

Κατά τή διάρκεια τής διαμονής του στή Γερμανία ό Βούλγαρης έπι- 
δόθηκε στήν έκδοση των έργων του. Άς θυμηθούμε ότι το Σχεδίασμα 
περί άνεξιθρησκείας έκδόθηκε ως συμπλήρωμα στο Περί των διχονοίων 
των εν ταΐς εκκλησίαις της Πολωνίας δοκίμων ιστορικόν καί κριτικόν, 
το 1768, στή Λιψία (ωστόσο ό τόπος έκδοσης δεν άναφέρεται στήν πρώ
τη σελίδα).4 ’Εδώ θέλω νά τονίσω ότι δεν πρέπει ν’ αγνοούμε τήν εξαιρε
τική σημασία πού έχει αυτό το Σχεδίασμα γιά τήν εξέλιξη τόσο τής σκέ
ψης όσο καί τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί ειδικότερα θέλω νά έπι- 
μείνω στο γεγονός ότι μέ το δοκίμιό του περί άνεξιθρησκείας ό Βούλγα
ρης όχι μόνο είσήγαγε μία φιλοσοφική ιδέα άλλά προίκισε τον Ελληνι
σμό μ’ έναν όρο πού έλειπε άπό τό ελληνικό λεξικό μέχρι τή χρονολογία 
1768, όταν εκείνος τόν έπλασε γιά νά μπορέσει νά καλύψει τήν έννοια τής 
άνεξιθρησκείας. Είχε ήδη εισαγάγει τόν όρο «δοκίμιο» πεπεισμένος, χωρίς 
άμφιβολία, γιά τήν αναγκαιότητα των νεολογισμών στήν κίνηση τών ιδεών 
τής εποχής. Τοϋ άρεσε νά πλάθει νέες λέξεις γιά νά συμβάλλει στόν εμ
πλουτισμό τής τότε σχετικά πτωχής λόγιας ελληνικής γλώσσας, προ
σπαθώντας νά μεταφέρει στή γλώσσα μας έννοιες άπό τή Δύση μέ τις ό
ποιες είχε έξοικειωθεΐ άπό τήν εκεί διαμονή του καί τήν επαφή του μέ τό 
λόγιο περιβάλλον της. Άπό τις διάφορες λέξεις-όρους πού έπλασε ό Βούλ
γαρης άλλες καθιερώθηκαν, άλλες όμως δέν είχαν τήν ίδια τύχη. Ειδικό
τερα ό όρος ανεξίθρησκε ία όχι μόνον μπήκε στή γλώσσα μας άλλά καί 
συνέβαλε στή διατύπωση τών άτομικών έλευθεριών άπό τό πρώτο κιόλας 
σύνταγμα τής χώρας μας. "Ενα άλλο πράγμα πού δέν πρέπει έπίσης ν’ ά- 
γνοοΰμε είναι τό τί σημαίνει τό νά προβεΐ ένας κληρικός στή σύνταξη ένός 
τέτοιου δοκιμίου σέ μία εποχή κατά τήν οποία ή εκκλησία άποτελεί συν
τηρητική δύναμη μέ μεγάλη επιρροή καί επιβολή. Μοιάζει μέ επανάστα
ση καί ίσως μέ αίρεση. 'Ο Βολταΐρος είναι μάλλον ό ύπεύθυνος γι’ αύτό:

4. Ε. Legrand, Bibliographie hellénique - XVIII, τ. Β', Παρίσι, Garnier 
frères, 1928, άρ. 691, σ. 86-89.



Ε.Β.Ε. 1332, <ρ. 59ν.
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είναι ή περίοδος πού βρίσκουμε τον Βούλγαρη έγκαταστημένο στή Γερ
μανία καί επηρεασμένο άπύ τίς ιδέες καί τίς πνευματικές αναζητήσεις τοΰ 
δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού καί κυρίως άπύ τον Βολταϊρο καί τον 
άντικληρισμό του.

Το Δοκίμιο περί των διχονοίων των εκκλησιών τής Πολωνίας τοΰ 
Βολταίρου ήταν το κέντρισμα γιά τον Βούλγαρη να συντάξει το δικό του 
δοκίμιο περί άνεξιθρησκείας· το βεβαιώνει καί ό ίδιος στην εισαγωγή του 
καί δικαιολογείται λέγοντας ότι τοΰ φαινόταν «εύλογον καί άναγκαΐον» 
νά προσθέσει στή βολταιριανή έ'κδοση το δικό του δοκίμιο. Εξάλλου στον 
έπίλογο τής μετάφρασης τοΰ έ'ργου τοΰ Βολταίρου, ό Εύγένιος παραπέμ
πει τον άναγνώστη στο δικό του «σχεδίασμα» γιά ν’ άντιληφθεΐ, όπως 
λέει, «ποιος είναι τής τοιαύτης ’Ανοχής ό εύλογος όρος καί το μέτρον το 
δίκαιον».

Δεδομένου ότι το κείμενο πού παραδίδει το χειρόγραφο δεν συμπί
πτει με έκεϊνο τής έκδοσης τοΰ 1768, έχουν ν’ άντιμετωπισθοΰν πολλά 
προβλήματα γιά τά όποια, άφοΰ δεν μπορώ νά σχηματίσω μία ικανοποιη
τική υπόθεση, θά δοκιμάσω νά τά σκιαγραφήσω. Καί πρώτα πρώτα ας 
εξετάσουμε τή χρονολογία κατά τήν οποία ό γραφέας μάς έδωσε το κεί
μενο αυτό. "Οπως είπα καί πιο πάνω, δεν έχουμε καμία χρονολογική έν
δειξη. Γράφτηκε πρίν ή μετά τήν έκδοση τοΰ 1768; Το γεγονός ότι το χει
ρόγραφο είναι μεγαλύτερο καί πληρέστερο άπύ τήν έκδοση μέ κάνει νά υιο
θετήσω δύο πιθανότητες: ή αυτό το χειρόγραφο υπήρξε ή πρώτη μορφή τοΰ 
δοκιμίου πρίν έκδοθεΐ —καί όπως συμβαίνει συχνά μέ τίς έκδόσεις το με
τέτρεψαν βγάζοντας ή αλλοιώνοντας ορισμένα κείμενα— ή, αλλιώς, μπο
ρεί νά θεωρηθεί ώς το προσχέδιο μιας νέας, αναθεωρημένης καί έμπλου- 
τισμένης έκδοσης. Το όνομα τοΰ γραφέα ή ό τόπος θά μπορούσε νά μάς 
βοηθήσει ν’ άποδώσουμε έστω κατά προσέγγιση μία χρονολογία σ’ αύτύ 
το χειρόγραφο, αλλά όπως έχω ήδη πει δέ μάς δίνονται. Παρ’ δλ’ αυτά, 
ό τρόπος τής γραφής μέ τά συνδεόμενα γράμματα κάθε λέξης ανάγεται 
στά τέλη τοΰ 18ου καί τίς αρχές τοΰ 19ου αιώνα καί παρουσιάζει επιδρά
σεις άπύ τή ρωσική γραφή, όπως άναφέρεται καί άπύ τον καθηγητή κ. Α. 
’Αγγέλου. Αύτύ μάς πάει στήν έποχή πού ό Βούλγαρης άποσύρεται στήν 
Πετρούπολη καί άσχολεΐται μέ τήν ταξινόμηση καί έκδοση τών έργων του. 
Είναι ή έποχή πού οί Ζωσιμάδες φροντίζουν —κατά τά τελευταία δέκα 
χρόνια τής ζωής τοΰ Βούλγαρη— γιά τήν έκδοση όλων τών βιβλίων του, 
ϊσως καί χωρίς νά το θέλει ό ’ίδιος —κατά τον Κούμα ίσως δέ θά ’πρεπε 
νά γίνει αυτή ή έκδοση γιατί πολλά άπ’ αύτά τά θεωροΰσε ήσσονος σημα
σίας καί προϊόντα αδύνατων γεροντικών συλλογισμών. Γνωρίζουμε ότι ή
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δράση του Βούλγαρη είχε έξασθενήσει κατά τά τελευταία χρόνια τής 
ζωής του5 καί γι’ αύτό είχε προσλάβει γραφέα, κάτι πού συχνά συνέβαινε 
τότε. Σ’ αύτή τήν περίπτωση ό γραφέας ήταν "Ελληνας ή ξένος ορθόδο
ξος πού γνώριζε ελληνικά; Μήπως υπήρξε μαθητής του Βούλγαρη στη 
Ρωσία; αν δχι, που έ'γραψε αυτό το έ'ργο; Οί άπαντήσεις σ’ αύτά τα ερω
τήματα, μιά καί δεν έ'χουμε κανένα στοιχείο ή ένδειξη, δεν μπορούν νά 
μας οδηγήσουν σε κάποια ασφαλή θέση.

"Ας άφήσουμε δμως κατά μέρος τά έρωτηματικά καί τίς υποθέσεις 
καί ας δούμε τά ζητήματα πού άνακύπτουν άπύ τήν έξέταση αύτοΰ καθ’ 
εαυτού τού χειρογράφου. Αύτά είναι δύο ειδών: τά τεχνικά, δηλαδή τά 
προερχόμενα άπύ τή συντήρηση καί το χαρακτήρα τής γραφής, καί εκεί
να τά καθαρά φιλολογικά.

Θ’ ασχοληθούμε έδώ λοιπόν μέ καθένα άπ’ αυτά χωριστά. Πράγματι 
ή άνάγνωση καί στή συνέχεια ή αντιγραφή τού κειμένου παρουσιάζει με
γάλες δυσκολίες, καί αύτύ γιατί το χειρόγραφο έχει ύποστεί φθορές. Οί 
αλλοιώσεις τού χαρτιού καί το ξεθώριασμα τού μελανιού άπύ το χρόνο 
καί τή χρήση κάνουν τήν προσπάθεια πολλές φορές αδύνατη. "Οσο γιά 
τον τρόπο τής γραφής, καλλιεπή, αν θέλετε, πολύ συχνά σέ φέρνει αντι
μέτωπο μέ προβλήματα «αποκρυπτογράφησης». Δηλαδή αύτά πού είναι 
συνδεδεμένα μέ τά παλαιογραφικά στοιχεία γενικά κι έκεϊνα πού έχουν 
νά κάνουν μέ τον προσωπικό γραφικό χαρακτήρα τού γραφέα. Ή διασά
φηση αύτών των προβλημάτων θά μας έξασφάλιζε μία ευκολότερη προ
σέγγιση τού κειμένου αυτού.

Το φιλολογικό πρόβλημα είναι το κυριότερο σημείο τής έρευνάς μου, 
ή οποία άσχολεΐται μέ τή μελέτη των διαφορών πού υπάρχουν άνάμεσα 
στο κείμενο τής έκδοσης καί έκεϊνο τού χειρογράφου. Το ενδιαφέρον μου 
επικεντρώθηκε σ’ αυτές τίς διαφορές, τίς όποιες χώρισα σέ τρεις κατηγο
ρίες: εκείνες τής αλλοίωσης, τής προσθήκης καί τής αφαίρεσης. ’Ήδη στο 
επίπεδο τής γενικής δομής τού κειμένου παρατηρούμε δτι ή έκδοση περι
λαμβάνει 8 μέρη άναγνωρίσιμα άπύ τή γνωστή τυπογραφική ένδειξη, 
δηλ. το σημάδι τής παραγράφου «§» πού άκολουθεΐται άπύ ένα γράμμα 
κεφαλαίο τού άλφάβητου, ένώ το χειρόγραφο άναπτύσσεται σέ 5 μέρη 
πού επιγράφονται: Μέρος Α... κτλ. Ή έκδοση άποτελειται άπύ 67 σελί
δες, το χειρόγραφο άπύ 120 (60 φύλλα).

Γιά νά δώσω μερικά παραδείγματα άπύ τήν κάθε κατηγορία διαφο
ρών πού εξετάζουμε, σέ σχέση μέ τίς προσθήκες θά άνέφερα ήδη τήν πρώ

5. Κ. Άσώπιος, Τοϋ Ροδοκανακείου φιλολογικού διαγωνίσματος εκθεσις, ’Α
θήνα 1865, σ. 39.
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τη παράγραφο του χειρογράφου πού περιλαμβάνει 16 στίχους καί πού ή 
έκδοση δεν περιέχει καθόλου" αύτή αρχίζει άμέσως μέ τη δεύτερη παρά
γραφο. Το ΐδιο συμβαίνει σέ όλο τύ μήκος τού κειμένου, όπου βλέπουμε 
λέξεις ή σειρές ολόκληρες ή καί σελίδες, όπως άπύ τη σελίδα 13 ώς τη σε
λίδα 23, νά έχουν προστεθεί κτλ.

"Οσον άφορά στίς άλλοιώσεις, παραθέτω μία άπ’ αύτές πού άκούγε- 
ται σάν παιχνίδι λέξεων. Διαβάζουμε στο χειρόγραφο: «πολλά πλησίον 
γειτονεύει, το καί τούτο καί κείνο, είς τύ εΐτε τούτο εΐτ’ εκείνο" καί ούδέ 
πολύ μακράν άπύ τούτου απέχει, τό: μηδ’ εκείνο, μηδέ τούτο όταν ό λόγος 
είναι περί σεβάσματος».

Καί στην έκδοση: «πολλά πλησίον είναι εις τό, είτε τούτο, είτ’ εκεί
νο" Τό, καί τούτο κ’ εκείνο, όταν ό λόγος είναι περί σεβάσματος».

Καί άλλοΰ στο χειρόγραφο: «όχι πώς αυτοί επαγγέλλονται νά είναι 
παντελώς άθρησκοι, τουτέστι νά μη κρατούν ούδεμίαν θρησκείαν άλλ’ ότι 
έδειχναν πώς ένόμιζον σχεδόν επίσης τάς πάσας άποδεκτάς».

Καί στην έκδοση: «οχι πώς αυτοί δεν έσεβάζοντο τάχα τινά θρη
σκείαν, άλλ’ ότι είχαν επίσης τάς πάσας άποδεκτάς».

Τέλος δέ, ένα παράδειγμα άφαίρεσης μπορούμε νά παρατηρήσουμε 
στη φράση τού χειρογράφου: «ίσως, όνομάζομεν άνεξιθρησκείαν», πού 
στην έκδοση εμφανίζεται ώς: «ίσως ήμποροΰμεν νά όνομάσωμεν Άλεξι- 
θρησκείαν».

Προσπάθησα νά σάς εκθέσω μ’ αύτή την άνακοίνωση μερικά άπύ τά 
προβλήματα τά όποια άντιμετωπίζω στην άνάπτυξη τής μελέτης μου, 
καθώς δεν θά μπορούσα νά σας δώσω, σέ μία τόσο σύντομη ομιλία, πιο 
άναλυτική εικόνα τού τί άντιπροσωπεύει τύ «Σχεδίασμα περί τής Άνε- 
ξιθρησκείας», ποιές είναι οί πηγές του καί οί επιδράσεις τής Δύσης πάνω 
στον Βούλγαρη. 'Η σημερινή παρουσίαση έχει, όπως είναι φυσικό, περι
ορισμένο χαρακτήρα, έλπίζω, όμως, νά κατάφερα νά δώσω τουλάχιστον 
τύ περίγραμμα τού θέματος καί τών προβλημάτων του.

Γιά τη διαχρονική, πάντως, σπουδαιότητά του, τού θέματος δηλαδή 
τού «Σχεδιάσματος» τού Βούλγαρη καί πού είναι ή άξια τής άνεκτικό- 
τητας, επιτρέψτε μου, πρίν τελειώσω, ν’ άναφέρω εδώ ότι ένώ όλοι νομί
ζουμε ότι είναι ένα, δεδομένο, στοιχείο τών πολιτιστικών μας κατακτή- 
σεων, εντούτοις βλέπουμε στίς μέρες μας, καί μάλιστα όχι τόσο μακριά 
μας, ότι ή άρχή αύτή, τρεις αιώνες μετά τή διακήρυξή της, δέν έχει περά
σει στίς πνευματικές άξιες πού στηρίζουν τίς διεθνείς σχέσεις καί βοηθούν 
στήν άλληλοκατανόηση τών λαών. ’Έτσι παρακολουθούμε τύ φανατισμό 
καί τή μισαλλοδοξία νά οδηγούν λαούς σέ θρησκευτικούς πολέμους, άκό-
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μη καί έμφύλιους. '0 Ναγκίμπ Μαχφούζ, δταν τον ρωτούν τί θά έ'λεγε 
στο θεό άν τον συναντούσε μετά θάνατον, άπαντά: «ότι ό άγώνας γιά τή 
δημοκρατία δεν είναι ενάντιος στο νόμο του». Γιά τον Μαχφούζ, «ή αν
θρώπινη ζωή είναι ατελής, άντιφατική- οί γυναίκες, το κρασί, οί ανθρώ
πινες σχέσεις, ή έλευθερία τής σκέψης αντιπροσωπεύουν γιά την άγνοια 
των φανατικών το δψιστο κακό. Είναι κρίμα».

Καί είναι φαίνεται καί σήμερα απαραίτητες οί προσπάθειες γιά ενα 
νέο διαφωτισμό, γιά νά φωτισθοΰν τά πνεύματα καί οί καρδιές των λαών 
καί νά βοηθηθοΰν νά βρουν ειρηνικούς δρόμους στίς διαφορές τους.

Είναι τοϋτο μιά δικαίωση οχι μόνον δλων δσοι άνοιξαν το δρόμο της 
διαφώτισης άλλά καί δλων δσοι τον εμπλούτισαν καί τον δίδαξαν καί στο 
σημείο αύτό τελειώνω, δπως άρχισα, μέ τή σκέψη στή μνήμη ενός μεγά
λου άπ’ αύτούς, του Κωνσταντίνου Δημαρά.
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Περί αγίων, εικόνων καί θαυμάτων

Εις τόν Φιλόσοφον Νεύτωνα 
έκ τοϋ ’Αγγλικού μεταφρασθέν

Φύσιν, Θέαμά τε τής δ’ ερεβεννή νΰξ έκάλνπτε. 
Νεϋτον «σ’, είπε Θεός, καί φάος έξεφάνη.

(’Από τό άνέκδοτο ιδιόγραφο πόνημα τοϋ Ευγένιου 
Βούλγαρη: Κύκλος Ποιητικών Άθυρματίων)1

ò 1760 ό Εύγένιος Βούλγαρης βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. 
’Έχει τερματίσει οριστικά τίς σχέσεις του μέ την Άθωνιάδα- μέ κάποια, 
βέβαια, πικρία, δπως τουλάχιστον την εκδηλώνει αρκετά χρόνια άργό- 
τερα, δταν βρίσκεται έγκαταστημένος για καλά στην Ρωσία κα'ι μετα
φράζει τά Γεωργικά τοϋ Βιργίλιου (1786). «'Ο δέ τοι ’Άθως, το έν 
Μακεδονία δρος», γράφει σέ κάποιο σχόλιο τής μετάφρασής του, «δ πάσίν 
έστιν γνωριμώτατος, ήμΐν δέ ποτέ καί συνήθης. Οι και σχολήν έκεΐσε τινά 
(ήν Άθωνιάδα καλεϊν έχαίρομεν) πολλοΐς μέν άγώσιν, άπλέτοις δέ πόνοις 
καί καμάτοις, οός διά πενταετίαν άνέτλημεν, καί έπέκεινα, συστήσαι 
σπουδάσαντες, μάτην έκοπιάσαμεν».1 2 Στον ίδιο χρόνο μέσα, καί μέ ημε
ρομηνία 2 Φεβρουάριου, κάποιος Pierre Leclerc (Πέτρος Κλαίρκιος, 
κατά Βούλγαρη) άπύ το Άμστερνταμ, διάκονος τής Ροδομαγηνσίας 
Εκκλησίας, δπως υπογράφεται, καθολικός ίανσενίτης, άπευθύνεται προς 
τον Βούλγαρη καί τον πληροφορεί δτι έχει έρθει σέ άντιπαράθεση προς 
τούς άλλους καθολικούς, επειδή υποστηρίζει τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία. 
Καί συμπληρώνει: «Εις πολλάς των τοιούτων ένστάσεων τούς έπληρο- 
φόρησα, άλλ’ δμως υπολείπεται μία έτι δυσκολία, τήν όποιαν πολύ έπό-

1. Ε.Β.Ε., άρ. 1160 (γ'), κατά τον Κατάλογο τοϋ Σακκελίωνα. Το δίστιχο 
(επιτάφιο επίγραμμα για τόν Σέρ Isaac Newton) πού άνήκει στον Άγγλο ποιητή 
Alexander Pope (1688-1744) εχει ώς έξης:

Nature and Nature’s laws lay hid in night.
God said 'Let Newton be!’ and all was light.

2. Βλ. πρόχειρα, Άλκης ’Αγγέλου, Των Φώτων, 1988, σ. 127.
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θουν νά διαλύσω μέ επιχειρήματα σαφή... Αΰτη έστίν ή δυσκολία: 'Η Εκ
κλησία (λέγουσι) των Γραικών ούτε αγίων, ούτε τεραστίων [=θαυμάτων] 
απολαύει, έξ δτου γε το σχίσμα τήν αρχήν εσχεν (ή διά άλλων ρημάτων)· 
έξ ού οΐ Γραικοί τής των Λατίνων ’Εκκλησίας άπεστάτησαν, έγκαταλεί- 
φθησαν παρά Θεοΰ τοΰ έν τή κοινωνία αύτών, έξ έκείνου του καιρού ούτε 
άγιους τινάς άναδείξαντος, ούτε θαύματα δλως έκτελέσαντος. 'Η γάρ ά- 
γιότης καί ή των θαυμάτων δόξα γνωρίσματά είσι τής καθολικής ’Εκκλη
σίας αδιαχώριστα».3

'Ο Leclerc μέ την συμπεριφορά του αυτή είχε δυσαρεστήσει, φαί
νεται, τις έκκλησιαστικές αρχές, οί όποιες καί τον έξόρισαν στην ’Ολλαν
δία, δπου ζεΐ άπό το 1738. 'Ο λόγος λοιπόν γιά τον όποιον έπιστέλλει 
στον Βούλγαρη είναι «ΐνα φροντίσητε νά μοί στείλητε μαρτυρίας βεβαίας, 
δι’ ών ήθελεν γένει φανερόν, δτι, ούτε άγιοι ούτε θαύματα έλειψαν μεταξύ 
υμών, τουτέστιν έν τή κοινωνία τής τών Γραικών Εκκλησίας, έξ αρχής 
τών διαφωνιών τών μεταξύ Γραικών καί Λατίνων, άχρι τοΰ παρόντος». 
Καί στην συνέχεια γίνεται άκόμη σαφέστερος: «’Αρκεί νά μέ πέμψωσι 
τό καλανδάριον τών άγιων, οδς ό Θεός διελάμπρυνεν έν θαύμασιν, εΐτε 
ζώντας εΐτε καί μετά θάνατον, άρχόμενοι άπό τοΰ ια' αΐώνος έ'ως τοΰ πα
ρόντος, έπισημειούμενοι τήν αύτών ήλικίαν, τό έτος έν ώ προς Κύριον 
έξεδήμησαν, τήν κατάστασιν ενός έκάστου άγιου, καί τελευταίου τον τό
πον ένθα τά άγια αύτών λείψανα άναπαύονται. ’Εν τούτοις δεν θέλει εισθαι 
έξω τοΰ σκοποΰ νά μοί δώσουν καί τά ονόματα έκείνων, ών τά σώματα 
ακέραια διέμεινον καί άδιάφθαρτα έως εις τούς παρόντας καιρούς».4 Τέ
λος, σέ δ,τι άφορά στά θαύματα, διατυπώνεται ανάλογο αίτημα: «’Ανάγ
κη είναι πρώτον νά δηλωθή ή ήλικία τοΰ ίαθέντος, δεύτερον τό είδος καί 
ή διαμονή τοΰ νοσήματος, τρίτον νά είσαχθώσι βέβαιαι τινές μαρτυρίαι 
εις πίστωσιν τοΰ τοιούτου νοσήματος, αί δέ μαρτυρίαι αδται πρέπει νά εί
ναι τών ιατρών ή τών χειρουργών ή τίνος άλλου υποκειμένου αξιόπιστου· 
τέταρτον νά προστεθώσιν αί περιστάσεις τής τοιαύτης ιάσεως· πέμπτον 
νά έπαχθώσι καί τινες μαρτυρίαι εις βεβαίωσιν δτι ή τοιαύτη θεραπεία 
έγινε διά θαύματος τοΰ αύτοΰ άγιου».5

"Ομοια έπιστολή ό Leclerc προόριζε καί γιά τά ’Ορθόδοξα Πατριαρ
χεία τής ’Ανατολής. Στον Βούλγαρη άπευθύνεται προσωπικά «ως διδά
σκαλον τοΰ έν τώ ’Όρει ’Άθωνος Σχολείου καί τοΰ θείου λόγου ίεροκή-

3. Μ. I. Γεδεών, «Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τών μεταξύ τών Εκκλησιών σχέ
σεων», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, Κωνσταντινούπολη 8 (1887-8), 371.

4. Αυτόθι, σ. 379.
5. Αυτόθι, σ. 379.
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ρυκα», κατά σύσταση κάποιου Χιώτη εμπορευόμενου στο ’Άμστερνταμ, 
όνόματι Λεωνή.6 'Η επιστολή είναι γραμμένη γαλλικά και ό ξένος ιερω
μένος παρακαλεΐ τον Βούλγαρη νά την μεταφράσει έλληνικά καί να την 
μεταβιβάσει στον Πατριάρχη ή σέ κάποιον επίσκοπο. 'Ο Βούλγαρης 
την μεταφράζει «εις πεπατημένον λεκτικόν», όπως χαρακτηρίζει την 
μεταγλώττιση ό Μ. I. Γεδεών, καί την υποβάλλει στο Πατριαρχείο. «Τό
τε βεβαίως», συμπληρώνει ό Γεδεών, «άνετέθη τω Κερκυραίω θεολογώ 
το προς την έπιστολήν άπαντήσαι».7 'Η απάντηση ήταν καί μακρά καί 
διεξοδική. "Εμεινε όμως άνέκδοτη, ανάμεσα καί σέ άλλα κείμενα του 
Βούλγαρη, καί έκδόθηκε άπό τον Άνδρέα Κορόμηλά μόλις το 1844 στήν 
Αθήνα μέ τον άκόλουθο τίτλο: 5Επιστολή Ευγένιον τον Βουλγάρεως 
προς Πέτρον τον Κλαίρκιον Περί των μετά το σχίσμα'Αγίων τής ’Ορθο
δόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας καί των γινομένων εν αυτή θαυμάτων. 
Ή έντυπη έπιστολή απλώνεται σέ 115 σελίδες μικρού σχήματος.

Γιά νά συντάξει ό Βούλγαρης τήν διεξοδική αυτή έπιστολική δια
τριβή έργάσθηκε συστηματικά καί μέ θέρμη: «Πτηνός άντικρυς προς τούς 
ενταύθα λογάδας έ'σπευσα», γράφει, «όσοι τε των έξω, καί όσοι των εσω 
τού βήματός είσι, τού γένους τά κράτιστα, τοΐς μέν αύτοπροσώπως πα- 
ραστάς... τοΐς δέ, καί διά των σώντουτωνί γραμμάτων, άπερ έκδοτα άμε- 
λητί ποιήσαι έφρόντισα καί έκπυστα καί τοΐς πάσι ληπτά, επί το κοινή 
παρ’ ήμΐν καθεστός έν χρήσει καί πεζόν μετοχετεύσας της φράσεως, ώς 
αυτά σέ πεμπόμενα πιστώσεται τά αντίγραφα».8 'Ομολογεί όμως πώς ό 
λοιμός πού είχε ξεσπάσει έκείνη τήν εποχή στήν Πόλη τού έδυσκόλευσε 
τό έργο. Καί έπειδή, καταλήγει, αυτά τά ζητήματα, «ού ταΐς αύτόθεν 
έπιβολαΐς τής ψυχής, ουδέ νω άπλώς θεωρήμονί έστιν έπιλύσιμα, άλλάταΐς 
των άλλων μαρτυρίαις υπάγεται, καί ταΐς έξωτέραις λεγομέναις πίστεσι 
κρίνεται»,9 αναγκάζεται νά καταφύγει σέ δ,τι είχε πιο έτοιμο. ’Απαντάει 
όμως καί στά δύο ερωτήματα: καί γιά τούς άγιους καί γιά τά θαύματα. 
Στήν πρώτη περίπτωση προβαίνει σέ μιά χρονική παράθεση των μετά τό 
Σχίσμα Αγίων, καταγράφοντας καί τις πηγές του. Στό θέμα αύτό δέν θά 
σταθούμε- θά σταθούμε στό δεύτερο.

Προκειμένου λοιπόν γιά τά θαύματα, έχρησιμοποίησε δύο πηγές: 
«Τάς μέν εγγράφους έκ πολλών τε άλλων υπομνημάτων, καί μάλιστα εξ 
ών οί τά των είρημένων νεοφανών Αγίων παραδόντες τή ιστορία εις ήμάς

6. Αύτόθι, σ. 370.
7. Αυτόθι, σ. 394.
8. Έπιστολή, ΙΛ., σ. 6.
9. Αύτόθι, σ. 13.
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παρέπεμψαν... τάς δέ άγραφους έκ ιών καθ’ έκάστην εν τισι ναοΐς δι’ 
εικόνων τινών καί λειψάνων, κοινή τε κα'ι δημοσία περιθρυλλουμένων πα
ραδόξων, έν οΐς ό Θεός έστιν οδς των θεραπόντων αυτού διαφερόντως δο- 
ξάσαι ηύδόκησε».10 11 Παραθέτει λοιπόν δεκατρία θαύματα αρκετά αναλυ
τικά. Καί έδώ πάλι άπό τά θαύματα αυτά θά μάς άπασχολήσει κυρίως το 
δωδέκατο: είναι προσωπική του περίπτωση. ’Αξίζει όμως νά το έκθέσουμε 
μέ κάποια λεπτομέρεια.

Θά είχα νά παρατηρήσω, καταρχήν, ότι ή άφήγηση του Βούλγαρη 
δεν γίνεται άπό πρώτο χέρι. Ό συντάκτης τής έπιστολικής διατριβής με
ταγράφει απλώς έδώ, μέ μικροαλλαγές άσήμαντες ώς προς την ουσία, 
αύτούσιο σχεδόν το κείμενο μιας επιστολής πού είχε στείλει πρίν άπό ένα 
περίπου χρόνο στον Κωνσταντινουπολίτη γιατρό ’Ιωάννη Ρίζο Μανέ, 
παλαιό γνώριμο καί φίλο.11 Καί αυτή δεν είναι ή μόνη περίπτωση. Το δέ
κατο θαύμα προέρχεται καί αυτό άπό όμοια επιστολή μέ άνώνυμο άπο- 
δέκτη, Τω δεϊνι.12 Καί οί δύο λοιπόν αύτές επισημάνσεις μαρτυρούν, ότι 
ή έπιστολή τού Leclerc θά τον βρει έτοιμο καί τοποθετημένο άπέναντι 
στο σχετικό ερώτημα. ’Εξάλλου, έχει συνείδηση πώς ή προσωπική του 
κατάθεση θά ένισχύσει την σχετική θαυματολογική περιπτωσιολογία. 
«Άλλ’ εγώ καί το περί έμέ συμβάν διηγήσομαι τής Θεομήτορος θαύμα», 
άρχίζει, «μηδέν ύποστειλάμενος μήτις άφροσύνην έμοΰ καταγνοίη καί 
άνοιαν έπί τω διηγήματι- ούδέ γάρ περιαυτολογών εγώ, ή άλλως φανη- 
τιών, ώς άρα θείας τίνος έπισκέψεως καί αύτός άξιωθείην ό πολλής γέμων 
άναξιότητος».13 Ή προσωπική οδυνηρή περιπέτειά του ήταν έντελώς 
πρόσφατη καί οί σχετικές άναμνήσεις θά ήταν άρκετά νωπές. Συγκεκρι
μένα τώρα:

Τήν άνοιξη τού 1758, όταν διευθύνει άκόμη τήν Άθωνιάδα, άρρω- 
σταίνει ξαφνικά μέ πυρετό άπό μιά φλεγμονή πού δημιουργήθηκε στήν 
άριστερή του μασχάλη (φύμα, τύ άποκαλεϊ). 'Η φλεγμονή μεγαλώνει, 
σκληραίνει, άλλά δέν δείχνει νά ωριμάζει, ώστε νά μπορεί νά δεχθεί κά
ποια έπέμβαση γιά νά ξεσπάσει. Στο μεταξύ οί πόνοι μεγαλώνουν ώστε, 
«ουκ όρθιος έστάναι έχων, ού καθήσθαι, ούχ ύπτιος, ού πρηνής κεϊσθαι, 
ού πλαγίως έγκεκλίσθαι, ού καθεύδειν, ούκ άγρυπνεΐν».14 Γιατρός δέν

10. Αυτόθι, σ. 34.
11. Μ. I. Γεδεών, «Ευγενίου Βουλγάρεως Έπιστολή προς τον ιατρόν Ίωάννην 

Ρίζον Μανέ», Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 10 (1890), 162 κ.έ.
12. Ε.Β.Ε., κ. 2952, έπιστολή άρ. θ'.
13. ’Επιστολή, έ.ά., σ. 50-1.
14. Αυτόθι, σ. 52 κ.έ., έ'ως 56 δλες οί έπόμενες παραπομπές.
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υπάρχει στο ’Όρος γιά νά προσφύγει στην βοήθειά του, καί ούτε, εξάλλου, 
κρίνεται φρόνιμο στην κατάσταση πού ήταν να μετακινηθεί σέ πλησιό
χωρη εξω άπύ το ’Όρος περιοχή γιά ιατρική βοήθεια. Πληροφορείται 
όμως πώς στήν μονή Διονυσίου ζεϊ κάποιος Νικηφόρος, «μοναχός το 
σχήμα, νοσοκόμος τήν έπαγγελίαν», γιά τον όποιον υπήρχε ή φήμη πώς 
ήταν ειδικός σέ τέτοια αποστήματα. Ό Νικηφόρος τον περιποιείται με
τά γιατροσόφια τής εποχής: «χόρτα, ρίζας, φύλλα, οπώρας, στέατα, κο
χλίας χερσαίους, πλινθίας πεπυρακτωμένας, έλαια παντοΐα», καί τον 
παρηγορεΐ πώς καί μέ τήν βοήθεια τού Προδρόμου —«ή γάρ μονή επί τώ 
όνόματι τοϋ βαπτιστοϋ Ίωάννου γεραίρεται, οδ καί έκ τού ίεροΰ κρανίου 
τεμάχιον πλουτεϊ λείψανον»— θά θεραπευθεϊ. Ό Βούλγαρης εμψυχώνεται 
«ώστε καί επί τής κλίνης κατακείμενος, καί κακώς πάσχων, στιχουργεΐν 
όμως έπεβαλόμην ένταΰθεν τά χαριστήρια, έν 'Ηρωελεγείφ τω μέτρω 
οότως άντικρυς τήν αλλαγήν προφοιβάζων

’Εκ μ νπό μάλης οίδμα φυεν θνμοβώρον Ιΰται 
χεΙρ ή Βαπτιστοϋ χειρί Νικηφορίη.»

'Η κατάστασή του όχι μόνον δεν έβελτιώθηκε, αλλά χειροτέρεψε 
κιόλας. Ό Νικηφόρος τοϋ προτείνει χειρουργική έπέμβαση, «άλλά αύτός», 
παρατηρεί γιά τον εαυτό του ό Βούλγαρης, «τήν σιδηράν τοϋ γέροντος καί 
χεΐρα καί γνώμην άπεσεισάμην έντόνως, πυρ σιδήρω μή σκαλεύειν παρα- 
φάμενος, τουτέστιν (ώς εγώ τότε το Πυθαγόρειον έξεδεχόμην) άπόστημα 
το μήπω πέπον ήκιστα σιδηροτομεΐν». Σέ αυτήν τήν κατάσταση λοιπόν, 
καί άφοΰ έχουν περάσει δώδεκα μέρες πού νοσοκομεϊται στο μοναστήρι, 
ενα βράδυ σέ κατάσταση απελπισίας, όταν περιμένει πιά τον θάνατο, 
«τέλεον άπογνούς βοήθειας, προς αυτήν τήν μητέρα τής ευσπλαχνίας καί 
τοϋ ελέους όλος έτραπόμην τοΐς λογισμοΐς, καί ταύτην μόνην παρεϊναί μοι 
ιατρόν καθικέτευον, καί μετά ψυχής τω οντι συντετριμμένης έν όδυρμοΐς 
καί δακρύοις ώδήν τινα άνελαβόμην θρηνώδη καί πένθιμον». Καί στήν 
συνέχεια, άπευθυνόμενος στούς γύρω του, τούς παρακαλεΐ νά τον μεταφέ
ρουν στο παρεκκλήσι τής Παναγίας, όπου ύπήρχε μιά θαυματουργή εικό
να της, άπύ τήν εποχή όταν είχε πολιορκήσει ό Πέρσης Χοσρόης τήν 
Κωνσταντινούπολη. 'Η έπιθυμία του εκπληρώνεται καί ένας άπύ τήν 
άκολουθία του, ό άββάς Θεόκλητος Πολυείδης, ό γνωστός συντάκτης 
τοϋ ’Αγαθάγγελον, διαβάζει μιά Μεγάλη Παράκληση. 'Η συνέχεια όμως 
τής αφήγησης στο σημείο αυτό, πού παίρνει πιά δραματικό χαρακτήρα, 
πρέπον είναι νά γίνει αποκλειστικά άπύ τον Ευγένιο.

«’Εγώ δέ δι’ όλης τής ακολουθίας πενθών ήμην καί κλαίων τελευ-
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ταϊον δέ καί προ της θαυματουργού είκόνος πεσών, δάκρυσί τε κατέβρε- 
χον τουδαφος, καί τήν μητέρα του Θεοΰ θερμώς έπεκαλούμην, ίκέτευον, 
έλιπάρουν, μη περιιδεΐν με ούτως άθλίως διαφθειρόμενον, άλλά στήσαί 
μοι το κακόν δύναται γάρ δσα, άτε δη μήτηρ άληθής οδσα του τα πάντα 
ίσχύοντος" άλλ’ ώ των θαυμάσιων σου Δέσποινα! πώς έξείπω καί διγή- 
σομαι τήν ευσπλαχνίαν σου ήν εις έμέ έμεγάλυνας; ίσχύν τινα ζωτικήν έξ 
εκείνου, καί πνεύμα δυνάμεως άναλαβεΐν εδοξα, αύτίκα τε φαιδρός έξήειν 
του ναοΰ, καί άνήλθον αύθις είς το δωμάτιον οδ κατέλυον, τή μέν χειρα
γωγούμενος, τή δέ καί βακτηρευόμ,ενος· άναπεσών δέ επί τής κλίνης, ö- 
πνον εδωκα τοΐς όφθαλμοϊς τής νυκτύς εκείνης καί άνάπαυσιν τοις βλε- 
φάροις, πανύχιος καταδαρθών έν άνέσει... ήμέρας δέ λαμπράς ήδη έξε- 
γρόμενος, επί το πραότερόν πως ήσθόμην λωφήσαντος του κλύδωνος, καί 
ώς άπό καταιγίδος καί ζάλης σφοδρας έν εύδία καί γαλήνη βαθυτάτην 
έδόκουν είναι" καί το εξής ύποναρκεΐν άρξαμένου τοΰ αποστήματος, άμει- 
νον διετέθην εις δ έντός ήμερών ολίγων τέλεον το πάθος άπεμαράνθη καί 
έξηφάνισται. ’Ένθεν τοι καί το Ήρωελεγεϊον εκείνο εις ταΰτα τά ίαμβεϊα 
μεθήρμοσα, τήν έκ τής Δεσποίνης μου χάριν άνθομολογούμενος·

Ζωής δότην φέρονσα σής νπ αγκάλης,
Ζωοϊς φέροντα θάνατόν μ νπαΐ μάλης.

Τούτου οδν έγώ του θαύματος ό αυτός καί διηγήτωρ είμί καί οφει
λέτης τή θεομήτορι· τών δέ κατά τήν μονήν εκείνην πατέρων τινές, καί 
οί περί έμέ τότε οντες, αύτόπται είσί, καί άξιόπιστοι μάρτυρεες. Εί δέ τις 
άπιστοίη τώ διηγήματι, δήλός έστιν έθελοκακών επίτηδες προς τήν ά- 
λήθειαν, καί μηδέν, εΐτί ποτέ αύτώ έξιστορηθείη πίστεως άξιον, ουδόλως 
παραδεξόμενος».

'Η προσωπική περίπτωση του Βούλγαρη τον τοποθετεί απολύτως. 
’Ανάλογη δμως είναι καί ή περίπτωση του δεκάτου θαύματος, στο όποιο 
άναφερθήκαμε ήδη. Στά χρόνια τής Βασιλείας του σουλτάνου Άχμέτ 
του 3ου (1703-1730), άρρώστησε βαριά στήν Κωνσταντινούπολη ή κόρη 
του πρώτου μουφτή, «ή του ιερατείου ύπερτάτη... καί κορυφαία άκρότης, 
καί ό πρώτος οιον νομοδιδάσκαλος».15 Επειδή ό πατέρας της άπελπί- 
στηκε άπό τούς γιατρούς «προς τούς ιερείς ήμών έ'γνω πέμψαι, ύφ’ ών 
πολλούς ήκουεν ούτως ένεργουμένους, δυνάμει τών παρ’ ήμΐν ευχών τε 
καί έξορκισμών, τοΰ ένοχλοΰντος πνεύματος άπηλλάχθαι». Καί ή έξέλι- 
ξη παίρνει πανηγυρικό χαρακτήρα: «Καί δήτα ού νυκτός, ούδέ σκότους,

15. Αυτόθι, σ. 46 κ.έ., έως καί σ. 48 οί επόμενες παραπομπές.
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ημέρας δέ λαμπράς, έπί δίφρου χρυσοΰ άγεται διά της λεωφόρου εις την 
Μεγάλην έκκλησίαν ή του Μουφτή θυγάτηρ, θεραπόντων τε καί θεραπαι
νίδων έσμώ δορυφορουμένη, καί τώ Πατριάρχη έπί του θρόνου έστώτι 
παρίσταται». 'Ο Πατριάρχης, απασχολημένος μέ τις χίλιες μέριμνες τοΰ 
αξιώματος, έθεώρησε κατάλληλο πρόσωπο γιά την περίπτωση τον τότε 
μητροπολίτη Λήμνου Ίωαννίκιο, «άνδρα τω οντι Άποστολικόν, άρετή τε 
βίου καί όσιότητι τοΐς παλαιοϊς πατράσιν ίσοστατούμενον», τον όποιον 
καί έκάλεσε. «Καί δη υπακούει μέν ό Λήμνου», συνεχίζει ό Βούλγαρης, 
«τή τοϋ Πατριάρχου έπιταγή, έπακούει δέ Θεός τής του Λήμνου ευχής, 
καί άποκαθίσταται υγιής ή παΐς άπό τής ώρας εκείνης, καί ίματισμένη 
καί σωφρονοΰσα τω πατρί άποδίδοται».

Δύο άξονες έχει ή δεύτερη αύτή άφήγηση: ό πρώτος άφορά στην 
δύναμη τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας να μεσολαβεί άκόμη καί στήν περί
πτωση άλλοθρήσκων, καί ό δεύτερος, στήν διαδικαστική ένέργεια, δπως 
αύτή εκφράζεται μέ την άπλή άλλαγή τοϋ πρώτου γράμματος τοΰ ίδιου 
ρήματος: ό Λήμνου ύπακούει στήν επιταγή τοΰ Πατριάρχη, έπακούει δέ 
ό Θεός τήν ευχή του. Τον Ίωαννίκιο Λήμνου είχε γνωρίσει ό Βούλγαρης 
προσωπικά: «Προς τοϊς άλλοις καλοϊς», γράφει στήν σχετική έπιστολή 
του, «ών ή έν τω Όρει διατριβή κατέστη μοι πρόξενος, καί τόδε άριθμών 
έγώ χαίρω, το αυτοπροσώπως ίδεΐν καί καθιστορήσαι τον πάσι διαβε- 
βοημένον γέροντα αρχιερέα Ίωαννίκιον, τον πρώην μέν τήν έν Λήμνφ 
’Εκκλησίαν ίθύναντα, νΰν δέ άντί τοΰ θρόνου τήν έν τω ’Άθω ήσυχίαν 
άνταλλαξάμενον».16 Συνεπώς έχει κάθε δικαίωμα να ύποστηρίζει δτι
«Ούκ άρχαϊά τινα ταΰτα διέξειμι_άλλα νεαρά τε καί πρόσφατα, χθές
καί πρώην γενόμενα, καί ύπό τών αύτοϊς όφθαλμοΐς έωρακότων λαμπρώς 
μαρτυρούμενα».17 Καί ή εικόνα τοΰ Βούλγαρη πού μεριμνά μέ περισσή 
στοργή γιά το θέμα ολοκληρώνεται μέ τήν κατακλείδα τοΰ δεκάτου τρί
του θαύματος: «Αυτός ουν καί τήν παρά τών ιατρών σοι μαρτυρίαν λαβεΐν, 
καί πέμψαι έν μέρει πειράσομαι, ώς αν έκτος άπάσης ύπονοίας γενόμενος, 
τέλεον πληροφορηθείης έπί τω θαύματι».18

Ποιά είναι όμως ή γενικότερη τοποθέτηση τοΰ Βούλγαρη τήν έποχή 
δπου συντάσσει τήν απαντητική έπιστολή προς τον Κλαίρκιο; Δέν είναι 
δύσκολη ή άπάντηση. Βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στήν πρωτοπορία τοΰ 
Νεοελληνικοΰ Διαφωτισμοΰ. Τό ξεκίνημά του μέ τήν μετάφραση τοΰ Δο
κιμίου τοΰ Άγγλου φιλοσόφου John Locke, ή διδασκαλία τοΰ έργου,

16. Ε.Β.Ε., κ. 2952, άρ. θ' καί 1331 άρ. γ'.
17. ’Επιστολή, &Λ., σ. 48.
18. Αυτόθι, σ. 58.
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καθώς καί ή κατοπινή διαδοχική συγγραφική καί διδακτική δράστη ριό- 
τητά του, δλα του έχουν χαρίσει τήν δυνατότητα οχι μόνον νά ανανεώσει 
καί νά έκσυγχρονίσει τήν διδασκαλία στις άνώτερες σχολές, άλλά καί νά 
παρουσιάσει ενα ολοκληρωμένο έπιστημονικό σύστημα μέ πολλά άπό τά 
κύρια χαρακτηριστικά, οσα είχε νά προσφέρει ό αιώνας των Φώτων στήν 
Ευρώπη. 'Όλα αύτά συνοδεύονται μέ μιαν εκπληκτική για τήν εποχή του 
πολυμάθεια, πού δίνει συχνά άφορμή στους σύγχρονούς του γιά σχετικές 
μυθοπλασίες ώς προς το πρόσωπό του. Δικαιωματικά λοιπόν έχει τον πρώτο 
λόγο, καθώς καί δικαιολογημένη εΐναι ή μεγάλη φήμη πού έχει στο με
ταξύ άποκτήσει. Καί είναι τόσο άναμφισβήτητη ή επιβολή του, ώστε καί 
αύτές άκόμη οί επιστημονικές άντιθέσεις τις όποιες έχει ήδη προκαλέσει, 
καθώς καί οί άντίστοιχες αντιπαλότητες πού έχει δημιουργήσει, συντε
λούν ώστε νά αυξηθεί ή ακτινοβολία του. Μέ τέτοιες δμως προϋποθέσεις 
οί όποιεσδήποτε εκπεφρασμένες αντιλήψεις του σέ βασικά θέματα παίρ
νουν ξεχωριστό βάρος γιά τήν εποχή.

’Από τήν άλλη μεριά, έχουμε νά κάνουμε μέ άτομο μέ υπέρμετρη 
δυναμικότητα καί μέ κοινωνική δραστηριότητα καί ακτινοβολία. 'Η δση 
αλληλογραφία του έχει περισωθεΐ εως σήμερα, ελέγχεται μάλλον πενι
χρή, μέ δεδομένη τήν μακροζωία του καί τήν οικιακή επιβοήθεια πού 
είχε πάντοτε. Καί αύτή δμως άποτελεΐ τεκμήριο τής κοινωνικής του 
ακτινοβολίας. “Εχει ήγεμονική άντίληψη γιά τήν ζωή, απαιτεί δυσα
νάλογες ώς προς τούς συναδέλφους του λογίους αμοιβές, καί φαίνεται 
πώς δέν είναι καθόλου άδιάφορος προς τήν κατά κόσμον δόξα, παρά τούς 
σχετικούς σχετλιασμούς του. Φυσικά, ή εύρεία αύτή βιοτική διάσταση 
πού τον χαρακτηρίζει, καθώς καί τό πάθος του γιά τήν γνώση καί τήν 
συγγραφή, πού τόν συνοδεύει ώς τά βαθιά του γηρατειά άκόμη, του επι
τρέπουν νά ενημερώνεται γλήγορα γιά δλους τούς χώρους του έπιστητοΰ, 
καθώς καί νά άφομοιώνει μέ άνάλογο ρυθμό. Συνεπώς πρέπει νά εΐναι 
ενήμερος ώς προς τήν θέση πού έχει λάβει στήν έποχή του ό Ευρωπαϊκός 
Διαφωτισμός σέ δ,τι άφορά στά θέματα τής θρησκείας γενικότερα. Γιατί 
«ποιό εΐναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Διαφωτισμού;» άναρωτιέ- 
ται ό Ernst Cassirer, γιά νά δώσει τήν απάντηση στήν συνέχεια: ((Τίποτε 
δέν φαίνεται πιό εύκολο νά απαντηθεί, σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή ιδέα 
πού έχει διαμορφωθεί: ή κριτική καί σκεπτιστική στάση άπέναντι στήν 
θρησκεία, νά τί εΐναι ή ΐδια ή ούσία τής φιλοσοφίας τού Διαφωτισμού».19

19. La philosophie des Lumières (γαλλική μετάφραση), Fayard, Παρίσι 
1993, σ. 193.
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Κι όσο σαφής είδαμε πώς είναι ή θέση του Βούλγαρη σέ δ,τι άφορά 
στα θαύματα, το ίδιο σαφής είναι καί ή θέση των Φώτων στήν Δύση πάνω 
άκριβώς στο ίδιο θέμα. "Αν δηλαδή ό ορθός λόγος είναι ή βάση στήν οποία 
στηρίχθηκε ό Διαφωτισμός, τότε το θαύμα είναι ή άρνησή του. Είναι «ό 
μεγάλος άντίπαλος μέ τον άγριο τρόπο νά βιάζει τούς φυσικούς νόμους μέ 
τήν αύθάδη γοητεία του».20 Καί φυσικά τον πρώτο λόγο, αν δχι καί τον 
τελευταίο, έχει ό πατριάρχης του, δηλαδή ό Βολταΐρος, δπως διατυπώνει 
τήν σχετική συλλογιστική στο Φιλοσοφικό Λεξικό του: «'Ένα θαύμα είναι 
ή παραβίαση μαθηματικών, θεϊκών, άμεταβλήτων, αιωνίων νόμων. Με 
αύτό τό δεδομένο ένα θαύμα είναι μιά έξ ορισμού άντίφαση. "Ενας νόμος 
δεν μπορεί νά είναι αμετάβλητος καί νά παραβιάζεται. "Ενας νόμος, δμως, 
λένε, άφοΰ καθιερώθηκε άπό τον ίδιο τον Θεό δεν μπορεί νά αναιρεθεί άπό 
τόν δημιουργό του; Έχουν τήν τόλμη νά απαντούν δχι, καί δτι είναι αδύ
νατο τό άπείρως σοφό "Ον νά έδημιούργησε νόμους για νά τούς παραβιά
ζει. Δεν θά μπορούσε, λένε, νά διαταράξει τήν μηχανή του, παρά γιά νά 
τήν κάνει νά έργασθεΐ καλύτερα" είναι φανερό, λοιπόν, πώς όντας θεός 
έκανε αυτήν τήν απέραντη μηχανή δσο καλύτερη μπορούσε: "Αν είδε πώς 
υπήρχε κάποια άτέλεια, πού νά προέρχεται άπό τήν φύση της ύλης, θά 
είχε προβλέψει άπό τήν άρχή" συνεπώς δεν θά άλλάξει ποτέ τίποτε. Ό 
Θεός επιπλέον δέν πράττει κάτι χωρίς αιτία" ποιά αιτία δμως θά τόν πα- 
ρορμοΰσε νά παραμορφώσει γιά κάποιο χρονικό διάστημα τό ίδιο του τό 
έργο;»21

Καί γιά νά κλείσω μέ κάποια σχετική ολοκλήρωση τόν κύκλο, θά 
μπορούσα νά έπικαλεσθώ ένα όνομα άπό τήν άλλη μεριά τής Μάγχης, 
τό όνομα τού Σκώτου φιλόσοφου David Hume. Ό Hume, χαϊδεμένο παιδί 
τού Γαλλικού Διαφωτισμού, στό βασικό του έργο ’Εξέταση πού αφορά στην 
ανθρώπινη γνώση, αφιέρωσε ειδικό μέρος μέ τίτλο «Δοκίμιο γιά τα θαύ
ματα». Ή έπιχειρηματολογία του είναι ανάλογη προς τήν άντίστοιχη τού 
Βολταίρου: «"Ενα θαύμα είναι παραβίαση τών φυσικών νόμων. ”Αν φαί
νεται δτι συμβαίνει ένα θαύμα, πρέπει νά τό χειριζόμαστε σάν μιά ψευδό- 
λογη άναφορά ή σάν ένα φυσικό γεγονός γιά τό όποιο δέν είναι πρός τό 
παρόν εφικτή επιστημονική εξήγηση. Μιά έκλειψη πού διαρκεΐ μιά έβδο- 
μάδα είναι ένα παράξενο φαινόμενο, άλλά θά έπρεπε νά καθοδηγήσει τόν 
φιλόσοφο, ώστε ούτε νά απελπίζεται ούτε νά προσφύγει σέ θαύματα" θά

20. Ρ. Hazard, La Crise de la conscience Européenne, Boivin, Παρίσι 
1955, T. 1, σ. 239.

21. Ή παραπομπή είναι αύτονόητο δτι γίνεται άπλώς στο σχετικό λήμμα 
miracle.
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έπρεπε νά του έπιβάλει νά άναζητήσει τίς αιτίες άπό τίς όποιες θά μπο
ρούσε νά προέλθει».22

’Απέναντι στην συλλογιστική καθαρότητα τοΰ Διαφωτισμού ό Βούλ- 
γαρης διατυπώνει τήν δική του άποψη: ό Θεός «είπε άπαξ τή φύσει τούς 
συνήθειες όρους καί θεσμούς»· «έξω όμως καί έπέκεινα» άπό αυτούς τούς 
θεσμούς καί όρους, «τά τερατουργούμενα έξ απολύτου, ώς οί Θεολόγοι 
φασί, καί μή τεταγμένης προνοίας» είναι οχι μόνο:

α. «λαμπρά καί εναργή δείγματα της παναλκοΰς δυνάμεως τοΰ 
άπαντα, ώς βούλεται, ποιοϋντος καί μετασκευάζοντος», άλλά καί

β. «μαρτύρι’ άττα ... καί τεκμήρια περιφανή καί αύτόπιστα τοΰ 
ταύτην είναι τήν αληθινήν ’Εκκλησίαν (έννοεϊ φυσικά τήν ’Ορθόδο
ξη)».23

'Η απόλυτη σαφήνεια καί των δύο θέσεων, τόσο τοΰ Βούλγαρη, όσο 
καί τοΰ Εύρωπαικοΰ Διαφωτισμοΰ, μας όδηγοΰν, θεωρητικά τουλάχι
στον, σέ έ'να καί μόνον άναπόφευκτο συμπέρασμα: ό Βούλγαρης αύτοαναι- 
ρεΐται καί βρίσκεται αύτομάτως έξω άπό τα όρια τοΰ Διαφωτισμοΰ. Ή 
άποδοχή τοΰ θαύματος άναιρεϊ κατά βάση τόν ϊδιο τόν ορθό λόγο, δηλαδή 
τήν ΐδια τήν ύπόσταση τοΰ Διαφωτισμοΰ. Καί είναι, ασφαλώς, γεγονός 
—όσο τουλάχιστον μάς είναι έως σήμερα γνωστό— πώς δεν έχουμε άπό 
τήν πλευρά τοΰ Βούλγαρη κάποια σαφή διακήρυξη, ούτε άκόμη κάποια 
συγκεκριμένη θεωρητική υποστήριξη των θέσεων τοΰ Διαφωτισμοΰ- δ,τι 
π.χ. συμβαίνει άργότερα μέ τόν Κοραή στό γνωστό Υπόμνημά του. Ό 
πρωτοποριακός όμως χαρακτήρας τοΰ έργου τοΰ Βούλγαρη, μέ τίς ποι
κίλες εκδηλώσεις πού έλαβε, άποτελεϊ, πιστεύω πειστικότατο τεκμήριο, 
πέρα άπό όποιαδήποτε θεωρητική διατύπωση. Μπορεί όμως ή ιστορική 
έρευνα νά έπαναπαυθεΐ σέ μιά πρωτοβάθμια συλλογιστική, πού μοιάζει 
λίγο-πολύ πρός μιά άπλή μαθηματική έξίσωση; Πριν άπαντήσουμε στό 
έρώτημα, χρειάζεται νά διευρύνουμε τόν όρίζοντά μας πρός ποικίλες κα
τευθύνσεις.

Ό Εύγένιος Βούλγαρης είναι, καταρχήν, θρησκευομένη προσωπι
κότητα. ’Ορθόδοξος καί φανατικά —θά λέγαμε— άντιπαπιστής. Ό βαθ
μός όμως τής ιεροσύνης στόν όποιον περιορίστηκε είναι ένδεικτικός ώς 
πρός τίς σχέσεις πού έπιθυμοΰσε νά διατηρήσει μέ τήν εκκλησιαστική 
ιεραρχία. ’Έμεινε διάκονος έως τήν στιγμή όπου, λόγοι καθαρά πολιτικοί 
—ή έπιμονή δηλαδή τής αύτοκράτειρας τής Ρωσίας Αικατερίνης— τόν

22. Βλ. σχετικά Ρ. Gay, The Enlightenment, The Rise οί Modern Paga
nism, W. W. Norton and Company, Νέα Ύέρκη 1966, σ. 148.

23. ’Επιστολή, £.ά., σ. 33.
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υποχρεώνουν νά αποδεχθεί τον βαθμό του αρχιεπισκόπου Χερσώνος στήν 
νεότευκτη τότε έδρα. Κα'ι τήν θέση όμως αυτή θά σπεύσει νά την παρα
χωρήσει στον φίλο του Νικηφόρο Θεοτόκη, όταν διαπιστώσει πώς τά 
εκκλησιαστικά άξιώματα αποτελούν τροχοπέδη γιά δ,τι θεωρεί πώς είναι 
γιά τήν έποχή εκείνη το κυρίως έργο του, δηλαδή ή μελέτη καί ή συγγρα
φή. Είναι ό ’ίδιος λόγος πού ΐσχυσε καί κατά το παρελθόν, όταν είχε όλες 
τις δυνατότητες, άπό πολύ ένωρίς μάλιστα, νά προαχθεϊ ταχύτατα στον 
υψιστο βαθμό της ιεροσύνης.

'Η συγγραφική του ιδιοσυγκρασία βρήκε μύριους τρόπους νά εκδη
λωθεί. ’Ανάμεσα όμως στο πολυσχιδές έ'ργο του, τόσο τό δημοσιευμένο 
όσο καί τό αδημοσίευτο (πρωτότυπο καί μεταφραστικό), ένα ποσοστό 
περίπου έως 25%, είναι κείμενα μέ καθαρά θεολογικό περιεχόμενο. ’Αρ
χίζει μέ τό Βιβλιάριον κατά Λατίνων (1756), πού είναι καί ή πρώτη του 
έκδεδομένη συγγραφή, γιά νά καταλήξει στό ' Εκατονταετηρίς των άπό 
Χρίστον γεννήσεως (1805). Τό κυρίως έργο άπό τόν πλούσιο αυτόν άμητό, 
τό όποιο τόν εκφράζει απολύτως, άποτελεϊ τό ογκωδέστατο Θεολογικάν 
πού έμεινε περιέργως άδημοσίευτο έως τό 1872, παρά τό γεγονός ότι, «επί 
ολόκληρον σχεδόν αιώνα», όπως παρατηρεί ό εκδότης του, «έχρησίμευ- 
σεν ώς βάσις πάσης θεολογικής παραδόσεως, άντιγραφόμενον καί περιφε
ρόμενου άπό πόλεως εις πόλιν καί άπό σχολής εις σχολήν, άλλά καί διότι 
τό πολυτιμότατου τούτο κειμήλιου διεμόρφωσεν επί τό έπιστημονικώ- 
τατον τήν νεωτέραν έλληνικήν θεολογίαν, καθάπερ μαρτυροΰσιν αί συγ- 
γραφαί του Μοσχοπούλου καί του Παρίου ’Αθανασίου».24

Τό όνομα όμως του ’Αθανάσιου Πάριου δεν έπεσε τυχαία έδώ. Είναι 
κατεξοχήν θρησκευόμενος λόγιος, ύπερθρησκευόμενος μάλιστα, θά μπο
ρούσε νά υποστηρίξει κανείς. ’Αλλά πόσο μεγάλη απόσταση τόν χωρίζει 
άπό τόν δάσκαλό του. "Ο,τι γιά τόν Βούλγαρη ήταν θέση, γιά τόν Πάριο 
ήταν απλώς άρση: άρνηση στήν ’Αρχαιότητα, άρνηση στήν Δύση. Οί 
αρχαίοι καθυβρίζονται μέ τούς έντονότερους χαρακτηρισμούς. Ή Δύση, 
εξάλλου, κηρύσσεται τόπος απαγορευμένος άκόμη καί γιά έμπόριο. Φα
νατικός, μαχητικός, δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, καί ή ’Εκκλησία 
άναγκάζεται νά παρέμβει. Δέν στερείται όμως καί άπό ικανότητες. «’Ε
νώ άπό τήν μία μεριά δημιουργούσε εχθρούς, άπό τήν άλλη φρόντιζε μέ 
πολλήν επιμέλεια νά έξασφαλίζη γερά έρείσματα: όχι μόνον οπαδούς καί 
συμμάχους, άλλά καί υψηλούς προστάτες. Διευρύνει καί φανατίζει τούς

24. Έκδόθηκε άπό τόν ’Αρχιμανδρίτη ’Αγαθάγγελο Λεοντόπουλο στήν Βενε
τία, σ. με'.
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κύκλους των οπαδών, παριστάνει δμως τον μετριοπαθή καί τον άδικημένο 
στούς (απληροφόρητους· κακομεταχειρίζεται πρώην πατριάρχες, προσ- 
κλαίει δμως με πολλή ταπεινοφροσύνη σ’ αυτούς πού διοικούν τώρα ή έπη- 
ρεάζουν τά Πατριαρχεία».25 Το τέλος τής διδακτικής σταδιοδρομίας του 
θά τον βρει νά διευθύνει τήν σχολή τής Χίου, οπού είχε παραμείνει άμε- 
τακίνητος γιά 25 ολόκληρα χρόνια (1786-1811), έως τά βαθιά του γε
ρατειά.

Το ερώτημα, τώρα, είναι αν ό Πάριος συνεχίζει μιά παράδοση ή δη
μιουργεί μιά νέα. Όποιαδήποτε δμως ή σχετική απάντηση, το βέβαιο 
είναι δτι βρίσκεται στερεά εδραιωμένος στήν κοινωνία. Τόσο εδραιωμένος, 
ώστε γιά τήν άπομάκρυνσή του «είχαν έπί πολλά χρόνια έργασθή οχι μό
νον φωτισμένοι λόγιοι, οί συνεχώς συκοφαντούμενοι καί διωκόμενοι ώς 
'άθεοι’, αλλά καί συνετοί ιεράρχες».26 Κι αύτός άκόμη ό Κοραής, τού ο
ποίου γνωρίζουμε το θερμό ένδιαφέρον, καθώς καί τίς δικαιολογημένες 
προσδοκίες γιά τήν σχολή τής Χίου, άνέχθηκε τήν μακρά άνασχετική πα
ρουσία του στήν διεύθυνση τής σχολής, ή όποια δμως είχε οδυνηρές συνέ
πειες, με τήν επικυριαρχία του στό ευαίσθητο αύτό εκπαιδευτικό τρίγωνο 
τού Νέου Ελληνισμού (Κυδωνίες-Σμύρνη-Χίος). Τά επακόλουθα ανα
σταλτικά γιά τήν παιδεία γενικότερα αποτελέσματα τεκμαίρονται άπό τήν 
κρίση τού Κ. Κούμα, δταν άναγγέλλει τήν απομάκρυνση τού Πάριου 
άπό τήν Σχολή: «Τό σχολεϊον τής Χίου, καί ένταυτώ δλου τού Γένους οί 
πεπαιδευμένοι, ήλευθερώθησαν κατά τούτο τό έτος άπό τόν πρώην διδά
σκαλον ’Αθανάσιον».27

'Η συμπαράθεση λοιπόν τών δύο ονομάτων, τού Πάριου καί τού 
Βούλγαρη, δεν είναι συμπτωματική. 'Ο Πάριος προσέρχεται άπρόσκλη- 
τος τώρα έδώ νά έπικουρήσει, άθελά του, πολλαπλώς στό έρώτημα πού 
έθέσαμε γιά τόν Βούλγαρη, μέ τήν αδικαιολόγητη θεωρητικά —δικαιολο
γημένη δμως από τήν θέση πού ό ’ίδιος έχει έπιφυλάξει γιά τόν έαυτό του— 
άνάμιξή του σέ ένα θέμα, πού βρίσκεται έξω άπό κάθε άρμοδιότητά του. 
”Ας μή λησμονούμε δμως δτι τήν έποχή πού ό Πάριος παρεμβαίνει, βρι
σκόμαστε μέσα στήν δεκαετία (1791-1800), ή οποία δικαιολογημένα άπό 
κάθε άποψη ονομάσθηκε 'Μάχη τών φυλλαδίων’. Καί στίς μάχες δεν γί
νεται έπιλογή πυρομαχικών πολύ περισσότερο δταν οί μάχες αυτές έχουν

25. Λ. Βρανούσης, «’Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια καί ανέκδοτα κείμενα 
τής έποχής τοϋ Ρήγα καί τοϋ Κοραή», ΈπετηρΙς τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 15/16 (1965/6), 262.

26. Αυτόθι, σ. 269.
27. Αυτόθι.
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ιδεολογικό περιεχόμενο. Σέ έσχατη ανάλυση, άλλωστε, πρέπει νά είμα
στε ιδιαίτερα Ικανοποιημένοι άπό την ανάμιξη αύτήν του Πάριου καί γιά 
έ'να πολύ συγκεκριμένο λόγο: αύτός θά μας παρουσιάσει στο προσκήνιο 
έ'να πρόσωπο, το όποιο πολύ θά θέλαμε νά είχαμε μπροστά μας άνακρί- 
νοντας τον Ευγένιο Βούλγαρη: τον ’Αθανάσιο Ψαλίδα.

'Ο Ψαλίδας γιά τον Πάριο είναι πρόσωπο κατεξοχήν έχθρικό. ’Α
νήκει στην κατηγορία των 'άθέων’. ’Έχει έκδώσει το 1795 ενα άνώνυμο 
φυλλάδιο, τά Καλοκινήματα, μέ το όποιο ελέγχει πολλαπλώς τον Βούλ
γαρη. "Ο,τι ιδιαίτερα μάς ένδιαφέρει είναι ή άμφισβήτηση την οποία προ
βάλλει ό Ψαλίδας ώς προς την τριπλή πηγή των ιδεών, πού διατυπώνει 
ό Βούλγαρης στην Λογική του. Είναι το καίριο επιστημονικό πρόβλημα 
πού είχε νά αντιμετωπίσει ό θρησκευόμενος Βούλγαρης. Γιά την απάν
τηση στο φιλοσοφικο-θεολογικό αυτό ερώτημα, αρμόδιος μόνος καί απο
κλειστικός ήταν ό ίδιος ό ελεγχόμενος Βούλγαρης. "Ο,τι ακριβώς καί έγι
νε, μέ κάποια νόμιμη γιά την εποχή καθυστέρηση, τό 1797.28 Τόσο όμως 
ό ελεγκτικός τόνος τοϋ Ψαλίδα, δσο καί ό άντίστοιχος άπαντητικός του 
Βούλγαρη, έ'μειναν μέσα σέ γνωστά, γιά οποίον γνωρίζει την άτμόσφαιρα 
τής έποχής, ευπρεπή δρια.

Αύτόκλητος, οχι καί απροσδόκητος δμως, υπερασπιστής τοϋ Βούλ
γαρη έμφανίζεται κάποια στιγμή, ασφαλώς πριν άπό τήν άπάντηση τοϋ 
Βούλγαρη, ό ’Αθανάσιος Πάριος. 'Η παρέμβασή του δμο^ς είναι ενδεικτική 
γιά τις διαθέσεις του. Δέν έπεμβαίνει γιά νά ύπερασπισθεΐ τόν Ευγένιο —τον 
υπερασπίζεται μόνο σέ δ,τι άφορά στόν βίο του— μια καί δέν διαθέτει, 
άλλωστε, τά κατάλληλα επιστημονικά εφόδια, άλλά κυρίως γιά νά έπιτεθεΐ 
στόν Ψαλίδα, καί γιά νά γενικεύσει στήν συνέχεια τό θέμα του σέ δ,τι 
άφορά στην Δύση. Πρέπει νάάποδείξει δτι ό Ψαλίδας είναι «άθεος... κύων 
λυσσητής έναντίον τοϋ χριστιανισμού... σκύλος βρωμερός καί ακά
θαρτος, καί οχι φιλόσοφος άπό τά άνθη πνέων τής δντως φιλοσοφίας». 
Συντάσσει λοιπόν μιάν άπαντητική έπιστολή (τήν υπογράφει μέ ψευ
δώνυμο) ή όποια είχε μείνει έ'ως πρόσφατα άνέκδοτη.29 'Ο Πάριος

28. ’Επιστολή τον σοφωτάτον κυρίου Ευγενίου ’Αρχιεπισκόπου πρώην Σλα- 
βηνίου καί Χερσώνος, Τριέστη.

29. ”Ε?,εγχος τοϋ ψευδοταλανισμοϋ τής 'Ελλάδος. Τήν έκδοση τοϋ κειμένου, 
τό σύνολο τοϋ όποιου είχα απαρτίσει άπό τρία διαφορετικά χειρόγραφα, τά όποια 
καί υποδείκνυα, είχα άνακοινώσει τό 1963 (Πλάτωνος Τύχαι, 130). Τήν έπραγμα- 
τοποίησε, μέ βάση ένα χφ τής μονής Βλαχερνών ’Ηλείας, è ’Αθανάσιος Θ. Φωτό- 
πουλος, Μνημοσύνη, 11 (1988-1990), 302 κ.έ. Θά περιορισθώ —λόγω χώρου, πρός τό 
παρόν— σέ δύο επισημάνσεις γιά τήν έκδοση: 'Η πρώτη άφορά στήν επιστημονική 
δεοντολογία· ό έκδοτης τήν άναγγελία μου γιά τήν προσεχή έκδοση μέ ύπόδειξη
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δμως μας είναι κα'ι για άλλο λόγο χρήσιμος. “Εχει έναν τρόπο εντελώς 
δικό του νά βλέπει τά πράγματα, καί φυσικά εναν άντίστοιχο καί για νά τά 
εκφράζει. Ένώ, δηλαδή, ό Βούλγαρης μοιάζει νά στέκει μακριά άπό το 
πλήθος, ό Πάριος έθελημένα ανακατεύεται μέ αύτό. “Ετσι το γραφικό 
καί άνεκδοτολογικό στοιχείο, μαζί μέ το πλούσιο ύβρεολογικο οπλοστά
σιο πού διαθέτει, συνθέτουν ένα τεκμήριο, σέ άμεση σχέση προς την πιο 
ζωντανή πραγματικότητα.

Μέ τον Πάριο συνεπώς θά βρεθούμε σέ κλίμα έντελώς διαφορετικό. 
Ή άφήγησή του καί στά δύο θεματικά πού μας ενδιαφέρουν παίρνει χαρα
κτήρα δραματικό. Πρέπει καταρχήν νά δικαιολογηθούν οί χαρακτηρισμοί 
πού άναφέραμε πώς έχει αποδώσει στον Ψαλίδα. Μέ ποιον τρόπο; Τον 
πλέον πειστικό, μέσα άπό γεγονότα. «Άπό Βιένναν εις Τριέστι έκατέβη 
ούτος», γράφει γιά τον Ψαλίδα, «διά νά έπιστρέψη... εις τήν πατρίδα του 
τά ’Ιωάννινα. Ίμπαρκαρίσθη έκεΐθεν εις καράβι πάτμιον, διά νάτόνεόγάλη 
εις τήν σκάλαν τών Ίωαννίνων... Σαϊάδαν καλουμένην. Ό κατάρατος 
ούτος Ψαλίδας φαίνεται δτι το περισσότερον κέρδος οπού έλαβεν εϊς τήν 
Βιένναν, έστάθη ή άθεία. Καί δήλον έκ τούτων. Συνομιλώντας γάρ καθ’ 
έκάστην μέ τον καραβοκύρην εις δλον τον πλούν, έφύτευσεν εις αύτύν ιδέας 
θανατηφόρους τόσον πολλά, ώστε οπού ό καλός Πάτμιος εκείνος ήστόχη- 
σεν όλότελα τούς ιερούς καί θαυμαστούς εκείνους, Βασίλειον... “Ολα αυ
τά... ώς ούδέν λογισάμενος, έπίστευσε καλλίτερα εις τούς λόγους τού ά- 
φρονος Ψαλίδα, δτι καί ό χριστιανισμός καί τά μυστήρια τών χριστιανών 
δέν είναι τίποτες. Δέν φθάνει τούτο, άλλά διά νά ήμπορή νά διαστρέφη καί 
άλλους δσους δυνηθή, τού έδωκε καί εγγράφους εις ένα τετράδιον τάς πλέον 
άθεωτάτας βλασφημίας, το όποιον καί ήθελεν έμβει εις έργον μέ δλην τήν

καί τών χφ τήν χαρακτηρίζει —άπό άφέλεια, προφανώς— μέ τήν φράση: «Ό A. Α. 
κάνοντας λόγος γιά τήν ’Αληθή Ευδαιμονία (1791) τοϋ Ψαλίδα άναφέρεται 
καί στον ”Ελεγχο». Ή δεύτερη άφορά στόν υπότιτλο τής έκδοσης: ’Ορθόδοξη α
πάντηση στην Δυτική πρόκληση περί τά τέλη τοϋ ΙΗ' αιώνα, καί έχει δύο σκέλη: 
Τό α' άναφέρεται στον χαρακτηρισμό ’Ορθόδοξη Απάντηση. Χαίρω που ό άναγνώ- 
στης θά έχει μόνος του τήν ευκαιρία νά εκτιμήσει άπό τήν συνέχεια τοϋ δοκιμίου μου, 
κατά πόσου το ήθος τοϋ κειμένου τοϋ Πάριου έπιτρέπει τον χαρακτηρισμό ’Ορθό
δοξη άπάντηση, ώστε νά περιττεύουν οΐ δικοί μου χαρακτηρισμοί. Το δεύτερο σκέ
λος στον χαρακτηρισμό Δυτική πρόκληση. Πιστεύω δτι, έως σήμερα τουλάχιστον, 
εϊχαμε άποφύγει νά χρησιμοποιούμε στίς έπιστημονικές μας έπιδόσεις τίτλους δά
νειους άπό τίς tabloid εφημερίδες. (Αύτονόητο είναι φυσικά καί γιά τον άφελέ- 
στερο άναγνώστη, δτι ή Δύση δέν είχε κανένα άπολύτως λόγο νά προκαλέσει —οΰτε 
καί τήν έγνώριζε— τήν ορθόδοξη λογιοσύνη της έποχής.)

Οί παραπομπές στό κείμενο γίνονται —γιά λόγους πρακτικούς καί μόνο— 
στήν προαναφερ όμενη έκδοση. Βλ. σ. 317-8.
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επιμέλειαν, ήν δεν ήθελε νεύσει δ Θεός εις τάς καρδίας έκείνων, όπου έδύ- 
ναντο νά προφθάσουν μέ τήν εκκλησιαστικήν άποτομίαν τήν τοΰ κακοΰ 
μετάδοσιν. Επειδή, φθάνοντας έκεϊνος εις τήν Πάτμον, μόλις άρχισεν 
εδώ καί εκεί νά σπέρνη τάς βλασφημίας, καί νά άναγινώσκεται το θεο- 
μισές έκεΐνο τετράδιον, καί έγείρεται θροΰς πολύς άναμεταξύ εις τον ά- 
πλοΰν καί θεοσεβή εκείνον λαόν, καί έξαγριοΰνται λοιπόν οί άνθρωποι άπδ 
τήν τρομεράν ακοήν έκείνων των άντιθέων προτάσεων, καί δμοΰ δλοι καί 
άνδρες καί γυναίκες τρέχουσιν εις το μοναστήρι. Οί άνδρες εισέρχονται μέ
σα, αί γυναίκες εξω μένουσι μέ τά μαλλιά εις τάς χεϊρας. Καί τούτοι καί 
έκεΐναι βοώσι, δτι έχάθη ή πίστις. Καί διηγούνται οί είσέλθόντες εις τούς 
πατέρας τήν ύπόθεσιν. Όθεν άποφασίσαντες εις τάς άρχάς νά στήσουν 
το κακόν, δίδουν προσταγήν νά σημάνουν τάς καμπάνας ώς προς λαοσυ- 
ναξίαν. 'Η καμπάναις σημαίνουν καί δ λαός συνάγεται εις τον συνηθισμέ- 
νον τους τόπον. ’Έπειτα ίεροφορήσαντες δ τε πανοσιώτατος καθηγούμενος 
καί τοΰ μοναστηριού ιερομόναχοι άπαντες, έξήλθον εις τον συνήθη τόπον 
μέ ίεράς εικόνας καί σταυρούς καί φανάρια, ωσάν εις τήν Κυριακήν της 
’Ορθοδοξίας... Λοιπόν της ύποθέσεως άπδ χάρτου άναγνωσθείσης, δ ζη
λωτής άρχιερεύς παίρνωντας τον λόγον... έξεφώνησεν άνάθεμα καί τω 
κακω Ψαλίδα... Καί όμοΰ μέ τήν φωνήν τοΰ άρχιερέως έσύναψε καί πας δ 
λαός τήν έδικήν του φωνήν».30

Τδ μήνυμα τοΰ Πάριου είναι σαφές: δ θεός παρεμβαίνει καί φωτί
ζει τούς ιεράρχες νά προφυλάσσουν τούς πιστούς άπδ τούς κινδύνους. Αύ- 
τή δμως είναι μιά πρωτοβάθμια παρέμβαση· γιατί υπάρχει καί μιά δευ
τεροβάθμια: ή θεϊκή παρέμβαση δέν εχει τώρα προστατευτικό χαρακτήρα, 
άλλά καθαρά εκδικητικό: «Μπάλος, ήγουν χορός, ήτον τδν άπερασμένον 
χειμώνα έν Κωνσταντινουπόλει», άφηγεΐται στδν ίδιον πάντοτε άνεκδο- 
τολογικδ τόνο δ Πάριος, «εις κάποιον σαράγιον φράγκικον. ’Ανάμεσα εις 
τάς διαφόρους υποθέσεις καί συνομιλίας έ'πεσε λόγος καί περί τής Κυρίας 
ήμών Θεοτόκου. ΤΗτον εις έκείνην τήν συνάθροισιν καί δ κελλαρίτης τοΰ 
πρέσβεως τών Φραντζέζων, άνθρωπος άθεος, καί εις τδ άκρον βλάσφημος. 
Ουτος δ παμμίαρος, ώς ελεγον εκείνοι δπού τδν ήξευραν, πάντοτε έσυνή- 
θιζε νά λαλή άτοπα καί βλάσφημα κατά τής Θεοτόκου. "Οθεν δή καί τότε, 
κατά τήν συνήθειάν του, ήνοιξε τδ μιαρόν του στόμα καί έξέρνα δεινάς 
βρωμολογίας καί ατιμίας εναντίον εις τήν ύπέρτιμον άνασσαν. Τδν άπεκρίθη 
έ'νας, δέν ήξεύρω ποιου γένους, λέγοντας μέ άγανάκτησιν: "Άνθρωπε, τί 
έχεις νά κάμης μέ τήν Άγιωτάτην Παρθένον; Πώς έτζι φέρεσαι έναντίον

30. Αυτόθι, σ. 316-317.
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είς αύτήν, μέ τόσην θρασύτητα’ ; 'Καί πώς’ ; άπεκρίθη ό υβριστής, 'τί σέ 
μέλει την αυθεντίαν σου; ’Εσύ θέ νά τήν διαφαντεύσης, καί δεν είναι αρκε
τή νά διαφεντεύση εκείνη τον εαυτόν της, μόνον εσύ τής γίνεσαι άβοκάτος ; 
Νά, έγώ είμαι εδώ, καί αν ΐσως είναι αυτή, καθώς έσεΐς τήν λέγετε, ας 
δείξη έπάνω είς εμέ τήν δύναμίν της, ας μέ παιδεύση, άν είναι μήτηρ Θεού’. 
Έτζι εΐπεν ό όντως άφρων καί άσύνετος... ’Αλλά, κατ’ άλήθειαν, δέν ύ- 
πέμεινεν ή θεία δίκη νά υβρίζεται έτζι παρρησία, καί μέ τόσην θρασυστο- 
μίαν ή αειπάρθενος καί πανύμνητος Κόρη... άλλά διά σωφρονισμόν καί 
άλλων πολλών... έκαμεν είς αυτόν τήν άκόλουθον έκδίκησιν. Χρείαν έλαβεν 
ό βλάσφημος, ύστερον άπό ολίγην ώραν νά ύπάγη είς τόν απόπατον, καί 
έπήγεν- έπήγεν, άλλά δέν έγύρισε. Λοιπόν, επειδή ή ώρα έπέρνα, καί εκεί
νος έξω δέν έφαίνετο... τόν φωνάζουν έξ ονόματος νά έβγη έκεΐθεν, άλλ’ 
ούκ ήν φωνή, καί ούκ ήν άκρόασις. Τέλος ήναγκάσθησαν νά συντρίψουν 
τήν θύραν του άναγκαίου, καί τούτου γενομένου, είσελθόντες οί ζητοϋντες 
εδρον αύτόν τόν θεήλατον, άλλον ’Άρειον, πλήν τρόπω διαφορετικώ, καί 
όντως καθώς έπρεπεν. Εδρον γάρ αύτόν νεκρόν άλλ’ τίς νά μή έκπλαγή 
τήν άπειρον του Θεού δύναμιν; Εδρον αύτόν νεκρόν, άλλά γυρισμένον άνω 
κάτω, είς τρόπον οπού ή κεφαλή εκείνη ή μιαρά ήταν έμβασμένη μέσα είς 
τήν κοπροδόχον τρύπαν. Καί άγκαλά καί τούτο δέν ήτον ολίγη άπόδειξις, 
ότι θεία δίκη άνωθεν μετήλθε τό άδικον, όμως έφάνη καί άλλο, όχι σημεΐον 
άπλώς, άλλά κατά αλήθειαν τεκμήριον άψευδέστατον τής θείας οργής. 'Η 
γάρ κακή έκείνη κεφαλή εύρέθη άνοικτή άπό τό μέρος τής κορυφής, λεί- 
ποντας έκειθεν ένα μέρος, ωσάν ενα σκέπασμα τής κεφαλής, άπό τό ό
ποιον έχύθησαν οί μυελοί του κάτω είς τόν κοπρώνα, καί τό κρανίον 
έμεινε κενόν».31

Θεωρητικά ό ’Αθανάσιος Πάριος έπρεπε νά μείνει έξω άπό τό θέμα 
μας. Ή παρουσία του στήν διαπραγμάτευση ένός αντικειμένου μέ φιλο- 
σοφικοθεολογικό περιεχόμενο δέν μάς είναι άπαραίτητη. 'Η αποδοχή 
τού θαύματος άπό τόν Βούλγαρη είναι άπόρροια κάποιων πεποιθήσεων 
μέ εύρύτερη θεωρητική βάση. 'Ο Πάριος, κι αν άκόμη δεχθούμε ότι σέ 
κάποιο ποσοστό κατέχει τήν βάση αύτή, δέν τήν χρησιμοποιεί, επειδή 
κινείται σέ έντελώς διαφορετικό επίπεδο. 'Η εύθύνη όμως ή οποία βαραί
νει τόν ιστορικό, όταν έχει νά αντιμετωπίσει τόσο εύαίσθητα θέματα, νά τά 
χειρίζεται στήν ολότητά τους, μειώνοντας έτσι τόν κίνδυνο νά τά άδική- 
σει, έπιβάλλει νά έχει σταθερά ύπόψη του τίς πολύ γνωστές συστάσεις τού 
Γάλλου ιστορικού Lucien Febvre: Προσπάθησε νά μπεις μέ τήν φαντα-

31. Αυτόθι, σ. 355.
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σία σου στον πνευματικό κόσμο πού έρευνας, νά καταλάβεις τί έσήμαιναν 
οί ιδέες του γιά τούς ’ίδιους καί ποιά ήταν τα βαρυσήμαντα γιά εκείνους 
θέματα. «Μή τούς κουκουλώνουμε με έτικέτες», καταλήγει, «πού ται
ριάζουν στήν τεμπελιά καί στην μετριότητά μας, πού είναι όμως ισάριθ
μες προδοσίες: προτεσταντισμός, καθολικισμός, ήθικότητα, άνηθικότητα, 
ορθολογισμός, χριστιανισμός».32 Γιατί «πίσω άπό αυτά τά κείμενα [της 
έποχής]», συμπληρώνει ό ’ίδιος πάλι ιστορικός άπο άλλη άφορμή, «τοπο
θετούμε άπο ένστικτο τίς ιδέες μας, τά αίσθήματά μας, τούς καρπούς των 
επιστημονικών μας άναζητήσεων, των πολιτικών μας εμπειριών καί τών 
κοινωνικών μας επιτεύξεων. Εκείνοι όμως πού τά ξεφύλλισαν όταν πρω- 
τοκυκλοφόρησαν... τί έδιάβασαν άνάμεσα στίς καλοζυγισμένες γραμμές; 
Καί επειδή ό τρόπος τους μέ τον όποιον συμπλέκουν τίς ιδέες τους καθιε
ρώνει μέ τά κείμενα αυτά, τουλάχιστον στά μάτια μας, ένα είδος αιωνιό
τητας μέσα στήν βεβαιότητα, μπορούμε γι’ αυτό νά καταλάβουμε πώς 
σε όλες τίς εποχές όλες οί πνευματικές συμπεριφορές είναι δυνατές, είναι 
το ίδιο δυνατές;»33 ’Αναρωτήθηκε κανείς, π.χ., πόσο θά ήταν ελλιπής ή 
γνώση μας γιά τήν ’Αναγέννηση χωρίς το δραστικό κείμενο της Αύτοβιο- 
γραφίας τού Benvenuto Cellini;

'Ένα παρόμοιο όμως έρώτημα, έστω καί αν μένει άναπάντητο, είναι 
φυσικό τουλάχιστον νά δικαιολογεί τήν διεύρυνση τού ορίζοντα στήν ο
ποίαν άναφέρθηκα ήδη. Νά γιατί ή παρουσία τού ’Αθανάσιου Πάριου 
γίνεται εδώ απαραίτητη. Μπορώ δηλαδή νά υποστηρίξω ότι καί άπό τούς 
τρεις, Βούλγαρης, Ψαλίδας, Πάριος, αυτός πού μπορεί νά βοηθήσει πλη
ρέστερα είναι ό Πάριος. Αυτός δηλαδή είναι εκείνος πού έγκαταβιώνει 
κυριολεκτικά μέσα στο πνεύμα τής έποχής του- άπόδειξη, ή εύρεία απο
δοχή του άπό τούς σύγχρονούς του. Αύτός είναι έκεΐνος γιά τον όποιον οί 
ιδέες του έσήμαιναν τό α και τό ω στήν ζωή του- απόδειξη ή άκρα μαχη
τικότητα μέ τήν όποια τίς υποστηρίζει. Αυτός είναι έκεΐνος, τέλος, γιά 
τόν όποιον τό κεντρικό θέμα είναι ή ορθοδοξία καί μόνον απόδειξη τό 
συγγραφικό του έργο. Προκειμένου λοιπόν γιά ένα θέμα πού συνδέεται 
άμεσα μέ τίς βασικές θρησκευτικές άντιλήψεις τού μεγάλου πλήθους, εί
ναι άπαραίτητο νά άκουσθεΐ ή φωνή τού Πάριου. Ή ορθοδοξία γιά τόν 
Πάριο είναι ένα ένιαΐο σύνολο, όπως έχει άκριβώς παραδοθεΐ, μέ τίς τυ
πικότερες διατάξεις καί τούς αύστηρότερους κανόνες ζωής, καί συνεπώς 
δέν έπιδέχεται όποιαδήποτε συζήτηση. Ή μαχητική ανάμιξή του στήν

32. Amour sacré, amour profane, Gallimard, Παρίσι 1944, σ. 356.
33. Le problème de l’incroyance du 16e siècle, Albin Michel, Παρίσι 1968, 

σ. 126.
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διαμάχη των Κολλυβάδων θά τον οδηγήσει στην καταδίκη του καί στον 
άφορισμό του άπύ το Πατριαρχείο- καταδικάζεται «ώς κακόδοξος, ταρα
χοποιός, πρωταίτιος σκανδάλων καί αρχηγός φατρίας, αγύρτης ύποκρι- 
νόμενος τον όσιο, 'σαπρόν δοχεϊον του Σατανά’».34 Μαρτυρεί όμως καί 
το μέτρο των άντιλήψεών του, ώς προς τον ρόλο πού έχει νά παίξει στην 
κοινωνία του. Δεν είναι ό πνευματικός πού κατεβαίνει μερικά σκαλιά, 
τόσο στήν έπιχειρηματολογία όσο καί στο ύφος, ώστε νά πλησιάσει ευ
ρύτερα στρώματα, δέν είναι δηλαδή ένα πνεύμα 'λαϊκισμού’ πού διακρί
νει τίς ένέργειές του, είναι ό ’ίδιος ταυτισμένος μέ τον λαό καί απλώς τον 
εκπροσωπεί.

Ή πεισματική, εξάλλου, άρνησή του νά επικοινωνήσει μέ τον δυ
τικό κόσμο, σέ μιάν εποχή όπου γίνεται όλο καί πιο έντονη ή ροπή προς 
αυτόν, τον καταξιώνει δικαιωματικά οχι στήν συντήρηση, αλλά στήν αν
τίδραση. Πόσο εύρύ είναι το ρεύμα αύτύ δέν το ξέρουμε άκόμη σήμερα. 
'Η εποχή όμως τού Πάριου είναι εποχή μεγάλων κοινωνικών καί ιδεο
λογικών αναστατώσεων, καί ό χαρακτηρισμός τού άντιπάλου άπύ τήν αντι
δραστική παράταξη ώς άθέου, όσο πρόχειρος καί τρεχούμενος γιά τον 
όποιοδήποτε άντίπαλο κι αν ήταν, έ'βρισκε ώστόσο άνταπόκριση στά εύ- 
ρύτερα στρώματα όπου απευθυνόταν. Αύτή ακριβώς είναι ή διαφορά: ό 
Πάριος προσέφερε εύκολα καί πρόχειρα τον άντίπαλό του στο μεγάλο 
κοινό. ’Εκεί τον ενδιέφερε νά κερδίσει το παιχνίδι. Σέ έναν κόσμο πού 
δέν ήταν καί πολύ εύκολο νά καταλάβει, πόσο ό Θεός τού Πάριου δέν είχε 
καμία σχέση, ούτε καί μπορούσε νά έ'χει μέ τον έκδικητικό Θεό πού τού 
παρουσίαζε. Πολύ φοβούμαι, άλλωστε, πώς ούτε καί ό ίδιος είχε άπόλυτη 
συνείδηση, στήν λογική άτοπία στήν οποία τον οδηγούσε αύτή ή στάση 
του. Ή άπόλυτη αντίδραση, όταν λειτουργεί στήν ένταση μέ τήν οποία 
έλειτούργησε στο πρόσωπο τού Πάριου, γίνεται τυφλή.

Αύτύς όμως —δέν μπορούμε νά το άρνηθοΰμε— είναι ένας κόσμος 
καί μιά πραγματικότητα τής έποχής. Ενδέχεται τώρα, άντίστροφα, νά 
δεχθούμε πώς ό Ψαλίδας εκφράζει έναν άλλον κόσμο καί μιάν άλλη πραγ
ματικότητα; Ή άπάντηση δέν χρειάζεται σκέψη: είναι εντελώς άρνη- 
τική. Βρισκόμαστε εντελώς στούς αντίποδες. "Ενας νέος φιλόσοφος σπου
δασμένος στήν Δύση συζητάει εντελώς θεωρητικά φιλοσοφικοθεολογικά 
προβλήματα. Καί ναί μέν ή συζήτηση άποβλέπει στήν ’Αληθινή Εύδαι- 
μονία τού ’Ανθρώπου, όλη όμως ή διαπραγμάτευση μας φέρνει σέ εντε
λώς διαφορετικό κλίμα. Καί γιά νά προσεγγίσουμε το θέμα αας, χωρίς νά

34. Βρανούσης, ε.ά., σ. 259.
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απαιτηθεί ή άνάπτυξη των θέσεων κα'ι της συλλογιστικής πού χρησιμο
ποιεί ό Έαλίδας, θά είχα νά παρατηρήσω, πώς ό Ήπειρώτης λόγιος, 
πιστός στά διδάγματα του διαφωτιστικοΰ δεϊσμοΰ, δέχεται πώς άφοΰ «ό 
Θεός δεν αναμιγνύεται στά πράγματα του κόσμου άπό την στιγμή πού θά 
ορίσει τούς νόμους του, δεν χρειάζονται θαύματα ή μυστήρια για νά επι
βληθούν, παρά συλλαμβάνονται άμεσα κι έλλογα, όντας έτσι σέ θέση νά 
παραμερίσουν οριστικά στείρες καί αιματηρές δογματικές έριδες». Μέ 
τον τρόπον αύτύν «όχι μόνον δέν άναφέρει πουθενά θαύματα κτλ. ώς τεκ
μήρια της θείας άποκάλυψης, όπως συνηθιζόταν στήν ορθόδοξη θεολογία, 
άλλά καί ταυτίζει τήν θεία βούληση μέ τον φυσικό νόμο καί τον ορθό λό
γο, επιδοκιμάζοντας ρητά καί τήν άποψη των 'φυσικών θεολόγων’, ότι 
'αί θεΐαι κρίσεις ψήφοι αίώνιαί είσι καί άμετάβλητοι’».35

'Ο Πάριος καί ό Ψαλίδας, είναι προφανές, ότι έκφράζουν δύο ακραίες 
θέσεις: ή άντίδραση άπο τήν μιά μεριά, ό νεωτερισμός άπο τήν άλλη. 
Έστάθηκα στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή συνδέθηκαν άμεσα μέ το 
κεντρικό πρόσωπο του δοκιμίου, πού είναι ό Εύγένιος Βούλγαρης. Το 
ερώτημα τώρα επανέρχεται άπαιτητικότερο: το θαύμα στήν περίοδο τού 
Διαφωτισμού, τόσο τού Εύρωπαικοΰ όσο καί τού Ελληνικού, παίζει 
κεντρικό ρόλο, τόσο θεωρητικά όσο καί πρακτικά. 'Ο Πάριος εκφράζει 
τήν πρακτική πλευρά, ένώ ό Ψαλίδας τήν θεωρητική. Μπορούμε λοιπόν 
νά αναζητήσουμε κάποιαν σχετικήν άπάντηση άπο τον ίδιον τον Εύγένιο, 
άφοΰ είναι έκεινος πού εκφράζει καί τις δύο; Καί όταν άναφέρομαι σέ 
άπάντηση, έννοώ μιαν έρμηνεία, ή οποία νά αιτιολογεί μιά συμπεριφορά, 
καταρχήν άντιφατική.

Καί άς μή μας ενοχλεί το έπίθετο αντιφατική. Ό άνθρώπινος παρά
γοντας είναι τόσο ισχυρός, ώστε έρχεται συχνά νά άνατρέψει ισορροπίες 
τις όποιες είχε έδραιώσει ή κατασκευαστική δύναμη τού ορθού λόγου. 
Μήπως δηλαδή ισχύει έδώ μιά άλήθεια πού έκφράζει, μέ τον δικό του 
τρόπο, ένας σύγχρονος δραματουργός, ό Samuel Beckett, όταν λέει πώς 
«οί άνθρωποι δέν μπορούν νά σηκώσουν πολλή πραγματικότητα» ;36 Μήπως 
τυχόν το υπερφυσικό αποβαίνει συχνά γιά τόν άνθρωπο «ή προσφιλέστε
ρη προσφυγή του καί ή πιό σφαλερή καί ή πιο άπατηλή»;37 Καί μήπως 
«ή έξουσία τού υπερφυούς στό άνθρώπινο πνεύμα» είναι τόσο ισχυρή, ώστε

35. Παναγιώτης Κονδύλης, «'Ο Ψαλίδας, ό Παμπλέκης καί ή Θεία ’Αποκά
λυψη», ’Ηπειρωτικά Χρονικά, Γιάννενα, 24 (1982), 258-9.

36. Βλ. πρόχειρα Damian Grant, Ρεαλισμός, «'Η γλώσσα της Κριτικής», 
'Ερμής, 1972, σ. 14.

37. Hazard, La Crise, έ.ά., σ. 219-220.
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νά αντιμάχεται άκόμη κα'ι τον ορθό λόγο, «με τον θηριώδη τρόπο να βιάζει 
τούς φυσικούς νόμους καί την αυθάδη γοητεία του», είτε το έξίσου ισχυρό 
επιχείρημα, ότι «ή Φύση δεν είναι συνένοχη στο άνθρώπινο παραλήρη
μα»;38

"Υστερα άπύ αύτές τις επισημάνσεις, διευκολύνεται πιστεύω ή εξέ
ταση του ερωτήματος, αν καί πόσον ό Βούλγαρης μέ την συμπεριφορά 
του βρισκόταν μέσα στο πνεύμα τής έποχής του. Τί σημαίνει αυτό; Τό 
πρόβλημα για τον πνευματικό ηγέτη δεν είναι νά έχει τήν δύναμη νά δια
τυπώνει απλά καί μόνον δημόσια τίς ιδέες του- έστιάζεται καί κάπου άλ
λου- αν επιθυμεί πραγματικά νά παίζει δραστικό ρόλο στην εποχή του: 
πώς μπορούν νά βρουν οί ιδέες του καί άνταπόκριση. Νά έ'χει, δηλαδή, 
τήν ικανότητα νά έπιλέξει τόσο τον χρόνο όσο καί τον τρόπο πού θά τίς 
παρουσιάσει. Ό τρόπος π.χ. μέ τον όποιον εμφανίζει ό Πάριος τον Ψα- 
λίδα νά κατηχεί τον καπετάνιο τού πλοίου μέ το όποιο ταξιδεύει, καθώς 
καί ή ολοκληρωμένη άνταπόκριση πού βρίσκει στό πρόσωπό του ό Ψ'αλί- 
δας, άποτελοΰν τεκμήριο πρωτογενούς προπαγάνδας καί μόνον. Τά πράγ
ματα δέν ήταν, ούτε καί μπορούσαν νά είναι τόσο άπλά, έπειδή τότε θά 
έ'πρεπε νά άνατρέψουμε όλη τήν άντίληψη πού έχουμε σχηματίσει έως 
σήμερα, για τό ισχυρό άντιδραστικό ρεύμα ■—φυσικό, άλλωστε— πού συ
νάντησε ή εισαγωγή νέων ιδεών στόν Ελληνισμό τής Τουρκοκρατίας. 
Καί γιά νά ολοκληρώσω τίς σχετικές παρατηρήσεις, θά ήθελα νά διατυ
πώσω μιαν άκροτελεύτια ερώτηση: είμαστε πάντοτε βέβαιοι, ότι οί άν
θρωποι μιας εποχής έχουν τήν ικανότητα νά άντιλαμβάνονται τό πνεύμα 
τής έποχής στήν όποιαν ζοΰν, ή μήπως τυχόν ή έντονη βιωματική σχέση 
γίνεται συχνά άνασχετική γιά τήν σύλληψη τού πνεύματος αυτού, καί μά
λιστα όσο άνασχετική γίνεται σήμερα γιά μάς ή άντίστροφη χρονική 
σχέση;

Κάτω άπό τό βάρος όλων αυτών τών διαδικαστικών προϋποθέσεων 
έρχομαι νά άπαντήσω καταφατικά στό σχετικό έρώτημα, όσον άφορά 
τόν Βούλγαρη. Βρίσκεται μέσα στό πνεύμα τής έποχής του. Καί γιά νά 
γίνει πειστικότερη ή άπάντησή μου, θά ήθελα καταρχήν νά άποξενώσω 
τήν ’Απολογητική ’Επιστολή, άπό ένδεχόμενη παρατήρηση, ότι πρό
κειται γιά κείμενο καθαρά άντιπαπικό καί άπολογητικό-προπαγανδι- 
στικό τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, στό όποιο θά έπρεπε νά παροραθοΰν 
κάποιες υπερβολές. Τά δύο όμως καίρια σημεία τού κειμένου, τά όποια 
καί άνέπτυξα λεπτομερέστερα, δηλαδή τό δέκατο καί δωδέκατο θαύμα, είναι

38. Αυτόθι, σ. 239.
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καθαρή μεταφορά παλαιοτέρων ιδιωτικών επιστολών, οί όποιες διαθέ
τουν, κατά τεκμήριο, χαρακτήρα τής γνησιότητας. Γίνεται συνεπώς κατα
φανής ή διάθεση του Βούλγαρη, άπό τήν μιά μεριά νά ένισχύσει τήν σχε
τική τεκμηρίωση μέ το κύρος της προσωπικής του μαρτυρίας, Ινώ άπό 
τήν άλλη νά μήν προσκρούσει στήν κοινή άντίληψη τής εποχής. «Ταΰτα 
μέν, καί όσα τοιαΰτα», θά παρατηρήσει, «έκ τής κοινής καί δημώδους 
βεβαιούμενα φήμης, καί τήν φωνήν του λαού μάρτυρα φερέγγυον προι'- 
σχόμενα... πραγματείας μείζονος ή κατά τήν έμοί περιοϋσαν ήδη καί 
σχολήν καί πρόθεσιν».39 Το πρόβλημα όμως γιά το θαύμα καί γιά τούς 
πολέμιούς του είναι, μέ ποιο τρόπο θά το χειρισθοΰν: το μεγάλο πλήθος, 
το κοινό του, είναι οί πιστοί. Αύτούς είναι άνάγκη νά προσέξουν καί νά 
μή προσβάλουν. 'Ο Βούλγαρης, σέ πλήρη αντίθεση προς τον Πάριο, πρέ
πει νά γνωρίζει το πρόβλημα πού δημιουργεί στήν φιλοσοφία τού Δια
φωτισμού ή άποδοχή τού θαύματος. Φρόνιμο λοιπόν είναι νά μετακινη
θούμε άπό τήν προσωπική του άποψη καί θέση, στήν γνώμη πού θά είχε 
διαμορφώσει ώς προς τον ρόλο τής θρησκείας γενικότερα σέ μιά ύπύ δια
μόρφωση νέα κοινωνική πραγματικότητα, πού δέχεται πλέον τούς άνα- 
πόφευκτους κραδασμούς άπό τήν πνευματική επανάσταση πού συντελεΐ- 
ται στήν εποχή του. 'Η συμπεριφορά του συνεπώς, στο θέμα, θά κριθεί, 
αν είναι ή φρόνιμη τοποθέτηση ενός ώριμου λογίου, ό όποιος, άπό τήν 
υπεύθυνη θέση πού αύτοδικαίως έχει καταλάβει, συνειδητοποιεί μέσα σέ 
ποιά πλαίσια πρέπει νά κινείται. “Αν, άντιστρόφως, είχε ύπερισχύσει στήν 
συνείδησή του ή άποψη, είτε νά θέσει τό πρόβλημα είτε νά διατυπώσει μιά 
θέση ξεκάθαρη καί φυσικά αρνητική, μπορούσε εύκολα νά καταλάβει, 
πώς δέν θά άργοΰσε νά χάσει καί αύτές άκόμη τις συνειδήσεις, τις όποιες 
είχε ήδη κατευθύνει προς τήν σύγχρονη ευρωπαϊκή σκέψη.

'Η εποχή, άλλωστε, είναι τόσο πλούσια καί επικίνδυνη ταυτόχρονα, 
ώστε παρόμοια προβλήματα καί διλήμματα ορθώνονται καθημερινά στον 
λόγιο. Δέν έχουμε λοιπόν παρά νά άναρωτηθοΰμε ποιά ύπήρξε ή συμπε
ριφορά του σέ ενα άντίστοιχο καί έξίσου ευαίσθητο θέμα, τήν κίνηση τής 
γής σέ σχέση προς τον ήλιο. Τό θέμα, βέβαια, είναι ευρύτατο γιά τον Νέον 
Ελληνισμό καί είχε δημιουργήσει κάποια έφεκτική συμπεριφορά τής λο
γιοσύνης ώς προς τόν χειρισμό του. “Οχι, ασφαλώς, σέ όσους αντιμάχον
ταν πεισματικά γιά λόγους καθαρά θρησκευτικούς τό σύστημα τού Κο- 
πέρνικου, μιά καί σέ εποχή εντελώς προωθημένη βλέπει τό 1797 τό φώς 
τής δημοσιότητας τό βιβλίο τού Σέργιου Μακραίου Τρόπαιον έκ τής

39. ’Επιστολή, έ.ά., σ. 36.
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'Ελλαδικής πανοπλίας κατά των οπαδών τον Κοπερνίκον. Καί μπορεί, 
βέβαια, ό Πέζαρος νά αναφώνησε μαθαίνοντας για το βιβλίο τοϋ Μακραίου 
«’Ώ ! ακόμη εΐμεθα νήπιοι καί ψοφοδεεΐς»,40 άλλά τρία χρόνια πριν ή 
Εκκλησία έ'χει καταδικάσει τις σημειώσεις τοϋ Κοδρικά στην μετάφρα
ση τοϋ έ'ργου τοϋ Fontenelle Περί πληθύος κόσμων,41 ένώ άντιστοίχως 
λίγα χρόνια πριν, το 1781, ό Ίώσηπος Μοισιόδαξ «για νά κολάσει το θάρ
ρος του άναφορικά μέ τις διδασκαλίες γιά την κίνηση τής γης γράφει 
'νεωτερίζω, ή μάλλον είπεϊν πυθαγορίζω’- ή νέα θεωρία ντύνεται το σε
βάσμιο ένδυμα τής παλαιότητας».42

"Υστερα άπο όλα αύτά, δεν νομίζω πώς υπάρχουν περιθώρια γιά νά 
αμφιβάλλουμε ώς προς την συμπεριφορά τοϋ Βούλγαρη. Στά 1805, ενα 
χρόνο δηλαδή πριν άπο τον θάνατό του, έκδίδεται το έργο του Περί συ
στήματος τον παντός. Είναι, όπως ό ίδιος άναφέρει στον τίτλο, έρανική 
συλλογή άπο διάφορους φιλόσοφους, πού τήν έχρησιμοποίησε κατά τήν 
διάρκεια τής θητείας του στά γνωστά εκπαιδευτικά κέντρα. ’Ανάμεσα σέ 
άλλα, αναφορά γίνεται καί στο σύστημα τοϋ Κοπέρνικου, καθώς καί τοϋ 
Τύχωνα. 'Η έκθεση των διαφόρων άπόψεων τον οδηγεί στο άκόλουθο 
καταληκτικό συμπέρασμα: «Το τρίτον των ήμίν είς έρευναν προταθέν- 
των, εί έγκριτέον έστί τοϋ κατά Πτολεμαίον καί Κοπέρνικον το Τυχώ- 
νειον σύστημα, έκ των είρημένων εύμαρώς πάνυ έπιλύεται. Εί γάρ ούχί 
τή φύσει άντίκειται, ώς το Πτολεμαϊκόν, ούδέ ταΐς ίεραίς Σελίσιν, ώς 
το Κοπερνικαΐον, τή δέ ’Αστρονομία καθ’ έαυτύ μάλιστα συνάδον κατεί- 
ληπται, εικότως άρα άμφοτέρων εκείνων έγκρίνεται προτιμώμενον».43 
’Έχει περάσει δηλαδή περίπου ένας αιώνας καί ό Βούλγαρης δεν έχει ου
σιαστικά άπομακρυνθεί άπο τήν άποψη πού διατύπωσε το 1716 ό Πα
τριάρχης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος στήν Αστρονομία του, πώς ό ήλιος 
γυρίζει γύρω άπο τήν γή. Λίγα όμως χρόνια αργότερα άπο τον Βούλγαρη, 
καί άφοΰ έχει προηγηθεϊ σειρά άποκαταστάσεων κάθε λογής, ή Καθολική 
’Εκκλησία άποκαθιστά καί έπίσημα το 1828 —δστερα άπο τήν βαριά 
καταδίκη του το 1633— τον Γαλιλαίο.

’Εδώ όμως πρέπει νά σταθούμε, προκειμένου νά έχουμε μιάν απάν
τηση μέσα άπο τον γενικότερο εύρωπαϊκύ χώρο. Γιατί «ό 18ος αιώνας 
ήταν πολύ διαφορετικός άπο τον δικό μας. 'Η θεολογία ήταν άκόμη σπου
δαία καί άκόμη οικεία. Οί θεολογικές διαμάχες είχαν πολύ περισσότερο

40. Βλ. πρόχειρα Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Έρμης, 1993, 77.
41. Αυτόθι.
42. Αυτόθι, σ. 78.
43. Σ. 63.
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άπό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον —πήγαιναν ’ίσια στην καρδιά των καθημε
ρινών ενδιαφερόντων, στο αληθινό νόημα τής ύπαρξης. Δεν είναι πλέον 
τοϋ συρμοϋ νά μιλάει κανείς για την εμπόλεμη κατάσταση άνάμεσα στην 
επιστήμη καί τήν θεολογία, καί πραγματικά ό 17ος καί ό 18ος αιώνες 
παρήγαγαν ενα τελικώς σκοτεινό εί'δωλο άπό δοξασίες καί άπό στενές 
συμμαχίες άνάμεσα σέ έπιστήμονες καί θεολόγους, στον Θεό καί στην 
Φύση, στον άμβωνα καί στο εργαστήριο. Παρά ταΰτα ή ιδέα για δύο πα
ρατάξεις, τούς πιστούς ενάντια στούς άπιστους, εξακολουθεί νά είναι πολύ 
ισχυρή. "Ενας άνθρωπος μπορεί νά είναι έπιστήμονας καί ταυτόχρονα 
χριστιανός, καθώς απέδειξε ό Νεύτων, ό μεγαλύτερος άπό δλους. "Ενας 
άνθρωπος δμως δεν μπορεί ταυτόχρονα νά βλέπει τόν χριστιανισμό ώς 
μοναδικά άληθινό καί νά τό υποτάσσει αυτό στό είδος τοΰ κριτικού ορθο
λογισμού, τόν όποιον κατευθύνει έναντίον σέ άλλες θρησκείες)).44

Τό χωρίο αύτό πού προέρχεται άπό τήν πένα ένός άπό τούς κορυ
φαίους σύγχρονους μελετητές τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Διαφωτισμού, τού ’Α
μερικανού Peter Gay, πιστεύω δτι μάς βάζει μέ πολλή πειστικότητα στό 
πνεύμα τοΰ αιώνα. Αύτό ακριβώς τό 'σκοτεινό είδωλο’ είναι δ,τι εκφράζει 
τόν Ευγένιο Βούλγαρη, δταν ήδη άπό τό 1766, στήν Λογική του, εχει αν
τιμετωπίσει τό πρόβλημα καί έπιχειρεΐ νά άρει αύτήν άκριβώς τήν άντί- 
φαση, δπως τήν άποκαλεΐ καί ό ίδιος: «'Ημείς δέ ούτως άεί φιλοσοφεί ν 
πειρατέον, ώς διά παντός, καί επί πάσιν αίρεΐσθαι μέν τό τώ όρθώ λόγω 
σύμφωνον, μηδέν δέ πρεσβεύειν τής άποκαλυφθείσης έν ταΐς Γραφαϊς αλή
θειας διάφωνον. Έπεί ούδ’ αν εχοιτις τών εις πίστιν ήμΐν προβαλλομένων, 
εν όποιονοΰντι δεϊξαι, τώ όρθώ λόγω, έκ τού άπ’ ευθείας άντιφερομένου, 
ούδ’ άντίφασιν ώδϊνον ήν λέγομεν». Καί ή θέση του ολοκληρώνεται αμέ
σως πιό κάτω: «Ουμενουν ώς άρα κατά τοΰ λόγου στρατευόμενα άθετοΰν- 
τες, άλλ’ ώς ύπέρ τόν λόγον δντα σιγή σεβόμενοι)).45 Συνήθως εμείς τό ά- 
ποκαλοΰμε συντήρηση, καί ό δρος δέν μοιάζει νά είναι δόκιμος. Στέκεται 
άνάμεσα στήν άντίδραση τοΰ Πάριου καί στόν νεωτερισμό τοΰ Φ’αλίδα. 
Μιά 'ισορροπία’, θά λέγαμε, πού άν ελειπε, θά μάς εμπόδιζε νά παρακο
λουθήσουμε τήν μοχθηρή πορεία τοΰ νεοελληνικοΰ πνεύματος πρός τήν 
άκμή τοΰ Νεοελληνικοΰ Διαφωτισμού. ’Έβαλα σέ εισαγωγικά τήν λέξη 
ισορροπία, επειδή ό Ευγένιος ξέφυγε άπό αύτήν ξεκάθαρα πρός τό τέλος 
τής ζωής του. Καί άξίζει νά σταθούμε σέ αύτήν τήν κατάληξη, μιά καί 
αποτελεί τό κεντρικό πρόσωπο τών άναζητήσεών μας.

44. The party of Humanity, Essays in the French Enlightenment, W. 
W. Norton and Company, Νέα 'Τόρκη - Λονδίνο 1963, σ. 45.

45. Σ. 62-3. Ή υπογράμμιση της λέξης άντίψασις δική μου.

6



82 ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Το 1801 κυκλοφορεί ένα δίτομο έργο, την Αδολεσχία Φιλόθεου 
(σχολιασμός της Πεντατεύχου), μέσα, στο όποιο τηρεί την προσφιλή του 
συνήθεια των παρεκβολών. «Πόσοι καί φιλολογοΰντες, ώς δήθεν έρασταί 
της μαθήσεως», γράφει σέ κάποιο σημείο, «προσοχθίζουσι μέν εις την 
μελέτην των Θείων Γραφών, καί έπαηδιάζουσιν εις τα Συγγράμματα τά 
ψυχωφελέστατα των Τερών τής Εκκλησίας Πατέρων καί Διδασκάλων, 
προκρίνουσι δέ καί πίπτουσι κατά κεφαλής δλοι έ'κδοτοι εις την άνάγνω- 
σιν τής άσέμνου Σαπφοϋς, καί του βδελυροΰ Άνακρέοντος, καί του βω
μολόχου Λουκιανού, καί του Κωμωδιογράφου Άριστοφάνους, καί τών 
πλαστογράφων 'Ηλιοδώρου, καί Τατίου, καί άλλων τοιούτων; "Η δεν 
προτιμώσι καί ουτοι προδήλως, ύπέρ την Ουράνιον Μαννοδοσίαν, την Αι
γυπτιακήν έπισίτισιν;» Καί ή συνέχεια έ'ρχεται σέ μορφή έξομολόγησης: 
«Οίμοι ! Έξέπεσα καί εγώ ποτέ εις τοιαύτην άνοιαν. ’Έπειτα συνιδών 
καί μεταμεληθείς, τά τοιαΰτα έγνων βιβλία άπορρίψαι είς τουδαφος, καί 
του λοιπού άπεφάσισα είς τούτο μόνον τήν έμήν προσοχήν καί σπουδήν 
άπασαν νά επιστρέφω, είς το νά γεμίζω μόνον το έμόν Γομόρ καθεκάστην 
άπό τήν τροφήν τήν Θεόδοστον».46 Το έ'ργο είχε άρχίσει νά το συντάσσει 
25 χρόνια πρίν άπό τήν έκδοση, δπως εξιστορεί ό ίδιος, καί συνεπώς δέν 
έχουμε τήν δυνατότητα νά εξακριβώσουμε πότε πραγματοποιείται στον 
Εύγένιο ή σημαντική αύτή μεταστροφή στίς σχέσεις του προς τήν ’Αρ
χαιότητα. 'Υπάρχει μόνον ένα δριο ante quem, δπως φαίνεται άπό τήν 
συνέχεια τής επιστολής: «Πάλιν τής προθέσεως παρετράπην καί παρεξέ- 
κλινα, έκ περιστάσεως παρεμπεσούσης»,47 ή όποια δέν είναι άλλη άπό τήν 
μετάφραση τής Αίνειάδας του Βιργίλιου, πού τον απασχόλησε δμως εί
κοσι ολόκληρα χρόνια, άπό τό 1771 έως το 1791, οπότε καί βλέπει τό φώς 
τής δημοσιότητας.

'Ένα δμως τέτοιο κείμενο δέν μπορούσε νά περάσει άπαρατήρητο, 
καί ασχολίαστο άσφαλώς, άπό τόν πλέον αρμόδιο γιά τήν έποχή, φυσικά 
τον Κοραή. «Περί δέ 'Ηλιοδώρου, ’Ανακρέοντος, Άριστοφάνους», γράφει 
τόν ’Ιούλιο τού 1804, «δλοι ούτοι οί διάβολοι, πρέπει νά ριφθώσιν είς τό 
πυρ, ήγουν τά βιβλία των, επειδή δέν ζώσιν αυτοί. Αλλά προ πάντων 
έπρεπε νά άφανισθή ό 'Όμηρος, δστις περιγράφει τάς μοιχείας τών θεών. 
Μετ’ αυτών όμοϋ, έπρεπε νά άναθεματισθή συνοδικώς ό Χρυσόστομος, 
δστις ήγάπα πολύ τήν άνάγνωσιν του Άριστοφάνους, ό Φώτιος, άνεγί- 
νωσκεν καί έθαύμαζεν τόν 'Ηλιόδωρον, και ό τρισκατάρατος Θεσσαλονί

46. Τ. 1-2, Βιέννη 1801, τ. 2, σ. 21.
47. Αυτόθι.
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κης επίσκοπος ό Ευστάθιος, ό όποιος ήσχολήθη όλην του την ζωήν είς την 
έξήγησιν τοϋ 'Ομήρου». Καί καταλήγει: «'Όλα ταΰτα καί τά τοιαϋτα 
έπρεπε νά έξορισθώσι άπό τά σχολεία καί άπό τήν ανατροφήν των νέων, 
καί νά δοθώσιν εις χείρας των το Λανσαϊκόν, ό Νέος Παράδεισος καί άλλα 
παρόμοια ικανά νά φωτίσωσι καί νά δοξάσωσι το γένος».48

Το όνομα όμως τοϋ Κοραή μάς μεταφέρει αυτομάτως σέ έντελώς 
άλλο κλίμα: βαδίζουμε μέ βήματα σταθερά προς τήν άκμή τοϋ Νεοελλη
νικού Διαφωτισμού. Γεννιούνται τώρα καινούριες ισορροπίες πού κατορ
θώνουν καί έναρμονίζονται μέσα στο υγιέστερο πνεύμα τοϋ Ευρωπαϊκού 
Διαφωτισμού, μακριά άπό το 'τελείως σκοτεινό είδωλο’, πού είδαμε. Ή 
χρονική, άλλωστε, άπόσταση πού χωρίζει τά κείμενα τοϋ Κοραή στά ό
ποια καί θά άναφερθώ, είναι γιά μέν τό πρώτο (Προλεγόμενα στον Α' 
τόμο των Βίων τοϋ Πλουτάρχου, 1809) συνεπώς περίπου 50 χρόνια, ένώ 
στο δεύτερο (Προλεγόμενα στήν έκδοση τών Πολιτικών τοϋ ίδιου συγ
γραφέα, 1824), άντιστοίχως 65 χρόνια. Στο διάστημα όμως αύτό ή γενική 
ώρίμανση πού έχει σημειωθεί στίς συνειδήσεις τών συμπατριωτών του 
είναι τόσο σημαντική, ώστε μπορεί νά έκφράζεται, ό πάντοτε στοχαστι
κός καί προσεκτικός Κοραής, μέ τρόπο τέτοιο, ώστε καί τό πρόβλημα νά 
θέτει χωρίς συμβιβασμούς καί νά περιορίζει στο έλάχιστο τίς άντιδράσεις. 
Μέσα στον γενικό τόνο πού χαρακτηρίζει τά Προλεγόμενά του, δηλαδή, 
πόσο ή άπαιδευσία γίνεται πρόξενος μυρίων κακών, ό γλυκομίλητος κο- 
ραϊσμός άποφαίνεται, άναφορικά πάντοτε μέ τό έπίμαχο θέμα τών θαυμά
των: «Αυτός μάς έπλασε κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν αύτοΰ, ήγουν 
μάς έκαμε λογικούς, καί μάς έχάρισεν ένταυτώ τά μέσα νά φέρωμεν είς 
τελειότητα τάς δυνάμεις τής ψυχής ήμών, καί ήμείς τολμώμεν νά τόν πα- 
ρακαλώμεν, ως άλογα κτήνη, νά μάς έλευθερώση άπό συμφοράς, τάς 
όποιας ν’ άποφύγωμεν μάς κατέστησε κυρίους. Καί τίς δέν καταλαμβάνει, 
ότι τοιαύτας προσευχάς πρέπει νά τάς άποστρέφεται ώς βλασφημίας;» 
Γιά νά γίνει στήν συνέχεια έντελώς συγκεκριμένος. Τό παράδειγμά του 
προέρχεται άπό μιά επιδημική άσθένεια μέ ένδημικό χαρακτήρα στήν 
Κωνσταντινούπολη, πού άρχιζε πρίν άπό τό Πάσχα καί τελείωνε προς τά 
τέλη ’Ιουνίου, συνέπιπτε δηλαδή πάντοτε μέ τήν έορτή τοϋ ’Ιωάννη τοϋ 
Βαπτιστή. Ή κοινή πεποίθηση ήταν, πώς τό θανατικό σταματούσε υστέ
ρα άπό τήν μεσολάβηση τοϋ 'Αγίου. Καί ό Κοραής βρίσκει τήν ευκαιρία 
νά εκθέσει τήν επιχειρηματολογία του: «Πρώτον τής άπαιδευσίας κα
κόν προσευχόμενοι παρακαλοΰμεν τόν θεόν νά εξάλειψη μέ θαΰμα πλη

48. ’Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, 1-6, 1964-84, τ. 2, σ. 167.
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γήν, την οποίαν ν’ άποφύγωμεν μας έδωκε τά μέσα. Καί άπόδειξις, ότι 
μας τά έδωκεν, είναι των φωτισμένων καί άπό φωτισμένους Ηγεμόνας 
κυβερνωμένων εθνών αί πόλεις, όθεν το θανατικόν άπεκλείσθη, καί όπου, 
έάν έμβή, δεν άποδίδεται εις του θεού τήν οργήν, άλλ’ εις των φυλάκων 
την άπροσεξίαν καί αμέλειαν. Δεύτερον τής άπαιδευσίας κακόν βλασφη- 
μοϋμεν τον Βαπτιστήν του Χριστού, επειδή τον ύποθέτομεν τόσον φιλο- 
δόξου ψυχής άγιον, ώστε νά προσμένη άσπλάχνως τής έορτής του τήν 
ήμέραν, διά νά σώση πόλιν ολόκληρον από τον όλεθρον».49

Ό πανέξυπνος Χιώτης γνωρίζει πολύ καλά τήν θύελλα των άντιδρά- 
σεων πού θά ξεσήκωνε ασφαλώς αύτύς ό ειρωνικός τόνος, μέ τον όποιον 
καί ολοκληρώνεται ή κοραϊκή επιχειρηματολογία. "Ενας τόνος όμως 
—οφείλουμε νά τονίσουμε— πού δεν ξεκινάει άπύ πρόθεση, άλλά τον φέρνει 
φυσιολογικά ή συλλογιστική αλληλουχία. Σπεύδει λοιπόν στήν συνέχεια 
του λόγου του νά προβάλει ό ίδιος τήν άντιρρητική επιχειρηματολογία, 
ώστε νά στερήσει τούς αντιπάλους του άπύ μιά εύκολη ένδεχομένως νίκη. 
'Η προφυλακή όμως τήν οποία δημιουργεί μέ τον τρόπον αυτόν δεν είναι 
άρκετή, γιά ένα πνεύμα πού τό χαρακτηρίζει ή άπόλυτη συνέπεια. ’Αρ
κετά χρόνια αργότερα, όπως είδαμε, όταν θά ξαναβρεϊ τήν ευκαιρία νά 
καταπιαστεί μέ τό θέμα, τήν απάντησή του θά τήν ολοκληρώσει άσφαλώς 
μέσα άπό τό πνεύμα τής άπαιδευσίας, όταν θά δημιουργήσει τήν άπαραί- 
τητη διαστολή καί θά άναζητήσει καί τά αίτια: «Τό πιστεύουν [άναφέρε- 
ται σέ θαύμα]... όχι οί καλώς άναθραμμένοι άνδρες, όχι οί λόγιοι, όχι οί 
’Ακαδημαϊκοί... 'Ο άπαίδευτος όχλος, καί τούτον πρώτον μεταχειρίζονται, 
τούτον φροντίζουν νά μένη πάντοτε άπαίδευτος, όσοι έ'καμαν πόρον τροφής 
καί τιμής τήν άπαιδευσίαν τού λαού».50

Ή παρατήρηση, βέβαια, πού έρχεται αύθόρμητα σέ όποιον συγκρίνει 
τήν θέση τού Βούλγαρη προς τήν θέση τού Κοραή σχετικά προς τό ρόλο 
τού λαού, είναι πώς βρίσκονται έντελώς στούς άντίποδες. 'Ο Βούλγα- 
ρης, ας μήν άμφιβάλουμε, έγνώριζε καί θά μπορούσε νά διατυπώσει άνά- 
λογη θέση προς τήν θέση τού Κοραή. Λάθος θά εΐναι —στήν ευμενέστε
ρη άποψη— απλώς νά άναρωτηθοΰμε, γιατί δέν τό έκανε. Καί είναι λάθος 
μας γιά δύο λόγους: ό πρώτος, είναι ή δική μας άδυναμία νά άπαντήσουμε, 
μέσα άπό τις άπαιτήσεις πού ήδη διατυπώσαμε, στις όποιες χρειάζεται νά 
προσφύγει ό ιστορικός, τουλάχιστον γιά νά μήν άδικήσει μιά παλαιότερη 
εποχή καί νά μήν παίξει τον ρόλο Προκρούστη- νά επιδιώξει δηλαδή νά

49. Προλεγόμενα στούς αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, Μορφωτικό 'Ίδρυμα 
’Εθνικής Τράπεζας, 1984, 1, σ. 265.

50. Αυτόθι, τ. 3, σ. 176-7.
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ταιριάξει στά δικά του μέτρα, τά μέτρα μιας άλλης έντελώς διαφορετικής 
εποχής. 'Όσο γιά τον δεύτερο, είναι πολύ κοινός, ειδικά γιά τότε: άπό τήν 
εποχή του Βούλγαρη έως τήν εποχή του Κοραή έ'χει κυλήσει πολύ νερό 
στον Σηκουάνα, καί γιά νά άκριβολογήσουμε, το ρεϋμα έχει γίνει τώρα 
πολύ πιο ορμητικό παρά πριν. Καί ό Κοραής άπέδειξε μέ δλη του τήν στά
ση ■—στάση ζωής— πώς σε αύτύ το ρεϋμα στάθηκε ό πιο ικανός καί επι
δέξιος πλοηγός. Εύτυχώς.
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Κλέφτες της Τουρκίας καί τά τραγούδια τους

Ol υπήκοοι του οθωμανοΰ σουλτάνου πού ή σαν αγρότες, είτε μουσουλμά
νοι εϊτε χριστιανοί, ήσαν δεμένοι στο σύστημα των στρατιωτικών κτη
μάτων, στο τιμαριωτικό σύστημα, πού άποτελοϋσε τήν ραχοκοκαλιά της 
αύτοκρατορίας. Το σύστημα αύτύ εξυπηρετούσε άποτελεσματικά τήν 
στρατιωτική δομή τού κράτους καί ταυτόχρονα αποτελούσε τήν βάση 
της γεωργικής παραγωγής. Προς το τέλος τού IÇ' αιώνα το τιμαριωτικό 
σύστημα κατέρρευσε άφήνοντας πίσω του χάος, τό όποιο είχε βαριές επι
πτώσεις πάνω στον άγροτικό πληθυσμό.

Οί λόγοι τής κατάρρευσης είναι πολλοί καί δεν θά έξεταστοΰν ανα
λυτικά έδώ, γιατί θά μάς άπομάκρυναν άπό τό θέμα. Θά θυμίσω άπλώς 
τούς δύο κυριότερους: (1) τήν νομισματική κρίση, πού οφειλόταν στήν 
μαζική εισβολή άργύρου άπό τήν ’Αμερική στήν Εύρώπη καί (2) τήν 
υπέρμετρη δημογραφική άνοδο, πού ήταν παράλληλη μέ τήν άντίστοιχη 
άνοδο σ’ ολόκληρη τήν Μεσόγειο, τήν άνοδο πού πρώτος έπισήμανε ό 
Braudel.

Ή άναρχία πού επικράτησε στήν ύπαιθρο, δταν κατέρρευσε τό τιμα
ριωτικό σύστημα, καθώς καί ή βαριά φορολογία, τήν οποία έπέλεξε τό 
κράτος ως λύση γιά τήν αντιμετώπιση τών πραγμάτων, ανάγκασαν τούς 
αγρότες στήν ’Ανατολή νά έγκαταλείψουν τήν γή κατά μάζες. Τό Ιστο
ρικό αυτό φαινόμενο, πού τοποθετείται στό πρώτο μισό τού ΙΖ' αιώνα, 
καθιερώθηκε νά ονομάζεται «ή μεγάλη φυγή» (büyük kaçkun). Παράλ
ληλο φαινόμενο έχουμε στά ίδια χρόνια καί στίς δυτικές επαρχίες τής 
οθωμανικής αύτοκρατορίας, τήν μεγάλη δηλαδή περιοχή πού οί ’Οθωμα
νοί άποκαλοΰσαν Rum-ili καί οί Εύρωπαίοι Ευρωπαϊκή Τουρκία. 'Υπάρ
χουν ωστόσο κάποιες διαφορές ώς πρός τήν πορεία τού φαινομένου. Στίς 
εύρωπαϊκές έπαρχίες ή εγκατάλειψη τής γής άρχισε στό διάστημα τής 
τουρκικής έξάπλωσης, δηλαδή στό διάστημα τού ΙΔ' καί κυρίως τού ΙΕ' 
αιώνα. Κατόπι διακόπηκε μέ τήν εμπέδωση τής τουρκικής κυριαρχίας, 
οπότε σημειώθηκε καί ή δημογραφική άνοδος· στήν συνέχεια ξανάρχισε, 
έξαιτίας τών παραγόντων πού ήδη άναφέρθηκαν.



88 ΕΛΙΣΑΒΕΤ A. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΤ

Πάντως καί στην Δύση καί στην ’Ανατολή ή έγκατάλειψη τής γης 
δημιούργησε, δπως ήταν φυσικό, νέα μεγάλα προβλήματα, ανάμεσα στά 
όποια συγκαταλέγονταν ή μεγάλη έλλειψη τροφίμων κι ό λιμός. Οί πλη
θυσμοί τής ’Ανατολής κινήθηκαν προς τίς πόλεις, κυρίως τήν Κωνσταντι
νούπολη, άλλά καί προς τίς βαλκανικές έπαρχίες, επίσης προς τήν Συρία 
καί τήν Κριμαία. Λιγότερο γνωστές είναι οί κατευθύνσεις των πληθυσμών 
στίς εύρωπαϊκές έπαρχίες, δπου υπήρχαν τα ίδια προβλήματα, δηλαδή 
νομισματική κρίση καί δημογραφική άνοδος.

Ή ’Ανατολή γέμισε άπό άκτήμονες γεωργούς πού περιφέρονταν 
οπλισμένοι. ’Απέκτησαν τήν ονομασία levend. ’Επιδίδονταν στήν ληστεία 
καί τότε ονομάζονταν eslìkiya. Tò κράτος στρατολογούσε άνάμεσα σέ 
αύτούς τούς ληστές για νά πατάξει άλλους ληστές καί τότε τά σώματα 
πού αποτελούσαν οί επιστρατευμένοι ονομάζονταν sekban bölükleri, 
μπουλούκια σεκμπάνηδων. Μετά το τέλος των έπιχειρήσεων εναντίον 
των ληστών, τά μπουλούκια τών σεκμπάνηδων άπολύονταν καί τότε αυ
τοί πού τά αποτελούσαν ξαναεπιδίδονταν στήν ληστεία καί ονομάζονταν 
καί πάλι eshkiya. ~Ησαν, δηλαδή, οί ίδιοι άνθρωποι πού άλλοτε ζοΰσαν 
ως ληστές κι άλλοτε περνούσαν προσωρινά στήν υπηρεσία τού κράτους. 
Το παράλληλο φαινόμενο άπύ τίς ευρωπαϊκές έπαρχίες καί μάλιστα άπύ 
τον έλλαδικύ χώρο είναι κραυγαλέο: οί αρματολοί κι οί κλέφτες.

”Ας προστεθεί πώς άνάμεσα στίς ομάδες τών ληστών τής ’Ανατο
λής συγκαταλέγονταν καί άνεργοι άπόφοιτοι θεολογικών σχολών. Στά 
χρόνια πού είχαν προηγηθεϊ, δταν ή αύτοκρατορία ήταν στίς δόξες της, 
είχαν ιδρυθεί πολλές θεολογικές σχολές καί οί άπόφοιτοι τους ήσαν πολύ 
περισσότεροι άπύ τίς διαθέσιμες θέσεις. Ή παρουσία τους άνάμεσα στούς 
ληστές προσέδιδε μιά διαφορετική διάσταση στίς ομάδες τους, γιατί πρό- 
σθεταν τά θρησκευτικά τους κηρύγματα, πάντα έμποτισμένα μέ αιρετικό 
πνεύμα.

’Ανάμεσα στά έτη 1590 καί 1620 οί άνατολικές έπαρχίες τού οθω
μανικού κράτους, καί, πιο συγκεκριμένα, ή περιοχή άνάμεσα στήν δυτική 
Μικρά ’Ασία καί τήν βόρεια Συρία, ταράσσονται άπο τήν έπανάσταση 
τών Τζελάλη. 'Η ιστορική έρευνα άπέδειξε πειστικά πώς άνάμεσα στίς 
γραμμές τών έπαναστατών υπήρχαν πολλοί άκτήμονες γεωργοί, πού εί
χαν έγκαταλείψει τιμαριωτικά κτήματα. 'Η αναταραχή πού προκάλεσε 
ή έπανάσταση είχε ώς άποτέλεσμα νά ένταθεί ή μετακίνηση πληθυσμών 
άπύ τήν ύπαιθρο προς τίς πόλεις. "Ενας άνώνυμος Προυσιανός σημείωσε 
τό 1607: «ήλθεν ό ’Αγαρηνός Τζηλαλλής εις τήν Προύσαν καί έβαλε φω
τιά καί έκαυσε τά έξωθεν τού κάστρου καί έκαμε καί αιχμαλωσία εις τά
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χωρία καί εις... τό Μιχαλίτζι, καί έφυγον οί άνθρωποι είς την Πόλιν καί 
εις τά νησία».

Ή έπανάσταση των Τζελάλη καταπνίγηκε μέ μεγάλη αιματοχυσία. 
’Αλλά ή κοινωνική άναταραχή πού έκδηλωνόταν μέ έπαναστατικά κινή
ματα συνεχίστηκε στήν ’Ανατολή σέ δλη τή διάρκεια του ΙΖ' αιώνα. Ή 
εποχή αύτή συμπίπτει μέ τήν εποχή πού έχουμε στον ελληνικό χώρο άνα
ταραχή καί, σύμφωνα μέ τήν έκφραση του ’Απόστολου Βακαλόπουλου, 
«μόνιμες επαναστατικές έστίες στήν "Ηπειρο καί στήν Μάνη». Τά συμ
πτώματα αυτά στον ελληνικό χώρο εξετάζονται συνήθως μέσα στά πλαί
σια τών απελευθερωτικών μας επιδιώξεων. Καθώς δμως συγχρονίζονται 
μέ μια ανάλογη κατάσταση καί στήν ’Ανατολή, είναι φανερό πώς είναι 
άπότοκα μιας πλατιάς κοινωνικής δυσφορίας καί τής έπακόλουθης ανα
στάτωσης πού χαρακτηρίζουν τήν οθωμανική αύτοκρατορία κατά τήν 
ιστορική έκείνη περίοδο.

Μέσα στίς περιστάσεις αύτές, ανάμεσα άπό τούς άγρότες πού έχον
τας χάσει τήν γή τους περιφέρονταν στήν ύπαιθρο, ήταν φυσικό νά προ
βάλει ό τύπος τού λαϊκού ηρώα πού είναι ό έπαναστάτης-ληστής, ό λη
στής μέ τά εύγενικά αισθήματα. Γιά τον αγροτικό κόσμο αυτός ό τύπος 
ήταν λιγότερο ληστής άπό τον μισητό φοροεισπράκτορα πού κυκλοφο
ρούσε άνάμεσά τους περιστοιχισμένος άπό οπλισμένους χωροφύλακες καί 
έτοιμος γιά το άρπακτικό του έργο. Καί τά λαϊκά στρώματα τραγούδησαν 
τον έπαναστάτη-ληστή.

Άπό τήν έπανάσταση τών Τζελάλη γεννήθηκε ό κύκλος τών λαϊκών 
τραγουδιών τού Κιόρογλου, τού γιοΰ τού τυφλού, πού διαδόθηκε καί τρα
γουδήθηκε ευρύτατα στον τουρκικό κόσμο, άπό τήν ’Ανατολή ώς το Ουζ
μπεκιστάν. Τον Κιόρογλου τραγούδησαν οχι μόνο οί μουσουλμάνοι άλλά 
καί οί τουρκόφωνοι χριστιανοί τής ’Ανατολής, οί λεγόμενοι Καραμανλήδες, 
καθώς καί οί Άρμένηδες. Ό Κιόρογλου, σύμφωνα μέ τήν άνατολίτικη 
παραλλαγή τών τραγουδιών του, είναι ό ήρωας πού άπό μικρός ένιωσε 
τήν άδικία καί τήν καταπίεση τού κράτους. ’Ανέβηκε στά βουνά γιά νά 
εκδικηθεί τήν τυραννία πού είχε ύποστεΐ ό πατέρας του, τον όποιο είχε 
τυφλώσει κάποιος άρχοντας. Τά παλικάρια πού συγκεντρώθηκαν γύρω 
του καί τόν ακολούθησαν στο βουνό ήσαν, στό μεγαλύτερο μέρος τους, τε
χνίτες χωρικοί, σιδεράδες ή πεταλωτήδες. Λήστευαν τά καραβάνια καί 
είσέπρατταν διόδια άπό τούς εμπόρους. Δέν πείραζαν τούς φτωχούς· άν- 
τίθετα τούς βοηθούσαν νά έπιζήσουν.

"Ως πριν άπό πενήντα περίπου χρόνια ό Κιόρογλου άποτελοΰσε α
πλώς μια θρυλική μορφή. Μέ βάση ονόματα προσώπων καί τόπων πού
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άναφέρονται στά τραγούδια του διάφοροι ιστορικοί καί φιλόλογοι προσπά
θησαν νά ταυτίσουν την δράση του μέ συγκεκριμένα γεγονότα άλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. "Ομως αρχειακές έ'ρευνες άπέδειξαν πώς δροϋσε στην πε
ριοχή τής αρχαίας Παφλαγονίας, όπως δείχνουν καί τά τραγούδια του, 
σύμφωνα μέ τά όποια ό μεγάλος εχθρός είναι ό μπέης της Μπολού, της 
αρχαίας Κλαυδιούπολης. Το άρχειακό ύλικό πού βρέθηκε άποτελεΐται 
άπό διαταγές των ετών 1580-1582 προς τον διοικητή τής Μπολού καί τον 
δικαστή τής Γκέρεντε (Κράτειας) σχετικά μέ κάποιον επαναστάτη ονομα
ζόμενο Κιόρογλου Ρουσέν. Ρουσέν, σύμφωνα μέ ορισμένες παραλλαγές, 
είναι τύ όνομα του Κιόρογλου. Ακόμα στον έπικύ κύκλο του Κιόρογλου 
άναφέρονται τά ονόματα διαφόρων συντρόφων του, τά όποια επίσης βρί
σκονται στά έγγραφα. "Ας προστεθεί πώς τον Κιόρογλου δέν τον θαύμα
σαν μόνο τά λαϊκά στρώματα. 'Ο γνωστός τοΰρκος περιηγητής του ΙΖ' 
αιώνα, ό Έβλιγιά τσελεμπή, μολονότι άπό οικογένεια πού ανήκε στούς 
κύκλους του παλατιού καί μάλιστα συγγενική προς τήν σουλτανική οικο
γένεια, μιλά μέ έκτίμηση γιά τον Κιόρογλου.

"Αλλη περίπτωση λαϊκού ηρώα, πού βγαίνει στο βουνό γιά νά εκδι
κηθεί τον πατέρα του, αποτελεί ό Χαϊντάρ-ογλου. Ό πατέρας του, ό Κα- 
ρά-Χαϊντάρ, ήταν ληστής, πού δροΰσε γύρω στο 1640 κάνοντας επιθέσεις 
εναντίον καραβανιών ανάμεσα στήν Σμύρνη καί τό Έσκί-σεχίρ. Έκτελέ- 
στηκε γύρω στό 1643 ύστερα άπό μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση πού 
οργανώθηκε εναντίον του. Ό γιός του έπέζησε καί συνέχισε τήν δράση τού 
πατέρα του άνάμεσα στό Χαμίτ, δηλαδή τήν άρχαία Παμφυλία, καί τήν 
περιοχή τής Μαγνησίας καί τής "Αγκυρας, άπό όπου περνούσαν τά καρα
βάνια μέ άφετηρία εϊτε τήν Περσία εΐτε τήν Αίγυπτο καί τήν Συρία, μέ 
κατεύθυνση τήν Προύσα, τό μεγάλο εμπορικό κέντρο τής βορειοδυτικής 
Μικράς ’Ασίας. Τά λημέρια τού Χαϊντάρ-ογλου ήσαν στό Σογιούτ-νταγί, 
προς τήν Βιθυνία. ’Εκεί κοντά τόν συνάντησε περιστοιχισμένο άπό τά πα
λικάρια του ό Έβλιγιά τσελεμπή, σέ μία άπό τις ατέλειωτες περιπλανή
σεις του.

'Ο Χαϊντάρ-ογλου επειδή θέλησε νά ένταχθεΐ στό κράτος, καί μάλι
στα ώς στρατιωτικός διοικητής επαρχίας, έ'στειλε δώρο, ή ακριβέστερα 
δωροδοκία, στόν βεζίρη άλλά τό αίτημά του άπορρίφθηκε. "Υστερα άπό 
αύτήν τήν αποτυχία συνέχισε τήν ληστρική του δράση μέ περισσότερη 
ενεργητικότητα. Τό κράτος οργάνωσε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση 
εναντίον του άλλά οί άνδρες πού είχαν έπιστρατευθεΐ, οί σεκμπάνηδες, 
αύτομόλησαν προς τόν ληστή. Χρειάστηκε νά οργανωθούν νέες στρατιω
τικές επιχειρήσεις πού τό 1649 επέτυχαν τήν έξολόθρευσή του. Ήταν



ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 91

αναμφισβήτητα δημοφιλής. Πολλά μικροεπεισόδια της ζωής του δείχνουν 
πώς του προσφερόταν λαϊκή υποστήριξη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγο
νός δτι τά έκτακτα σώματα πού έπιστράτευσε το κράτος εναντίον του, 
άντί νά τον πολεμήσουν, αύτομόλησαν προς την παράταξή του. Γράφτηκε 
γι’ αυτόν κι ένα λαϊκό τραγούδι, επώνυμο, στιχούργημα κάποιου, κατά τά 
άλλα άγνωστου, kâtib Ali, πού τον άπαθανάτισε.

’Ανάμεσα στά παλικάρια του βρισκόταν καί κάποιος πού εϊχε την 
άγάπη του λαού, ό Κατιρτζή-ογλου, για τον όποιο υπάρχουν ιστορικές 
πληροφορίες διαφωτιστικές όχι μόνο σχετικά μέ τον ί'διο άλλά καί σχετικά 
μέ την συμμορία του Χαϊντάρ-ογλου, καθώς κα'ι για τήν στάση του λαού 
άπέναντί της. 'Ο Κατιρτζή-ογλου καταγόταν άπό τό Χαμίτ, άπύ οικογέ
νεια πού οργάνωνε καραβάνια, κι ήταν κι ό ίδιος καρβανάρης. Κατιρτζή- 
ογλου άλλωστε σημαίνει τον γιο του μουλαρά. Είχε εξελιχθεί σέ φυσικό 
άρχηγύ των κατοίκων τής Σπάρτα πού κάποτε κατέφυγαν σ’ αυτόν μέ 
παράπονα εναντίον τής βαριάς κρατικής φορολογίας, ή οποία τούς είχε 
εξαντλήσει. Ό Κατιρτζή-ογλου διαβίβασε τά παράπονά τους στήν φορο
λογική υπηρεσία άλλα σέ έ'ντονο ύφος, όπως φαίνεται άπό τό γεγονός ότι 
άμέσως φυλακίστηκε άπό τίς άρχές. Λαϊκή εξέγερση τόν έβγαλε άπό τήν 
φυλακή καί τότε, ελεύθερος πιά, άνέβηκε στό βουνό κι ένώθηκε μέ τόν 
Χαϊντάρ-ογλου. ”Αν καί έδρασε ώς ληστής μέ πολλή έπιτυχία, κατόρθωσε 
νά «άποκατασταθεϊ» καί μπήκε στήν κρατική υπηρεσία, οπού κατέλαβε 
μεγάλα άξιώματα. Σκοτώθηκε στήν πολιορκία του Χάνδακα τό 1668. Τό 
λαϊκό τραγούδι πάντως γράφτηκε γιά τόν Χαϊντάρ-ογλου πού εξοντώθηκε 
ώς ληστής κι οχι γιά τόν Κατιρτζή-ογλου πού σκοτώθηκε πολεμώντας 
γιά τό κράτος.

Θά μπορούσε νά έπισημάνει κανείς τά κοινά σημεία άνάμεσα στά 
τραγούδια τού Κιόρογλου καί τού Χαϊδάρ-ογλου. Τό κύριο θεματικό στοι
χείο βέβαια είναι ή άγανάκτηση έναντίον τής κρατικής άδικίας καί κατα
πίεσης πού οδηγεί τόν νέο άνδρα στήν άνταρσία. Είναι τό στοιχείο πού 
ύπάρχει καί στά έλληνικά κλέφτικα τραγούδια πού γράφτηκαν κάτω άπό 
τίς ίδιες συνθήκες: ή τυραννία τής εξουσίας ήταν ένιαία στήν οθωμανική 
αυτοκρατορία.

Τό βουνό είναι ό χώρος όπου ό γενναίος νιώθει ελεύθερος. 'Ο άνθρω
πος τού βουνού (dagli) είναι στά ποιήματα τού Κιόρογλου συνώνυμο μέ 
τήν λέξη επαναστάτης. Αυτούς πού άγαποΰν τούς έπαναστάτες τούς καλεί 
ό Κιόρογλου στά βουνά. 'Ο Κιόρογλου δηλώνει πώς άνέβηκε στό βουνό 
έξαιτίας τής άγάπης. 'Η λέξη στό τουρκικό κείμενο είναι ashk, κι ένα 
παράγωγό της, άσίκης, έχει περάσει στήν νεοελληνική γλώσσα καί συμ
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περιλαμβάνεται στο Λεξικό Δημητράκου. 'Η λέξη ashk χρησιμοποιείται 
πολύ καί στην μυστικιστική ποίηση των δερβίσηδων μέ την έννοια της 
αγάπης προς τον Θεό καί την άνθρωπότητα. Προφανώς την άγάπη προς 
την άνθρωπότητα προβάλλει ό Κιόρογλου ώς τήν αιτία πού τον οδήγησε 
στο βουνό.

'Ο Κιόρογλου καμαρώνει επειδή έκλεψε τά χαλκώματα πού μετέφε
ραν τά γνωστά καραβάνια τής Τοκάτης. Παράλληλα όμως διατάζει νά μήν 
κάνουν κακό στούς φτωχούς. "Ενα άπύ τά παλικάρια του, ό Ντελή-Γιου- 
σούφ, όταν συλλαμβάνεται καί οδηγείται γιά έκτέλεση, άφοϋ κλάψει τήν 
μοίρα του, δηλώνει πώς έχει γράψει μέ μαύρα γράμματα στο άσπρο του 
μέτωπο πώς θά’ρθει ή μέρα τού ξεσηκωμού. Κι άφοΰκαταραστεϊ τον πα
σά, καλεΐ αύτούς πού τον βλέπουν νά τον πάρουν για παράδειγμα. Στήν 
συμμορία τού Κιόρογλου κάποια στιγμή προστίθεται κι ένας καλόγερος 
άπύ τήν Καισάρεια, τρομερός, όπως φαίνεται, γιατί, σύμφωνα μέ το ποί
ημα, μούγκριζε σαν δαίμονας. Είχε κλέψει τά κιλίμια τής εκκλησίας κι ό 
βαλής τής Καισάρειας τον κυνηγούσε νά τον σκοτώσει. Ό Κιόρογλου τον 
κράτησε κοντά του. 'Η παρουσία τού καλόγερου προφανώς δείχνει πώς ή 
συνοχή τής συμμορίας προέκυπτε άπύ τήν εναντίωση στήν καθιερωμένη 
τάξη καί πώς ή θρησκεία εϊχε δευτερεύουσα σημασία.

Στον Κιόρογλου καί στον Χαϊντάρ-ογλου υπάρχει καί το στοιχείο 
τής έκδίκησης γιά τον πατέρα πού ύπέφερε άπύ το κράτος. Τύ στοιχείο 
ερμηνεύεται εύκολα αν πάρουμε ύπόψη πώς στήν ίσλαμική πολυγαμική 
οικογένεια, πού είναι πατριαρχική, ό πατέρας είναι ό αρχέτυπος νόμος.

'Υπάρχει όμως καί ενα πραγματικό, ιστορικό στοιχείο, πού νομίζω 
πώς πρέπει νά σχολιαστεί. Καί ό Κιόρογλου καί ό Χαϊντάρ-ογλου στρέ
φουν τίς επιθέσεις τους κατά τών καραβανιών καί κατά τών έμπορων, πού 
φυσικά συμμετείχαν σ’ αύτά. Είναι γνωστό πώς οί τελευταίοι είχαν συγ
κεντρώσει τήν οργή τού κόσμου κατά τήν οικονομική κρίση, επειδή επω
φελούνταν άπύ αύτήν καί μέ τούς χειρισμούς τους έβγαζαν λεφτά. ’Όχι 
μόνο οί άνθρωποι τού λαού άλλά καί πρόσωπα υψηλά ίστάμενα στήν κοι
νωνία στηλίτευαν τήν συμπεριφορά τους. Π.χ. ό λόγιος καί πολιτικός 
Μουσταφά Άλή, στο υπόμνημα πού υπέβαλε τύ 1581 στον σουλτάνο, 
πρώτα διεκτραγώδησε τήν οίκτρή κατάσταση τών φτωχών καί μάλιστα 
τών αγροτών, πού «χύνουν δάκρυα καί δάκρυα γιά τύ σιτάρι καί τύ κρι
θάρι» καί φορολογούνται άνελέητα. "Υστερα, μέ προσποιητή άφέλεια, 
διατύπωσε τύ έρώτημα γιατί οί φτωχοί πληρώνουν τά πολεμικά έξοδα 
ένώ οί έ'μποροι δέν πληρώνουν τίποτε. Καί τέλος κατέληξε στά άκόλουθα 
μέ σαρκαστικό ύφος πού ώστόσο φανερώνει τήν έντονη δυσαρέσκειά του:
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«Σέ διάφορα λιμάνια, πόλεις καί κωμοπόλεις υπάρχουν πλούσιοι έμποροι, 
πολλοί σάν τά άστρα του ούρανοΰ, πού μετρούν τά λεφτά τους άπύ το βρά
δυ ώς το πρωί καί κερδίζουν κάθε μέρα φλουριά πού λαμποκοπούν, δπως 
ό ήλιος στον ούρανό. Καί μέ το πετυχημένο τους έμπόριο έ'χουν τίς τσέπες 
τους συνεχώς γεμάτες μέ το κομπόδεμά τους καί κρυμμένα τά πουγκιά 
τους πού είναι γεμάτα μέ πολύτιμα σπάνια πράματα. Αύτοί δμως δέν 
πληρώνουν τίποτε γιά πολεμικά έξοδα». Κατ’ άντιδιαστολή προς τούς 
φτωχούς πού πληρώνουν γιά δλα. Αύτούς τούς εμπόρους, πού κατηγορεί 
ό Μουσταφά Άλή, μιά προσωπικότητα στην κορυφή της αύτοκρατορίας, 
λήστευαν οί δύο τοΰρκοι κλέφτες πού τραγούδησε ό λαός τής ’Ανατολής.
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ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Tò παραμύθι των αστών
Σκέψεις γιά τις άπαρχες του νεοελληνικού μυθιστορήματος

H ανάγνωση μυθιστορημάτων, σέ ευρωπαϊκές βέβαια γλώσσες, θά πρέπει 
να ήταν στούς άρχοντικούς κύκλους άρκετά διαδεδομένη ήδη άπο τίς πρώ
τες δεκαετίες τοΰ 18ου αιώνα. Πρώτον ή λέξη ρομάντζο, πού χρησιμο
ποιείται σέ επιστολή τοΰ 1721,1 έπειτα οί άλλεπάλληλες προσπάθειες 
τών λογίων, στο δεύτερο μισό του αιώνα, να πλάσουν άντίστοιχον έλληνο- 
γενή δρο μαρτυρούν για την επίμονη παρουσία καί τής λέξης καί τοΰ εϊ- 
δους. ’Αξίζει μάλιστα νά παρατηρήσουμε πώς ούτε οί επιτυχημένοι κο- 
ραϊκοί νεολογισμοί δεν άπόδιωξαν το ρομάντζο άπο την προφορική ομιλία’ 
ιδίως δποτε πρόκειται γιά καταγγελία τοΰ είδους, ή λέξη ρομάντζο κρί- 
νεται προσφορότερη: σημάδι πώς αύτή, κι οχι τά λόγια ύποκατάστατά 
της βρίσκονταν στήν κοινή καθημερινή χρήση.1 2

Στά 1790 τυπώνεται στή Βιέννη το πρώτο ελληνόγλωσσο μυθιστο
ρηματικής υφής κείμενο, το Σχολεΐον τών ντελικάτων εραστών τοΰ Ρήγα. 
Δεν ξέρουμε πολλά γιά τήν υποδοχή καί τή διάδοσή του’ ξέρουμε δμως, μέ 
άρκετή βεβαιότητα, πώς έταίριαζε μέ τίς προτιμήσεις τής εποχής: δυο 
χρόνια άργότερα εμφανίζεται στήν άγορά ένα δεύτερο βιβλίο, καμωμένο 
κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν, το ’Έρωτος αποτελέσματα, καί αύτύ γνω
ρίζει σύντομα δεύτερη, κλεψίτυπη, έκδοση, σταθερή ζήτηση, καί δύο κα
νονικές έπανεκδόσεις στά έπόμενα 25 χρόνια. Εξάλλου άπο το 1790 άς 
το 1793 έχουμε τέσσερις ελληνικές εκδόσεις άρχαίων είτε βυζαντινών μυ
θιστορημάτων, ενώ στά 1792 βλέπουν το φως Τά τοΰ νέου Ρομπινσόν

1. Σέ γράμμα ενός Θωμά Τεσταμπούζα προς τόν Σκαρλάτο Μαυροκορδάτο, 
βλ. Cornelia Papacostea-Danielopolu, «Manuscrits italo-grecs de la biblio
thèque de l’Académie de la République socialiste de Roumanie», 'Ο Έρανι- 
στής, 11 (1974 = 1980), 127 καί 126.

2. Λόγου χάρη σ’ εναν άπό τούς Νεκρικούς διαλόγους τοϋ Πολυζώη Κοντοϋ, 
βλ. Γ. Γ. Λαδάς καί Άθ. Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική βιβλιογραφία τών ετών 1791- 
1795, ’Αθήνα 1971, σ. 256. ’Άλλα γνωστά χωρία συγκεντρώνει ό Άπ. Σαχίνης, 
Θεωρία καί άγνωστη ιστορία τοϋ μυθιστορήματος στήν Ελλάδα 1760-1870, ’Αθή
να 1992, πού ωστόσο δεν διαβλέπει πώς ό όρος ρομάντζο χρησιμοποιείται κατεξο- 
χήν στήν καθημερινή ομιλία.

7
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συμβάντα, ή Περιγραφή τοϋ παντός, ή 'Ιστορία της ’Αμερικής —κείμενα 
δηλαδή πού μαρτυρούν το ζωηρό ενδιαφέρον τής φαντασίας για άγνωστους 
κόσμους.

’Ακολουθεί έ'να κενό τριών χρόνων, καί το 1797 καινούρια φουρνιά: 
Διηγήματα άνω προς εϊκοσιν τοϋ Βοκκάκιου, ό Νέος ’Ανάχαρσις, καί ένα 
ιδιότυπο, ξεχωριστό σέ ενδιαφέρον κείμενο, ’Απανθίσματα εκ τίνος βι
βλίου ετερογλώσσον, μετάφραση πού υπογράφεται άπύ έναν Στέφανο 
Δημητριάδη «έκ νήσου Σκιάθου».3 Πρόκειται για κείμενο οπού ή άνάγκη 
γιά διδακτισμύ καί ηθικό όφελος σμίγει μέ τη φαντασία, μια φαντασία 
πού άνοίγεται όχι πιά σέ τόπους ξένους ή μακρινούς, παρά στο μέλλον, 
στά χρόνια καί στούς καιρούς πού οί άνθρωποι θά έχουν βάλει, έπιτέλους, 
μυαλό.4

Παράλληλα, δλην αυτήν τήν περίοδο, τήν κρίσιμη δηλαδή δεκαετία 
1791-1800, στήν οποία ό Κ. Θ. Δημαράς έχει έπιστήσει ιδιαίτερα τήν 
προσοχή μας, κυκλοφορούν απανωτά, χειρόγραφες είτε έντυπες, μεταφρά
σεις θεατρικών έργων κείμενα πού, όπως γνωρίζουμε, προορίζονταν γιά

3. Τό βιβλίο αύτό κυκλοφορεί καί σέ φωτομηχανική ανατύπωση άπό τίς έκδό- 
σει Κουλτούρα, Αθήνα 1977. Ενδέχεται ό Στέφανος νά είναι το ίδιο πρόσωπο μέ 
τόν Έπιφάνιο Δημητριάδη· σέ αύτόγραφο κώδικα τοϋ τελευταίου, όπου μεταξύ άλ
λων συγκεντρώνει καί επιστολές του, τρεις τουλάχιστον άναγράφουν ώς όνομα τοϋ 
αποστολέα «Στέφανος», βλ. Γ. Θ. Ζώρας καί Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, Κατάλογος 
χειρογράφων κωδίκων σπουδαστηρίου βνζαντικής καί νεοελληνικής φιλολογίας τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ’Αθήνα 1964, σ. 42, άρ. χφ. 21, φ. 52-53. Τό ισχυρό αύτό 
στοιχείο δέν έχει προσεχθεί- πβ. καί Γ. Βαλέτας, Οί αρχές τον νεοελληνικού θεάτρου. 
'Ο άγνωστος θεατρικός πρόδρομος ’Επιφάνιος Δημητριάδης δ Σκιάθιος καί ή άνέκ- 
δοτη τραγωδία του Πέρσαι ή Ξέρξης, ’Αθήνα 1953, σ. λα' καί κζ', ό όποιος στηριγ
μένος στά όσα γράφει ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (βλ. τό διήγημα «Τα μαϋρα 
κούτσουρα», "Απαντα, επιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δ', ’Αθήνα 1985, 463), 
ταυτίζει τόν Στέφανο μέ τον Έπιφάνιο. ’Ανάλογη είναι καί ή μαρτυρία τοϋ ’Αλέ
ξανδρου Μωραϊτίδη (Παρνασσός, 8, 1884, 394)· παραμένει πάντως προβληματικό 
ότι ό ’Επιφάνιος στήν αύτοβιογραφία του, τή δημοσιευμένη άπό τόν Σπ. Λάμπρο 
(Νέος ’ Ελληνομνημών, 13, 1916, 422-437) δέν άναφέρεται διόλου στό μετάφρασμα 
αύτό —οί αυτοβιογραφίες βέβαια γράφονται άπό μεταγενέστερη προοπτική.

4. Άπύ τήν άνέκδοτη διδακτορική διατριβή τοϋ Φίλιππου Ώραιόπουλου, His
toire de la pensée sur la ville et l’architecture en Grèce du XVe au XIXe siècle, 
Παρίσι 1990, σ. 498 (αντίτυπο καί στο Κ.Ν.Ε. /Ε.Ι.Ε., άρ. 22543), μαθαίνω ότι πρό
κειται γιά άποσπασματική μετάφραση άπύ το έργο τοϋ Louis Sébastien Mercier, 
L'an 2440, rêve s’il en fut jamais, Παρίσι 1770. 'Ο Φ. 'Ωραιόπουλος παραπέμπει 
γενικότερα καί στή μελέτη τοϋ F. Choay, La Règle et le Modèle, Παρίσι 1980, 
σ. 263. Βλ. τώρα καί Στέση Άθήνη, «Στ. Δημητριάδης καί L. S. Mercier», Σύγ
κριση, 6 (1995), 25-40.
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ανάγνωση, όχι γιά τή σκηνή —-καί αποτελούσαν προφανώς τον κύριο αγω
γό τής άφηγηματικής λογοτεχνίας έκείνα τά χρόνια. Μαζί τους όμως 
συμβαδίζουν τώρα καί κείμενα σέ πεζή αφηγηματική μορφή, κείμενα 
αποκλειστικά τυπωμένα, δηλαδή «διά τούς πολλούς». Το μυθιστόρημα 
χτυπάει τήν πόρτα τής νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό σημαίνει προφανώς 
καί αντίστοιχες κοινωνικές υποδοχές.

Δεν έ'χουμε νομίζω άκόμα έπαρκώς άναλύσει τή στρωματογραφία τής 
φαναριώτικης μικροκοινωνίας. Πυρήνα της άποτελοΰσε βέβαια ό κύκλος 
τών πατριαρχείων καί τών ήγεμονικών οικογενειών άλλά πάντως, άπό 
τά μέσα του 18ου αιώνα μιά μεσαία τάξη, πού στηριζόταν αποκλειστικά 
σχεδόν στο εμπόριο, διευρυνόταν σέ άπόλυτους αριθμούς καί ειδικό βά
ρος. Έδώ μέ ένδιαφέρουν περισσότερο τά χαμηλότερα σέ ίεραρχική τάξη 
καί οικονομική ισχύ μέλη της: γραμματικοί, υπάλληλοι, δάσκαλοι. ’Άν
θρωποι φτωχοί, πού εργάζονται όμως διανοητικά, οχι χειρώνακτες — ό 
άνθρωπολογικύς τύπος πού έκπροσωπεϊ, τυπικά όσο καί ακραία, ό ίδιος 
ό Ρήγας. Τά επαρχιωτόπουλα πού φτάνουν στήν Πόλη, στή Σμύρνη, στο 
Βουκουρέστι, έ'φηβοι άκόμη, μέ μόνο εφόδιο τίς γραμματικές τους γνώ
σεις, πού κρατούν τά εμπορικά βιβλία ή αναλαμβάνουν οικοδιδάσκαλοι, 
πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τίς γνώσεις καί τίς οικονομίες τους. Αύ- 
τοί, πού αποτελούν τον σκληρό άναγνωστικό πυρήνα τών ποικίλων οδη
γών καλής συμπεριφοράς ■—πού επίσης πολλαπλασιάζονται στά ίδια ε
κείνα χρόνια. Οί νέοι μέ διαθέσιμον ελεύθερο χρόνο, πού τον διαθέτουν 
όμως ·—αυτό έχει σημασία— σέ ατομικά, οχι συλλογικά καί θεσμοθετη
μένα πλαίσια: σεργιάνι, συναναστροφές, ή μοναξιά τής άνάγνωσης. Αυτοί 
πρέπει νά είναι οί κατεξοχήν άναγνώστες τών έντυπων βιβλίων, καί, ας 
το σημειώσουμε, γιατί συμβαδίζει υποχρεωτικά, οί δυνάμει συγγραφείς. 
«Νά γένω καί εγώ, κατά το έπικρατήσαν μάλιστα έν τοΐς καθ’ ήμάς χρό- 
νοις έθος, ένας άπό τούς Συγγραφείς», έγραφε στά 1791 ένας όχι πολύ 
φωτισμένος, καί άκόμη λιγότερο ισόρροπος, δάσκαλος τών γραμμάτων.5

Στηριγμένοι στά έννιά διηγήματα, τά έξι τού Σχολείου καί τά τρία 
τού ’Έρωτος αποτελέσματα, μπορούμε νά ιδεαστούμε έπαρκώς τον φαν- 
τασιακύ κόσμο τών άναγνωστών, καί κατά προέκταση το κοινωνικό κρά
μα πού είχε δημιουργηθεΐ στον άστικύ χώρο στο τελευταίο τουλάχιστον 
τέταρτο τού 18ου αιώνα. Χαλαροί εσωτερικοί φραγμοί, διαταξική κινη
τικότητα- άποτελέσματα τών οικονομικών ευκαιριών πού δημιουργεί ένα

5. Ό Δημήτρης Χατζη-Πολύζου, στή Βιέννη, βλ. Γ. Γ. Λαδάς καί ’Αθ. Δ. 
Χατζηδήμος, ό'.π., σ. 105.
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έμπόριο σέ άνθηση, καί πού μπορεί νά έπισφραγίσει ένας καλός γάμος. 
Κάποιοι νεαροί γραμματικοί βλέπουν το κομπόδεμα νά γίνεται κεφάλαιο, 
αρκετοί βλέπουν τίς συνθήκες νά τούς ευνοούν τώρα καί τά πιο τρελά 
όνειρα αγγίζουν καταστάσεις πραγματικές. "Ενα καινούριο μυθικό σύμπαν 
πυκνώνει την άτμόσφαιρα των μεγαλουπόλεων. Τά διηγήματα τού Σχο
λείου, παρότι μεταφράσματα, ή μάλλον άκριβώς γι’ αύτό, άποτυπώνουν 
έναργέστερα ετούτη την κοινωνική ρευστότητα: οί ήρωές του, χάρη στην 
άξία τους, κατανικούν τίς όποιες ταξικές διαφορές — αύτά όμως συμβαί
νουν, αφηγηματικά, στο μακρινό Παρίσι. ’Αντίθετα, στο ’Έρωτος αποτε
λέσματα προβάλλει ώς πρότυπο ό συμβατός γάμος. "Ισως ή φαναριώτικη 
κοινωνία νά μην εϊχε τόσες δυνάμεις ώστε ή αυτοφυής λογοτεχνική παρα
γωγή νά τολμήσει τήν άνοικτή κριτική : μονάχα στήν αυτόνομη ίστοριούλα 
πού έγκιβωτίζεται στο τρίτο διήγημα, πού όμως αυτή διαδραματίζεται 
στο Παρίσι, καταγγέλλεται ή στενοκέφαλη έπιμονή στις κοινωνικές δια
κρίσεις, ή οποία καί οδηγεί τελικά στήν τραγωδία, ενώ στο δεύτερο διή
γημα, έπίσης μέ τραγικό τέλος, καταδικάζεται απλώς ή αντίληψη πού 
δέν άφήνει έλεύθερους τούς έξω-φυλετικούς γάμους ορθοδόξων μέ άρμέ- 
νιους.6

Το νεοτερικύ σέ όλο το κλίμα έδώ, το σημείο ρήξης μέ το παρελθόν, 
είναι ενα καινούριο δεδομένο, ό "Ερωτας. Ό σαρκικός, πού μπορεί πιά νά 
γίνει πραγματικότητα, καί ό διανοητικός, πού φέρνει άνω κάτω τον συ
ναισθηματικό κόσμο. «Τά προφυλακτικά τούτου τού πάθους μέσα είναι», 
διαβάζουμε σέ βιβλίο τού 1794, κοντά σέ άλλα, «νά μήν ένασχολώνται μέ 
τήν άνάγνωσιν ουτιδανών καί αχρήστων βιβλιαρίων, ερωτικών δηλονότι 
καί παρομοίων, όσα έμποροΰσι νά διαφθείρωσι τά χρηστά τών νέων ήθη».7

"Ολα μας τά διηγήματα άναφέρονται στον έρωτα, καί αποκλειστικά 
στον έρωτα — τουλάχιστον στο πρώτο, οφθαλμοφανές επίπεδο. "Εναν 
έρωτα όμως στήν πιο καθαρή καί πλήρη μορφή, κεραυνοβόλο, άνθεκτικύ 
σέ χρόνο καί δοκιμασίες, ηθικό· εναν έρωτα δηλαδή πού δέν υπάρχει άλ
λου, παρά στή φαντασία — έδώ θά πρέπει, πάντως, νά έξαιρέσουμε το τε-

6. Θά μπορούσε κανείς νά άντιπροβάλει τό έπιχείρημα δτι εφόσον το Σχολεΐον 
δέν έπανεκδόθηκε παρά στά 1869 δεν άνταποκρινόταν στά αιτήματα τοϋ καιροϋ του. 
Συζητήσιμη άποψη. Νά θυμηθούμε πάντως δτι ό Ρήγας ενόσω ζοϋσε, ένδιαφερόταν 
περισσότερο νά Ικδώσει άλλα του έργα, καί πώς ύστερα άπό τόν θάνατό του τό δνομά 
του άκριβώς θά άποτελοϋσε εμπόδιο.

7. Κωνσταντίνος Μιχαήλ, ό έκ Καστοριάς, Διαιτητική, Βιέννη 1794· δανείζο
μαι τό παράθεμα άπό τά άποσπάσματα πού δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Τό Δέν
δρο, περίοδος Β', τχ. 30 (Μάρτης-Άπρίλης 1987), 40.
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λευτάίο άπό τά τρία του 5Έρωτος αποτελέσματα,8 Ή οποία δράση στηρί
ζεται στον έρωτα- ή περιπέτεια, βασικό στοιχείο κάθε πλοκής, τροφο
δοτείται αποκλειστικά άπο αύτόν. Ό έ'ρως προβάλλεται ώς το κινούν α’ί- 
τιο της κοινωνίας.

’Ιδεολογικά τά διηγήματα διέπονται άπο τίς άξιες του διαφωτισμού- 
μέ τούτη την επιπλέον διευκρίνιση ωστόσο: του διαφωτισμένου δεσποτι- 
σμοΰ. Οί κοινωνικές διαφορές δέν καταγγέλλονται ούτε στιγμή" άπλώς 
ό έρως τίς κατανικά. ’Ορθότερα, μέσω του έρωτα ή φαντασία τίς παρα
μερίζει. Κάθε τίμιος φτωχός μπορεί νά τίς ξεπεράσει — κι αύτό είναι το 
δεύτερο, λιγότερο ορατό, έπίπεδο των διηγημάτων.

'Ο ίδιος ό Rétif de la Bretonne έδήλωνε ρητά: «υπήρξα ό ιστορικός 
προσώπων, γιά τά όποια δέν έχω πει ψέματα παρά μόνο ώς προς το όνομά 
τους».9 Τά διηγήματα του Σχολείου πάντως στηρίζονται κατεξοχήν στο 
ψέμα. ’Αντίθετα μέ τά παραμύθια, τά πρόσωπα διαθέτουν ρεαλιστικά 
χαρακτηριστικά, οί περιγραφές έπίσης ■— πίνακες ζωγραφικής. Τό ψέμα 
βρίσκεται στις σχέσεις, στη δυναμική των πραγμάτων: καταστάσεις υπερ
βολικές, συμπτώσεις άπίθανες, ή εξαιρετική κακία τής σκληρής μητέρας 
—πού λειτουργεί όπως ή κακιά μάγισσα των παραμυθιών— ή εξαιρετική 
καλοσύνη του μελλοντικού πεθερού — ή σύστοιχη εκδοχή τής καλής μά
γισσας. Καί ό έρως, το μαγικό δαχτυλίδι, ή κότα μέ τά χρυσά αβγά, το 
μαγικό μέσο τέλος πάντων.

Μπορούμε νά εντοπίσουμε καί το ψέμα σέ ένα τρίτο έπίπεδο, άκόμα 
λιγότερο ορατό: το έπίπεδο τής άποσιώπησης. 'Η κοινωνία περιγράφεται 
άκρως αρμονική- συγκρούσεις, άντιπαλότητες ταξικές δέν έμφανίζονται. 
'Ωστόσο υπάρχουν- άρρητα, έξω άπο τό πλαίσιο τής άφήγησης. Ό κό
σμος των φτωχών, καί μάλιστα τών υπηρετών ·—ό γραμματικός εΐτε ό 
δάσκαλος τού πλούσιου έμπορου ή φαναριώτη άρχοντα ήταν «δούλος» του, 
υπηρέτης του10— ό κόσμος αύτός προβάλλει δυναμικότερος, άξιότερος,

8. Στο τρίτο αύτό άφήγημα ή έξιστόρηση φαίνεται νά άνταποκρίνεται σέ πραγ
ματικά γεγονότα, καί οί κοινωνικές συμβάσεις υπερνικούν τον έρωτα- ωστόσο έγκι- 
βωτίζεται κάποια στιγμή μιά φανταστική, καί περιπαθώς ερωτική ιστορία, πού δια
δραματίζεται στο Παρίσι.

9. Βλ. τήν εισαγωγή τού Παναγιώτη Πίστα, Ρήγας, Σχολεΐον τών ντελικά- 
των εραστών, ’Αθήνα 1971, σ. λ'.

10. 'Ο οικοδιδάσκαλος στήν Πόλη «ούτε ώς διδάσκαλος τιμαται, ούτε ώς δού
λος ύβρίζεται- νομίζεται δούλος, λέγεται όμως διδάσκαλος, καί μέ τό σεμνόν δνομα 
διάγει τον άνελεύθερον τρόπον», άπο άχρονολόγητη επιστολή τού Σέργιου Μακραίου 
(Κωνσταντινούπολη) πρός τον Κύριλλο Φουρνιώτη ("Αγιον ’Όρος), βλ. ’Ιωάννη Οι
κονόμου Ααρισαίου, Έπιστολαί διαφόρων, έπιμ. Γ. Άντωνιάδη καί Μ. Μ. Παπαϊ-
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τιμιότερος. "Οσοι «ηγεμόνες» είναι φωτισμένοι (μελλοντικοί πεθεροί καί 
πεθερές στά διηγήματα), το αποδέχονται γρήγορα καί σιωπηρά. Ό άνα- 
γνώστης καθοδηγείται νά φανταστεί μιά κοινωνία όπου ή καινούρια τάξη, 
ή δική του, ή άστική, κατακτά μέρα μέ τη μέρα καί ένα κομμάτι τής εξου
σίας — μονάχα πού ή κατάκτηση αυτή πραγματοποιείται σέ έπίπεδο άτο- 
μικό, καί δίχως συλλογικούς αγώνες, συγκρούσεις, θυσίες.

Άπύ τά 5Απανθίσματα του Στέφανου Δημητριάδη, το μελλοντολο- 
γικύ μετάφρασμα του 1797 πού ήδη μνημονεύσαμε, ό έρωτας λείπει όλο- 
σχερώς, όπως καί ή περιπέτεια, καί ή αφηγηματική τους δομή είναι ή 
άπλούστερη δυνατή, γραμμική στο έπακρο. Το ιδεολογικό τους όμως υπό
στρωμα άποπνέει το ΐδιο άκριβώς κλίμα του διαφωτισμένου δεσποτι- 
σμοΰ: ό κόσμος θά γίνει κάποτε —μετά άπύ είκοσι περίπου γενιές, βέ
βαια— πολύ καλύτερος, καί ή κοινωνική ιεραρχία θά παραμένει πάντα 
άμετάβλητη. Ηγεμόνες καί υπήκοοι, πλούσιοι καί φτωχοί προβλέπεται 
νά υπάρχουν καί στο 2440 πού διαδραματίζεται το περιστατικό-11 αύτύ 
πού θά έχει λείψει θά είναι ή πίκρα καί τά δάκρυα, μιας καί οί μελλοντικοί 
πλούσιοι θά είναι ευμενείς προς τούς φτωχούς. Οί έπιστημες θά έχουν 
άναπτυχθεϊ στο έπακρο, οί τέχνες επίσης, καί θά υπηρετούν βέβαια απο
κλειστικά τή γνώση καί τήν ήθική, ποτέ τήν τέρψη- ακόμα καί ή μουσική 
— ό σεβασμός προς το θειο θά είναι ζωηρότατος, όμως δίχως τή μεσολά
βηση κανενύς ιερατείου, ούτε κάν θρησκείας. Λοιπόν, καί εδώ ή φαντασία 
τού αναγνώστη καθοδηγείται νά πιστέψει πώς οί έπιθυμητές άλλαγές 
—καί στο συλλογικό, αυτή τή φορά, έπίπεδο— θά προκόψουν άπύ μονές 
τους- ήρεμα, ομαλά καί αναμφίβολα. Σέ 700 χρόνια: έτούτη όμως ή άργο- 
πορία είναι ταυτόχρονα ένδειξη μιας βαθιάς πίστης, είναι το αντίστοιχο 
μιάς «Δευτέρας παρουσίας», είναι ή ονειρική διαφυγή σ’ έναν άλλο κόσμο.

"Ισως πρέπει λοιπόν νά σκεφτόμαστε πώς οί άπαρχές τού νεοελ?α]- 
νικού μυθιστορήματος (ενός πεζού άφηγηματικοΰ λόγου δηλαδή, πού 
άπευθύνεται σέ εύρύ καί οχι ηγετικό άκροατήριο, πρώτον- δεύτερον, ξε
περνά τήν άπλή ηθικολογία διανθίζοντάς την μέ συναίσθημα καί φαντα
σία, καί πού, τρίτον, στηρίζεται σέ αξίες τού άστικοΰ κόσμου) αποτελούν 
μιά ρεαλιστικήν έκδοχή τού παραμυθιού. ’Ενδεχομένως όχι τόσο στις 
αφηγηματικές τεχνικές ■—μολονότι στο πρώτο ιδίως άφήγημα τού Σχο- * 11

ωάννου, ’Αθήνα 1964, σ. 2. 'Ολόκληρη ή επιστολή παρέχει άξιες λόγου πληροφο
ρίες για τη ζωή των οικοδιδασκάλων.

11. Στή σελ. 6 άναφέρεται τό «σωτήριον έτος» 2400- αν όμως κάνουμε τον 
λογαριασμό τής ηλικίας τοϋ ήρωα (γεννήθηκε το 1740 καί σήμερα «είσθε σωστά 
700: χρόνων», σελ. 7), διαπιστώνουμε πώς πρόκειται γιά τυπογραφικό λάθος.
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λείου, πού είναι καί το πολυπλοκότερο, εύκολα (αναγνωρίζονται παραμυ- 
θιακές δομικές καταβολές— δσο στη φαντασιακή αντιμετώπιση της κοι
νωνικής πραγματικότητας. 'Η άτονία τής νεοελληνικής άστικής οργάνω
σης καθρεφτίζεται, νομίζω, στα αναγνωστικά της γούστα- οί πρώτες πε
ζές άφηγηματικές προσπάθειες δέν αποβλέπουν σέ ένα «έπος των άστών» 
παρά, μονάχα, στο «παραμύθι των άστών».12

Κείμενα πεζά, μέ στόχους άφηγηματικούς, διαθέτει ό 18ος αιώνας" καί 
κατά πολύ άρχαιότερα τού Σχολείου καί τού *Έρωτος αποτελέσματα. Δέν 
είναι γνωστά στην ευρύτερη έ'ρευνα —ούτε σ’ εμένα— καθώς μένουν ακό
μα ανέκδοτα.13 'Ωστόσο ή μετάβαση άπο το χειρόγραφο στο έντυπο δέν 
φανερώνει απλώς τεχνική εξέλιξη. Ή άλλαγή τού έπικοινωνιακοΰ μέσου 
άνταποκρίνεται, άν διακρίνω ορθά τά δεδομένα, σέ μιά διαφοροποίηση 
τού αναγνωστικού κοινού- τά αρχοντικά κοινωνικά στρώματα τού πρώιμου 
18ου αιώνα άποζητοΰσαν ένα άνοιγμα τής φαντασίας προς την περιπέ
τεια. Τά χειρόγραφα μεταφράσματα, δσο μπορώ νά υποθέσω άπο τις πε
ριγραφές πού γνωρίζω, αύτύν τον ηγεμονικό κόσμο εκπροσωπούν- ενώ το 
παράλληλο «λαϊκό έντυπο», οί φυλλάδες, απορροφά το ένδιαφέρον ενός 
κοινού στούς αντίποδες τής κοινωνικής ιεραρχίας. 'Όμως, άπο το δεύτερο 
μισό τού αιώνα, καθώς ή ενδιάμεση τάξη διευρύνεται, αποκτά κάποιες 
τάσεις αναγνωστικής αυτοτέλειας: άρχικά προσανατολίζεται προς το άρ- 
χαιότροπο ήθικύ ανάγνωσμα —Τηλέμαχος τού Fénelon, ’Ηθική περιή- 
γησις Κόρου— άλλά κάπως άργότερα, πλάι στά δσα υπάρχουν, ανοίγεται 
ένας χώρος καινούριος, νεοτερικός, μά άρκετά καχεκτικός, τόσο στο επί
πεδο τής άφήγησης δσο καί τής ιδεολογίας. Είναι ό χώρος τού μυθιστο
ρήματος, δπου κατά κάποιον τρόπο συναιρούνται οί λειτουργίες τής έντυ
πης ηθικής άφήγησης καί τής χειρόγραφης λογοτεχνικής. Πιθανότατα 
καί εκείνες οί προφορικές ίστοριοΰλες έρωτα καί πάθους, συχνά μέ θέματα

12. «Ή μυθιστορία του ομοιάζει πλέον τά κοινώς λεγάμενα Παραμύθια παρά 
τά δραματικά συντάγματα. Τόσον είναι άνεπαίσθητος ή πλοκή της» έγραφε στά 1804 
ό Κοραής γιά Τά περί Χαιρέαν καί Καλλιρρόην ερωτικά τοϋ Χαρίτωνος. Βέβαια στη
ρίζει την κρίση του σέ διαφορετική θεωρητική βάση- είναι ωστόσο χαρακτηριστικό 
δτι μέ τον δρο παραμύθι δηλώνει ενα ύποβαθμισμένο μυθιστόρημα, βλ. Προλεγόμενα 
στούς άρχαίονς Ελληνας συγγραφείς, Α', ’Αθήνα 1986, σ. 12.

13. Τό θέμα τό έρευνα άπό καιρό ό Γ. Κεχαγιόγλου- βλ. ενδεικτικά «Νεοελλη
νική πεζογραφία μέ άνατολική προέλευση καί ή άναβίωση τής νεοελληνικής πεζο- 
γραφικής μυθοπλασίας στον 18ο αιώνα», Graeco-Arabica, 5 (1993), 287-293 καί 
«Ή πρώτη γνωστή νεοελληνική μετάφραση τοϋ Δόν Κιχώτη», Μνήμη Σταμάτη 
Καρατζά. Ε.Ε.Φ.Σ.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1990, σ. 175-184, κ.ά. άρθρα του.
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άνατολικής έμπνευσης, πού διηγούνταν ώς φαίνεται οΐ άστοί της Κων
σταντινούπολης, καί πού τις ξέρουμε κάπως άχνά άπύ τά οσα «παραμύ
θια» παραθέτει μεταφρασμένα, χρησιμοποιώντας αυτόν άκριβώς τον δρο, 
ό Ρ. A. Guys στο Φιλολογικό του Ταξίδι. Πραγματικά, αύτες οί ίστοριοΰ- 
λες άξίζει να προσεχτούν περισσότερο, καί γιατί, δπως σωστά, επισημαί
νει ό Mario Vitti, βρίσκονται αφηγηματικά πολύ κοντά στο ’Έρωτος 
αποτελέσματα.u

Θά έπεκταθώ λίγο καί στις μεταγενέστερες τύχες τού μυθιστορηματικού 
χώρου· νομίζω πώς μας ένδιαφέρουν, στο βαθμό πού φωτίζουν άναδρο- 
μικά καί τις άπαρχές. Παρατηρήσαμε κάποιαν έκδοτική ορμή στην τε
τραετία 1790-1793, πού χάνεται, έπανεμφανίζεται δπως είπαμε στά 
1797, ύστερα πάλι, πιο μειωμένη καί διατακτική, στά 1800-1801, καί 
συνεχίζεται σποραδικά ώς τά 1821, γιά να έξαφανισθεΐ, σχεδόν ολοκλη
ρωτικά, κατά την έπαναστατική δεκαετία. ’Ετούτες οί διακυμάνσεις δεν 
πρέπει νά μείνουν άπαρατήρητες· τις βλέπω σαν μαρτυρία πώς το ένδια- 
φέρον υπάρχει, πώς τύ μυθιστόρημα άναμένεται, άλλά διαρκώς καθυστε
ρεί. «Εις ήμάς δέ, φίλε μου ’Αλέξανδρε, τούς Γραικούς», έ'γραφε στά 
1804 ό Κοραής, προλογίζοντας τή δική του έκδοση των ΑΙΘιοπικών τού 
'Ηλιόδωρου, «μένει νά εΰρωμεν δνομα κατάλληλον εις αυτό», τύ μυθι
στόρημα, δηλαδή, ή τή μυθιστορία, δπως ήταν ό δρος πού άπύ τά 1791 
είχε έπινοήσει ή πολυσχιδής εγρήγορσή του, «τώρα μάλιστα δταν ή άρ- 
χομένη τής Ελλάδος άναγέννησις επαγγέλλεται καί τοιαΰτα (είθε μόνον 
μή γραμμένα άπύ μαινομένους) καθώς καί παντός άλλου είδους συγγράμ
ματα».14 15 Έταστικύ καί έμπειρο καθώς ήταν τύ μάτι τού Κοραή διέβλεπε 
τήν «επαγγελία», καί βέβαια ή φροντίδα γιά μιά νεοελληνική έκδοση τού 
'Ηλιόδωρου εκεί άκριβώς άποσκοποΰσε, νά καλύψει μέ τρόπο ταιριαστό 
στις γενικότερες αισθητικές καί ιδεολογικές του επιλογές —σεμνότης, 
όρθοφροσύνη, λογιοσύνη— τις μυθιστορηματικές άνάγκες τού κοινού.

Ωστόσο το μυθιστόρημα τελικά δέν ήρθε. Παρά τις ενδείξεις, παρά 
τήν δποια προετοιμασία, παρά τούς φόβους ορισμένων ή τις ελπίδες κά

14. Βλ. τά οσα σημειώνει στην εισαγωγή του στην έπανέκδοση τοΰ ’Έρωτος 
αποτελέσματα, ’Αθήνα 1989, σ. 30. 'Ο Vitti παραπέμπει στην τρίτη, «πολύ επαυ
ξημένη» έκδοση, I, Παρίσι 1776, σ. 178· χρησιμοποιώ τήν πρώτη, Voyage litté
raire de la Grèce, I, Παρίσι 1771, σ. 298-317.

15. Άδ. Κοραής, Προλεγόμενα, δ.π., σ. 5. Γιά τή μεταγλώτισση τοϋ 1791 
βλ. το γράμμα προς τόν φίλο του τον πρωτοψάλτη Δημ. Αωτο άπό το Παρίσι, ’Αδ. 
Κοραής, ’Αλληλογραφία, έκδοση Ο.Μ.Ε.Δ., τ. Α', ’Αθήνα 1964, σ. 192.
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ποιων άλλων.16 "Ενα «μυθιστορικόν» πού έτοίμαζε πριν άπύ τά 1815 ό 
Βηλαράς δέν πρέπει νά ολοκληρώθηκε, καί πάντως δεν έφθασε στον προ
ορισμό του.17 Ούτε στο πεδίο των μεταφράσεων δέν έ'γινε ουσιαστικότερο 
βήμα άπύ έκεΐνο του Ρήγα. "Επρεπε νά πραγματοποιηθεί ή Επανάσταση, 
έπρεπε νά ιδρυθεί το ελεύθερο έλληνικύ κράτος γιά νά βρεθούν véot, άγέν- 
νητοι στά χρόνια τού Σχολείου καί τού *Έρωτος αποτελέσματα, συγγρα
φείς, πού θά ένιωθαν, σχεδόν ταυτόχρονα, έτοιμοι γιά τό εγχείρημα —ξε
κινώντας νομίζω άπό άλλες άφετηρίες.

Στην προσπάθειά μας νά συλλάβουμε την πορεία τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας στά χρόνια τού ώριμου Διαφωτισμού, θά πρέπει νά συνυπο
λογίζουμε αυτήν την απουσία.

16. Βλ. λόγου χάρη την ωραία συζήτηση στον Λόγιο Έρμη τοϋ 1819 καί 1820, 
92-103 καί 114-121 άντίστοιχα.

17. Βλ. τά δύο γράμματα τοϋ ’Ιωάννη Οικονόμου Λαρισαίου προς τον Βηλαρά, 
5.2.1816 καί 15.3.1818, στο ΈπιστολαΙ διαφόρων, 5.π., σ. 267 καί 327 άντίστοιχα.
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Δημήτριος Δάρβαρης: Oc περί «ήθίκής» 
αντιλήψεις του

«Πας άνθρωπος φύσει έφίεται της εύδαιμονίας» 
(Χειραγωγία εις τήν Καλοκαγαθίαν, 1791)

Ο Δημήτριος Νικολάου Δάρβαρης1 δεν ανήκει άσφαλώς στις κορυφαίες 
μορφές του νεοελληνικού Διαφωτισμού. 'Ωστόσο (αντιπροσωπεύει, θά 
έλεγα, κάτι πολύ περισσότερο άπό έ'ναν καλό μέσο δρο λογίου της εποχής, 
ό όποιος έθεσε, μέσα άπο μία άξιομνημόνευτη σέ όγκο καί σέ εύρος εν
διαφερόντων συγγραφική δραστηριότητα, ώς βασικό άξονα τής προσφο
ράς του στά κοινά την «διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας». Μέσος δρος ώς 
προς την κριτική τόλμη καί το άνοιγμα του στοχασμού, έπηρεασμένος 
άπο το πνεύμα τού γερμανικού Διαφωτισμού, δπου ή θρησκευτικότητα δεν 
έρχεται σέ αντιπαράθεση μέ τον ορθό λόγο,1 2 δπως θά αναλύσουμε στή συ
νέχεια, ό Δάρβαρης, άποτελεΐ άπο τήν άλλη ένα χαρακτηριστικό παράδειγ
μα μεταφραστή, έρανιστή καί συγγραφέα-παιδαγωγοΰ, τού οποίου τό 
έργο κυκλοφόρησε ευρύτατα στον χώρο τής Ν.Α. Ευρώπης. Χρησιμο
ποιώντας ώς εργαλείο έκφρασης, κατά μείζονα λόγο, τήν ελληνική γλώσ
σα, πού άποτελοΰσε μιά «langue de culture» γιά τον τότε βαλκανικό χώ
ρο, μάς παρέχει ένα άπτό δείγμα τού φαινομένου διάχυσης τής ελληνικής 
παιδείας καί τής αφομοιωτικής της ικανότητας. Καί άπό τήν άλλη πλευ
ρά άποτυπώνει άνάγλυφα τήν εισδοχή τών «μετριοπαθών» ευρωπαϊκών 
ιδεών, μέσα άπό τό πρίσμα τού κοινωνικού έκσυγχρονισμοΰ, στον εύρύ-

1. Πρόσφατες μελέτες πού επικεντρώνουν τήν προσοχή τους στις παιδαγωγικές 
άντιλήψεις τοϋ Δημ. Δάρβαρη είναι αύτές τοϋ Χαράλαμπου Ν. Μελετιάδη, «Συμβο
λή στή μελέτη τής παιδαγωγικής σκέψης τών Ελλήνων Διαφωτιστών (Δημήτριος 
Νικολάου Δάρβαρης)», Πρακτικά ΙΒ' ’Ιστορικού Συνεδρίου (Μάιος 1991), Θεσσα
λονίκη, Ελληνική 'Ιστορική Εταιρεία, 1992, σ. 219-231, καί Γρηγόρη Καραφύλλη, 
«Οί παιδαγωγικές άντιλήψεις τοΰ Δ. Ν. Δάρβαρη», ’Επιστημονική °Επετηρίδα τοϋ 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. τοϋ Πανεπιστημίου Τωαννίνων, ’Ιωάννινα 1992, 
σ. 281-292.

2. Για τύν έλληνικό χώρο, βλ. ενδεικτικά τήν άνακοίνωση τής Ρωξάνης Άρ- 
γυροπούλου, «Les conceptions pédagogiques de Daniel Philippidès», 'Ελληνικές 
άνακοινώσεις στο E' Διεθνές Συνέδριο σπουδών Ν.Α. Ευρώπης, ’Αθήνα 1985, σ. 
93-98.
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τερο γεωγραφικό αυτόν χώρο. Πράγματι το «εκλαϊκευτικό», διαπαιδα- 
γωγητικό έργο του Δάρβαρη διαδόθηκε ικανοποιητικά. Άπετέλεσε αντι
κείμενο διδασκαλίας στις 'Ηγεμονικές Άκαδημίες των Παραδουνάβιων 
χωρών, άντιγράφηκε γιά διδακτικούς λόγους,3 καί μάλιστα ορισμένα 
κείμενά του μεταφράστηκαν στη ρουμανική γλώσσα. ’Επίσης, καθώς 
μάς πληροφορεί ήδη ό Λόγιος 'Ερμής του 1811, ό ίδιος είχε φροντίσει 
νά μεταφράσει ευθύς εξαρχής παιδαγωγικά συγγράμματα στά σλαβο- 
νικά.4

Το οδοιπορικό του Δάρβαρη συνοψίζεται πολύ σύντομα στά ακόλου
θα: Γεννήθηκε στις 12 Αύγουστου 1757 στην Κλεισούρα τής Μακεδονίας, 
κοντά στην Καστοριά, καί άπεβίωσε στην Βιέννη, την 21η Φεβρουάριου 
1823.5 Τά πρώτα εγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στην Πέστη, όπου ήταν 
έγκατεστημένος ό πατέρας του «χάριν του έμπορίου». ’Εκεί διδάχθηκε 
έπίσης την σλαβονική καί την λατινική γλώσσα. Συνέχισε τις σπουδές του 
στο Σεμλίνο (Semlin) καί στήν Αύθεντική ’Ακαδημία του Βουκουρεστίου. 
’Επί τέσσερα έτη σπούδασε φιλοσοφία καί φιλολογία στήν Halle τής Σα
ξονίας καθώς καί στήν Λιψία. Μετά τήν αποπεράτωση τών σπουδών του 
δίδαξε γιά πολλά χρόνια στο Σεμλίνο ώς διδάσκαλος Ελλήνων καί Σέρ- 
βων. ’Από το 1795 έγκαταστάθηκε στήν Βιέννη, όπου έπιδόθηκε άπερί- 
σπαστος στο παιδαγωγικό, συγγραφικό του έργο, το όποιο έπιχορηγοϋσαν 
συστηματικά καί γενναιόδωρα τά αδέλφια του ’Ιωάννης καί Πέτρος.

'Ως φοιτητής άλλά καί αργότερα, άσχολούμενος μέ τήν έκλογή, τήν 
μετάφραση καί τήν συγγραφή καταλλήλων παιδαγωγικών βιβλίων στήν 
Βιέννη, ό Δάρβαρης, αυτός ό «Κάμπης τών Ελλήνων» όπως τόν ονόμα
σαν οί σύγχρονοί του,6 βρέθηκε στό πρόσφορο κλίμα του γερμανικού Δια

3. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et 
de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1974, 
σ. 153, 156, 174, 211, 219, 274-276, 331, 333, 339, 476, 517, 606. Άναφέρονται 
πολλά χειρόγραφα πού διασώζονται στήν Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, 
καθώς και μεταφράσεις τών συγγραμμάτων του στά ρουμανικά.

4. Έρμης ό Λόγιος, 1811, σ. 76-79. Καί Δημητρίου Ν. Δαρβάρεως, Σοφίας 
’Απάνθισμα, Άναθεωρηθέν ύπύ Γεωργίου Γεράκη, Άθήναι, Σύλλογος προς Διάδο- 
σιν τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, 1873, Προλεγόμενα, σ. δ' (α' εκδ. Βιέννη 1811).

5. Σύμφωνα μέ τήν πληροφορία πού μας παρέχει ό άδελφός του Πέτρος, ό Δη- 
μήτριος γεννήθηκε στις 13 /24 Αύγούστου 1757 καί άπεβίωσε στις 21 Φεβρ. /5 Μαρτ. 
1823. Βλ. Έγκνκλοπαιδεία 'Απλοελληνική. Πόνημα όψίγονον τον σοφολογιωτάτου 
μακαρίτου Κυρίου Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως [...] φιλοπόνφ επιστασία 
του ελλογίμου αύτοϋ άδελφοϋ Πέτρου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως τοϋ καί Πεντάδου. 
Βιέννη 1829, σ. ε'.

6. Έρμης δ Λόγιος, 1812, σ. 74. ’Ιωακείμ Campe, γνωστός Γερμανός παιδα-
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φωτισμού της καμπής του 18ου αιώνα. ’Έχει ύποστηριχθεΐ πρόσφατα 
πώς, στην Halle, ό Δάρβαρης δεν μπορεί παρά νά επηρεάστηκε από την 
ατμόσφαιρα καί το σύστημα εκπαίδευσης του Franke καί του Bassedow 
στο ’Ινστιτούτο του Dessau, το περίφημο Philanthropinon. Έπρόκειτο 
γιά ένα σύστημα ανοιχτό στίς έπιστημονικές εξελίξεις.7 Οί θεωρίες αυτές 
ήταν εξάλλου γνωστές στον κύκλο του Λ άγιον "Ερμη καί άποδεκτές άπό 
τον Κ. Κούμα.8

'Ο Δάρβαρης πιστεύει στην οργανωμένη δημόσια έκπαίδευση. Στην 
’Αληθή οδόν εις την Ευδαιμονίαν (1796) παρακινεί τούς εύπορούς γονείς 
νά άποφεύγουν την «Οικιακή» έκπαίδευση, πού επιφέρει ακινησία καί 
ραθυμία στούς μαθητές καί νά προτιμούν τήν «σωτηριώδη μεταβολή» 
τού χαρακτήρα των νέων πού είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθεί στά «Δη
μόσια Σχολεία καί Φροντιστήρια».9 «Επειδή, τονίζει ό συγγραφέας, έδώ 
παρρησιάζεται δ Νέος εις ένα Θέατρον- διότι Θέατρον είναι κατ’ άλήθειαν 
το κοινόν Σχολεΐον οπού όσοι είναι οί Μαθηταί, τόσοι είναι καί οί Θεα- 
ταί, οίτινες γυμνάζουσι καί έξασκοΰσιν εαυτούς καί διορθώνουσι τά πάθη 
καί τά έλαττώματά των».10 11 Διότι «τό Σχολεΐον είναι έκεΐνος ό τόπος, 
δπου τά παιδία μανθάνουσι τοιαΰτα πράγματα, διά των οποίων δύνανται 
νά γένωσι ευτυχείς άνθρωποι- πράγματα δηλαδή οπού δχι μόνον εις τήν 
παρούσαν ζωήν μας κάμνουσιν ευτυχείς, άλλά διά των οποίων καί εις τήν 
μέλλουσαν άϊδιότητα γινόμεθα μακάριοι».11

γωγός, τοϋ οποίου μάλιστα παιδαγωγικά συγγράμματα μεταφράστηκαν στά έλληνικά 
κατά τήν περίοδο τοϋ Διαφωτισμού.

7. X. Ν. Μελετιάδης, ’Εκπαίδευση καί εργασία στον ελληνικό 19ο αιώνα (επι
στημολογικές προσεγγίσεις στην ιστορία τής 'Ελληνικής ’Εκπαίδευσης), Θεσσαλο
νίκη 1992, σ. 24-25.

8. Κ. Κούμας, «Περί παιδείας καί σχολείων», 'Ερμής δ Λόγιος, 1819, σ. 737- 
738. ’Επίσης, τοϋ ’ίδιου, Σύνταγμα φιλοσοφίας... Πρβλ. με Ρωξάνη Άργυροπούλου, 
«'Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κούμας ώς φιλόσοφος», ’Επιλεγόμενα στήν έπανέκδοση 
τοϋ έργου Σννοψις τής ’Ιστορίας τής Φιλοσοφίας τοϋ G. W. Tennemann σέ μετά
φραση τοϋ Κ. Μ. Κούμα, ’Αθήνα 1973, σ. 232.

9. ’Αληθής οδός εις τήν Ευδαιμονίαν ήτοι Λόγοι Παραινετικοί τρεις Πλουτάρ
χου Χαιρωνέως Περί ’Ανατροφής των Τέκνων, ’Ισοκράτους τοϋ Ρήτορος Περί Χρη
στοήθειας των Νέων, Ξενοφώντος τοϋ Σωκρατικού Περί Οικονομίας Μετά δύω Κε
φαλαίων εκ των τοϋ Άριστοτέλους ’Ηθικών περ'ι των καθηκόντων τοϋ ’Ανδρογύνου 
[...] ύπό Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως..., ’Εν Βιέννη τής Άουστρίας,... 1796, 
«Τοΐς έντευξομένοις χαΐρειν», σ. [xiii],

10. "Ο.π., σ. [χν].
11. Χειραγωγία εις τήν Καλοκαγαθίαν ήτοι Έγχειρίδιον εις άνάγνωαιν τοΐς 

σπουδάζουσι νεανίσκοις τών Ρωμαίων και Βλάχων. Δαπάνη τον Τιμιωτ. Κυρίου 
Ίωάννου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως, ’Εν Βιέννη της Άουστρίας, έν τη Τυπογραφίφ
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'Η οργανωμένη, συστηματική έκπαίδευση απαιτεί πρωτίστως νά 
εκπονηθούν τά κατάλληλα εγχειρίδια. Σ’ αύτόν τον τομέα ό Δάρβαρης 
άναπτύσσει μιά άξιοθαύμαστη πολυπραγμοσύνη πού εκτείνεται σχεδόν σέ 
δλα τά πεδία του έπιστητοΰ, προσφέροντας στην «σχολαστική» νεολαία 
εγχειρίδια γραμματικής, βιβλία ηθικής, άναγνωσματάρια, κατηχήσεις, 
επιτομές ιστορίας, μαθηματικών καί φυσικής. Σύμφωνα μέ τον Κ. Κούμα 
ή πλειονότητά τους είναι ερανίσματα άπο «Γερμανικά βιβλιάρια».12 'Ο 
«φιλογενής ζήλος» του Δάρβαρη έπαινέθηκε μάλιστα καί δημοσίως, άφοΰ 
ή Σύντομος Γενική 'Ιστορία του έτυχε τής εύνοιας του τσάρου ’Αλεξάν
δρου του Α',13 χωρίς νά λείψουν καί περισσότερο κριτικά σχόλια.14

'Τπακούοντας στο γενικό πνεύμα ιστορικού έγκυκλοπαιδισμού τής 
εποχής, πού ευνοεί μάλιστα ιδιαιτέρως τήν Παγκόσμια (ή καί Καθολική) 
'Ιστορία (histoire universelle),15 ό Δάρβαρης δίνει έμφαση καί προτε
ραιότητα στήν σωστή εκμάθηση καί συστηματική διδασκαλία της. Πι
στεύει πώς ή μελέτη τής ιστορίας άνταποκρίνεται στήν έμφυτη περιέργεια 
τού άτόμου, στήν «επιθυμία τού γινώσκειν» καί έ'χει ηθικό καί παραδειγ
ματικό χαρακτήρα. ’Αξίζει νά έπισημάνουμε έδώ πώς ό Δάρβαρης μετα- 
κενώνει στον ελληνικό χώρο, κυρίως μέ τον β' τόμο τής Γενικής 'Ιστορίας 
του, ό όποιος άναφέρεται στά νεώτερα χρόνια, σημαντικούς εκπροσώπους 
τής γερμανικής σχολής. "Οπως ό ίδιος έξηγεΐ στον Πρόλογό του: «Εις 
τήν σύνοψιν τής νεωτέρας ιστορίας έμεταχειρίσθην περισσότερον τον Γάτ- 
τερον, τον Ρέμερον, τον Σραίκιον καί τον Γρούβερον, άνδρας ίστορικω- 
τάτους, οΐτινες έπραγματεύθησαν συστηματικώς καί φιλοσοφικώς τήν 
Γενικήν 'Ιστορίαν, καί τήν έ'φεραν σχεδόν εις τον βαθμόν τής επιστή
μης».16 Πρόκειται γιά τούς Johann Christoph Gatterer, τον Julius

Γεωργ. Βενδότη, Έν έτει 1791, Εισαγωγή, «Περί τοϋ Σχολείου», σ. 1.
12. Κ. Κούμας, «Περί παιδείας καί σχολείων», Έρμης ό Λόγιος, δ.π., σ. 748.
13. Ό Ελληνικός Τηλέγραφος τοϋ έτους 1819 (σ. 8) δημοσιεύει σχετική επι

στολή τοϋ ’Ιωάννη Καποδίστρια.
14. Έρμης δ Λόγιος, 1820, σ. 194: «Ή γενική ιστορία τοϋ κυρίου Δαρβάρεως 

δεν είναι τη άληθεία είμή ό πίναξ ή ή ύπόθεσις μιας γενικής ιστορίας' ήμπορεϊ μ’ δλον 
τοΰτο νά χρησιμεύση εις τά κοινά σχολεία».

15. Γιά τις έλληνικές δεκτικότητες, εύγλωττο θεωρώ τό παράδειγμα των άρ
θρων τοΰ J. G. Herder περί τής Ιστορίας τής καθολικής ιστορίας πού δημοσιεύει 
σέ συνέχειες ό Λόγιος Ερμής τοΰ έτους 1813. Σύμφωνα μέ τον Έμμ. Φραγκίσκο 
(7α Ελληνικά Προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β. Ερμής ό Λόγιος, 1811- 
1821. Επιμέλεια: Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, ’Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, σ. 218) τήν μετάφρα
ση άπο τά γερμανικά εκπόνησε ό Θ. Μανούσης.

16. Σύντομος Γενική 'Ιστορία εις δύω τόμους διηρημένη σνλλεχθεϊαα εκ πα
λαιών τε καί νεωτέρων συγγραφέων προς χρήσιν τών σπουδαζόντων νέων υπό Δη-
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August Remer, τον Johann Mathias Schröckh καί τον J ohann Gottfried 
Gruber, συγγραφείς επιτομών καί έγχειριδίων γενικής ιστορίας καί χρο
νολογικών πινάκων.17 "Οπως άπέδειξε μία πρόχειρη ερευνά μου, οί εκπρό
σωποι αυτοί της γερμανικής σχολής «μετακενώνονται» μέ ευνοϊκά σχό
λια στο ελληνικό λόγιο κοινό τών αρχών του 19ου αιώνα μέσω του περιο
δικού τύπου.18 "Αλλωστε, το ιστορικό εράνισμα του Δάρβαρη, σέ συνδυα
σμό μέ την τρίτομη ιστορία του Domairon, σέ μετάφραση του ’Αθανά
σιου Σταγειρίτη, θά άποτελέσει, δέκα περίπου χρόνια άργότερα, στά 1828, 
την βάση τής επιτομής Γενίκης Ιστορίας του Στέφανου Κομμητά.19

'Ως άρθρογράφος στόν Λόγιο 'Ερμή, ό Δάρβαρης καταγίνεται άπο- 
κλειστικά μέ παιδαγωγικά ζητήματα. Θεωρεί απαραίτητο νά καταστεί 
ενιαία ή διδακτική μέθοδος καί νά οργανωθούν έπαρκώς τά σχολεία: «Ή 
καλή μέθοδος δέν πρέπει νά γεμίζη μόνον τό μνημονικόν τών νέων μέ πλή
θος λέξεων, καί νά τούς κάμνη άνοήτους φλυάρους· άλλά νά φωτίζη τόν 
νουν αυτών μέ σαφείς ιδέας τών πραγμάτων, καί νά τόν πλουτίζη μέ πολ- 
λάς χρησίμους καί αναγκαίας ειδήσεις, αί όποΐαι θέλουσι τούς κάμει εύ
χρηστα μέλη τής κοινότητος».20 Σέ άρθρο του, πού τιτλοφορείται «Φιλο- 
μαθείας πέρι», ελέγχεται ή αλόγιστη καί άχρηστη συσσώρευση γνώσεων. 
’Απαραίτητες επιστήμες θεωρούνται ή ηθική, ή πολιτική καί ή ιστορία.21 
Συμπληρώνονται άπό τά μαθηματικά (αριθμητική, γεωμετρία), τήν γεω
γραφία, τήν άληθή ρητορική, τήν φιλοσοφία,22 λογική καί μεταφυσική, 
καί τέλος τήν φυσική. 'Ωστόσο τό προβάδισμα παρέχεται στήν ηθική, 
τής οποίας οί κανόνες πρέπει νά διδάσκονται «έξ απαλών έτι ονύχων».23

μητριού Νικολάου Ααρβάρεως και εκδοθεΐσα δαπάνη Αύταδέλφων Ααρβάρεων ^Ιω
άνναν καί Μάρκου [...] Τόμος Β' περιέχων τήν 'Ιστορίαν τών νϋν κρατούντων εθνών. 
Βιέννη 1818, «Τοις έντευξομένοις χαίρειν», σ. ζ'.

17. Γιά τις ταυτίσεις βλ. καί Maria A. Stassinopoulou, Weltgeschichte im 
Denken eines griechischen Aufklärers. Konstantinos Michail Koumas als Hi
storiograph, Studien zur Geschichte Südosteuropas 9, Peter Lang, 1992, σ. 162.

18. Βλ. ενδεικτικά, 'Ερμής ό Λόγιος, 1813, σ. 55-57, 83, καί 'Ερμής ό Λόγιος, 
1819, σ. 219.

19. Στέφανος Κομμητάς, Γενική Ιστορία..., Πέστη 1828, σ. 2. Πρβλ. Maria 
A. Stassinopoulou, S.n., σ. 164.

20. Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως, «Παρατηρήσεις τινες καί σημειώ
σεις περί τής διδακτικής μεθόδου καί τής διορθώσεως τών Σχολείων», 'Ερμής ό Λό
γιος, 1811, σ. 125.

21. Ή μελέτη τής ιστορίας, σέ άλλα κείμενα τοϋ Δάρβαρη, έχει, όπως είπαμε 
παραπάνω, ηθικό καί παραδειγματικό χαρακτήρα.

22. Τήν φιλοσοφία τήν άποκαλεϊ συχνά στά κείμενά του «θειοτάτη».
23. «Φιλομαθείας πέρι», 'Ερμής ό Λόγιος, 1812, σ. 37.
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Παρόλο πού, αποδεχόμενος τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Διαφωτι
σμού, ό Δάρβαρης επιμένει μέσα άπό τά ποικίλα έγχειρίδια πού έκδίδει 
στο νά κατανοήσουν οί νέοι τις βασικές άρχές τής φυσικής καί τής χημείας 
καί άναφέρεται ευρέως σέ θέματα φυσικής 'ιστορίας, πιστεύει στην απόλυ
τη υπεροχή των ανθρωπιστικών μαθημάτων: «Μαθήματα είς όλους αναγ
καία, τά όποια οί μέν Έλληνες ώνόμασαν Καλά μαθήματα, οί δέ Ρωμαίοι 
Άνθρώπεια, διότι ήμερόνουσι τούς ανθρώπους, στολίζουσι τά ήθη των, 
καί τά έξευγενίζουσι». Σ’ αύτά συγκαταλέγει την φιλολογία, την ιστορία 
καί την γεωγραφία.24

Σέ άλλο πάλι άρθρο του Δάρβαρη στον Λόγιο Έρμη, ό νέος, υποψή
φιος αναγνώστης διδάσκεται νά είναι συνετός, προσεκτικός στις έπιλογές 
του. Νά αποφεύγει τά «φοβερά» βιβλία, όσα φθείρουν την θρησκεία καί τά 
ήθη. Στά έπιζήμια καί πολλάκις «πάντη άχρηστα καί άνωφελή βιβλία» 
συγκαταλέγεται ή άλόγιστη καί χωρίς μέτρο ανάγνωση «των μυθιστο
ριών, τών άπιστων ή παραδόξων ιστοριών» καί του μεγάλου σωρού «τών 
κωμωδιών καί τών ποιημάτων».25 'Ο Δάρβαρης αποδέχεται έδώ καί μετα
φέρει τις άντιλήψεις τών συντηρητικών ευρωπαϊκών κύκλων, πού έκφρά- 
στηκαν κατά κόρο άπό τον προηγούμενο ήδη αιώνα καί έξακολουθοΰν νά 
έ'χουν άπήχηση ώς τις μέρες του.26

Σχετικά μέ το έπίμαχο φιλοσοφικό ζήτημα τών διαφωτιστών, έάν 
δηλαδή ό άνθρωπος έ'ρχεται στον κόσμο καλός ή όχι, ζήτημα πού προκά- 
λεσε την διατύπωση άντικρουόμενων μεταξύ τους απόψεων,27 ό Δάρβα
ρης συμμερίζεται άπολύτως τήν άριστοτελική άποψη, σύμφωνα μέ την 
όποια «ό νοΰς τού παιδιού είναι όμοιος λευκώ χάρτη, ... έν ώ ούδέν ένερ- 
γεία γεγραμμένον έστί, δύνανται όμως πολλά μέ τόν καιρόν νά έγγραφθώ- 
σιν είς αύτόν».28 «Διότι, διευκρινίζει αλλού, ό άνθρωπος έξ αυτών τών

24. Σύντομος Γενική 'Ιστορία, δ.π.
25. «Περί των βιβλίων άναγνώσεως», 'Ερμής ό Λόγιος, δ.π., σ. 50, 52.
26. ’Επισημαίνω δτι αύτές οί επιφυλάξεις διατυπώνονται μέ παρόμοια επιχει

ρήματα, άντλημένα άπο τον Fénelon (Traité de T éducation des filles), στην με
τάφραση τής Εισαγωγής του Traité des Etudes τοϋ Charles Rollin άπό τον ’Α
λέξανδρο Καγκελλάριο (Παραγγέλματα διά τήν καλήν ανατροφήν τών παίδων).

27. ’Από τούς γνωστούς ύποστηρικτές τής άρχικής άγαθότητας τής φύσης είναι, 
ώς γνωστόν, ό Jean-Jacques Rousseau. Ftà τήν άπήχηση τής σκέψης του στον ελ
ληνικό χώρο παραπέμπω στήν μελέτη τής Ρωξάνης Άργυροπούλου-Λουγγή, «'Η 
άπήχηση τοΰ έργου τοϋ Ρουσσώ στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό», 'Ο Έρανιστής, 
11 (1974), ’Αθήνα 1977, 197-216. TÒ ζήτημα πού μας απασχολεί έδώ άναλύεται 
στις σ. 202-206.

28. «Περί τής τών Τέκνων άνατροφής», 'Ερμής ό Λόγιος, δ.π., σ. 98. Καί Α
ληθής οδός είς τήν Ευδαιμονίαν, δ.π., σ. [vili].
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σπαργάνων δεν είναι οΰτε κακός, οΰτε καλός, άλλά μετά ταΰτα συνδια- 
τίθεται καί συμμορφοΰται, επειδή κλίνει καί εις το καλόν καί εις το κακόν 
διά την έλευθέραν βούλησιν καί διά το αυτεξούσιον».29 ’Αφού λοιπόν μέ
σω μιας ελλογης διαδικασίας, μέσω τής γνώσης, οδηγείται το άτομο στήν 
κατάκτηση τής άρετής, γι’ αυτόν άκριβώς τόν λόγο ή ανατροφή παίρνει 
τήν μέγιστη σημασία καί οί γονείς οφείλουν νά έπιφορτίζονται εύθύς 
εξαρχής μέ αύτό τό σοβαρό καθήκον.30 Ή χρηστή ανατροφή πρέπει νά 
στηρίζεται σέ μία υγιή ηθική άντίληψη πού υπαγορεύεται άπό τόν ορθό 
λόγο καί τήν άγια γραφή.31 Αύτήν τήν συνύπαρξη τήν ανευρίσκουμε κατά 
κανόνα στή βάση των αντιλήψεων περί ήθικής καί εύδαιμονίας τοϋ 18ου 
αιώνα. Στόχος τής καλής άνατροφής είναι νά φωτιστεί ό νους μέ γνώσεις, 
νά διορθωθεί ή «καρδία», δηλαδή νά ελεγχθούν τά πάθη, τέλος νά άποκα- 
τασταθεΐ ό νέος ενα τίμιο καί χρήσιμο μέλος τής κοινωνίας.32 Μπορούμε 
νά καταλήξουμε πώς στον παιδαγωγικό στοχασμό τού Δάρβαρη, κεντρι
κή επιταγή είναι ή αποτελεσματική προετοιμασία τού νέου άνθρώπου 
ώστε «νά περάση καλήν καί ήσυχον ζωήν, καί νά εόδοκιμήση εις τόν κό
σμον».33

Έπέλεξα ορισμένες εννοιες-κλειδιά πού θά μάς οδηγήσουν, πιστεύω, 
στήν άνεύρεση των βασικών ήθικών επιταγών, όπως αύτές ορίζονται καί 
ιεραρχούνται στά ερανίσματα ήθικής, στις χρηστοήθειες πού έπιμελήθηκε 
ό Δημήτριος Δάρβαρης μεταξύ τού 1791 (Χειραγωγία είς τήν Καλοκα- 
γαθίαν) καί τού 1812 ('Οδηγός τοϋ βίου). ’Έννοιες πού θά μάς φέρουν, 
εφόσον τις μελετήσουμε προσεκτικά, κοντά στήν άρθρωση αύτοΰ τού φαι
νομένου πού ονόμασε ό Κ. Θ. Δημαράς αναζήτηση μιάς νέας ήθικής. Δεν 
είναι άλλωστε τυχαίο πώς άνάμεσα στούς πέντε τίτλους πού μάς παρέχει

29. «Περί της των Τέκνων άνατροφής», ο.π., σ. 98.
30. 'Ο Δάρβαρης άναπτύσσει συχνά μέσα στό έργο του αύτήν τήν θέση σχετικά 

μέ το πρώτιστο γονικό καθήκον, πού συνίσταται στήν φροντίδα γιά νά άνατραφοϋν 
σωστά τά παιδιά. Είμαστε άσφαλώς εδώ εμπρός σέ μιά διαδεδομένη άντίληψη τής 
έποχής του, τήν οποία καλλιέργησε ό ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Πρβλ. μέ τήν εργα
σία μου «Οΐ παιδαγωγικές αντιλήψεις στήν έλληνική μετάφραση τοϋ Charles Rol
li», Παραγγέλματα διά την καλήν ανατροφήν τών παίδων», ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο «'Οί Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οί ευρωπαϊκές ιδέες καί ό άναγεννώμε- 
νος Ελληνισμός», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο 
Ίωαννίνων καί τό ’Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών (Βόλος, 27-30 Μαΐου 1993), [= 'Ελλη
νικά 45 (1995), 75-84],

31. «Περί τής τών Τέκνων άνατροφής», ο.π., σ. 99, 100.
32. "Ο.π., σ. 99.
33. Τό Ιδιο, σ. 100.
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ένδεικτικά καί μόνον ό Δημαράς —Χειραγωγία εις τήν καλοκαγαθίαν 
(1791), ’Άνθος άρετής και γνώσεως, ήτοι Σννάθροισις κανόνων τινών, 
δι’ ών δύναται τινάς νά ζήση τιμίως καί ευτυχώς (1794), Τέχνη τοϋ ζην, 
ήτοι Νονθεσίαι ώφέλιμαι. Πώς να ζήση τινάς εν ειρήνη και γαλήνη εις 
την συναναστροφήν τών ανθρώπων (1794), ’Ασφαλής οδηγία εις τήν γνώ- 
σιν τών ανθρώπων (1795), ’Αληθής όδός εις τήν ευδαιμονίαν (1796)— μι
λώντας για τον σχηματισμό μιας νέας κοινωνίας στην καμπή τοϋ 18ου αΐ., 
μιας κοινωνίας πού διατυπώνει ακριβώς νέα ήθικά αιτήματα καί άναζητά 
τήν γήινη ευδαιμονία, οί τρεις άνήκουν στήν γραφίδα του Δάρβαρη.34

Στήν Ευρώπη τοϋ 18ου αιώνα, ή σχετική μέ τά ήθικά αιτήματα φι
λολογία είναι πλούσια. "Εχει ειπωθεί πώς, ξεπερνώντας τήν χριστιανική 
ήθική καί τίς θεοκρατικές περί άρετής αντιλήψεις, θέτει ώς κεντρικό της 
αίτημα τήν εύτυχία του άτόμου σέ σχέση μέ το κοινωνικό σύνολο. Ή έκ- 
λα'ίκευση τών ιδεών περί μιας ανθρωποκεντρικής ευδαιμονίας έχει ώς 
άπώτερο στόχο τήν γαλήνη καί τήν άρμονία τών σχέσεων μεταξύ τών με
λών τής κοινότητας, τής «πολιτικής κοινωνίας» (société civile). Βεβαίως 
οί χριστιανικές άντιλήψεις περί τής μελλοντικής ζωής καί τής σωτηρίας 
τής ψυχής δέν εξορίζονται, άλλα τώρα ό Θεύς-τιμωρός έξελίσσεται, εξη
μερώνεται, σύμφωνα μέ το πνεύμα φιλανθρωπίας τοϋ αιώνα.35 ’Εξάλλου 
μερικές άπύ τίς πιο προσφιλείς έννοιες τοϋ 18ου αί., όπως αυτή τής φι
λανθρωπίας (philanthropie) καί τής ευεργεσίας (bienfaisance) άντιγρά- 
φουν, έπεκτείνοντάς τες, τίς χριστιανικές άρετές.36 'Ο ήθικύς στοχασμός 
προσλαμβάνει εναν έντονο παιδαγωγικό χαρακτήρα καί άπευθύνεται σ- 
ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. ’Απόρροια έν πολλοΐς τών άντιλήψεων τών 
άρχαίων ή ήθική σκέψη τοϋ 18ου αιώνα στηρίζει τόν ενα άξονά της στήν 
επικούρεια φιλοσοφία, στήν ιδέα τής άναπανσεως, τής ησυχίας (repos), 
τής άποχής άπό τά έ’ντονα πάθη, πού οδηγεί άσφαλέστατα στήν εύτυχία. 
'Ο άλλος κεντρικός άξονας πού τήν διαπερνά είναι τό «στωικό όραμα», 
όπως τό ονόμασε ό Robert Mauzi, όραμα πού επηρέασε μεταξύ άλλων 
τόν Montesquieu, τόν Diderot καί τόν J.-J. Rousseau.37

Τό πρώτο ηθικό σύγγραμμα πού έκδίδει ό Δάρβαρης, ή Χειραγωγία

84. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ’Αθήνα, Έρμης, 11977, σ.
169.

35. George Gusdorf, Les sciences humaines et la pensée occidentale, IV, 
Les principes de la pensée au siècle des Lumières, Paris, Payot, σ. 351.

36. Robert Mauzi, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée 
françaises au XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1960, σ. 17. Καί Georges 
Gusdorf, Les sciences humaines et la pensée occidentale, δ.π., σ. 361.

37. Robert Mauzi, L’idée du bonheur, δ.π., σ. 16.
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εις τήν Καλοκαγαθίαν (1791) προορίζεται γιά σχολική χρήση. Πρόκειται, 
όπως άναφέρεται σέ επομένη έκδοση (1839),38 για μετάφραση άπό τά γερ
μανικά39 καί μάς παρέχει μιά πλήρη εικόνα των χρεών του πολίτη καί 
υπηκόου, μέλους μιάς κοινότητας. Ξεκινώντας άπό τήν απαρίθμηση των 
καθηκόντων των μαθητών, συνεχίζει μέ τήν επισήμανση τών βασικών κοι
νωνικών αρετών καί έλαττωμάτων του ατόμου.40 'Ένα άπό τά επόμενα 
κεφάλαια της Χειραγωγίας μάς προσφέρει μιά ένδιαφέρουσα άνάλυση 
πού έκλαϊκεύει τίς ευρωπαϊκές θεωρίες τής εποχής σχετικά μέ τήν διαί
ρεση τής κοινωνίας καί τά καθήκοντα τών μελών της41 (Γαμική — σχέσεις 
καί καθήκοντα συζύγων, Πατρική — σχέσεις καί καθήκοντα γονέων καί 
τέκνων, ’Αρχοντική — σχέσεις καί καθήκοντα αύθέντη καί δούλου, δε
σπότη καί υπηκόου, Πολίτικη — σχέσεις καί καθήκοντα μεταξύ τών με
λών τής πολιτικής κοινωνίας, Πνευματική — Εκκλησία καί μοναχισμός). 
"Ενα κεφάλαιο πού πραγματεύεται σημαντικά ζητήματα, όπως αύτύ πού 
άφορά στήν συμπεριφορά τών συζύγων μέσα στήν οικογένεια- έδώ άνα- 
δεικνύονται έννοιες, όπως ή αλληλοβοήθεια, ή άμοιβαία αγάπη καί ή πί
στη. Έπισημαίνεται το χρέος τών γονέων νά φροντίσουν γιά τήν καλή 
ανατροφή τών παιδιών καί συσταίνεται σ’ αύτούς νά μήν επιδεικνύουν 
ύπερβολική αύστηρότητα. Στά περί Αυθεντικής42 καί Πολιτικής κοινωνίας 
μου φαίνεται ενδιαφέρον νά απομονώσουμε όρους, όπως αύτύν τής έπί- 
δειξης σύνεσης καί μετριοπάθειας άπό μέρους τών κρατούντων (του δε-

38. 'Η Χειραγωγία γνωρίζει δύο έπανεκδόσεις κατά τίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 
19ου αιώνα (β' εκδ. Βιέννη 1802 καί γ' εκδ. Βιέννη 1839).

39. Πρβλ. με ’Άννα Ταμπάκη - ’Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Typologie des manuels 
d’éthique et de comportement en langue grecque vers la dernière décennie du 
XVIIIe siècle: L’évolution du genre, reflet du processus de modernisation du 
Sud-Est européen», RESEE, XXX (1992), 3-4, σ. 263.

40. Μία πρώτη απόπειρα ερμηνείας, μέσα άπό μία οπτική έκσυγχρονισμοϋ, 
στο «Typologie des manuels d’éthique et de comportement», ο.π., σ. 263 κ.έ.

41. Νομίζω οτι είναι έδώ εύδιάκριτη ή επίδραση πού άσκησαν οί ιδέες τής αγ
γλικής φιλοσοφίας, π.χ. τοϋ John Locke, στήν μεταγενέστερη ευρωπαϊκή σκέψη. 
Βλ. Τζών Λόκ, Δεντερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως. Δοκίμιο με θέμα τήν αλη
θινή αρχή, έκταση καί σκοπό τής πολιτικής εξουσίας. Εισαγωγή - μετάφραση - σχό
λια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ’Αθήνα, Γνώση, 1990, Κεφ. VII. Περί Πολιτικής 
Κοινωνίας, σ. 143 κ.έ.

42. Ή νομιμότητα τής «αύθεντικής εξουσίας» απορρέει άπό τόν Θεό καί, δπως 
επισημαίνει χαρακτηριστικά ό Δάρβαρης, «Ή κοινωνία αΰτη δέν είναι παντελώς 
έναντία τώ Θεω» (Χειραγωγία, σ. 60). Πρβλ. μέ François Châtelet (έπιμ.), His
toire des idéologies, 3, Savoir et Pouvoir du XVIIIe au XIXe siècle, Paris 
1977, σ. 67.
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σπότη) ή αύτών πού αφορούν στην εύνομία τής κοινότητας, στην δημιουρ
γία νόμων καί θεσμών43 άλλά καί, άντιστοίχως, στο χρέος των ύπηκόων- 
πολιτών νά συνεργάζονται για το κοινό καλό,44 νά επιδεικνύουν εύπείθεια 
στούς νόμους καί φιλοπατρία όταν απειλείται ή κοινή σωτηρία καί ασφά
λεια. 'Ως προς αύτό το σημείο είναι ιδιαιτέρως ένδιαφέρον νά άναφερθοϋ- 
με στήν ύπαρξη ενός τελευταίου κεφαλαίου «Περί Φιλοπατρίας», όπου 
ώς πατριώτης ορίζεται 6 άνθρωπος «παντός γένους καί τάξεως» πού τιμά 
την πατρίδα του, χαίρεται γιά την ευτυχία της, συμμερίζεται την δυστυχία 
της καί συμμετέχει ενεργά στήν έλευθέρωσή της: «Ούτως ονομάζονται 
παντός γένους καί τάξεως άνθρωποι, όσοι τιμώσι τήν εαυτών πατρίδα, 
αύξάνουσι το ταύτης συμφέρον ένεργεία, αισθάνονται μίαν άληθινήν χαράν 
επί τή εύτυχία της, δέν μένουσιν άδιάφοροι έν ταϊς συμφοραϊς καί κινδύ- 
νοις, άλλά μετά χαράς συνεισφέρουσιν δ,τι δύνανται προς διόρθωσιν, βοή- 
θειάν τε καί ελευθερίαν τής πατρίδος».45 Παρ’ όλη τήν προοδευτική φόρτι
ση πού προσλαμβάνει έτσι ό όρος, ό Δάρβαρης συμπληρώνει έκ παραλλή
λου πώς ή φιλοπατρία είναι μιά χριστιανική άρετή.46

43. Είναι χαρακτηριστικό πώς ή έννοια τής δικαιοσύνης είναι άλληλένδετη μέ 
τήν εφαρμογή των νόμων, «οί όποιοι ύπερασπίζουσι τήν ζωήν, τήν τιμήν, τήν περιου
σίαν ή τά κτήματα τοϋ καθενός» (Χειραγωγία, σ. 70). Νομίζω πώς καί εδώ βρισκό
μαστε εμπρός σέ έννοιες τής άγγλικής φιλοσοφίας πού εκλαΐκευσε στον εύρωπαϊκό 
χώρο ό Διαφωτισμός. Βλ. ενδεικτικά τό άρθρο τοϋ Peter G. Stein, «Adam Smith’s 
Theory of Law and Society», Classical Influences on Western Thought A.D- 
1650-1870, Proceedings of an International Conference Held at King’s Col
lege Cambridge, March 1977. Edited by R. R. Bolgar, Cambridge University 
Press, σ. 264-265.

44. Μία ακόμη έννοια πού θά ήθελα νά έπισημάνω εδώ είναι ή χρησιμότητα, ή 
άπαραίτητη συνύπαρξη καί αρμονική συνεργασία δλων τών επιστημών καί επιτηδευ
μάτων πρύς τύ κοινό όφελος: «Πάσα τάξις καί έπιτήδευμα, πάσα τέχνη καί έπιστήμη 
φέρει όφελος εις τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν» [Χειραγωγία, σ. 86).

45. Χειραγωγία, δ.π., σ. 112. Πρβλ. μέ τίς άποχρώσεις πού προσλαμβάνει ή έν
νοια τής πατρίδας καί τοΰ πατριωτισμού στήν Γαλλία τοϋ 18ου αί., Jacques Gode- 
chot, «Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au XVIIIe siècle», 
Annales Historiques de la Révolution française, no 203, jan.-mars 1971, σ. 
481 κ.έ. 'Ως πατρίδα έννοεϊται «ό τόπος ή ή χώρα καί ή κοινωνία», τής οποίας είμα
στε μέλη: «Πατρίδα όνομάζουσι κοινώς τον τόπον, ή τήν χώραν, δπου έγεννήθη τι- 
νάς [...] Πατρίς κυρίως είναι εκείνη ή μεγαλητέρα συντροφιά τής όποιας εϊμεσθεν 
μέλος», «έκείνη ή έπικράτεια, εις τήν οποίαν ύποκείμεθα ή διά τήν γέννησίν μας, ή 
διατί έκεΐ έκαταστάθημεν καί έκατοικήσαμεν» (Χειραγωγία, β' έκδ., Βιέννη 1839, 
σ. 127). Σχετικά μέ τήν εξέλιξη αύτών τών άντιλήψεων στόν έλληνικό χώρο, βλ. 
Ρωξάνη Άργυροπούλου, «Patriotisme et sentiment national en Grèce», Folia 
Neohellenica, 6 (1984), 7-14.

46. Χειραγωγία εις τήν Καλοκαγαθίαν, δ.π., σ. 124.
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Στήν Χειραγωγία εκφράζονται γιά πρώτη φορά οί απόψεις τοϋ Δάρ- 
βαρη σχετικά μέ την ευδαιμονία, πού είναι ενα κοινό άγαθό, προσιτό στον 
καθένα: «Εις όποιανδήποτε στάσιν [= κατάσταση, κοινωνική θέση] ή μ
πορεί ό άνθρωπος νά ήναι ευτυχής [...] Ή αληθινή εύτυχία είναι εις ήμάς. 
"Οταν ή καρδία μας είναι άγαθή, κα'ι έλευθέρα άπύ τάς άτάκτους έπιθυμίας; 
τότε ό άνθρωπος είναι ευτυχής. "Οθεν πολλά ευτυχείς άνθρωποι είναι έδώ 
εις τήν γην όσοι εύχαριστοΰνται εις τήν στάσιν τους».47 Ή ήθική κατα- 
κτάται μέσω τής σπουδής καί τής άσκησης. Στήν5Ασφαλή οδηγίαν εις τήν 
γνώσιν τοϋ ’Ανθρώπου (1795), ό Δάρβαρης τονίζει πώς «ή σπουδή τής 
ήθικής γνώσεως τοϋ ’Ανθρώπου είναι πλέον χρησιμωτέρα καί άναγκαιο- 
τέρα παρά κάθε άλλη εις ήμάς· διότι αυτή δύναται νά μάς όδηγήση άσφα- 
λώς εις τον δρόμον ταύτης τής ζωής. Επειδή καί ήμεΐς εΐμεσθεν άνθρω
ποι, καί πρέπει νά ζώμεν μέ άνθρώπους, των οποίων τά ιδιώματα άσφα- 
λίζουσιν, ή ταράττουσι τήν ησυχίαν ήμών».48 Κρίνεται λοιπόν άπαραί- 
τητη ή ενδελεχής μελέτη καί παρατήρηση των ήθών, των κλίσεων καί των 
διαθέσεων των ανθρώπων.

Προκειμένου νά επιτευχθεί ό στόχος αύτός, ό Δάρβαρης στρέφεται 
στούς αρχαίους: ή ’Ασφαλής οδηγία εις τήν γνώσιν τοϋ ’Ανθρώπου πε
ριέχει τούς Ηθικούς χαρακτήρες του Θεοφράστου, όπου προστέθηκαν καί 
άλλοι, νεώτεροι, ή ’Αληθής οδός εις τήν Ευδαιμονίαν (1796) περιέχει τρεις 
Λόγους Παραινετικούς τοϋ Πλουτάρχου Περ'ι ’Ανατροφής των Τέκνων, 
το Περί Χρηστοήθειας των Νέων του Ίσοκράτους, το Περί Οικονομίας 
τοϋ Ξενοφώντος καί δύο κεφάλαια άπύ τά ’Ηθικά τοϋ Άριστοτέλους 
«περί των καθηκόντων τοϋ ’Ανδρογύνου». ’Ενώ το 1799 συμπληρώνει μέ 
το Χρυσοϋν Έγκόλπιον ήτοι Κέβητος Θηβαίου Πίναξ καί ’Επίκτητου 
εγχειρίδιου [...] οΐς εν τέλει προσετέθη καί Σχεδίασμα Περί των Καθη
κόντων των πιστενόντων Θείαν Πρόνοιαν·49 ’Αποδεχόμενος τίς φιλοσο

47. Χειραγωγία, δ.π., «Περί τής ευτυχίας», σ. 1-3.
48. ’Ασφαλής οδηγία εις τήν γνώσιν τοϋ ’Ανθρώπου ’Ήτοι Θεοφράστου Ηθι

κοί Χαρακτήρες. ΟΙς Προσετέθησαν και άλλοι Νεώτεροι μετά δύω Λόγων πάνυ ωφε
λίμων, ώς εν τφ πίνακι φαίνονται. Μεταφρασθέντες εις τήν κοινοτέραν των νϋν Ελ
λήνων Διάλεκτον διά τήν των πάντων ωφέλειαν ύπό Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρ
βάρεως. Καί έκδοθέντες δαπάνη τοϋ τιμωτάτου Αύταδέλφου αύτοΰ Ίωάννου Νικο
λάου τοϋ Δαρβάρεως. Έν Βιέννη τής Άουστρίας. Έν τη Ελληνική Τυπογρ. Γεωρ
γίου Βενδότη, Έν ετει 1795, «Τοΐς Εύγνώμοσιν Άναγνώσταις», σ. [vii].

49. Χρυσοϋν Έγκόλπιον ήτοι Κέβητος Θηβαίου Πίναξ καί ’Επίκτητου εγχει
ρίδιου. Μεταφρασθέντα εκ τής Ελληνικής εις τήν καθ’ ήμάς κοινοτέραν Διάλεκτον 
μετά τινων Σημειώσεων, οίς εν τέλει προσετέθη καί Σχεδίασμα Περί των Καθηκόν
των των πιστένόντων Θείαν Πρόνοιαν ύπό Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως 
[...], Βιέννη 1799.
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φικές θέσεις πού περιέχουν τά κείμενα, ό Δάρβαρης τονίζει στον «Πρόλο
γό» του πώς ό Κέβης «περιγράφει μίαν μεγάλην Εικόνα, είς τήν οποίαν 
ιστορεί τήν άνθρωπίνην ζωήν, τάς διαφόρους κλίσεις, τά ιδιώματα καί έπι- 
τηδεύματα των ’Ανθρώπων, τήν άγνοιαν, τά πάθη καί τά ελαττώματα άπό 
τά όποια άπατώνται αύτοί, τήν σοφίαν καί τήν αρετήν, οπού τούς όδηγοΰ- 
σιν είς τήν ορθήν στράταν, τήν άπάθειαν καί εύτυχίαν, είς τήν οποίαν φθά- 
νουσιν οί ενάρετοι», ένώ γιά τις θεωρίες του Έπικτήτου επισημαίνει πώς 
«είς το Έγχειρίδιόν του μάς διδάσκει νά κρίνωμεν όρθώς περί των πραγ
μάτων τούτου του κόσμου, νά καταστέλλωμεν τά πάθη καί τάς επιθυμίας, 
νά ύπομένωμεν γενναίως τά συμβεβηκότα τής παρούσης ζωής, δ,τι λογής 
καί άν ήναι, νά έπιμελώμεθα πάντοτε τήν σοφίαν καί τήν άρετήν, καί νά 
μήν προσηλώνωμεν τον νουν μας καί τήν καρδίαν είς τά έξωτερικά αγα
θά».50 'Ωστόσο ό Δάρβαρης αντιμετωπίζει τά κλασικά κείμενα, τά «έθνι- 
κά», δπως τά χαρακτηρίζει, με περίσκεψη καί μέσα άπό μία χριστιανική 
οπτική.51 Στο Χρυσοϋν Έγκόλπιον προσθέτει το Σχεδίασμα Περί τών 
Καθηκόντων των πιστενόντων Θείαν Πρόνοιαν, παρακινούμενος άπό τις 
μνείες πού κάνει ό ’Επίκτητος στο σύγγραμμά του, προκειμένου νά φωτί
σει καί νά εύχαριστήσει τήν ψυχή των αναγνωστών του, καθώς καί νά 
τούς παρακινήσει στήν έκπλήραιση των Καθηκόντων τους, πού είναι καί ό 
σκοπός του πονήματος.52

Ό Δάρβαρης έχει δείξει άπό ενωρίς σαφή προτίμηση στις άρχες τής 
στωικής φιλοσοφίας· ήδη στήν Χειραγωγίαν είς τήν Καλοκαγαθίαν είναι 
δυνατόν νά διακρίνει ό προσεκτικός μελετητής ορισμένες άπό τις βασικές 
της άρχές. ’Ενώ αργότερα, στο Χρυσοϋν Έγκόλπιον, θά διατυπώσει πλέον 
με καθαρότητα τις σχετικές μέ το ζήτημα άντιλήψεις του: «'Η δέ ’Ηθική 
τών Στωϊκών είχε τούτο το ξεχωριστόν Προτέρημα, οπού παρέδιδε πολ
λά μεθοδικώς καί συστηματικώς τήν διδασκαλίαν περί Καθηκόντων, περί 
τών ’Αρετών καί τών ταύτας ειδών, περί τών νόμων, καί τής καλής πολι
τείας. Μάλιστα δέ παρέδιδε πολλούς λόγους προς καταστολήν τών παθών, 
καί τών κακών επιθυμιών, προς καταφρόνησιν τών έξωτερικών άγαθών, 
προς παρηγοριάν τών θλίψεων τού βίου καί προς επιμέλειαν τής Σοφίας, 
καί άσκησιν τής άρετής, έν οΐς κεϊται ή άληθής ευδαιμονία τού άνθρώ-

50. Χρυσοϋν ’Εγκόλπιον, δ.π., σ. [iii]-[iv],
51. Βλ. τά 8σα χαρακτηριστικά επισημαίνει στήν ’Αληθή οδόν είς τήν Ευδαιμο

νίαν, σ. [xx]-[xxi]. Υιοθετεί τις συμβουλές τοϋ Μεγάλου Βασιλείου καί τοϋ άποστό- 
λου Παύλου. Καί Χρυσοϋν ’Εγκόλσιιον, δ.π.

52. Χρυσοϋν Έγκόλπιον, δ.π., σ. [χ]-[χί].
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που».53 Αυτοί ή σαν οι λόγοι, κατά τον Δάρβαρη, της μεγάλης διάδοσης 
τής στωϊκής φιλοσοφίας «ούχί μόνον παρά τοϊς Έθνικοΐς άλλά καί παρ’ 
αύτοϊς τοϊς Χριστιανοϊς». ”Αν καί άναγνωρίζει ότι οί αρχές των στωικών 
δέν συμπίπτουν άπολύτως μέ τίς έπιταγές της χριστιανικής θρησκείας,54 
ό Δάρβαρης καταλήγει: «Έγώ θέλω θαυμάσει πάντοτε τάς διδασκαλίας 
των Στωϊκών, καί θέλω τιμήσει μέ κάθε σέβας τά λείψανα των ’Ηθικών 
των συγγραμμάτων επειδή γνωρίζω μέ εύχαρίστησιν την μεγάλην ωφέ
λειαν αυτών προς ήσυχίαν καί άνάπαυσιν εις πολλάς εναντίας περιστάσεις 
τής παρούσης ζωής».55

’Ακούστηκαν ήδη πιο πάνω οί έννοιες τής ειρήνης καί τής γαλήνης 
έν μέσω τής συναναστροφής τών άνθρώπων, τής ησυχίας καί τής άναπαν- 
σεως, συμπληρώνει ό Δάρβαρης: «Έχεις λοιπόν, γράφει το 1811 στο 
Σοφίας Απάνθισμα, φιλομαθέστατε νέε, είς τούτο το μικρόν βιβλιάριον 
καί σοφούς κανόνας τής καλής πολιτείας... Μεταχειρίσου αύτούς, αν αγα
πάς την ησυχίαν56 σου, την εύχαρίστησιν σου, καί έπομένως την ευτυχίαν 
σου)>.57 ’Αποδέχεται λοιπόν πλήρως ό Δάρβαρης τίς κυριότερες ηθικές 
επιταγές του αιώνα τών Φώτων στην Εύρώπη, όσες έναρμονίζονται καί 
συμβαδίζουν μέ τίς χριστιανικές άντιλήψεις καί τίς μετριοπαθείς κοινωνι
κές άπόψεις. Στον «Πρόλογο» του 'Οδηγού τοϋ βίου, πού έκδίδει το 1812, 
κατακρίνει όσους «είς τούτους τούς δυστυχεστάτους καιρούς, όπου υπό 
το όνομα τοϋ κακώς νοηθέντος φωτισμού καταπατοΰσιν θεϊα καί άνθρώ- 
πινα: διότι έκαστος τών δοκησισόφων δέν συστέλλεται νά κινή την βλά- 
σφημον αύτοϋ γλώσσαν κατά τοϋ Θεοΰ, κατά τής θρησκείας, κατά τής 
διοικήσεως, καί κατά πάσης πολιτικής διατάξεως, καί φαντάζεται καθ’ 
εαυτόν, ότι είναι πεφωτισμένος».58 ’Εδώ μάλιστα έκφράζει ό Δάρβαρης 
έναν σκεπτικισμό καθώς γράφει πώς «'Ο καλός νά μεταβάλη τόν κόσμον

53. Χρυσοϋν Έγκόλπιον, δ.π., σ. 71-72.
54. "Ο.π., σ. 72: «’Αλλά Στωική Ηθική δέν είναι πάντοτε Χριστιανική ήθική, 

διότι αΰτη γνωρίζει άλλας άρχάς, καί ύποθέτει άλλο τέλος [...]».
55. Το ίδιο, σ. 72.
56. Ή υπογράμμιση δική μου.
57. Σοφίας ’Απάνθισμα, 1811, Προοίμιον. Άς σημειωθεί πώς ή έπανέκδοση 

τοϋ έργου [Σοφίας’Απάνθισμα, Άναθεωρηθέν ύπό Γεωργίου Γεράκη, Άθήναι, Σύλ
λογος προς Διάδοσιν τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, 1873) φέρει καίριες καί σημαντι
κές νοηματικές άλλαγές καί προσθήκες, δπως προκύπτει άπό τήν παραβολή τών κει
μένων.

58. 'Οδηγός τον Βίου εκδοθείς ύπό Δημητρίον Νικολάου δαρβαρεως δαπάνη 
Τών Κυρίων Αύταδέλφων Ααρβάρεων. Έν Βιέννη τής Άουστρίας (...) 1812, Προ
οίμιον, σ. [3]-[4].
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δεν έμπορεϊ, μόνον νά συντρέχη κατά τον δυνατόν τρόπον εις το καλόν».59
Ποιες είναι ωστόσο οΐ βασικές αρχές πού διατρέχουν αύτά τά τελευ

ταία συγγράμματα, τά απανθίσματα σοφίας, ποιές ατομικές άλλα καί 
συλλογικές αρετές έπιδιώκονται ; ή αυτογνωσία καταρχήν,60 ή αύτάρκεια, 
ή μετριοπάθεια καί ή μετριοφροσύνη, ή τάξη καί ή εργατικότητα, ή στα
θερότατα στα αισθήματα καί στην φιλία. Σέ σχέση μέ τον κοινωνικό περί
γυρο εξυμνείται ιδιαιτέρως ή κοινωνικότητα καί ορίζονται οί ποικίλες 
εκδηλώσεις της συναναστροφής· έπαινεΐται ή πραότητα καί ή επιείκεια, 
ή πάσης φύσεως άνοχή, ή ανοχή στίς πεποιθήσεις του άλλου άλλά καί ή 
θρησκευτική άνοχή, ή άνεξιθρησκεία. Προσφέρεται δηλαδή μέ εύχάριστο 
καί απλό τρόπο ενα σύνολο ήθικών αρχών καί παραδειγμάτων, πού βα
σίζονται πολύ συχνά στά Παραγγέλματα των στοχαστών τής αρχαιότητας 
άλλά καί εμπλουτίζονται μέ τίς έμπειρίες καί τά αιτήματα τής έποχής του 
Δάρβαρη, δπου καλείται τό άτομο νά διδαχθεί πώς νά πολιτεύεται μέ 
τούς άλλους άνθρώπους μέ στόχο τήν κοινή ευδαιμονία.61

59. 'Οδηγός τον Βίου, δ.π., σ. 4.
60. Π.χ. στο Σοφίας ’Απάνθισμα οί πρώτες αρετές πού διδάσκονται είναι τό 

«Γνώθι σαυτόν», ό αύτοσεβασμύς («Σέβου σεαυτον») καθώς καί ή επιδοκιμασία 
των πράξεων τοϋ άτόμου άπό τή συνείδησή του.

61. 'Ο Δάρβαρης καταλήγει, το 1812, στα ακόλουθα: «... συνέλεξα έκ των άρι
στων συγγραφέων τό άνά χεϊρας βιβλίον, το όποιον έπωνόμασα 'Οδηγόν τοϋ 
βίου, επειδή δεικνύει, ποιαν οδόν τοϋ βίου πρέπει νά περιπατώμεν καί διδάσκει, 
πώς νά γνωρίσωμεν έαυτούς καί τούς άλλους, καί τίνι τρόπω νά πολιτευώμεθα, διά 
νά ή μέθα ευτυχείς εις τήν παροΰσαν ζωήν.

Εύχομαι οδν νά ήναι τοΰτο τό ήθικόν βιβλίον προς φωτισμόν τοϋ νοός, προς διόρ- 
θωσιν τών ηθών, καί προς αΰξησιν της κοινής ευτυχίας», 'Οδηγός τον βίου, δ.π., σ. 
5-6.
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Γιά τήν επικράτηση του εθνικού ονόματος

1 ò κράτος πού δημιουργήθηκε de facto στον χώρο πού έπικράτησε ή επα
νάσταση του 1821 δεν φαίνεται νά είχε κανένα πρόβλημα μέ την ονομασία 
του. Φυσικό επακόλουθο τής έξεγέρσεως ενός λαού πού παραδοσιακά καί 
μακροχρόνια κατοικούσε καί δροϋσε ώς έθνος στον χώρο μέ το όνομα 'Ελ
λάς κατά τη μακρά περίοδο τής ποικίλης δουλείας του, το νέο κράτος 
χρησιμοποίησε επίσημα το ϊδιο όνομα για τον χώρο, το έθνικό "Ελληνες 
γιά τούς υπηκόους του, καθώς καί το παράγωγο επίθετο ελληνικός, -ή, 
-όν, όπως π.χ. «Ελληνική ’Επικράτεια», «Ελληνικόν ’Έθνος» κ.ά. Αύτά 
στά επίσημα κείμενα, όπως το α' σύνταγμα τής Έπιδαύρου.1

Κατά τη μακρά πάντως περίοδο άπο τούς τελευταίους βυζαντινούς 
αιώνες ώς τά χρόνια τής Έπαναστάσεως απαντούν τρία εθνικά ονόματα 
μέ την ’ίδια σημασία:
το Ρωμαίος (άργότερα Ρωμιός) πού προήλθε άπο τη βυζαντινή παράδο
ση, τήν οποία καί συνέχιζε-
το "EtΙλην πού ήδη άπο τούς τελευταίους βυζαντινούς αιώνες άρχισε νά 
χάνει τήν έννοια τού ειδωλολάτρη τών χριστιανικών χρόνων καί νά αποκτά 
σημασία εθνική- καί
το Γραικός, σπανιότατο στούς βυζαντινούς χρόνους άλλ’ αρκετά διαδεδο
μένο στούς μεταβυζαντινούς.

Ή ονοματολογία αυτή έχει κατά καιρούς άπασχολήσει τόσο τούς 
βυζαντινολόγους όσο καί τούς νεοελληνιστές ιστορικούς, είτε στά γενικά 
τους έργα είτε σέ ειδικές μελέτες καί δέν είναι κάτι άγνωστο.1 2 'Ο τιμώμε-

1. Προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος, Κόρινθος 1822. Τά ίδια καί στά επό
μενα ελληνικά συντάγματα. 'Ελλάς, "Ελληνες καί ελληνικός, -ή, -όν είχαν χρησιμο
ποιηθεί καί άπό τον Ρήγα στη διακήρυξη καί τό σύνταγμά του (1797)· βλ. Το πολί
τευμα τοϋ Ρήγα (έπιμ. Θεμ. Π. Βολίδου), ’Αθήνα 1924, passim. ’Επίσης στήν 'Ελ
ληνική Νομαρχία (1806), passim.

2. Βλ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλόπουλου, 'Ιστορία τοϋ νέου 'Ελληνισμού, τ. 1, Θεσ
σαλονίκη 21974, σ. 75-88, όπου καί ή ώς τότε βιβλιογραφία, "Αλκής Κυριακίδου- 
Νέστορος, «Ρωμιοί, "Ελληνες καί φιλέλληνες [...]» (άνάτ. άπο το περ. Φιλόλογος), 
Θεσσαλονίκη 1966. Πρβλ. «Μεταχειρίζονται [SC. οί Βυζαντινοί] τά ονόματα 'Ρωμαίοι, 
Γραικοί καί περί τά τέλη ’Έλληνες...» (επιστολή Κ. Παπαρρηγοπούλου 1.VII.1886)-
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νος σήμερα είχε συνοψίσει, περιεκτικά το θέμα το 1975 στή βασική μελέτη 
του «Το σχήμα του Διαφωτισμού».3 ’Έκτοτε καί άλλοι καταπιάστηκαν 
ειδικά μέ το θέμα τοΰ εθνικού ονόματος, ενίοτε όμως γιά νά δείξουν τίς 
προτιμήσεις τους παρά γιά νά έξετάσουν το θέμα ιστορικά.

’Εκείνο πάντως πού πρέπει νά τονίσουμε είναι ότι ή χρήση δύο ή 
τριών έθνικών στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας —καμιά φορά καί σύγ
χρονα— δεν παραξένευε. Οί ιστορικές περιπέτειες καί συνθήκες δεν επέ
βαλαν τη χρήση ενός καί μόνο εθνικού ονόματος, όπως ήταν άπαραίτητο 
νά γίνει τον ΙΘ' αιώνα έξαιτίας τής δημιουργίας τοΰ κράτους. Λαϊκότερο 
το Ρωμαίος /Ρωμιός, λογιότερο το "EiΙλην, χρηστικό το Γραικός, όλοι κα
ταλάβαιναν —παρά τίς προτιμήσεις τους πού ΐσως προέρχονταν άπύ το
πικές συνήθειες— ότι σήμαιναν τύ ’ίδιο πράγμα.

Μέ την ανάπτυξη τής παιδείας άπύ τον ΙΗ' αιώνα οί όροι Ρωμαίος/ 
Ρωμιός άρχίζουν νά υποχωρούν, χωρίς νά παύσουν νά χρησιμοποιούνται, 
γιά νά φθάσει άργότερα ό τύπος Ρωμιός νά σημαίνει περίπου δ,τι τά σκω- 
πτικά Γραικνλος ή Γραικίσκος.

Ό Διαφωτισμός φαίνεται νά προβληματίσθηκε έγκαιρα στο θέμα 
άλλά δέν κατέληξε ομόφωνα σέ ενα όρο, άπλώς έδειχνε τίς προτιμήσεις 
του στά έθνικά Γραικός καί "Ελλην, χωρίς όμως καί αποκλεισμό των 
Ρωμαίος I Ρωμιός.

Ό Κοραής, μέ τήν ιδιαίτερη τάση του νά δημιουργήσει καί καθιερώ
σει όρους πού θά ήσαν χρήσιμοι στόν νέο ελληνισμό, έδωσε κι αυτός τη δι
κή του λύση. Θέμα τής άνακοινώσεως ή παρακολούθηση τής κοραϊκής 
προτάσεως, οί λόγοι πού τόν οδήγησαν σ’ αύτή, καί ή διαπίστωση τής 
όποιας έπιτυχίας της.

Σ’ ενα βιβλίο πού έκδόθηκε πέρσι άναφέρεται ή άκόλουθη φράση: «[Ό 
Κοραής] άποκαλεΐ τούς 'Έλληνες 'Γραικούς’ άπόλυτα συμμορφωμένος μέ 
τό χλευαστικό λεκτικό έφεύρημα των Δυτικών κλπ.».4 ’Εδώ δέν υπάρχει

βλ. Στέρ. Φασουλάκη, ’Από την αλληλογραφία Γ. Ζολώτα: Τέσσερις άνέκδοτες επι
στολές τοΰ Κ. Παπαρρηγοπονλου καί τοΰ Κ. Κόντου, ’Αθήνα [1982], σ. 11-12.

3. Στην 'Ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους, ΙΑ', ’Αθήνα 1975, σ. 348-350 (= 
Κ. Θ. Δημαρδ, Νεοελληνικός διαφωτισμός, ’Αθήνα 1977, σ. 82-86). ’Αναφορές 
στο θέμα έκανε ό Δημαράς καί παλαιότερα: «Ό 'Ελληνικός Διαφωτισμός» (άνάτ. 
άπό τη ΜΕΕ, Γ), ’Αθήνα 1964, σ. 12-16 (= Κ. Θ. Δημαρδ, Νεοελληνικός διαφω
τισμός, δ.π., σ. 2-5), όπως καί άργότερα: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ή 
εποχή του - ή ζωή του - το έργο του, ’Αθήνα 1986, σ. 80-82.

4. Χρήστου Γιανναρδ, ’Ορθοδοξία καί Δύση στή νεώτερη 'Ελλάδα [’Αθήνα 
1992], σ. 217.
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πρόθεση ούτε καί χρόνος νά ασχοληθώ μέ το βιβλίο αυτό, στο όποιο, άνά- 
μεσα στά πολλά άλλα, ό Κοραής χαρακτηρίζεται ώς «άποτυχημένος για
τρός καί έρασιτέχνης φιλόλογος»-5 ούτε, πολύ περισσότερο, μέ τούς χα
ρακτηρισμούς τού συγγραφέα του γιά τίς διαπιστώσεις καταξιωμένου 
μελετητή τού Διαφωτισμού (μακαρίτη, δυστυχώς, τώρα), γιά τίς όποιες 
άποφαίνεται ότι «γιά τον στοιχειωδώς πεπαιδευμένο άναγνώστη αύτές οί 
άφοριστικές αξιολογήσεις σίγουρα ηχούν κωμικά, άπηχοϋν άφελή ιδεο
λογήματα καί συναισθηματικά έξημμένη ήμιμάθεια, παιδαριώδες επίπεδο 
ιστορικού καί πνευματικού προβληματισμού».5 6 7 "Αν παρέθεσα δύο δείγ
ματα άπό τά πολλά, αύτό έγινε άπλώς γιά νά προϊδεάσω σε ποιο κλίμα 
κινείται ό συγγραφέας, ώστε νά μπορούμε νά συλλάβουμε έξαρχής καί τη 
«βαρύτητα» τής φράσεώς του ότι ό Κοραής άποκάλεσε τούς 'Έλληνες 
Γραικούς «άπόλυτα συμμορφωμένος μέ τό χλευαστικό λεκτικό εφεύρημα 
τών Δυτικών».

Είπα προηγουμένως ότι ό Κοραής έργάσθηκε γιά νά δημιουργήσει 
καί καθιερώσει (ή νά έπαναφέρει λησμονημένους) όρους. Αύτό είναι εμ
φανές σ’ ολα σχεδόν τά έργα του καί πιό πολύ στίς Σημειώσεις είς τό 
προσωρινόν πολίτευμα τής 'Ελλάδος καί στά ’Άτακτα. Τό θέμα είναι με
γάλο καί θά ’έπρεπε νά τό έξετάσει κάποιος γλωσσολόγος. Έγώ εδώ θά 
φέρω μερικά παραδείγματα πού σχετίζονται μέ εθνικά γιά νά φανεί ή τά
ση αύτή τού Κοραή. Δέν ξέρω αν έχει έπισημανθεΐ, άλλά ό Κοραής είναι 
ό άνάδοχος τών ’Αμερικανών τών Η.Π.Α., οί όποιοι μέχρι σήμερα, μή 
έχοντες δικό τους εθνικό όνομα, χρησιμοποιούν ώς εθνικό αύτό πού άπο- 
δίδεται γενικά στούς προερχόμενους άπό τήν άμερικανική ήπειρο. 'Ο Κο
ραής γιά νά τούς διαστείλει άπό τούς τελευταίους χρησιμοποίησε τό Άγ- 
γλ(ο)αμερικανοί.Ί Επίσης γιά τούς κατοίκους τής λατινικής ’Αμερικής 
(= Κεντρική καί Νότια ’Αμερική) έπλασε αντίστοιχα τό έθνικό 'Ισπανα- 
μερικανοί.8 Γιά νά δείξει τήν ιδιαιτερότητα τής βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας σε σχέση μέ προηγούμενες καί έπόμενες καταστάσεις τού Ελ
ληνισμού χρησιμοποίησε γιά τούς υπηκόους της τό έθνικό Γραικορω-

5. Χρ. Γιανναροί, δ.π., σ. 219.
6. Χρ. Γιανναρα, δ.π., σ. 215.
7. Βλ. 'Ομήρου Ίλιάδος ραψφδία Λ [...] (έπιμ. Άδ. Κοραή), Παρίσι 1820, 

σ. λθ', ’Αδαμάντιου Κοραή, Σημειώσεις εις τό προσωρινόν πολίτευμα τής ’Ελλάδος 
τοϋ 1822 έτους (έπιμ. Θεμ. Π. Βολίδου), ’Αθήνα 1933, σ. 38, 40, 45, 63, 70, 73, 
135, τοϋ Ιδιου, Διάλογος δεύτερος περί τών ελληνικών συμφερόντων, "Τδρα 1827, 
passim, καί τοϋ ’ίδιου, ’Άτακτα [...], Β', Παρίσι 1829, σ. να', νβ', νς' σημ. 1, 
οζ', οη', πδ', πζ', ρθ'.

8. Βλ. Άδ. Κοραή, Διάλογος δεύτερος [...], δ.π., σ. 34.
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μαΐοι,9 Σ’ αυτή την τάση του μπορούμε άχόμη νά προσθέσουμε τον δρο 
Γραικολατϊνοι με τον όποιο διαστέλλει τούς ουνίτες άπό τούς «μη ηνω
μένους» ορθοδόξους.10 11 Τά παραδείγματα μπορούν νά πολλαπλασιασθοΰν.

’Ανάλογα λοιπόν προς τά προηγούμενα 6 Κοραής προτιμούσε τό ε
θνικό Γραικοί γιά τούς Νεοέλληνες.11 "Ομως γιά νά διασαφηνισθεϊ καί 
αιτιολογηθεί ή θέση του νομίζω δτι τό θέμα πρέπει νά έξετασθεΐ παράλ
ληλα σέ τρεις πτυχές του: α' στην ονομασία τής χώρας (τοπωνύμιο), β' 
στήν ονομασία τού καταγομένου (έθνικό) καί γ' στα παράγωγα (έπίθετα). 
Λοιπόν ας τά πάρουμε μέ τη σειρά.

Α' Γιά τό ονομα τής χώρας ό Κοραής είναι κατηγορηματικός, τόσο 
στήν πράξη όσο καί στή θεωρία. Τό όνομα τής χώρας σ’ όλες τις ιστορι
κές περιόδους της είναι ενα καί μοναδικό: 'Ελλάς. Μάλιστα κατακρίνει 
τή χρήση (σπάνια καί όψιμη εξάλλου) τής λ. Γραικία' «οχι ποτέ ό τόπος 
Γραικία», τονίζει σέ επιστολή του πρός τόν Βασιλείου.12 Νομίζω ότι δέν 
υπάρχει λόγος νά έπιμείνουμε πάνω σ’ αύτό.

Β' Γιά τό έθνικό των Νεοελλήνων ό Κοραής προτείνει θεωρητικά 
εΐτε τό Γραικοί εϊτε τό "Ελληνες, τά όποια θεωρεί ισοδύναμα. Άφορ- 
μώμενος άπό τόν ’Αριστοτέλη καί τόν ’Απολλόδωρο,13 λέγει: «Οί πρό
γονοί μας ώνομάζοντο τό παλαιόν Γραικοί, έπειτα έλαβον τό ονομα "Ελ
ληνες, όχι άπό ξένον έ'θνος, άλλ’ άπό Γραικόν πάλιν, όστις είχε κύριον ό
νομα τό Έλλην».14 ’Αποκλείει πάντως διαρρήδην τό Ρωμαίοι, πού, ό
πως είπαμε, ήταν σέ χρήση στά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά χρόνια: 
«’Όχι μόνον άπάνθρωποι, άλλά καί μωροί πρός τούτοις έ'πρεπε νά όνομα- 
σθώμεν, εάν έπροκρίνομεν τό ονομα των 'Ρωμαίων άπό τονομα των Γραι-

9. Βλ. [Άδ. Κοραη], ’Αδελφική διδασκαλία [...], Ρώμη [= Παρίσι] 1798, 
σ. 31, 44, τοϋ ίδιου, Άλ,ληλογραφία (έπιμ. Κ. Θ. Δημαρα Υ.Λ.), Ε', ’Αθήνα 1983, 
σ. 99, καί τοϋ ’ίδιου, ’Άτακτα, ο.π., σ. ρζ'. Πρβλ. «Γραικορωμαϊκή αύτοκρατορία», 
Κοραη, ’Αλληλογραφία, ο.π., Β', ’Αθήνα 1966, σ. 438.

10. [Άδ. Κοραη], Μικρά κατήχησις, Βενετία 1783 (προοίμιο).
11. ’Ήδη άπό το 1783: Μικρά κατήχησις.
12. ’Αδαμάντιου Κοραη, ’Αλληλογραφία ο.π., σ. 152 (επιστολή πρός ’Αλέξαν

δρο Βασιλείου 1.V.1804). Τό Γραικία πλάσθηκε μάλλον κατά τό Βλαχία καί τά 8- 
μοιώ του.

13. ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη, A, VII, 2-3- πρβλ. Άριστοτέλους, Μετεω
ρολογικά, Α 352 a-b. Χρησιμοποίησα τις εκδόσεις J. G. Fraser (1961) καί Η. D· 
P. Lee (1962) άντίστοιχα.

14. [Άδ. Κοραη], Τί πρέπει νά κάμωσιν οι Γραικοί εις τάς παρούσας περιστά
σεις; Διάλογος δύο Γραικών κατοίκων τής Βενετίας, "Οταν ήκονσαν τάς λαμπράς 
νικάς τοϋ Αύτοκράτορος Ναπολέοντος, Βενετία [= Παρίσι] 1805 (στό έξης: Διάλο
γος δύο Γραικών), σ. 37.
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κών ή των Ελλήνων, χωρίς τά φώτα των οποίων ποτέ οί 'Ρωμαίοι δεν 
ήθελαν τόσον δοξασθή».15 Αυτά στή θεωρία, ή οποία διαμορφώθηκε γύρω 
στα 1790. Στην πράξη ό Κοραής προτιμούσε το Γραικοί, το όποιο καί 
κατά κανόνα χρησιμοποιούσε, άλλα δεν απέκλειε το 'Έλληνες, έκτος άπο 
τούς άρχαίους, καί γιά τούς νέους 'Έλληνες, άφοΰ έγραφε: «"Εν άπο τά δύο 
λοιπόν ταΰτα είναι το αληθινόν τού έθνους δνομα [...] ’Άν προκρίνης το 
'Έλληνες, όνομάζου, φίλε μου, "Ελλην άλλα μή, διά τούς οίκτιρμούς τού 
θεού, 'Ρωμαίος»,16 καί άφοΰ χρησιμοποιούσε συχνά το "Ελληνες γιά τούς 
νέους 'Έλληνες παράλληλα προς το Γραικοί, δπως π.χ. στον Πρόδρομο 
τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης, στον όποιο διαβάζομε: «Εύρίσκονται [sc. 
σήμερα] εις την Ελλάδα "Ελληνες, οί όποιοι γεμίσαντες λίθους τούς κόλ
πους αυτών, [...] λιθοβολούν άπανθρώπως την Φιλοσοφίαν, διά νά τής 
έμποδίσωσι την είσοδον εις την Ελλάδα».17 Τά ίδια συναντούμε στις εκ
δόσεις του (π.χ. 'Ηλιόδωρο, ’Ισοκράτη, Πολύαινο, Πλούταρχο, Αίσωπο) 
καί σέ άλλα μεταγενέστερα έργα του. Επομένως το Γραικοί είναι μέν ή 
προσωπική του προτίμηση άλλά δέχεται έξίσου καί χρησιμοποιεί επίσης 
τύ "Ελληνες καί γιά τούς σύγχρονούς του "Ελληνες.

Ποιά είναι ή αιτιολογία τής προτιμήσεώς του; 'Ο ίδιος δίνει τήν 
έξήγηση: «Έπρόκρινα τύ Γραικοί, έπειδή ουτω μάς όνομάζουσι καί δλα 
τά φωτισμένα έθνη τής Εύρώπης».18 ’Αλλά νομίζω δτι υπάρχουν άλλοι 
δύο λόγοι. 'Ο ένας λόγος είναι αύτύς πού άνέφερε πιο πάνω στο ίδιο κεί
μενο, δτι δηλαδή τύ Γραικοί είναι παλαιότερο τού "Ελληνες, καί ό άλλος,

15. [Άδ. Κοραή], Διάλογος δύο Γραικών, σ. 38. Πρβλ. καί τήν έπιστολιμαία 
διατριβή τοϋ ’Αλεξάνδρου Βασιλείου στον 'Ερμήν τον λόγιον, (1811), 143. Βλ. επί
σης [’Αδ. Κοραή], Σάλπισμα πολεμιστήριον, ’Αλεξάνδρεια [= Παρίσι] 1801, σ. 8-9. 
’Εξάλλου τό Ρωμαίοι προκαλοϋσε καί σύγχυση, διότι δ δρος αύτός συχνά στα ελλη
νικά κείμενα σήμαινε καί δυτικός, ρωμαιοκαθολικός, κάτοικος της Ρώμης κ.τ.τ.δ.

16. [Άδ. Κοραή], Διάλογος δύο Γραικών, σ. 37. 'Η πρώιμη συνύπαρξη (1774- 
1790) των εθνικών "Ελληνες, Γραικοί καί Ρωμαίοι (δπως καί τοϋ επιρρήματος ρω- 
μαϊστ'ι) — Νεοέλληνες (π.χ. Κοραή, ’Αλληλογραφία Α', 1964, σ. 4, 91 καί 131-132) 
άποτελεϊ σπάνια άπόκλιση άπό τδν κανόνα, άπαγίωτο ακόμη τότε.

17. [Άδ. Κοραή], Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης [...], Παρίσι 1805, σ. 
ρλβ' (= Συλλογή των εις τήν 'Ελληνικήν Βιβλιοθήκην, καί τά Πάρεργα προλεγομέ- 
νων [...], Παρίσι 21833, σ. 181). Πρβλ. «Οί επίτροποι των τριών γυμνασίων [...] 
νά μή νομίζωνται μήτε Κυδωνιαται, μήτε Σμυρναΐοι, μήτε Χΐοι, άλλ’ "Ελληνες, μιας 
μητρός τής 'Ελλάδος τέκνα [...]», Πλουτάρχου Βίοι παράλληλοι (έπιμ. Άδ. Κοραή), 
Β', Παρίσι 1810, σ. ι', σημ. 1, καί αργότερα στήν άφιέρωση Tfj νεοσυντάκτφ Πα- 
νελλήνων πολιτεία..., Άριστοτέλους ’Ηθικά Νικομάχεια (έπιμ. Άδ. Κοραή), Παρίσι 
1822.

18. [Άδ. Κοραή], Διάλογος δύο Γραικών, σ. 37.
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πού δέν άναφέρεται άλλά γίνεται, αισθητός στον μελετητή του χοραϊχοϋ 
έργου γενικά, είναι δτι μέ τη διάκριση "Ελληνες γιά τούς αρχαίους, Γραι
κοί γιά τούς νέους, έπισημαίνει έμμεσα τη θρησκευτική διαφορά των μέν 
άπύ τούς δέ- μάλιστα άφοϋ το "Ελληνες είχε ήδη χρησιμοποιηθεί άπύ τά 
χρόνια τού Χριστού μέ τήν έ'ννοια των εθνικών. Συνδυασμός λοιπόν τριών 
λόγων τον έκανε νά προτιμήσει το Γραικοί.

Επομένως ό άφορισμός, πού διατυπώθηκε πέρσι, δτι ό Κοραής «άπο- 
καλεΐ τούς "Ελληνες 'Γραικούς’, απόλυτα συμμορφωμένος μέ το χλευα
στικό λεκτικό εφεύρημα τών Δυτικών...» δέν εύσταθεΐ. Καί δέν εύσταθεϊ, 
(α) γιατί το Γραικοί δέν είναι εφεύρημα τών Δυτικών, άλλά δνομα ελλη
νικό καί μάλιστα άρχαιότερο, όπως είδαμε, τού "Ελληνες, (β) γιατί δέν 
είναι χλευαστικό- προφανώς ό τιμητής έδώ συγχέει το λατινικό Graecus 
μέ το ύποκοριστικύ Graeculus = Γραικύλος/Γραικίσκος,19 καί (γ) γιατί, 
δπως είδαμε πιο πάνω, ό Κοραής δέν άπέκλειε θεωρητικά καί πρακτικά 
το "Ελληνες· άπέκλειε μόνο το Ρωμαίοι.

Άλλά σ’ αύτύ το σημείο χρειάζεται νά μείνω λίγο στή χρήση τού 
Γραικοί σέ εποχές παλαιότερες καί ώς τίς άρχές τού ΙΘ' αιώνα γιά νά 
φανεί δτι το Γραικοί δέν ήταν κάν ένα νεκρανάστημα τού Κοραή άπύ τήν 
άρχαιότητα. ’Αναγκαστικά θά γίνει μικρή μόνο επιλογή χαρακτηριστικών 
παραδειγμάτων. ’Εγγραφή τού 1484 στον πατριαρχικό κώδικα άναφέρει: 
«... ή καθολική τών Γραικών ’Εκκλησία...».20 Σέ άναφορά τού 1517 
προς τον Γενοάτη διοικητή τής Χίου υπέρ τών δικαίων τής Νέας Μονής 
οί Έλληνες τού νησιού άναγράφονται (τρεις φορές μάλιστα) ώς Γραικοί 
(στο ΐδιο κείμενο ή χώρα άπαντά μέ το ονομα 'Ελλάς).21 Τά ΐδια άκριβώς 
βρίσκομε καί σέ έπιστολές διαφόρων Ελλήνων τού IÇ' αιώνα, λογιών καί 
άγραμμάτων (1576-1585).22 Σέ έγγραφο τού 1720 τής Σοσιετάς τών

19. « [...] πολλών άλλων Ελλήνων διαγωγή [...] έγέννησεν εις τάς ψυχάς τών 
'Ρωμαίων τόσην τοϋ 'Ελληνικού όνόματος καταφρόνησιν, ώστ’, άντί Γραικών, τούς 
ώνόμαζον Γραικύλους», Πλουτάρχου Βίοι παράλληλοι (έπιμ. Άδ. Κοραή), Α', Πα
ρίσι 1809, σ. ξζ' (= Συλλογή τών εις τήν 'Ελληνικήν Βιβλιοθήκην, και τά Πάρεργα 
προλεγομένων, δ.π., σ. 375).

20. Βλ. Δημήτρη Γ. Άποστολόπουλου, Ό (('Ιερός κώδιξ» τοϋ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως ατό β' μισό τοϋ ΙΕ' αιώνα. Τά μόνα γνωστά σπαράγματα, 
’Αθήνα 1992, σ. 73 (εύχαριστώ καί από έδώ τόν κ. Άποστολόπουλο γιά τήν υπόδει
ξη). Τά παραδείγματα μου προτίμησα νά προέρχονται άπό άρχειακό υλικό καί 6χι 
άπό φιλολογικές πηγές, γιά νά φανεί καλύτερα ή χρηστικότητα τοϋ όρου.

21. F. Miklosich καί J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sa
cra et profana, Γ', Βιέννη 1865, σ. 260-264.

22. Βλ. X. Γ. Πατρινέλη, «Έπιστολαί 'Ελλήνων πρός τόν πάπαν Γρηγόριον 
ΙΓ' (1572-1585) καί τόν καρδινάλιον Σιρλέτον (fl585) (’Εκ τοϋ ελληνικού βατικανοΰ
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Γραικών της Κρακοβίας το έθνικό Γραικοί άναφέρεται παράλληλα μέ το 
Ρωμαίοι καί το "Ελληνες,23 Επίσης σέ κείμενο τής ’Αδελφότητος των 
Γραικών τής Τεργέστης (του 1787) οί 'Έλληνες άναφέρονται ώς Γραι
κοί,24 Καί γιά νά περιορίσω τά παραδείγματα, θά άναφέρω έδώ μό
νο δύο άπο κείμενα άντιπάλων του Κοραή: Ό Π. Κοδρικάς στίς ’Ε
φημερίδες του (1787-1797) χρησιμοποιεί ώς έθνικό το Ρωμαίοι άλλα 
καί το Γραικοί, καί γιά τη χώρα τη λ. Ελλάς?5 'Ο ’Αθανάσιος ό Πάριος 
τόσο στην επιστολή του προς Κοραή (1791) δσο καί σε κείμενό του του 
1795-6 χρησιμοποιεί το Ρωμαίοι άλλά καί το Γραικοί γιά τούς Νεοέλ
ληνες, ενώ το "Ελληνες το περιορίζει άποκλειστικά γιά τούς άρχαίους 
Έλληνες ή γιά τούς είδωλολάτρες (γιά τη χώρα, πάλι, χρησιμοποιεί το 
ονομα 'Ελλάς).26 27 Θά κλείσω τη μικρή άνθολογία καί μέ ενα παράδειγμα 
άπο τον φιλοκοραϊκύ χώρο. Ό Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιος χρησιμοποιεί 
επίσης τά έθνικά "Ελληνες καί Γραικοί για τούς Νεοέλληνες καί το τοπω
νύμιο ’Ελλάς?1 "Οπως λοιπόν —πιστεύω—· φάνηκε, δεν υπάρχει άσυμφω- 
νία τών άπόψεων Κοραή μέ αύτύ πού παραδοσιακά προϋπήρχε ούτε στο 
τοπωνύμιο 'Ελλάς ούτε στο έθνικό Γραικοί ή "Ελληνες. 'Η μόνη άσυμφω- 
νία ήταν στο Ρωμαίοι, όρο τον οποίο ό Κοραής άπέκλειε γιά τούς Νεο
έλληνες ώς ξένο προς το γένος τους.

Νά μου έπιτραπεί έδώ μία παρέκβαση, πού φαίνεται άλλά δέν είναι 
άσχετη προς το θέμα μας. Ό περυσινύς έπικριτής στήν προσπάθειά του 
νά δείξει τον έπηρεασμύ (καί τήν έκμετάλλευση !) τού Κοραή άπο τούς

κώδικος 2124)», Έπετηρ'ις τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου, 17 (1967), 60, 65, 67, 81, 
83, 85, 91, 94, 96, 103, 105 καί 111. Πρβλ. 'Ομολογία τής ορθοδόξου πίατεως υπό 
των Γραικών ποιηθησομένη [...], Ρώμη 1582, 21623 καί 31671.

23. Βλ. Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, «'Η 'Σοσιετά τών Γραικών’ στήν αυτοκρατο
ρία τών Άψβούργων (1720)», Δωδώνη, 3 (1974), 162-165. 'Η λ. Ρωμαίοι χρη
σιμοποιείται στο ίδιο κείμενο μέ δύο σημασίες, άλλου μέ τήν έννοια τών Νεοελλή
νων καί άλλου μέ τήν έννοια τών ύπηκόων τής άψβουργικής αύτοκρατορίας.

24. [...] "Οροι, καί διαταγαί τοϋ Γένους καί τής ’Αδελφότητος τών Γραικών, 
κατοίκοιν εις τήν πόλιν, και λιμένα ελεύθερον τοϋ Τριεστίου [...], Βενετία 1787.

25. Παναγιώτη Κοδρικά, ’Εφημερίδες (1787-1797) (έπιμ. "Αλκή ’Αγγέλου), 
’Αθήνα 1963, σ. 6, 7, 24, 41, 44, 74, 96, 154, 161, 162, 181 καί 149.

26. Βλ. Άδ. Κοραή, ’Αλληλογραφία, Α', δ.π., σ. 151-153 (έπιστολή ’Αθα
νασίου τοϋ Παρίου πρός Άδ. Κοραή, 31.III.1791), καί ’Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου, 
«'"Ελεγχος τοϋ ψευδοταλανισμοϋ τής 'Ελλάδος’: ’Ορθόδοξη άπάντηση στή δυτική 
πρόκληση περί τά τέλη τοϋ ΙΗ' αιώνα», Μνημοσύνη, 11 (1988-1990: 1992), 313- 
358.

27. Βλ. Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766- 
1828), τ. 2, ’Αθήνα 1961, passim.
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Γάλλους κατακρίνει το Γραικογάλλοι του Κοραή (το όποιο περιλούζει μέ 
τον χαρακτηρισμό «κωμικό παραλήρημα»), κι εγώ διερωτώμαι, γιατί 
πρέπει νά μας ενοχλούν οί στίχοι:

Γάλλοι καί Γραικοί δεμένοι 
με φιλίαν ηνωμένοι κλπ.28

καί νά μη μας ενοχλούν έξίσου οί πριν άπό τριάντα σχεδόν χρόνια άπό τότε 
πού τούς έγραψε ό Κοραής φιλορωσικοί στίχοι (του 1772):

'Ο Ρώσσος καί δ "Ελλην ηνωμένοι
είς τον Μωρέαν κάνουν καί εμβαίνει κλπ.,

οί όποιοι μάλιστα άποδόθηκαν άπό παλαιότερους έρευνητές στόν Εύγένιο 
Βούλγαρη ; ’Εγώ τουλάχιστο δεν βρίσκω καμιά διαφορά. ’Άς προσθέσω 
δτι στό ’ίδιο στιχούργημα χρησιμοποιούνται μέ την ίδια έννοια καί τά 
εθνικά Γραικοί καί Ρωμαίοι.29

Γ' Γιά τά παράγωγα έπίθετα ό Κοραής αρχικά, στίς πρώτες μετα
φράσεις του (’Ορθόδοξος διδασκαλία, 1782, καί Μικρά κατήχησις, 1783)30 
καί ειδικά γιά τη γλώσσα, δοκίμασε τό έπίθετο ελληνορωμαϊκή (διάλε
κτος)31 γιά τη νέα ελληνική, τό όποιο όμως έγκατέλειψε άμέσως, γιά νά 
καταλήξει στό ελληνικός, -ή, -όν.32 ’Ελάχιστες φορές μόνο χρησιμοποίη
σε, ειρωνικά, τό Ρωμαίκια γλώσσα33 καί σπανιότατα τό γραικικός, -ή,

28. [Άδ. Κοραή], ” Ασμα πολεμιστήριου [...], Αίγυπτος [= Παρίσι] 1800, 
σ. 11. Γιά τον χαρακτηρισμό βλ. Χρ. Γιανναρα, δ.π., σ. 200, σημ. 13.

29. Βλ. αποσπάσματα τοϋ στιχουργήματος στον Έρανιστή, 18 (1986), 29-31.
30. Ό ισχυρισμός δτι ή Σύνοψις της ιερός ιστορίας καί τής κατηχήσεως, Βε

νετία 1783, τοϋ Κοραή είναι δικό του θεολογικό έργο (Χρ. Γιανναρα, δ.π., σ. 
217) δεν είναι ορθή. Ό Κοραής στήν άρχή τής Συνόψεως γράφει μέ σαφήνεια δτι ή 
σύνοψη τής ίεράς ιστορίας είναι μετάφραση άπό τά γαλλικά ένώ τής κατηχήσεως εί
ναι σύνοψη τής μεταφράσεως τής ’Ορθοδόξου διδασκαλίας (1782) τοϋ μητροπολίτη 
Πλάτωνος. Τά ’ίδια ισχύουν καί γιά τή Μικρόν κατήχησιν.

31. Βλ. Πλάτωνος, ’Ορθόδοξος διδασκαλία [...], Λιψία 1782, καί Μικρά κα- 
τήχησις [...], Βενετία 1783. "Ας σημειωθεί έδώ δτι άπαντά καί τό εθνικό Έλληνορ- 
ρωμαΐοι (= Νεοέλληνες) στο βιβλίο Ό ’Εμπορικός Κώδηξ τής Γαλλίας. Μεταφρα- 
σθε'ις εκ τοϋ Γαλλικού πρωτοτύπου [...] παρά Νικολάου τοϋ Παπαδοπούλαν, παρ’ οϋ 
προσενεχθείς τφ εν Κωνσταντινουπόλει εντιμοτάτψ Συστήματι των ΈλληιΌρρω
μαίων ’Εμπόρων προς κοινήν ωφέλειαν, άναλώμασι τοϋ τιμιωτάτον κυρίου Μιχαήλ 
Βασιλείου τύποις εκδίδοται, Βιέννη 1817, σ. ε', άλλα χωρίς έπιτυχία- άλλο παράδειγ
μα δέν μπόρεσα νά εντοπίσω.

32. Π.χ. «ελληνικόν Γένος», Σύνοψις [...], δ.π.
33. Σέ έπιστολές του πρός ’Αλέξανδρο Βασιλείου- βλ. ’Αδ. Κοραή, Άλληλο-
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-όν.3* Καί άπ’ αύτή την πλευρά λοιπόν ό Κοραής προκρίνει το ελληνικός, 
-ή, -όν.

Μας υπολείπεται νά έξετάσουμε αν ή προσπάθεια του Κοραή είχε άποτε- 
λέσματα ή οχι, ποιας έκτάσεως καί γιατί;

"Οτι οί οπαδοί τοϋ Κοραή, καί δχι μόνον αύτοί, δέχθηκαν τά διδάγ
ματα του —τουλάχιστο στον γραπτό λόγο— δεν υπάρχει άμφιβολία. Αυ
τό φαίνεται άπό τά δικά τους κείμενα, στά όποια άπέφευγαν τόσο τό Ρω
μαίοι /Ρωμιοί όσο καί τό Γραικία. Επομένως σ’ αύτό τό σημείο ή επιτυ
χία ήταν άπόλυτη,34 35 ’Απ’ έκεϊ καί πέρα άπέμενε στη δική τους κρίση νά 
χρησιμοποιούν τό έθνικό "Ελληνες ή Γραικοί καί αντίστοιχα τό επίθετο 
ελληνικός ή γραικικός. Τελικά, όπως είπα στην άρχή, άπό την ’Επανά
σταση καί μετά ύπερίσχυσαν τά "Ελληνες καί ελληνικός χωρίς νά παύσουν 
νά άπαντοΰν σποραδικά καί τά άλλα. 'Ο κύριος λόγος έπικρατήσεως των 
ονομάτων "Ελληνες καί ελληνικός νομίζω ότι ήταν ή ασυμφωνία τοϋ ονό
ματος της χώρας ('Ελλάς) πρός τό έθνικό (καί τά παράγωγα έπίθετα), ή 
οποία άποτελεΐ καί τό μειονέκτημα της προτάσεως Κοραή. Άφοΰ ή χώρα 
δεν είχε στην παράδοσή της τό τεχνητό καί υστερογενές νεόπλασμα Γραι
κία άλλά τό όνομα 'Ελλάς ήταν πολύ φυσικό νά ύπερισχύσουν τά όμόρριζα 
"Ελλην καί ελληνικός παρά τά γλωσσικώς άσχετα Γραικός καί γραικικός.

γραφία, δ.π., Γ', ’Αθήνα 1979, σ. 2 (4.1.1810), 105 (8.VI.1811), 128 (17.VIII. 
1811), 141 (9.IX.1811), 162 (15.ΧΙΙ.1811), 188 (19.ΙΙΙ.1812), 197 (20.IV.1812), 
201 (18.V.1812) καί 228 (22.IX.1812). Ή ιδιωτική αύτή χρήση πρέπει νά έχει 
σχέση μέ τήν προτίμηση τοϋ Δ. Καταρτζή, γιά τήν οποία βλ. Δημητρίου Καταρτζή, 
Δοκίμια (έπιμ. Κ. Θ. Δημαρα), ’Αθήνα 1974, passim (καί ειδικότερα γιά τό Ρω- 
μηοι βλ. σ. 49-51 τοϋ ίδιου βιβλίου).

34. Π.χ. «γραικική γλώσσα», Κοραή, ’Αλληλογραφία, δ.π., Γ', σ. 206, Πλου
τάρχου, Τά πολιτικά (έπιμ. Α. Κ[οραή], Παρίσι 1824, σ. 91 (= Περί των έ,λληνικών 
συμφερόντων διάλογος δύο Γραικών, "Υδρα [= Παρίσι] 1825, σ. 87), «γραικική έ- 
φημερίς», Λυκούργου, Λόγος κατά Λεωκράτους (έπιμ. Α. Κ[οραή]), Παρίσι 1826, 
σ. νγ', ος', οθ' (= Διάλογος δεύτερος [...], "Υδρα 1827, σ. 41, 62, 65), «γραικικαί 
λέξεις», Άρριανοϋ, Των ’Επίκτητου διατριβών [...] (έπιμ. Α. Κ[οραή]), Β', Παρίσι 
1827, σ. κβ'.

35. Βλ. καί σχετική συζήτηση γιά τό θέμα στον 'Ερμήίν τον λόγιον, Α' (1811), 
σ. 143, 272 σημ. οι', Θ' (1819), σσ. 624 καί 818. Πρβλ. Διονυσίου Πύρρου, Χειρα- 
γωγία τών παίδων [...], Βιέννη 1813, σ. 113-114.
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Ή παιδεία στην Ήπειρο
(ώς τα μέσα του ΙΖ' αιώνα)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ

Η λογιοσύνη των Ήπειρωτών έχει εγκωμιαστεί καί προβληθεί,1 σέ 
συνδυασμό μάλιστα μέ την πολυπαινεμένη -ηπειρωτική εύποιία.1 2 Γιά τον 
σημερινό ιστορικό παραμένει ωστόσο τό πρόβλημα των πηγών καί ή τεκ
μηρίωση των στοιχείων πού άναφέρονται στις παλαιότερες κυρίως μελέ
τες. Είναι δυσχερής ή συγκρότηση καθαρής εικόνας καί ή ερευνά προ
σκρούει σέ άναφορές πού απλώς παραδίδονται ή σέ γενικότητες.

'Η ’Ήπειρος δέν βρέθηκε τυπικά στή βενετική κατοχή, ωστόσο είχε 
άμεση τήν επίδραση τών πνευματικών ρευμάτων πού δημιουργοΰνταν στήν 
’Ιταλία (καί στή Δ. Ευρώπη γενικότερα). Τά γειτονικά Ίόνια νησιά καί 
οί βενετικές σκάλες τής άκτής, ή Σαγιάδα, ή Πάργα καί ή Πρέβεζα, διευ
κόλυναν τή διακίνηση προσώπων, ιδεών καί πραγμάτων μέ τόν τρόπο 
αυτό ή ηπειρωτική γη ήταν ευνοημένη.

Ή οικονομική δραστηριότητα είναι δείκτης ευημερίας αλλά καί τών 
δυνάμει προϋποθέσεων γιά ανάπτυξη έκπαιδευτικής καί πνευματικής υπο
δομής. Τό 1514 οί Ήπειρώτες έμποροι στήν ’Αγκώνα πετυχαίνουν μείω
ση δασμών καί τό 1517 ή Βενετία παραχωρεί στούς ’ίδιους εύνοϊκές ρυθ
μίσεις.3 Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστο άπό μία δεκαετία πρωτύτερα, 
δηλαδή ήδη στά τέλη τού 15ου αιώνα, ή παρουσία του ηπειρωτικού εμπο
ρικού κόσμου ήταν αισθητή πληθυσμιακά καί οικονομικά καί άρα επιθυ
μητή άπό τίς τοπικές αρχές.

'Η μία πρόοδος φέρει τήν άλλη καί τοιουτοτρόπως δημιουργείται 
κεφαλαιαγορά στή Βενετία μέ παράλληλη προέκταση στήν ίδια τήν ’Ή
πειρο. Τό χρήμα πού κερδιζόταν μέ τίς πρώτες ύλες πού έφθαναν στήν 
ιταλική αγορά ξαναγύριζε μέ μεταποιημένα προϊόντα (υφάσματα, γυαλιά, 
σαπούνι, χαρτί κλπ.), ώστε νά άναδεικνύονται ντόπιοι πλούσιοι. Τότε ή 
ξενιτιά θά γίνει ή μητέρα τής εύποιίας.

1. Κ. Θ. Δημαράς, Ή λογιοσύνη τών Ήπειρωτών, ’Ιωάννινα 1960.
2. Συνολική εικόνα τοϋ φαινομένου αύτοϋ μας προσφέρει ό Στέφ. Μπέτης, 

Ηπειρωτική εύποιία, τ. 1-2, ’Ιωάννινα 1982-1989.
3. Κ. Μέρτζιος, «Μικρή ήπειρωτική χρονογραφία», Ηπειρωτικά Χρονικά, 

15 (1940), 22 κ.έ.
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Οί πηγές μας γιά την πρώιμη αύτή περίοδο, την άμεσα μεταβυζαν
τινή, είναι έλάχιστα άρχειακές καί κυρίως έ'μμεσες, άπό μνημεία ή πειστι
κές παραδόσεις. Ό περίφημος Κουβαράς, ή συρραφή κειμένων πού αυξα
νόταν συνεχώς ώς άλλο κουβάρι, χάθηκε, μαζί μέ άλλες συλλογές μονα- 
στηριών, εκκλησιών, ιδιωτών ή κοινοτήτων.4 ’Απομένουν λοιπόν αφενός 
τα λίγα έγγραφα τών βενετικών άρχείων καί τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, 
καθώς άφετέρου οί ενδεικτικές ειδήσεις.

Δέν μπορούμε νά φανταστούμε εύρύτερη περιοχή χωρίς εκπαιδευ
τική ζωή, έστω καί στοιχειώδη. Κάπου πάντα υπάρχει ή πρόσβαση σέ έ'να 
πλησιέστερο, λιγότερο ή περισσότερο, κέντρο, πού άνάλογα μέ τήν οικο
νομική καί πληθυσμιακή εύρωστία του έχει κατώτερους ή άνώτερους κύ
κλους παιδείας. Αύτό συνέβαινε στον εύρύτερο βυζαντινό χώρο. 'Η νεό
τερη ήπειρωτική ιστορία άρχίζει μέ τήν ίδρυση τού Δεσποτάτου, όταν μέ 
τίς άναστατώσεις τών Σταυροφοριών, τή διείσδυση καί εγκατάσταση τών 
ξένων καί τή διάσπαση τής κεντρικής έξουσίας, άναδείχθησαν οί ζωντανές 
κατά τόπους δυνάμεις τού μεταβαλλόμενου μεσαιωνικού Ελληνισμού. 
'Όπως ή πολιτική έξουσία ένίσχυε σχολεία γιά τήν υποβοήθηση τού έ'ρ- 
γου της, έ'τσι καί ή Εκκλησία, μέ βασικό φορέα τίς μονές, προέβλεπε γιά 
τήν εκπαίδευση τών στελεχών της, αλλά τό έ'ργο της ήταν πιό ανοικτό 
στό κοινό. Ή αγροτική (καί καθόλου τεχνολογική) κοινωνία δέν ωθούσε 
τά μέλη της στήν παιδεία. Τό έμπόριο είναι εκείνο πού άναζητά εγγράμ
ματους, όταν ιδίως υπάρχουν επαφές μέ ξένους. ’Έτσι λοιπόν οί έ'μποροι 
ένισχύουν τά σχολεία τών μοναστηριών καί πολύ αργότερα τών κοινοτή
των (όπου πάλι οί κληρικοί υπερτερούν).

Μέ τίς παραπάνω διαπιστώσεις έπόμενο είναι νά άναζητήσουμε κά
ποιο σχολείο δίπλα στήν πολιτική έξουσία τού Δεσποτάτου. ’Ασφαλώς 
μιά μορφή εκπαίδευσης θά υπήρχε. 'Ωστόσο σαφείς μνείες γιά συστημα
τική ύπαρξη έκπαιδευτικής ζωής δέν υπάρχουν. Πρέπει νά φθάσουμε στά 
τέλη τού 15ου αιώνα, γιά νά έ'χουμε ασφαλείς ενδείξεις, όταν πια ή οικο
γένεια τού Μάξιμου Γραικού εΐχε φθάσει στήν "Αρτα. Τό μεγάλο μονα
στήρι, πού άπουσιάζει άπό τήν πρωτεύουσα τού Δεσποτάτου, υπάρχει στό 
νησί τών Ίωαννίνων. ’Εδώ ή παράδοση είναι πιό πειστική καί στίς δύο 
μονές, τού Στρατηγοπούλου (μετέπειτα Ντίλιου) καί Σπανοΰ-Φιλανθρω- 
πινών (καί οί δύο τού 'Αγ. Νικολάου), λειτούργησαν άπό τόν 13ο αιώνα 
τάξεις μέ αδιάκοπο (λίγο πολύ) έ'ργο. Γιά τίς άλλες περιοχές τής Ήπεί-

4. Λ. Βρανούσης, Χρονικά τής μεσαιωνικής και τουρκοκρατούμενης ’Ηπείρου, 
εκδόσεις και χειρόγραφα, ’Ιωάννινα 1962, passim.
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ρου κατά τούς έπόμενους 14ο καί 15ο αιώνες δεν έχουμε τεκμηριωμένες 
ειδήσεις, παρά μόνο δύο έμμεσες ενδείξεις. Στο εξώφυλλο (χειρόγραφου) 
ευαγγελίου μαρτυρεΐται: «έγράφη δι’ εμού του ταπεινού ’Αγαπίου ίερο- 
μονάχου έν τή μονή τής Πωγωνιανής, ,ατπδ'» (= 1384).5 6 ’Άλλο (χειρό
γραφο) ευαγγέλιο γράφτηκε στά 1437 στη μονή Θεοτόκου Κορωνησίας.® 
Σέ δύο λοιπόν άκραΐα σημεία τής ’Ηπείρου υπάρχουν προχωρημένοι σέ 
γνώσεις κληρικοί, πού βέβαια δέν θά κρατούσαν για ίδιο όφελος τήν παι
δεία τους.7 Χαρακτηριστικό είναι ότι δέν γίνεται δεκτή ή άποψη δτι στο 
κάστρο των Ίωαννίνων υπήρχε σχολείο,8 πράγμα πού δείχνει δτι ή πολι
τική έξουσία δέν μπορούσε νά προσφέρει (στήν Άρτα καί στά ’Ιωάννινα) 
αξιόπιστη εκπαίδευση.9

Οί απόφοιτοι των σχολείων τού νησιού θά έπαιξαν τον ουσιαστικό 
ρόλο στή γενική πνευματική ζωή τής ’Ηπείρου τούς αιώνες αύτούς. 'Ο
ρισμένοι θά προχωρούσαν μεμονωμένα βέβαια καί προς άλλα κέντρα γιά 
ευρύτερη μόρφωση. Ή μοναστική ζωή συνεχίζεται άμείωτη, παρά τήν 
έπερχόμενη τουρκική κατάκτηση (’Αργυρόκαστρο 1418, ’Ιωάννινα 1430, 
Άρτα 1449). Τύ 1429 κτίζεται μονή στά Αέλοβα10 11 καί προς τά τέλη τού 
αιώνα έχουμε δύο άλλα μοναστήρια.11 'Η ίδρυση τής Ελληνικής Κοινό

5. Πρόκειται γιά τή μονή Μολυβδοσκεπάστου, Σταύρος Γκατσόπουλος, 'Ζερά 
βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή Μολυβδοσκεπάστου Κονίτσης, έν’Αθήναις 1965, 
σ. 21-22. Γιά τήν ίδια μονή, Βασίλειος Δήμου, «Συμβολή στήν ιστορία...», Η.Χ., 
27 (1985), 217 κ.έ.

6. Κ. Κώνστας, «’Αρχειακά τής 'Αγ. Παρασκευής (ή Μυρτάρι) τής Βόνιτσας», 
’Ηπειρωτική 'Εστία, 22 (1974), 22 κ.έ.

7. Τά άναφερόμενα υπό Ααμπρίδη σχολεία των μονών Καμένης Δελβίνου (άπό 
το 1275) καί Γηρομερίου (άπό το 1282) δεν στοιχειοθετοϋνται, ’Ιωάννης Λαμπρίδης, 
Περί των εν Ήπείρφ άγαθοεργημάτων, μέρος πρώτον, έν ’Αθήναις 1880, 66 καί 71.

8. ’Αθηναγόρας πρ., «'Η έν τφ φρούριο) τών Ίωαννίνων σχολή τών Δεσποτών 
(ίστορικαί έπανορθώσεις)», Δ.Ι.Ε.Ε., 8 (1922), 557 κ.έ.

9. 'Ο Λ. Βρανούσης άμφισβητεΐ (καί ορθά) τό έτος 1456 στή συνθήκη τής Δρό- 
βιανης. Αύτή προβλέπει «τήν διατήρησιν τών σχολείων ανοικτών εις δλους [χριστια
νούς] καί μωαμεθανούς». ’Αλλά τότε θά πρέπει νά δεχθούμε σ’ αυτή τήν έποχή τήν 
ύπαρξη κοινοτικών σχολείων ! Ε. Μπάγκας, «Δύο ιστορικά ένθυμήματα τοϋ ΙΕ' αΐώ- 
νος έκ Βορείου ’Ηπείρου, 1. Ή συνθήκη τής Δρόβιανης», Δ.Ι.Ε.Ε., 13 (1959), 427- 
428 - Λ. Βρανούσης, Χρονικά, δ.π., σ. 216.

10. Όδ. Μπέτσιος, Αέλοβα, Πρέβεζα 1975, σ. 76. Το 1429 κτίζεται ή μονή 
Γενεσίου τής Θεοτόκου στά Αέλοβα (σημ. ©εσπρωτικό).

11. Φώτης Οικονόμου, Ή ’Εκκλησία εν Θεσπρωτία, Άθήναι 1964, σ. 72. Τό 
1478 ή μονή Ίωάννου Θεολόγου Μαλατσιανής Γηρομερίου καί το 1486 ή μονή Λυ- 
γδιατισών (είναι ή πρώτη μορφή τοϋ ’Αρχιμανδρειοϋ Ίωαννίνων), Χρ. Σούλης, 
«Έπιγραφαί καί ενθυμήσεις ήπειρωτικαί», Η.Χ., 9 (1934), 119 (άρ. 150).
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τητας Βενετίας (1498) καί ή δραστηριοποίηση των ναυτικοεμπορικών 
γραμμών της ’Αδριατικής οδηγούν σέ εισροή χρημάτων. Τά παλαιά κτί- 
σματα των μοναστηριών διευρύνονται, ιστορούνται ή κτίζονται νέα: στίς 
άρχές του 16ου αί. ή μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραβενίων 1 Αργυροκά
στρου,12 το 1501 ό ναός Γενεθλίου Θεοτόκου ’Επισκοπής Δρυϊνουπό- 
λεως,12 13 το 1513 ό ναός 'Αγ. ’Αθανασίου Πολίτσανης Πωγωνιανής,14 
το 1516 ό ναός στή Βελτσίστα Κουρέντων,15 το 1517 ό ναός 'Αγ. Μηνά 
Τρανοσίστας Λιούντζης,16 το 1521 ή μονή Σωτήρος στή Λιτονιάβιστα 
Πωγωνιανής,17 το 1523 ό ναός 'Αγ. Δημητρίου στήν Πολίτσανη Πωγω- 
νιανής,18 το 1528 ό ναός 'Αγ. Γεωργίου στο Μονοδένδρι,19 το 1563 ό ναός 
'Αγ. Νικολάου στήν Κράψη,20 το 1569 ό ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου ’Ε
πισκοπής Δρυϊνουπόλεως,21 το 1572 ό ναός Θεοτόκου «Βλαχέρνα» στο 
Μπεράτι,22 το 1578 ό ναός 'Αγ. ’Αποστόλων στή Διπαλίτσα Πωγωνια- 
νής,23 το 1579 ή μονή Σπηλαιοτίσσης στήν Άρτσίστη,24 το 1583 ό ναός 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ζερβάτι Δρυϊνουπόλεως,25 το 1584 ό ναός Με- 
ταμορφώσεως μονής Τσιατίστης Πωγωνιανής,26 το 1585 ή μονή Μαρα- 
λέξη Πωγωνιανής,27 το 1586 ή μονή Προφήτου Ήλιου στους Γεωργου- 
τσάτες,28 το 1587 ό ναός στο Ελληνικό Κατσανοχωρίων,29 το 1590 ό ναός

12. Φ. Οικονόμου, Ή ’Εκκλησία εν Βορείω Ήπείρω, Άθήναι 1969, σ. 87.
13. Παναγιώτης Πουλίτσας, «Έπιγραφαί καί ένθυμήσεις έκ της Βορείου ’Η

πείρου», Ε.Ε.Β.Σ., 5 (1928), 54.
14. "Ο.π., 65.
15. Χρίστος Σούλης, «Έπιγραφαί», ο.π., σ. 83.
16. Π. Πουλίτσας, ο.π., σ. 80.
17. I. Λαμπρίδης, ’Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχος έκτον, έν Άθήναις 1888, 

σ. 19. Σημερινή Κλειδωνιά.
18. "Ο.π., σ. 11. — Ό Πουλίτσας (ο.π., σ. 65) δίνει το έτος 1551.
19. I. Λαμπρίδης, Περί των εν Ήπείρω αγαθοεργήμάτων, μέρος δεύτερον, 

έν Άθήναις 1880, σ. 105.
20. Χρ. Σούλης, ο.π.
21. Π. Πουλίτσας, ο.π., σ. 56.
22. I. Λαμπρίδης, Περί..., μέρος δεύτερον, σ. 229.
23. I. Λαμπρίδης, ’Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχος έ'κτον, σ. 11. (Ή Διπα- 

λίτσα είναι ή περιοχή Μολυβδοσκεπάστου.)
24. I. Λαμπρίδης, Περί..., μέρος πρώτον, έν Άθήναις 1880, σ. 58.
25. Π. Πουλίτσας, ο.π., σ. 54.
26. "Ο.π., σ. 66.
27. Διον. Τάτσης, «'Ιερά Μονή Μαραλέξη Πωγωνίου», Η.Ε., 31 (1982), 

494 κ.έ.
28. Π. Πουλίτσας, ο.π., σ. 61.
29. Χρ. Σούλης, ο.π.
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τής μονής Πατέρων Ζίτσης,30 το 1591 ό ναός Ταξιαρχών στά Κάτω Σου- 
δενά,31 το 1597 ό ναός 'Αγ. Παρασκευής Βροσίνας,32 33 το 1597 ό ναός Κοι
μήσεως Θεοτόκου μονής Κόδρας Τεπελενίου83 και το 1598 ή μονή Σωσί- 
νου στήν Πογδόριανη.34 Ιδιαίτερη άνθηση άπό τίς άρχές του 16ου αί. 
έ'χει ή μοναστική ζωή στο νησί των Ίωαννίνων.35

’Αναφέρουμε δλο τον παραπάνω κατάλογο ναών καί μονών οχι μόνο 
για τήν ιστορική τεκμηρίωση, άλλα γιάνά προσδιορίσουμε τήν τοπογραφία 
τής εκκλησιαστικής ζωής, πού καθαρά εντοπίζεται στήν Πωγωνιανή, με 
τήν ευρύτερη περιοχή της προς τά βόρεια κυρίως, άλλά καί προς τά νοτιο
δυτικά, προς τον Τσαμαντά καί το Γηρομέρι.36 Σ’ αύτόν τον χώρο έκκο- 
λάφθηκαν μελλοντικοί ανώτατοι κληρικοί, οί οικουμενικοί πατριάρχες 
Θεόληπτος Α' (1513) άπο τήν Πογδόριανη (σημ. Παρακάλαμο), 'Ιερεμίας 
Α' (1523) από τή Ζίτσα, ό Ίωάσαφ Β' (1555) άπο τήν Κράψη καί ό Παρ- 
θένιος Α' (1639), πού γεννήθηκε στά ’Ιωάννινα στά τέλη του 16ου αιώνα. 
Στήν Πωγωνιανή γεννήθηκε ό Ματθαίος, μετέπειτα μητροπολίτης Μυ- 
ρέων, πού μέ τον Διονύσιο Φιλόσοφο, πού καταγόταν άπο τήν Παραμυθιά 
καί μόνασε στήν έκεϊ μονή Διχουνίου, είναι οί πιο εύρύτερα γνωστοί γιά 
τή δράση τους, λόγια καί «πολιτική». Δύο λοιπόν περιοχές άναδεικνύ- 
ονται προς τά τέλη τού 16ου αιώνα: ή Πωγωνιανή καί τά ’Ιωάννινα. ’Α
πό τή λοιπή ’Ήπειρο ξεχωρίζει μόνο ή ’Άρτα, οπού μόνο ή παρουσία του 
Δαμασκηνού Στουδίτη ώς μητροπολίτη, συγγραφέα τού «Θησαυρού», 
έγγυαται πνευματική καί έκπαιδευτική κίνηση.

Στά 1599 ό Ζώτος Τζιγαράς συντάσσει τή διαθήκη του στή Βενε
τία.37 Ή εύρωστη εμπορική παροικία τών Ήπειρωτών τής Βενετίας θά 
άρχίσει νά στέλλει τούς καρπούς τής εύφυΐας της στήν πατρίδα. Τά βιβλία 
πού έχουν καταγραφεΐ στις βιβλιοθήκες τών μεγαλύτερων ή μικρότερων 
κέντρων τού τόπου μαρτυρούν δτι άπό τή Βενετία έ'φθαναν συστηματικά

30. "0.7τ.
31. I. Λαμπρίδης, ’Ηπειρωτικά..., τεϋχος ογδοον, σ. 28.
32. Χρ. Σούλης, δ.π.
33. Π. Πουλίτσας, δ.π., σ. 86.
34. Λ. Βρανούσης, «Ή έν Ήπείριρ μονή Σωσίνου», Ε.Μ.Α., 6 (1956), 72 κ.έ. 

Βρίσκεται στήν παλαιά έπαρχία Κουρέντων. Σήμερα ονομάζεται Παρακάλαμος.
35. Σχετικές μελέτες στά Πρακτικά (ΰπό έκτύπωση) τοϋ Συνεδρίου πού έγινε 

στά ’Ιωάννινα το 1992.
36. Λ. Βρανούσης, Χρονικά..., σ. 174-176.
37. Κωνσταντίνος Μέρτζιος, «Το έν Βενετία ηπειρωτικόν άρχεϊον», Η.Χ., 

11 (1936), 5 κ.έ.



138 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΤΜΙΔΙΙΣ

δλες οί εκδόσεις, άπδ τά μέσα κιόλας τοΰ 16ου αιώνα.38 Δεν είναι λοιπόν 
τυχαίο δτι το 1670 ή οικογένεια Γλυκή (άπο τήν περιοχή τής Παραμυθίας, 
άλλά εγκατεστημένη στά ’Ιωάννινα) αρχίζει την τυπογραφική της δράση 
στη Βενετία. Θά άκολουθήσουν ό Σάρρος (άπο το Δέλβινο) το 1681 καί δ 
Θεοδοσίου (άπο το Πλαίσιο Φιλιατών) το 1755.

Το κίνημα τοΰ Διονυσίου Φιλοσόφου στά 1611 θά άποτελέσει πλήγμα 
στην ομαλή πορεία τής γενικότερης ζωής τής ’Ηπείρου. Αυτό το κενό, 
πού οΐ διώξεις προκαλοΰν, οί άπόφοιτοι τοΰ Ελληνικού Κολλεγίου τής 
Ρώμης θά προσπαθήσουν νά καλύψουν κυρίως στήν περιοχή τής Χιμάρας, 
άλλά καί στήν Παραμυθιά καί στά ’Ιωάννινα. 'Ο Νεόφυτος Ροδινός θά 
φθάσει το 1628 καί ή δράση του θά έπεκταθεϊ ώς το 1643. Θά άνοίξει 
σχολεία στο Βοΰνο καί στήν ϊδια τή Χιμάρα.39 Δεν θά ήταν άτοπος δ συν
δυασμός των παραπάνω με τήν άπόφαση τοΰ Έπιφανίου 'Ηγουμένου νά 
'ιδρύσει σχολείο στά ’Ιωάννινα ήδη άπο το 1645, ένώ ή διαθήκη του είναι 
τοΰ 1647.40 Θά τον μιμηθεΐ άργότερα, στά 1676, δ Μάνος Γκιόνμας (Γκιού- 
μας). ’Από τά μέσα τοΰ 17ου αί. θά άρχίσει ή άνάπτυξη των Ίωαννίνων 
σε μεγάλο εκπαιδευτικό κέντρο, άλλά καί ή άνάδειξη περιφερειακών (σε 
μονές ή άστικά κέντρα) σχολείων. Άπο τήν Άρτα θά περάσει δ Θεόφιλος 
Κορυδαλλεύς (1640) καί το 1662 θά γίνει έκεΐ ή Σχολή Μανωλάκη. Άπο 
τήν περιοχή Άργυροκάστρου εχομε πάμπολα χειρόγραφα εκκλησιαστικά 
κείμενα,41 ώστε μποροΰμε νά δεχθοΰμε δτι το 1620 λειτουργεί έκεΐ σχο
λείο.42 Παλαιότερα έκπαιδευτικά κέντρα ύπολειτουργοΰν δπως φαίνεται, 
π.χ. τοΰ Γηρομερίου, γιά ν’ άναδειχθεΐ ή γειτονική μονή τής Καμίτσανης. 
Το εμπόριο ένισχύει άλλα κέντρα, μέ έντονο παράδειγμα τή Μοσχόπολη 
καί το Δέλβινο.43 Οί άπόφοιτοι των πολυπληθών σχολείων θά έξαπλωθοΰν 
στήν ηπειρωτική ένδοχώρα καί οί εύποροι κάτοικοι θά καλοΰν δασκάλους

38. Τις βιβλιοθήκες των Ίωαννίνων κατέγραψε ό Μιχάλης Κορδώσης [Δωδώ
νη, Δ'-Ε' (1975-1976)) καί της λοιπής Ηπείρου ό ’Απόστολος Παπαϊωάννου (Μέ
λισσα των βιβλίων, Β' (1975-1976), Ό Έρανιστής, ΙΕ' (1977), Η.Χ., 22 (1980)). 
Πρβλ. ’Ιωάννης Νικολαίδης, 'Ιστορική μονογραφία περί τής εν Ήπείρφ χώρας Βε- 
ζήτζης, εν Ίωαννίνοις 1939, σ. 127-128.

39. Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης και οί μαθητές 
του, 1576-1700, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 400-403.

40. Γεώργιος Πλουμίδης, «Σχολεία στήν Ελλάδα συντηρούμενα άπο κληροδο
τήματα Ελλήνων τής Βενετίας (1603-1797)», Θησαυρίσματα, 9 (1972), 236 κ.έ.

41. Νίκος Βέης, «Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων τής άγιωτάτης μη- 
τροπόλεως Άργυροκάστρου», Ε.Μ.Α., 4 (1952), 129 κ.έ.

42. Φ. Οικονόμου, 'Η ’Εκκλησία εν Βορείφ ’Ηπείρφ, 8.π., σ. 37.
43. Βασίλειος Μπαράς, Τό Δέλβινο, Άθήναι 1966.
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άποζητώντας τον καλύτερο καί πολλές φορές μέ σπουδές σέ δυτικοευ
ρωπαϊκά ιδρύματα. Είναι μακρύς ό κατάλογος των Ήπειρωτών πού στα
διοδρόμησαν σέ άλλους τόπους, μέ εφόδιο τα εγκύκλια γράμματα τής 
ιδιαίτερης πατρίδας τους.44 Δέν πρόκειται γιά μεμονωμένους λογίους (π.χ. 
ό Κωνσταντίνος Έρμονιακός τού 14ου αί. στην ’Άρτα), αλλά γιά κίνημα 
αφύπνισης, άπύ «δυνατούς ανθρώπους, πού έχουν οχι μόνο την θέληση, 
άλλα καί την άντοχή να ολοκληρώσουν το έ'ργο τους, καί την ικανότητα νά 
κληροδοτήσουν την ορμή τους στίς έπερχόμενες γενεές».45

44. Γενική εικόνα προσφέρει ό Βασίλης Κραψίτης, Λόγιοι τής Ήπειρον, τ. 
Α'-Β', ’Αθήναι 1979-1981.

45. Κ. Θ. Δημαράς, Ή λογιοσύνη των Ήπειρωτών, σ. 16.





AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ

Τά «φώτα» καί ή διοικητική διαχείριση των υποθέσεων 
τής εκπαίδευσης κατά την Επανάσταση

Εξετάζοντας κανείς την Ιστορία της εκπαίδευσης κατά την Επανάσταση 
βλέπει δτι στίς πηγές του ’Αγώνα μαρτυροΰνται κατά τον κατηγορημα
τικότερο τρόπο ό πόθος της παιδείας καί ή εκτίμηση της άξίας της, υστέ
ρα καί άπό τά χειροπιαστά άποτελέσματα πού έ'φεραν τά «φώτα», ή πνευ
ματική πρόοδος, δηλαδή τήν πολιτική αφύπνιση τοΰ Ελληνισμού γιά τήν 
αποτίναξη τοΰ τουρκικού ζυγού καί το σχηματισμό ελεύθερου κράτους.1 
Στα έγγραφα καταστατικών άρχών τής ’Επανάστασης πού προέκυψαν 
άπό τις εθνοσυνελεύσεις γίνεται ιδιαίτερος λόγος γιά τήν άσκηση επίβλε
ψης στο χώρο της παιδείας, κατά τρόπο πού άποδεικνύει τή μέριμνα τοΰ 
έπαναστατημένου έ'θνους νά ασχοληθούν μέ τήν επίβλεψη τοΰ εκπαιδευ
τικού έ'ργου συγκεκριμένα ανώτατα όργανα τής πολιτείας.1 2 Οί δροι «παι
δεία» καί «φώτα» —μέ τις ποικίλες παρεμφερείς σημασίες του ό δεύτερος, 
μεταφρασμένος στήν ελληνική άπό άντίστοιχους τών εύρωπαϊκών γλωσ
σών—· άπαντοΰν πάρα πολύ συχνά καί στά άλλα ιστορικά έγγραφα τής 
έποχής· χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση προκήρυξης τής Πελοπον- 
νησιακής Γερουσίας άπό 27 Άπρ. 1822,3 στήν οποία μέ τήν ευκαιρία 
σύστασης σχολείου στήν Τριπολιτσά εξυμνούνται τά άγαθά τής παιδείας 
καί καλείται ό λαός νά ένδιαφερθεϊ γιά τή μόρφωση τών παιδιών του, άγο- 
ριών καί κοριτσιών. Αυτή ή φροντίδα γιά τά γράμματα, ταυτόχρονα καί

1. Βλ. σχετικά: Ν. Δραγούμης, Ίστορικα'ι άναμνήσεις, ’Αθήνα 1925, τ. 1, 
σ. 174-179 (περιγραφή 8χι πλήρης)· G. Chassiotis, Πinstruction publique chez 
les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu’à nos jours..., 
Παρίσι 1881, σ. 128 κ.έ.· A. ’Αγγέλου, ΟΙ λόγιοι καί ό ’Αγώνας, Σύλλογος προς 
Διάδοσιν ’Ωφελίμων Βιβλίων, ’Αθήνα 1971· Μ. Στασινόπουλος, «Ή περί παιδείας 
μέριμνα τοΰ άγωνιζομένου ’Έθνους», Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1970, 42 κ.έ., καί 
Τά πρώτα βήματα τής ’Ανώτατης Παιδείας μετά τήν άπελευΟέρωσιν, ’Αθήνα 1971, 
σ. 13· 'Ιστορία τον ’Ελληνικού ’Έθνους, τ. ΙΒ', σ. 587-593. Συλλογή σχετικών 
εγγράφων, βλ.: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα - Πηγαί τής ιστορίας τής Ελληνικής Έ- 
παναστάσεως, Σειρά τρίτη, Τά περί παιδείας, μέρος Α'-Β', ’Αθήνα 1968.

2. Στασινόπουλος, Τά πρώτα βήματα τής Άνωτ. Παιδείας, δ.π.· Α. Βακαλό- 
πουλος, ’Ιστορία τοΰ Νέου ’Ελληνισμού, τ. 9, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 187.

3. Δασκαλάκης, δ.π., Α' μέρος, σ. 30-33.



142 AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ

παράλληλα μέ τον ένοπλο άγώνα, δεν εκπλήσσει, άν λάβει κανείς ύπόψιν 
δτι ή Ελληνική Επανάσταση είναι επίτευγμα, έκτος των άλλων, καί του 
Διαφωτισμού, δ όποιος, κατά διατύπωση του Κ. Θ. Δημαρά, «άποδίδει 
ίδιάζουσα σημασία στα θέματα τής άγωγής».4

Βέβαια, δεν μπορούσε παρά νά παρουσιασθεΐ κάμψη στη γενικότερη 
πνευματική ζωή λόγω των πολεμικών γεγονότων, καί προσκομίζονται μά
λιστα άριθμητικά στοιχεία πού άποδεικνύουν τήν έλαχιστοποίηση τής 
εκδοτικής δραστηριότητας κατά τήν έπίμαχη περίοδο.5 6 Θά μπορούσε νά 
προσθέσει κανείς καί τή μαρτυρία τού Ν. Δραγούμη,® ό όποιος άναφέρει 
ότι, όταν υπέβαλε στον Κυβερνήτη στίς αρχές τού 1828 ό άρμόδιος ύπουρ- 
γός Παιδείας (πρόκειται γιά τον δεύτερο άπό τήν ίδρυση τής Γραμμα
τείας έπί τού Δικαίου καί τής Παιδείας, τον Μ. Σοΰτσο) έκθεση γιά τή 
δράση του, δέν άνέφερε ούτε τήν ελάχιστη πράξη. Αυτό όμως άφορά τούς 
τελευταίους μήνες πρίν άπό τήν έλευση τού Καποδίστρια. Θά μπορούσε 
άκόμη νά γίνει ιδιαίτερος λόγος γιάτή σημαντική πτώση τής εκπαιδευτι
κής δραστηριότητας κατά τήν εποχή τής δράσης τού Ίμπραήμ, ένώ ή γε
νίκευση ότι υπάρχει έκπαιδευτικό κενό σε όλη τή διάρκεια τής Επανά
στασης νομίζω ότι είναι υπερβολική.

Θά θέλαμε νά διευκρινίσουμε ότι ό λόγος γιά διοικητική διαχείριση 
των υποθέσεων τής εκπαίδευσης άφορά τή σχετική υπουργική αρμοδιό
τητα. 'Ως προς τύ θέμα αύτό, οί νομοθέτες των πρώτων δύο εθνοσυνελεύ
σεων ακολουθώντας το επαναστατικό πνεύμα τού γαλλικού διοικητικού 
προτύπου, κατά τό όποιο τήν αρμοδιότητα γιά τις εκπαιδευτικές ύποθέ- 
σεις ώς τότε είχε τό 'Υπουργείο των Εσωτερικών, θέσπισαν τό ίδιο καί 
γιά τήν έλληνική εκπαίδευση, άπό τό 1823 δέ τό Βουλευτικό Σώμα μετα
ξύ των καθηκόντων του έχει καί τήν «προστασία» τής παιδείας. Σύμφω
να μέ τόν πρώτο ’Οργανισμό τού Μινιστερίου τών ’Εσωτερικών,7 ό Μινί- 
στρος τών Εσωτερικών, εκτός τών άλλων, «ένασχολεϊται μετ’ έπιμελείας 
εις τήν είσαξιν καί διάδοσιν τών φώτων, τών τόσον αναγκαίων διά τήν 
έπίδοσιν τού ελληνικού έθνους, προβάλλων εις τήν Διοίκησιν τήν μέθοδον 
καί τούς τρόπους διά τήν άνέγερσιν πανεπιστημίων, λυκείων, σχολείων

4. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, έκδ. «Έρμης», ’Αθήνα 1985,
σ. 6.

5. Στο Ιδιο, σ. 262.
6. Δραγούμης, δ.π., σ. 179-180, καί ό ’ίδιος, Δικαιοσύνη, Παιδεία, Εκκλησία 

1821-1831, ’Αθήνα 1873, σ. 19.
7. Γ. Δημακόπουλος, «'Ο πρώτος "’Οργανισμός” τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσω

τερικών καί τά άρχικά στάδια τοϋ υπουργικού θεσμού παρ’ ήμϊν (1822-1832)», Έ- 
πιθεώρησις τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, 4 (1972), 1236.
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καί λοιπών διδακτηρίων, καί ιδιαιτέρως σχολείων, του μεν Ναυτικοί», του 
δέ Πολεμικού. Έν γένει δέ αναλαμβάνει την φροντίδα νά διδάσκωνται οί 
νέοι πάσης τάξεως τά κοινά γράμματα καί τά πρώτα εις τον βίον άναγκαΐα 
μαθήματα διά τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου». Πρόκειται γιά επισήμαν
ση πού δεν έχει άκόμη προσεχθεί. Παλαιότερα εϊχε ύποστηριχθεΐ άπό με
λετητές, καί μάλιστα μέ παραπομπή σέ ιστορική πηγή, ότι υπήρχε «Γραμ
ματεία» γιά τά έκπαιδευτικά ζητήματα άπο το 1822. Προφανώς, ή σύγ
χυση οφείλεται στην ύπαρξη του Μινιστερίου τής Θρησκείας, το όποιο 
όμως συνδέθηκε θεσμικά μέ τά εκπαιδευτικά θέματα μόνο επί Καποδί- 
στρια.

'Η άνάθεση τών υποθέσεων τής εκπαίδευσης στο 'Υπουργείο τών 
Εσωτερικών δημιουργούσε νέα κατάσταση γιά τήν ελληνική πραγματι
κότητα καί τομή στή σχολική παράδοση τής τουρκοκρατίας, πού είχε 
καθιερώσει τούς κληρικούς καί τούς μοναχούς πρόσωπα κατάλληλα γιά 
το έργο του δασκάλου. Οί περισσότεροι δάσκαλοι τής εποχής ήταν λόγιοι 
ρασοφόροι,8 πού δίδασκαν πολύ συχνά καί σέ έκκλησίες. Εντούτοις δέν 
άνατίθεται ή σχετική άρμοδιότητα στο Μινιστέριο τής Θρησκείας.

Στήν πράξη όμως ήδη άπο το 1822 ό ’Οργανισμός του Μινιστερίου 
τών Εσωτερικών δέν τηρήθηκε αύστηρά σέ δ,τι άφορα το θέμα μας, όπως 
προκύπτει άπο τά έγγραφα τής εποχής. Τήν άρμοδιότητα του 'Υπουρ
γείου τών ’Εσωτερικών περιορίζει το 'Υπουργείο τής Θρησκείας, επειδή 
σέ πολλές περιπτώσεις του δίνει τή δυνατότητα νά παρέμβει ή 'ιερατική 
ιδιότητα του δασκάλου, ή έκκλησιαστική προέλευση τών πόρων του σχο
λείου ή κάποιο αίτημα πού άπευθύνεται στο 'Υπουργείο, επειδή θεωρείται 
αρμόδιο, λόγω τής παράδοσης πού είχε δημιουργηθεΐ. Οί εκκλησιαστικοί 
πόροι τών έπαναστατημένων χωρών εμπλουτίζονται καί άπο τήν περιου
σία τών σταυροπηγιακών μοναστηρίων, τά όποια κατά τον 'Υπουργό 
Θρησκείας Δαμαλών ’Ιωνά «λογίζονται έθνικά».9 Πάντως, στο άρχεΐο 
τού 'Υπουργείου τής Θρησκείας τής εποχής αυτής, στά Γενικά ’Αρχεία 
του Κράτους, υπάρχουν καί έγγραφα γιά θέματα τής παιδείας πού εΐτε 
προέρχονται άπό τό 'Υπουργείο εΐτε άπευθύνονται σ’ αύτό. Σέ ένα άπό 
αύτά γράφει ρητά τό 'Υπουργείο τής Θρησκείας στόν ’Επίσκοπο Σκοπέλου, 
στίς 10 ’Ιουλίου 1825:10 «Τό 'Υπουργείου τούτο γνωρίζει εν άπό τά κα- 
θήκοντά του καί τήν φώτισιν τής νεολαίας καί προνοόν επιθυμεί τήν εις

8. Τ. Εύαγγελίδης, ΊΙ παιδεία επί τουρκοκρατίας, τ. 1, ’Αθήνα 1936, σ. 
Ixxxvii-lxxxviii (σημ. 3)· Άγέλλου, δ.π., σ. 32.

9. Δασκαλάκης, δ.π., σ. 92.
10. Στο ίδιο, σ. 88.
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δλον το πανελλήνιον γενικήν φώτισιν αύτής, καθότι διά τής παιδείας απο
κτώνται δλα τά αγαθά».

Παρατηρεί λοιπόν κανείς δτι υπάρχει διάσπαση τής υπουργικής αρ
μοδιότητας γιά τά θέματα τής παιδείας καί δτι ή Εκκλησία διεκδικεΐ 
στην πράξη αρμοδιότητες πού δεν τής παρείχαν το Προσωρινό Πολίτευμα 
καί ό Νόμος τής Έπιδαύρου. Πρώτος ό Κοραής, στίς Σημειώσεις εις το 
Προσωρινόν Πολίτευμα της "Ελλάδος11 (άρχές του 1824), θεώρησε απα
ραίτητο τον ειδικό λειτουργό (δηλ. υπουργό) τής Δημόσιας Παιδείας, 
άλλά σ’ αύτή συμπεριελάμβανε τούς τομείς τής αστυνομίας, του δικαίου 
καί τής θρησκείας. Ή στάση του 'Υπουργείου τής Θρησκείας (πού μετο
νομάσθηκε αργότερα σέ Λατρείας) είναι πιθανό να δημιούργησε θέμα πο
λιτικό καί νά έγινε πολύς ανταγωνισμός μεταξύ τών δύο τάσεων, δηλαδή 
τής εκκλησιαστικής ή μή διεύθυνσης καί κατεύθυνσης τής άγωγής. Μόλις 
στήν ’Εθνοσυνέλευση τής Τροιζήνας, καί άφοΰ προηγήθηκε το παράδειγ
μα τής Γαλλίας, ορίσθηκε αρμόδιο υπουργείο γιά τήν εκπαίδευση, ή Γραμ
ματεία της ’Επικράτειας επί τον Δίκαιον και της Παιδείας.11 12 Το 'Υπουρ
γείο τής Θρησκείας καταργήθηκε, καί ταυτόχρονα άπαγορεύθηκε ή συμ
μετοχή του κλήρου σέ δημόσιες υπηρεσίες.13 14 Επίσημα συνεχίζεται, έτσι, 
ή τάση τής έξωεκκλησιαστικής άγωγής. Καί ό Καποδίστριας, πού βλέπει 
το πρόβλημα, συνθέτοντας τις αντιθέσεις ένοποιεϊ τούς δύο τομείς καί δη
μιουργεί το 1829 το ένιαΐο Ύπονργεΐον Δημοσίου Παιδείας και ’Εκκλη
σιαστικών Πραγμάτων14 υπό πολιτική διεύθυνση.

11. Α. Κοραής, Σημειώσεις εις τό Προσωρινόν Πολίτευμα τής 'Ελλάδος τον 
1822 έτους, εκδ. ©. Βολίδη, ’Αθήνα 1933, σ. 56.

12. ’Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832, Αί Έθνικαί Συνελεύ
σεις, X. 1, ’Αθήνα 1971, σ. 659.

13. Στο ϊδιο, σ. 653 (άρθρ. 24 τοΰ Συντάγματος της Τροιζήνας).
14. Γενική Έφημερ'ις τής 'Ελλάδος, 18 Σεπτ. 1829 (φ. 63), σ. 256.
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Ή συμβολή τού Friedrich Thiersch στη διαμόρφωση 
τής ελληνικής παιδείας

Ο Thiersch (1784-1860) είναι γνωστός στην Ελλάδα ίδιους ώς έμ- 
πνευστής του φιλελληνισμού1 κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
άγώνα. Οί "Ελληνες έρευνητές του βίου καί του έργου του ασχολήθηκαν 
έως πρόσφατα κυρίως μέ την πολιτική καί τη διπλωματία1 2 πού άσκησε 
στα ελληνικά πράγματα. 'Ωστόσο, αυτή ή πλευρά της δραστηριότητάς 
του φαίνεται πώς θεωρήθηκε άπό τον ΐδιο πάρεργο έν συγκρίσει προς τήν 
ένασχόλησή του μέ τά προβλήματα τής παιδείας καί τής έκπαίδευσης.3 
'Ο Thiersch ήταν κλασικός φιλόλογος μέ σημαντικό έργο4 καί διεθνή

1. Γιά τύν γερμανικό φιλελληνισμό, εκτός άπό τή μονογραφία τής Regine 
Quack-Eustathiades, Der deutsche Phihellenismus während des griechischen 
Freiheilskampfes 1821-1827, Südosteuropäische Arbeiten 79, München 1984, 
βλ. καί τούς συλλογικούς τόμους: Der Philhellenistnus und die Modernisierung 
in Griechenland und Deutschland. Erstes Symposium organisiert in Thessa
loniki und Volos 7-10 März 1985. Institute for Balkan Studies [δημοσίευμα 
207], Thessaloniki 1986, στο έξης: Συμπόσιο 1985. Συμπόσιο στό ’Ινστιτούτο 
Γκαϊτε: 'Ο Φρίντριχ ΤΙρς και ή γένεση τοϋ ελληνικού κράτους άπό τη σκοπιά τού 
20οϋ αιώνα, ’Αθήνα άπό 15 εως 17 ’Οκτωβρίου 1990. Bayerns Philhellenismus. 
Symposium an der Ludwig-Maximilians-Universität, München 22 und 23 
November 1991, herausgegeben von G. Grimm und T. Nikolau. Veröffentli
chungen des Instituts für orthodoxe Theologie, Bd. 1, München 1993, στο έξης: 
Συμπόσιο 1991.

2. Βλ. π.χ. Konstantin Αρ. Vakalopoulos, «Friedrich Thiersch’s diploma
tische Aktivität in Griechenland nach der Ermordung Ioannis Kapodistrias 
(1831) bis zum Fall der Regierung Augustinos Kapodistrias (1832)», Συμπόσιο 
1985, σσ. 57-101. Michael Stathopoulos, «Bayerns Philhellenismus und die 
Gesetzgebungspolitik der Bayern in Griechenland», Συμπόσιο 1991, σ. 23-24

3. 'O Thiersch δεν άσχολήθηκε μέ τήν παιδεία καί τήν έκπαίδευση μόνο στή 
Γερμανία καί τήν 'Ελλάδα άλλά καί στήν ’Ολλανδία, τή Γαλλία καί το Βέλγιο, βλ. 
F. Thiersch, über den Gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Unterrichts 
in den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, Frankreich und Bel
gien, Stuttgart-Tübingen 1838.

4. Βλ. π.χ. H. Loewe, Friedrich Thiersch. Ein Humanistenleben im Böh
men der Geistesgeschichte seiner Zeit, München und Berlin 1925, βλ. Ιδίως σ.

to
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ακτινοβολία άλλά καί σπουδαίος παιδαγωγός5 μέ μακρά θητεία τόσο 
στη μέση δσο καί στήν άνώτερη καί την ανώτατη εκπαίδευση. Ή λα
τρεία του γιά την αρχαία Ελλάδα τον οδήγησε στον ενθουσιώδη φιλελ
ληνισμό6 του καί στήν απόφαση νά μάθει νέα έλληνικά καί νά γίνει ορ
θόδοξος. 'Ο Thiersch έγινε ό δάσκαλος, ό μέντωρ καί ό χειραγωγός 
πολυάριθμων νεαρών Ελλήνων σπουδαστών άπό τή νεαρή του ήλικία 
εως το τέλος τοΰ βίου του. 'Η αποτίμηση της προσφοράς του στήν παι
δεία καί τήν έκπαίδευση, πρίν, κατά καί μετά τήν Ελληνική Επανά
σταση, δέν έχει γίνει άκόμη συστηματικά. Είναι γνωστό πώς στήν πα
τρίδα του ανέπτυξε νέες μεθόδους διδασκαλίας, έπεξεργάσθηκε πρότυ
πα προγράμματα σπουδών καί συνέβαλε σέ εκπαιδευτικές μεταρρυθμί
σεις τόσο στή σχολική δσο καί στήν άνοδτατη παιδεία. Δέν υπάρχει αμ
φιβολία δτι τά εκπαιδευτικά συστήματα πού πρότεινε στηρίζονταν στήν 
άνθρωπιστική παιδεία.7

Οί προσπάθειες τοΰ Thiersch νά βοηθήσει τούς "Ελληνες άρχισαν 
πολύ πρίν άπό τον απελευθερωτικό άγώνα. Σέ ήλικία 27 ετών, το 1812, 
έ'δωσε διάλεξη στή Βαυαρική ’Ακαδημία τών ’Επιστημών μέ θέμα «Οί 
Νέοι "Ελληνες», μέ το σκοπό νά κινήσει το ένδιαφέρον γιά τήν τύχη τής 
Ελλάδας. "Ενα χρόνο αργότερα γνωρίσθηκε στο Παρίσι μέ τον Κοραή. 
’Από τήν άλληλογραφία πού ακολούθησε σώζονται πέντε έπιστολές τοΰ 
Κοραή προς τον Thiersch8 στο τμήμα χειρογράφων τής Κρατικής Βαυα
ρικής Βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου. Ό Thiersch άλληλογραφοΰσε καί μέ

324-329. R. Pfeiffer, «Friedrich Thiersch. Gedächtnisrede», His torisches Jahr
buch 80 (1961). Ό Thiersch ίδρυσε το περίφημο φιλολογικό σεμινάριο στο Μό
ναχο καθώς καί τήν εταιρεία Γερμανών φιλολόγων.

5. Ό Thiersch ήταν «γεννημένος» παιδαγωγός. Το επάγγελμα τοΰ δασκάλου 
ήταν γι’ αυτόν λειτούργημα. Οί τεράστιες γνώσεις του γύρω άπό τον άρχαϊο ελληνικό 
καί λατινικό πολιτισμό συνδυάζονταν μέ τήν αγάπη καί τό ένδιαφέρον του γιά τούς 
νέους, πρβλ. Loewe, δ.π., σ. 523.

6. 'Η έντονη ενασχόληση τών Γερμανών μέ τήν κλασική παιδεία κατά τήν 
έποχή πού εξετάζουμε ήταν ή αφορμή πού τούς οδήγησε στόν πολιτικό φιλελληνι
σμό, βλ. π.χ. Pfeiffer, δ.π., σ. 182.

7. Πρβλ. Theodor Haralambides, Die Schulpolitik Griechenlands, Ber
lin 1935, σ. 69 έπ. ’Επίσης Loewe, δ.π., σ. 328.

8. Λύτες τις έπιστολές τοΰ Thiersch πρός τόν Κοραή τις είχα έπισημάνει 
στό αρχείο Thiersch τό φθινόπωρο τοϋ 1991 μαζί μέ άλλο ανέκδοτο υλικό καί είχα 
άναγγείλει τήν πρόθεσή μου νά τις δημοσιεύσω σέ γερμανικό περιοδικό. Στό μεταξύ 
δημοσιεύθηκαν άπό φωτοαντίγραφα πού βρέθηκαν στά κατάλοιπα τοϋ Λαΐου, βλ. 
Μαρία Στασινοπούλου, «’Επιστολές Κοραή πρός Thiersch», Ό Έρανιστής 19 
(1993), 193-205.
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τον ’Άνθιμο Γαζή, μέ τον Κούμα9 καί άργότερα μέ τον ’Αλέξανδρο Ρίζο 
Ραγκαβή10 11 καί τον Στέφανο Κουμανούδη.11 'Ο τόνος καί το ύφος των 
ένστολων τους προς τον Thiersch μαρτυρεί ευγνωμοσύνη, σεβασμό καί 
θαυμασμό. Τον άποκαλουν ευεργέτη, σωτήρα τής Ελλάδος, πολίτη12 
«έν τοΐς πρώτοις» ακόμη καί συμπολίτη.

Βαθιά επιθυμία του Thiersch ήταν νά βοηθήσει στην αναγέννηση 
τής Ελλάδας με ειρηνικό τρόπο, μέ την έξάπλωση τής παιδείας στην 
ελληνική νεολαία. Ή πλούσια άλληλογραφία του μέ έπώνυμους, διαπρε
πείς 'Έλληνες, καθώς καί μέ όλιγότερο γνωστούς νεαρούς μαθητές καί 
φοιτητές του, πού είναι κατά ενα μεγάλο μέρος άνέκδοτη, καθώς καί ή 
προσεχτική μελέτη τής αύτοβιογραφίας του προσφέρονται στήν ερευνά 
τή σχετική μέ τούς αγώνες του γιά τήν εκπαίδευση των Ελλήνων. Αύ- 
τοί οί αγώνες είχαν μακρά διάρκεια, σχεδόν πενήντα χρόνια. Έδώ θά 
άναφερθοΰμε μόνο σέ τρία σημεία τής ενασχόλησής του μέ τήν εκπαίδευ
ση τών νεαρών Ελλήνων. Το 1815 'ίδρυσε σχολείο στο Μόναχο γιά νά 
εκπαιδεύονται "Ελληνες μαθητές. «Το Άθήναιον», όπως ονόμασε το 
σχολείο, το ίδρυσε μέ δικές του δαπάνες,13 μάλιστα τον πρώτο καιρό 
το σχολείο λειτούργησε στο σπίτι του. Τον ’Απρίλιο του 1815 δημοσίευσε 
σέ αρχαία ελληνική γλώσσα μέ νέα έλληνική μετάφραση τήν «Άνακή- 
ρυξιν εις τούς "Ελληνας»14 στήν οποία άναγγέλλει τήν ίδρυση του «Ά-

9. Βλ. Π. Ένεπεκίδης, «’Ανέκδοτοι έπιστολαί ’Ανθίμου Γαζή καί Κωνσταν
τίνου Κούμα προς τον Friedrich Thiersch», Θεασαλικά Χρονικά, 7-8 (1959), 
337-354.

10. Στο άρχεϊο Ραγκαβή, πού βρίσκεται στήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, εντόπισα 
δεκατρείς επιστολές τοϋ Thiersch σέ γερμανική γλώσσα (1834-1856), βλ. σχετικά 
Eleni Contiades-Tsitsoni, «Ein Beitrag zur Geschichte der Epigraphik», Zeit
schrift für Papyrologie und Epigraphik, 72 (1988), 221 καί σημ. 12. ’Αποσπά
σματα άπύ μερικές άπύ αύτές τίς έπιστολές δημοσιεύουμε έδώ. Αύτές οί επιστολές 
μαζί μέ τίς έπιστολές τοϋ Ραγκαβή προς τον Thiersch, πού φυλάσσονται στο άρ- 
χεϊο Thiersch, θά δημοσιευθοϋν σέ γερμανικό περιοδικό.

11. 'Ο Στέφανος Κουμανούδης ύπήρξε μαθητής τοϋ Thiersch. Παρακολού
θησε τίς παραδόσεις του στύ Πανεπιστήμιο τοϋ Μονάχου άπύ τύ 1836 έ'ως το 1840, 
βλ. έπιστολή του προς τον Thiersch μέ ημερομηνία 18 ’Οκτωβρίου 1854 (άρχεϊο 
Thiersch).

12. Ό Γρηγόριος Κωνσταντάς σέ έπιστολή του μέ ημερομηνία 8 Μαΐου 1833 
(άρχεϊο Thiersch) τον άποκαλεΐ «συμπολίτη». Στήν ϊδια έπιστολή αναφέρει καί 
το ένδιαφέρον τοϋ Thiersch γιά τά έλληνικά έκπαιδευτικά ιδρύματα: «Πολλήν εύ- 
χαρίστησιν προΰξένησεν εις όλους ημάς ή ένθύμησις καί ή φροντίς σας περί τών τής 
'Ελλάδος πραγμάτων καί μάλιστα τών έν αύτή Παιδευτικών Καταστημάτων».

13. Βλ. Loewe, δ.π., σ. 500.
14. «’Ανακήρυξις εις τούς Έλληνας», Heia Philologorum Monacensium, ed.
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θήναιου» καί τούς σκοπούς του. «Το Άθήναιον» ιδρύεται «μόνον προς 
παίδευσιν καί προκοπήν της ελληνικής νεολαίας». Στη δεύτερη παρά
γραφο τοΰ κειμένου προσδιορίζεται ή ηλικία των έπίδοξων μαθητών 
(πρέπει νά είναι δώδεκα ετών). 'Ως μοναδική προϋπόθεση γιά νά γίνονται 
δεκτοί στο σχολείο άναφέρεται ή ικανότητά τους νά γράφουν καί νά δια
βάζουν τή μητρική τους γλώσσα. Το πρώτο μάθημα πού θά διδάσκεται 
είναι τά άρχαια ελληνικά. ’Ακολουθούν τά λατινικά, οί ξένες γλώσσες 
καί τά υπόλοιπα μαθήματα. Στήν τελευταία παράγραφο της ’Ανακήρυ
ξης αναγράφεται ό τελικός σκοπός της 'ίδρυσης τοΰ «Άθήναιου»: «ίνα 
ή έλληνική νεολαία προπάντων πεπαιδευμένη καί καλώς κατά πάντα 
έχουσα, εις τήν πατρίδα έπιστρέψη». Καταλήγοντας ό Thiersch προσ
διορίζει καί τή θέση πού θά έχει ό ’ίδιος στο «Άθήναιο»: «Έγώ δέ... 
θέλω είναι έπιμελητής καί συμβουλευτής τών νέων, όσοι προσπαθοΰσι 
διά τήν τής Ελλάδος ωφέλειαν».

Το δεύτερο σημείο στο όποιο θά σταθούμε τοποθετείται αρκετά 
χρόνια αργότερα. Αύτή ή περίοδος περιλαμβάνει το πρώτο ταξίδι τοΰ 
Thiersch στήν Ελλάδα, άπό τον Αύγουστο τοΰ 1831 εως τον ’Οκτώ
βριο τοΰ 1833 καί τά χρόνια πού άκολούθησαν, εως το 1837. ’Έχει έπι- 
σημανθεΐ πρόσφατα15 ότι μία άπό τίς όλιγότερο γνωστές περιόδους τοΰ 
βίου καί τής δημιουργίας τοΰ Thiersch είναι ή εποχή άνάμεσα στή δο
λοφονία τοΰ Καποδίστρια καί τήν άφιξη τοΰ ’Όθωνα καί τής Άντιβασι- 
λείας στήν Ελλάδα. Ή διπλωματική δραστηριότητα πού άνέπτυξε ό 
Thiersch αύτή τήν εποχή δεν ήταν προσχεδιασμένη. Προέκυψε άπό τίς 
περιστάσεις. Στήν Ελλάδα είχε έρθει γιά νά έπισκεφθεϊ τίς άρχαιότη- 
τες, γιά νά γνωρίσει άπό κοντά τή χώρα πού γι’ αυτήν άγωνιζόταν χρό
νια, καί γιά νά ξαναδεΐ τούς φίλους του. 'Ο ίδιος διαχώρισε τή θέση του 
έν σχέσει προς τήν πολιτική, κατά το πρώτο του ταξίδι στήν Ελλάδα, 
τον Αύγουστο τοΰ 1831: «Δέν έχω νά εκπληρώσω καμία πολιτική άπο- 
στολή στήν Ελλάδα. ΤΗρθα εδώ μέ δική μου πρωτοβουλία γιά νά γνω-

Friedericus Thiersch, Tom. II, Fase. I, 1815, σ. 2-15. Γιά τίς διαφορετικές (αντι
δράσεις τών 'Ελλήνων λογίων άναφέρουμε χαρακτηριστικά τί άπαντά 6 "Ανθιμος 
Γαζής σέ επιστολή του προς τον Thiersch (15.5.1815): «Tò περί τοΰ ’Αθηναίου 
πρόγραμμά σου άναγνώσας ήρεσεν έμοί τε καί πασι τοϊς εΰ φρονοϋσι». Αυτό δέν 
ισχύει καί γιά τον Κοραή πού είχε τελείως διαφορετική άποψη. ’Αδαμάντιος Κο- 
ραής, ’Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, 6 τόμ., ’Αθήνα 1964-1984, τόμ. Γ', σ. 386, 
έπιστολή 633: «Το είς Μ[όναχο] ετοιμαζόμενου σύστημα» ενοχλεί τόν Κοραή πού 
δέ θέλει «νά άνακατώνονται ξένοι είς τάς υποθέσεις μας· άλλά νά μας άφήσωσι νά 
τάς αύτουργώμεν στραβά κουτσά ημείς αύτοί, ώς έκάμαμεν έως τώρα».

15. Βλ. Vakalopoulos, Συμπόσιο 1985, σ. 57.
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ρίσω καλύτερα την κατάσταση καί τίς άνάγκες της χώρας πού ή μοίρα 
της μέ απασχολεί εδώ καί δεκαπέντε χρόνια».16 Το πρώτο ταξίδι τοΰ 
Thiersch συνέπεσε μέ μιά δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. "Αν έπαιξε 
κάποιο διπλωματικό ρόλο αύτή την εποχή καί αν υποκινήθηκε άπο κά
ποιον, αύτο έχει άπασχολήσει άλλους μελετητές.17 'Ο ίδιος ό Thiersch 
σέ μιαν ανέκδοτη επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Άσώπιο,18 γραμ
μένη μάλιστα στά νέα ελληνικά,19 άναφέρεται καί σ’ αυτήν τή δραστη- 
ριότητά του: «Φίλτατέ μου κύριε Άσώπιε, έφθασα εις το Μονάχον εις 
τάς άρχάς τοϋ ’Οκτωβρίου καί συνέργησα οσον έμπόρεσα νά έλθουν εις 
δρόμον τα ελληνικά πράγματα». Λίγο αργότερα ό Thiersch δέ θά άκο- 
λουθήσει τον ’ΌΟωνα καί τήν Άντιβασιλεία στήν Ελλάδα, δπως θά πε- 
ρίμενε κανείς. ΤΗταν ανεπιθύμητο πρόσωπο, γιατί υποστήριζε το συν
ταγματικό πολίτευμα.20 "Οταν συγκροτήθηκε ή επιτροπή τής Άντιβα- 
σιλείας, ό Thiersch δεν περιλαμβανόταν στά μέλη της. Στήν ’ίδια επι
στολή προς τον ’Ασώπιο διαβάζουμε ωστόσο πώς, αν καί δεν παίρνει μέ
ρος στήν επιτροπή, θέλει νά βοηθήσει: «’Εγώ μέν έμεινα όπίσω... έμεινα 
δμως μέ τήν παλαιάν μου διάθεσιν καί προθυμίαν, νά συνεισφέρω καί άπο 
μακροΰ, το όποιον έμπορώ... Διά τά σχολεία ή επιτροπή τής Βασιλείας 
έρχεται μέ τήν καλλιτέραν διάθεσιν». 'Π επιτροπή πάντως, πρίν ξεκινή

16. Βλ. W. Seidl, Bayern in Griechenland. Die Geschichte eines Aben
teuers, München 1965, σ. 69.

17. Βλ. π.χ. Vakalopoulos, ο.π.
18. Ή επιστολή αύτή βρίσκεται στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στό 

άρχεϊο τοϋ Άσωπίου. Άπο τό περιεχόμενό της συμπεραίνουμε δτι ό Thiersch τήν 
έστειλε στόν Άσώπιο το φθινόπωρο τοΰ 1833.

19. 'Ο Thiersch οχι μόνον ήξερε καλά νέα έλληνικά, αλλά είχε ασχοληθεί καί 
με τή νέα έλληνική ποίηση. Στις 28 Μαρτίου τοϋ 1828 έδωσε διάλεξη στήν Ακα
δημία των ’Επιστημών τοΰ Μονάχου μέ θέμα τή νέα έλληνική ποίηση καί τή σχέση 
της προς τήν άρχαία: F. Thiersch, Uber die neugriechische Poesie besonders 
über ihr rhythmisches und dichterisches Verhallen zu Altgriechischem, Mün
chen 1928. 'O Thiersch μιλοΰσε άπταίστως νέα έλληνικά, πρβλ. Η. Scholler, 
«Die Entwicklung des neuen griechischen Staates aus der Sicht Friedrich von 
Thiersch», Συμπόσιο 1991, σ. 69. 'Ωστόσο ό Thiersch δέν είναι ό μόνος Γερμανός 
διανοούμενος αύτή τήν έποχή πού γράφει στή γλώσσα μας. Ό διάσημος κλασικός 
φιλόλογος Friedrich August Wolf καί ό φιλόσοφος Friedrich Bouterwek έγραφαν 
νέα έλληνικά. ’Επιστολές καί σημειώματά τους σέ νέα έλληνική γλώσσα φυλάσσονται 
στο αρχείο τοϋ Άσωπίου. Βλ. Ε. Κοντιάδη, «Γερμανικές επιδράσεις στήν έλληνική 
παιδεία», 'Ο Έρανιστής, 15 (1978-79), 156 καί 164, σημ. 22.

20. 'Ο Thiersch ήταν οπαδός τοϋ εύρωπαϊκοϋ φιλελευθερισμού καί ένθερμος 
ύποστηρικτής τοϋ συνταγματικοΰ πολιτεύματος, βλ. Scholler, ο.π., σ. 69, 71.
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σει γιά τήν Ελλάδα, ζήτησε τή γνώμη καί τίς προτάσεις του Thiersch 
γιά τήν κατάσταση των σχολείων στην Ελλάδα. Τήν κατάσταση τής 
παιδείας στην Ελλάδα αύτή τήν εποχή τήν περιγράφουν μέ μελανά χρώ
ματα δύο διαφορετικοί άνθρωποι. 'Ο πρώτος είναι ό Βαυαρός συγγραφέας 
Ludwig Steub, γραμματέας τού Armansberg καί υπεύθυνος γιά τήν 
παιδεία. Μεγάλο ήταν ιδίως το πρόβλημα των σχολικών βιβλίου: «Δέν 
υπάρχει ούτε ενα αλφαβητάρι», γράφει ό Steub, άλλά είναι δύσκολο νά 
βρεθούν καί δάσκαλοι, γιατί άμείβονται τόσο άσχημα πού άλλάζουν έπάγ- 
γελμα.21 Ό Thiersch |καλεϊται καί πάλι νά βοηθήσει. Αύτή τή φορά 
άπύ εναν "Ελληνα, τον Γεώργιο Γεννάδιο. 'Ο Γεννάδιος άπαντα στον 
Thiersch,22 πού του είχε ζητήσει πληροφορίες γιά τα απαραίτητα σχολι
κά βιβλία. 'Ο Γεννάδιος άναφέρει τήν άκαταλληλότητα ή άκόμη καί τήν 
παντελή έλλειψη διδακτικών βιβλίων, όπως π.χ. τών άρχαίων ελληνικών: 
«Διά τά έλληνικά λεγάμενα σχολεία εις τά όποια διδάσκεται ή παλαιά 
ελληνική γλώσσα... δέν έχομεν καλά βιβλία καί τά βοηθητικά εις ταύτην 
μαθήματα, ή μυθολογία, ή άρχαιολογία καί όσα χρησιμεύουσι εις τήν 
κατάληψιν τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων είναι πάντη νέα εις 
τά έλληνικά σχολεία καί παραδίδονται μόνον εις χειρόγραφα, όταν παρα- 
δίδονται». 'Ο Γεννάδιος άναφέρεται καί στήν άκαταλληλότητα τών δι
δασκόντων, οί όποιοι, όπως γράφει, πριν άρχίσουν νά διδάσκουν θά πρέ
πει νά έξετάζονται αυστηρά. Ό Γεννάδιος είναι βέβαιος πώς ό Thiersch 
«τον όποιον ή Ελλάδα θά έ'χει εις τον χορόν τών μεγάλων της ευεργε
τών» θά τον βοηθήσει, καί του υπενθυμίζει πόσο βοήθησε τούς "Ελληνες 
καί στο παρελθόν: «Συνεργήσατε εις τήν άνέγερσιν τής Ελλάδος πολυ- 
τρόπως, εις τήν έκπαίδευσιν τών Νέων Ελλήνων». 'Ο Γεννάδιος στέλνει 
τήν επόμενη επιστολή προς τον Thiersch μέ δύο νέους πού πηγαίνουν 
στο Μόναχο «διά νά παιδευθώσιν» καί προσθέτει: «Εις τίνα λοιπόν άλ
λον δυνάμεθα νά τούς συστήσωμεν καλλίτερον παρά εις Εσένα τον θερ- 
μότατον προστάτην τής παιδευομένης έλληνικής νεολαίας καί δραστη- 
ριώτατον προαγωγέα τής έλληνικής παιδείας;»

'Ο Thiersch προσπάθησε νά προωθήσει καί τήν άνώτατη παιδεία 
στήν Ελλάδα. Σέ ύπόμνημα μέ ήμερομηνία 20.10.1832 πού του είχε 
ζητήσει ό Armansberg, άναπτύσσει τίς άπόψεις του γιά τήν ίδρυση πα
νεπιστημίου καί κάνει γενικότερες προτάσεις γιά τήν οργάνωση τής έκ-

21. Βλ. Seidl, ο.π., σ. 76.
22. Στο άρχεϊο του Thiersch, έκτος άπο τίς δύο επιστολές πού άναφέρουμε 

εδώ, υπάρχει καί μιά τρίτη μέ ήμερομηνία 4.10.1833. Πρόκειται γιά συστατική έπι- 
στολή πού άφορά τον ιερομόναχο Καλλίνικο Καμπάνη.
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παίδευσης στην Ελλάδα.23 Tò πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 183724 καί 
ασφαλώς άρκετές άπο τις προτάσεις του Thiersch εφαρμόσθηκαν. ’Εκεί 
όμως όπου οί προτάσεις του εφαρμόσθηκαν κατά γράμμα ήταν στη μέση 
καί στην ανώτερη εκπαίδευση. Μέ το νόμο για τή σχολική εκπαίδευση 
του 1836 πού δημοσιεύθηκε το 1837, ή ανώτερη εκπαίδευση βασιζόταν 
στη μέση εκπαίδευση. Ή διάρκεια τής φοίτησης ήταν επτά χρόνια, τρία 
στη μέση εκπαίδευση καί τέσσερα στην ανώτερη, ακριβώς όπως στη 
Βαυαρία. ΤΗταν ακριβής αντιγραφή τής έκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
στή Βαυαρία πού στηριζόταν στις προτάσεις του Thiersch, μάλιστα μέ 
κέντρο βάρους τίς κλασικές σπουδές.25

Καί κατά τήν τρίτη περίοδο, στήν οποία θά άναφερθοΰμε μέ συντο
μία, τήν τελευταία δεκαετία του βίου του, ό Thiersch έξακολούθησε νά 
δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον γιά τήν παιδεία καί τον πολιτισμό στήν Ελ
λάδα. Αυτή τήν εποχή, συγκεκριμένα τον ’Απρίλιο του 1851, προσπά
θησε νά προωθήσει τήν ίδρυση ’Ακαδημίας ’Επιστημών στήν ’Αθήνα. 
Σέ ανέκδοτη επιστολή του προς τον ’Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή26 γρά
φει: «Μέ τον ’Όθωνα μίλησα γιά τήν ’Ακαδημία τών ’Επιστημών καί 
τον βρήκα πολύ πρόθυμο. "Ο,τι μπορεί νά γίνει παρακάτω πρέπει βε

23. Βλ. Scholler, ό'.π., σ. 78 καί σημ. 41-44. 'Ο Thiersch είχε κάνει προ
τάσεις γιά τήν εκπαίδευση καί στο βιβλίο του De Vétat actuel de la Grèce et 
des moyens d’arriver à sa restauration, Leipzig 1833, βλ. ιδίως σ. 120-123 καί 
142-145.

24. ’Ήδη άπο το 1815 ό Καποδίστριας είχε προτείνει νά ιδρυθεί πανεπιστήμιο 
στήν Κέρκυρα, βλ. Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος, Τα πρώτα βήματα τής άνωτάτης 
παιδείας μετά τήν άπελευθέρωσιν, ’Αθήνα 1971, σ. 20. Τήν πρωτοβουλία τής ίδρυ
σης τοϋ πανεπιστημίου τή διεκδίκησε ό Maurer αλλά καί ό Ραγκαβής, πού άναφέ- 
ρει δτι τον Αύγουστο τοϋ 1834, όταν ήταν σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, πήρε 
εντολή νά έκπονήσει σχέδιο γιά τήν οργάνωση τής παιδείας. Στους κανονισμούς πού 
πρότεινε ό Ραγκαβής προβλεπόταν καί ή ίδρυση πανεπιστημίου, βλ. Στασινόπου- 
λος, δ.π., σ. 27 έπ.

25. Βλ. Ή μεταρρύθμιση πού δεν εγινε (Τεκμήρια ’Ιστορίας), τ. 1, 1821-1894, 
επιμέλεια Άλέξη Δημαρα, ’Αθήνα 1973, σ. 67: «’Άρθρ. 70. 'Ως προς τάς αρχαίας 
κλασσικάς γλώσσας (είς τά Γυμνάσια) θέλουν έπαναλαμβάνεσθαι συντόμως τά εις 
το ελληνικόν σχολεϊον διδαχθέντα καί θέλει έξακολουθεϊσθαι ή έκμάθησις αυτών 
εντελώς κατά γραμματικήν καί σύνταξιν, θέλουν άναγινώσκεσθαι συγγραφείς καί 
ποιηταί καί θέλουν συντάττεσθαι γραπτά γυμνάσματα, ιδίως δέ ή ελληνική θέλει 
παραδίδεσθαι κατά τούς κανόνας τής κριτικής καί κατ’ άντιπαράθεσιν τής παλαιας 
προς τήν νέαν, καί Ελλήνων συγγραφέων προς Ρωμαίους, γραφομένων καί γυμνα
σμάτων είς τήν άρχαίαν έλληνικήν καί λατινικήν».

26. Γιά τίς επιστολές τοϋ Thiersch προς τον Ραγκαβή, πού άναφέρουμε έδώ, 
βλ. παραπάνω σημ. 10.
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βαίως νά προέλθει άπό τήν ’Αθήνα». (Την 'ίδρυση ’Ακαδημίας ’Επιστη
μών είχαν προτείνει οί "Ελληνες ήδη το 1824.27 'Η ’Ακαδημία 'ιδρύθηκε 
τελικά το 1926.)

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1851, πρίν ξεκινήσει γιά 
το δεύτερο καί τελευταίο ταξίδι του στην Ελλάδα, γράφει πάλι στον Ραγ- 
καβή καί σέ μία φράση συνοψίζει το σκοπό τού ταξιδιού του καί έκφράζει 
τον αναλλοίωτο, βαθύ φιλελληνισμό του: «Νά πείτε στους φίλους μου το 
σκοπό τού ταξιδιού μου, τό μόνο σκοπό μου πρίν τό τέλος μου: Νά δώ 
άκόμη μιά φορά τήν αγαπημένη μου Ελλάδα καί τούς 'Έλληνες», καί ό 
Thiersch καταλήγει: «'Όλα τα άλλα είναι 'ώς έν παρέργω’ (sic)». Τήν 
τελευταία επιστολή, στήν οποία θά άναφερθούμε, τήν έγραψε ό Thiersch 
τό 1856. Είναι πιά 72 έτών άλλά τό ενδιαφέρον του γιά τήν παιδεία στήν 
'Ελλάδα δεν έχει σβήσει. Σέ ενα σημείο τής έπιστολής του έκφράζει τή 
δυσαρέσκειά του, γιατί ό νέος υπουργός τής Παιδείας, δ διάδοχος τού 
Χριστόπουλου, έφερε ξαφνικά στήν Ελλάδα τή γαλλική επίδραση:28 
«lycées, collèges καί διάφορα άλλα σχετικά». Γιά όλα αυτά έπιφυλάσ- 
σεται νά έκφράσει τίς άπόψεις του, γιατί, όπως γράφει, δεν μπορεί νά 
πάψει νά είναι αύτό πού υπήρξε σέ όλη του τή ζωή. «'Ένας ειλικρινής φί
λος καί σύμβουλος τής Ελλάδας.»

27. Στις 10 ’Απριλίου τοΰ 1824 είχε συνταχθεϊ στό ’Άργος «Σχέδιον περί 
’Ακαδημαϊκού τίνος καταστήματος», πού τό υπέγραψαν 31 πρόσωπα, άνάμεσά τους 
ό ’Άνθιμος Γαζής, ό Γεώργιος Γεννάδιος, ό Γρηγόριος Κωνσταντάς, βλ. Στασινό- 
πουλος, δ.π., σ. 17.

28. Ή δυσπιστία των Γερμανών κλασικών φιλολόγων απέναντι στους Γάλ
λους συναδέλφους τους, αύτή τήν εποχή, είναι γνωστή. Βλ. π.χ. R. Pfeiffer, «Von 
der Liebe zu den Griechen», στό συλλογικό τόμο Aus gewählte Schriften, Μόναχο 
1960, σ. 206.



Εκπαίδευση στη Διασπορά
Προς μια παιδεία έλληνική ή προς «θεραπεία» 

της πολυγλωσσίας ;

ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING

Οί συγκρούσεις στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, πού 
παρακολουθούμε τά τελευταία χρόνια, μας άναγκάζουν νά συζητήσουμε 
καί πάλι θέσεις καί προβλήματα πού έμοιαζε νά έχουν ξεπεραστεί ή πού 
ελπίζαμε δτι σε τέτοια ένταση δεν θά άπασχολοΰσαν ξανά την έπιστημο- 
νική κοινότητα. Ζοΰμε άκόμη σε μιά περίοδο δπου, στήν Εύρώπη τουλά
χιστον, οί συζητήσεις γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα, γιά το δικαίωμα τού 
«διαφορετικού» (εΐτε αυτό είναι εθνική ταυτότητα είτε πολιτική ιδεολο
γία ή γλώσσα κτλ.) άπασχολοΰν έντονα τις κοινωνίες, τήν πολιτική εξου
σία καί τον επιστημονικό κόσμο. Σέ ζητήματα πού άφοροΰν στή γλώσσα 
δύο είναι τά κυριότερα θέματα των συζητήσεων, πρώτον το δικαίωμα τής 
ελεύθερης χρήσης μιας γλώσσας καί δεύτερον ή διαπίστωση δτι γλώσσες 
καί διάλεκτοι φθίνουν ή καί έξαφανίζονται γιά ποικίλους κάθε φορά λόγους, 
τούς όποιους εξετάζει ή σύγχρονη κοινωνική γλωσσολογία.

Στήν πολύγλωσση καί πολυεθνική ’Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν 
φαίνεται νά έχει άσκηθεΐ μιά κρατική πολιτική πού θά ύποχρέωνε τούς 
υπηκόους νά χρησιμοποιούν μόνον τήν επίσημη οθωμανική γλώσσα. Ή 
τακτική τών Άψβούργων νά ισχυροποιήσουν τή γερμανική γλώσσα, στο 
πλαίσιο τού έξορθολογισμοΰ τής διοίκησης, δεν πετύχαινε πάντοτε ώστε 
στον διοικητικό τομέα συνεχιζόταν ή χρήση τής λατινικής (στήν περίπτω
ση τής Ούγγαρίας-Κροατίας) ή γινόταν άνεκτή ή ιταλική (στήν περίπτω
ση τών ιταλικών κτήσεων). ’Έξω δμως άπύ τή σφαίρα τής γραφειοκρα
τίας ή διοίκηση μάλλον αδιαφορούσε γιά τή γλώσσα επικοινωνίας τών 
υπηκόων, πού συνεπώς ήταν ελεύθεροι νά είναι πολύγλωσσοι. Μόλις μέ 
τή διαμόρφωση τών μοντέρνων κρατών τού 19ου αί., τά όποια ρυθμίζουν 
δλο καί περισσότερους τομείς τής κοινωνίας, καί μέ τή σύνταξη πολιτικών 
συνταγμάτων άρχισε νά ένισχύεται συστηματικά ή μία, ονομαζόμενη κα
τά περίπτωση, «έθνική», «επίσημη», ((κρατική» γλώσσα, πού γινόταν 
αυτόματα καί γλώσσα τής κρατικής έκπαίδευσης, γλώσσα τής γραφειο
κρατίας, είς βάρος συχνά τών άλλων γλωσσών πού μιλοΰνταν μέσα στά 
δρια τής ίδιας επικράτειας.
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Θά προσπαθήσω νά διαγράψω σύντομα τον προβληματισμό πού μέ 
άπασχολεί μέ σκοπό νά ξανασκεφτοΰμε το φαινόμενο τής πολυγλωσσίας 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναλύοντας τά προβλήματα τής κοινωνι
κής πολυγλωσσίας στην περιοχή πού μας ενδιαφέρει πρέπει νά ξεχωρί
ζουμε αυστηρά δύο διαφορετικές περιπτώσεις κοινωνικής πολυγλωσσίας: 
πρώτον τήν πολυγλωσσία στούς περισσότερους χώρους προέλευσης των 
παροίκων καί δεύτερον τήν πολυγλωσσία σέ όλους τούς χώρους υποδοχής. 
Θά έξειδικεύσω τήν άνάλυσή μου στά προβλήματα πού παρουσιάζονται 
στήν εκπαίδευση στούς χώρους τής έλληνικής Διασποράς, στά χρονικά 
πλαίσια τού 18ου καί των άρχών τού 19ου αί. Θά άσχοληθώ μέ τις παροι
κίες τής βόρειας ’Ιταλικής Χερσονήσου, τής Άψβουργικής Μοναρχίας 
καί τής νότιας Ρωσίας. Στο Παρίσι δέν υπήρξε στά χρόνια αυτά οργανω
μένη κοινότητα πού θά προσέφερε σχολική παιδεία, το ίδιο στο ’Άμστερν
ταμ.1 Στήν ’Αλεξάνδρεια1 2 οργανωμένη κοινότητα ύφίσταται άπύ το 1843. 
Ή παιδεία στις Άκαδημίες των Παρίστριων 'Ηγεμονιών ξεφεύγει άπύ 
τά όρια τού προβληματισμού μου, έπειδή πρόκειται γιά άνώτερα εκπαι
δευτικά ιδρύματα. Περιορίζομαι στήν περίοδο αυτή καί γιά το λόγο ότι οί 
συνθήκες μετακίνησης τών Ελλήνων άπύ τά κέντρα εκκίνησης ήταν διάφο
ρες άπύ αυτές τού υστέρου 19ου καί πολύ περισσότερο τού 20οΰ αί., οπό
τε ή ύπαρξη τού εθνικού κρατικού κέντρου άλλά καί διαφορετικές οίκονο- 
μικοκοινωνικές τοπικές καί διεθνείς συνθήκες διαμορφώνουν νέες προϋπο
θέσεις γιά τον καθορισμό τού εκπαιδευτικού προσανατολισμού τών με
λών τών παροικιών.

Τήν άλληλουχία τών δύο άλληλένδετων περιπτώσεων πολυγλωσσίας 
πού διαχώρισα πιο πάνω μπορούμε νά άναλύσουμε εξετάζοντας πέντε πα
ράγοντες πού καθορίζουν τήν πολυγλωσσία τής Έλληνικής Διασποράς: 
(α) καταγοογή, (β) γέννηση καί διάρκεια παραμονής στούς χώρους υπο
δοχής, (γ) οικογενειακό περιβάλλον, (δ) επίπεδο μόρφωσης, (ε) επαγγελ- 
ματικός-κοινωνικός προσανατολισμός.

Στο χωροχρονικό πλαίσιο πού διέγραψα μετακινούνταν πρός τις πα
ροικίες τής ’Ιταλικής Χερσονήσου καί κυρίως τή Βενετία, το Λιβόρνο καί 
τήν Τεργέστη "Ελληνες, οί όποιοι προέρχονταν άπύ περιοχές όπου κατά

1. Γιά τήν κατάσταση στήν έλληνική παροικία στο ’Άμστερνταμ βλ. Βαγγέλης 
Σκουβαράς, Ιωάννης Πρίγκος (1725;-1789). Ή ελληνική παροικία τον ’Άμστερ
νταμ. Ή Σχολή καί ή Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, ’Αθήνα 1964. Φίλιππος Ήλιού, (εισα
γωγή στο) Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άπά τά ’Άμστερνταμ, ’Αθήνα 1976.

2. Εύθύμιος Θ. Σουλογιάννης, Ή Έλληνική κοινότητα ’Αλεξάνδρειάς, 1843- 
1993. ’Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1994.
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τεκμήριο μιλιόταν ή έλληνική, μερικοί ίσως είχαν κα'ι γνώσεις τής βενε- 
τσιάνικης (εφόσον προέρχονταν άπό την Κρήτη καί τα νησιά του Ίονίου), 
καί άλλοι, λιγότεροι, πιθανόν νά γνώριζαν τήν τουρκική ή καί τη γαλλική 
ώς γλώσσα του άνατολικομεσογειακοϋ έμπορίου καί της διπλωματίας 
(καθώς προέρχονταν άπο πόλεις των παραλίων τής Μ. ’Ασίας καί των 
νησιών τοΰ ’Ανατολικού Αιγαίου). Στους χώρους υποδοχής τους κυρίαρχη 
γλώσσα ήταν ή ιταλική, ή αύτή πού εκείνη τήν έποχή θεωρείται σέ κάθε 
περιοχή τής ’Ιταλικής Χερσονήσου ώς ιταλική γλώσσα, καί προκειμένου 
γιά τήν Τεργέστη καί ή γερμανική, ώς γλώσσα τής γραφειοκρατίας, δσο 
καί ή ιταλική, λόγω τής σθεναρής απαίτησης πού πρόβαλλαν οί ισχυροί 
πληθυσμιακά ίταλόφωνοι κάτοικοί της.3 Στή συνοίκηση με τούς Σέρβους 
(Ίλλυριούς) αναφάνηκαν εμπόδια επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων καί 
γλωσσικά, στο μέτρο πού άναπτυσσόταν ή συνείδηση τής εθνικής ιδιαιτε
ρότητας. Προβλήματα άναφύονταν στήν εκκλησιαστική λειτουργία καί 
στήν κοινοτική διοίκηση καί θά αναφαίνονταν σίγουρα καί στον εκπαιδευ
τικό τομέα αν δεν προλάβαινε νά έπέλθει ό χωρισμός των δύο κοινοτήτων 
τό 1782.4

Πρός τό έσωτερικό τής Άψβουργικής Μοναρχίας (Αυστρία, Κροα
τία, τήν περιοχή των Στρατιωτικών Συνόρων [Militärgrenze-Gebiet] 
με σέρβικο καί βλάχικο πληθυσμό, Ούγγαρία, Τρανσυλβανία) μετα
νάστευαν άτομα άπό περιοχές (Μακεδονία, ’Ήπειρο, Θεσσαλία, νότια 
Σερβία, έν μέρει Βουλγαρία) μέ ποικιλόμορφο εθνικά πληθυσμό καί πάν
τως πολύγλωσσο. Ή έλληνική ήταν γιά τίς νότιες περιοχές τής Βαλκανι
κής άλλά καί γιά τούς μετακινούμενους πρός Βορρά παροίκους ή πιό δια
δεδομένη γλώσσα τής έμπορικής έπικοινωνίας, ήταν ή γλώσσα τής έκ- 
κλησίας άλλά καί σέ μεγάλο βαθμό γλώσσα τής ανώτερης παιδείας, του
λάχιστον γιά τά χρόνια του Διαφωτισμού. ’Ακολουθούσαν ή σέρβική καί 
ή άρωμουνική, αν λάβουμε ύπόψη δτι άπό τόν ύστερο 17ο αΐ. σημειώνον
ταν μεγάλες μετακινήσεις σερβικών καί βλαχόφωνων πληθυσμών πρός 
τήν περιοχή τών αυστριακών στρατιωτικών συνόρων, στο Βανάτο τού 
Τέμεσβαρ καί στήν ίδια τήν Ουγγαρία. Στούς χώρους υποδοχής τών πα- 
ροίκων ισχυρή γλώσσα τής γραφειοκρατίας καί κατά περιοχές καί γλώσ
σα τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος (π.χ. στή Βιέννη) ήταν ή γερμανική καί 
άκολουθοΰσαν ή ουγγρική (στίς διάσπαρτες παροικίες στό ουγγρικό έδα
φος), ή λατινική (στήν ουγγροκροατική διοίκηση), ή δακορουμανική (στίς

3. ’Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ή έλληνική παροικία τής Τεργέστης, 1750- 
1830, ’Αθήνα 1986, τ. 1, σ. 15.

4. "Ο.π., σ. 103 κ.έ.
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περιοχές τής Τρανσυλβανίας καί Βλαχίας) καί ή σέρβική (στίς νοτιοσλα- 
βικές χώρες ύπύ διαρκή ή οχι άψβουργική κυριαρχία).

Στή νότια Ρωσία μετανάστευαν "Ελληνες κυρίως άπο τίς νησιωτι
κές καί παράλιες του Αιγαίου καί Ίονίου περιοχές, κατά τεκμήριο ελλη
νόφωνες.5 Γρήγορα όμως καί εκεί (καί μαρτυρίες το πιστοποιούν ήδη γιά 
τή δεύτερη δεκαετία του 19ου αι.) άρχισαν νά άναφαίνονται τά ΐδια γλωσ
σικά προβλήματα πού θά διαπιστώσουμε καί γιά τίς άλλες παροικίες.

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα αύτά οί πάροικοι είχαν εξοικειωθεί ήδη 
στους χώρους προέλευσής τους μέ το φαινόμενο τής πολυγλωσσίας καί 
τούτο είχε μεγάλη κοινωνικοψυχολογική σημασία. 'Η κοινωνική γλωσ
σολογία μάς βοηθάει άλλωστε σήμερα νά εξετάσουμε συστηματικά τά 
γλωσσικά ζητήματα ώς προβλήματα κοινωνικά. Δεύτερον, στούς χώρους 
προέλευσης ή ελληνική ήταν ή κοινωνικά άνώτερη γλώσσα. Είναι γνω
στός στή γλωσσολογική έ'ρευνα ό σεβασμός, ή άξια (prestige) μιας γλώσ
σας πού προέρχεται άπο τήν κοινωνική της αξιολόγηση.6 'Ο παράγοντας 
αυτός διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στον γλωσσικό έξελληνισμύ βλαχό- 
φωνων πληθυσμών ή στήν άπόφασή τους νά χρησιμοποιούν εξίσου καί τήν 
ελληνική, εφόσον ή γνώση τής ελληνικής διευκόλυνε τήν έπαγγελματική 
καί κοινωνική δραστηριότητά τους. "Ομως στούς χώρους υποδοχής δέν 
ύφίστατο ό παράγοντας αυτός. Καί όσοι είχαν τήν πρόθεση νά επιστρέ
φουν σύντομα στούς χώρους προέλευσής τους διατηρούσαν τήν παλιά 
άξιολογική κρίση- όσοι όμως διέμεναν πολύ χρόνο στίς παροικίες άρχι
σαν νά αξιολογούν διαφορετικά τίς γλώσσες τού περιβάλλοντος- όσοι 
γεννήθηκαν στίς παροικίες μάλλον προσανατολίζονταν έξ άρχής διαφορε
τικά.

Στον παράγοντα καταγωγή πρέπει νά προστεθεί καί ή παράμετρος 
ηλικία. Μεταναστεύοντας ή ώς ένήλικες ή ώς έφηβοι καί σέ εποχή, πού 
δέν φημιζόταν γιά τή συστηματικά οργανωμένη έκπαίδευση, βρίσκονταν 
άντιμέτωποι μέ άλλες γλώσσες πού δέν γνώριζαν, καί τή δυσκολία αυτή 
δέν ήταν δυνατό νά ξεπεράσουν παρακολουθώντας μαθήματα γλώσσας, 
στο βαθμό μάλιστα πού τέτοια δέν προσφέρονταν τότε συστηματικά. Τά

5. Βλ. σχετικά Vyron Karydis, «A Greek Merchant Paroikia: Odessa 
1774-1829», στο Richard Clogg (έπιμ.), Balkan Society in the Age of Greek 
Independence, New Jersey, σ. 111-136- του ’ίδιου, «The Mariupol Greeks: Tsa
rist Treatment of an Ethnic Minority ca. 1778-1859», Journal of Modern Hel
lenism, 3 (1986), 57-74.

6. Georg Kremnitz, Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit. Institutioneile> 
gesellschaftliche und individuelle Aspekte. Ein einführender Überblick, Βιέννη 
1990, σ. 74 κ.έ.
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εγχειρίδια φωτισμένων λογιών, πού οί πάροικοι είχαν στη διάθεσή τους 
ήδη άπύ τή δεκαετία του 1770 δεν ήταν δυνατόν να άναστρέψουν την προ
σαρμογή τους στις γλώσσες του περιβάλλοντος τους. Στά 1772 ό Μιχαήλ 
Παπαγεωργίου έξέδιδε το τέταρτο ήδη εγχειρίδιό του, τον Πρόχειρο καί 
ευπόριστο δώάσκαλο των πρωτόπειρων Ρωμελιτών τής Γερμανικής γλώσ
σης7 καί προλόγιζε ώς έξης: «Τοΐς Φιλογερμανοϊς τήν των ποθουμένων 
έπίτευξιν. Άναπολήσας έγώ κατά νουν πολλάκις τάς δυσκολίας όπου δο- 
κιμάζουσι διά τήν μάθησιν τής Γερμανικής γλώσσης, όσοι Ρωμελίται 
διατρίβουσι διά τήν πραγματείαν των, τόσον εις τήν Γερμανίαν, όπόσον 
καί εις τήν Ούγγαρίαν καί τήν Τρανσυλβανίαν είς το Μπανάτι, Σερβίαν, 
Κροατίαν- έκινήθηκα άπό ενθεον ζήλον διά νά ευκολύνω είς αυτούς, αύ- 
τάς τάς δυσκολίας, όπου μέ εύκολώτερον τρόπον, διά να ήμποροΰσι νά τήν 
μανθάνωσιν [...]».

"Οσοι παρέμεναν για όλη τους τή ζωή στίς ξένες χώρες καί κυρίως 
τά παιδιά πού έ'βλεπαν τό <ρώς σ’ αύτές δεν είχαν τίς κοινωνικές προϋπο
θέσεις τών γονέων τους γιά νά μάθουν τά έλληνικά. Τό οικογενειακό περι
βάλλον θά μπορούσε νά είναι ή κοιτίδα γιά τήν καλλιέργεια τής μητρικής 
γλώσσας. Εντούτοις ή πραγματικότητα ήταν διαφορετική. 'Ο κοινωνικός 
περίγυρος στόν όποιο ζοϋσαν οί πάροικοι δεν εύνοουσε τήν εκμάθηση καί 
χρήση τής γλώσσας αυτής, άλλωστε τό επίπεδο τής γλωσσικής κατάρτι
σης τών γονέων δέν ήταν πάντοτε εκείνο πού θά διευκόλυνε τή γλωσσική 
διαπαιδαγώγηση τών τέκνων. Οί ισχυρότεροι οικονομικά, αύτοί πού κατά 
τεκμήριο ένδιαφέρονταν καί γιά τή μόρφωση τών παιδιών τους, είχαν οι
κοδιδασκάλους, οχι πάντοτε 'Έλληνες, ή έστελναν τά παιδιά τους σέ ιτα
λικά, γερμανικά, σέρβικά ή ούγγρικά σχολεία προσβλέποντας, όπως ήταν 
καί άναμενόμενο, στήν απρόσκοπτη επαγγελματική καί κοινωνική τους 
εξέλιξη. "Ας θυμηθούμε εδώ ανάμεσα στ’ άλλα τήν υπόμνηση τού Εύφρό- 
νιου Ραφαήλ Πόποβιτς, δασκάλου στό Έλληνομουσεΐο τού Σεμλίνου, 
πού τό 1835 άπηύθυνε έκκληση στούς γονείς νά μή στέλνουν τά παιδιά 
τους στά γερμανικά σχολεία άλλά νά τά έπαναφέρουν στό έλληνικό καί

7. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Πρόχειρος και εύπόριστος Διδάσκαλος τών πρω
τόπειρων Ρωμελιτών τής Γερμανικής Γλώσσης, Τουτέστι, Βιβλίον επωφελέστατον 
και άναγκαιότατον, είς εκείνους τούς Ρωμελίτας, όπου ποθοϋσι, διά νά μάθωαι τών 
Γερμανικών Γραμμάτων τήν Άνάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ’Ονομασίας καί 
Συνομιλίας άναγκαιοτάτας, ώαάν όπου περιέχει πρώτον, ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ

ΡΙΩΝ, δεύτερον ρωμαπκογερμανικον Λεξικόν καί τρίτον γερμανορωμαιικο- 

ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ, διά περισσοτέραν ωφέλειαν τών άρχαρίων τής Γερμανικής Γλώσσης, 
συγγραφέντα [...], Βιέννη 1772, προοίμιο, χ. σελ.
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τούς υποσχόταν ότι σ’ αυτό θά διδασκόταν καί ή γερμανική.8 Γιά τούς 
παροίκους μάλιστα στην Ουγγαρία τά προβλήματα φαίνεται νά ήταν όξύ- 
τερα καί λόγω τής τελείως διαφορετικής δομής τής γλώσσας. Την προ
σπάθεια γιά τη θεραπεία αυτών των προβλημάτων διαπιστώνουμε έν μέ- 
ρει στο πλούσιο καί ποικίλο έργο του Σιατιστινοϋ λόγιου στά τέλη του 
18ου αί. στην Ούγγαρία Γεώργιου Ζαβίρα.

'Ο κοινωνικός περίγυρος δεν ήταν πάντοτε ό μόνος παράγοντας ό 
όποιος προσδιόριζε τον προσανατολισμό των γονέων γιά τη διαπαιδαγώ
γηση των παιδιών άλλα ή ϊδια ή κατάσταση στην οικογενειακή εστία. 
Μικτοί γάμοι καί τροφοί άπό τό αλλόγλωσσο κοινωνικό περιβάλλον πρέ
πει νά ληφθοϋν σοβαρά ύπόψη ώς παράγοντες πού επηρέασαν τη γλωσσι
κή διαμόρφωση τών παιδιών. "Αν βασιστούμε στό παράδειγμα τής Τερ
γέστης, άπό τό μόνο πού ώς τώρα διαθέτουμε κάποια στοιχεία μέτρησης, 
γιά την περίοδο 1781-1830 καταγράφονται 268 γάμοι, άπό τούς οποίους 
49 τουλάχιστον (18,2%) ήταν μικτοί. Ειδικότερα γιά τά χρόνια 1815- 
1830, όταν οί καταγραφές γίνονται συνεπέστερες, ή άναλογία σέ άπόλυ- 
τους άριθμούς είναι 77 γάμοι όμοδόξων (κατά τεκμήριο 'Ελλήνων άνά- 
μεσα σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται όμως καί γάμοι Ελλήνων μέ σερ- 
βικής καταγωγής ορθόδοξες γυναίκες καί τό άντίστροφο) καί 36 μικτών 
(κατά τεκμήριο ήταν καί διαφορετικής έθνότητας καί γλώσσας).9 "Αν ή 
έρευνα είχε αποδώσει ανάλογες μετρήσεις γιά τις παροικίες τής ήπειρω- 
τικής Άψβουργικής Μοναρχίας, όπου σημειώνονταν καί πολυπληθέστερες 
μετακινήσεις καί Βλάχων, μεταξύ άλλων, τότε ή εικόνα θά ήταν περισσό
τερο άποκαλυπτική.

Στην «άμέλεια» τού οικογενειακού περιβάλλοντος γιά την καλλιέρ
γεια τής μητρικής γλώσσας πρέπει νά έπισημάνω έναν άλλο παράγοντα 
πού έως τώρα δεν έχει ληφθεΐ ύπόψη. Πρόκειται γιά τό ρόλο τών τροφών 
ή γυναικών οικιακών βοηθών, πού κατοικούσαν μόνιμα έντός τών οικο
γενειακών εστιών, καί οί όποιες, σέ όσες περιπτώσεις σημειώνονται στις 
άπογραφές, προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά άπό την ενδοχώρα, δηλαδή 
άπό αλλόγλωσσο κοινωνικό περιβάλλον οί γυναίκες αύτές ήταν ’Ιταλίδες, 
Αυστριακές, Σλοβένες, Ούγγαρέζες, Ρωσίδες. Γιά μιά ενδεικτική εικόνα 
μάς διευκολύνει πάλι τό παράδειγμα τής Τεργέστης. Στις πληθυσμιακές

8. ’Ιωάννης Παπαδριανός, «'Ένας μεγάλος Μακεδόνας άπόδημος: Εύφρόνιος 
Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς», στό Πνευματικοί ανδρες τής Μακεδονίας 
κατά την Τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 127.

9. Κατσιαρδή-Hering, Παροικία Τεργέστης, σ. 129-130.
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άπογραφές της πόλης γιά το 176510 11 καί 1775,11 πού διεξήχθησαν σύμφω
να μέ τις κρατικές προδιαγραφές, περιλαμβάνονται 15 serve (1765) σέ 
σύνολο 90 οικογενειακών εστιών12 καί 8 serve σέ άντιστοιχία 170 οι
κογενειών το 1775. 'Η μείωση του απόλυτου άριθμοϋ μπορεί νά εξηγη
θεί καί άπο την πλημμέλεια μέ την οποία είχαν συνταχθεΐ οί άπογραφές. 
Οί μεταγενέστερες καταγραφές τών Ελλήνων τής Τεργέστης διεξάγονταν 
άπο την κοινότητα καί περιλάμβαναν μόνο τούς 'Έλληνες παροίκους,13 
μέ συνέπεια νά μη δίδονται στοιχεία πού θά διευκόλυναν ανάλογα συμπε
ράσματα.

Λόγιοι πού ήλθαν νωρίς, σχεδόν μέ τη δεύτερη γενιά τών παροίκων, 
αντιμέτωποι μέ το πρόβλημα, όπως ό Άσώπιος (1818) ή ό Φιλητάς 
(1819) γιά την περίπτωση τής Τεργέστης, οΐ άρθρογράφοι του Λόγων 
Έρμη (1816) γιά τη Βιέννη, καί 1820 γιά την ’Οδησσό, διαπίστωναν άμ
βλυνση τής ικανότητας τών παιδιών νά χρησιμοποιούν σωστά τήν έλλη- 
νική γλώσσα. Τήν αμέλεια τών γονέων στηλίτευε ό Φιλητάς,14 γιατί (οί 
νεότεροι) «αντί νά ομιλούν τήν γλώσσαν τών γερόντων,... συγκατανεύουσιν 
οί Γέροντες αύτοί νά βαρβαροϊταλίζωσι μέ τά παιδάρια καί μέ τάς γυναί
κας». Ό Κωνσταντίνος Άσώπιος στον πρόλογο τού εγχειριδίου του Μα
θήματα τής γραικικής γλώσσης δω το σχολεΐον τών εν Τεργέστη κατοι- 
κημένων Γραικών (1818)15 ήταν έξίσου σαφής: «Άπο τούς μαθητευομέ- 
νους εις τά Σχολεία τών ενταύθα κατοικημένων ομογενών, τινές δι’ άμέ- 
λειαν, τινές δέ δι’ ατυχίαν, οί περισσότεροι σχεδόν χωλαίνουσιν εις τήν 
μητρικήν αυτών γλώσσαν, πού μέν μεταχειριζόμενοι δι’ όλου λέξιν ’Ιτα
λικήν, πού δέ πάλιν Γραικικήν μέν τήν λέξιν, άλλά φράσιν καί εκφρασιν 
έκ τού ’Ιταλικού έκγραικισμένην [...]».

10. Archivio Diplomatico di Trieste (ADT), 2 D 32, 30 Gennajo 1765, 
Coscrizione fatta del Popolo ch’abbita nella città di Trieste.

11. ADT, 22 B 8, Coscrizione generale della Città e Porto Franco di Trie
ste fatta nell’anno 1775 da me G. A. Tognana de Tonnefelds.

12. Οί οικογενειακές έστίες άντιστοιχοϋν σέ πληθυσμό 154 άτόμων. Οικογέ
νειες μέ παιδιά άνέρχονται μόνο στον άρ. 19. Είναι ακόμη ή εποχή τής άτομικής με
τανάστευσης έμπόρων.

13. Κατ’ έξαίρεση σημειώνονται ορισμένοι servi di bottega συνήθως προερχό
μενοι άπο το Levante καί πάντως δέν αποτελούν ύπηρετικό προσωπικό γιά τις οι
κιακές έργασίες.

14. ’Όλγα Κατσιαρδή-Hering, «Χριστόφορος Φιλητάς. Σκέψεις γιά τή διδα
σκαλία τής γλώσσας», Μνημών, 12 (1989), 17.

15. Κ. Άσώπιος, Μαθήματα τής Γραικικής Γλώσσης διά το σχολεΐον τών εν 
Τεργέστη κατοικημένων γραικών. Μέρος Α', περιέχον σνμμικτα ηθικά, Βενετία 
1818, σ. ε'.
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«’Ήμην κι εγώ παρών, φίλε μου» έγραφε ό επιστολογράφος (Ε.Π.) 
στο Λόγιο 'Ερμη του 1816,16 «είς τάς εξετάσεις καί είδα δσα σέ γράφω μέ 
τά ’ίδια μου όμμάτια καί ήκουσα με τά ίδια μου αύτία. ’Αδυναμίαν μεγά- 
λην είς την δμιλουμένην έλληνικήν γλώσσαν έπαρατήρησα έκ μέρους καί 
των 41 σχεδόν μαθητών του σχολείου- (είπα σχεδόν, διότι τινές, γεννηθέν- 
τες είς την Ελλάδα ή είς άλλα της ’Οθωμανικής επικράτειας μέρη, Γραι
κοί έκ Γραικών, έξεύρουν επομένως την μητρικήν των γλώσσαν μαθόντες 
αύτήν έξ απαλών, οδτως είπεΐν, ονύχων). ’Αλλά πόθεν ή άδυναμία αύτή ; ’Άν 
έξαιρέσης λοιπόν ολίγους τινάς, οί περισσότεροι τών μαθητών τούτων εί
ναι τέκνα Γραικών κατοίκων της Βιέννης καί Βλάχων, τών κατά μυρίους 
λόγους συγγενών καί αδελφών τών Γραικών, τών συγκατοικούν μέ αυτούς 
πανταχοΰ καί πανταχοΰ αδελφικώς συναγωνιζομένων είς κατόρθωσιν τών 
καλών- (Βλάχους δέ εννοώ έδώ, φίλε μου, δχι τούς κατοίκους της Βλαχίας 
καί Μολδαβίας, άλλά τούς είς τήν Ελλάδα κατοικοΰντας, τούς οποίους καί 
δικαίως έμπορεΐς νά όνομάσης Έλληνας). Τών κατοίκων της Βιέννης 
Γραικών τά παιδία μανθάνουν δχι μόνον την παλαιάν Έλληνικήν, άλλα 
καί τήν μητρικήν των τήν νυν δμιλουμένην έλληνικήν, διά τήν άξιοκατά- 
κριτον αμέλειαν καί άδιαφορίαν τών γονέων, είς το σχολεΐον ή είς τήν 
πατρικήν των οικίαν καί πάλιν άπό διδάσκαλον, καί δχι άπό γονείς, εκτός 
πολλά ολίγων- άλλ’ είς τό σχολεΐον μανθάνουν αύτάς καί τών άλλων γε
νών τά παιδία, δσα εγεννήθησαν μακράν τής Γραικίας, είς Βιένναν δηλ. 
ή είς άλλα μέρη. ’Έπρεπε λοιπόν, καί ήταν ανάγκη πασα, νά διδάσκωνται 
πρώτον οΐ νέοι οδτοι καί νά γυμνάζωνται καν εν τώ σχολείω καλώς είς 
τήν δμιλουμένην γλώσσαν, διά νά μή ματαιοπονώσι καί ταλαιπωρούνται 
αδίκως καί δυσκολεύονται μεγάλως είς τήν μάθησιν τής παλαιας ελ
ληνικής».

Στό κείμενο αύτό έπισημαίνονται εκτός τών άλλων καί τά πολύ σο
βαρά προβλήματα κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia)17 τών Ελλήνων 
καί τής διγλωσσίας τών Βλάχων άπό τούς δποίους άλλοι μιλούσαν μόνο 
τήν άρωμουνική, άλλοι, τουλάχιστον δσοι είχαν γεννηθεί στις ελληνικές πε
ριοχές τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καί τήν ελληνική (άνάλογες δυ

16. Έρμης δ Λόγιος, 6 (1816), 359, ’Επιστολή λογίου τίνος τών έν Βιέννη 
προς τον έαυτοϋ φίλον κύριον Φ.-Π. είς [...] τήν 30 Σεπτ. 1816.

17. Τή σχετική συζήτηση γιά τήν κοινωνική διγλωσσία στήν έλληνική γλώσσα 
βλ. Gunnar Hering, «Die Auseinandersetzungen über die neugriechische Schrift
sprache», στό Christian Hannick (έπιμ.), Sprachen und Nationen im Bal
kanraum Die historischen Bedingungen der Entstehung der heutigen Natio
nalsprachen, Κολωνία / Βιέννη 1987, σ. 129. Γιά τί> φαινόμενο της κοινωνικής δι
γλωσσίας (diglossia) γενικά βλ. Kremnitz, δ.π., σ. 27 κ.έ.
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σκολίες άντιμετώπιζαν οί Βλάχοι άπύ τίς σερβικές περιοχές πού κι αυτοί 
μετακινούνταν προς βορρά).

"Ας μοΰ έπιτραπεί να παρεμβάλω στο σημείο αύτύ μιά μεθοδολογική 
παρατήρηση. Μέ τά μεθολογικά έργαλεία τής κοινωνικής γλωσσολογίας 
μπορούμε σήμερα κριτικά νά άντιμετωπίσουμε την κριτική των συγχρό
νων, τά παράπονά τους για τή γλωσσική «άμάθεια», «άνεπάρκεια» δπως 
τήν ονόμασαν. 'Η παραδοσιακή κριτική, πού τά άπλοποιητικά της κηρύγ
ματα άκούγονται καί στις μέρες μας όταν γίνεται λόγος γιά γλωσσικά 
ζητήματα, στηριζόταν στή μεθοδολογική προϋπόθεση τής συμμετρικής 
διγλωσσίας ή πολυγλωσσίας, όπως τή διατύπωσαν το 1964 οί Halliday, 
McIntosh καί Stevens.18 Κατ’ αύτούς πρόκειται γιά δι- ή πολυγλωσσία 
όταν ό ομιλητής κατέχει περίπου το ίδιο καλά δύο ή περισσότερες γλώσ
σες. 'Η κριτική εφαρμογή τής θεωρίας αυτής άπολήγει συνεπώς στο νά 
επισημαίνει «άνεπάρκεια» ή τήν ευθύνη κάποιων όταν ή διγλωσσία ή 
πολυγλωσσία δεν είναι ή δεν ήταν συμμετρική. "Ομως οί έμπειρίες τών 
ομιλητών στα διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα δεν είναι καί δεν μπορούν 
νά είναι ταυτόσημες καί επομένως είναι ανέφικτη ή συμμετρική δι- ή 
πολυγλωσσία. "Αλλωστε γνωρίζουμε σήμερα ότι κανένας άνθρωπος δεν 
«κατέχει πλήρως» ούτε τή μητρική του γλώσσα. Ή κοινωνική δι- ή πο
λυγλωσσία είναι μάλλον άσΰμμετρη καί πρέπει νά ξεχωρίζουμε δύο πε
ριπτώσεις: στή μία, ορισμένες κοινωνικές ομάδες κατέχουν μία γλώσσα 
—άς πούμε τήν ελληνική— ώς προς όλες τίς γλωσσικές ικανότητες (κατα
νόηση, ομιλία, άνάγνωση, γραφή) λιγότερο καλά άπο μία άλλη" στήν άλλη 
περίπτωση, ή μερική γνώση δύο ή περισσότερων γλωσσών μπορεί ποιο
τικά καί ποσοτικά νά είναι ισότιμη, άλλά άφορα σέ διαφορετικούς τομείς 
επικοινωνίας. "Αλλωστε στις κοινωνικές έπιστήμες πού άσχολοΰνται μέ 
γλωσσικά φαινόμενα είναι άκόμη άνοιχτή ή συζήτηση αν στήν περίπτωση 
ασύμμετρης δι- ή πολυγλωσσίας πρόκειται (καί) γιά «έ'λλειψη» ή «μειο
νέκτημα», δηλ. γιά φαινόμενο κάθετης κοινωνικής ανισότητας ή γιά δια
φορά πού προκύπτει άπύ διαφορετικές απαιτήσεις πού έχει τύ κοινωνικό 
περιβάλλον στήν επικοινωνία μέ τούς ομιλητές. Βρισκόμαστε έπομένως 
άκόμη στήν άρχή γόνιμων συζητήσεων μέ σύγχρονες μεθόδους.

’Ανάλογες προς τον άρθρογράφο τού Λόγιου 'Ερμή ανησυχίες γιά τήν 
έλληνομάθεια τών έλληνοπαίδων τής Βιέννης διατύπωνε δέκα χρόνια πε
ρίπου πριν (1807) ό Βασίλειος Παπαευθυμίου στον πρόλογο τής 'Ιστορίας

11
18. Kremnitz, δ.π., σ. 24 κ.έ.



162 ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING

Συνοπτικής τής 'Ελλάδος,19 τον όποιο, ενδεικτικό κι αυτό γιά τήν επιχει
ρηματολογία μας, συνέτασσε στη γερμανική καί έλληνική. Τό βιβλίο α
φιέρωνε: «Τή... άδελφότητι των έν Βιέννη καισαροβασιλικών υπηκόων 
Γραικών» καί τασσόταν υπέρ των προσπαθειών τών Ελλήνων αύστρια- 
κών υπηκόων, νά ιδρύσουν σχολείο άπό τό 1804, γιατί, δπως έγραφε, «Μη 
θαυμάζης Φιλαναγνώστα άκούωντας δτι οί τών Ευρωπαίων παϊδες πρίν 
έτι νά φθάνωσιν είς τον 15ον χρόνον τής ηλικίας των (έν ώ οί τών ήμετέ- 
ρων μόλις αρχίζουν νά σπουδάζουν τήν Ελληνικήν άγνοοϋντες έτι τήν 
μητρικήν των γλώσσαν) εύγαίνουν άπό τά σχολεία των έφωδιασμένοι καί 
μέ γλώσσας ίκανάς καί μέ γλώσσας έπιστημονικάς».20

Τά κείμενα αυτά μπορούμε νά κατανοήσουμε καλύτερα αν λάβουμε 
υπόψη τίς γνωστές άπό τήν έρευνα συνθήκες, κάτω άπό τίς όποιες λει
τούργησε τό σχολείο τής Βιέννης.21 Οί διενέξεις άνάμεσα στους "Ελληνες, 
όθωμανούς καί αυστριακούς υπηκόους άντικατοπτρίζουν τά προβλήματα 
τών μελών τών δύο κοινοτήτων στον εκπαιδευτικό καί βέβαια στόν ιδεο
λογικό τομέα. Οί "Ελληνες όθωμανοί υπήκοοι άπέδιδαν στούς ομογενείς 
τους αυστριακούς υπηκόους μειωμένο συναίσθημα ελληνικής συνείδησης 
(κύριος κατήγορός τους ό Νεόφυτος Δούκας)22 έπειδή, μεταξύ άλλων, μέ 
τή φροντίδα τους καί γιά χάρη τους είχε έκδοθεΐ στίς 19 Μαίου 180423 
αύτοκρατορικό προνόμιο γιά τή σύσταση ελληνικού σχολείου πού στήν § 
δ' διαβάζουμε: «Επειδή οί Μαθηταί τού Εθνικού Σχολείου (National
schule) παιδεύωνται διά νά γένωσιν άξια μέλη τής Καισαροβασιλικής 
Επικράτειας, οί Διδάσκαλοι πρέπει νά ήναι ειδήμονες καί τής γερμανικής 
Γλώσσης, ένώνοντες τήν Διδασκαλίαν τής καθομιλουμένης καί ελληνικής 
Γλώσσης μέ τήν Γερμανικήν. Διό είναι άναγκαίον, ώστε τά διδακτικά 
βιβλία νά περιέχωσιν είς τό έν μέρος τό Γερμανικόν καί είς τό άλλο τό

19. Βασίλειος Παπαευθυμίου, Ιστορία Συνοπτική τής 'Ελλάδος, Διηρημένη εις 
τέσσαρα Μέρη ών τό Α' περιέχει εν σνντόμφ τήν Γεωγραφίαν τής 'Ελλάδος [...] 
Προσφωνηθεΐαα δέ έν τή ' Εντιμοτάτη Άδελφότητι τών εν Βιέννη εντοπίων Ρωμαιο- 
βλάχων, Βιέννη 1807, σ. ili.

20. "Ο.π., σ. xvi.
21. Σπόρος Λουκάτος, «Ό πολιτικός βίος τών Ελλήνων της Βιέννης κατά τήν 

Τουρκοκρατίαν καί τά αύτοκρατορικά προς αύτούς προνόμια», Δελτίον 'Ιστορικής 
και ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, 15 (1961), 327-332.

22. Νεόφυτος Δούκας, Παραίνεσις προς τούς έν Βιέννη φιλογενεις "Ελληνας 
είς σνστασιν σχολείου 'Ελληνικού, Βιέννη 1810 καί τοϋ ’ίδιου, Παραίνεσις Β’. Προς 
τούς έν Βιέννη "Ελληνας είς σνστασιν σχολείου 'Ελληνικού, χ.χρ. άλλά τήν έξέδωσε 
τό 1811 στήν εισαγωγή τοϋ πρώτου βιβλίου τής Βιβλιοθήκης τοϋ ’Απολλοδώρου τοϋ 
Αθηναίου Γραμματικοΰ.

23. Λουκάτος, δ.π., σ. 348.
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έλληνικόν κείμενον, άλλ’ δμως τά διδακτικά ταΰτα βιβλία, πρίν της εισα
γωγής των, νά προτεθώσιν είς την τοπικήν ταύτην Διοίκησιν». Το σχο
λείο ήταν φυσικό να συναντήσει τήν αντίθεση μεγάλης μερίδας, ιδίως όθω- 
μανών υπηκόων, κα'ι όταν λειτούργησε αργότερα δεν ύπήκουσε κατά γράμ
μα στον αύστηρό κρατικό ελεγχο. Δεν φαίνεται νά τελεσφόρησε έπί μα- 
κρόν καί ή ενδιάμεση προσπάθεια τοΰ Αυστριακού Κάρλ Έλλμάουερ νά 
προσθέσει στο ιδιωτικό έκπαιδευτήριό του, με βάση διάταγμα τοΰ 1807,24 
«ιδιαίτερον τμήμα διά τούς Γραικούς, τούς άπό Βλαχίας καί Μολδαβίας 
καί έν γένει άπό τά άνατολικά τής Ευρώπης ερχομένους νέους», παρά τήν 
υπόσχεσή του δτι μέ τούς "Ελληνες μαθητές θά συνοικούσε "Ελληνας δά
σκαλος συνεχώς, πού θά τούς δίδασκε τήν «παλαιάν ελληνικήν, κατά τά 
έθιμα τής Ελλάδος, καί τήν νεωτέραν, θά γυμνάζη ουτος τούς μαθητάς 
εις τήν σύνθεσιν των επιστολών εις τήν νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν)). 
'Υποσχόταν άκόμη δτι θά δίδασκε καί τή γαλλική καί τήν ιταλική.

Παρά τις αντιθέσεις καί αντιξοότητες τό σχολείο λειτούργησε άλλά 
οί ελλείψεις στή γλώσσα υπήρχαν καί στήν προσπάθειά του νά τις μειώ
σει συνέθεσε τό 1820 ό Μιχαήλ Γ. Μποιατζή (δάσκαλος τής απλοελλη
νικής στο σχολείο καί συντάκτης τής Γραμματικής Ρωμανικής ή Μακε- 
δονοβλαχικής (1813)25), Σύντομον Γραμματικήν τής Γραικικής γλώσσης 
χάριν τής νεολαίας των εν τή επικράτεια τον Καίσαρος ευρισκομένων 
Γραικών,26 Στον πρόλογό του, καί στο τμήμα πού εΐχε συντάξει στή γερ
μανική γλώσσα, διαπίστωνε κι αύτός:27 «Die Jugend der großen An
zahl Griechen und, sich der neugriechischen Sprache als Schrift
sprache bedienenden Macedonowlachen, Bulgaren und Albaneser 
nämlich welche ihre Wohnsitze in den österreichischen Kaiserstaa- 
ten, besonders aber in Wien und Ungarn aufgeschlagen haben, ist 
in dem Falle, diese Sprache erst in den Schulen erlernen zu müs
sen, nachdem sie sich die deutsche Sprache, durch den beständigen

24. Έρμης ο Λόγιος, 1813, 2 Αύγ., σ. 162-164· πρβλ. Λουκάτος, δ.π., σ. 330.
25. Βλ. πιο κάτω σημ. 69.
26. Μιχαήλ Γ. Μποιατζή, Σύντομος Γραμματική τής Γραικικής γλώσσης χάριν 

τής νεολαίας των εν τή Επικράτεια τοϋ Καίσαρος ευρισκομένων Γραικών, Βιέννη 
1823 (ό τίτλος καί στά γερμανικά: Kurzgefaßte Neugriechische Sprachlehre 
nebst einer Sammlung der nothivendigsten Wörter, einer Auswahl von freund
schaftlichen Gesprächen, Redensarten, Sprichwörtern und Leseübungen. Zu
nächst für die griechische Jugend in den K. K. österreichischen Staaten, und 
dann für dieDeutsche, welche sich diese Sprache eigen machen wollen, bestimmt 
von M. G. Bojadschi).

27. Στο τμήμα πού εΐχε συντάξει στή γερμανική γλώσσα, δ.π., σ. XV.
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Umgang mit Deutschen, und vorzüglich durch die Umgebung von 
deutschem Gesinde, von der Wiege an, schon ziemlich eigenge
macht hat ; und doch fehlte es noch immer an einem Lehrbuche mit 
deutscher Erklärung». Τή γραμματική συνέθετε γιά το λόγο αυτό μέ 
ταυτόχρονες επεξηγήσεις στη γερμανική, γλώσσα κοινή πια γιά τούς πα
ρθικούς τής Βιέννης.

'Η εικόνα μπορεί νά συμπληρωθεί άπό τή μαρτυρία, στά 1845, του 
Μιχαήλ Παλαιολόγου, συντάκτη Γραμματικής της σημερινής έλληνικής 
γλώσσης εις χρήσιν των μαθητών τον ελλην εμπορικού σχολείου (τής ’Ο
δησσού), πού στον πρόλογό του σημείωνε: « [...] διότι ενταύθα σπανίως 
σχεδόν απαντάται παις άπο τούς φοιτώντας είς το σχολεϊον, όμιλών όπω- 
σοϋν καθαρώς τήν εθνικήν του γλώσσαν άρα πρέπει αυτήν πρώτον νά 
μάθη, ώς οργανον εξηγητικόν τής άρχαίας" είς δέ τήν Ελλάδα συμβαίνει 
το εναντίον. Καί ή γραμματική λοιπόν τής σημερινής γλώσσης, αποβαίνει 
εκεί περιττή καί ή διδασκαλία τής αρχαίας άσυγκρίτως εύκολωτέρα».28

Το πρόβλημα τής κοινωνικής διγλωσσίας εντόπισαν έ'ντονα οί δάσκα
λοι τών σχολείων τής Διασποράς καί προχώρησαν στή διαμόρφωση τών 
διδακτικών προγραμμάτων καί στή χρήση ειδικών έγχειριδίων γιά τή 
διδασκαλία τής γλώσσας. Επομένως δέν εκφράζονταν στις διαμάχες γιά 
το γλωσσικό ζήτημα στίς παραμονές τής Επανάστασης μόνον οί όποιες 
διαφορετικές αντιλήψεις γιά τήν ιστορία τής έλληνικής γλώσσας άλλα καί 
διαφορετικές θέσεις σχετικά μέ τήν άνάγκη νά μάθουν τά παιδιά στίς πα
ροικίες πρώτα τή μητρική τους γλώσσα καί όστερα νά έπιδοθοΰν στήν άρ- 
χαιοελληνομάθεια. Ριζικά άντίθετες θέσεις, όπως του Νεόφυτου Δούκα, 
πρέπει έπομένως νά εξηγηθούν μέσα άπο τά χρονικά καί ιδεολογικά συμ- 
φραζόμενά τους. 'Ο φόβος νά υποβληθεί το ελληνικό σχολείο στον άμεσο 
έλεγχο τής αυστριακής περί τήν παιδεία διοίκησης, όπως άλλωστε υπήρχε 
ό κίνδυνος άπο το σχετικό διάταγμα τού 1804, θά μπορούσε νά εξηγήσει 
άς ενα βαθμό τις άκρότατες θέσεις τού Δούκα. Κατά τεκμήριο όμως στά 
σχολικά προγράμματα διδασκόταν καταρχήν ή απλοελληνική ή όμιλου- 
μένη γλώσσα καί άκολουθοΰσε ή διδασκαλία τής άρχαίας έλληνικής.

Λεξικά, διάλογοι γραικογερμανικοί, ούγγροελληνικοί κτλ., γραμμα
τικές, γλωσσάρια, άνθολόγια εμφανίζονται ήδη άπο τον όστερο 18ο αί. 
μέ διαφορετικό συγκεκριμένο στόχο ίσως κάθε φορά, έντούτοις ύπύ τον 
κοινό παρονομαστή: τή «θεραπεία» τής πολυγλωσσίας. Παρουσιάζοντας

28. Μιχαήλ Παλαιολόγος, Γραμματική τής σημερινής ελληνικής γλώσσης είς 
χρήσιν τών μαθητών τον έλληνεμπορικοϋ σχολείου. Έν Όδησσω εν τή τοπογραφείς 
τοϋ αύτοΰ Σχολείου [...] (1845), σ. στ'.
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συνοπτικά τά κείμενα δεν θά ασχοληθώ μέ τά λεξικά της γερμανικής, 
ιταλικής γλώσσας ή τά δίγλωσσα, τρίγλωσσα καί τετράγλωσσα λεξικά 
καί τίς σχετικές γραμματικές των ευρωπαϊκών γλωσσών, πού είδαν το 
φώς τής δημοσιότητας άπό το δεύτερο μισό του 18ου αί. κ.έ.29 Τη σύν
ταξη καί δημοσίευση αύτών τών κειμένων μπορούμε νά έξηγήσουμε μέσα 
άπο το γενικό παιδευτικό πνεύμα τού Διαφωτισμού30 άλλά καί άπο την 
πιθανότητα νά συνειδητοποίησαν καί οί 'Έλληνες την άνάγκη να κατέχουν 
τίς δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες καί νά εξοικειώνονται μέ τά κείμενα τής 
ευρωπαϊκής παιδείας. Ό Κοραής ήταν άλλωστε κατηγορηματικός, του
λάχιστον γιά τη γαλλική γλώσσα: «Καί τίς Γραικός άπο τού νΰν καί είς 
το έξής νέος την ηλικίαν έμπορε! νά τολμήση νά καυχηθή ότι έ'λαβε καλήν 
άνατροφήν, έάν δέν ήξεύρη την Γαλλικήν γλώσσαν, εάν δέν είναι ικανός 
νά άναγνώση καί τον Στράβωνα εις το Γαλλικόν καί άλλα τόσα βιβλία 
σοφά γραμμένα είς ταύτην τήν γλώσσαν;»31 ’Ανάλογα εγχειρίδια δημο
σιεύονταν καί γιά νά διευκολυνθούν οί έ'μποροι στίς συναλλαγές τους μέ 
τη διαρκώς έπεκτεινόμενη γεωγραφικά πελατεία τους.

Εντούτοις μιά σειρά άπο λεξικά, γραμματικές καί ανθολόγια συνέ
ταξαν οί λόγιοι τής Διασποράς μέ πρωταρχικό σκοπό νά εξυπηρετήσουν 
γλωσσικές άνάγκες τών συντοπιτών τους. Ή Είσοδος ραδία είς τήν Γερ
μανικήν Γλώσσαν (1767),32 τό Άλφαβητάριον Γερμανικόν (1768),33 το 
Λεξικόν ρωμαιικογερμάνικάν (1768)34 τού Μιχαήλ Παπαγεωργίου, πού 
μεγάλο μέρος τους συμπεριέλαβε τό 1772 στό βιβλίο του Πρόχειρος καί 
εύπόριστος Διδάσκαλος τών πρωτόπειρων Ρωμελιτών τής Γερμανικής 
Γλώσσης,35 ενώ ή Γραμματική του δέν ευτύχησε νά δημοσιευτεί, άνήκαν,

29. Βλ. ένδεικτικά τίς προσπάθειες Βεντότη κ.ά.
30. Βλ. τήν καίρια θεωρητική διαπίστωση τοϋ Benedict Anderson, Imagined 

Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Λονδίνο 
1983, σ. 69. Βλ. επίσης Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ’Αθήνα 1977, 
σ. 26, 68-70, 286 κ.ά.

31. ’Αδαμάντιος Κοραής, ’Αλληλογραφία, τ. Β', 1799-1809, ’Αθήνα, ΟΜΕΔ, 
1966, σ. 105, 27 Όκτ. 1803 Κοραής, (Παρίσι) προς ’Ιωάννη Μαυροκορδάτο, Δημ. 
Βαχατώρη (Σμύρνη).

32. Βλ. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée 
des ouvrages publiés par les Grecs au dix-huitième siècle, Παρίσι 1928, τ. B', 
σ. 64, άρ. 658.

33. Φίλιππος Ήλωύ, Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία, A' Τά βιβλιο
γραφικά κατάλοιπα τοϋ Ε. Legrand και τοϋ Η. Pernot (1515-1799), ’Αθήνα 1973, 
σ. 190-194, άρ. 151.

34. "Ο.π., σ. 194-197, άρ. 152.
35. Emile Legrand, XVIII, τ. Β', άρ. 769. Βλ. καί Γεώργιος Γ. Λαδάς - Ά-
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μαζί μέ τη Γραμματική Γερμανική (Βιέννη 1785) του Δημήτριου Δάρ- 
βαρι, σ’ ενα άγραφο, θά λέγαμε, πρόγραμμα πού υπαγόρευαν οί πρακτικές 
ανάγκες στις όποιες ζοϋσαν οί πάροικοι. Σιατιστινύς λόγιος ό Παπαγεωρ- 
γίου, δίδαξε σέ παροικίες της Ούγγαρίας καί στή Βιέννη,36 ιδιωτικός δά
σκαλος στο Σεμλίνο τό 1785 ό Δάρβαρις, διέβλεπαν καί οί δύο τις έλλείψεις 
των ομογενών τους.37 Ό Δάρβαρις θά εΐχε τη δυνατότητα νά διαπιστώσει 
ότι οί Έλληνόπαιδες του Σεμλίνου διδάσκονταν ιδιωτικά τη γερμανική καί 
ή ΐδια γλώσσα διδασκόταν καί στο κοινό γιά τούς Σέρβους, 'Έλληνες καί 
άλλους ορθοδόξους σχολείο, πού λειτουργούσε τότε στό Σεμλίνο (Ze- 
mun).38 Τά εγχειρίδια αυτά, καθώς καί ορισμένες γραμματικές, όπως θά 
δούμε, δεν έ'χουν συνταχθεΐ κατά συστηματική, λογική μέθοδο, όπως εΐχε 
εξελιχθεί ήδη τήν εποχή αυτή,39 άλλά σύμφωνα μέ τις πρακτικές, καθη
μερινές άνάγκες τού κοινού στό όποιο άπευθύνονταν. ’Έτσι π.χ. ό Δάρβαρις 
συμπλήρωνε τά κεφάλαια τής γερμανικής γραμματικής του σχετικά μέ 
τήν ορθογραφία, προσωδία, έτυμολογία, σύνταξη μέ «"Εν γερμανορω-

θανάσιος Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, ’Αθήνα 
1970, άρ. 88, 141 γιά. έπανεκδόσεις στην Πέστη 1792 καί τή Βιέννη 1793. Βλ. καί 
Ήλιού, δ.π., σ. 193. Γιά τη γερμανομώθεια των Ελλήνων στά τέλη τοϋ 18ου αί. βλ. 
καί τις παρατηρήσεις τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, «Ό J. G. Herder καί ή παρουσία του στην 
διαμόρφωση τοϋ Νεοελληνικού Πνεύματος», στο Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Δια
φωτισμός, δ.π., σ. 286 κ.έ.

36. Γ. Λάιος, 'Η Σιάτιστα καί οί εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ καί Μανονση 
(17ος-19ος ai.), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 86-87.

37. Δημ. Ν. Δάρβαρις, Γραμματική γερμανική άκριβεστάτη εκ διαφόρων πα
λαιών τε καί νεωτέρων Συγγραφέων επιμελώς συλλεχθεϊαα καί εις τήν κοινοτέραν 
των νΰν 'Ελλήνων Διάλεκτον διά κοινήν ’Ωφέλειαν εύμεθόδως εκτεθείσα [...], Βιέννη 
1785· στο Προοίμιον γράφει: «Ή γερμανική γλωσσά έστιν ού μόνον χρήσιμος καί 
ωφέλιμος άλλά καί αναγκαία σχεδόν τοϊς πλείστοις των Ήμετέρων δσοι τήν σήμερον 
ύπό το δνομα των Γραικών έν τή λοιπή Εύρώπη γνωρίζονται. ’Επειδή χρειάζονται 
αυτήν πάντως οϊ τε έν πάσαις ταϊς εύρυχωροτάταις ’Επαρχίαις τοϋ άουστριακοΰ 
κράτους, καί έν ταϊς λοιπαΐς της Γερμανικής ’Επικράτειας έμπορίας χάριν διατρί- 
βοντες Γραικοί διά τά αναγκαία αύτών προς τούς Γερμανούς Συμβόλαια, καί οί μετα
ξύ των Γραικών άλλως ζώντες καί συναναστρεφόμενοι διά τήν προς άλλήλους κοινω
νίαν καί χρείαν, καί ούχ ήκιστα οί Φιλομαθείς Νέοι, δσοι μέλλουσιν, ϊνα σπουδάζω- 
σιν έν ταϊς Άκαδημίαις τής Γερμανίας, διά τήν έπίκτησιν τών Τεχνών καί ’Επιστη
μών, μάλιστα δέ έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις, οπότε ούχί μόνον πάντα τά Μαθήματα 
διά τής γερμανικής φωνής παραδίδονται [...]».

38. ’Ιωάννης Παπαδριανός, Οί "Ελληνες πάροικοι τοϋ Σεμλίνου (18ος-19ος 
ai.). Διαμόρφωση τής παροικίας, δημογραφικά στοιχεία, διοικητικό σύστημα, πνευ
ματική καί πολιτιστική δραστηριότητα, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 180.

39. Βλ. τή συζήτηση γιά τή «Λογική Γραμματική» Κατσιαρδή-Hermg, Φιλη- 
τάς, δ.π., σ. 22 κ.έ.
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μαϊκόν Λεξικόν περιέχον τάς άναγκαιοτέρας καί χρησιμωτέρας Λέξεις, 
αί όποϊαι άπαντώσι καθ’ έκάστην έν ταϊς προς άλλήλους Διαλέξεσι κα'ι 
Όμιλίαις, Β' Διαλόγους τινάς συνήθεις περί διαφόρων υποθέσεων, Γ' 
Παροιμίας ούκ όλίγας χρησίμους καί επωφελείς, Δ' Επιτομήν των Επί
κτητου Δογμάτων [κ.ά.]». ’Ανάλογες ενότητες συναντά κανείς καί στον 
Πρόχειρο Διδάσκαλο τοΰ Παπαγεωργίου όπου το ((Λεξικόν των άναγ- 
καιοτέρων λέξεων» καί οί σχετικοί «γερμανορωμαικοί» διάλογοι δίνονται 
κατά θεματικές ενότητες: «Περί Θεού, ’Ανθρώπου, Συγγένειας, ’Επαγ
γελμάτων» κτλ. καί οί «Διάλογοι έκλεκτοί, διά κάθε άναγκαίαν ύπόθεσιν 
των πραγματευτών διαλαμβάνοντας καί κατά τον έπαινετώτερον τρόπον 
τής συνομιλίας των Γερμανών καί τής άπλής ήμών Διαλέκτου [...]» 
καταγράφονταν μέ γερμανικά καί ελληνικά ψηφία γιά ευνόητους λόγους. 
Έπρόκειτο δηλαδή γιά έγχειρίδια προς χρήση των ενηλίκων, πραγματευ
τών κυρίως, παρά γιά κείμενα πού άποσκοποΰσαν στή μόρφωση τής νεο
λαίας μέσα άπό έ'να οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

’Ωθούμενος άπό τήν ίδια προβληματική είχε συντάξει ήδη στα 1783 
ό Μιχαήλ Παπαγεωργίου τον Οικιακόν και Πρόχειρον Διδάσκαλον των 
αρχαρίων της ελληνικής γλώσσης. Στον πρόλογό του σημείωνε: «Νέε ό
που διά τήν ύστέρησιν τών αναγκαίων, έμαθες μόνον νά άναγινώσκης καί 
νά γράφης καί τώρα διατρίβεις εις τό έργαστήρι τής πραγματείας σου, 
έπιμελήσου όταν έχης ευκαιρίαν νά ένστηθίσης τοϋτο τό βιβλίδιον. Όπου 
καθώς άλλων γλωσσών είσαι είδήμων, καί επαινείσαι δι’ έκείνας, ουτω 
πολύ περισσότερον νά καλοτυχίζησαι καί διά τήν οπωσδήποτε μάθησιν 
τής πατρίου σου γλώσσης. Ίδοϋ διά χάριν σου έβαλλα είς τό ιδ' Κεφ. τοΰ 
’Ονομαστικού καί τινα, όπου έχετε είς τό έργαστήρι, όνομάζωντάς τα 
κατά τήν σημασίαν όπου εσείς μάλιστα είς τήν Ουγγαρίαν συνηθίζετε».40 
Στο ίδιο πνεύμα μπορούν νά ένταχθοΰν οί Διάλογοι ονγγαρικοί καί απλο
ελληνικοί τοΰ Σιατιστινοΰ λόγιου στήν Ούγγαρία Γεώργιου Ζαβίρα, πού 
όμως δεν εύτύχησαν νά βρουν έκδοτη.41 Προς «θεραπείαν» τής πολυγλωσ
σίας έξέδωσε στήν Πέστη τό 1787 τήν ’Ονοματολογίαν βοτανικήν τετρά
γλωσσον [...] όπου περιέχει τα ονόματα διαφόρων βότανών εις τέσσαρας

40. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Οικιακός κα'ι Πρόχειρος διδάσκαλος τών αρχα
ρίων τής 'Ελληνικής Γλώσσης [...] έρανισθέν παρά Μιχαήλ Παπά Γεωργίου τον Σια- 
τιστέως [...], Βιέννη 1783, σ. ιγ'. Τις λέξεις στο ’Ονομαστικόν έδινε στά έλληνικά 
καί ούγγρικά ή γερμανικά ή άλλως, κατά τήν πιο γνωστή χρήση τους, π.χ. Δίμιτον = 
Τζφίλιγγ, Άμφίμαλλον = Φλανέλι, Τρίβολον = Τράυτρότ, Αιμνίσκος = Παντ- 
λήκα κ.ά.

41. Ε. Horvath, 'Η ζωή κα'ι τά έργα τον Γ. Ζαβίρα, Βουδαπέστη 1937, σ. 30.
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διαφόρους διαλέκτους τουτέστιν ελληνικήν, απλήν, λατινικήν, ουγγρι
κήν,42 Στο σύνολο σχεδόν του πλούσιου συγγραφικού του έργου, έκδεδο- 
μένου ή οχι, διαπνεόταν ό Ζαβίρας άπο το ζήλο νά φέρει πιο κοντά την 
ελληνική καί ούγγρική διανόηση43 ή τουλάχιστον νά κάμει κτήμα των Ελ
λήνων καί κείμενα ουγγρικά ή κείμενα τής ευρωπαϊκής παιδείας γενικό
τερα. Ή μέριμνά του γιά τή σωστή γλωσσική παιδεία φαίνεται κα'ι άπο 
το χειρόγραφό του μέ τίτλο «Θέματα όπου έπαρέδιδεν ό Γ. Ζ. τω τότε 
μαθητή αύτοϋ Κωνσταντίνω ’Εμμανουήλ»44 (μάλλον του 1793), όπου το 
κείμενο πού δίδασκε ήταν χωρισμένο σέ δύο στήλες, στά ελληνικά καί 
ούγγρικά.

Στο συγκροτημένο πρόγραμμά του υπαγόταν καί ή μετάφραση του 
Orbis pic tus του Comenius45 στήν απλοελληνική καί ούγγρική πού δμως 
δεν δημοσιεύτηκε. ’Έκδοση μετάφρασης του ίδιου κειμένου γιά πρώτη 
φορά στήν «καθομιλουμένην ελληνικήν, τάς δύο βλαχικάς καί τήν σερβι- 
κήν» προανήγγελλε το 1819 καί ζητούσε συνδρομητές μέσα άπο τις στή
λες τού Φιλολογικού Τηλέγραφου ό Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή.46 ’Άς προστε
θεί έδώ δτι το 1806 εΐχε μεταφράσει στά ελληνικά το ’Ονομαστικόν περί 
παντός τού Comenius ό Θεσσαλύς στήν καταγωγή, δάσκαλος τού έλλη- 
νικοΰ σχολείου τού Novi Sad (Νεοφύτου), ’Άνθιμος Παπάς καί γιά χρή
ση των μαθητών πού δεν γνώριζαν καλά τήν ελληνική προσέθετε καί γερ
μανική περίληψη άπέναντι στο κάθε ελληνόγλωσσο λήμμα.47

Μέ τή μονιμότερη εγκατάσταση των παροίκων καί τήν οργάνωση των 
κοινοτήτων δημιουργήθηκε, δπως ήταν φυσικό, καί ή άνάγκη γιά τή θέ
σπιση σχολείων. Φωτισμένοι δάσκαλοι ή άπλοι λόγιοι άναλάμβαναν νά 
διαμορφώσουν, μεταβάλουν, βελτιώσουν το πρόγραμμά τους άνάλογα μέ

42. "Ο.π., σ. 55.
43. "Ο.π., σ. 14 κ.έ., βλ. κυρίως σ. 30 κ.έ. μεταφράσεις έργων πού άναφέρον- 

ταν στή ζωή των Σέρβων καί των Ελλήνων τής Ούγγαρίας.
44. Odön Füves, «"Ενα άγνωστο χειρόγραφο τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα στή Βι

βλιοθήκη του Σαιντεντρέ τής Ούγγαρίας. "Θέματα όπου έπαρέδιδεν ό Γ. Ζ. τω τότε 
Μαθητή αύτοϋ Κωνσταντίνω ’Εμμανουήλ”», Μακεδονικά, 6 (1964-1965), 99.

45. Horvath, ο.π., σ. 25-26.
46. Φιλολογικός Τηλέγραφος, 11 (1 Ίουν. 1819), 90-91.
47. ’Ονομαστικόν περ'ι τοϋ Παντός Ίωάννον Άμωσοϋ Κομενίον. Μεταφρασθεν 

εκ τής Λατινικής Διαλέκτου, εις τήν 'Ελληνικήν παρά τοϋ εν 'Ιεροδιακόνοις ελάχι
στου ’Ανθίμου Παπά, τοϋ από Τρίκκης τής Θεσσαλίας Διδασκάλου δέ τοϋ κατά Νεό
φυτον 'Ελληνικού Σχολείου (πάλιν τής Πανονίας έλευΟέραν). [...], Πέστη 1806, το 
βιβλίο αφιέρωνε: «Dies Büchlein ist Jedem, besonders aber denen jenigen, wel
che die griechische Sprache erlernen wollen, sehr nützlich».
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τις άνάγκες καί τις έλλείψεις των μαθητών τους άλλά καί τά έπικρατοϋντα 
πνευματικά ρεύματα. Διαπίστωναν δλοι δτι τά σχολικά προγράμματα 
απευθύνονταν σε διαφορετικής ηλικίας μαθητές, ποικίλης καταγωγής καί 
άνισης γλωσσικής κατάρτισης. Οί περισσότεροι προσανατολίζονταν μάλι
στα προς το επάγγελμα του έμπορου. Ό τελευταίος αύτός παράγοντας 
καθόριζε έν πολλοΐς καί τη γλωσσική παιδεία πού θά λάβαιναν οί μαθητές.

Πολύ γρήγορα έγινε κατανοητό δτι μόνο ή κυρίως με τη διδασκαλία 
τής απλοελληνικής, καταρχήν, ήταν δυνατό νά προχωρήσουν στα σωστά 
στάδια τής ελληνικής γλωσσικής μόρφωσης 'Έλληνες καί άλλοι μαθητές 
των ελληνικών σχολείων τής Διασπορας.48 Γιά το σκοπό αύτύ φωτισμένοι 
δάσκαλοι, δπως ό Κωνσταντίνος Άσώπιος, δάσκαλος στην Τεργέστη 
(1815-1818), ό Πέτρος Ίαννακόπουλος, πρώην μαθητής του στο σχολείο 
τής Τεργέστης, ή ό Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος καί ό Μιχαήλ Παλαιολό- 
γος, στήν Έλληνεμπορική σχολή τής ’Οδησσού, προβληματίζονταν έν
τονα καί συνέταξαν γραμματικές τής απλοελληνικής καί μάλιστα προς 
χρήση τών μαθητών τους.49 Στήν προσφωνητική έπιστολή του προς τον

48. Τή συζήτηση γιά την άνάγκη διδασκαλίας τής απλής ελληνικής ιδίως στα 
σχολεία τής Διασπορας βλ. καί Κατσιαρδή-Hering, Φιλητας, ό'.π., σ. 16-18.

49. Κ. Άσώπιος, Μαθήματα τής γραικικής γλώααης, δ.π.· Πέτρος Ίαννακό
πουλος, Γραμματική τής 'Ελληνικής Γλώααης συντεθεΐσα είς την άπλ.ήν όμιλον- 
μένην γλώσσαν [...], Τεργέστη 1820· Κ. Βαρδαλάχος, 'II Γραμματική τής ελληνικής 
Γλ,ώσσης. 'Εκ πολλών συνερανισθείσα υπό Κωνσταντίνον Βαρδαλάχον, Έν Όδησ- 
σω, Έν τή τυπογραφία τοϋ τών Ελλήνων έμπορων σχολείου, 1829· βλ. καί την επι
τομή της πού έκδόθηκε το 1834 όταν είχαν έξαντληθεϊ άκόμη καί οί έπανεκδόσεις 
του πρωτοτύπου 'Η κατ’ επιτομήν Γραμματική τής ελληνικής γλώααης ύπό Κων
σταντίνον Βαρδαλ.άχου μετατυπωθεΐσα είς χρήσιν τών μαθητών τοϋ ' Ελληνεμπορι- 
κοϋ σχολείου, ’Οδησσός 1834· (Μ. Παλαιολόγος), Γραμματική τής σημερινής ελ
ληνικής γλώααης, 6.π. Στά ίδια χρόνια οχι γιά εκπαιδευτικούς άπολύτως σκοπούς κυ
κλοφόρησαν στη Μόσχα καί την Πετρούπολη Γραμματική ρωσσικογραικική, [...], 
Μόσχα 1810 (βλ. Γκίνης-Μέξας, άρ. 577) καί Νέοι Διάλογοι Ρωσοικοί και Γραικι- 
κοί [...], Άγ. Πετρούπολη 1826 (Γκίνης-Μέξας, άρ. 896).—’Αρκετά χρόνια πριν, 
το 1799, ό Δημήτριος Βενιέρης τύπωνε μέ τή βοήθεια «τών έν Τριεστίω τίμιων 
ΓΙραγματευτών Ρωμαίων» την ’Επιτομή Γραμματικής εξηγηθεισα είς τήν απλήν 
ρωμαϊκήν διάλεκτον μέ τήν μετάφρασιν είς το ιταλικόν, Καί με τήν προσθήκην Οικια
κού τίνος Λεξικού καί τινων προς οικείους Διαλόγους... Στό εγχείρημά του προχώ
ρησε, δπως σημείωνε στον πρόλογό του, «καί πρός περισσοτέραν ευκολίαν τών ενταύ
θα κατοίκων 'Ομογενών μου». TÒ 1809 τυπωνόταν με έξοδα τού «έν Τεργεστίω ελ
ληνικού Φροντιστηρίου» ή Εισαγωγή είς τήν Γραμματικήν, ήτοι, τά οκτώ μέρη τοϋ 
Λόγον, συντόμως εκτεθέντα πρός εύχερεστέραν χρήσιν τών πρωτόπειρων τής 'Ελλάδος 
φωνής». (Βλ. σχετικά μέ τή Γραμματική αυτή τού ’Ιωάννη Μπαλασσοΰ ή Μπαλάσ- 
ση Άχυρα: ’Όλγα Κατσιαρδή, «'Ο συγγραφέας τής Ανώνυμης Γραμματικής τοϋ 
1809», 'Ο Έρανιστής, 17 (1981), 282-283.)
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Προκόπιο Καρτσιώτη στο εγχειρίδιό του Μαθήματα της γραικικής γλώσ- 
σης ήταν σαφής ό Άσώπιος γιά τή μέθοδο πού θά έπρεπε νά ακολουθη
θεί: «'Ικανή περί τούτου φροντίς έ'γινεν ήδη καί ή ένδεχομένη διόρθ«>σις 
έπεφέρθη. ’Επί τής καθημερινώς γινομένης έκ του Ελληνικού εις το 
Γραικικύν παραφράσεως, λαμβάνονται λέξεις, των οποίων ή σημασία εϊτε 
γνωστή, είτε προσδιορίζεται διά γνωστοτέρας άλλης· καί έν φ έρευνών- 
ται αί διάφοροι έκάστης συνθέσεις, καί έξ αύτής παραγωγαί, ζητούνται οί 
άντιστοιχοϋντες ’Ιταλικοί όροι, ή καί άνάπαλιν όταν οί ’Ιταλικοί είναι 
γνωστότεροι είς τούς νέους" καί άφοΰ άπαξ ύποστηριχθή ώς βάσις ή ση
μασία τίνος λέξεως, γίνεται μεταξύ τής Γραικικής καί Ελληνικής παρά- 
θεσις, καί ούτως έκ του γνωστού είς το άγνωστον, γίνεται όπωσοΰν πρό
οδος επί το σκοπούμενον». Για νά γνωστοποιήσει τά θετικά άποτελέσμα- 
τα τουλάχιστον τής δικής του προσπάθειας, κατέθετε στούς επιτρόπους 
τού κοινοτικού σχολείου σύντομα πονήματα-έκθέσεις των μαθητών του 
τής άνώτερης τάξης.50

Ή διδασκαλία τής γλώσσας προβλημάτιζε καί τον έλληνοδιδάσκαλο 
τού Σεμλίνου Γεώργιο Ζαχαριάδη, πού το 1816 έξέδωσε τή Γραμματικήν 
’Ελληνικήν, ή οποία «θά έπρεπε νά είναι παράλληλα εύχρηστη καί στούς 
σλαβόπαιδες καί τούς γερμανόπαιδες πού φοιτούσαν στο έλληνομουσεΐο 
τού Σεμλίνου».51 Ό Ζαχαριάδης τόσο μέ τή Γραμματική του όσο καί μέ 
το Λεξικόν 'Ρωμαϊκοσλαβωνικόν (1803)52 καί τή μετάφραση στή σλαβο- 
σερβική (slavenoserbski) τών Περί παίδων αγωγής καί τών Γαμικών 
παραγγελμάτων τού Πλουτάρχου καθώς καί τής Παραινέσεως προς Δη
μοτικόν τού ’Ισοκράτη53 θά συνέχιζε ώς ένα βαθμό το συγγραφικό καί δι
δακτικό έργο τού Δημήτριου Δάρβαρι. Ό Δάρβαρις είχε μεταφράσει στή 
σλαβοσερβική, γιά χάρη τών Σέρβων μαθητών του, τή Χρηστοήθεια τού 
Άντ. Βυζαντίου (1786), τόν Πίνακα τον Κέβητος τοϋ Θηβαίου (1799), 
τον Καθρέπτη τών Χριστιανών (1801).54 Μέ τό έργο τους ένίσχυαν θεμε

50. ’Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας τής Τεργέστης, φάκ. 1818, ’Αλληλο
γραφία, χαιρετισμοί 20 περίπου μαθητών τοϋ Άσώπιου προς τούς ’Επιτρόπους, πού 
συνοδεύονται άπό περιλήψεις οί όποιες βασίζονταν στά άλληγορικά μυθολογικά κεί
μενα πού είχαν διδαχθεί.

51. Παπαδριανός, Σεμλίνο, σ. 191-195 καί μάλιστα σ. 193.
52. "Ο.π., σ. 186.
53. "Ο.π., σ. 187-188, τό 1824 συνέγραψε καί Siavenska grammatiha (8.π., 

σ. 195).
54. "Ο.π., σ. 180-185· βλ. καί Despina Loukidou-Mavridou/J. Papadria- 

nos, «Demetrios Darvaris: Sa contribution à l’évolution littéraire bulgare», 
στύν τόμο Πνευματικές καί πολιτιστικές σχέσεις ’Ελλήνων καί Βουλγάρων από τά
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λιακά τις ελληνικές σπουδές στις νοτιοσλαβικές χώρες καί προετοίμαζαν 
την κοινή διδασκαλία Ελλήνων καί Σέρβων σέ σχολεία του Βελιγραδιού, 
Novi Sad, Βέρσατς, Σμεντέροβο, Κραγκούγιεβατς σ’ όλο σχεδόν τον 19ο 
αί. καί προξενούσαν το ενδιαφέρον των Ελλήνων γιά τή μάθηση τής 
σέρβικης.55 Ό ρόλος των ελληνοδιδασκάλων ήταν δύσκολος γιατί μαρτυ- 
ροϋνταν συχνά άντιπαραθέσεις μέ τούς Σέρβους γιά τήν οίκειοποίηση των 
κοινοτικών σχολείων ή άκόμη οί Έλληνόπαιδες έγκατέλειπαν το σχολείο 
τους προκειμένου νά φοιτήσουν σέ γερμανικά σχολεία, δπως στήν περί
πτωση του Σεμλίνου56 κ.ά. ’Εντούτοις συχνά μαρτυρεΐται οτι στά ελλη
νικά σχολεία φοιτούσαν καί Σέρβοι μαθητές, γιά νά πάρουν ανώτερη μόρ
φωση,57 καί ή ελληνική διδασκόταν καί στά σέρβικά σχολεία, δπως τοϋ 
Βελιγραδιού,58 καί γιά το σκοπό αυτό συντάσσονταν καί γραμματικές 
της νέας έλληνικής άκόμη καί μετά τά μέσα του 19ου αί.59 'Η ελληνική 
εξακολουθούσε νά αποτελεί μιά ισχυρή γλώσσα γιά τούς λαούς τής Βαλ
κανικής.

Κοντά στήν ελληνική γλώσσα διδάσκονταν στά σχολεία τής έλληνι
κής Διασποράς απαραίτητα καί οί γλώσσες τού κοινωνικού περίγυρου: Ή 
ιταλική στή σχολή Φλαγγίνη τής Βενετίας,60 61 δπου άπό το 1824 λειτουρ
γούσε ιταλικό καί ελληνικό τμήμα-61 ή ιταλική καί γερμανική στο κοινο-

μέσα τοϋ ΙΕ' εως τά μέσα τοϋ /Θ' al. A' 'Ελληνοβουλγαρικό συμπόσιο, Θεσσαλονί
κη 1980, σ. 213-214.

55. ’Αναλυτικά βλ. στο πρόσφατο βιβλίο τοϋ I. Παπαδριανοϋ, 01 "Ελληνες 
απόδημοι στις γιουγκοσλαβικές χώρες (18ος-20ος al.), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 111- 
136, 140-144.

56. Παπαδριανός, Σεμλίνο, σ. 128, 163-164.
57. Παπαδριανός, ΟΙ "Ελληνες απόδημοι, σ. 119.
58. "Ο.π., σ. 130-132.
59. "Ο.π., σ. 133. ’Ανάλογο ισχυρότερο φαινόμενο επικρατούσε στίς βουλγα

ρόφωνες περιοχές άλλά ή εξέτασή του θά ξεπερνοΰσε τά όρια τοϋ προβληματισμού 
μου. Βλ. τή μελέτη τοϋ Gunnar Hering, «Neofit Rilski in Samokov 1828: Be
mühungen um die Herausgabe einer frühen Fassung seines Griechischbulga
rischen Wörterbuchs», στό Vtori mezdunaroden Kongres po bulgaristika 
(Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Βουλγαρολογίας), Sofija, 23 maj -3 juni 1986 g. Do- 
ladi. 3: Survremenen bulgarski ezik (κύριες (ανακοινώσεις. 3: Σύγχρονη βουλγα
ρική γλώσσα), Σόφια 1987, σ. 48-58, δπου σύντομα καί ή σχετική συζήτηση περί 
το θέμα.

60. ’Αθανάσιος Καραθανάσης, Ή Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, Θεσσα
λονίκη 1975, σ. 192, πού παρατηρεί δτι τά πονήματα των μαθητών στήν ιταλική τόσο 
στον πεζό δσο καί στον έμμετρο λόγο ήταν άψογα.

61. Εύθύμιος Σουλογιάννης, «Ή Σχολή Φλαγγίνη στή Βενετία. Μιά πρώτη 
συμβολή στήν ιστορία της λειτουργίας της (1824-1907)», Δελτίον Ιστορικής καί
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τικύ σχολείο τής Τεργέστης,62 πού μπορούσε νά φιλοξενήσει ώς μαθητές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό του,63 64 εξι τουλάχιστον αυστριακούς ύπηκόους 
(ιταλόφωνους, σλαβόφωνους ή γερμανόφωνους)· ή γερμανική στή Βιέννη· 
ή γερμανική καί ή ούγγρική σέ αρκετά σχολεία τής Διασπορας στήν Ουγ
γαρία-64 ή σέρβική καί συχνά ή γερμανική στά σχολεία στις νοτιοσλαβικές 
χώρες'65 ή ιταλική, ώς γλώσσα τού έμπορίου, καί ή ρωσική στο σχολείο 
τής ’Οδησσού.66 ’Άλλωστε άπύ τούς 150 μαθητές τής Έλληνεμπορικής 
Σχολής τής ’Οδησσού, τύ 1820, πολλοί ήταν «Ρώσσοι, Βλάχοι, Σλάβοι, 
Γάλλοι, ’Ιταλοί καί Γερμανοί», σύμφωνα μέ τον επιστολογράφο τού Έρ
μη τον Λόγιου.67 Οί ξένες γλώσσες ήταν απαραίτητες γιά τήν καθημε
ρινή διαβίωση των μαθητών στο αλλόγλωσσο περιβάλλον άλλα καί άπα- 
ραίτητες γιά τήν επαγγελματική τους άποκατάσταση.

Τύ φαινόμενο τής πολυγλωσσίας στή Διασπορά γίνεται πολυπλοκό- 
τερο άν συνεξετάσουμε καί τύ γλωσσικό προσανατολισμό τών Βλάχων τής 
νότιας Βαλκανικής πού μετακινούνταν προς βορρά. Στή Διασπορά βρί
σκονται γιά πρώτη φορά σέ έπαφή μέ πληθυσμούς σέ διάσπαρτες πόλεις 
τής Ουγγαρίας, τής Τρανσυλβανίας, τού Βανάτου τού Τέμεσβαρ πού μι
λούν γλώσσα συγγενή μέ τή δική τους, δέν αισθάνονται γλωσσικά απο
μονωμένοι, επηρεάζονται άπύ τά μηνύματα τού ύστερου Διαφωτισμού καί 
τού πρώιμου ρομαντισμού καί συνειδητοποιούν τήν άνάγκη νά συστημα
τοποιήσουν τήν προφορική ώς τότε γλώσσα τους. Στούς παράγοντες άλ
λωστε τής αξίας καί τού σεβασμού (prestige) μιας γλώσσας, σύμφωνα μέ 
τήν κοινωνική γλωσσολογία,68 ανάγεται καί ή προσπάθεια εκείνων πού 
τήν ομιλούν νά τής δώσουν μια γραπτή μορφή καί νά προχωρήσουν στή 
συστηματοποίησή της.

’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, 26 (1983), 210-213, καί κυρίως 219,252,257.
62. Κατσιαρδή-Hering, Παροικία Τεργέστης, σ. 295.
63. "Ο.π., σ. 285-286.
64. Γιά το σχολείο στήν Πέστη βλ. Odön Fiives, «A Pesti Görögök iskolâi», 

Különlenyomat as antik Tanulmânyok 1972, évi XIX / 1. Szâmâbôl, Βουδα
πέστη 1973, σ. 98-103. Τοϋ ’ίδιου, «A Pesti Görög-Romän Iskolâk», Különlen
yomat a Magyar Pedagogia 1971, évi 1-2. Szamaból, Βουδαπέστη 1971, σ. 
134-138.

65. Παπαδριανός, Σεμλίνο, σ. 128' βλ. καί Παπαδριανός, Οί "Ελληνες άπόδη- 
μοι, σποραδικά στο κεφ. γιά τήν εκπαίδευση.

66. 'Ερμής δ Λόγιος, 9 (1818), 194. Βλ. επίσης 'Ερμής ό Λόγιος, 7, Πα
ράρτημα εις τον Α' άρ. τοϋ ’Ιανουάριου α! 1817, καθώς καί τ. 10 (1820), 205-206, 
612-622.

67. 'Ερμής ό Λόγιος, Γ (1820), 205-206· βλ. καί σ. 620.
68. Kremnitz, ό.π., σ. 76 κ.έ.
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Κάτω άπ’ αυτό το πρίσμα πρέπει νά έξετάσουμε τ'ις προσπάθειες 
των βλαχόφωνων του τέλους του 18ου καί των άρχών του 19ου αί. νά σχη
ματίσουν γραπτό άλφάβητο καί γραμματική στην όμιλούμενη μόνο, ώς 
τότε, γλώσσα τους. Το πρόβλημα είναι άρκετά πολύπλοκο καί δεν θά εξε
ταστούν έδώ, όπως είναι φυσικό, όλες οί πτυχές του. "Ως τα τέλη του 18ου 
αί. οί προσπάθειες γιά τή γραφή τής βλάχικης γλώσσας, πού άποτυπώ- 
νονται τόσο στά λεξικά πού συντάχθηκαν στή Μοσχόπολη69 όσο καί στο 
βλάχικο αλφαβητάριο (ΝέαΠαιδαγωγία) του Κωνσταντίνου Ούκούτα,πρω- 
τοπαπα στον ορθόδοξο ναό τοΰ Πόζναν (Pozen) τής Πρωσίας πού τυπώ
θηκε στή Βιέννη το 1797, καί απευθύνεται κυρίως στούς βλαχόφωνους τής 
Κεντρικής καί ’Ανατολικής Εύρώπης,70 δημιουργούσαν βλαχική γραφή μέ 
βάση το ελληνικό άλφάβητο. 'Ο Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή όμως, δάσκαλος 
τής άπλοελληνικής στο έλληνικύ σχολείο τής Βιέννης, συνέταξε καί δημο
σίευσε, το 1813, τήν πρώτη Γραμματικήν Ρωμανικήν ήτοι Μακεδονο- 
βλαχικήν,71 επιχειρώντας τή μεταγραφή τής άρωμουνικής μέ βάση το λα
τινικό άλφάβητο, το όποιο άκολουθοΰσαν όλες οί λατινογενείς γλώσσες, 
όπως υποστήριζε. Είναι θεμιτό νά διακρίνουμε έδώ δύο διαφορετικές τά

69. Βλ. Μίλτος Γαρίδης, «'Ο μητροπολίτης Παισιος καί ή βλάχικη επιγραφή 
τοϋ Κλεινοβοϋ: άλφάβητο καί έθνικό πρόβλημα», Τά ’Ιστορικά, τ. 2, τχ. 3 (1985), 
191-192- πρόκειται για τίς πληροφορίες σχετικά μέ (α) τό Λεξικόν 'Ελληνικόν 'Α- 
πλοϋν και Βλαχικόν και ’Αλβανιτικόν τοϋ Θεόδωρου ’Αναστάσιου Καβαλλιώτη, πού 
όμως ό Max Demeter Peyfuss, στή μονογραφία του γιά τήν τυπογραφία τής Μο- 
σχόπολης Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769. Buchdruck und Heili- 
genverehrung im Erzbistum Achrida, Βιέννη-Κολωνία 1989, σ. 52 άπέδειξε ότι 
δεν παρήχθη στό τυπογραφείο τής Μοσχόπολης καί (β) τό [...] Λεξικόν Τετράγλωσ
σον τής άπλής Ρωμαϊκής, τής εν Μοισία βλάχικης, τής Βουλγαρικής καί τής ’Αλβα
νικής τοϋ Δανιήλ Μοσχοπολίτη, πού όμως τυπώθηκε μόλις τό 1802. Βλ. έπίσης τήν 
πρόσφατη άξιόλογη μελέτη τής ’Αγγελικής Κωνσταντακοπούλου, Ή έλ,ληνική γλώσ
σα στά Βαλκάνια (1750-1850), Τό τετράγλωσσο λεξικό τοϋ Δανιήλ Μοσχοπολίτη, 
’Ιωάννινα 1988, όπου εκτενής άνάλυση τοΰ προβλήματος τής έλληνικής γλώσσας καί 
τής βλαχικής εθνικής συνείδησης.

70. Νέα Παιδαγωγία, ήτοι Άλψαβητάριον Εύκολων τοϋ μαθεΐν τά νέα παιδία 
τά ρωμανοβλαχικά γράμματα ε’ις κοινήν χρήσιν των Ρωμανοβλάχων. Νυν πρώτον 
Σννετέθη καί εδιορθώθη παρά τοϋ αίδεσιμωτάτου εν ιερεϋσιν Κυρίου Κυρίου Κων
σταντίνου τον Ονκοϋτα, Μοσχοπολίτου, Χαρτοφύλακας καί πρωτοπαπά έν τή Ποσ- 
νάνια τής μεσημβρινής Προυσίας [...], Βιέννη 1797. Εύχαριστώ θερμά τον καθηγητή 
κ. Max Demeter Peyfuss πού έθεσε στή διάθεσή μου φωτοτυπία τοΰ σπάνιου αύτοΰ 
εντύπου.

71. Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή, Γραμματική Ρωμανική, ήτοι Μακεδονοβλαχική. 
Σχεδιασθείσα καί πρώτον εις φως άναχθεϊσα ύπό Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή διδασκάλου 
τής ενταύθα άπλοελληνικής Σχολής, Βιέννη 1813.
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σεις προς τή συνειδητοποίηση τής έθνικής ιδιαιτερότητας; Μήπως στην 
πρώτη προσανατολίζονταν Βλάχοι προσδεδεμένοι περισσότερο στο όραμα 
του έλληνικοΰ πολιτισμού καί τής παράδοσης καί άπύ τή δεύτερη, πού 
υλοποιείται στίς άρχές του 19ου αί., φαίνεται νά έχει ωριμάσει ή έπίδρα- 
ση άπο το ρεύμα Διαφωτισμού πού επικρατούσε στη Βλαχία καί την Τραν
συλβανία;72 'Ο πρόλογος τού Μποϊατζή είναι άρκετά εύγλωττος: «’Εν
τεύθεν ή ευχή τού νά έχη δλος ό κόσμος μίαν γλώσσαν είναι τόσον εσφαλ
μένη άπο μέρους τής ώφελείας, δσον άνόητος άπο μέρους τού νά βαλθή είς 
πράξιν». 'Η θέση αύτη μπορεί ύστερα άπύ την πρόοδο τής κοινωνικής 
γλωσσολογίας στον τομέα τής πολυγλωσσίας νά θεμελιωθεί ριζικά. «Ή 
παλιά φράση», γράφει στην αρχή τού βιβλίου του ό Mario Wandruszka 
γιά τή Mehrsprachigkeit des Menschen, «'ό άνθρωπος είναι το ον πού 
έχει γλώσσα’ πρέπει στήν πραγματικότητα νά λέγεται 'ό άνθρωπος είναι 
το όν πού μαθαίνει πολλές γλώσσες’))73 καί τήν πολυγλωσσία κατέχει ήδη 
μέσα άπο τίς διαφοροποιήσεις στήν ϊδια τή μητρική του γλώσσα, στον 
κοινωνικό του περίγυρο, στίς βιωματικές μετακινήσεις του. Καί γιά νά 
μη διακόψουμε το διάλογο μέ τον Μποϊατζή: «'Όθεν ό Βλάχος», συνεχί
ζει στον πρόλογο τής Γραμματικής του, «μακρύν άπύ το νά έντραπή τήν 
γλώσσαν του, θέλει τήν νομίζει μάλιστα καί καύχημά του καί δταν αύτύς 
στολίση το πνεύμα του, θέλει τώ ακολουθήσει προθύμως, ούτως εΐπεϊν, 
καί ή γλώσσα του προθυμότερου πάρα άλλαι τινές». ’Απαντούσε ΐσως 
έτσι στούς ισχυρισμούς τού Νεόφυτου Δούκα «εις το περί γλώσσης τής

72. Γαρίδης, ο.π., σ. 193-194. Ό Max Demeter Peufuss, Die Aromunische 
Frage. Ihre Entwicklung von den Ursprüngen bis zum Frieden von Bukarest 
(1913) und die Haltung Oslerreich-Ungarns, Βιέννη 1974, σ. 27-28 θεωρεί τήν 
προσπάθεια τοϋ Μποϊατζή ώς σαφή ένδειξη έθνικής συνειδητοποίησης των Βλάχων. 
TÒ πρόβλημα νομίζω παραμένει άνοιχτό στήν έρευνα καί πρέπει νά τύ έξετάσουμε 
καί μέσα άπο τά πολλαπλά έρωτήματα πού άναφύονται άπο τίς ποικίλες μετακινήσεις 
καί κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαμόρφωσης των παροίκων Βλάχων καί άλλων 
στη Βαλκανική καί τήν Κεντρική Εύρώπη. Μιά προσπάθεια περαιτέρω μεθοδολογι
κής προσέγγισης τοϋ θέματος βλ. Gunnar Hering, «Der Konflikt zwischen Grie
chen und Walachen in der Pester Orthodoxen Gemeinde», στο Dimensionen 
griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias zum 
65. Geburtstag (hrsg. von Gunnar Hering), Φραγκφούρτη 1993, σ. 145-160 καί 
κυρίως σ. 154-160. Τά συμπεράσματα επίσης καί οί προτάσεις εργασίας πού έχει 
διατυπώσει ό Miroslav Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den 
kleiner Völkern Europas, Πράγα 1968, κυρίως μελετώντας τύ τσέχικο παράδειγμα 
καί άλλα μικρών λαών τής Κεντρικής Εύρώπης θά ήταν ευκταίο νά χρησιμοποιηθούν 
καί γιά τό φαινόμενο τών Βλάχων.

73. Mario Wandruszka, Die Mehrsprachigkeit des Menschen, Μόναχο 
1979, σ. 13.
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Βλάχικης ταύτης της ρυπαρας και άθλιας».74 Ή έλληνική, ανώτερη κοι
νωνική γλώσσα, στούς χώρους προέλευσης των Άρωμούνων της νότιας 
Βαλκανικής, είχε άρχίσει νά χάνει σέ κύρος επιβολής στούς χώρους τής 
Διασποράς. Τή θέση της έπαιρναν οί άλλες γλώσσες του περιβάλλοντος 
καί προπάντων ή γερμανική ως γλώσσα τής κοινωνικής καί επαγγελματι
κής καταξίωσης. 'Η υποχώρηση αυτή συνέβαλε ώστε μεγάλη μερίδα 
βλαχόφωνων νά συνειδητοποιούν πιο εύκολα τήν άξια τής γλώσσας τους 
καί ΐσως το ένδιαφέρον αυτό γιά τή γλώσσα τους νά διευκόλυνε καί νά 
προβληματίζονται, ορισμένοι τουλάχιστον, γιά τήν έθνική τους ιδιαιτερό
τητα. Εντούτοις έκδηλωνόταν παράλληλα καί ή προσπάθεια άλλων Βλά
χων, δπως τού Δημήτριου Δάρβαρι, όχι μόνο νά συγκρατήσουν τούς βλα- 
χόφωνους στήν ομάδα έκείνη πού θά εξακολουθούσε καί νά χρησιμοποιεί 
τά ελληνικά καί νά προσανατολίζεται στον έλληνικύ πολιτισμό, άλλά καί 
νά τούς εξελληνίσουν.

Τά έργα τού Δημήτριου Δάρβαρι, πού δημοσιεύτηκαν στή Βιέννη 
κατά τά έτη 1785-1829, εντάσσονται στο πολλαπλό ένδιαφέρον τού λόγιου 
νά συμβάλει στή διαπαιδαγώγηση των νεαρών Ελλήνων άλλά καί νά κα
ταστήσει προσιτή τήν έλληνική γλώσσα καί γραφή στούς «ομογενείς» 
του, όπως συχνά γράφει στούς προλόγους του, έννοώντας τούς Βλάχους.

Το «πρόγραμμά» του ξεκίνησε με τήν Εισαγωγήν είς τήν ελληνικήν 
γλώσσαν (1798)75 καί συνέχισε με το 'Εκλογάριον είς χρήσιν των πρωτό
πειρων τής 'Απλής Διαλέκτου (1804),76 τή Γραμματικήν απλοελληνικήν 
[...] εις χρήσιν των ομογενών νέων (1806),77 τούς Διαλόγους γραικογερ- 
μανικούς χάριν των μικρών παιδιών τών εν τή επικράτεια τοϋ Καίσαρος 
παροικονντων ομογενών (1806),78 το 'Ελληνικόν ’Αλφαβητάριον [...]

74. Βλ. τήν εισαγωγή τοϋ Νεόφυτου Δούκα στο Μαξίμον Τυρίον Λόγοι Τεσ
σαράκοντα καί είς, έπεξεργασθέντες καί εκδοθέντες παρά Νεοφύτου Δούκα, Βιέννη 
1810, σ. λγ'.

75. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Εισαγωγή είς τήν ελληνικήν γλώσσαν. Περιέχου- 
σα διαφόρους Ελληνικούς Διαλόγους πάνυ ωφελίμους εις τρεις εκατοντάδας διηρη- 
μένους, συναρμοσθείσα παρά Δημ. Ν. Δαρβάρεως τοϋ εκ Κλεισούρας τής Μακεδονίας 
προς χρήσιν τών πρωτόπειρων τής 'Ελλάδος φωνής [...], Βιέννη 1798.

76. Τοϋ ίδιου, ’Εκλογάριον Γραικικόν είς χρήσιν τών πρωτόπειρων τής 'Απλής 
Διαλέκτου συλλεχθέν υπό [...], Βιέννη 1804.

77. Τοϋ ’ίδιου, Γραμματική 'Απλοελληνική αχεδιασθεϊσα υπό Δημ. Ν. Δαρβά- 
ρεως είς χρήσιν τών όμογενών νέων [...], Βιέννη 1806.

78. Τοϋ Ιδιου, Διάλογοι γραικογερμανικοί χάριν τών μικρών παιδιών τών εν τή 
επικράτεια τοϋ Καίσαρος παροικονντων ομογενών εκδοθέντες προς εύκολωτέραν 
μάθηαιν καί κατάληψιν τής κοινής τών Γραικών διαλέκτου, υπό Δημητρίου Ν. Δ αρ
βάρεως [...], Βιέννη 1809.
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προς χρήσιν τών κοινών Σχολείων τον Γένους» (1816),79 ενώ παράλληλα 
συνέτασσε καί έξέδιδε Κατηχήσεις (Μικρά καί Μεγάλη),80 Χειραγωγίαν 
εις την καλοκαγαθίαν, ήτοι εγχειρίδιον εις άνάγνωσιν τοις σπονδάζουσι 
νεανίσκοις των Ρωμαίων και Βλάχων (1791)81 κ.ά. Καταγόμενος άπο 
την Κλεισούρα τής Μακεδονίας, δάσκαλος Έλληνοπαίδων, Σέρβων καί 
Βλάχων στο Σεμλίνο καί. τη Βιέννη,82 πολύγλωσσος ό ’ίδιος83 διαπίστωσε 
έγκαιρα τίς ελλείψεις στή γνώση τής ελληνικής τόσο άπο την πλευρά των 
Γραικών δσο καί άπο την πλευρά τών Βλάχων, τούς οποίους επιθυμούσε 
να συγκρατήσει ή νά μυήσει στή γραπτή έλληνική γλώσσα καί τον ελλη
νικό πολιτισμό καί νά τούς δώσει τά απαραίτητα έφόδια γραφής καί σύν
ταξης. Στο προοίμιό του στή Γραμματικήν 'Απλοελληνικήν έγραφε μετα
ξύ άλλων: «Αυτή ή Γραμματική λοιπόν είναι κυρίως καί καθ’ αυτό διω- 
ρισμένη διά τούς ομογενείς μου, είς τούς οποίους ή κοινή τών Γραικών 
διάλεκτος είναι άναγκαία καί άπαραίτητος: διότι χρειάζονται αυτήν ά- 
φεύκτως καί διά τήν επιμιξίαν μετά τών Γραικών, καί διά τήν διδασκα
λίαν τής πίστεως, καί διά τήν σπουδήν τών Γραμμάτων καί διά τήν εμπο
ρίαν. Επειδή διά ταύτης τής γλώσσης, ώς είναι πασίδηλον καί σπουδά- 
ζουσι καί έκτελοΰσι πάσας τάς δουλείας των καί ύποθέσεις, τήν οποίαν 
διά νά τήν μανθάνωσι καλώς καί εντελώς έχουσι χρείαν πάντως μιας απλής 
Γραμματικής. / Έμπορε! δέ αίΐτη νά είναι χρήσιμος καί είς τούς Γραικούς 
νέους: διότι δεν θέλουν γένη βέβαια δλοι σπουδαίοι, [...] άλλ’ άλλοι πραγ- 
ματευταί, [...] άλλοι άλλου τίνος έπαγγέλματος ή έπιτηδεύματος [...]».

’Ακόμη πιο έντονα διατύπωνε τίς άνησυχίες του στο προοίμιο τών 
Γραικογερμανικών Διαλόγων του (1809), «'Η κοινή τών Γραικών διά
λεκτος είναι ξένη είς τά παιδία τών έν τή τού Καίσαρος επικράτεια παροι- 
κούντων ομογενών, καί πρέπει νά τήν μάθωσι διά τής εγχωρίου φωνής

79. Δημ. Ν. Δάρβαρις, Ελληνικόν Άλφαβητάριον, μετ' άκριβοϋς καί σύντο
μον μεθόδου πλήρες τών πράς τήν ορθήν άνάγνωσιν άναγκαίων [...], Βιέννη 1816" 
πρβλ. καί τοϋ ίδιου, Πρωτοπειρία απλοελληνική χάριν τών μικρών παιδιών φιλοπο- 
νηθεϊσα ύπό Δημ. Ν. Ααρβάρεως [...], Βιέννη 1818.

80. Γιά τίς έκδόσεις τών Κατηχήσεων τοϋ Δ. Δώρβαρι βλ. Λαδάς Χατζηδήμος, 
Έλληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1791-1795, ’Αθήνα 1970, σ. 67-69, άρ. 22. Συ
χνά στους τίτλους αναγραφόταν: «Είς χρήσιν τών τής ανατολικής ’Εκκλησίας τέκνων 
Γραικών τε καί Βλάχων».

81. Δημ. Ν. Δάρβαρις, Χειραγωγία είς τήν καλοκαγαθίαν, ήτοι εγχειρίδιον είς 
άνάγνωσιν τοΐς σπονδάζουσι νεανίσκοις τών Ρωμαίων και Βλάχων, Βιέννη 1791.

82. Παπαδριανός, Σεμλίνο, σ. 123 κ.έ.
83. Γνώριζε πλήν τής έλληνικής, άρωμουνικής, τή γερμανική, σέρβική καί 

άλλες σλαβικές γλώσσες.
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[...]. "Οθεν πολλάκις έστοχάσθην, ότι καλόν νά γένη μία Συλλογή διαλό
γων γραικογερμανικών διά τά παιδία των ομοφύλων προς εύκολωτέραν 
μάθησιν τής πατρίου αυτών γλώσσης».84 Πάτριο γλώσσα θεωρούσε καί 
γιά τούς «Γραικούς» καί γιά τούς «Βλάχους» την ελληνική καί το πρό
γραμμά του γιά τήν ένίσχυσή της συνειδητά υπηρετούσε. Γιά τον Δάρ- 
βαρι καί γιά πολλούς βλαχόφωνους άλλωστε εξακολουθούσε καί στή Δια- 
σπορά ή ελληνική νά κατέχει τήν κοινωνική άξια πού γιά τούς γεννημέ
νους στίς οθωμανικές περιοχές ήταν γεγονός έν πολλοΐς αύτονόητο. 'Η 
έλληνική ήταν, μετά τή γερμανική ή ούγγρική ή σέρβική τού νέου κοινω
νικού περιβάλλοντος όπου ζοΰσαν οί πάροικοι, ή κατεξοχήν «κυρίαρχη» 
καί σεβαστή.

Κλείνοντας το μικρό αυτό πόνημα θά τολμούσα νά έλπίζω ότι οί 
σκέψεις πού εδώ διατυπώθηκαν δεν αποτελούν παρά τίς πρώτες προτάσεις 
γιά περαιτέρω έ'ρευνα τού πολύπλοκου φαινομένου τής πολυγλωσσίας. 
"Οταν ή μελέτη τών κειμένων Γραμματικής τών βαλκανικών λαών τής 
εποχής τού Διαφωτισμού ή τών «Άναγεννήσεών» τους προχωρήσει συγ
κριτικά καί μέ γλωσσολογικές μεθόδους, όταν έρμηνευθοΰν τά περιεχόμενα 
τών λεξικών,85 διαλόγων, άνθολογίων κλπ. καί άποκτήσουμε μελέτες γιά 
τήν κοινωνικοοικονομική διαβίωση / συμβίωση / συνύπαρξη τών άλλοε- 
θνών παροίκων, τότε οί γνώσεις μας γιά τή δημιουργία τής πολυγλωσ
σίας καί γιά τήν προετοιμασία τών εθνικών ιδιαιτεροτήτων ίσως νά εμ
πλουτιστούν αποτελεσματικότερα.

84. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Διάλογοι γραικογερμανικοί, σ. 3.
85. Βλ. τήν υποδειγματική άνάλυση τοϋ Τετράγλωσσου Λεξικού τοϋ Δανιήλ 

Μοσχοπολίτη άπό τήν Κωνσταντακοπούλου, ό'.π., σ. 66 κ.έ.
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Ό Ε. Α. Σοφοκλής καί ή πρώτη νεοελληνική 
«Χρηστομάθεια» στις Η.ILA.

ΣτΙς 18 Δεκεμβρίου του 1883 διαβάζουμε την αναγγελία του θανάτου του 
Εύαγγελινοϋ Άποστολίδη Σοφοκλή στην έφημερίδα Τάιμς της Νέας 
Ύόρκης.* 1 Στο σύντομο βιογραφικό σημείωμα πού δημοσιεύεται συνοψί
ζονται αρκετές πληροφορίες πού θά άξιζε, νομίζω, νά τ'ις δούμε άναλυτι- 
κότερα. Καί πρώτα το δνομα: παππούς του ό Εύαγγελινός, προεστός στη 
γενέτειρά του- πατέρας του ό ’Απόστολος- καί «μικρός Σοφοκλής», τό 
ονομα μέ τό όποιο άποκαλοΰσε ό ’Άνθιμος Γαζής τον μαθητή του στη 
Σχολή Μηλεών, τονίζοντας προφανώς τα πνευματικά του χαρίσματα. Μια 
προσωνυμία πού άνάγεται στην περίοδο 1820 μέ 1821, όταν δηλαδή ό 
Εύαγγελινός Άποστολίδης έπέστρεψε άπό τό Κάιρο, όπου σπούδαζε τά 
ελληνικά γράμματα κοντά στόν άδελφό τού πατέρα του, Κωνστάντιο τόν 
Σιναΐτη, ό όποιος ήταν έγκατεστημένος σέ μετόχι Μονής τού Σινά (στή 
Τζουβανία τού Κα'ίρου). Ή έ'κρηξη τής έλληνικής επανάστασης καί τό 
κλείσιμο τού σχολείου στίς Μηλιές ύποχρέωσαν τόν Εύαγγελινό Άποστο- 
λίδη νά επιστρέφει στό Κάιρο, αύτή τή φορά ως βιβλιοθηκάριος τής μονα
στηριακής βιβλιοθήκης. Έκεΐ, έκτος άπό τίς ελληνικές σπουδές, ασχολήθη
κε μέ τήν εκμάθηση τής έβραϊκής καί τής άραβικής γλώσσας. Ό θάνατος 
όμως τού Κωνστάντιου τόν υποχρέωσε νά επιστρέφει στήν Ελλάδα τό 
1826. Συνέχισε τίς σπουδές του κοντά στόν Άνθιμο Γαζή, αυτή τή φορά 
στή Σύρο, όπου καί συναντήθηκε γιά πρώτη φορά μέ τόν Αμερικανό ιερα
πόστολο J osiah Brewer, ό όποιος έγινε καί ή αιτία νά βρεθεί ό Εύαγγελι-

Ή ερευνητική μου ένασχόληση μέ τόν E. Α. Σοφοκλή ξεκίνησε άπό τήν άρχική 
ύπόδειξη καί παρότρυνση τοϋ Γ. Π. Σαββίδη. Ευχαριστίες οφείλω στον Φίλιππο Ή
λιου καί τόν ’Αλέξη Πολίτη γιά τή βιβλιογραφική συνεισφορά τους στή συγκεκριμένη 
έρευνα, δπως καί γιά τήν πολύμορφη συμβολή τους στή διαμόρφωση των έρευνητικών 
μου ένδιαφερόντων.

1. «Evangelinus Apostolides Sophocles, Professor of Ancient Byzantine, 
and Modern Greek at Harvard University, died yesterday morning at his 
room in Hohworthy Hall in that institution. Prof. Sophocles had been con
nected with Harvard since 1842, and was successively tutor, Assistant Pro
fessor, and Professor. He held the latter position since 1860 [...], New York 
Times (18.12.1883), 5.
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νός ’ Αποστολίδης Σοφοκλής στην ’Αμερική. 'Η γνωριμία έγινε το 1827 στο 
σπίτι του Γαζή, δπου ό Σοφοκλής ζοΰσε ύπό την προστασία του. Την έπό- 
μενη χρονιά συνταξιδέυσαν, καί οΐ τρεις, προς την Αίγινα. Σ’ αυτό το τα
ξίδι ό Brewer πρότεινε στον νεαρό Σοφοκλή νά τον ακολουθήσει στην ’Α
μερική γιά σπουδές. ’Έτσι, καί μέ τη συγκατάθεση του Γαζή, το 1828 
έφυγε γιά την ’Αμερική μέσω Σμύρνης. Ό νεαρός Πηλιορίτης άπό τήν 
Τσαγκαράδα,2 γεννημένος γύρω στα 1807,3 έφτασε το 1829 στις Η.Π.Α. 
πού έμελλε νά μεταβληθοϋν σέ δεύτερη πατρίδα του.4

Τά πρώτα χρόνια του Σοφοκλή στήν ’Αμερική, άπο το 1829 έως το 
1836, υποθέτουμε δτι ήταν αρκετά δύσκολα. Παρά τά έξαιρετικά του 
προσόντα μετακινείται άπο το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο άλλο. Δεν 
φαίνεται νά μπορεί νά ένταχθεΐ στό έκπαιδευτικό τους σύστημα καί επι
θυμεί νά έπιστρέψει στήν Ελλάδα. ’Από τήν ’Ακαδημία τοϋ Monson, 
δπου ξεκίνησε το 1829 γιά τά προκαταρκτικά μαθήματα άγγλικών καί 
λατινικών, μετεγγράφεται ώς πρωτοετής στό κολέγιο του Amherst, αλ
λά άποχωρεί προτού κάν τελειώσει το πρώτο έτος. Διορίζεται δάσκαλος 
τών έλληνικών στό ’Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών Mount Pleasant, 
δπου διδάσκει γιά ένα χρόνο καί φεύγει πάλι. Έν συνεχεία τον συναντάμε 
δάσκαλο τών μαθηματικών σέ γυμνάσιο στό Hartford τού Κονέκτικατ· 
συγχρόνως παραδίδει ιδιωτικά μαθήματα έλληνικών. ’Αποφασίζει νά εγκα
τασταθεί οριστικά στό New Haven, στή Νέα Χαβάνα, δπως χαρακτη
ριστικά γράφει σέ γράμμα του, μετά άπό μάλλον άποτυχημένη προσπά
θεια νά βρει δουλειά στήν Ελλάδα. ’Ίσως αύτή είναι καί ή αιτία πού εκ
φράζει, κατά καιρούς, σέ κείμενά του (εισαγωγές καί σχόλια σέ εκδόσεις 
βιβλίων του) τήν άντιπάθειά του στή Βαυαροκρατία.

Τό 1837, τή χρονιά δηλαδή πού έγκαθίσταται στό New Haven, 
άποκτά καί τό πρώτο του έπίτιμο δίπλωμα άπό τό Yale (: Master of 
Arts) καί έν συνεχεία άναλαμβάνει καθήκοντα δασκάλου τών Νέων Έλ-

2. Καί δχι Tzandarada, δπως γράφει τό σημείωμα τών Times, δ.π.
3. Ή άβεβαιότητα τήν οποία εκφράζω γιά τή χρονολογία γέννησής του ένι- 

σχύεται καί άπό τήν επίμονη άρνηση τοϋ ’ίδιου νά δώσει άκριβέστερες πληροφορίες 
δχι μόνο γι’ αύτό τό ζήτημα αλλά καί γενικότερα γιά ζητήματα πού σχετίζονται μέ 
τήν καταγωγή του καί τή ζωή του.

4. Σύντομη βιογραφική άναφορά κάνει καί ό Γιώργος Θεοτοκάς στό βιβλίο του 
Δοκίμιο γιά την ’Αμερική, ’Αθήνα [1954], σ. 216-217. «Στον 19ο αιώνα, μερικοί 
Έλληνες ξεχώρισαν στήν άμερικανική ζωή. Παράδειγμα ό φιλόλογος Εύαγγελινός 
’Αποστολίδης, γνωστός μέ τό δνομα Σοφοκλής, μαθητής τοϋ ’Ανθίμου Γαζή, καθη
γητής στό πανεπιστήμιο Harvard, περισπούδαστος έλληνιστής μέ κύρος μεγάλο 
στόν καιρό του».
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ληνικών στό ’ίδιο πανεπιστήμιο. Τότε ή σταδιοδρομία του φαίνεται ν’ αλ
λάζει μορφή. ’Αρχίζει νά συγγράφει, καί το ΚοιναΙ φράσεις καί Ιδιώματα 
της νεωτέρας ελληνικής διαλέκτου. ’Εν Νέω Λιμένι (τής Κοννεκτικουτ) 
έκδίδεται το 1837 άνωνύμως. Το 1838 εκδίδει ενα άπό τά πιο έπιτυχημένα 
του βιβλία, τήν 'Ελληνική Γραμματική προς χρήσιν των διδασκόμενων,5 
πού για τριάντα τουλάχιστον χρόνια κυκλοφόρησε σέ άλλεπάλληλες έκ- 
δόσεις καί επί δεκαετίες θεωρήθηκε ώς ή καλύτερη γραμματική τής άρ- 
χαίας ελληνικής γλώσσας πού υπήρχε στήν ’Αμερική. Το 1839 εκδίδει, το 
βιβλίο Πρώτα μαθήματα 'Ελληνικών.6 Αύτά τά δύο βιβλία έγιναν ή άφορ- 
μή νά γνωρισθεΐ μέ τον C. G. Felton,7 καθηγητή στο Harvard (Eliot 
Chair) εκείνη τήν εποχή, ό όποιος μάλιστα, το 1840, έξέδωσε ενα άναγνω- 
στικύ στηριγμένο στήν 'Ελληνική Γραμματική [...] του.8

Ό Σοφοκλής δίδαξε στο Yale γιά μικρό χρονικό διάστημα καί άπό 
το φθινόπωρο του 1839 βρισκόταν στο Cambridge, δπου είναι πιθανό 
δτι συνεργάστηκε μέ τόν Felton γιά τή συγγραφή τού βιβλίου του. Το 
βέβαιο είναι δτι τό 1840 γράφει στόν φίλο του Brace, τόν έλληνιστή του 
Yale, πού είχε φροντίσει νά του βρει δουλειά έκεΐ: «Σέ ευχαριστώ δτι 
έπάσχισες νά μ’ ευρης καμμίαν θέσιν, σέ παρακαλώ δμως νά μήν πειράζε- 
σαι εις τό εξής, επειδή κ’ εγώ κατά τό παρόν είμαι ένασχολημένος έδώ. 
Καί πρώτον μέν διδάσκω τέσσαρας ώρας τήν ήμέραν εις τά σχολεία τού 
French καί του Σκέννερ (Skinner), τών γνωστών σου (ή τουλάχιστον, 
τούς οποίους είδες πολλαΐς φοραϊς εις τούς δρόμους τής Νέας Χαβάνας 
καί είς άλλα μέρη), καί δεύτερον παραδίδω μαθήματα διάφορα εις δύο ξύ
λα άπελέκητα ή squasheads (κατά τόν Πλάτωνα), τά όποια μέ βασανί
ζουν άνελεήμονα δύο ώρας τήν ήμέραν καί μ’ δλα τοϋτα (ή, αν θέλης νά 
Άττικίζης καί έν ταυτώ νά βαρβαρίζης, ταϋτα), μόλις κερδίζω 16 τάλλα- 
ρα τήν έβδομάδα- ας είναι δά, κι αύτό καλό. Κάλλιον νά ’χη κανείς παρά 
νά μήν έ'χη, κατά τήν παροιμίαν».9

5. A Greek Grammar for the Use of Learners (Hartford), 1838.
6. First Lessons in Greek (Hartford), 1839.
7. Γιά τόν C. G. Felton καί τή σχέση του μέ τήν ελληνική παιδεία άλλά καί τήν 

'Ελλάδα γενικότερα επιφυλάσσομαι νά άναπτύξω διεξοδικότερα το θέμα σέ άλλη με
λέτη μου· γιά στοιχεία τής βιογραφίας του βλ. ’Εθνική Βιβλιοθήκη, 4 (1868), 33 κ.έ.

8. A Greek reader for the use of Schools. Adapted Particularly to the 
Greek Grammar of E. A. Sophocles (Hartford), 1840.

9. Βλ. Γεωργίου Xp. Σούλη, «Εύαγγελινός Άποστολίδης Σοφοκλής», ’Αθήνα, 
56 (1952), 131" άλλά καί γιά γενικότερα θέματα πού θέτει ή παρουσία καί ή σημασία 
τοϋ E. Α. Σοφοκλή, ή προσέγγιση τοΰ Γεωργίου Σούλη παραμένει πολύτιμη. Βλ. 
στον σχετικά πιο προσιτό τόμο Γεώργιος Σονλης 1927-1966, 'Ιστορικά Μελετήμα-
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Tò 1841 ό Σοφοκλής εκδίδει το βιβλίο του ’Ασκήσεις και Κλεϊς 
'Ελληνικών μετά αγγλικόν κα'ι ελληνικού λεξιλογίου10 καί αμέσως ξεκίνα 
τή σύνταξη τής Νεοελληνικής Γραμματικής του μέ την προτροπή τοΰ 
Felton, καθώς φαίνεται νά είχε άρχίσει κάποιος σχεδιασμός στο Harvard 
για τή συστηματική εισαγωγή τής διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών.

Το 1842 κυκλοφορεί το βιβλίο του Γραμματική τής Ρωμέικης γλώσ
σας, συνοδευόμενη από Χρηστομάθεια μετά λεξιλογίου.11 Τήν ίδια χρονιά 
διορίζεται δάσκαλος τής ελληνικής γλώσσας στο Harvard καί μένει σέ 
αυτή τή θέση ώς το 1845. Έκ παραλλήλου έκδίδει το 1843 το βιβλίο του: 
Μαθήματα Ελληνικών για αρχαρίους12 καί το 1844 τον Κατάλογο ρημά
των τής έλι,ληνικής για πανεπιστημιακή χρήση,13 ’Αποχωρεί γιά λόγους 
άσθενείας άπό το 1845 έως το 1847 καί επανέρχεται άφοΰ προηγουμένως 
τοΰ άπονέμεται τιμητικώς το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ’Ανθρωπιστικών 
σπουδών (: Master of Arts) τοΰ Harvard. Στή θέση τοΰ διδασκάλου πα- 
ρέμεινε ως το 1859, οπότε καί διορίστηκε επίκουρος καθηγητής- τήν επό
μενη χρονιά14 άποκτά τον τίτλο μέ τον όποιο θά εργαστεί ώς το τέλος τοΰ 
βίου του: τακτικός καθηγητής τής αρχαίας, μεσαιωνικής καί νεοτέρας 
ελληνικής φιλολογίας καί γλώσσας.

Έν τώ μεταξύ συνεχίζει το εκδοτικό του έ'ργο: το 1848 μέ τήν Ιστο
ρία τής ελληνικής άλφαβήτου, με παρατηρήσεις στην ελληνική ορθογρα
φία καί προφορά15 καί το 1860 μέ τήν πρώτη μορφή τοΰ μνημειώδους λε
ξικού του μέ αρχικό τίτλο Γλωσσάρι τής ύστερης και βυζαντινής ελληνι
κής γλώσσας10 το όποιο όριστικοποιεΐται άπο τόν ίδιο το 1870 ώς 'Ελ- * 10 11 12 13 14 15 16

τα. Βυζαντινά, Βαλκανικά, Νεοελληνικά, ’Αθήνα 1980, σ. 261-277.
10. Greek Exercises and key, with an English and Greek Vocabulary, 

adapted to Sophocles’ Greek Grammar (Hartford), 1841.
11. A Bomaic Grammar, Accompanied by a Chrestomathy with a Voca

bulary (Hartford), 1842.
12. Greek Lessons for Beginners (Hartford), 1843.
13. A Catalogue of Greek Verbs for the use of Colleges (Hartford), 1844.
14. Δεν είναι χωρίς σημασία τό γεγονός ότι ό C. C. Felton εκλέγεται το 1860 

πρόεδρος τοΰ Harvard- ό Ε. Α. Σοφοκλής, παλαιός συνεργάτης του καί άνθρωπος 
μεγάλης παιδείας καί διδακτικής πείρας, ήταν ό καταλληλότερος διάδοχος τοΰ C. C. 
Felton στην έδρα Eliot, πού έμενε κενή μέ τήν αποχώρησή του.

15. History of the Greek Alphabet, with remarks on Greek Orthography 
and Pronunciation (Nichols, Καίμπριτζ), 1848.

16. «A Glossary of Later and Byzantine Greek», American Academy of 
Arts and Sciences, x. 11, Βοστώνη 1860. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή έγγραφή στά 
1867 τοΰ ’Αλέξανδρου Ρ. Ραγκαβή (’Απομνημονεύματα, τ. 3, ’Αθήνα 1930, σ. 208), 
πού δείχνει νά γνωρίζει τήν πρώτη έκδοση τοϋ λεξικού τοϋ Σοφοκλή: «’Εκεί [Gam-



Ο E. A. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 183

ληνικό λεξικό τής Ρωμαϊκής καί Βυζαντινής περιόδου. ’Από το 146 π.Χ. 
έως το 1100 μ.Χ.11 ’Αξίζει νά σημειωθεί δτι μαζί του στην ’Αμερική είχε 
φέρει το τρίτομο λεξικό τοΰ Γαζή17 18 καί δτι ή αγάπη του γιά την λεξικο
γραφία ανάγεται στην πρώτη περίοδο μαθητείας κοντά του.

Ό Σοφοκλής είναι γνωστός κυρίως άπο τη λεξικογραφική του δραστη
ριότητα, ωστόσο ή έπιστημονική του σταδιοδρομία στην ’Αμερική ξεκί
νησε άπο τά Νέα Ελληνικά. ’Αναφέρθηκα ήδη σέ δύο βιβλία του (: 1. 
Κοιναι φράσεις και Ιδιώματα τής νεωτέρας ελληνικής διαλέκτου, Έν Νέω 
Λιμένι (τής Κοννεκτικούτ), 1837 καί 2. Ρωμέικη Γραμματική, 1842), 
πού σχετίζονται αποκλειστικά μέ τήν εκμάθηση τής νέας ελληνικής γλώσ
σας, γιά τά όποια οί ιστοριογράφοι τοΰ Harvard,19 όταν άναφέρονται 
στον Σοφοκλή, στήν καλύτερη περίπτωση, μνημονεύουν άπλώς τούς τίτ
λους τους, ενώ παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες γιά τήν υπόλοιπη 
συγγραφική του δραστηριότητα. Γιά το μέν πρώτο, πού σημειωτέου είναι 
καί το πρώτο του δημοσίευμα,20 θά ήθελα νά σημειώσω δτι πρόκειται γιά 
ενα φυλλάδιο δώδεκα σελίδων, στο όποιο περιέχονται φράσεις καί εκφρά
σεις τής νεοελληνικής γλώσσας γιά διδακτική χρήση. ’Αξίζει, πάντως, 
νά υπογραμμιστεί δτι έν μέσω κοινών καθημερινών έκφράσεων τοΰ τύπου 
«ποιος σοΰ τύ είπεν αυτό» καί «ε'χει κρΰο σήμερον» ανακατεύει φράσεις 
δηλωτικές τών ευσεβών του πόθων, άλλά καί τών βαθύτερων άνησυχιών 
του, δπως οί άκόλουθες: «Άπεκεφάλισαν δλους τούς πασάδαις τής ’Α
νατολής. - Πόσους έ'κοψαν εχθές το πρωί; - Έπάστρευσαν μόνον δέκα χι
λιάδας Ίανιτσάρους. - Τούς επέταξαν τήν κεφαλήν. - Ποιος θά πέρνη τά

bridge] εις τών καθηγητών ήν ό ομογενής κ. Σοφοκλής, τήν ελληνικήν διδάσκων καί 
ιδίως τήν τής Γραφής, ής έξέδωκε καί λεξικόν, καί αύτόν άνεζητήσαμεν, δεν τον έτύ- 
χομεν όμως κατ’ οΐκον».

17. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. From B.C. 146 
to A.D. 1100 (Little, Brown), Βοστώνη-Καίμπριτζ 1870.

18. ’Ανθίμου Γαζή, Λεξικόν 'Ελληνικόν, προς χρήσιν τών περί τούς παλαιούς 
συγγραφείς ενααχολουμένων, τ. 1, Βενετία 1809’ τ. 2, Βενετία 1812' τ. 3, Βενε
τία 1816.

19. The development of Harvard University since the inauguration of 
President Eliot 1869-1929, ed. Samuel Eliot Morison, Καίμπριτζ 1930, Charles 
A. Wagner, Harvard. Four centuries and freedoms, Νέα Ύόρκη 1950, καί 
Samuel Eliot Morison, Three centuries of Harvard 1636-1936, Καίμπριτζ 
1936.

20. Βλ. καί Γεωργίου Χρ. Σούλη, «Εύαγγελινός Άποστολίδης Σοφοκλής», 
ο.π., σ. 130.
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κεφάλια των Βέιδων τής Βλαχίας; - Ό Σουλτάνος, χωρίς αμφιβολίαν. - 
Τούς έπέρασαν δλους άπό το σπαθί».21

Στο δεύτερο βιβλίο, τη Ρωμέικη Γραμματική του, στον πρόλογό του, 
καί άπό την πρώτη κιόλας σελίδα, ό Σοφοκλής σχολιάζει μέ δηκτικό τρό
πο σέ σημείωσή του τον δρο «Αίολοδωρική» πού άποδίδεται στον Χριστό- 
πουλο καί φανερώνει καί τίς θέσεις του αλλά καί το ύφος του. Γράφει, 
λοιπον, τά εξής: «Θεωρείται δτι ό δρος αύτύς [Αίολοδωρική] χρησιμο
ποιήθηκε για πρώτη φορά άπό τον ’Αθανάσιο Χριστόπουλο, ό όποιος, πι
στεύοντας στήν υπεροχή τής άρχαίας ελληνικής γλώσσας, φαντάστηκε 
δτι ή Ρωμέικη (τήν οποία σημειωτέον κατείχε άριστα) άπεϊχε ελάχιστα 
καί ήταν μια παραλλαγή τής Αιολικής καί τής Δωρικής διαλέκτου. Θά ήταν 
εξίσου νόμιμο νά τήν ονομάζει Τουρκο-Ιωνική ή Έλληνο-Λατινική. Στήν 
πραγματικότητα ή Ρωμέικη γλώσσα είναι ή νόμιμη διαδοχή των Βυζαν
τινών Ελληνικών πού άντιπροσωπεύει το τελευταίο στάδιο τής Άτικής 
Κοινής».22

Παράλληλα μας δίνει καί έ'ναν κατάλογο ονομάτων/συνωνύμων προς 
τή ροιμέικη γλώσσα, δπως: άπλή, άπλοελληνική, γραικική, καθομιλου
μένη, κοινή, νέα, νεωτέρα, όμιλουμένη, σημερινή, τωρινή καί χυδαία, με 
τή διευκρίνιση δτι χυδαία τήν άποκαλοΰν οί σπουδαγμένοι.23 Συνεχίζει τά 
σχόλιά του, πάντα δηκτικά, αυτή τή φορά παίρνοντας τίς άποστάσεις του 
άπό τον Κοραή" γράφει λοιπόν: «αυτά τά ποιήματα τοΰ Πτωχοπρόδρομου 
έκδόθηκαν, σχολιάστηκαν καί άντιμετωπίστηκαν μέ ικανοποιητικό τρόπο 
άπό τον λόγιο Κοραή. Ό έκδοτης δμως φαίνεται νά χάνει τήν υπομονή του 
μέ τον συγγραφέα γιατί δέν χρησιμοποιούσε καλύτερα ρωμέικα. Στήν 
πραγματικότητα αύτό πού συμβαίνει είναι δτι ό Κοραής δταν άνέλαβε νά 
κάνει τήν έ'κδοση αυτών των ποιημάτων ήταν ήδη πολύ μεγάλος, ή καλύ
τερα πολύ Παριζιάνος γιά νά είναι πλέον σέ θέση νά έκτιμήσει το βάναυσο 
χιούμορ τοΰ 'φτωχού Πρόδρομου’».24 ’Αλλά άκόμη πιο άποφασιστικά 
παρατηρεί δτι «ό Κοραής, παρά το γεγονός δτι δέν έγραψε ποτέ μία Γραμ
ματική, έκανε τίς περισσότερες γραμματικές παρατηρήσεις άπό όποιον- 
δήποτε άλλον σύγχρονό του 'Έλληνα, χωρίς δμως νά διαθέτει άκριβή γραμ
ματική γνώση».25 Μνημονεύει, επίσης, τίς εκδόσεις γραμματικής πού 
έ'χουν γίνει στήν Ελλάδα καί τίς έπικρίνει θεωρώντας τες ώς προβολές

21. [Ε. A. Sophocles], ΚοιναΙ φράσεις [...], σ. 2.
22. Ε. A. Sophocles, Romaic Grammar [...], σ. [ili],
23. Στο ϊδιο.
24. "Ο.π., σ. ν.
25. "Ο.π., σ. vii.
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μάλλον των φιλολογικών προτιμήσεων των συγγραφέων τους καί ύπο- 
στηρίζοντας δτι ελάχιστα έκφράζουν τή γλωσσική πραγματικότητα των 
συγχρόνων του.26

Ή παρουσία της Ρωμέικης Γραμματικής του Σοφοκλή στην ’Αμερική 
άλλαξε αποφασιστικά τήν αντίληψη γιά τή νέα ελληνική γλώσσα, καθώς 
ή παλαιότερη γραμματική του ’Αλέξανδρου Νέγρη, πού είχε έκδοθεΐ εκεί 
μέ τίτλο Γραμματική τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσας,27 ήταν τής καθα
ρεύουσας. 'Ωστόσο, θά μπορούσε κανείς νά υποθέσει δτι ή Ρωμέικη Γραμ
ματική τού Σοφοκλή στηρίχθηκε σέ πρωιμότερες εύρωπαϊκές πηγές. Στο 
σημείο αύτο ή συμβολή ένός άρθρου γραμμένου το 1925 άπο τον D. C. 
Kesseling28 υπήρξε καθοριστική, καθώς σημειώνει δτι ή εργασία αυτή 
τού Σοφοκλή προηγείται κατά πενήντα περίπου χρόνια άπ’ δ,τι εκσυγ
χρονιστικό συντελεΐται σ’ αυτό τον τομέα στήν Ευρώπη καί ύπογραμμίζει 
τήν αύτόνομη σημασία τής Γραμματικής του, ή οποία δμως —μέ το νά 
είναι εντελώς άγνωστη στήν Εύρώπη— δεν έπαιξε τον ρόλο πού θά μπο
ρούσε νά είχε παίξει. Σύμφωνα, πάντως, μέ τήν άποψη τού Hesseling, 
πρίν άπο τήν έκδοση τών βιβλίων τού A. Thumb29 καί τού Η. Pernot30 
—οί όποιοι καί οί δύο είχαν λάβει υπόψη τους τήν έκδοση τού Χατζιδά- 
κι31— δέν υπήρχε στήν Εύρώπη μιά συστηματική γραμματική τής νεο
ελληνικής γλώσσας τής εποχής, πού νά έδινε τή δυνατότητα σέ κάθε εν
διαφερόμενο γιά τήν εκμάθησή της νά στηριχθεϊ σέ ενιαίο ορθογραφικό 
σύστημα ή σέ ρηματικούς τύπους πού νά μήν ανακατεύουν άδιακρίτως 
τή νεοελληνική κοινή μέ τύπους άπο τήν καθαρεύουσα ή μέ ποικίλα ιδιω
ματικά στοιχεία, καθώς καί μία γραμματική πού νά άποσαφηνίζει ζητή
ματα δπως ή διάκριση μιας διφθόγγου άπο ενα άπλο φωνήεν ή πού νά έπι- 
λέγει έναν γραμματικό τύπο άπο σωρεία προτεινομένων, άδιακρίτως προ- 
ελεύσεως. Ό Hesseling μπαίνει στον κόπο νά συνεξετάσει καί τήν δεύ
τερη έκδοση τής Γραμματικής τού Σοφοκλή πού κυκλοφορεί μέ τίτλο

26. Στο ίδιο.
27. A Grammar of the Modern Greek Language, Βοστώνη 1828.
28. «Evangelinos Apostolidis Sophoclis Néo-helléniste, Mededeelingen 

der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterhunde, Deel 
59, Serie A, No 7, ’Άμστερνταμ 1925, σ. 167-182.

29. Handbuch der neugriechischen Volksprache, Στρασβούργο 1895 καί του 
ί'διου δεύτερη έκδοση επαυξημένη το 1910.

30. Grammaire grecque moderne, Παρίσι 1897 καί του ίδιου δεύτερη έκδοση 
το 1921.

31. Einleitung in die neugriechische Grammatik, Λιψία 1892.
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Ρωμέικη ή Νέα 'Ελληνική Γραμματική 32 έκδοση επαυξημένη κατά τά 
κεφάλαια της γραμματικής καί τοΰ συντακτικού, στην οποία δμως δεν 
περιλαμβάνονται ή «Χρηστομάθεια» καί το γλωσσάρι-

'Η «Χρηστομάθεια» θά μπορούσε νά θεωρηθεί —δσο τουλάχιστον γνω
ρίζω— ή πρώτη ανθολογία νεοελληνικής λογοτεχνίας πού έκδόθηκε στις 
Η.Π.Α. καί εκτείνεται σέ σαρανταεννιά σελίδες, άπό τις όποιες οί δεκα
τρείς καλύπτονται άπο έπεξηγηματικές σημειώσεις τοΰ ’ίδιου τοΰ Σοφο
κλή. Στην «Χρηστομάθεια», έκτος άπο πρωτότυπα κείμενα, περιλαμβά
νονται καί μεταφράσεις στά έλληνικά. Έκδίδονται κείμενα των Κοραή, 
Κούμα, Κοκκινάκη, Χουρμούζη, Οικονόμου, Χριστόπουλου, Σούτσου, 
Περδικάρη· άπόσπασμα άπο τον «"Υμνο εις την Ελευθερία» τοΰ Σολωμοΰ, 
καθώς καί δημοτικά τραγούδια, γνωμικά καί μιά ενότητα μέ διάφορα μι
κρά άποσπάσματα. Κατά κανόνα ό Σοφοκλής δημοσιεύει το ονομα τοΰ 
συγγραφέα, άλλά δεν μνημονεύει ούτε το έργο άπο το όποιο προέρχεται 
το έκάστοτε κείμενο, ούτε, άκόμη περισσότερο, την έκδοση άπό την όποια 
άντλεΐ. Ή έρευνα πού διεξήγαγα μέ οδηγεί στις άκόΐιουθες ταυτίσεις προ
σώπων, έργων καί χωρίων:

1. Τοΰ ’Αδαμάντιου Κοραή δημοσιεύει άποσπάσματα άπό τούς Αυ
τοσχέδιους Στοχασμούς του,32 33 καί σχολιάζει άρνητικά τη χρήση τοΰ 
«βαρβαρικοΰ άπαρεμφάτου», καθώς καί τό σχήμα ύπερβατό πού εντοπίζει 
στο έργο του- πρόκειται επομένως γιά σχόλιο στην καθαρεύουσα δομή, 
πού τό στρέφει, κυρίως, κατά των μιμητών τοΰ Κοραή.34

2. Τοΰ Κωνσταντίνου Κούμα δημοσιεύει άποσπάσματα άπό τό δω- 
δεκάτομο έργο του 'Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων,35 έργο ούτως ή

32. Romaic or Modern Greek Grammar (Hickling, Swan and Brewer), 
Βοστώνη 1857’ ’ίσως άπό παραδρομή ό Hesseling μνημονεύει την έκδοση αύτή ώς 
έκδοση τοΰ 1860 ή διέθετε αντίτυπο μεταγενέστερης άνατύπωσης, τό όποιο δεν κα
τόρθωσα νά εντοπίσω.

33. Περικλείονται στούς όκτώ τόμους τής «Ελληνικής Βιβλιοθήκης» πού έξέ- 
δωσε ό Κοραής στό Παρίσι: Ίσοκράτους Λόγοι καί έπιστολαί, μετά σχολίων πα
λαιών, οΐς προσετέθησαν σημειώσεις, και τών Αυτοσχεδίων στοχασμών περί τής 
'Ελληνικής παιδείας ακολουθία, τ. Α' καί τ. Β', 1807. Πλουτάρχου βίοι παράλληλοι, 
οϊς προσετέθησαν σημειώσεις, και τών Αυτοσχεδίων στοχασμών περί τής 'Ελληνικής 
παιδείας καί γλώσσης άκολουθία, τ. Γ' έως τ. Η': 1809-1814. Βλ. έπίσης καί Τά εις 
διαφόρους συγγραφείς εκδοθέντας άπό τον Κοραή προλεγόμενα, Βιέννη 1815.

34. A Romaic Grammar [...], δ.π., σ. 178.
35. Κ. Μ. Κούμα, 'Ιστορίαι τών άνθρωπίνων πράξεων άπό τών άρχαιοτάτων 

χρόνων εως τών ημερών μας [...], Βιέννη 1832 καί συγκεκριμένα άπό το «Βιβλίον 
Τρίτον. Άπό τής έν Παρισίοις δευτέρας ειρήνης καί εφεξής: (1815-1831). Β' Έλ-
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άλλως ερανισμένο. Στίς σημειώσεις σχολιάζει τή χρήση τοϋ τύπου «έμί- 
σγοντο» άντί του σωστού «έσμίγοντο», ώς έξης: «Ό συγγραφέας γράφει 
τή ρωμέικη γλώσσα σάν νά είναι ξένος καί δεν είναι ιδιαιτέρως έξοικειω- 
μένος μαζί της».* 36

3. Τοϋ Κοκκινάκη δημοσιεύει άπόσπασμα άπό τή μετάφραση θε
ατρικού έργου τοϋ Αύγούστου Κοτζεβοΰ.37 38

4. Τοϋ Μιχαήλ Χουρμούζη δημοσιεύει άπόσπασμα άπό τον Τυχο
διώκτη, 38 καί μάλιστα στο άπόσπασμα αύτό περιλαμβάνεται καί «'Ο 
’Οργανισμός τής ’Αστυνομίας», πού δίνει άλλη μια εύκαιρία στον Σοφο
κλή νά σημειώσει δτι πρόκειται γιά παρωδία τής άστυνομικής νοοτροπίας 
των Βαυαρών καί δτι «ό τυχοδιώκτης» άντιπροσωπεύει τούς Βαυαρούς, 
πού είναι τά καινούρια άφεντικά τής Ελλάδας.39

5. Τοϋ Κωνσταντίνου Οικονόμου δημοσιεύει άπόσπασμα άπό τή 
μετάφραση του Φιλάργυρου τοϋ Μολιέρου,40 πού εγινε γνωστή στις με
ταγενέστερες έκδόσεις της μέ τον τίτλο 'Εξηνταβελόνης.

6. Τοϋ ’Αθανάσιου Χριστόπουλου δημοσιεύει οκτώ ποιήματα άπό τά 
Λυρικά41 του. Δεν άντλεϊ, πάντως, άπό τήν έκδοση τοϋ 1811, καθώς έν- 
τόπισα άρκετές αν καί οχι σημαντικές διαφορές- μερικές, μάλιστα, άπό τις 
αλλαγές πού πιστοποιούνται στό κείμενο, παρουσιάζουν ενα ειδικό ένδια- 
φέρον: τροποποιούν κάποιους τολμηρούς στίχους έπί τό σεμνότερου42 καί 
ίσως πρόκειται γιά διορθώσεις τοϋ ίδιου τοϋ Σοφοκλή.

7. Τοϋ ’Αλεξάνδρου Σούτσου δημοσιεύει άπόσπασμα άπό τό Πανό
ραμα της 'Ελλάδος.43 Συγκεκριμένα τό «'Ο ’Ιωάννης Καποδίστριας απο
λογούμενος επ’ έθνικής συνελεύσεως». Βρίσκει πάλι άφορμή ό Σοφοκλής

ληνες. 3. Κατάστασις των 'Ελλήνων ύπό τήν ’Οθωμανικήν εξουσίαν», σ. 541-544.
36. A Romaic Grammar [...], δ.π., σ. 178.
37. Πτωχεία καί ’Ανδρεία, Βιέννη 1801, σ. 59-61.
38. Ό τυχοδιώκτης. Κωμωδία δευτέρα [...], ’Αθήνα 1835, σ. 4-13.
39. A Romaic Grammar [...], δ.π., σ. 181.
40. Κωμωδία ô Φιλάργυρος κατά Μολιέρον εις πέντε πράξεις ύπό [...], Σμύρνη 

1816, σ. 70-74.
41. Λυρικά τοϋ Εύγ. Άρχ. Καμηνάρη Κυρίου ’Αθανασίου Χριστοπούλον, 1811. 

Βλ. A Romaic Grammar [...], δ.π., σ. 157-163.
42. Παραδείγματα: 1. άντικατάσταση δύο στίχων (σ. 157) «Λοιπόν μέ πλη

σιάζει, / Μέ πιάνει μ’ αγκαλιάζει», στήν Χρηστομάθεια άντί τοϋ «Εύθύς λοιπόν μέ 
πιάνει / τά χείλη μου βυζάνει» στον Χριστόπουλο καί 2. άντικατάσταση στίχου (σ. 
161): «Τό χέρι μου τόν δίνω» στή Χρηστομάθεια άντί τοϋ «Τό φόρεμά μου γδύνω» 
στον Χριστόπουλο (1811).

43. Πανόραμα τής Ελλάδος ή συλλογή ποικίλων ποιηματίων, Ναύπλιο 1833, 
σ. 36-39.
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νά σχολιάσει πρώτα τήν ποίηση τοΰ Σούτσου ειρωνικότατα, λέγοντας: 
«long verses, short ideas»,44 πού θά μπορούσαμε άντίστοιχα να το απο
δώσουμε μέ το «οί στίχοι μακροί, ή σκέψις βραχεία»· καί κατόπιν τον 
Καποδίστρια ώς έξης: «"Οπως κάθε πραγματικός Ρώσος εόγενής ό Κα- 
ποδίστριας θεωρεί τήν έλευθερία τοΰ Τύπου εφιάλτη».45 Σέ άλλο σημείο, 
έπεξηγώντας την άντιδιαφωτιστική ροπή τοΰ Καποδίστρια συμπληρώνει 
«όπως κάθε πραγματικός Ρώσος, είναι εναντίον τοΰ διαφωτισμού τοΰ 
έθνους».46

8. Τοΰ Μιχαήλ ΓΙερδικάρη δημοσιεύει άπόσπασμα άπο τον Έρμήλο 
ή ΔημοκριθηράκλειτοΔ'7 Σχολιάζει ότι «ό αναγνώστης δεν μπορεί παρά 
νά προσέξει ότι το μέτρο δεν είναι ταιριαχτύ στο θέμα»' έπίσης ότι ό συγ
γραφέας χρησιμοποιεί λέξεις τής άρχαίας χωρίς αύτό νά είναι άναγκαΐο 
καί δηλώνει επιφύλαξη για τίς γλωσσικές καί ύφολογικές του έπιλογές.48

9. Τά δημοτικά τραγούδια καθώς καί οί είκοσιμία στροφές άπο τον 
«"Υμνο εις τήν Έλευθερία» τοΰ Σολωμοΰ προέρχονται, προφανώς, άπο 
τήν έκδοση Chants populaires de la Grèce moderne [...] τοΰ Fauriel49 
—στο τέλος τοΰ δεύτερου τόμου αυτής τής έκδοσης παρατίθεται ό «"Υ
μνος είς τήν Ελευθερία»50— καί όχι άπο τή μεσολογγίτικη έκδοση στήν 
όποια παραλείπεται ή εικοστή πρώτη στροφή.51

10. Γιά τά «Γνωμικά», καθώς καί γιά τά διάφορα αποσπάσματα, 
ορισμένες μόνο ενδείξεις παραπέμπουν στούς μύθους τοΰ Αισώπου.52

44. A Romaic Grammar [...], ο.π., σ. 183.
45. "Ο.π., σ. 184.
46. Στο ίδιο.
47. Ερμήλος η Δημοκριθηράκλειτος Μιχαήλου τον Περδικάρι ’Ιατρού, Βιέννη 

1817, 'Ωδή Ε', σ. 61-75. ’Επισημαίνονται οί έξης παραλείψεις στίχων: 97-102, 125- 
126, 129-140, 149-150, 159-170, 183-192, 203 εως τό τέλος τής Ε' ωδής.

48. A Romaic Grammar [...], δ.π., σ. 184.
49. 'Ως προς τά Δημοτικά τραγούδια βλ. τ. 1 (Παρίσι 1824): «Τοϋ Χρήστου 

Μηλιόνη», σ. 4-6· «Τοϋ Γυφτάκη», σ. 20· «Τοϋ Πλιάσκα», σ. 32' «Τοΰ ’Όλυμπου», 
σ. 38 καί τ. 2 (Παρίσι 1825): «Ό Χάρος καί αί Ψυχαί», σ. 228· «Ή νυκτερινή περ
πατησιά», σ. 406-409.

50. Chants Populaires [...], δ.π., τ. 2, σ. 338-483. Τό άπόσπασμα πού έκδί- 
δει ό Sophocles εκτείνεται εως τή σ. 444.

51. 'Ύμνος είς την ’Ελευθερίαν, εγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακννθιος τον Μά- 
ιον μήνα τοΰ 1823. Inno alla Libertà [...], Μεσολόγγι 1825· βλ. σχετικά μέ το ζή
τημα τά οσα διαφωτιστικά γράφει ό Λίνος Πολίτης στις σημειώσεις του στόν «"Υ
μνο είς τήν ’Ελευθερία», Διονυσίου Σολωμοϋ "Απαντα, ’Αθήνα 31961, σ. 336.

52. Ή διδακτική χρήση των μύθων τοΰ Αισώπου ήταν, οΰτως ή άλλως, ιδιαι
τέρως διαδεδομένη, καθώς καί οί σχετικές εκδόσεις. Παρ’ δλα αύτά θά έτεινα νά θεω
ρήσω ώς πιθανό τόν ερανισμό άπό τήν κοραϊκή έκδοση, καθώς είναι φανερή ή σχέση
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Γίνεται, νομίζω, φανερό δτι ό Σοφοκλής κινείται μέσα στο πλαίσιο του 
διαφωτισμού, δίχως δμως νά ταυτίζεται μέ την κοραϊκή γραμμή. ”Ας μην 
ξεχνούμε δτι είναι πνευματικό τέκνο του ’Άνθιμου Γαζή καί επομένως ή 
κριτική άπόσταση άπδ τις κοραϊκές γλωσσικές άπόψεις είναι σχετικά 
εύεξήγητη, ένώ συγχρόνως συντρέχει ή ταύτιση μαζί του ώς προς τίς φι
λελεύθερες/δημοκρατικές πεποιθήσεις του. "Οσο για τίς γλωσσικές επι
λογές, έφόσον τουλάχιστον αποτελεί ένδειξη ή απουσία οίωνδήποτε έπι- 
κρίσεων, φαίνεται νά σχετίζεται περισσότερο μέ το δημοτικό τραγούδι 
άλλά καί μέ τον Σολωμό καί έν μέρει μέ τον Χριστόπουλο. Επίσης, δέν 
στέκεται έπικριτικά ώς προς τον Κοκκινάκη, πού πέρασε στη διεύθυνση 
τοϋ Λόγιον 'Ερμη μετά τον ’Άνθιμο Γαζή· δέν σχολιάζει αρνητικά τον 
Χουρμούζιο, ούτε τον Κωνσταντίνο Οικονόμου. Άντιθέτως ό Κούμας, ό 
Περδικάρης καί ό Σοϋτσος δέχονται τά πυρά του γιά τίς γλωσσικές τους 
επιλογές.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή μικρή χρονική άπόσταση πού 
χωρίζει τήν έκδοση των έργων, άποσπάσματα των οποίων άναδημοσιεύει 
στήν «Χρηστομάθειά» του- τά περισσότερα θά μπορούσε κάλλιστα νά τά 
είχε φέρει μαζί του άπό τήν Ελλάδα, το 1829, ένώ ή ένταξη άποσπάσμα- 
τος άπδ το Πανόραμα τής 'Ελλάδος τού Αλεξάνδρου Σούτσου (1833) 
υποδεικνύει τή συνεχιζόμενη ενημέρωσή του ώς προς τά έλληνικά έκδοτι- 
κά πράγματα. Βέβαιο, πάντως, φαίνεται πώς δέν εΐχε έν τώ μεταξύ ταξι
δέψει στήν Ελλάδα, μιας καί γνωρίζουμε δτι τά ταξίδια πού πραγματο
ποίησε είναι δύο: το 1849-1850 καί το 1860. 'Ωστόσο, δέν υπάρχουν έν- 
δείξεις δτι έπικοινωνοΰσε μέ τούς συγχρόνους του φιλολόγους, "Ελληνες 
καί ξένους, παρ’ δλο πού φαίνεται ιδιαίτερα ένημερωμένος ώς προς το 
έργο τους καί άνησυχοΰσε γιά τήν δλο καί μεγαλύτερη ίσχύ πού άποκτοΰ- 
σαν στήν Ελλάδα οί άρχαϊστές. "Εγραφε σέ φίλο του στήν Αμερική το 
1868: «Ανοησίες* ιταλικά, ιδιωματισμοί καί γαλλικές έκφράσεις έντύς 
μιας άνυπόφορης άττικής γλώσσας καταλήγουν σέ μία άνευρη τάχα ελ
ληνική γλώσσα πού δέν πρόκειται ποτέ νά ξαναγεννήσει τήν περίοδο τής 
Άττικής [...] Οί γλώσσες δέν κατασκευάζονται ποτέ, έξελίσσονται».53

Οί άναφορές πού γίνονται στον Σοφοκλή, κυρίως άπό τούς ιστοριογράφους

του μέ τήν παράδοσή του, παρά τίς επιφυλάξεις πού διατυπώνει γιά τίς κοραϊκές 
γλωσσικές προτιμήσεις.

53. Βλ. Γεωργίου Χρ. Σούλη, «Εύαγγελινύς ’Αποστολίδης Σοφοκλής», δ.π., 
σ. 140.
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του πανεπιστημίου τοΰ Harvard,04 επιμένουν περισσότερο σέ λεπτομέ
ρειες συμπεριφοράς καί ψυχογραφήματα. ’Εκκεντρικός είναι ή συνηθέ- 
στερη λέξη, δηκτικός ή δεύτερη. ’Επαναλαμβάνουν, έπίσης, άρκετές άπό 
τις φράσεις του πού ήσαν παροιμιώδεις, όπως, για παράδειγμα, ή άπάν- 
τηση πού έδινε δταν τον ρωτούσαν για τη ζωή του στην Ελλάδα: «Οί ’Α
μερικανοί δεν ξέρουν τίποτα καί δέ θά μάθουν ποτέ τίποτα' τούς είναι άδύ- 
νατον νά καταλάβουν οτιδήποτε σχετίζεται μ’ έμένα».54 55 "Οταν πάλι τον 
ρώτησαν μετά άπό ένα ταξίδι του στην Ελλάδα πώς βρήκε τη μάνα του, 
άπάντησε μέ τρόπο άκατανόητο γιά οποίον δεν γνωρίζει τον τόπο κατα
γωγής του: «πάνω σέ μια μηλιά».56 57

Γυρνώ καί πάλι στην άγγελία τοΰ θανάτου του στούς Τάιμς της Νέας 
Ύόρκης: «... πέθανε χτές τό πρωί (δηλαδή στις 17 Δεκεμβρίου 1883) στο 
δωμάτιό του στό Hohworthy Hall στό ίδιο ίδρυμα. Σ’ ένα μικρό διαμέ
ρισμα τοΰ φοιτητικού κοιτώνα». Έκεϊ, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες άρ- 
θρογράφου τοΰ 1891,57 ό Σοφοκλής μαγείρευε, κοιμότανε καί πέρναγε 
τον περισσότερο καιρό του μελετώντας όχι μόνο τούς "Ελληνες κλασικούς 
ή τούς εκκλησιαστικούς πατέρες άλλα καί τόν Δον Κιχώτη, τις ’Αραβικές 
Νύχτες καί την Βίβλο, πού θεωρούσε ότι ήταν τά τρία καλύτερα βιβλία 
τής παγκόσμιας λογοτεχνίας. 'Η μορφή του καί οί ιστορίες γύρω άπ’ τις 
παραξενιές του κυριαρχούν σέ ολα τά κείμενα πού μπόρεσα νά δώ ως τώρα 
γιά τόν Σοφοκλή. ’Έμοιαζε μέ λιοντάρι, είχε βλέμμα άγριωπό καί προκα- 
λοΰσε πανικό στούς φοιτητές του, ενώ τήν ίδια στιγμή όλοι γνώριζαν πώς 
ήταν ένας αγαθός καί γεμάτος χιοΰμορ άνθρωπος. Στό μικρό φοιτητικό του 
δωμάτιο υπήρχε πάντα κρασί άπό την Κόρινθο, τη Χίο ή τήν Κύπρο άλλά 
καί ξηροί καρποί άπό τό Σινα πού τούς έστελναν άνελλιπώς κάθε χρόνο 
οί Σιναίτες μοναχοί μέ τούς οποίους διατήρησε σχέση ώς τό τέλος τοΰ 
βίου του.

'Υπάρχει καί μία καταπληκτική ιστορία πού λέγεται γιά τόν Σοφο
κλή, ότι δηλαδή είχε στό δωμάτιό του γιά κατοικίδιο μία κότα, πού άν- 
ταποκρινόταν στό κάλεσμά του, πήδαγε στόν ώμο του καί προσηλωνόταν

54. Βλ. The Development [...], ed. Samuel Eliot Morison, δ.π., σ. 37-38- 
Charles A. Wagner, Harvard [...], δ.π., σ. 116-117, 120, καί 206- Samuel Eliot 
Morison, Three centuries [...], δ.π., σ. 299.

55. Βλ. σχετικά στό άρθρο τοΰ D. C. Hesseling, «Evangelinos Apostolidis 
Sophoclis Néo-helléniste», δ.π., σ. 171.

56. Στό ίδιο.
57. G. Η. Palmer, The teacher, essays and addresses on education (Bo- 

στώνη - Νέα Ύόρκη), 1908, σ. 292-293. Πρώτη δημοσίευση στδ The Atlantic 
Monthly, 67 (1891), 779.
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όταν ό Σοφοκλής διάβαζε μεγαλοφώνως άποσπάσματα άπο αρχαίους 
συγγραφείς... «Ή κότα μου άγαπα περισσότερο τά ελληνικά άπο τούς 
πρωτοετείς μου», έλεγε ό Σοφοκλής. Τις τελευταίες μέρες τής ζωής του 
λένε πώς άρνήθηκε νά φάει κοτόσουπα: «δεν καταβροχθίζει κανείς κά
ποιον πού αγαπάει». Φαίνεται πώς ήταν έντελώς άσυμβίβαστος, ή καλύ
τερα απροσάρμοστος ώς προς την τήρηση των πανεπιστημιακών κανονι
σμών, συμπεριφερόταν μέ ιδιορρυθμία, καί όταν άλλαξαν το σύστημα έξε- 
τάσεων στο Harvard το 1857, άντικαθιστώντας τίς προφορικές έξετάσεις 
μέ γραπτές, άρνήθηκε νά υπακούσει καί έ'καψε τά γραπτά, χωρίς κάν νά 
τά διαβάσει.58 Δέν είναι λοιπόν άδικαιολόγητη ή διατύπωση του ποιητή 
Longfellow για τον Σοφοκλή: «He makes Diogenes a possibility».

58. S. E. Morison, Three centuries [...], δ.π., σ. 299.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ

Λεξιλόγια καί Διαφωτισμός:
Οι Εφημερίδες του Π. Κοδρικά

Η γλώσσα, σέ μία άπύ τίς λειτουργίες της, άπεικονίζει την πραγματικό
τητα, έγγράφοντας στο λεξιλόγιο τίς άλλαγές πού συμβαίνουν στην κοινω
νία ή την ιδεολογία.1 Κάθε κείμενο παράγεται μέσα σέ συγκεκριμένες 
κοινωνικές συνθήκες καί άπηχεΐ την κοσμοαντίληψη του συγγραφέα, τής 
κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει καί τής έποχής γενικότερα. Επο
μένως, ή συστηματική μελέτη του λεξιλογίου αποτελεί έργαλεΐο γιά την 
κατανόηση των κοινωνικών καί πολιτισμικών φαινομένων καί συμβάλ
λει στήν ιστορική έρευνα.

'Η μελέτη πού παρουσιάζεται έδώ1 2 αποτελεί ενα παράδειγμα λεξι
λογικής άνάλυσης κειμένου. Βασίζεται, ώς προς τή μέθοδο, σέ ανάλογες 
άναλύσεις κειμένων (π.χ. "Απαντα Μακρυγιάννη, Θυσία τοϋ "Αβραάμ), 
ένώ παράλληλα έπιχειρεΐ μιά ιστορικού τύπου έρμηνευτική προσέγγιση 
τών λεξιλογικών πινάκων καί τών ποσοτικών δεδομένων.

Ή επιλογή τού συγκεκριμένου κειμένου3 καθορίστηκε άπύ το γεγονός

1. "Οπως γράφει ό Μ. Bakhtine [Le marxisme et la philosophie du langage, 
Παρίσι 1977, σ. 43-44), «le mot est l’arène où s’affrontent les accents sociaux 
contradictoires. Tout signe est idéologique. Toute modification de l’idéologie 
entraîne une modification de la langue». ’Εδώ καί πολλά χρόνια ’έχει πραγματο
ποιηθεί ή συνάντηση της ιστορίας μέ τή γλωσσολογία σέ μια κοινωνιο-ιδεολογική 
οπτική. Γιά μια γενική θεώρηση αύτοϋ τοϋ είδους τών ερευνών, βλ. J. Guilhaumou - 
D. Maldidier, «Langage», La nouvelle histoire (έπιμ. J. Le Goff, R. Chartier, 
J. Revel), Παρίσι 1978, σ. 304-308. Επίσης U. Gumbrecht - H.-J. Lüsenbrink - 
R. Reichardt, «Histoire et Langage: Travaux allemands en lexicologie histori
que et en histoire conceptuelle», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 
30 (1983), 184-195.

2. Διευρυμένη μορφή τής άνακοίνωσής μου, ή όποια βασίζεται σέ τμήμα διδα
κτορικής διατριβής πού ύποστηρίχθηκε στή Σορβόννη (Paris I) τον ’Ιούνιο τοϋ 1991 
μέ τίτλο Langue et mentalités au Phanar (XVII-XVIII siècles). D’après les 
«Ephémérides» de P. Codrica et d’autres textes du milieu phanariote (ύπό τή 
διεύθυνση τοϋ Σπ. Άσδραχα).

3. ’Έκδοση τών ’Εφημερίδων μέ σχόλια έχει γίνει άπό τον ’Άλκη ’Αγγέλου (πρό
λογος Κ.Θ.Δημαρα): Παναγιώτης Κοδρικάς, ’Εφημερίδες, ΟΜΕΔ,Εστία 1963 (δεύ
τερη έ'κδοση βελτιωμένη, Ερμής 1991, οί παραπομπές στήν πρώτη έκδοση). Βλ. επί
σης Ξ. Λευκοπαρίδης, «Οΐ ’Εφημερίδες τοϋ Κοδρικά», ’Εποχές, 1965, 32-40, 46-52.



196 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ

δτι, ώς άμεση καταγραφή καταστάσεων —χαρακτηριστικό του είδους 
των «’Εφημερίδων»4—·, μας παρέχει ενα δείγμα τής άμεσης καί ανεπεξέρ
γαστης γλώσσας του συγγραφέα καί τοϋ κύκλου του. Περιέχει επίσης 
πλούτο πληροφοριών σχετικών μέ την καθημερινή ζωή του Κοδρικά 
στήν Κωνσταντινούπολη καί τίς Ηγεμονίες ώς γραμματικού τού ηγεμόνα 
Μιχαήλ Σούτσου, το ταξίδι του στήν ’Αθήνα, τήν περιοδεία στα νησιά τού 
Αιγαίου μέ τον δραγουμάνο τού στόλου Κ. Χαντζερή καί τέλος τή μετά
βασή του στο Παρίσι, το 1797, όπου συνοδεύει τον τοΰρκο πρέσβη Σεγίδ 
Άλή έφένδη ώς μεταφραστής. Γράφοντας συχνά (οχι καθημερινά) δεν 
περιορίζεται στήν επιλεκτική έκθεση τών γεγονότων, άλλά σέ πολλά ση
μεία έκφράζει τίς αντιλήψεις του, τή στάση του άπέναντι στά πράγματα, 
τίς σχέσεις του μέ τά πρόσωπα. ’Έτσι, ύπερβαίνοντας τον στενά χρονο- 
γραφικό χαρακτήρα τοϋ είδους, άποτελεί ένα προσωπικό ήμερολόγιο, το 
όποιο δίνει έμφαση στήν ατομικότητα καί το συναίσθημα,5 6 πρόσφέρον- 
τας παράλληλα μιά πολύτιμη πηγή γιά τή μελέτη τής γλώσσας καί τών 
νοοτροπιών τού φαναριώτικου περιβάλλοντος.® Επιπλέον, ή χρονική

4. Το είδος τών ’Εφημερίδων γνώρισε διάδοση στά φαναριώτικο περιβάλλον. 
Πρόκειται γιά πρόχειρες σημειώσεις, στίς όποιες καταγράφονται τά γεγονότα της 
ημέρας τά σχετικά μέ τή ζωή τοϋ συντάκτη καί τή δημόσια ζωή· επίσης καταιγίδες, 
εκλείψεις ήλιου καί άλλα φυσικά φαινόμενα. Στοχεύουν, άρα, στήν άπομνημόνευση 
τοϋ γεγονότος, όπως καί οί ενθυμήσεις. Με τή διαφορά ότι, άν καί οχι καθημερινές, 
είναι συστηματικότερες άπό τΙς τελευταίες. Καί άκόμη, όπως σημειώνει ό Α. ’Αγγέ
λου, «άν οι 'ενθυμήσεις’ καί τά 'χρονικά’ άντιπροσωπεύουν τήν λαϊκή πλευρά τής 
άπομνημόνευσης, τότε τήν λόγια πλευρά θά τήν άναζητήσουμε στίς ’Εφημερί
δες». Σχετικά μέ τίς ’Εφημερίδες ώς είδος, βλ. τά σχόλια τοΰ’Ά. ’Αγγέλου, δ.η., σ. 
210-218.

5. Τό ήμερολόγιο, ώς κυρίως αύτοβιογραφικό είδος, άνθεϊ στά τέλη τοϋ 18ου 
αιώνα στίς μεγάλες εύρωπαϊκές πόλεις, όπου ή άνθρώπινη άποξένωση άρχίζει, Ινώ, 
παράλληλα, ή εποχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στόν άνθρωπο ώς άτομο. ’Έτσι ό συμ
πιεσμένος εσωτερικός κόσμος καί τά συναισθήματα βρίσκουν τρόπο έκφρασης μέσα 
άπό τό προσωπικό γραπτό, τό ήμερολόγιο (journal intime). Πρόκειται γιά ένα νέο 
είδος γραπτοΰ λόγου πού συνδέεται μέ μιά συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση, άλ
λά δέν υπακούει σέ κανόνες μορφής ή περιεχομένου, επομένως δεν έχει τίς άρετές ενός 
λογοτεχνικού έργου. Είναι περισσότερο μιά πνευματική άσκηση, μιά κραυγή γιά τή 
σωτηρία τής ψυχής. Σχετικά Μ. Leleu, Les journaux intimes, Παρίσι 1952 καί 
κυρίως A. Girard, Le journal intime, Παρίσι 1963· ό ίδιος, «Le journal intime, 
un nouveau genre littéraire?», Cahiers d’Association Internationale des Etu
des Françaises (= CAIEF), 17 (1965), 99-109. Στόν φαναριώτικο χώρο, ώς πρώ
το αύτοβιογραφικό ήμερολόγιο μπορούν νά θεωρηθοΰν οί ’Εφημερίδες ιδιόχειροι τοϋ 
Κ. Καρατζά τοϋ Μπάνου (1777). Πολύ μεγαλύτερη έμφαση στήν ατομικότητα καί 
τό συναίσθημα έχουμε μέ τίς ’Εφημερίδες τοϋ Κοδρικά.

6. ’Εκτεταμένη άναφορά στίς νοοτροπίες γίνεται στο 3ο μέρος τής διατριβής,
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στιγμή τής συγγραφής του, δηλαδή ή δεκαετία 1787-1797, παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον άπο τήν άποψη των άνακατατάξεων στήν ελληνική 
κοινωνία, οί όποιες αντανακλώνται στο επίπεδο τής γλώσσας. Τέλος, ό 
συγγραφέας εΐναι άτομο πού εχει δεχτεί φωτισμένη παιδεία καί κινείται 
στούς κύκλους τής πνευματικής, διοικητικής καί διπλωματικής έλίτ του 
Φαναριού.7 Άπο αυτή τήν άποψη, πρέπει να θεωρήσουμε οτι όλες οί τε
λευταίες εξελίξεις καταγράφονται, χρωματίζονται καί γίνονται άντικεί- 
μενο κριτικής άπο ενα πνεύμα πού γνωρίζει τά πράγματα καί, τήν εποχή 
αύτή, φαίνεται ανοιχτό στά νέα ρεύματα.8

I. ΜΕΘΟΔΟΣ

'Η γλωσσική έπεξεργασία των Εφημερίδων πραγματοποιήθηκε μέ τή 
βοήθεια ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστή.9 Ή εισαγωγή τού κειμένου (200 σε
λίδες σχ. A4) εγινε μέ σαρωτή (scanner). ’Ακολούθησε ή μετατροπή του 
σέ ASCII μορφή, βάσει ειδικού προγράμματος οπτικής άναγνώρισης 
χαρακτήρων (Reader).10 Ή άποκατάσταση όμως δεν ήταν πλήρης, λόγω 
τής αδυναμίας τού προγράμματος νά αναγνωρίσει μέ ακρίβεια τή συγκε
κριμένη γραμματοσειρά, ώστε απαιτήθηκαν πολλές διορθώσεις.

Μετά τήν πλήρη άποκατάσταση τού κειμένου σέ αναγνώσιμη μορφή,

όπου καί ή άνάλυση περιεχομένου, στο όποιο όμως δεν θά έπεκταθώ ιδιαίτερα έδώ. 
Γιά τήν ιστορία των νοοτροπιών, βλ. κυρίως J. Le Goff, «Les mentalités: une 
histoire ambiguë», Faire de l’histoire (έπιμ. J. Le Goff - P. Nora), Παρίσι 
1974, III, σ. 76-94· Ph. Ariès, «L’histoire des mentalités», La nouvelle histoire, 
ό.π., σ. 402-423- Y. Sellin, «Mentalität und Mentalitätsgeschichte», Historische 
Zeitschrift, 241/3 (1985), 555-598 (όπου καί βιβλιογραφία).

7. Γιά τή βιογραφία τοϋ Κοδρικα, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Προτομή τοϋ Κοδρικά», 
Φροντίσματα Α', ’Αθήνα 1962, σ. 67-88. Γιά τή διπλωματική του δραστηριότητα, 
βλ. Ίω. Δημάκης, P. Codrica et la question d’Orient sous l’Empire français et 
la, Restauration, Παρίσι - Μόντρεαλ 1986. ’Επίσης Αίκ. Κουμαριανοϋ - Δ. Άγγε- 
λάτος, «’Αρχείο Π. Κοδρικα», Τετράδια ’Εργασίας, 11 (1987), 11-147.

8. Ό Κοδρικάς είναι, βέβαια, περισσότερο γνωστός ώς ό συντηρητικός εκπρό
σωπος τοϋ φαναριωτισμοϋ στό γλωσσικό από τή διαμάχη του μέ τον Κοραή, ή όποια 
λ,αμβάνει χώρα κάπου 20 χρόνια άργότερα, βλ. Άπ. Δασκαλάκης, Κοραής καί Κο
δρικάς, ’Αθήνα 1966.

9. Στή λεξιλογική άνάλυση των ’Εφημερίδων συνέβαλε άποφασιστικά ό Jean 
Brèhier, στον όποιον ανήκει ό σχεδιασμός τοΰ προγράμματος έπεξεργασίας καί ή 
εξαγωγή των πινάκων. ”Ας δεχτεί τις εύχαριστίες μου καί άπό αύτή τή θέση.

10. 'Η έπεξεργασία αύτή πραγματοποιήθηκε στήν εταιρεία Hewlett-Packard, 
ή όποια διέθετε το πρωτοποριακό γιά τήν εποχή (1988) σύστημ-α.
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κατέστη δυνατή ή μετάβαση στο επόμενο στάδιο:11 τη λημματοποίηση11 12 
των λέξεων καί την κωδικοποίησή τους κατά μέρη του λόγου. Τά 13 μέρη 
του λόγου —δηλαδή τά 10 τής γραμματικής καί έπιπλέον τά κύρια ονόματα, 
τά μόρια καί οί άριθμοί13— διακρίθηκαν μέ αριθμητικούς δείκτες (01- 
13) πού περάστηκαν πάνω άπύ κάθε λέξη, κατά κανόνα σύμφωνα μέ τον 
λειτουργικό τους ρόλο μέσα στο κείμενο.14 Οί σύνθετες λέξεις καταχωρήθη- 
καν ως μία,15 ένώ δεν έλήφθη ύπόψη ή πολυσημία.16 Μετά τήν κωδικο

11. ’Από δώ καί Ιπειτα ακολουθήθηκε διαδικασία παρόμοια μέ εκείνη πού 
άπαιτήθηκε κατά τήν έπεξεργασία τοϋ λεξιλογίου του Μακρυγιάννη. Γιά περισσό
τερες λεπτομέρειες, βλ. N. I. Κυριαζίδης - I. Ν. Καζάζης - J. Brèhier, Tò λεξιλό
γιο τοϋ Μακρυγιάννη ή πώς μιλ,οϋσαν οί "Ελληνες προτού βιαστεί ή γλ.ώσαα μας από 
την καθαρεύουσα, ’Αθήνα 1983, τ. 1, σ. 26-36' οί ίδιοι, Τά ελληνικά τοϋ Μακρυ- 
γιάννη με τον ύπολογιστή. A tagged concordance and other indices of the opera 
omnia of Makriyannis, ’Αθήνα 1989, τ. 1, σ. vii-x. ’Επίσης I. Ν. Καζάζης, «Con
structing a computer-assisted complete index to Makriyannis 'Memoirs’», 
Μαντατοφόρος, 22 (1983), 27-33.

12. Σχετικά μέ τη λημματοποίηση των λέξεων, βλ. A. Rey, La lexicologie, 
Lectures, Παρίσι 1970· A. Lyne, «L’élaboration des listes de fréquence. A la 
recherche d’une solution aux problèmes d’affectation des mots-occurrences 
dans les classes de mots», Cahiers de Lexicologie, 23/2 (1973), 83-108' P. Cha- 
raudeau, «L’analyse lexico-sémantique, recherche d’une procédure d’analyse», 
στο ίδιο, 18/1 (1971), 3-28' Μ. Τριανταφυλλίδης, «Tò λήμμα», "Απαντα, τ. 2, 
Θεσσαλονίκη 1963, σ. 344-362.

13. ’Ακολουθήθηκε ή κατάταξη των λέξεων σέ 13 μέρη, δπως καί στο λεξιλό
γιο τοϋ Μακρυγιάννη. Καί έδώ υπήρξαν δυσκολίες ώς προς τον ορισμό τής λέξης καί 
τήν τελική κατάταξή της, εφόσον πρόκειται γιά μιά γλώσσα σέ μεγάλο βαθμό προ
φορική καί μή συστηματοποιημένη, βλ. τήν άναλυτική περιγραφή τής μεθόδου άπό 
τον I. Ν. Καζάζη, Tò λεξιλόγιο τοϋ Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 26-29. Γιά τούς προβλη
ματισμούς των γλωσσολόγων σέ δ,τι αφορά τά μέρη τοϋ λόγου, βλ. Ο. Ducrot - Tz. 
Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Παρίσι 1972, 
σ. 263-269.

14. Γιά τις γενικές κατευθύνσεις, βλ. I. Ν. Καζάζης, Το λεξιλόγιο τοϋ Μακρυ- 
γιάννη, δ.π. Ώς πρύς τύ απαρέμφατο, το όποιο δέν άπαντά στον Μακρυγιάννη, κα
τατάχθηκε μέ τό ρήμα, έκτος άπό τήν περίπτωση τοϋ άπαρεμφάτου μέ άρθρο, τό 
όποιο κατατάχθηκε μέ τό ούσιαστικό (τό άκονειν, τό άπάραι). Στά έπιρρήματα περι
λαμβάνονται καί πολλοί εμπρόθετοι προσδιορισμοί τόπου (εν μέσω, άπ’ αντίκρυ), 
χρόνου (<5ίά νυκτός, εν ροπή οφθαλμού), τρόπου (κατά φύσιν, αν γράν γγάλας), ποσοΰ 
(κατ’ ολίγον) κ.ά. Άπαντοΰν καί πολλοί περιφραστικοί σύνδεσμοι (επί λόγω τοϋ ότι, 
πόθω τον να).

15. Κυρίως οί ξένες σύνθετες λέξεις, τά συνθετικά των οποίων συνήθως γρά
φονται χωριστά (π.χ. γενητζέρ αγαθής, μενκιουλάτ εμινή, γκενεράλης αναεφ, φώκο 
δ’ άρτιφίτζιον), ένώ σπανιότερα μαζί (καχβετζήπασης, κιρατζκαΐκλαρί).

16. Δηλαδή οί διαφορετικές σημασίες μιας λέξης δέν λαμβάνονται ύπόψη σ’ αύ-
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ποίηση, το κείμενο ήταν έτοιμο γιά την τελική έπεξεργασία καί την έξα- 
γωγή των πινάκων μέ το ειδικό πρόγραμμα του J. Brèhier,17 το όποιο 
εδωσε δύο βασικούς λεξιλογικούς πίνακες (A, Β) καί τρεις έπιμέρους 
(Al, Α2, A3).

A. ’Αλφαβητικός πίνακας όλων των λεξικών μορφών18 τού κειμέ
νου, μή όμαδοποιημένων —δηλαδή οί κλιτοί τύποι ενός λήμματος 
δεν είναι πάντοτε μαζί, π.χ. άλλου το λέγω άλλου το είπα—, μέ διά
κρισή τους κατά μέρη του λόγου καί μέ τή συχνότητά τους. Άπύ 
αυτόν τόν πίνακα, μέ πρόσθετες έπεξεργασίες, προέκυψαν άλλοι 
τρεις πίνακες.19
Al. ’Αλφαβητικός πίνακας όλων τών λεξικών μορφών του κειμέ
νου, όμαδοποιημένων κατά λήμματα —δηλαδή όλοι οί κλιτοί τύποι 
της λέξης μαζί, π.χ. τό είπα κάτω άπό τό λέγω20—, μέ διάκρισή 
τους κατά μέρη του λόγου καί μέ τή συχνότητά τους.
Α2. ’Αλφαβητικός πίνακας όλων τών λέξεων-λημμάτων του κειμέ
νου μέ διάκρισή τους κατά μέρη του λόγου καί μέ τή συχνότητά τους, 
δηλαδή περιλαμβάνεται μόνο τό λέγω μέ συχνότητα 93, στήν οποία 
εχει προσμετρηθεϊ καί τό είπα.
A3. ’Αριθμητικός πίνακας τής συχνότητας τών λέξεων-λημμάτων 
μέ διάκρισή τους κατά μέρη τού λόγου, δηλαδή ό προηγούμενος πί
νακας κατατάσσεται οχι αλφαβητικά, αλλά κατά σειρά άριθμητικής 
συχνότητας, π.χ. γιά τα ούσιαστικά άπό τό 1022 ώς τό I.21

τό τό στάδιο, π.χ. ή λέξη αρχή (: άρχή/εξουσία) θεωρήθηκε ένα λήμμα. Άντιθέτως, 
τά ταυτόσημα άποτελοϋν διαφορετικά λήμματα, π.χ. θνρα - πόρτα, ίππος - αλογο κ.ά.

17. Βλ. τήν παρουσίαση τών τεχνικών ζητημάτων άπό τόν J. Brèhier, Tò λε
ξιλόγιο τον Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 37-40 καί Τά 'Ελληνικά τον Μακρυγιάννη, δ.π., 
σ. xxxi-xxxv.

18. Θά έπαναλάβω τά σχετικά με τήν ορολογία: Λέξη-λήμμα είναι ό τύπος πού 
βρίσκεται ώς λήμμα στο λεξικό. Λεξικές μορφές (ή παραδειγματικές μορφές κατά 
τόν Καζάζη) είναι οί κλιτοί τύποι ενός λήμματος. 'Ο δρος λέξεις-παραπομπές (occur
rences) δηλώνει δλα τά χωρία δπου βρίσκεται ή λεξική μορφή (επαναλαμβανόμενες 
παραδειγματικές μορφές κατά τόν Καζάζη). Γιά τήν ορολογία, βλ. καί Ντία Φιλιπ
πίδου, 'Η Θυσία τοϋ ’Αβραάμ στον υπολογιστή, 'Ερμής 1986, σ. xvi.

19. Ή μετάβαση άπό τόν πίνακα A στούς πίνακες Al καί Α2 έγινε με τό χέρι, 
εφόσον ήταν άδύνατη ή τεχνική υποστήριξη σ’ αύτό τό σημείο.

20. Γιά το ζήτημα τής ομαδοποίησης τοϋ λήμματος καί τών κλιτών τύπων 
του, βλ. I. Ν. Καζάζης, Τό λεξιλόγιο τοϋ Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 29-33.

21. Ό πίνακας αύτός προέκυψε μετά τή μηχανογραφική έπεξεργασία τοϋ πί
νακα Α2 μέ τεχνική υποστήριξη.
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Β. Συμφραστικός πίνακας λέξεων ή κονκορντάντσα,22 δηλαδή δλες 
οί λεξικές μορφές σέ δλες τους τίς παραπομπές κατά αλφαβητική 
σειρά καί μέ τον κειμενικό τους περίγυρο (συμφραζόμενα), δ όποιος κα
θορίστηκε σέ δύο γραμμές κειμένου περίπου, μέ τή λέξη στο κέντρο.23

Τήν τεχνική επεξεργασία ακολούθησε ή συστηματική μελέτη δλων 
των πινάκων. Μέ αύτόν τον τρόπο το λεξιλόγιο εξετάστηκε άπό δλες τίς 
δυνατές απόψεις: ό άλφαβητικός πίνακας (Al) δίνει τήν εικόνα του λεξι
λογικού πληθυσμού καί των γραμματικών μορφών, προσφέρεται δηλαδή 
περισσότερο για τή μελέτη τής γλώσσας άπό γραμματική άποψη. Οΐ λέ- 
ξεις-λήμματα (Α2) άποτελοΰν δείκτη γιά τή μέτρηση τού πλούτου τής 
γλώσσας, ένώ οί συχνότητες (A3) μαρτυρούν τίς λεξιλογικές άλλα καί τίς 
θεματικές προτιμήσεις τού συγγραφέα. Μπορεί άκόμη να προβει κανείς 
στή χρονολόγηση καί τήν έτυμολογική ανάλυση δλων τών λέξεων, διάβη
μα τό όποιο δίνει τήν κάτοψη τής λεξιλογικής «διαστρωμάτωσης» τού 
κειμένου καί επιτρέπει τον εντοπισμό δύο επί μέρους σημαντικών φαινο
μένων: τής παραγωγής νέων λέξεων ή τής νεολογίας καί τής εισδοχής ξέ
νων λέξεων ή τών φαινομένων έκπολιτισμοΰ. Τέλος, συγκρίνοντας τούς 
πίνακες λέξεων μέ τήν κονκορντάντσα (Β), είμαστε σέ θέση να εντοπί
σουμε συνώνυμα ή συγκέντρωση πολλών λέξεων γύρω άπό τό ΐδιο θέμα 
ή, άντίστροφα, άπουσία λέξεων ώς πρός ενα άλλο θέμα. Επίσης, είναι 
δυνατό νά μελετηθεί ό κειμενικός περίγυρος ορισμένων σημαντικών έν- 
νοιών καί νά προσδιοριστεί τό σημασιολογικό τους πεδίο.24

22. Συμφραστικός πίνακας λέξεων κατά τήν ορολογία τοϋ Καζάζη, κονκορ
ντάντσα κατά τή διεθνή ορολογία (concordance).

23. Πρόκειται δηλαδή γιά τή μέθοδο KWIG (Key-Word-In-Context). Καί 
εδώ χρειάστηκε επέμβαση με τό χέρι γιά νά όμαδοποιηθοϋν οΐ ποικίλες μορφές τοϋ 
ίδιου λήμματος, δηλαδή οΐ ’ίδιες περίπου έπεμβάσεις πού έγιναν κατά τή μετάβαση 
άπό τον πίνακα A στόν Al. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί 8τι συχνά —καί εφόσον δέν 
πρόκειται γιά καθαρά γλωσσικού τύπου παρατηρήσεις— τό κείμενο τών δύο γραμ
μών άποδεικνύεται άνεπαρκές. Γίνεται φανερό οτι ή κατάρτιση τών πινάκων δέν 
αποτελεί νέα τεχνική κατάκτηση οΰτε καινοτομία, άλλά έργαλεϊο γιά τήν παραπέρα 
μελέτη τοϋ κειμένου.

24. Γιά μιά γενική θεώρηση τών διαφόρων μεθόδων γλωσσικής άνάλυσης βλ, 
D. Maingueneau, Uanalyse du discours, Παρίσι 1991.
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1. Στατιστικά στοίχε

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ια

Πίνακας 1: Κατανομή τού λεξιλογίου κατά μέρη τού λόγου

Μέρη του λόγου Λέξεις παραπομπές 
(Ν)

Λεξικές μορφές 
(F)

Λέξεις λήμματα
(V)

1. "Αρθρα 12176 17,10% 25 0,19% 2 0,03%
2. Ούσιαστικά 14684 20,63% 4211 32,33% 2311 35,99%
3. Επίθετα 3611 4,83% 1650 12,66% 746 10,99%
4. ’Αντωνυμίες 4948 6,95% 324 2,48% 50 0,76%
5. Ρήματα 8335 11,70% 2941 22,57% 930 14,40%
6. Μετοχές 2718 3,80% 1557 11,95% 781 11,91%
7. Επιρρήματα* 3632 5,10% 595 4,57% 514 7,90%
8. Προθέσεις 7242 10,18% 103 0,79% 88 1,34%
9. Σύνδεσμοι 6710 9,42% 102 0,78% 89 1,35%

10. ’Επιφωνήματα 25 0,03% 9 0,06% 9 0,13%
11. Κύρια ονόματα 4342 6,10% 1266 9,71% 789 12,17%
12. Μόρια 990 1,39% 3 0,02% 3 0,04%
13. ’Αριθμητικά 1930 2,71% 238 1,82% 193 2,94%

Σύνολο 71165 100,00% 13025 100,00% 6508 100,00%

* Στην κατηγορία αυτή κατατάχθηκαν καί οί εμπρόθετοι προσδιορισμοί τόπου, χρό
νου κλπ., πού άνέρχονται σέ 150, ενώ τα καθαυτό επιρρήματα είναι 364.

Λεξιλογικός πλούτος,25 Μιά πρώτη διαπίστωση, πού προκύπτει άπο 
τον πίνακα 1, είναι δτι ή γλώσσα είναι πλούσια, μέ μεγάλη έκταση λεξι
λογίου καί πολλά άπαξ λεγάμενα, αν ληφθεΐ υπόψη δτι εχουμε να κάνουμε 
μέ γλώσσα μή λογοτεχνική. Σέ σύνολο 71165 λέξεων-παραπομπών (Ν) 
οί λέξεις-λήμματα άνέρχονται σέ 6508 (Υ), ποσό αρκετά υψηλό σέ σχέση

25. 'Ο πλούτος (έκταση) ή αντίθετα ή έπαναληπτικότητα (συρρίκνωση) τού 
λεξιλογίου εξάγεται άπό τή σχέση N /V (οπού Ν = λέξεις-παραπομπές καί V = λέ- 
ξεις-λήμματα). "Οσο μικρότερο είναι το Ν/V τόσο πλουσιότερο είναι το λεξιλόγιο. 
Σχετικά P. Guiraud, Les caractères statistiques du vocabulaire. Essai de mé
thodologie, Παρίσι 1954, καί Ch. Muller, Initiation à la statistique lexicale, Πα
ρίσι 1968. Βλ. έπίσης τά πιο πρόσφατα άρθρα τού περιδικοΰ Computers and the 
Humanities: D. Ratkowsky, «Book Reviews. The Travaux de Linguistique 
Quantitative», Computers and the Humanities, 22/1 (1988), 77-85· S. Johans-



202 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ

μέ άλλα κείμενα,26 φυσιολογικό όμως για καθημερινό λόγο πού χρησιμο
ποιεί λέξεις άπο όλα τα επίπεδα τής γλώσσας καί πολλούς ξένους όρους. 
Ή σχέση N/V άνέρχεται σέ 10,93 καί μαρτυρεί μεγάλη έπαναληπτικό- 
τητα των λέξεων, ή οποία δικαιολογείται άπο τη φύση του κειμένου: ήμε- 
ρολόγιο μέ γλώσσα ανεπεξέργαστη καί συχνές επαναλήψεις (π.χ. ή λέξη 
ημέρα αριθμεί 1022 παραπομπές).27 Τά άπαξ λεγάμενα είναι 2560, ένώ 
το VI/V = 0,39, ποσοστό αρκετά υψηλό.28 Τά ξένα άπαξ είναι 400, οπό
τε, το VI/V, ύπολογιζόμενο μετά την αφαίρεση των ξένων λέξεων, μειώ

son, «Word frequency and text type, some observations based on the LOB 
corpus of british english texts», στο Ιδιο, 19/1 (1985), 23-36· G. Bourque - J. 
Duchastei, «Quelques résultats d’une analyse automatique du discours du- 
plessiste», στο ϊδιο, 20 (1986), 11-17.

26. 'Οπωσδήποτε είναι αυθαίρετες οί συγκρίσεις μεταξύ κειμένων μή όμοει- 
δών καί μέ διαφορετική έκταση. ’Ενδεικτικά καί μέ κάθε έπιφύλαξη παραθέτω κά
ποια ποσοστά: Μακρυγιάννης (’Απομνημονεύματα) 5925 λέξεις, Σολωμός 4853, 
Σεφέρης 3896, Καβάφης 3343, Κάλβος 1791. Σχετικά Ν. Κυριαζίδης - I. Ν. Κα- 
ζάζης - J. Brèhier, Tò λεξιλόγιο τον Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 18" Π. Σ. Πίστας, «Προ
βλήματα έκτίμησης τοϋ λεξικολογικοϋ πλούτου των ποιητικών κειμένων», ’Αφιέρω
μα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979. ’Από την ξένη λογοτεχνία: 
Πούσκιν (Fille du capitaine) 4783, Corneille (L’illusion comique) 1906, Apolli
naire (Alcools) 2926, Mallarmé (Poésies) 2279, βλ. E. Brunet, «L’URL 9: Etude 
statistique des textes littéraires», Computers and the Humanities, 20/3 (1986), 
213-216.

27. 'H μεγάλη έπαναληπτικότητα των λέξεων αποτελεί προφανώς χαρακτη
ριστικό κειμένων μέ γλώσσα ανεπεξέργαστη καί μή λογοτεχνικού τύπου. Φυσικά 
παίζει ρόλο καί το μήκος τού κειμένου. Π.χ. στον Μακρυγιάννη (’Απομνημονεύματα), 
όπου Ν/V = 26,94, ή έπαναληπτικότητα είναι άκόμη μεγαλύτερη, ένώ στά κείμενα 
λογοτεχνικού τύπου ή σχέση είναι μικρότερη: Καβάφης 5,23, Σεφέρης 4,2, Cor
neille 8,18, Apollinaire 5,27, Mallarmé 5,27, ένώ Bellum gallicum 13,89. Βλ. 
Π. Σ. Πίστας, δ.π., σ. 412· Κ. Μηνάς, Ή γλώσσα τοϋ Καβάφη άπο γραμματική 
καί λεξικολογική άποψη, Γιάννινα 1985· E. Brunet, δ.π.

28. Θεωρητικά ή σχέση άνάμεσα στις λέξεις-λήμματα της συχνότητας 1 (άπαξ 
λεγάμενα) καί στύ σύνολο τών λέξεων-λημμάτων (VI/V) είναι 0,50. Αύτοί όμως οί 
υπολογισμοί έχουν γίνει γιά μικρότερα κείμενα (συνήθως λαμβάνεται ώς δείγμα ένα 
κείμενο μέ 9000 παραπομπές). ’Εδώ έχουμε 71000 παραπομπές καί γλούσσα ανεπε
ξέργαστη, δηλαδή έπαναλαμβανόμενη (πβ. μέ γαλλική όμιλούμενη VI/V = 0,33). 
Γιά τή μέθοδο, βλ. R. Michéa, «De la relation entre le nombre des mots d’une 
fréquence déterminée et celui des mots différents employés dans le texte», Ca
hiers de Lexicologie, 18/1 (1971), 68-71· ό ίδιος, «De quelques régularités sta
tistiques du discours, essai de synthèse», στο ϊδιο, 20/1 (1972), 65-78. ’Εφαρ
μογές της στά: A. Geffroy, «L’étendu du vocabulaire chez Hebert et Robespier
re», στο ϊδιο, 22 /I (1973), 96-107· ό ίδιος, «Formes de base et formes spécifiques 
dans le discours robespierriste», στο ϊδιο, 24/2 (1974), 96-136.
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νεται στο 0,37. "Αν άφαιρεθοΰν άκόμη τά κύρια ονόματα καί οι αριθμοί 
(πού δεν άποτελοΰν δείκτη λεξιλογικού πλούτου), το Y1/V πέφτει στο 
0,34, άλλά παραμένει ικανοποιητικό σε σχέση μέ το μήκος καί το είδος 
τού κειμένου.29

2. Χαρακτηριστικά τής γλώσσας καί γραμματικά δεδομένα
'Η γλώσσα είναι μεικτή, άπλούστερη στα τμήματα όπου γίνεται αναφορά 
σέ πράγματα καί στην καθημερινή ζωή, πιο καθαρολογική στις περιγρα
φές τής φύσης, των φυσικών φαινομένων ή των συναισθημάτων, όπως ό 
έρωτας.30

'Η ορθογραφία των λέξεων παρουσιάζει πολυτυπία καί άστάθεια, 
όπως στα περισσότερα κείμενα τής εποχής πού δεν είναι γραμμένα σέ άρ- 
χαίζουσα (νοτειά/νοτιά, πηγεμός /πηγαιμός, σπήτι jσπίτι). 'Η μορφο- 
λογική ανάλυση31 έδειξε την άνομοιογένεια τού λεξιλογίου, ή οποία όφεί-

29. Καί έδώ παραθέτω κάποια συγκριτικά στοιχεία: Τά άπαξ τοϋ Μακρυγιάν- 
νη άνέρχονται σέ 2363 επί συνόλου 6603 λέξεων-λημμάτων (0,35) για τά ’Απομνη
μονεύματα καί τά ’Οράματα καί Θάματα μαζί, βλ. Ν. Κυριαζίδης - I. Ν. Καζάζης - 
J. Brèhier, Τά έλληνικά τοϋ Μακρυγιάννη, δ.π., σ. ν. Τά άπαξ του Σολωμοϋ 1725 
(0,35), τοϋ Σεφέρη 2025 (0,52), τοϋ Καβάφη 1821 (0,54), βλ. Π. Σ. Πίστας, ο.π 
σ. 410. Τά άπαξ της Θυσίας τοϋ ’Αβραάμ είναι 434 σέ 1094 λήμματα (0,39), βλ. 
Ντία Φιλιππίδου, Ή Θυσία τοϋ ’Αβραάμ, ο.π., σ. 200. Τά άπαξ στον πρόλογο τής 
’Απολογίας τοϋ I. Μοισιόδακος ανέρχονται σέ 420 έπί συνόλου 1013 λέξεων (0,41), 
ποσοστό θεωρούμενο ιδιαίτερα υψηλό, βλ. Θ. Μπεχράκης - Ρ. Νικολαΐδης, Στατι
στική ανάλυση λεξικών δεδομένων. Οι πρόλογοι τών θετικών επιστημών τής περιό
δου τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού (πρόλογος J. P. Benzécri), ’Αθήνα (ΕΚΚΕ - 
ΚΝΕ/ΕΙΕ), 1990, σ. 101.

30. Ή μεικτή γλώσσα χαρακτηρίζει δλα τά φαναριώτικα ημερολόγια, μέ κλίση 
άλλοτε προς την άρχαΐζουσα άλλοτε πρός τήν άπλή, ανάλογα μέ τά συμφραζόμενα, μέ 
τό μορφωτικό έπίπεδο τοϋ συντάκτη, άλλά και μέ τήν ιδεολογική της χρήση (π.χ. ό 
’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό έξ’Απορρήτων χρησιμοποιεί κυρίως άρχαΐζουσα γλώσ
σα, ένώ ό Κ. Δαπόντες άπλή). Ή μεικτή γλώσσα θά παραμείνει χαρακτηριστικό καί 
της ’Αθηναϊκής σχολής μετά τό 1821, βλ. Ν. Μπούρας, «Ή γλώσσα τών ποιητών 
τής ’Αθηναϊκής σχολής», Πλάτων, 17 /33/34 (1965), 124-186 καί Γ. Ζώρας, Ό ελ
ληνικός ρομαντισμός καί οι Φαναριώται, ’Αθήνα 1975, σ. 24-27.

31. Βασίστηκε στή Νεοελληνική Γραμματική τοϋ Μ. Τριανταφυλλίδη ("Απαντα, 
τ. 3, Θεσσαλονίκη 1981) καί σέ άλλες μελέτες, δπως: R. Browning, Ή’Ελληνική 
γλώσσα, μεσαιωνική καί νέα, ’Αθήνα 1972· A. Mirambel, Ή νέα ελληνική γλώσσα. 
Περιγραφή καί ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1978· G. Thomson, Ή ελληνική γλώσσα 
άρχαία καί νέα, ’Αθήνα 1989· P. Mackridge, Ή Νεοελληνική Γλώσσα, ’Αθήνα 
1990· P. Chantraine, ’Ιστορική μορφολογία τής ελληνικής γλώσσας, ’Αθήνα 1990. 
Ν. Κοντοσόπουλος, Διάλεκτοι καί ιδιώματα τής Νέας ’Ελληνικής, ’Αθήνα 1981.
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λεται στή μείξη τύπων πού ανήκουν σέ διαφορετικά συστήματα, δηλαδή 
τής νεότερης γλώσσας καί τής άρχαίας. Διπλοτυπίες παρατηρούνται στο 
άρθρο (εις/ένας)' περισσότερο στο ούσιαστικό (βονς/βόδι, χειρ (χέρι) καί 
το ρήμα (άπαντήσαμεν /άπηντ?)σαμεν /ήπαντήσαμεν)' λιγότερο στο επί
θετο (πλάγιος/πλαγινός) καί στην άντωνυμία (ό όποιος j όπου). 'Η μετο
χή διατηρεί κατά κανόνα την άρχαία μορφολογία (αδων, άγκομαχών), 
ενώ σπάνια άπαντά ή νεότερη μετοχή σέ -όντας (πάντοτε σε -ωντας, π.χ. 
κινώντας, παίρνωντας). Διατηρείται το απαρέμφατο, συχνότερα ώς έ- 
ναρθρο (το άκονειν). Τά επιρρήματα λήγουν συνήθως σέ -ως (άθλίως, 
βαρβαρικώς, άδιακόπως) καί σπανιότερα σέ -α (άναπαντικά, καβάλά). 
Σέ γενικές γραμμές, πάντως, υπερτερούν οί τύποι τής άργαίας (ό όποιος
345 /^25^ 276 /1^84).

'Η συχνή χρήση τού άρθρου συνδέεται μέ τήν εκτεταμένη χρήση τού 
ουσιαστικού. 'Η άναφορική άντωνυμία δέν χρησιμοποιείται εύρέως, όπως 
στή λαϊκή γλώσσα (125 φορές, πβ. Μακρυγιάννη ’Απομνημονεύματα 
1093), άρα ή σύνταξη είναι λιγότερο αναλυτική. 'Ως προς τις πτώσεις, 
συχνότερη είναι ή χρήση τής ονομαστικής (42%) καί αιτιατικής (25%), 
όπως είναι φυσικό. "Αν καί περιορισμένη, ή δοτική ύφίσταται (2%). 'Η 
χρήση όμως τής γενικής είναι εκτεταμένη (30%), πράγμα πού δείχνει 
τήν έμμονή στο άρχαϊο μοντέλο σύνταξης.32 Από τις προθέσεις, υπερτε
ρούν οί αρχαίες (αντί, κατά, μετά, μέχρι, παρά, πρός, περί, εν, επί, εκ). 
'Η σύνδεση των φράσεων γίνεται καθ’ υπόταξη σέ ποσοστό 52%, πράγ
μα πού έπίσης άπομακρύνει τή γλώσσα τού Κοδρικά άπύ τή λαϊκή (πβ. 
Μακρυγιάννη ’Απομνημονεύματα 21%). Οί σύνδεσμοι είναι οί περισσό
τεροι τής άρχαίας (μεν, δέ, τε, γάρ, καίτοι, διό, τοίνυν, εί) (6102 παρα
πομπές / 608 τής νέας). Ό καί έ'ρχεται πρώτος μέ 3081 παραπομπές 
(σχετικά λίγες, πβ. Μακρυγιάννη ’Απομνημονεύματα 13199), ακολουθεί 
ό δε μέ 1240.

Ή ούσιαστικοποιημένη έκφραση, ή σύνταξη μέ γενική καί δοτική, 
οί άρχαϊες προθέσεις, ή σύνδεση τών φράσεων καθ’ υπόταξη μέ συνδέ
σμους τής άρχαίας είναι γραμματικά φαινόμενα πού μαρτυρούν τήν προ
τίμηση προς τήν άρχαΐζουσα σύνταξη.

Το ύφος είναι συχνά πομπώδες μέ ρητορικά σχήματα καί τάση προς 
το υπερβολικό, χαρακτηριστικά τού μπαρόκ, άλλά καί μέ έπιδράσεις άπό

32. Στή νέα ελληνική, πρώτη σε συχνότητα έρχεται ή αιτιατική, άκολουθεϊ ή 
ονομαστική, μετά ή γενική, ή όποια έχει μειωθεί κατά πολύ, επειδή μπορεί νά άπο- 
δοθεϊ καί μέ εμπρόθετη αιτιατική, ενώ ή δοτική δέν ύφίσταται, βλ. Μ. Τριανταφυλ- 
λίδης, δ.π., σ. 53· A. Mirambel, δ.π., σ. 79-80· P. Mackridge, δ.π., σ. 112, 119.
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την εκκλησιαστική ρητορική.33 Οί μεταφορές πού προέρχονται άπο τήν 
άρχαία ιστορία καί τή μυθολογία είναι συχνότερες (18 περιπτώσεις),34 
ενώ οί δανεισμένες άπο τήν ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι περιορισμένες (2 
περιπτώσεις).35 Άπο τήν εκκλησιαστική ρητορική προέρχονται έπίσης 
στερεότυπες φράσεις καί επίθετα., κυρίως στο υβρεολόγιο.36

3. Τό λεξιλόγιο

Διαστρωμάτωση. 'Η χρονολόγηση όλων των λέξεων καί ή κατάταξη τους 
κατά περιόδους (άρχαία, έλληνιστική, βυζαντινή, οθωμανική) έδειξε ότι 
υπάρχουν λέξεις άπο όλες τις ιστορικές περιόδους, όμως το προβάδισμα

33. Παραδείγματα ύπερβολής: κατηφανίσθην τον κόπον (σ. 77), τούτο άπεπλή- 
ρωσε τό νά με άφανίση (σ. 25). Τό δξύμωρο, συχνό στο ήμερολόγιο τοϋ Κοδρικα (π.χ. 
έκαμα τον γλυκύτερον καί πικρότερον αποχαιρετισμόν, σ. 131, άσκέπτου σκέψεως 
γενομένης καί ακρίτου άποφάσεως, σ. 13) καί σε άλλα ήμερολόγια, είναι χαρακτηρι
στικό τοϋ μπαρόκ πού άγαπα τά παράδοξα καί αντίθετα, βλ. B. Morrissette, «Struc
tures de sensibilité baroque dans le roman pré-classique», CAIEF, 11 (1959), 
86-103’ επίσης D. Souiller, La littérature baroque en Europe, Παρίσι 1988. ’Α
νήκει δμως καί στην έλληνική παράδοση της σάτιρας, δπου χρησιμοποιείται γιά νά 
έκφράσει ειρωνεία καί συγκαλυμμένη κριτική, δπως στά βυζαντινά κείμενα (π.χ. πα
πάς άπάπας, τών άμονάχων μοναχός, σάλε ηγούμενε κατέβης di’αβάς, βλ. Φ. Κου- 
κουλές, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά, ’Αθήνα 1950, τ. 2, σ. 177-178) 
ή στην έκκλησιαστική ρητορική της οθωμανικής περιόδου (π.χ. εις τον άλογόν του 
λόγον δεν Αποτάσσεται, βλ. Μ. Γεδεών, «Κανονικαί διατάξεις, λύσεις θεσπίσματα 
τών άγιωτάτων Πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως», Παράρτ. Έκκλ. ’Αλήθειας, 
1-2, Κωνσταντινούπολη 1888, πράξη άρ. ΥΗ'/1793, σ. 282). Στην περίπτωση τοϋ 
Κοδρικα ή σατιρική διάθεση καλλιεργείται ιδιαίτερα, δχι μόνο ώς περίβλημα κοινω
νικής κριτικής άρμόζον στήν κρυψίνοια τοϋ περιβάλλοντος, άλλά καί επειδή ταιριά
ζει στήν έγωκεντρική ιδιοσυγκρασία τοϋ συγγραφέα, ό όποιος παρατηρεί καί κρίνει 
άπό άπόσταση ανωτερότητας ή καί λόγω μισανθρωπίας καί κακεντρέχειας (γνώρι
σμα καί άλλων σατιρικών, π.χ. τοϋ Γκόγκολ). Γιά το ϋφος καί τις συγγραφικές 
ικανότητες τοϋ Κοδρικα, βλ. καί Α. ’Αγγέλου, δ.π., σ. 222 κ.έ.

34. Υπάρχουν 12 ονόματα θεών, ηρώων καί άλλων προσώπων τής έλληνικής 
άρχαιότητας σέ θέματα σχετικά μέ τον έρωτα, τό κρασί, τήν τρικυμία, τή φωτιά, τον 
ϋπνο, τή νομοθεσία (’Αφροδίτη, Έρως, Γανυμήδης, Βάκχος, Ποσειδών, "Ηφαιστος, 
Μορφεύς, Λυκοΰργος κ.ά.).

35. ’Από τή σύγχρονη Εύρώπη είναι δανεισμένα τά ονόματα τής Mme de Pom
padour καί τοϋ captain Cook, σέ θέματα σχετικά μέ τις κοινωνικές συναναστροφές 
καί τή ναυτική τέχνη.

36. Π.χ. αρχησεν ό Θερσίτης τάς παλαμναίας άράς νά ψάλλη [...] ηρξατο δ πα- 
λαμναιος Θερσίτης τάς ιερεμιάδας του (σ. 139-140). ’Επίθετα: θεοστυγής, κατάρα
τος, κοσμοφθόρος, παγκάκιστος, πονηρόβιος κ.ά.
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ανήκει στις αρχαίες,37 οί όποιες ανέρχονται στο 64%, ένώ οί άλλες συγκεν
τρώνουν όλες μαζί μόλις το 23% (ελληνιστικές 8,16%, βυζαντινές 9,41%, 
νεότερες 5,67%) (βλ. πίν. 2). Στις έλληνικές λέξεις πρέπει νά προστεθούν 
καί οΐ ξένες, οί όποιες άνέρχονται σέ 13,26% καί ανήκουν, οί περισσότερες, 
στή νεότερη περίοδο. Ή πολλαπλή αύτή διαστρωμάτωση τοϋ λεξιλογίου 
συνεπάγεται πολλά ταυτόσημα καί συνώνυμα, όπως ερις, φιλονικία, διέ- 
νεξις, διχόνοια, σννα ίρεσις, συν αρπαγή, λογομαχία, λογοτριβή, καυγάς, 
μοντζαδελές.38

Πίνακας 2: Χρονολογική διαστρωμάτωση των λέξεων-λημμάτων

Περίοδος 'Ελληνικές Τουρκικές Ευρωπαϊκές
ίτ. Ιγαλλ. ρουμ. άλβ. /σλαβ.

Σύνολο

’Αρχαία 3414 63,49% 3414 63,49%
Ελληνιστική 439 8,16% 439 8,16%
Βυζαντινή 506 9,41% 11 0,20% 115 2,13% 9 0,15% 641 11,92%
Νεότερη 305 5,67% 378 7,02% 152 2,82% 48 0,89% 883 16,42%

Σύνολο* 4664 86,73% 389 7,23% 267 4,96% 48 0,89% 9 0,15% 5377 ‘ 100,00%

* Άφαιρέθηκαν τά κύρια όνόματα για τα όποια απαιτείται άλλου είδους επεξεργασία —κυρίως για 
τα τοπωνύμια—, καί τα αριθμητικά, έπειδή πρόκειται κυρίως για άριθμούς. Επίσης οί έπιρρηματικοί 
προσδιορισμοί (150), οί όποιοι δέν βρίσκονται σέ λεξικά —προφανώς άνήκουν στή νεότερη περίοδο.

’Ιδιόλεκτος. 'Υπάρχουν πολλές λέξεις γιά καθημερινές άνάγκες, οί όποιες 
άποτελοϋν ιδιομορφία τοϋ συντάκτη ή τοϋ κύκλου του καί μάλλον άνήκουν 
στην ιδιόλεκτο τοϋ Φαναριού, τά «πολίτικα» (βρετό, ματόφλουδον, μνα- 
στήριον, πονρδαϊον). Προς τήν κατεύθυνση αύτή συνηγορεί καί το γεγονός 
ότι δέν βρίσκονται σέ συνήθη λεξικά, παρά μόνο στο λεξικό τοϋ Σκαρ
λάτου Βυζάντιου.39

37. ’Αρχαίες ώς προς τή ρίζα καί τη μορφολογία (βυζ. παιδάκι < άρχ. παιδίον). 
Δέν λαμβάνεται όμως υπόψη ή σημασιολογική απόκλιση, π.χ. οί λέξεις ορισμός, πα
τριάρχης, οικονομία, οί όποιες άλλαξαν σημασία, θεωρήθηκαν αρχαίες. Πρόκειται 
πάντως γιά λίγες λέξεις αύτοϋ τοϋ είδους.

38. Γιά τά συνώνυμα στή νέα έλληνική, βλ. A. Mirambel, δ.π., σ. 300-304. 
Βλ. καί παρακάτω τό ξένο λεξιλόγιο, δπου ή συνωνυμία είναι εμφανέστερη.

39. Σκ. Δ. Βυζάντιος, Λεξικόν τής καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου μεθηρμη- 
νενμένης εις το άρχαιον ελληνικόν καί τά γαλλικόν μετά γεωγραφικόν πίνακος των 
νεωτέρων καί παλαιών ονομάτων. ’Αθήνα 1835· ό ίδιος, Λεξικόν τής ελληνικής γλώσ- 
σης, τ. 1-2, ’Αθήνα 1852.



ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 207

Νεολογισμοί.40 Είναι περιορισμένοι καί δεν πρόκειται γιά λέξεις δημι- 
ουργημένες γιά νά καλύψουν νέες ανάγκες της ζωής, άλλά κυρίως γιά 
«επιδεικτική νεολογία»,41 42 43 δηλαδή γιά λέξεις παράγωγες άπό παλιότερες 
μέ μικρές διαφοροποιήσεις στή μορφή ή τή σημασία (άντιχαιρετισμός, 
άπρ οστοχα σ ία, διάρκεσις, εκλαμπρότης, μ ονρμονρισμός, ταξίδενμα)*2 καί 
πολλές σύνθετες (έχθροπάθεια, κακοφιλόδοξος, πολνσύγχιστος, χνδαιο- 
ενγενική, φευτοκλέπτης)^3 οί όποιες καλύπτουν περισσότερο ρητορικές 
ανάγκες, ενώ σέ λίγες περιπτώσεις έντοπίζονται νεολογισμοί μέ βάση τις 
πραγματικές άνάγκες. Βέβαια το κείμενο δέν είναι το ένδεδειγμένο γιά 
τήν άναζήτηση νεολογισμών, δπως θά ήταν ενα φιλοσοφικό ή επιστημονι
κό έ'ργο, είναι όμως κατάλληλο γιά νά φανεί ή εισαγωγή νέων λέξεων τής

40. Είναι γνωστό δτι κατά τον 18ο αιώνα οΐ λόγιοι (Βούλγαρης, Καταρτζής, 
Κοραής) ένδιαφέρονται γιά τόν πλουτισμό τής γλώσσας καί δίνουν μεγάλη σημασία 
στή δημιουργία νέων λέξεων πού θά πλαστούν «κατ’ αναλογία» μέ τις αρχαίες. Σχε
τικά Κ. Θ. Δημαράς, «Ελληνική Νεολογία», Τετράδια ’Εργασίας, 7 (1984), 33-43. 
Στον εντοπισμό των νεολογισμών, εκτός από τά άλλα λεξικά, άπαραίτητο είναι τό 
λεξικό τοΰ Στ. Κουμανούδη, Συναγωγή λέξεων άθησανρίστων εν τοϊς έλληνικοϊς λε- 
ξικοΐς, ’Αθήνα 1883. Πρέπει δμως νά τό συμβουλεύεται κανείς μέ προσοχή γιατί 
περιέχει κάποιες λάθος χρονολογήσεις. Π.χ. λέξεις πού ήδη απαντούν στις ’Εφημε
ρίδες τοποθετούνται σέ μεταγενέστερη έποχή: περιδιάβασις (1805), επαγγελματι- 
κώς (1816), ευρωπαϊκός (1843), φαναριωτικός (1876) κ.ά. Γιά τόν Κουμανούδη καί 
τό λεξικό του, βλ. Μ. Δήτσα, Νεολογία και κριτική, ’Αθήνα 1988.

41. Γιά τήν «έπιδεικτική νεολογία» (ας μοΰ έπιτραπεϊ ό όρος) καί τή διάκρισή 
της άπό τή νεολογία (πβ. néologisme /néologie), βλ. J. P. Seguin, La langue fran
çaise au XVIIIe siècle, Παρίσι 1972, 174-177" L. Guilbert, «Théorie du néolo
gisme», CAIEF, 25 (1973)· G. Matoré, «Le néologisme, naissance et diffusion», 
Le français moderne, 20/2 (1952).

42. Πβ. μέ τις άρχαϊες άντιχαίρω, άστόχαστος, τις έλληνιστικές διάρκεια, έκ
λαμπρος, τις βυζαντινές μουρμούρα, ταξίδιον. Ή αλήθεια είναι δτι στή νέα έλληνική 
υπάρχουν λίγες ριζικές λέξεις, άπό τις όποιες προέρχονται δλες οί άλλες, βλ. P. Ma- 
ckridge, δ.π., σ. 426. ’Εκείνο πού πρέπει νά έλεγχθεϊ είναι ή άνάγκη πού τις δημι
ουργεί.

43. Ή σύνθεση είναι φαινόμενο συνηθισμένο στήν έλληνική γλώσσα άπό τούς 
τελευταίους βυζαντινούς αιώνες (καί σέ κείμενα λαϊκά). Συνεχίζεται κατά τούς 
νεότερους χρόνους στήν έκκλησιαστική ρητορική. Π.χ. βλέπουμε σέ πατριαρχικά 
κείμενα τοΰ τέλους τοΰ 18ου αιώνα σύνθετες λέξεις, δπως συνεπιδουλαγωγηθέν, βα- 
ρνσνμφορώτατος, προσαναπτερωθέντων, έκονσιο-ακούσιος κ.ά., βλ. Δ. Ζακυθηνός, 
«’Ανέκδοτα πατριαρχικά έ'γγραφα τών χρόνων τής τουρκοκρατίας (1593-1798), έκ- 
διδόμενα έκ παρισιακών κωδίκων», 'Ελληνικά, 4 (1931), 229-248 καί Γ. Άραμπα- 
τζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, τ. 2, Κωνσταντινούπολη 1933, σ. 138. ’Από τούς λό
γιους, ό Κοραής άγαπα ιδιαίτερα τις πολυσύνθετες λέξεις, δπως βαρβαροχονδροκα- 
μηλοκουβακοειδέστατος, διαβατικοαυγκειμενεπιστήμονες, βλ. Α. Κοραής, ’Αλληλο
γραφία., έπιμ. Κ. Θ. Δημαρά, τ. 1, 1774-1798, ’Αθήνα 1964, σ. 12, 26.
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έποχής σέ ενα καθημερινό γραπτό. ’Έτσι, στο πολιτικό λεξιλόγιο εντο
πίζονται κάποιοι νεολογισμοί: λέξεις πού κατάγονται άπύ την άρχαία; 
άλλα έ'χουν πλαστεί πάνω σέ ευρωπαϊκά πρότυπα τής έποχης του Διαφω
τισμού (βασιλισμός, δεσποτισμός),44 ένώ άλλες άρχαϊες λέξεις υπό την επί
δραση της γαλλικής ’Επανάστασης αποκτούν νέο περιεχόμενο (άριστο- 
κρατία, δημοκρατικός).44 45 46 47 Στο τεχνικό, το κοινωνικό άλλα καί το λεξι
λόγιο τού πολιτισμού, παρατηρούμε λέξεις ελληνικής έτυμολογίας, πού 
είσάγονται μέσω γαλλικών ή ιταλικών (ατμόσφαιρα, ηλεκτρισμός, τη- 
λεσκόπειον, κριτικά, εγκυκλοπαίδεια)4β ή άποτελοΰν μετάφραση ξένου 
όρου (κόσμιος, με πνεϋμα).ίΊ Μιά άλλη κατηγορία λέξεων πού θά μπορού
σαν νά θεωρηθούν νεολογισμοί, είναι οί ελληνικές λέξεις, τής αρχαίας κυ
ρίως, οί όποιες αντικαθιστούν συχνά ξένους όρους (προάριστον/καχβαλτί, 
επίκεντρον διοικητήριον/bureau central), όπως θά δούμε εξετάζοντας 
το ξένο λεξιλόγιο.

3.1. Τό ξένο λεξιλόγιο

Σημαντικά είναι τά συμπεράσματα πού μπορεί νά έξαγάγει κανείς άπύ τη 
μελέτη των ξένων λέξεων,48 οί όποιες αντιπροσωπεύουν το 13,26% τού λε

44. Πρόκειται γιά σημασιολογικό δάνειο άπό τό γαλλικό royalisme, μέ βάση το 
άρχαΐο βασιλεία καί γιά προσαρμογή τοϋ despotisme (< άρχ. δεσποτεία), το όποιο 
εμφανίζεται πρώτη φορά στον Fénelon (Les aventures de Télémache, 1699), μέ 
άναφορά στις ανατολικές μοναρχίες, βλ. A. Soboul, «Sur la fonction de l’absolu
tisme éclairé», Annales Historiques de la Révolution Française (= AHRF), 51 
(1979), 519-534.

45. Ή λέξη aristocratie τό 1789 γίνεται συνώνυμο τοϋ Ancien Régime. Démo
crate είναι αυτός πού υπηρετεί την ’Επανάσταση, βλ. Η. Walter, Des mo ts sans-cu
lottes. Pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue s’est enrichie lors 
de la Révolution, et à la nouvelle signification qu’ont reçu quelques anciens 
mots, Παρίσι 1989' M. Peronnet, Les 50 mots clefs de la Révolution française, 
Παρίσι 1988· R. Barny, «Les mots et les choses chez les hommes de la Révolu
tion française», La Pensée, 202 (1978), 96-115.

46. Atmosphère ( άτμός + σφαίρα, léléscope { τηλε + σκοπώ, électricité ( 
ήλεκτρον, politica / politique ( πολιτική, encyclopédie ( εγκύκλιος + παιδεία.

47. Πρόκειται γιά απόδοση των άντίστοιχων γαλλικών homme du monde 
καί homme d’esprit ή bel esprit, βλ. D. Lopez, «Discours savant et style mon
dain: les'Entretiens sur la pluralité des mondes’ au centre d’une tradition de 
l’échange», Actes du Colloque Fontenelle (Rouen 6-10 Όκτ. 1987), 117-128.

48. Καταμετρήθηκαν ώς ξένες λέξεις όσες πέρασαν στήν ελληνική γλώσσα άπό 
τή βυζαντινή περίοδο καί έξης. Συνυπολογίστηκαν τά ξένα δάνεια έλληνικής προέλευ
σης (άτμοσφαΐρα), οχι όμως καί τά σημασιολογικά δάνεια (βασιλισμός) (βλ. πιό πά
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ξιλογίου49 καί άποτελοΰνται κυρίως άπο τουρκικές (7,23%) καί δυτικο
ευρωπαϊκές λέξεις (4,96%), ένώ έλάχιστες είναι οί ρουμανικές (0,89%) 
καί οί άλβανικές-σλαβικές (0,15%).

Διαστρωμάτωση. Οί δυτικοευρωπαϊκές λέξεις άποτελοΰνται άπο 
διάφορα στρώματα: νεολατινικές (ρήξ, πρίγκηψ, άρματα, βονλλα) καί 
ιταλικές λέξεις (σεκρετάριος, κανόνι, πανί, κοντές) πού πέρασαν κατά τή 
βυζαντινή περίοδο- ιταλικές (κονσερβατόρος, τζερεμόνια, ίγγετζιάτο, πιά
το, οστάριά) καί γαλλικές (καπράλος, λακαίς, δεπαρταμέντο, ρεπού- 
πλικα, όπερασιόν) των νεότερων χρόνων. Σέ γενικές γραμμές, οί νεότεροι 
δανεισμοί υπερτερούν, αν καί οχι σημαντικά (57% έναντι 43%), ένώ τά 
δάνεια άπο τή γαλλική έχουν ισορροπήσει μέ τά ιταλικά νεότερα, εμφανί
ζοντας ταυτόχρονα μιά άνοδική τάση (22% έναντι 21%).

Στίς γαλλικές θά μπορούσαν νά προστεθούν καί άλλες λέξεις (14%), 
των οποίων ή προέλευση δέν είναι σαφής. 'Η μορφή τους προσεγγίζει 
στήν ιταλική (διβερσιόνη, σεντιμέντα, σερβίτζιο, ϊντριγγα), άλλα μπο
ρούν κάλλιστα νά έχουν προσληφθεΐ άπο τή γαλλική, ή οποία κυριαρχεί 
τήν εποχή αυτή στον χώρο τών 'Ηγεμονιών.50 Αυτό έπιβεβαιώνεται αν 
εξετάσει κανείς τίς διαφορετικές χρονικές ένότητες τού ήμερολογίου. Οί 
περισσότερες άπο αυτές τίς λέξεις —κυρίως γιά τήν περιγραφή πολιτικο- 
στρατιωτικών γεγονότων, γιά τον υλικό πολιτισμό καί τίς κοινωνικές 
σχέσεις— εμφανίζονται κατά τήν παραμονή τού Κοδρικά στίς Ηγεμονίες

νω). Ή βιβλιογραφία γιά τά ξένα δάνεια είναι μεγάλη. ’Ενδεικτικά: G. Meyer, «Die 
slavischen, albanischen und rumänischen Lehnwörter im Neugriechischen», 
Neugriechische Studien, II, Βιέννη 1894· Μ. Τριανταφυλλίδης, «Die Lehnwörter 
der Mittelgriechischen Vulgärliteratur», "Απαντα, δ.π., τ. 1, 299-494· Κ. Κουκ- 
κίδης, «Λεξιλόγιον έλληνικών λέξεων παραγομένων έκ της τουρκικής γλώσσης», 
Άρχείον τον Θρακικοϋ Λαογραφικον καί Γλωσσικόν Θησαυρού, 24/25 (1960), 281- 
312, 121-220' I. Τ. Παμπούκης, Τουρκικό λεξιλόγιο τής νέας ελληνικής, τ. 1, 
’Αθήνα 1988.

49. "Αν ύπολογισθεϊ τό ποσοστό επί 5377 λέξεων-λημμάτων, δηλαδή μετά τήν 
άφαίρεση τών κύριων ονομάτων, τών άριθμητικών καί τών επιρρηματικών προσδιο
ρισμών (βλ. πίν. 2). Στο σύνολο τών 6508 λέξεων το ποσοστό μειώνεται στο 11%.

50. ’Από τδ 1750 έχει γίνει κύρια διπλωματική γλώσσα καί προτείνεται ώς 
παγκόσμια κοινή. Οί Φαναριώτες τή μελετούν άπο παιδιά. Σχετικά J.-P. Seguin, 
δ.π., σ. 14-17' F. Schöll, La langue française dans le monde, Παρίσι 1936' Κ.Θ. 
Δημαράς, *Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ’Αθήνα 71985, σ. 103. Κλίμα 
διγλωσσίας επικρατεί στίς Ηγεμονίες στά τέλη τοΰ 18ου αιώνα, όπότε πολλοί γαλ
λικοί νεολογισμοί είσάγονται καί στή ρουμανική γλώσσα, βλ. A. Goldis, «L’im
portance des néologismes français dans le développement de la langue roumaine 
littéraire», Cahiers de Lexicologie, 23/2 (1973), 63-81.

14
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καί τό ταξίδι του στο Παρίσι, έχει δηλαδή δπου ή έπαφή μέ ρώσους άξιω- 
ματικούς51 καί γάλλους διπλωμάτες τοΰ δίνει περισσότερες άφορμές νά 
εμπλουτίσει τη γλώσσα του μέ νέες γαλλικές λέξεις. Οί ξενισμοί52 αυτοί 
άποτελοΰν προϊόν τής στιγμής καί δέν παραμένουν σταθερά στο λεξιλό
γιο. Όμως υποδηλώνουν ενα φαινόμενο: ή πραγματική νεολογία τής οθω
μανικής περιόδου φαίνεται δτι καλύφθηκε —σέ ενα πρώτο στάδιο τουλάχι
στον—- άπό τήν άθρόα εισδοχή ξένων λέξεων καί οχι άπό τή δημιουργία 
ελληνικών πού περιγράφουν τις καινούριες πραγματικότητες.

Πράγματι, άν εξετάσει κανείς τή θεματική κατανομή τών λέξεων, 
διαπιστώνει ισχυρή παρουσία τοΰ ξένου στοιχείου στον τομέα τής διοί
κησης (41%), τής δημόσιας ζωής (20%) καί τοΰ ύλικοΰ πολιτισμοΰ (18%), 
δπου ύπερτεροΰν οί τουρκικές λέξεις γιά τά άξιώματα, το στρατό, τά 
επαγγέλματα, τά δημόσια οικοδομήματα, τήν ένδυμασία, τον οικιακό 
έξοπλισμό καί τή διατροφή. "Ομως καί οί εύρωπαϊκές είναι άρκετές, 
ιδιαίτερα γιά τά άξιώματα. Οί τίτλοι είναι τουρκικοί ή γαλλικοί, ένώ οί 
προσφωνήσεις γαλλικές ή ρουμανικές. Γιά τά μέσα μεταφοράς χρησιμο- 
ποιοΰνται τουρκικές καί ρουμανικές- γιά το χρήμα, τά μέτρα καί τά σταθ
μά παλιές νεολατινικές καί ιταλικές- γιά το ταχυδρομείο καί το σύστημα 
ύγείας νεότερες ιταλικές. Το ναυτικό λεξιλόγιο περιέχει πολλές λέξεις τής 
Lingua Franca,53 κυρίως ιταλικές άλλά καί τουρκικές. Το λεξιλόγιο τών 
κοινωνικών σχέσεων καί τής διασκέδασης μεταφέρει ενα κλίμα κοινωνι
κών συνηθειών μέ τουρκική επίδραση άλλά καί άρχόμενη ευρωπαϊκή —κυ-

51. Οί Ρώσοι διευκόλυναν τήν πρόσληψη τής γαλλικής γλώσσας καί κουλτούρας 
στις 'Ηγεμονίες άπό μιμητισμό προς τούς Γάλλους, βλ. P. Cernovodeanou, «Pré
occupations en matière d’histoire universelle dans Phistoriographie roumaine 
aux XVIIe et XVIIIe siècles», Revue Roumaine d’Histoire, 10/2 (1971), 293- 
312. ’Επίσης R. Florescu, «The Fanariot Regime in the Danubian Principali
ties», Balkan Studies, 9/2 (1968), 301-318.

52. Γιά τή διάκριση άνάμεσα στο δάνειο καί τον ξενισμό, βλ. J. Humbley, 
«Vers une typologie de l’emprunt linguistique», Cahiers de Lexicologie, 25 /2 
(1974), 46-70. ’Επίσης Μ. Τριανταφυλλίδης, «Ποΐαι είναι αί ξέναι λέξεις», "Απαντα, 
τ. 1, 8.π., 12-28.

53. Η. καί R. Kahane - A. Tietze, The Lingua Franca in the Levant, Tur
kish Nautical Terms of Italian and Greek Origin, Urbana III, 1958. ’Επίσης 
σχετικά μέ τό ναυτικό λεξιλόγιο, βλ. R. Kahane, «Italienische Marinewörter im 
Neugriechischen anlässlich D. C. Hesseling, Les mots maritimes empruntés 
par le grec aux langues romanes, Amsterdam 1903», Archivum Romanicum, 
22/4 (1938), 510-582- H. Antoniadis - Bibicou, «Vocabulaire maritime et puis
sance navale en Méditerranée orientale au Moyen Age d’après quelques textes 
grecs», Rivista Storica Italiana, 72 (1960), 317-348.
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ρίως γαλλική—, ή οποία εισάγει κάποιες λέξεις τής μόδας καί νεολογι
σμούς γιά νέα εϊδη τού υλικού πολιτισμού.54 Οί ξένες λέξεις απουσιάζουν 
άπό τις περιγραφές τής φύσης, όπως καί κατά τήν έκφραση προσωπικών 
συναισθημάτων. Οί περισσότερες είναι ούσιαστικά (92%), ενώ λίγα εΐναι 
τά έπίθετα (3,3%) καί τα ρήματα (2,6%), ελάχιστες οί μετοχές, τά επιρ
ρήματα καί τά επιφωνήματα. 'Επομένως, οί ξένες επιδράσεις εντοπίζον
ται κυρίως στην εξωτερική ζωή καί τά πράγματα, ενώ ή ιδιωτική σφαίρα 
καί ό έσωτερικύς-νοητικός κόσμος φαίνεται νά προβάλλουν μεγαλύτερες 
άντιστάσεις. Μέ αύτή την έννοια, τά φαινόμενα εκπολιτισμού55 δεν εΐναι 
έντονα.

'Ο μηχανισμός αφομοίωσης τών ξένων λέξεων άπό φωνολογική- 
μορφολογική άποψη άποδεικνύεται επαρκής ώς προς τίς παλιότερες ξένες 
λέξεις, κυρίως τίς νεολατινικές, ιταλικές καί άπλές τουρκικές. Πρόκειται 
γιά λέξεις οί όποιες έχουν ήδη ύποστεϊ τη διαδικασία αφομοίωσης σέ 
προηγούμενες περιόδους καί έχουν ένταχθεΐ άπόλυτα στο σύστημα τής 
ελληνικής. ’Αντίθετα, οί σύνθετες τουρκικές (ίστιραχάτ τζαδιρί, ορδονι 
χονμαγιονν) καί οί εύρωπαϊκές (άρτιλιερ'ι βολάντ, βουρώ σαντράλ) πα
ρουσιάζουν δυσκολίες στην προσαρμογή.

'Η σημασιολογική ενσωμάτωση έπιτυγχάνεται στο 30% τών ξένων 
λέξεων, μέ ανάλογες λέξεις, περισσότερο ή λιγότερο άκριβεϊς, ή μέ περιφρά
σεις. Τά δάνεια, νέα ή παλαιότερα, τά όποια καλύπτουν πραγματικά κενά, 
δύσκολα άντικαθίστανται μέ έλληνικά έναλλακτικά: πρόκειται γιά λέξεις 
κυρίως τού υλικού πολιτισμού ή τής πολιτικής, γιά τίς όποιες δέν δημι- 
ουργήθηκε έλληνικός άντίστοιχος όρος. Στίς περιπτώσεις άντικατάστα- 
σης μπαίνει στή θέση τους μια λέξη γενικού περιεχομένου, πού δέν αποδί
δει τήν άκριβή σημασία (μεκτούπι, παράτι, ναμές, πονγιονρονλδί / έγ
γραφα), μια λέξη πού δέν εΐναι τρέχουσα άλλά έχει άνασυρθεΐ άπό τίς αρ
χαίες καί βυζαντινές πηγές (περδες jπαραπέτασμα., κουβέρτα /στρωμνή)

54. Κομπλημέντα, παρόλα, σεντιμέντα, μονζικα, πόλος, διβερσιόνη, δισδήτα, 
Ιγγετζιάτο, πιάτο, γροζέλια, άρτζενταρία, σερβίτζιο, ταπακέρα, φοτιονλια, κολασσιόνε 
κ.ά. Ή αΰξηση τής χρήσης εύρωπαϊκών λέξεων (ιταλικών νεότερων καί γαλλικών) 
κατά το τέλος τοϋ 18ου αιώνα επιβεβαιώνεται καί άπό άλλα κείμενα τοϋ φαναριώ- 
τικου περιβάλλοντος, κυρίως ημερολόγια καί αλληλογραφία.

55. Γιά τον έκπολιτισμό, ενδεικτικά: A. Dupront, «De l’Acculturation», 
Actes du 12e congrès des sciences humaines, Βιέννη 1956, 7-35- P. Albou, «L 
Acculturation», Bulletin de Psychologie, 8/3 (1955), 203-219· R. Thurnwald, 
«The psychology of Acculturation», American Anthropologist, 34/4 (1932), 
557-569' Σπ. Άσδραχάς, 'Ελληνική κοινωνία καί οικονομία (ιη' καί ιθ' al.), ’Αθήνα 
1988, σ. 313-314.
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ή μιά περίφραση (μενκιονλάτ εμινη / γενικός προμηθευτής όλων των φα
γώσιμων και τοϋ κριθαριού). 'Υπάρχουν καί περιπτώσεις δπου καί οί δύο 
δροι είναι τρέχοντες καί έναλλάσσονται σέ ϊσες συχνότητες (κενδί 16 / 
δειλινόV 20, σεργιάνι 14 / περιδιάβασις 10). Σε άλλη περίπτωση, το ξένο 
δάνειο (’ίσως νεολογισμός) δεν ύποκαθιστα τήν ελληνική λέξη, τής προσδί
δει δμως μιά κάπως διαφορετική έννοιολογική καί ύφολογική άπόχρωση 
(κέφι/διάθεσις, κομπλιμέντα /προσρήματα). Σημειώνουμε έπίσης συνώνυ
μα σέ τρεις γλώσσες: δόκιμος δρος τουρκικός, έλληνικός μακραίωνος, 
ευρωπαϊκός νεολογισμός μ.έ κάπως διαφορετική σημασία (όδάς/ταμεϊονI 
σάλα). Τέλος, οί ξενισμοί (τεχνικοί δροι καί λέξεις τής μόδας), ή χρήση 
των οποίων είναι εύκαιριακή για λόγους επίδειξης γλωσσομάθειας ή άπο κά
ποια επίδραση τής στιγμής στον συγγραφέα, δεν επηρεάζουν τή χρήση των 
ελληνικών άντίστοιχων λέξεων, οί όποιες καί υπερτερούν (νάσπι 1 / διο
ρισμός 21, δεσπερατζιόνε 1 / απελπισία 14).

Οί ιταλικοί νεολογισμοί αφομοιώνονται εύκολότερα στο σύστημα τής 
ελληνικής, ενώ οί γαλλικοί μεταφέρονται δπως έχουν (citoyen, gendar
merie, municipalité) ή μέ άπλή μεταγραφή (όπερασιόν)' άλλοτε προ
σαρμόζονται κατά το σύστημα τής ιταλικής (κολασσιόνε, ρεβολουτζιόνε) 
ή μέ τήν προσθήκη έλληνικών καταλήξεων (διρρεκτόριο, ζουρνάλι, φο- 
τιούλι). Παρατηρούνται καί προσπάθειες σημασιολογικής άφομοίωσης μέ 
μετάφραση τού ξένου δρου (bureau central / επίκεντρον διοικητήριον). 
Δέν μπορούμε λοιπόν νά μιλήσουμε γιά συστηματική άφομοίωση τών ξέ
νων —ιδιαίτερα τών πρόσφατων— λέξεων.66 'Ωστόσο, καταβάλλεται 
προσπάθεια γιά τήν προσαρμογή τών δανείων, ή οποία δμως, εφόσον πρό
κειται για πρόχειρο γραπτό, γίνεται μέ τυχαίο τρόπο. "Ας σημειωθεί δτι 
μιά μή συστηματική αφομοιωτική προσπάθεια, σέ μεγαλύτερη ή μικρό
τερη έκταση καί μέ περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία, άπαντά σέ δλα τά 
φαναριώτικα ήμερολόγια.56 57

56. Ή άφομοίωση τών ευρωπαϊκών (κυρίως γαλλικών) νεολογισμών δεν έχει 
προχωρήσει σέ ικανοποιητικό έπίπεδο. Πολλοί λόγιοι, μέ έπικεφαλής τον Κοραή, 
μελετούν αναλογίες άνάμεσα στά γαλλικά καί τά έλληνικά. Π.χ. γιά τή λέξη munici
palité προτείνεται ή λέξη δημογεροντία, βλ. Α. Κοραής, 'Άτακτα, τ. 5, 1845, σ. 223.

57. Οί άναλογίες προς τίς ξένες (τουρκικές κυρίως) λέξεις αντλούνται άπό τή 
ζωντανή ή τήν άρχαίζουσα γλώσσα. Έξαρταται άπό τόν έφημεριδογράφο. Έτσι ό 
άρχαϊστής έξ άπορρήτων καί ό πατριάρχης Καλλίνικος χρησιμοποιούν ασυνήθεις 
δρους, οί όποιοι δέν άντιστοιχοϋν στήν τρέχουσα, άλλά σέ μια παρελθούσα πραγματι
κότητα (βαλιδεκεχαγιασί/κουράτωρ τής βασιλίσσης, σεΐσης/βασιλικός κοντόσταυ- 
λος, καβάδι/χλαμύς, σισύρα, τόπι/πυραυλικόν οργανον, βολίς), ενώ ό Δαπόντες πιό 
απλούς (παραλαδίζω/κόφτω, τόπι/βόλι) (βλ. καί σημ. 30). Τό φαινόμενο τών άνα-
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4. Ή Ιεράρχηση τών λημμάτων

'Ο πίνακας των συχνοτήτων (Β) φάνηκε, δπως ήδη άναφέρθηκε, ιδιαίτερα 
ωφέλιμος για τη μελέτη των λεξιλογικών προτιμήσεων του συντάκτη. 
Καί εδώ άκολουθήθηκε ή διάκριση σε μέρη του λόγου. 'Ο έλεγχος τών 
ουσιαστικών πού καταλαμβάνουν τίς πρώτες θέσεις στον πίνακα έ'χει 
στόχο νά ορίσει τούς θεματικούς άξονες του ήμερολογίου καί να σκιαγρα
φήσει τίς δραστηριότητες του συντάκτη. Τά 40 πρώτα ουσιαστικά πα
ρουσιάζουν μεγάλες συχνότητες (49-1022 παραπομπές): πρώτο στον πί
νακα το ημέρα μέ 1022 παραπομπές, έπεται το ώρα μέ 432. ’Άρα, το με
γαλύτερο μέρος τών παραπομπών στά ούσιαστικά (40,75% στά 40 πρώ
τα) άναφέρεται σέ χρονικές υποδιαιρέσεις. ’Ακολουθούν οί κοινωνικές καί 
εργασιακές επαφές μέ ισχυρά πρόσωπα (έφένόης, αύθέντης, αρχών, πεϊ- 
ζαδές, δραγομάνος, πρέσβνς, γκενεράλης) · ό καιρός καί το θαλάσσιο τα
ξίδι (καιρός, άνεμος, βορέας, βροχή, γαλήνη, ζέστη, καράβι, καπιτάνος, 
καΐκι, θάλασσα, λιμήν)' ή διατροφή (γενμα)' ή οικιακή ζωή (σπίτι, οδάς> 
κονάκι)' ή καθημερινή έργασία τού γραμματικού καί ή δημόσια ζωή 
(γράμμα, ειδήσεις, χαιρετισμός, τόπι)' το ανθρώπινο περιβάλλον (άνθρω
πος, γννή, άνήρ)' ό χώρος (μέρος, χωρίον, κάστρον, δένδρον).

Τά επίθετα, τά όποια συχνά άποτελοΰν δείκτες συναισθηματικών 
καί συγκινησιακών φορτίσεων,58 παρουσιάζουν συχνότητες μικρότερες 
άπύ τά ούσιαστικά. Τά 40 πρώτα κυμαίνονται στίς 13-515 παραπομπές 
καί σέ γενικές γραμμές άφήνουν νά διαφανεΐ μιά, άπύ το μπαρόκ καταγό
μενη, τάση προς τήν ύπερβολή, μιά, κατά τίς κλασικές άξιες, προτίμηση 
προς τύ ωραίο καί τή γλυκύτητα, καθώς καί ή άποστροφή προς τήν «ά- 
χρειότητα» καί τή «βαρβαρότητα». Τά συχνότερα επίθετα (όλος 515 πα
ραπομπές, μέγας 156, ακρος 93) δίνουν έ'μφαση στήν ποσότητα (51,45% 
στά 40 πρώτα). ’Ακολουθούν επίθετα πού χαρακτηρίζουν τον καιρό (αί
θριος, γαλήνιαιος, ήσυχος, δροσερός, ψυχρός, ραγδαία, πυκνός)· τήν έκταση, 
ένταση ή διάρκεια (ακρος, έσχατος, σφοδρός, Ισχυρός, (αδιάκοπος, συνεχής)'

λογιών χρονολογείται άπύ πολύ παλαιότερα, δταν οί ελληνες συγγραφείς τών πρώτων 
βυζαντινών αιώνων προσπαθούν νά άποδώσουν λατινικές λέξεις στά έλληνικά. Μό
νιμα όμως τίθεται το ζήτημα τής ακρίβειας στήν άπόδοση, όπως καί ή διαφορετική 
κοσμοθεωρία, ή οποία υποδεικνύει τήν επιλογή τής μιας ή τής άλλης λέξης, βλ. Μ. 
Dubuisson, «La traduction en grec des concepts romains et la vision grecque 
de Rome: Problèmes et perspectives», Histoire et Linguistique, Actes de la 
Table Ronde ((Langage et Société», Παρίσι 1984, σ. 213-222.

58. A. Dupront, «Sémantique historique et histoire», Cahiers de Lexico
logie, 14/1 (1969), 15-25 (: σ. 21).
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κοσμητικά πού χρησιμοποιούνται καί ώς χαρακτηρισμοί (ωραίος, γλυκύς, 
χαρίεις, θαυμάσιος, καλός, κακός, άχρεϊος, φρικτός)' έπίθετα πού άναφέ- 
ρονται στήν ιδιωτική καί δημόσια ζωή (συνήθης, μόνος, νήστις, πολιτικός, 
πεζός, έφιππος, υψηλότατος, φραντζέζικος). 5Από τά τελευταία, αξιο
πρόσεκτο είναι το επίθετο μόνος (38 φορές), άναφερόμενο στήν ψυχολογική 
κατάσταση τού Κοδρικα, ό όποιος πολύ συχνά πάσχει άπύ μοναξιά. Ε
πίσης το έπίθετο φραντζέζικος (14 φορές), το όποιο —συνυπολογίζοντας 
καί τό γαλλικός (3 φορές)— είναι τό δεύτερο σέ συχνότητα έθνικό έπίθετο, 
μέ πρώτο τό οθωμανικός /τούρκικος (άπύ 9 φορές), ενώ τό ρωμαίϊκος 
είναι πιο σπάνιο (7 φορές). Τό έπίθετο βασιλικός δεν εισέρχεται στά 40 
πρώτα (11 φορές), είναι όμως άρκετά συχνό σε σχέση μέ τό δημοκρατικός 
(1 φορά), ένώ παράλληλα ένισχύεται άπύ τό μεγαλοπρεπής (11 φορές), 
τό όποιο παραπέμπει στήν ιδέα τής μοναρχίας.

Οί συχνότητες τών ρημάτων άποκαλύπτουν τις άσχολίες τού συγ
γραφέα, άλλά καί τον δυναμισμό τής γλώσσας.59 Τά 40 πρώτα ρήμα
τα (50,82%) σημειώνουν άρκετά υψηλές συχνότητες (38-613): πρώτα 
(40,74%) έ'ρχονται τά ρήματα πού δηλώνουν κίνηση (έρχομαι, κινώ, εύγαί- 
νω, άπερνώ, àv a βαίνω, καταβαίνω, υπάγω), πράγμα πού έξηγεΐται άπό τά 
πολλά ταξίδια καί τις μετακινήσεις τού συντάκτη· επονται τά βοηθητικά 
(20,67%)· τρίτα (15,94%) όσα δείχνουν καθημερινές άσχολίες —έκτος 
άπό τις μετακινήσεις (κοιμώμαι, διαμένω, μένω, κάθημαι, τρώγω, γρά
φω, στέλλω, ανταμώνομαι, προσκαλώ). Τά ρήματα πού σημαίνουν δράση, 
απόφαση, θέληση καί γενικά μιά δυναμική είναι περιορισμένα σέ σχέση 
μέ τήν έ'κταση τού κειμένου, αντίθετα μέ τά ρήματα πού δηλώνουν σκέ
ψη καί παρατήρηση, τά όποια καί σηματοδοτούν τόν λόγο τού Κοδρικα 
ώς πιό άφηρημένο καί στοχαστικό. 'Ο σχετικός πλούτος ρημάτων πού ση
μαίνουν «σκέπτομαι, παρατηρώ» (10 συνώνυμα/49 παραπομπές), σέ αν
τίθεση μέ τήν ισχνή παρουσία τών ρημάτων «δύναμαι» (3/16) καί «θέλω» 
(3/56), φανερώνει εναν λόγο πολύ περισσότερο έσωτερικό παρά δυναμικό. 
Επίσης τό λέγω, τό όποιο παρουσιάζει ύψηλή συχνότητα σέ κείμενα πο
λεμικής,60 άριθμεΐ έδώ μόνο 93 παραπομπές.61 Εξάλλου, ή διάταξη τών

59. Στό Ιδιο.
60. J. Dubois, «Lexicologie et analyse d’énoncé», Cahiers de Lexicologie, 

16/2 (1969), 115-126.
61. Στον Μακρυγιάννη (’Απομνημονεύματα), σε κείμενο διπλάσιας έκτασης: 

λέγω 1853 παραπομπές, κάμω 978, παίρνω 755, θέλω 563, μπορώ 165, στοχάζομαι 
25. Δηλαδή ή έμφατική παρουσία δυναμικών ρημάτων σηματοδοτεί λόγο δυναμικό - 
πολεμικό. Επομένως ή σύγκριση μέ το κείμενο του Μακρυγιάννη, όπου τά δυναμικά
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λέξεων κατά μέρη του λόγου άποδεικνύει τήν προτίμηση του συγγραφέα 
προς τήν έκφραση μέ ουσιαστικό καί έπίθετο καί λιγότερο μέ ρήμα. Πρό
κειται δηλαδή για λόγο μέ κλίση σέ μιά λιγότερο δυναμική έ'κφραση, σέ 
αντίθεση μέ τή λαϊκή γλώσσα πού έπιλέγει τή δυναμική του ρήματος, ή 
οποία είναι καί πιο αυθεντική για τήν ελληνική γλώσσα.

’Από τά άλλα μέρη τοΰ λόγου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά κύρια 
ονόματα. Στά 40 πρώτα, προηγούνται δσα άναφέρονται σέ χρονικές ύπο- 
διαιρέσεις (55,39%), δπως τά ονόματα μηνών καί ήμερών. ’Ακολουθούν 
τά τοπωνύμια (27%) μέ πρώτο το Πόλις (109 παραπομπές), τά ονόματα 
προσώπων (14%) καί τά έθνικά (3,45%). 'Ως προς τά τελευταία, ισχύει 
ή ΐδια περίπου διάταξη πού είδαμε πιο πάνω, στά έθνικά επίθετα: Τούρ
κοι 43 παραπομπές, ’Οθωμανοί 3, Φραντζέζοι 30, Γάλλοι 3, Ρωμαίοι 
16, Γραικοί 1, ’Αθηναίοι 12. Επομένως, το ενδιαφέρον τοΰ Κοδρικα 
εμφανίζεται έντονο γιά τούς Γάλλους καί πολύ αδύναμο για τούς ομοεθνείς 
του τοΰ έλλαδικοΰ χώρου, έκτος τών ’Αθηναίων.62 "Ενα ακόμη ένδιαφέρον 
κύριο ονομα σέ μικρές συχνότητες: Θεός 16, Κύριος 3. Σπάνιες λοιπόν οί 
αναφορές στο ονομα τοΰ Θεοΰ, ένδεικτικές τής θρησκευτικής στάσης τοΰ 
Κοδρικα αύτή τήν έποχή.63

5. Σννώννμα - Λεκτικά αποκρυσταλλώματα
Το πλήθος τών συνωνύμων μέ τά όποια έκφράζεται ή ΐδια έννοια αποκαλύ
πτει τή βαρύτητα καί τή σημασία της γιά τον συγγραφέα καί, ΐσως, τον κύ
κλο του καί τήν έποχή. Το όρώ Iβλέπω (μέ 8 συνώνυμα ρήματα,6 παράγωγα 
ουσιαστικά, 2 έπίθετα καί μέ συχνότητα 190 παραπομπές) υπερτερεί ση
μαντικά άπύ το άκονω (μέ συχνότητα 19 παραπομπές καί κανένα συνώ
νυμο), άναδεικνύοντας τήν δράση, τήν κατεξοχήν νοητική αίσθηση, ώς

ρήματα ύπερτεροϋν σημαντικά, δείχνει δτι ένα έντελώς διαφορετικό είδος λόγου χα
ρακτηρίζει τά δύο κοινωνικά στρώματα, λογίους καί λαό.

62. Ενδιαφέρει Ϊσως ή σύγκριση μέ τον Μακρυγιάννη (’Απομνημονεύματα): 
Τούρκος 701, "Ελληνας 221, Ρωμαίος 23, Γάλλος 32. Βλ. καί D. Holton, «Ethnie 
identity and patriotic idealism in the writings of General Makriyannis», By
zantine and Modern Greek Studies, 9 (1984/85), 142-149.

63. ’Αργότερα, στά γράμματα προς τόν Ποστόλακα άπο το Παρίσι (1818) αυ
ξάνονται κατά πολύ οΐ επικλήσεις στον Θεό καί φτάνουν τΙς 42 μέσα σέ 18 γράμματα, 
συχνά 3-4 φορές σέ κάθε σελίδα, βλ. Φ. Μπουμπουλίδης, «’Ανέκδοτοι έπιστολαί τοϋ 
Παν. Κοδρικα προς τον Δημ. Ποστόλακαν», ΕΕΦΣΠΑ (1970-71), 39-95. Γίβ. καί 
Μακρυγιάννη (’Απομνημονεύματα): Θεός: 218 παραπομπές.
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τή σημαντικότερη των αισθήσεων.64 'Η νοητική λειτουργία παρουσιάζει 
λεξιλογικό πλούτο μέ πολλά συνώνυμα καί συγγενικά (σκέψις, πνεύμα, 
νους, συλλογισμός, όρθός λόγος, σκέπτομαι, συλλογίζομαι, στοχάζομαι, 
λογίζομαι, μελετώ, συμπεραίνω κ.ά.). "Ομως, πολλές άπό τίς χρήσεις 
αυτών των λέξεων άφοροΰν περισσότερο σέ ψυχικές παρά σέ νοητικές λει
τουργίες (τεθορυβημένος νους, ό νους μετενεχθείς εις μελαγχολίαν, το τε- 
ταραγμένον πνεύμα μου), μέ αποτέλεσμα νά συγχέονται τά όρια άνάμεσα 
στο πνεύμα καί την ψυχή, τή νοητική λειτουργία καί το συναίσθημα, το 
όποιο φαίνεται νά υπερισχύει. 'Η έ'κφραση συναισθημάτων είναι πλούσια, 
ιδιαίτερα αυτών της δυστυχίας (76%). Ή έμφαση στο συναίσθημα τής 
μελαγχολίας (μελαγχολία, πλήξις, βαρεμός, άθυμία, μονοτονία, μοναξιά), 
της θλίψης (θλίψις, λύπη, πικρία, δάκρυα), τής άπελπισίας καί τής δυστυ
χίας (απελπισία, δυστυχία, δυστύχημα, δεινοπάθεια, τυραννία), καθώς 
καί ό τρόπος πού βιώνεται συχνά ό έρωτας (ή τύραννος, η αναίσθητος), 
μεταφέρουν ένα έντονα ρομαντικό κλίμα, θά λέγχμε ένα κλίμα προρο- 
μαντησμού.65

'Η συναισθηματική φόρτιση είναι οπωσδήποτε καί θέμα προσωπι
κότητας. Ό Κοδρικάς έμφανίζεται ως άτομο ευαίσθητο καί πάσχον, πιε- 
ζόμενο άπό διάφορες καταστάσεις. 'Η στενοχώρια του άποτυπώνεται καί 
στον πλούτο τών συνωνύμων τών σχετικών μέ τίς έννοιες τής «έλευθερίας» 
καί τοΰ «περιορισμού» (γλυτώνω, ελευθερονμαι, διαφεύγω, καταφεύγω, 
άπαλλιάσσομαι, απολύομαι, άπολυτροϋμαι, λυτρονμαι / περικυκλονμαι, 
περιορίζω, περιστοιχώ, πολιορκώ), πού περιγράφουν τήν ψυχολογική 
του κατάσταση ώς φυλακισμένου μέ όραμα έλευθερίας. ’Ελευθερία γιά

64. Ή ύπεροχή τής δράσης σε σχέση μέ τήν άκοή καί τις άλλες αισθήσεις ισχύει 
σέ δλες τίς εποχές καί τίς γλώσσες, βλ. G. Matoré, Le vocabulaire et la société du 
XVIe siècle, Παρίσι 1988, σ. 32. 'Όμως έδώ ή δυσαναλογία είναι μεγάλη, δεδομέ
νου δτι δεν υπάρχουν άναφορές σέ μουσικά άκούσματα.

65. Ρομαντικά στοιχεία ανευρίσκονται καί στό μπαρόκ, βλ. B. Morrissette, 
ο.π., σ. 91. 'Όμως ή συχνή χρήση τής λέξης μελαγχολία, χαρακτηριστικής καί για τον 
ρομαντισμό (μελαγχολία 14 φορές, μελαγχολικός 6, μελαγχολικώτερα 1), σέ φράσεις 
όπως μονάζοντες μέ ακραν μελαγχολίαν, νά διασκεδάσω τήν ακραν μον μελαγχο 
λίαν, είς πυθμένα μελαγχολίας έβυθίσθην, είναι δυνατόν νά συνηγορήσει στήν υπο
στήριξη προρομαντικοϋ κλίματος. Ή πρώτη γνωριμία τοΰ ελληνικού κοινού μέ τόν 
δυτικό προρομαντισμό συντελεΐται μετά το 1790, μέ τίς μεταφράσεις έργων τοϋ Ges- 
sner, βλ. Γ. Βελουδής, «'Η παρουσία τοϋ Salomon Gessner στή λογοτεχνία τοϋ έλ- 
ληνικοΰ διαφωτισμού», Ό Έρανιστής, 11 (1980), 18-40. Νωρίτερα δμως, πριν άπό 
το 1776, κυκλοφοροΰν συλλογές ερωτικών ποιημάτων καί μυθιστορημάτων (ρομάν
τζα) μέ δυτικές ρομαντικές επιδράσεις, βλ. Μ. Vitti, ’Έρωτος αποτελέσματα, ’Αθήνα 
1989, σ. 21 · Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός ρωμαντισμός, ’Αθήνα 1985, σ. 8-13.
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τόν Κοδρικά σημαίνει απομάκρυνση από την τυραννία της Πόλεως, ή 
οποία τρέφεται άπό ένα δνειρο μετακίνησης προς τή χώρα της ελευθερίας, 
δηλαδή τή Γαλλία.66

'Ένας άλλος σημαντικός τομέας τής γλωσσικής έκφρασης, ό όποιος 
δείχνει τήν άποκρυστάλλωση μιας νοητικής δομής καί τήν επανάληψή της 
στή μεγάλη διάρκεια, είναι οί στερεότυπες έκφράσεις πού χρησιμοποι
ούνται στήν περιγραφή συγκεκριμένων θεμάτων. Π.χ. υπάρχουν 8 δια
φορετικές έκφράσεις σχετικές μέ τήν άναγγελία πολιτικοστρατιωτικών 
ειδήσεων, άπο τίς όποιες οί στερεότυπες πού συναντάμε σέ άλλα ήμερο- 
λόγια καί κείμενα (εμάθομεν, ήκονσθη, ήλθεν ή εϊδησις) κυριαρχούν μέ 
διάφορες μορφές. 'Όμως, έμφανίζεται καί ή ρωγμή στό σταθερό αυτό λε
κτικό σύστημα, μία μόνο φορά, μέ τή φράση ελθονσών δε καί γαζετών 
εϊδομεν [...].67

6. Έννοω λογική ανάλυση. Το πολιτικό λεξιλόγιο

Ή μελέτη τού κειμενικοΰ περίγυρου καί τού σημασιολογικοΰ πεδίου πολ
λών λέξεων έδωσε πληροφορίες γιά τό περιεχόμενο κάποιων σημαντικών 
έννοιών καί κυρίως γιά τό πώς βιώνονται αυτές οί έννοιες, πώς περνούν 
καί καταγράφονται σέ κείμενα πού δέν έχουν ύποστεϊ καμία επεξεργασία, 
όπως ένα ήμερολόγιο. Ειδικότερα, ή μελέτη τού πολιτικού λεξιλογίου 
έδειξε τή συνύπαρξη διαφορετικών άντιλήψεων, παραδοσιακών τής μο
ναρχίας καί νεωτερικών τής γαλλικής Επανάστασης.

'Ο όθωμανός μονάρχης διατηρεί τον τίτλο βασιλεύς,68 οχι όμως 
κατ’ άποκλειστικότητα, όπως παρατηρούμε σέ παλαιότερα ήμερολόγια,

66. Σέ αντίθεση με τον Μακρυγιάννη, γιά τον όποιο ελευθερία σημαίνει ξεση
κωμός, επανάσταση των υποδούλων κατά των ’Οθωμανών.

67. Πρόκειται μάλλον γιά εφημερίδες (γαζέτες) πού του στέλνει ό φίλος του 
Κ. Σταμάτης άπο το Παρίσι. Κατά τά 'έτη 1790-97, μόνο μία έλληνική εφημερίδα 
κυκλοφορούσε, ή Έφημερ'ις των Μαρκίδων Πουλιών, βλ. Π. ’Ενεπεκίδης, «Σύμβο
λα! εις τήν ιστορίαν τοϋ έλληνικοϋ τύπου κα! τυπογραφείων τής Βιέννης 1790-1821», 
Θεσσαλικά Χρονικά (1965), 7-9.

68. Ό βυζαντινός τίτλος αποδόθηκε στό σουλτάνο, νωρίς μετά τήν "Αλωση, 
από τό Πατριαρχείο, τό όποιο διατήρησε τή βυζαντινή ιδεολογία, προσαρμόζοντάς 
την στή νέα πραγματικότητα, ένώ θεώρησε τόν σουλτάνο ώς προστάτη τής αύτονο- 
μίας τής ορθόδοξης εκκλησίας, βλ. Δ. Άποστολόπουλος, «Les mécanismes d’une 
conquête, adaptations politiques et statut économique des conquis dans le 
cadre de l’empire ottoman», Πρακτικά B’ διεθνούς συνεδρίου Ιστορίας, Economies 
méditerannéennes. Equilibres et intercommunications (XlIIe-XIXe siècles), 
’Αθήνα 1986, τ. 3, 191-204.
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άλλα έναλλάξ μέ άλλους εύρωπαίους μονάρχες, κυρίως της Γαλλίας. Ή 
αναφορά στον μονάρχη συνοδεύεται συνήθως άπο στερεότυπες εκφράσεις, 
οΐ όποιες παραπέμπουν στις άνάλογες επίσημες πράξεις καί ιδιότητες τής 
βασιλικής εξουσίας ·—την άναγόρευση καί ένθρόνιση τοΰ σουλτάνου, τή 
φιλανθρωπία, την ευσέβεια—, καί άπο πολλά στερεότυπα επίθετα (διαιω- 
νίζουσα κραταιά βασιλεία, πανευδαίμων εγκαθίδρνσις τοΰ Κράτους του, 
θεόδεκτον ναμάζι, τροπαιοϋχον σπαθί, πανέκλαμπρον άλάγί). "Αν καί οί 
άναφορές στον μονάρχη περιορίζονται σέ αυτά τά στερεότυπα καί δεν γί
νεται λόγος γιά πράξεις σχετικές μέ την εκτελεστική έξουσία, ό σουλτά
νος έξακολουθεΐ νά περιβάλλεται άπο τούς συμβολισμούς τής βυζαντινής 
ιδεολογίας69 καί νά θεωρείται πρόσωπο ιερό. Ή κριτική δεν άσκεϊται ποτέ 
στο πρόσωπό του, άλλά μόνο κατά του συστήματος τής οθωμανικής μο
ναρχίας, ή οποία καλείται δεσποτισμός καί χαρακτηρίζεται ώς τυραννι
κή, ακατάστατος, αμελής, μή ακριβής.

'Η λέξη λαός χρησιμοποιείται μέ περιφρόνηση (ό χυδαίος λαός των 
άγροίκων) γιά νά δηλώσει το άπολίτιστο πλήθος. 'Η ΐδια χρήση εντοπί
ζεται καί σέ κείμενα γάλλων διαφωτιστών πού άντιπαραθέτουν τον φω
τισμένο άνθρωπο στή μάζα των άμαθών, γεμάτων προλήψεις καί δεισι
δαιμονίες.70 Πάντως, ή υποτιμητική αυτή ονομασία άφορά μάλλον σέ 
περιθωριακούς, όπως οί ζητιάνοι. Οί λέξεις υποκείμενον (-οι) καί υπή
κοος απαντούν, μέ πολιτικό περιεχόμενο, στήν παραδοσιακή έ'κφραση

69. Οί στερεότυπες εκφράσεις άφθονοϋν σε πατριαρχικά έγγραφα καί δίνουν 
έμφαση σέ ιδιότητες τής βασιλικής εξουσίας πού ελκουν την καταγωγή τους άπο τή 
βυζαντινή ιδεολογία, όπως εύσπλαχνία, εύεργεσία, φιλανθρωπία, δικαιοσύνη. Άντιθέ- 
τως, οί Φαναριώτες ηγεμόνες, οί όποιοι ποτέ δέν ονομάζονται βασιλείς, σέ εγκώμια 
τοϋ τέλους τοΰ 18ου αιώνα χαρακτηρίζονται άπο εύσέβεια, άνδρεία, πατριωτισμό καί 
κυρίως σοφία (τό φιλόσοφον τοϋ θεοφρουρήτου "Υψους), ιδιότητες δηλαδή τής πεφω
τισμένης δεσποτείας. Γιά τήν ιδεολογία τής βυζαντινής βασιλικής έξουσίας, βλ. Η. 
Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Anreden 
der Urkunden, Βιέννη 1964· V. Georgescu, «L’idée impériale byzantine et la 
structuration du pouvoir princier en Valachie de 1765 à 1818. Les Manuels de 
Michel Fotino (Photeinopoulos) et le Code Caradja», Mélanges Pan. J. Zepos, 
’Αθήνα 1976· ό ϊδιος, «Structures sociales et institutionnelles des principautés 
roumaines (fin XVIIIe début XIXe siècle)», AHRF, 48 (1976), 356-386. ’Επί
σης L. Marin, Le portrait du roi, Παρίσι 1981.

70. Κυρίως ό Voltaire. ’Αντίθετα ό Rousseau βλέπει μέ συμπάθεια τον λαό, 
ένώ ή γαλλική επανάσταση εισάγει τήν έννοια τοϋ peuple Souverain, βλ. W. Bah
ner, «Le Mot et la Notion de 'peuple’ dans l’œuvre de Rousseau», Studies on 
Voltaire, 55 (1967), 113-127· A. Geffroy, «Le 'peuple’ selon Saint-Just», 
AHRF, 40 (1968), 138-144· G. Fritz, L’idée de peuple en France du XVIIe au 
XIXe siècle, Στρασβούργο 1988.
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πού χαρακτηρίζει τούς χριστιανούς ώς τούς δυστυχείς υποκείμενους μίας 
μεγίστης βασιλείας ή σέ συμφραζόμενα πού εκφράζουν μιά πιο ενεργητική 
πολιτική ιδεολογία, ή οποία διεκδικεΐ τά προς προστασίαν δικαιώματα 
των υποκειμένων άπύ την οθωμανική αυτοκρατορία καί ή οποία θά μπο
ρούσε να προσεγγίσει τήν έννοια τού υπηκόου μέ τήν έννοια τού πολίτη.71 
Οί λέξεις γένος (3 φορές), έθνος (8 φορές) καί πατρ'ις (10 φορές) διατη
ρούν τίς παραδοσιακές σημασίες τους, δηλαδή τήν εθνικότητα καί τον τό
πο καταγωγής: Τούρκος τφ γένει, το έθνος των Βουλγάρων, τά άπό πα- 
τρίδος μου (= ’Αθήνα) γράμματα·72 ’Εδώ πρέπει νά σημειωθεί ότι ή ανα
φορά στούς νέους 'Έλληνες γίνεται μέ τά ονόματα Ρωμαίοι (16 φορές) 
καί ρωμαίϊκος (7 φορές), ένώ οί λέξεις 'Ελλάς καί ελληνικός χρησιμο
ποιούνται σπάνια (άπύ 1 φορά) γιά νά δηλώσουν τούς αρχαίους.73

Νεωτερικότερο φαίνεται τύ λεξιλόγιο το σχετικό μέ τήν έννοια «επα
νάσταση», ή οποία έκφράζεται μέ τίς λέξεις επανάστασις καί ρεβολου- 
τζιόνε, μέ τίς περιφράσεις μεταρρύθμισις διοικήσεως, μετατροπή πολίτι
κου συστήματος, ένώ ή φράση άπέσεισαν τον ζυγόν τής αριστοκρατίας 
χρησιμοποιείται όταν γίνεται άναφορά στούς Γάλλους. ’Έχει πάντοτε θε
τική φόρτιση, άφοΰ ό Κοδρικάς κατά τήν περίοδο αυτή τάσσεται ύπέρ 
της γαλλικής ’Επανάστασης, δηλαδή έμφανίζεται ώς θετική άλλαγή ένύς 
συστήματος πού δέν λειτουργεί σωστά καί ώς άνατρεπτική πράξη μέ στό
χο νά καταλύσει τον ζυγόν τής άριστοκρατίας. Ή τελευταία φράση είναι 
κοινός τόπος σέ κείμενα έλλήνων λογιών, ύπέρμαχων τής γαλλικής ’Επα
νάστασης.74 Στα παλαιότερα ήμερολόγια ή επανάσταση (κυρίως μέ τίς

71. Γιά τήν πρόσληψη των ιδεών της γαλλικής ’Επανάστασης σχετικά μέ τά δι
καιώματα τοϋ πολίτη, βλ. Ρ. Άργυροπούλου, «Les droits de l’homme dans la pen
sée morale et politique des lumières en Grèce», Πρακτικά συνεδρίου La Révolu
tion française et l’Hellénisme moderne, ’Αθήνα 1989, 69-85.

72. Γιά τίς έννοιες γένος, έθνος, πατρίς, βλ. Ρ. Άργυροπούλου, «Patriotisme 
et sentiment national en Grèce au temps des Lumières», Folia Neohellenica, 
6 (1984), 7-14.

73. Μ. Μαντούβαλου, «Ρωμαΐος-Ρωμιός καί Ρωμιοσύνη, Κριτική βιβλιογρα
φία», Μαντατοφόρος, 22 (1983), 34-72· Π. Χρήστου, ΟΙ περιπέτειες τών εθνικών 
ονομάτων τών 'Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 85-91.

74. Π. Κιτρομηλίδης, «La Révolution française dans le sud-est de l’Eu
rope. La dimension politique», Πρακτικά συνεδρίου La Révolution française, 
ο.π., 223-245· Λ. Δρούλια, «La Révolution française et l’image de la Grèce, de 
l’hellénisme au philhellénisme», στο ίδιο, 49-58· Αίκ. Κουμαριανοϋ, «Vivre la 
Révolution, témoignages grecs de 1789», στο ίδιο, 59-67· Δ. Άποστολόπουλος, 
Ή γαλλική επανάσταση στην τουρκοκρατούμενη ελληνική κοινωνία, ’Αθήνα 1989. 
Γιά τήν έννοια «επανάσταση» σέ γαλλικά κείμενα τής εποχής, βλ. R. Reichardt - Η.-
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ονομασίες ζορμπαλίκι, ή άποστασία) παρουσιάζεται ώς έπίθεση στο ίσχύον 
σύστημα (μοναρχία) καί ώς άπειλή κατά της καθεστηκυίας τάξεως. Πρό
κειται όμως για έσωτερικές στάσεις γενιτσάρων καί σπαχήδων.

Μιά διαπίστωση άπο την άνάλυση πού προηγήθηκε είναι ότι ό λόγος τού 
Κοδρικα διακρίνεται άπο κάποιες αντιφάσεις: φαινόμενα όπως ή άδυνα- 
μία πλήρους απομυθοποίησης τοϋ ίεροϋ προσώπου του βασιλιά καί ή 
αποδοχή των παλαιών συνηθειών τής εθιμοτυπίας συνυπάρχουν μέ την 
κριτική τής μοναρχίας καί τήν άποδοχή τής γαλλικής Επανάστασης· οί 
στερεότυπες έκφράσεις τής ιδεολογίας τής βασιλείας εναλλάσσονται μέ το 
νέο λεξιλόγιο τής γαλλικής επανάστασης· το λεξιλόγιο τοϋ κλασικισμού 
καί τοϋ μπαρόκ συναντά τον προρομαντισμό.

Συμπερασματικά, ή λεξιλογική άνάλυση καί ή κριτική άνάγνωση τοϋ 
ήμερολογίου τοϋ Κοδρικα έ'δειξε τήν άνάμειξη λόγιων καί λαϊκών, παρα
δοσιακών καί νεότερων στοιχείων τόσο στή γλώσσα όσο καί στήν ιδεο
λογία καί τή νοοτροπία. Οί παλαιές δομές υπάρχουν, ωστόσο εμφανίζονται 
ρωγμές ύπο τήν έ'ντονη επίδραση τής φιλοσοφίας τοϋ Διαφωτισμού. Ό 
Κοδρικάς άντιπροσωπεύει τον τύπο άνθρώπου τον χαρακτηριστικό για 
τήν περίοδο τής δυτικοποίησης, ό όποιος ισορροπεί άνάμεσα στήν παρά
δοση καί τον νεωτερισμό.75

J. Lüsenbrink, «Révolution à la fin du XVIIIe siècle. Pour une rélecture d’un 
concept-clé du siècle des Lumières», Mots, 16 (1988), 35-68· J.-M. Goulemot, 
«Le mot révolution et la formation du concept de révolution politique (fin 
XVIIe siècle)», AHRF, 39 (1967), 417-444.

75. Σχετικά μέ τις άντιφάσεις της μεταβατικής περιόδου τοϋ τέλους τοϋ 18ου 
αΐ., βλ. F. Valjavec, «Südosteuropa und der Balkan», Ausgeivählte Aufsätze, 
Μόναχο 1963· A. Dutu, «Un livre grec sur 'les Lumières’ occidentales traduit 
en roumain en 1819», Revue Roumaine d’Histoire, 4 (1965), 979-987· ό ’ίδιος, 
«Intelligence et imagination à l’aube des cultures modernes sud-est européen
nes», RESEE, 17 (1979), 315-325· Φ. Ήλιού, «Discordances entre structures 
socio-économiques et comportements socio-idéologiques», Πρακτικά R' διε
θνούς συνεδρίου ιστορίας Economies méditerannéennes, δ.π., τ. 3, 13-21.
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Περί το Έλληνο-αλβανικό Λεξικό 
του Μάρκου Μπότσαρη

Πκατό περίπου χρόνια μετά τήν μελέτη του Σπυρίδωνος Λάμπρου στην 
'Εστία τής 25ης-12-1895 περί του Μάρκου Μπότσαρη ώς λεξικογράφου 
καί δέκα τόσα χρόνια μετά τήν φιλολογική έ'κδοση του κώδικος στήν σει
ρά των Πραγματειών τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άπο τον Τίτο Γιοχάλα, 
φέτος μέ αφορμή τήν δεύτερη έκδοση, ή μάλλον άνατύπωση, τής αυτής 
δημοσιεύσεως,1 καί σήμερα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, αφιερωμένου 
στήν μνήμη ένός γραμματολόγου,1 2 έξαιρετικώς ευαίσθητου σέ ζητήματα 
λεξιγνωσίας, προβαίνω στήν άνακοίνωση μιας νέας εξηγητικής διαπι- 
στώσεως για τήν σύνθεση τοΰ νεοελληνικού τμήματος του Λεξικού. 'Η 
νέα αύτή έξήγηση, όσο κι αν στερήσει τον ήρωικό Σουλιώτη άπο τον τίτλο 
του λεξικογράφου, γίνεται ερμηνευτική σειράς ζητημάτων, τά όποια ό 
άπλός ένθουσιασμός των φιλολόγων καί του κοινού δεν μπόρεσε ν’ άπα- 
λείψει.

Το λεγόμενο Λεξικό τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, ώς χειρόγραφο, άπό- 
κειται στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας, στήν οποία έδωρήθηκε το 
1819 άπο τον Πουκεβίλλ, μέ τήν σαφή ένδειξη ότι έγράφη παρουσία του 
διά χειρός Μάρκου Μπότσαρη στήν Κέρκυρα το 1809 καί μέ τήν συνερ
γασία καί καθ’ νπαγόρενση τοΰ πατέρα του, τοΰ θείου του καί τοΰ πεθε
ρού του.

Τυπολογικώς το έργο μπορεί νά θεωρηθεί ώς πόνημα περιλαμβάνον 
όλη λεξικού τής ελληνικής καί τής άλβανικής, άτάκτως διατεταγμένη, μέ 
άφετηριακή γλώσσα τήν άπλή ελληνική καί μέ καταληκτική γλώσσα τήν 
άλβανική. Το χειρόγραφο είναι πλήρες λαθών ορθογραφικών καί δέν προ
σφέρει καμμίαν δυνατότητα στον χρήστη, τόσο γιά τήν παραγωγή, όσο 
καί γιά τήν κατανόηση καί τών δύο περιεχομένων γλωσσών. Πρόκειται

1. Πραγματείαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 46, Άθήναι 1980. Ή έπα- 
νέκδοση τοϋ 1993 άναπαράγει τήν έν λόγω έκδοση. Κριτικογραφία τοΰ Ιργου βρίσκει 
ό άναγνώστης στις πρώτες σελίδες της έπανεκδόσεως.

2. Βλ. κυρίως τοϋ Κ. ©. Δημαρα, τά προλεγόμενα («Λεξικογραφία καί ’Ιδεο
λογία») στήν έπανατύπωση τής Συναγωγής Νέων Λέξεων τοϋ Στ. Κουμανούδη, ’Α
θήνα 1980.
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άπλώς, στην καλύτερη των περιπτώσεων, περ'ι στοιχειώδους γλωσσάριου, 
αρχαϊκού τύπου, χωρίς καμμίαν σοβαρή λεξικογραφική πρόθεση έκ μέρους 
τοϋ συντάκτου.

Τά συμπεράσματα των μελετητών τοϋ έ'ργου, ώς προς το ελληνικό 
ονοματολόγιο, το όποιο άποτελεΐ καί το αποκλειστικό άντικείμενο τής 
παρούσας άνακοινώσεως, μπορούν νά συνοψισθοΰν ώς έξης:

α) τό ελληνικό ονοματολόγιο ανήκει άποκλειστικώς στόν Μάρκο 
Μπότσαρη-

β) ό Μπότσαρης δεν άκολούθησε καμμίαν σειρά στήν άναγραφή των 
έλληνικών λημμάτων, αλλά έγραφε τις λέξεις δπως τοϋ έ'ρχονταν στόν νοΰ- 

γ) αυτό τό γεγονός αιτιολογεί καί τήν ύπαρξη στό σώμα τοϋ έ'ργου 
πολλών έπαναλαμβανόμενων λέξεων

δ) δεν υπάρχει ώς βάση τοϋ έργου κανένα ελληνικό ή ξένο λεξικό ή 
κείμενο-

ε) τήν παιδεία τοϋ νεαρού Σουλιώτη δείχνουν τόσον οΐ λόγιες λέξεις, 
δσο καί οί ιταλικής προελεύσεως κοινές ή ιδιωματικές λέξεις, πού είναι 
διάσπαρτες στό έργο-

ς) τήν παιδεία έπίσης τοϋ Μπότσαρη δείχνει καί ό σημαντικός ανα
γραφόμενος άριθμός λημμάτων άναφερόμενων στόν θρησκευτικό βίο-

ζ) τά έλληνικά λήμματα άπηχοΰν τήν τότε όμιλούμενη γλώσσα στό 
Σούλι-

η) ή ανορθογραφία αποτελεί τόν κανόνα καί οχι τήν έξαίρεση στό 
έλληνικό τμήμα τοϋ λεξικοΰ-

θ) πολλά λήμματα άποτελοΰνται άπό ομάδες λέξεων ή άπό φράσεις, 
δχι καί τόσο σαφείς έκ πρώτης δψεως- καί τέλος, ώς προς τήν κατα
ληκτική γλώσσα δμως,

ι) τό αλβανικό μέρος τοϋ έργου είναι προϊόν συνεργασίας τών Μπο- 
τσαραίων καί τοϋ Χριστάκη.

’Εδώ πρέπει νά τονίσω δτι δλα τά παραπάνω συμπεράσματα, έκτος 
τοϋ τελευταίου, μπορούν νά θεωρηθούν έγκυρα, μόνον υπό τήν προϋπόθε
ση δτι τό έλληνικό ονοματολόγιο είναι έργο καί έπιλογή τοϋ Μπότσαρη 
άποκλειστικώς. ’Άλλως άποβεβαΐώνεται ή έγκυρότητά τους. Είναι έξ άλ
λου γνωστή ή μεθοδολογική καί έπιστημολογική άρχή δτι μιά υπόθεση 
ή μιά θεωρία παραμένει έγκυρη καί θεμιτή, στόν βαθμό πού άντέχει σέ 
κάθε αρνητική πρόταση, πού έχει ώς στόχο τήν έπιλάθευσή της.

’Έρχομαι τώρα στό μέρος τής άνακοινώσεώς μου, δπου έκθέτω, πάντα έν 
συντομία, τίς παρατηρήσεις μου καί τά συμπεράσματά μου ώς προς τήν 
πηγή τοϋ έλληνικοΰ ονοματολογίου τοϋ λεξικού.
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Μέ τήν πρώτη προσεκτική ανάλυση του έργου μέ βάση τά κριτήρια 
τής λεξικολογίας,3 σχημάτισα τήν υπόθεση ότι πίσω άπύ το άκατάστα
το καί χαώδες ελληνικό ονοματολόγιο διαφαίνεται ή τάξη μιας μακροδο
μής, για να μεταχειριστώ τον τεχνικό όρο πού έπιπροσδιόρισε τήν όλη 
σύνθεση του έργου. Καί σέ αύτή τήν πρώτη πεποίθηση οδηγήθηκα άπύ 
τά τρία καί μόνο πρώτα λήμματα τού λεξικού. Άνασυσταίνοντας το σκη- 
νάριο, θά έλεγα, τής συντάξεως τού έργου, θεώρησα παντελώς άπίθανο 
νά κάθεται ό Πουκεβίλλ παρουσία τού οποίου γράφεται το λεξικό μαζί με 
τούς Μποτσαραίους καί τον Χριστάκη καί νά περιμένουν τον νεαρό Μπό- 
τσαρη, νά πάρει χαρτί καί καλαμάρι, για ν’ άρχίσει τήν σύνταξη τού λεξι
κού, ενώπιον όλων, καί αύτός, ως πρώτα ελληνικά λήμματα προς μετά
φραση στήν άλβανική, νά προτείνει ώς έλλαμπόμενος τίς λέξεις ηγούμενη, 
μοναστηριον, αγκαλιάζω ολίγον... 'Ομολογώ ότι οί συνειρμοί τών λέξεων 
αύτών θυμίζουν μάλλον ψυχαναλυτικό ντιβάνι καί όχι έ'ναρξη λεξικογρα- 
φικής εργασίας.

Μια άλλη διαπίστωση οδηγούσε στήν ΐδια υπόθεση. Οί επαναλαμ
βανόμενες ώς λήμματα λέξεις ήταν όλίγιστες σε ένα έργο πού θά έπέτρεπε, 
άκριβώς ένεκα τής μή συστηματικής άναγραφής τών λημμάτων, πολλα
πλές εισόδους τής αύτής λέξεως.

Τέλος, πολλά λήμματα μοιάζουν σάν νά συνοδεύονται άπύ γλωσσή
ματα, λεπτομέρεια πού προσιδιάζει στούς λεξικογραφικούς ορισμούς 
συνήθως.

Αυτά τά τρία στοιχεία μέ οδήγησαν ν’ άναζητήσω λεξικογραφικύ 
έργο μέ άφετηριακή γλώσσα, οχι βεβαίως τήν ελληνική, άλλά ξένη καί 
δή τήν γαλλική ή τήν ιταλική καί ένδεχομένως μέ καταληκτική γλώσσα 
τήν ελληνική.

Δέν θά σάς κουράσω μέ τήν άπαρίθμηση τών δοκιμών καί τών ελέγ
χων γιά τον προσδιορισμό τού έργου πού θά μπορούσε ν’ άποτελέσει το 
έργο-βάση. Προτιμώ νά άναγγείλω απλώς το επιτυχές άποτέλεσμα καί 
βχι το ιστορικό τών δοκιμών καί τών άποτυχιών. Κάτι τέτοιο ’ίσως θά 
επετρέπετο σέ κείμενο εύρετικοΰ χαρακτήρα καί οχι στήν έκθετική μορφή 
πού έχει αύτή ή άνακοίνωση.

’Έρχομαι λοιπόν στο συμπέρασμα: Το λεξικογραφικύ έργο τύ όποιο 
άπετέλεσε τήν πηγή καί τήν βάση τού ελληνικού ονοματολογίου τού λε
γάμενου Λεξικού τού Μάρκου Μπότσαρη, είναι τύ Λεξικόν Ιταλικόν καί

3. Βλ. το κλασικό έργο τοϋ L. Zgusta, Manual of Lexicography, Χάγη-Πα- 
ρίσι 1971.
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ρωμαϊκόν άπλονν του βιβλιοεκδότη Α. Βόρτολι καί μάλιστα, κατά μεγί
στη πιθανότητα, ή έκδοση του 1775 τής Βενετίας.4

"Ολο το έλληνικό τμήμα του λεξικού του Μπότσαρη είναι μηχανική, 
καθ’ υπαγόρευση, άναπαραγωγή των ελληνικών ισοδυνάμων των κατ’ 
άλφαβητική σειρά διατεταγμένων ιταλικών λημμάτων. Το γεγονός αύτό 
εξηγεί τήν φαινομενικώς πλήρη ακαταστασία του λημματολογίου του 
Μπότσαρη, το όποιο προσλαμβάνει συστηματικότητα, όταν συναρτηθεΐ 
μέ το ιταλικό ονοματολόγιο.

'Η άνορθογραφία έπίσης τοΰ κειμένου του Μπότσαρη, σε σχέση μέτό 
όρθογραφημένο κατά τό πλεΐστον κείμενο του Βόρτολι, επικυρώνει την 
πληροφορία του Πουκεβίλλ ότι ό Μάρκος έγραψε (καί οχι συνέταξε) μπρο
στά του.τό λεξικό καθ’ υπαγόρευση τών συνεργατών του.

Ή σύγκριση τών δύο έργων δείχνει έπίσης ένα στοιχείο πού μόνον 
ό εντοπισμός του έργου του Βόρτολι ώς πηγής θά μπορούσε νά καταστή
σει έμφανές: τό Λεξικό τού Μπότσαρη είναι ημιτελές σέ σχέση μέ τό Λε
ξικό τοΰ Βόρτολι. Ό Μπότσαρης αναγράφει λήμματα πού άντιστοιχοϋν 
περίπου στα 4/5 τοΰ λεξικοΰ τοΰ Βόρτολι. Τελευταίο λήμμα τοΰ Μπότσα
ρη είναι ή λ. ρεύγομαι πού άποτελεΐ τό έλληνικό ισοδύναμο τοΰ ιταλικού 
ruttare. Τά άπό τό ίταλ. S καί πέρα λήμματα δέν έτυχαν επεξεργασίας. 
Ποσοτικώς τουλάχιστον 500 λέξεις-λήμματα θά έπρεπε νά προστεθοΰν 
γιά νά φτάσει τό έργο τοΰ Μπότσαρη τήν σχετική πληρότητα τοΰ λεξικοΰ 
τοΰ Βόρτολι.

Μέ τόν εντοπισμό τοΰ έργου-πηγή άποβεβαιώνονται καθοριστικώς δύο 
συμπεράσματα τών μελετητών, τά όποια προσέδιδαν στό έργο φιλολογική 
άξια τεκμηρίου:

α) ώς πρός τήν γλώσσα πού μιλιόταν στήν άρχή τοΰ 19ου αιώνα 
στό Σούλι,

β) ώς πρός τήν ελληνική παιδεία τοΰ Μάρκου Μπότσαρη.
"Οποια κι αν ήταν αυτή ή γλώσσα κι οποία κι αν ήταν αύτή ή παιδεία 

δυσκόλως μπορούν νά ταυτιστούν μέ τό γλωσσικό υλικό ενός λεξικοΰ πού 
γεννήθηκε μέσα σέ ίταλόφωνο γλωσσικό περιβάλλον καί πού καταγράφει 
γλώσσα καί έννοιες πού μόλις μπορούν ν’ άναχθοΰν στά μέσα τοΰ 18ου

4. Κατά τά έθιζόμενα ονομάζω τό άναφερόμενο λεξικό μέ τό όνομα τοΰ βιβλιο- 
εκδότη Άντ. Βόρτολι. Περιγραφή καί ιστορικά τής έκδόσεως βρίσκει κανείς στά 
προλεγόμενα (σ. 14-15) τοϋ Ούμβέρτου Περνό, πού προτάσσονται στήν έκδοση τοΰ 
λεξικοΰ τοϋ 'Ιερ. Γερμανού (Germano), Παρίσι 1907. Βλ. έπίσης βιβλιολογικά 
στοιχεία στήν ’Ελληνική βιβλιογραφία τοΰ Θ. I. Παπαδόπουλου, τόμ. 1, ’Αθήνα 
1984, άρ. 3597, 3598, 3599 καί τόμ. 2, ’Αθήνα 1986, άρ. 738.
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Πίνακας συγκριτικός

Βόρτολις, σ. 25 Μπότσαρης, α. 25

abbadessa, ήγουμένη = ηγουμένη, ε πάρα καλογρέβεζ
abbazia, μοναστή p lo V = μοναστή ριον, μαναστήρ
abbracciare poco, άγκαλιάζω ολίγον = αγγαληάζο,

όλήγον,
αγγαληάς
πάκ

abbandonare, αφήνω = αφήνω, έληάτζε
abbasso e alto, κάτω καί ύψιλος = κάτω καί ύψηλά, ρηπός έλάρτ
abbastanza, άρκετά = αρκετά, σιουμ

σ. 181 σ. 136

rubbare indegno, κλέφτης άνάξιος = κλευτο, άνάξηος, βηϊδ, εςγιάμ ϋ 
ζ(ότε)

ruggine, σκουριά = σκουρηά, σκουρή
rustico, e Lento, χωριάτης όκνος = χορηόίτης,

οκνός,
φισατάρ
τεμπ(έλ)

rucola ombra, ρούκα ί'σκιος = ήσκοιος, Χέ
rupe, il Leone, βράχος καί λεοντάρι= βράχος καί λεοντάρι, σκέμπ, ε λοντάρ
ruttare, ρεύγομαι = ρέβγομε, γκρομεσίτ

Σημείωση: Τηρούνται οι ανορθογραφίες των κειμένων.

αιώνα. ”Αν γιά τήν μελέτη τής άλβανικής το έργο έχει άναντιρρήτως άξία, 
ώς προς τά ζητήματα τής έλληνικής, το έργο, οφείλουμε να ομολογήσουμε, 
είναι ασήμαντο ή μάλλον είναι τόσο σημαντικό δσο καί ή πηγή του δηλ. 
ό Βόρτολις.

Άπομαντεύοντας τήν λογική τής συντάξεως του έργου αναγκαστι
κός άπομυθεύουμε τήν ιδιότητα του Μπότσαρη ώς λεξικογράφου. Μι
λώντας μέ αυστηρότερες καί τεχνικότερες κατηγορίες μπορούμε νά τον 
χαρακτηρίσουμε

α) ώς γραφέα καθ’ υπαγόρευση τοΰ έργου καί
β) ώς ένα των πληροφορητών γιά το άλβανικύ τμήμα τοΰ έργου.
’Έτσι άποκατασταίνεται ό ρόλος του στά πραγματικά του δρια καί 

πλαίσια.
Τέλος θά ήθελα να προσθέσω δτι ό εντοπισμός τής πηγής τοΰ λεξικοΰ 

δεν έχει μόνον άξία ώς συμβολή στήν πηγογνωσία τής έλληνικής λεξικο
γραφίας. Μέ βάση το Λεξικό τοΰ Βόρτολι μποροΰν νά γίνουν δεκάδες, αν 
οχι έκατοντάδες, διορθώσεων όχι μόνον στο ελληνικό τμήμα, άλλά καί 
στο άλβανικό, ιδιαιτέρως στον βαθμό πού οί πληροφορητές δεν κατανοοΰ-

15
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σαν ή καί παρανοοΰσαν πλήρως το ελληνικό λήμμα πού τούς έπροτείνετο. 
'Η έκδοση τής ’Ακαδημίας χρειάζεται, αν όχι νά ξαναγίνει, τουλάχιστον 
νά συνοδευτεί άπύ δημοσίευμα πού νά λαμβάνει πιά ύπ’ δψη τά νέα δεδο
μένα. Προς το παρόν ό ένδεχόμενος χρήστης πρέπει νά συμβουλεύεται την 
έκδοση τής ’Ακαδημίας πάντα μέ παράλληλη αναφορά στο Λεξικό του 
Βόρτολι.

Θά μπορούσε έπίσης νά έπιχειρήσει κανείς μιαν χρηστικότερη έ'κδοση 
μέ βάση το Λεξικό τού Βόρτολι: μπορεϊ δηλαδή νά τυπωθεί το ίταλοελ- 
ληνικό τμήμα πού άντιστοιχεϊ στο λεξικό τού Μπότσαρη καί άπλώς νά 
προστεθούν ώς δεύτερη καταληκτική γλώσσα τά αλβανικά ισοδύναμα. 
"Ετσι το λεξικό θά πάρει μορφή, ή οποία θά βρίσκεται πλησιέστερα στον 
μηχανισμό τής συντάξεώς του.5

5. Βλ. στην προηγούμενη σελίδα τον πίνακα μέ τά πρώτα καί τά τελευταία λήμ
ματα τοϋ Λεξικού τοϋ Μπότσαρη καί τά αντίστοιχα τοϋ έργου τοϋ Βόρτολι (1775).



Nadja Danova

Λεξικογραφία καί ιδεολογία
'Η περίπτωση του Constantin Fotinov (1785-1858)

Επέτρεψα στον έαυτό μου νά χρησιμοποιήσω αύτόν τον τίτλο στήν ανα
κοίνωσή μου, γιά μερικούς λόγους. Πρώτον γιά νά έκφράσω την ευγνω
μοσύνη μου προς τον Κωνσταντίνο Δημαρά γιά μιά άπύ τίς πιο ωραίες 
μελέτες του πού μας έχει προσφέρει κάτω απ’ αυτόν τον τίτλο.1 Γιά μένα, 
όπως φαντάζομαι καί γιά τον καθένα πού μέ κάποιο τρόπο πλησιάζει τά 
προβλήματα της λεξικογραφίας, ή μελέτη τοΰ Κωνσταντίνου Δημαρά γιά 
τον Στέφανο Κουμανούδη είναι οδηγός διαχείρισης τοϋ θέματος. Στις έπό- 
μενες σελίδες θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω τά άποτελέσματα των ενα
σχολήσεων μου μέ ένα έ'ργο, τό όποιο, όπως ή Συναγωγή τοϋ Στεφάνου 
Κουμανούδη, δεν είναι λεξικό, άλλά συναγωγή ορισμένων λέξεων.

'Ο λεκτικός θησαυρός, πού θά γίνει αντικείμενο της άνακοίνωσής 
μου, δίνει δυνατότητες γιά νά συμπληρώσουμε τίς γνώσεις μας γιά την 
ιδεολογική εξέλιξη ένός χαρακτηριστικού έκπροσώπου τοΰ βουλγαρικού 
Διαφωτισμού. Πρόκειται γιά έργο τοΰ Constantin Fotinov ό όποιος 
έζησε στά χρόνια άνάμεσα στά 1785 καί 1858 καί έκφράζει τήν εποχή, 
χρησιμοποιώ τά λόγια τοΰ Σ. Α. Κουμανούδη άπό τήν Συναγωγή του, 
«ότε οΐ Βούλγαροι ώς κισσός περί τήν έλληνικήν δρΰν άνειλίσσοντο εις 
ύψος άνθρωπισμοΰ διά τών γραμμάτων καί ούδ’ ώνειρεύοντό ποτέ έχθραν 
καθ’ ήμών».1 2 Πραγματικά ό Fotinov άνήκει στη γενιά τών βουλγάρων 
λογίων πού μετά άπό τίς ελληνικές σπουδές τους συνέβαλαν πολύ στήν 
άνάπτυξη τών βουλγαρικών γραμμάτων καί προπαντός στήν παρασκευή 
βασικών αρχών τοΰ άνθρωπισμοΰ.

Ή Συναγωγή τοΰ Fotinov είναι ένα χειρόγραφο 856 σελίδων in 
folio, πού φυλάσσεται, σήμερα, στό τμήμα χειρογράφων τής ’Εθνικής 
Βιβλιοθήκης «Κύριλλος καί Μεθόδιος» στή Σόφια.3 Τό χειρόγραφο περι-

1. Κ. Θ. Δημαράς, «Λεξικογραφία καί ιδεολογία», Προλεγόμενα στήν έπανέκ- 
δοση τοϋ έργου τοϋ Σ. Α. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων υπό τών λογίων πλα- 
σθεισών άπό τής άλώσεως μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, ’Αθήνα 1980, σ. ix-lxix.

2. Σ. Α. Κουμανούδης, Συναγωγή, δ.π., σ. 665.
3. Εθνική Βιβλιοθήκη «Κύριλλος καί Μεθόδιος», Σόφια, Τμήμα χειρογράφων, 

χφ. άρ. 794. Γιά τήν περιγραφή τοΰ χειρογράφου: Μ. Stojanov, «Grâcko-bâlgar-
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λαμβάνει λήμματα άπό το α έως το ο καί συγκεντρώνει λεκτικό υλικό τής 
σλαβονικής, τής όμιλούμενης βουλγαρικής, τής καθαρεύουσας καί τής δη
μοτικής ελληνικής γλώσσας. Τα λήμματα είναι καταταγμένα σύμφωνα μέ 
την αλφαβητική σειρά των σλαβονικών λέξεων καί τις περισσότερες φορές 
περιλαμβάνουν λέξεις πού αποδίδουν άφηρημένες έ'ννοιες, έννοιες πού δεν 
ήταν συνηθισμένες στην καθημερινή βουλγαρική γλώσσα. Οί λέξεις στά 
σλαβονικά καί στην καθαρεύουσα διερμηνεύονται μέ τις καθομιλούμενες 
γλώσσες. Ή αλληλογραφία τού Fotinov* 4 επιτρέπει νά θεωρήσουμε δτι ή 
Συναγωγή αυτή άντιπροσωπεύει ένα άπο τά τελευταία έργα του συντά
κτη της.

Γιά νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τον πλούτο των ιδεών πού πη
γάζει άπ’ αύτό το κείμενο θά πρέπει νά στραφούμε προς τήν βιογραφία 
τού Fotinof, άπο τήν οποία θά κρατήσουμε τά σημεία πού πλαισιώνουν 
τον άνθρωπο μέσα στήν εποχή του καί θά μπορούσαν νά μας βοηθήσουν 
στήν χρήση τού λεκτικού υλικού τής Συναγωγής σάν τεκμήριο γιά τήν 
ιδεολογία τού συντάκτη του.

'Ο Fotinov ζεϊ τήν εποχή κατά τήν όποια εμφανίζεται, πολύ έντο
να, το πρόβλημα τής δημιουργίας μιας κοινής γιά τούς Βουλγάρους γλώσ
σας. "Ενα πρόβλημα το όποιο, δπως καί σε άλλες χώρες, συνδέεται στενά 
μέ το σύνολο τών προβλημάτων πού δημιουργεί ή ανάπτυξη μιας κοινω
νίας, στήν περίοδο τής μετάβασης προς τούς καινούριους χρόνους. Γιά τά 
θέματα πού αφορούν τον τρόπο τής οικοδομής τής νέας βουλγαρικής γλώσ
σας οί βούλγαροι λόγιοι χωρίζονται σέ τρεις παρατάξεις. 'Η μία υποστη
ρίζει τή γνώμη δτι πρέπει ή γραπτή γλώσσα νά βασίζεται άποκλειστικά 
στήν όμιλούμενη. 'Η άλλη ομάδα λογίων επιμένει δτι ό γραπτός λόγος 
πρέπει νά στηρίζεται στήν όμιλούμενη γλώσσα, άλλά παράλληλα οφείλει 
νά κρατά τούς κανόνες τής σλαβονικής γλώσσας, δηλ. τής γλώσσας πού 
χρησιμοποιείται στήν έκκλησία τών Σλάβων, ή όποια είναι άποτέλεσμα 
ανάπτυξης τής παλαιοσλαβικής κάτω άπο τήν επίδραση τής ρωσικής. 
Οί βούλγαροι λόγιοι ταύτισαν, λανθασμένα, αύτή τή γλώσσα μέ τή γλώσ
σα στήν όποια ό Κύριλλος καί ό Μεθόδιος μετέφρασαν τά ιερά γράμματα.

ski reönici i uöebnici» ('Ελληνο-βουλγαρικά λεξικά καί εγχειρίδια), Studia Balca
nica, τ. 2, Σόφια 1970, σ. 230.

4. Ή άλληλογραφία τοϋ Fotinov φυλάσσεται σήμερα στο Επιστημονικό ’Αρ
χείο τής Βουλγαρικής ’Ακαδημίας Επιστημών, Σόφια, άρ. Ι3Κ (: ’Αρχείο K. G. 
Fotinov). Στό μεγαλύτερο μέρος της ή άλληλογραφία αύτή είναι στα ελληνικά καί 
τώρα προετοιμάζεται ή έκδοσή της στά έλληνικά καί σέ βουλγαρική μετάφραση άπό 
τήν E. Sadkovska καί τήν Ν. Danova.
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'Η τρίτη γνώμη υποστηρίζει την οικοδομή της κοινής των Βουλγάρων 
γλώσσας στη βάση τής σλαβονικής καί την άπαλλαγή της άπό τά στοιχεία 
τής όμιλουμένης. ’Αξίζει να υπογραμμιστεί δτι δλοι οί βούλγαροι λόγιοι 
γνώριζαν τίς γλωσσικές ιδέες του Κοραή, του Βηλαρά καί του Δούκα, 
καί χρησιμοποιούσαν τά έπιχειρήματά τους.

'Ο Fotinov γεννήθηκε στο Σάμοκοβ, μικρή πόλη πού βρίσκεται σέ 
απόσταση 60 χιλιομέτρων άπό τή Σόφια, στούς πρόποδες του βουνού 
Ρίλα.5 Τά πρώτα γράμματα τά έ'μαθε στο Σάμοκοβ άπό μοναχούς τής 
Μονής Ρίλας δπου είχε κρατηθεί γερά ή σλαβονική παράδοση δίπλα στά 
ελληνικά γράμματα πού διδάσκονταν καί γνωρίζονταν καλά. ’Αργότερα 
σπούδασε στήν ελληνική σχολή Φιλιππουπόλεως, δπου είχε δάσκαλο τον 
λόγιο ιερέα Φιλιππουπόλεως Κωνσταντίνο Οικονόμο. ’Άν κρίνουμε άπό το 
βιβλίο τού Κωνσταντίνου Οικονόμου περί τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως,6 
ό ’ίδιος ήταν οπαδός μιας λόγιας καί ταυτόχρονα προσιτής γλώσσας. Οί 
κατάλογοι τής βιβλιοθήκης τής Σχολής Φιλιππουπόλεως7 δείχνουν δτι οί 
αναγνώστες είχαν στήν διάθεσή τους τά βασικά έργα τού ’Αδαμάντιου 
Κοραή, του Νεόφυτου Δούκα, του ’Άνθιμου Γαζή, δπου υποστηρίζονται 
οί θέσεις τους γιά το γλωσσικό πρόβλημα. Θά άναφέρω μόνο τίς έκδόσεις 
του Κοραή: Αιθιοπικα τού 'Ηλιοδώρου, τον Πρόδρομο τής Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης καί τήν Τερψιθέα Γραμματική του Ν. Δούκα. Θά μνημονεύ
σω καί τίς πληροφορίες γιά τήν προσωπική βιβλιοθήκη του Fotinov, δ
που βρίσκονταν οί γραμματικές τών Βάμβα καί Δούκα.8

Μετά άπό τίς σπουδές του ό Fotinov άσκεΐ γιά μερικά χρόνια τό

5. Γιά τήν βιογραφία τοϋ Fotinov βλ. Ν. Danova, Konstantin Georgiev 
Fotinov ν kulturnoto i idejno-politiceskoto rasvitie na Balkanite (Ό Kon
stantin Georgiev Fotinov στήν πολιτισμική, ιδεολογική καί πολιτική ανάπτυξη 
τών Βαλκανίων), Σόφια 1994.

6. Κ. Οικονόμος, Έγχειρίδιον περί τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 
1819.

7. Οί κατάλογοι τής βιβλιοθήκης τής 'Ελληνικής σχολής Φιλιππουπόλεως τών 
έτών 1794 καί 1830 διασώζονταν στόν κώδικα τής Μητρόπολης Φιλιππουπόλεως, 
σ. 368-377 καί 388. 'Ο κώδικας φυλασσόταν στήν βιβλιοθήκη τής Μητρόπολης: 
τώρα διαθέτουμε μόνο το φωτοαντίγραφό του. Παρουσιάζοντας τον κώδικα ό Μ. Κ. 
Άποστολίδης άρκεϊται νά μνημονεύσει, μόνο, τήν ύπαρξη τών καταλόγων βλ. Μ. Κ. 
’Αποστολίδης, «Ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αύτής», 
Άρχεϊον τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικόν Θησαυρού, 5 (1938-1939), 
1, 4-5.

8. ’Εθνική βιβλιοθήκη «Κύριλλος καί Μεθόδιος», Σόφια, Τμήμα παλαιοτύπων, 
άρ. RrP. 812· ’Επιστημονικό ’Αρχείο τής Βουλγαρικής ’Ακαδημίας ’Επιστημών, 
Σόφια, Συλλογή XV.
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επάγγελμα του εμπορομεσίτη καί το 1824 έγκαθίσταται στη Σμύρνη, ο
πού είναι ταυτόχρονα έμπορος, δάσκαλος, μεταφραστής στο γαλλικό προ
ξενείο, μεταφραστής βιβλίων άπο τά έλληνικά στα βουλγαρικά καί έκδο
της του πρώτου βουλγαρικού περιοδικού Ljuboslovie.

'Η πρώτη παρουσία τού Fotinov στο πεδίο των γραμμάτων άντι- 
προσωπεύεται άπο τή μετάφραση τού βιβλίου των Γνωμικών των πα
λαιών φιλοσόφων, πού έγινε άπο τά έλληνικά πρίν άπό το 1824 καί έ'μεινε 
άνέκδοτη.9 Ό Fotinov προσπαθεί νά γράψει σέ άπλή γλώσσα, όμως, ό
πως φαίνεται, ή επίδραση τής σλαβονικής γλώσσας βαραίνει πολύ στο 
κείμενο τύ όποιο περιέχει καί πολλές λέξεις τής όμιλούμενης γλώσσας. 
Παρατηρούμε μιά προσπάθεια για απλοποίηση τής γραμματικής τής 
σλαβονικής γλώσσας καί για προσέγγιση στον ζωντανό λόγο. Ή άλληλο- 
γραφία τού Fotinov, άπο αύτά τά χρόνια, δείχνει ότι καί στα έλληνικά καί 
στα βουλγαρικά αύτύς θέλει νά κρατήσει τούς κανόνες τής παλαιας γλώσ
σας καί ταυτόχρονα θέλει αύτές οί γλώσσες νά εΐναι προσιτές. Άπο τύ 
1824 διαθέτουμε καί μιά άντιγραφή άπο τον Fotinov ένύς έγχειριδίου 
Μεταφυσικής τού Αθανάσιου Ί'αλίδα. Τύ κείμενο εΐναι σέ γλώσσα πολύ 
πιο άρχαΐζουσα από τήν γλώσσα όλων των χειρογράφων αυτού τού κειμέ
νου, πού είχα τήν δυνατότητα νά δώ.10 11 Θά έλεγα ότι αύτύ εΐναι δείγμα τής 
άντίληψης ότι μόνο ή άρχαΐζουσα γλώσσα έχει τίς εκφραστικές δυνατό
τητες σέ μιά τόσο υψηλή όλη.

’Άλλο σημείο τής ζωής τού Fotinov, πού θά άξιζε νά συγκρατή
σουμε, εΐναι ή έκδοσή του, στα 1838, μιας έλληνικής γραμματικής, όπου 
παρουσιάζεται ή θεωρία του γιά πρώτη φορά.11 Έδώ τον βρίσκουμε οπαδό 
τής μέσης οδού. Στο προοίμιο ό Fotinov άναφέρει τά ονόματα τού Plan
che, τού Ch. Rollin καί ύποστηρίζονται οί θέσεις των γάλλων διαφωτι

9. Γιά το βιβλίο αύτό καί τον ρόλο του στην πολιτισμική ζωή των Βαλκανίων 
βλ. Al. Dutu, «Un livre de chevet dans les Pays Roumaines au XVIIIe siècle: 
Les dits des philosophes», Revue des Etudes Sud-Est Européennes, x. 3-4, Βου
κουρέστι 1966, σ. 513-533. Γιά τά χειρόγραφα τοϋ Fotinov βλ. Ν. Danova, «Ar- 
hivât na Konstantin G. Fotinov kato iztocnik na danni za balkanskata isto- 
rija» (: Το άρχειο τοϋ K. Fotinov ώς πηγή πληροφοριών γιά τήν βαλκανική ίστορία), 
Balkanistika, τ. 2, Σόφια 1987.

10. Γιά το εγχειρίδιο τοϋ ’Αθανασίου Ψαλίδα βλ. Π. Νοΰτσος, «"Ενα μαθη- 
ματάριο "Μεταφυσικής” τοϋ Άθ. Τ'αλίδα», 'Ο Έρανιστής, 18 (1986), 93-104. 
Τήν δυνατότητα νά δώ μερικά χειρόγραφα αΰτοΰ τοϋ κειμένου οφείλω στούς κυρίους 
Φίλιππο Ήλιού, Λέανδρο Βρανούση, Βασίλη Παναγιωτόπουλο καί Μάνο Χαριτά- 
το, στούς οποίους εκφράζω τίς εύχαριστίες μου.

11. Κ. Φωτιάδης, Γραμματική επανθονσα, Σμύρνη 1838.
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στών. ’Αναπτύσσεται, ή γνώμη δτι ή γλώσσα είναι, «το χαρακτηριστικόν 
καί διακριτικόν σημεϊον παντός έθνους καί παντός είδους ανθρώπων», 
δτι αυτή «έξεικονίζει τα ήθη, τάς διανοίας καί τον ενδιάθετον λόγον της 
ψυχής», δτι ή γλώσσα είναι «το διαμορφοΰν δργανον της αρετής καί τής 
κακίας έπειδή δι’ αύτής παρίσταται σαφώς πάσα άρετή» καί σέ άλλο ση
μείο: «ή γλώσσα διευθύνει καί διαμορφοϊ το ηθικόν μέρος τής ψυχής». 
Ό συγγραφέας έκφράζει τον θαυμασμό του προς τα έθνη τής «πεφωτι
σμένης Ευρώπης» πού χάραξαν τούς δρόμους για τούς άλλους λαούς.

Το 1843 ό Fotinov έκδίδει στά βουλγαρικά μια θαυμάσια Γεωγρα
φία, ή οποία κατέχει στά βουλγαρικά γράμματα τη θέση πού έχει ή Νεω- 
τερική Γεωγραφία των Δημητριέων για τά έλληνικά.12 'Η γλώσσα του 
έργου εκφράζει τον σκοπό του Fotinov νά προσφέρει ένα έργο πού να άν- 
ταποκρίνεται στίς απαιτήσεις τού Διαφωτισμού. Τό κείμενο είναι απλό, 
προσιτό, εύχάριστο. Στήν όμιλούμενη γλώσσα υποστηρίζεται ή γνώμη: 
«'Η γή, πάνω στήν οποία καθόμαστε, είναι πλανήτης πού γυρίζει γύρω 
άπό τον ήλιο».13 Σέ απλή καί προσιτή γλώσσα χαρακτηρίζεται ό μεσαίω- 
νας τής Ευρώπης ως ή πιο σκοτεινή περίοδος δεσποτισμοϋ καί κληρικα
λισμού. Παρέχονται πληροφορίες για τά διάφορα είδη πολιτεύματος καί 
δείχνεται προτίμηση προς τήν αβασίλευτη δημοκρατία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Στρεφόμενος, δμως, προς τήν μεσαιωνική ιστορία τής Βουλ
γαρίας, ό Fotinov θυμάται μόνο τούς ένδοξους βασιλιάδες τών Βουλγά
ρων καί τον υψηλό πολιτισμό τού κράτους τους. Υπογραμμίζω αύτήν τήν 
άντιφατικότητα στήν στάση τού Fotinov στήν εκτίμηση τού Μεσαίωνα, 
επειδή αυτή έκδηλώνεται ως βασικό χαρακτηριστικό καί τών γλωσσικών 
του ιδεών.

Αυτή ή άντιφατικότητα φαίνεται πολύ έντονα στό βασικό έργο τού 
Fotinov, τό περιοδικό του Ljuboslovie, πού Ικδίδεται στή Σμύρνη, στά 
χρόνια 1842-1846. Έδώ ό Fotinov αναπτύσσει τήν θεωρία τών γάλλων 
διαφωτιστών γιά τό ρόλο τής γλώσσας ώς σημείου ενός λαού καί ώς ορ
γάνου γιά τήν καλυτέρευση τών ηθών του. ’Εδώ συναντούμε τά ονόματα 
καί τίς γνώμες τού J. Locke καί τού Condillac.14 'Υποστηρίζεται ή γνώ-

12. Γιά τον ρόλο τής γεωγραφίας τών Δημητριέων βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Γρη- 
γόριος Κωνσταντάς», στον τόμο: Φροντίσματα, ’Αθήνα 1962, σ. 92 (βλ. τώρα στο 
Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορικά φροντίσματα, Α' 'Ο Διαφωτισμός καί το κορύφωμά τον, 
’Αθήνα 1992, σ. 89).

13. Κ. G. Fotinov, Obstoe zemleopisanie za sickata semlja (: Γενική γεω
γραφία όλης τής Γής), Σμύρνη 1843, σ. 208.

14. Ljuboslovie, 1844, σ. 108.
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μη δτι ό γραπτός λόγος πρέπει νά διαφέρει άπδ την όμιλούμενη γλώσσα, 
άλλα παράλληλα καί δτι πρέπει πάλι νά είναι προσιτός σέ δλους. Οί Βούλ
γαροι πρέπει νά είσαχθοΰν βαθμιαία στη λόγια γλώσσα ώστε νά μην έχουν 
δυσκολίες νά την καταλαβαίνουν. ’Εκθειάζεται ή γλωσσική θεωρία του 
Κοραή καί έκφράζεται θαυμασμός προς αύτόν για το πλησίασμά του προς 
την όμιλούμενη γλώσσα.15 Ό Fotinov επιμένει δτι το γλωσσικό πρόβλη
μα πρέπει νά λυθεί δημοκρατικά, άπό δλους, καί δχι μέ τυραννικούς τρό
πους. Προτείνει στους άλλους βουλγάρους λογίους νά λάβουν μέρος στη 
συζήτηση γιά τή γλώσσα καί καταχωρίζει στις σελίδες του περιοδικού 
του τά άρθρα τους, άκόμα καί εκείνα πού έ'ρχονται σέ άντίθεση μέ τις δι
κές του άπόψεις.

Στο δεύτερο έτος τής έκδοσης τού περιοδικού ό Fotinov άρχίζει νά 
δείχνει μιά ροπή προς τον έξαρχαϊσμύ τής γλώσσας. 'Η κλίση προς τή 
σλαβονική γλώσσα γίνεται ολοένα καί πιο έντονη, μέ τήν εμφάνιση, στο 
περιοδικό, μεγάλων άρθρων άφιερωμένων στή βουλγαρική ιστορία, στά 
όποια υπογραμμίζεται ή συνέχεια στή βουλγαρική ιστορία καί ή συγγέ
νεια των Βουλγάρων μέ τούς Σλάβους. 'Ο Fotinov έπιμένει δτι οί Βούλ
γαροι πρέπει νά κρατηθούν κοντά στήν παλαιά γλώσσα τους, ή οποία είναι 
ή γλώσσα τού Κυρίλλου καί τού Μεθοδίου, καί θεωρεί δτι άρνούμενοι αυ
τή τή γλώσσα οί Βούλγαροι άρνιοΰνται τή νόμιμη κληρονομιά τους. 'Υπο
γραμμίζεται ή ιδέα δτι, άκριβώς, ή σλαβονική γλώσσα είναι αυτή πού 
ενώνει τούς Βουλγάρους μέ τήν μεγάλη οικογένεια των Σλάβων. Έπιμέ- 
νοντας στά ιστορικά επιχειρήματα γιά τήν άνάγκη στροφής προς τήν πα- 
λαιά γλώσσα, ό Fotinov έκφράζει πολύ έντονα τις άναζητήσεις των βουλ- 
γάρων διανοουμένων γιά τή διαμόρφωση των κριτηρίων τής έθνικής ταυ
τότητας των Βουλγάρων. 'Υποστηρίζοντας θεωρητικά αυτές τις άπόψεις, 
ό ίδιος δέν είναι καθόλου δογματικός· καί, πάντως, στή γλωσσική του 
πρακτική πλησιάζει δλο καί περισσότερο τήν ζωντανή λαλιά.

’Ιδιαίτερη προσοχή άξίζει ό λεκτικός πλούτος πού εισάγει ό Fotinov 
στο περιοδικό του. ’Εκτός άπύ τούς πολλούς δρους πού συνδέονται μέ τις 
θετικές επιστήμες, ό Fotinov εισάγει συνειδητά στήν γλώσσα πολλές έν
νοιες πού έχουν τον σκοπό νά διαμορφώσουν καινούριους προβληματι
σμούς, καινούριες ιδέες καί νοοτροπίες. Στο περιοδικό τού Fotinov συ
ναντούμε γιά πρώτη φορά σέ έντυπο λόγο, στά βουλγαρικά, έννοιες καί 
λέξεις δπως: κοινωνία, κεφάλαιο, νομιμότητα, εύνομία, σύνταγμα, αύτο- 
νομία, δημοκρατία, ισότητα. 'Η έννοια τής θρησκείας άναλύεται προσε-

15. Αύτ. 1846, σ. 158.
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κτικά καί δλα τά θρησκεύματα τοποθετούνται., απροκατάληπτα, στο ϊδιο 
επίπεδο, πράγμα πού επισύρει, εναντίον του την κατηγορία γιά προτεσταν
τισμό.

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού ό Fotinov δηλώνει δτι ή σλα- 
βονική γλώσσα πρέπει νά κρατηθεί σάν μιά κληρονομιά των Βουλγάρων 
διαπιστώνει δμως δτι τώρα πια δέν είναι δυνατόν, γιά τούς Βουλγάρους, 
ούτε νά γράφουν οΰτε νά μιλούν στην εκκλησιαστική γλώσσα. Στά χρόνια 
πού άκολουθοΰν καί ως το τέλος τής ζωής του, ό Fotinov πλησιάζει δλο 
καί περισσότερο την όμιλούμενη γλώσσα, γιά νά προσφέρει, στά τελευταία 
χρόνια του, κείμενα γραμμένα σέ μιά λόγια δημοτική.16

Έπιστρέφοντας στο κείμενο τής Συναγωγής τού Fotinov μπορούμε 
νά πούμε δτι μέσα σέ αύτύ το έ'ργο, πού είναι προϊόν τής πιο ώριμης -ηλι
κίας τού συντάκτη, ό λόγιος έ'χει «ξεχύσει συνολικό τον έσωτερικό του 
κόσμο».17 Χρησιμοποιώ τά λόγια τού Κωνσταντίνου Δημαρα μέ τά όποια 
χαρακτηρίζει τήν Συναγωγή τού Σ. Α. Κουμανούδη ώς «έκφραση τής 
άνάγκης τού συνειδητού λογίου σέ έσχατη ήλικία νά μήν πάρει τίποτε μα
ζί του άπό εκείνα πού θά μπορούσαν νά σταθούν χρήσιμα στούς εταίρους 
του».18

Ή Συναγωγή τού Fotinov, ή οποία άντικαθρεφτίζει τά άποτελέ- 
σματα τής μακρόχρονης έξέλιξης των ιδεών του έπάνω σέ δλα τά προ
βλήματα, θά μπορούσε νά ονομαστεί «Συναγωγή ωφελίμων λέξεων». Ό 
προορισμός τού έργου ήταν, προφανώς, οχι νά χρησιμοποιηθεί σάν λεξικό, 
γιατί μπροστά μας βρίσκεται μιά επιλογή λέξεων, ένας λεκτικός πλούτος 
ό όποιος πρέπει νά είσαχθεϊ στήν γλώσσα τών Βουλγάρων.18

Ταυτόχρονα άξίζει νά υπογραμμιστεί τό γεγονός δτι μέσα στήν Συ
ναγωγή αύτή παρουσιάζονται οί λόγιες καί οί ζωντανές όμιλούμενες γλώσ
σες ώς ισότιμες.

Ό συντάκτης τής Συναγωγής έκανε μιά έπιλογή λέξεων ή οποία ’έ
πρεπε νά βοηθήσει τούς Βουλγάρους νά εμπλουτίσουν τήν γλώσσα τους μέ 
έννοιες πού έπρεπε νά άνοίξουν τόν ορίζοντα τού νοΰ τους. Είσάγονται 
καινούριες έννοιες άπό τόν τομέα τής οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής,

16. Ή εξέλιξη της βουλγαρικής κοινωνίας στά επόμενα χρόνια συνέβαλε γιά 
τήν διαμόρφωση μιας εικόνας τών άντιλήψεων τοϋ Fotinov, ή οποία δέν άνταποκρι- 
νόταν στήν πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοϋ Fotinov δίνει αφορμή γιά παρατη
ρήσεις άνάλογες μέ αύτές πού βρίσκομε στήν αποκαλυπτική μελέτη τοϋ Φίλιππου 
Ήλιού (’Ιδεολογικές χρήσεις τοϋ Κοραϊσμοϋ στον 20ό αιώνα, ’Αθήνα 1989) γιά τις 
παραμορφώσεις τών ιστορικών πραγματικοτήτων στήν κοινωνική συνείδηση.

17. Κ. Θ. Δημαράς, «Λεξικογραφία καί ιδεολογία», δ.π., σ. xix.
18. "Ο.π.
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πολιτιστικής ζωής. Μαζί μέ αυτές είσάγονται καινούριες ιδέες καί και
νούριοι προβληματισμοί σύμφωνοι μέ τις απαιτήσεις του καιρού.

'Η Συναγωγή δείχνει τήν επιθυμία του συντάκτη νά συμβάλει στην 
άνάπτυξη τής κοσμοαντίληψης των ομογενών του προς μια ορισμένη κα
τεύθυνση, προς τον εκσυγχρονισμό. ’Επιδιώκεται ή διαμόρφωση διαφωτι
σμένων ανθρώπων, μέ περισσότερες γνώσεις καί μέ καινούρια νοοτροπία. 
Ταυτόχρονα ή παράλληλη παρουσίαση των τεσσάρων γλωσσών έμ.πνέει την 
συναίσθηση τής συνέχειας καί σκοπεύει προφανώς νά καλλιεργήσει ορι
σμένες άντιλήψεις επάνω στο πρόβλημα τής εκτίμησης του παρελθόντος 
τών Βουλγάρων καί τήν ταυτότητά τους. Ή παρουσία τής σλαβονικής 
γλώσσας δέν είναι σημείο συντηρητικότητας άλλά, όπως καί στην περί
πτωση του Νεόφυτου Δούκα, πηγάζει άπό τή γλωσσική θεωρία τών γάλ- 
λων διαφωτιστών καί σκοπεύει νά υπογραμμίσει τήν ιστορική συνέχεια.

Κλείνοντας θά έπιστρέψω στά λόγια του Κ. Δημαρά μέ τά όποια 
χαρακτηρίζεται ή Συναγωγή του Σ. Α. Κουμανούδη· «έπερίμενε κανείς νά 
βρει έμπρός του ενα συγγραφέα καί βρίσκει έ'ναν άνθρωπο».19 Το ίδιο 
αίσθάνθηκα καί εγώ όταν ξεφύλισσα τήν Συναγωγή τοϋ Fotinoν.

19. "Ο.π., σ. iv.
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EMM. N. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

«Μέση οδός» καί Διονύσιος f Αλικαρνασσεύ ς
Σχόλιο σέ μιά αυτοκριτική τοΰ Κοραή 

γιά τή γλωσσική του θεωρία

Τον Μάιο του 1810, καί ενώ ή δημόσια διαμάχη πού είχε ξεσπάσει στη 
Βιέννη άνάμεσα στον Νεόφυτο Δούκα καί τον ήπειρώτη έμπορο Αλέξαν
δρο Βασιλείου, τον πιστό φίλο καί συνεργάτη τοϋ Κοραή, για τίς θέσεις 
του τελευταίου στο γλωσσικό δεν είχε κοπάσει άκόμα,1 ό εκδότης τοϋ 
'Ηλιοδώρου, τοΰ Προδρόμου τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης, τοΰ ’Ισοκράτη 
καί τοΰ Πλουτάρχου, κεντρικό πρόσωπο τής έριδας, άλλά, φανερά του
λάχιστο, άμέτοχος παρατηρητής των διαδραματιζομένων,1 2 δεχόταν στο 
ησυχαστήριο τοΰ Παρισιού τόν αντίκτυπο των αντιδράσεων άπ’ όλον αυτό 
τον φιλολογικό θόρυβο χάρις στίς πληροφορίες πού φρόντιζε να τοΰ μετα
βιβάζει ό Βασιλείου. ’Έτσι άπό τό τελευταίο του γράμμα μάθαινε ότι τό 
συγγενικό περιβάλλον τοΰ ’Αλέξανδρου καί συγκεκριμένα ό άδελφός του 
Πασχάλης Βασιλείου, έμπορος στην Κωνσταντινούπολη με λόγια επίσης 
ένδιαφέροντα, δεν συμμεριζόταν την πρόταση τής «μέσης όδοΰ» δικαιώ
νοντας την άρχαϊστική άποψη γιά τή γλώσσα πού υπερασπιζόταν ό πο- 
λυγράφος κληρικός τής Βιέννης.3 Τέτοιου είδους αντιδράσεις, άπό οπου
δήποτε καί αν προέρχονταν, δέν άφηναν αδιάφορο τόν Κοραή.

Ή υπόθεση τήν οποία είχε υποστηρίξει μέχρι τότε θεωρητικά καί

1. Γιά τή διένεξη αυτή καί τίς δημοσιεύσεις πού προκάλεσε βλ. Αικατερίνη 
Κουμαριανοΰ, «'Ο 'Μισοπόνηρος’», ’Έρανος είς Αδαμάντιον Κοραήν, ’Αθήνα 1965, 
σ. 193 κ.έ., Στέφ. Μπέττης, «Συμβολή στή μελέτη τοϋ Ηπειρωτικού Διαφωτισμού. 
VI. Δούκας καί Κοραής (Έριδες καί διαφορές των δύο κορυφαίων τοϋ Διαφωτισμού)» 
Ηπειρωτική Εστία, 19 (1970), 40 κ.έ., 140 κ.έ., τοϋ ίδιου, «Συμβολή στή μελέτη 
τοϋ ’Ηπειρωτικού Διαφωτισμοϋ. ’Αλέξανδρος Βασιλείου ô άφοσιωμένος φίλος καί 
συναθλητής τοΰ Κοραή, 1760-1818», ο.π., 22 (1973), 461 κ.έ.

2. Στήν πραγματικότητα ήταν σύμβουλος τοΰ Βασιλείου πρίν καί μετά άπό 
κάθε κίνησή του πού άφοροϋσε τή δημοσίευση των κειμένων τής διαμάχης.

3. Άδ. Κοραής, ’Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. Γ', ’Αθήνα 1979, σ. 28. Πβ. 
σ. 43, 56. Στήν Κωνσταντινούπολη ήταν εγκατεστημένος καί ό τρίτος έμπορος ά~ 
δελφός τους Μιχαήλ, πού είχε έπίσης σχέσεις μέ τον Κοραή καί πού, όπως φαίνε
ται, δέν ύπολειπόταν σέ λογιοσύνη άπό τούς δύο άλλους.
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πρακτικά στά Προλεγόμενα των εκδόσεων του, άρχίζοντας άπό τον Η
λιόδωρο (1804), δεν ήταν βέβαια μιά όψιμη σύλληψη πού την υιοθέτησε 
αβασάνιστα. Είχε πίσω της κυοφορία δεκάδων ετών. "Ας σταθούμε για 
λίγο στά χρονικά στάδια τής διαμόρφωσής της γιά δσα φυσικά άπ’ αυτά 
διαθέτουμε μαρτυρίες.

’Ήδη στά 1786 ό Κοραής, μιλώντας άπο το Montpellier γιά τά χρό
νια τής παραμονής του στην ’Ολλανδία (1772-1778), άναγνώριζε δτι στο 
διάστημα έκεΐνο ξαναανακάλυψε την άρχαιότητα μαθαίνοντας νά χρησιμο
ποιεί μεθόδους σπουδής των κλασικών άγνωστες ως τότε στον ’ίδιο, χάρις 
στις όποιες δεν μυήθηκε μόνο στην επιστήμη τής ερμηνευτικής καί κριτι
κής των κειμένων άλλά καί οδηγήθηκε στη διόρθωση τής μητρικής του 
γλώσσας «έκ μόνης τής άναλογίας την οποίαν έχει προς την αύτής μη
τέρα, τήν παλαιάν».4 Τά σπέρματα τέτοιων διορθωτικών δοκιμών βρί
σκονται κιόλας στο περίφημο γράμμα τού 1774 προς τούς εμπορικούς του 
συνεταίρους, δπου το φυσικό καί αυθόρμητο τής έκφρασης του είκοσιεξά- 
χρονου εμπόρου έγκλωβίζεται συχνά σέ λογιότερες λεκτικές ιδιοτροπίες.5 
Στά 1778, γράφοντας πάλι άπο το Montpellier στον Πρωτοψάλτη Σμύρ
νης καί άναφερόμενος στην προσπάθεια μόρφωσης ενός γλωσσικού συ
στήματος, υποδείκνυε τούς κύριους περιορισμούς επικαλούμενος δύο άκό- 
μη έννοιες, έκτος τής άναλογίας, τίς όποιες δανειζόταν άπό τή διδασκαλία 
τόσο των άρχαίων δσο καί τών νεώτερων γραμματικών: συνήθεια, σαφή
νεια. «’Επιθυμητόν ήτον βέβαια νά κανονίσωμεν τήν κοινήν ήμών διάλε
κτον άπαραλλάκτως κατά τούς κανόνας τής ελληνικής [ένν. τής άρχαίας], 
άλλ’ επειδή αυτό είναι άδύνατον, πρέπει λοιπόν τόσον νά προσεγγίζωμεν 
εις αυτήν, δσον συγχωρεΐ τό έθος καί τό έθος δεν συγχωρεϊ πάρεξ δσα δεν 
μακρύνονται πολλόν τής κοινής άκοής καί τής σαφήνειας».6 Στά πρώτα 
χρόνια τού Παρισιού, άπό τό 1788 ώς τό τέλος τού 18ου αιώνα, έχοντας 
συστηματοποιήσει πιά τούς φιλολογικούς του στόχους καί ένασχολήσεις, 
θά άναγάγει τήν προσέγγιση τής νέας προς τήν άρχαία, ή, γιά νά χρησι
μοποιήσω τον δρο πού προτιμούσε ό ’ίδιος, τήν παράθεση τών δύο μορφών 
τής γλώσσας σέ μεθοδολογικό εργαλείο γιά τήν ερμηνευτική κατανόηση

4. ’Αλληλογραφία, τ. Α', ’Αθήνα 1964, σ. 65.
5. "Ο.π., τ. Α', σ. 3-14 καί τ. Ç', ’Αθήνα 1984, σ. 364-65, Φίλιππος Ήλιού, 

Σταμάτης Πέτρου. Γράμματα από τό ’Άμστερνταμ, ’Αθήνα, «Έρμης», 1976, σ. 
59-71 καί ν' κ.έ. Γ. Α. Χριστοδούλου, Σύμμικτα κριτικά, ’Αθήνα 1986, σ. 336-346 
(ή φιλολογική παράδοση τοΰ γράμματος, κριτικές διορθώσεις μέ βάση τό πρωτό
γραφο τοϋ Κοραή κλπ.).

6. ’Αλληλογραφία, τ. Α', σ. 94-95. Πβ. Κ. Θ. Δημαρας, «Ό Κοραής καί ή 
γλώσσα. Ή θεωρία», Διήμερο Κοραή, ’Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1984, σ. 21-23.
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των αρχαίων κειμένων δσο καί παράλληλα σέ όρθολογισμένη δυνατότητα 
διόρθωσης καί πλουτισμού της κοινής.7 ’Εξάλλου την ’ίδια αυτή περίοδο 
θά προχωρήσει μέ άποφασιστικότερα βήματα: θά έπιχειρήσει νά δαμάσει 
κανονιστικά τή γλωσσική υλη πού είχε άποθησαυρίσει άπο τή μελέτη τής 
γραπτής νεοελληνικής παράδοσης, πεζής καί έ'μμετρης (δημώδη μεσαιω
νικά κείμενα, κρητική λογοτεχνία, πεζογραφία καί θρησκευτική ρητορεία 
του 18ου αιώνα, λεξικά καί γραμματικές τής κοινής, τής linguae vulga
ris) συντάσσοντας τελικά, γύρω στις άρχές του 19ου αιώνα, μιά «Γραμ
ματική τής Γραικικής», δπου στήν ουσία δοκιμαζόταν ή έφαρμογή 
καί έγκυρότητα του δικού του συστήματος καί δπου οί πολυτυπίες των 
γραμματικών φαινομένων ύπόκεινταν συνεχώς στο αίτημα τής διόρθω
σης.8 Το εγχείρημα παρέμεινε ήμιτελές ίσως έξαιτίας διαφόρων αναστο
λών, ύποκειμενικών καί άντικειμενικών, ίσως λόγω τής πρόταξης άλλων 
προτεραιοτήτων στο εκδοτικό του έργο.9

"Ενας λόγιος, λοιπόν, πού επί μακρά σειρά ετών είχε μελετήσει καί 
ερευνήσει μέ φιλολογικά καί επιστημονικά εφόδια τή φύση, τήν τυπολο
γία καί τή λειτουργία καθώς καί τήν ιστορική εξέλιξη τής νεοελληνικής 
καί πού παράλληλα, δπως γνωρίζουμε, φρόντιζε νά ένημερώνεται γιά τά 
θεωρητικά ζητήματα τής γλώσσας άπο τις άναλύσεις τών γάλλων διαφω
τιστών,10 11 ήταν ό κατεξοχήν άρμόδιος νά διατυπώνει δημόσια τά πορίσμα
τα τών ερευνών του καί νά προβαίνει άπο τή θέση τού ειδικού σέ γενικό
τερες υποδείξεις γιά το χρηστικό σύστημά της. 'Ωστόσο ό ίδιος ό Κοραής, 
μέ νοοτροπία άληθινοΰ ερευνητή,11 δέν φαίνεται νά διακατεχόταν άπο άπό- 
λυτη βεβαιότητα γιά τή στερεότητα τής θεωρητικής κατασκευής του. Οί 
εκμυστηρεύσεις του στά γράμματά του μετά τήν εξαγγελία τής γλωσσικής

7. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Πρώιμα σχεδιάσματα τοϋ Κοραη γιά μιά 'Γραμ
ματική της Γραικικής’», Διήμερο Κοραη, δ.π., σ. 73. Πβ. Άδ. Κοραής, ’Άτακτα, 
τ. Δ', 1832, σ. ς'.

8. "Ο.π., σ. 74 κ.έ. Το κείμενο της Γραμματικής δημοσιεύεται άπο τον Ν. Δα- 
μαλα στον 6ο τόμο τών Μετά θάνατον εύρεθέντων, ’Αθήνα 1888, δεύτερο στή σειρά, 
σ. 1-112.

9. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, ο.π., σ. 79-82.
10. Vicenzo Rotolo, «Ή γλωσσική θεωρία τοϋ Κοραη. ’Ιδεολογικές ρίζες καί 

ψυχολογικά κίνητρα», Διήμερο Κοραη, ο.π., σ. 48-49. Πβ. ’Αλληλογραφία, τ. Β', 
’Αθήνα 1966, σ. 372, τ. Γ', σ. 57.

11. Γιά τίς προϋποθέσεις πού συγκέντρωνε ό Κοραής, ώστε νά μδς επιτρέ
πεται νά τοϋ άποδώσουμε τόν τίτλο τοϋ πρώτου νεοέλληνα έρευνητή, παρουσίασα 
ανακοίνωση στύ Διεθνές συνέδριο «Ό Νεοελληνικός Διαφωτισμός: οί εύρωπαϊκές 
ιδέες καί ό άναγεννώμενος Ελληνισμός», Βόλος, Μάιος 1993, μέ θέμα «Ή 'έρευνα’ 
ώς όρος καί επιστημονική έννοια στον Άδ. Κοραη».
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του θεωρίας καί, το σπουδαιότερο, ή δημόσια ομολογία των αμφιβολιών 
του λίγο αργότερα, φανέροιναν τούς προβληματισμούς πού τον απασχο
λούσαν καί πού στάθηκαν, δπως φαίνεται, ό κυριότερος άνασχετικύς πα
ράγοντας στο νά υποστηρίξει τη θεωρία του μ’ έναν γραμματικό οδηγό. 
Χρήσιμο είναι νά θυμηθούμε μερικές άπύ τίς έκ βαθέων αυτές έξομολο- 
γήσεις.

’Οκτώβριος 1804: «Σέ βεβαιώ, φίλε, ότι είναι πολλοί χρόνοι άφ’ ού 
ήρχησα νά μελετώ την γλώσσαν καί είμαι έτι τόσον άτολμος, άστε εις 
πολλότατα πράγματα δέν έξεύρω τί νά συλλογισθώ, μήτε τί νά είπώ. Έ
πειτα μέ λέγεις φκιάσε γραμματικήν».12

’Ιούλιος 1805: «ΤΗσο βέβαιος δτι δέν είμαι τόσον ανόητος άστε νά 
φαντασθώ νομοθέτης τής γλώσσης· άλλα κάμνω δμως τούτον τον στοχα
σμόν, δστις μέ φαίνεται αποδεικτικός: ’Εάν εγώ, δστις έκαμα σκέψιν όλί- 
γην είς τα περί τής γλώσσης, λανθάνωμαι (καί λανθάνομαι άναμφιβόλως 
είς πολλά καί άπορώ άκόμη εις περισσότερα) πόσω μάλλον κινδυνεύουν νά 
πλανηθώσιν δσοι μήτε καθ’ ύπνους δέν έφαντάσθησαν, μήθ’ δτι είναι δε
κτική διορθώσεως ή γλώσσα, μήτε πώς πρέπει νά διορθωθή. ’Εάν αυτοί 
ή δέν πλανώνται ή πλανώνται δλιγώτερον παρ’ εμέ, ούαί είς εμέ».13

1811, Προλεγόμενα τού τρίτου μέρους τού Πλουτάρχου: «Άλλ’ ή 
κρίσις μου δέν είναι νόμος. ”Ας την άκολουθή δστις την νομίζει ορθήν άς 
την άποβάλη δτινα δέν άρέσκει. Τόσον όλιγώτερον θέλει μέ κακοφανήν ή 
άποβολή, δσον μηδ’ αυτός εγώ (καί το ομολογώ χωρίς ύπόκρισιν μετριο
φροσύνης) έξεύρω τίνα τύπον ή μορφήν μέλλει νά λάβη ή γλώσσα».14

Τον Μάιο τού 1810, γιά νά ξαναγυρίσουμε στη χρονιά άπ’ δπου ξε
κινήσαμε, ό Κοραής άπαντώντας στίς παρατηρήσεις τού Πασχάλη Βασι
λείου γιά την έν έξελίξει γλωσσική διαμάχη, μέ τίς όποιες ό δεύτερος 
υποστήριζε τον αρχαϊσμό τού Δούκα, προέβαινε σέ νέα αυτοκριτική. Ξα- 
ναδιατύπωνε τον σκεπτικισμό του γιά τήν ορθότητα τής θεωρίας του καί, 
μπροστά στο ενδεχόμενο τού λάθους, κατέληγε αυθόρμητα σέ μιά από
φανση μέ τήν οποία άναγνώριζε πλήρως τά δικαιώματα τής λαϊκής γλώσ
σας, απόφανση λίγο χρησιμοποιημένη στή φιλολογία τού γλωσσικού ζη

12. ’Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 202.
13. "Ο.π., σ. 276. Γιά «συγχύσεις» καί «ανωμαλίες» πού απαντούν συχνά στούς 

Αυτοσχέδιους στοχασμούς μιλάει στο τέλος της ζωής του, βλ. ’Άτακτα, τ. Δ', Πα
ρίσι 1832, σ. ι'.

14. Στην έκδοση τού 1811, σ. ξγ'-ξδ', σημ. 2, στή Συλλογή των... Προλεγο- 
μένων, Παρίσι 1833 [= Προλεγόμενα στους αρχαίους Ελληνες συγγραφείς, τ. Α', 
φωτομηχανική άνατύπωση ΜΙΕΤ, ’Αθήνα 1984], σ. 464. Πβ. έπιστ. 15.12.1811,
’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 162.
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τήματος.15 «Βεβαίωσέ τον —τον άδελφό σου, έγραφε στον ’Αλέξανδρο 
Βασιλείου— δτι μ’ δλον δτι έδαπάνησα μέρος τι της ζωής μου εις των τοι- 
ούτων την έρευναν, ομολογώ (χωρίς ΰπόχρισιν μετριοφροσύνης) δτι δσα 
είπα, λέγω καί θέλω είπεΐν εις το έξης, είναι καί εις έμέ αύτον άβέβαια. 
’Ενδέχεται νά ήναι καλά, ένδέχεται νά ή ναι καί εσφαλμένα. Άλλ’ εάν κα
τά δυστυχίαν ήναι εσφαλμένα [...] φρονιμωτέραν άλλην συμβουλήν εις το 
έθνος νά δώση τις δεν έχει παρά την συμβουλήν του χυδαϊσμού, ήγουν "νά 
γράφη καθώς μύ,εϊ, καί νά μή γυρενη νά σιάσΐ] τήν γλώσσαν οπού έλαβεν 
άπό τούς γονιούς του” έπειδή αδτη είναι καν γλώσσα τού περισσοτέρου 
μέρους του έθνους...».16

’Άφησα έξεπίτηδες, χωρίς νά τή συμπεριλάβω στήν έκφώνηση τοΰ 
παραθέματος (αποτελεί άλλωστε αύτό κανόνα στις κατά καιρούς άναδημο- 
σιεύσεις του), μιά παρενθετική φράση τού Κοραή πού, άπ’ δσο γνωρίζω, 
έχει μείνει ως τώρα ασχολίαστη καί είναι αυτή άκριβώς πού έδωσε το 
άφετηριακο ερέθισμα τής σημερινής ανακοίνωσης. Μιλώντας γιά τήν πι
θανότητα νά είναι έσφαλμένη ή γλωσσική πρότασή του, επικαλούνταν ενα

15. Στις ιστορίες π.χ. τοϋ γλωσσικού ζητήματος (Γ. Κορδάτου, Α. Μέγα, Μιχ. 
Περίδη, Ν. Άνδριώτη, Α. Μυστακίδη (Μεσεβρινοϋ) κ.ά.) ή στά σχετικά μελετήματα 
γιά τό θέμα (Γ. Ψυχάρη, Γ. Χατζηδάκη, Μ. Τριανταφυλλίδη, Κ. ’Άμαντου, ’Αγ. 
Τσοπανάκη, Γ. Μπαμπινιώτη, κ.ά.) δεν γίνεται καμιά άναφορά στήν τόσο σημαντική 
αύτή δήλωση τοϋ Κοραή, χαρακτηριστική τής προτεραιότητας πού είχε στή συνεί
δησή του ή κοινή γλώσσα. Τήν καταχωρίζουν ωστόσο ορισμένες ιστορίες τής νεοελ
ληνικής λογοτεχνίας (Άριστου Καμπάνη, Κ. Θ. Δημαρά), ό Α. Καμπάνης στήν 'Ι
στορία τής νέας ελληνικής κριτικής, ’Αθήνα 1935, σ. 26, καθώς καί νεώτερα ειδικά 
δημοσιεύματα γιά τή γλωσσική θεωρία τοϋ Κοραή, δπως τά: Vicenzo Rotolo, A. 
Korais e la questione della lingua in Grecia, Palermo 1965, σ. 93, Βηλαράς, Ψα- 
λίδας, Χριστόπουλος κ.α. 'Η δημοτικιατική αντίθεση στήν κοραϊκή «μέση οδό». 
Εισαγωγή - ’Επιμέλεια Έμμ. I. Μοσχονάς, ’Αθήνα 1981, σ. μα', Κ. Θ. Δημαράς, 
«Ό Κοραής καί ή γλώσσα.. Ή θεωρία», Διήμερο Κοραή, δ.π., σ. 28. Πβ. τοΰ ίδιου, 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ’Αθήνα 1977, σ. 113.

16. ’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 28. Προς ενίσχυση τής άποψής του ύπενθυμίζει, 
συνεχίζοντας, δτι ή γλώσσα τοΰ έθνους ήταν το όργανο πού μεταχειρίζονταν οί δυτικοί 
ιεραπόστολοι στον έλληνικύ χώρο γιά νά προσηλυτίζουν στον παπισμό τούς (απαίδευ
τους. Ό γέροντας τοΰ Παρισιοΰ είχε άσφαλώς τό λόγο του γιά νά επικαλεστεί το 
επιχείρημα αύτό. Σέ εναν έμπορο τής Κωνσταντινούπολης, δπως ό Πασχάλης Βασι
λείου, πού γνωρίζουμε άπό τήν άλληλογραφία τοΰ Κοραή δτι συνδεόταν μέ τούς κύ
κλους τοΰ Πατριαρχείου, άμεσα ένδιαφερόμενου γιά τήν προστασία τοΰ ορθόδοξου 
ποιμνίου άπό τήν καθολική προπαγάνδα, αλλά προσκολλημένου στόν άρχαΐζοντα λό
γο των εκκλησιαστικών εγκυκλίων καί κηρυγμάτων, ή υπόμνηση τοΰ χιώτη σοφοΰ θά 
έδινε ίσως άφορμή γιά προβληματισμό πάνω στις γλωσσικές πεποιθήσεις πού πρέ
σβευε ώς τότε καί γιά ζύμωση άπόψεων ανάμεσα στούς εκκλησιαστικούς κύκλους 
τής Κωνσταντινούπολης.

16
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ισχυρό άλλοθι: «(καί τό σφάλμα θέλει εΐσθαι τον Διονυσίου τον 'Αλικαρ- 
νασσέως, μεγάλου Κριτικόν, δχι ίδικόν μου)'».

'Ο κριτικός καί ιστοριογράφος τοΰ 1ου π.Χ. αιώνα δεν ήταν άγνω
στος στά χρόνια του Διαφωτισμού. Οί αισθητικές θεωρίες του γιά την τέ
χνη τοΰ λόγου, όπως τίς διαπραγματευόταν στο έ'ργο του «Περί συνθέ- 
σεως ονομάτων» ή στά κριτικά δοκίμιά του γιά τούς αρχαίους ρήτορες καί 
τον Θουκυδίδη, είχαν ασκήσει έπίδραση στο χώρο τής νεώτερης ρητορικής, 
το «Περί συνθέσεως ονομάτων» μάλιστα είχε μεταφραστεί στά γαλλικά 
άπό έναν έγκυρο συγγραφέα καλολογίας, τον Charles Batteux.17 'Ο Κο- 
ραής γνώριζε καλά τά κείμενα τοΰ Διονύσιου, τή μελέτη των οποίων συ- 
νιστοΰσε στους έπιστολογράφους του,18 καί, όταν στά Προλεγόμενα τον 
άπασχολοΰσαν συναφή θέματα, όπως π.χ. στην έκδοση τοΰ ’Ισοκράτη 
(1807), άνέσυρε συχνά τίς μαρτυρίες τοΰ άρχαίου τεχνογράφου προκειμέ- 
νου νά περιγράφει την τεχνική καί το ύφος τοΰ ρητορικοΰ λόγου.19 "Ετρε
φε άνεπιφύλακτο θαυμασμό γιά το έργο του καί στούς χαρακτηρισμούς του

17. 'Ο Κοραής υπόσχεται τον Σεπτέμβριο τοϋ 1816 στον Άλ. Βασιλείου νά 
τοΰ στείλει τή μετάφραση τοϋ Batteux (α' έκδ. 1788), ’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 
496. Νωρίτερα, στά 1811, είχε προσπαθήσει νά άποτρέψει την έκδοση τής Ρητορι
κής τοϋ Έρμογένη άπό τον Κων. Βαρδαλάχο με τό επιχείρημα δτι στην Εύρώπη 
έπαινοϋνται ή Ρητορική τοΰ ’Αριστοτέλη, τό Περί ϋψους τοϋ Λογγίνου, το Περί έρ- 
μηνείας τοΰ Δημήτριου Φαληρέα καί το Περί συνθέσεως ονομάτων τοΰ Διονύσιου 
Άλικαρνασσέα, ’Αλληλογραφία, δ.π., σ. 128.

18. ’Ανάμεσα στά βιβλία τοΰ Κοραή στην ομώνυμη βιβλιοθήκη τής Χίου σώ
ζονται δύο εκδόσεις έργων τοΰ Δ. Α. με ιδιόχειρες σημειώσεις τοΰ χιώτη σοφοΰ, τά 
Opera omnia, τ. 6, Λιψία 1774-77, έκδ. J. J. Reiske καί τό De compositione 
verborum, Λιψία-Λονδίνο 1808, έκδ. G. Η. Schaefer. Την πληροφορία μοΰ παρα
χώρησε ό φίλος συνάδελφος Στέργιος Φασουλάκης, τόν όποιο εύχαριστώ θερμά καί 
άπό τή θέση αυτή. Γνωρίζουμε επίσης δτι είχε δανειστεί, γύρω στά 1806, κάποια 
έκδοση τοΰ Περί συνθέσεως ονομάτων άπό τον φίλο του ελληνιστή Chardon de la 
Rochette ένόψει, δπως φαίνεται, τής έκδοσης τοΰ ’Ισοκράτη (1807), ’Αλληλογραφία, 
τ. Β', σ. 404. "Οσο γιά τίς συστάσεις στούς έπιστολογράφους του νά μελετοΰν τόν 
άρχαϊο τεχνογράφο, ενίοτε μάλιστα με ύποδείξεις γιά τόν τρόπο μελέτης, βλ. ’Αλλη
λογραφία, τ. Β', σ. 324, 364, 416, τ. Γ', σ. 57. Δεν γνωρίζω άν ή παρουσία τής 6το- 
μης έκδοσης τής Λιψίας στή βιβλιοθήκη τοΰ στενοΰ του έπίσης συνεργάτη ’Ιάκωβου 
Ρώτα οφείλεται σέ άνάλογη παρακίνηση τοΰ Κοραή ή άν προέρχεται άπό τά κατά
λοιπα των βιβλίων τοΰ Βασιλείου, βλ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Σχολική Βιβλιοθήκη> 
κοινωνικές καί εκπαιδευτικές πραγματικότητες. Ή βιβλιοθήκη τοΰ Γυμνασίου Σύρου 
1835-1845», Τετράδια εργασίας, 9α (ύπό έκδοση), άρ. 83 τοΰ συνοπτικοΰ καταλόγου 
τής βιβλιοθήκης. Προτροπές πάντως γιά άνάγνωση τοΰ Δ. Α. βρίσκω καί στο π· 
Καλλιόπη, τ. Α', 1819, σ. 70.

19. Συλλογή των... Προλεγομένων, δ.π., βλ. το λήμμα Διονύσιος Άλικαρνασ- 
σεύς στο ευρετήριο τοΰ τόμου. Πβ. ’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 303, 324.
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γι’ αυτόν δεν φειδόταν υπερθετικών έκφράσεων: «ό σοφός κριτικός ούτος», 
«δ καλός οδτος κριτικός», ό «μέγας κριτικός», ό «κριτικώτατος Διονύ
σιος».20 "Αραγε, μέσα άπό ποιους συνειρμούς οδηγήθηκε τον Μάιο του 
1810 στη χρήση του ονόματος του προκειμένου ν’ άπολογηθεΐ γιά την 
προσωπική του στάση απέναντι στο γλωσσικό πρόβλημα του νεώτερου 
Ελληνισμού; Την εξήγηση αύτής τής επίκλησης δεν έχουμε παρά νά τήν 
άναζητήσουμε στις άναλύσεις καί τις έπεξεργασίες τού ίδιου τού έλληνα 
τεχνογράφου πάνω στά κείμενα τής αρχαίας γραμματείας.

Μελετώντας άπό τήν οπτική τού 1ου π.Χ. αιώνα, τού κρίσιμου αιώ
να τού άττικισμοΰ, τη γλώσσα καί το ύφος των κλασικών συγγραφέων ό 
Διονύσιος 'Αλικαρνασσεύς είχε διακρίνει καί περιγράφει ορισμένα ίδιά- 
ζοντα χαρακτηριστικά. Χωρίς νά ύπεισέλθουμε στά φιλολογικά προβλή
ματα δσα έχει έπισημάνει ή έρευνα ως προς τον βαθμό πρωτοτυπίας τών 
κατηγοριοποιήσεων τίς όποιες επιχείρησε,21 οί διαπιστώσεις του μπορούν 
νά σχηματοποιηθούν ώς ακολούθως. Σχετικά μέ τη σύνθεση τών λέξεων, 
δηλαδή μέ τή συντακτική δομή τού λόγου καί το ύφος τών συγγραφέων, 
ξεχωρίζουν τρία είδη συνθέσεων ή αρμονιών, ή αυστηρά, ή γλαφυρά καί ή 
εύκρατος (δηλαδή ή συγκεράζουσα τίς δύο άλλες). 'Η τελευταία περιγρά- 
φεται συχνά καί ώς μέση ή μικτή. Κάθε είδος έχει τούς εκπροσώπους του: 
οί Πίνδαρος, Αισχύλος, Θουκυδίδης, Άντιφών άνήκουν στο πρώτο, τό 
αυστηρό- στο δεύτερο, τό γλαφυρό, κατατάσσονται οί Ησίοδος, Σαπφώ, 
’Ανακρέων, Σιμωνίδης, Ευριπίδης, ’Ισοκράτης, Λυσίας κ.ά.· τό τρίτο, τό 
μέσο, έκπροσωποΰν οί "Ομηρος, Στησίχορος, ’Αλκαίος, Σοφοκλής, Ηρό
δοτος, Δημοσθένης, Πλάτων, ’Αριστοτέλης.22

Σέ άντιστοιχία μέ τήν τριμερή διαίρεση τών ειδών τής σύνθεσης βρί
σκονται οί χαρακτήρες τών λέξεων, το λεξιλόγιο πού χρησιμοποιούν οί 
συγγραφείς. 'Η διάκριση γίνεται άνάμεσα στον υψηλόν ή εξηλλαγμένον 
(παράξενο στήν ακοή) ή περιττόν (επεξεργασμένο) ή εγκατάσκευον κλπ. 
χαρακτήρα, στον Ισχνόν ή λιτόν, άφελή καί συνήθη, καί στον μέσον ή μι

20. Συλλογή τών... Προλεγομένων, δ.π., σ. 237, 248, 273, 284, ’Αλληλο
γραφία, τ. Γ', σ. 28.

21. L. Radermacher, «Dionysios von Ilalikarnassos», Real-Encyclopädie, 
V. 1 (1903) 963, S. F. Bonner, «Dionysius of Halicarnassus and the Peripatetic 
Mean of Style», Classical Philology, 1938, σ. 266.

22. Περί ονομάτων σννθέσεως, 21-24. Χρησιμοποιώ τήν έκδοση Loeb, μτφρ. 
Stephen Usher, Καίμπριτζ-Λονδίνο 1985. Ή συγκαταρίθμηση τοϋ Λυσία στό δεύ
τερο είδος άναφέρεται στό δοκίμιο πού τοϋ άφιερώνει, κεφ. 2, καί στο άντίστοιχο γιά 
τον Δημοσθένη, κεφ. 2.
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κτόν χαρακτήρα.23 24 Στο δοκίμιο γιά τον Δημοσθένη, δπου επανέρχεται σε 
γενικότερες παρατηρήσεις για το ύφος τού λόγου καί την εκλογή των λέ
ξεων, καταλήγει στίς έξης διαπιστώσεις: ή σύνθεση καί αρμονία των λέ
ξεων δεν εφαρμόστηκε μέ τον ίδιο τρόπο άπό τούς συγγράφεις, «ουδέ 
κατά τάς αύτάς ήλθον άπαντες οδούς» (συγκρατώ τη λέξη) άπό διάφορες 
αιτίες. ’Άλλοι διάλεξαν «τήν εύσταθή καί βαρεΐαν καί αύστηράν καί φι- 
λάρχαιον καί σεμνήν» άρμονία, άλλοι «τήν γλαφυράν καί λιγυράν καί θεα
τρικήν καί πολύ το κομψόν καί μαλακόν έπιφαίνουσαν» καί άλλοι «συν- 
θέντες άφ’ έκατέρας τά χρησιμώτατα τήν μικτήν καί μέσην έζήλωσαν άγω- 
γήν»24, (θά μπορούσε να είχε γράψει «οδόν» πού είναι το ϊδιο).

Σέ μια έποχή καί σ’ ενα τόπο, τή Ρώμη τοϋ Αύγούστου, δπου, στά 
πλαίσια τής στροφής προς τά ελληνικά γράμματα, ή άττικιστική ρητορική 
καί λογογραφία πελαγοδρομούσε άνάμεσα στήν έκζήτηση άρχαϊκότερων 
προτύπων καί στήν ταπεινότητα τού άσιανοΰ γλωσσικού γούστου, ό ελ- 
ληνας κριτικός τού 1ου π.Χ. αιώνα δεν περιοριζόταν μονάχα στήν άνάλυση 
των κειμένων καί τήν τεκμηρίωση των διαπιστώσεών του. ’Απέναντι στο 
λαβύρινθο των γλωσσικών τάσεων φρόντιζε νά παρεμβαίνει δημοσιο
ποιώντας τις προσωπικές του άξιολογήσεις καί προτιμήσεις καί κατευθύ- 
νοντας τούς χειριστές τού άρχαίου λόγου.25 Λοιπόν, κατά τον Διονύσιο, 
«ούδέν γάρ δει τών άκρων»26 (δεν έχουμε άνάγκη άπό τά άκρα), ή μέση 
σύνθεση «τά πρωτεία επιτήδεια είναι φέρεσθαι, έπειδή μεσάτης μέν τίς 
έστι (μεσότης δέ ή άρετή καί βίων καί έργων καί τεχνών, ώς Άριστοτέλει 
τε δοκεΐ καί τοΐς άλλοις δσοι κατ’ έκείνην τήν αίρεσιν φιλοσοφοϋσιν)».27 
Αυτή άναμφίβολα είναι ή «κρατίστη».28 Τά έπιχειρήματά του τά θεμελίω

23. Περί τής Δημοσθένους λέξεως, 1-3, 8, 33. Τά σχετικά μέ τή διαίρεση της 
σύνθεσης καί τοϋ χαρακτήρα τοϋ λόγου βλ. συγκεντρωμένα στο παραπάνω άρθρο τής 
Real-Encyclopädie.

24. Περί τής Δημοσθένους λέξεως, 36.
25. ’Από τά λίγα δημοσιεύματα όσα μπόρεσα νά συμβουλευτώ άναφορικά μέ 

τήν παρουσία τοϋ Δ. Α. στή Ρώμη καί τή συμβολή του στήν ένίσχυση καί διάδοση 
τών έλληνικών γραμμάτων, παραπέμπω στους S. F. Bonner, δ.π., σ. 266, τοϋ ’ίδιου, 
The literary Treatises of Dionysius of Hallicarnassus, Καίμπριτζ 1939, σ. 10 
κ.έ., H. Hurst, «Un critique grec dans la Rome d’Auguste», Aufstieg und Nie
dergang der römischen Welt, 30 (1982) 856 καί Jacobus van Wyk Cronjé, Dio
nysius of Hallicarnassus: De Demosthene: A Critical Appraisal of the Status 
Quaestionis, Hildesheim-Ζυρίχη-Ν. 'Τόρκη 1986, σ. 2-4.

26. Περί τής Δημοσθένους λέξεως, 42.
27. Περί ονομάτων σννθέσεως, 24. Πβ. S. F. Bonner, «Dionysius of Halli

carnassus», δ.π., σ. 261.
28. Περ'ι τής Δημοσθένονς λέξεως, 44, πβ. 33 (μέσος κα'ι κράτιστος χαρακτήρ).
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νε σέ παραδείγματα τής καθημερινότητας άπό τούς χώρους όπου άσκοΰν- 
ταν ό ρητορικός λόγος. Παραφράζω το σχετικό απόσπασμα άπο το δοκί
μιο για τον Δημοσθένη: οί πολίτες πού συνέρχονται στά δικαστήρια, στις 
εκκλησίες του δήμου καί σέ άλλες συγκεντρώσεις δεν έχουν όλοι τον νοΰ του 
Θουκυδίδη, αλλά ούτε είναι όλοι άπλοϊκοί καί άπειροι του πώς συνθέτονται 
οί καλοί λόγοι. Οί γεωργοί, οί ψαράδες, οί τεχνίτες τούς άρέσει να τούς 
μιλάς άπλούστερα καί κοινότερα καί ενοχλούνται άπο καθετί μή σύνηθες 
καί ξένο στ’ αύτιά τους. Οί πολιτικοί, οί έμποροι καί οί μέ εγκύκλια παι
δεία πολίτες θέλουν άντίθετα νά άκοΰνε «την έγκατάσκευον καί περιττήν 
καί ξένην διάλεκτον». ’Επειδή είναι μειοψηφία, δεν σημαίνει ότι άξίζει νά 
τούς περιφρονεΐ κανείς. 'Ο στοχαστικός λόγος των λίγων καί εύπαίδευτων 
δεν θά γίνει πιστευτός στο άμαθές πλήθος καί αυτός πού άρέσει στούς πολ
λούς καί άπλοϊκούς θά καταφρονηθεΐ άπό τούς καλαίσθητους ευπαίδευ- 
τους. "Ομως ό λόγος πού επιδιώκει νά πείσει καί τα δύο άκροατήρια πε
τυχαίνει ευκολότερα τό σκοπό του. Καί αύτός είναι «ό μεμιγμένος έξ άμ- 
φοτέρων των χαρακτήρων. Διά ταΰτα εγώ τήν οότω κατεσκευασμένην 
λέξιν μετριωτάτην είναι των άλλων νενόμικα καί των λόγων τούτους μά
λιστα άποδέχομαι τούς πεφευγότας έκατέρου των χαρακτήρων τάς ύπερ- 
βολάς».29

'Η άντιστοιχία των εκτιμήσεων καί περιγραφών τού Διονύσιου 'Α- 
λικαρνασσέα μέ τά πλαίσια τής κοραϊκής θεωρίας καί τών επιλογών της, 
σέ σχέση μέ τις γλωσσικές πραγματικότητες τού νεώτερου Ελληνισμού, 
είναι νομίζω αύταπόδεικτη καί δέν θά χρειαζόταν νά καταδειχθεΐ λεπτο
μερέστερα.30 Νά πούμε μόνο ότι δέν έμεινε άναξιοποίητη άπό τούς όπα-

29. "Ο.π., 15. Σ’ ένα σημείο της επιχειρηματολογίας τοϋ Δ. Α., σ’ έκεΐνο για 
τούς εύπαίδευτους άκροατές πού, αν καί μειοψηφία, δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται ή 
ύπαρξή τους άπό τούς ρήτορες, παραπέμπει καί ό Κοραής στά Προλεγόμενα τοϋ ’Ι
σοκράτη, βλ. Συλλογή τών... Προλεγομένων, ο.π., σ. 245.

30. Θά ήθελα ωστόσο νά σταθώ σέ ορισμένους ειδικούς συσχετισμούς πού μαρ
τυρούν τήν έπίδραση τοϋ άρχαίου κριτικού στη σκέψη καί τήν αισθητική τοϋ Κοραή: 
α) Οί προτιμήσεις τοϋ Κοραή άναφορικά μέ τούς ελληνες κλασικούς συμπίπτουν μέ 
αύτές τοϋ Διονύσιου· οί περισσότερο αγαπημένοι του συγγράφεις άνήκαν στον «μέ
σο» χαρακτήρα τής σύνθεσης ("Ομηρος, Ηρόδοτος, Δημοσθένης, Πλάτων, ’Αρι
στοτέλης) ή στον «γλαφυρό» καί «συνήθη» (Εύριπίδης, ’Ισοκράτης, Λυσίας), β) ”Αν 
ό Δ. Α. για τό «γλαφυρό» καί «σύνηθες» είδος έκτιμα ότι «πολλούς μέν έσχε καί άγα- 
θούς άνδρας προστάτας συγγραφείς τε καί φιλοσόφους καί ρήτορας» (Περί τής Δη- 
μοσθένους λ,έξεως, 2), άντίστοιχα ό Κοραής παραδέχεται «ότι δέν λείπουσιν άπό το 
γένος άνδρες καί μέ προκοπήν καί μέ ζήλον, οί όποιοι διισχυρίζονται δλον το εναν
τίον, ότι δηλ. πρέπει καί νά γράφωμεν καί νά λαλώμεν ώς γράφουσιν καί λαλοΰσιν οί
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δούς της διδασκαλίας του Κοραη. ’Έτσι, δταν ό Κωνσταντίνος Κούμας, 
διευθυντής τότε του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης, θέλησε νά έμπλακεΐ 
καί αύτός, άνταποκρινόμένος προφανώς σέ μηνύματα άπό το Παρίσι καί 
τη Βιέννη,31 στη διαμάχη μέ τον Νεόφυτο Δούκα —πού, σημειωτέου, το 
προσωνύμιο «τρακαριστής» (κακοτεχνίτης, άφύσικος συγγραφέας), μέ το 
όποιο άποκαλεΐ χλευαστικά τούς αντιπάλους του, το είχε πλάσει βασι
σμένος στά κείμενα του Διονύσιου32— έγραφε άπο τίς στήλες του «Λόγιου 
Έρμη» στά 1813: «άνέστη ό Κοραής καί ώμίλησε γνώμην έγκριθεΐσαν 
πολύ πρότερον άπο τον μέγαν κριτικόν 'Αλικαρνασσέα Διονύσιον .[...] 
Είναι δέ αΰτη νά γράφωμεν και κατά τούς πολλούς και νπερ τούς πολλούς, 
ήγουν γλώσσαν εύρισκομένην εις τά στόματα τών πολλών, διορθονομένην 
δμως άπο τούς σοφούς, καί γινομένην καλητέραν παρά την τών πολλών».33 
Καί λίγο παρακάτω: «τούτο είναι ή μέση οδός».34 'Η μέση οδός, δρο πού 
μάς κάνει έντύπωση δτι ό Κοραής, αναφορικά τουλάχιστο μέ τή γλώσσα, 
σπάνια τον χρησιμοποιούσε δημόσια (άπαντά δύο φορές στά Προλεγόμενα 
τού τέταρτου τόμου τού Πλουτάρχου τό 1812 καί άλλη μία σέ άνώνυμο 
κείμενο τού 1818), άκόμη καί ιδιωτικά.35 'Τπέκρυπτε, άραγε, κάποιο λό

ξυλοφόροι καί οί υδροφόροι», έπιστ. 28.5.1803, ’Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 89-90, γ) 
Ή τάξη τών «ξυλοφόρων» καί «υδροφόρων» ή τών «χυδαίων», «άμαθών» καί «ά- 
παιδεύτων» αντιστοιχεί φυσικά στην τάξη τών «άπο γεωργίας», «άπό θαλαττουρ- 
γίας», «άπό τών βαναύσων τεχνών» ή στο «φαϋλον καί άμαθες πλήθος» του Διονύ
σιου, δ) "Αν ή «μέση σύνθεσις» θεωρείται για τόν Δ. Α. ή «κρατίστη», γιά τόν Κο- 
ραή ή γλωσσική μέση οδός άντιπροσωπεύει την «δυνατήν άρίστην φράσιν», έπιστ. 
9.8.1804, ’Αλληλογραφία, δ.π., σ. 181.

31. Ό Κοραής δέν παρέλειπε νά ζητάει άπό τόν Βασιλείου νά ύποκινήσει τήν 
παρέμβαση τοϋ Κούμα στήν ύπόθεση ή μαθητών του, βλ. έπιστ. 28.1.1810 καί 30.6. 
1810, ’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 11 καί 38 άντίστοιχα. Πραγματικά, έκτος άπό τόν 
ίδιο τόν Κούμα, παρενέβη καί ένας μαθητής του (ίσως ύποκρύπτεται ό Άλ. Βασι
λείου), βλ. «Παράρτημα εις τό ιβ' τετράδιον τοϋ Λογίου Έρμου» [1813], σ. 57-92.

32. Νεοφύτου Δούκα Άπάντησις Β' προς ’Αλέξανδρον Βασιλείου, Βιέννη 
1809, σ. 2, δπου προτάσσεται παράθεμα άπό τό Περί σννθέσεως ονομάτων στο όποιο 
ό Δ. Α. χρησιμοποιεί το ρήμα «τρακαρίζω», τήν πρωτότυπη δηλ. λέξη τοϋ ούσ. «τρα- 
καριστής» τοϋ Δούκα, πβ. καί σ. 39-40.

33. Περίοδος β', σ. 289.
34. "Ο.π., σ. 303.
35. Συλλογή τών... Προλεγομένων, δ.π., σ. 498, 519 (σημ. 2), ’Επιστολή 

προς τους έκδότας τοϋ Λογίου ’Ερμου, 1818, σ. 8 (βλ. καί σημ. 40). Στήν ’Αλληλο
γραφία συναντάμε τον δρο έπίσης λίγες φορές, στά 1804, 1806 καί 1811, βλ. τ. Β', 
σ. 201, 322 καί Γ', σ. 162-63 (4 φορές). Τον χρησιμοποιεί δμως ό Κοραής καί σέ 
άλλες περιπτώσεις, δταν π.χ. θέλει νά τονίσει τήν προτίμηση ή τήν άνάγκη τής με
σότητας σε κρίσιμες επιλογές, δπως σέ ζητήματα ηθικά, πολιτικά, άκόμη καί φίλο-
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γο ή αποφυγή τοϋ ορού, πού στο κάτω κάτω συνιστοΰσε το άναγνωριστικύ 
σήμα τής θεωρίας του; Μάς τον άποκάλυψε, νομίζω, ό ίδιος δταν άρνιό- 
ταν το ρόλο τοϋ νομοθέτη τής γλώσσας,36 37 38 όταν στά 1811 συμβούλευε τούς 
φίλους του νά «πατούν» τη μέση οδό «μέ σιωπήν καί ήσυχίαν διά τον κίν
δυνον μή συσταθώσιν αιρέσεις»37 καί δταν στον τέταρτο τόμο τοϋ Πλου
τάρχου (1812), άναλογιζόμένος τίς συνέπειες των έκπαιδευτικών καί γλωσ
σικών του θέσεων μέ άφορμή τον πόλεμο πού τοϋ είχαν κηρύξει οί άρχαϊ- 
στές, συμπέραινε στωικά: «τοιαύτη πάντοτε έστάθη ή τύχη των συμβου- 
λευόντων τήν μέσην οδόν».38 Γνώριζε βέβαια δτι υπερασπιζόταν μια τολ
μηρή υπόθεση. «Άλλ’ δμως ή τόλμη μου —βεβαίωνε τον ’Αλέξανδρο Βα
σιλείου συστήνοντάς του νά διαβάζει τον Διονύσιο 'Αλικαρνασσέα— ευρί
σκει κάποιαν άπολογίαν είς τήν οποίαν έκαμα οπωσδήποτε περί των τοι- 
ούτων έρευναν, είς τήν οποίαν διέτριψα μεταξύ φωτισμένου έθνους διατρι
βήν, καί είς τήν νά χειραγωγούμαι άπύ σοφωτέρους μου εύπείθειαν».39 ’Α
νάμεσα στούς «σοφωτέρους» του συγκαταριθμούσε χωρίς αμφιβολία καί 
τον Διονύσιο, κριτικό ύποστηρικτή τής γλωσσικής μεσότητας στούς άττι- 
κιστικούς χρόνους, μιάς ιδέας πού τήν εκσυγχρονισμένη εκδοχή της θέλη
σε ό Κοραής νά είσηγηθεϊ στή διχασμένη γλωσσικά ελληνική λογιοσύνη 
τοϋ καιρού του μέ τήν τόλμη, δπως μάς είπε ό ίδιος, τής επιστημοσύνης 
του, τής μακρόχρονης συνάφειάς του μέ τή γαλλική παιδεία καί τής επί
γνωσης των γνωστικών του ορίων πού τον οδηγούσε στήν παραδοχή τής 
αύθεντίας τών άλλων. Εμείς, φυσικά, σήμερα στήν άφετηρία τής λύσης 
τοϋ γλωσσικοΰ συγκερασμοΰ αναγνωρίζουμε καί κάποιο άκόμη ουσιώδες 
συστατικό τοϋ ψυχισμοΰ καί τής βιοθεωρίας του: τήν προδιάθεση τής 
ιδιοσυγκρασίας ενός λόγιου άστοΰ πού είχε άπύ νωρίς έγκολπωθεΐ τήν αρι
στοτελική μεσότητα στίς σύνολες εκφάνσεις της, ως άρετή δηλαδή «καί 
βίων καί έργων καί τεχνών» ή, για νά μεταχειριστούμε τά ίδια του τά λό

λογικά, βλ. Προλεγόμενα στον ’Ισοκράτη (1807), Συλλογή τών... Προλεγομένων, 
δ.π., σ. 295, Προλεγόμενα στά 'Ιεροκλέους ’Αστεία (1811) [= Άδ. Κοραή Προλε
γόμενα στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, τ. Β', ’Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1988, σ. 156- 
57] και Προλεγόμενα στά Πλουτάρχου Πολιτικά, δ.π., τ. Γ', 1990, σ. 248.

36. Βλ. τις δύο περικοπές τοϋ 1805 καί 1811 πού δημοσιεύονται στο κείμενο 
τής μελέτης, σ. 240.

37. ’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 162-63. Είναι άλλωστε χαρακτηριστική ή δυσ
φορία καί ή άντίθεσή του στήν προσπάθεια μίμησης τοϋ «κοραϊκοϋ ύφους» άπύ τούς 
οπαδούς του, δ.π., σ. 189.

38. Συλλογή τών... Προλεγομένων, δ.π., σ. 519 (σημ. 2).
39. Έπιστ. 24.9.1810, ’Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 57.
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για, «εις τήν οποίαν μόνην είναι κτισμένος της αρετής παντός πράγματος 
ό θρόνος)).40

40. Προλεγόμενα στον ’Ισοκράτη (1807), Συλλογή των... Προλεγομένων 
8.π., σ. 295. «Τό αριστοτελικό σχήμα τής μεσότητας ξαναβρίσκεται σταθερά σ’ δλη 
τήν έκταση των άπασχολήσεών του» γράφει ό Κ. ©. Δημαράς, 'Ιστορία τής Νεοελ
ληνικής Λογοτεχνίας, 7η ϊκδοση, 1985, σ. 200. Πβ. τοϋ ίδιου, «Ό Κοραής καί ή 
γλώσσα: ή πράξη», Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής καί Χίος», τ. Α', ’Αθήνα 1984, 
σ. 92-93. Πάντως στή συνείδηση τοϋ Κοραή ή μεσότητα ήταν μιά άσκηση επικίν
δυνης ισορροπίας: «ή μεσάτης εις τάς άρετάς ύποθέτεται ώς γραμμή χωρίς πλάτος, 
καί ό πάτων αυτήν παρομοιάζει τον σχοινοβάτην», Προλεγόμενα στά Νεροκλέους ’Α
στεία, 8.π., σ. 157. Γι’ αυτό δέν μας κάνει εντύπωση ή δημόσια αυτοκριτική του για 
τή γλωσσική του θεωρία: «Αυτός δ συμβουλεύσας τήν μέσην οδόν, έκρατήθη πάντοτ’ 
εις αύτήν;», ’Επιστολή προς τους εκδότας τοϋ Λογίου ’Ερμου, 1818, σ. 8.
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’Από τψ κριτική στην άρνηση τής παράδοσης: 
ή περίπτωση του Κοραή

-Ιή φήμη του καί την υστεροφημία του, τήν εικόνα πού θά ήθελε νά έχουν 
οί άλλοι για τον ’ίδιο καί γιά το έργο του, ό ’Αδαμάντιος Κοραής καί ήξε
ρε καί μπόρεσε να τήν οικοδομήσει μέ δεξιοτεχνία καί άποτελεσματικό- 
τητα.

Είναι μια εικόνα φτιαγμένη μέ ισχυρή δόση ανθρώπινης φιλαρέσκειας 
καί, κυρίως, μιά εικόνα κατασκευασμένη με τρόπους πού υπηρετούσαν, 
καί αύτοί, τίς επιδιώξεις ενός συνολικού σχεδίου, ενός συνολικού οράμα
τος, γιά τήν έξ ύπαρχής οικοδόμηση τής νέας έλληνικής παιδείας καί τής 
νέας έλληνικής πολιτείας.

Γιά έναν στοχαστή πού ήθελε νά άλλάξει, οχι, βέβαια, τον κόσμο, 
άλλά, πάντως, τον νεοελληνικό κόσμο καί τον ιδεολογικό του διάκοσμο, 
το ιδεολογικό περιεχόμενο καί τούς παιδευτικούς προσανατολισμούς τής 
νεοελληνικής κοινωνίας, εΐταν βολικό, καί εξασφάλιζε ισχυρά πλεονεκτή
ματα, νά έμφανίζεται ώς 6 άνθρωπος τής μεσότητας, των ’ίσων άποστά- 
σεων άπό τίς άκραιες καταστάσεις: ό άνθρωπος τής μέσης οδού.

Εϊταν όμως;

'Ο ’ίδιος ήξερε νά διαμορφώνει, μεθοδικά, καί νά ύποβάλλει στό πε
ριβάλλον του ένα νοητό διάκοσμο, πού τόν εμφάνιζε ήρεμο καί άκριβοδί- 
καιο παρατηρητή των πραγματικοτήτων πού πλαισίωναν τήν εποχή του. 
Καί των ανθρώπινων χαρακτήρων.

'Η ήλικία του, τήν οποία είχε τήν τέχνη, άλλα καί τήν ειλικρίνεια, 
νά παρουσιάζει, άπό πολύ νωρίς, ώς προχωρημένη, προσέθετε αδιόρατες, 
άλλα πειστικές, αποχρώσεις στήν τόσο προσεκτικά χαραγμένη εικόνα: 
σέ όλα τα άλλα, προσέθετε τή νηφάλια, απαλλαγμένη άπό νεανικές ορμές 
καί άκρότητες, πείρα καί ωριμότητα τού σοφού γέροντα, τού «γέροντος 
των ΙΊαρισίων», ό όποιος άπό τήν περιωπή τής ήλικίας του, καί τής παν- 
θομολογουμένης σοφίας του, έρχόταν νά συμβουλέψει τό έθνος του καί 
τούς ομογενείς γιά τά δέοντα καί τα χρειώδη: «γλυκομίλητος» καί χωρίς 
πάθος. ’Αλλά καί μέ όλα τά χαρακτηριστικά τής αύθεντίας πού διατεί
νονταν ότι δέν ήθελε νά είναι.
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Μέ κάποιες χτυπητές, εντυπωσιακές, διατυπώσεις, πού φαινομενικά 
οροθετούσαν το πλαίσιο της προσπάθειάς του, άλλά καί υποδείκνυαν άτα- 
λάντευτες έπιλογές, ύποδείκνυε ποιο θά ήθελε νά είναι το στίγμα του στά 
μάτια των συγχρόνων του, άλλά καί ή πλαισίωση τής υστεροφημίας του:

— ((μακράν άπο τήν Σκύλλαν τής άπιστίας καί τήν Χάρυβδιν τής 
δεισιδαιμονίας»’

— «μήτε τύραννοι των χυδαίων, ούτε δούλοι τής χυδαιότητος αυ
τών»·

— «Είμαι έρωτομανής τής ελευθερίας, άλλ’ άγαπώ, φίλε μου, καί 
τήν δικαιοσύνην. ’Ελευθερία χωρίς δικαιοσύνην είναι καθαρά ληστεία», 
καί τά λοιπά.

Ή «μέση οδός», σέ όλα καί γιά όλα: όχι έπανάσταση, άλλά «άνα- 
καίνιση».

Ωστόσο, καί ή φύση τού έργου του, καί το περιεχόμενο τής ιδεολο
γίας του, καί τά τελικά σκοπούμενα τής προσπάθειάς του, δεν φαίνεται 
νά βρίσκονται σέ άντιστοιχία μέ τά σχήματα καί τις θεωρίες τής μέσης 
οδού. 'Ύστατο, καί υψιστο, στάδιο στην πορεία τού νεοελληνικού Διαφω
τισμού, ό κοραϊσμός, πέρα άπο τις έπιμέρους προτάσεις του, πού καί αυτές 
μοιάζουν νά έντάσσονται, οργανικά, σέ ενα γενικό, συνεκτικό, πρόγραμ
μα, έμφανίζεται νά διεκδικεΐ συνολικές άνατροπές σέ καταστημένες κα
ταστάσεις, θεσμούς, νοοτροπίες καί συμπεριφορές.

Πολύ συνοπτικά, καί κάπως σχηματοποιημένα, θά μπορούσε νά δια- 
γνώσει κανείς, μέσα άπο τήν προσεκτική άνάγνωση των κειμένων, ιδίως 
όπως αύτά έρμηνεύονται καί διασαφηνίζονται μέσω τής αλληλογραφίας 
τού Κοραή, τά άκόλουθα αιτήματα:

— παιδεία καί εκπαίδευση στηριγμένες στον ορθό λόγο, στήν αυθεν
τία τής επιστήμης καί οχι τής άποκάλυψης, καί πού σκοπεύουν νά διαμορ
φώσουν χρήσιμους πολίτες, μέσα άπο τον σεβασμό τής άτομικότητάς τους. 
Κατά βάση: έκκοσμίκευση τής παιδείας καί προσανατολισμός της σέ κοι
νωνικές ανάγκες·

— γλώσσα καλλιεργημένη, μιά «λόγια δημοτική», πού απορρίπτει τον 
έξαρχαϊσμύ ή τήν χρήση τής άρχαίας, άλλά καί πού δέν άποδέχεται τις 
άπλουστεύσεις τού αυθόρμητου φυσικού λόγου καί των σχετικών θεωριών

— περιορισμός τού κλήρου στά αυστηρά θρησκευτικά του καθήκον
τα, αποκλεισμός του άπο κάθε άνάμειξη στις κοσμικές υποθέσεις καί πα
ράλληλα έκπαίδευση τού κλήρου καί «ήθικοποίησίς» του-

— ισόνομη δημοκρατική πολιτεία, μέ πλήρη κατοχύρωση τών δικαιω
μάτων τού πολίτη.
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Τά αιτήματα αυτά (αντιπροσωπεύουν, μέσα στους ορούς της έλληνι- 
κής κοινωνίας τής έποχής, τίς πιο ακραίες διεκδικήσεις πού είχαν ποτέ 
διατυπωθεί. ’Αντιπροσωπεύουν, επίσης, τον πιο συνεκτικό συνολικό σχε
δίασμά του μέλλοντος πού είχε μπορέσει να διαμορφώσει, άς τότε, μιά 
ελληνική κοινωνική ομάδα.

Σέ επί μέρους σημεία είναι δυνατό νά διαπιστώνεται ή ύπαρξη ριζο
σπαστικότερων προτάσεων καί λύσεων. Σέ επί μέρους σημεία, όμως. Πο
τέ στο επίπεδο μιας συνολικής πρότασης. Καί, δπως γνωρίζουμε, το σύ
νολο του έλληνικοΰ παραδοσιακού κόσμου, άλλα καί οί συντηρητικότερες 
ομάδες τού νεοελληνικού Διαφωτισμού, έναντιώθηκαν μέ διάφορους τρό
πους, άλλά μέ ολους τούς δυνατούς τρόπους, στά σχέδια, τίς προτάσεις 
άλλα καί στίς μορφοποιημένες κατακτήσεις τού κοραϊσμοΰ.

Ή μέση οδός, δπως τήν ευαγγελίζεται ό Κοραής, θά προϋπέθετε 
τήν παρουσία ύπαρκτών καί διαμορφωμένων καταστάσεων, πού θά αποτε
λούσαν τά δύο «άκρα», καί μιά ένδιάμεση, οχι κατ’ ανάγκη συμβιβαστική, 
ομάδα τήν οποία, σέ αυτή τήν περίπτωση, θά άντιπροσώπευε ό κοραϊσμός. 
Το πρόβλημα, δμως, είναι πώς, δπως κι άν εξετάσει κανείς τά πράγματα 
καί τίς καταστάσεις πού είχαν διαμορφωθεί στίς τρεις πρώτες δεκαετίες 
τού 19ου αιώνα, πού συμπίπτουν μέ τήν άκμή τού Κοραή, ή άκραία ιδεο
λογική έκδήλωση, μέσα στο σώμα τής νεοελληνικής κοινωνίας, άντιπρο- 
σωπεύεται από τον κοραϊσμό. Το σχήμα τής «μέσης οδού» δέν φαίνεται 
νά άνταποκρίνεται σέ υπαρκτές πραγματικότητες: τήν διαμόρφωσή του 
θά πρέπει νά τήν άναζητήσουμε σέ άλλου τύπου έρμηνευτικό σχήμα, γιά 
το όποιο θά μιλήσουμε στή συνέχεια.

Οί κοινωνικές ομάδες πού θά μπορούσαν νά στηρίξουν ή νά έκφρα- 
στοΰν μέσα άπο τίς συλλήψεις καί τούς σχεδιασμούς τού κοραϊσμοΰ, κα
θώς καί οί ομάδες τών διανοουμένων πού θά μπορούσαν νά τον πλαισιώ
σουν, έξακολουθοΰν νά είναι, σέ δλη τήν περίοδο τής ζωής τού Κοραή, 
εξαιρετικά ισχνές. ’Ακόμα καί στά χρόνια τά όποια θεωρούνται δτι αντι
προσωπεύουν τήν άκμή τού νεοελληνικού διαφωτιστικοΰ κινήματος, καί 
σέ εποχές δπου οί λόγιοι καί οί ιδέες τού Διαφωτισμού εμφανίζονται νά 
δίνουν τον τόνο στήν πνευματική ζωή τού τόπου, καί τότε, άκόμα, ό πα
ραδοσιακός κόσμος, μέ τήν πολύμορφη παντοδυναμία του ή τίς άδράνειές 
του, είναι σέ θέση νά επιβάλλει τον κανόνα του καί νά περιθωριοποιεί ή νά 
καταστρέφει τήν ανακαινιστική ροπή καί τά άντίστοιχα εγχειρήματα. Ό 
μεικτός κοινωνικός χαρακτήρας τών ομάδων τού Διαφωτισμού, οί πολλα
πλές έξαρτήσεις, οί αναστολές πού προκαλοΰν οί φόβοι καί οί φόβοι πού 
μετριάζουν τήν σαφήνεια, οί δυσμενέστατοι συσχετισμοί τών δυνάμεων
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σέ συνάρτηση μέ το γεγονός ότι το διαφωτιστικό κίνημα δεν μπόρεσε 
ποτέ νά κυριαρχήσει, σέ ένα χώρο μέ επαρκείς γεωγραφικές διαστάσεις 
καί αντίστοιχη κοινωνική πλαισίωση, άποτελοϋν ισάριθμα εμπόδια γιά 
μιά ομαλή ανάπτυξη του διαφωτιστικοϋ ρεύματος.

Οί πραγματικότητες αύτές εξαναγκάζουν τούς φορείς του νεοελληνι
κού Διαφωτισμού σέ περίτεχνους ελιγμούς, σέ συνεχείς αναδιπλώσεις, σέ 
συνειδητή αύτολογοκρισία, καί σέ σταδιακή προβολή ευλογών ή ώριμων 
αιτημάτων, τά όποια σπανίως συνοδεύονται άπό δημόσια καί ρητή έκφώ- 
νηση του σκεπτικού τους, ή άπό υπόμνηση τού τελικού σκοπού τον όποιο 
έρχονται νά υπηρετήσουν.

Ό Κοραής, μέ μια σπάνια αίσθηση τακτικών κινήσεων, τις όποιες 
είχε, άλλωστε, διδαχθεί άπό άντίστοιχες καταστάσεις τών χρόνων τού 
πρώιμου εύρωπαϊκοΰ Διαφωτισμού, θά πρωτοστατήσει σ’ αυτού τού τύ
που τίς ενέργειες καί, αδιαμφισβήτητος ήγέτης τού διαφωτιστικοϋ κινή
ματος, θά οδηγήσει τούς οπαδούς του σέ μεθοδευμένες προσπάθειες, προ- 
κειμένου νά προωθηθούν οί θέσεις τού Διαφωτισμού, χωρίς νά υπάρξει, 
προσώρας, μιά ρήξη μέ τίς καταστημένες εξουσίες πού θά οδηγούσε στήν 
αναπόφευκτη ήττα.

Εκείνο πού προέχει, στή συνείδηση τού Κοραή, εϊναι νά κερδηθεΐ 
καιρός, νά κατακτώνται θέσεις, έως ότου ωριμάσουν οί κοινωνικές προϋ
ποθέσεις πού θά επιτρέψουν στα ανανεωτικά πνευματικά κινήματα, καί 
στις κοινωνικές ομάδες πού τά περιβάλλουν καί τά στηρίζουν, νά οδηγή
σουν στις έπιθυμητές λύσεις.

«Νά κρημνίση τίς οικοδομήν μεγάλη σοφία δέν χρειάζεται» ... «'Η 
μεγάλη καί τρομερά δυσκολία είναι εις τήν άνοικοδομήν», γράφει ό Κο
ραής τό 1821, μιλώντας γιά τήν επανάσταση. Μέ παραλλαγές ή σκέψη 
αυτή διαπερνά τό έργο του, καί στά χρόνια πού προηγήθηκαν άπό τήν έπα- 
νάσταση καί στά ύστερά του χρόνια, όταν πια είχε αρχίσει νά οΐκοδομεΐ- 
ται, μέ τον τρόπο πού οίκοδομήθηκε, ή ελεύθερη έλληνική πολιτεία. 'Ο 
μόνιμος φόβος πού διατύπωνε, μέ όλους τούς έμμεσους τρόπους πού ήξε
ρε νά χρησιμοποιεί, καί σπανιότερα, σέ ώρες κρίσεων, μέ προκλητική οξύ
τητα, εΐταν πώς οί ελληνικές παραδοσιακές δυνάμεις είχαν, άκόμη, τή δυ
νατότητα νά έπιβάλλουν λύσεις αντίθετες πρός τούς σκοπούς καί τίς επι
διώξεις τών άνακαινιστών.

Αυτός ό άνισος συσχετισμός τών δυνάμεων, ή δυσμενής, γιά τά διαφωτι- 
στικά κινήματα, ισορροπία, καί ή συνείδηση τής ΐσχνότητας τών διαθέσι
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μων δυνάμεων, βρίσκονται, στην αφετηρία τής ιδιότυπης κριτικής στάσης 
τοΰ ’Αδαμάντιου Κοραή απέναντι στά θέματα τής παράδοσης.

Άναφέρομαι, βέβαια, πρώτιστα, στη θρησκευτική παράδοση, όπως 
αυτή εχει διαμορφωθεί σέ δύο διακριτά καί διακρινόμενα επίπεδα, τα ό
ποια, ωστόσο, μέσα άπό τίς οσμώσεις πού προκαλεΐ ή παραπληρωματικό- 
τητά τους μέσα στή μακρά διάρκεια, τούς αιώνες τής χριστιανοσύνης, 
καταλήγουν νά εμφανίζονται ως ένιαϊο σώμα, πού ύπερπροσδιόριζε τίς 
κοινωνικές συμπεριφορές καί τίς συλλογικές ευαισθησίες.

Στο πρώτο επίπεδο ό λόγος του Κυρίου καί τών μαθητών του καί οί 
πραγματικότητες πού υποτίθεται ότι χαρακτήριζαν τίς πρώτες εποχές 
τής ισόνομης χριστιανικής πολιτείας. Στο δεύτερο επίπεδο τα μεταγενέ
στερα κανονιστικά κείμενα, πού διαμορφώθηκαν σέ εποχές κατά τίς όποιες 
ή εκκλησία είχε, ήδη, έμπλακεϊ στή διακυβέρνηση του κόσμου τούτου, 
καί, μαζί μ’ αυτά, τό σύνολο τών πρακτικών πού διαμορφώνονται στήν 
διαδρομή τής ιστορίας τής έκκλησίας καί οί όποιες, έξαιτίας τής μακρο- 
χρησίας τους, εμφανίζονται περιβλημένες μέ τήν άξια άληθειών καθαγια
σμένων καί έξ άποκαλύψεως.

Στήν ένιαία σύνθεσή τους όδηγοϋν στή διαμόρφωση ενός θρησκευ
τικού, ιδεολογικού καί κοινωνικού πλέγματος τό όποιο βιώνεται, άπό τίς 
παραδοσιακές κοινωνίες καί τούς «λαούς» πού τίς συγκροτούν, ως προϊόν 
τής θείας βούλησης καί, κατά συνέπεια, ώς κοινός τόπος, μή έπιδεχόμενος 
ούτε άμφισβήτηση, ούτε μεταβολή. Τό «μή μέταιρε όρια αιώνια» στάθηκε 
ό μεγάλος κανόνας πού προσδιόριζε τίς λογικές τής άκινησίας καί τής άπο- 
δοχής τοΰ ιεραρχημένου κόσμου ώς προϊόντος τής βούλησης τοΰ Κυρίου: 
«έκαστος έφ’ ώ έκλήθη»...

'Όλα αυτά, τά όποια δέν εμφανίζονται χωρίς άντιφάσεις, καί τά ό
ποια, συχνά, συνοδεύονται άπό αντιδράσεις καί αναστολές πού προκαλοΰν- 
ται καί άπό τήν κοινωνική κινητικότητα πού σημειώνεται, άπό πολύ νω
ρίς, στούς κόλπους τής ιεραρχημένης καί διοικούσας έκκλησίας, θά μπο
ρούσαν νά συνοψιστούν στήν άντίληψη γιά τό «άμετάβλητον» τοΰ κόσμου 
καί τών δοξασιών γιά τόν κόσμο καί τήν κοινωνία πού τόν άπαρτίζουν. 
Σ’ αυτή τήν λογική κάθε άλλο ίωση, κάθε «νεωτερισμός», άντιπροσωπεύει 
—θεωρείται δτι άντιπροσωπεύει— καί μιά άνατρεπτικότητα ή, τουλάχι
στον, μιαν άπαρχή υπονόμευσης καί τών παραδοσιακών άξιών, πού θεω
ρείται δτι έ'χουν δοθεί έξ άποκαλύψεως, καί τών κοινωνικών ιεραρχιών, 
πού θεωρείται δτι άναπαράγουν τήν ιεραρχία τών ούρανίων δυνάμεων.

Ό Παναγιώτης Κοδρικάς τά διατύπωσε ωραία, δλα αυτά, δταν, τήν 
έποχή τής διαμάχης του μέ τόν Κοραή, έπεσήμαινε πώς ό άγώνας γιά τή
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γλώσσα δέν είναι άγώνας «περί τινων λεξιδίων»: «Διά τής γενικής με- 
ταρρυθμίσεως τής Κοινής Διαλέκτου άποτείνεται», δηλαδή: άποσκοπεί, 
ό Κοραής, «εις γενικήν άναστάτωσιν των καθεστώτων» ... «Πρόκειται 
άρα περί των κυριωτέρων έθίμων του Γένους μας, καί οχι απλώς περί δύο 
ή τριών Γραικοβαρβαρικών λεξειδίων».

’Απέναντι στήν παντοδυναμία του παραδοσιακού κόσμου καί άπέναντι 
στην ενιαία αποδεκτή ιερότητα τής παράδοσης πού έξασφαλίζει τη συ
νοχή του καί την αναπαραγωγή του, τά κινήματα του νεοελληνικού Δια
φωτισμού δέν έχουν μεγάλα περιθώρια έπιλογής. Είναι υποχρεωμένα, έκ 
τών πραγμάτων, νά αποδεχτούν, ή να ύποκριθοΰν ότι αποδέχονται, το 
πλαίσιο πού τούς έχει δοθεί, καί, στη συνέχεια, νά άπορρίψουν, οχι άπό 
θέσεις άντιπαλότητας άλλά άπό θέσεις εύσεβών καί πιστών τέκνων τής 
Εκκλησίας, τά κακώς κείμενα.

Σ’ αύτή την προοπτική οί άντιφάσεις, οί άντινομίες καί οί άνακολου- 
θίες πού μπορούν νά διαπιστωθούν άνάμεσα στά φαντασιακά πρότυπα 
μιας παραδοσιακής κοινωνίας καί στίς πραγματικότητες πού ή ίδια αύτή 
κοινωνία εμφανίζει, άποτελοΰν ένα πρώτο καλό, καί φαινομενικά άνετο, 
πεδίο κριτικής γιά εκείνους πού έπιχειροΰν νά μετασχηματίσουν τον πα
ραδοσιακό κόσμο, γιά νά οικοδομήσουν, στη θέση του, νέες μορφές κοι
νωνικής οργάνωσης.

Καί στο παιχνίδι αυτό ό Κοραής άναδείχτηκε μεγάλος μάστορας καί 
'ικανός ενορχηστρωτής. ’Άλλωστε τά πρότυπα καί τά βοηθήματα δέν τού 
έλειπαν άφθονοΰσαν στήν παράδοση τής δυτικής παιδείας, μέ τήν οποία 
είχε θρέψει τό στοχασμό του.

Νέες άναγνώσεις τών Γραφών, μέ ιδιαίτερη έμφαση στά κείμενα τής 
Καινής Διαθήκης, τού έπέτρεπαν νά άντιτάσσει στά επιχειρήματα καί στίς 
πρακτικές τών παραδοσιακών αυθεντιών, τή γνησιότερη καί ύπερέχουσα 
αύθεντία τής πρώτης πηγής. Επιλεκτικές χρήσεις άποστολικών κειμέ
νων, πού μπορούσαν νά υπηρετήσουν σύγχρονες έπιδιώξεις τού διαφωτι- 
στικού κινήματος, έπέτρεπαν νά καταδειχτεΐ ή άναντιστοιχία ούσιωδών 
πλευρών τού βίου καί τής θεωρίας τής σύγχρονής του ορθόδοξης εκκλη
σίας, σέ σχέση μέ τις επιταγές εκείνων πού ή εκκλησία θεωρούσε ιδρυτές 
καί οδηγούς τους. (Άλλωστε, καί ή ’Εκκλησία είχε διαμορφώσει, ή δια
μόρφωνε κατά τις έκάστοτε άνάγκες της, τό δεσπόζον ιδεολογικό της σχή
μα, καί αύτή μέσα άπό έπιλεκτικές χρήσεις τών ιερών κειμένων. ' Η ευρυ
χωρία τών Γραφών καί τής ιερής παράδοσης παρείχε τή δυνατότητα γιά 
τις πιό αντιφατικές τεκμηριώσεις).
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'Η ανάδειξη, μέσα άπό τά κείμενα τής μεταγενέστερης θρησκευτι
κής παράδοσης, των συνόδων καί των Πατέρων συμπεριλαμβανομένων, 
μόνο των στοιχείων εκείνων πού μπορούσαν νά εναρμονιστούν μέ τις κρι
τικές καί ιστορικές άναγνώσεις πού επιζητούσε ό κριτικός λόγος τού Δια
φωτισμού- καί, παράλληλα, ό ένδελεχής έλεγχος καί ή άπόρριψη, ως επεί
σακτων καί άλλοιωτικών τού γνησίου νοήματος, δλων των στοιχείων πού 
δέν άνταποκρίνονται στις θεωρούμενες πρώτες καί γνήσιες άλήθειες, είναι 
έγνοια συνεχής καί άντικείμενο προβολής πού θά κορυφωθει μέ την κριτι
κή έκδοση άποστολικών κειμένων στά τελευταία χρόνια τής ζωής τού 
Κοραή.

'Η κριτική θεώρηση είναι έξονυχιστική, δσο κι αν τά συμπεράσματα 
πού συνάγονται δέν παρουσιάζονται, πάντα, μέ συνολικό τρόπο: οί λόγοι 
είναι ευνόητοι καί οί ένδιαφερόμενοι άναγνώστες, στο μέτρο πού υπήρχαν, 
οδηγούνταν, μέσα άπο τις άναλυτικές παρουσιάσεις, νά προχωρήσουν προς 
τά έπιθυμητά συμπεράσματα.

Ή κριτική γιά τήν άποκάθαρση τής παράδοσης οδηγούνταν, δμως, μέ 
τούς τρόπους αυτούς, στήν έμμεση άρνησή της: μιά έκκλησία χωρίς δεισι
δαιμονίες καί χωρίς θαύματα- μιά έκκλησία χωρίς προνόμια καί προνο
μιούχους, καί χωρίς συμμετοχή στήν κοσμική έξουσία- ένας κλήρος αυ
στηρά περιορισμένος «εις τά τής λειτουργίας καί των ευχών» καί, έπι- 
πλέον, ένας κλήρος διαπαιδαγωγημένος καί εκπαιδευμένος στά σχολεία 
τού ορθού λόγου, μέ δυο λόγια: μιά έκκλησία τής ισονομίας, τής άνεκτι- 
κότητας καί τής κοινοκτημοσύνης, δπως ό Κοραής θεωρούσε πώς ε’ίταν 
ή πρώτη άποστολική έκκλησία, καί δίδασκε δτι πρέπει, καί πάλι, νά γίνει 
ή σύγχρονή του έκκλησία, παύει νά είναι ή έκκλησία πού επιβάλλει, υπο
χρεωτικά, στον κόσμο, τον κανόνα της καί τήν αύθεντία τών άληθειών 
της. Στερημένη άπο τά δπλα καί τις εξουσίες πού είχε άποκτήσει μέ το 
πέρασμα τών αιώνων, παύει νά είναι φορέας καί μέτοχος εξουσιαστικών 
λειτουργιών καί μετατρέπεται σέ τόπο-πλαίσιο τής έπικοινωνίας τού πι
στού μέ τά θεία. "Ο,τι, προηγουμένως, θά μπορούσε νά θεωρηθεί συλ
λογικός εξαναγκασμός, μετατρέπεται, τώρα, σέ ελεύθερη καί άδολη επι
λογή.

Μέ τούς τρόπους αυτούς, δμως, άνοίγουν οί δρόμοι γιά τήν άπελευ- 
θέρωση τού νοΰ καί τών ψυχών, οί δρόμοι γιά τή διαμόρφωση τής σύγ
χρονης καί εκσυγχρονισμένης κοινωνίας. Τήν θρησκευτική ταυτότητα 
έρχεται νά άντικαταστήσει ή ταυτότητα τού πολίτη. Καί στο πλαίσιο τών 
νέων άρετών πού άναδεικνύει καί προβάλλει ό Διαφωτισμός, στήν κοραϊκή
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κυρίως εκδοχή του, ΰψιστη θεωρείται ή άρετή του ελεύθερου πολίτη, ό ό
ποιος μπορεί, έλεύθερος άπό δεσμεύσεις, νά αποφασίζει έλλογα γιά. τίς 
έπιλογές του.

Μέσα άπό την κριτική τής παράδοσης, αυτής τής παράδοσης, ό κο- 
ραϊσμός καί χωρίς νά το ομολογεί είχε άνοίξει τούς δρόμους γιά την άρ
νησή της.



Σημείώσείς για το Δίαφωτίσμό 
στην Κωνσταντινούπολη του 1821

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΙΙΣ

Οί μελέτες των τελευταίων χρόνων γύρω άπό τά θέματα τής διάδοσης 
των ιδεών του Διαφωτισμού καί των άντιδράσεων πού συνάντησαν στην 
«καθ’ ημάς ’Ανατολή», καί κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη, δημιουργούν 
την άνάγκη να άναζητηθοΰν οί ομάδες καί οί άνθρωποι, πού έπί τόπου 
έδρασαν «όταν στα χρόνια 1819-1821, το κίνημα τού Διαφωτισμού, μέσα 
σέ μια πολλαπλά δυσμενή συγκυρία, έδινε καί έχανε, χωρίς να υποστέλλει 
τίς σημαίες του, τή μεγάλη μάχη πού τού είχαν έπιβάλει οί συνασπισμέ
νοι, αύτή τή φορά, άντίπαλοί του».1 Μια μάχη πού συνεχίστηκε1 2 ώς τίς 
ημέρες πού οί Τούρκοι, υστέρα άπύ τήν Επανάσταση τού 'Υψηλάντη, 
γέμισαν τίς φυλακές μέ "Ελληνες, στίς κρεμάλες αΐωροΰνταν τά πτώματα 
μέ ή χωρίς γιαφτάδες καί κάποιοι τυχερότεροι άναζητοΰσαν τήν τύχη τους 
στούς θαλάσσιους καί τούς στεριανούς δρόμους της προσφυγιάς προς τον 
έπαναστατημένο έλλαδικύ χώρο, τον Ευξεινο, τή Ρωσία, τήν Ευρώπη... 
'Η ιδεολογική μάχη θά συνεχισθεΐ, μέ διαφορετικούς όρους, όλη τή δεκα
ετία τής Ελληνικής ’Επανάστασης, σέ πολλά έπίπεδα καί το άποτέλεσμά 
της θά προσδιορίσει τίς ιδεολογικές συντεταγμένες τού σύγχρονου κρά
τους, ευρωπαϊκού τύπου, πού θά δημιουργηθεΐ. Μιά μάχη πού δέν μπο
ρούσε νά σταματήσει όχι μόνο γιατί οί μνησικακίες σέ προσωπικό ή ομα
δικό επίπεδο τή συντηρούσαν, άλλα καί γιατί όλοι πίστευαν ότι οί ιδεολο
γικές τους θέσεις έπρεπε νά σφραγίσουν ή νά επηρεάσουν τή μορφή τού 
έθνικοΰ κράτους πού διαμορφωνόταν.

Τίς δυνάμεις τού Διαφωτισμού στήν Κωνσταντινούπολη θά τίς ανα
ζητήσουμε καί στίς τρεις σημαντικές κοινωνικές ομάδες τής ελληνικής 
έθνότητας: τούς εκκλησιαστικούς, τούς Φαναριώτες καί τούς μεγαλεμπό- 
ρους. Ή ιδεολογική ταυτότητα καί τά όρια αυτών τών ομάδων είναι ευ
κίνητα, όπως δείχνουν τά στοιχεία επαλληλίας πού διαπιστώνονται.

1. Φίλιππος Ήλιού, «Τύφλωσαν Κύριε τον Λαόν σου». Οί προεπαναστατικός 
κρίσεις καί δ Νικόλαος Πίκκολος, ’Αθήνα, Πορεία, 21988, σ. 7.

2. Κώστας Λάππας, «Πατριαρχική Σύνοδος "περί καθαιρέσεως τών φιλοσο
φικών μαθημάτων” τον Μάρτιο τοϋ 1821. Μιά μαρτυρία τοϋ Κων. Οικονόμου», 
Μνημών, 11 (1987), 123-153.
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'Η γενικευμένη κρίση στην ’Οθωμανική αυτοκρατορία δημιουργεί 
άστάθεια στίς παραδοσιακές λειτουργίες της καί αυξανόμενες επεμβάσεις 
του κυρίαρχου οθωμανικού κράτους. Οί προσπάθειες των ξένων δυνάμεων 
γιά τή στήριξη καί έπέκταση των συμφερόντων τους εντείνουν τις πρα
κτορικές δράσεις. Ή Φιλική Εταιρεία μέ τήν έξάπλωσή της φορτίζει το 
κλίμα καθώς τά μέλη της καί οί απόστολοί της διαφοροποιούν τις συμπε
ριφορές τους, ακολουθώντας τον κώδικα πού επέβαλε ή μύησή τους. 'Όσοι 
δέχτηκαν θετικά τά κηρύγματα του νεωτεριστικού κινήματος τού Διαφω
τισμού διαμόρφωσαν ένα έκλεκτικό, κατά περίπτωση, σύστημα προσωπι
κής καί ομαδικής αποδοχής των νέων ιδεών, άποκρύβοντας συνήθως τις 
ακραίες εκδοχές των επιλογών τους καί προτιμώντας για τή δράση τους 
συγκαλυμμένους τρόπους καί χαμηλούς τόνους.

Αυτές οί ιδεολογικές αναζητήσεις καί οί άνακατατάξεις διαπερνούν 
τήν ελληνική κοινωνία, μέ διαφορετικές ποσοστώσεις σέ κάθε ομάδα καί 
διαφορετικό έπίπεδο συνειδητοποιήσεων. ’Εσωτερικές διεργασίες πραγ
ματοποιούνται, καθώς δλοι άγωνίζονται νά δοΰν τις θέσεις τους νά κερ
δίζουν έδαφος, έπιμηκύνοντας μέ τή σώφρονα συμπεριφορά τους το χρόνο 
ώς τήν κρίση, πού φοβούνται 6τι έρχεται.

Το παιχνίδι τών λεπτών ισορροπιών θά καταστραφεϊ κυρίως άπύ τήν 
αδυναμία τής ’Εκκλησίας νά ελέγξει τις δυνάμεις τής κυρίαρχης ιδεολο
γίας, πού έκφράζει, άλλά καί τών άρχαικοτήτων τής κοινωνίας, πού δροΰν 
πολλές φορές παράλληλα καί δέν ανέχονται το νεωτερικύ σέ καμιά του 
έκδοχή. Πρέπει ΐσως νά εξετάσουμε καί τις διαδικασίες κατά τις όποιες 
ήττήθηκαν τά κηρύγματα έκσυγχρονισμοΰ τού ιδεολογικού οπλοστασίου 
τής ’Εκκλησίας άπύ τις εσωτερικές δυνάμεις της πού έπέμεναν στή διαι
ώνισή του: νά θυμηθούμε τις απόπειρες κηρύγματος σέ λαϊκή γλώσσα, 
τήν προσπάθεια εισαγωγής φιλοσοφικών καί επιστημονικών μαθημάτων 
στά σχολεία, τις περιπέτειες τής μετάφρασης τής 'Αγίας Γραφής άπύ 
τον Τλαρίωνα Σιναΐτη.3

'Η προσέγγιση τού θέματος γίνεται, οσο το επιτρέπει ό τύπος τής 
σύντομης ανακοίνωσης, μέ αναφορές σέ διακεκριμένες περιπτώσεις καί 
μέ έπίκληση τών μαρτυριών τους, χωρίς νά παραβλέπεται ή άνάγκη διε- 
ρεύνησης περισσότερων καί διαπλεκόμενων περιπτώσεων καί άνετότερου 
σχολιασμού σχετικών μαρτυριών.

’Αρχίζοντας άπύ τήν ’Εκκλησία τήν έξειδίκευση τών αναφορών μας,

3. Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας, «'Ιλαρίων Σιναΐτης ό Κρής (1765;-1838) καί αί 
δύο έπιστολαί του περί της μεταφράσεως τών 'Αγίων Γραφών», ’Επιστημονική 
Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 20 (1969-1970), 225-310.
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σημειώνω δτι το μήνυμα του Διαφωτισμού, οχι βέβαια στις συγκυρίες 
των κρίσεων, πού συναντά φωτιές, άφορισμούς, έκτοπίσεις μέ σουλτανι- 
κούς ορισμούς, λογοκρισίες καί απειλές κατάδοσης στον Τούρκο, άλλά στίς 
ώρες τίς ομαλότερες, άναγκάζει την Εκκλησία νά θωρακίσει μέ σύγχρονα 
δπλα το χριστεπώνυμο πλήρωμα: νά θυμίσω την έκδοση άπδτύ Πατριαρ
χικό τυπογραφείο το 1808 της Ιστορικής Χρονολογίας του La Croze σέ 
μετάφραση καί συμπληρώματα ώς το 1801 του Λάμπρου Άντωνιάδη, ή 
της μετάφρασης του Λόγον εις την γενικήν Ιστορίαν του Bossuet, το 
1817.

Περισσότερο προχωρημένη είναι ή στάση μεμονωμένων Ιερωμένων 
καί μάλιστα του ανώτερου κλήρου, δπως ό μητροπολίτης Άδριανουπό- 
λεως Δωρόθεος Πρώιος: δταν διαπίστωσε δτι ολόκληρη περιοχή τής μη- 
τρόπολής του δέν είχε σχολείο, ανοικοδόμησε παλιό μοναστήρι καί τό 
προσάρτησε ώς μετόχι στη Μονή Ξηροποτάμου του ’Άθω, ή οποία άνέ- 
λαβε την ύποχρέωση να συντηρεί σχολείο στην περιοχή (1815).4 'Ο άρ- 
χιεπίσκοπος Σινά Κωνστάντιος ζοΰσε στην Κωνσταντινούπολη δπου έ
γραψε καί τύπωσε έργα μέ νεωτερικές ιδέες καί άντιτουρκικές αιχμές δ
πως ή Κύπριας (1819) καί ή Κωνσταντινιάς (1820). Του πρώτου άναγκά- 
στηκε νά αναθεωρήσει τό χειρόγραφο δταν ή κρίση έκκλησίας-νεωτερι- 
στών πλησίαζε καί τό δεύτερο νά τό άρνηθεΐ, άφαιρώντας καί τό δνομά του 
άπό τον τίτλο, δταν ή Ελληνική Επανάσταση του 1821 προκαλοΰσε τίς 
τουρκικές εκδικήσεις. 'Η περίπτωση τοϋ Κωνστάντιου, παρόλο πού είναι 
έντελώς εξαιρετική, θά μπορούσε νά μάς συνδέσει μέ τούς Φαναριώτες, 
γιατί καί σ’ αυτούς άνήκει, άλλά καί μέ τούς εμπόρους, καθώς ή Κωνσταν- 
τινιάς «ίδίοις άναλώμασι τυπωθεΐσα έχορηγήθη τή έν Κωνσταντινουπόλει 
φιλολογική 'Εταιρεία του Συστήματος των Εμπόρων».5

Οί Φαναριώτες είχαν έξασφαλίσει τούς άγωγούς τής παιδείας γιά 
τήν τάξη τους μέ τό σύστημα των οικοδιδασκάλων, τή γλωσσομάθεια, τά 
ξένα βιβλία. Σημειώνει στά απομνημονεύματά του ό Νικόλαος ’Αλεξάν
δρου Σοϋτσος (1798-1871): «Στήν Κωνσταντινούπολη έπιδόθηκα στή με
λέτη μ’ έναν ένθερμο ζήλο. 'Ο πατέρας μου είχε γράψει στον Ν. Μάνο, 
πού βρισκόταν στο Παρίσι ώς άποκρισάριος τής Πύλης, νά μάς στείλει

4. Ευδόκιμος Ξηροποταμηνός, Ή εν 'Αγιο) ’Όρει *Αθω Λερά Βασιλική Πα
τριαρχική και σταυροπηγιακή σεβασμία Μονή τοϋ Ξηροποτάμου 424-1925, Θεσ
σαλονίκη 1926, 21971, σ. 118-121.

5. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Τά εμπορικά εγχειρίδια τής Βενετοκρα- 
τίας καί τής Τουρκοκρατίας κα'ι ή ’Εμπορική εγκυκλ.οπαιδεία τοϋ Νικολάου Παπα
δοπούλαν, ’Αθήνα 1990, σ. 82-83.
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μερικά εκλεκτά βιβλία' μάς έδωσε μεταξύ άλλων τά έργα του Le Harpe 
καί την πρώτη έκδοση σέ δύο τόμους της Πολιτικής Οικονομίας του Say, 
συστήνοντας μας νά τά καταβροχθίσουμε. Έπιδόθηκα όντως μέ μιά άκού- 
ραστη έφεση: διατηρώ άκόμη άλλωστε τίς άναλύσεις καί τά παραθέματα 
όλων των διδακτικών καί τών έπιστημονικών βιβλίων πού άπετέλεσαν 
το αντικείμενο τών μελετών μου. Ή συνέχεια αυτών τών μελετών διακό
πηκε, εΐν’ άλήθεια, άπο την άφιξη τοΰ πατέρα μου' τίς συνεχίσαμε στήν 
Kronstadt (Μπρασόβ, Στεφανούπολη) ύπο την επίβλεψη τοΰ καθηγητή 
μας Σερούιου μέ τον όποιο διατρέχαμε τούς "Ελληνες συγγραφείς, καί τοΰ 
δασκάλου μας τής Γαλλικής Vassan πού μάς έβαζε νά γράφουμε μακρό
πνοες εκθέσεις: όμως αυτό πού μάς ωφέλησε περισσότερο ήταν ή ανάγνω
ση καί ή άνάλυση πού κάναμε άπο κοινού τών καλύτερων έργων πού μπο
ρούσαμε ν’ αποκτήσουμε πάνω σέ θέματα φιλοσοφίας, δικαίου καί πολι
τικής οικονομίας».6

'Ηγετική τάξη καθώς ήταν, οί Φαναριώτες γνώριζαν νά ενισχύουν 
τούς νεωτεριστές, νά συμμαχούν μέ τούς έμπορους, νά πιέζουν το Πα
τριαρχείο καί τούς συντηρητικούς, όταν σχέδιαζαν ή ξεκινούσαν διωγμούς 
κατά τών διαφωτιστών, αλλά καί νά ύποχωροΰν καί νά προσαρμόζονται 
την ώρα τής κρίσης καί τών διωγμών πού κήρυττε ή ’Εκκλησία.

Τά ’ίδια χρόνια 6 Σπυρίδων Βαλέτας, γραμματέας τών Σούτσων, 
στήν Κωνσταντινούπολη ως το 1819, καί στο Βουκουρέστι άπο το 1819 
ως το 1821, καί σύζυγος τής Αικατερίνης Κ. Σούτσου, άδελφής τών ποιη
τών καί μεταφράστριας τοΰ Mably, μεταφράζει στήν Κωνσταντινούπολη 
το έργο τοΰ Ρουσσώ, Λόγος περί της ανισότητας τών ανθρώπων προς άλ- 
λήλους, πού έκδίδεται μέ ψευδώνυμο τοΰ μεταφραστή, στο Παρίσι το 
1818 μέ τη φροντίδα τοΰ Νικολάου Πίκκολου, συντελεστή στη διάδοση 
τοΰ έργου τοΰ Ρουσσώ καί πρωταγωνιστή στήν κρίση τοΰ 1819-1821. 
’Άς σημειώσουμε ότι ό Βαλέτας δέν πήγε ποτέ στη Γαλλία καί γράμματα 
έμαθε οίκοδιδασκόμενος καί αύτοδιδασκόμενος στήν Κωνσταντινούπολη. 
'Ο καλυπτόμενος μεταφραστής τοΰ Ρουσσώ έδρασε μέ έπιτυχία ώς έται- 
ριστής καί συνωμότησε άπο τη θέση τοΰ γραμματέα τοΰ ήγεμόνα στο 
Βουκουρέστι γιά τήν προώθηση τοΰ έργου τών Φιλικών.7

6. Mémoires du prince Nicolas Soutso, grand logothète de Moldavie 
1798-1871, publiés par Panaïoti Rizos, Βιέννη 1899, σ. 43-44. Σχόλια στο άπό- 
σπασμα: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «'Ο Σπυρίδων Βαλέτας καί ή μετάφραση 
τής Πολιτικής οικονομίας τοΰ J. B. Say», Ή ’Επανάσταση τοΰ 1821. Μελέτες στη 
Μνήμη τής Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, ’Αθήνα 1994, σ. 108-109.

7. Σκλαβενίτης, «'Ο Σπυρίδων Βαλέτας...», δ.π., σ. 112-118.— 'Ο ϊδιος, «Οί
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’Αναζητώντας τούς άνθρώπους του Διαφωτισμού στους μεγαλεμπό- 
ρους της Κωνσταντινούπολης θά πρέπει νά σταθούμε στο Σύστημά τους. 
’Από το 1813 ώς το 1820, σέ εποχή μεγάλης εμπορικής κρίσης, συνει
δητοποίησαν τις ανάγκες του έκσυγχρονισμοΰ καί έ'φτασαν στην πραγμά
τωση ενός προγράμματος έκδοσης βοηθημάτων γιά την έπιστήμη καί 
την άσκηση του εμπορίου καί στο σχεδίασμά ίδρυσης εμπορικής σχολής. 
Ή ίδρυση τής Φιλολογικής εφορίας άπο το Σύστημα άπέβλεπε στη δη
μιουργία ενός αυτοδύναμου φορέα γιά την έκδοση χρήσιμων βιβλίων γιά 
την παιδεία των έμπορων καί τής ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Ψυχή 
τής ’Εφορίας ήταν ό Μιχαήλ Βασιλείου, έμπορος καί έκδοτης στήν Κων
σταντινούπολη, άδελφος του ’Αλέξανδρου τής Βιέννης, του φίλου του ’Α
δαμάντιου Κοραή. Ευφυής καί ένημερωμένος Άργυροκαστρίτης, πρακτι
κός καί αποτελεσματικός, μέ ενα δίκτυο ανταποκριτών καί συνεργατών 
στά Βαλκάνια καί την Ευρώπη, δεν φαίνεται νά ύπερέβη άλλά ούτε καί 
υποχώρησε άπο τά όρια τοϋ καλού, φιλοπρόοδου καί χρήσιμου άνθρώ- 
που.8

Ό θεωρητικός νους του Συστήματος τών έμπορων είναι ό Νικόλαος 
Παπαδόπουλος άπο το Ζαγόρι, γραμματικός έμπορων καί έμπορος, αύ- 
τοδίδακτος, πολύγλωσσος καί ικανός συγγραφέας στρατευμένος στά κη
ρύγματα τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή, ήθικά καί γλωσσικά, μεταφραστής 
ηθικών, γεωγραφικών καί έμπορικών βιβλίων καί συγγραφέας τοϋ °Ερ
μη τοϋ Κερδώου, τής έμπορικής έγκυκλοπαίδειας, ενός άπο τά μεγαλύ
τερα κατορθώματα τής προεπαναστατικής λογιοσύνης καί τής έκσυγχρο- 
νιστικής προσπάθειας. Ή παραμονή του στήν ’Ανατολή καί ή βαθιά του 
πίστη ότι οί "Ελληνες έχουν ανάγκη τής ευρωπαϊκής παιδείας τον οδή
γησε στή διατύπωση, άπο συντηρητικότερες θέσεις, προαπαιτούμενων 
καί όρων γιά τή δεξίωση τής ευρωπαϊκής παιδείας καί συνάφειας, ώστε νά 
διασφαλίζεται ή ορθόδοξη πίστη άπο τήν άθεία καί ό φρόνιμος βίος άπο 
τή διαφθορά.9

Πολύ κοντά στις ιδέες τοϋ Παπαδόπουλου είναι ό ’Ιωάννης Πολυ- 
χρονιάδης, άπο το Ζαγόρι έπίσης, άδελφος του γνωστότερου Κωνσταν
τίνου, πού ζεΐ στήν Ευρώπη. ’Έμπορος στήν ’Οδησσό ως τό 1813 καί 
ύστερα στήν Κωνσταντινούπολη, φιλικός καί δραστήριος άπόστολος τής 
Φιλικής Εταιρείας, άνταποκριτής τών προεπαναστατικών περιοδικών

Φαναριώτες στις παραμονές τοϋ 1821 κατά τή μαρτυρία ένός γραμματικού τους», 
'Η ’Εποχή, (’Αθήνα) 27 Μαρτίου 1994, σ. 11.

8. Σκλαβενίτης, «Ό Σπυρίδων Βαλέτας...», ο.π., σ. 113-114.
9. Σκλαβενίτης, Τά εμπορικά εγχειρίδια..., ό.π., σ. 55-83.
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άλλά καί βιβλίων μέ συνδρομητές. Μετείχε στο Σύστημα των εμπόρων 
καί διαδέχτηκε τον Παπαδόπουλο, όταν πέθανε (1820), στην ήγεσία της 
ασφαλιστικής εταιρείας του Συστήματος. Νεκρολόγησε τον φίλο του Ν. 
Παπαδόπουλο ανώνυμα στο περιοδικό Μέλισσα του Παρισιού: πρόκειται 
γιά ένα κείμενο επιθετικό, πού υπερασπίζεται τις νεωτερικές ιδέες καί 
τούς άνθρώπους πού αγωνίστηκαν γι’ αυτές προσκρούοντας στις κοινω
νικές άδράνειες καί τις (αντιδράσεις ομάδων καί προσώπων ένα κείμενο 
πού δημοσιεύτηκε την ώρα τής μεγάλης κρίσης (1821).10 11

’Από τη συνοδευτική άνώνυμη επιστολή καί τή νεκρολογία σταχυο
λογώ: «'Η φιλολογική καί ήθική τελειοποίησις των διδασκάλων, ή αυ- 
ξησις καί ή καλή άποκατάστασις των σχολείων καί έξαιρέτως ή παντελής 
κατάργησις του σχολαϊσμοΰ, τής φθοροποιού καί βαρβάρου ταύτης ψευ- 
δομαθείας [...] ταΰτα, λέγω, τα μέσα δύνανται κυρίως νά βελτιώσωσι τήν 
τύχην τής Ελλάδος. Καί τω οντι έκ των καλών σχολείων είναι ελπίς νά 
έξέλθωσι σοφοί καί όντως άγιοι άρχιερεΐς καί ιερείς, φιλοπάτριδες καί 
δίκαιοι άρχοντες καί προεστώτες, έμπειροι καί φιλογενεΐς έμποροι, αί 
τρεις πρώται κλάσεις του ήμετέρου γένους, έξ ών έλπίζεται ή παλιγγενε
σία». Στήν ίδια γραμμή, άλλα ξεκινώντας άπό τήν προβολή του προτύπου 
τής άτομικής προκοπής καί ευθύνης, κινείται καί ό Πολυχρονιάδης στή 
νεκρολογία του Παπαδόπουλου: «'Ωμίλησε πολλάκις παρρησία περί με- 
ταρρυθμίσεως καί βελτιώσεως του εις Κουρουτζεσμέ Σχολείου του γέ
νους· άλλά ματαίως διότι κατά δυστυχίαν "μία χελιδών έαρ ού ποιεί”. [...] 
”Αν αύτός ό άνθρωπος έζη έν τή σοφή Εύρώπη, όπου τά μεγάλα πνεύματα 
καλλιεργούνται λαμπρώς καί έχουν στάδιον νά τρέξουν, όπου είναι άπει
ρα μέσα φωτισμού καί κριταί άπαθεΐς, καί γενναίοι άντίζηλοι, ήθελεν 
άναμφιβόλως άναδειχθή ένας άπό τούς μεγάλους νόας καί φωστήρας. 
Άλλ’ είς τήν άθλιωτάτην Τουρκίαν τά προτερήματα δέν παρατηρούνται, 
είναι τεθαμμένα έν σκότει- καί αν μέγας τις καί γενναιόφρων τολμήση νά 
λάμψη διά τού καθαρωτάτου φωτός τής σοφίας καί άληθείας, ό τοιοΰτος 
κινδυνεύει νά κατασπαραχθή άνιλεώς ύπό τού μιαρού φθόνου τών ψευδο- 
μαθών, ύπό τής άγριότητος τών δεισιδαιμόνων ή τών υποκριτών, ύπό τής 
τυραννίας τών Μακιαβελιστών, έν ένί λόγω ύπό τής κακοπαιδευσίας καί 
βαρβαρότητος I»11

'Η σφοδρότητα τής έπίθεσης τών έκκλησιαστικών οφείλεται κυρίως 
στήν άδυναμία τους νά άναζητήσουν ή νά δεχθούν άλλες μεθόδους άντιμε-

10. Στο ϊδιο, σ. 55-61.
11. Μέλισσα ή Έφημερ'ις 'Ελληνική, τ. Α' τετράδω Γ', Παρίσι 1821, σ. 313, 

327-328.
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τώπισης των διαφωτιστών καί του άγώνα τους, πού καθοδηγείται άπό τά 
κέντρα τής Δυτικής Ευρώπης. 'Η ρήξη δημιούργησε νέες πραγματικό
τητες πού προκάλεσαν τούς οπαδούς των φώτων νά κατακτήσουν καί νά 
διατυπώσουν τίς θέσεις για ολόκληρο το πρόβλημα τής νεοελληνικής κοι
νωνίας. Είναι μια πορεία πού θά συνεχιστεί, κάτω άπό διαφορετικούς κά
θε φορά όρους, καί μετά τήν έκρηξη τής ’Επανάστασης, στούς τόπους τής 
προσφυγιάς ή στην έπαναστατημένη Ελλάδα. 'Η μεγάλη Επανάσταση 
δημιούργησε πολλαπλά πεδία «μαχών» καί οί δυνάμεις άναδιατάχθηκαν 
κατά τίς προτεραιότητες καί τίς ιεραρχήσεις τών αναγκών πού δημιουρ- 
γήθηκαν. Μελετώντας τίς μαρτυρίες καί τά κείμενα τού ’Αγώνα, άπό τά 
επίσημα ώς τά προσωπικότερα, άπό τη μεριά τής ιστορίας τών συνειδή
σεων, μπορούμε νομίζω νά στηρίξουμε τήν υπόθεση ότι οί αγώνες αύτοί δεν 
έγιναν έπί ματαίω.
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’Αναμορφώσεις η δ Νέος Ιατρός

Ζοΰν στόν αστερισμό του Βηλαρά, γίνονται οπαδοί του γλωσσικού του 
συστήματος, χωρίς ωστόσο νά το έφαρμόζουν μέ συνέπεια, επιδίδονται 
στο επιστολικό είδος, γιά νά το άναγάγουν, κάποτε, σε διήγημα- τα γράμ
ματά τους δεν είναι χωρίς αγωνίες, φιλοσοφικές άγωνίες πού άναδύονται 
άπό τά δράματα τής ζωής, μάλιστα τά οικονομικά: πρόκειται γιά τον Χρι
στόδουλο Κονομάτη ή Οικονόμου άπό το χωριό Καλωτά του Ζαγορ,ιοΰ 
καί γιά τον ’Ιωάννη Οικονόμου τον Λαρισαΐο, γνωστό ώς Λογιώτατο. 
Ζοΰν άπό τήν αρχή τής τελευταίας εικοσαετίας του ιη' αιώνα ώς τά μέσα 
του επόμενου: ό Λογιώτατος εικάζεται ότι γεννήθηκε γύρω στά 1783 καί 
πέθανε στά 1842" ό Χριστόδουλος φέρεται νά πέθανε στά 1849, αν καί ό 
βιογράφος του, ό Παναγιώτης Άραβαντινός, τον συγκαταλέγει στα 1856 
άνάμεσα στους συνδρομητές τής Χρονογραφίας του. Σύμφωνα πάντα μέ 
τον Άραβαντινό, θά γεννήθηκε γύρω στά 1780. Σπουδαγμένος καί ταξι
δεμένος στην περίμετρο τής ’Ανατολικής Μεσογείου, ό Οικονόμου άράζει 
στά 1815 στή Λάρισα, όπου στά 1816-18171 τον βρίσκουμε νά διδάσκει 
στο ελληνικό της σχολείο- ό Κονομάτης, κι αυτός σπουδαγμένος κοντά 
στόν Ψαλίδα, στά 1815 βρίσκεται στήν Πελοπόννησο, τήν έπόμενη χρο
νιά στή Λάρισα, στά 1817 στή Λαμία (μέ μιά μικρή διακοπή, 1817, στά 
Γιάννινα), στά 1823 στόν 'Αλμυρό. Ή άλληλογραφία τους άνήκει στά ετη 
1815-1819,1823-1824.1 2 Είναι καί οί δυό άνθρωποι του εμπορίου καί των 
γραμμάτων, άποκαλοϋνται καί είναι φίλοι, ασχολούνται μέ τά κοινοτικά

1. Βούλα Κόντη, «'Ο κώδικας της έκκλησίας τοϋ 'Αγίου ’Αχίλλειου. Ειδήσεις 
γιά τά σχολεία τής Λάρισσας στον 19ο αιώνα», Ό ’ Ερανιστής, 14 (1977), 86-202 
(σ. 192).

2. Καταχωρίζεται στον κώδικα Οικονόμου πού έκδόθηκε άπό τον Γιάννη Α. 
Άντωνιάδη (στόν όποιο δφείλεται καί ή μεταγραφή) καί τόν Μ. Μ. Παπαϊωάννου: 
Ίωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου 1783-1842, Έπιστολαί διαφόρων Ελλήνων λογιών, 
άνωτάτων κληρικών, Τούρκων διοικητών, εμπόρων και έσναφίων (1759-1824), ’Α
θήνα 1964. Στήν έκδοση ή σειρά των κειμένων έχει άναδιαρθρωθεΐ, εύλόγως, σε θε
ματικές ένότητες- γιά τή σειρά τους στόν κώδικα καθώς καί γιά προηγούμενες εκδό
σεις Λ. I. Βρανούσης, Κώδιξ επιστολών καί άλλων κειμένων τών ετών 1759-1824 
καταρτισθε'ις υπό Ίωάννου Οικονόμου [Λογιωτάτου] τοϋ Λαρισαίον, άνάτυπο άπό 
το π. Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού ’Αρχείου της ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 14 (1964), 
265-311, όπου (σ. 305-306) καί ορισμένες διορθώσεις.
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των πατρίδων τους, στη Λάρισα ό Οικονόμου, στο χωριό του ή στά Γιάν
νινα (1828, 1842, 1843)3 ό Κονομάτης, όταν, άγνωστο ποιά στιγμή άκρι- 
βώς, ξαναγύρισε στην ’Ήπειρο. Καθώς μέ πληροφορεί ό Φίλιππος Ήλιού, 
αναγράφεται άνάμεσα στούς Ζαγορίσιους συνδρομητές πέντε βιβλίων, τά 
τρία ιατρικά, πού κυκλοφορούν τά έ'τη 1828, 1840, 1842,1848 καί 1856.4

’Άνθρωποι τής ζωής, λοιπόν, καί άνθρωποι πού σκέφτονται τη ζωή, 
όχι χωρίς την απελπισία τής γνώσης ό τελευταίος: «καί έσύ, Λογιώτατέ 
μου, μανθάνοντας πολλά, αντί νά εδρεις καταφυγήν εις τές θλίψες σου, 
πάς έ'ως κοντά εις τήν αλήθειαν, άποτολμάς καί τραβάς το σκέπασμα καί 
πάραυτα σου πετάει καί ή έλπίδα άπό το χέρι, τήν οποίαν οί παλαιοί τήν 
άφησαν εις τον πάτον του πλιθαριοΰ».5 6 Τά βιογραφικά του Οικονόμου τά 
ξέρουμε μέ σχετική επάρκεια χάρη στον Μ. Μ. Παπαϊωάννου-6 γιά τον 
Κονομάτη μάς άφησε ό Άραβαντινός ένα μικρό βιογραφικά σημείωμα: 
«κάτοχος παιδείας ούχί εύκαταφρονήτου», «διακρινόμενος έπί συνέσει 
μεταξύ των συγχρόνων του προκρίτων καί προεστώτων», «έχομεν διαφό
ρους έπιστολάς άποδεικνυούσας τήν ποικιλίαν των φιλολογικών γνώσεων 
του».7 ’Ίσως πρόκειται γιά άλλες επιστολές, οχι μόνο γιά όσες άποθησαύ- 
ρισε ό Οικονόμου στον κώδικά του.

3. Τον βρίσκουμε νά υπογράφει σε μιά κωδικοποίηση των προνομίων τοϋ Ζα- 
γοριοϋ (1828) καί σέ δυο έγγραφα γιά τήν έκλογή τοϋ βεκίλη (άντιπροσώπου) δλων 
των ζαγοροχωριών (1842 καί 1843): άντιστοίχως, ’Ιωάννης Λαμπρίδης, ’Ηπειρωτι
κά Μελετήματα, τεϋχος εννατον, Ζαγοριακά, ’Αθήνα 1889, σ. 86 καί Δημήτριος Σάρ- 
ρος, «Ζαγοριακών θεσμίων έρευνα», ’Ηπειρωτικά Χρονικά, 2 (1927), 286-231 (σ. 
289, 290). Οί προηγούμενες χρονολογίες προκύπτουν άπό τήν αλληλογραφία του: 
Έπιστολαί, σ. 215 (Πελοπόννησος), 267, 273, 274 (Λάρισα), 302-313, 315-320 
(Λαμία), 323-326 (Γιάννινα), 328-330 κ.ά. (Λαμία), 478-481 (’Αλμυρός). Πβ. σημ· 
7· για τις χρονολογίες πού άφοροΰν τον ’Ιωάννη Οικονόμου βλ. τά δημοσιεύματα πού 
άναγράφονται στή σημ. 6.

4. ’Αντιστοιχούν στούς άκόλουθους άριθμούς τής Βιβλιογραφίας των Γκίνη 
καί Μέξα: 1796, 3289, 6833, 4849, 7112.

5. Έπιστολαί, σ. 333.
6. Στή μακρά εισαγωγή του στήν έκδοση των ’Επιστολών (βλ. σημ. 2), σ. λζ'- 

ρμβ' (σ. λθ'-ρς'), καθώς έπίσης καί στήν εισαγωγή του στήν έκδοση πού έπιμελή- 
θηκε δυό άλλων έργων τοϋ ’Ιωάννη Οικονόμου: I. ’Αληθινή ιστορική τοϋ Λουκιανού 
Σαμοαατέως (μετάφραση στή δημοτική - 1817). II. Ιστορία τοπογραφία ενός μέρους 
τής Θεσσαλίας - 1817, ’Έκδοση Δήμου Λάρισας, ’Αθήνα 1989, σ. 9-43 καί πριν 
άπό τά δημοσιεύματα αυτά, «Ό Φιλικός καί άγωνιστής τοϋ 21 ’Ιωάννης Οικονόμου 
ό Λαρισαΐος», ’Επιθεώρηση Τέχνης, 7/99 (1963), 161-192 (σ. 175-181). Βλ. καί 
Δ. Χατζηγιάννης, «Θεσσαλοί λόγιοι», Θεσσαλικά Χρονικά, 7-8 (1954), 301 (τό ’ίδιο: 
«Θεσσάλικοί πνευματικοί ταγοί», Ήώς, 9 (1966), 37).

7. Π. Άραβαντινός, Βιογραφική συλλογή λογιών τής τουρκοκρατίας, εισάγω-
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Γιά τά σωματικά τους σουσούμια πάλι λίγα ξέρουμε: «τά ποδάρια 
τους άδύνατα καί στραβά, ωσάν τά έδικά μου», γράφει ό Κονομάτης («κα
ημένε κουτζέ»)· «τά ποδάρια μου είναι χοντρά καί αλύγιστα» γιά τίς καν
τρίλιες («τήν εύρωπαϊκήν κοντραντάντζαν»), λέει ό Οικονόμου. Τίποτε 
άλλο. Γιά τίς αρρώστιες του μιλά ό Κονομάτης, εχει πέτρες καί άμμο στά 
νεφρά, θά ήθελε νά έπισκεφθεϊ τον Pinel στο Παρίσι, αν μπορούσε, γιατί 
είναι «ένας άπηλπισμένος καί ημιθανής σχεδόν άνθρωπος άναμέσον ζών- 
των». Μιλά καί γιά τίς διαθέσεις του: «κατηφής άπό περιστατικές μελαγ
χολίες» («φύσει γάρ ή κράσις μου έμπίπτει εις αύτήν»), είναι «οξύθυμος».8 
Οί τρίτοι μιλούν γιά τή ρητορική του δεινότητα μέ τήν οποία «εύγαίνει 
πάντα αθώος», γιά τίς έκφραστικές του αρετές, γιά τή φιλοσοφική του εύ- 
ρυμάθεια.9 ’Ακόμη γιά τίς συνήθειές του, ό Οικονόμου, σέ μιά συζήτηση 
γιά τά πάθη: δεν ευχαριστιέται μέ τήν κάπα, θέλει γούνα άπο τήν Καμτσά- * 6

γή, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, ’Ιωάννινα [’Αθήνα] 1960, σ. 90' ό ίδιος, Περιγραφή 
της ’Ηπείρου, επιμέλεια E. I. Νικολαΐδου, ’Ιωάννινα 1984, σ. 320 (άρ. 476), προσθέ
τει «πλήρης άκεραίου πατριωτισμού» καί δέν άναγράφει χρονολογία θανάτου. Ό Ιδιος
6 Κονομάτης γιά τά οικογενειακά του μας λέγει έλάχιστα: δτι ήταν Ζαγορίσιος καί 
έμπορος, άφήνει νά φανεί δτι ήταν άνύπαντρος, άναγράφει δμως (σ. 323-324) το Ο

νομα τοϋ πατέρα του, ’Εμμανουήλ, καί λέγει παίζοντας ή σοβαρολογώντας (σ. 436) 
δτι τον πάππο του τον έλεγαν Σφενδόνη. 'Ο ’Ιωάννης Λαμπρίδης μιλώντας γιά τούς 
κοινοτικούς άρχοντες τοϋ χωρίου Καλωτδ δέν μνημονεύει τόν Χριστόδουλο Κονομά- 
τη. 'Ωστόσο στά Ζαγοριακά οίς προσετέθηααν καί τινα περί Ήπειρον, ’Αθήνα 1870, 
σ. 56 άναφέρεται ό «Κ. Κονομάτης, σύμβουλος των προεστώτων, μέλος τής Φιλικής 
'Εταιρίας καί εις άκρον πνευματώδης»· στά Ηπειρωτικά Μελετήματα, τεύχος εννα- 
τον, Ζαγοριακά, σ. 32-33, άφοϋ καυτηριάσει τίς κερδοσκοπίες των προκρίτων σε βά
ρος τοϋ Κοινού τοϋ Ζαγοριοΰ θά προσθέσει: «μεταξύ δέ τούτων διεκρίνετο ό έκ Κα- 
λωτά Κ. Κονομάτης, άνήρ χωλός, άνευ επαγγέλματος καί ραδιούργος περιώνυμος, 
λόγιος δμως». Στα έγγραφα των έτών 1842 καί 1843 πού μνημονεύσαμε στη σημ. 3, 
εκτός άπο τό Χριστόδουλο Κονομάτη, υπογράφει καί ό Κωνσταντίνος Μ. Οικονόμου, 
τό ’ίδιο ’ίσως πρόσωπο μέ τόν Κ. Κονομάτη τοϋ Λαμπρίδη. Σ’ αύτή τήν περίπτωση, 
πού ή πιθανότητά της ένισχύεται άπό τήν ευκολία μέ τήν οποία μπορούν νά ταυτισθοΰν 
οί δυό ονοματικοί τύποι (Κονομάτης/Οικονόμου), ένδέχεται νά συναιρεί ό Λαμπρίδης 
δυό πρόσωπα σέ ένα, άν δέ λαθεύει στο βαφτιστικό δνομα τοϋ Χριστόδουλου: αλλιώς 
θά ήταν κάπως περίεργο καί οί δυό Κονομάτηδες, δ Χριστόδουλος καί ό Κ., νά είναι 
κουτσοί καί λόγιοι. ”Αν δμως λαθεύει στό βαφτιστικό δνομα, τότε ό Χριστόδουλος 
εκτός άπό τή χωλότητα καί τή λογιοσύνη θά είχε καί τίς άλλες ιδιότητες πού τοϋ κα
ταλογίζει ό ιστορικός του. ”Ας σημειωθεί δτι ό Βηλαράς τόν Χριστόδουλο τόν άποκα- 
λεϊ άλλοτε Κονομάτη καί άλλοτε Οικονόμου: Έπιστολαί, σ. 211, 259, 263, 265.

8. Τά παραθέματα στή σειρά πού καταχωρίζονται: Έπιστολαί, σ. 437, 438, 
336, 438 (σωματικά γνωρίσματα, παθήσεις)· 315, 319 (διαθέσεις)· πβ. 330, 340, 
480 (μελαγχολία).

9. Έπιστολαί, σ. 314.
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κα, θέλει νά «καπνίζεται.)) μάλιστα «έκατό φορές την ήμέραν μέ το θυμια- 
τόν του διαβόλου», νά πίνει καφέ, το «ζεστόν πικρόν πιοτόν της ’Αραβίας 
καί τής ’Αμερικής». Καί οί δυό τους βαρυγκομοΰν μέ τον Ερμή τον Κερ
δώο πού τούς έμποδίζει νά συγχρωτίζονται τον άλλο, τον Λόγιο, όσο κι 
αν ό Βηλαράς τούς παρηγορεϊ ότι καί ό ένας καί ό άλλος είναι άπύ τύ ϊδιο 
σόι. ’Άλλο έμπόδιο, ό 'Υμέναιος, γιά τον Οικονόμου τουλάχιστο, γιατί ό 
Κονομάτης δέ δείχνει παντρεμένος.10 11

Κοινός τόπος, ή φραστική άπαξίωση του οικονομικού, δεν είναι γι’ 
αυτό χωρίς άξια γιά την υπόδειξη των ορίων μέσα στά όποια διαμορφώ
νονται οί συνειδήσεις καί γιά την έξάρτησή τους άπύ τις μακραίωνες συμ
βατικότητες τής ηθικής αξιολογίας, άλλα καί για την έξάρτηση άπύ τούς 
ίδιους τούς τρόπους τού κάθε είδους έκφρασης: τύ έπιστολικύ είδος στο 
όποιο επιδίδονται θέλει νά έκφράσει ιδέες μέ τρόπους πού θά τούς λέγαμε 
λογοτεχνικούς. Σ’ αύτούς τούς έ'φερε ό Βηλαράς. Τύ πεδίο παρατήρησης 
είναι τά πνευματικά, όχι τά οικονομικά φαινόμενα: ή γλώσσα βρίσκεται 
στο επίκεντρό τους, ή νέα γραφή τού Βηλαρά, τού Ψαλίδα, τού Καλαρά, 
κυρίως τύ νέο ύφος πού διδάσκει ό πρώτος- ακόμη τά μεγάλα φιλοσοφικά 
προβλήματα, ή ελευθερία, τά πάθη. Τά κοινωνικά φαινόμενα θεωρούνται 
μέσα άπύ τύ αποκλειστικό πρίσμα τής παιδείας καί τού αύτονόητου συν
δρόμου της, τη βούληση δηλαδή γιά το φωτισμό τών συνειδήσεων, μέ τον 
όποιο χωρίζεται ό κόσμος τών προλήψεων άπό τον κόσμο τού λόγου, ό 
κόσμος τής αδράνειας άπό τόν κόσμο τής προκοπής: γιατί ή «αμάθεια» 
διαιωνίζει τήν παραδοχή τών υφιστάμενων όρων τής ζωής ■—«νά μένομεν 
εύχαριστημένοι εις έκεϊνο όπού ήθελε τύχει, ό,τι λογής καί αν έτύχαινε». 
Τά πάθη είναι ή αίτια τής προκοπής: «είναι μία θεϊκή ευεργεσία, επειδή 
μέσον αυτών έκαταστήθη τό έμπόριον καί ό πολισμός, έγεννήθη ή φιλο
σοφία μέ όλες τές επιστήμες της καί μέ όλες τές τέχνες». "Ολα τούτα σέ 
φόντο αντικληρικό, διατυπωμένα μέ χάρη, μέ έντονη τή σφραγίδα τού α
στείου καί κάποτε τής είρωνίας.11 ’Όχι βέβαια χωρίς διαφορετική τονικό
τητα άπό τό έ'να γραφτό στο άλλο, άπό τό ενα στο άλλο πρόσωπο: περισ
σότερο μετριασμένος ό λόγος τού Οικονόμου, σχεδόν ακραίος τού Κονομά- 
τη, ωστόσο συγκλίνουν καί οί δυό. 'Υπάρχουν άκόμη καί οί παράλληλοι, 
οί μή τεμνόμενοι λόγοι, όπως λόγου χάρη ή άπαξίωση τού οικονομικού πού 
συμβαδίζει μέ τήν κατάφασή του, ύπόφοροι τών αυτοματισμών τής σκέ
ψης: τά κείμενα μοιάζουν μέ πίνακες μέ μαγικές εικόνες, μέ «άναμορφώ-

10. Έπιστολαί, σ. 343" 329 (Βηλαράς), 347 (υμέναιος).
11. Έπιστολαί, σ. 350, 344" άντικληρισμός, 330, 331.
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σεις», δεν είναι μέ τον ΐδιο τρόπο προσληπτά άπο διαφορετικές οπτικές 
γωνίες.

’Έτσι καί οί σιωπές ή οί φευγαλέες αναφορές μπαίνουν κι αύτές στο 
παιχνίδι των αναμορφώσεων, γιά παράδειγμα ή πρόσληψη της συγχρονι- 
κότητας μέ τυχαίες αναφορές στον ιστορικό χρόνο καί πάντοτε υποκείμε
νες στη διχοτομία άμάθεια-μάθηση: έτσι 6 Κονομάτης, διαβάζοντας Παυ
σανία, συγκρίνει μέ λύπη του «έκείνην την κατάστασιν μέ την παρούσαν», 
προσληπτή ή πρώτη μέ το «γράμμα» του συγγραφέα, ή δεύτερη «μέ την 
πραγματικήν αλήθεια τής όράσεως», καί βρίσκει την τωρινή κατάσταση 
«κόλαση», «φθορά».12 'Η ιστορικότητα των ατόμων στήν πολιτισμική 
τους διάσταση κι άκόμη περισσότερο οί κοινωνικοί όροι τής ύπαρξής τους 
υπάρχουν στίς «αναμορφώσεις», 6χι στίς σταθερές εικόνες του πίνακα. Θά 
γίνουν ρητά όλα αύτά, όταν μέτήν επανάσταση του ’21 άπο τή φιλοσοφική 
έννοια τής ελευθερίας θά γίνει ή αναγωγή στήν έθνική καί πολιτική ελευ
θερία, όταν τά άτομα θά προσδιορισθοϋν μέσα άπο τήν έννοια του έθνους 
καί τής προϋπόθεσής του, τον πόλεμο. Θά περάσουν τρία χρόνια άπο το 
1819 ώσπου να ξαναφανεί ό Κονομάτης ανάμεσα στους επιστολογράφους 
του Οικονόμου μέ καινούρια τώρα ενδιαφέροντα, ύφασμένα ωστόσο μέ το 
νήμα των πρώτων του έπιστολών: είναι ό Νέος ’Ιατρός.

Πρόκειται γιά δυο «έπιστολιμαΐες διατριβές», όπως θά τίς λέγαμε, 
πού τίς στέλνει στον αδελφό του ένας νέος πού, έχοντας σπουδάσει ιατρι
κή στο Παρίσι, σπεύδει, το 1823, νά πάρει μέρος στήν ’Επανάσταση. Στήν 
πρώτη άπ’ αύτές ό υποτιθέμενος αδελφός αποκρίνεται μέ ένα έξ ΐσου μα
κρύ κείμενο, όπως εκείνο τοΰ οποίου ήταν άποδέκτης. ’Έτσι έχουμε τρία 
κείμενα, το πρώτο καί το τρίτο γραμμένο άπο το σπουδαστή τής ’Ιατρι
κής, το ένδιαμέσο άπο τον αδελφό του. 'Ο σπουδαστής κρύβει το όνομά 
του καί αυτοαποκαλεΐται Νέος ’Ιατρός. Γιά όλα αύτά μιλούμε αναλυτικό
τερα παρακάτω.

Το πρώτο κείμενο φέρει τον τίτλο: Επιστολή καλούμενη ό Νέος 
’Ιατρός. ’Ανώνυμός τις "Ελλην Ιατρός προς τον αντον αντάδελψον 
και προς πάντας τους "Ελληνας κοινώς. Καλύπτει τίς σελίδες 380- 
395 τού κώδικα καί τίς σελίδες 395-414 τής έκδοσης. Το δεύτερο 
κείμενο τιτλοφορείται Άπόκρισις προς τον εξοχώτατον ’Ιατρόν 
από τον αύτοϋ αντάδελφον. Καλύπτει τίς σελίδες 395-409 τοΰ κώ
δικα καί 414-432 τής έκδοσης. Το τρίτο κείμενο έχει τον τίτλο 
Δευτέρα επιστολή τον Νέου Ιατρόν, ΚαΟρέπτης ’Επιπληκτικός

12. Έπιστολαί, σ. 360.



272 ΣΠ. I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ

καλούμενη προς τον ίδιον αύτοϋ αυτάδελφον. Περιέχεται στις σελί
δες 416-445 του κώδικα καί 439-478 τής έκδοσης.
Ό Νέος ’Ιατρός μέ το Παρίσι δεν είχε παρά σχέσεις επιθυμίας: δεν 

είναι άλλος άπο τον Χριστόδουλο Κονομάτη, που μέ τούς γιατρούς καί τα 
γιατρικά είχε τίς ’ίδιες σχέσεις πού έ'χει κάθε άρρωστος μαζί τους, ένισχυ- 
μένες άπο έπιζητημένες, καθώς φαίνεται, άναγνώσεις. Ή σχέση αλλάζει 
στο βαθμό δπου οί γιατροί είναι συγχρόνως λόγιοι, φορείς ιδεών, γλωσ
σικών κυρίως, γιά νά γίνουν αντικείμενο θαυμασμού, δπως ό Βηλαράς, ή 
χλεύης, δπως ό Περδικάρης.13 ’Άλλοτε γίνονται πρόσωπα τών ιστοριών 
πού διηγείται με τή μέθοδο του λογοτεχνικού ονείρου, άνάμεσά τους καί οί 
συμπατριώτες του πρακτικοί, οί βικογιατροί.14 Ή μεταφορική χρήση τού 
γιατρού, τών γιατρικών καί τής γιατρικής και στά τρία κείμενα είναι προ
φανής: τά γιατρικά εκτείνονται άπο το σωφρονιστικό λόγο, την επανα
στατική κατήχηση, ώς την άπόκρυψη τών σημαινόντων, το μπαρούτι. 
’Επιπρόσθετα, ό Νέος ’Ιατρός δεν έρχεται γιά νά προσφέρει στήν Επα
νάσταση τίς ιατρικές του υπηρεσίες, άλλά έρχεται γιά νά πολεμήσει, δπως 
ό Κάλβος διαδήλωνε τήν άπόφασή του νά προσφέρει τήν καρδιά του στο 
μουσουλμ,ανικύ σίδηρο, δχι νά γίνει ό ποιητής τής έπανάστασης άνάμεσα 
στούς επαναστάτες: καί οί δυό τους έξάντλησαν τον πατριωτισμό τους έξω 
άπο τον ’Αγώνα, ό Κονομάτης συμβάλλοντας μέ τρόπους, δπως φαίνεται, 
οχι άποκλειστικώς λόγιους. Ό αύτάδελφος, δηλαδή ό ’Ιωάννης Οικονό
μου, επωμίζεται τον άχαρο ρόλο τού έξω άπο τον ’Αγώνα πατριώτη, χω
ρίς το εύκολο έξωράισμα τής λογοτεχνικής προσποίησης. Άς γυρίσουμε 
δμως στά τυπικά τών κειμένων.

Ή Πρώτη έπιστολή έχει χρονολογία 6 Φεβρουάριον 1823 καί 
τόπο εν ’Ελενθερουπόλει. Υποτίθεται δτι γράφεται στήν "Ύδρα, 
γιατί σ’ αύτή πήγε άπο τήν Τεργέστη ό υποτιθέμενος Νέος ’Ιατρός: 
«ίδών αίφνιδίως τον ερχομόν σου άπο τήν ’Ακαδημίαν τού Παρισιού 
εις τήν "Ύδραν» (Άπόκρ., 414· πβ. Πρώτη έπ., 395: «άφ’ ού εύω- 
δόθην εις τά εδώ άπο Τριέστι»). Κανένα έξωτερικό τεκμήριο δέν 
επιτρέπει τήν προσγραφή της σέ κάποιο πρόσωπο. 'Η Δευτέρα 
έπιστολή έχει χρονολογία 15 Νοεμβρίου 1824 καί τόπο Σαλαμίν. 
Καθώς ήδη έπισήμανε ό Μ. Μ. Παπαϊωάννου, ό συντάκτης της 
άφήνει νά φανεί το δνομά του: είναι ό Χριστόδουλος Κονομάτης πού 
μνημονεύει άλλωστε ρητά δτι ό ίδιος έγραψε τήν Πρώτη έπιστολή.

13. Έπιστολαί, σ. 324-325 (Οικονόμου ytà τδν Περδικάρη, «εναν πολυλογάν 
[...] με κάμνει νά συχνοχασμουριοϋμαι»).

14. Έπιστολαί, σ. 365.
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’Έτσι, δεν ύπάρχει καμιά άμφιβολία ώς προς το συγγραφέα αυτών 
των δυο κειμένων. 'Η Άπόκρισις έχει χρονολογία 2 Μαρτίου 1823 
καί τόπο εν ' Υποδουλοπόλει. Κανένα κι εδώ ρητό εξωτερικό τεκμή
ριο ώς προς την προσγραφή της σέ κάποιο πρόσωπο. 'Ο Μ. Μ. Πα- 
παϊωάννου επικαλείται δυο έπιχειρήματα γιά νά άποδώσει την πα- 
τρότητά της στον ’Ιωάννη Οικονόμου.15

Το πρώτο αφορά τήν ομοιότητα του κειμένου αύτοΰ μέ άλλα 
τοϋ Οικονόμου: υποδεικνύει συγκεκριμένα καί μια έκφραση, άλλα 
αυτή συναντιέται καί σέ κείμενα του Κονομάτη. Το δεύτερο έπιχεί- 
ρημα είναι πραγματικού τύπου: ένώ ό Οικονόμου δεν επεξεργάζε
ται έκ τών ύστέρων δσα κείμενα καταχωρίζει στον κώδικα, συμ
βαίνει το αντίθετο μέ τήν ’Απόκριση. Είναι λοιπόν δικό του έργο, 
γι’ αύτό καί παρεμβαίνει στή διατύπωσή του. ’Έτσι, σύμφωνα μέ το 
σχήμα αύτό οί δυο φίλοι καταλήγουν νά γράφουν μια τριλογία: ό 
ένας τους, ό Οικονόμου, γίνεται άποδέκτης σκληρών χαρακτηρισμών 
άπο τον άλλο, τον Κονομάτη, συγκαταλέγεται στούς «άχαρίστους 
υιούς τής μητρός», στούς «τουρκολάτρες».

’Αμέσως μετά τήν ’Απόκριση άκολουθεϊ μιά αχρονολόγητη, 
χωρίς ένδειξη τόπου καί άνυπόγραφη έπιστολή πού άναφέρεται ά- 
κριβώς στήν ’Απόκριση καί συμπληρώνει τις πληροφορίες της. Οί 
έκδοτες αναγράφουν ώς αποδέκτη της τον ’Ιωάννη Οικονόμου, χω
ρίς τοϋτο νά προκύπτει άπο τον κώδικα:16 παράλειψη ϊσως θελημέ- 
νη, άδέξια άπόκρυψη. ’Αποδέκτης, λοιπόν, τής έπιστολής είναι ό 
συντάκτης τής ’Απόκρισης: «ή άπάντησις τήν οποίαν κάμνεις προς 
τον έξοχώτατον αύτάδελφόν σου, είναι ή μετά λόγου κρίοις εις τήν 
σημερινήν κατάστασιν τών πραγμάτων τής μητρός μας Ελλάδος» 
(432). ’Άν, συνεπώς, συγγραφέας τής ’Απόκρισης είναι ό Οικονό
μου, τότε ό άποδέκτης της, δηλαδή ό Κονομάτης, είναι καί ό συν
τάκτης τής έπιστολής, δπως δέχονται οί έκδοτες τοϋ κώδικα. ’Άν 
δμως συντάκτης τής έπιστολής είναι ό Οικονόμου, τότε ό άποδέ
κτης της, ό συγγραφέας τής ’Απόκρισης, δέν είναι άλλος άπο τον

15. Έπιστολαί, σ. ρ'. 'Ο Γιάνης Κορδάτος, 'Ιστορία τής επαρχίας Βόλου 
καί Άγιας, ’Αθήνα 1960, σ. 763, σημ. 1 είχε εικάσει δτι ό Νέος’Ιατρός ήταν ένας 
Πλατυγένης γιατρός άπο τήν Πορταριά τοϋ Πηλίου, μή έ'χοντας βεβαίως έπισημάνει 
το χωρίο τής δεύτερης έπιστολής (σ. 463) στο όποιο ό Κονομάτης αύτοπροσδιορίζεται.

16. Έπιστολαί, σ. 432-433 (409-410 τοϋ κώδικα). Ό Λ. Βρανούσης, ο.π., σ. 
304, άρ. 296 δέν ταυτίζει τον επιστολογράφο. ”Αν πρόκειται γιά τρίτο πρόσωπο, έ
χουμε μιά ένδειξη δτι ό Οικονόμου είχε γνωστοποιήσει τήν ’Απόκρισή του καί μαζί 
μ’ αύτή μάλλον καί τήν πρώτη έπιστολή τοϋ Νέου Ίατροϋ.

18
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Χριστόδουλο Κονομάτη: τότε, αύτός ό τελευταίος έχει γράψει όλη 
την τριλογία, εχει άλλιώς συλλάβει ένα συγγραφικό σχέδιο, μάλιστα 
εχει άνταποκριθεϊ καί στις ύφολογικές άπαιτήσεις τοϋ σχεδίου αυτού, 
δηλαδή στη φραστική διαφοροποίηση των δυο προσώπων πού υπο
τίθεται οτι αλληλογραφούν. Τα επιχειρήματα πού θά στήριζαν τήν 
εκδοχή αύτή δεν είναι συντριπτικά: στο βαθμό όπου υπάρχουν, θά 
έπρεπε να άναζητηθοΰν στο ’ίδιο το περιεχόμενο τής επιστολής.

Πρόκειται, καθώς λέγαμε, γιά ορισμένες συμπληρωματικές πλη
ροφορίες στις άντίστοιχες τής ’Απόκρισης: ό λόγος είναι γιά τρεις 
Μάγνητες πού προσχώρησαν στήν ’Επανάσταση, οί δυο άπό τά 
Κανάλια, ό τρίτος άπο τίς Μηλιές, δηλαδή άπο μιά περιοχή πού, 
μαζί μέ το Τρίκερι, ό συγγραφέας τής ’Απόκρισης θεωρεί ότι μπο
ρεί νά ενσωματωθεί στήν ’Επανάσταση, σέ αντίθεση μέ τήν υπό
λοιπη Θεσσαλία, το Ζαγόρι καί τά Βλαχοχώρια τής Πίνδου. Το 
χωρίο τής ’Απόκρισης στο όποιο άφοροΰν οί πληροφορίες τής επι
στολής είναι προφανώς το άκόλουθο: «Ή Γούρα, το Δομοκόν, ό 
κάμπος τής Θετταλίας, ή επαρχία τού 'Αλμυρού καί Βελεστίνου, 
τής Φαρσάλου, ci περί τον Κίσσαβον κάτοικοι καί οί περί τον ’Ό
λυμπον καί οί Χασιώται καί οί Παραβάσιοι Άσπροποταμΐται καί 
το Μέτζοβον καί το Ζαγόρι καί τά Γρεβενά, όλων έτούτων των ε
παρχιών οί κάτοικοι είναι μέγ’ άχθος άρούρης [...], άχρηστοι είς 
το ύπέρ της έλευθερίας ύπεραγωνιζόμενον γένος» (426). Μοιάζει 
πιθανό ό ’Ιωάννης Οικονόμου άπό τή Λάρισα νά γνωρίζει καλύτε
ρα τά θεσσαλικά πράγματα άπό τον Κονομάτη: ωστόσο, ή επιχει
ρηματολογία αύτή θά μπορούσε νά άντιστραφεΐ. Τότε, συγγραφέας 
τής ’Απόκρισης θά ήταν δ Οικονόμου καί τής έπιστολής ό Κονομά- 
της’ ή διαφορά τού ΰφους φυσική καί όχι έπιζητημένη. Δέν θά ήταν 
επίσης έπιζητημένη ή φράση τής ’Απόκρισης πού κατονομάζει τήν 
πατρίδα τού Νέου ’Ιατρού: «οί πατριώται σου Ζαγορήσιοι». Έτσι 
δέν έχουμε τό σχέδιο μιάς τριλογίας, καταλήγουμε σ’ αύτήν: ή ’Α
πόκριση είναι έ'ργο τού Οικονόμου.

'Η αλληλογραφία, όχι μόνο ανάμεσα στούς δυο φίλους, άλλά καί σέ 
όλον τόν κόσμο πού έρχεται σέ επιστολική έπικοινωνία καί οργανώνεται 
σέ ένα ανθρώπινο δίκτυο, είναι ένας καλός καθρέφτης τής πρόσληψης τών 
ιδεών τού Διαφωτισμού στον φθίνονταν ιη' καί στον άρχόμενο ιθ' αιώνα 
σέ ανθρώπινα καί κοινωνικά περιβάλλοντα πού, άν μάς ήταν ήδη γνωστά, 
παίρνουν έναν άλλο φωτισμό μέσα άπό τή συχνότητα καί τήν, άπροσδό- 
κητη κάποτε, προέλευση τών κειμένων τού κώδικα: πρόκειται γιά έναν
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έλλαδικό Διαφωτισμό καί, συγχρόνως, γιά μια έλλαδική ύπέρβαση της 
γλωσσικής του θεωρίας.17 Δεν μπορούμε, ωστόσο, νά μιλήσουμε γιά ενα 
αύτογενές τοπικό φαινόμενο: πρόκειται γιά δεξιώσεις ιδεών, ακόμη γιά 
διαφοροποιητική δεξίωση ιδεών, όπως συμβαίνει μέ το γλωσσικό καί τις 
άμεσες άναγωγές του στον Χριστόπουλο' πρόκειται, έπίσης γιά δεξιώ
σεις πού παραπέμπουν σέ διαφορετικού τύπου πολιτικές άναφορές, τον 
κόσμο τών φαναριώτικων αυλών καί τον κόσμο πού ζεϊ στη σκιά τού Άλή 
πασά στα Γιάννενα, τού Βελή στη Θεσσαλία. Οι κόσμοι τών λογίων μοιά
ζουν, οχι τά έξουσιαστικά μορφώματα τά όποια ύπηρετοΰν.

Μέσα από δρόμους πού χρειάζεται άκόμη νά διερευνηθοΰν, οί δυο 
φίλοι, ό Κονομάτης καί ό Οικονόμου, γνωρίζουν τούς φιλοσόφους τών 
Φώτων έπιπροσθέτως μπορούν νά βλέπουν τούς αρχαίους φιλοσόφους 
μέσα άπύ τη φιλοσοφία τών Φώτων. 'Ο Οικονόμου βρίσκει εύχερώς τίς 
βολταιρικές καταβολές τού Κονομάτη καί ό δεύτερος μιλώντας γιά τά πά
θη μνημονεύει τον Έλβέτιο,18 χωρίς νά αισθάνεται τήν άνάγκη νά πει 
ποιος ήταν αύτός· λέγει τη λέξη καί ξέρει τί είναι το κοινό καλό, καί ξέ
ρουν άκόμη κι οί δυό τους, μέσα άπό τόν Βενιαμίν τό Λέσβιο, ότι ύπάρ- 
χουν κάποιες ένέργειες ικανές νά εξηγήσουν τίς ροπές τής ψυχής. 'Ωστό
σο, ό Κονομάτης θά βάλει τόν Παράκελσο στά άζήτητα, ένώ μισοαστεΐα 
μισοσοβαρά μοιάζει νά πιστεύει ότι υπάρχει ενα σύνορο ανάμεσα στά πα
ραψυχολογικά φαινόμενα καί στίς προλήψεις.19 "Οπως όλη ή εποχή τών 
Φώτων, πιστεύουν στη δύναμη τής παιδείας μέ τήν όποια μπορεί νά περά
σει κανείς άπό τόν κόσμο τών προλήψεων στον κόσμο τής άλήθειας. Ώ-

17. Προς αύτή τήν κατεύθυνση, Έμμ. I. Μοσχονάς, Βηλαράς, Ψαλίδας, Χρι- 
στόπονλος κ.α. Ή δημοτικιστικη άντίθεση στην Κορσική «μέση όδό», ’Αθήνα 1981, 
ιδίως σ. νζ'-πβ'.

18. ’Επιστολαί, σ. 357-358, 319.
19. Έπιστολαί, σ. 315, πβ. σ. 309 («πανταχηκίνητον»), 329, 330 (Παράκελ- 

σος). Γιά τό πανταχηκίνητο ρευστό, Άντώνης Ν. Άνδριώτης, «Κριτική θεωρία τοϋ 
Βενιαμίν Λεσβίου γιά τό πανταχηκίνητο», Πρακτικά Πανελληνίου Συμποσίου Βενια
μίν Αέσβιος, ’Αθήνα 1985, σ. 243-249' ένδέχεται νά υπάρχει κάποιος μεσμερικός 
άπόηχος (πβ. Έπιστολαί, σ. 309): άπό τή σχετική βιβλιογραφία, Bronislaw Bacz- 
ko, «Lumières et Utopie. Problèmes de recherches», Annales, ESC, 26/1 (1983), 
σ. 355-386 (σ. 377-381). Γιά τήν έπιβίωση τοϋ Παράκελσου στον ιη' αιώνα, ιδίως 
στό πεδίο τής χημείας γιά τήν όποια γίνεται λόγος στήν έπιστολή, Allen G. Debus, 
«The Paracelsians in eighteenth-century France. A Renaissance tradition in 
the Age of the Enlightenment» (= Everett Mendelsohn, ed., Transformation 
and Tradition in the Sciences. Essays in Honor of I. Bernard Cohen, Cam
bridge UP, σ. 113-114) καί γενικότερα γιά τό όλο ζήτημα προσφάτως, Antoine 
Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental, I-II, Paris 1996 (αναθεωρημένη έκδοση).
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στόσο, ή ασφαλής δίοδος δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσα άπο τά σημαινόμενα 
άλλα έξ ’ίσου καί μέσα άπο τά σημαίνοντα: ή καθαρότητα των ιδεών καί ή 
μετάδοση τής γνώσης έ'χουν ώς προϋπόθεση τή χρήση τής φυσικής γλώσ
σας. Θά συναντήσουν τον άντίλογο:20 χωρίς τις ιδέες, ή επιχειρησιακή 
άξια τής φυσικής γλώσσας είναι μηδενική· δεν άρκοΰν οί λέξεις, προέχουν 
τά νοήματα γιά νά γίνουν κατανοητές οί λέξεις, οί λέξεις του κόσμου των 
ιδεών. Αύτά είναι κυρίως τά προβλήματα πού άπασχολοΰν τούς επιστο
λογράφους μας.

’Έλεγα άρχίζοντας ότι ό Οικονόμου καί ό Κονομάτης, μολονότι θέ
λουν νά άνήκουν στο «σύστημα» του Βηλαρα καί μάχονται γι’ αύτό, ω
στόσο δεν μιμούνται τή γραφή του, το τυπικό δηλαδή τής γραμματικής του, 
ούτε τήν ορθογραφία του: ξέρουν ότι ή φυσική γλώσσα έ'χει διαφορετικούς 
τρόπους, αλλιώς διαφορετικά όφη, ενα άπο τά όποια είναι το βηλαρικό- 
άν άγνοοΰν, καί εύλόγως, τον Καταρτζή, γνωρίζουν τή Νεωτερικη Γεω
γραφία καί θεωρούν τή γλώσσα της ώς μιά άπο τις εκδοχές τής φυσικής. 
'Ο Οικονόμου είναι ρητός ώς προς αυτό, όταν, εκθέτοντας στά 1817 τή 
γλωσσική του ’Οδύσσεια στον Κωνσταντά, προσπαθεί νά έκμαιεύσει τή 
γνώμη του γιά το σύστημα τού Βηλαρα, οχι μόνο το ορθογραφικό: «εγώ 
λοιπόν ένοστιμεύθηκα πολλά αύτό το όφος καί προσμένου τήν άπόφασίν 
σου, άν πρέπει νά το μεταχειρισθώ ή οχι, διατ’ όταν ήμουν νήπιος εις τά 
σχολεία μας έμεταχειριζόμουν το τότε όφος τού διδασκάλου μου κυρίου 
Κούμα, επειτα άκολούθησα το εις τήν έδικήν σου Γεωγραφίαν, το όποιον 
προ ολίγου άφήνοντας άρχισα νά μεταχειρισθώ το τού κυρίου Κοραή», 
παρακινημένος μάλιστα άπο τον Κούμα.21 Το κοραϊκό ύφος άνήκει, φυσικά, 
γιά τον Οικονόμου στήν κοινή γλώσσα, όχι στην «ελληνική», γιά τή χρή
ση τής όποιας ώς μέσου επικοινωνίας δέν εχει καμιά αυταπάτη. Τούτο δέν 
εμποδίζει τον ’ίδιο, όπως καί το φίλο του τόν Κονομάτη, νά διασκεδάζουν 
μέ τά «ήτρια» τού Λόγιου Ερμή «οπού διαβάζοντάς τα τινάς, ξερνα. χω
ρίς εμετικόν, άντί νά ΐδεασθεΐ τών πολιτικών».22

Τή θεωρητική άποδοχή τού βηλαρικοΰ συστήματος τή συνοδεύουν 
επιστολικές δοκιμές όπου είναι εμφανής ή μερική έφαρμογή του: τούτο 
συμβαίνει κάθε φορά όπου στήν έ'κφραση προεξάρχουν άφηγηματικά στοι-

20. Έπιστολαί, σ. 267-272 (Νικόλαος τοϋ Λογοθέτου άπο Βοδενά, 1816, προς 
Κονομάτη) : «’Επειδή δέ ό σκοπός της γλώσσης είναι ή κατάληψις καί άπ’ αυτήν ό 
φωτισμός» καί ό φωτισμός έρχεται μέ τίς έπιστήμες, «ποϋ θέ νά εΰρωμεν ήμεϊς λέ
ξεις τοϋ λαοϋ διά νά τάς διδαχθώμεν;» Πβ. σ. 276-277 (Βηλαράς).

21. Έπιστολαί, σ. 299-302 (σ. 302). Δέν υπάρχει άπάντηση τοϋ Κωνσταντά.
22. Έπιστολαί, σ. 338-341 (Κονομάτης).
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χεϊα πού θέλουν νάάναχθοΰν σέ λογοτεχνική κατασκευή, μάλιστα στοιχεία 
αμέσως άναφερόμενα σέ μιά καθημερινότητα πού θέλουν να τήν κάμουν 
παραστατική. Δεν λείπουν οί άναφορές στην αισθητική διάσταση τοϋ λό
γου μέ μεταφορικούς πάντα τρόπους, άλλά γι’ αυτό όχι στερημένους άπύ 
εύκρίνεια καί, κυρίως, άπύ τή συνείδηση δτι έπιζητεΐται μιά νέα «καλλι
λογία». Κι εδώ πάλι τα σημαινόμενα δεν βρίσκουν τά σημαίνοντά τους. 
Τέλος, διαμορφώνουν καί οί δυό τους μιά γλώσσα πού δεν είναι βεβαίως 
ή καθαρή δημοτική τοϋ Βηλαρά, τοϋ Καλαρά καί τοϋ Ψ'αλίδα, αλλά πού 
μετέχει στή δική τους γλώσσα χωρίς να άποσπάται άπύ το τυπικό μιας 
απλής πού είχε ήδη δοκιμαστεί πολύ πριν απ’ δλους αυτούς στο έπιστο- 
λικό, κατά κύριο λόγο, είδος. Μέ τήν πρώτη επιστολή του Νέου Ίατροΰ 
αύτή ή μικτή ώς προς το τυπικό της καί πάντα ζωντανή γλώσσα θά δώσει 
τή θέση της σέ μιάν άλλη, σ’ έκείνη πού επικρατεί στή γραμματεία τοϋ 
’Αγώνα: καθώς έχει παρατηρήσει ό Μ. Μ. Παπαιωάννου,23 ή γλώσσα 
τοϋ Νέου Ίατροΰ γίνεται κοραϊκή, χωρίς πάλι να είναι συνεπώς κοραϊκή. 
'Ο Νέος ’Ιατρός ενσωματώνεται στο κοινό δφος πού γίνεται ό κανόνας 
στά επίσημα κείμενα.

'Η γλώσσα τοϋ Νέου Ίατροΰ ενυπάρχει στήν παλιότερη επιστολο
γραφία του, χωρίς ωστόσο νά τή σφραγίζει: οί αναμορφώσεις έδώ δέν 
χρειάζονται μιά ιδιαίτερη οπτική γωνία, ανήκουν περισσότερο στις δια- 
κριτές εικόνες τοϋ πίνακα κι αν κάτι καθιστά τις εικόνες αυτές δίσημες, αν 
κάτι τις πλησιάζει στο παιχνίδι τών αναμορφώσεων εΐναι ό βαθμός της 
συχνότητάς τους. Στήν ’Απόκριση τοϋ Ιωάννη Οικονόμου ή έμμονή στο 
δοκιμασμένο του ΰφος εΐναι εμφανής: τό ΐδιο ένισχύει καί γιά τή δεύτερη 
επιστολή τοϋ Νέου Ίατροΰ, στά σημεία της μάλιστα έκεΐνα δπου εΐναι 
έκδηλη ή βού?σ)ση νά στηθεί μιά ιστορία μέ «λογοτεχνικές», δπως θά λέ
γαμε, απαιτήσεις. 'Ωστόσο, καί τών δυό τά κείμενα έχουν άποσπαστεΐ 
άπό τή γλώσσα τής φάσης πού έδιναν καί ό ένας καί ό άλλος τή μάχη τους 
γιά τή δημοτική: έχουν τώρα υιοθετήσει τήν κοινή γλώσσα τοΰ γένους 
καί, χωρίς νά τό λένε, ξαναγυρίζουν σέ μιά επίσης παλαιότερη συγγρα
φική δεοντολογία, σύμφωνα μέ τήν όποια ή γλώσσα θά πρέπει νά άντι- 
στοιχεΐ στις απαιτήσεις τοΰ άποδέκτη τοΰ μηνύματος πού έκφέρεται μ’αυ
τή. ’Αλλιώς γιά τά κοινά ζητήματα θά πρέπει νά χρησιμοποιείται ή κοινή 
γλώσσα, ή εθνική.

Τά νέα σημαίνοντα δέν εΐναι πολλά καί οπωσδήποτε λίγα εΐναι εκεί
να πού διευρύνουν τό πεδίο τών σημαινομένων τους, δπως λόγου χάρη ή

23. ’Επιστολαί, σ. ρα'.
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ελευθερία είναι πιά ή «ελευθερία τής πατρίδος», οί 'Έλληνες είναι «εθνι
κοί», τα φώτα τής Ευρώπης διδάσκουν «τρόπους καί μέσα εύσπλαχνικά 
καί φρόνημα» για να εφαρμοστεί «ό πεπολισμένος νόμος τής διοικήσεως 
των Ευρωπαίων ’Εθνών», ή έλληνική άρχαιότητα πού λίγα χρόνια πριν 
έδινε άφορμή νά γίνει συνειδητή ή σημερινή κατάσταση, τώρα γίνεται 
κατορθωτό ιδανικό, οί σημερινοί "Ελληνες απόγονοι τών παλαιών. Ά- 
νασταίνονται τα ονόματα πού τά είχε σκεπάσει ή σιωπή, όχι μόνο οί ’Αρ
χαίοι, αλλά καί ό Ρήγας· ακόμη καί οί χθεσινοί κλέφτες, πρότυπα πολε
μικής αρετής, ανώτεροι άπύ τούς έπιγόνους: «αδελφός έλληνόφρων», ό 
Νέος ’Ιατρός, έξαίρει τις νέες άξιες, τήν «άνδρεία», τήν «απάθεια», δη
λαδή τήν πατριωτική αύτοθυσία, υποτάσσει τά πάθη του σε άλλαάνώτερα, 
τήν άνεση στήν άσκηση του σώματος, έπαναλαμβάνει τούς πολιτικούς 
καί ιδεολογικούς κοινούς τόπους του ’Αγώνα.24 ’Όχι χωρίς άναφορές στον 
πάγιο κόσμο τής θρησκευτικής παράδοσης, μάλιστα στά μεσσιανικά της 
στοιχεία.

Ό παλμός τών κειμένων αύτών θά έμοιαζε παράταιρος, αν ξεχνού
σαμε τή συγκυρία πού τά έχει προκαλέσει: δεν πρόκειται για τήν πρώτη 
έπαναστατική άφύπνιση, τούς τόνους τής οποίας άναπαράγουν, άλλά γιά 
τήν τύχη τής έπανάστασης στή Θεσσαλομαγνησία, στά "Αγραφα, στις 
έπίδικες μέ ένα λόγο περιοχές στά 1823. Καί οί δυό επιστολογράφοι πι
στεύουν στήν άναγκαιότητα τής έπανάστασης στό Πήλιο καί στό Τρίκερι, 
ό Οικονόμου ωστόσο δεν είναι καθόλου αισιόδοξος γιά τήν έπαναστατική 
έτοιμότητα τών περιοχών πάνω άπό τόν Σπερχειό κι οί δυό τους γιά τήν 
Πίνδο. Γιά τόν Κονομάτη ό φίλος του άνήκει σ’ αύτόν τόν άδρανή κόσμο 
πού δεν πιστεύει στήν έπανάσταση, στόν κόσμο τής προσαρμογής πού κι 
οί δυό κατηγορούσαν παλιότερα, όταν μιλούσαν γιά τά πάθη: θά άλλάξει 
γνώμη, όταν ό Οικονόμου τού δώσει τά πειστήρια τής συμμετοχής του 
στόν ’Αγώνα, όταν μάλιστα τόν καλέσει νά γίνει ό Τυρταίος τού ’Αγώνα. 
Θά ήταν εύκολο νά άποδώσει κανείς τις σκληρές αιτιάσεις τού Κονομάτη 
έναντίον τού φίλου του στις άνάγκες τού είδους: ότι δηλαδή χρειάζεται νά 
φτιάξει ενα πρόσωπο πού νά έκφράζει τόν κόσμο τόν όποιο θέλει νά νου
θετήσει καί συγχρόνως νά καυτηριάσει. Νομίζω, ωστόσο, ότι σ’ αύτές τις

24. Γιά τά σημαίνοντα καί τά σημαινόμενα μέ τά όποια θά εκφραστεί αύτή ή 
ιδεολογία, χαρακτηριστικός Κ. Θ. Δημαράς, Ψυχολογικοί παράγοντες τον Είκο- 
οιένα. Λόγος πανηγυρικός, ανάτυπο άπό τό π. Σπονδαι τής Άνωτάτης Σχολής Βιο
μηχανικών Σπουδών, ’Αθήνα 1957■ γιά τήν επιχειρηματολογία στο εξωτερικό, Λου- 
κία Δρούλια, Ή δικαίωση τοϋ ’Αγώνα στά ξενόγλωσσα έλληνικά κείμενα τον 1821, 
ανάτυπο άπό το π. Νέα 'Εστία (Χριστούγεννα 1970), ’Αθήνα 1970.
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αιτιάσεις για αδιαφορία προς τον ’Αγώνα, για έπικριτέα προσαρμογή, 
διολισθαίνει μια άπολύτως προσωπική κλίση του Κονομάτη, μια δυσπι
στία προς το φίλο του πού δεν είναι άλλο άπό τή ανολοκλήρωτη έπιθυμία 
τής ταύτισης μαζί του: οί αιτιάσεις γιά τά εθνικά ζητήματα έχουν το πά- 
ρισό τους σέ κάποιες άλλες παλιότερες αιτιάσεις πού τότε είχαν νά κάμουν 
μέ τά όρια τής φιλίας τοϋ Οικονόμου. Μέ δυο λόγια οί επιστολές τοϋ Νέου 
Ίατροϋ, όσο κι αν θέλουν νά γίνουν υπερατομικά κείμενα, άνακοινώσιμα 
στούς τρίτους όπως τά παλιά τους γράμματα μέ τις δημιουργικές αξιώ
σεις, δέν άποκόβονται άπο το ψυχικό κλίμα αυτής τής φιλίας πού γιά τον 
Κονομάτη έπρεπε νά είναι απόλυτη καί γι’ αύτό υποκείμενη μέσω τής 
υποψίας στη συνεχή επαλήθευση. ’Απαντώντας σέ μιά έπιστολή τοϋ Οι
κονόμου πού εΐναι μιά πικραμένη άναίρεση των αιτιάσεων τοϋ Νέου Ία- 
τροΰ, ό τελευταίος, βέβαιος πιά γιά τίς καλές προθέσεις καί τά έ'ργα τοϋ 
φίλου του, θά ομολογήσει ότι καταλαβαίνει «τά έξω τρομερά πάθη τά ό
ποια δοκιμάζει ό υποβρύχιος Έλλην»: καί βλέποντας τά εσωτερικά πάθη, 
έκεϊνα πού εκφράζει το γράμμα τοϋ φίλου του, θά «δακρύσει» γιά τά 
«ύπεράπειρα δεινά» καί θά «παρηγορηθεΐ» άπο τά «παραμυθητικά φιλο
σοφικά λόγια» του.25 «Υποβρύχιος» καί ό ίδιος κουβαλά αντίστοιχες εμ
πειρίες καί δέχεται ότι καί των δυο ό ρόλος δέν μπορεί παρά νά είναι βοη
θητικός καί έμμεσος: είμαστε μακριά άπο τίς υπεραναπληρώσεις τοϋ Νέου 
Ίατροϋ.

Μέ τίς δυο επιστολές του ό Κονομάτης θέλει νά άναθερμάνει ή νά 
προκαλέσει το επαναστατικό ένδιαφέρον των στρατιωτικών καί κοινοτι
κών παραγόντων στίς έπίδικες περιοχές: χρειάζεται έτσι νά απαντήσει στά 
επιχειρήματα μέ τά όποια δικαιολογοΰσαν τήν άδράνειά τους κι άκόμη νά 
καταγγείλει, μέ επιλεκτικό όμως τρόπο, όσους είχαν συνθηκολογήσει μέ 
τούς Τούρκους, δηλαδή τούς «ραιλήδες». Τά έπιχειρήματα, όσα επικα
λείται γιά νά τά άνατρέψει, είναι τά ίδια μέ έκεϊνα πού αφορούσαν τήν 
ίδια τήν ’Επανάσταση στο ξεκίνημά της καί δέν εντοπίζονται σέ τοπικές 
πραγματικότητες ή ιδιομορφίες πού υπαγόρευαν επαμφοτερίζουσες στά
σεις ή άντίθετες αντιλήψεις ώς πρός το πεδίο τής έξάπλωσής της. Τά επι
χειρήματα αύτά συνοψίζονται ώς έξής: ετεροβαρής στρατιωτική δύναμη, 
καταστροφικές συνέπειες τής έξέγερσης γιά τήν ευημερία τών πληθυσμών 
καί κυρίως «αναρχική» καί χωρίς υποστήριξη άπο τούς εόρωπαίους ήγε- 
μόνες κίνηση' «αναρχική», δηλαδή «κλέφτικη», όπως καί οί παλαιότε- 
ρες άτυχεϊς εξεγέρσεις. Δικαιώνοντας τήν ’Επανάσταση θά άναπτύξει

25. Έπιστολαί, σ. 480-481 (1824).
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τον κοινό τόπο της νομιμότητας, της οποίας καταλύτες ήταν οί ίδιοι οί 
Τούρκοι. Θά προσθέσει, ωστόσο, δτι ή άποδοχή τής δουλείας «δεν είναι 
ίδιον των Ελλήνων» κα'ι δτι ή άποδοχή αυτή είχε προκαλέσει τήν άπορία 
των Ευρωπαίων, στήν ευνομούμενη κοινωνία των οποίων θά φέρει τήν 
Ελλάδα ή Επανάσταση.26

Συγχρόνως άπο τα δυο γραφτά προκύπτει ενα σχήμα ιστορίας καί 
μαζί μ’ αύτό ή ερμηνεία του: ή οθωμανική κατάκτηση ήταν ή άπάντηση 
του άσιατισμοΰ σέ μιά προηγούμενη κατάκτηση, εκείνη του Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου. Ή ερμηνεία αυτή δίνεται μέ παραβολικό τρόπο, μέ τή μορφή 
τής ψεύτικης μητέρας («τής Αίθιοπίσσης, ’Αφρικανής γυναικος») πού 
άποκόβει τούς "Ελληνες άπο τήν άληθινή τους μητέρα, τήν Ελλάδα.27 Ή 
άσιατική άπάντηση συνίσταται, μέ δικά μας λόγια, στήν πολιτισμική άπο- 
διάρθρωση, οχι στήν έξολόθρευση των κατακτημένων, μέσω τής κατα
στροφής τής προγονικής τους παιδείας: «τά σχολεία της ήφάνισα [: τής 
άληθινής μητέρας], τά φιλοσοφικά της βιβλία έ'καυσα, τούς σοφούς της 
άπεδίωξα καί έκυνήγησα, τούς εκλεκτούς μεγαλοπρεπείς ναούς της έτί- 
μησα καί τούς έκαμα ντζιαμιά»· άντίθετα, «σχεδόν έ'δωκα ελευθερίαν των 
τέκνων της νά συζώσιν ώς τά έδικά μου καί νά συγκοινωνοΰσι μ’ αυτά».28 
"Οσοι προσχωρούν σ’ αύτό το σύστημα κατάκτησης είναι ομομήτριοι 
άδελφοί πού άθετοΰν τούς «άλύτους δεσμούς τής φύσεως» καί «τούς νό
μους της», καταστρέφουν τή φιλαλληλία, τήν άγάπη, πού «ό ίδιος ό δη
μιουργός τής φύσεως αύτήν τήν άγάπην τήν έζωγράφισε πραγματικώς 
μέσα εις τήν πλάσιν του καθενός»’ είναι συνεπώς «άσεβεΐς».29 Πρόκειται 
φυσικά γιά δσους δέν προσχωρούν στήν ’Επανάσταση.

Ή κατάκτηση καί ή ’Επανάσταση άνήκουν στο σχέδιο τού Θεού: 
«ήτον προμελέτημένον καί προκηρυγμένον νά γένη κ’ εκείνο καί τούτο, 
ήγουν καί ή πτδίσις καί ή άνάστασις τής δόξης τού γένους μας, κρίμασιν 
οίς οίδε Κύριος»·30 κρίμασι, όχι άμαρτίαις, μέ τή σημασία πού παίρνει ή 
τελευταία λέξη δταν παύει νά ταυτίζεται μέ τήν άπόρριψη τής ένωσης των 
εκκλησιών. ’Έτσι, γιά τή δικαίωση τής ’Επανάστασης επιστρατεύονται 
θεολογικής προέλευσης επιχειρήματα, ή ιστορία άλλιώς έγκλείεται στήν 
προνοιακή της έκδοχή. Δέν πρόκειται μόνο γιά μιά άπάντηση σέ δμοιας 
προέλευσης άντιεπιχειρήματα, τούς κοινούς τόπους γιά τήν υποταγή στο

26. Έπιστολαί, σ. 400.
27. Έπιστολαί, σ. 439.
28. Έπιστολαί, σ. 445.
29. ’Επιστολαί, σ. 440-441.
30. Έπιστολαί, σ. 475-476.
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νόμιμο κύριο, εκείνον πού μέσα άπό άλλους δρόμους, πολίτικου καί όχι 
θρησκευτικού στοχασμού, ό Νέος ’Ιατρός φέρει ώς αύτοαναιρούμενο άπό 
τό ϊδιο του τό σύστημα διακυβέρνησης. Τά επιχειρήματα πού θέλει νά 
ανατρέψει δεν είναι μόνον όσα περιέχονται στην Πατρική Διδασκαλία, 
ούτε όσα θά μπορούσαν νά έ'χουν προκόψει άπό μιά διαφορετική έρμηνεία 
τής ’Αποκάλυψης σχετική μέ τό χρόνο τής Επανάστασης: πρόκειται γιά 
τά έπιχειρήματα εκείνα πού λένε ότι οί κατακτημένοι ζοΰσαν καλά μέ τόν 
κατακτητή τους, ότι ή επανάσταση ήταν έργο τρελών, άναρχο, χωρίς τήν 
υποστήριξη των ισχυρών τού Κόσμου- άκόμη καί γιά τά έπιχειρήματα ε
κείνα πού έλεγαν ότι ή ελευθερία θά έπρεπε νά είναι δοτή. Σέ όσους επι
καλούνταν τέτοιου είδους έπιχειρήματα άπαντά ό Κονομάτης δίνοντας 
πολιτική διάσταση στό λόγο τών Γραφών καί έπικαλούμενος τούς χρη
σμούς πού προσγράφονται στον Μεθόδιο Πατάρων, τών οποίων παρέχει, 
όπως λέγει, μιά δική του έρμηνεία. Μέ άλλα λόγια, ό Κονομάτης πολιτικο
ποιώντας τό θρησκευτικό λόγο έρχεται νά συγκαταλεχθεϊ στή χορεία όσων 
έκφράζουν τή μακρόχρονη λαϊκή ιδεολογία πού άνάγει στό θειο όχι μόνο 
τήν έξήγηση άλλα καί τήν άνατροπή τού κόσμου: πρόκειται στήν περίπτω
σή μας γιά τήν έθνικοποίηση τής θρησκευτικής ταυτότητας καί τήν άπό- 
σπαση άπό τήν παθητική άντίληψη τής λύτρωσης πού έκφράζεται μέ τήν 
άναμονή, μέσω τής ερμηνείας τής ’Αποκάλυψης, τής δοτής έλευθερίας- 
γιατί πλέον σέ όλα «τά κινήματά του [: τό γένος] καί έπιχειρήματά του, ή 
πολιτικά ή πολεμικά ή έμπορικά ή ναυτικά, κεφαλή πρώτη πρέπει νά εί
ναι ή ’Αθήνα, καθότι λέγει 'σύν Άθηνα καί χεΐρα κίνει’».31

Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία αυτή «έν τοΐς έσχάτοις καιροΐς άφ’ οδ οί 
Ίσμαίλϊται ’Αγαρηνοί καθυποτάξωσι τήν Έπτάλοφον καί ολα τά πέριξ, 
μέλλει νά έξουσιάσωσι τόν χριστιανικόν βασιλικόν θρόνον έτη σχεδόν τε
τρακόσια. Έν ύστέροις δέ θέλει διεγερθεΐ ’Έθνος τι Ελληνικόν έπί τάς 
γωνίας τού νότου καθήμενον».32 Γνωρίζοντας ίσως ότι ή άναφορά στούς

31. Έπιστολαί, σ. 450.
32. ’Επιστολαί, σ. 476. Γιά τίς έρμηνεϊες τής ’Αποκάλυψης, Άστέριος ’Αργυ

ρίου, Les exegeses grecques de ΓApocalypse à Vépoque turque (1453-1821), 
Θεσσαλονίκη 1982. Γιά τήν επιχειρηματολογία τοϋ Κύριλλου Λαυριώτη (Πατρέως) 
εναντίον τοϋ Ρήγα καί τής ’Επανάστασης στίς Ηγεμονίες μέσω τής ερμηνείας τής 
’Αποκάλυψης: κυρίως, Κ. Δυοβουνιώτης, «Αί έν τή Ερμηνεία τής Άποκαλύψεως τοϋ 
Κυρίλλου τοϋ Πατρέως θρησκευτικά! γνώμαι καί κρίσεις αύτοΰ περί διαφόρων προ
σώπων», Θεολογία, 24 (1953), 345-358, 504-519, καί 25 (1954), σ. 47-57 (24, σ. 
506-507), σέ συνδυασμό μέ τίς παρατηρήσεις τοϋ Α. ’Αργυρίου, ο.π., σ. 621-631, 
άναφορικά μέ τούς δρους τής εκδήλωσης «τής τοϋ Χριστοΰ Εύδοκίας» καί τή στιγμή 
τής εξέγερσης. ’Εναντίον τής Επανάστασης έπίσης, κατά τή διάρκειά της καί μετά,
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χρησμούς καί όχι άποκλειστικώς στην ’Αποκάλυψη είχε επισύρει την 
κριτική των έρμηνευτών, λόγου χάρη του Γορδίου πού τούς θεωρεί ότι 
είναι «άκαιρες φαντασίες καί ανθρώπων υστερημένων τής θείας έμπνεύ- 
σεως» δταν δεν έχουν γραφεί άπο άγιους,33 τονίζει δτι ό Μεθόδιος είναι 
άγιος («τον όποιον ή Ελλάς πρέπει νά τον έορτάζη λαμπρώς») καί συγ
χρόνως συνεπικαλεΐται καί άλλα κείμενα: «ό φιλελεύθερος αναγνώστης 
άς ΐδη καί τάς προφητείας ’Ιεζεκιήλ καί Δανιήλ καί τάς αποκαλύψεις Ί- 
ωάννου τοΰ Θεολόγου καί Εύαγγελιστοΰ καί τοϋ 'Ιερωνύμου Άγαθαγ- 
γέλου καί τούς χρησμούς Λέοντος τοϋ σοφοϋ».34 "Οσοι δεν προσχωρούν 
στήν ’Επανάσταση («άσεβεϊς, μητροκτόνοι καί μισάδελφοι, τέρατα τής 
άνθρωπότητος») κατηγορούν τούς οπαδούς της δτι είναι «λαοπλάνοι», 
δτι «φρονούν τά μάταια καί ψευδή δόγματα»: ό Κονομάτης θά άντιστρέ- 
ψει τήν κατηγορία τονίζοντας δτι πιστεύουν «δλα τά δόγματα τής ίερας 
πίστεως».35 Είναι ευδιάκριτη ή άναφορά σέ μιά θρησκευτικής προέλευσης 
επιχειρηματολογία έναντίον τής ’Επανάστασης, επιχειρηματολογία δμως 
τής οποίας άναδεικνύει τήν πολιτική δψη.

Έτσι, ή ’Αποκάλυψη καί οί χρησμοί τίθενται στήν υπηρεσία τής ’Ε
πανάστασης, δπως καί άλλοτε είχε συμβεΐ: ωστόσο, αν ή ’Επανάσταση 
είχε προβλεφθεϊ άπο το Θεό, ή πραγματοποίησή της καί ή έκβασή της 
είναι έργο των ανθρώπων κι αυτοί οί τελευταίοι είναι οί "Ελληνες πού 
άποκτοϋν μέ τήν πνευματική προκοπή συνείδηση τώνδρωντής ζωής τους, 
υστέρα άπο αιώνες άμάθειας: «το γένος είχε φωτισθεΐ προ χρόνων άπο τον 
άξιέπαινον καί άείμνηστον Ρήγαν τον Βελεστινλή καί τώρα υστέρα άπο 
τον μακαρίτην [: μακάριο] Κοραήν τον Χίον».36 Γιά τον Κονομάτη αυτοί 
οί "Ελληνες, οί "Ελληνες τής εποχής του, δεν ήταν παρά οί άπόγονοι των

εκφράζεται καί γράφει ό Γεράσιμος Παπαδόπουλος : Γιάνης Κορδάτος, 'Ιστορία τής 
νεότερης 'Ελλάδας, τ. 2, ’Αθήνα 1957, σ. 175-176. Προς τήν άντίθεττ] κατεύθυνση 
ό N. Α. Βέης, Περί τοϋ ιστορημένου χρησμολογίου τής Κρατικής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Βερολίνου (Codex Graecus fol. 62 = 297) καί τοϋ θρύλου τοϋ Μαρμαρωμένου βα
σιλιά, άνάτυπο άπο το π. Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 13 (1936- 
1937), ’Αθήνα 1938, σ. 32με', επισημαίνει μιά μαρτυρία άπο τήν άπέναντι δχθη, 
τήν τουρκική, γιά τήν άπήχηση των χρησμών στή δημιουργία τοϋ έπαναστατικοϋ 
κλίματος: πρόκειται γιά μιά μαρτυρία τοϋ Βαχίτ πασά, διοικητή τής Χίου στά 1822.

33. Άστέριος ’Αργυρίου, «’Αναστάσιος Γόρδιος καί το σύγγραμμά του: Περί 
Μωάμεθ καί έναντίον των Λατίνων», Έπετηρίς 'Εταιρείας Στερεοί),λαδικών Μελε
τών, 2 (1969-1970), 305-324 (σ. 320).

34. Έπιστολαί, σ. 476.
35. Έπιστολαί, σ. 476.
36. Έπιστολαί, σ. 395.
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αρχαίων, το ’ίδιο καί οί τόποι τους: μέ τις αλλεπάλληλες άναφορές στην 
άρχαιότητα καί στους αρχαίους, συγκρατημένες στις παλαιότερες επι
στολές, το πολιτισμικό τοπίο άλλάζει καί μαζί μέ αύτό το ηθικό. Τά μο- 
τίβα της γήρανσης (του οθωμανικού συστήματος), τής λιτότητας καί της 
αθλητικής άσκησης (των Ελλήνων), τής χλιδής (των Τούρκων), κοινοί 
τόποι του Διαφωτισμού παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις ώς προς τον 
τελευταίο, έρχονται νά σηματοδοτήσουν τήν πολιτισμική διχοτομία, τούρ- 
κοι καί έλληνες. Στη δικαίωση τής επανάστασης θά συμφωνήσει, υπερ
θεματίζοντας ή άναλύοντας συστηματικότερα, ό ’Ιωάννης Οικονόμου στην 
’Απόκρισή του, πού άνάμεσα στά άλλα διατυπώνει μέ σαφήνεια τά επιχει
ρήματα των έναντίων: «’Ετούτη ή δουλειά, λέν, είναι κλέφτικη, ετούτη ή 
δουλειά δέν είναι καλή, έτούτη ή δουλειά πώς έχει νά σταθή ; Καί πώς νά 
πολεμήσουν οί Ρωμαίοι μέ τούς Τούρκους οπού δέν είναι γυμνασμένοι εις 
τά πολεμικά; Καί αν πολεμήσουν, λέν, πάλιν οί Τούρκοι έχουν βασίλειον, 
οί Ρωμαίοι μιά χούφτα είναι. ’Όχι, δέν είναι καλή δουλειά, ήμεΐς πρέπει 
νά ύποφέρωμεν τον ζυγόν έως νά μάς τον σηκώση κάμμία άλλη δύναμις».37 
Παρά τις άναφορές του στην άρχαιότητα καί τή χρήση τού ίερογραφικοΰ 
λόγου, ή μετριασμένη του έκφραση μάς φέρνει κοντά σέ ένα κόσμο πραγ- 
ματικότερο, γιά τήν άφύπνιση τού όποιου δέν επιστρατεύονται τά επιχει
ρήματα πού βρίσκει ό Κονομάτης στά χρησμολογικά κείμενα καί στην 
’Αποκάλυψη: «γεννήματα έχιδνών», «τουρκολάτρες», «σύντροφοι των 
τυράννων», «προδότες τής πατρίδος», «δέν είναι σπέρματα Ελλήνων»38 
όσοι δέν επαναστατούν, άλλά δέν χαρακτηρίζονται ώς άσεβεΐς πού δέν θέ
λουν νά καταλάβουν το λόγο τού Θεού’ μέ ένα λόγο ή θρησκευτική διάθεση 
τής έθνικής συνείδησης είναι λιγότερο έντονη. ’Έτσι, όταν άπευθύνεται 
στούς χριστιανούς ήγεμόνες, θά τούς έξηγήσει ότι ή επανάσταση προήλθε 
«άπό τήν βαρβαρικήν διοίκησίν τους [: τών ’Οθωμανών], άπό τά επονεί
διστα βάσανα καί φορολογίας καί άπό τήν άκραν περιφρόνησιν καί άτιμίαν 
μάλλον ή άπό φανητιασμόν».39

Το παιχνίδι τών άναμορφώσεων είναι εύκρινές: σέ μιά άλλη συνάφεια 
ό «φανητιασμύς» θά μπορούσε νά σηματοδοτηθεΐ διαφορετικά, άλλιώς 
νά μεταλλαχθεί στη θρησκευτική διάσταση τής έθνικής ταυτότητας- τά 
«υποβρύχια», όπως τά έλεγε ό Κονομάτης, ρεύματα τής ιστορίας άλλοτε 
νά υποδηλώνονται ώς ενδεχόμενη ιδεολογία καί άλλοτε νά άνάγονται σέ 
ιδεολογία, όπως συμβαίνει λόγου χάρη μέ τήν άνάδειξη σέ εθνικούς συντε

37. Έπιστολαί, σ. 427.
38. Έπιστολαί, σ. 432.
39. Έπιστολαί, σ. 418.
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λεστές των παλαιών άρματολών καί κλεφτών ή μέ τούς αρχαίους Μακεδό- 
νες πού για τον Οικονόμου, όπως γιά τήν τρέχουσα ιστοριογραφία, ση
μαίνουν το τέλος της έλληνικής έλευθερίας,40 ενώ γιά τον Κονομάτη, πού 
κι αυτός θά μοιραζόταν τήν ’ίδια άποψη, ό ’Αλέξανδρος είναι το ευρωπαϊκό 
αντίβαρο στον άσιατισμό. 'Ο κόσμος τών κειμένων αυτών δεν είναι θεατός 
άπό μιά μόνο οπτική γωνία.

40. Έπιστολαί, σ. 421: οί Εύρωπαϊοι «ήξεύρουσιν δτι ένικήθη αύτό τό γένος 
μας άφοϋ έξέπεσε καί δτι ύπεδουλώθη εις τον ζυγόν τών Μακεδόνων, Ρωμαίων καί 
έν έσχάτοις εις τον παρόντα βαρύ ζυγόν καί εις τήν δουλείαν τών υιών ’Ισμαήλ».



CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU

Lecture politique et intérêt pour l’histoire 
dans quelques miscellanées manuscrites grecques 

de Bucarest

Dans sa monographie sur Paparrigopoulos,1 Constantin Th. Dima- 
ras cherche à établir le moment où Vhistoire fait son entrée dans la 
culture de l’Hellénisme moderne. Il nous rappelle que cette disci
pline était absente dans l’enseignement grec pendant l’époque des 
Lumières. Elle n’y est présente que par les historiographes de l’An
tiquité et la lecture des chronographes. Mais l’historiographie est 
enseignée dans des buts linguistiques, afin de cultiver la langue 
classique, à la manière des textes littéraires qui étaient parsemés 
dans les grammaires, qui ne signifiaient pas encore un début de cri
tique littéraire.1 2 Par l’un de ces exposés nuancés et riches en idées 
qui lui étaient propres, C. Th. Dimaras nous fait voir l’évolution de 
l’intérêt des Grecs pour l’histoire, depuis la chute de Constanti
nople jusqu’aux premières formes de l’historisme moderne.

Un exemple intéressant en est la réplique de Néophyte Kavso- 
kalivitis, vers 1784, à Bucarest, lorsque ses élèves lui demandent 
d’analyser le discours funèbre de Lysios. Kavsokalivitis refuse de 
le faire, en leur répondant que ce discours ne peut pas être compris 
sans l’histoire.3 Le tournant de la grammaire vers l’histoire —tel que 
le surprend cet épisode— nous montre les représentants de ces deux 
courants. D’une part, Kavsokalivitis, l’érudit professeur d’ancienne 
mode, pour lequel «la grammaire est le commencement et la fin du 
savoir», d’autre part, ses élèves, désireux de connaître l’histoire.

Au bout de l’évolution esquissée par Dimaras, ce n’est «qu’ 
avec Coray que la mémoire nationale passe au premier plan». L’ap
parition des classiques dans la conscience des Grecs modernes et

1. C. Th. Dimaras, K. Παπαρρηγόπουλος, Ή εποχή του, ή ζωή τον, το έργο 
του (Μορφωτικό "Ιδρυμα ’Εθνικής Τραπέζης), Athènes 1986.

2. Ibidem, ρ. 32 et suiv.
3. Ibidem, ρ. 42.
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l’attraction qu’exerce sur eux la gloire du monde hellénique antique 
marquent un pas décisif. Dès les premières années du XIXe siècle, 
l’histoire devient une pièce importante de l’arsenal de l’Hellénisme, 
au moment où il se prépare à conquérir sa liberté.4

C’est en partant de cette remarque de Const. Dimaras, complé
tée par d’autres sur l’historiographie des deux premières décennies 
du XIXe siècle, qui reflètent le climat créé par les Lumières et la 
Révolution française, que nous avons choisi le thème de cette com
munication. Grâce à quelques miscellanées manuscrites de l’Acadé
mie Roumaine, nous pouvons reconstituer certaines lectures politi
ques de l’époque et leur contribution au développement de l’intérêt 
pour l’histoire contemporaine des intellectuels roumains et grecs. 
Nous nous proposons donc de présenter, dans ce qui suit, la circula
tion de quelques écrits politiques en langue grecque, dans les Pays 
Roumains, afin de mieux comprendre l’élargissement de l’horizon 
intellectuel des Grecs et des Roumains et de leur compréhension 
pour l’histoire.

Les textes que nous avons trouvés pour illustrer cette étape de 
l’historisme en langue grecque de Pays Roumains, sont groupés dans 
trois miscellanées de la Ribliothèque de l’Académie Roumaine5 co
piés dans un but politique utilitaire.6 Il s’agissait de préparer Fopi
nion publique en vue d’une prochaine libération du peuple grec. 
En somme, ce type de miscellanées est envisagé comme un véritable 
«dossier de la question grecque» dans ses rapports avec la politique 
européenne. Il est destiné aux Puissances Européennes, pour les 
renseigner sur la situation des Grecs sous la domination ottomane, 
afin d’attirer l’appui politique pour leur libération.

De manière schématique, on peut dire que les principales ques
tions traitées sont: la situation de FEmpire ottoman, le rôle de la 
Sainte Alliance dans la politique européenne, les relations des Grecs 
avec les Turcs et le caractère légitime de la révolution grecque·, 
ainsi que des notions politiques contemporaines courantes —comme 
Les Droits de l’Homme— dont nous nous occuperons ailleurs. Le

4. Ibidem, p. 43.
5. B.A.R., mss. gr. 720; 805; mss. roum. 322.
6. Ces textes avaient été, pour la plupart, imprimés. Nous ne nous pro

posons donc pas de communiquer des écrits inédits, mais uniquement de con
stater leur circulation dans le milieu roumain.
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texte intitulé Θεωρία τής παρούσης καταστάσεως τής Ευρωπαϊκής Τουρ
κίας, Londres 1821, a le mérite d’introduire dans les Principautés 
Roumaines des idées et des principes économiques encore très nou
veaux.7 On y parle du déclin économique et politique de l’Empire 
ottoman, de sa faiblesse militaire aussi, puisqu’une «petite armée 
russe a réussi à détruire complètement l’armée turque, pendant que 
la flotte anglaise a pu parcourir ΓHellespont, en arrivant jusqu’au 
Sérail, sans se heurter à une résistance. La base même de son système 
politique est détruite et les intérêts de l’Europe chrétienne ne seront 
nullement atteints, sa ruine étant imminente. Les véritables inté
rêts de l’Europe civilisée se rattachent à l’aide qu’elle doit donner 
aux Grecs pour les sauver du joug contre lequel ils se révoltent)).

Ce Regard sur la situation présente de la Turquie européenne 
nous rappelle à plus d’un point le livre de William Eton, le consul 
anglais en Russie et en Turquie, A Survey of the Turkish Empire 
(Londres 1801), dont il semble s’être inspiré, surtout en ce qui con
cerne le déclin du commerce du Levant. Peut-être y a-t-il un rap
port à établir entre notre manuscrit et le cahier écrit de la main 
de G. Praïdis, «Quelques notes tirées de l’ouvrage de William E- 
ton», qui contient différentes notices en français et en grec extraites 
du livre de Eton Tableau historique, politique et moderne de ΐem
pire ottoman, Paris 1801.8 On ne peut avancer qu’une simple hy
pothèse. puisque les mémoires sur la situation en Europe et en Grèce 
sont très nombreux à l’époque de la Guerre pour l’Indépendance, en 
commençant par celui qu’on doit à Ad. Coray9 ou ceux que nous 
trouvons dans les Archives Mavrokordatos. Dans l’historiographie 
roumaine récente, Paul Cornea a découvert les modèle d’une tra
duction roumaine de Costachi Conachi dans La Revue politique de 
ÎEurope en 1825, dont il a identifié l’auteur dans la personne de 
Pierre François d’Herbigny. Ce texte, très bien reçu par les lecteurs 
roumains, traite aussi du caractère irréversible de la décadence ot
tomane, du changement du rapport des forces en Orient, ainsi que 
du nouvel esprit qui, «malgré la farouche opposition de la Sainte

7. B.A.R., mss. gr. 720.
8. 'Ιστορικόν Άρχεΐον ’Αλεξάνδρου Μανροκορδάτον, vol. Ili, éd. Emm. Pro- 

topsaltis, Athènes 1968, p. 28.
9. Ad. Coray, Mémoire sur Vétat actuel de la civilisation dans la Grèce, 

Paris 1803.
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Alliance se faisait jour et régentait les affaires européennes».10 11
Les plus grand ennemi de la révolution grecque, qui contestait 

sa légitimité, en l’assimilant aux mouvements dirigés contre les mo
narques, c’était la Sainte Alliance. Il est intéressant de voir la ma
nière dont était jugée par les contemporains des Pays roumains 
cette entente des monarques contre les peuples.11 «Le système reçu 
par l’Europe vers 1814 et 1815 —affirme l’auteur anonyme— est un 
phénomène inouï dans l’histoire universelle et un lien qui réunit 
tous les royaumes de l’Europe, dans une union de collaboration, sous 
la direction de cinq monarques. C’est pourquoi l’Europe ressemble 
maintenant à une grande famille politique, dont les membres con
stituent un tribunal formé par cinq royaumes: l’Angleterre, la Russie, 
l’Autriche, la France et la Prusse, se garantissant entre eux et qui 
deviennent garants de la paix et des droits de chacun des membres 
de cette famille».12

La manière dont on présente, dans ce texte, la politique de 
chaque Puissance —pas seulement de celles qui forment la Sainte 
Alliance— dénote une bonne connaissance de la diplomatie contem
poraine, ainsi que des aspects politiques, militaires et financiers 
de l’époque. Une attention spéciale est accordée à l’Angleterre, à 
l’alliance de la Prusse avec l’Autriche, à l’intérêt primordial, pour 
l’Europe, d’être en paix avec les États Unis, à la méfiance qu’éveille 
la politique française. On présente la Russie comme étant le cas le 
plus troublant, car «la volonté absolue d’un seul homme décide de 
tout» et le tzar est «fier d’avoir fondé la Sainte Alliance, dont il 
aime être considéré le chef».13

Iacovaki Rizo Neroulo, dont on connaît la brillante carrière 
diplomatique et politique, tant à la Cour moldave, qu’en Valachie, 
ne pouvait pas être absent dans ce manuscrit grec des Principautés. 
D’autant plus, que celui qui en choisit le contenu aime citer et utili
ser des autorités. Il ne manque pas de mentionner, à deux reprises, 
le nom de Rizo Neroulo, auquel on attribue le texte suivant: Έ-

10. P. Cornea, «Lumières roumaines et libéralisme français entre C. Co- 
nachi et Pierre d’Herbigny», Cahiers roum. d’études litt., 1, 1976, p. 1218.

11. A. Otetea, «Sfânta Alian|a si insurectia eteristâ din 1821», Rev. rom. 
de studii internat., Bucarest 1967, p. 155-170.

12. B.A.R., mss. gr. 720, p. 355v.
13. Ibidem.
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πιστολή Γραικόν, προς Γάλλον riva φίλον τον,14, qui est un ardent plai
doyer en faveur de la révolution des Grecs contre le tyran turc: 
«Ποτέ δεν ήμπορεΐς và ύποθέσης, δτι ή εις Μολδαβίαν καί Βλαχίαν άνα- 
φθεϊσα λαμπάς τής άπολυτρώσεως των Γραικών είναι φρυκτωρία, ή οποία 
έ'δωκε το σύνθημα τής ορμής δλου τού ’Έθνους εις το να δράξωνται τα δπλα 
τής έκδικήσεως». Plus loin, il affirme, avec éloquence: «Ti άλλο έθνος 
ήμποροΰσε và άνθέξη εις τόσα έσχατα δείνα [sic] καί τοιαύτην αιχμαλω
σίαν ; μόνον το Γραικικύν ’Έθνος έφύλαξε τήν Γλώσσαν του, τα άρχαΐα ήθη 
του, τον έ'ρωτα τής άρχαιγόνου ’Ελευθερίας του, καί οσάκις έφάνη περιστά
σεις δεξιά εις το và τεινάξη τον ζυγόν άπύ τον τράχηλόν του, τοσάκις ήρπα- 
σε τά όπλα».14 15 Rizo Neroulo y fait une véhémente attaque de la domi
nation ottomane, à laquelle il oppose la culture et la civilisation des 
Grecs. L’appel adressé à l’Europe éclairée nous fait penser à Y Apo
logie de Mœsiodax, puisqu’il y montre à quel point celle-ci peut 
offrir aux Grecs les bienfaits de la civilisation: «Έλπίζοντες εις το 
'Ιερόν καί δίκαιον του επιχειρήματος μας, έλπίζοντες εις τήν Ηρωικήν 
μας άπελπισίαν, εξίσου έλπίζομεν εις τήν φιλανθρωπίαν τής φωτισμένης 
Ευρώπης. 'Όλοι κοινώς τήν έπικαλούμεθα. Οί σοφοί της άς μας διδάξουν, 
θέλομεν άκολουθήσει τάς συμβουλάς των. Οί στρατιωτικοί της άς έλθουν, 
θέλομεν τούς καταστήσει όδυγούς τών 'Ιερών λόχων μας εις το στάδιον τής 
μάχης. Οί Νομικοί της άς μας συντάξουν Νόμους, θέλομεν τούς έκτιμήσει. 
”Εν άπύ τά κάλλιστα καί ένδοξότατα του παρόντος αίώνος άπομνημονεύ- 
ματα, θέλει είναι καί τούτο, δτι καί με τά δπλα της, καί μέ τά φώτα της, 
ή Εύρώπη συνέτρεξεν εις τήν έλευθερίαν τής Ελλάδος».16 17

Une autre autorité en matière d’histoire de la révolution grec
que, que l’auteur du recueil manuscrit ne pouvait pas ignorer, c’est 
Dominique de Pradt. Notre document reproduit un grand frag
ment du dernier livre de cet auteur politique, Ευρώπη καί ’Αμερική 
κατά το έτος 1821,17 dont l’importance pour le Philhellénisme a été 
démontrée par Loukia Droulia.18

Nous avons aussi d’autres échos du succès dont jouissait De

14. B.A.R., mss. gr. 720, f. 244r-248L
15. Ibidem, f. 245v.
16. B.A.R., mss. gr. 720, f. 248U
17. B.A.R., mss. gr. 720, f. 320v-324r.
18. Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la Guerre de 

l’Indépendance Grecque 1821-1833. Répertoire bibliographique, Athènes, 
CRN/FNRS, 1974, p. 28,196. Il s’agit de l’ouvrage intitulé L’Europe et l’Amé
rique en 1821 (Paris 1822).

19
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Pradt parmi les intellectuels grecs, à Pise, comme à Iassy et à Bra
sov. On lit ses livres, qui paraissent presque tous les ans, avec une 
passion explicable. Le ton exalté de cet auteur, qui est un partisan 
enflammé de la cause des Grecs, trouve de fidèles lecteurs dans la 
diaspora hellénique. G. Polychroniadis, dans une lettre à Georges 
Praïdis (Pise, 1822) lui parle du livre de D. de Pradt sur l’Europe et 
l’Amérique en 1821, qui —dit-il— «όμιλεΐ πολλά καί πρωτότυπα καί 
δι’ ημάς». On voit l’intérêt général des Grecs et des philhellènes pour 
cet auteur, du fait que Polychroniadis attend qu’un ami lui copie un 
fragment de ce livre, impatient d’en connaître le contenu. Il mani
feste même une confiance superstitieuse dans les pronostics politi
ques de De Pradt, qui «προφητεύει ότι, έάν έπιμείνομεν, θά νικήσωμεν 
άφεύκτως. Έπεθύμουν νά σας στείλωμεν αντίγραφου όλου τοϋ περί Ελ
λάδος κεφαλαίου, άλλά δεν προφθάνω κατά το παρόν».19

On fait mention de l’intérêt montré par les philhellènes pour 
cet auteur: «Έάν προφθάση ό φίλος μου καί φιλέλλην Γάλλος Έδουάρ- 
δος [Grasset] νά άντιγράψη μέρος αυτών, θέλει σάς τά φέρει ό ’ίδιος...».

Trois mois après le livre cité, G. Polychroniadis en lisait un au
tre, du même auteur, De la Grèce et de ses rapports avec l’Europe, 
dont il écrit, toujours à G. Praïdis: «Έχει πολλά περίεργα πράγματα 
καί τά εκφράζει μέ τον συνηθισμένου έμφατικόν καί πανηγυρικόν του τρό
πον, άποδείχνει δέ ότι ή άνάστασίς μας είναι συμφερώτατη εις την Εύρώ- 
πην καί ότι, έάν. δεν έγίνετο μόνη της ή έπανάστασίς μας, έ'πρεπεν αί Δυ
νάμεις τής Ευρώπης νά την κινήσουν».20

Un passage de ce livre, consacré à l’importance politique de 
l’opinion publique nous prouve la modernité de la pensée de De 
Pradt.21

A Iassy aussi l’intérêt pour De Pradt est manifeste. Anastasios 
Mihail Ghitzas, qui travaille dans l’administration de la typogra
phie grecque de Yernardos, écrit en 1818 une lettre à un collabora
teur ou client, en l’assurant que: «Τά βιβλία όπου σάς έκράτησα είναι 
το εν εκείνο όπου έδιαβάσατε γερμανιστί του Πράδί, το άλλο, τοϋ αύτοΰ 
συγγραφέως: Mémoire sur la Révolution d’Espagne».

19. 'Ιστορικόν Άρχεϊον ’Αλεξάνδρου Μανροκορδάτου, I, éd. Emm. Proto- 
psaltis, Athènes 1963, pp. 136, 137, 194.

20. Ibidem, p. 218.
21. Dominique de Pradt, De la Grèce dans ses rapports avec l’Europe 

Paris 1822, p. ix.
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En ce qui concerne le texte intitulé, Εις το Ευρώπη και ’Αμερική 
κατά το έτος 1821 - έπιγραφόμενον τελευταίου του σύγγραμμα ό Mr de 
Pradt,22 comparé à l’édition française, il laisse voir quelques diffé
rences, c’est-à-dire des omissions dues au traducteur grec. Il est 
clair que celui-ci n’a pas voulu charger son texte de détails qui em
pêchaient de faire ressortir l’argumentation essentielle. Quant aux 
pronostics de De Pradt —dont parlait Polychroniadis, sur les per
spectives des Grecs dans leur Guerre d’indépendance— ils sont visi
blement destinés à encourager les Grecs. A la question «'Οποίον θέ
λει είναι το τέλος των Γραικών αν κινηθώσιν ;», la réponse est: «Tò và 
συστηθή έν τη Έλλάδι μία Δύναμις ’Ισχυρά, το và αύξηνθή ό άριθμός των 
ζώντων μελών τής Εύρωπαϊκής κοινωνίας, το và έκτανθή ό Πολιτισμός, 
ου τούτου τάς Προόδους συμφέρον ήτον τής Ευρώπης và βοηθή ούχί δέ 
το άνάπαλιν, μίαν κατάστασιν, βαρβάρου άδρανείας, οία έστίν ή Τουρκι
κή. Ούδέν ήμΐν το κέρδος άπό τών πενήτων καί οκνηρών)).23

Nous achevons ce bref compte rendu des principaux textes po
litiques manuscrits, reflétant les lectures des Grecs er des Roumains 
des pays roumains, en mentionnant un fragment, intitulé Περί τής 
Σχέσεως τών Γραικών με τούς Τούρκους, άπό εν a Γραικό, signé parX. 
A. Dimokidis.24 Nous nous demandons si l’on peut établir une relation 
entre ce nom et le personnage imaginaire du Ile Dialogue entre deux 
Grecs (Dimokidis et Pantazidis), paru à Paris, en 1821, et réédité 
avec les autres «Πολιτικά φυλλάδια» d’Adamantios Coray, par le 
Centre de Recherches Néohelléniques (Athènes 1983) auquel nous 
devons de si précieuses publications.

Tout en précisant, une fois de plus, que nous avons choisi seu
lement les textes les plus importants pour illustrer l’intérêt pour 
l’histoire contemporaine des intellectuels roumains et grecs pendant 
la Guerre d’indépendance et la décennie suivante,25 tâchons de re
constituer un cadre historiographique de ce recueil. Tout d’abord, 
il faut chercher sa provenance. Selon toutes les apparences, on peut 
la localiser à Brasov. En effet, le papier a dans son filigrane, tantôt

22. D. de Pradt, L’Europe et l’Amérique en 1821, Ile partie, Paris 1822,
p. 166.

23. B.A.R., mss. gr. 720, p. 323v.
24. B.A.R., mss. gr. 720, f. 320v-324L
25. Nous avons l’intention de nous occuper, à l’avenir, des autres textes 

politiques également.
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CRONSTADT 1834, tantôt CORONAR 1840 (les formes allemande et 
latine du nom de la ville de Brasov). Ceci nous permet de ratta
cher ces manuscrits à la puissante émigration intellectuelle de Bra
sov, pendant et après la révolution de 1821. Nous savons quelle était 
l’atmosphère politique de la ville après les événements révolution
naires. «C’est d’ici que partaient —affirme l’historien roumain A. 
D. Xenopoi—un grand nombre de mémoires, de requêtes, de récla
mations, vers la Cour des Tzars surtout, écrits tantôt en grec, par 
le boyard Brâncoveanu, tantôt en français, par le prof. Claude Cou- 
lin, actes qui sont restés enfouis dans les archives de Petersbourg».26

Si l’émigration grecque à Brasov a été si importante, cela s’ex
plique par les conditions spéciales que lui offrait la Compagnie com
merciale de cette ville, l’une des plus riches de la diaspora hellénique 
et la plus liée —en Transylvanie— à la vie publique et culturelle 
des Principautés.

Un second aspect est celui de la circulation de ces textes, qui 
nous semble prouvée aussi par leur présence partielle dans le ma
nuscrit roumain 322 également. L’historien roumain Emil Vîrtosu 
les a utilisés avec succès dans son analyse de l’activité patriotique 
et culturelle des boyards et des intellectuels réfugiés à Brasov.27 
Vîrtosu constate, sur le plan des idées, une évidente pénétration, 
parmi ces intellectuels, des principe du "Contrat social” et de ^'Dé
claration des droits de l’homme”.28 Il souligne aussi «cette influence 
européenne, occidentale, dans le langage presque nouveau, dans le 
lexique et les notions que les boyards réfugiées à Brasov utilisaient 
dans leurs mémoires et manifestes politiques».29

En s’occupant d’une société secrète, fondée à Brasov par N. Va- 
carescu, Gr. Baleanu et Const. Câmpineanu —société qui a joué un 
rôle considérabe dans le développement culturel de la Valachie— 
l’historien roumain souligne Îimportance des traductions roumai
nes de textes grecs que cette société avait initiées. Elles ont été pour 
les progrès de la pensée politique de l’époque un puissant et péné-

26. A. D. Xenopoi, Istoria românilor din Dacia Traiana, Bucarest 1930, 
IX, p. 67.

27. Emil Vîrtosu, 1821. Date si fapte noi, Bucarest 1932, p. 117.
28. Ces principes sont illustrés dans nos miscellanées par les textes que 

nous n’avons pas eu en vue dans la présente communication.
29. E. Vîrtosu, Ibidem.
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trant stimulent. Une pareille traduction, ΐEssai sur le patriotisme, 
de C. Herescul, 1822, dédiée à Nicolae Väcärescu, pourrait être une 
version du Manuel de patriotisme attribué à Nikolaos Skouphos. 
Or, avant Iancu Nicola,30 qui a adapté ce livre, si recherché dans 
le monde grec, aux nécessités politiques de la société roumaine, il y 
aurait eu encore un traducteur roumain, en 1822. A ce sujet, une 
étude comparée s’impose et nous espérons la faire.

Il nous semble que les textes cités, ainsi que tant d’autres en
core peu connus, que renferment les manuscrits de l’Académie Rou
maine, devraient être soigneusement étudiés et publiés. Ils étaient 
lus et copiés pour être diffusés, dans l’espoir de leur utilité pour la 
cause nationale, par les Grecs et les Roumains. La lecture de ces 
écrits politiques a contribué à la pénétration des idées nouvelles, au 
raffermissement de la conscience nationale et à l’intérêt accru pour 
l’histoire contemporaine, celle du Sud-Est Européen en premier lieu.

30. N. Camariano, «Despre un manual de patriotism publicat la Iaçi în 
1829», Revista Isterica Romàna, XIII, fase. IV, 1943, pp. 116-126. Voir aussi 
l’excellente étude de la regretée Despina Katifori, Νικόλαος Σκούφος - Σχεδία
σμα βιογραφίας, Athènes 1990, 103 ρ., dont l’existence m’a été signalée par 
Roxane Argyropoulou.





ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΤΡΟΕΡΑΣ

01 πρώτες εφημερίδες της Έρμούπολης: 
Φιλολογικές καί πολιτικές ανιχνεύσεις

2jtÒ ολιγοσέλιδο, άλλα άξιόλογο μελέτημα του ’Ανδρέα Χούμη γιά τά 
τυπογραφεία καί τίς έφημερίδες τής Έρμούπολης κατά τις πρώτες δεκα
ετίες του νεοελληνικού κράτους ό συγγραφέας, μετά τή συνοπτική αναφο
ρά του στις έφημερίδες του ’Αγώνα, σημειώνει: «Τοιούτου λοιπόν πνεύ
ματος κρατοΰντος έν πάση τή τότε Έλλάδι ήτο δυνατόν νά καθυστερήση 
ή Σύρος, ξενίζουσα έν τή άρτισυστάτω αυτής κοινωνία πολίτας ώς τον 
Γαζήν, τον Βάμβαν, τον Καΐρην, τον Γεννάδιον, τον εισηγητήν τής άλλη- 
λοδιδακτικής μεθόδου Κλεόβουλον, τον Ίωάννην Βοΰρον, τον Φίλιππον 
Ίωάννου, τον Δρόσον Μανσόλαν καί άλλους τοιούτους γίγαντας υιούς με
γάλης μητρός, έκ των περάτων του Ελληνισμού καταφυγόντας εδώ; ’Ή
το δυνατόν ούτοι νά μή έργασθώσι προς ίδρυσιν τυπογραφείου, τού φανού, 
όστις φωτίζων διαλύει τά σκότη τής άμαθείας;»1

Οί προσπάθειες, πράγματι, γιά τήν ίδρυση τυπογραφείου στήν 
Έρμούπολη άρχισαν το 1826,1 2 όταν στή νεοσύστατη πόλη βρίσκον
ταν ό Γεώργιος Γεννάδιος,3 ό Φίλιππος Ίωάννου,4 ό Δρόσος Μανσό-

1. Άνδρ. Κ. Χούμη, Περί τυπογραφίας εν Σύρω (’Απόσπασμα εκ τής από του 
συνοικισμού ιστορίας τής Σύρον), έν Σύρω 1901, σ. 5-6. Άναδημοσιεύθηκε άπό τόν 
Ί. Βλαχογιάννη, Χιακόν ’Αργείον, τ. Ε', ’Αθήνα 1910, σ. 554-567. Συγκεντρωτικό 
κατάλογο των βιβλίων πού τυπώθηκαν στή Σύρο ώς το 1840 βλ. Μάνου Ελευθερίου, 
«Οί πρώτες έκδόσεις στή Σύρα κατά τή δεκαετία 1828-1837 μέσα άπό τή Βιβλιο
γραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα», Συριανά Γράμματα, τ. 1 (1988), 37-47 καί τοϋ ίδιου, 
«Ή εκδοτική τριετία 1838-1840 στή Σύρα μέσα άπό τή Βιβλιογραφία Δ. Σ. Γκίνη - 
Β. Γ. Μέξα», δ.π., σ. 285-296.

2. Χούμη, δ.π., σ. 6. Πρβλ. Ί. Τραυλοϋ - Άγγ. Κόκκου, Έρμούπολη. Ή δη
μιουργία μιας νέας πόλης στή Σύρο στις αρχές τοϋ 19ου αιώνα, ’Αθήνα 1980, σ. 58.

3. Ξεν. Άναστασιάδου, Γεωργίου Γενναδίου, βίος, έργα, επιστολαί, Παρίσι 
1926, σ. 34 καί Άνδρ. Δρακάκη, 'Ιστορία τού οικισμού τής Έρμουπόλεως (Σύρας), 
τ. Β'. Ή Έρμούπολις 1826-1827, ’Αθήνα 1983, σ. 142, σημ. 2.

4. Π. Πατριαρχέα, Φίλιππος Ίωάννου, ό άπό καθέδρας "Ελλην φιλόσοφος τοϋ 
19ου αίώνος. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής ελληνικής φιλοσοφίας, ’Αθήνα 1936, σ. 
12, Δρακάκη, δ.π., σ. 113 καί 114, Θεοδ. Κ. Σπεράντσα, «'Ο Γρηγόριος Κωνσταν- 
τάς ώς Έφορος της Παιδείας εις τάς Κυκλάδας», Έπετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδικών 
Μελετών, 1 (1961), 72-73.
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λας,5 δ Θεόφιλος Καίρης,6 δ Κλεόβουλος,7 δ Γρηγόριος Κωνσταντας,8 
καί άπδ τις αρχές του 1827 δ ’Άνθιμος Γαζής,9 ή πρώτη δμως έκδοση 
πραγματοποιήθηκε το 1828 μέ τη μετάφραση τής «Φαίδρας» του Ρακίνα 
άπδ το Δημήτριο Μουρούζη,10 11 πιθανότατα άπδ τδ τυπογραφείο πού είχε 
έγκαταστήσει στδ νησί δ Σαμιώτης ’Ιωάννης Σφοίνης.11

'Η λειτουργία καί άλλων τυπογραφείων κατά την Καποδιστριακή 
περίοδο —τοϋ Νικολάου Βαρότση (1829), των Ν. Γαβρινοΰ, Συμεών Πε- 
λοποννησίου καί Ί. Γαρουφαλή (1831) καί ή «Ελληνική Τυπογραφία κα- 
τασκευασθεϊσα ύπδ K. Ρ. καί Ν. Γ.»,12 ή παράλληλη ίδρυση σχολείων,13 
άλλα καί οί θεατρικές παραστάσεις άπδ ερασιτεχνικούς ή επαγγελματικούς 
θιάσους τδ 1826, τδ 1829 καί τδ 1830,14 αποκαλύπτουν τά πνευματικά 
ενδιαφέροντα των έποίκων, πού ξεριζωμένοι άπδ κέντρα πολιτισμικών καί 
οικονομικών δραστηριοτήτων —άπδ τη Χίο, τη Σμύρνη, τις Κυδωνιές 
καί τά Ψαρά—■ βρήκαν καταφύγιο στη Σύρο: έ'φερναν μαζί τους «τά ανα
παλλοτρίωτα αισθήματα τής φιλοκαλίας, τά δποϊα διέκρινον τούς κατοί-

5. Δρακάκη, δ.π., σ. 71, 72, 142, 264. Γιά τή συμβολή τοϋ Μανσόλα στήν όνο- 
ματοθεσία της νέας πόλης βλ. καί Τιμ. Δ. Άμπελοί, 'Ιστορία τής νήσον Σύρον άπό 
των αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς, Έρμούπολη 1874, σ. 513-514.

6. Δρακάκη, δ.π., σ. 117. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά γράμματα 
τοϋ Καΐρη άπό τή Σύρο της περιόδου 1825-1827 (Δημ. I. Πολέμη, ’Αλληλογραφία 
Θεοφίλου Καΐρη, Μέρος Πρώτον, τόμος Α', 1814-1829, ’Άνδρος 1994, σ. 64-67, 
74-75).

7. Σπεράντσα, δ.π., σ. 72-73, Δρακάκη, δ.π., σ. 113, 114 καί Λυδίας Παπα- 
δάκη, Ή αλληλοδιδακτική μέθοδος στην ’Ελλάδα τον 19ον αιώνα, ’Αθήνα 1992, σ. 
246-247.

8. Σπεράντσα, δ.π.
9. Ί. Χατζηφώτη, ’Άνθιμος Γαζής (1758-1828). Νέα θεώρηση τής ζωής καί 

τον έργου του με επιλογή κειμένων του και δεκαέξι πίνακες, ’Αθήνα 1969, σ. 98, 
Δρακάκη, δ.π., σ. 115-116.

10. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, '.Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863..., τ. Α' (1800— 
1839), ’Αθήνα 1939, σ. 274, άρ. 1803. Γιά τή δράση καί το λογοτεχνικό έργο τοϋ 
Μουρούζη, βλ. Fl. Marinescu, «Étude généalogique de la famille Mourouzi»> 
Τετράδια Εργασίας τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών ’Ερευνών, 14, ’Αθήνα 1987, 82-84·

11. Έπαμ. I. Σταματιάδου, Σαμιακά, ήτοι ιστορία τής Σάμου άπό τών παναρ
χαίων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς, τ. 4, Σάμος 1891, σ. 553-554 (δπου στοιχεία 
γιά το βίο καί τή δράση του), Χούμη, δ.π., σ. 6 καί 9-10, Τραυλοΰ-Κόκκου, δ.π., σ. 
58-59, Δρακάκη, «Τό ξεκίνημα τοϋ νεοελληνικού θεάτρου (Έρμούπολις - Σύρα 
1826-1861», Δελτίον ιστορικής και ’Εθνολογικής ’Εταιρείας, 22 (1979), 50, σημ. 56.

12. 'Γραυλοϋ-Κόκκου, δ.π., σ. 58.
13. Άμπελα, δ.π., σ. 632-633, Τραυλοΰ-Κόκκου, δ.π., σ. 47-49.
14. Νικ. Λάσκαρη, ’Ιστορία τοϋ νεοελληνικού θεάτρου, τ. Α', ’Αθήνα 1938, σ. 

259-260 καί τ. Β', ’Αθήνα 1939, σ. 106-117 καί κυρίως Δρακάκη, δ.π., σ. 27-50.
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κους των ρηθεισών πόλεων και έτρεφον πάντοτε την γλυκεϊαν έλπίδα νά 
ΐδωσι καί εις την νέαν των πατρίδα άνεγερμένα καταστήματα παιδείας 
καί άνθρωπισμοΰ».15

Στα άμ,έσως επόμενα χρόνια καί ως τις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα, ή Έρμούπολη, πόλος έλξης εμπόρων καί λογιών, άπό τά νη
σιά, κυρίως, τοΰ άνατολικοϋ Αιγαίου καί τις πόλεις τής ’Ιωνίας, άλλα καί 
άπό την ευρύτερη περιοχή τοΰ ελληνικού χώρου, έξελίχθηκε σέ ενα άπό τά 
σημαντικότερα αστικά κέντρα τοΰ νεοσύστατου κράτους.16 Το 1828 αριθ
μούσε 13.805 κατοίκους, πού έ'φτασαν στις 20.000 το 1853, δταν τον ’ίδιο 
χρόνο ή ’Αθήνα είχε μόλις 30.000, ή Πάτρα 16.000 καί ό Πειραιάς 5.400.

'Η εικόνα τής εντυπωσιακής άνάπτυξής της άποτυπώνεται σέ κεί
μενο τοΰ Δημητρίου Βικέλα: «Καθ’ δλην την έ'κτασιν, την οποίαν σήμερον 
κατέχει ή Έρμούπολις, δεν έ'βλεπες ή βράχους γυμνούς. Μόνον εκεί, δπου 
σήμερον επί λιθοστρώτου πλατείας παιανίζει ή μουσική καί σύρουν αί κυ- 
ρίαι τάς μεταξωτάς ουράς των, κήποι τινες καί ολίγα δένδρα έμαρτύρουν 
των πτωχών κατοίκων τήν φιλοπονίαν. "Εν έκκλησίδιον δυτικόν καί τρεις 
ή τέσσαρες άποθήκαι διά τούς ο’ίνους ήσαν τά μόνα έπί τής άκτής κτίρια, 
πλησίον δ’ αύτών έπί τοΰ αίγιαλοΰ είχε νεωστί οίκοδομηθή πενιχρόν κα- 
φενεΐον, χρησιμεΰον καί ώς ξενοδοχείου καί ώς γραφειον καί ώς χρηματι- 
στήριον. ’Ολίγον δέ μακρύτερα, εκεί δπου σήμερον ναυπηγούνται πλοία 
καί ακούεται ό εύρυθμος τής σφύρας κρότος, κατέκειτο τότε, παρά τον 
έρημον αίγιαλόν, σκάφος ναυαγήσαντος πλοίου».17

Οί πολιτισμικές καταβολές των έποίκων καί ή συγκέντρωση στήν 
Έρμούπολη, τόσο κατά τήν Επανάσταση, δσο καί στά πρώτα μετεπα- 
ναστατικά χρόνια, λογιών καθιερωμένων στήν έλληνική συνείδηση ευνόη
σαν τήν πρώιμη πνευματική κίνηση στή νέα πόλη, πού ανεπιφύλακτα θά 
μποροΰσε νά θεωρηθεί τελευταίος προμαχώνας στή φθίνουσα πορεία τοΰ 
νεοελληνικού διαφωτισμού.18 Στις 38 εφημερίδες πού έκδόθηκαν στή Σύρο

15. Βλαχογιάννη, ο.η., σ. 84 (έκθεση τοΰ Λουκά Ράλλη της 10ης Φεβρουάριου 
1834 Περί της συστάσεως των σχολείων τής ' Ερμουπόλεως). Γιά τήν προέλευση των 
προσφύγων καί τήν αναλογία τους στό σύνολο των κατοίκων τής νέας πόλης βλ. Βασ. 
I. Καρδάση, Σύρος, Σταυροδρόμι τής ’Ανατολικής Μεσογείου (1832-1857), ’Αθήνα 
1987, σ. 30.

16. Πίνακα τής προέλευσης του πληθυσμού βλ. Em. Kolodny, «'Ερμούπολις - 
Σύρος. Γέννησις καί έξέλιξις μιας έλληνικής νησιωτικής πόλεως», Έπετηρίς ’Εται
ρείας Κυκλαδικών Μελετών, 8 (1969-1970), 255 καί 268. Πίνακες των πρώτων 
οικιστών δημοσίευσε ό Δρακάκης, δ.π., σ. 200-210.

17. Δημ. Βικέλα, Λουκής Λάρας, ’Αθήνα 1891, σ. 140.
18. Ή παρουσία εκπροσώπων τοΰ Διαφωτισμού στήν 'Ερμούπολη κατά τήν
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άπό το 1828 ώς το 1863 (ένώ την ίδια περίοδο είχαν έκδοθει στήν Πάτρα 
μόνο 26, στο Ναύπλιο 25 καί στον Πειραιά 5)19 —δπως διαπιστώνουμε 
άπο δσες σώθηκαν— συχνές είναι οί άναφορές στον Κοραή, στο Ρήγα, στο 
Μοντεσκιέ, στο Βολταΐρο, στον Μπένθαμ, πού άποσπάσματα άπο κείμενά 
τους δημοσιεύονται. Τά δέκα βιβλιοπωλεία πού λειτούργησαν άπο το 1824 
ώς το 1844 διέθεταν ελληνικά καί ξενόγλωσσα, κυρίως γαλλικά, βιβλία20 
καί τά βιβλιοδετεία διακρίνονταν για την καλαίσθητη έργασία τους.21

'Η ίδρυση το 1833 του, δημοσυντήρητου άρχικά, Γυμνασίου καί 
ή άνάθεση τής διεύθυνσής του στο Νεόφυτο Βάμβα, άλλα καί ή ταυτό
χρονη ίδρυση Φιλολογικού Σπουδαστηρίου μέ την επωνυμία ΓΕλληνικόν

Επανάσταση δεν έμεινε χωρίς άντιδράσεις. ’Ακραία περίπτωση αποτελεί ό λόγος 
τοϋ ’Επισκόπου Ρεθύμνης [: Ίωαννικίου] πού βρισκόταν τότε στή Σύρο, κατά τήν 
κηδεία τοϋ ’Ανθίμου Γαζή: ένώ «όλοι οί έκεϊ "Ελληνες έθρήνησαν τον μακαρίτην 
καί άπέδωκαν είς τήν μνήμην αύτοϋ τόν δίκαιον έπαινον διά τούς κοινωφελεστάτους 
τοϋ άνδρός πόνους [...] μόνος ό άσεβέστατος Ιπίσκοπος έδειξεν άσέβειαν προς τον νε
κρόν. Έπί τής κηδείας αύτοϋ είπε λόγον άλογον, βάσκανον καί άλλότριον τής περι- 
στάσεως [...] διότι ό μακαρίτης ήτον άνήρ πεπαιδευμένος καί ώς τοιοϋτος ήτον, κατά 
τον άλογον λόγον τοϋ βαναύσου επισκόπου, ασεβής καί κακόδοξος», Γενική Έφημε- 
ρ'ις τής 'Ελλάδος, άρ. φ. 96 (22 Δεκ. 1828), όπου άνταπόκριση άπο τή Σύρο, καί Θ. 
Φαρμακίδου, ’Απολογία, ’Αθήνα 1840, σ. 79, σημ. α'. Γιά τόν επίσκοπο Ρεθύμνης 
Ίωαννίκιο (1827-1838) βλ. N. Β. Τωμαδάκη, «Δύο Ίωαννίκιοι μητροπολϊται Ίωαν- 
νίνων, I. ’Ιωάννης Άναστασιάδης ό Λαζαρόπουλος = Ίωαννίκιος ό άπο Ρεθύμνης, 
II. Ό Κρήτης Ίωαννίκιος ό άπο Ίωαννίνων», Μνημοσύνη, 4 (1972-1973), 229-235.

19. Τά στοιχεία άντλησα άπό τύ μελέτημα τοϋ Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος ’Ελ
ληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863 (β' έκδοσις), ’Αθήνα 1967.

20. Χούμη, ο.π., σ. 13. Σέ κατάλογο έπαγγελματιών τής Σύρου τοϋ 1841 περι
λαμβάνονται πέντε βιβλιοπωλεία (Έφημερίς τών ’Αγγελιών και τών Δικαστικών, άρ. 
φ. 52, 1 Ίαν. 1842). ’Αγγελίες γιά τά γαλλικά βιβλία πού έφταναν στήν Έρμούπολη 
δημοσιεύονται στις έφημερίδες τοϋ νησιοΰ. Βλ. Μισοβάρβαρος, άρ. φ. 3 (3 Δεκ. 1837) 
καί κυρίως Μούσα, άρ. φ. 2 (12 Νοεμβρ. 1838), δπου ή είδηση: «Κατ’ αύτάς ήλθον 
έκ Παρισίων νέα Γαλλικά βιβλία, μεταξύ τών οποίων είναι καί διάφορα λεξικά’καί 
μάλιστα το νέον τής Γαλλικής ’Ακαδημίας καί πωλοΰνται μέ μετρίαν τιμήν είς το τυ- 
πογραφεϊον τοϋ κ. Γ. Μελισταγοΰς [...] "Οσοι έκ τών φίλων ή άνταποκριτών μας έπι- 
θυμοΰν Γαλλικά βιβλία, μας γράφουν καί προθύμως θέλομεν τούς τά προμηθεύσει».

21. Χούμη, ο.π., σ. 12-13 καί Εύαγγ. Ρούσσου, ’Από τήν οικονομική δραστη
ριότητα τής Έρμουπόλ,εως στα 1859 (Μια εικόνα τής δυνάμεώς της στήν εκθεση 
τών Α' ’Ολυμπίων), ’Ανάτυπο άπό τήν έφημερίδα Θάρρος, Σύρα 1960, σ. 12, δπου 
ή πληροφορία ότι στήν έκθεση τών ’Ολυμπίων 1859 βραβεύθηκε βιβλιοδεσία τοϋ Πέ
τρου Σαμψωνίδη, πού άπό τήν Τεργέστη είχε έλθει στή Σύρο· το βιβλίο ήταν «χρυσο- 
δεμένον έντέχνως καί ποικιλοτρόπως», παρά το γεγονός όμως δτι ό βιβλιοδέτης «κέ- 
κτηται μεγίστην φιλοκαλίαν, το βιβλίον του άνοιγόμενον δέν μένει, ώς πρέπει άνοι- 
κτόν, άλλα κλείει άφ’ έαυτοΰ».
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Μονσεϊον άποτέλεσαν σταθμό στήν πνευματική ιστορία τής Έρμούπο- 
λης.21“ Στο Γενικόν Σχέόιον τοϋ εν 'Ερμουπόλει Ελληνικόν Γυμνασίου, πού 
συνέταξε ό Βάμβας καί έγκρίθηκε άπό την «Εφορίαν των Εκπαιδευτικών 
καταστημάτων τής κοινότητος Έρμουπόλεως»,22 ιδιαίτερη έμφαση δό
θηκε στή διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων (άνάμεσα στά όποια ή 
γερμανική καί ή γαλλική γλώσσα) καί τών φιλοσοφικών (Εισαγωγή είς 
τήν Φιλοσοφίαν, 'Ιστορία τής άρχαίας Φιλοσοφίας, ’Ηθική Φιλοσοφία 
κ.ά.) καί ή λειτουργία τοϋ καινοτόμου σχολείου άρχισε τον ’Οκτώβριο 
τοϋ 1833 μέ 183 μαθητές (οί 76 χιακής καταγωγής καί 31 σμυρναϊκής).23

Τό 'Ελληνικόν Μονσεϊον ιδρύθηκε μέ πρωτοβουλία ομάδας νέων τής 
Έρμούπολης, άρχισε νά λειτουργεί τον Αύγουστο τοϋ 1833 καί ένα μήνα 
άργότερα είχαν συγκεντρωθεί σ’ αυτό οκτακόσιοι περίπου τόμοι («διαφό
ρων παλαιών καί νέων συγγραφέων συγγράμματα»), γεωγραφικοί πίνα
κες, άγάλματα «καί άλλα τών Μουσών έντρυφήματα». Οί 45 πρώτοι συν
δρομητές του είχαν τή δυνατότητα νά διαβάζουν ελληνικές καί εύρωπαϊκές 
εφημερίδες καί νά «στρέφωνται εις σπουδαίας φιλολογικάς μελέτας καί είς 
συνδιαλέξεις κατά προσδιωρισμένας ώρας, άφορώσας τάς μελέτας των».24 
Τον ’Ιούνιο τοϋ 1834 ό Βάμβας άρχισε νά διδάσκει τρεις φορές τήν εβδο
μάδα μαθήματα φιλοσοφίας, αναλύοντας «το έξοχον καθ’ όλους τούς λόγους 
σύγγραμμα τοϋ περιφήμου Θυρότου, Γάλλου φιλοσόφου καί άξιου φίλου 
τοϋ άοιδίμου Κοραή» καί στο έναρκτήριο μάθημά του «παρευρέθησαν δλαι 
αί άρχαί τής πόλεως καί πάμπολλοι άλλοι έκ τών επισήμων πολιτών».25

21α. ’Ενδεικτική τοϋ πνευματικού κλίματος πού έπικρατοΰσε τήν έποχή αύτή 
στήν Έρμούπολη είναι ή τέλεση μνημοσύνου τοϋ Κοραή στους τρεις μήνες μετά το 
θάνατό του, τον ’Ιούλιο τοϋ 1833, ένώ άνάλογη εκδήλωση δέν είναι γνωστή σέ άλλη 
ελληνική πόλη (βλ. σχετικά Έμμ. Ν. Φραγκίσκου, Τό χρονικό καί τα παρακόλουθα 
τοϋ θανάτου τοϋ Άδαμ. Κοραή, ανάτυπο άπό τόν τόμο Σταθμοί προς τή Νέα ’Ελ
ληνική Κοινωνία, ’Αθήνα 1965, σ. 184 καί 190).

22. Τή σχετική μέ τήν 'ίδρυση καί τή λειτουργία τοϋ Γυμνασίου Σύρου βιβλιο
γραφία βλ. Τραυλοϋ-Κόκκου, ο.π., σ. 49-50, ’Άννας Ματθαίου-Βίκυς Πάτσιου, Ή 
Βιβλιοθήκη τοϋ Γυμνασίου Σύρου, Κατάλογος εντύπων 1526-1920, 'Ερμούπολη Σύ
ρου 1989, σ. 14-16, ’Ενδιαφέρουσες μελέτες για τήν ιστορία τοϋ Γυμνασίου Σύρου 
δημοσιεύονται στο περιοδικό Συριανά Γράμματα (’Αφιέρωμα στά 160 χρόνια άπό τήν 
ίδρυσή του, τεΰχος 21 [’Ιανουάριος 1993], σ. 2-16, 33-44).

23. Ί. Θωμοπούλου, Ή ιστορική πορεία τοϋ Γυμνασίου Σύρου (στο συλλογικό 
έργο Χρονικά τοϋ Γυμνασίου Άρρένων Σύρον), Σύρος 1962, σ. 170-172, οπού κατά
λογος τών μαθητών πού προέρχονταν άπό άλλους τόπους.

24. Βλαχογιάννη, δ.π., σ. 44-45. (’Ανταπόκριση άπό τή Σύρο στήν εφημερίδα 
«’Αθήνα» τοϋ Ναυπλίου [14 Σεπτ. 1833]).

25. Βλαχογιάννη, ο.π., σ. 107 (’Ανταπόκριση άπό τή Σύρο στήν εφημερίδα
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Στις δυο αύτές πνευματικές εστίες προστέθηκαν το 1834 μικρό άρ- 
χαιολογικό Μουσείο, πού ιδρύθηκε άπύ τον ’Ιωάννη Κοκκώνη, «ύποέφο- 
ρο)> αρχαιοτήτων στις Κυκλάδες,26 καί το 1836 ή λέσχη «Έρμης» μέ σκο
πό «νά προμηθεύη εις τούς πεπολιτισμένους άνδρας μίαν καθημερινήν, εύά- 
ρεστον καί ωφέλιμον διασκέδασιν, συνισταμένην είς έμπορικάς πληροφο
ρίας, πολιτικάς ειδήσεις [...] χορούς, καί μουσικάς άρμονίας».27 ’Ακολού
θησαν το 1839 ή «Φιλολογική Λέσχη))28 καί τον ίδιο πιθανότατα χρόνο ή 
Λέσχη 'Ερμουπολιτών, πού τά μέλη της προέρχονταν άπύ τήν άντιχιακή 
μερίδα τής πόλης.29

Παρά το πνευματικό δυναμικό των έποίκων καί τήν οικονομική εύ- 
ρωστία τής Έρμούπολης μόνο μία εφημερίδα είχε έκδοθεϊ ως το 1832: 
ή βραχύβια δίγλωσση 'Ελληνική Μέλισσα - Πabeille Grecque, έβδομα- 
διαία, στο τυπογραφείο τοϋ ’Ιωάννη Σφοίνη, μέ εκδότη τον ίδιο καί συν
τάκτη το Νικόλαο Παπαδούκα, πού είχε καταφύγει στή Σύρο άπύ τή 
Σμύρνη το 1822.30 Κυκλοφόρησε τον ’Ιούνιο τού 1831, δταν στή Σύρο 
είχε ένταθεΐ ή αντιπολίτευση κατά τοϋ Καποδίστρια, ή έκδοσή της όμως 
διακόπηκε στο έκτο φύλλο «διά τάς τότε πολιτικάς περιστάσεις».31 Στο

«Άθηνα», 4 Ίουλ. 1834). Τή φιλία τοϋ Κοραή μέ το Θυρότο [Fr. Thurot] μαρτυρεί 
ή αλληλογραφία των δυο άνδρών των έτών 1799-1830. Βλ. ’Αδαμάντιος Κοραής, 
Αλληλογραφία (’Έκδοση τοϋ 'Ομίλου Μελέτης τοϋ 'Ελληνικοΰ Διαφωτισμού), ’Α
θήνα 1964-1984, δπου δεκαέξι γράμματα τοϋ Κοραή πρός τό Γάλλο φιλόλογο (οί 
παραπομπές στόν τ. Στ' τοϋ έργου, σ. 434). Βιβλίο τοϋ Thurot, La Politique d’A
ristote traduite du grec par M. Thurot, Première partie, Paris 1830, σώζεται 
στή βιβλιοθήκη τοϋ Γυμνασίου Σύρου. Βλ. ’Άννας Ματθαίου-Βίκυς Πάτσιου, δ.π., 
σ. 139, άρ. 419. Βλ. έπίσης Στέφ. Ί. Μακρυμίχαλου, «Ή πνευματική ζωή είς τήν 
Σϋρον κατά το 1834, Έν ανέκδοτον γράμμα τοϋ Νεοφύτου Βάμβα», Έπετηρίς Ε
ταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 2 (1962), 712-719 καί Άθαν. Γλυκοφρύδη-Λεον- 
τσίνη, «Ή δραστηριότητα τοϋ Νεοφύτου Βάμβα στήν Έρμούπολη», Συριανά Γράμ
ματα, 6 (1993), σ. 129-137.

26. Άγγ. Κόκκου, Ή μέριμνα γιά τις άρχαότητες στήν Ελλάδα καί τά πρώ
τα Μουσεία, ’Αθήνα 1977, σ. 150 καί 306.

27. Ό Κανονισμός τής Λέσχης «Ερμής» τής 16ης Ίαν. 1836 δημοσιεύτηκε 
άπό τό Βλαχογιάννη, δ.π., σ. 225-229.

28. Βλαχογιάννη, δ.π., σ. 406-409.
29. Βλαχογιάννη, δ.π., σ. 438-439 καί Καρδάση, δ.π., σ. 38-40 (μέ εύστοχες 

παρατηρήσεις για τήν κοινωνική ζωή στήν Έρμούπολη κατά τήν περίοδο αύτή) καί 
στις σ. 301, σημ. 43, 302, σημ. 47 τή σχετική μέ το «Μουσεϊον» καί τις λέσχες βι
βλιογραφία.

30. Δρακάκη, δ.π., σ. 204.
31. Χούμη, δ.π., σ. 18-19 καί τοϋ ίδιου, «Συριαναί έφημερίδες», περ. Έβδο

μός, έτος Η', 42 (7 Δεκ. 1891), 4. Γιά τήν άντικαποδιστριακή κίνηση στήν Έρ-
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ΐδιο τυπογραφείο τυπώθηκαν επίσης μια Γραμματική τής γαλλικής γλώσ
σας τοΰ Ά. Δαυίδ32 καί ό Πανηγυρικός του Ίσοκράτους μέ σημειώσεις τοΰ 
λογίου τυπογράφου: α’Εξεδόθη έν Σύρα, κατά μήνα Αύγουστον 1832. 'Ο 
Πατριώτης Ί. Σφοίνης».33 Τον ΐδιο χρόνο το τυπογραφείο μεταφέρθηκε 
στή Σάμο «ένεκα των πολιτικών διώξεων».34

Κανένα φύλλο τής 'Ελληνικής Μέλισσας δεν έχει σωθεί καί δέ γνωρί
ζομε ποια στάση τήρησε ή έφημερίδα κατά την άντικαποδιστριακή κίνη
ση στή Σύρο το καλοκαίρι τοΰ 1831, ή διακοπή δμως τής έ'κδοσής της είναι 
πιθανό δτι οφείλεται σέ διαφωνία τοΰ Σφοίνη μέ τον Παπαδούκ«, ό όποιος 
«ήθελε νά μεταβάλη τήν έφημερίδα εις μόνον Γραικικήν» καί διέκοψε τή 
συνεργασία του μέ τον έκδοτη.35

'Έξι χρόνια άργότερα έκδόθηκε, δίγλωσση έπίσης, ή έφημερίδα II 
Misobarbaro - 'Ο Μισοβάρβαρος, ’Εφημερίς φιλολογική και εμπορική 
των Κυκλάδων, πού μόνο τρία φύλλα της (20 ’Οκτωβρίου, 18 Νοεμβρίου 
καί 3 Δεκεμβρίου 1837) σώζονται στήν Μπενάκειο Βιβλιοθήκη. Συντάκτης 
της ό ’Ιταλός Α. Lago-Marsini. Τό πρώτο φύλλο της καλύπτεται από ενα 
μόνο άρθρο γραμμένο σέ παράλληλες στήλες στήν ελληνική καί στήν ιτα
λική γλώσσα, πού άναφέρεται στά πράγματα τής αΐγυπτιοκρατούμενης 
τότε Κρήτης. ’Ανάλογη είναι ή υλη καί τοΰ δεύτερου φύλλου, ενώ στο τρί
το, γραμμένο μόνο στήν ελληνική γλώσσα «δι’ άναγκαίαν απουσίαν τοΰ 
Ίταλοΰ συντάκτου κ. Ά. Λαγομαρσίνου», έκτος από τις ειδήσεις, δημο
σιεύεται έπαινετικό σχόλιο για τή δράση τοΰ «Ελληνικού Μουσείου», 
για τή βιβλιοθήκη του (2.500 τόμων) καί γιά τά μαθήματα 'Ιστορίας άπό 
τό Γ. Σερούιο,35“ Έμπορικοΰ Δικαίου άπό τόν Κ. Πλατύ κ.ά. Δημοσιεύε
ται έπίσης «Είδοποίησις» γιά τήν παραλαβή άπό τό τυπογραφείο τοΰ Γ. 
Μελισταγοΰς «πολλών βιβλίων Γαλλικών καί Λατινικών».36

μούπολη το 1830 καί τό 1831 βλ. Δέσπ. Γεωργοπουλάκη-Λούκου, «Οί ταραχές στή 
Σύρο τόν ’Απρίλιο τοΰ 1830», περ. Μνημών, 6 (1976-1977), 1-15 καί Χρ. Λούκου, 
'Η αντιπολίτευση κατά τον Κυβερνήτη Ίω. Καποδίστρια 1828-1831, ’Αθήνα 1988, 
σ. 54-55, 252-254, 354-358.

32. Γκίνη-Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Α', σ. 323, άρ. 2168.
33. Γκίνη-Μέξα, ο.π., σ. 325, άρ. 2184.
34. Χούμη, «Συριαναί εφημερίδες», ο.π.
35. Βλαχογιάννη, ο.π., τ. Δ', σ. 404, δπου άναφορά τοΰ Σφοίνη πρός τόν Δη

μόσιο Μνήμονα τής 'Ερμούπολης (10 Νοεμ. 1832) σχετική μέ το θέμα.
35α. Γιά τή συμβολή τοΰ Σερουίου στα παιδευτικά ζητήματα τής Σύρου βλ. 

Βασ. Φρ. Τωμαδάκη, Γεώργιος Σερονιος (ή Σέρβιος) 1783-1849, Βίος και εργον, 
’Αθήνα 1977, σ. 33-38.

36. 'Ο Μισοβάρβαρος, 3 (5 Νοεμ. 1838), 2-3.
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Στις 5 Νοεμβρίου 1838 κυκλοφόρησε ή βραχύβια Μοϋσα, 3 ΕφημεοΙς 
Φιλολογίας, ’Επιστημών, "Εμπορίου καί των Ειδήσεων, έκδιδομένη ά
παξ τής εβδομάδος κατά Σάββατον μέ συντάκτη τον 'Υδραίο ’Αθανάσιο 
Τρατάρη, «έκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρη».37 Τά τρία φύλλα 
της πού έκδόθηκαν καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους άπό φιλολογική 
υλη. Στό πρώτο δημοσιεύεται το πολύστροφο ποίημα «'Ο χειμών» του 
δεκαεξάχρονου μαθητή ακόμη στο Γυμνάσιο τής πόλης ’Ιωάννη Καρα- 
σούτσα, πού συνοδεύεται άπύ τή σημείωση: «Καταχωροΰντες το άνωθεν 
ποιημάτιον του πολλά νέου κ. I. Δ. Καρασούτσα, προτρέπομεν αύτόν νά 
ένασχολήται εις το είδος τούτο καί έλπίζομεν δτι θέλει φανή μέ τον καιρόν 
άξιος αθλητής του λαμπρού τής ποιήσεως σταδίου, τού παρέχοντος δόξαν 
άθάνατον».38 'Ένα χρόνο άργότερα ό νεαρός ποιητής το περιέλαβε στή 
συλλογή του Λνρα, με τήν οποία, δπως παρατήρησε ό Κ. Θ. Δημαράς, 
έ'φερνε «κάτι καινούργιο, πραγματική ευαισθησία εμπρός στο φυσικό κό
σμο».39

Στο δεύτερο φύλλο (12 Νοεμ. 1838) δημοσιεύονται «Παροιμίαι. 
Έκ τού αοιδίμου Κοραή» καί ανταπόκριση άπύ τήν ’Αθήνα για τήν ομιλία 
τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στήν Πνύκα προς τούς μαθητές στις 6 Νοεμ. 
1838, μέ το σχόλιο: «Λόγος πολύς γίνεται εις τάς ’Αθήνας περί τούτου, 
το όποιον καθείς διαστρέφει κατά τήν άρέσκειάν του». Σημειώνω άκόμη 
τήν κριτική τής μετάφρασης άπύ το Νικόλαο Σαλτέλη τού μυθιστορήμα
τος τού Le Sage «'Ο χωλός διάβολος», πού επαινείται «διά τό χαρίεν 
ύφος του καί διά τάς άξιολόγους σημειώσεις» τού μεταφραστή.40

’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό τρίτο φύλλο (24 Νοεμβρ. 
1838), πού ή κατάσχεσή του έσήμανε τή διακοπή τής έκδοσης. Κατά τόν 
Άνδρ. Χούμη,41 ή κατάσχεση διατάχθηκε γιά τό άρθρο «Σύντομος βιο

37. Ή οικογένεια Τρατάρη μαρτυρεϊται στήν "Υδρα κατά τά τελευταία χρόνια 
της Τουρκοκρατίας. Τό όνομα ’Αθανάσιος Τρατάρης βρίσκουμε σε έγγραφα των ετών 
1807-1820. Βλ. Άντ. Λιγνού, Άρχεΐον Κοινότητος "Υδρας, τ. Γ', Πειραιεύς 1923, 
σ. 216 καί τ. Στ', Πειραιεύς 1925, σ. 377. Για τόν Πολυμέρη, βλ. ’Αθανασίας Ά- 
βδάλη, «Γεώργιος Πολυμέρης, ένας λόγιος τυπογράφος άπό τήν Ήπειρο (1811;- 
1855;)», Δωδώνη, τ. 21, 1, 1992, 385-413.

38. Ή Μούσα, 1 (5 Νοεμ. 1838), 2-3.
39. Κ. Θ. Δημαρα, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ’Αθήνα 81987, 

σ. 302.
40. Τόν πλήρη τίτλο βλ. Γκίνη-Μέξα, δ.π., τ. Α', σ. 438, άρ. 3013. Γιά την 

άναφορά στό έργο τοϋ Le Sage κατά τήν περίοδο τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
βλ. Κ. Θ. Δημαρα, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ’Αθήνα 1977, σ. 43 καί 425-427.

41. Χούμη, δ.π., σ. 19.
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γραφία τοϋ Μάρκου Βότσαρη», στο όποιο ό ανώνυμος συντάκτης, άφοΰ 
εξαιρεί τή δράση τοϋ Σουλιώτη αγωνιστή, αποδίδει σέ προδοσία την άπο- 
τυχία του στην πολιορκία τής ’Άρτας καί τήν ήττα των Φιλελλήνων στο 
Πέτα. Το άρθρο βέβαια περιέχει άνακρίβειες,42 43 πιθανότερο όμως φαίνεται 
ότι άλλοι λόγοι προκάλεσαν τήν άντίδραση συντηρητικών κύκλων τής πό
λης: σέ άρθρο μέ τίτλο «Φιλοσοφία» έξαίρεται ή σημασία καί ή συμβολή 
στήν επιστήμη των έργων τοϋ Λεϊβνιτίου, τοϋ Βάκωνος, τοϋ Καρτεσίου, 
τοϋ Λωκίου [Locke], τοϋ Βαΰλου [Piere Bayle (1647-1706);] καί στήν 
τελευταία σελίδα, ύπό τόν τίτλο «Ποικίλα» άνθολογοΰνται χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα άπό κείμενα τοϋ Κοραή καί ψήγματα τοϋ εύρωπαϊκοΰ στο- 
χασμοΰ (Βολταίρου, Ρουσώ, Σεγκύρ).48

Τίς πρώτες φιλόδοξες άλλα αποτυχημένες άπόπειρες τών «έφημεριδογρά- 
φων» τής Έρμούπολης διαδέχτηκε ευφορία στο χώρο τοϋ συριανοΰ τύπου. 
Μολονότι άπό τίς δεκαεννέα εφημερίδες πού έκδόθηκαν άπό τό 1837 ως 
τό τέλος τής δεκαετίας τοϋ 1840,44 μόνο τρεις σώθηκαν, κι αυτές οχι χωρίς 
κενά, μπορούμε νά παρακολουθήσομε τά ένδιαφέροντα τοϋ άναγνωστικοΰ 
τους κοινοΰ καί, φυσικά, τά πνευματικά καί οικονομικά επιτεύγματα τής 
αναπτυσσόμενης πόλης. Ενδεικτική τής άποδοχής τών έφημερίδων αυ
τών είναι ή διάρκεια τής έ'κδοσής τους. Ό Έρμης της νήσου Σύρου έκδι- 
δόταν άπό τό 1837 ώς τό 1856 μέ λίγες διακοπές. Ή Έφημερ'ις τών Αγ
γελιών καί τών Δικαστικών άπό τό 1840 ώς τό 1848 καί 'Ο Αίολος, Έ- 
φημερ'ις τών Κυκλάδων άπό τό καλοκαίρι τοϋ 1844 ώς τό 1857.

Ή ΰλη τών τριών έφημερίδων, πού άναφέρθηκαν προηγουμένως, δέν 
περιορίζεται μόνο στά πολιτικά γεγονότα τής Σύρου καί τών άλλων Κυ
κλάδων, οϋτε μόνο σέ ειδήσεις άπό τά συμβαίνοντα στόν ευρύτερο έλλη- 
νικό χώρο. ’Ανταποκρίσεις άπό γαλλικές καί ιταλικές πόλεις (τή Μασσ- 
λία, τό Παρίσι, τή Βενετία, τήν Τεργέστη) μέ τίς όποιες οί συναλλαγές 
τών εμπόρων τής Έρμούπολης ήταν συχνές,45 * αναδημοσιεύσεις άρθρων 
ευρωπαϊκών έφημερίδων, μερικές άπό τίς όποιες έφταναν στή Σύρο καί

42. Για τίς έπιχειρήσεις αύτές βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελ
ληνισμού, τ. 5, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 705-709.

43. Θεωρώ πιθανό δτι πρόκειται για τό Λουδοβίκο-Φίλιππο Segur d’Agues- 
sau (1753-1830), πού είχε έκλεγεϊ άντιπρόσωπος τής Τρίτης Τάξης στή Συνέλευση 
τών Τάξεων καί τό 1803 μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. Τό 1826 έκδόθηκαν τά 
’Απομνημονεύματά του.

44. Χούμη, Περί Τυπογραφίας, σ. 18-20.
45. Γιά τήν εμπορική κίνηση τής 'Ερμούπολης καί ειδικότερα για τίς συναλλα

γές μέ τό έξωτερικό άπό τό 1832 ώς τό 1848 βλ. Καρδάση, δ.π., σ. 41-52 καί 63-70.
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διαβάζονταν στις «λέσχες» τής πόλης, έ'φερναν στό νησί τά ιδεολογικά 
καί τά κοινωνικά ρεύματα τής Δύσης. Ή άπήχηση των ρευμάτων αυτών 
είναι εμφανής κυρίως στά περιοδικά τής δεκαετίας τοΰ 1840, άλλά.ώς ενα 
βαθμό καί στην πολιτική άρθρογραφία καί στά φιλολογικά δημοσιεύματα 
των εφημερίδων τής Έρμούπολης.

Είναι χαρακτηριστικός ό υπότιτλος τοϋ «Ερμή»: «Έφημερίς των 
Κυκλάδων, Εμπορική, Φιλολογική καί Επιστημονική». ’Από το δεύ
τερο φύλλο (11 Δεκ. 1837) δημοσιεύονται σέ συνέχειες —ως τις 9 Άπρ. 
1838— τρία έκτενή άρθρα ανυπόγραφα, πού συντάκτης τους είναι πιθα
νότατα ό Λουκάς Ράλλης, ονοματοθέτης τής Έρμούπολης καί μέλος τής 
συντακτικής επιτροπής τής εφημερίδας: Α' Έρμούπολις· Β' Περί Έρ- 
μουπόλεως· Γ' ’Αρχή καί πρόοδος των εκπαιδευτικών καταστημάτων τής 
Έρμουπόλεως.46 Παρακολουθεϊται συστηματικά καί σχολιάζεται ή πνευ
ματική κίνηση τής πόλης καί δημοσιεύονται οί διαλέξεις πού πραγματο
ποιούνται στο «Μουσεϊον» καί στις λέσχες, άλλά καί άνατυπώνονται άρ- 
κετές σέ αυτοτελή τεύχη. Σέ άρθρο μέ τον τίτλο «Ή φιλομάθεια τών Έρ- 
μουπολιτών» (23 Ίουλ. 1838) τονίζεται ή σημασία τοϋ «Μουσείου» καί 
ή συμβολή του στήν πνευματική άνάπτυξη τής πόλης: «Πόσον εύχάριστον 
είναι τφ οντι εις πάντα φιλόμουσον παρατηρητήν νά συχνάση εις το Μου- 
σεΐον μας έν καιρώ παραδόσεως μαθημάτων !... Ποιαν ιδέαν θέλει συλλά- 
βει διά τούς νέους τής Έρμουπόλεως, όταν ΐδη τούς πλειοτέρους έξ αυτών 
έπασχολοΰντας τον καιρόν των, όχι είς καφενεία, δχι εις παιδιάς, άλλ’ εις 
σπουδαιολογίας, είς διαφόρους συζητήσεις μεταξύ των γινομένας, εις ανα
πτύξεις διαφόρων δικανικών προβλημάτων καί θέσεων, γινομένας άπύ άλ
λους νέους είς ιδιαίτερον οίκημα, είς το όποιον υπάρχει καί "Γυμναστικόν 
Δικαστήριον” (άπύ αυτούς συστημένον), διά νά άποφαίνεται έπάνοηείς τούς 
άναπτυσσομένους ύπέρ καί κατά λόγους είς τοιαύτας θέσεις».

Τέσσερα χρόνια αργότερα το ακροατήριο τού «Μουσείου» είχε μει
ωθεί, όπως συνάγεται άπύ τά δημοσιεύματα τοΰ «Ερμή», ανώνυμα ή 
έπώνυμα. Άπύ τά έπώνυμα κρατώ κείμενο τοϋ Καρασούτσα, τακτι
κού συνεργάτη τών συριανών εφημερίδων, μέ τον τίτλο «Λόγος αύτο- 
σχέδιος άναγνωσθείς έν τώ Μουσείω Έρμουπόλεως κατά τήν 24ην ’Α
πριλίου 1842». Ό νεαρός λόγιος αποδίδει τήν παρακμή του στήν αδια
φορία τής πολιτικής καί πνευματικής ήγεσίας τής πόλης καί αναπολεί 
τήν πρώτη περίοδό του, όταν στο ακροατήριο «διέκρινες καί παίδων μό

46. Τά άρθρα αναδημοσιεύτηκαν άπό τό Βλαχογιάννη, δ.π., τ. Ε', σ. 520-537.
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λις ήβώντων κεφαλάς καί κρανία φαλακρά ύπεργήρων πρεσβυτών».47
’Από τις φιλολογικές συνεργασίες τής έφημερίδας σημειώνω ακόμη 

το ποίημα του Καρασούτσα «Διάλογος έν Ήλυσίοις περί αύτοχθόνων καί 
έτεροχθόνων». 'Η συζήτηση γιά το χαρακτηρισμό του 'Έλληνα πολίτη 
στην Εθνοσυνέλευση —στις 14 Ίανουαρίου 1844— καί ή διάκριση των 
Ελλήνων σέ αύτόχθονες καί έτερόχθονες48 είχε δημιουργήσει βαρύ κλίμα 
στην Έρμούπολη, πού τον πληθυσμό της άποτελοϋσαν κυρίως «έτερό
χθονες». Ή πικρία καί ή άντίδραση των έποίκων εκφράζεται σέ σειρά 
άρθρων στον «Έρμη» τον ’Ιανουάριο καί Φεβρουάριο τού 1844 καί στο 
«Διάλογο» του νεαρού ποιητή, πού δημοσιεύτηκε στο φύλλο άρ. 256 τής 
12ης Φεβρουάριου. Συναντιούνται στον "Αδη ό Κοραής, ό Σωκράτης, ό 
Διογένης καί ό ψυχοπομπός Ερμής, ό όποιος εκείνη τή στιγμή:

επιστρέφει εκ των ζώντων 
τάς ψυχάς τινών κομίζων νεωστί άποθανόντων.

Σέ ερώτηση τού Κοραή «τί νέα εχει» άπύ την Ελλάδα, άπαντά:

II 'Ελλάς σου αν ως τώρα, ήθελες, ώ γέρον, ζήσει 
ουδέ "Ελληνα πολίτην δεν σε ήθελε γνωρίσει,

καί ό διάλογος συνεχίζεται μέ καυστικά ύπονοούμενα εναντίον εκείνων, 
πού

των άγιον ιστών λαβόντες πρόσχημα ψευδές τον ζήλον 
τούς πολίτας νά εγείρουν προσπαθοϋσι κατ’ άλλήλων, 
διαιροϋντες επιβούλως εις αύτόχθονας καί ξένους 
ώς νά μην υπάρχουν όλοι τής αυτής φυλής καί γένους.

Τον ίδιο χρόνο το ποίημα έκδόθηκε σέ καλαίσθητο τεύχος, στο όποιο 
προστίθεται Πρόλογος, πού στρέφεται εναντίον των Πελοποννησίων.49

47. 'Ερμης 2 Μαί'ου 1842. Ή ομιλία τοϋ Καρασούτσα αναδημοσιεύτηκε στην 
’Εφημερίδα τών ’Αγγελιών (9 Μαΐου 1842).

48. Γιά το θέμα βλ. Κ. Θ. Δημαρα, « Τής Μεγάλης τούτης ’Ιδέας». Σχεδίασμα 
φιλολογικό, ’Αθήνα 1970. Ειδικότερα γιά το «Διάλογο» τοϋ Καρασούτσα βλ. ’Ιωάν. 
Δημάκη, Ή πολιτειακή μεταβολή τοϋ 1843 καί το ζήτημα τών αυτοχθόνων καί ετε- 
ροχθόνων, ’Αθήνα 1991, σ. 126-127.

49. Γκίνη-Μέξα, ο.π., τ. Β', σ. 103, άρ. 3969. ’Από τον «Πρόλογο» παραθέτω 
μικρό απόσπασμα: «Άφοΰ ή επανάστασις τοϋ παρελθόντος αίώνος [: 1770] άπέτυ- 
χε ... Κύριος οίδεν αν καί πότε πλέον οί Πελοποννήσιοι ήθελον τολμήσει παρόμοιον ’έρ- 
γον... Άλλ’ δτε μετέπειτα έγεννήθη εις τούς κόλπους τών έτεροχθόνων ή Φιλική Έ-

20
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'Η ’ΕφημερΙς τών ’Αγγελιών καί των Δικαστικών, παρά τον περιορισμέ
νο θεματικά τίτλο της, παρακολουθεί συστηματικά καί προβάλλει την 
πνευματική κίνηση της Έρμούπολης καί δημοσιεύει τακτικά 'ιστορικά 
καί φιλολογικά μελετήματα. Στην εφημερίδα αυτή βρίσκουμε τον ’Ια
νουάριο του 1842 το πρώτο δημοσίευμα του μαθητή άκόμη στο Γυμνάσιο 
τής Σύρου Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη —πατέρα του Άργύρη Έφταλιώ- 
τη— «Όμιλία» κατά τήν επέτειο των «Άποβατηρίων του ’Όθωνος» (’Ι
ανουάριος 1833). 'Η άναφορά του ομιλητή στά παθήματα του Γένους κα
τά τήν Τουρκοκρατία, πού συνεχίζονταν άκόμη σέ εύρύτατες περιοχές του 
παραδοσιακού ελληνικού χώρου, προκάλεσε τή διαμαρτυρία τού Τούρκου 
προξένου στή Σύρο επειδή «έμπεριεΐχε προσβλητικάς τινας κατά των ’Ο
θωμανών φράσεις». 'Η εφημερίδα άντικρούοντάς τον παρατηρούσε ότι 
«ό συγγραφεύς μαθητής έκαμε απλήν τής ίκανότητός του έπίδειξιν καί 
εις τά τής ρητορικής μαθήματά του γύμνασιν».50

Καί γιά νά ξαναγυρίσουμε στον Καρασούτσα: στά φύλλα τής «Έ- 
φημερίδος τών ’Αγγελιών» πού σώζονται, δημοσιεύονται πέντε ποιήματά 
του (Εΐδύλλιον, Άοιδος καί νεανίσκος, 'Ο Ευαγγελισμός τής Ελλάδος, 
Έλεγεΐον, Lord Byron, ποίημα εις γαλλικήν γλώσσαν, καί Ποίημα εις 
τον Μακαριώτατον Πατριάρχην ’Αλεξανδρείας Κύριον 'Ιερόθεον).51

’Εκτός άπό τίς λογοτεχνικές συνεργασίες, τίς κριτικές γιά «νεοφανή» 
βιβλία καί τήν προβολή τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ή «Έφημερίς 
τών ’Αγγελιών» δημοσιεύει τακτικά επιφυλλίδες ή εκτενείς μελέτες σέ 
συνέχειες. ’Αναφέρω γιά παράδειγμα το μελέτημα «Περί τής νήσου Σύ
ρου. 'Ιστορική περίληψις» πού δημοσιεύτηκε ανυπόγραφο άπό τίς 11 Νο
εμβρίου ώς τίς 12 Δεκεμβρίου 1842. Τον ίδιο χρόνο έκδόθηκε σέ τεύχος 
άπό το τυπογραφείο τού Γ. Μελισταγοΰς μέ τον τίτλο «Ιστορική περίληψις 
τής νήσου Σύρου καί τής έν αύτή Έρμουπόλεως» καί μέ το όνομα, τώρα, 
τού συγγραφέα: Παναγιώτης Ζωντανός, γιατρός στήν Έρμούπολη.52

ταιρεία έξυφαίνουσα έν σιωπή τό δίκτυον αυτής έπί πάσαν τήν Μωαμεθανικήν αύτο- 
κρατορίαν ... τότε καί μόλις άναλαβόντες θάρσος οί αρχαίοι έπαναστάται συνεκινδύ- 
νευσαν μετά των λοιπών».

50. ’ΕφημερΙς ’Αγγελιών, φ. 55 (31 Ίαν. 1842). Βλ. καί Κ. Μ. Μιχαηλίδη, 
«Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, ό πατέρας τοϋ Έφταλιώτη (Σελίδες άπό τήν παλιά εκ
παίδευση στή Λέσβο)», Νέα 'Εστία, 49 (1951), 642-656.

51. ’ΕφημερΙς ’Αγγελιών, φ. 93 (3 Μαρτ. 1843), 97 (9 Άπρ. 1843), 112 (23 
Αύγ. 1843), 121 (23 Όκτ. 1843), 123 (4 Νοεμβρ. 1843). 'Ο Ευαγγελισμός τής 
’Ελλάδος τυπώθηκε σέ ιδιαίτερο τεύχος (Γκίνη-Μέξα, ο.π., τ. Β', σ. 88, άρ. 3859).

52. Γκίνη-Μέξα, ο.π., σ. 57, άρ. 3634. Για τον Παν. Ζωντανό βλ. Δρακάκη, 
δ.π., σ. 28.
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'Η θέση των δυο αύτών έφημερίδων άπέναντι στά μεγάλα ζητήματα 
τής χώρας καί τοΰ Ελληνισμού γενικότερα, ή εξάρτησή τους άπό πολι
τικά κόμματα καί οί δεσμοί τους μέ ήγετικές μορφές τής έποχής (τον 
Κωλέτη, το Μαυροκορδάτο, το Δημ. Χρηστίδη κ.ά.) δέν θά έξετασθοΰν 
στην άνακοίνωση αύτή, δεδομένου δτι το σχετικό υλικό έ'χει συγκεντρώσει 
καί έχει άξιοποιήσει κριτικά ό Βασ. Καρδάσης στό βιβλίο του γιά τη Σύ
ρο.53 Θά περιορισθώ μόνο στην απήχηση πού είχαν στην Έρμούπολη τά 
γεγονότα τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

"Οπως σημειώνει ό Τιμ. ’Αμπελας, πού όταν έκδόθηκε ή «Ιστορία» 
του (1874) ζοΰσαν ακόμη άρκετοί πρωταγωνιστές των σχετικών έκδηλώ- 
σεων στή Σύρο, «σπουδαΐον πολιτικόν γεγονός [κατά τη δημαρχία τοΰ 
Ί. Λ. Ράλλη] ήν ή μεταβολή τής Γ' Σεπτεμβρίου, δτε ή πρόμαχος των 
συνταγματικών ελευθεριών Έρμούπολις έσπευσε μεταξύ τών πρώτων 
Έλληνίδων πόλεων ν’ άσπασθή την έπελθοϋσαν πολιτικήν μεταβολήν».54 
Καί άλλου: «Ή Έρμούπολις κατά τά έτη ταΰτα [1841-1843] ήγωνίσθη 
καί διά τής δημοσιογραφίας υπέρ τών συνταγματικών ελευθεριών καί κατά 
τάς παραμονάς τής Γ' Σεπτεμβρίου 1843 τά δημοσιογραφικά αυτής φύλ
λα, εις ά προσετέθη καί έκτον, ό "Αίολος” έπέδρασαν ούκ ολίγον εις τήν 
μόρφωσιν τοΰ κοινοΰ φρονήματος».55

Ή αναδίφηση τών συριανών έφημερίδων τής περιόδου έπιβεβαιώνει 
τήν πληροφορία τοΰ Άμπελά: τό γεγονός άνήγγειλαν μέ έκτακτα παραρ
τήματα ό «Ερμής» στις 6 Σεπτεμβρίου καί ή «Έφημερίς τών ’Αγγε
λιών» χωρίς ήμερομηνία καί έπί αρκετές έβδομάδες δημοσίευαν, έκτος 
άπό τά άρθρα πού έξήραν τή σημασία του, τά κείμενα τών προκηρύξεων 
καί τών ψηφισμάτων, περιγραφές τών πανηγυρισμών στά νησιά καί άν- 
ταποκρίσεις άπό τήν ’Αθήνα.

Στις 25 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε στόν «Ερμή» γράμμα τοΰ Μα- 
κρυγιάννη προς δυό έξέχοντες Συριανούς, τόν Τζαννετάκη (ίσως τόν Τζαν- 
νή Βοΰρο) καί τό Νικόλαο Γιαϊτζή, γνωστό καί άπό τήν ένεργό συμμετο
χή του .στήν άντικαποδιστριακή κίνηση στή Σύρο. Τό γράμμα άρχίζει 
μέ τή φράση: «Τό δώρον οπού μας έδωσεν ό Θεός! Ό Θεός έκαμεν ώς

53. Βλ. Καρδάση, ο.π., σ. 33-38 καί τις σχετικές παραπομπές σ. 299-301.
54. Άμπελοί, δ.π., σ. 665-666.
55. "Ο.π., σ. 660. ’Εκτός άπό τόν «'Ερμή» καί τήν «’Εφημερίδα τών ’Αγγε

λιών» στή διετία 1841-1843 έκδίδονταν οί εφημερίδες Σάλπιγξ τής Ελευθερίας 
(1841), 'Ερμούπολ.ις καί Σωκράτης (1842) καί ή Συνταγματική (1843), πού, σήμε
ρα, όσο γνωρίζω κανένα φύλλο τους δέν σώζεται. Σημειώνω ακόμη τή Σεπτεμβρια
νή, πού έκδόθηκε τό 1845 (βλ. Χούμη, δ.π., σ. 19-20). 'Ο Αίολος έκδόθηκε το καλο
καίρι τοΰ 1844.
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Θεός, διά νά μάς γλυτώση άπό τούς ίδιοτελεϊς καί άπό τις κακές άβδέλες, 
οπού μάς ροφοΰσαν τά αίματά μας καί διά νά μάς βυζαίνουν τά αίματά 
μας έκρυβαν τήν αλήθειαν εις τον βασιλέα καί γενικώς εις την πατρίδα, 
καί ενεργούσαν τά κακά των θελήματα, καί ποτέ δέν άφηναν νά μάθουν 
τήν άλήθειαν, ούτε ό βασιλεύς ούτε ή πατρίς»- καί τελειώνει: «Σάς πα
ρακαλώ, άδελφοί μου, το παρόν νά το διαβάσητε παρουσία [sic], δπου ά- 
νήκει εις τούς άνθρώπους».56

'Ο Αϊολος, κυρίως πολιτική καί είδησεογραφική έβδομαδιαία έφη- 
μερίδα, έκδόθηκε τον ’Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 1844, αν λάβουμε ύπ’ 
οψη δτι το πρώτο άπο τά σωζόμενα φύλλα της (άρ. 20) έ'χει ήμερομηνία 
30 Δεκεμβρίου 1844. ’Από το φύλλο αυτό άρχίζει ή προδημοσίευση σέ 
συνέχειες μετάφρασης άπο το πολύτομο μυθιστόρημα του Ευγενίου Σίου 
(Eugène Sue) «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», πού οί πρώτοι τόμοι του, 
σέ μετάφραση Γεωργίου Ροδοκανάκη, έκδόθηκαν στή Σμύρνη τον επό
μενο χρόνο.57 Άπο τά φιλολογικά περιεχόμενα του «Αιόλου» σημειώνω 
τη μελέτη του Καρόλου Λεβέκου (Charles Léveque, 1818-1900) Περί 
Πανεπιστημίου, πού δημοσιεύτηκε έπίσης σέ συνέχειες άπο τίς 20 Δε
κεμβρίου 1847 ώς τίς 21 Φεβρουάριου 1848. Ό Γάλλος ελληνιστής, πού 
το δνομά του βρίσκουμε μόνο στην τελευταία συνέχεια, άναφέρεται συνο
πτικά, άλλά μέ εύστοχες επισημάνσεις, στην πορεία τής έλληνικής παι
δείας άπο το 18ο αιώνα ώς τήν 'ίδρυση τού Πανεπιστημίου Αθηνών, πού 
τονίζει τη σημασία του γιά τον πνευματικό βίο καί γενικότερα γιά τήν 
πολιτιστική άναγέννηση του Ελληνισμού.

'Ο φιλογαλλικός προσανατολισμός τής έφημερίδας διαφαίνεται άπό 
τήν είδησεογραφία της καί άπό τήν τακτική δημοσίευση άρθρων καί σχο
λίων γαλλικών έφημερίδων, ιδίως τού «Σεμαφόρου» (Semaphore) τής 
Μασσαλίας. Άπό τίς ευρωπαϊκές επαναστάσεις τού 1848 προβάλλεται 
περισσότερο ή γαλλική καί στό φύλλο τής 15ης Μαΐου 1848 δημοσιεύε

56. ’Αναδημοσιεύτηκε άπό τον Ί. Βλαχογιάννη, 'Αργείον τον στρατηγού Μα- 
κρυγιάννη, τ. 1, ’Αθήνα 1907, σ. 351-352. Ό Βλαχογιάννης (σ. 352, σημ. 1) θεω
ρεί πιθανόν δτι ό ένας αποδέκτης τοϋ γράμματος είναι ό Γιαννίτζης, άπό τούς έξέ- 
χοντεςΨαριανούς έποίκους της Σύρου. Πρόκειται όμως άσφαλώς για τό Νικόλαο Γιαϊ- 
τζή (: Γιαγιτζή) άπύ τήν Άμφισσα, πού ήλθε στή Σύρο κατά τή διάρκεια τής ’Επα
νάστασης καί είχε φυλακιστεί τον ’Απρίλιο τοϋ 1830 «ώς στασιάσας» (Άμπελα, 
ό'.π., σ. 619). Τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1843 είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στήν Έρ- 
μούπολη. Σύντομη βιογραφία του βλ. Άμπελα, ό'.π., σ. 671-673, καί κυρίως Τάκη 
Λάππα, Άναγνώστης-Νικόλας Γιαγτζής, Γεωργάκης Παπαηλιόπουλος, Άμφισσα 
1973, σ. 9-30. Γιά τύν Τζαννή Βοΰρο βλ. Άμπελα, ό'.π., σ. 647, σημ. 1.

57. Γκίνη-Μέξα, ό'.π., τ. 2, σ. 133, άρ. 4197.
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ται όλόκλητη ή αγόρευση του Λαμαρτίνου στη Συντακτική Συνέλευση 
στις 4 Μαίου. 'Ο αρχηγός του Γαλλικού κόμματος ’Ιωάννης Κωλέτης 
είναι κατά τον συντάκτη κυρίου άρθρου «Ό άνθρωπος τής Ελλάδος»58 
καί ή υποστήριξή του αποτελεί τη μόνιμη θέση τής έφημερίδας. ’Αντίθετα 
τα άντιοθωνικά κινήματα του 1848 άποδοκιμάζονται καί οί πρωταγωνι
στές του, ιδιαίτερα ό Βελέντζας καί ό Παπακώστας, θεωρούνται ληστές ή 
προδότες.59 60

'Η εικόνα τής εύφορίας στο χώρο του συριανοΰ τύπου κατά τη δεκαετία 
του 1840 δέν θά ήταν πλήρης χωρίς τήν άναφορά σέ δυο περιοδικά τής 
Έρμούπολης, άπό τά άξιολογότερα έλληνικά τής εποχής. Πρόκειται γιά 
τή Μέλισσα των Κυκλάδων, Σύγγραμμα ηθικόν, φιλολογικόν καί πολιτι
κόν, εκδιδόμενον άπαξ τον μηνάς υπό Γεώργιον Πολνμέρη (1844-1846) 
καί γιά τήν ’Αποθήκη των ’Ωφελίμων και Τερπνών γνώσεων, Σύγγραμμα 
περιοδικόν είς χρήσιν όλου τοϋ κόσμου (1847-1848). «Γενικός διευθυν
τής καί εκδότης» τής «’Αποθήκης» ό ’Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος.

Θά ήταν άσφαλώς τολμηρό νά συγκριθοϋν μέ τά δυο περιοδικά τής 
’Αθήνας, πού αρχίζουν τήν έκδοσή τους τήν ’ίδια περίοδο, τήν Ευτέρπη 
(1847-1855) καί τήν Πανδώρα (1850-1872), πού καί μακροβιότερα 
υπήρξαν καί πλουσιότερα σέ συνεργασίες, έκφράζουν δμως άναμφισβή- 
τητα καί ή Μέλισσα καί ή ’Αποθήκη μιά διαφορετική άντίληψη, πού μάς 
παραπέμπει στίς καλύτερες στιγμές τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού. 'Έξι 
χρόνια μετά τή βίαιη διακοπή τής πρώτης του εκδοτικής προσπάθειας 
—τής έφημερίδας «Μοΰσα»80— ό λόγιος τυπογράφος-έκδότης τής «Μέ
λισσας» φιλοδοξεί νά άνασυνδέσει τήν πνευματική ζωή τοϋ καιρού του μέ 
τή φωτισμένη λογιοσύνη τοϋ κοραϊκοϋ κύκλου. ’Ενδεικτικό τής πρόθεσής 
του εΐναι τύ προλογικύ κείμενο τοϋ πρώτου τεύχους τοϋ περιοδικού, μέ 
τον τίτλο: Al άρχαι τοϋ περιοδικού τούτου φύλλου. Προς απαντας τούς 
ομογενείς μου καί τους φίλους των Φώτων.61 Άναφέρεται, μεταξύ άλ
λων, στο χρέος καί στίς ευθύνες τοϋ δημοσιογράφου καί παραθέτει τήν 
άποψη πού διατύπωσε γιά τή δημοσιογραφία «ό έξοχος είς τήν δημοσιό

58. Γιά τήν υποστήριξη τοϋ Γαλλικού κόμματος άπό τον «Αίολο» βλ. Καρδάση, 
ό.π., σ. 330, σημ. 38. Το έγκωμιαστικό άρθρο γιά τον Κωλέτη με τίτλο «'Ο ’Άνθρω
πος της 'Ελλάδος», δημοσιεύτηκε στο φ. 94 της 1ης ’Ιουνίου 1846.

59. Γιά τά κινήματα τοϋ 1848 στην 'Ελλάδα καί τή δράση των πρωταγωνιστών 
τους βλ. Τ. Βουρνα, Το 'Ελληνικό 1848, ’Αθήνα 21983 καί Σπυρ. Μπρέκη, Τά 1848 
στην 'Ελλάδα, ’Αθήνα 1984.

60. Βλ. σ. 202, καί σημ. 37.
61. Μέλισσα, 1 (Δεκ. 1844), 3.
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τητα καί σοφός της νεωτέρας έποχής ’Αδαμάντιος Κοραης». Στο τέλος 
τοΰ ίδιου τεύχους διαβάζουμε «’Αγγελία» του εκδότη: «'Ο θρίαμβος των 
Φώτων καί ιδίως ή κίνησις των πιεστηρίων μου με άναγκάζουν νά επιχει
ρήσω την κατά μήνα εκδοσιν του περιοδικού τούτου φύλλου " 'Η Μέλισ
σα των Κυκλάδων”».

Σέ πέντε άπο τά είκοσιτέσσερα τεύχη τοΰ περιοδικού προβάλλονται 
άποσπάσματα άπο έργα τοΰ Κοραή,62 σε τρία τοΰ Βάμβα,63 σέ ένα τοΰ 
Κούμα.64 Δημοσιεύονται ακόμη σέ συνέχειες ή «Προσφώνησις τοΰ Ί. Ί. 
Ρουσσώ είς την πόλιν τής Γενεύης»65 καί άνυπόγραφη μελέτη μέ τον τίτλο 
«Περίεργοι παρατηρήσεις τοΰ Ί. Ί. Ρουσσώ περί τής έν τή γή διαφοράς 
τοΰ άνθρωπίνου είδους καί περί τινων ζώων πλησιαζόντων εις την κατα
σκευήν τοΰ άνθρώπου».66

Στο κλίμα τοΰ Διαφωτισμοΰ μάς μεταφέρουν επίσης δυο άνυπόγρα- 
φα άρθρα: «Περί έφαρμογής τής κυριαρχίας τοΰ Λογικοΰ είς την κοινω
νίαν των άνθρώπων»67 καί «’Ηθικά καί φιλοσοφικά άγαθά άπο την πρό
οδον των Φώτων έκπηγάσαντα».68

Στά δυο τελευταία τεύχη τοΰ περιοδικοΰ ή άνυπόγραφη «Βιογραφία 
περί 'Ιερεμίου Βένθαμ, θεωρουμένου ως ήθικολόγου καί ώς νομικοΰ (Τε- 
μάχιον έξ ανεκδότου τίνος πραγματείας περί φυσικοΰ δικαίου)» αποκαλύ
πτει συγγραφέα πού γνωρίζει έπαρκώς τη ζωή καί το έργο τοΰ ’Άγγλου 
στοχαστή, στον όποιο «άπέκειτο νά ρίψη ερευνητικόν βλέμμα έπί των θε- 
σμοθεσιών τής πατρίδος του, νά σημειώση τάς έλλείψεις αύτών καί νά θέ
ση τάς βάσεις τής άναθεωρήσεως των νόμων, τήν όποιαν αί κοινωνικαί 
άνάγκαι άπήτουν».69

'Ο έκδοτης καί διευθυντής τής ’Αποθήκης των Τερπνών καί ’Ωφε
λίμων γνώσεων ’Ιάκωβος Πιτζιπίος70 είχε διατελέσει καθηγητής τής γαλ

62. Μέλισσα, 3 (Φεβρ. 1845), σ. 43, 6 (Μάιος 1845), σ. 85, 7 (’Ιούνιος 1845), 
σ. 112, 10 (Σεπτ. 1845), σ. 149-150 καί 152, 14 (Δεκ. 1846), σ. 24.

63. Μέλισσα, 4 (Μάρτ. 1845), σ. 51-52, 11 (Όκτ. 1845), σ. 170-171, 13 
(Ίαν. 1846), σ. 3-6.

64. Μέλισσα, 6 (Μάιος 1845), σ. 83-84.
65. Μέλισσα, 4 (Μάρτ. 1845), σ. 52-55 καί 5 (’Απρ. 1845), σ. 66-69.
66. Μέλισσα, 7 (Ίούν. 1845), σ. 109-111 καί 8 (Ίούλ. 1845), σ. 121-122.
67. Μέλισσα, 4 (Μάρτ. 1845), σ. 55-56 καί 5 (’Απρ. 1845), σ. 71-72.
68. Μέλισσα, 15 (Μάρτ. 1846), σ. 37-39.
69. Μέλισσα, 23 (Νοέμβρ. 1846), σ. 166-168 καί 24 (Δεκ. 1846), σ. 182-184. 

Για τήν παρουσία τοϋ Bentham στή νεοελληνική γραμματεία βλ. Πασχ. Μ. Κι- 
τρομηλίδη, «Jeremy Bentham καί ’Αδαμάντιος Κοραής», Πρακτικά Συνεδρίαν: 
Κοραης καί Χίος, Χίος 11-15 Μαΐου 1983, ’Αθήνα 1984, τ. Α', σ. 285-308.

70. Βιογραφικά στοιχεία καί κριτική άνάλυση τοϋ συγγραφικού έργου τοϋ Πι-
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λικής γλώσσας στη Σύρο άπό το 1838 ώς το 1841 καί κατά τήν περίοδο 
αύτή έκδόθηκαν άπό το τυπογραφείο τοϋ Γεωργίου Πολυμέρη τρία βιβλία 
του: δυο γραμματικές —μια της έλληνικής καί μια τής γαλλικής γλώσ
σας— καί το δίτομο μυθιστόρημά του «Ή ορφανή τής Χίου ή ό θρίαμβος 
τής αρετής».71 Το 1841 άπομακρύνθηκε άπό τη θέση του επειδή «δεν έδω- 
σε δείγματα ίκανότητος καί ήθικής μορφώσεως», κινήθηκε άνάμεσα στήν 
Αθήνα καί στήν Κωνσταντινούπολη καί έξέδωσε το 1844 το βραχύβιο 
περιοδικό ’Ο Φανός τής Μεσογείου (κυκλοφόρησαν μόνο τρία τεύχη του) 
καί τήν επίσης βραχύβια εφημερίδα 'Ο Σωτήρ τοϋ 1845. Το 1847 ξανα- 
γύρισε στή Σύρο καί τον ’Ιούλιο τοϋ χρόνου αύτοΰ κυκλοφόρησε το πρώτο 
τεύχος τής «’Αποθήκης» μέ τον υπότιτλο «Σύγγραμμα περιοδικόν εις 
χρήσιν όλου τοϋ κόσμου».72

Ή δλη του περιοδικού, όπως προαναγγέλλεται στο πρώτο τεύχος, 
θά καλύπτει εύρύ φάσμα γνώσεων: θά περιλαμβάνει ιστορικές διηγήσεις, 
ηθικά διηγήματα, βιογραφίες «τών ένδοξοτέρων άνδρών παλαιών τε καί 
νέων», περιγραφές «τών περιεργοτέρων, σπανιωτέρων ή χρησιμοτέρων 
ζώων, πτηνών, έρπετών, ιχθύων», περιγραφή «τών καθ’ όλα τα μέρη τοϋ 
κόσμου εμπορικών πανηγύρεων» κ.ά.

’Εντούτοις, έκτος άπό σπάνιες περιπτώσεις, τά άρθρα καί οί μελέτες 
πού δημοσιεύθηκαν στήν «’Αποθήκη» άναφέρονται κυρίως σέ ιστορικά 
καί φιλολογικά θέματα: ό Πιτζιπίος, όπως δηλώνει στο προλογικό του 
άρθρο, είχε καλέσει «ώς συμβοηθούς τοϋ μεγάλου τούτου έργου διαφόρους 
διακεκριμένους επιστήμονας άνδρας έκ τών εντός καί έκτος τοϋ κράτους 
ομογενών, οΐτινες ευχαρίστως άνέλαβον τήν σύνταξιν καί έκλογήν διαφό
ρων ειδικών άρθρων». Στον κατάλογο τών συνεργατών πού δημοσιεύεται 
στο πρώτο τεύχος, έκτος άπό τούς λογιους πού τά όνόματά τους συναντοΰ-

τζιπίου βλ. Δημ. Τζιόβα, ’Ιάκωβος Πιτζιπίος, Ή ορφανή τής Χίου ή ό θρίαμβος 
τής αρετής - Ό Πίθηκος Ξούθ ή τά ήθη τοϋ αίώνος [Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυ
μα Κώστα και Ελένης Ούράνη], ’Αθήνα 1995, σ. 9-86 καί Νάσου Βαγενα, ’Ιάκωβος 
Πιτσιπίος, Ό πίθηκος Ξούθ ή τά ήθη τοϋ αίώνος, ’Αθήνα 1995, σ. 7-27. Μελέτη της 
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Συμβολή στή βιογραφία τοϋ ’Ιακώβου Γ. Πιτσιπιοϋ, μέ 
άναλυτική βιβλιογραφία τών έργων του έχει παραδοθεϊ γιά δημοσίευση στο περιο
δικό Μολνβδοκονδνλοπελεκητής. Τήν εύχαριστώ καί άπό τή θέση αύτή γιά αντί
γραφο της μελέτης πού έθεσε πρόθυμα στή διάθεσή μου.

71. Τούς πλήρεις τίτλους τών βιβλίων αύτών βλ. Δημ. Τζιόβα, ο.π., σ. 87.
72. 'Ο υπότιτλος είναι ένδεικτικός γιά τήν άλλαγή προσανατολισμού τών περιο

δικών τής δεκαετίας τοΰ 1840, πού άπέβλεπαν στή διεύρυνση τοϋ άναγνωστικοϋ τους 
κοινού. Βλ. σχετικά Άπόστ. Σαχίνη, Συμβολή στήν Ιστορία τής «Πανδώρας» καί 
τών παλιών περιοδικών, ’Αθήνα 1964, σ. 16.
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με στο «Λόγιο Έρμη» (Γ. Αίνιάν, Κ. Άσώπιος, Νεόφ. Βάμβας, Γ. Γεν
νάδιος), περιλαμβάνονται καί οί Ί. Βενθύλος, Καλ. Καστόρχης, Άνδρ. 
Μάμουκας, Σοφ. Οικονόμος, Κ. Σχινάς, Ί. Ρίζος Ραγκαβής κ.ά.

Πόσοι άπο τούς λογίους αυτούς συνεργάστηκαν δεν γνωρίζομε, καθώς 
τα περισσότερα άρθρα είναι άνυπόγραφα, όπως έπίσης άνυπόγραφες είναι 
οί περισσότερες μεταφράσεις άπο την ξένη λογοτεχνία. Άπο τά πιο ένδια- 
φέροντα μελετήματα θά περιορισθώ σέ δύο. Το άνυπόγραφο «ιστόρημα» 
μέ τίτλο 'Η Χίος73 74 άναφέρεται κυρίως στά εκπαιδευτικά πράγματα του 
νησιού, πού ή σχολή του «ήδύνατο νά καυχηθή ότι κατέχει μεταξύ των δι
δασκάλων αυτής, δεκαοκτώ τον αριθμόν, πολλούς γνωστούς εις την πεφω- 
τισμένην Εύρώπην διά την εξοχον αύτών παιδείαν. Τοιοΰτοι δέ υπήρξαν 
ό πρύτανις τού Γυμνασίου Νεόφ. Βάμβας, ό μαθηματικώτατος Ί. Σελε- 
πής, ό πολυμαθής Βαρδαλάχος καί ό τότε άξιος τής Χίου άρχιερεύς Πλά
των Φραγκιάδης». Το δεύτερο μελέτημα II Αναγέννησις τών Γραμμάτων 
εν τη "Ανατολή καλύπτει χρονικά την περίοδο «άπο Γενναδίου Σχολα- 
ρίου» ώς τις άρχές τού 19ου αιώνα, μέ ειδική άναφορά στις σχολές-έστίες 
τού νεοελληνικού Διαφωτισμού: στο "Αγιο "Ορος «πλήθος μαθητών συ- 
νέρρεε διά ν’ άκροασθώσι τά μαθήματα τού μεγαλοφυούς καί πολυμαθούς 
Εύγενίου [...] Τά φιλοσοφικά καί έπιστημονικά μαθήματα τού περιφήμου 
τούτου άνδρύς δύνανται δικαίως νά θεωρηθώσιν ώς τά πρώτα σπέρματα 
τής μετά ταΰτα κατά τήν Ελλάδα ευφορίας τών επιστημών))· ή Σχολή 
τών Κυδωνιών «έθεωρεΐτο καί ήτο πράγματι μέχρι τού 1810 το μόνον έν 
τή ’Ανατολή σχολεΐον, όπου ή φιλολογία, ή φιλοσοφία καί αί έπιστήμαι 
έδιδάσκοντο κατά τήν νεωτέραν Ευρωπαϊκήν μέθοδον»· στήν Πατριαρ
χική ’Ακαδημία «αί νεώτεραι γνώσεις ήσαν άποκεκλεισμέναι» καί ό κα
θηγητής της Σέργιος Μακραϊος μέ το βιβλίο «έπιγραφόμενον Τρόπαιον 
κατά Κοπερνίκου προσεπάθει νά άναιρέση τά έπιστημονικά συστήματα 
αύτοΰ καί τού Νεύτωνος, δι’ επιχειρημάτων άποδεικνυόντων παχυλοτά- 
την άγνοιαν τών στοιχείων τής μηχανικής, ενώ κατά τήν εποχήν ταύτην ή 
Φυσική τού Θεοτόκη έδιδάσκετο εις πολλά σχολεία τής Ελλάδος».

Οί λογοτεχνικές συνεργασίες στήν «’Αποθήκη τών Τερπνών καί 
’Ωφελίμων γνώσεων» είναι σπάνιες, παρουσιάζονται όμως, γιά πρώτη, 
όσο γνωρίζω, φορά στο έλληνικύ κοινό δημιουργήματα τής ρωσικής λο
γοτεχνίας άνυπόγραφα, άλλά μεταφρασμένα άπο τον Κωνσταντίνο Τζορ-

73. ’Αποθήκη, άρ. 6 (Δεκ. 1847), σ. 90-93, καί σ. 110.
74. ’Αποθήκη, άρ. 14 (Αΰγ. 1848), σ. 169-173, άρ. 15 (Σεπτ. 1848), σ. 204- 

206, άρ. 16 (Όκτ. 1848), σ. 209-221.
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μπαντζόγλου,75 πού το ονομά του περιλαμβάνεται, στον κατάλογο των συ
νεργατών του περιοδικού. Στον Τζορμπαντζόγλου, πού είχε διατελέσει 
καθηγητής τής τουρκικής γλώσσας στη Σχολή ’Ανατολικών Γλωσσών τής 
Πετρούπολης, οφείλεται το πρώτο ελληνικό δημοσίευμα γιά τον Πούσκιν, 
μέ τίτλο «Ρωσική Φιλολογία: ’Αλέξανδρος Πούσκχιν» πού προτάσσεται 
στή μετάφραση άποσπάσματος άπύ έ'ργο τού Ρώσου ποιητή («'Ιστορία 
τού Φιλλανδοΰ ποιμένος καί τής σκληράς Νάινας»).76 Άπύ τή ρωσική λο
γοτεχνική παραγωγή μεταφράζονται έπίσης, έ'μμετρα, μύθοι τού Ίβάν 
Κριλώφ (1769-1844), άγνωστου ώς τότε στήν Ελλάδα: λίγα χρόνια άρ- 
γότερα (1852) δημοσιεύτηκε στήν «Πανδώρα» έκτενές βιογραφικύ ση
μείωμα για το «Ρώσο Λαφονταίν» άπύ τον Σ. Κεπετζή77 καί τύ 1878 
ανυπόγραφο μελέτημα γιά τον ΐδιο στήν «Εστία» μέ τίτλο «Εις Ρώσος 
μυθογράφος».78

’Άφησα τελευταίο το μοναδικό ενυπόγραφο δημοσίευμα τού Πιτζι- 
πίου στήν «’Αποθήκη»: °Ο πίθηκος Ξονθ η τάηθη τον αίώνος. Σύγγραμ
μα πρωτοφανές, πού, παραγνωρισμένο έπί εκατό πενήντα χρόνια, ήλθε 
πρόσφατα στήν έπιφάνεια μέ δυο έπανεκδόσεις του: άπύ το Νάσο Βαγενά 
καί άπύ το Δημήτρη Τζιόβα, πού στις αναλυτικές εισαγωγές τους το κα
τατάσσουν στήν πρώτη σειρά τής πρώιμης νεοελληνικής μυθιστοριογρα
φίας.

Ό Πιτζιπίος μετά τήν οριστική άναχώρησή του άπύ τή Σύρο το 
1849 ακολούθησε μιά άμφίδρομη πορεία, πού οί φάσεις της έκφεύγουν 
άπύ το θέμα τής άνακοίνωσής μου: εξετάζονται σέ άλλη μελέτη μου, πού 
θά δημοσιευθεΐ προσεχώς.

75. Τήν πληροφορία οφείλω στή Σόνια Ίλίνσκαγια, τήν οποία καί άπό τή θέση 
αυτή ευχαριστώ.

76. ’Αναφορές σέ μεταγενέστερες μεταφράσεις έργων τοϋ Πούσκιν βλ. στή 
μελέτη της Σόνιας Ίλίνσκαγια, «Ή ρωσική λογοτεχνία στήν ‘Ελλάδα. Στιγμιότυπα 
μιας πορείας (19ος αιώνας)», περ. Δωδώνη: Φιλολογία, 18 (1989), 170-174.

77. Σόνιας Ίλίνσκαγια, δ.π., σ. 169-170.
78. "Ο.π., σ. 170. Το δημοσίευμα βλ. στο περ. 'Εστία, 5 (1878), 350-352.





Ή συλλογή των τοπικών νομικών εθίμων 
καί δ Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δκοπός του Συμβουλίου της ’Αντιβασιλείας και δη καί του εκ των μελών 
τούτου Καθηγητοΰ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου 
καί Συμβούλου τής Επικράτειας έν Βαυαρία Georg-Ludwig von Mau
rer ήτο ό εύάρμοστος συνδυασμός τής ζώσης υστεροβυζαντινής νομικής 
Παραδόσεως πρωτίστως καί των θεσμών του νομικού Διαφωτισμού δευ- 
τερευόντως, προς κατάρτισιν συγχρόνου καί τελείου κατά το δυνατόν Ελ
ληνικού ’Αστικού Κώδικος.1

Κατ’ εμπνευσιν τού G.-L. von Maurer καί προς προώθησιν τής ώς 
άνω πολιτικής βουλήσεως άπηυθύνθη ύπο τού Γραμματέως τής Δικαιο
σύνης Χριστοδούλου I. Κλονάρη (1788-1849) Εγκύκλιος προς τούς άνά 
την Χώραν είρηνοδίκας καί τούς δημογέροντας (29 Μαρτίου 1833),1 2 ή 
οποία περιελάμβανεν οκτώ συγκεκριμένα ερωτήματα άναφερόμενα είδι- 
κώτερον εις θέματα τού Κληρονομικού καί τού Οικογενειακού Δικαίου, 
έφ’ ών έζήτει «δσον δυνατόν ακριβείς πληροφορίας», καί πέρα τών έρω- 
τημάτων γενικάς διατάξεις περί θεμάτων αστικού δικαίου έξερχομένων 
τού στενού κύκλου τών οκτώ ερωτημάτων. Εις τα ερωτήματα ταΰτα

1. Χρ. Π. Πράτσικα, Προϊστορία τοϋ 'Ελληνικού ’Αστικού Κώδικος (1821- 
1941), έν Άθήναις 1943' N. I. ΙΙανταζοπούλου, ’Αστικός Κώδιξ καί «εθνικόν» Δί
καιον, έν ’Αθήναις 1945' Τοϋ αύτοΰ, ’Από τής «λόγιας» παραδόσεως εις τον ’Αστι
κόν Κώδικα, έν Άθήναις 1947. Περί τοϋ G.-L. von Maurer βλ. τήν λαμπράν αύτοϋ 
βιογραφίαν ύπο Karl Dickopf, Georg Ludwig von Maurer, 1790-1872. Eine Bio
graphie, έν Kallmünz 1960.

2. Εγκύκλιος Διαταγή τοϋ Γραμματέως τής Δικαιοσύνης’Χρ. Κλονάρη προς 
τούς έπαρχιακούς είρηνοδίκας καί τούς δημογέροντας τής ’Επικράτειας, περιλαμβά- 
νουσα οκτώ έρωτήματα καί διατάξεις γενικάς, ύπ’ άριθμ. 330 τής 22ας Μαρτίου 
1833, ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδος, Τμ. Χργρ. Γ' 30, φφ. 65Γ-68Γ. Βλ. καί I. 
Τ. Βισβίζη, «Τά έρωτήματα τοϋ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης τοϋ έτους 1833 περί 
τών νομικών έθίμων καί αί έπ’ αύτών άπαντήσεις τών τοπικών άρχών», Έπετηρίς 
τον ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών, τχ. 3 
(1950), σ. 158-163. Πρβλ. Δ. Σ. Γκίνη, Περίγραμμα 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού 
Δικαίου, Πραγματεϊαι τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 26 (1966), σ. 324-326.
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προσετέθησαν άργότερον καί έτερα δέκα εξ (5 Σεπτεμβρίου 1833),3 δια- 
τυπωθέντα υπό του εκτάκτου υπουργικού συμβούλου εις την Γραμματείαν 
τής Δικαιοσύνης, επιφορτισμένου είδικώς την όργάνωσιν του δικαστικού 
κλάδου, Gustav Geib (1808-1864).

Εις δλα τά έρωτήματα ταΰτα έδόθησαν «απαντήσεις» έκ των επαρ
χιών, εις ώρισμένας μάλιστα περιπτώσεις έκταθεϊσαι καί πέρα των ζητη- 
θέντων. Αί άπαντήσεις φέρεται δτι ήγγισαν τάς χιλίας χειρογράφους σε
λίδας καί άρχειοθετήθησαν είς τρεις ογκώδεις φακέλους, τούς οποίους ού- 
δείς νεώτερος έρευνητής έχει προσεγγίσει. Τά έρωτήματα εύστόχως καί 
νομικώς όρθώς εΐχον περιορισθή εις θέματα άμέσως συνδεόμενα προς το 
οίονεί «έθνικόν» δίκαιον, δηλ. το Οικογενειακόν καί το Κληρονομικόν 
Δίκαιον, ώς καί είς διατάξεις Εμπορικού Δικαίου.

2. Πρώτος έδημοσίευσε τμήμα τών «απαντήσεων» τών είρηνοδι- 
κών καί τών δημογερόντων (μεταφρασθεισών εις την γερμανικήν) αυτός 
ό G.-L. von Maurer εις το βιβλίον του: Das Griechische Volk (1835),4 
ένω ό κύριος έκ τών συνεργατών αυτού G. Geib προέβη είς σχετικάς άνα- 
φοράς είς τό ίδικόν του βιβλίον: Darstellung des Rechtszustandes in 
Griechenland (1835).5 6 *

Κατά τό αύτό έτος 1835 έκυκλοφορήθη χάριν τών αναγκών τών συ- 
σταθέντων νέων τακτικών δικαστηρίων καί έν συνεχείς τής δημοσιεύ- 
σεως τού νομοθετικού Βασ. Διατάγματος τής 23ης Φεβρουάριου/7ης 
Μαρτίου 1835 περί Πολιτικόν Νόμου (όρθ. περί τής Έξαβίβλου τού Κ. 
Άρμενοπούλου) «έπίσημος» έκδοσις τής έν λόγω νομοβίβλου.8 Κατά τό

3. Δ. Σ. Γκίνη, Περίγραμμα 'Ιστορίας τον Μεταβυζαντινόν Δικαίου, σ. 342- 
345. Βλ. καί I. Τ. Βισβίζη, «Τά έρωτήματα τοϋ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης», ε.ά., 
σ. 158.

4. Georg-Ludwig von Maurer, Das Griechische Volk in öffentlicher, kir
chlicher und privatrechtlicher Beziehung vor und nach dem Freiheitskampfe 
bis zum 31. Juli 1834, έν Heidelberg 1835, τόμ. 3.

5. Gustav Geib, Darstellung des Rechtzustandes in Griechenland wäh
rend der türkischen Herrschaft und bis zur Ankunft des Koenigs Otto /., έν 
Heidelberg 1835. Τό βιβλίον μετεφράσθη προσφάτως (ύπό ’Ίριδος Αύδή-Καλκάνη) 
μέ τόν τίτλον: Παρουσίαση τής κατάστασης τοϋ Δικαίου στην 'Ελλάδα στη διάρκεια 
τής Τουρκοκρατίας καί ώς τον ερχομό τον Βασιλιά ’Όθωνα τοϋ Α', άνευ έ. καί τ. 
έκδόσεως (άλλά έν Άθήναις τω 1991) ύπό τοϋ Οϊκου Γκοβόστη. Βλ. καί Karl Lü- 
der, Gustav Geib. Sein Leben und Wirken, έν Λειψία 1864.

6. Πρόχειρον Νόμων, τό λεγόμενον 'Η 'Εξάβιβλος... Κωνσταντίνον Άρμενο-
πονλου, έν Άθήναις, έκ τής Τυπογραφίας Άνδρέου Κορόμηλα, 1835. Ή έκδοσις
προήλθεν έκ πρωτοβουλίας τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης (4/16 Μαρτίου 1835) 
καί έν συνεχεία έγκρίσεως τοϋ Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας (8/20 Μαρτίου 1835).
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1837 έξεδόθη, έλληνιστί έν Μονάχω, ή περί τής Έξαβίβλου του Κ. Άρ- 
μενοπούλου Πραγματεία του Αιμίλιου Χέρτσογ (Emil Herzog), Καθη- 
γητοΰ του Ρωμαϊκού Δικαίου τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, άποτελοΰσα προδήλως το διδακτικόν βοήθημα διά τούς φοιτη- 
τάς, παραλλήλως προς την μελέτην αύτοϋ τούτου του περιεχομένου τής 
Έξαβίβλου.* 7

Άργότερον, ό Παύλος Π. Καλλιγας (1814-1896), τότε δικηγόρος 
’Αθηνών καί τέως ’Επίτιμος Καθηγητής του Ρωμαϊκού Δικαίου εις το 
Πανεπιστήμιου ’Αθηνών, έδημοσίευσε μελέτην περί τών νομικών έθίμων 
καί είδικώς περί τών μνημονευομένων εις τάς κατά τά ώς άνω «απαντή
σεις» περί τών τοπικών έθίμων (1847).8 Ή μελέτη του Π. Καλλιγά, άπο
τελοϋσα καί κωδικοποίησιν τών έθίμων όσων δεν συνεφώνουν προς την 
Έξάβιβλον του Άρμενοπούλου, έπιτάσσεται Εισαγωγής τοΰ νομικού καί 
δικαστοΰ Νικολάου Ίωαννίδου (1809-1890), έκδοτου του Ευρετηρίου 
της 'Ελληνικής Νομολογίας, το όποιον έφιλοξένησεν άμφοτέρας, εισαγω
γήν καί μελέτην.9

’Ακολούθως ό Λεωνίδας Π. Χρυσανθόπουλος έδημοσίευσεν εύρείας 
περιλήψεις τών «άπαντήσεων» κατά τόπον εις ίδιον βιβλίον (1853), περί 
τοΰ οποίου βλ. έν συνεχεία.

3. Το θέμα τής σημασίας τών νομικών έθίμων διά τήν καθ’ όλου

Πρβλ. Ίακ. Τ. Βισβίζη, «Ή 'Εξάβιβλος τοϋ Άρμενοπούλου καί ή τών ’Αθηνών εκ- 
δοσίς της τοϋ 1835», τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, επί τη έξακοσιετηρίδι 
της 'Εξαβίβλου αύτοϋ (1345-1945), ΈπετηρΙς τής Σχολής τών Νομικών καί Οικο
νομικών Επιστημών τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΣΤ' 
(1952), σ. 163-172. Ή πλέον σύγχρονος καί λεπτομερής τών περί της Έξαβίβλου 
τοΰ Κ. Άρμενοπούλου μελετών είναι ή έκδοθεΐσα ύπό τοΰ Κ. Γ. Πιτσάκη, Κ. Άρ
μενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος, έν Άθήναις 1971.

7. Αιμίλιου Χέρτσογ, Πραγματεία περί τοΰ Προχείρου ή τής Έξαβίβλου Κων
σταντίνου Άρμενοπούλου, έν Μονάχω 1837. Γενικώτερον περί τοΰ ιστορικού τής 
διδασκαλίας τοΰ Ρωμαϊκού Δικαίου παρ’ ήμϊν, βλ. Γ. Λ. Πετροπούλου, Ιστορία καί 
Εισηγήσεις τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου, ώς εισαγωγή εις τον Αστικόν Κώδικα καί εις τό 
προϊσχϋσαν αύτοϋ Αστικόν Δίκαιον, έν Άθήναις 21963, σ. 372-398 καί Τοΰ αύτοϋ, 
Ή ελληνική συμβολή εις τήν ερευνάν τής ’Ιστορίας τοϋ Δικαίου, έν Άθήναις 1945, 
δι’ όλου.

8. Π. Καλλιγά, «Περί έθίμων», έν Ν. Ίωαννίδου, Εύρετήριον τής ’Ελληνικής 
Νομολογίας, παράρτ. περ. Θέμις, τόμ. Γ' (1847), σ. 273-357. Πρβλ. Τοΰ αύτοϋ, 
«Περί συντάξεως Πολίτικου Κώδικος εις τήν Ελλάδα» (1839), Μελέται νομικαί, 
πολιτικαί, οικονομολογικοί, ’ιστορικοί, φιλολογικοί κλπ., εν Άθήναις 1899, τόμ. Λ', 
σ. 450.

9. Ν. Ίωαννίδου, «Άρμενόπουλος», Εύρετήριον τής ’Ελληνικής Νομολογίας, 
τόμ. Γ', σ. 261-272, 357-443.
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ιστορίαν του ελληνικού Δικαίου, τινών έκ των έθίμων τούτων βαινόντων 
διά του βυζαντινού καί του ελληνιστικού μέχρι τού αρχαίου ελληνικού Δι
καίου, έτέθη υπό τού Καθηγητοΰ Δημητρίου Π. Παππούλια (1878-1932) 
διά σειράς ομιλιών καί κειμένων του άπό τού 1912. Βραδύτερον, ’Ακαδη
μαϊκός πλέον, ό Δ. Π. Παππούλιας δι’ άνακοινώσεως προς τήν ’Ακαδη
μίαν ’Αθηνών (13 Μα'ίου 1926) υπέδειξε τήν διά πρωτοβουλίας τού έν λό
γω ιδρύματος περισυλλογήν τών ελληνικών έθίμων συνωδα τώ άρθρω 94 
τού ’Οργανισμού τής ’Ακαδημίας.10 11 Κατόπιν νεωτέρων εισηγήσεων καί 
δημοσιευμάτων τού Δ. Π. Παππούλια, ή ’Ακαδημία ’Αθηνών συνέστησε 
δΓ άποφάσεως τής 'Ολομέλειας αυτής κατ’ ’Ιανουάριον 1929 το Άρχεϊον 
τής 'Ιστορίας τον 'Ελληνικόν Δικαίου (άπό τού 1966: Κέντρον Έρεύνης 
τής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δίκαιον), μέ σκοπόν τήν «περισυλλογήν, 
επεξεργασίαν καί έ'κδοσιν τών νομικών έθίμων τού ελληνικού λαού καί τού 
έν τοΐς φιλολογικοϊς μνημείοις τών βυζαντινών καί τών μετά τήν "Αλω- 
σιν χρόνων νομικού ύλικοΰ».11

4. Εις τήν έκδοθεΐσαν έν Άθήναις τώ 1931 υπό τού Ίωάννου Δ. 
Ζέπου (1871-1946) καί τού Παναγιώτου I. Ζέπου (1908-1985) όκτάτο- 
μον συλλογήν: Jus Graecoromaniim καί εις τον όγδοον τόμον αυτής πε- 
ριελήφθη τμήμα ύπό τον τίτλον: Συλλογή τοπικών ελληνικών εθίμων μέ 
ενδιαφέροντα πρόλογον.

Τον πληρέστερον κατάλογον τών «απαντήσεων» τών τοπικών άρχών 
περί τών παλαιών ελληνικών νομικών έθίμων συνέταξε μετά ΙΟΟετίαν 
άπό τού 1833 ό τότε Διευθυντής τού ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνι
κόν Δικαίου (1946-1962) ’Ιάκωβος Τιμ. Βισβίζης (1897-1968), έκ ποι
κίλων πηγών, όχι όμως έκ τών φακέλων τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης.12

10. Δημ. Π. Παππούλια, «Περί της ίδρύσεως ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελ
ληνικού Δικαίου», ’Ακαδημία ’Αθηνών, Πρακτικά - ”Ετος 1928, τόμ. 3, έν Άθήναις 
1928, σ. 739-742.

11. ’Ακαδημία ’Αθηνών, Συλλογή Νομοθεσίας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, έν 
Άθήναις 1976, σ. 189 (Συνεδρία 'Ολομέλειας ύπ’ άρ. 88 της 12ης ’Ιανουάριου 1929).

12. Ίακ. Τ. Βισβίζη, «Τά έρωτήματα τοϋ 'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης τοϋ 
έτους 1833 περί τών νομικών έθίμων καί αί επ’ αύτών άπαντήσεις τών τοπικών άρ
χών», Έπετηρίς τοϋ ’Αρχείου τής Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου τής Ακαδη
μίας ’Αθηνών, τχ. 3 (1950), σ. 158-169· τχ. 6 (1955), σ. 122-130· τχ. 7 (1959), σ. 
10-19- τχ. 9 (1962), σ. 7-151. Βλ. έπίσης Τοϋ αύτοΰ, «Τινά περί τών νομικών έθί
μων άπό τής Τουρκοκρατίας μέχρι καί τοϋ Β. Διατάγματος τής 23 Φεβρουάριου 
1835», περ. Άθηνα, τόμ. ΝΓ' (1949), σ. 226· Τοϋ αύτοΰ, «Νομικά τινα έθιμα τών 
νήσων Σπετσών, Ύδρας, Πόρου καί Σαλαμϊνος», Έπετηρίς τοϋ ’Αρχείου τής Ιστο
ρίας τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών, τχ. 3 (1950), σ. 8-16.
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Άργότερον συνέβαλεν άξιολόγως ό Δημ. Γ. Σερεμέτης.13 Ή νομολογία 
των δικαστηρίων, μάλιστα δε του Άρείου Πάγου, παρέμεινεν ούσιαστικώς 
άχρησιμοποίητος, καίτοι πλουσιωτάτη.

"Οταν επί τής ξένης Κατοχής (1943) μετεφράσθησαν εις την έλλη- 
νικήν οί δύο πρώτοι τόμοι του βιβλίου του G.-L. von Maurer, Das Grie
chische Volk, υπό του Καθηγητοΰ τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών Χρήστου Κ. Πράτσικα (1888-1969) καί του τότε έφέτου 
καί ακολούθως αρεοπαγίτου (παραιτηθέντος κατά το 1953) Ευσταθίου 
Καραστάθη (1886-1967),14 αί καταχωρισθεΐσαι εις αυτό «άπαντήσεις», 
δηλαδή ό πίναξ τών έν ίσχύϊ τώ 1833 νομικών έθίμων, δεν άναμετεφράσθη 
εις την έλληνικήν, άλλ’, όρθώς, έλήφθη έκ τών υπό του Λ. Χρυσανθοπού- 
λου δημοσιευθέντων κειμένων, ώστε νά μη θιγή το ακριβές περιεχόμενον 
αύτών.

I. ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Κατά το δεκαοκτάμηνον χρονικόν διάστημα, μεταξύ ’Ιανουάριου 1833 
καί ’Ιουλίου 1834, καθ’ δ ό G.-L. von Maurer παρέμεινεν έν Έλλάδι, 
προεκρίθη ώς κατεπεΐγον μεταβατικόν μέτρον ή σύστασις καί λειτουργία 
τριών προσωρινών δικαστηρίων καί προσδιωρίσθη το δίκαιον το όποιον 
θά έφήρμοζον ταϋτα καί ή δικονομία ύφ’ ήν θά έλειτούργουν,15 ένω παραλ-

13. Δημ. Γ. Σερεμέτη, «Προσπάθειαι περισυλλογής έθίμων έν 'Ελλάδι κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους», περ. Άρμενόπουλος, τόμ. ΙΓ' (Θεσσαλονίκη 1959), σ. 
653-782. Λίαν ένδιαφέρουσα μελέτη.

14. Γεωργίου-Λουδοβίκου φόν Μάουρερ, 'Ο 'Ελληνικός Λαός είς τάς σχέσεις 
τοϋ δημοσίου, εκκλησιαστικού καί ιδιωτικού δικαίου, προ τού ’Απελευθερωτικού 
Άγώνος καί μετ’ αυτόν μέχρι τής 31ης ’Ιουλίου 1834. Μετάφρασις υπό Χρήστου 
Πράτσικα, Καθηγητοΰ έν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών καί Εύσταθίου Καραστάθη, 
’Εφέτου- τόμ. Α' (μετάφρ. Εύστ. Καραστάθη), έν Άθήναις 1943· τόμ. Β' (μετάφρ. 
Χρ. Πράτσικα), έν ’Αθήναις 1943. Ό τρίτος τόμος (έν Heidelberg 1835) δεν μετε- 
ψράσθη τότε, προφανώς ώς έμπεριέχων μόνον δεδημοσιευμένα έγγραφα. Οί δύο πρώ
τοι τόμοι τοϋ βιβλίου έξεδόθησαν σχετικώς προσφάτως καί είς την δημοτικήν (: Ό 
'Ελληνικός Λαός. Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την έναρξη τοϋ 
’Αγώνα γιά την ανεξαρτησία ως την 31 ’Ιουλίου 1834, Χαϊδελβέργη 1835, μετάφρα
ση ’Όλγας Ρομπάκη, είσαγωγή-έπιμέλεια-σχολιασμός Τάσου Βουρνα, έκδ. Άφών 
Τολίδη, έν Άθήναις 1976. Οί δύο τόμοι έξεδόθησαν είς ένα). Βλ. έπίσης Georg Lud
wig von Maurer, Die Wittelsbacher in Griechenland als Nachtrag zu den Buche 
das griechische Volk, έκδοθέν ύπό Βασιλικής Ρουστοπάνη-Σούρλα καί Σπυρ. Φλο- 
γα'ίτου είς την σειράν: Quellen der Griechischen Verfassungsgeschichte, έν Άθή- 
ναις - Κομοτηνή 1987.

15. Γ. Δ. Δημακοπούλου, «Ό Προσωρινός Δικαστικός ’Οργανισμός (1833-
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λήλως προήχθη ή σύνταξις οριστικών δικαστικών κωδίκων. Συγχρόνως 
προητοιμάζετο ή συγκρότησις τών νέων τακτικών δικαστηρίων.16 Ή 
σύνταξις ’Αστικού Κωδικός, καίτοι ή σχετική προεργασία είχε καί αύτή 
άρχίσει, ήκολούθησεν άλλην πορείαν λόγω της άνακλήσεως τού G.-L. von 
Maurer εις Βαυαρίαν. 'Ως ήτο επόμενον, οί φάκελοι τών «απαντήσεων» 
τών τοπικών αρχών εις τά ερωτήματα τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης 
έτέθησαν εις το άρχεΐον, έν όψει ’ίσως καί τής έπόψεώς τινων δτι τά έθιμα 
ήσαν «σπανιώτατα, άγραφα καί ανεπίσημα καί πηγαί διηνεκών καί αντι
φατικών έκθέσεων».17

Έν τώ μεταξύ έπλησίαζεν ό χρόνος ένάρξεως τής λειτουργίας τών 
νέων τακτικών δικαστηρίων καί προέκυπτεν ύποχρέωσις προσδιορισμού 
του έφαρμοστέου έφεξής αστικού δικαίου. Καίτοι ή ανάγκη αδτη ήτο κα- 
τεπείγουσα, δεν έπετεύχθη νά συντελεσθοΰν τά δέοντα προ τής 25ης ’Ια
νουάριου/6ης Φεβρουάριου 1835, καθ’ ήν έτέθη εις έφαρμογήν το νέον 
δικαστικόν σύστημα.18 Καθώς, όμως, τά περιθώρια καθίσταντο άσφυκτι- 
κά, ή Άνωτάτη Πολιτειακή ’Αρχή προέβη, καθυστερημένως βεβαίως, 
εις τήν λήψιν τών έξής δύο μέτρων: α) εις τήν σύστασιν καί συγκρότησιν 
δεκαμελοΰς Νομοθετικής (Νομοδοτικής ή Νομοπαρασκευαστικής) ’Επι
τροπής (Gesetzgebungs-Kommission) ύπό τήν προεδρίαν τού Χριστο
δούλου Κλονάρη (1 /13 ’Ιανουάριου 1835) δι’ ειδικού Β. Διατάγματος. 
'Η ’Επιτροπή αυτή σκοπόν είχε τήν μετάφρασιν καί προσαρμογήν τού 
γαλλικού ’Αστικού Κώδικος εις τά καθ’ ήμάς· β) είς τον καθορισμόν τού 
προσωρινώς έφαρμοστέου αστικού δικαίου (23 Φεβρουάριου/7 Μαρτίου 
1835) δι’ επί τούτω έκδοθέντος νομοθετικού διατάγματος. 'Η Νομοθετική 
’Επιτροπή κατέστη γενικώτερον γνωστή έκ τής σπουδαίας γνωμοδοτή- 
σεώς της πρός έ'κδοσιν τού νομοθετικού τούτου διατάγματος.19

1835) καί τό Δικαστήριον τών Θηβών», Έπετηρ'ις τής 'Εταιρείας Βοιωτικών Μελε
τών, τόμ. Α' (1988), σ. 1017-1062.

16. Γ. Δ. Δημακοπούλου, «150 έτη άπο τής καθιδρύσεως τοϋ νέου 'Ελληνικού 
Δικαστικού ’Οργανισμού», ’Επετηρίς 'Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών, τόμ. 4 
(1985-1986), σ. 131-156.

17. Σημείωμα: «Περί τής συντάξεως Κωδήκων», έφ. Ό 'Ελληνικός Ταχυδρό
μος, έτος Α', φ. 80 (16/28 Άπρ. 1837), σ. 405-406.

18. Βλ. τά Βασ. Διατάγματα [ΰπ’ άριθμ. 20797] τής 1ης/13ης ’Ιανουάριου 
1835 περί ένάρξεως τών εργασιών τών δικαστηρίων τής ’Επικράτειας, καί [ύπ’ άριθμ. 
20800] τής 1ης/13ης ’Ιανουάριου 1835 περί τής έποχής καθ’ ήν έμβαίνει είς ενέρ
γειαν ή νέα νομοθεσία, Έφημερ'ις τής Κιφερνήσεως, φ. 1 (11 /23 Ίαν. 1835), σ. 5-6.

19. Έφημερ'ις τών ’Αγγελιών, φ. 14 (16 Ίουλ. 1835), σ. 54-55. Πρβλ. Κ. Δ. 
Τριανταφυλλοπούλου, «Το νομοθέτημα περί Άρμενοπούλου καί εθίμων καί ή Έκθε- 
σις τής Νομοθετικής ’Επιτροπής», Πρώτον Συνέδριον τών Δικηγορικών Συλλόγων
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’Ιδιαιτέρως κα'ι έντόνως διεσαφήθη προς την Νομοθετικήν ’Επιτρο
πήν ότι δεν έπεδιώκετο ή έξ ύπαρχής κατάρτισις «νέου» νόμου. 'Ο έλλη- 
νικός ’Αστικός Κώδιξ θά κατηρτίζετο έκ μεταφράσεως των διατάξεων 
του αντιστοίχου γαλλικού Κώδικος, τροποποιουμένων, όμως, έκείνων αί 
όποΐαι δεν συνεπορεύοντο προς τά έθιμα καί τάς συνήθειας του ελληνικού 
λαού (ως εΐχον άποτυπωθή εις τάς «άπαντήσεις» των τοπικών άρχών) ή 
εΐχον ήδη άποδειχθή έλλιπεΐς, επομένως απρόσφοροι, κατά τήν έν Γαλλία 
πράξιν. Προς διάγνωσιν των τελευταίων αύτών συνιστάτο δπωςληφθή ύπ’ 
όψιν ή νομολογία του γαλλικού ακυρωτικού δικαστηρίου.

2. Το ιστορικόν του διά νομοθετικού διατάγματος προσδιορισμού 
του έφ’ έξης (1835) έφαρμοστέου αστικού δικαίου έ'χει έν συντομία ώς 
άκολούθως.20 Μετά δεκαπενθήμερον άπό τής έκδόσεως του περί τής Νο
μοθετικής ’Επιτροπής Βασ. Διατάγματος υπεβλήθη προς τον Βασιλέα 
(: Συμ,βούλιον τής Άντιβασιλείας) δι’ αναφοράς του Γραμματέως τής 
Δικαιοσύνης Γεωργίου Πραίδου (1791-1873), προσυπογραφείσης υπό 
του υπουργικού παρέδρου Κ. Προβελεγγίου, σχέδιον νομοθετικού δια
τάγματος περί της 'Εξαβίβλον τον ’ Αρμενοπούλου (15/27 ’Ιανουάριου 
1835). Διά τού σχεδίου τούτου προεβλέπετο ή «συνέχισις» τής εφαρμο
γής εν τή πράξει τής έν λόγω νομικής συλλογής.

”Ας σημειωθή ότι το περιεχόμενον τού υπουργικού σχεδίου ώς έτέθη 
ύπ’ οψιν τού Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας διέφερε τού άρχικώς συντα- 
χθέντος εις τήν Γραμματείαν τής Δικαιοσύνης. 'Υπό τού I. Βισβίζη έδη- 
μοσιεύθη ή πρώτη μορφή τού σχεδίου τούτου, έκ τεσσάρων άρθρων. 
Το έξ αύτών τρίτον εϊχεν ώς έξής: «3. Les dispositions de ΐArmenopule 
qui adoptent les coutumes particulières sont abrogées». Το άρθρον 
τούτο δεν περιέχεται εις το ύποβληθέν προς το Συμβούλιον τής Άντιβασι- 
λείας άνασυντεταγμένον σχέδιον τού νομοθετικού διατάγματος (δ ε υ τ έ- 
ρ α μορφή). Το έν λόγω σχέδιον ύπέστη καί περαιτέρω τροποποίησιν προ- 
σωπικώς ύπό τού Προέδρου τού Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας κόμητος 
Joseph Ludwig von Armansperg, ό όποιος άναδιετύπωσε τάς έκτελε-

τοϋ Κράτους, Έν Άθήναις 18-22 Δεκεμβρίου 1927. Επίσημα Πρακτικά, εν Άθή- 
ναις 1928, σ. 286-298. Ή άνακοίνωσις άνηγγέλθη καί διά τοϋ τύπου. Βλ. έφ. Ελεύ
θερον Βήμα, φ. της 22ας Δεκεμβρίου 1927. Βλ. καί έφ. 'Ο Σωτήρ, φ. 92 (10/22 Ίαν. 
1835), σ. 383 καί Άθηνά, φ. 210 (9 Ίαν. 1835), σ. 856 καί φ. 211 (12 Ίαν. 1835), 
σ. 860. Βλ. ιδίως Γ. Δ. Δημακοπούλου, «Ή Νομοθετική ’Επιτροπή τοϋ 1835», περ. 
Μνημοσύνη, τόμ. 12 (1991-1993), σ. 125-144.

20. Ίάκ. Τ. Βισβίζη, «Τό υπουργικόν σχέδιον τοϋ Β. Διατάγματος της 23ης 
Φεβρουάριου 1835», Έπετηρις τοϋ ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τχ. 3 (1950), σ. 1-7.

21
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στικάς διατάξεις, βάσει δέ αυτών συνετάγησαν τά δύο τελευταία άρθρα 
του έκδοθέντος νομοθετικού διατάγματος.

Το τελικώς ύποβληθέν σχέδιον ένεκρίθη κατ’ άρχήν υπό του Συμβου
λίου της Άντιβασιλείας ύπο την αίρεσιν υποβολής τής υπό του νόμου 
προβλεπομένης ώς άναγκαίας γνώμης καί προσυπογραφής του 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου (19/31 ’Ιανουάριου 1835). 'Η τοιαύτη έγκρισις έγνω- 
στοποιήθη εις την Γραμματείαν τής Δικαιοσύνης δι’ ίδιου εγγράφου τής 
αυτής ημέρας.

Το ούτω κατ’ άρχήν έγκριθέν (έκ τριών άρθρων) κείμενον τοϋ νομο
θετικού διατάγματος διεβιβάσθη προς τον διευθύνοντα τάς εργασίας του 
'Υπουργικού Συμβουλίου I. Κωλέττην (24 ’Ιανουάριου 1835) καί συνε- 
ζητήθη ύπο τοϋ σώματος αυθημερόν. Μετά την συμπεσοΰσαν ώς προς το 
πρώτον άρθρον γνώμην τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου καί κατά την συζή- 
τησιν του δευτέρου άρθρου (περί ισχύος τών εθίμων), έκρίθη ύπο τής πλειο- 
ψηφίας τοϋ σώματος σκόπιμος ή άμεσος έ'κδοσις νομοθετικού διατάγματος 
μή άναφερομένου εις τά νομικά έθιμα καί ή θέσις τοϋ περί τούτων «ση
μαντικού» ζητήματος (importante question) ύπ’ όψιν τής Νομοθετικής 
’Επιτροπής, ίνα μετά την γνωμοδότησιν αύτής άντιμετωπισθή δΓ ίδιου 
νομοθετήματος. Κατά το έν τώ μεταξύ διάστημα, ή δικαστική κρίσις επί 
τοϋ θέματος θά έδει νά άκολουθή τάς μέχρι τότε ίσχυούσας διατάξεις. 
Σημειωτέο» δτι έκ τών μελών τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, άντιθέτως 
προς τάς διατυπωθείσας επόψεις τής τριμελούς πλειοψηφίας, προσυπέγρα
ψαν το κατ’ άρχήν έγκριθέν σχέδιον δύο ύπουργοί (Γ. Πραίδης, έπί τής 
Δικαιοσύνης, καί I. Κωλέττης, έπί τών ’Εσωτερικών).

3. 'Η έποψις τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπεβλήθη εις το Συμβού- 
λιον τής Άντιβασιλείας (1/13 Φεβρουάριου 1835) καί, ώς προκύπτει έξ 
απαντητικού έγγράφου άπευθυνθέντος ύπο τούτου προς το 'Υπουργικόν 
Συμβούλιον, διετάχθη ή πρόκλησις γνώμης τής νεαράς Νομοθετικής ’Ε
πιτροπής πριν ή έκδοθή το ύπο κρίσιν διάταγμα, ώστε τούτο νά περιλάβη 
το σύνολον τής νομικής ρυθμίσεως. 'Υπό τού κόμητος von Armansperg 
προσετέθη ίδιοχείρως παρατήρησις καθ’ ήν, εις περίπτωσιν συμφωνίας τής 
Νομοθετικής ’Επιτροπής προς το σχέδιον, θά έδει τούτο νά δημοσιευθή 
άμέσως ώς νόμος ώς μή ύφισταμένου ετέρου έν έκκρεμότητι θέματος. Άν 
όμως ή Νομοθετική ’Επιτροπή έξέφραζε «δισταγμούς τινας καί άμφιβο- 
λίας», τότε θά έπρεπε νά άναφερθοΰν άμέσως αύτοί μετά συνημμένης τής 
γνωμοδοτήσεως τής ’Επιτροπής προς περαιτέρω κρίσιν. Το ύποβληθέν 
σχέδιον έπεστράφη ύπο τής Άνωτάτης Πολιτειακής ’Αρχής εις το 'Υ
πουργικόν Συμβούλιον (4/16 Φεβρουάριου 1835).
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Τούτων δοθέντο:>ν, το 'Υπουργικόν Συμβούλιον συνεζήτησε καί πά
λιν το θέμα καί εξουσιοδότησε τον Γραμματέα τής Δικαιοσύνης όπως θέ
ση το δεύτερον άρθρον του σχεδίου (έφ’ οδ αί άντιγνωμίαι) ύπ’ όψιν τής 
Νομοθετικής Επιτροπής (7/19 Φεβρουάριου 1835). Το ύπο τοιαύτην 
αίρεσιν σχέδιον του νομοθετικού διατάγματος έτέθη πράγματι ύπ’ όψιν τής 
Νομοθετικής ’Επιτροπής αμέσως (10/22 Φεβρουάριου 1835), αότη δ’ 
έπελήφθη τοϋ θέματος καί διά πρωτοβουλίας της ένησχολήθη περί την 
ουσίαν καί την διατύπωσιν καί τοϋ πρώτου άρθρου. Το κείμενον τής γνω- 
μοδοτήσεως τής Νομοθετικής ’Επιτροπής συνετάγη, ώς γνωστόν, κατά 
τήν 16ην/28ην Φεβρουάριου 1835 καί δι’ αυτής έτροποποιήθη σοβαρώς 
το περιεχόμενον τοϋ διαβιβασθέντος σχεδίου τοϋ βασικού τούτου νομο
θετικού διατάγματος.21

4. Το τροποποιηθέν υπό τής Νομοθετικής ’Επιτροπής σχέδιον μετά 
τής γνωμοδοτήσεως αυτής διεβιβάσθησαν είς τήν Γραμματείαν τής Δι
καιοσύνης καί παρ’ αυτής ύπεβλήθησαν είς το Συμβούλιον τής Άντιβασι- 
λείας (19 Φεβρουάριου/3 Μαρτίου 1835, καί οχι 17 Φεβρουαρίου/1 Μαρ
τίου 1835, ώς έχει ύποστηριχθή).

Ή Άνωτάτη Πολιτειακή ’Αρχή ένέκρινε συντόμως το κείμενον τοϋ 
τροποποιηθέντος σχεδίου τοϋ νομοθετικού διατάγματος22 καί έγνωστο- 
ποίησε τήν έγκρισιν ταύτην δι’ ίδιου ταυταρίθμου έγγράφου άπευθυνθέντος 
προς τήν Γραμματείαν τής Δικαιοσύνης, κοινοποιηθέντος δ’ είς το 'Υ
πουργικόν Συμβούλιον (23 Φεβρουάριου/7 Μαρτίου 1835), μέ τήν εντο
λήν όπως προσυπογραφή το τελικόν κείμενον ύπο των μελών τοϋ 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου.23 'Η τοιαύτη προσυπογραφή τοϋ έγκριθέντος σχεδίου 
συνετελέσθη ούχί προ τής 27ης Φεβρουάριου/11ης Μαρτίου 1835, ήκο- 
λούθησεν έγκύκλιος τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης προς τάς δικαστι- 
κάς άρχάς (28 Φεβρουάριου 1835) καί, τέλος, το διάταγμα έδημοσιεύθη, 
ώς γνωστόν, είς τήν ’Εφημερίδα τής Κνβερνήσεως κατά τήν 7ην/19ην

21. Βλ. ανωτέρω, σημ. 19.
22. Πρωτόκολλον των Συνεδριάσεων τοϋ Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας. Συ- 

νεδρίασις ύπ’ άρ. 285 της 23ης Φεβρουάριου/7ης Μαρτίου 1835, Θέμα ύπ’ άρ. 3. 
Κατά τήν τηρουμένην τακτικήν είς τα Πρωτόκολλα των Συνεδριάσεων τοϋ Συμβου
λίου τής Άντιβασιλείας ώς άποφάσεις κατεγράφοντο μόνον αί τελικά! έφ’ έκάστου 
θέματος των είς τό Συμβούλιον ύποβαλλομένων. Προκαταρκτικαί άποφάσεις διετυ- 
ποϋντο είς έγγραφα προς τάς αρμόδιας άρχάς. Είς τό συγκεκριμένον Πρωτόκολλον 
περιελήφθη πλήρες τό κείμενον τοϋ άρθρου 1 τοϋ έγκριθέντος βασ. διατάγματος. Ή 
έγκρισις έγνωστοποιήθη διά τής ύπ’ άριθμ. 22855 τής 8ης/20ής Μαρτίου 1835 Βασ. 
Άποφάσεως, άπευθυνομένης προς τήν Γραμματείαν τής Δικαιοσύνης.

23. ”Ενθ’ άνωτ. (Θέμα ύπ’ άρ. 4).
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Μαρτίου 1835.24 Έν συνεχείς της δημοσιεύσεως ταύτης έξεδόθη ή μνη- 
μονευθεϊσα ήδη «έπίσημος» εκδοσις τής Έξαβίβλου τοΰ Κ. Άρμενοπού- 
λου, μετ’ έγκρισιν του Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας (8/20 Μαρτίου 
1835).25 26

II. TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΘΕΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Τά κατά τόπους καί μέχρι τής έκδόσεως του νομοθετικού διατάγματος 
νομικά έθιμα περί το ’Αστικόν Δίκαιον (τά συναφή προς το Δικονομικόν 
Δίκαιον καί τον Δικαστικόν ’Οργανισμόν κατηργήθησαν διά του Βασ. 
Διατάγματος τής 1ης / 13ης ’Ιανουάριου 1835 περί τής εποχής καθ’ ήν 
ε/.ιβαίνει εις εφαρμογήν ή νέα νομοθεσία, έφ’ οσον άντέβαινον προς τούς 
νεοεισαγομένους Δικονομικούς Κώδικας καί τον ’Οργανισμόν των Δικα
στηρίων καί των Συμβολαιογράφων28) έθεωρήθησαν εφεξής, δπου ειχον 
επικρατήσει καί μέχρι τής έκδόσεως τοΰ νέου ελληνικού ’Αστικού Κώδι- 
κος, ώς πηγή δικαίου, μάλιστα δ’ ώς ύπερισχύουσα των διατάξεων των 
Πολιτικών Νόμων των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων οί όποιοι άνεφέροντο 
είς την Έξάβιβλον τοΰ Άρμενοπούλου, έφ’ δσον ειχον καθιερωθή κατό
πιν πολυχρονίου καί άδιακόπου συνήθειας ή διά δικαστικών αποφάσεων.

Έν τούτοις, ενώ ταΰτα άπεφασίσθησαν, δεν συνετάγη ούδ’ έδημο- 
σιεύθη παραλλήλως έπίσημος Κατάλογος (Βίβλος) τών έν λόγω έθίμων 
βάσει τών «άπαντήσεων» τών τοπικών αρχών (1833). Κατ’ άκολουθίαν, 
τά δικαστήρια, μάλιστα δέ ό Άρειος Πάγος, έκαλοΰντο νά κρίνουν περί 
τής ισχύος τών έθίμων βάσει μαρτυρικών καί άλλων αποδείξεων. Ή μη 
σύνταξις τοιούτου Καταλόγου παραμένει άνεξήγητος, πολλώ μάλλον δταν 
ληφθή ύπ’ οψιν δτι αί «άπαντήσεις» τών τοπικών άρχών εύρίσκοντο είς 
την άμεσον διάθεσιν τής υπηρεσίας τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης. 
’Ίσως ύπελογίζετο δτι ή κατάρτισις τοΰ ύπό μελέτην Άστικοΰ Κωδικός 
θά ήτο λίαν ταχεία καί δτι ώς έκ τούτου ή σύνταξις καί έκτύπωσις Κατα
λόγου τών κατά τόπους ισχυόντων νομικών έθίμων καθίστατο περιττή 
καί ή σχετική δαπάνη άσκοπος.

2. ’Ασχέτως τής παρατηρήσεως ταύτης, φρονοΰμεν δτι ή όπωσδή-

24. Έφημερίς τής Κυβερνήσεως, φ. 7 (7 /19 Μαρτ. 1835), σ. 52.
25. Πρωτόκολλον τών Συνεδριάσεων τοϋ Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας. Συ- 

νεδρίασις ύπ’ άρ. 294 της 8ης/20ής Μαρτίου 1835, Θέμα ύπ’ άρ. 1. Το σχετικόν διά
ταγμα φέρει άρ. 22825 καί έξεδόθη κατά τήν αύτήν ήμέραν.

26. Πρωτόκολλον τών Συνεδριάσεων τοϋ Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας. Συ- 
νεδρίασις ύπ’ άρ. 240 τής 1ης/13ης ’Ιανουάριου 1835, Θέμα ύπ’ άρ. 4. ’Εν παραρ- 
τήματι τοϋ Πρωτοκόλλου κατεγράφη τό κείμενον τοϋ έγκριθέντος διατάγματος.
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ποτέ αδόκιμος διατύπωσις του υπουργικού σχεδίου του νομοθετικού Δια
τάγματος της 23ης Φεβρουαρίου/7ης Μαρτίου 1835, όφειλομένη ϊσως 
εις την κατεπείγουσαν σύνταξιν τούτου, δεν οδηγεί άναγκαίως καί είς την 
θέσιν δτι ύπο τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης έπεδιώκετο δπως άποτε- 
λέση πηγήν δικαίου αυτή ή Έξάβιβλος καί μή χρησιμοποιηθή ώς άπλοΰν 
εύρετήριον των αστικών βυζαντινών νόμων. Τούτο συνάγεται καί έκ τής 
έν συνεχεία διατυπώσεως τού κειμένου τού πρώτου άρθρου τού σχεδίου 
τού νομοθετικού διατάγματος, μνημονεύοντος ασυνέχισιν» τής ισχύος τής 
Έξαβίβλου, έπομένως ώς χρηστικού βοηθήματος, δοθέντος δτι ουδέποτε 
άπο τού 1822 καί εξής είχε λογισθή ώς πηγή δικαίου. 'Η πρακτικότης τής 
διατυπώσεως έ'φθασε μέχρι τής άδοκιμότητος. 'Ως έκ τούτων, ή έπενε- 
χθεΐσα τροποποίησις τής σχετικής διατάξεως ύπο τής Νομοθετικής Επι
τροπής μόνον ώς διασάφησις δύναται νά θεωρηθή καί δχι ώς ούσιαστική 
διαφοροποίησις προς τάς θέσεις τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης περί 
τών πηγών τού δικαίου.27

3. Έξ άλλου πρέπει νά τονισθή δτι καί ή παρεμβληθεϊσα διάστασις 
τών έπόψεων τών μελών τού 'Υπουργικού Συμβουλίου δεν άπέβλεπεν είς 
ούσιαστικώς διαφόρους λύσεις. Ή διάσπασις τού σχεδίου (καί τού νομοθε- 
τήματος) είς δύο κείμενα (έ'ποψις τής πλειοψηφίας), ώς εκσυγχρονιστική 
άντιμετώπισις τού θέματος, άπεσκόπει είς τήν άμεσον εισαγωγήν τού 
έφαρμοστέου γραπτού δικαίου, παραπορευομένη τήν άντίληψιν τής Γραμ
ματείας τής Δικαιοσύνης περί τήν έννοιαν τής Έξαβίβλου, ένω διά τά 
έθιμα έκρινε χρήσιμον, άφοΰ έως τότε δεν άπετέλουν πηγήν δικαίου, νά άκο- 
λουθήση έν άνέσει ίδια μελέτη, προφανώς έπί τή βάσει τών «απαντήσεων» 
τών τοπικών άρχών τού 1833.

Έν τούτοις, το Συμβούλιον τής Άντιβασιλείας προέκρινε, παρά τάς 
κατ’ αύτοΰ αιτιάσεις μεταγενεστέρων συγγραφέων, δπως το νομοθέτημα 
περί τού έφαρμοστέου αστικού δικαίου παραδοθή άμέσως είς τούς παρά
γοντας τού Δικαστικού ’Οργανισμού πλήρες, έστω ώς μεταβατικόν. Ή 
τοιαύτη ώλοκληρωμένη μορφή τού νομοθετήματος απέκλειε τήν είς βρα- 
χύν χρόνον άπο τής θέσεως έν έφαρμογή τού νέου Δικαστικού ’Οργανισμού 
διάφορον ένδεχομένως δικαστικήν κρίσιν έπί όμοιων περιπτώσεων (έν τή

27. Κριτική τής έπόψεως ώς προς τήν ΐσχύν τών εθίμων, δτι δηλ. κρατεί ώς 
ίσχυροτέρα ή διατύπωσις τοϋ γερμανικού κειμένου τοϋ διατάγματος ώς αύθεντικοϋ 
(«da wo sie Vorkommen» = «εκεί οπού επικρατούν») καί οχι εκείνη τοϋ έλληνικοΰ 
κειμένου («δπου επεκράτησαν»), άσκεϊται είς άλλην ανέκδοτον είσέτι μελέτην μου. 
Αί άκολούθως δηλούμεναι διάφοροι επόψεις έν τφ Ύπ. Συμβουλίω προκύπτουν έκ 
τών Πρακτικών αύτοϋ.
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υποθέσει, καθ’ ήν τά έθιμα, άκολούθως γινόμενα δεκτά, θά διέφερον του 
γραπτού δικαίου, δηλ. των Πολιτικών Νόμων των Βυζαντινών Αύτοκρα- 
τόρων). 'Η τοποθέτησις του Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας επί του προ
βλήματος ήτο σώφρων.

4. Το δλον θέμα δέν θά είχε προκληθή αν έν τώ μεταξύ (1833-1835) 
είχε συντελεσθή ή δέουσα έπεξεργασία τών «απαντήσεων» τών τοπικών 
άρχών. Έξ αύτής θά προέκυπτεν (ως καταφαίνεται έκ τής Συλλογής Λ. 
Χρυσανθοπούλου) οτι μέγας αριθμός τών έθίμων όχι μόνον ΐσχυε σχεδόν 
γενικώς, άλλα καί εταυτίζετο προς το γραπτόν δίκαιον. Ή τοιαύτη σύμ- 
πτωσις πρέπει καθ’ ήμας να άποδοθή εις τήν κατά παράδοσιν έφαρμογήν 
τών άντιστοίχων διατάξεων τών Πολιτικών Νόμων τών Βυζαντινών Αύ- 
τοκρατόρων, οίτινες λόγω τής ’Οθωμανικής Κατοχής κατέστησαν ώς αυ
τούσια κείμενα δυσπρόσιτοι ή απρόσιτοι, συνέχισαν δμως να τηρώνται έκ 
συνήθειας καί ένεκα τής μακρας καί ομοιομόρφου τηρήσεως αυτών περι- 
έπεααν είς τήν κατηγορίαν του νομικού εθίμου. ’Αλλά καί αυτοί οί Πολι
τικοί Νόμοι, κατά προνόμιον ίσχύοντες μεταξύ τών Ελλήνων Χριστιανών 
υπηκόων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώς οίονεί νομικόν εθιμον 
ϊσχυον. Ή άνάστασίς των ώς γραπτής πηγής δικαίου τού άνιδρυθέντος 
ενιαίου καί ανεξαρτήτου Κράτους έπήλθεν άπύ τής Δ ιακηρύξεως περί τής 
Πολίτικης Ύπάρξεως καί ’Ανεξαρτησίας τοϋ 'Ελληνικόν ’Έθνους (Νέα 
’Επίδαυρος, 1 ’Ιανουάριου 1822) καί διά τών ειδικών διατάξεων τού Προ
σωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος, το όποιον επίσης έψηφίσθη είς τήν 
Νέαν ’Επίδαυρον συμβολικώς κατά τήν Ιην ’Ιανουάριου 1822, Α' έτους 
τής ’Ανεξαρτησίας.28

28. Βλ. άρθρ. βζ' καί βη' τοϋ Προσωρινού Πολιτεύματος τής 'Ελλάδος, 1822 
(Συντάγματος της ’Επίδαυρου)· άρθρ. π' τοϋ Προσωρινού Πολιτεύματος τής 'Ελλά
δος., 1823 (Νόμου τής ’Επίδαυρου)· άρθρ. 99, 142 τοϋ Πολιτικού Συντάγματος τής 
’Ελλάδος, 1827 (Συντάγματος τής Τροιζήνος). Πρβλ. καί Κυβερν. Διάταγμα (Δικ.) 
ΰπ’ άριθμ. 64 τής 4ης Φεβρουάριου 1830, Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος, φ. 25 
(26 Μαρτ. 1830), σ. 97. Περί τών πηγών τοϋ βυζαντινού δικαίου βλ. Γ. Α. Πετρο- 
πούλου, 'Ιστορική Εισαγωγή είς τάς πηγάς τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου, έν ’Αθήναις 
1961· N. I. ΙΙανταζοπούλου, 'Ιστορική Εισαγωγή εις τάς πηγάς τοϋ ' Ελλ,ηνικοϋ Δι
καίου, εν ’Αθήναις 21968· Δ. Γ. Σερεμέτη, Πηγαί τοϋ Βυζαντινοϋ Δικαίου, έν Θεσ
σαλονίκη 1976 (πολυγραφ.)· Σπ. Τρωϊάνου, Οί Πήγες τοϋ Βυζαντινού Δικαίου. Εισα
γωγικό βοήθημα, έν Άθήναις-Κομοτηνή 1986. Βλ. καί N. I. Πανταζοπούλου, Το διά 
τής Έπαναατάσεως τού 1821 θεσπισθέν Δίκαιον και οί "Ελληνες νομικοί, έν Θεσσα
λονίκη 1972. Βλ. οπωσδήποτε Γ. Μπαλή, «Ή κατά πλάνην έν Έλλάδι έφαρμογή ά- 
στικοΰ δικαίου μήποτε είσαχθέντος», Μελέται επί τοϋ ίσχύοντος άστικοϋ δικαίου, έν 
’Αθήναις 21938, σ. 141-159' Σπυρ. Ν. Τρωϊάνου, «’Από τήν Έξάβιβλο στά Βασιλι
κά», ’Αφιέρωμα στον Άνδρέα Α. Γαζή, έν Άθήναις-Κομοτηνή 1994, σ. 781-800.
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III. Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

1. 'Ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, τριτότοκος υιός του Πανάγου Χρυσαν- 
θοπούλου καί της συζύγου του Παρασκευής, θυγατρός Παναγιώτου Κων
σταντίνου, χήρας Γεωργίου Σισμάνη, έγεννήθη εις το χωρίον Βερσοβά 
(σήμερον Χρυσάνθιον) του τέως Δήμου Αίγειρατών κατά Μάρτιον 1815 
καί εκεί έμαθε τά πρώτα γράμματα. Μετά την κήρυξιν τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως καί άφοΰ ή οικογένεια Π. Χρυσανθοπούλου μετεκινήθη 
άπό τόπου εις τόπον λόγω των πολεμικών γεγονότων, ό Λεωνίδας Χρυ
σανθόπουλος άπεστάλη εις Κέρκυραν, όπου παρέμεινε μέχρι του 1828 
χωρίς νά όλοκληρώση τάς έκεΐ σπουδάς του. Μεταξύ 1828 καί 1830 
έφοίτησεν εις το Κεντρικόν Σχολεΐον έν Αίγίνη ώς υπότροφος τής Κυβερ- 
νήσεως, άλλ’ άπεβλήθη ώς άτακτος καί ζωηρός μαθητής κατά το 1830 
έκ τής β' τάξεως τοΰ σχολείου τούτου.29

Κατά το 1833 άνεχώρησεν είς Μονάχον δΓ έπιστημονικάς σπουδάς, 
ώς υπότροφος τοΰ Βασιλέως ’Όθωνος. Άρχικώς παρηκολούθησεν ιδιω
τικά μαθήματα γερμανικής καί λατινικής γλώσσης καί άκολούθως (1834) 
ένεγράφη εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Max-Ludwig 
τοΰ Μονάχου, μετ’ ού πολύ όμως μετεγράφη εις τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης, έκ τής οποίας άπεφοίτησεν (20 ’Ιου
λίου 1837) καί έ'λαβε διδακτορικόν δίπλωμα (13 ’Οκτωβρίου 1837) μέ 
τον βαθμόν «’Άριστα».

2. Έξ εγγράφων άποκειμένων εις τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους 
προκύπτει ότι άκολούθως έπέστρεψεν εις τήν Ελλάδα καί διωρίσθη δικη
γόρος εις τά έν Ναυπλίω δικαστήρια Πρωτοδικών καί Έφετών (25 Αύ
γουστου 1838). Έν συνεχεία είσήλθε, προσωρινώς όμως, εις τον δικαστι
κόν κλάδον ώς Άντεισαγγελεύς Πρωτοδικών Λαμίας (26 ’Ιουλίου 1839). 
Διά λόγους οικογενειακούς παρητήθη τής θέσεως ταύτης καί διωρίσθη έκ 
νέου δικηγόρος, άλλ’ εις τά έν Πάτραις δικαστήρια (5 ’Οκτωβρίου 1840). 
Είς τον δικαστικόν κλάδον έπανήλθεν ώς Πρωτόδικης ’Αθηνών (27 ’Οκτω
βρίου 1841). Έν συνεχεία προήχθη εις Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών 
(10 Σεπτεμβρίου 1843), άκολούθως δέ μετετέθη εις τήν θέσιν τοΰ Εισαγ- 
γελέως Πρωτοδικών Λαμίας (5 ’Απριλίου 1844). Έκ τής θέσεως ταύ
της άπελύθη μετά τρίμηνον (27 ’Ιουνίου 1844) καί έπανέλαβε τήν ένερ- 
γόν δικηγορίαν.

29. Βλ. Άπ. Β. Δασκαλάκη, Κείμενα-Πηγα'ι τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής 
’Επαναστάσεως, Σειρά τρίτη: Τά περί Παιδείας, τόμ. Β', έν Άθήναις 1968, σ. 
968-969.
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Ό Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος άργότερον διωρίσθη υπουργικός πά- 
ρεδρος (: τμηματάρχης) εις την Γραμματείαν της Δικαιοσύνης. Έκ τής 
θέσεως του παρεδρου παρητήθη μετ’ ού πολύ. ’Ακολούθως έστράφη εις 
την πολιτικήν καί έξελέγη Βουλευτής Αΐγιαλείας κατά τήν Γ' Βουλευτικήν 
Περίοδον (1850-1853).

Ήκολούθησε νέα περίοδος δικηγορίας (1853-1855), μεθ’ ήν ό Λεω
νίδας Χρυσανθόπουλος έστράφη προς τήν ένεργόν Διοίκησιν. Διωρίσθη 
Νομάρχης Εύβοιας κατά τήν 5ην Μαρτίου 1855, αλλά δεν ύπηρέτησεν 
επί πολύ. Άπηλλάγη των καθηκόντων του μετά παρέλευσιν έπταμήνου 
(12 ’Οκτωβρίου 1855), με τήν μνείαν δτι ή Κυβέρνησις «έπεφυλάσσετο 
νά λάβη ακολούθως πρόνοιαν περί αύτοΰ». Μετά διετίαν φέρεται υπό τινων 
ώς Νομάρχης Άχαίας καί ’Ήλιδος (1857). Τούτο δεν έπεβεβαιώθη. Γε
γονός είναι δτι άπεσύρθη εις το Αΐγιον καί, λίαν απογοητευμένος, περι- 
ωρίσθη εις τάς φροντίδας περί τήν ακίνητον περιουσίαν του. Έκ των αλ
λεπαλλήλων μεταβολών τής σταδιοδρομίας του συμπεραίνομεν δτι πρέ
πει νά ήτο άνήσυχον ή πάντως ούχί εύπροσάρμοστον εις τούς κρατούντας 
πρόσωπον, επομένως καί εΰτρωτον εις κατηγορίας.

3. Ό Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος άπεβίωσεν εν Αίγίω λήγοντος τού 
Φεβρουάριου του 1858.30 Έκηδεύθη αύθορμήτω συνοδεί^ τοϋ λαού τού 
Αίγιου καί έτάφη εις το εκκλησιαστικόν Νεκροταφεΐον τού Ναού των Τα
ξιαρχών, το όποιον άπο έτών εχει καταργηθή.

4. Το βιβλίον πού έξέδωσεν ό Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος έν Άθήναις 
τώ 1853 φέρει τον τίτλον: Συλλογή τοπικών τής ’Ελλάδος συνηθειών, εξ 
επισήμων προς τήν 'Ελλ. Κυβέρνησιν των τοπικών άρχών απαντήσεων, 
και απόσπασμα τής περ'ι συνηθειών πραγματείας, κατά το Ρωμαϊκόν Δί-

30. Βλ. έφ. Αιών, φ. 1606 (6 Μαρτ. 1858), σ. 4. ’Απεβίωσεν έξ άνθρακος εις 
ιδιόκτητον οικίαν του εις τό προάστιον τοϋ Αίγιου «"Αγιοι ’Απόστολοι». Τινά περί 
τοϋ άνδρός βλ. καί έν Γ. Δ. Δημακοπούλου, «Πρώτα σχεδιάσματα συλλογής τής 'Ελ
ληνικής Νομοθεσίας», περ. ’Αθήνα, τόμ. Π' (1988), σ. 42-44. Ό Λ. Χρυσανθό
πουλος έκ τοϋ γάμου του μετά τής Μαρίας Δούμα (’Οδησσός; 1834 - Πειραιεύς 
1875) άπέκτησεν υιόν, τον Θεμιστοκλήν-Μαξιμιλιανόν (Άθήναι 1856-1943), γαιο
κτήμονα, άναδεκτόν τοϋ Βαυαροϋ στρατηγοΰ καί πρεσβευτοΰ Max. Feder (1802- 
1869). Ό Θ. Χρυσανθόπουλος έκ τοϋ γάμου του μετά τής Ουρανίας Άριστείδου 
Γεωργίου άπέκτησε τον Λεωνίδαν (Άθήναι 1880-1953), πρεσβευτήν, οδτος δε έκ 
τοϋ γάμου του μετά τής ’Ιωάννας Gallenca άπέκτησε μεταξύ άλλων τέκνων τόν Θε- 
μιστοκλήν (Χανιά 1915), πρέσβυν έπί τιμή. Τούτου υιός είναι ό έν ένεργείφ Πρε
σβευτής έν ’Ερεβάν τής Αρμενίας Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος (Άθήναι 1946). Θερ
μώς εύχαριστοϋμεν τον πρέσβυν κ. Θεμ. Χρυσανθόπουλον διά τάς περί τής οικογέ
νειας του παρασχεθείσας πληροφορίας καί τήν διάθεσιν φωτογραφίας έξ έλαιογρα- 
φίας τοϋ Λ. Χρυσανθοπούλου.
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καιον, τοϋ Η[ιδάκτορος] Χρ. Φρεδ. Γλοΰκ,Ά1 μεταφρασθεν εκ τον γερμα
νικόν υπό Λ. Χρνβανΰοπονλον (8ον, σ. 216), τύποις Μιλτιάδου 
Κ. Γκαρμπολα.

Ό Λεωνίδας Χρυσανθόπόυλος είχε λόγο) τής υπηρεσιακής του ιδιό
τητας άνετον προσπέλασιν εις το άρχεΐον τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης 
καί ήδυνήθη νά χρησιμοποίηση πλήρως την πηγήν αύτήν, άθικτον ούσια- 
στικώς τότε, επομένως να συνθέση την σχεδιασθεϊσαν ύπ’ αύτοΰ συλλογήν 
των έν λόγω Συνηθειών όσον ήτο δυνατόν πληρεστέραν. Σημειωτέον ότι 
τινά των εις τάς «απαντήσεις» άναφερομένων εθίμων έδημοσίευσεν έν 
περιλήψει, αλλα δέ ώς εΐχον εις τά ύποβληθέντα το> 1833 κείμενα των το
πικών αρχών. Εις τήν δημοσίευσιν τής συλλογής ύπεκινήθη ύπό τοϋ φίλου 
του, τότε Προέδρου Πρωτοδικών ’Αθηνών, Βασιλείου Νικολοπούλου (Κα- 
ρύταινα 1816 - Άθήναι 1887), πρώτου διδάκτορος (πτυχιούχου) τής Νο
μικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, διατελέσαντος καί βουλευτοΰ 
καί ύπουργοΰ.31 32

Τήν δημοσίευσιν αύτήν, καθώς γράφει, έπετέλεσε καί έν τή έμμέσω 
επιθυμία όπως συντρέξη το έ'ργον τής Συντακτικής τοϋ ’Αστικού Κώδι- 
κος ’Επιτροπής καί το κατ’ άκολουθίαν νομοθετικόν έ'ργον τής Βουλής* 
ώς καί τήν ανάγκην τών δικαστών καί τών διαδίκων νά ένημερωθοϋν έπί 
αντικειμένων έφ’ ών εΐχον διεξαχθή παλαιότεραι δίκαι, προφανώς εις 
πρώτον βαθμόν. "Οπως άποδεικνύεται καί έκ τής σχετικής σημειώσεως 
τοϋ Λεωνίδου Χρυσανθοπούλου, κατά το 1853 δεν εΐχεν έγκαταλειφθή ή 
σκέψις τοϋ συνδυασμού τοϋ γαλλικού ’Αστικού Δικαίου προς τήν κρατού
σαν παρ’ ήμΐν νομικήν Παράδοσιν, δηλ. τήν μέχρι τότε γραπτήν νομοθεσίαν 
καί τα νόμω δεκτά έθιμα.33 Καί κατά τοΰτο ήτο καί παραμένει ή έργασία

31. Πρόκειται περί τοϋ διαπρεπούς νομομαθούς Christian Friedrich von 
Glück (Halle 1755 - Erlangen 1831), Καθηγητοΰ τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου εις τά 
ΙΙανεπιστήμιον τοϋ Erlangen, συγγραφέως έκτος άλλων έργων καί τοϋ Handbuch 
zum systematischen Studium des neuesten römischen Privatsrecht, έν Erlan
gen 1812.

32. Ό B. Κ. Νικολόπουλος ύπήρξεν ένθερμος άντιρρωμαϊστής καί ύπεστήριξε 
τήν έποψιν 8τι σπουδαίως έπενήργησεν ό Ελληνισμός ώς φορεύς τοϋ Χριστιανισμού 
έπί τοϋ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου, τούτου θεμελιωμένου ήδη θεωρητικώς εις τήν έλληνικήν 
στωϊκήν φιλοσοφίαν. Βλ. τον ύπό τοϋ Β. Κ. Νικολοπούλου Πρόλογον είς τήν ύπ’ αύ
τοΰ μεταφρασθεϊσαν: Πραγματεία περ'ι τής ένεργείας καί τών αποτελεσμάτων τοϋ 
Χριστιανισμού έπί τοϋ Άστνκοϋ των Ρωμαίων Δικαίου, ύπό Τροπλώνος (: Raymond 
Théodore Troplong, 1795-1869, νομομαθοϋς, άνωτάτου δικαστοϋ, άκαδημαϊκοΰ 
καί Όμοτίμου της Γαλλίας), έν Άθήναις 1858. Βλ. καί Γ. Α. Πετροπούλου, 'Η ελ
ληνική σνμβολ.ή είς τήν ερευνάν τής 'Ιστορίας τοϋ Δικαίου, σ. 17-18.

33. Ή βούλησις όπως είσαχθή παρ’ ήμϊν κατά τό δυνατόν ό γαλλικός ’Αστικός



330 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

του Λ. Χρυσανθοπούλου αντίστοιχον βοήθημα εκείνου του Κ. Άρμενο- 
πούλου. Οί δικασταί εΐχον εκτοτε εις χεϊρας των ειδικήν συλλογήν ώστε 
νά ελέγχουν τήν διά μαρτύρων άπόδειξιν εις δίκην καθ’ ήν ή διαφορά προ- 
ήρχετο έκ τής μή τηρήσεως εθιμικού δικαίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πολύς λόγος εχει γίνει κατά καιρούς διά τήν δήθεν «παραγνώρισιν» των 
νομικών εθίμων κατά τήν μακράν πορείαν προς σύνταξιν ελληνικού ’Α
στικού Κωδικός καί τήν «προσκόλλησιν» των Ελλήνων νομικών εις το 
Ρωμαϊκόν Δίκαιον ή τάς νεωτερικάς διατάξεις δυτικών νομοθεσιών. Έν 
τούτοις δεν πρέπει νά λησμονήται δτι ή πολιτική βούλησις τού ελληνικού

Κώδιξ (βλ. καί Θ. Κ. Παπαχρήστου, «Le Code Civil Français en Grèce», τόμος: 
La Révolution Française et l’Hellénisme Moderne, έν Άθήναις 1989, σ. 373- 
378 (Actes du Ille Colloque d’Histoire (Athènes 14-17 Octobre 1987), Centre de 
Recherches Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique) 
βεβαιώνεται καί ύπό της επί τη ιδρύσει τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών συστάσεως παρά 
τη Νομική Σχολή αύτοϋ "Εδρας τοΰ Γαλλικού (’Αστικού) Δικαίου (1837). Τήν έ'δραν 
ταύτην κατέλαβε πρώτος ό Γεώργιος Άλεξ. Μαυροκορδάτος (1802-1858). Τούτον 
διεδέχθη ό Μάρκος I. Ρενιέρης (1815-1897), αύτόν δε από τοϋ 1865 καί μέχρι τοϋ 
1884 ό Νικόλαος Δαμασκηνός (1834-1910). ’Εν συνεχεία (1890-1911) τό σχετικόν 
γνωστικόν άντικείμενον έδιδάχθη ώς Μάθημα τοΰ Γαλλικού (’Αστικού) Δικαίου 
ύπό τοϋ "Οθωνος Κ. Φωστηροπούλου (άπεβ. 1940), Ύφηγητοΰ καί δικηγόρου. Ό 
’Όθ. Φωστηρόπουλος έδημοσίευσε: Λόγος εναρκτήριος τοϋ Μαθήματος τοϋ Γαλλικού 
’Αστικόν Δικαίου, έν Άθήναις, δνευ ί.έ. καί έδίδαξε κυρίως συγκριτικόν κληρονομικόν 
δίκαιον (γαλλικόν-ΐόνιον). Άπο τοΰ 1911 έπαυσεν ή διδασκαλία τοϋ γαλλικού Αστι
κού Δικαίου. ’Εγχειρίδιου διδασκαλίας τοΰ ώς ανω μαθήματος δεν έπεσημάναμεν. Έν 
πάση περιπτώσει καί ένω ήτόνει βαθμιαίως ή σκοπιμότης τής διδασκαλίας τοΰ γαλ- 
λικοΰ Άστικοΰ Δικαίου μετεφράσθη κατά το 1882 ύπό τοΰ Πέτρου Σ. Φωτιάδου το 
σύγγραμμα τοΰ διαπρεπούς Γάλλου καθηγητοΰ καί ακαδημαϊκού Erneste-Désiré 
Glasson (1839-1907): Eléments duDroit français considéré dans ses rapports 
avec le droit naturel et Véconomie politique (1875), με τον τίτλον: Στοιχεία τοϋ 
άστικοϋ και δημοσίου γαλλικού Δικαίου (έν Άθήναις 1882) καί με τον σκοπόν όπως 
άποτελέση βοήθημα προς χρήσιν τών φοιτητών (βλ. σ. ις'-ιζ' τοΰ Προλόγου τοΰ 
Π. Σ. Φωτιάδου).

Κατά τό 1838 είχεν έκδοθή καί κυκλοφορηθή ή δευτέρα έκδοσις τής μεταφρά- 
σεως τοΰ γαλλικοΰ Άστικοΰ Κώδικος: Ό Πολ.ιτικός τής Γαλλίας Νόμος, μετενεχθε'ις 
εις τήν νεωτέραν έλληνικήν κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως, ύπό Γ. Βελλίου, Ά. 
Πολνζωίδου, Π. (: Κ.) Πιτσιπιοϋ καί Κωνστ. Δ. Σχινα, έν Άθήναις, έκ τής Βασιλι
κής Τυπογραφίας, 1838. Ή πρώτη έκδοσις τής έν λόγφ μεταφράσεως (Άθήναι 
1836) εκυκλοφορήθη εις περιωρισμένον αριθμόν αντιτύπων πρός έξυπηρέτησιν ιδία 
τής Νομοθετικής Επιτροπής. Βλ. καί Γ. Δ. Δημακοπούλου. «Ή Νομοθετική ’Επι
τροπή τοϋ 1835», σ. 136-137.
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Λαού καί των ηγετών του, ή όποια έξεφράσθη διά των σχετικών διατά
ξεων των Συνταγμάτων της περιόδου 1822-1832, οχι μόνον ήτο δεδομένη 
άλλα καί άπέβλεπεν εις την έξασφάλισιν ένότητος δικαίου καί ύπόμνησιν 
της έθνικής συνεχείας. Εις τό Ελληνικόν Κράτος τα νομικά έ'θιμα άνεγνω- 
ρίσθησαν άπό τής έκδόσεως του ν.δ. τής 23ης Φεβρουάριου /7ης Μαρτίου 
1835 καί ίσχυσαν μετά τό 1835, έφ’ όσον καί όπου έπεκράτουν αυτά μέ
χρι τής 1ης ’Ιανουάριου 1822 (άρθρ. ήη' του Προσωρινού Πολιτεύματος 
τής ’Ελλάδος τής 1ης ’Ιανουάριου 1822). Σημειοΰται δέ ότι διά του έν λό
γω νομοθ. διατάγματος άπεδόθη εις τά νομικά έθιμα ισχύς μείζων του 
γραπτού δικαίου, όπου όμως ταΰτα εΐχον έπικρατήσει. Επομένως, άβιά- 
στως προκύπτει ή θέσις ότι ό θόρυβος περί παραμερισμού των νομικών 
εθίμων (εις τό Οικογενειακόν καί τό Κληρονομικόν Δίκαιον) υπήρξε μεί
ζων του υπερβολικού. ’Άλλωστε, ή εργασία τού Καλλιγά καί πολύ περισ
σότερον ή δίκην Βίβλου τών ’Εθίμων εργασία τού Χρυσανθοπούλου (άν- 
τίστοιχος πρός την Νομόβιβλον τού Άρμενοπούλου) βεβαιώνουν ότι ό μελ
λοντικός ’Αστικός Κώδιξ, στηριζόμενος κατά βάσιν έπί τών μνημονευο- 
μένων εις την Έξάβιβλον Πολιτικών Νόμων τών Βυζαντινών Αύτοκρα- 
τόρων, ώς καί ξένων νεωτερισμών (γαλλικού ’Αστικού Κώδικος), δεν θά 
ήμάρτανεν έναντι τού άγράφου δικαίου, δοθέντος ότι τά πλεϊστα τών εθί
μων έταυτίζοντο πρός τό περιεχόμενον τής Έξαβίβλου, κρατήσαντα «κα
τά παράδοσιν» τούτου. ‘Υπ’ οψιν ότι ή παραγγελία τού Συμβουλίου τής 
Άντιβασιλείας πρός την Νομοθετικήν ’Επιτροπήν ήτο όπως τά μέλη αυ
τής μή λησμονούν ότι αποστολή των δεν ήτο ή κατάρτισις «νέου» Κώδι
κος, άλλ’ ή προσαρμογή τού Γαλλικού ’Αστικού Κώδικος (μετά τήν με- 
τάφρασίν του) πρός τά ήθη καί τά έθιμα τού Ελληνικού Λαού, ή βελτίω- 
σις τού γαλλικού νόμου εις σημεία καθ’ ά άπεδεικνύετο ελλιπής δ νόμος 
οδτος (χρησιμοποιουμένης έν προκειμένω τής νομολογίας τού γαλλικού 
ακυρωτικού δικαστηρίου). Δεν πρέπει δέ να λησμονήται ότι καί ό Γαλλι
κός ’Αστικός Κώδιξ είχε σπουδαίως βασισθή εις τά γαλλικά νομικά έθιμα.

Έξ άλλου, κατά Καλλιγάν: «Ή συγγένεια τού πολιτισμού μας μέ τά 
Έσπέρια ’Έθνη έτελέσθη τοιουτοτρόπως αύτομάτο^ς, καί άν σήμερον 
(: 1847) συνακολουθοΰμεν τήν άνάπτυξιν ξένων νομοθεσιών, δεν είναι αυ
θαιρεσία άτομική ή τής ’Εξουσίας. Μάλιστα, άκολουθοΰμεν έπί τής αυτής 
όδοΰ τήν όποιαν μάς έδειξε τό ’Έθνος αύτομάτως, έκφράσαν τήν δεκτι
κότητα καί τήν ταυτότητά του μέ τά Έσπέρια ’Έθνη κατά τά θεμελιώδη 
στοιχεία τού κοινωνικού βίου».34 Είναι ή έκ τών προτέρων άπάντησις

34. Π. Καλλιγά, «Περί εθίμων», ε.α., σ. 289. Πρβλ. Γ. Δ. Δημακοπούλου, «Ή 
Νομοθετική ’Επιτροπή τοϋ 1835», σ. 133-135.



332 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

προς νεωτέρας επόψεις διά γραφϊδος Καλλιγά διδομένη, έν σχέσει προς 
την άντίληψίν των περί δεόντός τίνος δικαιϊκοΰ μορφώματος παρ’ ήμΐν, 
διαφέροντος του εύρωπαϊκοΰ άλλά καί του παλαιού γραπτού δικαίου, πα- 
ραβαίνοντος την άπο του 1822 διακηρυχθεϊσαν έθνικήν βούλησιν, όδηγοΰν- 
τος δέ εις σχηματισμόν κράτους νομικώς ΐδιομόρφου, ίδιοτύπου, ασυγχρό
νιστου καί θεσμικώς άπομεμονωμένου.

Περί των νομικών εθίμων διδασκαλίαν εις την Νομικήν Σχολήν του 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών περιέλαβεν είς τά μαθήματά του περί τής Έξα- 
βίβλου του Κ. Άρμενοπούλου ό καθηγητής του Ρωμαϊκού Δικαίου Αιμί
λιος Χέρτσογ (1837-1843), χωρίς όμως νά συνεχισθή μετά τήν άποχώ- 
ρησίν του. Ή διδασκαλία αδτη παρεπορεύετο εκείνην του γαλλικού ’Α
στικού Δικαίου δι’ άλλης έδρας, έν οψει τών τότε κυβερνητικών προθέ
σεων καί τής πολιτικής βουλήσεως.

Κατά ταΰτα, ή Συλλογή του Αίγιέως νομικού Λεωνίδου Χρυσαν- 
θοπούλου ύπήρξε πράγματι χρήσιμος διότι όχι μόνον άπετέλεσε ((Κατά
λογον» τών κρατησάντων νομικών έθίμων (έντος τών κρατικών ορίων 
του 1833) προς έξυπηρέτησιν τής έν χρόνω δικαστικής πρακτικής, άλλά 
καί βοήθημα διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν θά έπραγματοποιεϊτο τελικώς ή 
πρόθεσις τής Άνωτάτης ’Αρχής προς εύάρμοστον συνδυασμόν τής υστε
ροβυζαντινής νομικής Παραδόσεως προς τούς θεσμούς τοϋ νομικού Δια
φωτισμού, δηλ. κυρίως προς τον γαλλικόν ’Αστικόν Κώδικα, αύτονοήτως 
δέ καί προς τά έν τώ μεταξύ έκδοθέντα ειδικά νομοθετήματα αστικού δι
καίου, έν δψει καταρτίσεως ’Αστικού Κώδικος τού ένιαίου καί ένικοΰ νέου 
Ελληνικού Κράτους.

'Η έποψις καθ’ ήν τά κρατήσαντα νομικά έ'θιμα παρηκολούθουν έν 
πολλοΐς το περιεχόμενον τής Έξαβίβλου καί το πλέγμα αύτών άπετέλεσε 
τήν βάσιν τού καθ’ ήμάς Οικογενειακού καί Κληρονομικού Δικαίου, καθι
στά τήν Συλλογήν Χρυσανθοπούλου ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαν κατά τήν 
ιστορικήν έξέτασιν τών άντιστοίχων τμημάτων τού ’Αστικού Δικαίου.



«Άπό του Άρμενοπούλου εις τον Μοντεχρΐστον»: 
Ό Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος 

στη νεοελληνική παιδεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ

(( Αφοΰ [οί σύγχρονοι "Ελληνες] είς δύο μόνον εί'δη βιβλίων στέργουσιν 
επί τοϋ παρόντος νά έγκύψωσι, τά απολύτως άναγκαϊα προς άπόκτησιν 
βιοποριστικού διπλώματος καί τά κουφότερα μεταξύ των έλαφρών, μετα- 
πηδώντες άπο τοϋ Άρμενοπούλου εις τον Μοντεχρΐστον». "Οταν ό Εμ
μανουήλ Ροΐδης έγραφε αύτά στην cΕστία τοϋ 1880, στο άρθρο του γιά 
τον «Μάκβεθ τοϋ Σαιξπείρου»,1 δεν εϊχε βέβαια τήν πρόθεση νά κάνη το 
εγκώμιο τής Έξαβίβλου ή νά άναφερθή σοβαρά στις νεοελληνικές τύχες 
τοϋ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου. Σηματοδοτούσε όμως, χωρίς νά θέλη, 
τη θέση τοϋ έ'ργου τοϋ Άρμενοπούλου στη νεοελληνική παιδεία. ’Έστω σ’ 
αυτή τή λειψή, άνάπηρη παιδεία, πού εϊχε (τουλάχιστον «επί τοϋ παρόν
τος», προσθέτει, σέ μία στιγμή άθέλητης ’ίσως αισιοδοξίας, ό Ροΐδης) 
σάν δεύτερο πόλο τον Μοντεχρίστο, «τά κουφότερα μεταξύ των έλαφρών». 
’Έτσι το έ'ργο τοϋ Άρμενοπούλου καταγράφεται, καλώς ή κακώς, ώς ένα 
από τά έλάχιστα άναγνώσματα στά όποια οί 'Έλληνες τοϋ φθίνοντος 19ου 
αιώνα «στέργουσι νά έγκύψωσιν», έστω καί μόνον ώς «απολύτως άναγ- 
καΐον» γιά τήν άπόκτηση «βιοποριστικού διπλώματος».

Ή μαρτυρία τοϋ Ροΐδη, στά τέλη του 19ου αιώνα, κεΐται σέ ίση πε
ρίπου άπόσταση άπο δύο άλλες μαρτυρίες, στά τέλη τοϋ προηγούμενου 
18ου αιώνα, καί κάπου προς τά τέλη τοϋ δικοΰ μας. Το 1796 ό Δημήτριος 
Καταρτζής εισάγει το έργο τοϋ Άρμενοπούλου στο «Νέο διάγραμμα... 
τών έλληνικών μας διδασκαλικών βιβλίων πού έχουμε στής έπιστήμαις καί 
τέχναις» —ένα άκόμη κείμενο πού οφείλουμε στον Κ. Θ. Δημαρά: τήν 
Έξάβιβλο στά «Νομικά τής Πολιτείας», τήν μικρή κακότυχη άδελφή

1. Με τήν εύκαιρία τής μετάφρασης τής σαιξπηρικής τραγωδίας άπο τόν Δη- 
μήτριο Βικέλα. Τό άρθρο τοΰ Ροΐδη στην 'Εστία, 9 (1880), 4-6: "Απαντα, εκδ. ’Α. 
’Αγγέλου, τ. Γ', ’Αθήνα 1978, σ. 25-30 άρ. 36- τό παράθεμα άπο τήν σ. 29.
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της, την Επιτομή Κανόνων, στά «Νομικά τής ’Εκκλησίας».2 Ή άλλη μαρ
τυρία είναι του 1971’ μία φράση άπό την εισαγωγή τοΰ έπιμελητή τής τε
λευταίας μέχρι στιγμής έ'ντυπης έ'κδοσης τής Έξαβίβλου: «ή Έξάβιβλος, 
κείμενο βασικό τής νεώτερης παιδείας μας...».3

Κείμενο τής νεώτερης έλληνικής παιδείας, το λόγιο βυζαντινό νομι
κό έργο; Σκοπός αυτής τής εισήγησης θά ήταν να τεκμηριώση αυτό τόν 
χαρακτηρισμό. Φοβούμαι πώς δεν θά τό κατορθώση, ούτε καν θά τό άπο- 
πειραθή, μέσα στο εικοσάλεπτο πού διαθέτει. Ούτως ή άλλως, ή εισήγη
ση αυτή σκόπευε νά είναι δσο μπορούσε λιγώτερο, καί αν ήταν δυνατόν 
καθόλου, νομικού περιεχομένου —καί τό σκοπεύει άκόμη.

’Επί τοΰ παρόντος θά προσθέσω ένα άκόμη στοιχείο. Στο έν έξελίξει 
πολύτιμο Λεξικό τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 
τοΰ ’Εμμανουήλ Κριαρά, τουλάχιστον στούς πρώτους τόμους (άπό τόν τρί
το καί εξής), άποδελτιώνεται συστηματικά, καί ευρύτατα, ή Έξάβιβλος, 
φυσικά στο πρωτότυπο.4 Κείμενο τής δημώδους γραμματείας ή λόγια συλ
λογή, πού μεταφέρει αυτούσιο κατ’ ούσίαν τό κείμενο των νομοθετημάτων 
τής μακεδονικής δυναστείας; Ή αποδελτίωση αύτή, τουλάχιστον στή συ
στηματική μορφή της, φαίνεται νά έγκαταλείπεται, σιωπηρά, στούς τε
λευταίους τόμους τοΰ Λεξικόν, ϊσως γιατί έχει έν τω μεταξύ έντοπισθή 
ή παραδρομή: ή Έξάβιβλος βρίσκεται πράγματι, άπό κάθε άποψη, έξω 
άπό τά πλαίσια τοΰ λεξικογραφικοϋ αύτοΰ προγράμματος. Έν τούτοις 
αύτό πού μάς ενδιαφέρει εδώ είναι ή διαπίστωση δτι στή συνείδηση των 
λεξικογράφων ή Έξάβιβλος δεν μποροΰσε παρά νά έχη μία θέση μεταξύ 
των έργων τής δημώδους, τής νέας έλληνικής, γραμματείας.

Σύμφωνα μέ δλες τις ενδείξεις —καί άνεξάρτητα άπό τήν νομική ή άλλη 
άξια ή άπαξία της— ή Έξάβιβλος (1344/1345) δεν φαίνεται νά εϊχε, 
τόσο στά έκατόν τόσα χρόνια πού τήν χωρίζουν άπό τήν πτώση τοΰ Βυ
ζαντίου δσο καί στο μεγαλύτερο διάστημα τής Τουρκοκρατίας, στήν άμε

2. «Γνωθι σαυτόν»: Τά Εύρισκόμενα, έκδ. Κ. ©. Δημαρα, Αθήνα 1976, σ. 
160 καί 159, άντίστοιχα.

3. Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος, Πρόχειρον Νόμων ή 'Εξάβιβλος, έπιμέλ. 
Κ. Γ. Πιτσάκης, ’Αθήνα 1971, σ. ιβ'.

4. Έμμ. Κριαρας, Λεξικό τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής Δημώδους Γραμμα
τείας (1100-1669), τ. ΙΓ' (= Βιβλιογραφία καί Ευρετήρια των δώδεκα τόμων), 
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 18 άρ. 12, σ. 92. Χρησιμοποιείται ή έκδοση τής προηγουμένης 
σημ. καί, εύρύτατα, τό γλωσσάριό της· βλ. στήν «Βιβλιογραφία» τοϋ τ. Ε' (1977), σ. 
ιε' άρ. 2043 καί στις «Βραχυγραφίες κειμένων» όλων των τόμων: Γ' (1973) - ΙΒ' 
(1993) [οί τ. Α'-Β' (1969, 1971) είναι προγενέστεροι τής έκδ. τής σημ. 3].
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σα μεταβυζαντινή περίοδο, το κύρος κα'ι τή χρήση πού συνήθως νομίζουμε. 
’Από τήν βυζαντινή περίοδο έχουμε δύο, δλες κι όλες, μνείες του Άρμενο- 
πούλου άπο συγχρόνους του συγγράφεις καί κάποιες θετικές ενδείξεις γιά 
ιδιωτική κυρίως χρήση του έ'ργου του- στούς πρώτους μεταβυζαντινούς 
αιώνες έχουμε μεταφράσεις ή επεξεργασίες τής Έξαβίβλου (του Κουνάλη 
Κριτοπούλου, του Θεοδοσίου Ζυγομαλά, τήν Βακτηρία των ’Αρχιερέων 
του αρχιμανδρίτη ’Ιακώβου άπο τά ’Ιωάννινα) πού είχαν περιωρισμένη 
σχετικά διάδοση ή, δπως συμβαίνει στήν περίπτωση του Ζυγομαλά, φαί
νεται νά έμειναν εργασίες του γραφείου. ’Έχουμε βέβαια και τήν σημαν
τική βυζαντινή καί μεταβυζαντινή χειρόγραφη παράδοσή της. ’Αλλά ή 
εικόνα μπορεί νά σχηματοποιηθή —μέ τούς αναπόφευκτους κινδύνους— 
κάπως έτσι: στούς τελευταίους βυζαντινούς χρόνους ή Έξάβιβλος έχει 
αξιόλογη ’ίσως χρηστική διάδοση, άλλα δχι ιδιαίτερο κύρος —ένα άπλό 
ιδιωτικό εγχειρίδιο- στούς μεταβυζαντινούς, το δνομα τού Άρμενοπού- 
λου άποκτα ένα «μυθικό» μάλλον κύρος, άλλα ή χρήση τού έργου του εί
ναι σχετικά περιωρισμένη. ’Άλλωστε ό νομικός βίος τής Τουρκοκρατίας, 
άπο το έτος 1561 ή το 1562/3, διαθέτει το τυπικό, το κατ’ έξοχήν άντι- 
προσωπευτικό, νομικό εγχειρίδιό του: τον Νομοκάνονα τού Μανουήλ Μαλα- 
ξού. Ή άξιόλογη χειρόγραφη παράδοση τής Έξαβίβλου (περίπου 100 
γνωστά χειρόγραφα) δεν μπορεί, βέβαια, νά συγκριθή μέ τίς εκατοντάδες 
(θά πρέπει νά πλησιάζουν ή νά υπερβαίνουν τήν χιλιάδα) χειρόγραφα πού 
διαδίδουν τήν δημώδη μορφή τού Νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ, σέ άναρί- 
θμητες παραλλαγές, πού άποθαρρύνουν κάθε ιδέα κριτικής έκδοσής της.

Ή ώρα τού Άρμενοπούλου είναι νεοελληνική: είναι αυτός ό άποφα- 
σιστικός 18ος αιώνας, ό αιώνας τού Διαφωτισμού. Άν ή κυριαρχία τού 
Νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ στούς κεντρικούς αιώνες τής Τουρκοκρατίας 
(άπο τά μέσα τού 16ου ώς τά μέσα τού 18ου αιώνα) είναι άναντίρρητη, 
δέν μπορεί στα χρόνια πού άκολουθοΰν ένα εγχειρίδιο αύτοΰ τού τύπου νά 
έπαρκέση πλέον στις άνάγκες μιάς νέας έποχής πού πλησιάζει, μιάς κοι
νωνίας καί μιάς οικονομικής δραστηριότητας σέ πλήρη άνάπτυξη, ούτε νά 
άνταποκριθή σέ ένα μορφωτικό έπίπεδο πού είναι πιά γενικά πολύ υψηλό
τερο. Καί τότε είναι πού ό ελληνικός χώρος, καί πέραν αύτοΰ ή ορθόδοξη 
Ανατολή, «έπανανακαλύπτουν» τον Άρμενόπουλο —μέσω ένος βιβλίου 
πού έρχεται στήν ώρα του. Το 1744 δημοσιεύεται στή Βενετία ή πρώτη 
έκδοση τής δημώδους μετάφρασης τής Έξαβίβλου άπο τον Αλέξιο Σπα
νό.5 'Ο μεταφραστής δέν είναι εκκλησιαστικό πρόσωπο, άλλα δάσκαλος-

5. Γιά τον ’Αλέξιο Σπανό, τή μετάφραση τής 'Εξαβίβλου καί τίς εκδόσεις της, 
βλ. τίς ειδικές έργασίες στον Τόμο Άρμενοπούλου = Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενο-
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δμως τήν πρωτοβουλία τής μετάφρασης καί τής έκδοσης φαίνεται νά εχη 
μία επιφανής εκκλησιαστική μορφή, ένας άρχιερέας πού είναι συγχρόνως 
καί μεγάλος κοσμικός άρχοντας, ό 'Ηράκλειας Γεράσιμος. 'Ο ’ίδιος ό 
Σπανός ΐσως είναι, ίσως δεν είναι, ό άνεψιός καί κληρονόμος ενός άλλου 
κοσμικού άρχιερέα, του Μελετίου Μήτρου, του γεωγράφου.* 6 Παρά τίς 
κάποιες προσπάθειες πού έχουν γίνει, δεν εχουμε γνωρίσει περισσότερο 
τον Σπανό καί τον βίο του, δεν εχουμε ξεκαθαρίσει, για ενα πρόσωπο τόσο 
κοντινό μας, τήν ταυτότητά του καί τήν ταύτισή του (ή μή) μέ άλλα πρόσ
ωπα πού έχουν το ίδιο ή συγγενές όνομα,7 δεν γνουρίζουμε τίς συνθήκες 
μετάφρασης τής Έξαβίβλου καί τίς έπεξεργασίες πού ύπέστη, δεν ξέρου-

πονλου επί τή εξακοσιετηρίδι τής 'Εξαβίβλου αύτοϋ (’Επιστημονική Έπετηρίς τής 
Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών Α.Π.Θ., τ. 6): α) Ν. Βέης, «Άρ- 
μενοπουλικά Άνάλεκτα», (345-396ς'), σ. 373-395, β) Δ. Σ. Γκίνης, «Περί τήν μετά- 
φρασιν τής Έξαβίβλου ύπό τοϋ ’Αλεξίου Σπανού», σ. 173-178. ΙΙιτσάκης, δ.π., σ. 
ογ'-ος'. Παλαιότερα: K. I. Δυοβουνιώτης, «’Αλέξιος Σπανός», ’Ηπειρωτικά Χρονι
κά, 1 (1926), 206-218.

6. Κ. Θ. Κυριακόπουλος, Μελέτιος (Μήτρος) ’Αθηνών, δ γεωγράφος (1661- 
1714) (Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 73),’Αθήνα 1990, σ. 57 καί σημ. 16, σ. 153, 
386-393, καί passim. Βλ. παλαιότερα Δυοβουνιώτης, δ.π., σ. 216-217: «κατά ταΰ- 
τα ό ήμέτερος ’Αλέξιος Σπανός δέν είναι ό έκ τής άδελφής τοϋ Μελετίου άνεψιός αύ
τοϋ». Έν τούτοις ό Σπανός τής Έξαβίβλου, συντάκτης άλλωστε καί έ'ργου «περί 
ποιητικής τέχνης» ή «περί στιχουργίας», θεωρείται ασφαλές δτι είναι ό ποιητής, με
ταξύ άλλων, τών επιγραμμάτων στήν Γεωγραφία τοϋ Μελετίου, δπου άλλη ομάδα επι
γραμμάτων προσγράφεται στον ’Αναστάσιο Παπαβασιλόπουλο, τον άλλο άκριβώς 
άνεψιό τοϋ Μελετίου καί συγκληρονόμο του μαζί μέ τον ’Αλέξιο Σπανό: Κυριακό- 
πουλος, δ.π., σ. 380-382, 405-407.

7. Για τήν ενδεχόμενη ταύτισή του μέ τόν ομώνυμο άνεψιό τοϋ Μελετίου ’Α
θηνών, βλ. στήν προηγούμενη σημ. Γιά τήν, άρκετά πιθανή, ταύτιση τοϋ Σπανοΰ 
τής Έξαβίβλου μέ τον ποιητή καί «γραμματικόν» ’Αλέξιο Τζέτζη ή Σπανό βλ. Δυο
βουνιώτης, δ.π., σ. 206-207, 216-217' Βέης, δ.π., σ. 379-380' Πιτσάκης, δ.π., σ. 
ογ'-οδ' σημ. 65. Μία άλλη ταύτιση είναι έμφανώς πεπλανημένη: ό ’Αρχιμανδρίτης 
’Ιωάννης Βασιλικός, εκδότης (Τεργέστη 1908, μαζί μέ Ιργα τοϋ Παχωμίου Ρουσά- 
νου) μιας Γραμματικής τής κοινής τών 'Ελλήνων γλώσσης τοϋ Κανέλλου Σπανοΰ ή 
Σπαναίου, άπό τήν λόγια οικογένεια τών Σπαναίων ή «Ίσπαναίων» τής Πελοποννή- 
σου, ταυτίζει τον δικό του Σπανό μέ τόν ’Αλέξιο Σπανό ή Τζέτζη, τόν όποιο δια- 
στέλλει άπό τόν Σπανό τής Έξαβίβλου. Λεπτομέρεια: καί τοϋ ’Αλεξίου Σπανοΰ τό 
δνομα «βελτιώνεται» σέ χφφ σέ «Ισπανός» (ιδίως, φαίνεται, σέ χφφ τοϋ «’Εγχειρι
δίου περί τών συνοικεσίων» τοϋ Σπανοΰ πού εχει προσαρτηθή στις εκδόσεις τής με
τάφρασής του τής Έξαβίβλου, καί τό όποιο είχε μετέπειτα καί αύτοτελή χειρόγρα
φη διάδοση)- άλλά τό φαινόμενο, σύμφωνα καί μέ άλλες μαρτυρίες πού διαθέτουμε, 
είναι γενικώτερο αύτή τήν έποχή, λόγω τής υποτιθέμενης δυσωνυμίας τής λ. «σπα
νός».
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με καν, άκόμη, αν ή έκδοση τής Έξαβίβλου, το 1744, είναι, μεταθανάτια, 
σύμφωνα μέ κάποιες ένδείξεις πού εχουμε.8

Είδαμε βέβαια δτι το ονομα του Άρμενοπούλου δεν είχε πραγματικά 
ξεχασθή στήν ’Ανατολή: άπο την παρουσία των πολλών χειρογράφων της 
Έξαβίβλου, άπο τ'ις προηγούμενες μεταφραστικές άπόπειρες, άπο τίς 
συχνές άναφορές πού περιέχονται στά διάφορα εγχειρίδια καί στον ΐδιο 
τον Μαλαξό, ή άνάμνησή του είχε διατηρηθή ζωντανή. Ήταν το κατ’ 
εξοχήν ονομα του ιδανικού νομικού: δ Νεκτάριος 'Ιεροσολύμων στο β' 
ήμισυ του 17ου αιώνα όμιλεΐ μέ θαυμασμό γιά την δικαιοσύνη πού απο
νέμουν οί διαιτητές των ιδιωτικών διαφορών, στούς Βεδουίνους: «είναι 
χωρίς νόμους πολιτικούς, χωρίς κριτάδες», δμως άποφασίζουν «ωσάν νά 
ήξεραν τούς νόμους του Άρμενοπούλου» !9 ’Αλλά ενώ γιά τή Δύση, μέ τίς 
άλλεπάλληλες έκδόσεις καί μεταφράσεις τής Έξαβίβλου10 11 καί μέ την πα
ρουσία της, σύμφωνα μέ όλες τίς ένδείξεις, άκόμη καί σέ δικανική χρήση,11 
ή επαφή μέ το έ'ργο του Άρμενοπούλου υπήρξε άμεση ήδη άπο τον 16ο 
αιώνα, έδώ θάχρειασθή αύτή ή νεοελληνική «έπανανακάλυψη» τοΰ’Αρμενο-

8. Κυρίως αν εύοδώνεται ή ταύτιση τοΰ Σπανού της Έξαβίβλου μέ τον Τζέτζη, 
ό θάνατος τοϋ οποίου τοποθετείται στο έτος 1736: Δυοβουνιώτης, δ.π., σ. 217" Πι- 
τσάκης, δ.π., σ. ογ'-οδ' σημ. 65 —όπου καί άναγραφή της παλαιότερης βιβλιογρα
φίας: Γ. Ζαβίρας (ό όποιος διαστέλλει σαφώς τούς δύο άνδρες), Γ. Βεντότης, Κ. Σά- 
θας, Μ. Παρανίκας, Σπ. Μαυρογένης πασάς.

9. ’Επίτομη τής ' Ιεροκοαμικής Ιστορίας, Βενετία 1677, σ. 436. Πρβλ. Μ. Μα- 
νούσακας, «Ή ’Επιτομή τής Ίεροκοσμικής 'Ιστορίας τοΰ Νεκταρίου Ιεροσολύμων 
καί αί πηγαί αυτής», Κρητικά Χρονικά, 1 (1947), (291-332) 330 σημ. 153.

10. Μεταξύ των δύο πρώτων εντύπων έκδόσεών της (Suallemberg, Παρίσι 
1540 καί Denis Godefroy, Γενεύη 1587), ή Έξάβιβλος δημοσιεύεται καί 9 τουλά
χιστον φορές μεταφρασμένη: ή λατινική μετάφραση τοϋ Β. von Rey είχε τέσσερεις 
γνωστές έκδόσεις (1547, 1549, 1556, 1566), ή λατινική επίσης τοϋ J. Mercier (Mer- 
cerus) δύο (1556, 1580), ή γερμανική τοΰ J. Gobler τούλάχιστον τρεις (1564, 1566, 
1576). Πιτσάκης, δ.π., σ. ξβ'-ξς'.

11. G. L. von Maurer, Das griechische Volk, τ. I, 'Αιδελβέργη 1835, σ. 104 
σημ. 92. Ελληνικές μεταφράσεις: Χρ. Πράτσικας - Εύστ. Καραστάθης, 'Ο 'Ελληνι
κός Λαός, ’Αθήνα 1943, σ. 89 σημ. 92· ’Όλγα Ρομπάκη, Ό 'Ελληνικός Λαός, ’Α
θήνα 1976, σ. 90 σημ. 3. Τήν είδηση φαίνεται νά έπιβεβαιώνουν οί τρεις εκδόσεις τής 
γερμανικής μετάφρασης τοΰ Gobler μέσα σέ 12 χρόνια, σέ μία γλώσσα πού άπευθύ- 
νεται στον μέσο, τον μή λόγιο, άναγνώστη. Γιά τή μετάφραση βλ. ειδικό δημοσίευμα 
τοΰ Α. Steinwenter, «Eine deutsche Übersetzung der Hexabiblos aus dem 16. 
Jahrhundert», Τόμος Άρμενοπούλου, σ. 79-87. ’Ισχυρότατη ένδειξη έχουμε καί 
άπό τήν περίφημη κωμική έπίκληση τοΰ Άρμενοπούλου, μεταξύ τών νομικών αύ- 
θεντιών, σέ μία δικαστική σκηνή τής μόνης κωμφδίας τοΰ Ρακίνα (1668): Jean 
Racine, Les Plaideurs, πράξη III, σκηνή 3.

22
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πούλου μέσω του ’ίδιου του βιβλίου του, πού θά γίνη μέ την μετάφραση 
τοΰ Σπανού στά μέσα τοϋ 18ου αιώνα, γιά να πάψη ό Άρμενόπουλος νά 
είναι γυμνό όνομα.

'Ο χαρακτήρας αυτής τής «άνακάλυψης» τής Έξαβίβλου φαίνεται 
σαφώς στον πρόλογο τής μετάφρασης του Σπανού: «Ταύτην την βίβλον, 
ούκ οϊδα ποιος άπύ τούς ίδικούς μας νΰν "Ελληνας είς την κοινήν διάλεκτον 
μεταφράσας καί ή θειοτάτη σου πανιερότης εύροΰσα καί άντιγράψασα... 
λαβών την βίβλον καί είς Άδριανούπολιν έλθών διδάσκαλος τοΰ έν αύτή 
Ελληνικού σχολείου, εδρον ενταύθα τήν Έξάβιβλον ταύτην είς έλληνικήν 
διάλεκτον, τυπωθεϊσαν είς Βασιλείαν [sic: recte Παρισίους] κατά τούς 
,αφμ' άπύ Χριστού...)). Ό ίδιος χαρακτήρας προκύπτει καί άπύ τον πρό
λογο τοΰ έμπνευστή καί χρηματοδότη τής μετάφρασης καί τής έκδοσής 
της, μητροπολίτη 'Ηράκλειας Γερασίμου, ενα σαφώς προγραμματικό κεί
μενο, πού έπιθυμεί νά έπιβάλη τήν χρήση τής Έξαβίβλου: «Δέξασθε τοί- 
νυν τήν παρούσαν βίβλον φιλοφρόνως καί μετά πάσης έπιμελείας συνερ- 
γοΰντες... μέ τήν άνάγνωσιν τής βίβλου καί τήν άποκατάστασιν τών ών 
περιέχει νομίμων, κατ’ ευθείαν κρίνοντες καί δεχόμενοι τά έν αύτή περιε
χόμενα, άπονέμοντες έκάστω άκατακρίτως τύ δίκαιον».12

Εβδομήντα χρόνια άργότερα, στήν μακρά ιστορική εισαγωγή πού 
περιλαμβάνεται στο κυρωτικό χρυσόβουλλο τοΰ πολιτικού κώδικα τής 
Μολδαυίας τοΰ 1816/1817 (κώδικας Καλλιμάχη) —ενα πολλαπλώς έν- 
διαφέρον κείμενο, όπου γίνεται όχι άπλώς μία ιδεολογική χρήση τής ιστο
ρίας, αλλά, άκριβέστερα, μία κατασκευή ή προσαρμογή τής ιστορίας στά 
μέτρα τής ιδεολογικής χρήσης πού επιδιώκεται νά τής γίνη— τονίζεται 
επίσης ό χαρακτήρας τής Έξαβίβλου ως νέου άποκτήματος τοΰ νομικοΰ 
«κεκτημένου», αλλά καί υποδηλώνεται πώς μέσα σ’ αυτό το σχετικά σύν
τομο διάστημα ή Έξάβιβλος, οχι μόνον έπεβλήθη στή γενική συνείδηση 
ώς ή βασική κωδικοποίηση τοΰ ίσχύοντος δικαίου, άλλά καί δημιούργησε 
τήν εντύπωση τής πρωτότυπης πηγής: «'Όμως μέντοι, είτε αύτύς παρ’ 
έαυτοΰ διανοηθείς [ό ήγεμόνας τής Μολδαυίας ’Αλέξανδρος Κωνσταντί
νου Μουρούζης], είτε άλλων τοΰτο ύπομνησάντων αύτώ, ώς ούχί ή τοΰ 
Άρμενοπούλου Έξάβιβλος, ή ού προ πολλών ετών γνώριμος ένταΰθα γε- 
νομένη, άλλ’ αύτά δή τά Βασιλικά οί έπιχώριοι είσί τών νόμων...».13

12. Χρησιμοποιώ τήν έκδοση Βενετίας 1777: σ. 1-2 καί θ'-ιβ' άντίστοιχα. Τά 
κείμενα αναδημοσιεύονται στον Βέη, δ.π., σ. 382-386.

13. Νεώτερες εκδόσεις τοϋ Κώδικα Καλλιμάχη: Ζέπων, lus Graecoromanum, 
Η', ’Αθήνα 1931, σ. 1-355· Codul Calimach (Adunarea Izvoarelor Vechiului 
Drept Romînesc Scris 3), Βουκουρέστι 1958. Tò χρυσόβουλλο, άπό δπου τό παρά
θεμα: Ζέπων, Η' (5-9), σ. 7 = Codul Calimach, (44-52), σ. 48.
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'Π μετάφραση του Σπανού γίνεται, δπως εί'δαμε, βάσει της editio 
princeps του 1540. Πρόκειται γιά μία μετάφραση πού είναι εξαιρετικά 
πιστή καί συγχρόνως, ΐσως γι’ αυτό, δπως συχνά συμβαίνει, αλλά κυρίως 
λόγω τής έλλειψης νομικής παιδείας του μεταφραστή καί έξοικείωσής του 
μέ την ορολογία,14 πολύ κακή, ενίοτε ακατανόητη ή παραπλανητική. ’Αλ
λά αυτό το βιβλίο, πού εμφανίζεται πολύ έπίκαιρα, θά εχη μία έξαιρετική 
τύχη: Οάγνωρίση 6 ή 7 διαδοχικές έκδόσεις μεταξύ των έτών 1744-1820,15 
θά εχη σημαντικώτατη διάδοση καί θά έπιβληθή ώς τό, κατ’ ουσίαν, άπο- 
κλειστικύ εγχειρίδιο τοϋ δικαίου άπύ τήν εκκλησιαστική δικαιοσύνη καί 
τήν κοσμική, στο μέτρο πού λειτουργούσε.

Τύ δνομα τού Άρμενοπούλου, δνομα τού θρύλου παλαιότερα, θά γί- 
νη τώρα ιερό ονομα τής νομολογίας: ο Ιερός Άρμενόπονλος θά γράφουν οί 
πατριαρχικές πράξεις, γιά νά προσδώσουν κύρος στις παραπομπές τους16 17 18 
(δπως θά γράφουν καί: ο ιερός Βλάσταρης)ΛΊ αλλά ο Ιερός Άρμενόπονλος 
θά έμφανισθή άκόμη καί σέ κυβερνητική πράξη τής ’Επανάστασης, τού 
1823, ύπογραμμένη, είναι αλήθεια, άπύ αρχιερέα, τον ύπουργύ Θρησκείας 
έπίσκοπο Άνδρούσης ’Ιωσήφ: κατά τούς νόμους τούς κειμένους εν τω 
ίερφ Ά ρ μενοπούλω.18 'Ο διαβόητος άρματωλός, ή απλώς ληστής, δπως

14. Ή γνωστή λογοπαικτική κρίση τοϋ ’Ανθίμου Γαζή, Ελληνική Βιβλιοθή
κη, Β', Βενετία 1807, σ. 298: «Σπανός δέ τις, έν Άδριανουπόλει διδάσκαλος, πα- 
ραψράσας τό βιβλίον τοϋτο έσπάνισεν αύτό της άρχαίας αύτοΰ ώραιότητος, ώς μη 
ώφελε» φαίνεται νά άναφέρεται περισσότερο στήν γλωσσική μορφή της μετάφρασης· 
άντίθετα τό κυρωτικό χρυσόβουλλο τοϋ Κώδικα Καλλιμάχη άντιμετωπίζει θετικά τό 
γεγονός ότι ή Έξάβιβλος είναι τό μόνο νομικό έργο πού δεν είναι πλέον διαθέσιμο 
άποκλειστικά «γλώσσαις δλίγοις πάνυ καταληπταις», επικρίνει όμως τήν ποιότητα της 
μετάφρασης καθ’ έαυτήν: «έξαιρουμένης μόνης της εις τήν καθομιλουμένην γραικι- 
κήν γλώσσαν γενομένης (ήμαρτημένως μέντοι καί ταύτης πολλαχοΰ) μεταφράσεως 
τής Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλου». Πολύ περισσότερο συγκεκριμένες είναι οί επι
κρίσεις τοϋ νεώτερου μεταφραστή τής 'Εξαβίβλου Κ. Κλονάρη, στά προλεγόμενα τής 
μετάφρασής του, σ. β'-γ'.

15. Γιά τίς έκδόσεις βλ. Βέης, δ.π., σ. 381-395· Πιτσάκης, ο.π., σ. οε'-ος': 
1744, 1766, [1769 ; λανθάνουσα έκδοση], 1777, 1793, 1805, 1820. Παρά τήν μεγάλη 
έντυπη κυκλοφορία της, ή μετάφραση διαδίδεται άκόμη καί χειρόγραφα: Πιτσάκης, 
δ.π., σ. ο' σημ. 72.

16. Ν. Βέης, «Άρμενοπουλικά Άνάλεκτα, Ζ': Ό ιερός Κωνσταντίνος Άρ- 
μενόπουλος καί 6 Γρηγόριος Ε'», Τόμος Άρμενοπούλου, σ. 369-370.

17. Π.χ. πράξη έτ. 1846 τοϋ πατριάρχη Ανθίμου Ç άρ. 215/224 (: Μ. Γεδεών, 
Κανονικοί Διατάξεις, τ. Β', σ. 360, 362)· Νομικόν Θεοφίλου Καμπανίας, 45 § 2 
(έκδ. Δ. Γκίνη, σ. 306).

18. Πράξη 972/3 Σεπτεμβρίου 1823: Δ. Σ. Γκίνης, Περίγραμμα ιστορίας 
τοϋ μεταβυζαντινόν δικαίου (Πραγματεϊαι τής Ακαδημίας Αθηνών 26), Αθήνα 
1966, σ. 292 άρ. 718.
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μάς έμαθε ό ’Αλέξης Πολίτης,19 Ζαχαρίας, στά τέλη του 18ου αίώνα, 
άπένεμε τήν ιδιότυπη —καί εξαιρετικά αμφίβολη— δικαιοσύνη του, στο 
προσωπικό δικαστήριο πού είχε έγκαταστήσει στην «έπικράτειά» του, 
έν όνόματι τής Έξαβίβλου, την οποία είχε άνά χεΐρας:20 φαίνεται δτι δεν 
έγνώριζε να τήν διαβάζη, —άλλά του παρείχε τήν απαραίτητη νομιμο
ποίηση.

Μέ τήν δυσφήμηση τήν οποία ύφίστανται πλέον τά άλλα εγχειρίδια —με 
τήν έξαίρεση, πάντοτε, τοΰ Βλάσταρη— γίνεται ήδη αισθητή ή ανάγκη 
μιας αντίστοιχης, λόγιας καί έντυπης, συλλογής καί τοΰ κανονικού δικαίου 

•—ό Μαλαξύς έχει πλέον παρακαμφθή. Είναι ή στιγμή γιά τήν ελληνική, 
καί τήν ορθόδοξη γενικώτερα, ’Ανατολή να άνακαλύψη επίσης τήν Επι
τομή Κανόνων τοΰ Άρμενοπούλου, στήν έντυπη έκδοσή της, πού περι- 
έχεται στο περίφημο lus Graecoromanum (Φραγκφούρτη 1596) τοΰ 
Johannes Leunclavius (Löwenklau).21 Αυτή ή όψιμη έπιτυχία τής ’Ε
πιτομής Κανόνων έπέφερε στήν ’Ανατολή καί μία άνάλογη, καθυστερη
μένη έπίσης, έπιτυχία ολόκληρης τής συλλογής τοΰ Leunclavius —ενός 
βιβλίου ήδη παλαωΰ, πού καθίσταται πλέον περιζήτητο καί πού έξ αιτίας 
τής σπανιότητάς του διαδίδεται πλέον καί χειρόγραφα.22

19. Άλ. Πολίτης, 2ο δημοτικό τραγούδι: Κλέφτικα, ’Αθήνα 1973, σ. 46-47, 
όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Άν καί ή έξαιρετικά αρνητική προσωπικότητα τοΰ 
Ζαχαρία είναι πλέον, νομίζω, έπαρκώς γνωστή, δέν λείπουν βέβαια πάντοτε καί οί 
εγκωμιαστικές «ήρωικές» εκτιμήσεις: βλ. π.χ. πρόσφατα K. Ν. Στάππας, Ή Λα
κωνία κατά την τουρκοκρατίαν καί ενετοκρατίαν, ’Αθήνα 1993, σ. 597-621.

20. Ή μαρτυρία άπό τά άπομνημονεύματα τοΰ συγχρόνου τοϋ Ζαχαρία Ί. 
Κονδάκη (γενν. 1782): T. X. Κανδηλώρος, Ό άρματωλισμός τής Πελοπόννησου, 
’Αθήνα 1924, σ. 143, πρβλ. σ. 148.

21. Iuris Graecoromani tarn canonici quam civilis tomi duo (μεταθανάτια 
έκδοση άπό τόν Μ. Freher). Άνατυπώνεται στήν PG, 150, στ. 45-168' άδημοσίευτη 
νέα έκδοση στήν διδακτορική διατριβή τοϋ S. Perentidis, Édition critique et com
mentaire de VEpitomè des Saints Canons de Constantin Harménopoulos, Πα
ρίσι 1980-1981. Γιά τό έργο βλ. καί: Κ. Πιτσάκης, «Γύρω άπό τις πηγές τής ’Επι
τομής Κανόνων τοϋ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου», Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύ- 
νης τής 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 23 (1976), 85- 
122- πρβλ. τοΰ ίδιου: «Johannes Leunclavius (1541-1594)», Βνζαντιακά, 15 
(1995), 57-106 καί «Leunclavius Neo-graecus», Rechtshistorisches Journal, IH 
(1994), 234-243.

22. Βλ. π.χ. μαρτυρίες στον K. Ε. Zachariä, Reise in den Orient in den 
Jahren 1837 und 1838, Άιδελβέργη 1840, σ. 295-296· πρβλ. J. Zhishman, Das 
Eherecht der orientalischen Kirche, Βιέννη 1864, σ. 30 (έλληνική μετάφραση Μελ. 
Άποστολόπουλος, Τό δίκαιον τοϋ γάμον τής άνατολικής ορθοδόξου εκκλησίας, τ. Α', 
’Αθήνα 1912, σ. 46).
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Καί έδώ ό Άρμενόπουλος γίνεται πάλι ενα πρόσωπο του θρύλου: 
άπό μία παρανόηση πού διαδίδεται εύρύτατα, στον ελληνικό καί στον σλαυ- 
ικό χώρο, κυρίως στη Ρωσία, ολόκληρη ή συλλογή τού lus Graecoro- 
manum τοϋ Leunclavius άποδίδεται στον ίδιο τον Άρμενόπουλο.23 'Η 
παρανόηση οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι ή Επιτομή Κανόνων εί
ναι τό πρώτο-πρώτο στή σειρά τών κειμένων πού έκδίδονται στο lus 
Graecoromanum (σελ. 1 τοϋ πρώτου τόμου)· ό πρώτος τόμος, πού εί
ναι καί σήμερα (καί ήταν καί τότε) ό πλέον χρήσιμος, κατακλείεται επί
σης, κατ’ ουσίαν, μέ κείμενα τοϋ Άρμενοπούλου, τό «περί αιρέσεων» καί τό 
«περί πίστεως ορθοδόξου» άπό τά «επίμετρα» τής Έξαβίβλου. ’Έτσι, 
probatis extremis, θεωρήθηκε τό σύνολο ως άρμενοπουλική συλλογή. Ή 
παρανόηση είναι παλαιότερη άπό τήν νέα «άνακάλυψη» τοϋ Άρμενοπού- 
λου μέ τή μετάφραση τής Έξαβίβλου τοϋ 1744: άπαντα ήδη σέ πράξη τοϋ 
1712 στόν Κώδικα Τρίκκης· είναι ή πρώτη μνεία πού έ'χω εντοπίσει.24 
’Αλλά άπό ενα σημείο καί πέρα φαίνεται ότι επικρατεί γενικά: τήν βρί
σκουμε, σέ καταλόγους βιβλιοθηκών, σέ βιβλιογραφικές παραπομπές, σέ 
επίσημες εκκλησιαστικές πράξεις, σέ νομοκανονικές έργασίες.25 Νά ύπο- 
θέσουμε ότι ή παρανόηση αυτή κατά κάποιο τρόπο «ένθαρρύνεται» κατάλ
ληλα, για νά διευκολυνθή ή άποδοχή στήν ’Ανατολή μιας πολύ χρήσιμης 
κανονικής συλλογής, πού εχει όμως έκπονηθή καί δημοσιευθή στή «σχι
σματική» ή «αιρετική» Δύση; "Ας θυμηθούμε ότι στή δίκη τοϋ Νίκωνος 
Μόσχας, τό 1666, γίνεται, άπό τούς εκπροσώπους τών έλληνικών πα

23. Κ. Τριανταφυλλόπουλος, 'Η ' Εξάβιβλος τοϋ Άρμενοπούλου καί ή νομική 
ακέψις iv Θεσσαλ.ονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 17■ 
X. Παπαστάθης, «Ή διάδοσις τής Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλου είς τον σλαβικόν 
κόσμον», Μακεδονικά, 15 (1975), 23 σημ. 3- Πιτσάκης, δ.π., σ. κζ'.

24. N. Κ. Γιαννούλης, Κώδικας Τρίκκης, Αθήνα 1980, σ. 96 (φ. 141).
25. Έτσι π.χ. στόν κατάλογο τών βιβλίων τής Ζαγοράς (Πρίγκου-Καλλινί- 

κου) άπό τον πατριάρχη Καλλίνικο Γ': «’Επιτομή τών 'Ιερών Κανόνων Άρμενο- 
πούλου Γρ(αικο-)λ(ατϊνον) μέ πίνακας δύο χειρογράφους (τ:) I», όπου μάλιστα ή συλ
λογή τοϋ Leunclavius φαίνεται νά ταυτίζεται, στο σύνολό της, μέ τήν προτασσομέ- 
νη ’Επιτομή τοϋ Άρμενοπούλου (βλ. Β. Σκουβαρας, ’Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789). 
'Η 'Ελληνική παροικία τοϋ ’Άμστερνταμ. 'Η Σχολή καί ή Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, 
Αθήνα 1964, σ. 313' δέν εντοπίζεται στον πίνακα, αύτ., σ. 328). Στο «Έγχειρίδιον 
περί τών συνοικεσίων» τοϋ ’ίδιου τοϋ Αλεξίου Σπανοΰ, πού συνοδεύει τή μετάφρασή 
του στίς εκδόσεις, ή συλλογή τοϋ Leunclavius σταθερά μνημονεύεται ώς «Κωνσταν
τίνου Άρμενοπούλου Βιβλίον... τών ’Ερωτοαποκρίσεων». Ή απόδοση τοϋ lus Grae
coromanum στόν Άρμενόπουλο θά έγκαταλειφθή ταυτόχρονα (1800), στο Κανονι
κόν τοϋ Χριστοφόρου καί στο Πηδάλιον, όπου γίνεται ευρύτατη χρήση τής συλλογής 
τοϋ Leunclavius (βλ. π.χ. Πηδάλιον’’, σ. ιζ’ σημ. 1, σ. 739 σημ. 1).
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τριαρχείων πού τον δικάζουν, επίκληση κειμένων άπο τή συλλογή του 
Hervet (Παρίσι 1620) ή των Voël-Justel (Παρίσι 1661), πού την άπο- 
καλοϋν «Ελληνικόν Νομοκάνονα». 'Ο Νίκων ένίσταται καί άποκαλεΐ τή 
συλλογή αιρετική, γιατί έχει έκτυπωθή στή Δύση.26

"Οταν, κατά τά έτη 1761-1762, 6 Σπυρίδων Μήλιας έκδίδη στή Βε
νετία τήν πολύ γνωστή Νέαν και δαψιλεστάτην συλλογήν των ιερών συν
όδων, πού δεν είναι στήν πραγματικότητα παρά μία μερική άνατύπωση 
άπο τήν Amplissima τοϋ Mansi,27 θέτει καί αύτύς στήν άρχή τής συλ
λογής του, κατ’ άπομίμηση τοΰ lus Graecoromanum, τήν Επιτομή Κα
νόνων τοϋ Άρμενοπούλου, αυτούσια άνατυπωμένη άπο τον Leunclavius. 
’Αποφεύγει, έν τούτοις, επιμελέστατα νά άναγράψη το όνομα τοϋ Άρμε- 
νοπούλου καί άφαιρεΐ κάθε στοιχείο πού θά ήταν δυνατόν νά όδηγήση στήν 
ταύτιση τοΰ κειμένου καί τοΰ συντάκτη του. Γιατί νά άποφύγη έ'να όνομα 
πού μόνον κΰρος θά προσέδιδε στή συλλογή του ; Μέ τήν ελπίδα νά προσ- 
γραφή σ’ αύτόν τον ίδιο ή σύνθεση τής ’Επιτομής —ενός τόσο γνωστοΰ 
κειμένου ; Φαίνεται άπίθανο, άν καί ή υποτιθέμενη αυτή έλπίδα έπαληθεύ- 
θηκε ενίοτε, ως τις ημέρες μας.28 ’Ίσως θέλησε απλώς νά άποφύγη νά έχη 
το έργο «του» τήν ίδια τύχη μέ τήν συλλογή τοΰ Leunclavius —τύχη τήν

26. W. Palmer, The Patriarch and the Tsar, Λονδίνο 1871-1876, Y, σ. 725: 
«when we [οί πατριάρχες ’Αλεξανδρείας Παΐσιος καί ’Αντιόχειας Μακάριος] addu
ced the book of our Greek Nomocanon, he [ό Νίκων] impudently called it he
retical, because it had been printed in the West».— ’Αργότερα, ό πατριάρχης 
Μόσχας Άδριανός (1690-1700), στήν προσπάθειά του γιά μία νέα μετάφραση των 
έλληνικών πηγών τοϋ κανονικού δικαίου, θά άπευθυνθή στον φίλο του, τον Δοσίθεο 
Ιεροσολύμων γιά νά απόκτηση τά κείμενα. Ό Δοσίθεος γνωρίζει βέβαια, καί τοϋ 
στέλνει κυρίως το Συνοδικόν τοΰ Beveridge καί τό lus Graecoromanum τοΰ Leun
clavius. Ή μεταφραστική εργασία πάνω στά κείμενα αύτά, άπο τον ιερομόναχο Εύ- 
φήμιο, δέν δημοσιεύθηκε ποτέ. Γιά τά δύο περιστατικά: I. 2uzek, Kormcaja Kniga: 
Studies on the Chief Code of Russian Canon Law (Orientalia Christiana Ana
lecta 168), Ρώμη 1964, σ. 172 σημ. 18 καί σ. 56-57, άντίστοιχα.

27. C. Capizzi, «Spiridione Milia (1700?-1770), collaboratore greco all’ 
Amplissima del Mansi. Appunti biobibliografici», Orientalia Christiana Perio
dica, 37 (1971), 441-490· K. Πιτσάκης, «Σχετικά μέ μία άφανή έκδοση τής ’Επι
τομής Κανόνων τοΰ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου», ’Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντί
νον Βαβοϋσκον, Α', Θεσσαλονίκη 1989, σ. 325-338. Πρβλ. Παΰλος (Μενεβίσογλου) 
μητροπολίτης Σουηδίας, «’Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μήλιας», Δελτίον 'Ιερός Μη- 
τροπόλεως Σουηδίας, τχ. 61, Ίούλ.-Αΰγ. 1983, σ. 4-10, καί τοΰ ’ίδιου, «Συνόψεις 
καί έπιτομαί ιερών κανόνων έν Βυζαντίφ», Μνήμη Μητροπολίτου Ίκονίου ’Ιακώ
βου, ’Αθήνα 1984 (77-95), σ. 94 σημ. 74.

28. Πρβλ. Θ. Ν. Ζήσης στήν εισαγωγή τής πρόσφατης άνατύπωσης τής Δα- 
ψιλ,εστάτης, Α', Άγιον ’Όρος (= Θεσσαλονίκη) 1981, σ. 15.
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οποία άσφαλώς θά έγνώριζε: νά προσγραφή ολόκληρο στο θρυλικό όνομα 
του κριτή της Θεσσαλονίκης.

Παρά την άρκετή διάδοσή της, μαζί μέ το lus Graecoromanum, ή 
Επιτομή Κανόνων δεν απέκτησε ποτέ τη διάδοση τής Έξαβίβλου. Παρά 
τήν παράδοση του Μαλαξοϋ, ένα είδος εκκλησιαστικού συντηρητισμού 
πού, στον χώρο του εκκλησιαστικού δικαίου, ένέμενε κατά το δυνατόν 
στο πρωτότυπο καί πλήρες κείμενο των κανόνων, δεν έπέτρεψε τη δημι
ουργία μιας «εκκλησιαστικής» Έξαβίβλου. Υπενθυμίζουμε ότι οΐ δύο 
τελευταίες μείζονες βυζαντινές κωδικοποιήσεις στον χώρο του κανονικού 
δικαίου —6 Βλάσταρης βέβαια κατ’ εξοχήν, καί ή Επιτομή Κανόνων— 
ήταν έκδεδομένες, σέ άντίθεση προς τή μεταφρασμένη Έξάβιβλο, μόνον 
στήν αρχική τους μορφή, στις συλλογές τών Beveridge καί Leunclavius 
αντίστοιχα (όπως καί όλα τά άλλα κείμενα πού περιέχονται στις συλλογές 
αυτές). Μία δημώδης μετάφραση τής ’Επιτομής Κανόνων πού περιέχεται, 
μαζί μέ ποικίλη άλλη όλη, στο περίεργο βιβλίο Σύνοψις νέα βιβλίου νομι
κού καί περί εξομολ,ογήσεως (Βενετία 1753), μία πραγματική Epitome 
canonum aucta —βιβλίο άνώνυμο, πού πρέπει να προσγραφή στον Παρ
θένιο 'Ισπαναΐο ή/καί στον άνεψιό του ’Ιωάννη 'Ισπαναΐο, άπύ τήν πε
ριοχή τών Καλαβρύτων,29 30 ενα πολύ κακό όμως, γιά τήν εποχή, βιβλίο—, 
φαίνεται ότι συνάντησε τήν εκκλησιαστική αποδοκιμασία (αύτήν πού συ
νάντησε όμως καί το εξαιρετικά καλό Νομικόν τού Θεοφίλου Καμπανίας, 
ca. 1788),30 καί πάντως πέρασε άπαρατήρητη· έμεινε ενα βιβλιογραφικό 
αξιοπερίεργο. Θά χρειασθή νά φθάσουμε στο Πηδάλιον τοϋ 1800 γιά νά 
έχουμε, καί στο χώρο τοϋ εκκλησιαστικού δικαίου, ενα εγχειρίδιο σέ δη
μώδη γλώσσα μέ διάδοση καί έπιβολή ανάλογες προς τής Έξαβίβλου.

Ξαναγυρίζουμε στήν Έξάβιβλο. Είναι γνωστή ή «ρωμαντική», όπως τήν

29. Γιά τό κείμενο αύτό ύπο δημοσίευση ειδική έργασία του Κ. Πιτσάκη· πρώ
τη άνακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 1989): «Ίω- 
άννου ή Παρθενίου 'Ισπαναίου, Σύνοψις νέα βιβλίου νομικού περί έξομολογήσεως 
(1753)». Γκίνης, Περίγραμμα, άρ. 366.

30. Έκδοση Δ. Σ. Γκίνης, Νομικόν Θεοφίλου τοϋ εξ Ίωαννίνων [= Παράρ
τημα τής ’Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επι
στημών Α.Π.Θ.], Θεσσαλονίκη I960· Περίγραμμα, άρ. 485. Βλ., τελευταία, Γ. 
Στογιόγλου, Θεόφιλος Παπαφίλης επίσκοπος Καμπανίας, Θεσσαλονίκη 1992. Ή 
πληροφορία τοϋ Ζαβίρα οτι το έγχειρίδιό του «έμποδίσθη υπό τής Εκκλησίας, έπεί- 
περ άπλώς συνεγράφη» (: Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς η 'Ελληνικόν Θέατρον, έκ.8. Γ. 
Κρέμου, ’Αθήνα 1872, σ. 311) ένισχύεται άπό τις ειδήσεις τοϋ Zachariä, Reise in 
den Orient. . ., σ. 205, δπου καί γιά τή χρήση τοϋ εγχειριδίου στήν περιοχή τής 
επισκοπής Καμπανίας.
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άποκαλοϋσε δ Παν. Ζέπος,31 ιστορία του νομικού έργου του Άρμενοπού- 
λου στον ελληνικό 19ο καί στον 20ό αιώνα. Πώς, στά κείμενα τής Επα
νάστασης, ύπδ το δνομα των «νόμων των αειμνήστων ημών αυτοκρατό- 
ρων» κρυβόταν ή Έξάβιβλος καί πώς στο νέο έλληνικδ κράτος ή Έξάβι- 
βλος γίνεται ό άστικδς νόμος της χώρας, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
στά ψηφίσματα του Καποδίστρια, καί πάντως στο διάταγμα τής Άντιβα- 
σιλείας, καί όχημα γιά τήν εισαγωγή του λεγομένου «βυζαντινορρωμαϊ- 
κοϋ δικαίου». Καί πώς όπως στην Ελλάδα έτσι καί άλλου, μέ άνάλογη 
εξεργασία, ή Έξάβιβλος, πρόχειρο ιδιωτικό εγχειρίδιο ενός άσημου μάλ
λον βυζαντινού δικαστή, κατέληξε, έπειδή habent sua fata libelli, 500 
ή 600 χρόνια μετά τη σύνταξή της, νά είναι δ άστικδς κώδικας νέων εύρω- 
παϊκών χωρών.

Στην έπαναστατημένη Ελλάδα, ύπδ τδ όνομα τών «νόμων τών αει
μνήστων ήμών αύτοκρατόρων», μέ όλες τις δυνατές παραλλαγές καί μέ 
όλους τούς δυνατούς συνδυασμούς στη χρήση τών λέξεων αύτών καί τών 
συνωνύμων τους,32 καί ενίοτε ύπδ μία σκιώδη «λογία» άναφορά στά Βα
σιλικά33 —τά όποια όμως κανείς ποτέ δέν είχε δει στην Ελλάδα καί δέν 
θά έβλεπε ως τήν άνεξαρτησία— κρυβόταν πράγματι κατ’ ούσίαν ή παν- 
ταχοϋ παρούσα Έξάβιβλος, στή νεοελληνική κυρίως μετάφρασή της. Ξέ
ρουμε ότι στήν Επανάσταση άναζητοϋνται έπιμόνως, μέ αποστολές στις 
μοναστηριακές βιβλιοθήκες, τά άφαντα Βασιλικά (άραγε σέ ύποτιθέμενα

31. Πρόλογος στον Τόμον Άρμενοπούλου, σ. ια'.
32. Έτσι πρβλ.: «οι νόμοι τών χριστιανών βασιλέων της Κωνσταντινουπό

λεως» (700), «οί κοινωνικοί [= αστικοί] νόμοι τών αειμνήστων χριστιανών αύτο- 
κρατόρων τής Ελλάδος» (702), «τούς νόμους τών αειμνήστων χριστιανών ήμών 
αύτοκρατόρων» (707), «οι νόμοι τών αειμνήστων ήμών αύτοκρατόρων» (708), «οί νό
μοι τών ήμετέρων άειμνήστων χριστιανών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινιυπόλεως» 
(715), «άπό τούς νόμους τών ήμετέρων άειμνήστων Βυζαντινών αύτοκρατόρων» 
(722), «κατά τούς νόμους τών άειμνήστων αύτοκρατόρων» (724), «κατά τούς νόμους 
τών άειμνήστων βυζαντινών αύτοκρατόρων μας» (757), «οί νόμοι τών ήμετέρων αύ
τοκρατόρων» (759), «οί βυζαντινοί νόμοι» (773), «τούς νόμους τών αύτοκρατόρων» 
(788), «τούς βυζαντινούς νόμους», «τούς αύτοκρατορικούς νόμους» (809), «τούς πο
λιτικούς βυζαντινούς νόμους» (810), «τούς νόμους τών αύτοκρατόρων» (811), «οί 
βυζαντινοί νόμοι» (812), «οί βυζαντινοί νόμοι τών ρωμαίων καί χριστιανών αύτο
κρατόρων» (824). Άρκοϋμαι νά παραπέμψω (μέ τήν εντός παρενθέσεων άρίθμηση) 
στον άριθμό τοϋ λήμματος στό Περίγραμμα τοϋ Γκίνη.

33. «Ό ’Άρειος Πάγος νά φροντίση νά μεταφέρη εις τήν σημερινήν έλληνικήν 
γλώσσαν τοϋτο τό μέρος τών Βασιλικών, προσδιορίζων τάς άντιφάσεις κατά τύ κοι
νώς συμφερώτερον»' Νομική Διάταξις τής ’Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος: Γκίνης, 
Περίγραμμα, σ. 288-289 άρ. 702.
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χειρόγραφα ή στη μόνη τότε έντυπη έκδοση, του Fabrot;)·34 στην καποδι- 
στριακή εποχή θά βρεθούν δύο συνολικά σώματα τής έκδοσης Fabrot.35 
Το 1825 το υπουργείο Δικαίου γράφει στο Εκτελεστικό παραπέμποντας 
στον Άρμενόπουλο, άν καί παραδέχεται ότι το δίκαιο πού έπισήμως 
ισχύει είναι αύτούσιο τό δίκαιο «των αύτοκρατόρων»; «αλλά αυτούς τούς 
νόμους τό ύπουργεΐον μέ δλας τάς ακριβείς εξιχνιάσεις δεν ήμπόρεσε νά 
τούς έπιτύχη ακόμη»!36 Συγχρόνως όμως τό παράπονο όλων όσοι αγω
νίζονταν νά χειρισθοΰν τό δίκαιο έκείνη την εποχή μέ βάση τά βυζαντινά 
κείμενα είναι ότι «ό αιών έκεϊνος ήτο άνομοιότατος μέ τόν παρόντα».37 
Τόν προηγούμενο χρόνο (4.10.1824) στήν 5Εφημερίδα Αθηνών έχουν 
γραφή τά ΐδια: ή αναγνώριση τής άπόλυτης-de facto επιβολής τής Έξα- 
βίβλου, αλλά καί τό παράπονο γιά τή χρήση ενός δικαίου πού έρχεται άπό 
τό βυζαντινό παρελθόν: «'Όσους είδα νά κρίνουν, είδα νά βαστούν ένα 
νομικόν, τού Άρμενοπούλου έπιγραφόμενον, καί μέ λέγουν ότι αυτό είναι 
τό νομικόν όπου τό πολίτευμα συσταίνει" τή άληθείφ μέ έφάνη πολλά ανά
ξιον νομικόν δι’ ένα ελεύθερον έθνος, καθώς τό ΐδικόν μας... εΐδον διατάξεις 
χαμερπεΐς καί άνελευθέρας, εΐδον κεφάλαια νόμων πάντη άνάρμοστα εις 
τό πνεύμα τούτου τού αίώνος καί άντιβαίνοντα εις αύτάς τάς άρχάς τού 
πολιτεύματος μας».38 'Η αμηχανία είναι δικαιολογημένη —άν καί σέ ώ- 
ρισμένα σημεία άδικη: τό παράπονο γιά «χαμερπεΐς καί άνελεύθερες δια
τάξεις» δέν μπορεί, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση, νά άναφέρεται στις διατά
ξεις τού ρωμαϊκού ιδιωτικού (αστικού) δικαίου —βάση στό κάτω-κάτω 
καί τού νεώτερου εύρωπαϊκοΰ δικαίου— σ’ έκεϊνον δηλαδή τόν χώρο όπου 
έχει είσαχθή, μέ βάση τις άποφάσεις των εθνοσυνελεύσεων, τό βυζαντινό

34. Έγγραφο τοϋ υπουργού Δικαίου προς τον ηγούμενο τοϋ Μεγάλου Σπη
λαίου (1825): Γκίνης, Περίγραμμα, σ. 300 άρ. 757.

35. Ί. Ζέπος, πρόλογος στα Βασιλικά, Α', ’Αθήνα (11896) 21910, σ. 5. ’Ανή
καν στήν οικογένεια των Αίνιάνων καί στον γραμματέα τής Δικαιοσύνης ’Ιωάννη 
Γ εννατά.

36. Έγγρ. 626/1825: Γκίνης, Περίγραμμα, σ. 301 άρ. 759.
37. Στο ϊδιο έγγραφο.
38. Αίκ. Κουμαριανοΰ, 'Ο τύπος στον ’Αγώνα, Α', ’Αθήνα 1971, σ. 81 κ.έ. Για 

το κείμενο αύτό καί γιά το γενικώτερο πνεύμα τής έποχής, βλ. πρόσφατα Ch. Argy- 
riadis, «...Armenopulos und der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts», Rechtshisto
risches Journal, 3 (1984), 243-251, καί τής ’ίδιας, «Περιφερειακές έννομες τάξεις 
καί ιστορία τής κωδικοποίησης στήν Ελλάδα τοϋ 19ου αιώνα», Νομικόν Βήμα, 34 
(1986), 1373-1379. Πρβλ. S. Troianos, «A la recherche d’un code civil: la Ré
volution grecque et le droit romain», Da Roma alla Terza Roma. XIII Semi
nario Internazionale di Studi Storici, Ρώμη 1993 (ύπό δημοσίευση), οπού καί ή 
παλιότερη βιβλιογραφία.
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δίκαιο. Τέτοιες διατάξεις θά μπορούσαν να άνήκουν κυρίως στο χώρο του 
δημοσίου δικαίου, καί κατ’ εξοχήν τοϋ ποινικού δικαίου: πρόκειται λοι
πόν γιά διατάξεις πού στην πραγματικότητα δεν είσήχθησαν ποτέ ώς 
ΐσχΰον δίκαιο στη νεώτερη Ελλάδα. ’Από άλλη άποψη, την ίδια εικόνα, 
της πανταχοΰ παρουσίας της Έξαβίβλου, άλλά καί τής άμηχανίας γιά το 
έφαρμοστέο δίκαιο, αποδίδει, σέ πολύ λαϊκώτερο έπίπεδο, το γνωστό άνέκ- 
δοτο («άνέκδοτο» στην πραγματικότητα πολλές φορές έκδεδομένο), πού 
θέλει ένα μικρό επαρχιακό δικαστή να άναφέρη στή Διοίκηση δτι προσπα
θεί μέν να έφαρμόση τίς οδηγίες της νά δικάζη μέ βάση τον Άρμενόπου- 
λο καί τήν επιείκεια, άλλα ένω εκδόσεις τοϋ (μεταφρασμένου βέβαια) Άρ- 
μενοπούλου βρήκε αρκετά εύκολα, δέν μπόρεσε, παρά τίς επίμονες αναζη
τήσεις του, νά έντοπίση πουθενά αντίτυπο τής ’Επιείκειας...39

Έν τούτοις ή εισαγωγή τοϋ βυζαντινοΰ δικαίου ώς άστικοΰ δικαίου 
στο νέο κρατικό μόρφωμα έπιτελεϊ βασική ιδεολογική λειτουργία, ή ο
ποία τότε άκόμη —παρά τίς «πεφωτισμένες» αντιδράσεις— φαίνεται δτι 
είναι άπαραίτητη: το 1824 ό Stanhope έγραφε άπό το Μεσολόγγι στον 
Jeremy Bentham δτι ό Θ. Νέγρης είχε άρχίσει τή σύνταξη νέας νομο
θεσίας, ή οποία δμως γιά νά γίνη αποδεκτή άπό τον λαό, θά έ'πρεπε νά 
έμφανισθή δτι άποδίδει βυζαντινό δίκαιο.40 Στά έτη 1816-1817 είχε δη- 
μοσιευθή το περισσότερο επηρεασμένο άπό τούς σύγχρονους ευρωπαϊκούς 
κώδικες ελληνόγλωσσο νομοθετικό κείμενο: ό πολιτικός κώδικας τής Μολ- 
δαυίας (κώδικας Καλλιμάχη), στον όποιον ήδη άναφερθήκαμε- δμως αυτό 
ειδικά το κείμενο είναι πού, προφανώς γιά νά γίνη αποδεκτό, δηλώνει ώς 
κατ’ εξοχήν πηγή του τή βυζαντινή νομοθεσία: «βάσιν έχοντες εις τοΰτο 
τά Βασιλικά».41

39. Νικόλαος Δραγούμης, 'ΙστορικαΙ ’Αναμνήσεις [1874, 21879], έπιμ. "Α. 
Αγγέλου, Α', ’Αθήνα 1973, σ. 158-159. Παύλος Καλλιγας, Θάνος Βλέκα.ς [1855], 
κεφ. η' (έκδ. «Γαλαξία», ’Αθήνα 1962, σ. 63).

40. Μνημονεύεται άπό τον N. I. Πανταζόπουλο, Άπό τής ((λόγιας» παραδό- 
σεως είς τον ’Αστικόν Κώδικα, ’Αθήνα 1947, σ. 123-124 (οπού καί ή σχετική βι
βλιογραφία) καί άπό τον G. Michaélidès-Nouaros, La réception du droit civil by
zantin en Grèce, Ile Congrès International des Études du Sud-Est Européen, 
’Αθήνα 1970, σ. 2, 19 σημ. 1.

41. Ζέπων, τ. Η', σ. 7 = Codul Calimach, σ. 50. Γιά τήν άπαραίτητη ιδεο
λογική λειτουργία τής δήλωσης αύτής στή Μολδαυία βλ. Κ. Τριανταφυλλόπουλος, 
«Σημείωμα περί των ελληνικών έν Ρουμάνι? κωδικοποιήσεων», στήν έκδ. Ζέπων, 
(ix-xvi), σ. xiii-xiv. Ή δήλωση αύτή δημιουργεί πεποίθηση, άκόμη καί στήν Ελ
λάδα: μία γνωμοδότηση τοϋ ύπουργείου Θρησκείας προς το ’Εκτελεστικό (άρ. 4207 / 
1826) επικαλείται διάταξη «τοϋ έν Μολδαβί? πολιτικού κώδικος τών Βασιλικών»: 
Γκίνης, Περίγραμμα, άρ. 766. Πρόκειται γιά άπλή πλάνη ή θά πρέπει νά ένταχθή
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"Οπως καί αν έχη, διαπιστώνεται, δτι στην έπαναστατημένη καί στην 
καποδιστριακή Ελλάδα, ή άόριστη μνεία των «νόμων των αύτοκρατόρων», 
ώς ίσχύοντος ή είσαγομένου άστικοΰ δικαίου, δεν έπιτελεϊ ακόμη παρά 
μόνον την ιδεολογική αυτή λειτουργία- καί τοϋτο γιατί, καί δταν άκόμη 
μνημονεύωνται ή άναζητοΰνται τά άνεύρετα Βασιλικά, είναι προφανές 
δτι δλοι έ'χουν στο νοΰ τους, σιωπηρά ή ρητά, τήν μόνη προσιτή τοΐς πάσι 
Έξάβιβλο. Έτσι ή Έξάβιβλος θά είσαχθή αναπόφευκτα ώς άστικός νόμος 
του κράτους μέ τά ψηφίσματα (1828 καί 1830) του Καποδίστρια, καί τε
λικά μέ το διάταγμα τής 23.2/7.3.1835 τής Άντιβασιλείας42 —καί θά 
μείνη έτσι, άστικός νόμος του ελληνικού κράτους ώς τήν εισαγωγή του 
Άστικοΰ Κώδικα το 1946— 600 χρόνια μετά τή σύνταξή της, έστω καί 
άν δηλώνεται ό προσωρινός χαρακτήρας τής εισαγωγής της.

Ή επιβολή της καί στον έκτος του νέου κράτους έλληνικό καί έλλη- 
νόφωνο χώρο είναι έπίσης ευρύτατη. Στο ’Ιάσιο άκόμη το 1831 ένας "Ελ
ληνας δικηγόρος, ό Κωνσταντίνος Χρυσοκέφαλος (Hrisochefal) εκπονεί 
γιά δικαστική χρήση μία νεοελληνική επεξεργασία τής Έξαβίβλου πού 
τήν τιτλοφορεί «'Ο νέος Άρμενόπουλος».43 Στή δικαστηριακή πρακτική 
των εκκλησιαστικών δικαστηρίων τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως καί τών έπαρχιών του, ή Έξάβιβλος είναι σε κυρίαρχη χρήση γιά 
τούς ορθοδόξους τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.44 Τέλος, στήνήγεμονία

σε ενσυνείδητη απόπειρα νά δημιουργηθοϋν οι προϋποθέσεις γιά μία εισαγωγή τοΰ 
πολύ τελειότερου μολδαυικοϋ κώδικα, ώς εγχειριδίου, υποτίθεται, τοΰ ίσχύοντος δι
καίου τών «βυζαντινών αύτοκρατόρων»;

42. Ψήφισμα ΙΘ' τής 15.12.1828 «περί τοΰ διοργανισμοϋ τών δικαστηρίων», 
αρθρ. 38: «Τά δικαστήρια άκολουθοϋν εις μέν τά πολιτικά τούς νόμους τών αύτοκρα
τόρων, περιεχομένους εις τήν 'Εξάβιβλον τοΰ Άρμενοπούλου...» (Γκίνης, Περί
γραμμα, άρ. 788). Ψήφισμα 152 τής 15/27.8.1830 «περί διοργανισμοϋ δικαστη
ρίων», αρθρ. 148 παράρτ.: «Τά δικαστήρια διά μέν τό πολιτικόν άκολουθοϋν τούς νό
μους τών αύτοκρατόρων, έωσοΰ δ’ έκδοθή ή παρασκευαζομένη συλλογή αύτών θέ
λουν συμβουλεύεσθαι τούς περιεχομένους εις τήν πρόχειρον 'Εξάβιβλον τοΰ Άρμενο
πούλου...» (Γκίνης, Περίγραμμα, άρ. 811). Διάταγμα «περί πολιτικοΰ νόμου»: «Οί 
πολιτικοί νόμοι τών βυζαντινών αύτοκρατόρων οί περιλαμβανόμενοι εις τήν 'Εξάβι
βλον τοΰ Άρμενοπούλου θέλουν ισχύει μεχρισοΰ δημοσιευθή ό πολιτικός κώδηξ τοϋ 
οποίου τήν σύνταξιν διετάξαμεν ήδη. Τά έθιμα όμως, οσα πολυχρόνιος καί άδιάκοπος 
συνήθεια ή άποφάσεις δικαστικαί καθιέρωσαν, υπερισχύουν όπου έπεκράτησαν» (Γκί
νης, Περίγραμμα, άρ. 921).

43. Δ. Σ. Γκίνης, «'Ο Νέος Άρμενόπουλος τοΰ Κ. Χρυσοκεφάλου», Ε.Ε.Β.Σ., 
33 (1964), 185-205. Περίγραμμα, άρ. 818.

44. Βλ. π.χ. Μ. Θεοτοκάς, Νομολογία τοϋ Οικουμενικόν Πατριαρχείου, Κων
σταντινούπολη 1897, σ. 42. Γιά τή χρήση αύτή προορίζεται άλλωστε κυρίως ή δη
μοσίευση τοΰ κειμένου τής 'Εξαβίβλου μέ νεοελληνική μετάφραση άπο τύν Ν. Χα-



348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ

της Σάμου, συνέβη καί το απροσδόκητο: κατά μοναδική εξαίρεση, ή Έ- 
ξάβιβλος είσήχθη, για κάποιο διάστημα, θεωρητικά τουλάχιστον, σε ισχύ 
καί κατά το ποινικό μέρος της. Βεβαίως προβλεπόταν ρητά ή συμπληρω
ματική εφαρμογή του γαλλικού ποινικού κώδικα, γιά τις περιπτώσεις 
πού δεν προβλέπονται άπύ τον Άρμενόπουλο καθωρισμένες ποινές ή οί 
προβλεπόμενες είναι υπερβολικά σκληρές ή ασυμβίβαστες μέ τήν δημόσια 
τάξη καί τις συνταγματικές άρχές.45 ’Ηταν, άλλωστε, εντελώς αμφίβολο 
αν έ'μενε τίποτε έφαρμόσιμο, στον 19ο αιώνα, άπύ το βυζαντινό ποινικό 
δίκαιο, μέ τις ιδιωτικές ποινές, τούς ακρωτηριασμούς καί τις σωματικές 
ποινές, τή δήμευση καί τήν έξορία, καί αντίθετα μέ τήν ανυπαρξία, ούσια- 
στικά, στερητικών τής ελευθερίας, μέ τή σύγχρονη έννοια, ποινών —καί 
αγνοώ αν ποτέ έκδόθηκε ποινική απόφαση μέ βάση τον Άρμενόπουλο. 
Έν τούτοις ή ιδεολογική λειτουργία τής εισαγωγής στή Σάμο, έκτος άπύ 
το αστικό (πού ίσχυσε ώς τήν εισαγωγή τού Σαμιακού Κώδικα), καί τού 
ποινικού δικαίου τής Έξαβίβλου δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη: έ'πρεπε ή 
δικαιοσύνη, στο σύνολό της, νά φαίνεται ότι άπονέμεται, κατ’ όνομα του
λάχιστον, μέ βάση το «έθνικύ δίκαιο», πού έκπροσωποΰσε ό Άρμενό- 
πουλος. ' Η ιδεολογική αύτή λειτουργία δέν είναι πολύ διαφορετική, κάτω 
βέβαια άπύ εντελώς διαφορετικές συνθήκες, άπύ τή «νομιμοποίηση» πού 
αναζητεί στήν Έξάβιβλο, ή αυθαίρετη «δικαιοσύνη» τού Ζαχαρία.

Καί έξω άπύ τον ελληνικό καί ελληνόφωνο χώρο: είδαμε ήδη ότι ή 
Έξάβιβλος αποτελεί τήν κύρια πηγή, μέ βάση τήν οποία έφαρμόζεται τό 
βυζαντινό δίκαιο στή Μολδαυία, μέχρι τής εισαγωγής τού Κώδικα Καλ- 
λιμάχη (1816-1817). Σ’ αύτό τό νομικό καθεστώς βρίσκει τήν Βεσσαρα- 
βία, τμήμα ώς τότε τής Μολδαυίας, ή παραχώρησή της στή Ρωσία μέ τή 
συνθήκη τού Βουκουρεστίου (28.5.1812). 'Η διατήρηση στή Βεσσαραβία 
τού τοπικού νομοθετικού συστήματος εξασφάλισε έτσι καί τήν εισαγωγή 
τής Έξαβίβλου ώς κώδικος έν ίσχύι, καθ’ όλη τή διάρκεια τής ρωσικής 
κυριαρχίας, καί ώς τήν ενσωμάτωση τής Βεσσαραβίας στή Ρουμανία, 
στά τέλη τής δεύτερης δεκαετίας τού εικοστού αιώνα (1917) —γεγονός

ρισιάδη στήν Κωνσταντινούπολη τό 1885, όπως σημειώνεται στον πρόλογό του: ΙΊι- 
τσάκης, δ.π., σ. ξζ', ρι-ρια' (κατωτέρω σημ. 60).

45. Άλ. Σεβαστάκης, Τό δημόσιον δίκαιον έν Σάμφ, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 
67 καί σημ. 33" τού ’ίδιου, Δίκαιο καί δικαστική εξουσία στη Σάμο, ’Αθήνα 1986, σ. 
31, 41, πρβλ. σ. 95 σημ. 10 (καί passim για τήν Έξάβιβλο ώς άστικό νόμο τής Σά
μου). Ή εισαγωγή τής Έξαβίβλου ώς άστικοϋ νόμου τής Σάμου γίνεται μέ τον νόμο 
ΙΑ' /4.5.1851: Γκίνης, Περίγραμμα, άρ. 989' βλ. ήδη στό «Στρατοπολιτικόν Σύ
στημα τής Σάμου» τοϋ Αογοθέτη Λυκούργου (1821): Περίγραμμα, άρ. 705' Πι- 
τσάκης, δ.π., σ. ρι'.
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πού βρίσκετοα κοά στήν αφετηρία των εργασιών για τη ρωσική μετάφρα
ση τής Έξαβίβλου.46

Γνωρίζουμε δτι ή σύνδεση τής νεώτερης Ελλάδος (καί τού δικαίου της) 
μέ την βυζαντινή παράδοση υπήρξε, ώς κρατούσα ιδεολογία, εξαιρετικά 
βραχύβια. "Ηδη άπύ τά πρώτα βήματα τού νέου κράτους, αύτύ το συνε
χώς παρόν στά νομικά κείμενα τής Επανάστασης Βυζάντιο έ'χει περιπέ- 
σει σέ πλήρη ανυποληψία, καθώς συνοδεύεται άπύ τήν γενική περιφρόνη
ση τής νέας πνευματικής ήγεσίας. Το νέο έθνος θά είχε νά έπιτελέση τύ 
διπλό καθήκον, νά συμβαδίση μέ τά «πεφωτισμένα» έ'θνη τής Δύσης καί νά 
έπανεύρη τις αληθινές του ρίζες στήν θαυμαζόμενη άπύ δλο τον πολιτι
σμένο κόσμο κλασσική ’Αρχαιότητα τού έθνους, τού οποίου διακηρύσσεται 
ή παλιγγενεσία —προσπαθώντας νά ξεχάση τούς σκοτεινούς αιώνες τής 
μεσαιωνικής δεσποτείας καί θεοκρατίας καί νά άπαλλαγή άπύ τά θλιβερά 
κατάλοιπά τους. Στον χώρο τού δικαίου, ό κύριος εισηγητής αύτών τών 
ιδεών είναι ό Παύλος Καλλιγας (1814-1896)· τήν περιφρόνησή του γιά 
τύ «σεσηπύς πτώμα» τού Βυζαντίου, στο όποιο δμως θά άφιερώση πολύ 
ένδιαφέρουσες καί ενίοτε πρωτοποριακές σελίδες, θά έκδηλώση μέ τήν 
ολοκληρωτική άπόρριψη τού ρωμαϊκού δικαίου σ’ ολόκληρη τή συνέχειά 
του μέχρι τού Άρμενοπούλου —πρώτος έν τούτοις αύτύς άξιος τού ονό
ματος ρωμαϊστής τής νεώτερης Ελλάδος καί συγγραφέας τού πρώτου συ
στήματος Ρωμαϊκού Δικαίου «κατά τήν έν Έλλάδι ίσχύν του» (1848). 
Ό Καλλιγας πράγματι θά δή, δπως οί παλαιοί βυζαντινοί καί μεταβυζαν
τινοί νομικοί συγγραφείς, τύ ρωμαϊκύ δίκαιο στήν ένότητά του άπύ τού 
Δωδεκαδέλτου μέχρι τής Έξαβίβλου- αλλά αύτή τή φορά γιά νά τύ κηρύ- 
ξη, στήν ολότητά του, «δίκαιον ξένον», «προϊόν καί κληρονομιάν άλλου 
λαού», «ξένον καί μάλλον ώς μνημειον ίστάμενον ενώπιον μας» —ενα 
δίκαιο πού έπεβλήθη στό ελληνικό έθνος άπύ τούς κατακτητές καί δυνά
στες του, ρωμαίους ή βυζαντινούς. «’Αλλά, καθώς εϊπομεν, υπάρχει καί ή 
άμεσος καί πρακτική σχέσις μας πρός τύ ρωμαϊκόν δίκαιον, δτι τύ ρωμαϊ
κόν δίκαιον ώς τύ προϊόν τού άμέσως προηγηθέντος πολιτισμού μας, ώς τύ 
πλησιέστερον είς ήμάς άπύ δλα τά άλλα καί κυριεΰσαν τύ έδαφος, εις τύ 
όποιον εύρισκόμεθα, μάς παρίσταται ήδη έτοιμον καθ’ ήν εποχήν σχημα
τίζεται ή κοινωνία μας καί προσωρινώς θεραπεύει τήν άνάγκην της, πλη-

46. Βλ. τώρα τήν ειδική εργασία τοϋ I. Ρ. Medvedev, «Μετέφρασε ό Πούσκιν 
τήν 'Εξάβιβλο τοϋ Άρμενοπούλου;», ’Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 'Εορταστι
κός Τόμος: 50 χρόνια, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 237-244. Προηγουμένως βλ. Πιτσά- 
κης, σ. ο', καί X. Παπαστάθης (άνωτέρω σημ. 23).
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ροΰν τό κενόν το όποιον υπάρχει, κα'ι οΰτω είναι αναπόφευκτος ή ισχύς 
του.47

Ξέρουμε πώς τελικά κάτω άπό τ'ις ανάγκες της πράξεως —έν όνό- 
ματι άλλά ερήμην τής Έξαβίβλου, ερήμην των Βασιλικών κα'ι αύτοΰ του 
Corpus Iuris Civilis, έρήμην καί του Καλλιγα— έπεβλήθη στήν Ελλάδα 
ή χρήση του Pandektenrecht, ένός δικαίου πράγματι ξένου, πού ούτε 
ΐσχυσε ούτε εΐσήχθη ποτέ στήν Ελλάδα —άλλά χωρίς τούτο νά έχη πλέον 
ιδιαίτερη σημασία, άφού, ούτως ή άλλως, είχε διακηρυχθή ό χαρακτήρας 
τού ρωμαϊκού καί αύτοΰ τού βυζαντινού δικαίου ώς ξένου δικαίου.

Ποιο δίκαιο είχε είσαχθή μέ το διάταγμα τού 1835; Ή ιδεολογική 
αποκλειστικά λειτουργία τής μνείας των ((νόμων των άειμνήστων αύτο- 
κρατόρων» άφ’ ένός, άλλά καί ή, άντιφατική μέν προς τήν ιδεολογική 
αυτή λειτουργία, άλλά κατ’ άποτέλεσμα συμπλέουσα προς αύτήν, συνή
θης αναφορά στον προσωρινό χαρακτήρα τής εισαγωγής τού δικαίου αύτοΰ 
(: μέχρι τής συντάξεως πολίτικου κωδικός τοϋ κράτους), άπήλλασσε προ
φανώς τούς συντάκτες τών νομοθετικών κειμένων, ήδη άπό τήν εποχή τών 
’Εθνοσυνελεύσεων, άπό τήν υποχρέωση νά προσδιορίσουν περισσότερο τό 
περιεχόμενο αύτής τής στερεότυπης φράσης: οι νόμοι τών χριστιανών 
ημών αύτοκρατόρων, πού, με ύλες τίς δυνατές παραλλαγές πού είδαμε, 
παρέπεμπε στή νομοθετική παραγωγή μιας χιλιετίας, μέ τίς αυτονόητες 
διακυμάνσεις, αντιφάσεις, εισαγωγή καί άνατροπή θεσμών, καί επί πλέον 
ανομοιόμορφη γλωσσικά, καί κατά μεγάλο μέρος ανέκδοτη ή πρακτικά 
απρόσιτη, ώστε καί ό νομοθέτης νά μή μπορή νά έχη σαφή συνείδηση τού 
περιεχομένου τού είσαγομένου δικαίου. Ή «ρωμαντική» θέση δεχόταν 
βέβαια δτι ή εισαγωγή τού βυζαντινού δικαίου άπέβλεπε στή σύνδεση τής 
νεώτερης Ελλάδος μέ τή στιγμή τής Άλώσεως, κατά τήν οποία διακό
πτεται βίαια ή κυρίαρχη ζωή τού γένους, καί επομένως ότι εΐχε είσαχθή 
τό δίκαιο πού ίσχυε ((κατά τόν χρόνον καθ’ δν κατεκτήθη ή πρωτεύουσα» 
—δίκαιο δμως καί πρακτικά άνεξιχνίαστο, καί μάλιστα μέ τά μέσα πού 
διέθετε τότε ή ελληνική επιστήμη. Στήν πραγματικότητα ό δρος, πέρα 
άπό τήν ιδεολογική λειτουργία του, μία μόνον μπορούσε νά έχη πρακτική 
έννοια: νά σημαίνη τούς κανόνες τού βυζαντινού δικαίου, δπως ήταν γνω
στοί καί όπως έφαρμόζονταν άπό τά έν χρήσει βοηθήματα, καί κυρίως 
τήν Έξάβιβλο. Τά ψηφίσματα τού Καποδίστρια καί, τελικά, τό διάταγμα 
τής Άντιβασιλείας, άποφεύγοντας τήν ασαφή διατύπωση τών ’Εθνοσυ
νελεύσεων, καθώριζαν άκριβέστερα καί στενότερα τό δίκαιο πού είσάγε-

47. Τά παραθέματα άπό τήν εισαγωγή τοϋ Π. Καλλιγα, Σύστημα τοϋ Ρωμαϊ
κού Δικαίου κατά τήν εν Έλλάδι ίσχνν του, τ. Α', ’Αθήνα 1848, σ. 1-3.
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ται: είναι οί άστικοΰ μόνον περιεχομένου διατάξεις τοΰ βυζαντινορρωμαϊ- 
κοΰ δικαίου, πού έχουν επίσημη νομοθετική («βασιλική») προέλευση καί 
πού έχουν περιληφθή στήν Έξάβιβλο. 'Ως προς τά κείμενα αύτά, ή Έξάβι- 
βλος, σύμφωνα μέ τύ γράμμα καί το πνεύμα τοΰ διατάγματος (καί τής ειση
γητικής έκθεσής του), είναι ό πολιτικός κώδικας τοΰ ελληνικού κράτους.

'II διάψευση τής προσδοκίας των συντακτών τοΰ διατάγματος γιά 
προσεχή εισαγωγή νέου άστικοΰ κώδικα, «τοΰ οποίου τήν σύνταξιν διε- 
τάξαμεν ήδη», προέβαλλε ολοένα έντονώτερα τήν ανεπάρκεια τής Έξα- 
βίβλου νά ρυθμίση μόνη τις σχέσεις τοΰ ιδιωτικού δικαίου. ’Ήδη λίγους 
μήνες μετά τήν έκδοση τοΰ διατάγματος, ό Γ. Πραΐδης θά τονίση τις δυσ
χέρειες καί θά είσηγηθή τήν εισαγωγή τοΰ δικαίου των συμβάσεων άπύ 
τον γαλλικό κώδικα, χωρίς νά είσακουσθή.

’Ασφαλώς, ήδη άπύ τήν άρχή, έγινε δεκτή ή νομικά άψογη διδασκα
λία δτι γιά τήν ερμηνεία τών διατάξεων, τήν συμπλήρωση τών κενών, τήν 
άρση τών άσαφειών ή άντιφάσεων καί τή διόρθωση τών παρερμηνειών 
τής Έξαβίβλου, οχι μόνον επιτρέπεται, άλλά καί επιβάλλεται ή, σύμφω
να μέ τούς νομικούς ερμηνευτικούς κανόνες, χρησιμοποίηση τών πρωτο
τύπων πηγών τοΰ βυζαντινού δικαίου, κατ’ έξοχήν βέβαια τών Βασιλι
κών, ή καί τοΰ ρωμαϊκού, καί μάλιστα τής ’Ιουστινιάνειας νομοθεσίας, 
πού δεν θά πρέπει νά θεωρηθή ξένη, στήν συνείδηση τών συντακτών τών 
νομοθετικών κειμένων καί τοΰ λαοΰ, προς τύ βυζαντινό δίκαιο, ανεξάρτη
τα άπύ τις επιστημονικές διακρίσεις.48'Η ερμηνευτική αύτή προσπάθεια, 
σέ τελική εξέλιξη, ώδήγησε στήν ευρύτατη ερμηνεία τοΰ διατάγματος τοΰ 
1835, τήν «κρατήσασα», σύμφωνα μέ τήν όποια ολόκληρο τύ οικοδόμημα 
τοΰ βυζαντινορρωμαϊκοΰ δικαίου, τοΰ οποίου ή Έξάβιβλος αποτελεί «πρό
χειρη συλλογή», είσήχθη μέ τύ διάταγμα ώς αστικό δίκαιο τής Ελλάδος; 
μέ αναδρομική παραπομπή μέχρι τοΰ Corpus Iuris Civilis, άφοΰ ό Άρ- 
μενόπουλος παρέλαβε, ύποτίθεται, σέ έπιτομή τύ δίκαιο τών Βασιλικών 
πού στο μεγαλύτερο μέρος του στηρίζεται στήν ’Ιουστινιάνεια νομοθεσία.49

48. ’Ακόμη καί το 1828, άπό λόγια γραφίδα, ή Έξάβιβλος θά περιγραφή ώς 
«la collection des lois de Justinien rédigée par Constantin Harménopoulos»: 
Jacovaky Rizo Néroulos, Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de VEm
pire d’Orient, Γενεύη 1828, σ. 72.

49. Βλ., τελευταία, Sp. Troianos, «Von der Hexabiblos zu den Basiliken», 
Subseciva Groningana, 3 (1989 = Proceedings of the Symposium on the Oc
casion of the Completion of a New Edition of the Basilica), 127-141 = «’Από 
τήν Έξάβιβλο στά Βασιλικά», Ελληνική Δικαιοσύνη, 31 (1990), 697-706. Πρβλ. 
τοϋ ’ίδιου, «Έπί τά ’ίχνη τοϋ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου: 500 χρόνια μετά», διά
λεξη υπό δημοσίευση ("Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, ’Αθήνα 1994).
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Αντίθετη στο γράμμα καί στο πνεύμα τοΰ νόμου, ή ερμηνεία αύτή 
έδινε ί'σως στην ελληνική νομική επιστήμη μία μοναδική ευκαιρία: έχει 
ύποστηριχθή δτι μέ χρήση των γενικών αρχών τοΰ δικαίου, της μακράς 
έλληνορρωμαϊκής νομικής παράδοσης, δπως βιώθηκε κατά τούς βυζαντι
νούς αιώνες καί μεταφυτεύθηκε στον νέο ελληνισμό, καί τοΰ δημώδους 
δικαίου, δπως έξελίχθηκε μέσα στά ΐδια τά πλαίσια τοΰ βυζαντινορρωμαϊ- 
κοΰ δικαίου καί αποκρυσταλλώθηκε στο εθιμικό δίκαιο τής τουρκοκρα
τίας, το όποιο «υπερισχύει» κατά το διατάγμα τοΰ 1835, θά μποροΰσε νά 
διαμορφωθή νομολογία καί δικαστική πρακτική πού θά ώδηγοΰσε τελικά 
σε ένα σύγχρονο αστικό δίκαιο, προερχόμενο άπό τήν παράδοση καί τήν 
ιστορική έξέλιξη τοΰ νεοελληνικοΰ λαοΰ. Φυσικά τό κλίμα τής εποχής 
ήταν έντελώς ακατάλληλο γιά τό έγχείρημα αύτό" ή επίσημη επικράτηση 
μετά τόν ’Αγώνα στον έλλαδικό χώρο τοΰ αιτήματος τής σύνδεσης μέ τόν 
εύρωπαϊκό πολιτισμό καί συγχρόνως μέ τις αρχαίες ρίζες τής κλασσικής 
άκμής τοΰ έλληνικοΰ έθνους, καί ή άπόκρουση τών μεσαιωνικών μνημών 
δέν συντελοΰσαν βέβαια πρός τοΰτο. Καί πέρα δμως άπό τις ιδεολογικές 
αμφισβητήσεις, πρακτικά ή επιστήμη δέν ήταν ώριμη γιά τό έργο αύτό: 
τό μέσο επίπεδο τοΰ έλληνικοΰ νομικοΰ κόσμου τής εποχής (στήν πραγμα
τικότητα: δχι μόνον τής εποχής εκείνης, ούτε μόνον στήν Ελλάδα) δέν θά 
έπέτρεπε τήν προσδοκία δτι μία παρόμοια προσπάθεια θά άπέδιδε καρ
πούς· έξ άλλου ή χρήση τών βυζαντινών πηγών, δυσπρόσιτων ή άνέκδο- 
των σέ μεγάλο μέρος τους, μέ τήν έλλειψη μάλιστα συστηματικής εργα
σίας πάνω στό βυζαντινό δίκαιο καί τήν άπειρία τών δικαστικών λειτουρ
γών σέ τέτοιου είδους έρευνα, άπέβαινε δυσχερέστατη ή αδύνατη. *Η χρή
ση τοΰ ’ίδιου τοΰ Corpus Iuris Civilis δέν ήταν ευχερής χωρίς τις εργα
σίες τών πανδεκτιστών. ’Έτσι συντελέσθηκε τό «σκάνδαλο» τής νεοελλη
νικής νομικής επιστήμης: μέ τήν πρωτοβουλία τής σχολής τών Ελλήνων 
ρωμαϊστών πού, ακολουθώντας τήν μόνη οδό πού νόμισαν δτι θά άναπτύ- 
ξη τήν ελληνική επιστήμη τοΰ δικαίου, άνήγαγαν τή διδασκαλία τοΰ ρω- 
μαϊκοΰ σέ διδασκαλία τοΰ ίσχύοντος δικαίου, μέ τήν επίνευση τής βαυα- 
ροκρατούμενης διοίκησης καί μέ μία γενική σιωπηρή συναίνεση —μία 
έσκεμμένη «κατά πλάνην» έρμηνεία πού τήν έκαναν έπιτακτικώτερη οί 
επείγουσες πρακτικές άνάγκες— άρχισε νά εφαρμόζεται καί έπικράτησε 
στήν Ελλάδα, έν όνόματι τοΰ διατάγματος τοΰ 1835, τό «ρωμαϊκό» δί
καιο τοΰ Pandektenrecht, δπως διαμορφώθηκε άπό τό γλωσσογραφη- 
μένο Corpus Iuris Civilis μέ τήν επίδραση τοΰ γερμανικοΰ κοινοδικαίου, 
μετά τήν Rezeption, καί δπως διδασκόταν στά συγγράμματα τών Γερ
μανών νομοδιδασκάλων. ’Έτσι γιά λόγους «ευκολίας» καί κάτω άπό τήν
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πίεση των αναγκών τής πράξης, με μία, πρωτοφανή σέ «εύρύτητα», βε
βιασμένη έρμηνεία έπεβλήθη στήν ελληνική νομική ζωή, ώς δίκαιο των 
((βυζαντινών αύτοκρατόρων», «μέσω» άλλα έρήμην τής Έξαβίβλου, ένα 
ξένο δίκαιο πού ούτε ΐσχυσε ούτε είσήχθη ποτέ στήν Ελλάδα. Κάτω άπό 
τίς συνθήκες αυτές αποκλείσθηκε καί κάθε σοβαρή έφαρμογή του «ύπε- 
ρισχύοντος», κατά το διάταγμα του 1835, εθιμικού δικαίου· ουσιαστικά τά 
τοπικά έθιμα δέν έφαρμόσθηκαν ποτέ, ένω τά «γενικά έθιμα» πού ύπο- 
τίθεται δτι έφαρμόσθηκαν δέν είναι στήν πραγματικότητα παρά οί γενικές 
άρχές πού διέπουν τά σύγχρονα δίκαια (ελευθερία καί άτυπο τών συμβά
σεων, αναγνώριση τής άμεσης αντιπροσωπείας, άναιτιώδεις συμβάσεις). 
'Η σιωπηρή έπιβολή του δικαίου αύτοΰ επιβίωσε επί ένα αιώνα, ώς τήν 
εισαγωγή του ’Αστικού Κώδικα, παρά τήν θεωρητική άντίδραση πού με
ρικές φορές εκδηλώθηκε καί τήν δημοσίευση καί στήν Ελλάδα, σέ προ
σιτές εκδόσεις, τών κυριωτέρων πηγών τού βυζαντινού δικαίου, πού άν- 
τιμετωπίσθηκαν περισσότερο σάν ιστορικά καί φιλολογικά κείμενα καί 
χρησιμοποιήθηκαν μόνον επικουρικά στή νομική ζωή. 'Η ϊδια ή Έξάβι- 
βλος, αστικός κώδικας τής Ελλάδος πάντοτε, κατά το διάταγμα τού 1835, 
στιγματισμένη άπό τήν ευρωπαϊκή καί εγχώρια περιφρόνηση, άφού έπέ- 
στρεψε ουσιαστικά στήν αρχική χρήση της, τού πρόχειρου εγχειριδίου 
τού ΐσχύοντος δικαίου, περιέπεσε βαθμηδόν σέ άχρησία, γιά νά άντικατα- 
τασταθή στήν πράξη άπό τά διάφορα, μεταφρασμένα ή πρωτότυπα, ελ
ληνικά «Συστήματα» τού ρωμαϊκού δικαίου, στά όποια άπ’ ευθείας πα
ραπέμπουν πιά καί οί δικαστικές αποφάσεις.

Ή εισαγωγή τού ’Αστικού Κώδικα έθεσε τέλος στήν τυπική έστω 
παρουσία τής Έξαβίβλου ώς πολιτικού κώδικα τής Ελλάδος καί στήν 
επιβίωση τού βυζαντινορρωμαϊκοΰ δικαίου: είχαν ήδη συμπληρωθή 600 
χρόνια άπό τή σύνταξή της. Μόνον έκείνη πλέον τή στιγμή, δταν «κηδεύε
ται (σήμερον) ό κώδιξ τού Άρμενοπούλου» θά έκφρασθή «έν συναίσθη
μα άνάμικτον, ποιας τίνος συγκινήσεως μετ’ ευλαβούς συμπάθειας προς 
τήν Έξάβιβλον, υπό τήν οποίαν έστεγάσθημεν, δχι μόνον δταν το έθνος 
έχειμάζετο ύπύ τήν τουρκοκρατίαν, αλλά καί κατά τά 105 τελευταία έτη, 
άπό τής οποίας δέ άποχωριζόμεθα σήμερον».50 51 Το ΐδιο συναίσθημα έξέ- 
φρασε καί ό υπουργός Δικαιοσύνης τής de facto κυβέρνησης πού είσήγαγε 
τον ’Αστικό Κώδικα, δταν άναφέρθηκε, στον σχετικό «λόγο» του, στό 
«αίσθημα χωρισμού» πού προκαλεΐ ή εισαγωγή τού Κώδικα,61 ένα) ήδη

50. Χρ. Πράτσικας, «’Αντί επικήδειου εις Άρμενόπουλον», Θέμις, 51 (1940), 
270 (ειδικό τεύχος τής 15.3.1940).

51. Ά. Ταμπακόπουλος: ό «λόγος» δημοσιεύεται συνήθως στις διάφορες έκδό-
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είχε γίνει πλέον ρητά λόγος, άπο τον κύριο συντάκτη τοΰ Κώδικα, για την 
«κατά πλάνην έν Έλλάδι εφαρμογήν αστικού δικαίου μήποτε είσαχθέν- 
τος».52

Έν τούτοις ό Παύλος Καλλιγας ήταν άπο τούς νομομαθείς εκείνους 
πού οχι μόνον είχαν ορθά άποδεχθή, άλλα καί είχαν διακηρύξει, αύτό πού 
στις πρώτες τουλάχιστον δεκαετίες τής ανεξαρτησίας έθεωρεΐτο δεδομένο: 
ό ’Αρμενόπουλος είναι ή σημερινή πολιτική μας νομοθεσία πρβλ.: περι- 
ωρίσθη ή ίσχνς των αντοκρατορικών νόμων δια τής μνείας ταύτης εις το 
Πρόχειρον τον ’Αρμενοπούλου'53 μόνον πού ή αύταπόδεικτη αύτή διατύ
πωση έπιτελοΰσε, στή λογική τής κατασκευής του, μία υπονομευτική 
λειτουργία: άν ό Άρμενόπουλος είναι, μόνος, ό αστικός κώδικας του νέου 
κράτους, καί αν άποδεικνύεται άχρηστος —ή σχεδόν—, τότε ό δρόμος 
είναι άνοικτός γιά νά χρησιμοποιήσουμε για κάλυψη του νομικού κενού 
όποιοδήποτε συγκεκριμένο σύστημα αστικού δικαίου —καί άν είναι ξέ
νο, ξένο υπήρξε πάντως καί το βυζαντινό.

Το ’ίδιο «σύνδρομο», άφ’ ενός τής αποδοχής δτι στήν πραγματικό
τητα ή Έξάβιβλος, μέ τούς περιορισμούς τοΰ διατάγματος τής Άντιβα- 
σιλείας, είναι ή μόνη είσαχθεϊσα στο νεοελληνικό κράτος άστική νομοθεσία, 
καί άφ’ έτέρου τής διακήρυξης τής άνεπαρκείας της, συναντούμε καί στούς 
διαδόχους τοΰ Καλλιγά. Θά το δούμε εναργέστατα σέ ενα ειρωνικό, ύπο-

σεις τοϋ Άστικοϋ Κώδικος.
52. Γ. Μπαλής, «Ή κατά πλάνην έν Έλλάδι εφαρμογή άστικοϋ δικαίου μή

ποτε είσαχθέντος», Μελέται, ’Αθήνα 1927, σ. 146 κ.έ.
53. Σύστημα [άνωτέρω σημ. 47], σ. 32 καί passim. Tò ίδιο καί οί νομομαθείς 

πού τον άκολουθοΰν: «Ή Έξάβιβλος έστίν ό άστικός ελληνικός νόμος» (Π. Παπαρ- 
ρηγόπουλος, ’Α. Μομφερράτος: βλ. τά παραθέματα στον Πιτσάκη, ο.π., σ. ρε'-ρζ' 
σημ. 77). ’Αρχικά ή αντίληψη αύτή εμφανίζεται άναμφισβήτητη: ώς «ό πολιτικός 
νόμος» μνημονεύεται ή Έξάβιβλος σέ νομοθετήματα των πρώτων χρόνων μετά την 
εισαγωγή της (νόμος «περί ένηλικότητος» τής 15.10.1836)· έτσι καί στήν αναφορά 
τοΰ Γ. Πραΐδη γιά τήν εκτύπωση τής Έξαβίβλου το 1835 [κατωτέρω σημ. 58]: «ce 
livre qui est devenu notre loi civile».— Φυσικά καί ό Καλλιγας άποδέχεται ήδη 
τη συμπληρωματική έφαρμογή διατάξεων έκτός τής Έξαβίβλου, άλλά ύπό το πνεύ
μα αύτό τής έλεύθερης σχεδόν επιλογής, τύ όποιο μπορούμε νά άνιχνεύσουμε στή 
σκέψη του: «Είναι άναντίρρητον δτι καί δσα παραλείπονται παρά τοΰ ’Αρμενοπούλου 
σήμερον ισχύουν [...]. Ή πραγματεία μας θέλει έ'χει ώς βάσιν τάς συλλογάς τοΰ Ίου- 
στιανιανοΰ ώς τάς τελειότερος» (Σύστημα, σ. 32). Οί κρίσεις του γιά τήν Έξάβιβλο 
καθ’ έαυτήν είναι άρνητικές: «ή συλλογή είναι άνώμαλος», «ούδεμίαν έτήρησε τά- 
ξιν» (αυτόθι), καί μάλιστα πλήττουν αύτό άκριβώς (τήν οργάνωση τής δλης) πού, μέ 
τά μέτρα τής έποχής της, άποτελεϊ τήν κυριώτερη άρετή της· έπαναλήφθηκαν συχνά, 
αλλά δέν είναι άπο τίς δυσμενέστερες πού είχαν άκουσθή τότε γιά τύ εγχειρίδιο τοΰ 
’Αρμενοπούλου.
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θέτω, ξέσπασμα του ’Αλκιβιάδη Κρασσά, μέ αφορμή μία, προς την ορθή 
κατεύθυνση, διάταξη του μεταβυζαντινού δικαίου, τήν οποία αδυνατεί ό
μως νά ενσωμάτωση στο εισηγμένο δίκαιο: «... ένω άφ’ ετέρου δέν περι- 
έχεται καί έν 'Αρμενοπούλω, τή μόνη ταύτη καί γνήσια πηγή πάσης νομι
κής σοφίας» !54 55

Έν τω μεταξύ όμως είχε προφθάσει ή Έξάβιβλος, στίς πρώτες δεκαετίες 
του άνεξάρτητου βίου του νεοελληνικού κράτους νά γονιμοποίηση τήν ελ
ληνική νομική επιστήμη. Θέματα όπως ή σχέση τού δικαίου τής Έξαβί- 
βλου μέ το δίκαιο των άμεσων ή έμμεσων πηγών της, κατ’ έξοχήν μέ το 
δίκαιο τών Βασιλικών καί τού Corpus Iuris Civilis, ή μέ το έκτος αυτής 
μέρος τού βυζαντινού δικαίου, ή άκόμη μέ το μεταγενέστερό της δίκαιο 
(βυζαντινό ή μεταβυζαντινό) ή μέ το εθιμικό δίκαιο, πού θεωρητικά «υπερ
ισχύει», σύμφωνα μέ τό διάταγμα τής Άντιβασιλείας, —άλλα καί συγ
κεκριμένα θέματα έρμηνείας άσαφών ή έλλιπών ή άντιφατικών διατάξεών 
«της», υπήρξαν θέματα πού άποτέλεσαν αντικείμενο τής καθημερινής 
νομικής πρακτικής, τής θεωρίας καί τής νομολογίας, μιας νομολογίας έκ 
τών πραγμάτων αρκετά άντιφατικής —ό έφιάλτης τών νομικών τής έπο- 
χής, πού συχνά έκαλοΰντο νά κάνουν σέ κάθε βήμα έργο φιλολόγου ή ιστο
ρικού τού δικαίου.

Είναι ορθή ή θεωρία ότι πρόκειται γιά εισαγωγή τού δικαίου τής 
τελευταίας στιγμής πρίν άπό τήν "Αλωση; —αν ναι, τί γίνεται, θεωρητι
κά, μέ διατάξεις πού ΐσχυσαν μετά τήν Έξάβιβλο καί προ τής 'Αλώσεως, 
καί ήταν έπομένως άγνωστες στόν Άρμενόπουλο; Τί γίνεται μέ διατάξεις 
άγνωστες τοΐς πάσι, τίς όποιες άνευρίσκουμε σήμερα, ώς άποτέλεσμα 
φιλολογικής έρευνας; Τό δίκαιο τής Ελλάδος μεταβάλλεται κάθε φορά 
πού ό Zachariä von Lingenthal δημοσιεύει ενα καινούργιο του εύρη
μα ;5δ Καί τί γίνεται μέ διατάξεις πού ξέρουμε ότι καταργήθηκαν ή τροπο
ποιήθηκαν μετά τον , Αρμενόπουλο ; καί άν ή κατάργηση ή τροποποίηση 
αυτή έγινε —προκειμένου γιά διατάξεις οικογενειακού ή κληρονομικού 
δικαίου— κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο, άπό τή νέα νομοθετική εξουσία 
τού γένους στά θέματα αυτά, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, οπότε βέβαια

54. A. X. Κρασσάς, Οικογενειακόν τών Ρωμαίων δίκαιον καθά έν 'Ελλάδι πο
λιτεύεται, ’Αθήνα 1895, σ. 55.

55. Πρβλ. τήν κραυγή άγανάκτησης τοϋ Π. Παπαρρηγοπούλου (1889): «Εί
ναι τφ 8ντι μοναδικόν τό παράδειγμα κράτους ένθα τά δικαστήρια καλούνται νά 
έφαρμόσωσι νόμους γνωστούς καταστάντας έκ συγγραφής άλλοδαποϋ νομοδιδασκά
λου» (βλ. Πιτσάκης, ο.π., σ. ρη').
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απουσιάζει στίς νέες διατάξεις ό απαραίτητος αύτοκρατορικός («βασιλι
κός») χαρακτήρας; Διασπάται ή ένότης του βυζαντινού καί του μεταβυ
ζαντινού δικαίου, καί έπανέρχονται, στην περίπτωση αυτή, σέ ισχύ δια
τάξεις έγκαταλειμμένες επί αιώνες, ένω έγκαταλείπονται αΐφνιδίως οί 
αντίστοιχες νομικές μορφές, δπως είχαν διαμορφωθή καί βιωθή πλέον έπί 
αιώνες επίσης; Θά βοηθούσε έδώ μία προσφυγή στην έννοια τού «έπικρα- 
τήσαντος» έθίμου;

"Αν πάλι γίνη δεκτή διαχρονική ισχύς τού βυζαντινού δικαίου, θά 
πρέπει νά δεχθούμε δτι ισχύει, εντός τής 'Εξαβίβλου, ή αρχή lex posterior 
derogat priori ή, άντίθετα, δτι, έφ’ δσον συλλήβδην ή Έξάβιβλος είσή- 
χθη έφ’ άπαξ ώς αστικός νόμος τής Ελλάδος, δλες οί διατάξεις της ανά
γονται στην ημερομηνία τής εισαγωγής της στο ελληνικό κράτος, καί εί
ναι «νομικά» σύγχρονες —οπότε οί τυχόν αντιφατικές διατάξεις (π.χ. 
στο περίφημο θέμα τών τόκων) συνισχύουν καί άπόκειται στον έφαρμοστη 
καί τον έρμηνευτή τού δικαίου, τελικά στα δικαστήρια, νά άρουν τις άντι- 
φάσεις καί νά κρίνουν για τον τρόπο έφαρμογής τών διατάξεων;

'Υπό το δεδομένο δτι μόνον αστικού δικαίου διατάξεις τής Έξαβί- 
βλου έφαρμόζονται, ό περιορισμός αύτύς είναι ουσίας ή «τυπικός» ; Τί 
γίνεται μέ διατάξεις ουσιαστικού άστικοΰ δικαίου πού περιέχονται δμως 
σέ εκκλησιαστικούς ή ποινικούς ή δικονομικούς νόμους; μέ διατάξεις πο- 
λεοδομικές πού μπορούν νά θεωρηθούν άναγόμενες εΐτε στο αστικό εΐτε 
στό διοικητικό δίκαιο ; μέ διατάξεις πού άποτελοΰν έφαρμογή επιταγών 
τού ορθοδόξου κανονικού δικαίου καί πού ήδη έπιβάλλονται, ώς διατάξεις 
πλέον άστικοΰ δικαίου (ή μήπως δέν επιβάλλονται;) σέ πιστούς άλλων 
θρησκευμάτων, στούς όποιους είναι ξένες; (Έδώ τό έθιμο πού «υπερι
σχύει» καλείται σέ βοήθεια: «έθιμικώς», υποτίθεται, έχει «έπικρατήσει» 
νά μη ισχύουν, ώς πρός αυτούς, οί διατάξεις αυτής τής κατηγορίας.)

'Υπό τό δεδομένο πάλι δτι ή άλλη προϋπόθεση έφαρμογής τού δι
καίου τής Εξαβίβλου είναι ή αύτοκρατορική προέλευση τών διατάξεων: 
Τί γίνεται μέ διατάξεις τις όποιες ό Άρμενόπουλος θεωρεί βασιλικής 
προελεύσεως, άλλα πού στην πραγματικότητα δέν είναι; Τί γίνεται, άν
τίθετα, μέ διατάξεις πού έχουν αύτοκρατορική προέλευση, άλλα ό Άρ
μενόπουλος δέν τό γνωρίζει, καί τις περιλαμβάνει στην Έξάβιβλο ώς μή 
βασιλικές διατάξεις: τυπικό παράδειγμα ή λεγομένη «νεαρά» τού πατριάρ
χη Αθανασίου (νεαρά 26 τού Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου) ; Τί γίνεται 
μέ αύτοκρατορικές διατάξεις πού μνημονεύονται ή καί παρατίθενται άπό 
τόν Άρμενόπουλο, άλλά στα πλαίσια ιστορικής άφήγησης ή άναδρομής 
στην εξέλιξη κάποιου θεσμού; Τί γίνεται, τέλος, μέ κείμενα πού περιέ-
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χονται στον Άρμενόπουλο χωρίς νά είναι αύτοκρατορικής (νομοθετικής) 
προέλευσης (π.χ. δικαστικές αποφάσεις ή νομικές γνωμοδοτήσεις), άλλά 
γιά τά δποϊα μπορούμε νά γνωρίζουμε ή συμπεραίνουμε μέ ασφάλεια δτι 
έχουν γίνει δεκτά άπο την βασιλική εξουσία; Καί στο «φιλολογικό» επί
πεδο: επικρατεί το κείμενο τής Έξαβίβλου, δπου τυχόν διαφέρει, έ'ναντι 
τοϋ γνωστού αυθεντικού κειμένου των ίδιων των πηγών της;

’Αντιλαμβάνεται κανείς την πνευματική «σπατάλη» ιστορικής καί 
νομικής σκέψης γιά ζητήματα δπως αύτά πού ενδεικτικά μνημονεύσαμε" 
άλλά καί τή γονιμοποίηση πού, δπως άνέφερα, μπόρεσαν νά προσφέρουν 
στή νομική, άλλά καί στή φιλολογική καί τήν ιστορική σκέψη, καί σέ μία 
σύνθεση αυτών τών έπιστημονικών κλάδων.

Ό λόγος είναι λοιπόν δχι μόνον γιά τή νομική, άλλά καί γιά τή γενικώ- 
τερη παιδεία. ”Ας προσθέσουμε εδώ μερικά άλλα στοιχεία γιά τή θέση 
τής Έξαβίβλου στά νεοελληνικά γράμματα.

Ή Έξάβιβλος γίνεται, έκ τών πραγμάτων ή «κατ’ άνάγκην», ενα 
άπο τά πρώτα φιλολογικά κείμενα τής παλαιότερης έλληνικής γραμμα
τείας (το πρώτο, ίσως) πού γίνεται άντικείμενο εκδοτικής δραστηριότη
τας στή νεώτερη Ελλάδα. 'Π πρώτη μετάφρασή της στο νέο έλληνικό 
κράτος δημοσιεύεται το 1833 στο Ναύπλιο «έκ τής ’Εθνικής Τυπογρα
φίας»: τήν έχει εκπονήσει ό νομικός Κωνσταντίνος Κλονάρης56 ό «μόνος 
εις τήν Ελλάδα», δπως μαθαίνουμε άπο τά προλεγόμενά του, πού είχε 
άντίτυπο τής τελευταίας καί τελειότερης, τότε, έκδοσης τής Έξαβίβλου, 
τοϋ Reitz (1780)- άπο τά προλεγόμενά μαθαίνουμε καί δτι ή μετάφραση 
ήταν «έτοιμη διά τύπωσιν άπο το 1829, καί ή Κυβέρνησις άνεδέχθη νά 
έκδώση αύτήν δι’ ίδιων της εξόδων. Ή τύπωσις είχε προχωρήσει άρκετά, 
άλλ’ άπο τήν διάλυσιν τής Δ' έν "Αργεί Συνελεύσεως διεκόπη καί άνεβλή- 
θη μέχρι τής σήμερον» (15 ’Ιανουάριου 1833).57 58 Λίγες ήμέρες μετά τό διά
ταγμα τής Άντιβασιλείας, το 1835, κινήθηκε άπο τον Γ. ΓΙραίδη ή δια
δικασία καί γιά τήν άπαραίτητη πλέον εκτύπωση στήν Ελλάδα τοϋ πρω
τοτύπου κειμένου τής Έξαβίβλου, πάντοτε άπο τήν έκδοση Reitz: είναι 
ή «έκδοση τών ’Αθηνών» του 1835.68 Συνολικά μέσα στον 19ο αίώ-

56. Βέης, δ.π., σ. 395-396α- Πιτσάκης, δ.π., σ. οη'-οθ'- Γκίνης, Περίγραμμα, 
άρ. 826' Γκίνης-Μέξας, άρ. 2311.

57. Οί ειδήσεις άπο τά «προλεγόμενά τοϋ μεταφραστοϋ», σ. α'-ε'.
58. Ί. Βισβίζης, «Ή 'Εξάβιβλος τοϋ Άρμενοπούλου καί ή τών ’Αθηνών !κ- 

δοσίς της τοϋ 1835», Τόμος Άρμενοπονλον, σ. 163-172· Βέης, δ.π., σ. 396α- Πι- 
τσάκης, δ.π., σ. ξε'. Γκίνης, Περίγραμμα, άρ. 919- Γκίνης-Μέξας, άρ. 2563.
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να59 (προσθέτω γιά τεχνικούς λόγους καί την πρώτη πενταετία τοϋ 20οΰ) 
θά έχουμε πέντε έλληνικές δημοσιεύσεις του πρωτοτύπου κειμένου καί 
τρεις νέες (μετά τον Σπανό) νεοελληνικές μεταφράσεις της σέ τέσσερεις 
έκδόσεις.60

Στην Έξάβιβλο αφιερώνεται έξαιρετικά νωρίς, τό 1837, μία ειδική 
πραγματεία, από τον Αιμίλιο Χέρτσογ.61 'Ο συντάκτης είναι Γερμανός, 
άλλά είναι ένας άπό τούς πρώτους διωρισμένους καθηγητές στη νομική 
σχολή τοϋ Πανεπιστημίου’Αθηνών ή πραγματεία έκδίδεται στο Μόναχο, 
άλλά στήν έλληνική γλώσσα. Ή νεοελληνική έπικαιρότητα τής έργασίας, 
παρά τον ιστορικό της χαρακτήρα, ρητά τονίζεται: «εκείνο δέ το όποιον 
μέ παρεκίνησε νά συγγράψω ελληνιστί είναι δτι το άντικείμενον περί τοϋ 
οποίου πραγματεύομαι έχει αναφοράν τινα μέ τήν ένεστώσαν κατάστασιν 
τοϋ δικαίου τής Ελλάδος». Εξαιρετικά σημαντική γιά τήν εποχή της 
έργασία, εγκαινιάζει ούσιαστικά διεθνώς τίς άρμενοπουλικές σπουδές στή 
νεώτερη έποχή, καί μαζί μ’ αύτές εισάγει τή νεοελληνική γλώσσα στή διε
θνή επιστήμη. Εγκαινιάζει συγχρόνως κατ’ ούσίαν τήν νεώτερη έλληνική 
έπιστήμη τής ιστορίας τοϋ δικαίου. Το μικρό αυτό βιβλίο, πολλαπλώς 
χρησιμοποιούμενο καί κακώς συνήθως άντιγραφόμενο, θά άποτελέση τή 
βάση τών άρμενοπουλικών σπουδών γιά περισσότερο άπο ένα αιώνα — 
τουλάχιστον ώς τό 1952, δταν θά έκδοθή στή Θεσσαλονίκη ό Τόμος ’/1ο- 
μενοπούλον.

Ό ’ίδιος ό Τόμος ’Αρμενοτζονλου άπετέλεσε, δσο σπάνια τιμητικός 
τόμος, τομή στις αντίστοιχες σπουδές. Ήταν άλλωστε έργο προγραμμα
τικό: ό έκδοτης του, ό Παναγιώτης Ζέπος, είχε πλήρη συνείδηση τής ση
μασίας τής έκδοσης, δταν έγραφε δτι σκοπός της «είναι μέν ή άπόδοσις

59. Δεν συμπεριλαμβάνονται βέβαια οί δύο τελευταίες εκδόσεις στη Βενετία 
τής μετάφρασης τοϋ Σπανοΰ, κατά τήν πρώτη εικοσαετία τοϋ 19ου αιώνα (1805, 
1820), οί όποιες ανήκουν στο πνευματικό κλίμα τής προηγούμενης περιόδου.

60. Είναι οί εκδόσεις τοϋ κειμένου: α) ’Αθηνών 1835, β) ’Αθηνών 1872, γ) 
Κωνσταντινουπόλεως 1885, δ) ’Αθηνών 1888 καί 1904 (στον τέταρτο τόμο τών δύο 
εκδόσεων τοϋ ©. Ν. Φλογαΐτη, Δικαστικοί Νόμοι τής 'Ελλάδος). Οί μεταφράσεις: 
α) Κ. Κλονάρη (Ναύπλιο 1833), β) Ν. Χαρισιάδη (στην έκδοση Κωνσταντινουπό
λεως 1885), γ) Θ. Ν. Φλογαΐτη (στις έκδόσεις τοϋ 1888 καί 1904).— Νά σημειωθή 
δτι καί ή τελευταία, έν χρήσει πάντοτε, κριτική έκδοση τής Έξαβίβλου, τοϋ Heim
bach (Λιψία 1851), γίνεται μέ προτροπή "Ελληνα νομομαθούς, τοϋ Λεωνίδα Σγού- 
τα, καί με άφορμή άκριβώς τήν εισαγωγή τής Έξαβίβλου ώς άστικοΰ νόμου τής Ελ
λάδος: Praefatio, σ. ν.

61. Πραγματεία περί τοϋ Προχείρου ή τής 'Εξαβίβλου Κωνσταντίνον τοϋ Άρ- 
μενοπούλου, Μόναχο 1837. Το έν συνεχεία παράθεμα, άπο τήν πρώτη σελίδα [γ'] 
τοϋ «προοιμίου».
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τής προσηκούσης τιμής εις τον Άρμενόπουλον... πλήν δμως τούτου καί ή 
άναζωπύρησις των βυζαντινών μελετών...»,62 όραματισμός πού έχει σέ 
μεγάλο βαθμό σήμερα ύλοποιηθή.

Καί βέβαια ή παρουσία του Άρμενοπούλου δεν περιορίζεται μόνον 
στον χώρο τής νομικής ή πάντως τής επιστημονικής ή τής βυζαντινολογικής 
λογιοσύνης. Είναι εύλογο ή πόλη του Άρμενοπούλου νά τιτλοφορή το επι
στημονικό νομικό περιοδικό του Δικηγορικού Συλλόγου της «Άρμενό- 
πουλος». ’Αλλά δταν σ’ ένα άπό τά μείζονα πεζογραφικά έργα τής νεώ- 
τερης λογοτεχνίας μας ό συγγραφέας θέλει νά παρουσιάση ένα άσημο, 
συμπαθή, συγκαταβατικό δικαστικό λειτουργό — μέ δλα του ενδεχομένως 
τά ιδεολογικά ελαττώματα—, θεωρεί φυσικό νά τον όνομάση Άρμενό- 
πουλο:

— Γρήγορα στον Εισαγγελέα... ΤΗταν ένας γνωστός μου, βασιλικός 
κι αυτός, πού είχε φάει τουλάχιστον δέκα φορές στό σπίτι μας. Είχα πολύ 
θάρρος μαζί του. Μέ δέχεται στό σαλόνι ό καϋμένος ό Άρμενόπουλος — 
Άρμενόπουλο τόν έλεγαν— καί πέφτω στα πόδια του, καί τού λέω: Στό 
Θεό κα'ι στά χέρια σου...63 64

«Άπό τού Άρμενοπούλου εις τόν Μοντεχρΐστον».

Θά άρκεσθώ στην παρουσίαση μιας περίπτωσης μόνον: ενός έλάσ 
σονοε, άλλά τυπικού, λογίου τού μείζονος έλληνισμοΰ τής εποχής. "Εστω 
καί συμπτωματικά, φαίνεται νά είκονογραφή χαρακτηριστικά —άν καί μέ 
άρκετά διαφορετικό χρωματισμό— τη φράση τού Ροΐδη. Ακριβώς στά 
χρόνια τού άρθρου τού Ροΐδη, τό 1878, ένας νεαρός 19 ετών εκδίδει στη 
Σμύρνη τό προσωπικό του φιλολογικό περιοδικό, τόν άρκετά δυσεύρετο 
σήμερα Βίωνα.6ί Εκεί δημοσιεύει τήν ΐδια χρονιά —άλλωστε δέν φαίνε
ται νά υπήρξε καί άλλη— τό πρώτο, άν καλά ύπολογίζω, νεοελληνικό (έν- 
νοώ: άπό 'Έλληνα καί σέ έλληνική γλώσσα)65 άρμενοπουλικοΰ ένδιαφέ-

62. Πρόλογος στον Τόμον Άρμενοπούλου, σ. ζ'· ό συντάκτης όμως εξειδικεύει: 
«εις τήν σύγχρονον πόλιν τής πάλαι ποτέ εύκλεοϋς βυζαντινής Θεσσαλονίκης».

63. Κώστας Ταχτσής, Τό τρίτο στεφάνι, ’Αθήνα 21970, σ. 59-60.
64. Ό μόνος τόμος πού γνωρίζω καλύπτει ενα έτος: 1 Μαρτίου 1878 - 28 Φε

βρουάριου 1879. "Οταν ό ’Αλέξης Πολίτης έξέδιδε τον Κατάλογο τής βιβλιοθήκης 
τοϋ Κωνσταντίνου-’Αγαθόφρονος Νικολοπούλου στήν ’Ανδρίτσαινα (Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 
34), ’Αθήνα 1987, δέν είχε κατορθώσει νά βρή τό άρθρο τοϋ Γ. Κ. Ύπερίδη γιά τον 
Νικολόπουλο στον Βίωνα, σ. 310 κ.έ., το όποιο γνώριζε μόνον άπό τήν περίληψη τοϋ 
Μ. Άργυροπούλου, Χρονικά τής Ανατολής, Α', ’Αθήνα 1944, σ. 192: βλ. Κατάλο
γος, εισαγωγή, σ. 17 σημ. 1.

65. Δέν περιλαμβάνω επομένως τήν πραγματεία τοϋ Χέρτσογ [ανωτέρω σημ.
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ροντος μελέτημα —άν έξαιρέση κανείς, βέβαια, τίς ’ίδιες τίς νεοελληνικές 
εκδόσεις ή μεταφράσεις της Έξαβίβλου. Πρώτο όμως νεοελληνικό άρμε- 
νοπουλικο δημοσίευμα όχι μόνον μέ αυτή την τυπική έ'ννοια πού άνέφερα, 
άλλα καί άπό μίαν άλλη, ούσιαστικώτερη, άποψη: είναι το πρώτο, άπο 
όσο ξέρω, δημοσίευμα πού δεν άσχολεΐται μέ τήν βυζαντινή Έξάβιβλο 
καί τον περιώνυμο συντάκτη της, άλλά μέ τον δημιουργό, κατ’ ουσίαν, 
τών νεοελληνικών «τυχών» της. Είναι ενα «βιογραφικόν σχεδάριον» για 
τον ’Αλέξιο Σπανό, τον μεταφραστή τής Έξαβίβλου,66 πού έ'μεινε άγνω
στο καί, άπο δ,τι γνωρίζω, άβιβλιογράφητο —τουλάχιστον στις άρμενο- 
πουλικές σπουδές.67

Ό Γεώργιος Κωνσταντίνου Ύπερίδης, γεννημένος στή Σμύρνη το 
1859, είναι ένας νέος «φανατικός για γράμματα», πού πράγματι στοχεύει 
στήν άπόκτησιν διπλώματος, όπως ελεγε ό Ροΐδης, αν καί όχι άκριβώς 
βιοποριστικού· άπο άμεσες πληροφορίες γνωρίζουμε ότι «άπο το θρανίον 
του σχολείου ώνειρεύθη τήν έδραν».68 ’Ήδη δύο χρόνια πρίν, ό συγγρα
φέας, 17 ετών παιδί, έ'χοντας ως ’ίνδαλμα τον Σάθα, είχε εγκαινιάσει μία 
φιλόδοξη σειρά «Βυζαντιακά καί νεοελληνικά άνάλεκτα»,69 στήν όποια

61], οϋτε το σύντομο δημοσίευμα τοϋ D. E. Maurocordato, «Harménopule et son 
manuel de droit civil» στή Revue de Législation τοϋ 1846 (σ. 193-204, καί σέ 
ανάτυπο μέ χωριστή σελιδαρίθμηση) πού άντλεΐ σχεδόν αποκλειστικά άπο τον Χέρ- 
τσογ.

66. Βίων, 1 (1878), 179-182, 197-201, 216-219 [άπό τυπογραφική αβλεψία 
ή σελιδαρίθμηση δίδεται ώς 226-229], 230-233. Το άρθρο, μετάτά βιοβιβλιογραφικά 
στοιχεία, άναφέρεται κυρίως στή «Μετρική» τοϋ Σπανού («περί ποιητικής τέχνης 
εΐτ’ οδν στιχουργίας»· άνωτέρω σημ. 6), τής όποιας δημοσιεύεται ό πίνακας περιε
χομένων, το προοίμιο καί μέρος τοϋ έπιλόγου άπό κώδικα (ή κώδικες) τής Εύαγγελι- 
κής Σχολής Σμύρνης.

67. Το άμέσως επόμενο μελέτημα γιά τον Σπανό, τοϋ Δυοβουνιώτη [άνωτέρω 
σημ. 5], πού άσχολεΐται έπίσης ειδικά μέ το Ιδιο έργο τοϋ Σπανοΰ, τοϋ οποίου εκδί
δει μάλιστα τά ΐδια μέρη άπό άθηναϊκό χφ, φαίνεται νά άγνοή το δημοσίευμα καί τήν 
έκδοση τοϋ 'Υπερίδη. Το άγνοοΰν καί οί μετέπειτα ειδικές εργασίες γιά τον Σπανό, 
τοϋ Βέη καί τοϋ Γκίνη.

68. Άπό νεκρολογία του άπό τόν Μ. Άργυρόπουλο στα Μικρασιατικά Χρονι
κά· άναδημοσιεύεται άπό τόν Χρ. Σ. Σολομωνίδη, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, 
’Αθήνα 1959 (σ. 75-86 καί passim), σ. 86, καί στήν έφημ. Ή Νέα Σμύρνη, 11.12. 
1954 (πρβλ. καί στό επόμενο φ. 18.12.1954).

69. Γιά τήν έκδοση 'Υπερίδη βλ. Legrand, Bibliographie Hellénique (XVe- 
XYIe S.), τ. I, σ. Ixvi σημ. 3-5, σ. Ixvii σημ. 1 καί 4-10, σ. lxix σημ. 3. Ή έκδο
ση άφιερώνεται, βέβαια, στόν Σάθα, ό όποιος, μέ τή σειρά του, μαρτυρεΐται δτι συ- 
νεχάρη τον «πολυμαθή συνάδελφόν» του γιά τήν έκδοση, ή οποία «θά έτίμα καί πρε- 
σβύτερον μελετητήν» (Σολομωνίδης, δ.π., σ. 78· έφημ. Ή Νέα Σμύρνη, 11.12.
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εκδίδει άπό χειρόγραφο τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «'Όμηρος» της 
Σμύρνης: Μιχαήλον ’Αποστόλη πονημάτια τρία (Σμύρνη 1876), μέ άνα- 
?α>τική περιγραφή τοΰ χειρογράφου. Το εφηβικό αύτό πρωτόλειο θά τον 
συνδέση μέ τον Αιμίλιον Λεγράνδιον, στον όποιο θά αφιέρωση ένα εγκω
μιαστικό σημείωμα στον Βίωνα, στο ΐδιο τεύχος όπου καί ή ολοκλήρωση 
τής μελέτης για τόν Σπανό. 'Η έστω άφ’ ύψηλοΰ προσοχή τοΰ Γάλλου 
νεοελληνιστή θά συγκλονίση τόν νεαρό αρχάριο —ό όποιος θά άφοσιωθή 
στόν μεγάλο φίλο του. Εκείνος θά διατηρήση τήν ανάμνηση τής νεανικής 
αυτής φιλίας καί θά συμπεριλάβη, υστέρα άπό είκοσι καί πλέον χρόνια, τόν 
οχι πιά νεαρό 'Υπερίδη στίς προσωπικότητες των όποιων δημοσιεύει τα 
Fac-similés d’écritures grecques du dix-neuvième siècle (Παρίσι 
1901). Στήν οικεία σημείωση παρουσιάζει τόν συντάκτη: «L’auteur de 
cette lettre G. C. Hypéride [...] avait tout particulièrement réussi 
[dans sa jeunesse] dans l’histoire littéraire en éditant trois opuscu
les de Michel Apostolis d’après un manuscrit de Smyrne. Depuis 
lors, il s’est fait journaliste. Je conserve avec soin de nombreuses 
copies qu’il avait bénévolement exécutées pour moi, il y a une ving
taine d’années».70

Πράγματι ό Γεώργιος 'Υπερίδης, πού ώνειρενθη την έδραν, δέν φαί
νεται νά απέκτησε τελικά τό πτυχίο του. Τόν κέρδισε ή δημοσιογραφία: 
υπήρξε ένας άπό τούς δύο συνεκδότες καί συνδιευθυντές τής περίφημης 
Άμαλθείας τής Σμύρνης, καθαρολόγος καί ελληνολάτρης, «ύπέρμαχος 
τοΰ γλωσσικοΰ καί τοΰ φυλετικοΰ γοήτρου», 'όπως γράφει ό βιογράφος 
του.71 Δημιούργησε μία επιβλητική ιδιωτική βιβλιοθήκη —τή μεγαλύ
τερη, λένε, ελληνική βιβλιοθήκη τής Μικράς ’Ασίας, μετά τή βιβλιοθήκη 
τής Ευαγγελικής Σχολής τής Σμύρνης—, πού έ'γινε παρανάλωμα τής φω
τιάς στήν Καταστροφή" πρόσφυγας στήν Ελλάδα, γραμματέας καί «ψυ
χή» τής σύνταξης τοΰ Έγκυκλοπαιδικοΰ Λεξικοΰ Έλευθερουδάκη, προσ
πάθησε νά άνασυστήση άπό τό μηδέν στήν ’Αθήνα καί τή βιβλιοθήκη του 
καί τήν εφημερίδα του, μέ μέτρια (στήν πρώτη περίπτωση) ώς πενιχρά

1954). Ώς δεύτερο τεϋχος της σειράς, μετά τόν ’Αποστόλη τοϋ 1876, θά έκδώση 
δύο μεταψράσματά του πραγματειών τοϋ Κ. Παπαρρηγοπούλου καί τοΰ Κ. Σάθα 
(1877)· ώς τρίτο τεϋχος (1878) θά παρουσιάση πιθανώτατα άνάτυπο τοΰ «βιογραφι- 
κοΰ σχεδαρίου» γιά τόν Σπανό: βλ. Σολομωνίδης, ο.π., σ. 81 καί σημ. 1.

70. Σελ. 101· τό πανομοιότυπο της έπιστολής τοϋ 'Υπερίδη αυτόθι, σ. 43 άρ.
26.

71. Έφημ. Ή Νέα Σμύρνη, 11.12.1954 (άρθρο τής διεύθυνσης). Πρβλ. στή 
νεκρολογία τοϋ Μ. Άργυροπούλου [άνωτέρω σημ. 68]: «Πατριδολάτρις αγνός... καί 
έθνικιστής άκλόνητος».
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(στη δεύτερη) αποτελέσματα —ως τον θάνατό του το 1939. "Οσο γιά το 
συγγραφικό του έργο, πού ξεκίνησε μέ την έ'κδοση του Αποστόλη καί τη 
μελέτη γιά τον Σπανό: τέσσερεις ποιητικές συλλογές άνάμεσα στά 1879- 
1884: Λυκόφως (1879), ’Έμμετρα (1880) —επιλογή άπό τις μετέπειτα 
συλλογές Λειριά καί Μοϋσα Μαινάς (1881)—, Έπνλλια (1884)· το ποιη
τικό πνεύμα τής εποχής («δέν καταδέχομαι να είμαι αισιόδοξος») : τό 
motto τής πρώτης συλλογής τού εικοσάχρονου ποιητή θά είναι3Εγώ δεν 
εΐδον λυκαυγές, άλλα λυκόφως μόνον!— καί μία σειρά άπό δράματα ή μυ
θιστορήματα: 'Η ορφανή τής Σμύρνης (1882), 'Ο Δη μητριός (1883), cO 
’Ιατρός Καλλέργης, 'Ο Πύργος τοϋ Παπαδανιήλ (1884), Τα τέκνα τον 
αχθοφόρου, μυθιστόρημα-έπιφυλλίδα σέ 4 τόμους (1884-1885), Νύξ χο
ρού (1887) —«ιστορικά καί περιπετειώδη ώς επί τό πλεΐστον», τά χαρα
κτηρίζει ό βιογράφος του.72 Παράλληλη θά είναι καί ή πορεία τού άδελ- 
φοΰ του Θεοδώρου, γεννημένου τό 1877, ενα χρόνο άφοΰ ό αδελφός του 
είχε έκδώσει τά πονήματα τού ’Αποστόλη. Διευθυντής τής εφημερίδας Τη
λέγραφος τής Σμύρνης, έπειτα στήν ’Αθήνα διευθυντής κάποτε τοϋ ιδιαί
τερου γραφείου τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου, θά πεθάνη ένα χρόνο μετά 
τόν πρεσβύτερο άδελφό του (1940). Τά έργα του: 'Ο δεκανενς Λεμονιά- 
δης, ή Χανούμισσα τής Άγκύρας —καί αύτά «μάλλον ιστορικά καί περι
πετειώδη».73

ιό Από τού Άρμενοπούλου εις τόν Μοντεχρΐστον».74 Οί δύο πόλοι τού 
Ροΐδη.

72. Γ. Μ. Β[αλέτας], Μ.Ε.Ε., ΚΓ', σ. 666.
73. Γ. Μ. Β[αλέτας], Μ.Ε.Ε., ΚΓ', σ. 666. Γιά τόν Θεόδωρο 'Υπερίδη βλ., 

πρόχειρα, Σολομωνίδης, δ.π., σ. 226-228, καί passim στά δημοσιεύματα γιά τόν 
άδελφό του. Ή χρονολογία τής γέννησής του σύμφωνα μέ την Μ.Ε.Ε. καί τά λοιπά 
έν χρήσει λεξικά- στον τάφο των 'Υπερίδη, στο Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης: 1878.

74. Σημείωση όχι εντελώς άχρηστη: 'Ο Μοντεχρϊστος είναι τό πρώτο έργο πού 
μεταφράζεται στά έλληνικά άπό την παραγωγή τοϋ ’Αλεξάνδρου Δουμά (πατρός), 
τοϋ άναμφισβήτητα, καί κατά πολύ, περισσότερο μεταφρασμένου στήν ελληνική 
γλώσσα κατά τήν πεντηκονταετία 1830-1880 ξένου μυθιστοριογράφου [βλ. τώρα τήν 
καταγραφή τής Σοφίας Ντενίση, Μεταφράσεις μυθιστορημάτων καί διηγημάτων 
1830-1880, ’Αθήνα 1995]: Ί. Πάτροκλος, τ. Α'-Ε', Κωνσταντινούπολ.η 1845-1846 
[Γκίνης-Μέξας άρ. 4191, 4400- Ντενίση άρ. 69, 82]. Ή άθηναϊκή μετάφραση τοϋ 
’Αριστείδη Βαμπα, τ. Α'-ΙΒ', δημοσιεύεται κατά τά έτη 1865-1867 [Ντενίση άρ. 
361, 384, 396]. Μεταξύ όμως τών έτών 1859, 1861 [Γκίνης-Μέξας άρ. 7975, 8795· 
Ντενίση άρ. 228, 280] καί 1875-1876 [τ. Ε'-ΙΒ': Ντενίση άρ. 576, 604] έχουμε καί, 
άποσπασματικά σωζόμενες σήμερα, σμυρναϊκές εκδόσεις μεταφράσεων τοϋ Μοντε- 
χρίστου.
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Φιλολογικά ευτράπελα
«Ό ποιητής Γεώργιος Έξαρχόπουλος Ματθαίου 

έκ τής Νήσου ’Αμοργού 'Ρομφαίου 
καί των ποιητών κορυφαίου»

η μεγαλύτερη, νομίζω, διακωμώδηση πού έγινε τού Καβάφη είναι το 
γνωστό άρθρο του Φώτου Πολίτη (1890-1934) «Γ. Έξαρχόπουλος-Κα- 
βάφης Ματθαίου», πού δημοσιεύτηκε στην έφημ. Πολιτεία τής 7 Σε
πτεμβρίου 1923, σ. 3. Μεγάλα αποσπάσματα τού άρθρου αύτοΰ άναδημο- 
σιεύτηκαν τρεις φορές: α) άπό τον I. Μ. Πααναγιωτόπουλο στο βιβλίο του 
γιά τον Καβάφη, 1946,1 β) άπο το περ. Νέα 'Εστία στο τεύχος πού άφιέ- 
ρωσε το 1963 στον ποιητή,1 2 καί γ) άπο τον κ. Μ. X. Γεωργίου [= Πανα
γιώτης Μουλλας] στη μελέτη του «'Ο Καβάφης καί ή άρνηση. Σταθμοί 
τής άντικαβαφικής κριτικής» στο περ. Επιθεώρηση Τέχνης, άφιέρωμα 
στον Καβάφη, 1963.3 'Ολόκληρο το άρθρο άναδημοσιεύτηκε το 1983 άπο 
το Νίκο Πολίτη στον τρίτο τόμο τής ’Επιλογής κριτικών άρθρων τού πα
τέρα του.4

'Ο Φωτός Πολίτης στο σατιρικό εκείνο άρθρο του ταυτίζει τον ποι
ητή Κ. Π. Καβάφη μέ κάποιον «φαιδρό, δημώδη ποιητάρικο τύπο», 
«άθώον έμπορον παλαιών ενδυμάτων», πού ονομαζόταν «Γ. Έξαρχόπου- 
λος-Καβάφης Ματθαίος καί των ποιητών κορυφαίος». ’Ιδού πώς σκη
νοθετεί την άπίθανη αύτη σάτιρά του ό εκλεκτός έκεϊνος λόγιος: Κάποια

1. Βλ. I. Μ. Παναγιωτόπουλου, Τα πρόσωπα καί τά κείμενα, Δ’. Κ. Π. Καβά
φης, «’Αετός», ’Αθήνα 1946, σ. 19-21.

2. Βλ. περ. Νέα 'Εστία, τόμ. 74 (1963), άριθ. 872, 1 Νοεμβρίου 1963, σ. 
1402-1403.

3. Βλ. περ. Επιθεώρηση Τέχνης, τόμ. ΙΗ' (1963), τεύχος Καβάφη, άριθ. 108, 
Δεκέμ. 1963, σ. 657-658.

4. Βλ. Φώτου Πολίτη, Επιλογή κριτικών άρθρων, τόμος τρίτος, φιλολογική 
επιμέλεια Νίκου Πολίτη, ’Ίκαρος [’Αθήνα 1983], σ. 147-150. Σημειώνω δτι ό Λί
νος Πολίτης, άδελφός τοϋ Φώτου, στην έκδοσή του Φώτου Πολίτη, ’Εκλογή άπο το 
έργο του. Είκοσι χρόνια κριτικής, Βιβλιοπωλεϊον της «Εστίας», Α' τόμος, Άθήναι 
1938, δέ συμπεριέλαβε το άρθρο αύτό.— Καί σέ άλλες του έπιφυλλίδες ό Φώτος Πο
λίτης κάνει λόγο γιά «έξαρχοπούλειο ποίησι».
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στιγμή, γράφει, αίσθάνθηκε δτι ζοΰσε το έτος 2374 μ.Χ. καί δτι άνοίγον- 
τας τον πρώτο τόμο μιας «Ιστορίας τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» τοϋ 
έτους εκείνου διάβασε τά εξής καταπληκτικά:

«Το μόνον παρήγορον γεγονός κατά τά λογοτεχνικώς άγονα έτη, 
τά έξικνούμενα άπο τοϋ θανάτου τοϋ Σολωμοΰ μέχρι των αρχών τοϋ 2'1ου 
αίώνος, είναι ή έμφάνισις τοϋ φαιδροΰ δημώδους ποιητάρικου τύπου, τοϋ 
γνωστοΰ υπό το άλλοπρόσαλλον όνομα: "Γ. Έξαρχόπουλος-Καβάφης Ματ
θαίος καί τών ποιητών κορυφαίος”. ’Επί πολύν χρόνον έπιστεύετο εις τούς 
φιλολογικούς κύκλους, δτι υπήρχε κατ’ άρχάς ώρισμένον άτομον, φέρον 
πραγματικώς το δνομα τοΰτο. Πολλοί μάλιστα [...] έφθασαν μέχρι τοϋ 
σημείου νά ΐσχυρισθοΰν, δτι ύπήρχον άρχικώς δύο πρόσωπα, ό Γ. Έξαρ- 
χόπουλος καί ό Καβάφης Ματθαίος καί τών ποιητών κορυφαίος —ουτω 
πως ύπογραφόμενος ό δεύτερος. Καί δτι ή λαϊκή παράδοσις ήνωσε σύν τώ 
χρόνω τά δύο άτομα είς εν. Έπανελήφθη δηλ. καί επί τοϋ προκειμένου ή 
παλαιά ιστορία τοϋ 'Ομήρου. ’Αφορμήν εις τήν τοιαύτην διάσπασιν τοϋ 
κατά βάθος άπολύτως ένιαίου τύπου, έδωσαν οί γνωστοί ούτοι, παροιμιω- 
δώς λεγόμενοι στίχοι:

Λελαλέφ, ξιφίρ μαλέρ, Λερμπαλερ τή άληθεία, 
σύν xfj άειθαλία
άφίλ μαλέρ, φιλόστοργος Γαλλία, 
να σε υμνήσω ήθελον με τά παιδία, 
πλήν λελαλέφ, με έκλεισαν είς τοίχον 
χωρίς παπάν καί ήχον, 
ενώ πολλά νά κάμω έξω εΐχον.

»Οί παλαιότεροι φιλόλογοι ίσχυρίζοντο, δτι τά άνωτέρω άποδει- 
κνύουν τήν πραγματικήν ΰπαρξιν δύο άρχικών ποιητάρηδων. Καί δτι οί 
τέσσαρες πρώτοι στίχοι έποιήθησαν υπό τοϋ Γ. Έξαρχοπούλου, οί δέ 
τρεις τελευταίοι ύπύ τοϋ Καβάφη Ματθαίου καί τών ποιητών κορυφαίου. 
Έν τούτοις ή γνώμη αυτή είναι άπολύτως άπορρίψιμος. Είναι προφανές, 
δτι οί άνωτέρω στίχοι έγράφησαν ύπύ τοϋ ίδιου παιχνιδιάρικου πνεύμα
τος, τοϋ πνεύματος τής αρλούμπας. [...]

»Έτριψα τά μάτια μου, μόλις ό έκ τής έμπνεύσεως [δτι ζή το 2374 
μ.Χ. κτλ.] βρόντος παρήλθε. Τί διάβολον συμβαίνει; Είς τά 2374 μ.Χ. 
μπερδεύουν οί φιλόλογοι τον Γ. Έξαρχόπουλον-Ματθαϊον καί τών ποιη
τών κορυφαϊον μέ τον διάσημον ’Αλεξανδρινόν ποιητήν Κ. Π. Καβάφην 
[...]. 'Ύψιστε Θεέ!»

’Αλλά συνέχισε τήν ανάγνωση καί βρήκε τήν έξήγηση: «’Ιδού ή μό
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νη εύλογοφανής επί του προκειμένου ύπόθεσις: Οί έν ’Αλεξάνδρειά Έλ
ληνες έμποροι, βλέποντες δτι ή νεωτέρα γενεά των έν Έλλάδι λογίων 
άεροκοπάνιζεν, άπεφάσισαν νά παίξουν μίαν φάρσαν. Ίσχυρίσθησαν, δτι 
έγεννήθη είς την πόλιν των μέγας ποιητής. Καί έδωσαν τον τίτλον αύτόν 
εις κάποιον άθώον έμπορον παλαιών ενδυμάτων, όνόματι Γ. Έξαρχόπου- 
λον Ματθαίου. Ούτος άπεδέχθη νά παίξη το πρόσωπον του ποιητοΰ, άλλ’ 
έπειδή περί πολλοΰ έποιεΐτο την τοΰ ονόματος του άξιοπρέπειαν, άπήτη- 
σεν, δπως τά υπό των ’Αλεξανδρινών φαρσέρ κατασκεαζόμενα ποιήματα, 
δημοσιεύωνται ύπό ψευδώνυμον. Προσωπικώς, αυτός θά ένεφανίζετο ώς 
ποιητής. ’Αλλά οί κύκλοι τών λογίων δεν θά έγνώριζον τό αληθές ονομά 
του. Καί ουτω τά ποιήματα έδημοσιεύοντο μέ τό ευπροσάρμοστου εις την 
ιδιότητά του ψευδώνυμον: Καβάφης.® ’Αργότερου, άπεδείχθη δτι ό ψευ- 
δοκαβάφης οδτος ήτο ό Γ. Έξαρχόπουλος Ματθαίου. Καί ή λαϊκή παρά- 
δοσις άπέδωσεν δλα τά άρλουμποειδή ποιήματα, τά άντικαταστήσαντα 
τήν άρχαίαν παροιμίαν: "άρες, μάρες, κουκουνάρες”, είς τον ποιητήν Γ. 
Έξαρχόπουλον-Καβάφην Ματθαίον. 'Η επιτυχία τής φάρσας τών ’Αλε
ξανδρινών έμπορων υπήρξε καταπληκτική. "Ολοι άνεξαιρέτως οί λόγιοι 
τής έποχής έπιάσθησαν είς τήν φάκαν καί έκήρυξαν μεγαλόπνοου τον έν 
λόγω Έξαρχόπουλον-Καβάφην. ’Αλλά σιγά-σιγά, ώς ήτο άλλωστε φυ
σικόν, ή ύγιής μερίς του έ'θνους άντελήφθη τήν κοροϊδίαν καί έγέλασε μέ 
τήν καρδιάν της. "Ηρχισαν δέ τότε ν’ άποδίδωνται είς τόν Έξαρχόπουλον - 
Καβάφην, δπως έν Περσία ή Τουρκία εις τόν Νασρεδίν Χόντζαν ή έν 
Γερμανία είς τόν Τίλ Όϋλενσπίγκελ ή τόν Χανσβούρστ, ή δπως είς τόν 
ήμέτερον Καραγκιόζην, δλα τά ευτράπελα καί τά άρλουμποειδή κατα
σκευάσματα. Τοιουτοτρόπως ή δυσχέρεια είναι σήμερον μεγίστη, προκει- 
μένου νά χωρισθοΰν τά φαιδρά τών ’Αλεξανδρινών έμπορων στιχουργή
ματα, άπό τά απόκρυφα, τά μετέπειτα ύπο τοϋ λαϊκού πνεύματος ποιηθέν- 
τα. 'Ημείς λ.χ. πιστεύομεν άκραδάντως, δτι τό άκόλουθον ποίημα κατε- 
σκευάσθη, πράγματι, υπό τών ’Αλεξανδρινών έμπορων —παρ’ δλας τάς 
άντιρρήσεις ένίων φιλολόγων— καί έδημοσιεύθη, ζώντος τοΰ Έξαρχοπού- 
λου, μέ τήν υπογραφήν "Καβάφης”:

Ή αβρά κυρία μετά τής οποίας 
εγεύθης καλαμάρια και σηπίας 
απήλθε χθες είς τό ’ Αβησσυνιακόν επίνειον.

5. Καβάφης (τουρκ. kavaf) = κατασκευαστής ή έμπορος παπουτσιών δεύτε
ρης ποιότητας· βλ. I. Τ. Παμπούκης, Τουρκικό Λεξιλόγιο τής Νέας Ελληνικής, τό
μος Α', Φιλολογική επιμέλεια Κ. Γ. Κασίνης, Παπαζήσης, ’Αθήνα 1988, σ. 158.
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Τούτο ενθυμοϋ. Εις τό Άβησσννιακόν επίνειον 
άπήλθεν ή άβρά κυρία μετά τής οποίας 
εγενθης καλαμάρια καί σηπίας.

»Ένώ τούναντίον άδιστάκτως ύποστηρίζομεν, δτι το άκόλουθον εί
ναι φαιδρόν αποκύημα τής παιχνιδιάρικης δημώδους Μούσης:

[παραθέτει το «Μακρυά» του Καβάφη: «Θά ’θελα αυτήν την 
μνήμη να την πω...» καί τελειώνει μέ τά έξης:]
»Τοιαύτην αρλούμπαν μόνον ή λαϊκή παιχνιδιάρικη καί σκωπτική 

Μούσα, ή αδιαφορούσα καί διά τά στοιχειώδη τής ποιήσεως προσχήματα, 
καί άποβλέπουσα άπλώς εις την παρωδίαν, ήδύνατο να κατασκευάση».

Στον άπληροφόρητο άναγνώστη το άρθρο αυτό τού Φώτου Πολίτη, καθώς 
μάλιστα ό συγγραφέας συνδέει τά δύο ονόματα: «Γ. Έξαρχόπουλος-Καβά- 
φης Ματθαίου», φαίνεται μπερδεμένο καί δυσνόητο. Ποιος είναι αυτός ό 
«Γ. Έξαρχόπουλος Ματθαίου καί των ποιητών κορυφαίου»; Πουθενά 
δέ διευκρινίζεται τό πράγμα: ούτε στά λεξικά ούτε άπό τόν Πολίτη ούτε 
άπό δσους άναδημοσίευσαν τό άρθρο του. Καί δεν είναι μόνο τό άρθρο τού 
Φώτου Πολίτη πού γεννάει άπορία. Προσωπικά μοΰ έ'τυχε καί σέ άλλες 
περιπτώσεις νά μην καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται, ιδίως στή φράση 
«έξαρχοπουλόνουν τούς ποιητάς» τού Παναγιώτη Βεργωτή, δταν τήν 
πρωτοδιάβασα (θά τη δούμε παρακάτω).

Στην άνακοίνωσή μου λοιπόν σήμερα, χωρίς νά εχω τήν πρόθεση 
νά συζητήσω τήν ποίηση τού Καβάφη καί τήν άρνηση τού Πολίτη, παρα
θέτω συγκεντρωμένες δσες πληροφορίες ετυχε νά σημειώσω κατά και
ρούς στά διαβάσματά μου, πληροφορίες, πού —ομολογώ— κάπως αργά 
συνδυάστηκαν καί μοΰ έ'λυσαν άντίστοιχες απορίες. Άλλα για νά δοθούν 
τά πράγματα με κάποια τάξη, τά εκθέτω μέ χρονολογική σειρά καί δχι 
μέ τήν αταξία καί τούς συνδυασμούς πού είχαν οί κάθε τόσο απορίες μου. 
Γιατί μή βλέπετε τις περιπτώσεις δπως θά εκτεθούν εδώ τακτοποιημένες 
καί εξηγημένες —υστέρα καί άπό κάποια ερευνά—, άλλά νά τις φαντα- 
σθεΐτε τή στιγμή πού άνακύπτουν μεμονωμένες στήν πορεία άλλων με
λετών.

Λοιπόν ό Γεώργιος Έξαρχόπουλος Ματθαίου δεν είναι άνύπαρκτο πρό
σωπο, πλάσμα τής φαντασίας τού Φώτου Πολίτη· είναι πρόσωπο άληθι- 
νό, τού περασμένου αιώνα. Για τό άτομό του δέ βρήκα στήν άρχή καμιά 
άμεση πληροφορία. Υπάρχουν δμως μερικά δημοσιεύματά του καί αρκε
τές δημοσιογραφικές καί φιλολογικές αναφορές στό ονομά του, άπό τις
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όποιες συνάγεται δτι ήταν ένας συμπαθής λαϊκός τύπος, πού έ'ζησε στην 
’Αθήνα τον καιρό του ’Όθωνος καί δημοσίευε άσυνάρτητα, καί ΐσως γιά 
την εποχή του διασκεδαστικά, «ποιητικά» φαιδρολογήματα. Ή καταγωγή 
του ήταν άπό την ’Αμοργό. Καί συνήθως ύπέγραφε μέ πολύ διασκεδαστι- 
κόν τρόπο:

Γεώργιος * Εξαρχόπουλος Ματθαίου 
εκ τής Νήσου ’Αμοργού ' Ρομφαίον 

καί των Ποιητών Κορυφαίου,
ή:

Γεώργιος Έξαρχόπονλος 'Ρομφαίον 
εκ τής Νήσου ’Αμοργού Κορυφαίου 

κατά το παρόν δμως κορυφαίου [καί άλλοτε: κρυφαίου].

Άπό τα γραπτά του αυτά καί άπό τό πώς έκφράζονται οί άλλοι γι’ 
αυτόν πρέπει νά αμφισβητηθεί ή πνευματική του ισορροπία. ’Αποκλείε
ται δηλ. νά ήταν άπό τόν τύπο των λαϊκών σατιρικών στιχουργών πού 
υπήρχαν παλαιότερα, ιδίως στα νησιά μας. "Ενας τέτοιος άνθρωπος δεν 
μπορεί βέβαια νά έχει κανένα φιλολογικό ένδιαφέρον γιά μάς, παρά μόνο 
όσο χρειάζεται γιά νά καταλάβουμε τις φιλολογικές άναφορές στό όνομά 
του —πού αλλιώς μένουν άκατανόητες.

Στην έρευνα πού ακολουθεί, πρώτα θά μέ απασχολήσουν τά δημο- 
σιεύματά του. Πριν άπό χρόνια έτυχε νά άποκτήσω τό άκόλουθο φυλλάδιό 
του: ’Έκτασις ποιητική περί τής πολυτίμου ηλιακής Γαλλίας. 'Ως άξιο- 
μεγαλοπρεπή Γαλλία υψώνεται τή αλήθεια, "Οταν ή φύσις βοηθή και ή 
τύχη εν τω άμα ό άνθρωπος υψώνεται χωρίς κανένα πράγμα. Και δταν 
εκτιμήσουν τάς ηλιακός γνώσεις τον σνγγραφέως τιμήσουν, τότε καί την 
αξιομεγαλοπρεπή τρισέβαστον Γαλλίαν, ηλιακά υψώνεται τή αλήθεια, Δυ
σεύρετος Γαλλία μέ άειθαλία Ξιφϊλ γαλερ τή αλήθεια, Μεγάλα ρεϋ άηθα- 
λεία. Παρά Γ. Έξαρχοπούλου Ματθαίου καί των ποιητών κορυφαίου. 
Και άφιερώνεται εις τό υψηλόν δνομα τής Κορώνας τής πολυτίμου Γαλλίας, 
ώς άξια τών σοφών άνδρών τής παιδείας και τής ηλιακής μεγαλοπρεπείας. 
’Εν Άθήναις εκ τής τυπογραφίας Π. 1842. Σχ. 8ο, σελ. 32 (ή δεύτερη 
λευκή), χωρίς εξώφυλλο. Πρέπει νά σημειώσω ότι σέ ολο τό φυλλάδιο, 
εκτός άπό την άλλη άσυναρτησία, έπαναλαμβάνονται καί οί λέξεις λερ- 
μπαλέρ, ξιφιλ μαλέρ, φιλμαλέρ, φιφίλμαλέρ, άφ'ιλ μαλέρ, καί άλλες άκατά- 
ληπτες. Τό λερμπαλερ έγινε μέ τόν καιρό ό λογότυπος γιά τόν Έξαρχό- 
πουλο, καί τό ξιφίλ μαλέρ, ώς Ξιφ'ιρ Φαλέρ, έγινε τίτλος έπιθεωρήσεως 
(βλ. παρακάτω).

Τό εξωφρενικό αύτό φυλλάδιο είναι πάρα πολύ σπάνιο- δέν υπάρχει
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σέ καμιά δημόσια βιβλιοθήκη των ’Αθηνών. Παλαιότερα μου το είχε δεί
ξει ό άξέχαστος ’Ιορδάνης Τ. Παμπούκης (19ί4;-1985) στη Βιβλιοθήκη 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τής οποίας ήταν διευθυντής, άλλά σήμερα δεν 
εύρίσκεται. Ευτυχώς δμως έχει βιβλιογραφηθεϊ στην 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία Γκίνη-Μέξα, τόμ. Β', άριθ. *3607, ώς ευρισκόμενο στη βιβλιο
θήκη του Διον. Π. Καλογερόπουλου. Επίσης το άναφέρει ό Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης, Δημοτικισμός και ’Αντίδραση, ’Αθήνα 1960, σ. 186 
(="Απαντα, τόμ. 6, άνατύπωση με διορθώσεις, Θεσσαλονίκη 1988, αυ
τόθι). Το δικό μου άντίτυπο δυστυχώς δεν είναι ακέραιο: τά φύλλα 1-3 
καί 6-8 (δηλ. οί σελίδες 1-6 καί 11-16) είναι σχισμένα άπο τη μέση καί 
κάτω. ’Έτσι λείπει καί το τελευταίο μέρος του έξωφρενικοΰ τίτλου.

Έξ άλλου άπο την 'Ελληνική Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, τόμ. Β', 
άριθ. *3810, μαθαίνουμε δτι στη βιβλιοθήκη του αείμνηστου καθηγητή 
μου Γεωργίου Άναγνωστόπουλου —του γλωσσολόγου— υπήρχε ανώνυμο 
μονόφυλλο, 0,32 X 0,46, μέ τίτλο: Λερμπαλέρ! Σύγγραμμα περί τοϋ 
εθνικόν, ελληνικόν, πολιτικού, ηλιακού Συντάγματος 1843 Σεπτεμβρίου 
3,6 που το κείμενό του άσφαλώς είναι τοϋ Γ. Έξαρχόπουλου. 'Η λέξη 
«Λερμπαλέρ», πού επαναλαμβάνεται άρκετές φορές καί στο φυλ?ιάδιο 
’Έκτασις ποιητική κτλ., έμεινε χαρακτηριστική γιά τά έξωφρενικά κεί
μενα τοϋ Έξαρχόπουλου. (Γιά παρόμοια δημοσιεύματα με την υπογραφή 
Γ. Έξαρχόπουλος, άλλά προφανώς πλαστά καί ψευδεπίγραφα, θά γίνει 
λόγος παρακάτω.)

"Ας έρθουμε δμως καί στις φιλολογικές αναφορές, γιατί αυτές κυρίως μας 
ενδιαφέρουν καί άπο αύτές οδηγήθηκα στήν έρευνα τοϋ θέματος αύτοϋ. 
’Ιδού δσες έχω υπόψη μου (έδώ μέ χρονολογική σειρά —καί δχι άσύνδε- 
τες, δπως κατά καιρούς τις συναντούσα):

1) Τον περασμένο αιώνα είχε σατιρίσει τον Έξαρχόπουλό μας ό Ία- 
κωβάκης Ρίζος-Νερουλός (1778-1849) μέ τούς εξής άμίμητους στίχους:

'Ο Μέγας ’Εξαρχόπουλος, Αιγαίου στενοβράκης, 
εμπνέεται συχνάκις

άπο ταίς τετραπόδαραις τής 'Αρκαδίας Μούσαις, 
τον Μάϊον ψαλλούσαις.

Δέν μπόρεσα νά βρώ πότε καί που δημοσιεύτηκαν οί στίχοι αυτοί. 6

6. Καί αύτό δε βρίσκεται πουθενά· ή Κυρία Μαρία Άναγνωστοπούλου, κόρη 
τοϋ καθηγητή μου, δέν τό βρήκε στήν πατρική βιβλιοθήκη.
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Τούς μεταφέρω έδώ άπό κάπως απίθανο μέρος, από το Παράρτημα του 
Λόγου τοϋ Ίωάννου Γενναδίου, πού εκφωνήθηκε τύ 1926 στάέγκαίνια τής 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Καί τούς χρησιμοποιεί ό Γεννάδιος, μαζί μέ 
άλλα τερψίθυμα, σέ μιά μεγάλη σημείωσή του, δπου κατακεραυνώνει τούς 
άνθρούπους του «’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου», τή γλωσσοεκπαιδευτική με
ταρρύθμιση τοϋ 1917 καί τα θύματα των Μαρασλειακών (1925-1926) ! 'Ο 
’Ιωάννης Γεννάδιος τελειώνει τή σημείωσή του μέ την ακόλουθη φράση: 
«Τοιοΰτος [δηλ. μωρός] ήτο καί ό μακαρίτης δημοτικός ποιητής, περί τοϋ 
όποιου έψαλλεν 'Ρίζος ό Νερουλός, δτε έσώζοντο ακόμη έν Έλλάδι ίχνη 
τινά ’Αττικού άλατος» [καί παραθέτει τούς στίχους «'Ο μέγας Έξαρχό- 
πουλος, Αίγαίον στενοβράκηςη κτλ., άλλα χωρίς παραπομπή].7

2) Ό Ν. Γ. Πολίτης, ό λαογράφος, (1852-1921) σέ μια νεανική 
του βιβλιοκρισία (1873) —πολύ χαριτωμένο κείμενο— γιά μια άθλια με
τάφραση τής 'Ιστορίας της 'Ελλάδος άπό τής υπό των Τούρκων άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως, κτλ. τοϋ Mendelssohn Bartholdy άπό κά
ποιον Μ. I. Παπαρρηγόπουλο (1872) αρχίζει μέ τον Έξαρχόπουλο. «Το 
περιβόλιον τοϋ κόσμου» επιγράφει το κείμενό του ό νεαρός Ν. Γ. Πολί
της· καί είναι πραγματικό περιβόλι τύ περιεχόμενό του, άλλα καί «στί
χος» τοϋ Έξαρχόπουλου ό τίτλος του. ’Αξίζει όμως νά δοΰμε καί την άρ- 
χή τής βιβλιοκρισίας:

«’Αγνοώ αν καί εις άλλα έθνη συμβαίνει το αύτό, άναντίρρητον δμως 
είναι δτι έν Έλλάδι ούχί σπανίως έπιχειροΰντες πολλοί νά γράψωσι, γρά- 
φουσιν αληθώς αριστουργήματα χωρίς νά τύ θέλωσι καί χωρίς καν νά το 
ύποπτευθώσι. Προ τοϋ Έξαρχοπούλου καί μετ’ αυτόν ούχί ολίγα είσί τά 
συγγράμματα, άτινα παρέχουσι θυμηδίαν καί άπλετον κινοΰσι τον γέλωτα, 
διά μέσων δμως άτινα όμολογητέον δέν έπεζήτησαν παντάπασιν οί συγ
γραφείς αύτών. [...] 'Ο κ. Μιχ. Ίω. Παπαρρηγόπουλος μεταφράσας την

7. Βλ. Ίωάννου Γενναδίου, Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς έν τώ Γενναδείω 
τφ είς μνήμην άείδιον τοϋ Μεγάλου Διδασκάλου τοϋ Γένους Γεωργίου τοϋ Γενναδίου 
άνιδρνθέντι καί εγκαινιασθέντι εν Άθήναις τή 23η ’Απριλίου 1926, έν Παρισίοις, 
έκ τοϋ Τυπογραφείου «De Vaugirard», impasse Ronsin, 1926, μετ’ έπιφυλάξεως 
παντός δικαιώματος, σ. 34.

Παρόμοιες είναι καί οί άντιλήψεις τοϋ Φωκίωνος Πανα άπό τή Σάμο, Τά Λυ
ρικά "Απαντα, έκδοσις Γρ. Β. Μαρασλή, έν Άθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 
1904, γιά την «λερμπαλέρειον γλώσσαν των Μαλλιαρών» (σ. 26): «'Ο άλησμόνητος 
έπί γελοιότητι ποιητής ’Εξαρχόπουλος έπασχε τοσαύτην στιχομανίαν, όσην καί φρε- 
νών παράκρουσιν, ώστε έγραφε τούς κλασικούς έκείνους στίχους Λέρ μπαλερ / ξιφιλ 
μαλέρ. Δέν γνωρίζω πώς οί σύγχρονοι Μαλλιαροί μοϋ άνακαλοΰσιν είς τήν διάνοιαν 
τον άθάνατον τούτον συνάδελφόν των» (αυτόθι, σ. 27, σημ. δ').

24
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ιστορίαν του Βαρθόλδυ εγραψεν άκων βιβλίον χαριέστατον. Είναι αληθώς 
άξιον θαυμασμού μεθ’ όπόσης τέχνης καί έπιτηδειότητος άρτύει την με- 
τάφρασίν του ταύτην δι’ άστειοτάτων τοϋ κειμένου παρεννοήσεων καί διά 
φράσεων τοσοΰτον άλλοκότων καί άκατανοήτων, ώστε καί άκοντα άναγ- 
κάζει πάντα ν’ άναγνώση τον έκδοθέντα όγκωδέστατον πρώτον τόμον 
μέχρι της τελευταίας σελίδος. Καί δεν δύναταί τις μέν ακριβώς ν’ άναφω- 
νήση περί τοϋ βιβλίου τούτου, δ,τι ό Έξαρχόπουλος περί 'Ομήρου έλεγεν, 
δτι

είναι πηγή
όπου ποτίζεται ή γή,

δύναται δμως δικαιότατα να είπη μετά τοϋ αύτοΰ ποιητοΰ, δτι

είναι το περιβόλι τον κόσμον,
όπου εμβαίνει τινυ,ς με την ταμπακέρα του,
δια να πάρη τον άέρα τον».8

Δεν ξέρω άπό ποΰ πήρε τούς στίχους αύτούς τοϋ Έξαρχόπουλου ό 
Ν. Γ. Πολίτης. Στο σχισμένο φυλλάδιο τοϋ 1842 πού άνέφερα προηγου
μένως, δεν υπάρχουν· υπάρχουν δμως τά έξης (σ. 30):

Καί επειδή έχω ενα σύγγραμμα όνομαζόμενον 
περιβόλων τοϋ Κόσμου 
καί υστερούμαι τα μέσα τον τύπου, 
καί δέν ’μπορώ να το εκδόσω εις φως,

— γι’ αυτό
περικαλεϊ θερμώς τής λαμπρας καί πολυτίμου 
Γαλλίας τα παιδιά ώς λαμπροί καί πολύτιμοι 
καί φιλάνθρωποι μέγιστοι φιλόπονοι 

να τον βοηθήσουν, καί αύτύς σέ άνταπόδοση 
θέλει το άφιερώσει
εις τής Σεβαστής καί πολυτίμου φιλάνθρωπου Γαλλίας
στο όνομα επαληθείας
καί μένει με βαθύτατόν τον σέβας
τοϋ σεβαστού Ήλιον χρυσοστόμου Φαβγέ.

8. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, «Τό περιβόλων τοϋ κόσμου. (Βιβλιογραφία)», περ. 
Παρθένων, τόμ. Β' (1872-1873), άριθ. 23, Φεβρουάριος 1873, σ. 1290-1294 (το 
απόσπασμα, στη σ. 1290).



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ 371

3) Το 1876 ό Κεφαλονίτης λόγιος Παναγιώτης Βεργωτής (1841- 
1916), μιλώντας στο παιδαγωγικό βιβλιαράκι του 'Ο Μικρός πολίτης 
για την άθλιότητα των διδακτικών βιβλίων τής έποχής του, επεκτείνει 
το ζήτημα καί γράφει τα εξής: «Πνιγμός των καλών βιβλίων είναι βέ
βαια, δταν ταΰτα ύποσκελίζωνται άπό τά κακά. [...] Πνιγμός τών καλών 
βιβλίων είναι, δταν την Γραφήν πλακόνει ό Βολταίρ, καί την Νέαν Δια
θήκην ό 'Ρενάν, τον Πλούταρχον το μυθιστόρημα, καί τον Σολομόν, τόν 
Ζαλοκώσταν, τόν Παράσχον, τόν Μαυρογιάννην, τόν Βαλαωρίτην οί τόσοι 
Έξαρχόπουλοι...».9

4) Το 1881 στη σατιρική έφημ. Μη χάνεσαι, του Βλάση Γαβριηλίδη 
(1848-1920), κάποιος πού υπογράφει με το ψευδώνυμο «Κώστας ό Σκου- 
πιδάς», για νά εκμηδενίσει ένα άκριτο βιβλίο κάποιου ιερωμένου, έκτος 
άπό τά φραστικά καί λογικά του μαργαριτάρια πού παραθέτει, παραλλη
λίζει τό συγγραφέα του μέ τόν Έξαρχόπουλο: «"Ο,τι ό Έξαρχόπουλος έν 
τή ποιήσει, τοιοϋτος θ’ άναδειχθή εις ’Άνδριος συγγραφεύς έν τή πεζο
γραφία)). Καί περιπαίζοντας τόν καημένο τόν Έξαρχόπουλο παραθέτει 
15 «στίχους» του άπό τό γνωστό μας φυλλάδιο.10

5) Τό 1882 πάλιν ό Παναγιώτης Βεργωτής χρησιμοποιεί τή φράση 
«έξαρχοπουλόνουν τούς ποιητάς» στήν έ'ννοια τοϋ παραβιάζω λογικά, 
γελοιοποιώ, έξευτελίζω τήν ποίηση. Είναι ή φράση πού, μετά τή σάτιρα 
τοϋ Φώτου Πολίτη, μου έδωσε τή μεγαλύτερη αφορμή για νά έρευνήσω 
τό θέμα. Ιδού πώς έχουν τά πράγματα. Τό 1865 ό Παναγιώτης Βεργω
τής έδημοσίευσε στήν Κεφαλονιά μετάφραση στή δημοτική τών πέντε 
πρώτων τραγουδιών άπό τήν «Κόλαση» τοϋ Δάντη. Τό 1882 ό ’Ιωάννης 
Ραζής έδημοσίευσε σφοδρό λίβελο έναντίον του, δπου έκάκιζε τή μετά
φραση πώς δεν είναι πιστή, πώς έχει πλατειασμούς, άνακρίβειες κτλ., 
ένώ έπαινοΰσε σχεδόν άνεπιφύλακτα τήν καθαρευουσιάνικη μετάφραση 
τοϋ Π. I. Μαυροκέφαλου, πού είχε έκδοθεϊ στήν Κεφαλονιά τό 1876. Ό 
Βεργωτής άπάντησε άμέσως μέ σφοδρό άντιλίβελο —Τα Παραδείσια τής 
Κολάσεως (1882)—, δπου υπερασπίζοντας τή μετάφρασή του άσκεΐ δρι- 
μύτατη κριτική στό λίβελο τοϋ I. Ραζή καί στή μετάφραση τοϋ Π. I. 
Μαυροκέφαλου. Καταλογίζει καί στούς δύο ποιητική βαναυσία, κιβδη
λεία, άγνοια, παραλογισμό καί άκρισία, καί στόν έπίλογο γράφει τά εξής : 
«Ν’ άπαντά τις δέ εις άνθρώπους οΐτινες έξαρχοπουλόνουν τούς ποιητάς,

9. Βλ. Π. Βεργωτή, Ό Μικρός πολίτης, ’Αργοστόλι, τυπογραφείου «Ή ’Ηχώ», 
1876, σ. 42.

10. Βλ. έφημ. Μη χάνεσαι, έφημερίς πολιτικοσατυρική, διευθυντής Β. Γαβριη- 
λίδης, έτος Β', άριθ. 194, 17 Σεπτεμ. 1881, σ. 6, στήλη «Σκουπίδια».
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δεν θά ήτον σοβαρόν, αν δεν υπήρχε το ενδιαφέρον νά μή διαδίδονται, ίδέαι 
έσφαλμέναι. [...] Το σύρραμμα του κ. Ραζή άπεδείχθη υβρις κατά τής 
ποιήσεως, των γραμμάτων, τής έλληνικής παιδείας· πηλός, προπηλακι- 
σμος κατά του προσώπου τής άληθείας, τής λογικής, τής καλής πίστεως. 
'Έκαστος όρθώς φρονών έκθαμβος θά μείνη· [...] Διά τοϋτο πάσα κιβδή- 
λευσις, κιβδήλευσις του Δάντου, τής ποιήσεως, έν γένει των γραμμάτων 
πρέπει ζωηρώς νά πολεμήται».11

6) 'Ο Στέφανος Κουμανούδης (1818-1899) στο πολύτιμο Λεξικό 
του Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογιών πλασθεισών (1900), στο λήμ
μα «άξιομεγαλοπρεπής (Γαλλία)» παραπέμπει στον Γ. Έξαρχόπουλο 
(προφανώς έχει ύπ’ όψη του το φυλλάδιο "Εκτασις ποιητική του 1842) 
καί σέ υποσημείωση γράφει τα εξής: «Ταύτην μόνην την λέξιν έκ τών 
πολλών του πασιγνώστου ποτέ Έξαρχοπούλου άνεγράψαμεν έν τή παρού- 
ση Συναγωγή ώς δείγμα τής άξίας του έν τή δημιουργία λέξεων. ’Ίσως δέ 
έποίησε καί τινας καλάς· άλλά προκατειλημμένοι όντες κατά τής άλλοκο- 
τίας του, δεν διετρίψαμεν αρκούντως εις την άνάγνωσιν τών δημοσιευμά
των του». Επίσης έχει καί το λήμμα «έξαρχοπούλειος (ορθογραφία)» 
καί παραπέμπει στην έφημ. Πρωία τής 1 Αύγούστου 1898.

7) Το 1916 ή προφορική παράδοση γιά τον Γεώργιο Έξαρχόπουλο 
είναι άκόμα ζωντανή στη μνήμη τών λογίων, άφοϋ άπύ αυτόν δανείζονται 
τον τίτλο γιά τή θεατρική επιθεώρηση του έτους έκείνου πού άφησε επο
χή. Πρόκειται γιά το περίφημο Ξιφ'ιρ Φαλέρ, πού συγγραφείς του ήταν ό 
Μίλτος Λιδωρίκης, ό Γεώργιος Πώπ καί ό Νικόλαος Λάσκαρις, καί σκη
νογράφος ό Πάνος Άραβαντινός. Παίχτηκε το καλοκαίρι τού 1916 στο 
κομψό (άνύπαρκτο βέβαια σήμερα) θεατράκι τοϋ Νέου Φαλήρου, πού τότε 
ήταν στις δόξες του. 'Ο έξαλλος τίτλος Ξιφ'ιρ Φαλέρ, μισό άσυνάρτητος 
καί μισό λογικευμένος (= ξιφήρης έξόρμηση στο Φάληρο-Φαλέρ), μιμεί
ται πολύ παραστατικά, προκειμένου μάλιστα γιά θεατρική έπιθεώρηση, 
την άλλοπρόσαλλη φράση του Έξαρχόπουλου «Ξιφίλ μαλέρ», πού τόσες 
φορές τή συναντάμε στά «ποιήματά» του.11 12

11. Βλ. Π. Βεργωτή, Τα Παραδείσια τής Κολάαεως, ’Αργοστόλι, τυπογρα- 
φεϊον «'Η ’Ηχώ», 1882, σ. 145-146.

12. 'Ο Θόδωρος Χατζηπανταζής συσχετίζει τον τίτλο τοϋ Ξιφ'ιρ Φαλέρ μέ τήν 
άσυνάρτητη «ποίηση» τοϋ Έξαρχόπουλου, άλλά μέ πληροφορίες άλλων —δέ φαί
νεται νά έχει ϋπόψη του το φυλλάδιο ’Έκτασις ποιητική κτλ., 1842. Στο βιβλίο Ή 
’Αθηναϊκή Έπιθεώρηση. Παναθήναια 1911. Ξιφ'ιρ Φαλέρ, επιμέλεια Θόδωρος Χα- 
τζηπανταζής - Λίλα Μαράκα, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, [Έρμης, ’Αθήνα 1977] 
—ό τίτλος μόνο στό έξώφυλλο—, σ. 344, ό Χατζηπανταζής γράφει τά έξης:

«Στην έφημερίδα "Άθήναι”, 7 ’Ιούλη 1916, ό Θ. Βελλιανίτης εξηγεί με τά
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Σέ ενα ανώνυμο κριτικό σημείωμα για την παράσταση του έργου 
δημοσιευμένο στο περιοδικό Πινακοθήκη το Ξιφ'ιρ Φαλερ άναφέρεται καί 
ώς «Ξιφ'ιρ Μπαλέρ» —κατά το περίφημο Λερμπαλερ τοϋ Έξαρχόπου- 
λου. Στο ’ίδιο σημείωμα υπάρχει καί ή έξης φράση γιά νά δείξει το άνακά- 
τεμα: «'Η μουσική, ξιφ'ιρ-μπαλέρ. "Ολων των εποχών καί ειδών».13

8) Το 1923 ήρθε το σατιρικό άρθρο τοϋ Φώτου Πολίτη στην Πολι
τεία. Τώρα πιά το καταλαβαίνουμε χωρίς νά μπερδευόμαστε. Ή πνευμα
τική συγκρότηση τοϋ Πολίτη, άσυμβίβαστη μέ το ήθος τής καβαφικής 
δημιουργίας («απουσία κάθε μορφής ιδανισμού»),14 οδηγείται στήν από
λυτη άρνησή της. ’Έτσι ταυτίζεται ό ποιητής Καβάφης μέ τον ευτράπελο 
Γ. Έξαρχόπουλο Ματθαίου «καί τών ποιητών κορυφαίου». ("Αν καλά ή 
κακά, είναι άλλο ζήτημα.)

9) Το 1925 ό Μπάμπης ’Άννινος (1852-1934) στο διασκευαστικό 
ευθυμογράφημά του 'Ο Σύλλογος τών Εισαγγελέων μάς δίνει πολύ ενδια
φέρουσες πληροφορίες γιά τή ζωή τοϋ Έξαρχόπουλου στήν Αθήνα:

«Άλλ’ ό ύπέρ πάντας προκαλών τήν κατάπληξιν καί τον θαυμασμόν 
τής φαιδράς ήμών όμάδος [προφανώς στήν άνεκδοτολογία], γράφει, ήτο ό 
μέγας Έξαρχόπουλος. 'Ο θαυμάσιος οδτος τύπος, όστις, ώς λέγει ό Δάν-

παρακάτω λόγια τόν παράδοξο τίτλο της επιθεώρησης: "Είναι ούτος εις παραποιη
μένος παροιμιώδης καταστάς στίχος τοΰ μακαρίτου ’Εξαρχοπούλου, δστις [...] κατέ
φερε νά μείνουν μερικοί στίχοι του καί νά λάβουν την δύναμιν τής παροιμίας. Εις τόν 
ποιητήν δέ τοϋτον άνήκει καί ή κατακλείς κάποιου ποιήματος "λέρ μπαλέρ ξιφίρ μπα
λέρ”, ήτις μεταποιηθεϊσα εις "Ξιφίρ Φαλέρ” εγινεν ή ώραία έπιθεώρησις τοϋ Νέου 
Φαλήρου, δπως υπήρξε παροιμιώδης έπί εξήκοντα έτη”. Ό παροιμιακός τίτλος τοϋ 
Έξαρχόπουλου πάντως έξακολούθησε νά χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια τών άκατά- 
ληπτων καί ασυνάρτητων λόγων αρκετά χρόνια μετά τήν πρεμιέρα τοΰ "Ξιφίρ Φα
λέρ”. Στήν έφημερίδα "Έθνος”, 29 Μάρτη 1921, π.χ., συναντάμε άρθρο μέ τον τίτλο 
"Λέρ Μπαλέρ”, μέσα στο όποιο, ό στίχος έπιστρατεύεται γιά νά χλευαστεί ή άσυ- 
ναρτησία κάποιου λόγου τοΰ Δ. Γούναρη. Ή " Εστία”, 8 Ίούνη 1916, έξ άλλου 
είχε χαρακτηρίσει λίγο νωρίτερα άπό τήν πρεμιέρα τής επιθεώρησης, ώς "Ξιφίρ 
Μπαλέρ” τίς δηλώσεις τοΰ πρωθυπουργού Στ. Σκουλούδη προς τον άνταποκριτή 
τοϋ " Έσπερινοΰ Ταχυδρόμου” τοΰ Μιλάνου».

Προσθέτω δτι στήν έφημ. Νέα 'Ελλάς, 26 ’Ιουνίου 1916, σ. 3δ, στήλη «Πεν- 
νιές», διαβάζουμε καί τά έξής: «"Ξιφίρ Φαλέρ” είς τό Φάληρον χθές, "Ξιφίρ Κα- 
στέλ” καί είς το Πειραϊκόν. Τά δύο Ξιφίρ θά συναγωνισθοΰν είς τό πνεΰμα καί είς 
τάς σπαρταριστάς σκηνάς, αν δχι βέβαια είς τον σκηνικόν πλοΰτον» [ό όποιος στο 
Ξιφίρ Φαλερ ήταν πολύ μεγάλος].

13. Βλ. Κ. [;], «Θέατρον Φαλήρου», περ. Πινακοθήκη, έτος Ιζ' (1916-1917), 
άριθ. 184-185, Ίούνιος-’Ιούλιος 1916, σ. 63.

14. Είναι φράση τοΰ X. Λ. Καράογλου, Ή ’Αθηναϊκή κριτική καί δ Καβάφης 
(1018-1924), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 30.
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της περί του Όμηρου, ώς αετός ίπταται ύπέρ τούς άλλους ομοτέχνους 
του, ύπήρξε το χάρμα των κατά την διάρκειαν της βασιλείας τοϋ Όθωνος 
άκμασάντων συγγραφέων, ποιητών, δημοσιογράφων καί του διανοουμέ
νου κόσμου έν γένει. Ό Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός άπηύθυνε προς αύ- 
τόν το γνωστόν επίγραμμα, το όποιον αποτελεί καί την μόνην σωζομέ- 
νην τοΰ άνδρός εικόνα: [Παραθέτει τούς στίχους τοϋ Νερουλοΰ πού ε’ίδαμε 
παραπάνω, καί συνεχίζει:]

»Τον είχε δέ όμοτράπεζον καί έταΐρον, άρεσκόμενος ν’ άκούη τούς 
στρεβλούς του στίχους. Πολλάκις μάλιστα άνεγίνωσκεν εις αύτόν καί τάς 
ιδίας ποιητικάς συνθέσεις του, έρωτών την γνώμην του. Κάποτε δέ, δτε 
ό Έξαρχόπουλος εϊπεν εις αύτόν έν ειλικρίνεια:

Δεν μοϋ άρει, δεν μοϋ άρει 
καί σον το λέγω εν παρη...,

ό Ρίζος άπήντησε μέ μίαν βωμολόχον ομοιοκαταληξίαν, ήτις έμεινε πε
ριβόητος.

»Οί σύγχρονοί του λόγιοι τον εΐχον περί πολλοΰ, άποστηθίζοντες 
πολλάς λερμπαλερικάς έκφράσεις του. Λίαν δέ δυσεύρετα κατήντησαν ώς 
έκ τής ζητήσεως τα θεσπέσια ποιητικά του προϊόντα, δι’ ών τό όνομά του 
παρεδόθη είς τήν άθανασίαν. Είςτάποιήματά του ύπεγράφετο "Γεώργιος 
Έξαρχόπουλος, έξ ’Αμοργού, Ρομφαίας καί των ποιητών κορυφαίος, νϋν 
μέν κρυφαΐος, ύστερον δέ φανεραΐος”. ΤΗσαν γεγραμμένα καταλογά
δην, μόλις παρουσιάζοντα άμυδράν τινα ρυθμικήν σύνθεσιν, μέ ομοιοκατα
ληξίαν ένίοτε όλως διόλου αύθαίρετον, τήν όποιαν άπέκοπτεν ή έστρέβλω- 
νε χάριν τοΰ μέτρου.

»Πλήρης πεποιθήσεως εις τήν ύπέροχον αύτοΰ έμπνευσιν διετύπωνε 
τάς ιδέας του κατά τρόπον σκοτεινόν καί γριφώδη, άφίνων μεθ’ ύπερηφά- 
νου άδιαφορίας τούς άναγνώστας του νά έξαγάγουν όποιονδήποτε ήθελον 
συμπέρασμα, γενόμενος δέ οδτως ό πρόδρομος τών νεωτέρων τεχνοτρο- 
πικών θεωριών. ΤΗτο δέ πρωτότυπος καί είς αύτάς τάς έπιγραφάς του 
καί κάποτε βουληθείς να έκδώση εφημερίδα εξέλεξε μετά ώριμον σκέψιν 
ώς τίτλον τοΰ φύλλου του οχι μίαν ή δύο λέξεις, ώς θά έπραττε πας άλλος, 
άλλα τό έξης ολόκληρον τετράστιχον:

Αετός καί Άετονσα,
’Όθωνας καί ’Αμαλία,
Ροδοζάχαρη καί μέλι 
Καί εμένα τί με μέλει;
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»Τόσην δέ είχεν απεριόριστον ύπόληψιν καί έκτίμησιν προς την α
ξίαν των ποιητικών του έργων, ώστε, καθά μοί διηγήθη ποτέ ό Γεώργιος 
Παράσχος, οτε ό Θεόδωρος Όρφανίδης καί δύο τρεις άλλοι αστείοι τής 
εποχής ένεφανίσθησαν είς αύτόν ώς περιηγηταί λόρδοι πολυτάλαντοι, 
έπιθυμοΰντες τάχα ν’ αγοράσουν τά ποιήματά του, καί του προσέφεραν 
προς τοΰτο τιμήν τριών όλων έκατομμυρίων δραχμών, ό ποιητής άπέρ- 
ριψεν άγερώχως τάς προτάσεις των.

»Το μοναδικόν πλεονέκτημα του θαυμαστού Έξαρχοπούλου εινε 
τά ιδιόρρυθμα γαλλοφανή έπιφωνήματα, τά όποια προς έντασιν τής έν
νοιας παρενείρει είς τούς στίχους του, οιον: Λερ μπαλέρ, ξιφίλ γκαλέρ, 
άφελμαλέρ, άμψιφίλ φιφιλ μαλέρ, ρεϋ, λελαλεν ! » κτλ.15 16

10) Τέλος το 1931 δημοσιεύτηκε στο περ. Μπουκέτο ενα άνώνυμο 
άρθρο μέ τίτλο «Οί τύποι τής παλιάς ’Αθήνας. Ό Έξαρχόπουλος», στο 
όποιο μάς δίδονται πολλές πληροφορίες, άτεκμηρίωτες όμως, γιά τή ζωή 
τοϋ ήρωά μας. 'Ο άγνωστος άρθρογράφος άοχίζει ώς έξής: «Ένας πε
ρίεργος τύπος, μέ τον όποιον διασκέδασαν οί 'Έλληνες τής περασμένης 
γενεάς, ήταν καί ό Έξαρχόπουλος, στιχουργός πατριωτικών έμπνεύσεων 
εξωφρενικής φόρμας, μέ στίχους σαν σαρανταποδαροΰσες, ή παραγεμι- 
στούς μέ λέξεις δικής του κατασκευής. ’Ιδού π.χ. δείγμα τής ποιήσεώς 
του:

Λερ μπαλέρ, ξιφ'ιρ μπαλέρ
καί στη φυλακή βαλέρ !...

'Ο ’ίδιος έχαιρέτησε τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος μ’ ενα θούριο 
του π’ άρχιζε έτσι:

Ρεϊ! ρεϊ! ρεί!
'Η 'Ελλάς έλενθερεϊ! κλπ.

Καί όμως ό άνθρωπος αύτός υπήρξε αγωνιστής τής Ελληνικής Έ- 
παναστάσεως, μέ ενθουσιασμό καί δράσι».

’Από τή συνέχεια τοϋ άρθρου μαθαίνουμε τά έξής: *0 Γεώργιος Έ
ξαρχόπουλος άπό τήν ’Αμοργό, το 1803 ακολούθησε τον Κωνσταντίνο 'Υ- 
ψηλάντη όταν έγινε ηγεμόνας τής Βλαχίας- το 1820 μυήθηκε στή Φιλική 
Εταιρεία άπό τον ’Εμμανουήλ Ξάνθο- κατόπιν προσκολλήθηκε στον ’Α
λέξανδρο 'Υψηλάντη στο Κίεβο, καί στήν έπανάσταση τής Μολδαβίας 
έλαβε μέρος στις μάχες τοϋ Δραγατσανίου καί τοϋ Σκουλενίου. Το 1823

15. Βλ. Μπάμπη ’Άννινου, Ό Σύλλογος τών Εισαγγελέων καί αλλα ευθυμο
γραφήματα, Έλευθερουδάκης, έν Άθήναις [1925], σ. 37-39.
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κατέβηκε στην άγωνιζόμενη Ελλάδα, δπου «πανταχοϋ παρών, με τον 
ένθουσιασμό του, μέ τις φωνάρες του, είχε γίνει, πασίγνωστος στά στρα
τόπεδα». Μετά την άφιξη του Όθωνος, πολύ φτωχός, άποσύρθηκε στην 
’Αμοργό, καί κάποτε διορίστηκε «ύγειονομολιμενάρχης» του νησιού, άλ- 
λά κατόπιν έπαύθηκε (γιά μιά υγειονομική παράβαση). Τότε ήρθε στην 
’Αθήνα, δπου, φροντίζοντας νά ξαναδιοριστεϊ, «έγύριζε τά γραφεία των 
έφημερίδουν, δπου έδιάβαζε τά ύπερνεφέλια ποιήματά του διασκεδάζοντας 
τούς δημοσιογράφους καί πολιτευομένους τής έποχής». Αυτήν τήν εποχή 
ό Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός έ'γραψε τούς στίχους πού είδαμε στήν άρ- 
χή —γιά «ταΐς τετραπόδαραις τής ’Αρκαδίας Μούσαις»—, καί «ό Έξαρ- 
χόπουλος έθύμωσε, τον έστόλισε μ’ ενα λερμπαλερικό ποίημα καί το γλέντι 
έξηκολούθησε». Παρά τίς προσπάθειές του δμως δεν κατόρθωσε νά ξανα- 
διοριστεϊ καί γύρισε στήν ’Αμοργό, δπου πέθανε πάμπτωχος. Οί Άμορ- 
γιανοί τον έκήδεψαν μέ δίσκο...16

16. Βλ. άνωνύμως, «Οί τύποι της παληάς ’Αθήνας. 'Ο Έξαρχόπουλος», περ. 
Μπουκέτο, 8 Ίανουαρ. 1931, σ. 46. ’Αρχισυντάκτης τοϋ Μπουκέτου ήταν τότε ό 
ποιητής Μήτσος Παπανικολάου (1900-1943).

Καί άλλες φορές συνάντησα τόν Έξαρχόπουλο νά άναφέρεται ώς ασυνάρτητος 
ποιητής —σέ τόνο εύθυμίας πάντοτε. ’Ιδού μερικές άπό αυτές:

α) Το 1856 άπό τον Θεόδωρο Γ. Όρφανίδη στο φυλλάδιό του «Πρώτοι άκρο- 
βολισμοί τοϋ μεγάλου Ζαλοκωστείου πολέμου. ’Ήτοι ποιητική αλληλογραφία ύπό —. 
"Μιμηθήτε τά υποδήματά του!” (Έξαρχόπουλος). Έν Άθήναις, τύποις Α. Δ. Βιλ- 
λαρα καί Β. Π. Λιούμη 1856». Βλ. Έμμ. I. Μοσχονα, «Ελληνική Βιβλιογραφία 
1800-1863. Διορθώσεις καί Συμπληρώσεις», περ. Έρανιστής, τόμ. 3 (1965), σ. 21, 
άριθ. *7056.

β) Το 1884 άνωνύμως [***] άπο τόν Δημήτριο Βερναρδάκη, Ψευδαττικισμού 
’Έλεγχος κτλ., έν Τεργέστη, τύποις τοϋ Αύστροουγγρικοΰ Λόϋδ, 1884, σ. 156-157 
καί 440. («Άλλ’ είνε προφανές, δτι, αν τοιοΰτόν τι έτόλμα ό "Ομηρος, θά ήτο δχι 
"Ομηρος άλλα Έξαρχόπουλος», σ. 440.)

γ) Το 1892 άπο τόν Κωστή Παλαμά, «Ποιητικοί Διαγωνισμοί», "Απαντα, τόμ. 
Β' [1962], σ. 300.

δ) Το 1899 άπο τον Νικόλαο Κονεμένο στήν άπάντησή του στήν έρευνα τοϋ "Α
στείος «Ποιος είναι ό μεγαλύτερος Έλλην ποιητής»: «Καί τύ μοναχό λάθος τοϋ κ. 
Συνοδινοΰ είνε πώς δέν έσκέφτηκε πώς δέν ύπάρχει κανένας άπό εκείνους πού κάτι 
γράφουν, μήτε κι’ οί ίδιοι οί Έξαρχόπουλοι, πού νά μή θεωροΰν τά έργα τους καλά 
καί τέλεια καί καλύτερα παρά κάθε άλλουνοΰ». Βλ. Κώστα Δάφνη, «’Ανέκδοτα καί 
άγνωστα κείμενα τοϋ Νικόλαου Κονεμένου», περ. Νέα 'Εστία, τόμ. 91 (1972), άριθ. 
1075, 15 Άπριλ. 1972, σ. 514.

ε) Τό 1905 άπό τον Χαραλάμπη [= Μπάμπη] "Avvivo, «’Αθηναϊκοί τύποι», 
στό 'Πμερολόγιον τοϋ έτους 1906 των ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έν 
Κωνσταντινουπόλει, έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 353-356.

ς) Το 1923 άπό τόν ’Αλέξανδρο Πάλλη, Μπρουσύς, ξανατύπωμα άπό το Νουμά,
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Στά προηγούμενα είδαμε τά δύο έντυπα του Γ. Έξαρχόπουλου: ’Έκτασις 
ποιητική, 1842, καί Λερμπαλ.έρ, 1843. ’Αλλά το όνομα του Έξαρχόπου
λου το συναντούμε καί σε παρόμοια κείμενα πού έχουν δημοσιευθει στην 
έφημ. Αιών της εποχής του (ίσως καί σέ άλλες έφημερίδες). Σέ μιά πρό
χειρη ερευνά στον Αιώνα τής περιόδου 1848-1854 βρήκα πέντε τέτοια 
κείμενα μέ την υπογραφή «Γεώργιος Έξαρχόπουλος Ματθαίου» κτλ. 
Καί τά πέντε είναι απάντηση σέ πολιτικά δημοσιεύματα των έφημερίδων 
τής έποχής: τής ’Αθήνας, τοϋ Φίλον τον Λαοϋ, του 'Ελληνικόν Ταχυδρό
μον καί τής Προόδου. Επειδή καί οί τέσσερις αυτές έφημερίδες ήταν άν- 
τίπαλες τοϋ Αίώνος,* 17 συμπεραίνω ότι τά πέντε αύτά κείμενα (ασφαλώς 
θά υπάρχουν καί άλλα) είναι πλαστά καί ψευδεπίγραφα, ότι δηλ. ό ’Ιωάν
νης Φιλήμων (1798-1873), ό συντάκτης τοϋ Αίώνος, χρησιμοποιούσε το 
ύφος τοϋ πασίγνωστου Έξαρχόπουλου, γιά νά διασύρει τούς πολιτικούς 
του αντιπάλους.

Μεταφέρω έδώ τούς τίτλους των πέντε αυτών δημοσιευμάτων: α) 
«Άντιχαιρετισμύς τοϋ Έξαρχοπούλου προς τον Ζήτα τής "Άθηνάς”,

’Αθήνα, Βιβιοπωλεΐο Γανιάρη, οδός Σοφοκλή 3, σ. 5 (= έπανέκδοση άπό τον «'Ερ
μή» μέ έπιμέλεια Έμμ. I. Μοσχονα, ’Αθήνα 1975, σ. 5): «Τύραννο τότες είπαν τον 
’Όθωνα, καί τον τραγούδησαν μάλιστα, μαζί καί έγώ ώς παιδί, με τέτια έξαρχοπου- 
λικά σέ ήχο ανάλογο [άλλα γιατί «έξαρχοπουλικά»;]:

"Εως πότε ή ξένη ακρίδα, 
εως πότε κουφός Βαβαρός 
νά πληγώνει τη δόλια πατρίδα;
Έγερθεΐτε, αδέρφια, καιρός/».

ζ) Το 1965 άπό τόν καθηγητή τής Φαρμακολογίας Έμμ. ’Εμμανουήλ, «'Η 
Πανάκεια, το άνεύρετο φάρμακο», περ. Παρνασσός, τόμ. Ζ’ (1965), σ. 481.

η) Το 1965 άπό τόν Κ. Θ. Δημαρά στην επιφυλλίδα του «'Ο Λήαρ στήν Ελ
λάδα», έφημ. Το Βήμα, 25 Δεκεμβρ. 1965.

Είναι περίεργο πώς δέν τον άναφέρει ό Θεόδωρος Βελλιανίτης, «Φυσιογνωμίαι 
καί τύποι [των ’Αθηνών]», Μεγάλη ’Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Β' [192;], 
σ. 269-278, καί συγκεκριμένα στο κεφ. «Λαϊκοί ’Αθηναϊκοί τύποι», σ. 273-278.

17. Ό Αιών ήταν όργανό τοϋ ρωσόφιλου κόμματος, τών «Ναπαίων», πού είχε 
άρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί τον Άνδρέα Μεταξά. ’Εκδότης του ήταν 
ό ’Ιωάννης Φιλήμων, πού έγραψε τά δοκίμια για τή Φιλική Εταιρεία καί γιά τήν 
Ελληνική ’Επανάσταση. Ή ’Αθήνα ήταν όργανο τοϋ άγγλόφιλου κόμματος, τών 
«Μπαρλαίων», πού είχε άρχηγύ τον ’Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. "Ηταν άντιβασιλική 
καί εκδότης της ήταν ό ’Εμμανουήλ Άντωνιάδης. Ό Φίλος τοϋ Λαοϋ ήταν όργανο 
τοϋ γαλλόφιλου κόμματος, τής «Μοσχομάγκας», πού άρχηγός του ήταν ό ’Ιωάννης 
Κωλέττης. Τήν έξέδιδε ό I. Μ. Σχινάς καί γραφόταν έλληνϊκά καί γαλλικά. Συντά
κτης τής Προόδου ήταν ό γιατρός Π. Σοφιανόπουλος, ούτοπιστής σοσιαλιστής.
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τον συνάδελφόν του. (’Ίδε άρ. 686 της "’Αθήνας”)», Αιών, άριθ. 130, 24 
’Ιανουάριου 1840, σ. 4γ. β) «Άπάντησις του Ποιητού Έξαρχοπούλου 
εις το άρθρον του άριθ. 163 του "Φίλου του Λαοϋ”, άρχόμενον "”Αν καί 
διά των προλαβόντων δύω ’Αριθμών τής Έφημερίδος μας άπεδείξαμεν 
κτλ.”», Αιών, άριθ. 396, 15 Νοεμβρίου 1842, σ. 4γ. γ) «'Ο ποιητής Έ- 
ξαρχόπουλος. ’Απάντων εις τάς πολιτικάς θεωρίας του " Ελληνικού Τα
χυδρόμου”», Αιών, άριθ. 465, 25 Αΰγούστου 1843, σ. 3α. δ) «Άπάντησις 
του ποιητοϋ Κυρίου Γ. Έξαρχοπούλου προς τον φίλον του συντάκτην τής 
"Άθηνάς” Κύριον Έμ. Άντωνιάδην», Αιών, άριθ. 557, 2 Σεπτεμβρίου 
1844, σ. 4γ. ε) «Προφητεία Γεωργίου Έξαρχοπούλου. Εκστρατεία Κων
σταντινουπόλεως», Αιών, άριθ. 596, 3 Φεβρουάριου 1845, σ. 4γ.

Παραθέτω ενα δείγμα: το σχετικό κείμενο του ΑΙώνος, άριθ. 396, 
15 Νοεμβρ. 1842, πού άποτελεϊ άπάντηση στο Φίλο τον Λαοϋ (άπόσπα- 
σμα):

«Φίλε μου Μοσχομαγκίτη Λαοπλάνε !
Μέ ειρήνην, ευφροσύνην, μέ άνέκδοτον γαλήνην, 
μέ ειρήνην καί γαλήνην ό Λαοπλάνος βαθμηδόν νά μεγαλύνη.

[τέλος:] Δόξα τή Φιλολαΐα, ή δύναμις τής Προόδου εις έσένα είναι κατ’ 
ευθείαν ! Καί διά τούτο θέ νά ήσαι ό ήλιος καί το φεγγάρι, ό Λαοπλάνος 
παλληκάρι ! ! ’Αμήν ! ! Λελαλεϋ ! Θριαμβεϋ ! θριάμβους θριαμβεύεις, καί 
ηλιακά προοδεύεις. Ξυφήρ-γαλέρ ! όπου βασίλεια τά θεραπεύεις, άπο τάς 
άκάνθας καί τριβόλους τά παστρεύεις. Πλήν άφύλ ουράν οπού ή Μοσχο
μάγκα θριαμβεύει έδά. ”Η τί, τί, τί, Τιτάν, τω Φιλολαοτάν, τής Μοσχο
μάγκας συνταρατάν. Έξαστε ! λοιπόν Μοσχομαγκΐ’τες ! ή δύναμις τής 
Φιλολαΐας είναι μία, καί επί τούτου εχει καί τά πρωτεία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΤ!
ΕΞΑΡΧΟΠΟΤΑΟΣ ΡΟΜΦΑΙΟΤ!
Έκ τής νήσου ’Αμοργού Κορυφαίου,
Διά τής τωρινής όμως σκοτεινάδας Κρυφαίου».

Στον άριθ. 465, 25 Αύγ. 1843, τού ΑΙώνος ή άπάντηση προς τον 
'Ελληνικό Ταχυδρόμο τελειώνει μέ τή συνήθη υπογραφή τού Έξαρχό- 
πουλου, άλλά προεκτεταμένη !: «... έκ τής νήσου ’Αμοργού κορυφαίου / 
κατά το παρόν όμως κρυφαίου / καί άφ’ ου φανή πάλιν ό Ταχυδρόμος, 
φαναίου» —πράγμα πού μοΰ ένισχύει τήν άποψη ότι το κείμενο είναι 
πλαστό. Το ίδιο συμβαίνει καί στον άριθ. 557, 2 Σεπτεμ. 1844 τού Αιώ
νας, όπου ή άπάντηση προς τον συντάκτη τής Άθηνάς Εμμανουήλ Άν-
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τωνιάδη τελειώνει ώς έξης: «... έκ της νήσου ’Αμοργού κορυφαίου, κατά 
το παρόν δμως κρυφαίου, καί, αν πάλαι φανή ή ’Αθήνα, φαναίου».

Καί ενα σχόλιο γιά τη βία στις εκλογές του 1844, = Αιών, άριθ. 
520, 8 Άπριλ. 1844, σ. 2γ: «[Το 'Υπουργεΐον Μαυροκορδάτου] σκοπόν 
συνέλαβε κύριον του νά έφαρμόση κατά των επαρχιών παν βίαιον διά τάς 
έκλογάς μέτρον, καί τον σκοπόν τούτον, ώς φύσει άντικείμενον είς 'Υπουρ- 
γειον εθνικόν, ώς φύσει εχθρόν προς το ’Έθνος, δεν ήδύνατο νά μη κρύψη 
διά τής έγκυκλίου του, γράφον άλλως άρρητα ρήματα, ουδόλως του Λερ- 
μ π α λ έ ρ του Έξαρχοπούλου διαφέροντα».

Αύτή είναι ή μικρή ιστορία του Γ. Έξαρχόπουλου Ματθαίου καί 
των ποιητών κορυφαίου. ’Ασφαλώς θά υπάρχουν καί άλλες φιλολογικές ή 
πολιτικές άναφορές του ονόματος του, πού δεν ετυχε νά τίς συναντήσω. 
’Αλλά ή εξήγησή τους τώρα είναι πολύ εύκολη.

Καί ενα μικρό επιμύθιο: ποϋ νά φανταζόταν ό καημένος ό Έξαρχό- 
πουλος πώς το ονομά του θά είχε τέτοια συνέχεια στη νεότερη φιλολογία 
μας —μιά πικρή μορφή άθανασίας...
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Παραλογοτεχνία xcd κοινωνική πραγματικότητα
(Ή περίπτωση των ληστρικών μυθιστορημάτων)

Μνημόσυνο ’Απόστολου Δ ονρβαρη (1931-1993)

Η ληστοκρατία στήν Ελλάδα τοϋ περασμένου αιώνα έ'δωσε, άπό πολύ 
νωρίς, την έμπνευση σέ πολλούς συγγραφείς, κατά το πλεΐστον έλάσσο- 
νες, να επιχειρήσουν την άναπαράσταση τής ιστορικής άτμόσφαιρας έκεί- 
νης τής έποχής καί, ταυτόχρονα, δημιούργησε την ανάγκη μιας ερμηνείας 
τής ληστείας ώς κοινωνικού φαινομένου, ιδιαίτερα μετά τήν ’Επανάσταση 
τού 1821.1 Βεβαίως, τά περισσότερα άπο τά ληστρικά μυθιστορήματα, τά 
όποια θά κατατάσσαμε στον χώρο τής παραλογοτεχνίας, δεν αποτελούν 
άξιοσπούδαστα κείμενα. Καταγράφουν, ωστόσο, τήν άνάγκη μιας έπο
χής νά παρακολουθήσει, να κατανοήσει καί νά δικαιολογήσει τούς ληστές 
ώς άτομα καί ώς "Ελληνες, παραγνωρίζοντας, σχεδόν πάντοτε, τήν αγριό
τητα καί τήν ολέθρια επίδραση των πράξεών τους.

Γιά τούς μυθιστοριογράφους αυτούς δεν προέχει ή άντικοινωνική 
τακτική, ούτε ή σχεδόν απάνθρωπη δράση των ληστών. ’Απεναντίας, 
ενδιαφέρονται νά υποδείξουν καί νά αποδείξουν ότι οί ληστές άποτελοΰν 
τήν ιστορική συνέχεια τών κλεφτών καί τών άρματολών, ότι άδικοΰν τήν 
κοινωνία έπειδή αδικήθηκαν άπο αυτήν καί ότι τά έγκλήματά τους είναι 
προϊόντα μιας εύρύτερης άσυμφωνίας τού χαρακτήρα τους μέ τά κοινω
νικά πρότυπα. ’Έτσι, κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ή έξιδανίκευση καί 
ή ήρωοποίηση, σέ βαθμό πού αγγίζει τήν αγιογράφηση καί τήν καθοσίωση, 
τών προσώπων τών ληστών.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι οί πρόλογοι άρκετών

1. Τό φαινόμενο τής ληστείας ώς ακμαίο σύμπτωμα τής «ημαρτημένης» νεο
ελληνικής πολιτείας καί κοινωνίας τών μέσων τοϋ 19ου αιώνα έρμηνεύεται επίσης 
καί άπο μείζονες συγγραφείς, όπως λ.χ. ό Παύλος Καλλιγας (1814-1896) στο μυθι
στόρημά του Θάνος Βλέκας (1855) καί ό άνώνυμος ύπαξιωματικός στό αύτοβιο- 
γραφικό αφήγημά του Ή Στρατιωτική ζωή εν 'Ελλάδι (1870-’71): Βλ. σχετικώς 
τό μελέτημα «’Από τον πρώιμο άντιρομαντισμό τής πεζογραφίας στήν ώριμη αντα
πόκριση τής ποίησης», στό βιβλίο: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Πέντε δοκίμια γιά τή 
νεοελληνική πεζογραφία, Γ” έκδοση συμπληρωμένη, Εκδόσεις Λύχνος, ’Αθήνα 
1990, σ. 11-29.
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άπό τά μυθιστορήματα του είδους πού μελετούμε εδώ λειτουργούν μέ ενα 
κατευναστικό, θά λέγαμε, τρόπο’ επιχειρούν νά προετοιμάσουν τούς ανα
γνώστες γι’ αύτά πού θά διαβάσουν καί νά τούς προδιαθέσουν ευνοϊκά 
απέναντι στους ήρωες τών βιβλίων. Τά κείμενα τριών άπο τούς περισσό
τερο ένδιαφέροντες προλόγους ληστρικών μυθιστορημάτων —τά καταθέ
τω έδώ, προς «υποστήριξη» τής άνακοίνωσής μου, γιά νά τυπωθούν στα 
Πρακτικά τού Συνεδρίου— καταγράφουν την τάση τών συντακτών τους 
νά προλειάνουν το έ'δαφος, ώστε ό άναγνώστης τους νά αποδεχθεί κατ’ 
άρχήν ώς άναγκαϊο κακό το φαινόμενο τής ληστείας καί κατόπιν νά ερευ
νήσει τά αίτιά του.2 ’Αναμφίβολα, ή έρμηνευτική τους άξια είναι μικρή 
—καί γι’ αύτύ εύθύνονται τόσο οί συγγραφείς όσο καί οί άποδέκτες τους, 
δηλαδή οί συγκεκριμένες προσδοκίες τού άναγνωστικοΰ κοινού τής επο-
λής·

Τον μυθιστοριογράφο δεν τον ενδιαφέρει ή πράξη καθεαυτήν- ούτε, 
άλλωστε, καί επιχειρεί νά τήν δικαιολογήσει. Τον μαγεύει, άντίθετα, ή 
παλικαριά, το ψυχικό σθένος καί ή συναισθηματική άντοχή τών ληστών. 
Θέλει νά έξάρει τή συνέχεια τών ληστών καί τών άρματολών, γιατί καί 
στις δύο περιπτώσεις: «Τά α’ίτια δέον νά τ’ άναζητήση τις εις το εύγενες 
καί ύπερήφανον καί άτίθασον τού λαού», όπως σημειώνει ό Αιμίλιος ’Α
θηναίος (φιλολογικό ψευδώνυμο τού δημοσιογράφου ’Αριστείδη Ν. Κυ
ριάκού).3 Γιά τον μυθιστοριογράφο, ό ληστής υπακούει σέ κάτι μεγαλύ
τερο άπο αυτόν, σέ μιάν έπιταγή πού υπερβαίνει τήν άτομική του θέληση.

Πράγματι, σέ ορισμένους προλόγους ληστρικών μυθιστορημάτων, ή 
έ'ννοια τής έλληνικής φυλής έπανέρχεται γιά νά δικαιολογήσει καί νά κα
θαγιάσει τή ληστρική ζωή. Γράφει, λόγου χάρη, ό Μ. Άνδρουλής (φιλο
λογικό ψευδώνυμο τού δημοσιογράφου Μίνωος Άνδρουλιδάκη): «Χάριν

2. Το κείμενο τοϋ δεύτερου άπο τούς τρεις αυτούς προλόγους άνθολογεΐται καί 
στο βιβλίο: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Πρόλογοι νεοελληνικών μυθιστορημάτων(1830- 
1930), Τρίτη έκδοση έμπλουτισμένη μέ νέα κείμενα, Εκδόσεις Δόμος, [’Αθήνα 
1992], σ. 183-185. Γιά τύ ληστρικό μυθιστόρημα καί πεζογράφημα ώς ιδιαίτερη κα
τηγορία λαϊκού άναγνώσματος βλ. καί τή σ. 29 της Εισαγωγής τοϋ ’ίδιου βιβλίου.

3. Βλ. Αίμιλίου ’Αθηναίου, Ή μεγάλη Ιστορία τών ληστών (Δηλαδή, τά κα
τορθώματα, ai αίχμαλωσίαι, οι αθλοι και τά κνριώτερα επεισόδια τής ζωής τών από 
τοϋ έτους 1840 μέχρι σήμερον ληστών). Μέ περιεργοτάτας καλλιτεχνικός εικόνας τοϋ 
"Ελληνας ζωγράφου κ. Σ. Χρηστίδου. ’Εκδότης ’Αντώνιος Σαραβάνος, 6 —όδός Εύ- 
ριπίδου— 6. Έν Άθήναις [1910], σ. 3. Γιά τύ δτι τύ Αιμίλιος ’Αθηναίος είναι ψευ
δώνυμο τοϋ ’Αριστείδη Ν. Κυριάκου (1864-1919) βλ. τύ βιβλίο τοϋ ’Απόστολου 
Δούρβαρη, Ό ’Αριστείδης Ν. Κυριάκός καί τό λαϊκό ανάγνωσμα, [’Εκδόσεις] Στιγ
μή, ’Αθήνα 1992, σ. 24, 62 καί passim.
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τής φυλής μας, παραδεχόμεθα το δεύτερον. 'Η ελληνική Γή· το ελληνικόν 
βουνόν καί ό έλληνικός λόγγος δεν είναι δυνατόν νά έγέννησαν τέρατα έγ- 
κλήματος, όπως οί λησταί πού συνελήφθησαν καί έφονεύθησαν ή έτυφεκί- 
σθησαν κατά την τελευταίαν περίοδον».4 Κατά τον ίδιο συγγραφέα, ό λη
στής τιμωρεί γιά νά συνετίσει- πράττει αγαθοεργίες, φροντίζει τούς άδυ- 
νάτους, τιμωρεί τούς κακούς- φθάνει μάλιστα νά άηδιάζει τή δική του 
κοινωνία (του 1925) καί τον τρόπο τής ζωής της. Μέσα στον ληστή, άκρι- 
βώς έπειδή είναι "Ελληνας, κρυφοκαίει μια βαθιά νοσταλγία: νά έπιστρέ- 
ψει στήν ήσυχη γωνιά τής οικίας του- νά άντικρίσει καί πάλι τούς γονείς 
καί τούς φίλους του.5

"Οπως μπορεί κανείς νά συμπεράνει, σέ παρόμοιες περιπτώσεις εί
ναι περισσότερο από ευδιάκριτο το πρότυπο του ομηρικού ηρώα Όδυσσέα. 
Γιά πολλούς συγγραφείς, οί ληστές περιπλανώνται μέσα στή χώρα τους, 
όπως ό Όδυσσέας περιπλανιόταν έξω άπύ αύτήν. 'Η παρατηρούμενη αν
τίθεση προσθέτει έ'ναν δραματικότερο έπιτονισμό, έφόσον στήν περίπτω
ση αύτήν "Ελληνες μάχονται έναντίον Ελλήνων μέσα στήν ΐδια τους τή 
χώρα. Αύτύ πού συναρπάζει τούς εκπροσώπους τής ληστρικής παραλογο- 
τεχνίας είναι ή δραματική ένταση του παλικαριού, πού άγωνίζεται έναν
τίον τής κρατικής έξουσίας, γνωρίζοντας, όπως ό Άχιλλέας, ότι το μόνο 
πού περιμένει είναι —όπως γράφει ό Μ. Άνδρουλής— «'Ο θάνατος! Ό 
άτιμος θάνατος !»6 Ώς δικαιολογία τής τύχης τους μας παρουσιάζεται 
εϊτε «κάποια κακή μοίρα» (Μ. Άνδρουλής),7 είτε «'Ο έρως έξ ένός, τρω- 
Οεϊσα υπερηφάνεια έξ άλλου, αίσθημα έκδικήσεως καί ή ιδέα τής απολύ
του έλευθερίας, τής έλευθερίας εκείνης ή όποια δεν άνέχεται περιορισμούς 
νόμων καί υπεροχάς προσώπων» (Αίμ. ’Αθηναίος).8

'Ο τελευταίος αύτός παράγων, πού τον επικαλείται ό Αιμίλιος ’Α
θηναίος, μάς παραπέμπει, νομίζω, στο πιο πρόσφατο φιλολογικό πρότυ
πο, πάνω στο όποιο είναι δυνατόν νά στήριξαν όλοι αύτοί οί μυθιστοριο- 
γράφοι τά έργα τους. Τό πρότυπο αυτό είναι ό Robinson Crusoe (1719) 
τού Daniel Defoe, έργο πού άσκησε μεγάλη επίδραση στήν ευρωπαϊκή

4. Βλ. Μ. Άνδρουλη, Οί βασιλείς τον βοννοϋ καί τοϋ λόγγον. Ματωμένες σε
λίδες εγκλημάτων καί έρωτος. Οί λησταί τον Δοξαρά. ’Εκδότης: Δημήτριος Π. Δελής, 
1 —οδός Μιλτιάδου—· 1, έν Άθήναις [1925], σ. 3. Περισσότερα γιά τον συγγραφέα 
τοΰ έργου (Μ. ’Ανδρουλιδάκη, 1890-1953) βλ. Κώστα Μάγερ, 'Ιστορία τοϋ ελληνικόν 
Τύπου, τόμ. Β' ’Αθηναϊκοί εφημερίδες 1901-1959, Άθήναι 1959, σ. 271.

5. Βλ. Μ. Άνδρουλη, όπου καί στήν προηγούμενη σημείωση, σ. 4.
6. Βλ. Μ. Άνδρουλη, αυτόθι.
7. Βλ. Μ. Άνδρουλη, αυτόθι, σ. 3.
8. Βλ. Αιμίλιου Αθηναίου, όπου καί στή σημ. 3.
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λογοτεχνία ολόκληρου του 19ου αιώνα. 'Ο Defoe παρουσιάζει στο έργο 
του την εικόνα του «εόγενοΰς αγρίου», ενός άνθρώπου πού, ζητώντας την 
απόλυτη ελευθερία μακριά άπό τήν κοινωνία, άνακαλύπτει σταδιακά 
μέσα του τήν εύγένεια καί τήν καλοσύνη τής ψυχής του. Στά ληστρικά 
μυθιστορήματα ό «εύγενής άγριος» αποβάλλεται άπό τήν κοινωνία του, 
χωρίς νά χάνει τό υψηλό του φρόνημα καί τήν άγνότητα του ήθους του, 
μολονότι υποπίπτει διαρκώς σε άντικοινωνικές πράξεις, έξαιτίας των ο
ποίων, τελικά, έπέρχεται ή καταστροφή του. Θά μπορούσαμε νά πούμε 
δτι στά μυθιστορήματα αύτά γίνεται μιά άντιστροφή του βασικού μοτίβου 
τού Robinson Crusoe. ’Αλλά, ταυτόχρονα, ό ήρωας διατηρεί άθικτο τον 
βασικό πυρήνα τής προσωπικότητάς του, έναν πυρήνα στον όποιο συμπυ
κνώνεται τό ελληνικό φιλότιμο καί ή ανδρεία.

Σέ εναν άλλο, συντομότερο, πρόλογο ληστρικού μυθιστορήματος, ό 
συγγραφέας τού έ'ργου, πού ύπογράφει μόνο μέ τό άρχικό γράμμα τού 
έπωνύμου του (Ζ7.), επιχειρώντας νά εκθέσει τά γεγονότα τής σφαγής τού 
Δήλεσι, περιορίζεται άπλώς στό νά θεωρήσει τή ληστεία ώς άναγκαϊο 
κακό, ώς ιστορία τού τόπου μας, ή όποια άξίζει, γιά τόν λόγο αύτόν, νά 
άπομνημειωθεΐ καί νά μελετηθεί. Στον πρόλογο αυτόν, έ'να κείμενο άρ^ 
κετά πρώιμο (τού 1893), ό συγγραφέας θεωρεί τά συμβάντα τής περιβόη
της σφαγής τού Δήλεσι (’Απρίλιος τού 1870) ώς «όντως περιεργότατα 
επεισόδια τού εθνικού καί κοινωνικού ήμών βίου»,9 άποφεύγει όμως συ-' 
στηματικά όποιανδήποτε αξιολογική κρίση, άκόμη καί γιά τά αίτια πού 
ώθησαν τούς ληστές στήν παρανομία. Κατά τόν ανώνυμο συντάκτη τής 
«συλλογής» —έτσι χαρακτηρίζει ό συγγραφέας τό βιβλίο του τού 189310— 
ή ληστεία τού προσφέρει τή δυνατότητα βιογράφησης συγκεκριμένων ατό
μων καί μέσα άπό τήν παρουσίαση τής δράσης τους περισσότερο έπιδιώκει 
νά επαινέσει γνωρίσματα ήθους καί λιγότερο νά καταδικάσει τά επικίν
δυνα καί άντικοινωνικά κατορθώματα των ήρώων του. Παράλληλα, δεν 
παραγνωρίζει τή λογοτεχνική-ήθογραφική σπουδαιότητα των ντοκουμέν
των αυτών, τά όποια δεν άποτελοϋν άπλώς τεκμήρια κοινωνιολογικών 
μαρτυριών, άλλά καί σπουδές επάνω στον ειδικό χαρακτήρα ενός έθνους 
κατά τή διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου τής ιστορικής του εξέ
λιξης.

Ή μόνη επιφύλαξη πού διατυπώνεται στούς προλόγους άναφέρεται

9. Βλ. 01 διάσημοι λησταί. Περιεργόταται πληροφορίαι. ’Εκθέσεις καί αφηγή
σεις ληστρικών δραμάτων. Ή φρικώδης 'ιστορία τοϋ Δήλεσι. 'Υπό Π... (Δημοσιο
γράφου). Άθήναι, ’Ιούλιος 1893, σ. 5.

10. Βλ. δπου καί στήν προηγούμενη σημείωση.
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σέ μιά λεπτή διάκριση ηθικών ποιοτήτων. «Βεβαίως —γράφει δ Αιμίλιος 
’Αθηναίος— μεταξύ των έκατοντάδων ύπερηφάνων καί άτιθάσων άνδρών, 
τούς οποίους κακώς έννοουμένη υπερηφάνεια καί άχαλίνωτος εγωισμός 
ώδήγησε προς τά ορη, υπήρξαν καί τινες άπύ ένστικτου κακούργοι, τούς 
οποίους ώπλισε μέ το γιαταγάνι τού ληστοΰ ή επιθυμία τού εγκλήματος. 
’Αλλ’ οί ολίγοι οδτοι είνε μία έξαίρεσις, ή οποία ούτε δίκαιον ούτε πρέπον 
εΐνε νά βαρύνη τήν μεγάλην πλειονότητα τών άλλων ληστών, έκάστη πρα- 
ξις τών οποίων, δσον τρομερά καί αν φαίνεται εύθύς έξ άρχής, έχει πάν
τοτε ελατήρια σχεδόν εύγενή...».11 'Όπως γίνεται φανερό, γιά τον μυθι- 
στοριογράφο, ή τον καταγραφέα μιας μυθοποιημένης ιστορίας, οί ληστές 
έχουν έκ φύσεως εύγενή κίνητρα. ’Ωθήθηκαν στήν παρανομία άπύ τήν 
άδικία τής κοινωνίας καί τον κατατρεγμό- γι’ αυτούς, έπομένως, το έγ
κλημα, ή άντίδραση κατά τής έννομης τάξης, εΐναι μια πράξη θεμιτή, 
γιατί «καθαγιάζεται» άπύ τήν εύγένεια τής ψυχής καί τού χαρακτήρα 
τους. 'Η ψυχική τους προαίρεση τούς ξεχωρίζει άπύ τούς «έξ ένστικτου» 
κακούργους, έκείνους δηλαδή τών οποίων τά έργα δέν θεωρούνται πράξεις 
κοινωνικής διαμαρτυρίας, άλλα άποτελέσματα ταπεινών κινήτρων αχαλί
νωτου έγωισμοΰ.

Γι’ αύτό, άλλωστε, ολοι τους «παρεσύρθησαν εις τήν ληστρικήν 
ζωήν», όπως σημειώνει ό Μ. Άνδρουλής,11 12 ιδέα πού σημαίνει δτι το κέν
τρο βάρους μετατοπίζεται άπδ τήν ατομική συνείδηση στή γενικότερη 
κοινωνική πραγματικότητα, πού καθορίζει τή δράση τών άτόμων καί χα
ρακτηρίζει άνάλογα τούς δράστες. Πραγματικά, ό αναγνώστης έχει τήν 
έντύπωση δτι οί ληστές δέν είναι, σύμφωνα μέ τά μυθιστορήματα αύτά, 
ούσιαστικά έγκληματίες, άλλά δτι μέσα τους φέρουν «έν σπέρματι» ένα 
αίσθημα θρησκευτικής έξιλέωσης καί αντιπροσωπεύουν τούς άσωτους 
υιούς τού Εύαγγελίου. Οί μυθιστοριογράφοι, λοιπόν, ταυτίζονται συχνά 
μαζί τους, δίνοντας στις πράξεις τους έπικές καί, ένίοτε, τραγικές διαστά
σεις καί αφήνοντας νά διαγράφεται πίσω τους ένας άχνδς έρωτικδς παγα
νισμός καί ταυτόχρονα μιά χριστιανική ήθικολογία.

Άπύ τήν άποψη αυτή, θά υποστήριζα δτι τά μυθιστορήματα τής λη
στρικής παραλογοτεχνίας αποτελούν μιά μορφή έπιβίωσης τών κλέφτι
κων δημοτικών τραγουδιών καί φυσιολογικής έξέλιξης τού «μύθου» τους 
μέσα σέ ένα καινούριο κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή στο αστικό κοινωνικό 
καί λογοτεχνικό κλίμα τής ’Αθήνας. Μέσα στό πλαίσιο αύτό, οί ληστές, 
ώς πρότυπα δράσης καί ατομικοί χαρακτήρες, αντιπροσωπεύουν γιά τόν

11. Βλ. Αιμίλιου ’Αθηναίου, δπου καί στή σημ. 3, σ. 4.
12. Βλ. Μ. Άνδρουλή, οπού καί στή σημ. 4, σ. 4.

25
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άστό αναγνώστη μιά φυγή σε εναν κόσμο ειδυλλιακό καί άπροβλημάτιστο. 
'Ο συγγραφέας, λοιπόν, των ληστρικών μυθιστορημάτων δεν ένδιαφέρεται 
τόσο νά άναπαραστήσει μιάν εποχή ή νά ψυχογραφήσει έ'να ολόκληρο στρώ
μα κοινωνικών αποκλήρων. Τον ενδιαφέρει κυρίως νά δώσει μιάν ωραιο
ποιημένη, άφελή καί έξιδανικευμένην εικόνα μιας κοινωνίας πού έ'φυγε, 
μιας κοινωνίας, δηλαδή, πού άπέβαλε τον ηρωικό χαρακτήρα της καί πού 
έ'χασε τή δυναμική της. Πολύ σπάνια οί συγγραφείς τών μυθιστορημάτων 
της κατηγορίας πού εξετάζουμε περνούν σέ μιάν έστω καί λογικοφανή 
αιτιολόγηση τών πράξεων καί δεν προσπαθούν νά διακρίνουν τήν κοινω
νική δυσλειτουργία, πού οδήγησε σέ τέτοια φαινόμενα καί μάλιστα σέ μιά 
συγκεκριμένη έποχή. Πολλές φορές, τέλος, μεθούν άπύ το ήρωοποιημένο 
φαινόμενο καί σκηνοθετούν τή μυθιστορηματική πλοκή μέ τέτοιον τρόπο, 
ώστε ό άναγνώστης νά αποκομίζει μιάν έντύπωση διδακτισμοΰ καί ήθικο- 
λογίας· ενός διδακτισμοΰ πού δέν στρέφεται εναντίον τού ληστή, άλλά 
εναντίον τών διωκτών του.

"Ομως, παρά τις καλλιτεχνικές καί αισθητικές τους ατέλειες, δέν θά 
μπορούσαμε νά μήν χαρακτηρίσουμε τά μυθιστορήματα τού είδους αύτου 
ώς ντοκουμέντα μιας εξελικτικής φάσεως τού λογοτεχνικού γούστου 
στήν Ελλάδα καί ταυτόχρονα μιας εποχής τής λογοτεχνίας μας, κατά τήν 
οποία οΐ συγγράφεις στράφηκαν στήν ιθαγενή παράδοση, προσπαθώντας 
νά δημιουργήσουν τυπικούς χαρακτήρες καί σύμβολα. Μπορεί οί χαρακτή
ρες αύτοί νά μήν κατορθώνουν νά αποκτήσουν τήν άπαραίτητη αισθητική 
αυτονομία —γιά νά λειτουργήσουν ώς διαχρονικές παραστάσεις καί άπει- 
κονίσεις—, διαθέτουν όμως μιάν έξαιρετική διαφάνεια, έ'να πνεύμα αύθεν- 
τικότητας καί δύναμης.

'Η μελέτη τών ληστρικών μυθιστορημάτων άποτελεΐ μέρος τής γε
νικότερης σπουδής τής παραλογοτεχνίας,13 όπως αύτή άναπτύχθηκε στήν 
Ελλάδα κατά τούς δύο τελευταίους αιώνες. Αύτή ή μορφή λογοτεχνικής 
έκφρασης παρακολουθούσε τή μεταλλαγή τών διαθέσεων ένύς μεγάλου 
μέρους τού αναγνωστικού κοινού καί «κατέγραφε» τις προτιμήσεις του, 
προσφέροντας έ'τσι στον μελετητή ακριβέστερα στοιχεία γιά τή σύνθεση 
τού κοινού αύτοΰ μέσα σέ μιά έκτεταμένη χρονική περίοδο. ’Έτσι, καί τά

13. Γιά τήν παραλογοτεχνία γενικά καί γιά τήν εκδήλωσή της στο πλαίσιο τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, περιορίζομαι νά παραπέμψω στο περιεκτικό άρθρο τοϋ 
Μ. Γ. Μερακλή, «Παραλογοτεχνία», Παρνασσός, Περίοδος Β', τόμ. 25 (1983) [Τι
μητικός τόμος εις μνήμην Γεωργίου Θ. Ζώρα, έν Άθήναις 1983], σ. 567-587 (= Μ. 
Γ. Μερακλής, ’Έντεχνος λαϊκός λόγος, ’Εκδόσεις Καρδαμίτσα, ’Αθήνα 1993, σ. 43- 
69), όπου καί βιβλιογραφία.
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ληστρικά μυθιστορήματα αντικατοπτρίζουν ώς πνευματικά αγοραστικά 
προϊόντα ειδικές συνθήκες καί τάσεις τής νεοελληνικής κοινωνίας. Για τον 
βασικό αυτό λόγο, καί μολονότι ή άξια των βιβλίων αυτών ώς λογοτεχνι
κών κειμένων είναι αναμφίβολα περιορισμένη, ή άξία τους ώς μέσων δια
κίνησης ιδεών καί κοινωνικών προτύπων είναι μεγάλη καί θά πρέπει μέσα 
άπό αύτήν την προοπτική νά έρμηνευθοϋν καί νά τοποθετηθούν στο πλαί
σιο εξέλιξης τής νεοελληνικής λογοτεχνίας.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΩΝ14

1.
Οί διάσημοι λησταί. Περιεργόταται πληροφορίαι. ’Εκθέσεις καί άφηγήσεις ληστρι
κών δραμάτων. Ή φρικώδης ιστορία τον Δήλεσι. ‘Υπό Π... (Δημοσιογράφου). Ά- 
θήναι, ’Ιούλιος 1893, σ. 5-6:

ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ

"Οσοι παρακολουθήσουν άπ άρχής μέχρι τέλους τα φυλλάδια, τα οποία 
δεν θά νπερβώσι τα 20, θά έχωσιν εν διαστήματι ολίγων ημερών, μίαν 
ολόκληρον, πλιήρη Ιστορίαν αξιομνημόνευτων συμβάντων εν 'Ελλάδι.

Εΐνε καί αυτά άναγκαϊον κακόν, ιστορία τοϋ τόπου μας, παν άλλο 
βεβαίως ή ένδοξος, άλλα δεν ζημιώνει εάν ή Ιστορία αυτή τυπωθή καί εις 
βιβλίον. Ai εφημερίδες, ai δποϊαι έχουν άπ’ αυτό μεγαλειτέραν κυκλοφο
ρίαν, εδημοσίευσαν πολλά ληστρικά γεγονότα, πολλά περ'ι των ηρώων 
μας. Τά ονόματα μάλιστα αυτών ήστραψαν και εις την επίσημον εφημερί
δα, εις την «’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως», εσχάτως.

Πρέπει δε αμέσως νά δηλώσωμεν δτι ai παροϋσαι βιογραφίαι εΐνε 
προϊόντα κόπων πολλών προς συλλογήν πάσης λεπτομέρειας εξ αυθεντι
κών πάντοτε πηγών, θά κινήσωσι δε τά ενδιαφέρον τοϋ αναγνώστου ζωη
ρότατα.

Τά πλεϊστα εΐνε μέχρι τοϋδε άγνωστα, διότι ουδαμοϋ εδημοσιεύθη- 
σαν εξ άγνοιας, άποτελοϋσι δε μίαν πολύτιμον συλλογήν διά τους επιθν- 
μοϋντας τά εχωσιν εν évi σώματι τά όντως περιεργότατα επεισόδια τοϋ 
εθνικού καί κοινωνικού ημών βίου.

Πλήν των βιογραφιών των διασημοτέρων ληστών, οΐτινες άμιλλών- 
ται προς τους ιστορικωτέρους ξένους συναδέλφους των, και περί τών ό- 
\6ποίων ήμετέρων εζητήθησαν εξ Ευρώπης προ ολίγων ημερών εκτενείς

14. Στην αναδημοσίευση τών κειμένων τών τριών προλόγων διορθώνονται σιω- 
πηρώς τά προφανή τυπογραφικά λάθη.
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πληροφορίαι καί al εικόνες των, πλήν των βιογραφιών τούτων, έπιφνλάσ- 
σομεν έκπληξιν διά τούς ήμετέρους άν αγνό) στ ας.

Διότι είς προσεχή φυλλάδια θά εκτνλιχθή μετά πόσης λεπτομέρειας 
ολόκληρον το ληστρικόν δράμα τον Δήλεσι, ή απαίσια εκείνη σφαγή των 
’Άγγλων, με δλας τάς επισήμους εκθέσεις, άγνωστους μέχρι τοϋδε. 
Περί τής φρικώδονς ταντης ιστορίας ελάχιστα έχουσι γραφή, οι νεώτεροι 
δε ούδεν γνωρίζουσιν ή εκ φήμης μόνον τινά καί ταντα αόριστα, πιστεύο- 
μεν επομένως ότι ή περιέργεια αυτών θέλει Ικανοποιηθή.

Άρχόμεθα άπό τοϋ Τσανάκα, τοϋ περιφήμου ληστάρχου τής μεθο
ρίου γραμμής.

Άξιοϋται τής τιμής να σάς τον συστήσωμεν πρώτον.

2.
Αιμίλιου ’Αθηναίου, Ή μεγάλη ιστορία των ληστών (Δηλαδή, τα κατορθώματα, ai 
αίχμαλωαίαι, οί άθλοι καί τά κνριώτερα επεισόδια τής ζωής των άπό τοϋ έτονς 1840 
μέχρι σήμερον ληστών). Με περιεργοτάτας καλλιτεχνικός εικόνας τοϋ "Ελληνας ζω
γράφου κ. Σ. Χρηστίδον. Εκδότης ’Αντώνιος Σαραβάνος, 6 —οδός Εύριπίδου— 6. 
Έν Άθήναις [1910], σ. 3-4:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ15

Μία εποχή έπ'ι τής οποίας ό Ιστορικός άναμφισβητήτως οφείλει να στα- 
ματήση τό βλέμμα του και να μελετήση πολύ, εΐνε ή εποχή τής ληστείας, 
τήν οποίαν βλέπομεν λυμαινομένην τήν 'Ελλάδα κατά τούς μετά τήν κά
θοδον τοϋ ’Όθωνος χρόνους. Καί εΐνε άξια, μελέτης μεγάλης, και εΐνε άξια 
μεγάλης προσοχής ή εποχή αντη, διότι πολλά εξαιρετικά καί σημαντικά 
γεγονότα εσημειώθησαν διαρκονσης αυτής.

Κυρίως ε’ιπείν, ένστικτα κακούργα καί αίμοβορία ψυχής και εγκλη
ματική ροπή δεν ήσαν τά αίτια τής ληστείας εν ’Ελλάδι. Τά αίτια δέον να 
τ’ άναζητήση τις είς τό ενγενές καί ύπερήφανον καί άτίθασον τοϋ λαοϋ, ό 
όποιος κατόπιν άγώνων μεγάλων, επί μόνον τών Ιδίων του δυνάμεων βα
σιζόμενος συν έτριψε τής δουλείας του τά δεσμά. Ό ισχυρισμός δτι ή επο
χή τής ληστείας υπήρξαν ai τελευταϊαι ήμέραι τών άρματολικών χρόνων 
ούτε υπερβολικός εΐνε, ούτε προσβλητικός. Παρακολουθών τις καί μελε
τών τά ήθη καί έθιμα καί τάς άρχάς τών ληστών, εκπλήσσεται βλέπων είς * 1

15. 'Ο πρόλογος αύτός αναδημοσιεύεται —δπως είδαμε καί παραπάνω (βλ. 
σημ. 2)— καί στό βιβλίο: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Πρόλογοι νεοελληνικών μυθιστο
ρημάτων (1830-1930), σ. 183-185 (γιά τον ίδιο πρόλογο βλ. καί σ. 29-30 καί σημ.
1 της Εισαγωγής τοϋ βιβλίου).
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πάντα ταϋτα έθιμα άρματολικά. Και ετι μάλλον εκπλήσσεται σνναντών 
γεγονότα και πράξεις εύγενεΐς και νψηλόφρονας, διά τάς οποίας θα γ/σθά
νετο υπερηφάνειαν καί το Ιπποτικώτερον των εθνών. 'Ο ερως εξ ενός, 
τρωθείσα υπερηφάνεια εξ άλλου, αίσθημα έκδικήσεως καί ή Ιδέα τής απο
λύτου ελευθερίας, τής ελευθερίας εκείνης ή όποια δεν ανέχεται περιορι
σμούς νόμων καί ύπεροχάς προσώπων, Ιδού τα κυριώτερα αίτια τής λη
στείας.

’Εν πάση περιπτώσει ή ληστεία δεν θά διήρκει επί τόσα ετη, &ν οί 
εν τοϊς πράγμασι επολιτεύοντο άλλως απέναντι των δυστυχών, δσους μία 
στιγμή μοιραία ώθησε προς τα ορη. Άλλ’ έχομεν παραδείγματα πολιτικών 
ύποθαλπόντων ληστάς, καί παραδείγματα ληστών οι οποίοι έστηναν τά 
λημέρια των μέσα εις τσιφλίκια βουλευτών καί πανίσχυρων πολιτευομέ- 
νων. Κατά τούς χρόνους τής μεταπολιτεύσεως βλέπομεν τον πανίσχυρον 
Βούλγαρην προσκαλοϋντα τούς ληστάς, μεθ’ ών εύρίσκετο εις άμεσον συν- 
εννόησιν, νά είσβάλ \*λονν εις την πρωτεύουσαν, καί υπάρχει κάποια διά- 
δοσις πείθουσα δτι ό υπουργός τών ορεινών Σωτηρόπουλος συνελήφθη αι
χμάλωτος υπό ληστών, τούς όποιους άπέστειλαν εναντίον του πολιτικοί 
αντίπαλοι. 'Ο Νταβέλης, ό Λίγκος, ό Κίτσος είσήρχοντο καί εξήρχοντο 
άκωλύτως εις την πρωτεύουσαν χάρις εις την προστασίαν ισχυρών πολι- 
τευομένων. Αυτός ό στρατάρχης τής Ρούμελης Θοδωράκης Γρίβας δεν 
εδίστασε νά περιλάβη εις την στρατιάν, την οποίαν παρ ολίγον νά όδη- 
γήση κατά τής πρωτευούσης, ληστάς διαιτωμένους εις τά ορη τής ενάν- 
δρου Ακαρνανίας, χωρίς διά τούτο νά νομίση δτι ύπετιμάτο, έστω καί 
κατ’ ελάχιστον, ή άξια τών παλληκαριών του.

Βεβαίως μεταξύ τών εκατοντάδων ύπερηφάνων καί άτιθάσων άν- 
δρών, τούς οποίους κακώς εννοουμένη υπερηφάνεια καί αχαλίνωτος εγωι
σμός ώδήγησε προς τά ορη, υπήρξαν καί τινες από ενστίκτου κακούργοι, 
τούς όποιους ωπλισε με τό γιαταγάνι τού ληστοϋ ή επιθυμία τού εγκλή
ματος. Άλλ’ οί ολίγοι ούτοι είνε μία εξαίρεσις, ή οποία ούτε δίκαιον ούτε 
πρέπον είνε, νά βαρύνη την μεγάλην πλειονότητα τών άλλων ληστών, 
έκάατη πράξις τών οποίων, δσον τρομερά καί αν φαίνεται ευθύς εξ αρχής, 
εχει πάντοτε ελατήρια σχεδόν εύγενή...

Εις την ιστορίαν ταύτης τής ληστείας, την οποίαν γράφομεν επί τη βάσει 
καί επισήμων εγγράφων καί παραδόσεων καί διηγήσεων παθόντων ακό
μη, θά περιλάβωμεν τούς όνομαστοτέρους τών 'Ελλήνων ληστών, οί ό
ποιοι ενεφαν ίσθησαν επάνω εις τά ελληνικά βουνά από τού έτους 1840
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καί εντεύθεν. Βεβαίως δεν θέλομεν άσχοληθή ενδιατρίβοντες εις τάς λε
πτομέρειας τον βίου αυτών, άλλα θέλομεν ενδιατρίιρει εις τα κυριώτερα 
των κατορθωμάτων των, εκείνα δηλαδή διά των οποίων κατέστησαν όνο
μαστοί.

Τοιουτοτρόπως το βιβλίον τοΰτο θά είνε καί άφαντάστως τερπνόν 
καί τον σκοπόν διά τον όποιον γράφεται θά εξυπηρετεί, διότι τα επεισόδια, 
τά όποια θά άφηγηθώμεν θά είνε χαρακτηριστικά τόσον, ώστε δεν θά έχη 
ανάγκην τις δσον απαιτητικός καί αν είνε νά άνατρέξη εις άλλας πηγάς 
καί εις άλλα βοηθήματα, διά νά συμπληρώση τάς περί ληστείας μελετάς 
του.

3.
Μ. Άνδρουλή, Οι βασιλείς τοϋ βουνού και τού λόγγου. Ματωμένες σελίδες εγκλημά
των και έρωτος. Οι λησται τοϋ Δοςιιρά. Εκδότης: Δημήτριος Π. Δελης, 1 —οδός 
Μιλτιάδου— 1, έν Άθήναις [1925], σ. 3-4:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πόσοι λησται, Θεέ μου, εις τον τόπον μας, τά τελευταία έτη! 'Η ύπαι
θρος χώρα κατήντησε τό βασίλειόν των. Καί δι αυτό άκριβώς εδώσαμεν 
εις τό βιβλίον αυτό τον τίτλον «Οί Βασιλείς τον Βουνον καί τοϋ Λόγγου». 
Μέχρι προ ολίγου άκόμη, αί πόλεις μόνον δεν είχαν ληστάς. "Αν καί τελευ
ταίως εις τάς 5Αθήνας άνεκαλνφθησαν μερικοί. Αί έπαρχίαι, εκ τούτου, 
εστέναζον υπό την απεχθή τυραννίαν των. Ο Μπλαντέμης, ό ήρως τον 
Δοξαρά, ύπήρξεν ό θρασύτερος εξ όλων. Έσταμάτησε μίαν ολόκληρον 
αμαξοστοιχίαν, ετρομοκράτησε τους επιβάτας καί τους ελήστευσεν. Καί 
ο Καντάρας καί ό Παπαγεωργίου καί ό Γιαγκούλας ήσαν άπό τους πλέον 
αιμοχαρείς.

Οί άλλοι όμως; 'Η σωρεία των ληστάρχων καί ληστών, που σννελή- 
φθησαν ή παρεδόθησαν κατά τό παρελθόν θέρος; Καί πολλοί των οποίων 
ετυφεκίσθησαν ; Νά ήσαν άρά γε δλοι αυτοί λησται; Φύσεις εγκληματικοί 
πού τάς έμεθοϋσε τό αίμα; "Η νά ήσαν άνθρωποι που κάποια κακή μοίρα 
τους παρέσυρεν εις πράξεις που βέβαια τιμωρούνται υπό τοϋ ποινικού νό
μου, άλΧ ώς αιτίαν δεν έχουν τά κακοϋργα ένστικτα, τά όποια ώθοϋν 
προς τό αίμα, τον εγκληματίαν άνθρωπον;

Χάριν τής φυλής μας, παραδεχόμεθα τό δεύτερον. 'Η ελληνική Γή· 
τό ελληνικόν βουνον καί ό ελληνικός λόγγος δεν είναι δυνατόν νά εγέννη- 
σαν τέρατα εγκλήματος, δπως οί λησται πού συνελήφθησαν καί εφονεύ- 
θησαν ή ετυφεκίσθησαν κατά τήν τελευταίαν περίοδον.
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'Ο γράφων τάς γραμμάς ταύτας έτυχε να γνώρισεj πολλούς εξ αυτών. 
Ή δημοσιογραφική του ίδιο της τον έφερε μέχρι των άπατήτων λημεριών 
των ληστών. Καί κατόπιν πολλοί εξ αυτών, δταν συνελήφθησαν καί επρό- 
κειτο να τυφεκισΟοΰν, τοϋ έγραφαν και τοϋ ώμολόγησαν τα εγκλήματα 
των καί τους πόνους των. Και προς τιμήν τής φυλής μας, δύναται να βε
βαίωση δτι ό "Ελλην καί ληστής ών δεν ύπήρξεν έκφυλος εγκληματίας, 
γεννημένος εγκληματίας. Παρεσύρθη είς τήν ληστρικήν ζωήν. Πολλούς 
μία αγάπη, μία κακότυχη αγάπη, τούς έφερεν εις τον άσχημον δρόμον. 
Και δι αυτό άκριβώς ό "Ελλην ληστής, ακόμη καί «στο κλαρί» δταν εί
ναι, δεν λησμονεί δτι ύπήρξεν άλλοτε μέλος τής Κοινωνίας χρήσιμον. Και 
με πράξεις αγαθοεργούς, φροντίζει να συντείνη είς τήν σννέχισιν τής κα
νονικής τροχιάς τοϋ κοινωνικού βίου. Τιμωρεί τούς κακούς. Τιμωρεί δ 
ληστής, ό εκτός νόμου. Τιμωρεί ό ληστής, ο παρανομήσας. Τιμωρεί, σκλη- 
ρώς βεβαίως, καί «ληστρικά) δικαίω», διά να συνετίση δμως. Διά να φέρη 
είς τήν ευθείαν εκείνους πού εξέκλιναν αυτής. Αυτός έπαθεν καί δεν θέλει 
να πάθουν καί οι άλλοι. Δεν ζητεί να μεγαλώση τήν ίδικήν του κοινωνίαν. 
Πόσον τήν αηδιάζει αυτήν! Καί πόσον δεν εκλαψεν επάνω είς το λημέρι 
του είς τήν άνάμνησιν τής ήσυχης γωνιάς τής οικίας του; Μιά απέραντος 
νοσταλ.γία τον βασανίζει. Νοσταλγία δι δ,τι έχασε καί δι δ,τι δεν θά εύρη 
πλέον. Αυτόν τώρα τί τον περιμένει; cO θάνατος! Η άτιμος θάνατος!

Η Συγγραφεύς.





ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ

Ή οικογένεια Κων. Οικονόμου 
μέσα άπό την αλληλογραφία της (1821-1832)

Σκοπός της άνακοίνωσής μου είναι ή παρουσίαση καί μελέτη μιας 
σειράς έπιστολών, που άνταλλάσσει ό γνωστός λόγιος Κωνσταντίνος 
Οικονόμος (1780-1857) μέ πρόσωπα του στενού οικογενειακού του 
περιβάλλοντος στα χρόνια 1821-1832.1 Πρίν άρχίσω όμως, θεωρώ 
απαραίτητο νά υπενθυμίσω τή συμβολή του Κωνσταντίνου Δημαρά, 
στον όποιο είναι άφιερωμένο το Συμπόσιό μας, στην προαγωγή των 
ζητημάτων πού σχετίζονται μέ τήν έπιστολογραφία. Άναφέρομαι, κυ
ρίως, στο προδρομικό έ'ργο του Νεοελληνική ’Επιστολογραφία,1 2 μέ το 
όποιο μας πρόσφερε, έκτος άπό μιά υποδειγματική άνθολογία έπιστο
λών, καί μιά άπό τίς πρώτες συνθετικές προσεγγίσεις του νεοελληνικού 
επιστολικού λόγου, καθώς καί στήν ούσιαστική συμβολή του στή γνω
ριμία μας μέ τήν άλληλογραφία του Κοραή.

«’Έγγραφος λόγος παρόντος προς άπόντα», ή επιστολή προϋποθέτει 
τήν άπουσία του άλλου, τον χωρισμό- τό κενό πού δημιουργεί ή άπουσία 
έρχεται νά καλύψει ό επιστολικός λόγος.3 Σέ μεγάλο βαθμό ή έπιστολική 
έπικοινωνία τρέφεται καί άναπτύσσεται άπό τίς συνεχείς μετακινήσεις. 
'Όπως παρατηρεί ό Δημαρας, μιλώντας για τήν άκμή τού έπιστολικοΰ 
είδους στήν περίοδο τοϋ ελληνικού διαφωτισμού, ή άλληλογραφία «εκ
φράζει τήν κίνηση, τήν έπικοινωνία, τήν συναλλαγή’ καί ποτέ άλλοτε ό 
έλληνισμός δέν άναδεύθηκε, δέν άνακατώθηκε, δέν έμπορεύθηκε τόσο όσο

1. Οΐ έπιστολές αύτές περιλαμβάνονται στο ’Αρχείο των Οικονόμων, φώκ. 
XVIII Α'-Β', πού βρίσκεται στο Κέντρο Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελ
ληνισμού της ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Ετοιμάζονται γιά έκδοση στή σειρά τής ’Αλλη
λογραφίας τοϋ Κων. Οικονόμου, της όποιας έχει δημοσιευτεί ήδη ό πρώτος τόμος. 
Βλ. Κωνσταντίνος Οικονόμος ό εξ Οικονόμων, Άλληλογραφία, έπιμ. Κώστας Λάπ- 
πας - Ρόδη Σταμούλη, τ. Α', 1802-1817, ’Αθήνα 1989.

2. Νεοελληνική ’Επιστολογραφία, έπιμ. Κ. Θ. Δημαρας, ’Αθήνα, ’Αετός [Βα
σική Βιβλιοθήκη], 1955.

3. Κ. Θ. Δημαρας, ό.π., σ. θ', κβ'. Πβ. τήν πρόσφατη σημαντική μελέτη τοϋ 
Παν. Μουλλά, Ό λόγος τής απουσίας. Δοκίμιο γιά τήν έπιστολογραφία με σαράντα 
ανέκδοτα γράμματα τον Φώτου Πολίτη (1908-1910), ’Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, 1992, σ. 157, 158.
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αυτά τά πενήντα χρόνια».4 ’Έμποροι, λόγιοι, δάσκαλοι, μαθητές αφήνουν 
την πατρίδα τους γιά νά έγκατασταθοΰν προσωρινά ή μόνιμα σέ άλλους 
τόπους, μέσα καί έξω άπό τον έλληνικό χώρο, κινημένοι άπό επαγγελμα
τικούς καί άλλους λόγους, άλλά καί κάτω άπο το βάρος των συγκυριών. 
’Ανάλογα φαινόμενα, μέ διαφορετική κατά περιόδους ένταση, έχουμε βέ
βαια καί σέ άλλες προγενέστερες καί μεταγενέστερες εποχές. "Ολες αύτές 
οί μετακινήσεις καί οί άνάγκες έπικοινωνίας καί συναλλαγής πού συνεπά
γονται έχουν τροφοδοτήσει τά «γραμματοφυλάκιά» μας μέ ένα πλούσιο 
επιστολικό υλικό.

Το θέμα των μετακινήσεων μας φέρνει κατευθείαν στην περίπτωση 
των Οικονόμων καί ιδιαίτερα του Κωνσταντίνου, ή ζωή τού οποίου χαρα
κτηρίζεται πραγματικά άπο συνεχείς μετακινήσεις πού συμπαρασύρουν καί 
την οίκογένειά του.5 ’Αποφασιστικό ρόλο σ’ αύτές παίζουν οί συγκυρίες. 
Γεννημένος στην Τσαρίτσανη τής Θεσσαλίας, άναγκάζεται τό 1808, σέ 
ηλικία 28 ετών, νά φύγει άπό τήν πατρίδα του γιά τή Θεσσαλονίκη, επειδή 
κατηγορεΐται γιά συμμετοχή στό κίνημα τών Μπλαχαβαίων. "Ενα χρόνο 
μετά, τό 1809, θά κληθεί νά διδάξει μαζί μέ τόν Κων. Κούμα στό Φιλο
λογικό Γυμνάσιο τής Σμύρνης, οπού καί θά έγκατασταθεϊ γιά δέκα περί
που χρόνια. Στή Σμύρνη θά φτάσουν σέ λίγο καί τά άλλα μέλη τής οίκο- 
γένειάς του: ό άδελφός του Στέφανος, άπό τή Βιέννη, διπλωματούχος 
τής ’Ιατρικής, καί οί υπόλοιποι πού είχαν μείνει στήν Τσαρίτσανη: ή 
σύζυγός του Ελένη καί τά δυό παιδιά τους, ή ’Ανθή (Άνθία)6 καί ό Σο
φοκλής, ό μικρότερος άδελφός του ’Ιωάννης, ή μητέρα του Άνθία καί ό 
θειος του Δημήτριος. "Ολοι μαζί, μέ τόν Κωνσταντίνο Οικονόμο, οκτώ 
άτομα.

'Η οικογένεια Οικονόμου όμως δέν θά παραμείνει ένωμένη γιά πολύ 
στή Σμύρνη. Μεταξύ τού 1812 καί 1814 ό ’Ιωάννης θά φύγει γιά τή Βλαχία 
καί δέν θά συναντηθεί πάλι μέ τούς δικούς του. 'Η διάσπαση θά συνεχιστεί, 
μερικά χρόνια άργότερα, μέ τήν άναχώρηση τού Κων. Οικονόμου γιά τήν 
Κωνσταντινούπολη τό 1820 καί τή Ρωσία τό 1821. Αιτία τών μετακινή
σεων αύτών ήταν τό βίαιο κλείσιμο τού Φιλολογικού Γυμνασίου καί ή έ
κρηξη τής ’Επανάστασης, πού βρήκε τόν Οικονόμο στήν Κωνσταντινού
πολη. Πρόσφυγας στήν ’Οδησσό τό 1821, θά εγκατασταθεί λίγο άργό-

4. Κ. ©. Δημαρας, δ.π., σ. κγ'.
5. Γιά τά βιογραφικά τοϋ Οικονόμου πού μας ένδιαφέρουν έδώ βλ. Kcov. Οι

κονόμος, ’Αλληλογραφία, ο.π., Εισαγωγή.
6. Τό έπίσημο όνομά της είναι ’Ανθία. Χρησιμοποιώ όμως έδώ τον τύπο ’Αν

θή προς διάκριση άπό τή γιαγιά της ’Ανθία.
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τέρα στήν Πετρούπολη, δπου θά μείνει ως το 1832. Διαφορετικό δρόμο 
θά άκολουθήσουν οί δικοί του. Μέ τήν έκρηξη τής ’Επανάστασης θά φύ
γουν καί αύτοί άπό τη Σμύρνη γιά τα Κύθηρα, δπου θά μείνουν δύο χρό
νια (1821-1823), χωρίς τον Στέφανο, ό όποιος τούς άφησε προσωρινά 
καί πήγε στήν Τεργέστη. Θά ξαναβρεθοϋν μαζί έκεϊ το 1823 καί δύο χρό
νια αργότερα θά μετακομίσουν στη Βιέννη. Στη Βιέννη θά τούς συναντή
σει ό Κων. Οικονόμος το 1825 καί θά μείνει μαζί τους ώς το 1827. Θά ξα- 
ναγυρίσει στήν Πετρούπολη, αλλά ένα δραματικό γεγονός θά τον άναγκά- 
σει νά τερματίσει το 1832 τήν παραμονή του στή Ρωσία. Το γεγονός αυτό 
ήταν ό θάνατος άπο τήν επιδημία τής χολέρας το 1831 στή Βιέννη τής 
μητέρας του, του άδελφοϋ του Στέφανου καί τής συζύγου του. 'Ο θείος 
του είχε πεθάνει το 1830. Κάτω άπο τις συνθήκες αυτές ό Οικονόμος 
θά πάει το 1832 στή Βιέννη καί το 1834 θά άναχωρήσει μέ τά παιδιά 
του γιά τήν Ελλάδα.

Αύτό είναι το πλαίσιο μέσα στο όποιο έγγράφεται ή άλληλογραφία 
των Οικονόμων πού θά μέ άπασχολήσει. Οί άλλεπάλληλες μετακινήσεις, 
έγκαταστάσεις καί μετεγκαταστάσεις του Κωνσταντίνου καί των υπό
λοιπων μελών τής οίκογένειάς του δημιουργούν άνάμεσά τους ενα μεγάλο 
κενό, το όποιο έρχεται νά καλύψει ό επιστολικός λόγος.

Χρονικά, ή άλληλογραφία καλύπτει τό διάστημα κατά το όποιο ό 
Οικονόμος βρισκόταν στή Ρωσία καί οί υπόλοιποι στά Κύθηρα άρχικά 
καί κατόπιν στήν Τεργέστη καί τή Βιέννη. Πρόκειται γιά 247 επιστο
λές, άπό τις όποιες οί περισσότερες γράφονται στά χρόνια πού ή οικογέ
νεια τού Οικονόμου βρισκόταν στή Βιέννη. Φυσικά, οί έπιστολές αύτές 
άντιπροσωπεύουν τό σωζόμενο τμήμα τής άλληλογραφίας. Άπό πληρο
φορίες πού μάς δίνουν οί ’ίδιες οί έπιστολές φαίνεται δτι ό άριθμός τους 
ήταν πολύ μεγαλύτερος. Πολλές έπιστολές, ιδιαίτερα τού Κωνσταντί
νου Οικονόμου, χάθηκαν κάποια στιγμή ή πιθανώς δέν έφτασαν ποτέ 
στούς άποδέκτες τους. Οί άπώλειες αύτές έξηγοΰν, σέ μεγάλο βαθμό, 
καί τις δυσαναλογίες πού παρουσιάζονται στήν κατανομή τής άλληλο
γραφίας κατά άποστολεΐς. ’Από τις 247 έπιστολές 71 έχουν άποστο- 
λέα τόν Κωνσταντίνο Οικονόμο καί 173 τά άλλα μέλη τής οικογέ
νειας.7 ’Αποδέκτες τών έπιστολών τού Οικονόμου είναι πρωτίστως τά

7. Οί έπιστολές αύτές άποτελοϋν τμήμα τής οικογενειακής άλληλογραφίας τών 
Οικονόμων, ή όποια καλύπτει μια μακρά χρονική περίοδο (1804-1852). Για τή 
διευκόλυνση τοϋ αναγνώστη σημειώνω ότι ή άλληλογραφία είναι άριθμημένη κατά 
άποστολεΐς, ώς εξής. ’Αρ. 1-187: έπιστολές Κων. Οικονόμου προς διάφορα μέλη 
τής οικογένειας, άρ. 188-201: έπιστ. Άνθίας καί 'Ελένης πρός Κων. Οικονόμο,
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παιδιά του (51 επιστολές), στά όποια άλλοτε γράφει χωριστά καί άλλοτε 
καί στά δύο μαζί, καί ό αδελφός του Στέφανος (20). ’Από τίς επιστολές 
προς τον Οικονόμο τα 3/4 περίπου έ'χουν αποστολέα τον Στέφανο (120) 
καί οί υπόλοιπες τά παιδιά του, κυρίως, καί άλλα μέλη τής οικογένειας. 
Έκτος άπ’ αυτές, υπάρχουν δύο ακόμη επιστολές τής ’Ανθής προς τον 
Στέφανο άπό τά Κύθηρα. Ό μικρότερος αδελφός των Οικονόμων, ό 
’Ιωάννης, είναι σχεδόν απών άπο την αλληλογραφία καί γιατί πεθαίνει 
νωρίς, άλλά κυρίως γιατί οί σχέσεις του μέ την οΐκογένειά του είχαν 
τραυματιστεί σοβαρά άπο το 1818 ήδη. ’Αξίζει να σταθούμε λίγο στην 
περίπτωσή του.

’Ακολουθώντας διαφορετικό δρόμο άπο τά αδέλφια του, ό ’Ιωάννης 
άποκόβεται νωρίς άπο τό σπίτι του. ’Εγκατεστημένος, όπως είπαμε, στη 
Βλαχία, στεφανώνεται τό 1818 μιά φτωχή χήρα. Τό γεγονός αυτό 
προκάλεσε μεγάλη άναστάτωση στους δικούς του καί ιδιαίτερα στον Κων
σταντίνο καί τον Στέφανο, οί όποιοι θεώρησαν άναξιοπρεπή γιά τον ίδιο 
καί τήν οΐκογένειά τους έ'να τέτοιο γάμο. Σέ μιά δραματική επιστολή πού 
του άπευθύνουν καί οί δύο μαζί τον ’Ιούνιο του 1818,8 άμέσως μόλις μαθαί
νουν τό νέο, δέν βρίσκουν λόγια νά χαρακτηρίσουν τήν πράξη του: «ήθε- 
λον μυριάκις νά ήμην άποθαμμένος, πριν λάβω τήν άπο 28: άπριλίου πι- 
κράν επιστολήν σου», του γράφει ό Κωνσταντίνος. «'Η έπιστολή σου αυτή 
έγέμισε τήν καρδίαν μας άπό λύπην, τό πρόσωπόν μας άπο καταισχύνην, 
καί όλην τήν οικίαν άπό κατήφειαν καί στεναγμούς. Βαθυτέραν πληγήν 
δέν έμπόρεις άλλην παρά ταύτην νά έπιφέρης εις τής μητρός καί των άδελ- 
φών σου τήν καρδίαν. Μέ τήν κλεψιγαμίαν σου έ'σφαξας τούς συγγενείς 
σου ήθικώς. Ένεκρώθημεν πλέον καί ήμεϊς διά σέ καί σύ δι’ ήμας...». 
Συνεχίζοντας στο ίδιο ό ύφος ό Κωνσταντίνος τον κατηγορεί οτι μέ τήν 
πράξη του αύτή θυσιάζει τή νεότητα, τήν τιμή καί τήν εύτυχία του καί 
προσβάλλει τήν υπόληψη των άδελφών του, καί τον καλεί νά διορθώσει 
τό «τρομερόν» του αμάρτημα καί νά έπανέλθει ελεύθερος στούς κόλπους 
τής οικογένειας. Τρία χρόνια άργότερα, ό ’Ιωάννης θά καταταγεΐ, σύμφω-

άρ. 202-343: έπιστ. Στέφανου πρός Κων. Οικονόμο καί μία της ’Ανθής πρός τον 
Στέφανο, άρ. 344: έπιστ. ’Ιωάννη Οικονόμου πρός Στέφανο, άρ. 345-405: έπιστ. 
Σοφοκλή καί ’Ανθής πρός Κων. Οικονόμο, μία τής ’Ανθής πρός τον Στέφανο καί 
ορισμένες μεταξύ Σοφοκλή καί ’Ανθής. Στις παραπάνω ενότητες περιλαμβάνονται 
καί λίγες επιστολές πού δέν ανήκουν στην οικογενειακή άλληλογραφία των Οικο
νόμων, καθώς καί ορισμένα άλλα κείμενα.

8. 'Η έπιστολή βρίσκεται στό ’Αρχείο τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εται
ρείας τής 'Ελλάδος, ’Αρχείο Νικ. Σαριπόλου.
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να μέ μιά μεταγενέστερη μαρτυρία,9 στον 'Ιερό Λόχο καί θά πολεμήσει 
στο Δραγατσάνι, όπου θά τραυματιστεί καί θά πεθάνει λίγο αργότερα 
στο Βρασοβό. Μέ όλα αυτά ό Ιωάννης είχε απομακρυνθεί οριστικά άπό 
τούς δικούς του. 'Ο προσβλητικός γιά την κοινωνική υπόληψη της οικο
γένειας γάμος του, ή άνυπακοή του στούς μεγαλύτερους άδελφούς του καί 
ή «άστατη» ζωή του τον είχαν άποκλείσει άπο το οικογενειακό περιβάλ
λον. Στην αλληλογραφία δεν υπάρχει παρά μόνο μιά έπιστολή του πρός τον 
Στέφανο, τοϋ 1822 — λίγους μήνες πριν πεθάνει —, καί κάποιες σκόρπιες 
άναφορές σέ επιστολές των δικών του μέ έκφράσεις άνησυχίας γιά τήν τύ
χη του, ιδιαίτερα άπό τήν πλευρά τής μητέρας του. Γιά τά άδέλφια του, 
πάντως, φαίνεται ότι ό ’Ιωάννης δέν ήταν αποδεκτός στήν οικογένεια μέ 
τη σύζυγό του. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι δέν θά θελήσουν νά 
συναντηθούν μαζί του, παρότι ό ίδιος τό έπιδίωξε κάποια στιγμή.

'Η κατανομή των επιστολών κατά αποστολείς καί αποδέκτες, πού 
σημειώσαμε παραπάνω, δέν αποδίδει ακριβώς τήν πραγματικότητα καί 
τούτο γιατί ό άποστολέας ή ό άποδέκτης μιας έπιστολής δέν είναι πάντοτε 
ενα πρόσωπο. ’Έτσι, στις επιστολές τού Οικονόμου πρός τόν άδελφό του 
καί τά παιδιά του υπάρχουν συχνά, στό τέλος, σημειώματα σέ δεύτερο 
πρόσωπο καί πρός τά υπόλοιπα μέλη τής οικογένειας. Πρέπει νά φαντα
στούμε, δηλαδή, ότι οί έπιστολές του, άνεξάρτητα άπό τό πρόσωπο στό 
όποιο απευθύνονται, γνωστοποιούνται καί διαβάζονται, κατά τό μέρος 
τουλάχιστο πού τούς αφορά (υπάρχουν καί πράγματα πού δέν είναι ανα
κοινώσιμα σέ όλους), καί άπό τούς υπόλοιπους. Τά ΐδια άκριβώς ισχύουν 
καί γιά τις έπιστολές πού άπευθύνονται στον Κωνσταντίνο, όπου γράφουν 
συχνά περισσότερα άπό ενα πρόσωπα, ιδιαίτερα στά πρώτα χρόνια τής 
αλληλογραφίας. Ή πρακτική αύτή τής συλλογικής αλληλογραφίας, πέρα 
άπό τούς πρακτικούς λόγους πού εξυπηρετεί, υποδηλώνει άσφαλώς καί 
ενα στενό δεσμό άνάμεσα στά μέλη τής οικογένειας. "Ας σημειωθεί έπί- 
σης ότι πολλές άπό τις έπιστολές πρός τόν Οικονόμο φέρουν τήν ΐδια χρο
νολογία, πράγμα πού σημαίνει ότι γράφτηκαν καί στάλθηκαν μαζί.

Στήν αλληλογραφία τών Οικονόμων συναντάμε, όπως είναι φυσικό, 
πολλά άπό τά τυπολογικά στοιχεία πού προσιδιάζουν στις οικογενειακές 
αλληλογραφίες, όπως τά ξέρουμε καί άπό άλλα σχετικά κείμενα καί όπως 
έχουν κωδικοποιηθεΐ στά Έπιστολάρια.10 'Ο λόγος στό είδος αύτό είναι

9. Ή μαρτυρία είναι τοϋ Σοφοκλή Οικονόμου· περιέχεται σέ ένα σημείωμά του 
πού βρίσκεται στο ’Αρχείο τών Οικονόμων τοϋ Ελληνικού Λογοτεχνικοΰ καί 'Ιστο
ρικού ’Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.).

10. Παραπέμπω πρόχειρα στό Νέον Έπιστολάριον, Βενετία 1797, σ. 42, 43,
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συνήθως φυσικός καί άβίαστος, οί σκέψεις καί τά αισθήματα εκδηλώνον
ται μέ άμεσότερο καί συχνά έξομολογητικό τρόπο, χωρίς να λείπουν φυ
σικά καί οί άποσιωπήσεις. Ό τρόπος έκφοράς όμως του επιστολικού λό
γου διαφοροποιείται ανάλογα μέ τά πρόσωπα πού άλληλογραφοΰν: ή ιδιό
τητα καί το μορφωτικό έπίπεδο τού άποστολέα ή του αποδέκτη, ό βαθμός 
συγγένειας πού υπάρχει μεταξύ τους καί ή θέση τους στήν οικογενειακή 
ιεραρχία παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον όποιο έπιστέλλει 
κάθε μέλος τής οικογένειας. Με άλλα λόγια ό έπιστολικός λόγος ύπακούει 
σέ κάποιους κανόνες ιεραρχίας, πού άποτελοΰν άλλωστε ενα άπό τά κοινά 
γνωρίσματα κάθε είδους άλληλογραφίας. «Άπό την άρχική προσφώνηση 
ώς την τελική επιφώνηση, άπό τή χρήση τού γλωσσικού κώδικα ώς τον 
τρόπο τής γραφής, άκόμα καί ώς τήν επιλογή τού χαρτιού ή τού φακέλου, 
βρισκόμαστε στο βασίλειο τής ιεραρχίας, όπου έπικυρώνονται οί κατεστη
μένες κοινωνικές καί άλλες άποστάσεις, συγκεκριμενοποιούνται οί ίσχύ- 
ουσες μορφές έξουσίας καί έξισορροποΰνται οί λεκτικές μέ τις άνθρώπινες 
συμπεριφορές».* 11 Τά παραπάνω χαρακτηριστικά είναι έμφανή καί στήν 
οικογενειακή άλληλογραφία των Οικονόμων.

Πρέπει νά σημειώσουμε άπό τήν άρχή ότι ή οικογένεια Οικονόμου 
δέν είναι μιά τυπική έλληνική οικογένεια. 'Η παρουσία καί μόνο άνάμεσα 
στα μέλη της δύο διαπρεπών λογίων, τού Κωνσταντίνου καί τού Στέφα
νου, προσώπων μέ κοινωνικό κύρος καί καλή οικονομική κατάσταση, τήν 
τοποθετεί πάνω άπό τόν μέσο όρο τής έποχής. Γενικά έχουμε νά κάνουμε 
μέ μιά εύκατάστατη οικογένεια στήν οποία ή παιδεία έ'χει σημαντική θέ
ση. Στό έπίπεδο όμως των οικογενειακών σχέσεων καί συμπεριφορών δέν 
άπομακρύνεται πολύ άπό τόν τύπο τής μέσης παραδοσιακής οικογένειας, 
πράγμα πού προσδιορίζει σέ μεγάλο βαθμό καί τόν τύπο τής άλληλογρα
φίας μεταξύ τών μελών της.

Επικεφαλής τής οικογένειας είναι ό Κωνσταντίνος Οικονόμος, ό 
μεγαλύτερος γιός τού ιερέα καί οικονόμου τής Τσαρίτσανης Κυριακάκη. 
Μετά τόν θάνατο τού πατέρα του (1800) ό Κωνσταντίνος τόν διαδέχεται 
στό ιερατικό άξίωμα καί γίνεται άρχηγός τής οικογένειας, μέ τά δικαιώ
ματα καί τις εύθύνες πού συνεπάγεται ή θέση αυτή. Τόν ’ίδιο ρόλο διατη
ρεί καί στα επόμενα χρόνια, στή Σμύρνη καί τή Ρωσία. "Αν καί άπών

101-103. Βλ. επίσης τήν άνέκδοτη διδακτορική διατριβή τοϋ Μ. Μανούσακα, Con
tribution à l’étude de Γépistolographie nèoellénique. Thèse pour le Doctorat 
d’Université présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, Παρίσι 
1951, σ. 111.

11. Π. Μουλλας, δ.π., σ. 163.
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στη Ρωσία, είναι εκείνος πού αποφασίζει γιά τα περισσότερα ζητήματα 
τής οικογένειας καί άπολαμβάνει τον σεβασμό όλων. 'Η αυθεντία του δέν 
οφείλεται μόνο στην ιδιότητά του ως άρχηγοϋ τής οικογένειας, άλλα καί 
στο προσωπικό κύρος του καί στην κοινωνική καί οικονομική έπιφάνεια 
πού άποκτά στή Ρωσία, άπό τήν όποια επωφελείται ολόκληρη ή οικογέ
νεια του. Κληρικός τιμημένος μέ τον τίτλο του ιεροκήρυκα του πατριαρ
χείου καί λόγιος μέ αξιόλογο διδακτικό καί συγγραφικό έργο στή Σμύρνη, 
ό Οικονόμος βρίσκει μιά καλή υποδοχή στήν Πετρούπολη. Χάρη στή γνω
ριμία του μέ ρώσους άξιωματούχους καί στήν εύκολία του νά συνάπτει, 
όχι χωρίς συμβιβασμούς, χρήσιμες κοινωνικές σχέσεις, άποκτά σταθερές 
προσβάσεις στήν αύτοκρατορική αύλή καί εξασφαλίζει σειρά τιμητικών 
διακρίσεων καί προνομίων.

Μετά τον Οικονόμο έρχεται ό άδελφός του Στέφανος (1786-1831), 
λόγιος γιατρός, προστάτης καί κηδεμόνας τής οικογένειας κατά τή μακρά 
άπουσία του Κωνσταντίνου στή Ρωσία. 'Η προσφορά του αύτή άναγνωρί- 
ζεται άπο όλους καί ιδιαίτερα άπό τά παιδιά, πού τρέφουν μεγάλο σε
βασμό στόν «κλεινό» θειο τους. Άπό τά ύπόλοιπα μέλη τής οικογένειας 
πρώτη στήν ιεραρχία είναι ή γιαγιά (νενέ) Άνθία καί άκολουθοΰν ή σύ
ζυγος του Οικονόμου Ελένη καί τά δύο παιδιά τους, ή ’Ανθή καί ό Σοφο
κλής. Ξεχωριστή θέση κατέχει στήν οικογενειακή ιεραρχία ό θειος Δημή- 
τριος, αν καί ή παρουσία του στήν οικογένεια τήν έποχή αύτή είναι, λόγω 
ηλικίας, μάλλον περιθωριακή. Οί σχέσεις αύτές άποτυπώνονται καθαρά 
στήν άλληλογραφία τους.

Στις επιστολές του ό Οικονόμος άπευθύνεται στόν Στέφανο σχεδόν 
πάντα μέ τή συνηθισμένη προσφώνηση «Φίλτατε αυτάδελφε» καί σπανιό
τερα μέ άλλες οίκειότερες εκφράσεις. ’Αντίθετα ό Στέφανος χρησιμοποιεί 
κατά κανόνα τό «Σεβάσμιε αυτάδελφε», δηλωτικό βέβαια τής ιερατικής 
ιδιότητας τοϋ Κωνσταντίνου, άλλά καί του σεβασμού προς τόν μεγαλύτερο 
άδελφό. Στά γράμματά του ό Οικονόμος άναφέρεται κυρίως στή ζωή του 
στήν Πετρούπολη, στις συγγραφικές του άπασχολήσεις καί, μέ ιδιαίτερη 
έμφαση, στις τιμητικές διακρίσεις καί τήν κοινωνική καταξίωση πού άπο- 
λαμβάνει έκεϊ. Μέ φανερή ικανοποίηση καί περηφάνεια πληροφορεί τόν 
άδελφό του γιά τήν προσωπική γνωριμία του στά τέλη τού 1822 μέ τήν 
αύτοκράτειρα τής Ρωσίας καί τή βασίλισσα τής Γεωργίας12 καί γιά τήν 
άπονομή σ’ αυτόν αύτοκρατορικών διπλωμάτων γιά τά έργα πού δη
μοσιεύει στήν Πετρούπολη (τό Δοκίμων περί της πλησιεστάτης σνγγε-

12. Έπιστ. 6, 10 Νοεμ. 1822 καί 7, 2 Ίαν. 1823.
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νείας τής Σλαβωνο-Ρωσσικής γλώσσης προς την Ελληνικήν, 1828 καί το 
Περί τής γνήσιας προφοράς τής ελληνικής γλώσσης βιβλίον, 1830),13 τά 
οποία, συνοδεύονται άπο γενναίες οικονομικές χορηγίες.

Μέ τις γνωριμίες πού συνάπτει στη ρωσική πρωτεύουσα, ό Οικονό
μος φροντίζει για την έπέκταση των αύτοκρατορικών τιμών καί δωρεών 
καί στην οίκογένειά του. Μέ δικές του φροντίδες, ό άδελφός του Στέ
φανος ονομάζεται σύνεδρος του Αύτοκρατορικου Συλλόγου καί αποκτά 
ρωσική υπηκοότητα. «Πανευγενέστατε "Αρχών Μαγιόρε του Μεγάλου 
τής 'Ρωσσίας αύτοκράτορος !», τον προσφωνεί σέ γράμμα του, όταν τοϋ 
άναγγέλλει ότι τοϋ άπονεμήθηκε ό τίτλος τοϋ συνέδρου καί δεν παραλεί
πει νά τοϋ έξηγήσει ότι ό τίτλος αύτός ΐσοδυναμεΐ «μέ το πολεμικόν μα- 
γιόρος, όγδόην έπέχον τάξιν μεταξύ τών δεκατεσσάρων άξιωματικών της 
'Ρωσσίας βαθμών».14 Στο έξης ό τίτλος τοϋ συνέδρου θά συνοδεύει το Ο
νομα τοϋ Στέφανου στά γράμματα πού τοϋ στέλνει ό Οικονόμος. Μέ τις 
φροντίδες του έπίσης χορηγοΰνται δώρα καί οικονομικά βοηθήματα για 
σπουδές στά παιδιά του καί μιά καλή άποζημίωση στήν οικογένεια γιάτά 
κινητά καί ακίνητα πού έχασε στή Σμύρνη. Κάθε ευεργεσία καί τιμητική 
διάκριση αναγγέλλεται μέ περισσή αύταρέσκεια στούς οικείους του καί 
μέ έγκώμια στον αύτοκράτορα ’Αλέξανδρο, «τοϋ οποίου ή μεγαλόδωρος 
δεξιά μάς τρέφει καί μάς προστατεύει μεγαλοπρεπώς εις τήν ξενιτείαν, 
καί παρηγορεϊ τάς θλίψεις μας».15 ’Ανάλογα είναι καί τά έγκώμια τών δι
κών του, πού προκαλοΰνται συχνά άπο τον ΐδιο: «Κλίνετε μετ’ έμοΰ νυ- 
κτός καί ήμέρας το γόνυ προς τον Βασιλέα τών Βασιλέων, πάσα ή φιλτά- 
τη ήμών οικογένεια, δεόμενοι άεννάως ύπέρ τής πολυχρονιωτάτης ζωής 
τούτου τοϋ υπογραμμού τών Μοναρχών, τοϋ Τίτου τών Χριστιανών...».16

"Ολες αύτές οί ευεργεσίες όμως μπορεί νά ήταν καί μιά πρόκληση γιά 
το πλήθος τών φτωχών ομογενών προσφύγων. Τò ξέρει αύτό ό Ο ίκονόμος, γι’ 
αύτό δέν παραλείπει νά συσταίνει στούς δικούς του νά μήν τις κοινολογούν:

13. Βλ. έπιστ. 11, 31 Αύγ. 1829 καί 18 [1831], όπου ό Οικονόμος παραθέτει 
σε μετάφραση, στήν αρχή τών επιστολών του, τά σχετικά διπλώματα καί σχολιάζει: 
«καί ήδη ό αύτάδελφός σου είναι καί Καβαλάρος!» (έπιστ. 11). Τό ίδιο κάνει καί σέ 
μιά άλλη επιστολή του πρός τόν Στέφανο (άρ. 14, 16 Άπρ. 1830), όπου αντιγράφει 
καί πάλι, στήν άρχή, μιά έπιστολή πού έλαβε άπο τόν βασιλιά τής Πρωσίας (Φεβρ. 
1830), μέ τήν όποια τοϋ απονέμει παράσημο γιά τά συγγράμματά του πού έστειλε 
στήν Πρωσία, καί σχολιάζει δτι ή τιμή αυτή ανήκει «εις δλον τύ πολύπαθες έθνος 
μας».

14. Έπιστ. 8, 23 Αύγ. 1823.
15. "Ο.π.
16. Έπιστ. 10, 12 Μαίου 1825.
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«Το προς την Άνθίαν Αύτοκρατορικόν φιλοδώρημα, ας μην άκουσθή, 
διά να μην ύποκινώμεν των δυστυχούντων ομογενών τήν ζηλοτυπίαν».17 
Δύσκολο ήταν όμως νά μείνουν κρυφές οί αύτοκρατορικές ευεργεσίες, 
δπως δύσκολο επίσης ήταν νά μη μαθευτούν άπό τούς παλιούς φίλους του, 
του κοραϊκοϋ περιβάλλοντος, οί κοινωνικοί καί ιδεολογικοί συμβιβασμοί 
του στή Ρωσία. Άπό το 1823 κιόλας οί κοραϊστές θά τον κατηγορήσουν 
γιά μακιαβελισμό, ένώ ό Κοραής θά τον ονομάσει αργότερα «κόλακα των 
δυνατών» καί «άληθή μεγαλόδουλον».18

Οί άλλαγές στή ζωή καί τη συμπεριφορά τοϋ Οικονόμου θά εκφρα
στούν καί στο συμβολικό επίπεδο, μέ τήν προσθήκη στο βνομά του άπό το 
1828 ενός πομπώδους οικογενειακού τίτλου: «Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου 
τού έξ Οικονόμων γενεαλογουμένου».19 Μέ τήν προσθήκη αυτή ό Οικο
νόμος έμφανιζόταν ώς άπόγονος μιας οικογένειας μέ ιστορικό βάθος καί 
συνέχεια. Γιά τή συνέχεια αύτή θά μιλήσει λίγα χρόνια αργότερα ό ίδιος 
σέ ενα ύπόμνημα-παρακαταθήκη πού άφησε στα παιδιά του, μέ τίτλο: 
«Προς τά ΐδια τέκνα. Σύντομον υπόμνημα περί τής ήμετέρας οικογέ
νειας».20 Στο υπόμνημα αύτό ό Οικονόμος θά προσπαθήσει νά παρουσιά
σει, μέ βάση προφορικές παραδόσεις καί κάποιες «χαμένες» γραπτές πη
γές, τήν ιστορία τής οίκογένειάς του άπό τον 17ο αιώνα ώς το 1800. Μιά 
'ιστορία μέσα άπό τήν οποία άναδεικνύεται ή παλαιότητα καί ή κοινωνική 
επιφάνεια τής οίκογένειάς του, καθώς τά περισσότερα μέλη της εμφανί
ζονται νά έχουν το 'ιερατικό άξίωμα τού οικονόμου, μιά καλή παιδεία καί 
άξιόλογη κοινωνική δράση. "Ο,τι χρεαζόταν, δηλαδή, γιά νά φτιαχτεί μιά 
«παράδοση» πού νά δικαιολογεί προγονικούς τίτλους.

'Η άλληλογραφία τού Στέφανου μέ τον Οικονόμο είναι πιο τυπική. 
Προστάτης τής οικογένειας καί διαχειριστής τών ποικίλων ύποθέσεών της, 
ενημερώνει λεπτομερώς τον άδελφό του, μέ άγχος συχνά καί κάποτε μέ 
δυσφορία, γιά όλα τά θέματα πού άπασχολοΰν τον ίδιο καί την οικογένεια: 
γιά τήν περιουσία πού έχασαν ή άφησαν στή Σμύρνη καί βρίσκεται υπό 
συνεχή άπειλή, γιά τίς άπεγνωσμένες προσπάθειές του νά συγκεντρώσει 
τά χρήματα πού τούς χρωστούν σμυρναΐοι έμποροι, οί όποιοι έχουν χρεω-

17. Έπιστ. 9, 22 Σεπτ. 1824.
18. Βλ. Κων. Οικονόμος, 1Αλληλογραφία, ο.π., σ. μβ'.
19. Τον παραπάνω τίτλο χρησιμοποιεί ό Οικονόμος στά βιβλία του Δοκίμιον 

περί τής πληαιεστάτης συγγένειας τής Σλαβωνο-Ρωσσικής γλώσσης προς τήν ’Ελ
ληνικήν, Πετρούπολη 1828 καί Περί τής γνήσιας προφοράς τής ελληνικής γλώσσης 
βιβλίον, Πετρούπολη 1830.

20. Βλ. Κων. Οικονόμος, Άλληλογραφία, ό.π., σ. κ'.
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κοπήσει ή διασκορπιστεί λόγω τής ’Επανάστασης, γιά την άποστολή των 
χρημάτων του στη Ρωσία, όπου ό τόκος, όπως μαθαίνει, είναι μεγαλύτε
ρος. Τον ενημερώνει επίσης για την εκπαίδευση των παιδιών, πού είναι 
μιά άπο τις μόνιμες φροντίδες του, άλλά καί γιά την προοπτική «άποκα- 
τάστασης» τής άνιψιάς του ’Ανθής, γιά την όποια έχει βρει στη Βιέννη 
έναν νέο μορφωμένο, άπο καλή οικογένεια. Παράλληλα τον πληροφορεί 
συνεχώς γιά τήν κατάσταση γνωστών τους προσώπων, γιά τήν έξέλιξη 
τής ’Επανάστασης στήν Ελλάδα, μεταφέροντάς του τίς ειδήσεις πού φτά
νουν στήν Τεργέστη, καί γιά τούς έξαθλιωμένους έλληνες πρόσφυγες πού 
έχουν καταφύγει έκεϊ. 'Ένα μεγάλο μέρος τής αλληλογραφίας τους κα
λύπτουν, τέλος, τά φιλολογικά θέματα καί οί σχετικές συζητήσεις μέ τον 
αδελφό του, γιά τίς όποιες θά μιλήσουμε παρακάτω.

"Ενα άλλο θέμα πού άπασχολεϊ καί προβληματίζει τον Στέφανο εί
ναι ή μελλοντική τους εγκατάσταση. «Το χάος του μέλλοντος μέ τρομά
ζει», γράφει στον αδελφό του το 1821.21 Ή Τεργέστη δέν του αρέσει. 'Ο 
νους του βρίσκεται στή Σμύρνη, πού τή θυμάται μέ νοσταλγία καί θά ήθελε 
νά έπιστρέψουν όλοι έκεϊ όταν ήσυχάσουν τά πράγματα. Ξέρει όμως ότι 
γιά τον άδελφό του τουλάχιστο αυτό δέν είναι εύκολο: ό Επιτάφιος Λόγος 
του στον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε' (1821), μέ τίς οξείες άναφορές του 
στήν τουρκική τυραννία, τον καταδικάζει σέ «άειφυγία»- θά προτιμούσε, 
τού γράφει, νά ήταν μετριότερες «φράσεις τινές τού έπιταφίου».22 Γρήγο
ρα όμως ό Στέφανος άντιλαμβάνεται ότι ή επιστροφή στή Σμύρνη είναι 
έκ τών πραγμάτων αδύνατη, πράγμα πού τον αναγκάζει νά αναζητήσει 
άλλες προοπτικές. Ζητεί έπίμονα από τον άδελφό του νά φροντίσει νά τού 
χορηγηθεί ρωσική προστασία- όχι όμως, τού γράφει, εκείνη πού παίρνουν 
οί έμποροι: αύτό «δέν άνήκει εις τόν χαρακτήρα μας, καί ύπόκει- 
ται καί εις δόσιν ετήσιον»- προτιμάει ένα ψιλό τίτλο («τίτλον τινά ιατρού 
εις τι υπούργημα κοινόν»), μέ τον όποιο θά γίνει άξιωματοΰχος καί θά ά- 
ποκτήσει τή ρωσική υπηκοότητα, όπως καί έγινε.23 Θά ήσυχάσει όταν 
εγκατασταθεί μέ τήν οικογένεια τού αδελφού του στή Βιέννη. Γιά όλα τά 
ζητήματα πού τόν απασχολούν ζητάει καί περιμένει τή γνώμη τού Οικο
νόμου καί ενοχλείται άπο τίς καθυστερημένες άπαντήσεις του ή τή σι
ωπή του.

Μέσα σέ ένα διαφορετικό κλίμα κινείται ή άλληλογραφία τού Οικο
νόμου μέ τή μητέρα του, τή σύζυγό του καί τον θείο του. Κατ’ αρχήν πρέ

21. Έπιστ. 225, 16 Δεκ. 1821.
22. Έπιστ. 221, 6/18 Όκτ. 1821 καί 228, 3 Φεβρ. 1822.
23. Έπιστ. 251, 11 Μα’ίου 1823 καί 252, 16 Μαΐου 1823.
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πει νά σημειώσουμε δτι ό Οικονόμος δεν γράφει σχεδόν ποτέ χωριστά σέ 
κανέναν άπ’ αυτούς.24 Περιορίζεται σέ άπλά ολιγόλογα σημειώματα, σέ 
δεύτερο ή καί τρίτο πρόσωπο, πού προσθέτει συνήθως στο τέλος των επι
στολών του προς τον Στέφανο καί πού απευθύνονται σέ δλα τά μέλη της 
οικογένειας. Ή σειρά μέ την οποία τούς γράφει είναι αύστηρά ίεραρχική: 
πρώτα άπευθύνεται στη μητέρα του (60 ετών περίπου το 1821), κατόπιν 
στη σύζυγό του (33 έτών) καί τον θειο του Δημήτριο (64 ετών) ή άντί- 
στροφα καί ύστερα στά παιδιά. 'Η πρωτοκαθεδρία τής μητέρας άπέ- 
ναντι στη σύζυγο είναι άπόλυτη. Τά σημειώματα σ’ αύτην είναι εκτενέ
στερα άπο εκείνα προς τή σύζυγό του, πιο συναισθηματικά καί σέ άμεσό- 
τερο λόγο. Το περιεχόμενό τους δμως είναι μάλλον τυπικό. Τής γράφει γιά 
τήν καθημερινή ζωή του στην Πετρούπολη, ζητάει πληροφορίες γιά τή 
ζωή τής οικογένειας καί ιδιαίτερα τών παιδιών, πού θέλει νά μαθαίνει γιά 
τήν πρόοδό τους, καθησυχάζει τις άνησυχίες της γιά τήν υγεία του, άστει- 
εύεται καί σατιρίζει γνωστά πρόσωπα του περιβάλλοντος τους στή Βιέν
νη.25 26 Γενικά, δ,τι έ'χει νά πει το λέει στή μητέρα του. ’Αντίθετα τά ση
μειώματα προς τή σύζυγό του είναι σύντομα, ό λόγος του τυπικός καί 
συγκρατημένος: «Φιλτάτη σύζυγε σέ κατασπάζομαι, καί σέ εύχαριστώ 
διότι μ’ έγραψες, δοξάζων τον Κύριον δτι υγιαίνεις»,28 καί άλλου: «Κατα
φιλώ καί σέ φιλτάτη σύζυγε, καί σέ κατασπάζομαι ύπερήδιστα, λέγων τά 
αύτά καί προς εσέ δσα καί προς τήν σεβαστήν μητέρα».27 Σέ λίγες περι
πτώσεις ό λόγος του γίνεται αμεσότερος.

24. Σέ μία μόνο περίπτωση γράφει ένα κοινό γράμμα στή μητέρα, τη σύζυγο 
καί τον θείο του (έπιστ. 187, άχρον.), ένώ σέ μιά άλλη γράφει στή σύζυγο καί τά 
παιδιά του, άμέσως μόλις μαθαίνει τον θάνατο τής μητέρας του καί τοϋ άδελφοϋ του 
Στέφανου (έπιστ. 47, 2 Όκτ. 1831).

25. Σέ ένα σημείωμα προς τή μητέρα του ρωτάει γιά τις κοινωνικές συνανα
στροφές τους στή Βιέννη καί σατιρίζει σέ ένα λόγο άμεσο καί χυμώδη πού παραπέμπει 
στον Φιλάργνρό του (1816) διάφορα πρόσωπα: «Τί κάμνει ή πτωχή Πηλάλαινα; 
παίζει κάποτε ή θυγάτηρ της το κλειδοκύμβαλου τής ’Ανθής μας; ή το έπήρε (καθώς 
νομίζω) ό Δουδούμαρος; τούλάχιστον κάποτε τραγφδεΐ; παρευρίσκεται καί ό γερο- 
ποϋρνος, ό Σκούφας, νά τήν κυττάζη μέ το εν ομμάτιον στραβά, σηκόνων καί τό έν 
όφρύδιον, καί άλλοτε καί τά δύω τά σκουρνά, καί γριλόνων τά όμμάτια ωσάν το κου- 
φόγρουνον; χραπαλίζει κφποτε σουφρόνων τήν μύτην, όταν μέλλη νά πτύση, ωσάν το 
γομάριον δταν έτοιμάζηται νά ’γκαρίση ; ή πλέον δέν έρχεται νά σάς βλέπη; "Οσον δέ 
διά τόν καλόν μας Στάϊκον δέν άμφιβάλλω δτι σάς επισκέπτεται" κόκκινος καί νεαρός 
τό άζάρωτόν του μάγουλου, άσπρος το μουστάκων ώς αν τά άνθη τής μυρτιάς, κοντός 
καί στιβαρός ώς ή φραγγομηλέα...» (έπιστ. 42, 20 Φεβρ. 1831).

26. Έπιστ. 11, 31 Αύγ. 1829.
27. Έπιστ. 38, 21 Σεπτ. 1829.
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"Ας δούμε όμως καί τά γράμματα των δύο γυναικών. ’Από τήν αλ
ληλογραφία τους μέ τον Κωνσταντίνο σώζονται 10 σύντομα σημειώματα 
τους, πού περιέχονται σέ επιστολές άλλων μελών της οικογένειας (1824- 
1830), καί 14 αύτοτελεΐς επιστολές τους σε χωριστό χαρτί (1828-1831). 
Πρέπει νά σημειώσουμε έδώ δτι οί γραμματικές γνώσεις τών γυναικών 
είναι στοιχειώδεις. Φαίνεται δτι άπό τήν έποχή τουλάχιστο τής Σμύρνης 
έχουν μάθει μέ τη βοήθεια του Κωνσταντίνου καί του Στέφανου νά γρά
φουν. Καί οί δύο γυναίκες γράφουν σχεδόν πάντα μαζί, άλλά ίεραρχικά: 
πρώτα ή μητέρα καί κατόπιν ή σύζυγος. 'Η γραφή στά πρώτα σημειώ
ματα είναι αδέξια, άνορθόγραφη καί χωρίς τόνους, στο θεσσαλικύ γλωσ
σικό ιδίωμα. Ό λόγος τους, έξαιρετικά λακωνικός, διαφοροποιείται μόνο 
στον τρόπο μέ τον όποιο άπευθύνεται ή κάθε μία στον Κωνσταντίνο: ή 
μητέρα στον ένικύ τον εύχεται, ή σύζυγος στον πληθυντικό τον προσκυνά, 
«κη ηγο η μητιρ σου ευχομε να σε ιδο ουγλιγουρα του πηδιμ [ό Στέφανος] 
ηδο δε μπουρη να δουλεψι κη μη το στινουχορις κη ησους πάλη γηνη η λο- 
γου σας. κη ηγο ι σηνβια σας προσκηνο κη παρακαλό τουν θηο να αντα- 
μουθομη γηρη κη καλα», του γράφουν οί δύο γυναίκες άπο τήν Τερ
γέστη το 1824.28 Σέ ένα λίγο προγενέστερο επιστολικό τους σημείω
μα ό λόγος είναι κάπως «καθαρότερος»: «και εγο η μητηρ σου σε ευ
χομε και η παναγία να μας ανταμοσι με το καλό, κε ηγο η συζιγος σας 
προσκινυο κε των υψηστο παρακαλο δια τιν ηγηα σασ κε καλές αντα- 
μοσης».29

’Από το 1827, πού έχουν εγκατασταθεί ήδη στή Βιέννη, ό τύπος τών 
έπιστολών τους άλλάζει. Ό γραφικός χαρακτήρας άρχίζει νά γίνεται ομα
λότερος, το κείμενο μεγαλύτερο σέ έκταση, πιο όρθογραφημένο καί μέ άρ- 
κετά λόγια στοιχεία, αν καί ό Στέφανος τις παρουσιάζει, πειρακτικά, νά 
«κονδυλιάζουν» καί νά «καππακίζουν» άκόμη.30 Οί άλλαγές αύτές επι
τυγχάνονται άσφαλώς μέ τή βοήθεια τών παιδιών, τά όποια αναλαμβάνουν 
νά μάθουν τις γυναίκες νά γράφουν καί νά εκφράζονται σέ καλά ελληνικά. 
«Εις τό ιδιόχειρόν σου, Έλενίτσα, δέν είχες πολλαϊς άνορθογραφίαις, καί 
το γράψιμόν σου είναι στρωμένον όπωσοΰν. φαίνεται δτι καθ’ ήμέραν γυ
μνάζεσαι καί γράφεις άπο πεντέξη λόγια- ή δέ κόρη τά διορθώνει, ή ό υίό- 
κας μας, τό κουτλίδιον», γράφει ό Οικονόμος στή σύζυγό του.31 'Η πρόο
δος τών γυναικών στο γράψιμο είναι ένδεικτική της θέλησης καί τής αφι-

28. Έπιστ. 353, 23 Όκτ. 1824.
29. Έπιστ. 261, 3 Φεβρ. 1824.
30. Έπιστ. 338, [21 Μαΐου 1830].
31. Έπιστ. 187, άχρον., πβ. 23, 25 Ίουλ. 1827.
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λοτιμίας» τους νά μειώσουν το χάσμα πού τ'ις χωρίζει άπύ τά άλλα «μορ
φωμένα» μέλη της οικογένειας, δπως το έπιθυμοΰσαν άλλωστε καί έκεϊ- 
να. Παράλληλα δείχνει καί μια τάση προσαρμογής στίς απαιτήσεις του 
άστικοΰ περιβάλλοντος τής Βιέννης.

Πραγματικά άπο τήν εγκατάσταση τής οικογένειας στη Βιέννη τά 
πράγματα άλλάζουν σημαντικά. Χάρη στα έμβάσματα άπο τη Ρωσία, ή 
ζωή των Οικονόμων γίνεται πιο άνετη. Καλλιεργούν κοινωνικές σχέσεις 
μέ πλούσιες οικογένειες Ελλήνων τής Βιέννης. Τά καλοκαίρια πηγαίνουν 
στην έξοχή. Στίς γιορτές καλούν φίλους ·—'Έλληνες άλλα καί ξένους— καί 
διασκεδάζουν μέ χορό καί τραγούδια.32 Στο σπίτι υπάρχει κλειδοκύμβαλο 
γιά τήν ’Ανθή.33 Συνηθισμένη απασχόληση των γυναικών καί των παιδιών 
είναι το παίξιμο χαρτιών. Γενικά ή οικογένεια Οικονόμου μοιάζει νά προ
σαρμόζεται στίς αστικές συνήθειες τής Βιέννης. 'Η προσαρμογή είναι βέ
βαια πιο εύκολη γιά τον Στέφανο καί τά παιδιά, παρά γιά τή μητέρα καί 
τή σύζυγο τού Οικονόμου, οί όποιες θυμούνται μέ κάθε ευκαιρία τήν πα
τρίδα. Κάνουν καί αυτές πάντως φιλότιμες προσπάθειες νά μήν υστε
ρούν άπο τούς υπόλοιπους καί προσβάλλουν το κοινωνικό κύρος τής 
οικογένειας.

Μέ τήν άνεση πού αποκτούν στο γράψιμο γράφουν τώρα στον Οικο
νόμο οχι μόνο απλά σημειώματα στο τέλος τών έπιστολών τών άλλων, 
άλλά καί δικά τους ξεχωριστά γράμματα, πού συνοδεύονται καμιά φορά 
άπύ γράμματα τών παιδιών. ’Ενδιαφέρον στοιχείο τής αλληλογραφίας τους 
είναι δτι καί οί δύο γυναίκες άπευθύνονται τώρα στον Οικονόμο στον πλη
θυντικό. Διατηρείται δμως πάντα ή μεταξύ τους ιεραρχία.'Η μητέρα άπο- 
καλεΐ συνήθως τον Κωνσταντίνο «υιέ μου οικονόμε» ή καί «φίλτατε υιέ». 
'Η σύζυγος απευθύνεται σ’ αυτόν μέ το «Οικονόμε», συνοδευόμενο σχεδόν 
πάντα άπύ το «σάς προσκυνώ». Μία μόνο φορά γράφει «πολυπόθητε σύ
ζυγε». Γενικά πάντως το ύφος της είναι συγκρατημένο καί τά αίσθήματά 
της έπιμελώς καλυμμένα. Οί επιστολές τους δέν έχουν ούτε τόπο, ούτε 
χρόνο καί σπάνια ύπογράφονται: τελειώνουν μέ το «ή μήτηρ σας», «ή σύ
ζυγός σας». Μία μόνο φορά ή μητέρα βάζει χρονολογία καί τήν άκολουθεϊ 
ή σύζυγος. 'Ο χρόνος υποδηλώνεται γενικά άπύ τις άναφορές πού ύπάρ- 
χουν μέσα στίς έπιστολές σέ γιορτές, στίς καιρικές συνθήκες, στίς έποχές 
τού έτους. Οί έπιστολές, αρκετά σύντομες (μεγαλύτερες πάντως τής μη

32. «έπεράσαμεν τήν άποκρέαν πολλά καλά έτραγουδήσαμεν μετά τής κυρίας 
είρηνούλας τά τής πατρίδος μας τραγούδια...», γράφει στον Οικονόμο ή μητέρα του 
(έπιστ. 190, άχρον.).

33. Έπιστ. 42, 20 Φεβρ. 1831.
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τέρας άπό εκείνες της συζύγου), επαναλαμβάνουν ή μία τήν άλλη. "Ο,τι 
γράφει ή μητέρα πού προηγείται, σχεδόν το έπαναλαμβάνει ή σύζυγος με 
συνοπτικότερο τρόπο. Οί επιστολές γράφονται συνήθως μέ τήν ευκαιρία 
κάποιας γιορτής: του άγιου Κωνσταντίνου, του πάσχα, των άπόκρεω. 
Πρώτα έρχονται οί καθιερωμένες ευχές καί άκολουθεί σταθερά καί έπα- 
ναλαμβανόμενα ή έκφραση τής νοσταλγίας τους γιά τον Κωνσταντίνο, τής 
άνησυχίας τους γιά τήν υγεία του, τής προσδοκίας πού τούς καλλιεργεί 
ότι γρήγορα θά συναντηθούν, πράγμα πού άργεΐ να γίνει. Το αίσθημα τής 
νοσταλγίας έκφράζεται καί μεταφορικά, μέ άναφορές στήν άφθονία των 
φρούτων πού υπάρχουν στή Βιέννη, άλλά πού (κρίμα !) δέν είναι καί αυ
τός έκεϊ γιά να τα φάνε μαζί.34 Αυτά μόνο, μαζί μέ κάποια επίκαιρα νέα 
άπό το σπίτι ή το περιβάλλον τους. Τά άλλα δέν είναι τής δικής τους αρ
μοδιότητας. Πιο σύντομα άκόμη είναι τά σημειώματα τού θείου τού Οικο
νόμου, Δημητρίου, ό όποιος τού γράφει μαζί μέ τις δύο γυναίκες ή σέ επι
στολές άλλων. Τά σημειώματάτου, γραμμένα συχνά στο άριστερύ περιθώ
ριο, κάθετα, περιορίζονται σέ άπλά χαιρετίσματα ή λίγες τυπικές λέξεις.

Διαφορετικός είναι ό τύπος τής άλληλογραφίας τού Οικονόμου μέ τά 
παιδιά του, τήν ’Ανθή καί τον Σοφοκλή (17 καί 13 ετών περίπου, άντί- 
στοιχα, το 1821). Άπό τή «σοβαρή» επιστολογραφία του μέ τον Στέφα
νο περνάμε τώρα σέ ένα είδος έπιστολογραφίας μέ έντονα συναισθηματικά 
στοιχεία: στοργή, τρυφερότητα, νοσταλγία- στοιχεία πού προσιδιάζουν 
έτσι κι αλλιώς στήν αλληλογραφία τών γονιών μέ τά παιδιά τους. 'Η συ
ναισθηματική αυτή σχέση κρύβεται συνήθως πίσω άπό τυπικές ή εξεζη
τημένες προσφωνήσεις, όπως «φίλτατα τέκνα», «φιλτάτη δυάς», «κόρη 
μου καί κούρε μου». Δέν λείπουν όμως άπό τις επιστολές καί άλλες άπλές 
καί οίκειότερες εκφράσεις, αν καί χρησιμοποιούνται σπανιότερα, όπως 
«καλά μου παιδία», «χρυσά μου παιδία», «αγόρι μου». ’Ιδιαίτερα τρυ
φερός είναι ό Οικονόμος στις επιστολές προς τήν κόρη του, όπου εξαντλεί 
παίζοντας καί χαριτολογώντας τά υποκοριστικά τού ονόματος της: ’Ανθώ, 
’Ανθούσα, Άνθύλλιον, Άνθύλη, Άνθουλάκι.

Τά παιδιά, άπό τήν άλλη μεριά, γράφουν στον πατέρα μέ άπόλυτο 
σεβασμό. ’Αρχίζουν τις έπιστολές τους συνήθως μέ τήν προσφώνηση «Σε
βαστέ Πάτερ» καί σπανιότερα «Φιλοστοργώτατε πάτερ» καί τελειώνουν 
μέ το «ό ταπεινός (ή ευπειθής) υιός (ή θυγάτηρ) Σας» καί άλλα παρόμοια. * 38

34. Έπιστ. 192, 20 Μαΐου 1830 καί 201, άχρον. Το ίδιο μοτίβο χρησιμοποιεί 
καί ό Οικονόμος στα σημειώματα καί τις έπιστολές του προς τή μητέρα του (έπιστ.
38, 21 Σεπτ. 1829) καί τά παιδιά του (βλ. εδώ, σ. 407).
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'Υπάρχουν δμως άνάμεσά τους καί κάποιες διαφοροποιήσεις. Πιο τυπι
κός ό Σοφοκλής άπευθύνεται στον πατέρα του πάντα στον πληθυντικό, ενώ 
ή ’Ανθή, μέ την άνεση πού τής δίνει ϊσως ή αδυναμία του πατέρα της, στα 
πρώτα χρόνια (άπύ τά Κύθηρα) του γράφει στον ενικό ή άνακατεύει τον 
ενικό μέ τον πληθυντικό. Μέ το χρόνο δμως, άπύ την έγκατάσταση τής 
οικογένειας στην Τεργέστη, καθιερώνει καί εκείνη τον πληθυντικό καί ό 
λόγος της γίνεται πιο συγκρατημένος καί σοβαρός. Σημαντικό ρόλο στήν 
άλλαγή αυτή παίζει άσφαλώς ό Στέφανος, πού άναλαμβάνει στήν Τεργέ
στη τή διαπαιδαγώγηση τών άνιψιών του, άλλά καί οί άστικές συνήθειες 
του νέου περιβάλλοντος.

Στις έπιστολές προς τά παιδιά του ό Οικονόμος μοιάζει νά άπελευ- 
θερώνεται άπό τις συμβατικότητες του επιστολικού λόγου. Γράφει σέ 
γλώσσα άπλή, μέ χάρη καί χιούμορ, για πράγματα κοινά, καθημερινά, 
έξοβελισμένα άπύ τή συνηθισμένη άλληλογραφία του. Το ’ίδιο ζητάει νά 
κάνουν καί τά παιδιά του: νά τού γράφουν απλά καί φυσικά δ,τι σκέπτον
ται καί αισθάνονται καί νά μή διστάζουν νά διανθίζουν τις έπιστολές τους μέ 
άστεϊα.35 Τούς μιλάει γιά τήν καθημερινή ζωή του στήν Πετρούπολη καί 
θέλει νά γνωρίζει μέ κάθε λεπτομέρεια τήν προσωπική ζωή καί τις συνή
θειές τους: «δταν τσουγκρίζης τά κόκκινα αυγά μέ τήν Άνθήν ή μέ τήν 
μεγάλην μητέρα, ή μέ τήν γεννήτριαν, ή μέ τον θειον, ή μέ τον φίλον Βοΰ- 
ρον», γράφει στον Σοφοκλή το 1828, «τσούγκριζε καί άπύ μέρους μου. 
Τρώγε καί τήν ίδικήν μου μερίδα τού Βακλαβά, καί παντός είδους γλυ- 
κάσματος. καί έ'πειτα χόρευε όμοΰ μέ τήν Άνθήν διά νά χωνεύσης. τρίβε 
δέ καί τούς όδόντας καθ’ ήμέραν μέ τήν οποίαν σας έγραψα σκόνιν, διά νά 
μή γίνης φαφούτης άπύ εΐκοσιν έτών».36 Βασικό μοτίβο καί έδώ είναι ή 
νοσταλγία, ιδιαίτερα γιά τήν κόρη του, τήν οποία εύχεται νά δει «ύγιαί- 
νουσαν, εύτραφή, ροδόχρουν, φερωνύμως ανθούσαν καί άκμάζουσαν...».37 38 
Ή νοσταλγία του εκφράζεται κάποτε καί μέ τή χρήση στίχων άπύ δη
μοτικά τραγούδια: «Έκβ’ άπ’ το παραθύρι κ’ ίδέ ς’ τον ουρανόν / Πώς παί
ζει το φεγγάρι μέ τον αυγερινόν».38 Φεγγάρι καί αυγερινός είναι βέβαια 
τά δυο παιδιά του, πού θέλει νά τά φαντάζεται εύτυχισμένα. Μιλώντας πάλι 
γιά τά φρούτα πού τρώγει στήν Πετρούπολη, παραπονιέται δτι τά τρώ
γει άλλά δέν τον «σαρκόνουν», γιατί δέν τά τρώγει μαζί τους.39

35. Έπιστ. 35, 20 Μαρτ. 1829 καί 34, 28 Νοεμ. 1828.
36. Έπιστ. 26, 16 Μαρτ. 1828.
37. Έπιστ. 23, 25 Ίουλ. 1827.
38. Έπιστ. 35, 20 Μαρτ. 1829.
39. Έπιστ. 22, 25 Ίουλ. 1827.



408 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ

'Ο συγκινησιακός αυτός τόνος δμως διαπλέκεται μέ μια έντονα κη- 
δεμονευτική διάθεση, πού είναι εμφανής στις συνεχείς νουθεσίες προς τά 
παιδιά καί στην αδιάλειπτη φροντίδα του γιά την άγωγή καί την έκπαίδευ- 
σή τους. ’Άν καί υπεύθυνος γιά τη μόρφωσή τους είναι ό Στέφανος, τίς 
κατευθυντήριες γραμμές χαράσσει ό πατέρας, ό όποιος παρακολουθεί σχο
λαστικά τήν πρόοδό τους. 'Η παιδεία πού επιθυμεί ό Οικονόμος γιά τά 
παιδιά του είναι έκείνη πού ταιριάζει σέ παιδιά τής αστικής τάξης, άλλά 
καί στήν οικογενειακή τους παράδοση. Πρώτα έρχονται τά κλασικά γράμ
ματα, άρχαια έλληνικά καί λατινικά, καί άκολουθοϋν οί ξένες γλώσσες 
(ιταλικά, γαλλικά καί γερμανικά), ή μουσική καί ή ζωγραφική. Παράλ
ληλα, ή ’Ανθή πρέπει νά μάθει καί τίς οικιακές εργασίες (μαγειρική, αρ
τοποιία), άναγκαϊες «εις τήν αγαθήν οικοδέσποιναν προς οικονομίαν τής 
οικίας της»,40 ενώ ό Σοφοκλής πρέπει νά σπουδάσει επιστήμες.

Καί τά δύο παιδιά, καί ιδιαίτερα ό Σοφοκλής, βρίσκονται κάτω άπύ 
τή συνεχή παρακολούθηση του πατέρα τους, ό όποιος δέν χάνει ευκαιρία 
νά τά νουθετεί, νά τά ψέγει ή νά τά επαινεί. ’Ανησυχεί καί επιπλήττει τον 
Σοφοκλή πού, καθώς τον πληροφορούν, δέν παίρνει καί πολύ τά γράμματα, 
είναι «οκνηρός», άμελής καί ανορθόγραφος καί δέν προοδεύει δσο θά ήθελε 
ό πατέρας του: «Είς τήν ήλικίαν του έ'πρεπε νά γράφη κάλλιστα Έλληνικά 
καί τώρα νά σπουδάζη έπιστήμας καί τά Γαλλικά καί Γερμανικά», γρά
φει το 1822, δταν ό Σοφοκλής ήταν 14 ετών.41 Οί επιπλήξεις καί οί νου
θεσίες τού τιατέρα θά πειθαναγκάσουν τον Σοφοκλή νά γίνει έργατικότε- 
ρος: «έπιμελοΰμαι δέ καί έγώ τά μαθήματά μου διότι έκατάλαβα κάλλιστα 
πόσον άναγκαΐον είναι το ίερύν τής παιδείας χρήμα», τού γράφει το 1823.42 
’Ιδιαίτερα περήφανος αισθάνεται δμως ό Οικονόμος άργότερα, δταν ό Σο
φοκλής τού στέλνει ενα ποιητικό του σχεδίασμα σέ άρχαΐζουσα γλώσσα,43 
δπως καί δταν ολοκληρώνει τίς πανεπιστημιακές σπουδές του: «Φίλτατε 
υίέ νεόστεπτε Δόκτωρ τής ’Ιατρικής», τον προσφωνεί μέ φανερή ικανοποίη
ση το 1833, δταν άνακηρύσσεται διδάκτορας.44 Συνεχίζει δμως πάντα νά 
έχει μεγάλες άπαιτήσεις άπ’ αυτόν, νά τον διορθώνει καί νά τον συμβου
λεύει. Τήν ί'δια περηφάνεια νιώθει καί γιά τήν κόρη του πού είναι μελε
τηρή καί λογία καί κάνει προόδους στή ζωγραφική, δπως φανερώνουν τά 
σκίτσα πού τού στέλνει. ’Επιθυμία τού Οικονόμου είναι νά άποκτήσουν

40. Έπιστ. 32, 7 Σεπτ. 1828.
41. Έπιστ. 6, 10 Νοεμ. 1822.
42. Έπιστ. 351, 11 Ίουλ. [1823].
43. Έπιστ. 29, 19 Ίουν. 1828.
44. Έπιστ. 86, 14 Ίουν. 1833.
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τά παιδιά του μιά εύρεία φιλολογική μόρφωση καί προς αυτή τήν κατεύ
θυνση προσπαθεί επίμονα νά στρέψει το ένδιαφέρον τους. Τά συγγράμ- 
ματά του πού τούς στέλνει ή άλλες δήθεν τυχαίες αφορμές τοϋ δίνουν τήν 
ευκαιρία νά συζητήσει μαζί τους ποικίλα γλωσσικά, γραμματικά, ετυμο
λογικά ζητήματα καί νά υποκινήσει το ένδιαφέρον τους γιά τήν έλληνική 
φιλολογία.

Γράμματα λοιπόν καί σπουδές είναι τό πρώτο πράγμα πού θέλει ό 
Οικονόμος. ’Όχι δμως μόνο αύτά. Παράλληλα πρέπει νά μένει καιρός στά 
παιδιά καί γιά διασκεδάσεις: γιά περιπάτους, γιά χορό, γιά παίξιμο χαρ
τιών μέ τή γιαγιά καί τή μητέρα.45 «Άνάγκαζέ τα, Νενέκα, καί νά περι- 
διαβάζωσι, καί νά παίζωσι, καί νά χορεύωσι, νά μή κάθωνται πάντα σκυμ
μένα ’στό βιβλίον, καθώς κάμνει ό Σοφοκλής, καί σκοτίζωνται, καί κου- 
ράζηται ό νους των καί δέν εννοεί τίποτε, καί βλάπτωσι καί τήν υγείαν 
των», γράφει στή μητέρα του ό Οικονόμος.46 Τά ΐδια καί στήν κόρη του: 
«Μή κόπους, κόρη μου, ύπερμέτρους καί ικανούς νά βλάψωσι καί σώμα 
καί πνεύμα [...] Ευθύμει, χόρευε, έκβαινε καθ’ ήμέραν μετά τής έμής μη- 
τρός καί της σής είς τόν περίπατον». Δέν φαίνεται νά εχει αντιρρήσεις νά 
πηγαίνουν καμιά φορά καί στό θέατρο, άλλά «όταν διδάσκη τι καλόν (αν 
δύναταί ποτέ θέατρον νά διδάξη καλά)».47

Παράλληλα, τά παιδιά πρέπει νά άποκτήσουν τρόπους καλής συμ
περιφοράς, νά μάθουν νά σέβονται τίς κοινωνικές 'ιεραρχίες, νά γνωρίζουν 
πώς νά έπιστέλλουν.48 Μέ τή λογιοσύνη του καί τή γνωστή έπίδοσή του 
στή ρητορική, ό Οικονόμος ξέρει καλά τήν τέχνη καί τίς τεχνικές τής έπι- 
στολογραφίας καί τίς διδάσκει στά παιδιά του. 'Η κατασκευή καί τό ύφος 
μιάς επιστολής πρέπει νά είναι ανάλογα μέ τόν αποδέκτη: διαφορετικά 
γράφει κανείς σε φιλικά πρόσωπα καί διαφορετικά στούς ξένους. «Έπι- 
τήδευε τήν σύνθεσιν αυτών άρμονικήν καί γλυκεΐαν, ή αύστηράν καί μεγα
λοπρεπή κατά τόν όποιον εκφράζουσι νουν», γράφει στον Σοφοκλή.49 ’Α
παραίτητο στοιχείο μιάς έπιστολής είναι ή οπτική αρτιότητα καί αισθη
τική, ιδιαίτερα όταν άπευθύνεται κανείς σέ ξένους: «πρέπει νά προσέχης

45. Έπιστ. 27, 16 Μαρτ. 1828.
46. Έπιστ. 187, άχρον.
47. Έπιστ. 23, 25 Ίουλ. 1827 καί 32, 7 Σεπτ. 1828.
48. "Οταν τό 1833 ό Σοφοκλής πηγαίνει στο Παρίσι, ό πατέρας του τον καθο

δηγεί πώς θά προσφωνήσει τον έκεϊ πρεσβευτή τής Ελλάδας Μιχαήλο [Σοϋτσο], 
πρώην αύθέντη τής Μολδαβίας: «ή ύψηλότης σας» καί «ύψηλότατε Πρίγκηψ» είναι 
οί τίτλοι πού ταιριάζουν στον πρεσβευτή, «ή έκλαμπρότης σας» στή σύζυγό του καί 
άνάλογα στά παιδιά τους. Βλ. έπιστ. 96, 10 Νοεμ. 1833.

49. Έπιστ. 26, 16 Μαρτ. 1828.
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εις τήν γραφήν των επιστολών σου νά μην ήναι κακογραμμέναι, διότι πε
ριφέρονται εις χεϊρας ξένων ανθρώπων, καί άλλως γίνονται δυσανάγνο)- 
στοι», γράφει πάλι στον γιό του, ό όποιος δεν διακρινόταν γιά τήν καλλι
γραφία του. ’Αντίθετο προς τά καλά ήθη, «τήν Έθικήν (etiquette)», εί
ναι έπίσης καί το νά γράφει κανείς στους άνωτέρους του σέ μικρό μονό 
φύλλο. Πρέπει νά χρησιμοποιεί «όγδοον διπλοΰν» ή «τέταρτον μονόν»· το 
μικρό σχήμα δικαιολογείται μόνο όταν γράφουμε στους οικείους ή σέ ξέ
νους σέ περίπτωση άνάγκης- «άλλως είναι έπιλήψιμον καί κατηγορεί καί 
τούτο (ώς καί ή κακογραφία) άφροντιστίαν του προς ον πέμπεται ή επι
στολή, ή άτημέλητον καί έπισεσυρμένον ήθος του έπιστέλλοντος».50

Είναι φανερό άπό τά παραπάνω ότι ό Οικονόμος θέλει γιά τα παιδιά 
του μιά αστική παιδεία καί μόρφωση, όπως ταιριάζει στο περιβάλλον πού 
ζοΰν καί στή λόγια παράδοση τής οικογένειας. Δέν άρκοΰν όμως αυτά. Πα
ράλληλα μέ τά γράμματα καί τούς καλούς τρόπους συμπεριφοράς, πρέπει 
νά τηρούν άπαρέγκλιτα τις άρχέςτής ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, όπως 
επιτάσσει καί πάλι ή οικογενειακή τους παράδοση. Κληρικός ό παππούς 
τους, κληρικός μέ θεολογική παιδεία καί μάλιστα ζηλωτής τής ορθοδο
ξίας καί ό πατέρας τους, πρέπει καί τά παιδιά, ώς «παππαδοπαίδια καί 
παππαδοεγγόνια»,51 νά μείνουν πιστά στις παραδοσιακές θρησκευτικές 
άξιες: νά είναι θεοσεβή καί νά έκτελοΰν μέ σχολαστικότητα τά θρησκευ
τικά τους καθήκοντα. Οί επιστολές τού Οικονόμου είναι γεμάτες μέ θρη
σκευτικές παραινέσεις καί νουθεσίες. «Τί κάμνετε, ’Ανθή, το πρωί πρωί 
ευθύς άφ’ ού ’ξυπνήσητε; Προσεύχεσθε διαβάζοντες συνήθως τόν ορθρον; 
δέν αμφιβάλλω, καν δέν με γράφης, δέν άμφιβάλλω ότι μεταξύ τής άνα- 
γνώσεώς σου ή πρώτιστη καί καθημερινή είναι τρία κεφάλαια τού Ευαγ
γελίου, εως νά τελείωσης όλην τήν Καινήν Διαθήκην, καί εφεξής νά άνα- 
γνώσης καί τήν Παλαιάν».52 Μέ ιδιαίτερη επιμονή ζητάει έπίσης νά 
μάθει αν ό Σοφοκλής παρακολουθεί μαθήματα ψαλτικής στή Βιέννη. Κα
θώς περνούν τά χρόνια ή πίεση τού Οικονόμου φαίνεται νά αμβλύνεται 
κάπως. Δέν θά παραλείψει ποτέ όμως στις επιστολές του νά τούς καθοδη
γεί μέ θρησκευτικές καί ήθικολογικές παραινέσεις καί νά τούς υπενθυμί
ζει ότι «πάσης έπιστήμης καί πάσης σοφίας άκρότης ή θεοσέβεια».53

Συνοψίζοντας, μπορούμε νά πούμε ότι μέσα άπό τήν αλληλογραφία 
των Οικονόμων προβάλλει ό τύπος μιας οικογένειας μέ άστικά χαρακτη

50. Έπιστ. 57, 9 Ίαν. 1832.
51. Έπιστ. 187, άχρον.
52. Έπιστ. 23, 25 Ίουλ. 1827.
53. Έπιστ. 32, 7 Σεπτ. 1828.
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ριστικά καί αύστηρά ιεραρχημένες σχέσεις, δπου οί ρόλοι των προσώπων 
είναι σαφώς καθορισμένοι. Στην κορυφή τής πυραμίδας βρίσκεται ό Οι
κονόμος, ή αυθεντία του οποίου είναι άναμφισβήτητη: περιβάλλεται μέ 
απόλυτο σεβασμό άπό δλους, έχει βαρύνουσα γνώμη στά οικογενειακά 
ζητήματα καί ιδιαίτερα στη μόρφωση καί την αγωγή των παιδιών καί 
είναι έκεϊνος πού διασφαλίζει, μαζί μέ τον άδελφό του Στέφανο, τήν 
έσωτερική συνοχή τής οικογένειας. Μιά συνοχή, πάντως, πού δεν έπι- 
τεύχθηκε χωρίς κάποιες θυσίες, δπως δείχνει ό «αποκλεισμός)) άπό 
τήν οικογένεια ενός μέλους της, του ’Ιωάννη. ~Ηταν μιά θυσία απαραί
τητη προκειμένου να διαφυλαχτεϊ ή τιμή καί ή ύπόληψη τών Οικονό
μων: άξιες τις όποιες ό ’Ιωάννης είχε προσβάλει μέ τήν «άστατη» ζωή 
του καί τήν αιρετική για τήν παράδοση τής οικογένειας συμπεριφορά 
του.

Ή αλληλογραφία τών Οικονόμων δέν έξαντλεΐται σέ δσα έπισημά- 
ναμε παραπάνω. 'Ένα μεγάλο μέρος της καλύπτεται άπό συζητήσεις ανά
μεσα στον Οικονόμο, τά παιδιά του καί τον Στέφανο γύρω άπό ένα πλήθος 
φιλολογικά καί ιδεολογικά ζητήματα. Οί συζητήσεις αύτές φωτίζουν, 
εκτός τών άλλων, καί τή γνωστή στροφή του Οικονόμου προς τόν συντη
ρητισμό, δείγματα τής οποίας είδαμε παραπάνω. ’Οπαδός του Κοραή τήν 
έποχή πού δίδασκε στό Φιλολογικό Γυμνάσιο τής Σμύρνης, άλλά επιρρε
πής σέ συμβιβασμούς, στά χρόνια τής παραμονής του στή Ρωσία ό Οικο
νόμος άπομακρύνεται βαθμιαία άπό τήν κοραϊκή διδασκαλία καί τις ιδέες 
του διαφωτισμού, προσχωρώντας στό συντηρητικό στρατόπεδο. Μιά άνά- 
λογη στροφή κάνει τήν ίδια έποχή καί ό άδελφός του Στέφανος. Οί τάσεις 
αύτές είναι φανερές στήν άλληλογραφία τους. 'Ο ιδιωτικός χαρακτήρας 
της έπιτρέπει στόν Οικονόμο καί τόν άδελφό του νά διατυπώνουν ελεύθερα 
τις άπόψεις καί τά συναισθήματά τους, χωρίς τόν φόβο τής δημοσιότητας.

'Η άντίθεση τών Οικονόμων προς τόν Κοραή εκδηλώνεται σέ δύο 
επίπεδα: στό πολιτικό καί τό γλωσσικό. 'Η έκδοση τών Πολιτικών τού 
’Αριστοτέλη άπό τόν Κοραή τό 1821 θά προκαλέσει ένα καυστικό σχόλιο 
τού Στέφανου. 'Ο Κοραής, γράφει στόν άδελφό του τό 1822, «λαλεϊ ύπέρ 
τάς παρούσας περιστάσεις»- θά ήταν καλύτερα νά έξέδιδε τό έργο αυτό 
άργότερα, όταν θά τελείωνε ό άγώνας καί θά άναγνωριζόταν ή άνεξαρτη- 
σία τής Ελλάδας.54 Π ιό οξύς σέ μιά μεταγενέστερη έπιστολή του, τού 
1824, ό Στέφανος μιλάει γιά τήν «άντιπάθειά» του πρός τόν «παλίμπαιδα 
τόν έν Παρισίοις, δστις δλος έκ φράσεων συγκείμενος, χωρίς νουν παντά-

54. Έπιστ. 226, 17 Φεβρ. 1822 καί 233, 7 Άπρ. 1822.
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πασι πολιτικόν, σφενδονίζει τά πλέον δλεθριώτατα άξιώματα έν οίς γρά
φει παραινών (!)».55 Τά αισθήματα του Στέφανου απέναντι στον Κοραή 
συμμερίζεται καί ό Οικονόμος· πιο προσεκτικός όμως άπ’ αυτόν, περιο
ρίζεται σέ ένα λακωνικό, πικρόχολο σχόλιο: «Περί δε των περί τοϋ πα- 
λίμπαιδος μωροσόφου δικαιωτάτων σου άγανακτήσεων, άλλοτε σέ γράφω 
τήν γνώμην μου».56 ’Από τά σχόλια αυτά φαίνεται ότι άνάμεσα στούς Οι
κονόμους καί τον Κοραή άρχίζει νά δημιουργεΐται ενα χάσμα, έξ αιτίας 
των διαφορετικών εκτιμήσεων τους γιά τήν έλληνική ’Επανάσταση. Πο
λιτικά συντηρητικοί οί Οικονόμοι, αντιμετωπίζουν μέ δυσφορία καί φό
βο τον δημοκρατικό καί φιλελεύθερο πολιτικό λόγο τοϋ Κοραή, όπως αυ
τός διατυπώνεται στις παραινέσεις πού άπευθύνει στούς άγωνιζόμενους 
"Ελληνες μέσα άπό τά προλεγόμενα των έ'ργων πού εκδίδει τήν έποχή αύ- 
τή.57 Οί άπόψεις του γιά μιά ισόνομη, δημοκρατική πολιτεία, ή απέχθειά 
του γιά τον δεσποτισμό καί μάλιστα τούς τίτλους, πού άρεσαν ιδιαίτερα 
στον Οικονόμο, καί ή αυστηρή κριτική του στον κλήρο ήταν σημάδια 
άνησυχητικά γιά τούς Οικονόμους, όπως καί γιά πολλούς άλλους, πού 
φαντάζονταν διαφορετική τήν έξέλιξη των έλληνικών πολιτικών καί κοι
νωνικών πραγμάτων.58

Ή άντίθεση προς τον Κοραή μεταφέρεται άπό τό 1830 περίπου καί 
στο γλωσσικό επίπεδο. Είναι ή χρονιά πού ό Οικονόμος εκδίδει τό έρ
γο του Περί τής γνήσιας προφοράς τής ελληνικής γλώσσης, στο όποιο 
έπιχειρεΐ νά άντικρούσει τις θεωρίες τών ερασμιακών γιά τήν προφορά 
τής ελληνικής γλώσσας. Μολονότι στο έ'ργο αυτό, όπως καί στήν άλληλο- 
γραφία του, ό Οικονόμος συνεχίζει νά χρησιμοποιεί μιά σχετικά άπλή, 
κοραϊκή γλώσσα,59 τήν ΐδια έποχή σέ επιστολές πρός τούς δικούς του 
τάσσεται υπέρ τής άρχαΐζουσας, υπερακοντίζοντας τόν ίδιο τον έαυτό του.

55. Έπιστ. 265, 3 Ίουλ. 1824.
56. Έπιστ. 9, 22 Σεπτ. 1824.
57. Βλ. τά προλεγόμενά του στά Πολιτικά καί τά ’Ηθικά Νικομάχεια τοϋ ’Α

ριστοτέλη (1821, 1822)· Άδ. Κοραής, Προλεγόμενα στούς αρχαίους "Ελληνες συγ
γραφείς, τ. Β', πρόλογος Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, καί τ. Γ', πρόλογος Λουκία Δρού- 
λια, ’Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988, 1989.

58. Ή άντίθεση τών Οικονόμων πρός τον Κοραή περιορίζεται στον ιδιωτικό χώ
ρο τής άλληλογραφίας. Οί καιροί δεν προσφέρονται γιά τη δημοσιοποίησή της. Παρά 
ταϋτα ό κύκλος τοϋ Κοραή ένημερώνεται, δπως είπαμε, σχετικά γρήγορα γιά τις 
συντηρητικές έπιλογές τοϋ Κων. Οικονόμου.

59. Ή χρήση άπό τόν Οικονόμο απλής γλώσσας στις επιστολές του κάνει τον 
Στέφανο καί τά παιδιά νά «αγανακτούν» γιά τό «ήμιελληνικόν» ΰφος του, πράγμα πού 
διασκεδάζει τόν Οικονόμο (έπιστ. 18, άχρον. [1831]).
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Βασική θέση του είναι δτι ή νεοελληνική γλώσσα χρειάζεται διόρθωση' 
6χι δμως προς τήν κατεύθυνση τής μέσης οδού πού υποδείκνυε ό Κοραής, 
άλλά προς εναν άκρατο άρχαϊσμό. Κάθε φρόνιμος άνθρωπος, γράφει στα 
παιδιά του το 1831, δέν πρέπει να θεωρεί άλλο σκοπό τής διόρθωσης τής 
γλώσσας «παρά τήν ταύτης πλησίασιν, δσον είναι δυνατόν, προς τήν 
άρχαίαν ελληνικήν μηδέ να γένη ποτέ τοσοΰτον κακόν εις τούς "Ελληνας 
ώστε νά διορισθή μεταίχμιον αιώνιον μεταξύ τής καθ’ ήμάς γραπτής και 
τής των παλαιών συγγραφέων φωνής, καί νά χωρισθή τούτων έκατέρων 
ή γραμματική, ως ή τής Λατινικής καί ’Ιταλικής' άπαγε τής δυστυχίας !», 
καί άλλου: «μία είναι ή άληθινή τής γλώσσης διόρθωσις, ή πρός τήν πα- 
λαιάν αυτής προσέγγισις μετ’ ακρίβειας καί σοφίας γινομένη κατά μι
κρόν».60 Μέ τήν προσέγγιση αύτή, στήν οποία θά συντελέσουν καί οί θε
σμοί του νεοδημιούργητου ελληνικού κράτους, ή διοίκηση, ή έκκλησία, τα 
σχολεία, τά δικαστήρια («Θέατρα μή μας δώση ό θεός ! μή Κύριε !»), ή 
νεοελληνική γλώσσα θά άναγεννηθεϊ καί θά ξαναβρεϊ τήν παλιά της ευ
γένεια.61 Οί διακηρύξεις αύτές τού Οικονόμου συνοδεύονται άπό μια άπα- 
ξιωτική στάση άπέναντι στήν άπλή γλώσσα, πού τή θεωρεί σχεδόν βάρ
βαρη καί πάντως άνάξια τής άρχαίας: «Ή λαλουμένη γλωσσά μας είναι 
δχι θυγάτηρ τής παλαιάς ελληνικής (τούτο τό εΐπεν ό Κοραής μιμούμενος 
τούς Εύρωπαίους καί θεωρών τήν διαφοράν ταύτης πρός εκείνην, ώς τής 
λατινικής πρός τήν ιταλικήν κτλ.) άλλ’ ή χειριστή μορφή τής γλώσσης 
τών προγόνων, συγχυσθέντων τών κατά διαλέκτους ιδιωμάτων».62

Μέ τις άπόψεις του αύτές ό Οικονόμος άπομακρύνεται τελείως άπό 
τή γλωσσική θεωρία τού Κοραή, τής οποίας παλιότερα ήταν άπό τούς 
θερμότερους οπαδούς. Φτάνει μάλιστα νά τόν κατηγορήσει καί ώς υπεύ
θυνο γιά τήν κατάπτωση τής νεοελληνικής. Παρότι άναγνωρίζει τις φι
λολογικές άρετές τού Κοραή, καταδικάζει δμως άπερίφραστα τις άπό- 
ψεις του γιά τήν ένσωμάτωση στήν έλληνική γλώσσα λέξεων καί συν
τάξεων τής όμιλουμένης. "Οπως γράφει τό 1831 στά παιδιά του, ό «σο

60. Έπιστ. 42, 20 Φεβρ. 1831 καί 46, 14 Ίουλ. 1831.
61. Έπιστ. 42, 20 Φεβρ. 1831.
62. Έπιστ. 44, 5 Μαΐου 1831. Τά ίδια γράφει καί στό βιβλίο του Περ'ι τής γνή

σιας προφοράς τής έλληνικήίς γλώσσης βιβλίον, Πετρούπολη 1830, σ. 523-524, άν 
καί έκεϊ ρίχνει κάπως τούς τόνους, καθώς τήν ’ίδια άποψη γιά τή «διαφθορά» τής έλ- 
ληνικής γλώσσας καί τής προφοράς της ύποστηρίζουν καί οί οπαδοί τής «έρασμικής 
αίρέσεως» γιά νά ένισχύσουν τή θεωρία τους. Μετριάζοντας λοιπόν τούς τόνους, γρά
φει ότι «Ή γλώσσα τών Ελλήνων διεφθάρη κατά λέξεις (καί ταύτας έν μέρει), άλλ’ 
δχι καί τά γράμματα, οΰτε τήν προσιυδίαν» (δ.π., σ. 686).
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φός» Κοραής είναι, «ό μόνος των πάντων καθ’ ημάς κατορθώσας τήν 
τε σαφήνειαν του λόγου και της φράσεως τήν άκμήν καί τήν άρμονίαν 
καί καλλιέπειαν [...] καί μάλιστα εις τάς πρώτας αύτοϋ συγγραφάς, τον 
Βεκκαρίαν καί τον Πρόδρομον, καί τον Ίσοκράτην (διότι εις τάς άλ- 
λας, έν ώ έπρεπε μάλλον καί μάλλον νά προχωρή ήσύχως προς τον σκο
πόν συγκιρνών ήρέμα, κατά τήν φυσικήν αυτού χάριν, καί φράσεις καί 
λέξεις μετά των κοινών έλληνικωτέρας, καί σύνταξιν όπωσοϋν κανονι- 
κωτέραν, ό δέ κατέβη κατά δυστυχίαν προς τον χυδαιέστερον τόνον».63 
Όξύτερος άκόμη είναι άπέναντι στούς παλιούς ομοϊδεάτες του, οπαδούς 
του Κοραή, καί τον «κοραϊσμό», τον όποιο άποκαλεΐ «αμάρτημα χυδαιο
λογίας άηδεστάτης το όποιον αυτός μεν ό σοφός άνήρ ήμαρτε σπανιώτα- 
τα, οί δέ τούτου τυφλοί καί αφυέστατοι μαθηταί τό έκορύφωσαν [...] γε- 
μίσαντες δλας του ’Αλόγου μας Έρμου τάς σελίδας τοιούτων λαλημάτων 
βαρβαροφώνων».64 Προχωρώντας άκόμη περισσότερο, νιώθει τήν άνάγκη 
νά υπερασπιστεί τά κατά τον Κοραή «άφιλόσοφα γραμματικά», χάρη στα 
όποια, όπως υποστηρίζει, μαθητές καί δάσκαλοι έγραφαν άπταιστα έλ- 
ληνικά.65

Μαζί μέ τον Κοραή ό Οικονόμος άρνεϊται καί τίς φιλελεύθερες ιδέες 
του διαφωτισμού. ’Αναθεωρώντας καί πάλι παλαιότερες άπόψεις του, 
μυκτηρίζει σέ επιστολές του τήν προσήλωση των κοραϊστών στη σοφή 
Ευρώπη, καυτηριάζει τήν «Παντοδύναμον φιλοσοφίαν», μέ τήν όποια «οί 
Κοραϊσταί μας μαίνονται καί βαρβαρόνονται», έπικρίνει τή γαλλική δι
δασκαλία, ή όποια «έγύμνωσε σχεδόν τήν Ελλάδα άπό ομογενείς ακριβώς 
έλληνίζοντας» καί έφερε σ’ αυτήν τό πνεύμα τής ελευθεροφροσύνης.66 
Συγχρόνως επιτίθεται, όπως καί ό Στέφανος, κατά τής «φατρίας» των 
άντικαποδιστριακών πού υποθάλπονται άπό τό Παρίσι καί ευθύνονται 
γιά τή δολοφονία τού Κυβερνήτη. 'Η Γαλλία, ή Ευρώπη καί γενικά ή Δύ
ση μεταβάλλονται στή σκέψη τού Οικονόμου σέ σύμβολα τού κακού.

Ή άρνητική στάση τού Οικονόμου άπέναντι στή Δύση συμβαδίζει 
μέ μιά απόλυτη κατάφαση στήν ιδέα τού έθνους καί τίς παραδοσιακές, ελ
ληνικές καί χριστιανικές, άξιες του. 'Η ορθόδοξη άνατολική Ελλάδα καί 
ή φωτισμένη Δύση άντιπροσωπεύουν γιά τόν Οικονόμο δύο διαφορετικούς 
εως άντίπαλους κόσμους. 'Η διαφορετικότητα αύτή επιβάλλει ως πατριω
τικό χρέος άπό τή μιά μεριά τήν αφοσίωση στήν ιδέα τού έθνους καί άπό

63. Έπιστ. 42, 20 Φεβρ. 1831.
64. "Ο.π.
65. Έπιστ. 46, 14 Ίουλ. 1831.
66. Έπιστ. 46, 14 Ίουλ. 1831, 52, 20 Νοεμ. 1831 κ.άλλ.
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τήν άλλη τήν αποστροφή προς το ξενικό δυτικό πνεύμα. Την άφοσίωση 
στο έθνος δηλώνει ό Οικονόμος μέ τον καινοφανή δρο «εθνικισμός» (1831),67 
ένώ τήν αντίθετη τάση μέ τούς ορούς «Ευρωπαϊσμός» καί «άλλοφυλι- 
σμός». "Αν καί σπεύδει νά δηλώσει οτι δεν πρέπει να τυφλώνεται κανείς 
ούτε άπύ τον εθνικισμό ούτε άπό τον άλλοφυλισμό, είναι αυτονόητη δμως 
ή συμπάθειά του προς τον πρώτο. "Αν πρέπει νά διαλέξει κανείς άνάμεσα 
στον εθνικισμό καί τόν άλλοφυλισμό, γράφει, είναι προτιμότερο νά στρα
φεί προς τόν έθνικισμό: «ό Έώος, αν ήναι άληθής έώος καί ’Ανατολικός, 
πρέπει προς τήν "Εω νά άποκλίνη, αν δέ γίνη έσπερος φαίνεται αφύσικος 
καί άπατρις».68

Δεν είναι εδώ ό άρμόδιος χώρος νά σχολιάσω άναλυτικά τίς παρα- 
πάνα> θέσεις του Οικονόμου. Άρκούμαι μόνο στήν έπισήμανση δτι ή κα
τάφασή του στήν ιδέα του έ'θνους, δπως καί ό γλωσσικός συντηρητισμός 
του, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης συντηρητικής στροφής 
πού παρατηρεΐται τήν εποχή αύτή στό χώρο τής λογιοσύνης καί πού οφεί
λεται στίς νέες πραγματικότητες πού διαμορφώνονται μέ τήν ίδρυση του 
άνεξάρτητου έλληνικοϋ κράτους καί στά νέα αιτήματα πού άνακύπτουν: 
διαμόρφωση καί ενίσχυση τής εθνικής συνείδησης, αναζήτηση στοιχείων 
πού θά στηρίξουν τήν εθνική ταυτότητα καί τά λοιπά. "Αν καί ό εθνικι
σμός του Οικονόμου οίκοδομεΐται στή βάση ένός έντονου άντιδυτικισμού 
μέ θρησκευτικά συμφραζόμενα καί υπερβαίνει τούς μέσους ορούς τής επο
χής, εντάσσεται πάντως στό ίδιο πλαίσιο: στήν προσπάθεια ανάδειξης 
τής ταυτότητας τού ελληνισμού. Σέ άνάλογα αιτήματα άνταποκρίνεται 
άλλωστε καί τό έργο του Περί προφοράς, πού εκδίδει τήν εποχή αύτή. 
"Αν καί πρόκειται για μιά φιλολογική μελέτη, σέ μεγάλο βαθμό τό έργο 
αύτό άποτελεϊ μια ύπεράσπιση τής συνέχειας τού έλληνισμοΰ: τής συνέ
χειας τής ελληνικής γλώσσας καί τής προφοράς της, τής ελληνικής παι
δείας καί παράδοσης γενικά, πού, κατά τόν Οικονόμο, διαφυλάχτηκε σχε
δόν αναλλοίωτη άπό τήν αρχαιότητα ώς τό Βυζάντιο καί τή σύγχρονη έπο-

67. Ή λέξη «εθνικισμός» έντοπίζεται άπύ τόν Σ. Α. Κουμανούδη σέ άρκετά 
μεταγενέστερα χρόνια. Τή συναντάει γιά πρώτη φορά τό 1859 σέ κείμενο του Άν. 
Πολυζωίδη, αλλά μέ τή σημασία τής εΐδωλολατρείας, τοϋ παγανισμού. Καταγράφει 
όμως άπό τό 1840 τή λέξη «έθνικισταί» (= «οί τά τοϋ ίδιου έθνους ιδιώματα τοϋ βίου 
μάλιστα τηροΰντες»). Σέ προγενέστερα χρόνια τό περιεχόμενο τοϋ όρου «εθνικισμός», 
μέ τή σημασία περίπου πού έχει στον Οικονόμο, καλύπτεται άπό τον δρο «εθνισμός» 
(1826). Βλ. Σ. Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογιών πλασθει- 
σών άπό τής 'Αλώαεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, ’Αθήνα, 'Ερμής, 1980, σ. 324, 
325.

68. Έπιστ. 45, άχρον. [1831].
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χή. Το ιδεολόγημα αύτό τής συνέχειας ερχόταν να αμφισβητήσει ή «έρα- 
σμική αίρεσις», πού έπινοήθηκε άπύ τη Δύση. Περιφρονώντας τη γνήσια 
προφορά τής έλληνικής γλώσσας, οί έρασμιακοί περιφρονοϋσαν έ'να άπύ τά 
εθνικά «δικαιώματα» τοϋ έλληνισμοΰ, ένώ συγχρόνως έ'βαλλαν καί κατά 
τής ορθόδοξης εκκλησίας, διαφθείροντας «πολλών ιερών ονομάτων την 
παρά τών θεσπεσίων ήμών Πατέρων παραδεδομένην προφοράν».69 Άπύ 
την άποψη αύτή ή άπόκρουσή της ήταν μιά άμυνα «υπέρ πατρίδος καί πα
τρώων ιερών».70

Είναι αύτονόητο ότι ό Οικονόμος παρουσιάζοντας μέσα άπύ την άλ- 
ληλογραφία του τίς απόψεις του δέν ένδιαφέρεται απλώς νά τις κοινοποι
ήσει στούς δικούς του. Μέ την αυθεντία του πατέρα καί τού λογίου, ένδια- 
φέρεται νά τίς μεταδώσει στά παιδιά του πρωτίστως καί λιγότερο στον 
Στέφανο, άφοϋ αύτός σέ γενικές γραμμές συμφωνούσε μαζί του. Ωστόσο 
ή μεταβίβαση αύτή δέν είναι πάντοτε εύκολη. Καί ό Στέφανος καί τά παι
διά, τά όποια έπηρεάζονται άμεσα άπ’ αύτόν, έχουν σέ άρκετά θέματα 
διαφορετική γνώμη άπύ τον Οικονόμο. ’Ιδιαίτερα διαφωνούν μέ τήν αμε
τροέπεια πού χαρακτηρίζει τον λόγο του καί το πάθος μέ τύ όποιο υπο
στηρίζει τίς άπόψεις του. Κρίνοντας, γιά παράδειγμα, τύ έργο του Περί 
προφοράς, διαφωνούν μέ τήν οξύτητα τών χαρακτηρισμών του κατά τής 
δυτικής έκκλησίας, τών «φλάρων» καί τών Έρασμιτών καί τούτο όχι γιατί 
δέν τούς άξίζουν, γράφει ό Στέφανος, άλλά γιατί δέν ταιριάζουν στο θέμα 
τού βιβλίου καί μπορεί νά δυσκολέψουν τήν κυκλοφορία του.71 ’Αντιρρή
σεις υπάρχουν άκόμη καί γιά ορισμένες θέσεις του στο ζήτημα τής συνέ
χειας τού έλληνισμοΰ.72 Καί ό Στέφανος καί τά παιδιά διαφωνούν έπίσης 
μέ τύ προσωνύμιο «έξ Οικονόμων» πού προσθέτει στο όνομά του τήν έπο- 
χή αύτή, φοβούμενοι ότι θά κινήσει τίς λοιδορίες καί τον φθόνο.73 'Όλα

69. Κων. Οικονόμος, Περί προφοράς, ο.π., σ. γ'-δ'.
70. "Ο.π., σ. 539, 772. Στην ϊδια οπτική, τής υποστήριξης τής έλληνικής συ

νέχειας, έγγράφεται καί ή θέση πού διατυπώνει τήν έποχή αύτή ό Οικονόμος δτι ή 
εκκλησιαστική μουσική έχει άρχαιοελληνική προέλευση. Στήν 'Ελλάδα ζεΐ άκόμη 
«ή παλαιά Μελπομένη», υποστηρίζει στο έργο του Περί προφοράς (σ. 457), καί τά 
ίδια γράφει καί στήν κόρη του: «οί "Ελληνες παρελάβομεν τήν μουσικήν ήμών ούτε 
παρ’ 'Εβραίων, ούτε έξ ’Αράβων, άλλα παρά τών προγόνων...» (έπιστ. 44, 5 Μαιου 
1831).

71. Έπιστ. 333, 6 Φεβρ. 1831 καί 381, 8 Άπρ. 1831.
72. Έτσι, ή κόρη του ’Ανθή, δπως καί ό Στέφανος, διαφωνούν μέ τή θέση του 

δτι ή έκκλησιαστική μουσική έχει άρχαιοελληνική προέλευση (έπιστ. 380, 8 Άπρ. 
1831 καί 335, 7 Άπρ. 1831). Πβ. σημ. 70.

73. Έπιστ. 303, 14 Ίουλ. 1828, 328, 1 Νοεμ. 1830, 331, 12 Ίαν. 1831 καί 
334, 11 Μαρτ. 1831.
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αύτά δμως δέν πτοούν τον Οικονόμο. Παραδέχεται πάντως μέ κάποια αυ
ταρέσκεια δτι του λείπει πολλές φορές «ή χρυσή μετριότης !».74

Σημαντικές είναι έπίσης καί οί διαφοροποιήσεις τους στο γλωσσικό 
ζήτημα. Μολονότι συμμερίζονται άπολύτως τον άντικοραϊσμό του Οικο
νόμου, διαφωνούν δμως μέ τίς άρχαϊστικές τάσεις του, πιστεύοντας δτι ή 
εισαγωγή άρχαϊκών τύπων κάνει τον λόγο «άηδή καί άνώμαλον καί ούδα- 
μοΰ πολιτικόν».75 Συντηρητικότερη ή ’Ανθή, βρίσκεται πλησιέστερα στις 
απόψεις του πατέρα της για τήν προσέγγιση τής νεοελληνικής γλώσσας 
στην αρχαία' πιστεύει δμως δτι ή νεοελληνική γλώσσα μπορεί νά πλησιά
σει τήν άλεξανδρινή, άλλά οχι καί τήν αττική.76 Πιο άπόλυτος φαίνεται νά 
είναι ό Σοφοκλής. 'Υποστηρίζοντας μιά μέση όδδ στή διόρθωση τής γλώσ
σας, έκφράζει τήν άντίθεσή του τόσο στή χυδαιολογία δσο καί στήν εισα
γωγή άρχαϊκών τύπων, δπως του μονολεκτικού μέλλοντος καί τού άπα- 
ρεμφάτου πού θέλει ό Οικονόμος. Για νά στηρίξει μάλιστα περισσότερο 
τίς θέσεις του καταφεύγει στο γνωστό έ'ργο τού Οικονόμου Γραμματι
κά (Βιέννη 1817), παραθέτοντας ένα άπόσπασμα άπό τά προλεγόμενα 
τού βιβλίου, δπου ό πατέρας του άλλα έγραφε τότε για τή γλώσσα.77

Ή κριτική αύτή αντιμετωπίζεται άπό τον Οικονόμο μέ πατρική κα
τανόηση. Ωστόσο επιμένει στις άπόψεις του καί προσπαθεί νά πείσει τά 
παιδιά του γιά το δίκιο του. ’Απαντώντας, έτσι, στις παρατηρήσεις τού 
Σοφοκλή, ισχυρίζεται δτι άλλα ί'σχυαν πριν άπό τήν ’Επανάσταση καί 
άλλα τώρα: μέ τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδας άλλαξαν τά πράγματα 
καί υπάρχουν πλέον οί κατάλληλες συνθήκες γιά τήν τελειοποίηση τής 
γλώσσας.78 ”Αν στα γλωσσικά ζητήματα ό Οικονόμος άντιμετωπίζει μέ 
κατανόηση τίς ενστάσεις των δικών του, ενοχλείται δμως δταν ό Σοφοκλής 
χρησιμοποιεί εκφράσεις πού ό ’ίδιος είχε άποβάλει άπό το λεξιλόγιό του, 
δπως τά «σοφά τής σοφής Ευρώπης έθνη»: μιά έκφραση πού, δπως όμολο-

74. Έπιστ. 15, 4 Μαρτ. 1831.
75. Έπιστ. 334, 11 Μαρτ. 1831" πβ. έπιστ. 335, 7 Άπρ. 1831.
76. Έπιστ. 383, 22 Ίουν. 1831.
77. «Οί σημερινοί Έλληνες», έγραφε το 1817 ό Οικονόμος, «δεν έμποροϋσι 

νά λαλώσι τήν γλώσσαν των παλαιών διότι δεν ζώσι μήτε εις τάς περιστάσεις τών πα
λαιών. Ή γλώσσα τοϋ έθνους μεταβάλλεται κατά τά ήθη, τά έθη, τούς νόμους, τήν 
πολιτικήν, τήν άνατροφήν, τήν παιδείαν, τάς τέχνας, τά επαγγέλματα, τά φρονήματα, 
τάς περιστάσεις, δλας τάς ψυχικάς καί σωματικάς αύτοΰ μεταβολάς. "Οσοι θέλουν 
νά διδάξωσι τούς νϋν ζώντας Έλληνας τήν λαμπράν γλώσσαν τών παλαιών πρέπει 
πρώτον νά τούς μεταφυτεύσωσιν εις τήν λαμπράν εποχήν τών παλαιών» (σ. νδ'). Πα
ρατίθεται στήν έπιστ. 381, 8 ’Απρ. 1831.

78. Έπιστ. 43, 5 Μαίου 1831.
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γεί, την είχε χρησιμοποιήσει «ίσως» καί αύτός κάποτε, πρίν δμως έπισκε- 
φθεΐ την Ευρώπη.79 Ό ίδιος δεν κρύβει επίσης τη δυσαρέσκεια του δταν 
τον συγκρίνουν μέ τον Κοραή. ’Έτσι, δταν του γράφει δ Στέφανος δτι δσα 
λέει στο έργο του Περί προφοράς εναντίον των Ιησουιτών είναι «άτυχης 
μίμησις των αυτοσχεδίων» [στοχασμών του Κοραή], τοϋ άπαντα φανερά 
εκνευρισμένος: «Τί περιέχουσιν οί νεώτεροι τών Αύτοσκατίων τούτων δεν 
έξεύρω, διότι έδώ δεν εύρίσκονται νά τούς άναγνώσω», καί δτι έν πάση 
περιπτώσει δεν θά έ'φτανε ποτέ στο σημείο νά τούς μιμηθεΐ.80 Μέ άνάλο- 
γα αισθήματα θά άντιμετώπισε καί μιά άλλη παρατήρηση τοϋ άδελφοΰ 
του, σχετική πάλι μέ τον Κοραή, δτι καλό ήταν νά έ'λειπαν άπύ τύ παρα
πάνω έ'ργο του «τά περί τής τετρωμένης Ελλάδος, ώς άπύ έτερον εύρε- 
θέντα, καί άπύ τούς κακοβούλους οπαδούς μέχρι άηδίας έπαναληφθέντα».81

Παρά ταΰτα δμως, ούτε ό Στέφανος οδτε τά παιδιά φτάνουν ποτέ 
στο σημείο νά άμφισβητήσουν τις βασικές ιδεολογικές επιλογές τοϋ Οικο
νόμου καί τη φιλολογική αυθεντία του. Μέ κάθε ευκαιρία ό Σοφοκλής 
εκφράζει τον άπεριόριστο θαυμασμό του γιά τύ συγγραφικό έ'ργο τοϋ πα
τέρα του, την οξύτητα τής κρίσης του, τη φαντασία του καί τύ ΰφος του, 
πού τύ χαρακτηρίζει «άκριβέστερον καί έλληνικώτερον άπ’ αύτοΰ τοϋ Κο
ραή».82 ’Αλλά καί δταν διαφωνεί μέ τις γλωσσικές άπόψεις του, νιώθει 
την άνάγκη νά διευκρινίσει δτι δέν ταυτίζεται μέ «τούς προβατώδεις ο
παδούς τοϋ γηραιού Κοραή».83 Σέ κάθε περίπτωση ή αύθεντία τοϋ πατέ
ρα του είναι άναμφισβήτητη καί έπηρεάζει άποφασιστικά την ιδεολογική 
του διαμόρφωση καί τά ένδιαφέροντά του. "Αν καί σπουδάζει ’Ιατρική, 
μέ την παρώθηση πιθανώς τοϋ Στέφανου, άσχολεΐται μέ πάθος καί μέ 
τή φιλολογία, ή οποία φαίνεται νά τον ενδιαφέρει περισσότερο άπύ την 
«τέχνη» του. Συχνά μάλιστα συναγωνίζεται τον πατέρα του σέ φιλολο-

79. Έπιστ. 382, 20 Μαΐου 1831 καί 45, άχρον. [1831].
80. Έπιστ. 333, 6 Φεβρ. 1831 και 15, 4 Μαρτ. 1831. Πβ. Κων. Οικονόμος, 

Περ'ι προφοράς, δ.π., σ. 485. 'Ο Κοραής είχε καταφερθεϊ πρόσφατα κατά τών ’Ιη
σουιτών στά προλεγόμενα τοΰ Α' τόμου τών Άτακτων (1828), άλλά καί παλιότερα 
στά προλεγόμενα έκδόσεων αρχαίων συγγραφέων. Βλ. Άδ. Κοραής, Προλεγόμενα, 
δ.π., τ. Β', σ. 734-736, τ. Γ', σ. 352-353, 424, 425, 434-435 κ.άλλ. καί τοϋ ίδιου, 
Άτακτα, τ. Α', άνατύπωση μέ εισαγωγή Στέρ. Φασουλάκη, Χίος 1991, σ. κζ' κ.έξ., 
να' κ.έξ.

81. Έπιστ. 334, 11 Μαρτ. 1831’ πβ. Κων. Οικονόμος, Περί προφοράς, δ.π., 
σ. 786-787. Τά περί τής «τετρωμένης Ελλάδος» παραπέμπουν στό Σάλπισμα Πολε- 
μιστήριον τοϋ Κοραή (1801, 1821), πού κοσμείται με τή γνωστή χαλκογραφία τής 
πληγωμένης Ελλάδας.

82. Έπιστ. 381, 8 Άπρ. 1831.
83. Έπιστ. 385, 17 Αύγ. 1831.
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γικές γνώσεις άλλά καί συντηρητισμό. Μέ Θαυμασμό καί αισθήματα εύ- 
γνωμοσύνης περιβάλλει τον Οικονόμο καί ή κόρη του ’Ανθή, ή οποία δια
τυπώνει επίσης μέ διακριτικότητα τίς τυχόν άντιρρήσεις της. Σταθερή φι
λοδοξία της είναι να άναδειχθεΐ «αξία των ελπίδων» του πατέρα της καί 
της οικογένειας των «σοφών Οικονόμων».84

"Οπως στο επίπεδο των οικογενειακών σχέσεων, λοιπόν, έτσι καί στο 
έπίπεδο τής ιδεολογίας υπάρχει μεταξύ τών Οικονόμων μιά συνοχή, μέ 
διακριτικά γνωρίσματα τη λογιοσύνη καί τον συντηρητισμό. 'Η συνοχή 
αύτή Θά διατηρηθεί καί στά μεταγενέστερα χρόνια, τουλάχιστο ανάμεσα 
στον Οικονόμο καί τον γιό του Σοφοκλή, άφοϋ ό Στέφανος πεθαίνει νω
ρίς, ένώ ή ’Ανθή περιορίζεται στά καθήκοντα τής οικοδέσποινας. Συνεχι
στής τής παράδοσης του Οικονόμου —μιας παράδοσης πού δέν έχει τίποτε 
κοινό μέ τα γενναία ανοίγματα τής εποχής τής Σμύρνης— ό Σοφοκλής, 
λόγιος γιατρός μέ φιλολογικά καί ιστορικά ενδιαφέροντα, θά συνεχίσει νά 
παρακολουθεί καί νά επηρεάζεται άπύ τίς συντηρητικές έπιλογές του πα
τέρα του, πού, όπως είναι γνωστό, σκληρύνονται στά μεταγενέστερα χρό
νια. Ό ’ίδιος, έχοντας συνείδηση τής οικογενειακής συνέχειας, θά διαφυ- 
λάξει ώς παρακαταθήκη το αρχείο τών Οικονόμων καί θά τιμήσει τή μνή
μη του πατέρα του μέ τήν έκδοση τών έργων του.

84. Έπιστ. 353, 23 Όκτ. 1823 καί 368, 18 Ίαν. 1829.
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«Στολισμένη με γράμματα»*
('Η εικόνα της μορφωμένης Έλληνίδας 

στη λογοτεχνία του 19ου αίώνα)

Στή διάρκεια τού 19ου αιώνα άναπτύσσεται στήν Ελλάδα έντονος προ
βληματισμός γύρω άπό το θέμα τής γυναικείας εκπαίδευσης καί διαπαι
δαγώγησης, μέ άφετηρία, βέβαια, των προτεινομένων προτάσεων τις διά
φορες απόψεις γιά τον κοινωνικό ρόλο τής γυναίκας. 'Η άνάγκη νά κατα
πολεμηθεί ό άναλφαβητισμός των γυναικών καί να τούς δοθεί ή δυνατό
τητα να καλλιεργηθούν μέσω των βιβλίων οδηγεί άπό πολύ νωρίς σε προ
τάσεις, όπως αυτή τού Στέφανου Καραθεοδωρή (1789-1867) το 1816: 
«Τό κατ’ εμέ, διά την φιλομάθειαν των ήμετέρων γυναικών [...] στοχά
ζομαι ευκολον την εισαγωγήν τής άναγνώσεως μεταξύ αύτών άλλα πά
λιν τό λέγω είς τούτο χρειάζονται τερπνά μυθιστορικά, ούχί φιλοσοφικά, 
άλλά αισθηματικά καί άνάλογα κατά τήν φράσιν καί τό νόημα μέ τάς πα
ρούσας των ιδέας, έπιτήδεια νά έ'μβωσι καί είς τάς καλύβας τών πτωχών, 
καί είς τά παλάτια τών πλουσίων, μυθιστορικά γραμμένα μάλιστα άπό 
γυναίκας, διά νά σύμφωνη ό χαρακτήρ τής αίσθήσεως καί τού συλλογί- 
ζεσθαι».* 1

’Αντίθετα, τό 1866, όταν ή άνάγνωση μυθιστορημάτων έχει κατα
κτήσει τό γυναικείο κοινό, ό παιδαγωγός Γ. Γ. Παπαδόπουλος υποστή
ριζε: «"Αν δέ νΰν στρέψωμεν τό βλέμμα καί είς τήν εκτός τής διδασκαλίας

* ((Καί μ’ ολα αυτά, πού τό χρυσό πουλί μου θά μαθαίνη 
καί μ’ δσα πρέπει γράμματα θά εΐνε στολισμένη 
βοήθα καί νοικοκυρά νά μοϋ γενή ωραία 
κι ολα τά έργα τοϋ σπιτιού νά μάθη τ’ αναγκαία».

’Απόσπασμα άπό τό ποίημα της Σ. Λεοντιάδος, «Προσευχή τής γιαγιάς», 'Ημερο- 
λόγιον τής Έφημερίδος τών Κυριών τοϋ 1896, άναδημοσιεύεται στο βιβλίο: Ε
λένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση καί αγωγή τών κοριτσιών, Ελληνικοί προβλημα
τισμοί (1830-1910), "Ενα ’Ανθολόγιο, 'Ιστορικό ’Αρχείο 'Ελληνικής Νεολαίας, Γε
νική Γραμματεία Νέας Γενιάς, άρ. 11, ’Αθήνα 1987, σ. 441.

1. Στόν πρόλογο τοϋ βιβλίου του Ειδύλλια (1816). Τό απόσπασμα στό ’Από
στολου Σαχίνη, Θεωρία καί άγνωστη Ιστορία τοϋ μυθιστορήματος στήν 'Ελλάδα 
1760-1870, Ίνστιτοΰτο τοϋ Βιβλίου, Μ. Καρδαμίτσα, ’Αθήνα 1992, σ. 28-29.
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πνευματικήν τροφήν, ήτοι τά άναγνώσματα τής Έλληνίδος, παρατηροΰ- 
μεν μετά λύπης, δτι συνηθέστατα είναι τά των μυθιστορημάτων, άτινα, 
αδιακρίτως καί κακοζήλως μεταφραζόμενα, πλημμυροΰσιν ημάς’ διασεί- 
ουοι δέ τά θεμέλια των πατρώων πεποιθήσεων, έμπνέουσιν άηδίαν ή κατα
φρόνηση/ προς τον πρακτικόν ήμών βίον, καί έμποιοϋσι φανταστήν τινα 
δυστυχίαν τή άφελεϊ καί άπείρω άναγνωστρία, ήτις, διά τοϋ ρεμβασμού 
ταυτίζουσα άνεπαισθήτως έαυτήν μετά τίνος άλλοκότου ήρωίνης, βαρέως 
φέρει τον χαλινόν τοϋ καθήκοντος καί, ξένη προς την πατρίδα, πολιτο- 
γραφεϊται έν τή χώρα τής μυθιστορίας».2 Το δεύτερο αυτό απόσπασμα 
άποτελεΐ τή συνισταμένη σχετικών άπόψεων, πού κυκλοφορούσαν εύρύ- 
τατα καί έπαναλαμβάνονταν άδιάκοπα σέ ποικίλους τόνους άπο παιδαγω
γούς, κριτικούς, δημοσιογράφους, ακόμη καί λογοτέχνες, σέ δλη τή διάρ
κεια τοϋ 19ου αιώνα.3 Το δλο θέμα σχετιζόταν άπο τή μια μέ τον προ
βληματισμό γιά τή γυναικεία εκπαίδευση καί άπο τήν άλλη μέ τή βλα
βερή, κατά τήν άποψη πολλών, επίδραση ενός μέρους τής λογοτεχνίας, 
ειδικότερα των μυθιστορημάτων, στο άναγνωστικό κοινό καί ιδιαίτερα 
στους νέους. Τά τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον γιά τά άντικείμενα αυτά 
είναι αύξημένο, δπως άποδεικνύεται άπο άρκετά νεότερα μελετήματα γιά 
τήν παιδεία, τή λογοτεχνία καί τίς ρίζες τοϋ γυναικείου ζητήματος στον 
περασμένο αιώνα.

Άπο τή σκοπιά μου επιχειρώ νά φωτίσω μιά άλλη πτυχή πού συν
δυάζει τά τρία αύτά ζητήματα: τον τρόπο, μέ τον όποιο οί σχετικές αντι
λήψεις περνούν στή λογοτεχνία, μέσω τής δημιουργίας λογοτεχνικών προ
σώπων καί άνάλογων υποθέσεων. 'Η αποτύπωση κοινωνικών προβλη
μάτων στά έ'ργα καί ή μετάδοσή τους στο κοινό γίνονται συχνά μέ γρή
γορες διαδικασίες, πού άποβλέπουν στήν επιφανειακή καταγραφή τής 
έπικαιρότητας, δπως γιά παράδειγμα στήν επιθεώρηση καί στά σατιρικά 
στιχουργήματα τής έμμετρης δημοσιογραφίας. Καί τά δύο είδη δέν θά μέ 
άπασχολήσουν εδώ. Άλλα, δμως, λογοτεχνήματα προσφέρονται γιά μιά

2. Γ. Γ. Παπαδόπουλος, «Αόγος περί γυναικός καί Έλληνίδος» (ομιλία στο 
σύλλογο «Άθήναιον», 24 ’Απριλίου 1866), Πανδώρα, τόμ. 17, άρ. 389, 1 ’Ιουνίου 
1866, σ. 105-112 [= Φουρναράκη, ’Εκπαίδευση..., δ.π., σ. 197].

3. Πολύ χρήσιμη είναι ή συγκομιδή κειμένων στο ’Ανθολόγιο της Ε. Φουρνα
ράκη, δ.π. Βλ. έπίσης, Ελένη Βαρίκα, Ή εξέγερση τών κυριών. Ή γένεση μιας φε
μινιστικής συνείδησης στήν 'Ελλάδα 1833-1907, "Ιδρυμα Έρευνας καί Παιδείας τής 
’Εμπορικής Τράπεζας τής Ελλάδος, ’Αθήνα 1987, κυρίως τίς σ. 142-160.— Άλκης 
’Αγγέλου, «Το ρομάντσο τοϋ νεοελληνικού μυθιστορήματος», στό Γρηγόριος Πα- 
λαιολόγος, Ό πολύπαθης, Ν.Ε.Β., Έρμης, ’Αθήνα 1989, σ. 13*-176*.— Σαχίνης, 
Θεωρία..., δ.π., κυρίως τίς σ. 9-88 καί 153-187.
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πιο ουσιαστική διερεύνηση τόσο ιδεολογικών, δσο καί καλλιτεχνικών ζη
τημάτων. Στόχος μου δεν είναι ή συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων 
μέσω τής ποσοτικής συσσώρευσης παραδειγμάτων αλλά ή καταγραφή καί 
όριοθέτηση μιας καθαρής εικόνας.

Στήν πρώτη περίοδο τής πεζογραφίας, τή ρομαντική, πού σχηματικά 
τελειώνει το 1880, οί ήρωίδες είναι κυρίως «άστες»4 καί αρκετά ευκατά
στατες· άνάλογος είναι καί ό τύπος τής μόρφωσής τους. Είναι ενδιαφέρον 
νά παρατηρήσουμε δτι σέ αρκετά άπό τά μυθιστορήματα τής περιόδου αυ
τής τονίζεται δτι ή μόρφωση —ιδιαίτερα ή μελέτη κειμένων εκκλησιαστι
κών η τής άρχαίας ελληνικής γραμματείας— είναι άναγκαία καί χρήσιμη 
γιά τή γυναίκα.5 ’Ανάμεσα σέ άρκετές ήρωίδες, πού άναφέρεται επαινετι
κά ή παιδεία τους, αν καί δεν έχει καμιά σημασία στήν εξέλιξη τοϋ έργου, 
άξίζει νά γίνει λόγος γιά τήν ομώνυμη ήρωίδα τής νουβέλας Τααΰώ τοϋ 
Άχιλλέα Λεβέντη.6 'Η υπόθεση του έργου έξελίσσεται το 1806, άρχικά 
σέ ένα χωριό τής ’Ηπείρου, δπου ή ήρωίδα διδάσκεται άπο τή μητέρα 
της «οικιακή οικονομία καί χειροτεχνήματα» καί άπο τον πατέρα της 
ελληνικά, ιταλικά καί μουσική. Είναι ένδιαφέρον το γεγονός δτι ό συγ
γραφέας παρουσιάζει τήν ήρωίδα του, τόσο πρώιμα καί σέ περιβάλλον

4. Χρησιμοποιώ τον δρο καταχρηστικά, γιατί δεν κατοικούν δλες σέ πόλεις· ή 
συμπεριφορά, δμως, ή μόρφωση καί οί συνήθειες δλων είναι σχεδόν ίδιες καί δεν φαί
νονται νά ασχολούνται μέ άγροτικές έργασίες.

5. Βλ. Άλ. Σοΰτσος, Ό εξόριστος τοϋ 1831, κωμικοτραγικόν ιστόρημα. Έκ 
τού περί τά ’Ιδιωτικά Έργα Τμήματος της Β. Τυπογραφίας, 1835, σ. 21. ’Αλλά καί 
ό άδελφός του Παναγιώτης παρομοιάζει μιά ήρωίδα του, ήγουμένη γυναικείας μονής, 
μέ τήν αρχαία «σοφή 'Υπατία» (Ή Χαριτίνη η το Κάλλος τής χριστιανικής θρη
σκείας, έν Άθήναις, έκ τής τυπογραφίας Α. Κορόμηλα, 1864, σ. 3). Χαρακτηριστι
κό, έπίσης, παράδειγμα αποτελεί ή πρωταγωνίστρια τοϋ μυθιστορήματος τοϋ Στέ
φανου Ξένου Ή ήρω'ις τής ελληνικής επαναστάσεως (186Γ τώρα μέ φιλολογική έπι- 
μέλεια Βικτωρίας Χατζηγεωργίου-Χασιώτη, γενική έποπτεία ’Απόστολος Σαχίνης, 
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, “Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, ’Αθήνα 1988), πού 
γνωρίζει δλη τήν άρχαία λογοτεχνία, τή μυθολογία καί τήν ιστορία (σ. 75). Βλ. άκό- 
μη καί Samuel Sheridan Wilson, Tò παλληκάριον, φιλολογική έπιμέλεια Δημήτριος 
I. Πολέμης, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη, ’Αθήνα 
1990, σ. 73-106, δπου το Ε' κεφάλαιο μέ θετικές προτάσεις γιά τή γυναικεία έκπαί- 
δευση. ’Επισημαίνω, πάντως, δτι άπό τούς παραπάνω συγγραφείς οί δύο πρώτοι 
ήταν Φαναριώτες, ό τρίτος άπό τή Σμύρνη ήταν πραγματικά κοσμοπολίτης καί ό τε
λευταίος ’Άγγλος προτεστάντης κληρικός· δλοι, δηλαδή, μετείχαν μιας παιδείας εύ- 
ρύτερης καί διαφορετικής άπό τή συνηθισμένη στο ελληνικό βασίλειο.

6. Βλ. Άχιλλέως Λεβέντη, Ή Τάσσω, έν Άθήναις, έκ τού τυπογραφείου 
Δ. Α. Μαυρομμάτη, 1858. (Εύχαριστώ τον κ. Άλέξη Πολίτη γιά τήν ύπόδειξη τού 
βιβλίου.)
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αγροτικό, νά διαβάζει ερωτικά μυθιστορήματα' σέ μιά σύντομη μάλιστα 
σκηνή τόσο την άπορροφά ή άνάγνωση, ώστε δεν άντιλαμβάνεται τά τρα
γικά γεγονότα πού διαδραματίζονται κοντά της, ενώ ή θέα ένος νέου, 
σκληροτράχηλου καί αιματοβαμμένου, άλλά ωραίου Τουρκαλβανού τής 
δημιουργεί «τερψίθυμόν τινα του στήθους ύπόθλιψιν, αρχήν πάθους άμυ- 
δρώς προς αυτήν περιγραφέντος υπό τινων ιστορημάτων» (σ. 76).

’Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι νά συνδυάζεται ή θεωρητική 
μόρφωση μέ τις πρακτικές γνώσεις του νοικοκυριού. Γι’ αύτό, όπου ή Έλ- 
ληνίδα παρουσιάζεται νά άσχολεΐται σχεδόν αποκλειστικά μέ τά βιβλία 
χωρίς οίκοκυρικά ενδιαφέροντα, ή στάση αυτή προβάλλεται μέ αρνητικές 
ήρωίδες, γεγονός πού υπονοεί ότι άλλο είδος γνώσεων έπιθυμοϋν οί λογο
τέχνες γι’ αυτές. Τά σχετικά παραδείγματα είναι πολύ χαρακτηριστικά.

Στο μυθιστόρημα Ό Ζωγράφος (Κωνσταντινούπολη 1842) του Γρη- 
γορίου Παλαιολόγου (1794-1844), συναντάμε τήν πρώτη ήρωίδα, τής 
όποιας διακωμωδείται ή προσπάθεια νά μορφωθεί. ’Άς σημειωθεί ότι ό 
τίτλος του εργρυ δέν άναφέρεται στο επάγγελμα του πρωταγωνιστικού 
προσώπου, άλλά υποδηλώνει το στόχο τού συγγραφέα: νά ζωγραφίσει 
μέ άκρίβεια τά ελαττώματα τής σύγχρονής του κοινωνίας. 'Η υπόθεση 
διαδραματίζεται, κυρίως, στήν ’Αθήνα. 'Ο νεαρός πρωταγωνιστής συνα
ναστρέφεται μιά συγγενική του οικογένεια. Οί τέσσερις κόρες της, πού 
διαφέρουν αρκετά ώς προς τον χαρακτήρα, τή συμπεριφορά καί τις επιθυ
μίες, χρησιμοποιούνται ώς εύγλωττα παραδείγματα γυναικείων τύπων 
τής εποχής. 'Η μεγαλύτερη, ή Σεβαστή, γιά νά κατορθώσει νά παντρευ
τεί, ανάμεσα στις άλλες προσπάθειες έξωραϊσμοΰ της άποφασίζει νά 
μορφωθεί. ’Από τή σημερινή προοπτική ή προσπάθειά της αύτή φαίνεται 
άξια επαίνου, ό Παλαιολόγος, όμως, επικρίνει το αποτέλεσμα: «Παιδιό- 
θεν άμεληθεϊσα μόλις ήξευρε νά συλλαβίζη τήν Σύνοψιν μέχρι τής δευτέ- 
ρας άφίξεώς της είς τήν Ελλάδα. Ίδοΰσα τότε τάς νέας νά καταγίνωνται 
εις τήν σπουδήν, έφιλοτιμήθη ν’ άποκτήση καί αυτή τινάς γνώσεις' άλλ’ 
ώς παρήλικος καί έ'χουσα τον νουν της άδιασπάστως εις τήν υπανδρείαν, 
δέν έδυνήθη νά ώφεληθή άπο τήν γραμματικήν, τήν ιστορίαν καί τήν γεω
γραφίαν. Επομένως όταν έτελείωσε τάς σπουδάς της, ένόμιζεν ότι ή Αί
γυπτος είναι εις τήν ’Αμερικήν, ό Πλάτων ήτον ιστοριογράφος, καί ό Θου
κυδίδης θαλασσινός- συγχέουσα δέ τά διάφορα συμβάντα καί ονόματα τής 
ιστορίας κατήντα γελοία, όταν έζήτει νά κάμη έπίδειξιν των γνώσεών της. 
Έσπούδασε προς τούτοις τά Γαλλικά καί τά ’Ιταλικά' άλλά καί έξ αύτών 
δέν ένθυμεϊτο παρά τινάς φράσεις έκ των συνηθεστέρων. ’Επειδή δέ ειχεν 
τήν μανίαν νά τάς μιγνύη εις τήν ομιλίαν της, τήν άπετέλει έτι γελοιωδε-
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στέραν, οσάκις μάλιστα τήν έστόλιζε μέ έλληνικάς δήθεν λέξεις, τάς ο
ποίας έκωλόβωνε, καί έμεταχειρίζετο τήν αιτιατικήν άντί ονομαστικής 
καί τήν γενικήν άντί αιτιατικής, καθώς μετ’ ολίγον θά τήν άκούσωμεν».7 
Πράγματι «άκοΰμε» τον γεμάτο λάθη λόγο τής Σεβαστής καί βλέπουμε 
τις προσπάθειές της νά φανεϊ νέα καί μορφωμένη για να άποκτήσει σύζυ
γο. Ό τύπος τής Σεβαστής σατιρίζεται εδώ γιά τήν ήμιμάθειά της άλλά 
καί γιά όσες άχρηστες γιά τήν πρακτική ζωή γνώσεις άπέκτησε καί μάλι
στα σέ προχωρημένη ηλικία. ’Αντίθετα, ή νεότερη άδελφή της εκπαιδεύε
ται πολύ πιο σωστά, κατά τον συγγραφέα. Διασκεδάζει διαβάζοντας άλλά, 
όπως άφηγεΐται ό νεαρός πρωταγωνιστής: «τά βιβλία της έκλέγοντο παρ’ 
έμοϋ, όστις δεν είχα συμφέρον νά διαφθείρω τήν καρδίαν της, καθώς όσοι 
προμηθεύουν εις τάς φιλάς των συγγράμματα σκανδαλώδη, διά νά τάς 
διδάξουν πλαγίως τήν οδόν τής παρεκτροπής» (σ. 187). ’Ακολουθεί μιά 
παραίνεση προς τούς γονείς νά άπαγορεύουν στις κόρες τους νά διαβάζουν 
μυθιστορήματα. Πρόκειται γιά μιά συμβουλή, πού συναντάμε σέ πολλά 
κείμενα τον 19ο αιώνα. Ή διαφορά στον Ζωγράφο έγκειται στο ότι γιά 
πρώτη φορά, άπύ όσο γνωρίζω, γίνεται προσπάθεια αυτή ή συμβουλή νά 
υλοποιηθεί μέ το παράδειγμα τής δράσης των λογοτεχνικών προσώπων.

Το δεύτερο μυθιστόρημα είναι το πολύ γνωστό Θάνος Βλέκας του 
Παύλου Καλλιγά (1814-1896), πού πρωτοδημοσιεύτηκε στήν Πανδώρα 
το 1855-1856. 'Η ήρωίδα, πού θά μάς απασχολήσει, είναι άπύ τούςέλάσ- 
σονες τύπους τού έργου, οί πράξεις της, όμως, χρωματίζουν χαρακτηρι
στικά το παράδειγμά μας: «'Η ευφυής Κυρία εΐχεν άναγνώσει τά μυθι
στορήματα τής Κυρίας Σάνδης καί τά θελκτικώτερα, άν καί ένίοτε ολισθη
ρά επεισόδια αύτών, διηγείτο όσον ένεστι χαριέντως».8 Το πρόβλημα άρ- 
χίζει, όταν ή κυρία αυτή δέν θέλει μόνο νά διηγείται τά όσα διαβάζει, άλ
λά νά τά μιμείται στή ζωή της καί νά άπατά τον άντρα της. Αυτός τή 
συλλαμβάνει επ’ αύτοφώρω καί, παρόλο πού ήθικά δέν είναι καλύτερός 
της, κατορθώνει νά τή χωρίσει καί νά τήν καταδικάσει σέ φυλάκιση. Μπαί
νει, λοιπόν, εδώ ένα άλλο στοιχείο, αυτό τής άνηθικότητας, πού προκα- 
λεΐται άπύ ακατάλληλα αναγνώσματα. Ή κατηγορία αυτή είδαμε κιόλας 
ότι βαραίνει τή μεταφρασμένη λογοτεχνία.

Καί στά δύο μυθιστορήματα οί ήρωίδες πού παρουσίασα, προβάλ

7. Γρ. ΙΙαλαιολόγος, 'Ο ζωγράφος, Φιλολογική επιμέλεια "Αλκής ’Αγγέλου, 
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, ’Αθήνα 1989, σ. 
80-81, βλ. καί 91-97, 149-151.

8. Παϋλος Καλλιγάς, Θάνος Βλέκας, Φιλολογική επιμέλεια Ε. Ν. Χωραφάς, 
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, ’Αθήνα 1991, σ. 169.
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λονται ώς τελείως αρνητικοί τύποι, πού δημιουργούν ισχυρή άυτίθεση μέ 
τίς θετικές ήρωίδες, τίς πρωταγωνίστριες. Οί τελευταίες είναι έπιμελεΐς 
καί δραστήριες οχι στά γράμματα άλλά στο νοικοκυριό, στα εργόχειρα 
καί την οικιακή οικονομία- εκπροσωπούν δηλαδή τον τέλειο τύπο τής Έλ- 
ληνίδας κατά τά πρότυπα τής εποχής.8

’Από τούς δευτερεύοντες, όμως, αυτούς τύπους ή γυναίκα πού διαβά
ζει γίνεται σέ δύο άλλα έργα, θεατρικά, πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Κα- 
ταρχήν, στή μονόπρακτη κωμωδία 'Η κόρη τον παντοπώλου (1865), τού 
"Αγγέλου Βλάχου (1838-1920), πού ήταν στήν εποχή της ένα από τα γνου- 
σότερα καί περισσότερο άγαπητά στό κοινό έργα τού δημιουργού της, καί 
πού έδωσε τήν άφορμή νά γραφούν αρκετές κωμωδίες μέ ανάλογο θέμα.9 10 11 
Ή νεαρή ήρωίδα «μέ τά γράμματά της, μέ τά γαλλικά της, μέ τό χορό 
της, μέ τό πιάνο της», όπως χαρακτηριστικά άναφέρεται (σ. 21), δια
βάζει αδιάκοπα γαλλικά μυθιστορήματα11 καί ονειρεύεται ρομαντικούς έ
ρωτες καί σύζυγο διπλωμάτη. "Ετσι πέφτει εύκολο θύμα ένός όμορφου 
υπηρέτη πρεσβείας μέ χρυσοστόλιστη στολή. Στό έργο αύτό «κωμωδία 
χαρακτήρων άπό τή σύγχρονη κοινωνική ζωή»,12 κατά τό χαρακτηρισμό 
τού συγγραφέα της, ή κατηγορία έπεκτείνεται: ή ήρωίδα χάνει τήν επαφή 
μέ τήν πραγματικότητα.

Μέ πιθανή έπιρροή άπό τήν Κόρη τον παντοπώλον γράφτηκε γύρω

9. Βλ. τί γράφει ό Παλαιολόγος: «'Η άνάγνωσις, όμως, καί μουσική ήσαν πά
ρεργοι άσχολίαι της Χαρικλείας. Τον περισσότερον καιρόν έδαπάνα εις τήν οικονο
μίαν καί τό έργόχειρον» (ο.π., σ. 188). Καί στον Πολύπαθη, δ.π., σ. 229-230, συναν
τάμε μιά μορφωμένη ήρωίδα Φαναριώτισσα, στήν όποια ό άντρας της τονίζει: «ή 
βελόνη είναι καταλληλοτέρα άπό τό βιβλίον είς τόν προσδιορισμόν της γυναικός». 
Καί ό Καλλιγας: «'Η Ευφροσύνη [...] κατεγίνετο μετά τής μητρός της είς παντοϊα 
έργα, καί πρό πάντων είς ποίκιλσιν υφασμάτων μετά πολλής επιτυχίας», δ.π., σ. 66. 
Τό ζήτημα τής ενασχόλησης μέ τά εργόχειρα συζητειται διαρκώς στή σχετική μέ τήν 
εκπαίδευση των Έλληνίδων φιλολογία τόν 19ο αί.

10. ’Ακόμη καί ό σκωπτικός Ροίδης είχε θετική άποψη για τό έ’ργο- βλ. «’Αγ
γέλου Βλάχου, Κωμωδίαι», "Απαντα, Φιλολογική έπιμέλεια "Αλκής Αγγέλου, τόμ. 
2, 1868-1879, 'Ερμής, ’Αθήνα 1978, σ. 33-34. Γιά τή θεατρική τύχη τής κωμω
δίας αύτής βλ. Γιάννη Σιδέρη, ’Ιστορία τοϋ νεοελληνικού θεάτρου 1794-1944, τόμ. 
1 (1794-1908), ’Εκδόσεις Καστανιώτη, ’Αθήνα 1990, σ. 99, 105, 223, 227.

11. Σέ μιά σκηνή διαβάζει τόν 'Υποκόμη τής Βραζελόνης (Le Vicomte de 
Bragelonne, 1848-50), τοϋ Άλ. Δουμά, πατέρα.

12. Βλ. ’Αγγέλου Βλάχου, Κωμωδίαι, Έν Άθήναις, Παρά τοϊς Έκδόταις 
Άγγ. Καναριώτη καί Ζ. Γρυπάρη, 1871, σ. ια'. Βλ. έπίσης καί τήν κωμωδία του 
Ό λοχαγός τής ’Εθνοφυλακής (στό ίδιο, σ. 187-292), στήν οποία σχεδιάζει δύο γυ
ναικείους τύπους, τή Χαριτώ, πού άσχολεΐται συνέχεια μέ τή μόδα, καί τή Μαριωρή, 
πού διαβάζει μυθιστορήματα.
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στά 1870 Ό Φιάκας, του Δημοσθένη Μισιτζή, δίπρακτη κωμωδία, πού 
παίχτηκε μέ τεράστια επιτυχία στον έλλαδικό χώρο άλλά καί σέ θέατρα 
τής δμογένειας καί κατέληξε τον 20ό αιώνα λαϊκό ανάγνωσμα μέ αλλεπάλ
ληλες εκδόσεις. Θέμα της ή προσπάθεια ενός φτωχού άπατεώνα νά παν
τρευτεί μια πλούσια κληρονόμο, έξαπατώντας την δτι έχει περιουσία καί 
τίτλους εύγενείας. Έδώ ή διδακτική πρόθεση είναι άκόμη πιο φανερή, 
όπως εκδηλώνεται στήν άρχή καί στο τέλος τής δεύτερης πράξης μέ τά 
λόγια τής ήρωίδας (πού ας σημειωθεί δτι προτίμησε άντί νά μάθει έλλη- 
νικά νά διδαχθεί γαλλικά, γιατί ήταν «γλώσσα του συρμού»):13 «Μερικοί 
[...] περιορίζονται εις τήν άχαρι άνάγνωσιν σοβαρών βιβλίων, καί καταν- 
τώσι σχολαστικοί. "Αλλοι πάλιν άποφεύγοντες τήν άνάγναισιν τών μυθι
στορημάτων ώς έπιβλαβή, δήθεν, μένουσιν άπειροι τού κόσμου. ’Εγώ 
ύπεραγαπώ τά μυθιστορήματα καί μόνον τοιαϋτα άναγινώσκω διότι έκτος 
τού τερπνού έχουσι καί πολύ το διδακτικόν. Είς αυτά άπαντα τις πράγματα, 
τά όποια, ό μή άναγνώσας τοιαΰτα, αδύνατον νά ήξεύρη» (σ. 75). Μετά 
το πάθημά της ή γνώμη της αλλάζει, βέβαια, εντελώς, δπως τή διατυπώ
νει στο ήθικό έπιμύθιο: «’Ιδού τ’ αποτελέσματα τής έπιπολαίου καί άτε- 
λούς άνατροφής. ’Ιδού τά καλά, τά προκύπτοντα έκ τής άναγνώσεως τών 
μυθιστορημάτων. Πόσαι νέαι, άναγινούσκουσαι μυθιστορήματα, πιστεύ- 
ουσιν αυτά ώς αληθή καί ένώ όνειροπωλοΰσι Πρίγκηπας καί Βαρώνους, 
πίπτουσιν είς τάς παγίδας τών άπατεώνων. Εΐθε το πάθημά μου νά ταΐς 
γίνη τουλάχιστον μάθημα» (σ. 101).

'Η πλοκή παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία καί στίς δύο κωμωδίες. 
Παρατηρούνται, έπίσης, πολλές ομοιότητες στά πρόσωπα. Ό νεαρός, 
κομψός καί φαινομενικά καλλιεργημένος ήρωας ενσαρκώνει δλα τά —πλα
σμένα άπό γαλλική παιδεία καί ρομαντικά μυθιστορήματα— όνειρα τής 
πρωταγωνίστριας καί οί ήλικιωμένοι άλλά άμόρφωτοι συγγενείς της δέν 
μπορούν νά άνακαλύψουν τήν πραγματική του ταυτότητα, θαμπωμένοι 
άπό τήν εμφάνισή του καί άπό τήν εύγλωττία τής νέας. 'Η άπάτη καί στίς 
δύο περιπτώσεις θά άποκαλυφθεΐ τυχαία. Στά δύο αύτά θεατρικά έ'ργα 
διακωμωδείται, κυρίως, ή επιθυμία γιά κοινωνική άνοδο καί άκόμη ό νεο
πλουτισμός, ή ήμιμάθεια, ή σύγκρουση τού παραδοσιακού τρόπου ζωής

13. Βλ. Δημοσθένη Μισιτζή, Ό Φιάκας. Ό δονξ τής βλακείας, Έπιμέλεια- 
Είσαγωγή: "Αννα Ταμπάκη, ’Εκδόσεις «Δωδώνη», ’Αθήνα 1992, σ. 85, δπου: 
«ΕΥΑΝΘΙΑ: Αυτό μοί έλεγε καί ό μακαρίτης πατήρ μου. "Τί θά καταλάβης, κόρη 
μου, αν μάθής έλληνικά, άφοϋ είναι τόσο δύσκολα καί δέν είναι καί γλώσσα τοϋ συρ- 
σμοϋ ! μάθε καλλίτερα γαλλικά ποϋ μ’ αύτά ήμπορεις νά μάθης καί τά έλληνικά, διότι 
δλα τά έλληνικά βιβλία είναι καί εις το γαλλικόν”».
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μέ τούς ξενόφερτους νεοτερισμούς.14 ’Από τή σκοπιά τού θέματός μου, 
όμως, πολύ φανερά προβάλλεται δτι ή διαφορά παιδείας πού έχει ή ήρωίδα 
άπύ τύ οικογενειακό της περιβάλλον καί ή ανάγνωση πολλών γαλλικών 
μυθιστορημάτων αποτελούν τή γενεσιουργό αιτία όλων τών προβλημά
των της.

Τύ πρότυπο καί τών δύο αυτών κωμωδιών άνιχνεύεται εύκολα στίς 
κωμωδίες τού Μολιέρου καί ειδικότερα στήν τιτλοφορούμενη Les Pré
cieuses ridicules (1659), πού έκδόθηκε τύ 1858 στήν ’Αθήνα σέ μετά
φραση καί διασκευή τού Δ. I. Λάκωνα μέ το νέο τίτλο Al Κέρατα ίτσαι. 
Ή σάτιρα αυτής τής διασκευασμένης κωμωδίας έχει τον ίδιο στόχο μέ 
τά έργα πού άνέφερα: νά ψέξει τήν επιδεκτική προσπάθεια τής άθηναϊ- 
κής κοινωνίας νά ανέβει κοινωνικά, τον αλόγιστο θαυμασμό γιά οτιδή
ποτε γαλλικό, τήν υποταγή στή μόδα καί τήν ήμιμάθεια" τύ βασικό, άλ
λωστε, έπεισόδιο είναι τύ ’ίδιο: δύο υπηρέτες εξαπατούν τις ήρωίδες, πού 
ονειρεύονται εύγενεΐς συζύγους. Τύ έ'ργο τελειώνει μέ τις φράσεις: «Καί 
σεις τά όποια έσηκώσατε τά μυαλά των, κ’ έκάματε τάς γυναίκας τού 
σημερινού αίώνος νά έχουν όλιγωτέραν γνώσιν άπύ μίαν χελώναν, άνόη- 
ται φλυαρίαι, διασκεδάσεις όλέθριαι τών άργών πνευμάτων, δήμιοι τού 
πολυτιμοτέρου χρόνου τής νεότητος, μυθιστορήματα, σοννέτα, άκροστι- 
χίδες, γράμματα, έργολαβίαι».15 "Ολα τά θεατρικά έργα, πού ε’ίδαμε, με
ταφέρουν ούσιαστικά στον 19ο αιώνα τύ πνεύμα καί τήν κοινωνική κριτική 
τού Μολιέρου καί προβάλλουν ένα ελληνικό πρόβλημα, πού βρίσκεται στήν 
όξύτερη φάση του στά μέσα περίπου τού αιώνα.16

14. Βλ. όσα γράφει ό Σιδέρης (ό'.π., σ. 99) γιά τήν Κόρη τοϋ παντοπώλον: «ένα 
σκέτς πολύ σοβαρά συνθεμένο, πού σατιρίζει τήν τάση τών παρακατιανών γιά ν’ ανυ
ψωθούν κοινωνικά, συχνό φαινόμενο εκείνο τον καιρό, πού θ’ ανανεώνεται καί ώς γε
γονός, καί ώς άφορμή κωμωδίας. Μολιερίζει το μικρό μας έργο ώς αντίληψη, όχι 
παρμένη άπύ το πρωτότυπο, θά έλεγε κανείς, άλλά άπό τή σπουδαία, καθώς θά δούμε, 
τήν επεξεργασία τού «Φιλαργύρου» —«Έξηνταβελώνης»— άπό τύν Κωνσταντίνον 
Οικονόμου τον έξ Οικονόμων μέ τήν ώραία δημοτική του». Βλ. καί Ταμπάκη, ό'.π., 
σ. 33-37.

15. Βλ. στήν εισαγωγή της Ταμπάκη, ό'.π., σ. 34. Βλ. καί μια άλλη προγενέ
στερη μετάφραση τής ίδιας κωμωδίας, μέ τον τίτλο «’Αρχόντισσες εύγενικές καί 
άγχινούστατες γελοιώδεις»: Γεράσιμος Γ. Ζώρας, «Μιά άγνωστη μετάφραση κωμω
δίας τού Μολιέρου στά έλληνικά. Προλεγόμενα-κείμενο, (Πρόδρομη ανακοίνωση)», 
Παρουσία, τ. 7, 1991, σ. 61-88 [= Γ. Γ. Ζώρας, Φιλολογικά Μελετήματα, Εκδόσεις 
Δόμος, ’Αθήνα 1993, σ. 37-73].

16. Πρέπει, βέβαια, νά σημειωθεί ότι σέ άλλες έλληνικές κωμωδίες τής ίδιας 
περίπου εποχής, πού επίσης σατιρίζουν τά ήθη τής άθηναϊκής κοινωνίας καί ιδιαίτερα 
τή συμπεριφορά τών γυναικών, δεν γίνεται καθόλου λόγος γιά μυθιστορήματα, όπως
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'Η αρνητική στάση απέναντι στη γυναίκα πού διαβάζει άδιάκοπα μυ
θιστορήματα δεν είναι, βέβαια, μόνο έλληνικύ φαινόμενο- αντίστοιχα πα
ραδείγματα συναντάμε καί στήν εύρωπαϊκή λογοτεχνία. ’Άλλωστε, καί ή 
Έλληνίδα άναγνώστρια μυθιστορημάτων ώς υπαρκτό πρόσωπο καί κατό
πιν ώς ήρωίδα τής λογοτεχνίας δημιουργήθηκε κατά μίμηση ξένων προ
τύπων, ειδικότερα μάλιστα γαλλικών.17 Είδαμε πώς οί παρατηρήσεις του 
Μολιέρου γιά τή γαλλική κοινωνία τής εποχής του μεταφέρονται στήν έλ- 
ληνική κοινωνία του 19ου αιώνα. 'Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό —καί 
πιο γνωστό, ΐσως— παράδειγμα, έντελώς σύγχρονο μέ τα έργα πού 
άνέφερα, είναι ή Μαντάμ Μποβαρν (1857) του Φλωμπέρ. Οί συναισθη
ματικοί κραδασμοί, ή άνία άπό τήν έπαρχιακή ζωή, οί πόθοι τής άλλαγής 
πού βασανίζουν τήν ήρωίδα, ξεκινούν άπό τό έρώτημα πού ή ίδια θέτει: 
«'Η Έμμα ζητούσε νά μάθει τί ό κόσμος έννοεΐ μέσα στή ζωή μέ τίς λέ
ξεις ευτυχία, πάθος καί μέθη, πού τής φάνηκαν τόσο ωραίες μέσα στά βι
βλία».18 Διαβάζει, λοιπόν, Εύγένιο Σύη, Μπαλζάκ καί Γεωργία Σάνδη, 
«ζητώντας ενα φανταστικό χόρτασμα στίς άτομικές της επιθυμίες» (σ. 
74). Τό τέλος της είναι άθλιο" μή μπορώντας νά συμβιβάσει τα όνειρά της 
μέ τήν πραγματικότητα, αύτοκτονεΐ.

Θά μπορούσε κανείς νά ύποθέσει ότι ή διακωμώδηση των Ελλήνων 
συγγραφέων περιορίζεται στίς ήμιμαθεΐς νέες ή στίς νευρωτικές γεροντο
κόρες, πού ονειροπολούν μέ γαλλικά ρομάντσα. Τά πράγματα, όμως, δέν 
είναι έτσι καί αυτό φαίνεται καθαρά σέ μια σειρά νεότερα έργα. Τό μεγα
λύτερο μέρος τής μετά τό 1880 πεζογραφίας είναι ήθογραφικό καί περι
γράφει τή ζωή των «άγροτών, ποιμένων, των ορεσιβίων καί των θαλασ
σινών Ελλήνων»,19 οί κόρες καί οί γυναίκες τών οποίων δέν παρουσιά

στά II Γυναικοκρατία, κωμωδία εις πέντε πράξεις τοϋ Δ. Κ. Βυζαντίου, έν Άθή- 
ναις, έκ τής Τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου, 1841 καί Ή κοινωνία τών ’Αθηνών, 
κωμωδία εις πράξεις τέσσαρας τοϋ Σ. Κ. Καρύδου, ’Αθήνησι, Τυπ. Σ. Κ. Καρύδου, 
1868.

17. ’Αξίζει νά δοθεί ένα παράδειγμα: στο έργο τοϋ ’Ιακώβου Γ. Πιτζιπιοΰ, 
«Ό Πίθηκος Ξούθ ή τά ήθη τοϋ αίώνος», ’Αποθήκη ’Ωφελίμων καί Τερπνών Γνώ
σεων, τχ. 13,’Ιούλιος 1848, σ. 165, ή ήρωίδα, Φαναριώτισσα έγκατεστημένη στήν 
’Αθήνα, πού άκολουθεϊ προσεκτικά τή μόδα, σχολιάζει μέ θαυμασμό τή ζωή μιας 
Γαλλίδας κυρίας καί κάνει ειδική, επαινετική άναφορά στό δτι είχε διαβάσει τά μυ
θιστορήματα τοϋ Walter Scott καί τής George Sand. (Ευχαριστώ τον κ. Νάσο Βα- 
γενα, πού μοϋ έπισήμανε τό σχετικό σημείο.)

18. Φλωμπέρ, Μαντάμ Μποβαρν, Μετάφραση Κ. Θεοτόκης [;], ’Εκδόσεις ’Α- 
λμωπός, ’Αθήνα χ.χ., σ. 47.

19. Αυτοί κατά τον Ροΐδη αποτελούν τήν πινακοθήκη τών ήρώων τής ήθογρα- 
φίας, "Απαντα, τ. 5, 1894-1904, δ.π., σ. 287.
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ζονται, βέβαια, νά διαβάζουν. Ένας νέος, δμως, τύπος μορφωμένης γυναί
κας διαγράφεται στην πεζογραφία: ό τύπος τής δασκάλας.20 Στίς Νησιώ- 
τικες Ιστορίες (1895), του Άργύρη Έφταλιώτη, ή Άγγέλικα, στο ομώ
νυμο διήγημα,21 πηγαίνει σέ ένα χωριό, νέα καί ωραία δασκάλα γιά τα 
κορίτσια. Οί αλλαγές στις μαθήτριές της είναι εντυπωσιακές: αρχίζουν 
νά ψελλίζουν λέξεις τής καθαρεύουσας καί νά μιμούνται τά εργόχειρα, την 
ενδυμασία, τις συνήθειες τής «χώρας», δηλαδή τής πόλης. ’Ακόμη καί ή 
συμπεριφορά τους χάνει τη χωριάτικη ντροπή. Οί χωρικοί, φοβισμένοι 
μπροστά σ’ αύτή την ξαφνική καί βεβιασμένη εισβολή του «πολιτισμού» 
στον τόπο τους, άποφασίζουν νά παντρέψουν τήν Άγγέλικα μέ ένα συν
τοπίτη τους καί έτσι, μέ τρόπο θαυμαστό, δλα τελειώνουν καλά, κατά 
τον συγγραφέα: «νοικοκυρεύτηκε ή δασκάλισσα, ντύνουνταν καί μιλούσε 
καί φερνότανε σάν δλον τον κόσμον, γλύτωσαν καί τού χωριού οί κοπέλ- 
λες από τήν τρέλλα νά θέλουν καί καλά νά φαίνουνται φράγκισσες» (σ.
169).

Τον ΐδιο τύπο θά συναντήσουμε σέ δύο διηγήματα τού Παπαδιαμάν- 
τη: «Ή θεοδικία τής δασκάλας» (1906) καί «Τής δασκάλας τά μάγια» 
(1909).22 'Η υπόθεσή τους είναι υποτυπώδης: στο πρώτο, πού διαδρα
ματίζεται στήν ’Αθήνα, σκιαγραφεΐται ό χαρακτήρας μιας νεαρής δασκά
λας μέ έμφαση στίς άντιπαιδαγωγικές πράξεις της, καί στο δεύτερο, πού 
τοποθετείται στή Σκιάθο, περιγράφεται ή προσπάθεια νά λυθούν τά μάγια 
πού άγνωστοι έχουν κάνει στή δασκάλα. Ό συγγραφέας, μέ τρόπο ειρω
νικό, βρίσκει τήν εύκαιρία νά έπικρίνει ολόκληρο τον κλάδο των διδασκα- 
λισσών καί νά δηλώσει πόσο άχρηστα, άκόμη καί βλαβερά, είναι τά δσα 
διδάσκουν. Είναι, πάντως, γεγονός δτι αντίστοιχος προβληματισμός γιά

20. "Οπως γράφει ή 'Ελένη Βαρίκα: «είναι δύσκολο νά βρει κανείς κάποια άλ
λη έπαγγελματική κατηγορία πού νά υπήρξε τό άντικείμενο τόσο συστηματικών έπι- 
θέσεων καί τόσο άμείλικτης σάτιρας. ’Από τον κανονιστικό λόγο καί τή μισογυνική 
σάτιρα ώς τή "φιλογυνική” λογοτεχνία τοΰ τέλους του αιώνα, ή δασκάλα γίνεται τό 
πρότυπο τής γυναίκας πού "δεν ξέρει τη θέση της”, τό άρχέτυπο όλων των γελοιο- 
γραφικών μορφών πού επινόησε ή συλλογική φαντασία ώς απάντηση στή γυναικεία 
άμφισβήτηση: ή περιγέλαστη καί υπερβολική γεροντοκόρη, ή σχολαστική καί ήμι- 
μαθής "γράφουσα”, ή ανδροπρεπής καί αυταρχική φεμινίστρια δέν είναι παρά παραλ
λαγές αύτοϋ τοϋ ίδιου χλευαστικοϋ μοτίβου τής δασκάλας» (Ή εξέγερση..., ο.π., 
σ. 191).

21. Βλ. «Άγγέλικα», "Απαντα, ’Αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, τόμ. 1, ’Εκδόσεις 
Πηγής, ’Αθήνα 1952, σ. 163-169.

22. Α. Παπαδιαμάντης, "Απαντα, Κριτική έκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 
τόμ. 4, ’Εκδόσεις Δόμος, ’Αθήνα 1985, σ. 111-114 καί 325-332.
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τήν ανάγκη: βελτίωσης τής γυναικείας εκπαίδευσης έκφραζόταν καί άπο 
προοδευτικούς παιδαγωγούς εκείνη τήν εποχή.23

Οί ήρωίδες πού είδαμε, αποτελούν, βέβαια, καλλιτεχνικές απεικονί
σεις ενός κοινωνικού φαινομένου τής έποχής, πού δεν ήταν, δπως προ- 
ανέφερα, μόνο έλληνικό. Το ΐδιο κοινωνικό πρόβλημα έχει διατυπούθεΐ σέ 
πληθώρα δημοσιευμάτων, τά όποια κινδυνολογούν άρχικά γιά τή μορφή τής 
ημιμαθούς, ονειροπαρμένης γυναίκας, πού τρέφεται μέ λογοτεχνικά έργα, 
άγνοώντας τήν πραγματικότητα τής καθημερινότητας, καί κατόπιν για τή 
μορφή τής εξίσου ήμιμαθοΰς δασκάλας, πού μέ τίς παιδαγωγικές της με
θόδους καί τή λαθεμένη διδασκαλία της βλάπτει παρά ωφελεί τίς μαθή- 
τριές της.

Είναι ενδιαφέρον νά παρατηρήσουμε δτι οί "Ελληνες συγγραφείς δέν 
άντιμετωπίζουν κριτικά το θέμα τους άλλα περιορίζονται στήν «περιγρα
φή» αύτοϋ του φαινομένου, περιγραφή μάλιστα άρκετά ρηχή καί ώς καλ
λιτεχνική άπόδοση καί ώς κοινωνικός σχολιασμός. Είναι φανερά εντελώς 
άρνητικοί άπέναντι στίς ήροπδες πού περιέγραψα καί αυτή ή τοποθέτησή 
τους άποδεικνύεται άπο τήν τιμωρία πού τούς επιβάλλουν ή άπο τή θετική 
προβολή άλλων ήρωίδων πού λειτουργούν άντιθετικά ώς γυναικεία πρότυ
πα ή, τέλος, άπο τά άμεσα σχόλιά τους πάνω στο θέμα. Δέν προβληματί
ζονται πάνω σ’ αυτή τή συλλογική γνώμη τής έποχής τους γιά τή γυναίκα 
πού διαβάζει, πού μορφώνεται. Μέ τήν παρουσίαση των προηγούμενων 
κειμένων εύκολα διαπιστώνει κανείς ένα οξύμωρο σχήμα: ένώ σύμφωνα 
μέ τήν κρατούσα άστική άντίληψη τον 19ο αίούνα ή γυναικεία έκπαίδευση 
περιλαμβάνει ξένες γλώσσες, πιάνο καί εργόχειρα, δλοι τονίζουν διαρκώς 
δτι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει νά άλλάξει, γιατί δίνει «άχρηστες 
γνώσεις», κατάλληλες μόνο γιά τίς νέες τής άνώτερης τάξης. Οί συγγρά
φεις άποκρυσταλλώνουν στα έργα τους τόσο τίς ποικίλες κατηγορίες γιά 
τήν κακή επιρροή τού διαβάσματος (πιο συγκεκριμένα τού διαβάσματος 
μυθιστορημάτων) καί γιά τήν ελλιπή έκπαίδευση τών διδασκαλισσών, δσο 
καί τήν άντίληψη δτι ή θέση τής γυναίκας είναι στο σπίτι καί στήν οίκο- 
γένειά της, χωρίς νά διερευνούν άντίθετες περιπτώσεις. Στήν έρευνά μου 
δέν κατόρθωσα νά βρώ κάποιο άνάλογο θετικό γυναικείο τύπο, πού ό χα

23. Σχετικά μέ τον μεγάλο άριθμό τών διδασκαλισσών, τήν έλλιπή τους εκπαί
δευση, τίς τυπικές μόνο διπλωματικές τους έξετάσεις καί τό είδος καί τήν ποιότητα 
τών μαθημάτοον πού δίδασκαν, βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή μέση εκ
παίδευαη τών κοριτσιών στην ’Ελλάδα (1830-1893), 'Ιστορικό ’Αρχείο 'Ελληνικής 
Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, άρ. 2, ’Αθήνα 1986, σ. 147-242. Βλ. 
καί συλλογή σχετικών κειμένων στο Φουρναράκη, ’Εκπαίδευση..., 8.π.
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ρακτήρας καί ή ζωή της νά μεταβάλλονται ουσιαστικά προς το καλύτερο 
άπό την μόρφωση καί τά ποικίλα αναγνώσματα.24

Επισημαίνω δτι δλα αύτά τά έργα υπερασπίζονται έντονα τον έλληνικό 
παραδοσιακό τρόπο ζωής. 'Η άποψη πού είδαμε δτι εκφράζεται στά πρώ
τα άπο αύτά, γιά την επιζήμια έπιρροή των μυθιστορημάτων, ηχεί φαι
νομενικά ειρωνικά μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο, δταν μάλιστα γνωρί
ζουμε δτι το μεγαλύτερο μέρος του αναγνωστικού κοινού τής λογοτεχνίας 
το αποτελούσαν γυναίκες. Στην ούσία πρόκειται γιά έμμεση υπόδειξη 
των συγγραφέων δτι ή λογοτεχνική παραγωγή των «άλλων» είναι κακή, 
άνήθικη, παραμορφωτική τής πραγματικότητας, αντίθετα άπο τη δική 
τους. Το σχήμα, βέβαια, «άλλοι» καί «έμεϊς» συνήθως σημαίνει ξένη με
ταφρασμένη λογοτεχνία άπο τή μία καί ελληνική, εθνική λογοτεχνία άπο 
την άλλη. Είναι κι αύτά ένα θέμα πολύ γνωστό άπο τή λογοτεχνική κριτική 
τής έποχής. ’Εδώ εντάσσονται άπόλυτα οί αιτιάσεις τού Παπαδιαμάντη καί 
τού Έφταλιώτη γιά τις δασκάλες πού διδάσκουν στά κορίτσια ξενόφερτα, 
δηλαδή άχρηστα πράγματα. 'Ο Παπαδιαμάντης εκφράζει μέ το έργο του 
έντονο προβληματισμό γιά δλα τά νέα στοιχεία, πού διαταράσσουν τήν 
πολιτισμική καί κοινωνική ισορροπία, έπειδή βλέπει δτι αύτά τελικά θά 
επικρατήσουν, προκαλώντας, κατά τή γνώμη του, καταστροφή. Άπο τήν 
άλλη, ό πολυταξιδεμένος Έφταλιώτης έχει τό ’ίδιο α’ίσθημα νοσταλγίας 
μέ τον Παπαδιαμάντη, παρουσιάζεται, 6μως, ουτοπικά αισιόδοξος καί 
έντονα διδακτικός. Στήν «Άγγέλικα», πού συμβολικά έχουμε τό πάντρε
μα τού παλιού μέ τό καινούριο, βρίσκει τή λύση μέ τήν άφομοίωση τού 
ξένου από τό, κατά τή γνώμη του, ισχυρότερο καί πιο κοντά στήν άνθρώ- 
πινη φύση, ντόπιο, χωρικό στοιχείο.

Γιά νά μεταδώσουν αυτό τό «μήνυμα», οί συγγραφείς στηρίζονται 
σέ γνωστά καί πολυχρησιμοποιημένα μέσα. Οί τύποι τής άναγνώστριας 
καί τής δασκάλας πλάθονται έτσι ώστε νά αντιστοιχούν στούς πολύ πα
λιούς καί καθιερωμένους λογοτεχνικούς τύπους τού ήμιμαθοΰς άντρα —τού 
γιατρού π.χ., ή τού δικηγόρου καί τού δάσκαλου, τού σχολαστικού σοφο- 
λογιώτατου—, πού ή στενή του άντίληψη, ή έμμονή στις ιδέες του, ή με
γάλη αυτοπεποίθηση καί ή έπίδειξη τών έλλιπών του γνώσεων τού άφαι- 
ρούν τον κοινό νοΰ καί τήν επαφή μέ τήν πραγματικότητα. Οί άνδρικοί

24. Αύτή ή «απουσία» σχετίζεται, βέβαια, μέ τό δτι στήν έλληνική πεζογραφία 
δεν έχουμε γενικά τό λεγόμενο «μυθιστόρημα μαθητείας» (Bildungsroman), στο 
όποιο περιγράφεται ή εσωτερική έξέλιξη και ή πορεία τοϋ πρωταγωνιστικού προσώ
που πρός τήν ψυχική καί πνευματική ωριμότητα.
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αυτοί τύποι είναι πασίγνωστοι καί κοινοί στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία' 
εύκολα μπορούμε νά βρούμε καί μερικά χαρακτηριστικά ελληνικά παρα
δείγματα: άπο τον Δάσκαλο25 στον Κατζονρμπο (1595-1600) τού Γ. 
Χορτάτση ώς το Δοτόρο στο «’Ιατροσυμβούλιο» τού Δ. Σολωμοϋ. Ή τε
λική τιμωρία καί γελοιοποίηση καί των δύο τύπων, τού άντρικοΰ καί τού 
γυναικείου, είναι άνάλογη. Καί στις δύο περιπτώσεις, έπίσης, τά άστεϊα 
προκαλοϋνται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος από τή σύνδεσή τους μέ το 
γλωσσικό ζήτημα: στήν περίπτωση των ήρωίδων άπο τά λάθη στήν κα
θαρεύουσα ή τά γαλλικά πού προσπαθούν νά μιλήσουν. Κατά τήν άποψή 
μου, μετά τά μέσα περίπου τού 19ου αιώνα στή νεοελληνική λογοτεχνία 
ό γυναικείος τύπος έμφανίζεται άρκετά συχνά, αν καί οχι τόσο καθαρά 
σχεδιασμένος όσο ό άντρικός, ΐσως ακριβώς έπειδή είναι νεότερος καί 
προέρχεται μάλλον άπο τήν άμεση παρατήρηση των συγγραφέων' έπο- 
μένως δεν έχουν παγιωθεϊ τά κύρια χαρακτηριστικά του. ’Έχω τή γνώ
μη, έπίσης, ότι σέ όλα αύτά τά έργα το στοιχείο πού διασκεδάζει τούς άνα- 
γνώστες ή τούς θεατές δεν στηρίζεται τόσο στήν έκπληξη των μορφωμέ
νων γιά τά γλωσσικά σφάλματα των ήρώων, όσο σέ μιά έντονη άπώθηση 
τού λαϊκότερου κοινού προς τά γράμματα, τήν παιδεία. Είναι ή άνάγκη 
τού αμαθούς νά γελάσει μέ τον μορφωμένο. Γι’ αυτό το κοινό, λοιπόν, ιδι
αίτερα οί θεατρικοί συγγραφείς προσθέτουν έναν ακόμη τύπο, το γυναι
κείο, μέ έντονα διδακτικό χαρακτήρα.

Τις προηγούμενες παρατηρήσεις μου πρέπει, όμως, νά τις συνδυά
σουμε μέ μιά άλλη παράμετρο τού ζητήματος, έστω κι αν μάς άπομακρύ- 
νει φαινομενικά άπο το θέμα μου. Ή έπαναλαμβανόμενη σέ νεότερα χρό
νια δημιουργία γελοίων τύπων δασκάλων, διανοούμενων γενικότερα (σέ 
πεζογραφήματα, όπως στον Πατούχα τού Κονδυλάκη ή πολύ άργότερα 
στον Καπετάν Μιχάλη τού Καζαντζάκη, κ.ά.), φανερώνει ότι οί δημιουρ
γοί τους έπηρεάζονται άναμφισβήτητα άπο τήν κοινή έλληνική άντίληψη 
γιά τή λεβεντιά,πού άποδίδεται στά λογοτεχνικά κείμενα μέ τά χαρακτη
ριστικά τής σωματικής ομορφιάς καί δύναμης, τού θάρρους, τής άκατά- 
βλητης άγωνιστικής διάθεσης' στοιχεία όλα πού άντιπαρατίθενται στον 
τύπο τού δάσκαλου. Το στοιχείο αύτύ εξηγεί, έν μέρει τουλάχιστον, γιατί 
οί συγγραφείς «κακομεταχειρίζονται» τις ήρωίδες τους πού άσχολοΰνται 
μέ τά γράμματα, άντιβαίνοντας τά γυναικεία πρότυπα τής εποχής τους.

Οί γυναικείοι τύποι πού είδαμε, όπως είναι πλασμένοι, δέν έντάσ-

25. Βλ. τις παρατηρήσεις τοϋ Λίνου Πολίτη σχετικά μέ τον τύπο αυτό καί τήν 
παρουσία του στήν ιταλική κωμωδία, στο Γ. Χορτάτση, Κατσοϋρμπος. Κωμωδία. 
'Εταιρεία Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, 'Ηράκλειο Κρήτης 1964, σ. νε'-νζ'.

28
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σονται στην κύρια τυπολογία των ήρωίδων τής έλληνικής πεζογραφίας 
του 19ου αιώνα: ιστορικά ή ίστορικοφανή πρόσωπα, δπως ή κυρά Φρο- 
σύνη καί ή πάπισσα Ιωάννα, τσιγγάνες ('Η γνφτοπονλα, 7ο βοτάνι της 
αγάπης) ή νέες κοπέλες πού εντυπωσιάζουν μέ τον άκρατο ιδανισμό καί 
την άπόλυτη ευγένεια των αισθημάτων τους.26 Συναφής είναι καί ή παρα
τήρηση για τήν τυπολογία των ύποθέσεων: στο σύνολο σχεδόν τής ρομαν
τικής πεζογραφίας αλλά καί στο μεγαλύτερο μέρος των ήθογραφικών έρ
γων του 19ου αιώνα υπάρχει μια σταθερή ερωτική υπόθεση μέ τήν προ
σπάθεια ένωσης του ερωτευμένου ζεύγους. 'Η υπερβολή του ρομαντικού 
πάθους οδηγεί σέ δύο λύσεις: στο θάνατο των ερωτευμένων ή στο γάμο, 
καί επομένως στήν έπάνοδό τους στήν κανονική, καθημερινή ζωή. Ό γά
μος φαίνεται νά αποτελεί τή λύση δλων των γυναικείων προβλημάτων, 
αντίληψη πού εκφράζεται καί στήν ευρωπαϊκή λογοτεχνία τής εποχής.27 
Οί άναγνώστριες καί οί δασκάλες βγαίνουν άπο αύτο το στερεότυπο. Οί 
πρώτες επειδή ή ανάγνωση τις άποτρέπει άπο τήν αποδοχή ενός υπαρ
κτού ή μελλοντικού συζύγου στά πλαίσια των πρακτικών δυνατοτήτων 
τους καί τών επιθυμιών τών γονέων τους. Οί γυναίκες πού διαβάζουν 
αντιστέκονται άμεσα ή έμμεσα στή θέληση τών γονιών ή τού συζύγου ή 
στις έπιταγές τής κοινωνίας, δεν προσγειώνονται, δηλ. δεν υποτάσσονται. 
’Ακόμη καί στις πιο ανώδυνες περιπτώσεις τής ήρωίδας εκείνης πού ονει
ροπολεί, αυτής έστω πού χάνει τήν αίσθηση τής πραγματικότητας μέσα 
στα βιβλία, έχουμε μια σαφή ένδειξη δτι βρίσκει μια δική της ευχαρίστη
ση, έναν κόσμο άλλων απολαύσεων. Οί δασκάλες διαφοροποιούνται άπο 
τις συνηθισμένες ήρωίδες, οχι μόνο έπειδή είναι μορφωμένες, άλλά επειδή 
έχουν μιά οικονομική διέξοδο στο δρόμο προς τήν άνεξαρτησία, προς τή 
σχετικά αυτόνομη κοινωνική παρουσία.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δπως διατυπώνεται μέσα στή λογοτεχνία, δεν 
έντοπίζεται απλώς στον περιορισμό τών άναγνωσμάτων, γιά νά μή δια- 
βρωθεΐ ό νεανικός, αθώος χαρακτήρας τής κοπέλας. 'Ο άπόλυτος αρνη
τικός τόνος πού δίνεται στούς χαρακτήρες αυτού, μέσω τής γελοιοποίησης 
ή τής τελικής τιμωρίας, δείχνει το φόβο δτι ή γυναίκα πού διαβάζει, ή γυ
ναίκα πού μορφώνεται, κάνει μόνη της τις επιλογές της άπο το πιο άπλό,

26. 'Ο Ροίδης το 1900 παρατηρούσε: «Αί πλεΐσται τών ήρωίδων τών ύπο- 
βαλλομένων εις τούς ποιητικούς ήμών διαγωνισμούς δραμάτων είναι πρόσωπα ιδα
νικά καί έκ τούτου ίκανώς ψυχρά, ιστορικήν δέ πλήν τής Κυρας Φροσύνης δέν ένθυ- 
μούμεθα άλλην» ("Απαντα, τ. 5, δ.π., σ. 304).

27. Βλ. Patricia Stubbs, Women and Fiction. Feminism and the Novel 
1880-1920, Methuen, London 1979, σ. 26-50.
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το βιβλίο της, ως το πιο σημαντικό, δηλαδή το σύζυγο πού θά πάρει. ’Α
κόμη καί οί συγγραφείς πού υπερασπίστηκαν το γυναικείο φύλο έβλεπαν 
τη θέση της γυναίκας νά βελτιώνεται μέσα στο σπίτι, την οικογένεια καί 
τίς οικιακές εργασίες.

Το τελικό συμπέρασμα αυτής τής διαπραγμάτευσης, πού μάς οδηγεί νά 
συνδέσουμε καί πάλι τη λογοτεχνία μέ την κοινωνία, είναι ότι οί συγγρα
φείς δέν πετυχαίνουν νά δημιουργήσουν μια περισσότερη σύνθετη μορφή 
μορφωμένης γυναίκας, άλλά παραμένουν στήν επανάληψη τετριμμένων 
καί κοινών χαρακτηριστικών- αυτό άναμφισβήτητα προέρχεται όχι μόνο 
άπο τήν όποια δημιουργική άδυναμία τους άλλα καί άπό το γεγονός ότι το 
θέμα τής σάτιράς τους είναι ρηχό καί επιφανειακό, γιατί το πρόβλημα δέν 
έ'χει βαθύτερες ρίζες, δέν είναι πρόβλημα ούσίας άλλα λαθεμένης έκτίμη- 
σης τής γυναικείας συμπεριφοράς, άπο σκοπιά συντηρητική καί άνδρο- 
κρατική.28

Έδώ, βέβαια, προκύπτει ένα ερώτημα: ποια είναι ή άντίδραση τών 
γυναικών συγγραφέων καί του γυναικείου άναγνωστικοϋ κοινού σ’ αύτές 
τίς άπόψεις; Τόσο στα γυναικεία περιοδικά καί στήν εύρύτερη άρθρογρα- 
φία τών γυναικών, όσο καί στο έργο τών πρώτων γυναικών πεζογράφων, 
όπως -ή ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ή Καλλιρόη Παρρέν ή ή ’Αρσινόη 
Παπαδοπούλου, πού εμφανίζονται στά τέλη τού 19ου αιώνα, ή άντίληψη 
πού κυριαρχεί είναι άντίστοιχη μέ τήν άνδρική" ότι δηλαδή ό πρωταρχικός 
στόχος καί ή κύρια άπασχόληση τής γυναίκας είναι νά δημιουργήσει οι
κογένεια, άρα ή μόρφωση πρέπει οπωσδήποτε νά συμβαδίζει μέ τίς οίκο- 
κυρικές γνώσεις.29 ’Έχουμε, επομένως, νά κάνουμε μέ μιά κοινή πεποί

28. Στήν πραγματικότητα τήν ίδια έποχή οί δασκάλες πρόσφεραν πολύτιμο 
έθνικό έργο ιδιαίτερα στις υπόδουλες περιοχές τοϋ ελληνισμού, βλ. Βαρίκα, δ.π., σ. 
183-188.

29. Ή ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου προβάλλει μέσω τής υπόθεσης αρκετών 
έργων της (Περιπέτειαι μιας διδασκαλίσσης, έν Κωνσταντινουπόλει, παρά τοϊς έκ- 
δόταις Άιστ. Ε. Βλαστφ καί Σςι, 1891, «Λογία», Κήρυξ (Κωνστ/λεως), τόμ. 2 
(1891), σ. 415-416, κ.ά.) τήν άποψη ότι τό δύσκολο καί κοπιαστικό επάγγελμα της 
δασκάλας είναι μέσο βιοπορισμού, όπως καί άλλα γυναικεία επαγγέλματα. Ή ’Αρ
σινόη Παπαδοπούλου στή συλλογή διηγημάτων ’Αθηναϊκά ’Ανθύλλια (έν Άθήναις, 
έκ τοϋ τυπογραφείου Άνέστη Κωνσταντινίδου, 1895) τονίζει ότι ή εκπαίδευση είναι 
χρήσιμη μέν για τίς νέες άλλά κάποτε άνιαρή καί κουραστική καί ότι δέν πρέπει ποτέ 
νά έγκαταλείπουν τήν επίβλεψη τοϋ σπιτιοΰ καί τών παιδιών τους (βλ. τά διηγήματα: 
«Ή παραμονή τοϋ νέου έτους», «’Εξ ’Αθηνών εις Μασσαλίαν» καί «Τά πρώτα δά
κρυα» στις σ. 5-42, 43-47 καί 48-76). Γιά τίς άνάλογες άπόψεις της Παρρέν βλ. 
Βαρίκα, 'II εξέγερση..., δ.π. καί Φουρναράκη, ’Εκπαίδευση..., δ.π.
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θηση πολύ γερά ριζωμένη, πού επιβάλλεται, καί στη λογοτεχνία —τά ϊχνη 
της, άλλωστε, δεν έχουν σβήσει εντελώς ούτε στην εποχή μας.

'Η σταδιακή αλλαγή αύτής τής νοοτροπίας, πού συμβαδίζει καί μέ 
τήν πορεία τής γυναικείας χειραφέτησης, θά βοηθήσει στην έξέλιξη των 
δύο αυτών τύπων στον 20Ò αιώνα: ό πρώτος τύπος, τής άναγνώστριας, 
εμφανίζεται χωρίς πιά στοιχεία διακωμώδησης, άλλα μέ διάθεση κατα
νόησης άπύ τη μεριά του συγγραφέα γιά τη γυναίκα πού έχει ουσιαστικά 
άποσυρθεΐ άπύ τη ζωή καί ζεΐ μόνο μέσα άπύ τις πλασματικές περιπέ
τειες τών βιβλίων, σέ μερικά έργα, δπως ή Μητρυιά (1890) του Ξενόπου- 
λου καί ή Αργώ (1933) του Γιώργου Θεοτοκά, ένώ ό άρνητικύς τύπος τής 
δασκάλας θά μεταβληθεΐ τελικά σέ θετικό, ιδιαίτερα, όμως, μέσα στη γυ
ναικεία πεζογραφία ("Ελλη ’Αλεξίου, 13ο Χριστιανικό παρθεναγωγείου, 
1934, Λιλίκα Νάκου, 'Η κυρία Ντορεμί, 1955, Κατίνα Παππά, Σ’ εν a 
γυμνάσιο θηλέων, 1959).

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι στο διάστημα τών τελευταίων τριών χρόνων 
έπανεκδόθηκαν, καί είναι πλέον προσιτά στούς αναγνώστες, άρκετά άπύ 
τά παλαιά έργα, γιά τά όποια κάνω λόγο, δπως τού ’Αλεξάνδρου Σούτσου, 
'Ο εξόριστος τον 1831, φιλολογική επιμέλεια Λουκίας Δρούλια, Νεοελ
ληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη, ’Αθήνα 1994, 
καί 'Ο πίθηκος Ξούθ η Τά ήθη τοϋ αίώνος τού ’Ιακώβου Πιτζιπίου, σέ 
δύο εκδόσεις μέσα στο 1995: μαζί μέ το 'Η*Ορφανή τής Χίον ή ό θρίαμ
βος τής αρετής, μέ φιλολογική έπιμέλεια Δημήτρη Τζιόβα, Νεοελληνική 
Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, καί μέ φιλολογική έπι- 
μέλεια Νάσου Βαγενα, Εκδόσεις Νεφέλη.



Annita n. πραςςα

Ή Φιλοπρόοδος Εταιρεία
"Ενας πολιτιστικός σύλλογος στο Βόλο (1892-1893)

Ή πόλη του Βόλου εΐναι κυρίως γνωστή για τή λειτουργία —έστω καί 
σύντομη— του ’Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου καί τή δραστηριό
τητα τού Εργατικού Κέντρου1 στις άρχές τού αιώνα, χάρη στά όποια 
ιδρύματα ό Βόλος έ'χει λάβει τήν άνάλογη θέση στήν 'Ιστορία της εκπαί
δευσης καί στήν 'Ιστορία τού εργατικού κινήματος.

’Από τήν άπελευθέρωσή του το 1881, είχαν αρχίσει νά συντελοΰνται 
οί διεργασίες εκείνες πού προετοίμασαν το έδαφος. Αύτός είναι καί ό στό
χος τής ανακοίνωσής μας, νά δώσουμε δηλαδή μία γεύση τού τί προηγή- 
θηκε καί ωρίμασε τις κατάλληλες συνθήκες γιά τα γεγονότα αύτά, τά ό
ποια δεν ήταν δημιούργημα τής στιγμής, άλλά στηρίχθηκαν σ’ έ'να σημαν
τικό υπόβαθρο.

Ή σταδιακή άνοδος καί σταθεροποίηση τής αστικής τάξης δημιούρ
γησε νέες συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής καί πνευματικής ζωής. ’Ιδι
αίτερα ή πολιτισμική άνάπτυξη τής πόλης είναι άπόρροια των οικονομι
κών διεργασιών καί κοινωνικών μεταλλαγών πού πραγματοποιούνται τήν 
έποχή αυτή. Στήν καμπή τού 19ου αιώνα ή αστική τάξη συνειδητοποιεί 
τή δύναμή της καί άρχίζει νά παίζει τον ιστορικά προοδευτικό της ρόλο.

Τήν έποχή αύτή ή έμπορική καί βιομηχανική άνάπτυξη τού Βόλου 
είναι ραγδαία λόγω τής γεωγραφικής του θέσης.1 2 Τό λιμάνι του καί γενι-

1. Γιά τά ιδρύματα αύτά βλ. Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Παρθεναγωγείο 
τοϋ Βόλου, ’Αθήνα 1989, τ. 2, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία, 6 ’Ίδιος, Ση
μειώσεις γιά τό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα."Η «νηπιακή» καί ή «παιδική» του 
ηλικία (1879-1918). Ή περίπτωση τοϋ Βόλου, Βόλος 1984, Ήλίας Λεφούσης, Τό 
εργατικό κίνημα τοϋ Βόλον 1881-1936, Βόλος 1985 καί Νίτσα Κολιοϋ, Οί ρίζες 
τον εργατικού κινήματος καί ό ff’Εργάτης» τον Βόλον, ’Αθήνα 1988.

2. Γιά τήν οικονομική ζωή τής πόλης καί της περιοχής λείπει άκόμη μιά εκτε
νής μονογραφία. 'Ωστόσο ένδεικτικά (γιά τήν περίοδο πού μάς ένδιαφέρει έδώ) βλ. 
’Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, 'Οδηγός τής πόλεως Βόλου καί τοϋ νομού Μαγνησίας, 
Βόλος 1901, ’Άθως Τριγκώνης, Χρονικά τοϋ Βόλον, Βόλος 1934, σ. 27-49, Δημή- 
τριος Κ. Τσοποτός, 'Ιστορία τοϋ Βόλου, Βόλος εκδ. 1991 [γρ. ± 1935], Γιάννης Κορ- 
δάτος, 'Ιστορία τής επαρχίας Βόλου καί Άγιας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα,
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κότερα ή οικονομική ζωτικότητα τής περιοχής* 3 γίνεται πόλος έλξης προ- 
σελκύοντας πολλούς κατοίκους κυρίως άπο το Πήλιο καί τήν υπόλοιπη 
Θεσσαλία ανανεώνοντας έτσι το έμψυχο δυναμικό καί συμβάλλοντας στη 
δημιουργία πολλαπλής διαστρωμάτωσης καί στην άνάδυση νέων ιδεολο
γικών προσανατολισμών. Ό πληθυσμός τής πόλης άπο 4.9874 πού ήταν 
το 1881, ανέρχεται τύ 1889 στούς 11.0295 6 καί το 1896 στούς 16.788® 
κατοίκους.

Για τήν έκπαίδευση τής νεολαίας τύ 1894 λειτουργούν δώδεκα σχο
λεία πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης.7 Τον ίδιο χρόνο τί

Άθήνα 1960, σ. 960-963 καί 968-973, Nikolas Koumelis, Recherches sur l’indus
trialisation de la ville de Volo. Première approche 1881-1911, École des Hau
tes Études en sciences sociales (mémoire pour le DEA), Paris 1984, Νίτσα Κο
λιού, Ή βιομηχανία τοϋ Βόλον. Σύντομες αναφορές στο χθες καί ατό σήμερα, Βόλος 
1994, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

3. Γιά τήν εξέλιξη τής οικονομίας στήν περιοχή τοϋ Βόλου άπο τήν απελευθέ
ρωση της Θεσσαλίας μέχρι τά μέσα τής πρώτης δεκαετίας τοϋ αιώνα μας, χρήσιμα 
στοιχεία άντλοΰνται άπό τή συνεδρίαση ΛΗ' τής 7.12.1904 τοϋ δημοτικοϋ συμβου
λίου τοϋ δήμου Παγασών (σήμερα Βόλου), κατά τήν οποία οί δημοτικοί σύμβουλοι 
Ιωάννης Χρυσοβελώνης καί Δημήτριος Σταμάτης αναπτύσσουν τίς άπόψεις τους 
γιά τό έμπόριο καί τή βιομηχανία καί τίς επιπτώσεις τους στήν πόλη τοϋ Βόλου. 'Ο 
Χρυσοβελώνης υποστηρίζει ότι ό Βόλος είναι κατεξοχήν πόλη τοϋ έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας καί δτι χάρη στό έμπόριο θά άντέξει «είς τήν μέλλουσαν καταιγίδα». 'Ο 
δέ Σταμάτης ανταπαντώντας στούς προηγούμενους ισχυρισμούς αναφέρει δτι ή βιο
μηχανία είναι αύτή πού συντελεί στήν οικονομική άνθηση μιας πόλης καί, γιά να τό 
αποδείξει, επιχειρεί μιά ιστορική άναδρομή στήν τελευταία εικοσαετία, εφόσον είναι 
κάτοικος τής πόλης άπο τύ 1883. Διαιρεί τήν οικονομική ιστορία τοϋ Βόλου σε τρεις 
περιόδους. Τήν πρώτη (1883-1886) χαρακτηρίζει ώς «περίοδον εύτυχίας διά τήν πό- 
λιν, είς ήν δρρεεν ό πλούτος, καθ’ δσον συνεκεντρώθησαν ίκ τε τής Θεσσαλίας καί τής 
λοιπής 'Ελλάδος ώς καί τοϋ έξωτερικοϋ διάφοροι κάτοικοι καί ήκμασεν ή πόλις καί 
τό έμπόριον αυτής». Τή δεύτερη περίοδο (1886-1893) ονομάζει «περίοδον δυστυχίας 
διά τήν πόλιν, καθ’ δσον ή άθρόα συρροή των ξένων ήλαττώθη κατά πολύ καί τό έμ
πόριον [...] ένεκρώθη». Τήν τρίτη περίοδο (1893-1904) χαρακτηρίζει επίσης ώς «πε
ρίοδον εύτυχίας», γιατί «ήρξατο προϊοΰσα ή αΰξησις τής πόλεως, τύ έμπόριον καί ή 
βιομηχανία έφθασαν είς άνθηροτάτην κατάστασιν, εύ έχούσης λοιπόν τής πόλεως, 
το έμπόριον των σιτηρών, ή βιομηχανία των άλεύρων καί των καπνών έτελειοποιήθη, 
άνοικοδόμησις οικοδομών πολλών καί μεγάλων έγένετο, ώς καί πλείστη συρροή κό
σμου». Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, τ. 9 (1900-1904), σ. 
430-431.

4. Πίνακες των επαρχιών Ήπειρον καί Θεσσαλίας κατά τήν άπογραφήν τοϋ 
1881, Έν Άθήναις 1884 (φωτοτ. άνατ.), σ. 17. Πρβλ. Τσοποτός, ο.π., σ. 286.

5. Τσοποτός, δ.π., σ. 288.
6. Τσοποτός, δ.π., σ. 295.
7. Δηλαδή έννέα δημόσια σχολεία (τρία δημοτικά άρρένων, τρία παρθεναγω-
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θενται τά θεμέλια του Δημοτικού Θεάτρου τής πόλης, του οποίου τά εγ
καίνια θά γίνουν τρία χρόνια αργότερα.8

'Η πνευματική κίνηση του Βόλου κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες 
μετά την άπελευθέρωση διαπιστώνεται καί άπο τήν έκδοση και κυκλοφο
ρία των εντύπων. Οί έφημερίδες καί τά περιοδικά κατά τήν περίοδο αυτή 
ανέρχονται σέ σαράντα τρία,9 ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύον
ται εννέα τυπογραφεία.10 11

Άπο πολύ νωρίς ιδρύονται σωματεία, οχι μόνο έπαγγελματικά,11 
μέ σκοπό νά εξυπηρετήσουν κοινωφελείς, επιστημονικούς καί μορφωτι
κούς σκοπούς. Τήν ίδρυση τών τελευταίων υπαγορεύει ή σχετική άδυνα- 
μία τής πολιτείας τήν περίοδο αύτή νά προωθήσει άποτελεσματικά τούς 
παραπάνω σκοπούς. ’Έτσι, το 1884 ιδρύεται ή Φιλελεήμων Αδελφότης 
μέ βασικό δημιούργημά της το πρώτο υποτυπώδες νοσοκομείο τής πό
λης.12 Ακολουθεί το 1892 ή Φιλοπρόοδος cΕταιρεία, πού θά μάς άπασχο- 
λήσει στήν εισήγηση αύτή, καί το 1894 ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης, στις 
φροντίδες τής οποίας άνήκουν ή ίδρυση του πτωχοκομείου, τής σχολής 
γιά άπορα παιδιά, τής φιλαρμονικής καί τοϋ ορφανοτροφείου.13

Κατά τή διάρκεια λοιπόν τών πρώτων δεκαετιών μετά τήν άπελευ
θέρωση τής πόλης, ή άναζήτηση τής πολιτισμικής της ταυτότητας άνι- 
χνεύεται στις πνευματικές δραστηριότητες μεμονωμένων άτόμων ή ομά
δων, γιατί τήν περίοδο αύτή άπέχει πολύ άπο το νά εϊναι ή πνευματική 
καλλιέργεια κτήμα κοινό. 'Η πλειοψηφία τών κατοίκων κατά τήν ύπόψη 
περίοδο παραμένει άποκλεισμένη άπο τις σύγχρονες διαδικασίες, πολιτι
στικές καί πολιτικές, σύνηθες άλλωστε φαινόμενο γιά τήν τότε έλληνική

γεια, ένα νηπιαγωγείο), ενα ιδιωτικό λύκειο, μία μωαμεθανική σχολή καί μία ίσραη- 
λιτική. Βλ. Τσοποτός, δ.π., σ. 294.

8. Τσοποτός, δ.π., σ. 294-295.
9. Κατά τή χρονική περίοδο 1881-1900 στδ Βόλο κυκλοφόρησαν, κατά μικρό

τερα ή μεγαλύτερα διαστήματα, σαράντα μία έφημερίδες, οί περισσότερες βραχύβιες, 
καί τά δύο περιοδικά, τό Ήμερολόγιον Ή «Φήμη» καί ό Προμηθέας τοϋ Ζωσιμα Έ- 
σφιγμενίτη. Σχετικά βλ. Γιώργος Α. .Παναγιώτου, «'Ο Τύπος τοϋ Βόλου», ’Αρχείο 
Θεσσαλικών Μελετών (Βόλος), 5 (1979), 172-176 καί Νίτσα Κολιού, Τυπο-φωτο- 
γραφικό πανόραμα τοϋ Βόλου, ’Αθήνα 1991, τ. 1, σ. 83-222.

10. Δημήτριος Θ. Νάτσιος, Τυπογραφεία τής Θεσσαλίας, Λαμία 1982, σ. 7-28.
11. Γι’ αύτά βλ. Κολιού, Οί ρίζες τοϋ εργατικού κινήματος, δ.π., σ. 19 έπ.
12. Γιάννης Σακκελίων, «Σελίδες άπ’ τήν ιστορία τοϋ Νοσοκομείου Βόλου», 

Κείμενα τοϋ Βόλον (Βόλος), 9 (1981), 25-30 καί ό ’Ίδιος, «Ό Δήμαρχος Παγασών 
(Βόλου) Νικόλαος Γεωργιάδης», ’Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών (Βόλος), 7 (1985), 
29-37.

13. Κολιοΰ, δ.π., τ. 1, σ. 33.
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κοινωνία, άφοΰ οί αποφάσεις λαμβάνονται άπο το κέντρο καί χωρίς τή 
συμμετοχή του λαοΰ. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο δτι ή πρώτη γενιά των 
έκπροσώπων του πνευματικού Βόλου άνήκει στίς άρχοντοοικογένειες του 
τόπου.

'Η ίδρυση τής Φιλοπροόδου 'Εταιρείας το 1892 μπορεί νά θεωρηθεί 
ώς πολιτιστική παρέμβαση στα δρώμενα τής πόλης στο τέλος του περα
σμένου αιώνα, άφοΰ οί σκοποί της καί τά μέσα πραγματοποίησής τους 
είναι, κατά τήν άποψή μας, άξιόλογα γιά τήν έποχή εκείνη, δπως θά δια
πιστωθεί στή συνέχεια. 'Η πολύ σύντομη διάρκειά της κατά κύριο λόγο, 
άλλα καί άλλοι παράγοντες, πού θά άναφερθοΰν πιο κάτω, δεν έπέτρεψαν 
τήν καρποφορία των φιλόδοξων σκοπών της. 'Η τεκμηρίωση πού μέχρι 
σήμερα διαθέτουμε είναι το καταστατικό της καί ό τοπικός τύπος.14 Δεν 
είναι βέβαια πολλά, δχι δμως καί λίγα. 'Ο τύπος, πού στήν περίπτωσή 
μας άφορά δύο εφημερίδες καί ένα περιοδικό, είναι ζωντανό ύλικό, σύγ
χρονο μέ τά διαδραματιζόμενα γεγονότα καί μπορεί —άνάλογα μέ τά ερω
τήματα πού θέτουμε— νά μάς μεταφέρει τήν άπήχηση τοΰ συλλόγου στο 
ευρύ κοινό καί νά μάς περιγράφει τήν άνταπόκριση καί τή στάση τής κοι
νής γνώμης.15 Χρήσιμη ωστόσο θά ήταν ή άλληλογραφία τών πρωταγωνι
στών,16 6 κατάλογος τών εγγεγραμμένων μελών καί το βιβλίο Πράξεων 
τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου. "Αν αυτά είχαν σωθεί, τά συμπεράσματα 
μας θά ήταν τότε πιο άσφαλή. Οί εφημερίδες τής χρονικής περιόδου πού 
μάς άπασχολεϊ, δσες άναφέρονται στήν ίδρυση καί τίς δραστηριότητες 
τοΰ συλλόγου αύτοΰ, είναι κυρίως δύο, "Η ΠατρΙς καί ή Φωνή τον Λαόν 
καί μάλιστα άντίθετης πολιτικής γραμμής. 'Η μέν πρώτη υποστήριζε το 
τρικουπικύ κόμμα καί ή άλλη το δεληγιαννικό. Καί οί δύο υποδέχθηκαν 
θετικά το σύλλογο, άλλά ή πρώτη πρόβαλε μέ πολύ έ'νθερμο τρόπο τή δρά
ση του άφιερώνοντας άρκετά φύλλα. Ευνοϊκή υποδοχή είχε ή Φ.Ε. καί άπο

14. Γιά τήν ίδρυση τοΰ συλλόγου δεν έγινε δυνατό νά εντοπιστεί ή καταχώρι
σή της στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, καθώς επίσης καί ή σχετική άπόφαση του 
Πρωτοδικείου Βόλου. Πριν άπό το 1914 τά σωματεία δέν υποχρεώνονταν νά εγγρά
φουν στο οικείο πρωτοδικείο.

15. Γιά τή σημασία καί αξιοποίηση τοϋ Τύπου ώς ιστορικής πηγής βλ. ένδει- 
κτικά Νάση Μπάλτα, Ό έλλψικός εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) μέσα άπό τον 
γαλλικό τύπο, ’Αθήνα 1993 καί κυρίως τούς προβληματισμούς της γιά τή μεθοδολο
γική του προσέγγιση στίς σ. 27-33.

16. Στύ σωζόμενο άρχεΐο τοϋ Δημ. Σαράτση δεν υπάρχει άναφορά στο σωμα
τείο αυτό, δπως μας διαβεβαίωσε ό επιμελητής τής έκδοσής του άπό τήν Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας κ. Γιάννης Παπακώστας. 
Επίσης στο άρχεΐο Πολίτη δέν ύπάρχει προς τό παρόν πρόσβαση.
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τον εκδότη του μηνιαίου περιοδικού Προμηθεύς Ζωσιμά Έσφιγμενίτη.
Έμπνευστης της Φ.Ε. θεωρείται17 ό δικηγόρος Παναγιώτης Γ. Πο

λίτης,18 άδελφός τοΰ λαογράφου Νικόλαου, ό όποιος καί συνέταξε το κα
ταστατικό,19 κατά το όποιο σκοπός της ήταν «ή τελειοτέρα μόρφωσις των 
μελών αυτής καί τής κοινωνίας έν ή δρα» (άρθρο 1), ενώ τα μέσα μέ τά 
όποια θά έπιτελεΐτο ό σκοπός αύτός ήταν ((διαλέξεις καί δημόσια μαθή
ματα, συζητήσεις περί διαφόρων άντικειμένων, σχηματισμός βιβλιοθή
κης, γυμναστικαί ασκήσεις καί έκδρομαί προς έπιστημονικόν σκοπόν ή 
τέρψιν, καί προσέτι παν ό,τι ή Εταιρεία νομίση προσφορώτερον προς επι
τυχίαν ού στοχάζεται σκοπού» (άρθρο 2). ’Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι τό 
άρθρο 26, κατά τό όποιο ή Εταιρεία «ως ενα τών σκοπών αυτής τών λυ- 
σιτελεστέρων προτίθεται τον σχηματισμόν βιβλιοθήκης προσιτής εις πά
σας τάς τάξεις τοΰ Λαοϋ», ή οποία δμως δεν πραγματοποιήθηκε τότε. 'Η 
σύντομη διάρκεια ζωής τής Φ.Ε. δεν έπέτρεψε τότε τή δημιουργία λαϊκής 
βιβλιοθήκης, πού θά ήταν πολύ σημαντική καί αναγκαία για την πνευμα
τική ζωή τής πόλης.

Γιά την έ'λλειψη αυτή θά κάνει λόγο πολύ αργότερα ένας άπό τούς 
ιδρυτές τοΰ συλλόγου, ό Νικόλαος Γάτσος,20 κατά τόν όποιο,21 οί μέν βι
βλιοθήκες τής Ζαγοράς καί τών Μηλεών «ήσαν [τότε] απροσπέλαστοι 
καί άχρηστοι είς τό πολύ κοινόν», ένώ στό Βόλο υπήρχαν ελάχιστες ιδιω
τικές, πού ανήκαν κυρίως σέ γιατρούς καί περιείχαν μόνο βιβλία ιατρικά 
καί τούς αρχαίους κλασικούς συγγράφεις. Γι’ αύτό τό λόγο είχαν μετα
τραπεί οί βεγγέρες σέ φιλολογικά βραδινά, όπου οί μορφωμένοι νέοι τών 
((καλών» οικογενειών διάβαζαν ή άπήγγελλαν λογοτεχνικά κείμενα. ’Αλλά 
οί περισσότεροι Βολιώτες δέν είχαν τή δυνατότητα νά συχνάζουν στά σα
λόνια εκείνα.22

17. Σχετικά βλ. Γιώργος Α. Παναγιώτου, «Πολιτιστικά σωματεία τοΰ Βό
λου», Θεσσαλική 'Εστία (Βόλος), 3 (1973), 143 καί ό ’Ίδιος, «Τά πνευματικά σω
ματεία στην πορεία του Βόλου», περ. Βόλος ή πόλη μας (Βόλος), 13 (1989), 12-13, 
όπου γίνεται μνεία γιά τό σύλλογο καί άναφέρεται δημοσίευμα της έφημ. Παγασαί, 
23.1.1892, το όποιο όμως δέν έγινε δυνατό νά εντοπιστεί.

18. Γιά τον Πολίτη βλ. πιο κάτω.
19. Το καταστατικό δημοσιεύθηκε στό Βόλο το 1892.
20. Γιά τόν Γάτσο βλ. πιό κάτω.
21. Έφημ. Σημαία (Βόλος), 20.3.1931, σ. 1.
22. Άννίτα Ν. Πρασσα, «Οί πρώτες προσπάθειες γιά τή δημιουργία βιβλιο

θηκών στό Βόλο», Θεσσαλικό ΓΗμερολόγιο (Λάρισα), 22 (1992), 228. Γιά την ιστο
ρία άναφέρουμε ότι ή πρώτη λαϊκή βιβλιοθήκη θά ιδρυθεί τό 1900 άπό τόν γνωστό 
ΙΙηλιορείτη μοναχό, συγγραφέα καί εκδότη Ζωσιμα Έσφιγμενίτη, άλλά θά λειτουρ
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Πριν παρουσιάσουμε τίς δραστηριότητες τής Φ.Ε., ας παρακολου
θήσουμε πρώτα τή σύνθεση τοϋ διοικητικού συμβουλίου, του οποίου τα 
μέλη ήταν συγχρόνως καί ιδρυτές τοϋ σωματείου. Κατά το καταστατικό 
(άρθρο 8), το Δ.Σ. ήταν οκταμελές μέένιαύσια θητεία. ’Από αυτούς οί μέν 
ταμίας καί γραμματεύς είχαν ετήσια θητεία χωρίς να έχουν δικαίωμα συμ
μετοχής στήν προεδρία, ενώ άπο τούς υπόλοιπους έξι καθένας προήδρευε 
γιά δύο μήνες καί κατά αλφαβητική σειρά.

'Η ετήσια θητεία τοϋ Δ.Σ. καθώς καί ή συμμετοχή στο αξίωμα τοϋ 
προέδρου τών τριών τετάρτων τών μελών φανερώνει, πιστεύουμε, τίς δη
μοκρατικές άρχές πού διέπνεαν τούς ιδρυτές τής Εταιρείας καί τήν ανα
νεωτική τους τάση, ή όποια άλλωστε δικαιολογείται καί άπο τή νεαρή 
ήλικία τους. Πράγματι, στίς άρχαιρεσίες τής 5ης ’Ιανουάριου τοϋ 1892 τά 
εκλεγέντα μέλη ήταν μεταξύ 21 καί 38 ετών. ’Από αυτούς έξι ήταν δικη
γόροι, ένας γιατρός καί ένας κτηματίας-έμπορος. "Ολοι τους ήταν γνωστά 
μέλη τής κοινωνίας τοϋ Βόλου καί άσχολήθηκαν μέ τά κοινά τοϋ τόπου τους.

Ειδικότερα, πρόκειται γιά τούς —κατά άλφαβητική σειρά—Νικόλαο 
Ν. Γάτσο, ’Αντώνιο Καρτάλη, Δημήτριο Κων. Κουκιάδη, ’Ιωάννη Δημ. 
Κουτσαγγέλη, Χρηστό Θεοδ. Λεούση, Παναγιώτη Γ. Πολίτη, Δημήτριο 
Ίω. Σαράτση καί Κων. Τσακατούρη.

'Ο Νικόλαος Νικολάου Γάτσος (1863-1934) ήταν δικηγόρος, ασχο
λήθηκε ένεργά μέ τήν πολιτική (έξελέγη βουλευτής καί γερουσιαστής), 
άλλά καί μέ τήν τοπική ιστορία καί τά πολιτιστικά τοϋ τόπου. 'Ο πατέρας 
του Νικόλαος ήταν μεταξύ τών πρωτοοικιστών τοϋ Βόλου.23

Ό ’Αντώνιος Καρτάλης (1866-1923) ήταν γόνος τής γνωστής οικο
γένειας καί πατέρας τοϋ μετέπειτα έπιφανοΰς πολιτικού Γεώργιου Καρ
τάλη. 'Η οικογένεια Καρτάλη, ή οποία οφείλε τήν οικονομική της δύναμη 
στή μεγάλη γαιοκτησία, ήταν πολιτικός παράγοντας τής περιοχής καί η
γείτο τοϋ ομώνυμου πολιτικού κόμματος («καρταλέικου»).24

γήσει μόνο γιά δύο χρόνια, μέχρι τό θάνατο τοϋ ιδρυτή της. Ή δημιουργία βιβλιοθή
κης, ή όποια λειτουργεί άκόμη καί σήμερα, έμελλε νά γίνει το 1909 άπο το θρησκευ- 
τικοφιλολογικό σύλλογο Οί Τρεις 'Ιεράρχαι, δηλαδή πάλι άπό ιδιώτες. Θά πρέπει δε 
νά τονισθεϊ 8τι τό σωματείο αύτό είχε παρόμοιες επιδιώξεις μέ αύτές τής Φιλοπροό
δου Εταιρείας, άφοϋ έκτος άπο τή βιβλιοθήκη, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, καί τή 
διοργάνωση διαλέξεων. Γιά τό σύλλογο αύτό βλ. Άννίτα Ν. Πρασσα, «Ό θρησκευ- 
τικοφιλολογικός σύλλογος Οί Τρεις 'Ιεράρχαι. Τό παλαιότερο αναγνωρισμένο σωμα
τείο τοϋ Βόλου. Μία πρώτη παρουσίαση», περ. ’Έλευσις (Βόλος), 4 (1994), 46-51.

23. Κολιού, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα τοϋ Βόλον, 8.π., τ. 1 καί 2, οπού 
πλεϊστες άναφορές.

24. Το δεύτερο προσωποπαγές πολιτικό κόμμα ήταν τοϋ μεγαλέμπορου Ν. Ko-
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'Ο Χρηστός Θεοδ. Λεούσης25 (1860 —;) ήταν δικηγόρος καί στις δη
μοτικές έκλογές υποψήφιος σύμβουλος μέ το ψηφοδέλτιο του λαϊκού υπο
ψηφίου Γ. Λαναρά.

'Ο Παναγιώτης Γ. ΙΙολίτης26 (1854-1913) ήταν Πελοποννήσιος 
καί αδελφός του έπιθεωρητή των δημοτικών σχολείων καί καθηγητή τής 
Λαογραφίας Νικόλαου. Είχε σπουδάσει στή Νομική Σχολή του Πανεπι
στημίου ’Αθηνών καί το 1878, φοιτητής άκόμη, είχε πολεμήσει ώς εθε
λοντής κατά τήν επανάσταση στή Μακρινίτσα, άπ’ οπού καί έμπνεύσθηκε 
το έργο του Απομνημονεύματα περί τής τελευταίας εν Θεσσαλία επανα- 
στάσεως, πού έκδόθηκε στήν ’Αθήνα το 1879. Ό Παναγιώτης άπό το 
1883 έγκαταστάθηκε στο Βόλο, μαζί μέ τον πατέρα του δικαστή Γεώρ
γιο καί τον άδελφό του Γιάννη, όπου ασκούσε το έπάγγελμα τού δικηγό
ρου, ένώ παράλληλα άρθρογραφοΰσε στήν εφημερίδα τού Βόλου Φωνή τον 
Λαόν. Το 1883-84 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Παγασών (σήμερα Βό
λου), ένώ στίς βουλευτικές έκλογές τού 1890 καί 1892 έθεσε υποψηφιότη
τα ώς άνεξάρτητος.

'Ο Δημήτριος Ίω. Σαράτσης27 (1871-1951), γιατρός, λόγιος καί 
πολιτικός, είναι σήμερα γνωστός κυρίως γιά τον πρωταγωνιστικό του 
ρόλο στήν ίδρυση τού ’Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου καί τού ’Ερ
γατικού Κέντρου τής πόλης τό 1908. Παράλληλα όμως ήταν άπό τά ιδρυ
τικά μέλη τής Φιλελεήμονος ’Αδελφότητος, πού διοικούσε τό νοσοκομείο 
τής πόλης καί τού Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου πού ιδρύθηκε τό 1896.

Γιά τόν Κων. Τσακατούρη γνωρίζουμε μόνο ότι ήταν δικηγόρος.28
Ή ιδιότητα καί ή ήλικία τών μελών τού συμβουλίου αποτελούσε έγ- 

γύηση γιά τήν έπιτυχία τών σκοπών τής Εταιρείας καί τήν άπήχησή τους 
στήν κοινωνία τού Βόλου.

'Η ίδρυση τής Φιλοπροόδου 'Εταιρείας χαιρετίσθηκε μέ ευνοϊκά 
σχόλια άπό τόν τοπικό τύπο29 καί τονίσθηκε ή διάθεση τών νέων αύτών νά 
συμβάλουν στήν κοινωνική πρόοδο τής πόλης τους μέ τά δημόσια μαθή

κωσλή. Βλ. Κορδάτος, ο.π., σ. 440-441, 991, 993-994 καί Κολιοϋ, ό.π., τ. 1.
25. Κολιοϋ, ο.π., τ. 1, σ. 250.
26. Γιά τήν οικογένεια Πολίτη συμβουλεύτηκα οσα στοιχεία έχει σημειώσει ό 

Λίνος Πολίτης, πού είχε την καλοσύνη νά θέσει στή διάθεσή μου ή κ. Μαρία Πολίτη, 
τήν όποια καί εύχαριστώ θερμά. Γιά τόν Παναγιώτη Πολίτη χρήσιμα επίσης στοι
χεία είναι οσα άναφέρονται στής Κολιοϋ, ό.π., τ. 1, σ. 43, 94.

27. Πολλές άναφορές γι’ αύτόν βλ. Χαρίτος, ό.π. καί Κολιοϋ, ό.π.
28. Κολιοϋ, ό.π., τ. 1, σ. 156. Γιά τόν Τσακατούρη δεν έγινε δυνατό νά βρεθούν 

άλλα στοιχεία.
29. ’Ενδεικτικά βλ. Πατρίς, φ. 32, 16.1.1892, σ. 7, φ. 35, 29.1.1892, σ. 1, φ.
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ματα καί τις διαλέξεις καί παρότρυναν το κοινό νά άνταποκριθεϊ: «Και
ρός πλέον νά περικόψωμεν όλίγας ώρας έκ των πολλών των δαπανωμένων 
έν τοϊς καφφενείοις καί νά διαθέσωμεν ύπέρ ευγενεστέρων καί λυσιτελε- 
στέρων απολαύσεων».* 30

'Η έ'ναρξη των εργασιών της έγινε στις 26 ’Ιανουάριου, δύο εβδομά
δες μετά τις αρχαιρεσίες, καί την παρακολούθησε πλήθος κόσμου, δπως 
διαπιστώνεται από τις τοπικές εφημερίδες. Ή Πατρίς, ή οποία καλύπτει 
εκτεταμένα τις δραστηριότητες της Φ.Ε., γράφει χαρακτηριστικά στην 
πρώτη σελίδα: «Κυρίαι, έμποροι, βιομήχανοι, έπιστήμονες, ή μαθητιώσα 
νεότης καί λαός, πάντες άντεπροσωπεύοντο έν αφθονία».31 'Ο πρόεδρος 
Νικόλαος Γάτσος κηρύσσοντας την έ'ναρξη τής συνεδρίας άναφέρθηκε32 
στούς λόγους πού τούς οδήγησαν στη σύστασή της: «Ή ιδέα ήμών, τύ 
αίσθημα ήμών ήτο, πώς θά ήδυνάμεθα ημείς οί νέοι οί τυχόντες σχετικής 
τίνος άναπτύξεως καί μορφώσεως ν’ άποτίσωμεν πρύς τήν κοινωνίαν την 
έκθρέψασαν, τά τροφεία, πρύς τήν πατρίδα τήν έκπαιδεύσασαν, τα δίδα
κτρα». Στόχος τους ήταν «ή διάχυσις τών φώτων εις πάντα τά κοινωνικά 
στρώματα». 'Η λογική τους ήταν δτι οί ίδιοι οί πολίτες δφειλαν νά άνα- 
λάβουν πρωτοβουλία στά πολιτιστικά θέματα πού άπέβλεπαν στήν ανόρ
θωση του πνευματικού τους επιπέδου, γιατί ή πολιτεία «δσον τελεία καί 
αν ή, δσον πατρική, δεν δύναται νά πληρώση πάσας τάς άνάγκας, δεν δύ- 
ναται νά έπουλώση πάσας τάς πληγάς» καί αυτό ίσχυε ιδιαίτερα γιά τήν 
Ελλάδα ·—καί κυρίως τή Θεσσαλία— πού μέχρι πρόσφατα εΐχε δοκιμάσει 
τή μακραίωνη τουρκική δουλεία. 'Ως πρότυπα είχαν —πάντα κατά τύν 
Γάτσο33—αντίστοιχα παραδείγματα εύρωπαικών χωρών (Γερμανία, Γαλ
λία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Χαρακτηριστικά άνέφερε γιά τούς Γάλλους, 
οί όποιοι μετά τις φοβερές καταστροφές του 1870 «διά τών σχολείων καί 
τών πολυωνύμων έταιρειών» κατόρθωσαν «νά άνορθώσωσι τήν χαμαί πε- 
σοΰσαν πατρίδα, νά έπουλώσωσι τάς πολλάς καί χαινούσας αύτής πληγάς».

Τέτοιες προσπάθειες δέν άποτελοΰν μεμονωμένη περίπτωση. Διάφο
ροι σύλλογοι, φιλολογικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί καί εκπολιτιστικοί, 
είχαν ιδρυθεί, κατά τήν περίοδο πού εξετάζουμε, τόσο στύ ελεύθερο κρά

36, 5.2.1892, σ. 4, Φωνή τον Λαού, φ. 13, 23.1.1892, σ. 3, φ. 14, 30.1.1892, σ. 2, 
φ. 15, 7.2.1892, σ. 2, φ. 16, 15.2.1892, σ. 1.

30. Πατρίς, φ. 32, 16.1.1892, σ. 7.
31. Πατρίς, φ. 35, 29.1.1892, σ. 1. Πρβλ. Φωνή τοϋ Λαόν, φ. 13, 23.1.1892, 

σ. 3, φ. 14, 30.1.1892, σ. 2.
32. Πατρίς, φ. 35, 29.1.1892, σ. 1-2.
33. Πατρίς, ο.π.
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τος δσο καί σέ αλύτρωτες περιοχές του ελληνισμού καί σέ ελληνικές κοι
νότητες του εξωτερικού, μέ σκοπούς παρεμφερείς, δηλαδή την άνόρθωση 
του πνευματικού έπιπέδου καί την τόνωση τής ελληνικής συνείδησης των 
κατοίκων μέ την ίδρυση βιβλιοθηκών καί σχολείων, τη διεξαγωγή διαλέ
ξεων καί μέ διάφορα άλλα μέσα.34

’Από τούς στόχους τής Εταιρείας πιο εύκολος νά πραγματοποιηθεί 
ήταν οί διαλέξεις καί τά μαθήματα καί γι’ αύτύ ιεραρχήθηκε πρώτος. Κα
τά το καταστατικό, τά δημόσια μαθήματα «άναφέρονται εις ώρισμένον 
κλάδον τού επιστητού καί διδάσκονται είς συνεχείς συνεδριάσεις δημο
σίως, αί δέ διαλέξεις άφορώσιν είς θέματα έκτακτα περί διαφόρων ζητη
μάτων» (άρθρο 18). Κατά το χρονικό διάστημα άπύ 26 ’Ιανουάριου μέχρι 
16 Μα'ίου τού 1892 έγιναν οκτώ μαθήματα καί διαλέξεις, έκ τών οποίων 
δύο παρουσιάσθηκαν σέ δύο συνέχειες (βλ. τον πίνακα). Τά διαπραγμα- 
τευόμενα θέματα ήταν Ελληνική 'Ιστορία, τά Δικαιώματα καί οί ύπο- 
χρεώσεις τού πολίτη, ’Αρχές τού Ποινικού Δικαίου, Εμπορικό Δίκαιο 
καί οί Κοινωνικοί νόμοι πού διέπουν τον άνθρώπινο πολιτισμό. 'Ομιλητές 
ήταν τά μέλη τού Δ.Σ., αλλά καί άλλοι επιστήμονες, δπως ό Περικλής X. 
Άποστολίδης,35 έξέχον μέλος τής κοινωνίας τού Βόλου, λόγιος, μεγαλέμ- 
πορος, μεγαλογαιοκτήμων, καί πολιτευτής, ό δικηγόρος Κων. Αίγειαλίδης 
καί ό Διονύσιος Άμπελικόπουλος, καθηγητής στο Διδασκαλείο Θεσσα
λίας στή Λάρισα.36

Τά πραγματευόμενα θέματα άνταποκρίνονταν στις άπαιτήσεις καί 
τά ένδιαφέροντα τών κατοίκων ένύς άνερχόμενου άστικοΰ κέντρου. Κάθε

34. Σχετικά βλ. Κυριακή Μαμών/), «’Από την ιστορίαν καί δρασιν τών συλλό
γων Ραιδεστοϋ Θράκης (1871-1922)», Μνημοσύνη, 2 (1968-1969), 278-302, ή ’Ίδια, 
«Les associations pour la propagation de l’instruction grecque à Constantino
ple», Γ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Βουκουρέστι 1974 
καί 'Ελένη Δ. Μπελια, «Ή δραστηριότης τοϋ εν Άθήναις Συλλόγου προς Διάδοσιν 
τών Ελληνικών Γραμμάτων ύπέρ τοϋ Ελληνισμού τής Θράκης», Άθηνά, 75 (1974- 
1975), 85-94, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία.

35. Για τον Άποστολίδη βλ. Κολιού, δ.π., τ. 1, σ. 63, 238, 250, 271, 352, 
485, ή ’Ίδια, Τά Βελεστινιώτικα. Χρονικά τοϋ Δήμου Φερών, Βόλος 1993, σ. 61, 95, 
102, 104-105. 'Ο Άποστολίδης θά γράψει αργότερα το βιβλίο Ai Παγασαί εξεταζό- 
μεναι διά τών αιώνων. Τά Παγασαΐα αρχαιολογικά ευρήματα, Άθήναι, τυπογρα
φείου «Εστία», 1912, σ. 80.

36. Ή ιδιότητά του αύτη δημοσιεύεται στην έφημ. Πατρίς, φ. 44, 7.3.1892, 
σ. 1, όπου καί ή άγγελία της διάλεξής του. Σημειώνουμε ότι το ονομά του δέν συγκα
ταλέγεται στο διδακτικό προσωπικό τοϋ Διδασκαλείου, δπως δημοσιεύθηκε από τόν 
’Αποστόλη Άνδρέου, «Τό Διδασκαλείο Θεσσαλίας (1882-1906)», ’Αρχείο Θεσσα- 
λικών Μελετών (Βόλος), 9 (1991), 114-115.
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’Ημερομηνία ’Ομιλητής Θέμα

1892, 26.1 ’Αντώνιος Γ. Καρτάλης «Τά δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις του 
πολίτου»1

1892, 1.2 Κων. Τσακατούρης «Άρχαΐ τοϋ Ποινικού Δικαίου« (α' μέ- 
ρος)2

1892, 2.2 Διον. Άμπελικόπουλος Κοινωνικοί νόμοι πού διέπουν τον ανθρώ
πινο πολιτισμό3

1892, 9.2 ’Αντώνιος Γ. Καρτάλης ’Επιμνημόσυνος λόγος γιά τούς πεσόντες 
στη μάχη της Μακρινίτσας τοϋ 18784

1892, 22.2 Νικόλαος Γάτσος «Ελληνική Ιστορία»5
1892, 23.2 Χρηστός Λεούσης «’Εμπορικόν Δίκαιον»6
1892, 8.3 Διον. Άμπελικόπουλος Δεν άναφέρεται τό θέμα7
1892, 15.3 Κων. Αΐγειαλίδης «Περί 'Ιστορίας»8
1892, 25.3 Περικλής X. Άποστολίδης Πανηγυρικός λόγος για τήν έθνική εορτή9
1892, 16.5 Κων. Τσακατούρης «Άρχαΐ τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου» (β'μέρος)10
1892, 4.12 Νικόλαος Γάτσος «Ή Τουρκία μετά τήν άλωσιν της ΚΠό- 

λεως»11
1892, 11.12 Κων. Αΐγειαλίδης Δέν άναφέρεται τύ θέμα12
1893, 12.2 Νικ. Γάτσος Ρήγας Φεραϊος13
1893, 19.2 Δαμβανέλης Περί μετεωρολογικών φαινομένων13
1893, 26.2 Κ. Αΐγειαλίδης Περί ύπακοής εις τούς νόμους τής πα- 

τρίδος13

1. Πατρίς, φ. 35, 29.1.1892, σ. 2-5.
2. Πατρίς, φ. 36, 5.2.1892, σ. 4 (άγγελία τού μαθήματος) καί φ. 37, 8.2.1892, σ. 

2-4 (δημοσίευση τοϋ κειμένου), Φωνή τοϋ Λαοϋ, φ. 15, 7.2.1892, σ. 2.
3. Πατρίς, φ. 36, 5.2.1892, σ. 4.
4. Πατρίς, φ. 38, 12.2.1892, σ. 4-5 (δημοσίευση τοϋ κειμένου), Φωνή τοϋ Λαοϋ, 

φ. 16, 15.2.1892, σ. 1.
5. Πατρίς, φ. 40, 21.2.1892, σ. 1 (άγγελία) καί φ. 29.2.1892, σ. 4-7 (δημοσίευση 

τοϋ κειμένου).
6. Πατρίς, φ. 40, 21.2.1892, σ. 1 (άγγελία).
7. Πατρίς, φ. 44, 7.3.1892, σ. 1 (άγγελία).
8. Πατρίς, φ. 45, 14.3.1892, σ. 1 (άγγελία).
9. Πατρίς, φ. 46, 24.3.1892, σ. 1 (άγγελία).

10. Πατρίς, φ. 53, 16.5.1892, σ. 1 (άγγελία).
11. Φωνή του Λαοϋ, φ. 63, 10.12.1892, σ. 3.
12. Φωνή τοϋ Λαοϋ, φ. 63, 10.12.1892, σ. 3.
13. Προμηθεύς, Μάρτιος 1893, σ. 415.
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δημοκρατική κοινωνία οφείλει να γνωρίζει τά δικαιώματα καί τις υπο
χρεώσεις της, νά έχει μιά συνολική εικόνα τής ιστορίας τής χώρας, ένώ ό 
εμπορικός κόσμος τής πόλης έξοικειωνόταν με τις στοιχειώδεις αρχές 
του ’Εμπορικού Δικαίου. 'Ως προς τή θεματική τους λοιπόν τά συγκεκρι
μένα μαθήματα ήταν χρήσιμα, ένώ ικανοποιητικού έπιπέδου ήταν ή άνά- 
πτυξή τους. Πράγματι, άπο τά κείμενα δσων μαθημάτων τουλάχιστον 
δημοσιεύθηκαν, μπορούμε νά διαπιστώσουμε τήν ευρυμάθεια καί κατάρ
τιση των ομιλητών, τήν άρτια παρουσίαση του θέματος μέ εκλαϊκευμένο 
κατά το δυνατό τρόπο, πού δείχνει δτι ή προσπάθεια τής Φιλοπροόδου 
'Εταιρείας στον τομέα αύτό ήταν σημαντική καί άποδοτική σέ σχέση πάν
τα μέ τήν εποχή της, άφοΰ οί κάτοικοι του Βόλου δέν είχαν άλλες δυνατό
τητες καί ευκαιρίες επιμόρφωσης. Στή διάλεξη, παραδείγματος χάρη, 
τού Γάτσου για τήν 'Ιστορία διαπιστώνεται ή επίδραση του εθνικού ιστο
ριογράφου Κων. Παπαρρηγόπουλου, ό όποιος μνημονεύεται ιδιαιτέρως, 
καί δίνεται έ'μφαση στή νεότερη ιστορία, διότι κατ’ αύτή τήν περίοδο δια
μορφώθηκε ή φυσιογνωμία τού νέου έλληνισμοΰ.37 Στή διάλεξη τού δικη
γόρου Τσακατούρη γιά τις αρχές τού Ποινικού Δικαίου άναφέρονται στα
τιστικές σχετικές μέ τήν έγκληματικότητα τής έποχής.38 Μέ κάποια ΐσως 
προσοχή στους χαρακτηρισμούς μας θά μπορούσαμε νά συγκρίνουμε τά 
μαθήματα αύτά μέ ένα είδος «’Ανοιχτού Πανεπιστημίου».

’Εκτός άπο τις διαλέξεις αυτές το Δ.Σ. τής Φ.Ε. τίμησε τή μνήμη 
τών πεσόντων κατά τή μάχη τής 6ης Φεβρουάριου 1878 στον Σαρακηνό 
τής Μακρινίτσας.39 Στο μνημόσυνο, πού τελέσθηκε στο μητροπολικό ναό 
τού 'Αγίου Νικολάου, δόθηκε ή δέουσα επισημότητα" χοροστάτησε ό μη
τροπολίτης Δημητριάδος, συμμετείχαν «πάσαι αί άρχαί τής πόλεως» καί 
«πλήθος άμετρον», οί μαθητές τού Α' Δημοτικού σχολείου άρρένων έψα
λαν εθνικά άσματα υπό τή διεύθυνση τών δασκάλων τους,40 ένώ στο τέλος 
ό ’Αντώνιος Καρτάλης έκφώνησε τον πανηγυρικό.41

'Η ανταπόκριση τού κοινού στις δραστηριότητες τής Φ.Ε., δπως 
διαπιστώνεται άπο τον τοπικό τύπο, ήταν ή αναμενόμενη,42 αλλά θά πρέπει

37. Πατρίς, φ. 42, 29.2.1892, σ. 4-7.
38. Πατρίς, φ. 37, 8.2.1892, σ. 2-4.
39. Πατρίς, φ. 38, 12.2.1892, σ. 3.
40. Σημειώνουμε δτι ένας άπο τούς δασκάλους, ό Τρύφων Κοντογεωργίου, ήταν 

μέλος τής Φ.Ε·
41. Πατρίς, φ. 38, 12.2.1892, σ. 4-5.
42. ’Από τό Μάρτιο ή Εταιρεία άποκτα μόνιμη στέγη, σε κεντρική αίθουσα 

στην παραλία τής πόλης, παραπλεύρως τοϋ γνωστού τήν εποχή έκείνη καφενείου Ή 
Ωραία ’Ελλάς. Βλ. Πατρίς, φ. 43, 5.3.1892, σ. 3.
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νά σημειωθεί δτι οί σχετικές μνείες γιά το θέμα αύτο άφοροΰν μόνο στην 
προσέλευσή του, ενώ δεν ύπάρχουν μαρτυρίες γιά τη σύνθεση του ακροατη
ρίου: ηλικία, έπαγγελματική απασχόληση, φύλο. ’Ενώ δηλαδή θεωρείται 
δεδομένη ή παρακολούθηση τών μαθημάτων άπύ τούς φιλομαθείς τουλά
χιστον τής πόλης, θά ήταν ένδιαφέρον νά γνωρίζαμε, γιά παράδειγμα, αν 
καί σέ ποιο ποσοστό παρευρίσκονταν γυναίκες καί ποιας τάξης. Γιά τούς 
’ίδιους λόγους αισθητή είναι καί ή έλλειψη καταλόγου τών έγγεγραμμένων 
μελών. ’Επίσης δεν ύπάρχουν στοιχεία γιά το βαθμό συμμετοχής του α
κροατηρίου, γιά το αν παραδείγματος χάρη έπακολουθοΰσε συζήτηση. 
’Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι σχετική παρατήρηση τού Ζωσιμά Έσφιγ- 
μενίτη γιά τή διάλεξη του σχολάρχη τής Μακρινίτσας Δαμβανέλη περί 
μετεωρολογικών φαινομένων καί περί συστατικών καί ιδιοτήτων καί χρη- 
σιμότητος του άτμοσφαιρικοΰ άέρος. Ή διάλεξη ήταν «ποικιλλομένη διά 
προχείρων πειραμάτων έξ ής, καίπερ μή καταληπτής τοίς πασι, οί πλεί- 
στοι άπήλθον ευχαριστημένοι».43

Καί ένώ το σωματείο αύτο ξεκίνησε μέ καλούς οιωνούς, δεν εξελί
χθηκε ανάλογα. 'Όλο τον ’Απρίλιο καί το πρώτο δεκαπενθήμερο τοϋ Μαίου 
τά μαθήματα διακόπηκαν λόγω τής «εκλογικής παραζάλης». Έπρόκειτο 
γιά τις βουλευτικές εκλογές τής 3ης Μαίου του 1892, κατά τις όποιες, ώς 
γνωστό, άναμετρήθηκε το τρικουπικύ μέ το κυβερνών δεληγιαννικό κόμ
μα. Στον τρικουπικύ συνδυασμό άνήκε, σημειωτέον, καί ό πατέρας τοϋ 
’Αντώνιου Καρτάλη, Γεώργιος, ό δέ ’Αντώνιος, δπως ήταν άναμενόμενο, 
συμμετείχε έντονα στήν προεκλογική κίνηση. Στήν προεκλογική έκστρα- 
τεία υπέρ τοϋ Καρτάλη βοήθησε καί ό Νικόλαος Γάτσος.44 Θά πρέπει επί
σης νά τονισθεί δτι ύπέρ τής Φιλοπροόδου 'Εταιρείας προσέφεραν σημαν
τικά ποσά ύποψήφιοι τοϋ τρικουπικοΰ κόμματος45 λόγω τής πολιτικής τους 
συγγένειας μέ τον Κάρταλη, άλλά προφανώς καί γιά τή δημιουργία προ
εκλογικών εντυπώσεων.

Τύ γεγονός αυτό δείχνει δτι ή Εταιρεία είχε κάνει αισθητή τήν πα
ρουσία της στήν πολιτισμική ζωή τής πόλης, ώστε οί ύποψήφιοι βουλευ
τές μέ τή χορηγία τους αύτή ήθελαν νά δείξουν τύ ένδιαφέρον καί τήν υπο
στήριξή τους γιά τήν πνευματική άνάπτυξη τής πόλης. ’Από τήν άλλη δμως 
πλευρά, ή έφημερίδα τοϋ Βόλου Πατρίς, πού άπύ τήν άρχή παρακολου
θούσε πολύ στενά καί πρόβαλλε τις δραστηριότητες τής Εταιρείας, δπως 
προαναφέραμε, υποστήριξε τούς υποψήφιους τοϋ Τρικούπη καί έδωσε

43. Προμηθίύς, Μάρτιος 1893, σ. 415.
44. Φωνή τοϋ Λαόν, φ. 26, 25.4.1892, σ. 2.
45. Πατρίς, ψ. 55, 30.5.1892, σ. 1.
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ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιγραφή τής προεκλογικής (αντιπαράθεσης 
περιορίζοντας στο έλάχιστο τις αναφορές της γιά την κίνηση τής Φ.Ε., ή 
οποία γιά το χρονικό έκεϊνο διάστημα έγινε έλασσον θέμα. Είναι χαρα
κτηριστικό δτι στίς 14 Μαρτίου δημοσιεύθηκε ό πολιτικός λόγος του ’Αν
τώνιου Καρτάλη,46 πού δεν ήταν άλλωστε ό ’ίδιος υποψήφιος, καί δεν δη
μοσιεύθηκε το κείμενο κανενός άπο τά μαθήματα εκείνης της περιόδου.

Οΐ εκλογές αυτές έγιναν ή άφορμή νά διχασθοΰν τά μέλη τής Εται
ρείας. 'Ο τρικουπικός Καρτάλης, προκειμένου νά πετύχει στις έκλογές, 
συνασπίσθηκε μέ τον παραδοσιακό του άντίπαλο Κοκωσλή, γεγονός πού 
προξένησε τήν άγανάκτηση του τρικουπικοϋ Πολίτη.47 'Ο τελευταίος δέν 
υποστήριξε το τρικουπικό κόμμα, άλλά καί δέν το πολέμησε. ’Έθεσε υπο
ψηφιότητα ώς άνεξάρτητος,48 ενώ παράλληλα κράτησε άξιοπρεπή στάση 
παρά τις έπιθέσεις καί τήν εχθρότητα πού άντιμετώπισε.49 Πιστεύουμε 
δτι έπιχειρήθηκε κάποια χειραγώγηση τής Εταιρείας άπο τον ισχυρό πο
λιτικά Καρτάλη, πού προφανώς δυσαρέστησε άρκετά μέλη της, μεταξύ τών 
οποίων τον Πολίτη, καί πού οδήγησε σταδιακά στήν άδρανοποίησή της.50

Μετά τά άνωτέρω γεγονότα οί ειδήσεις στον τοπικό τύπο γιά τή 
δράση τής Φ.Ε. είναι λιγοστές. Στο τέλος του 1892 επαναλαμβάνονται 
τά «δημόσια μαθήματα» καί στίς άρχές του έπόμενου χρόνου γίνονται 
τρεις διαλέξεις (βλ. τον πίνακα), οί όποιες σχολιάζονται θετικά άπο τον 
Ζωσιμά Έσφιγμενίτη.51 Παράλληλα, ό Έσφιγμενίτης προσπαθεί νά έν-

46. Πατρίς, φ. 45, 14.3.1892, σ. 2-3.
47. 'Ο Πολίτης άνακηρύχθηκε έν άγνοια του υποψήφιος βουλευτής της επαρ

χίας Δομοκοϋ «ύποχωρούντων υπέρ αύτοϋ πάντων τών τρικουπικών υποψηφίων», 
άλλά δέν τό δέχθηκε λόγω τών δεσμών του μέ τήν έπαρχία Βόλου. Βλ. Φωνή τον Λαόν, 
φ. 24, 10.4.1892, σ. 3, φ. 26, 25.4.1892, σ. 1.

48. Φωνή τοΰ Λαού, φ. 26, 25.4.1892, σ. 1.
49. «Έγινε άδικαιολόγητος πόλεμος τοΰ καρταλικοϋ κόμματος κατά τοΰ κ. Π. 

Πολίτου, τοΰ οποίου έπρεπε νά σεβασθώσι τήν έμφρονα σιωπήν καί το ψυχικόν σθέ
νος νά υποστήριξή, χάριν τών συμφερόντων τοΰ τρικουπικοϋ κόμματος, τούς κτυπών- 
τας αύτόν». Σχετικά βλ. Φωνή τοΰ Λαόν, φ. 28, 9.5.1892, σ. 1-2.

50. Είναι χαρακτηριστικό τό δημοσίευμα τής Φωνής τον Λαόν σχετικά μέ τήν 
’Αγαθοεργό ’Αδελφότητα, στο όποιο γίνεται νύξη γιά τΙς κομματικές αντιπαλότητες, 
στις όποιες ένεπλάκησαν τά μέλη της Φιλοπροόδου 'Εταιρείας: «'Όταν τά μέλη [τής 
’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος] άφοσιωμένα εις τόν σκοπόν τοΰ σωματείου εργάζονται 
δραστηρίως καί συνετώς ύπέρ αύτοΰ, άποφεύγωσι δ’ ώς λύμην άγονους κομματικάς 
διαμάχας, εις ας έπιδίδονται ώς μή ώφειλε, άλλα άνάλογα σωματεία, εϊνε βεβαία ή 
εύδοκίμησις αύτοϋ [τοΰ σωματείου τής ’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος]». Βλ. Φωνή τοΰ 
Λαόν, φ. 46, 13.8.1892, σ. 2.

51. Προμηθεύς, Μάρτιος 1893, σ. 415.
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θαρρύνει τούς ιδρυτές τοϋ συλλόγου- τον χαρακτηρίζει ώς «κόκκον συνά- 
πεως κατά τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα», έπισημαίνοντας συγχρόνως 
τον κίνδυνο διάλυσής του, ένώ θά μπορούσε —κατά τη γνώμη του—· νά 
συμβάλει στήν άναθέρμανση του αισθήματος φιλοπατρίας κατά τίς δύσκο
λες εκείνες περιστάσεις.52 Γνωρίζοντας τίς δυσκολίες πού είχαν στο μετα
ξύ προκόψει, συνιστοϋσε: «Είθε τύ σωματεϊον τούτο νά μή εΐνε όλιγο- 
χρόνιον, άλλ’ αύξηθέν καί άνδρωθέν καταστή ωφέλιμον ού μόνον τή Θεσ
σαλία άλλά καί συμπάση τή έλληνική χώρα διά τής διαδόσεως των ιδεών 
καί των αισθημάτων αύτοΰ».53

Οί παροτρύνσεις αύτές δεν φαίνεται νά είχαν αποτέλεσμα. Τύ δημο
σίευμα τοϋ Έσφιγμενίτη είναι πιθανότατα ή τελευταία άναφορά στη δρά
ση της Φ.Ε. Δεν έγινε δυνατό νά έντοπισθοΰν μεταγενέστερα στοιχεία για 
τίς δραστηριότητες τού συλλόγου. ’Έτσι, ή άξιοσημείωτη γιά τήν εποχή 
προσπάθεια των νέων εκείνων υποχώρησε μπρος στήν πολιτική σκοπιμό
τητα, φαινόμενο όχι σπάνιο γιά τήν έλληνική πραγματικότητα. 'Η ανά
μιξη άλλωστε τής πολιτικής στήν πνευματική ζωή δέν θά μπορούσε, νο
μίζουμε, νά είχε άλλη κατάληξη.

Πάντως ή σύντομη διάρκειά της καί ό τρόπος αυτός τής διακοπής 
τής λειτουργίας της θέλουμε νά πιστεύουμε ότι δέν μειώνει τίς προθέσεις 
καί τίς προσπάθειες των έμπνευστών της, τουλάχιστον ορισμένων. Τό 
έργο πού έπιτελέσθηκε κατά τό μικρό αύτό χρονικό διάστημα, είναι άρ- 
κετά σημαντικό, δεδομένου ότι άπευθυνόταν στήν κοινωνία μιας καινού
ριας καί έξελισσόμενης πόλης, όπως ήταν τότε ό Βόλος, ό όποιος αποτελεί 
μικρογραφία τής νεοελληνικής νοοτροπίας.

52. "Ο.π.
53. "Ο.π.
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Μηχανισμοί ενίσχυσης της εθνικιστικής 
ιδεολογίας στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αί.

«'Η διατήρησές καί μετάδοσις των εθνικών άναμνήσεων»

λτά κείμενα της δεκαετίας του 1870 παρακολουθούμε τήν άγωνία των 
διανοουμένων γιά τήν άσχημη κατάσταση του τόπου καί τήν έντονη δια
μαρτυρία τους γιά τήν ήθική κατάπτωση καί τήν κοινωνική χαλάρωση 
των Νεοελλήνων.1

Μιά θεώρηση τής γενικότερης κατάστασης τής χώρας είναι πραγμα
τικά άπογοητευτική. ’Ιδιαίτερα επικίνδυνα θεωρούνταν ή πτώση τοΰ πα
τριωτικού ιδανικού, ή απομάκρυνση του ελληνικού λαού άπο τίς ρίζες του 
καί ή μεταλλαγή τής έλληνικής κοινωνίας σέ υλιστική. ’Ακόμη, οί άνα- 
πτυσσόμενοι στα βόρεια σύνορα τοΰ μικρού βασιλείου εθνικισμοί των βαλ
κανικών λαών1 2 καί ή άναβίωση τής πανσλαβικής ιδέας,3 πού είχε υιοθε
τήσει ή Ρωσία, έκτος άπο το μόνιμο τουρκικό πρόβλημα μέ τον αλύτρωτο 
ελληνισμό.

’Αναζητήθηκαν τότε τρόποι γιά να άντιμετωπισθεΐ ή κακή κατά
σταση καί να ένισχυθεΐ ή ελληνικότητα. ’Επιτακτικά τονίσθηκε ή ανάγκη 
τής διέγερσης τής άγάπης προς τήν πατρίδα καί ή τόνωση τοΰ πατριωτι- 
κοΰ φρονήματος γιά τήν επίτευξη τής ένότητας τοΰ έλληνισμοΰ, ώς προ
ϋπόθεσής γιά τίς όποιες εθνικές επιδιώξεις.

Στις κρίσιμες αύτές στιγμές γιά τον τόπο οί διανοούμενοι μετέχουν

1. Βλ. Κ. 'Ιεροκλέους, ”Αραγε άνεγεννήθημεν; 'Ομιλία γενομένη έν τω Φιλο- 
λογικφ Συλλέγω Παρνασσφ κατά τήν συνεδρίασιν της α' Μαρτίου 1872. Άθήνησι 
1872.— '[’Ανωνύμου], «Χρονικά. Τό χρηματιστήριου καί ή μεταλλομανία. "Υλη καί 
πνεύμα», ’Εθνική Βιβλιοθήκη, 7 (1871-3), 435-436.— Φ. Α. Οίκονομίδου, «Λόγος 
πανηγυρικός», Βύρων, 1 (1874), 186.— Καλιβάν [= Βλ. Γαβριηλίδης], «Ή Έπα- 
νάστασις», Μή χάνεσαι της 10 Μαρτίου 1882, σ. 2.— Σ. Ν. Βασιλειάδη, ’Αττικοί 
νύκτες, έν Άθήναις 21884, τ. 1, σ. μθ', τ. 3, σ. 292.

2. Ε. Kofos, Greece and the Eastern Crisis 1875-1878, Θεσσαλονίκη 1975 
(όπου καί σχετική βιβλιογραφία).— Εΰ. Κωφοϋ, Ό 'Ελληνισμός στην περίοδο 1869- 
1881, ’Εκδοτική ’Αθηνών 1881, σ. 56-58.

3. Μιχ. Θ. Λάσκαρι, Τό ανατολικόν ζήτημα 1800-1923, τ. Α', τχ. Β': «Ή 
πανσλαβική ιδέα», σ. 228-245.— Γ. Άλεξιάδου, Πανσλαβισμός, Άθήναι 1980.
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ένεργώς στην προσπάθεια της αναπροσαρμογής τής έθνικής ταυτότητας 
μέ βάση πολιτισμικά στοιχεία. 'Ιδρύουν συλλόγους,4 οργανώνουν συμ
πόσια έθνικοϋ χαρακτήρα,5 μετέχουν σέ συλλαλητήρια,6 οργανώνουν έκ- 
θέσεις κειμηλίων του ’Αγώνα,7 τελούν μνημόσυνα στή μνήμη των άγωνι- 
στών καί πραγματοποιούν πλήθος άλλων έκδηλώσεων, οί όποιες κατευ- 
θύνονταν μέσα άπό ποικίλα συλλογικά όργανα καί κυρίως μέσα άπό τούς 
συλλόγους. Ειδικά ό θεσμός των συλλόγων τής περιόδου πού εξετάζεται 
έκτιμάται ώς έ'να άπό τά πιο ισχυρά μέσα γιά την ενίσχυση τής έλληνικό- 
τητας.

Στις ποικίλες δραστηριότητες των φιλολογικών κυρίως συλλόγων, 
άλλά καί άλλων διαφόρων πνευματικών φορέων έντάσσονται οί ενέργειες 
τών διανοουμένων, πού άπέβλεπαν στή διατήρηση και μετάδοση τών εθνι
κών αναμνήσεων, μέ σκοπό νά ενισχύσουν τήν έθνικιστική ιδεολογία στά 
τέλη τού 19ου αιώνα. Σ’ αύτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τών λο
γιών άναφέρεται ή σημερινή άνακοίνωση.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού συγκεντρούθηκαν, οί διανοούμενοι πρό- 
βαλαν ώς αντικείμενο τών έθνικών άναμνήσεων άπό τή μιά τήν περισυλ
λογή τών έλληνικών παραδόσεων καί άπό τήν άλλη τήν καλλιέργεια τής 
ήρωολατρείας τού κοντινού ένδοξου παρελθόντος. Τήν προσπάθειά τους 
αύτή στήριξαν στήν πανελλήνια συμμετοχή καί στήν αναβίωση τού θε
σμού τής χορηγίας.

Πολύ χαρακτηριστικά μάς δίνει τήν κατάσταση, πού έπικράτοΰσε 
τότε στή νεοελληνική κοινωνία, ένα άπόσπασμα άπό τήν έκθεση τού Γ. Π. 
Χαλκιόπουλου, στο συνέδριο τών Έλληνικών Συλλόγων, τό 1879, στο όποιο 
μετείχε ώς έκπρόσωπος τού συλλόγου «Βύρωνος» καί ώς αντιπρόεδρος 
τού συνεδρίου αύτοΰ, δπου άναφέρονται τά έξής: «'Ο λαός τής Ελλάδος

4. Τόσο γιά τούς συλλόγους όσο καί ειδικότερα γιά τούς φιλολογικούς συλλό
γους, βλ. Εύγενίας Κεφαλληναίου, «Περί συλλόγων. Φιλολογικοί σύλλογοι», Φιλο
λογική Πρωτοχρονιά 1884, όπου σχετική βιβλιογραφία.

5. Δ. Γρ. Κ[αμπούρογλου1, «Έργα καί ήμέραι», 'Εβδομός, 11 Μαρτίου 1884, 
σ. 1.— [’Ανωνύμου], «Τύ λόγιον γεύμα», Έβδομός, 31 Μαρτίου 1885, σ. 148.

6. Βλ. Έβδομός, 31 Μαρτίου 1885, σ. 148 (Τό υπέρ τής Μακεδονίας συλλαλη- 
λητήριον).— Ειρηναίου Άσωπίου, «Τό συναξάριον τών νέων έπαρχιών», ’Αττικόν 
Ήμερολόγιον έτους 1883, σ. 13-15. (Συλλαλητήρια παρά τούς Στύλους τού ’Ολυμ
πίου Διός.)

7. X., «Έκθεσις μνημείων 'Ιερού Άγώνος», Δελτίον τής Εβδομάδας, 25 
Μαρτίου 1884, σ. 1.— [’Ανωνύμου], «Έργα καί ήμέραι», ό.π., σ. 2-3.—- Ι.Μ.Δ., 
«'Η ΚΕ' Μαρτίου άνά τήν Ελλάδα», Δελτίον τής Έβδομάδος, 1 ’Απριλίου 1884, 
σ. 2.— [’Ανωνύμου], «Έργα καί ήμέραι», ό.π., σ. 2.
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έγκατέλειψε τον βίον των πατέρων του, έλησμόνησε τάς έθνικάς αύτών πα
ραδόσεις, άπώλεσε τά πάτρια αύτοϋ ήθη κα'ι έθιμα καί παρεδόθη εις γε
λοίας απομιμήσεις πραγμάτων ξενικών. Ουτω τά μέν ήθη αύτοϋ άπο ημέ
ρας εις ημέραν καταπίπτουσιν, ή δέ κοινωνική αύτοϋ κατάστασις βαίνει 
χαλαρουμένη καί παραλύουσα. Τοιουτοτρόπως έγκαταλείποντες τον εύ- 
φυέστατον τοΰτον λαόν μετ’ ού πολύ θά έχωμεν προ των οφθαλμών μας 
άθροισμα δπερ θ’ άποβή ήμέραν τινά ό καταστρεπτικώτερος τής πατρίδος 
σκαπανεύς !»8 Άπο την ’ίδια έκθεση πληροφορούμαστε δτι στα ένδεικνυό- 
μενα μέτρα, πού είχε πάρει ό Σύλλογος «Βύρων», προκειμένου να συμβά- 
λει στη βελτίωση τής θλιβερής εικόνας τοΰ τόπου, εΐχε συμπεριληφθεΐ καί 
«ή διατήρησις καί μετάδοσις τών εθνικών άναμνήσεων».9 'Ο ’ίδιος ό Χαλ- 
κιόπουλος ώς πρόεδρος τής ’Επιτροπής μέ αύτό το αντικείμενο έριξε το 
σύνθημα «έργασθώμεν [...] δπως ή παρθένος Ελλάς περιφρονητικώς άπο- 
βάλλη τούς ψευδείς τών νεωτέρων χρόνων κόσμους [...] έργαζόμενοι υπέρ 
τής διατηρήσεως καί μεταδόσεως τών εθνικών άναμνήσεων ώμεν βέβαιοι 
δτι έργαζόμεθα ύπέρ τής άποπερατώσεως τοΰ έργου τής άναγεννήσεως 
τής ήμετέρας πατρίδος».10 11

Στούς λόγους αύτούς είναι σαφείς οί υπαινιγμοί τών πόθων τής εθνι
κής ολοκλήρωσης, γιά την οποία όμως τίθεται ώς προϋπόθεση ή επίλυση 
τοΰ προβλήματος τής νοθευμένης εθνικής ταυτότητας. Προς την κατεύ
θυνση αύτή ζητείται νά άγωνισθεΐ ή ελληνική λογιοσύνη τής εποχής.

I

Στο ένα άπο τά δύο σκέλη τής κίνησης τών διανοουμένων, πού άφοροΰσε 
στη ανάλογη λαογραφικοϋ υλικόν, εντάσσονται οί ένέργειές τους γιά τήν 
άναζήτηση στή γλώσσα τοΰ σύγχρονου έλληνικοΰ λαοΰ τών στοιχείων έκεί- 
νων τά όποια μαρτυρούσαν τήν παρουσία τής έλληνικής άρχαιότητας. Πρό
κειται γιά τή σύναξη τών «ζώντων ιστορικών μνημείων»,11 δπως αύτά 
είχαν άναφερθεΐ στήν έγκύκλιο τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας προς τούς λει
τουργούς τής εκπαίδευσης το 1857, ή στήν πιο συντομευμένη μορφή τών

8. Γεωργίου Π. Χαλκιοπούλου, «Έκθεσις τών έργων τοϋ φιλολογικού συλλό
γου Βύρωνος», σ. 309, στό: Συνέδρων τών 'Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά τής 
πρώτης αύτοϋ συνόδου σνγκροτηθείσης εν Άθήναις εν ετει 1879, εν Άθήναις 1879.

9. Γεωργίου Π. Χαλκιοπούλου, «’Αποσπάσματα έκ της άνεκδότου λογοδοσίας 
τών κατά την Α’ περίοδον της επί τών ’Εθνικών Άναμνήσεων ’Επιτροπής πεπραγμέ
νων», Βύρων, 3 (1878), 384-391.— Ίδιου, «Έκθεσις τών έργων...», ο.π., σ. 310.

10. Ίδιου, «’Αποσπάσματα έκ της άνεκδότου...», ο.π., σ. 389 ,
11. Έφημερ'ις τών Φιλομαθών 1857, σ. 38-39.
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«ζώντων μνημείων»,12 δπως έπιχράτησε νά άναφέρεται άπο το 1870 
καί μετά στά κείμενα ή συλλογή λαογραφικοΰ υλικού, μέ δημοτικά άσμα
τα, παροιμίες, παραμύθια, γλωσσολογικά καί ήθη καί έθιμα. 'Η συλλογή 
αύτή όφειλε νά γίνει κατά τόπους καί ή καταγραφή των στοιχείων νά συ
νοδεύεται άπο τή σύγκριση μέ άνάλογα άρχαί’α στοιχεία.13 Έπιχειρήθηκε 
έτσι ή αναγωγή καί έ'ρευνα στο παρελθόν γιά τή σύνδεσή του μέ το παρόν.

’Αλλά ό άρχαιογνωστικός προσανατολισμός του έργου τής λαογρα- 
φικής αύτής κίνησης τής τελευταίας τριακονταετίας του 19ου αί.,14 πού 
μάς ενδιαφέρει ειδικά εδώ, διαπιστώνεται καί σ’ δλους τούς προηγούμενους 
χρόνους. 'Η διαφορά τής νέας άπο τήν προηγούμενη κίνηση συνίσταται στο 
γεγονός δτι τώρα τονίζεται ιδιαίτερα ή πατριωτική πλευρά του άρχαιο- 
γνωστικοΰ ένδιαφέροντος του άναζητούμενου γιά τή συλλογή υλικού, ενώ 
στούς προηγούμενους χρόνους, ή κίνηση, ή οποία είχε σημειώσει ιδιαίτερη 
παρουσία μετά το 1850 καί οφειλόταν επίσης σέ σχετικές ενέργειες τών 
διανοουμένων, άπέβλεπε στή συγκέντρωση γλωσσολογικοΰ υλικού.15 Τον 
επιστημονικό χαρακτήρα στο άρχαιογνωστικό αύτό ενδιαφέρον τής έλλη- 
νικής λαογραφίας έδωσε ό Ν. Πολίτης, ό όποιος πρωτοστάτησε στήν κί
νηση αύτή. Πρόκειται γιά μιάν άλλη οπτική τής συλλογής λαογραφικοΰ 
υλικού, δπου τά ένυπάρχοντα κατάλοιπα τής άρχαιότητας παρομοιαζό- 
μενα μέ εκδηλώσεις του σύγχρονου βίου μαρτυρούσαν τήν κοινή κατα-

12. Βλ. στό περιοδικό τοϋ 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τής Κωνσταντι
νουπόλεως: «Διαγωνίσματα τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου», 5 (1870-1871), 143-144, δπως καί τις «’Εκθέσεις έπί τοϋ περί συλλογής 
ζώντων μνημείων έν τη γλώσση τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ Ζαιγραφείου διαγωνίσματος» 
στούς έπόμενους τόμους.

13. «Διαγωνίσματα τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει... Πρόγραμμα τών Διαγωνι
σμάτων», Ε.Φ.Σ.Κ., 5 (1870-71), 144.

14. Γ. Σπυριδάκη, «Ή επιστημονική θεμελίωσις τών λαογραφικών σπουδών 
έν Έλλάδι», Ε.Φ.Σ.Π.Α., 16 (1965-66), 473-490.— ’Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, 
'Η θεωρία τής ελληνικής λαογραφίας. Κριτική άνάλυοη, 1978, σ. 49-85.

15. ’Από τις σχετικές δραστηριότητες ιδιαίτερα σημειώνονται έδώ ή προκή
ρυξη τοϋ «Τσοκανείου διαγωνίσματος» γιά τή συγγραφή «'Ιστορίας τής νεωτέρας 
'Ελληνικής γλώσσης», Νέα Πανδώρα, 7 (1857), 227-8.— Σπ. Ζαμπελίου, «Φιλο- 
λογικαί τινες έρευναι τής Νεοελληνικής διαλέκτου», Νέα Πανδώρα, 7 (1856), 371 
(δπου ό Ζ. πρότεινε «τον σχηματισμόν γλωσσάριων καί φρασεολογίων τής Νεοελλη
νικής καί τήν γνησίαν συλλογήν παροιμιών, άσμάτων, μοιρολογιών, μύθων καί δη
μωδών κτλ.», ώς θεμέλιο κάθε γλωσσικής έρευνας).— «Εγκύκλιοι 'Υπουργείου ’Εκ
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως», Έφημερίς τών Φιλομαθών, 1857, 
σ. 38-39 [= Πέτρου I. Κλάδου, ’Εκκλησιαστικά καί ’Εκπαιδευτικά ήτοι διατάγματα, 
εγκύκλιοι, δδηγίαι κτλ., Άθήναι 1860, σ. 449-451].— Γιά τό Ροδοκανάκειο δια
γώνισμα βλ. «Ποιητικόν καί Φιλολογικόν διαγώνισμα», Πανδώρα, 18 (1867), 88-89.
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γωγή των Ελλήνων καί συντελούσαν στην ενότητα τοΰ ελληνισμού, πού 
ήταν καί ό άπώτερος σκοπός τής κίνησης αυτής των λογιών.

Στον πρόλογο του βραβευμένου στο ροδοκανάκειο διαγώνισμα βιβλίου 
τοΰ Ν. Πολίτη μέ τίτλο Μελέτη επί τον βίου των νεωτέρων 'Ελλήνων 
(Α': 1871 καί Β': 1874), μέ το όποιο σηματοδοτεΐται ή έν λόγω κίνηση 
των διανοουμένων, διαβάζουμε την πρόταση τοΰ φιλολογικού αύτοϋ αγώ
να προς τούς ενδιαφερομένους λογίους: «Νά συλλεχθώσιν όσον πλείστων 
ελληνικών τόπων τά έλληνικά ήθη καί έθιμα καί συνήθειαι καί νά παραβλη- 
θώσι προς τά έν τοΐς σωζομένοις συγγραφεΰσι μνημονευόμενα, όπως γνω- 
σθή ή τούτων ταυτότης καί διαφορά».16 Οί λόγοι τής συλλογής τοΰ ύλικοΰ 
αύτοΰ, πού άναφέρονται στο ’ίδιο βιβλίο, είναι όπως μέ τά στοιχεία αυτά 
πολεμήσουν τήν έπικράτηση τής εχθρικής προς το ελληνικό γένος δοξα
σίας τοΰ Fallmerayer17 καί διαφυλάξουν τήν ελληνικότητα, πού κινδύ
νευε άπό τά ξενόφερτα δυτικά στοιχεία.18

Αύτοΰ τοΰ είδους ή στροφή πρός το παρελθόν ύποστηρίχθηκε κυρίως 
άπό τούς φιλολογικούς συλλόγους «Παρνασσό», «Ελληνικό Φιλολογικό 
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως» καί «Βύρωνα», για νά περιορισθώ στούς 
σημαντικότερους τοΰ είδους, καί είχε ώς άποτέλεσμα έναν άριθμό αξιό
λογων έκδόσεων μέ τό ζητούμενο λαογραφικό υλικό. Μάς είναι γνωστή ή 
δίτομη έκδοση των Νεοελληνικών Άναλέκτων (1870, 1874) τοΰ «Παρνασ- 
σοΰ» μέ άνέκδοτα ήθη καί έθιμα, μύθους, παροιμίες, δημοτικά τραγούδια 
καί παντός είδους γλωσσολογική υλη. Στήν προκήρυξη τοΰ έργου αύτοΰ 
εκτίθενται οί λόγοι τής έρευνας των συγκεκριμένων στοιχείων, «άτι- 
να καθιστώσι μέν γνωστόν των νεωτέρων Ελλήνων τόν βίον, ούκ ολίγον 
δέ συντείνουσιν εις τήν διαφώτισιν τοΰ των αρχαίων ούτινος διασώζουσιν 
ίχνη σπουδαία. Τής αυτής δέ σπουδαιότητος μετέχει καί ή δυσχερής μέν, 
άλλ’ υπό πολλών έπιχειρηθεΐσα συλλογή δημοτικών ασμάτων, μύθων,

16. Ν. Γ. Πολίτη, Μελέτη περί τοϋ βίου τών νεωτέρων ’Ελλήνων. Νεοελ,ληνική 
Μυθολογία, τ. 1, Μέρος Α', ’Αθήνα 1871, σ. ια'.

17. Ν. Γ. Πολίτη, δ.π., σ. θ'-ια’. Γιά τη θεωρία τοϋ Fallmerayer βλ. J. Pli. 
Fallmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea war end des Mittelalters, τ. 1, 
Στουτγάρδη 1830 (φωτ. άνατ. 1965).— Ίδιου, Welchen Einfluss hatte die Be
setzung Griechenlands durch die Slaven auf das Schicksal der Stadt Athen 
und der Landschaft Attica, Στουτγάρδη' Τυβίγγη 1835.— Γιά τον Fallmerayer 
καί τό έργο του, καθώς καί τήν απήχηση τών θεωριών του στήν Ελλάδα μέ τις σχε
τικές άντιδράσεις, πού αυτές προκάλεσαν, βλ. Γεωργίου Βελουδή, Ό Jacob Phil- 
lipp Fallmerayer και ή γένεση τον ελληνικού ιστορισμού, Μνήμων 1982 [Θεωρία 
καί Μελέτες Ιστορίας, 5], οπού σχετική βιβλιογραφία.

18. Ν. Γ. Πολίτη, Μελέτη..., δ.π., σ. ι'-ια'.
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παροιμιών καί αινιγμάτων, άτινα έγκατοπτρίζουσι μεν άφ’ ενός τήν 
διανοητικήν του λαού κατάστασιν, δύνανται δέ άφ’ ετέρου νά χρησιμεύσω- 
σιν ώς τα καταλληλότατα μνημεία τής δημώδους γλώσσης, ής αί τύχαι, 
κατά τήν ώραίαν τίνος των παρ’ ήμϊν λογιών έκφρασιν, όμοιάζουσι τάς 
τύχας τής ήμετέρας ιστορίας καί ήτις λεπτομερέστατα πρέπει νά μελετά- 
ται ώς αμέσως μετά τής άρχαίας συνεχομένη».19

Πολύτιμη είναι έπίσης ή δίτομη έ'κδοση του Ε.Φ.Σ.Κ. μέ τίτλο Ζω- 
γράφειος Άγων (1891, 1896), μέ γλωσσική καί λαογραφική δλη, ή οποία 
μαζί μέ το υλικό πού συγκεντρώθηκε από μιά σειρά άγωνοθετημάτων, πού 
ξεκίνησε ό Σύλλογος το 1870—γιάτήν ιστορική καί έθνογραφική περιγρα
φή τής ’Ηπείρου μέ άγωνοθέτη τον Χρ. Ζωγράφο, τής Θεσσαλίας μέ άγω- 
νοθέτη τον Εύ. Ξηροποταμηνό καί του Πόντου μέ άγωνοθέτη τον Γ. Συμ- 
βουλίδη— άποτελοΰν αδιάψευστη μαρτυρία του εθνικού βίου καί χαρακτή
ρα των πληθυσμών τής ’Ανατολής.20

’Αλλά καί ό «Φιλολογικός Σύλλογος ’Βύρων’» έστειλε το 1878 εγ
κύκλιο στούς λογίους καί τούς εκπαιδευτικούς γιά νά συγκεντρώσουν καί 
νά στείλουν στήν ειδική έπιτροπή, πού είχε συστήσει γιά το σκοπό αύτό, 
ανέκδοτες ελληνικές παραδόσεις καί διάφορα ιστορικά συμβάντα ηρώων, 
πόλεων καί νήσων, γιά νά συμπεριληφθοΰν σέ σχετική έκδοση, ή όποια αν 
καί άναζητήθηκε δέν άνευρέθηκε.21

Στά ομώνυμα έπίσης περιοδικά τών συλλόγων αύτών22 άλλα καί 
στον άλλο περιοδικό τύπο23 τής ίδιας έποχής δημοσιεύεται άφθονο λαο- 
γραφικό υλικό. "Ας προστεθεί εδώ άκόμη δτι καί μία κρατική ενέργεια 
προς τούς εκπαιδευτικούς γιά τή συγκέντρωση λαογραφικοΰ υλικού τού 
1887 είχε συνταχθεΐ από τόν Ν. Πολίτη, ύπό τήν ιδιότητά του ώς γενικού

19. Νεοελληνικά Άνάλεκτα, Α' (1870), 4.
20. «Συνεδρίασις ΣΞΓ', τή 3 Όκτ. 1870. Διαγωνίσματα τοϋ έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Έλλ. Φιλ. Συλλόγου», Ε.Φ.Σ.Κ., Δ' (1871), 143-144.
21. «Φιλολογικός Σύλλογος Βύρων. Ή επί τών έλληνικών παραδόσεων έπι

τροπή», Βύρων, 3 (1878), 417.
22. Τό περιοδικό τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 1863 καί 

ώς τό 1911 είχαν έκδοθεϊ 33 τόμοι. Τό περιοδικό Βύρων κυκλοφόρησε σέ πέντε τό
μους άπό τό 1874-1880 καί τό περιοδικό Παρνασσός άπό τό 1877-1894 σέ 17 τό
μους. ’Από τό 1896 καί ώς τό 1917 συνεχίζεται ή έκδοση τοΰ περιοδικού τοϋ Συλλό
γου μέ τίτλο Έπετηρις Παρνασσού.

23. Βλ. κυρίως στά περιοδικά Ευτέρπη (1847-1855), Πανδώρα (1850-1872), 
Έφημερίς τών Φιλομαθών (1856-1881), Χρνσαλλ'ις (1863-1866), 1Εθνική Βιβλιο
θήκη (1867-1873), Ίλισσός (1868-1872) κ.ά.
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επιθεωρητή της δημοτικής εκπαίδευσης καί τμηματάρχη τότε του 'Υ
πουργείου Παιδείας.24

Τίς προσπάθειες αυτές συμπλήρωσε ή κίνηση των λογίων, πού κα- 
τηύθηνε, μέσα άπύ το περιοδικό 'Εστία, τον διαγωνισμό «προς συγγραφήν 
έλληνικοϋ διηγήματος». Ό Ν. Πολίτης γράφει τά έξης στήν προκήρυξη 
του διαγωνισμού αύτοΰ: «Το είδος τοϋτο τής φιλολογίας δύναται νά άσκή- 
ση μεγάλην ήθικήν έπίδρασιν, υποθέσεις έθνικάς πραγματευόμενου, επί 
του εθνικού χαρακτήρος καί τής διαπλάσεως έν γένει των ήθών. Διότι 
σκηναί είτε τής ιστορίας είτε του κοινωνικού βίου διαπλασσόμεναι κα
ταλλήλως έν τή άφηγήσει, κινοΰσιν πλειότερον τά αισθήματα τοΰ (ανα
γνώστου καί ού μόνον τέρπουσι καί λεληθότως διδάσκουσιν, άλλα καί έξε- 
γείρουσιν έν αύτώ το αίσθημα τής προς τά πάτρια άγάπης.'Ο ελληνικός δέ 
λαός, εϊπερ καί άλλος τις, έχει εύγενή ήθη, έθιμα ποικίλα καί τρόπους καί 
μύθους καί παραδόσεις έφ’ όλων των περιστάσεων του ιστορικού αύτοΰ 
βίου· ή δέ έλληνική ιστορία, άρχαία, μέση καί νέα, γέμει σκηνών δυναμέ- 
νων νά παράσχωσιν υποθέσεις εις σύνταξιν καλλίστων διηγημάτων καί 
μυθιστορημάτων.»25

ΤΗταν ένας άλλος τρόπος έκδήλωσης τής κίνησης των διανοουμένων 
μέ τίς ίδιες προθέσεις, δηλαδή τή συλλογή ιστορικού καί λαογραφικοΰ 
ύλικοΰ, το όποιο καταλλήλως χρησιμοποιούμενο σέ μνημεία του έντεχνου 
λόγου ήταν δυνατό νά άσκήσει ήθική έπίδραση στή διάπλαση τοΰ χαρα
κτήρα, άλλα καί νά συντελέσει στήν έθνική αύτογνωσία.

"Ολες αυτές οί δραστηριότητες των συλλόγων, των περιοδικών καί 
τοΰ κράτους έπέδρασαν στις πρωτοβουλίες τοπικών συγγραφέων, πού δη
μοσίευσαν στήν περίοδο αυτή σεβαστό άριθμύ βιβλίων μέ λαογραφικό υ
λικό, όπως άναφέρει ό καθηγητής Δ. Λουκάτος, στο έργο του μέ τίτλο 
Εισαγωγή στήν ελληνική λαογραφία, όπου καί μνημονεύει μεγάλο άριθμύ 
σχετικών συγγραμμάτων.26 Πλούσιος είναι έπίσης ό άμητύς πού άπέφερε 
ό διαγωνισμός τοΰ περ. 'Εστία γιά τή συγγραφή έλληνικοϋ διηγήματος.27

24. Στ. Π. Κυριακίδη, «Εγκύκλιος προς τούς λειτουργούς της μέσης καί δημο
τικής έκπαιδεύσεως διά τήν συλλογήν λαογραφικής ύλης», Λαογραφία, Η' (1921), 237.

25. «Διαγώνισμα τής 'Εστίας προς συγγραφήν έλληνικοϋ διηγήματος», Δελ- 
τίον τής ’Εστίας τής 15 Μαίου 1883, άρ. 333, σ. 1.— Γιάννη Παπακώστα, Το πε
ριοδικό 'Εστία καί το διήγημα, ’Αθήνα 1982, σ. 179.— Π. Δ. Μαστροδημήτρη, Ό 
Ζητιάνος τον Καρκαβίτσα. ΕΙσαγωγή-Κείμενο-Γλωσσάριο, ’Αθήνα 31985, σ. 16-17, 
σημ. 1, σ. 169-170.

26. Δ. Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στήν ’Ελληνική Λαογραφία. ’Αθήνα 21978, 
σ. 64.

27. Γιάννη Παπακώστα, Το περιοδικό ’Εστία..., δ.π., σ. 76-160.
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Τά αξιόλογα αποτελέσματα τής λαογραφικής αυτής κίνησης μαρτυ
ρούν οτι οί λόγιοι του τέλους του 19ου αί. έπέλεξαν τον ασφαλέστερο τρό
πο γιά την ενίσχυση τής έλληνικότητας, μέ τη στροφή στις ρίζες.

II

Στη στροφή προς το ένδοξο ιστορικό παρελθόν, πού αποτελεί το δεύτερο 
σκέλος του συνθήματος μέ το όποιο οί διανοούμενοι αγωνίζονταν για τήν 
εθνική αυτογνωσία, στο τέλος τοΰ 19ου αί., οφείλεται ή καλλιέργεια τής 
ήρωολατρείας, μέ αισθητή πράξη τήν ανέγερση μνημείων στούς αγωνι
στές τοΰ ’21.

'Η ερμηνεία τοΰ φαινομένου αυτοΰ δέν είναι δύσκολο νά άνιχνευθεΐ. 
Πολύ γενικά φαίνεται πώς ισχύει καί στήν περίπτωση αυτή το ύποστηρι- 
ζόμενο σέ κείμενο τής εποχής οτι ή νόσος τής αποθέωσης των ήρώιυν 
είναι συνήθης σέ χρόνους ήθικής κατάπτωσης καί απελπισίας.28 Το πο- 
λυάνδριο ήταν ένας τρόπος, ένα μέσο γιά ήθική ανάταση καί πατριωτική 
έξαρση, στοιχεία πού οί διανοούμενοι εκτιμούσαν ώς άπαραίτητα στον 
αγώνα γιά τή διέξοδο άπό τή δύσκολη κατάσταση τής πατρίδας, πού σκια
γραφήσαμε πιο πάνω.

Ειδικότερα ωστόσο οί λόγοι τής δημιουργίας τοΰ καθενός άπό αύτά 
τά μνημεία προβάλλονται έντονα στον ήμερήσιο καί περιοδικό τύπο τής 
έποχής: —Είναι ή οφειλή τής άπόδοσης τής τιμής προς τούς ήρωες, πού 
είχε παραμεληθεΐ ή είχε λησμονηθεί. 'Η παράλειψη μάλιστα αύτή καυ
τηριάζεται πολύ δυνατά σέ κείμενο τής έποχής μέ αύτά τά λόγια: «Ή 
Ελλάς έλησμόνησε τον μαρτυρικόν θάνατον των τέκνων της- τον ήρωι- 
σμόν, τήν αύταπάρνησιν, τήν θυσίαν έκάλυψεν ή άναισθησία καί ή άγνω- 
μοσύνη· ναί ή άναισθησία καί ή άγνωμοσύνη των μεταγενεστέρων!»29 
—Είναι επίσης ή άνάγκη τής ένίσχυσης τοΰ πατριωτικού φρονήματος 
των Νεοελλήνων μέσα άπό τίς άναμνήσεις, πού προκαλοΰσαν καί τά μηνύ
ματα παραδειγματισμού, πού μετέδιδαν τά μνημεία αύτά. Τονίζεται δέ 
έντονα οτι δπως οί εθνικές άναμνήσεις των προπατόρων υπήρξαν ορμη
τήριο των άγωνιστών τοΰ ’21, οί εθνικές άναμνήσεις τής ’Επανάστασης

28. Νεοκλέους Καζάζη, «'Ο Θιέρσος ώς 'Ιστοριογράφος», Παρνασσός, 8 
(1879), 472.

29. Γ. Π. Χαλκιοπούλου, «’Αποσπάσματα έκ τής ανεκδότου λογοδοσίας των 
κατά τήν Α' περίοδον τής έπί των εθνικών άναμνήσεων επιτροπής πεπραγμένων», 
Βύρων, 3 (1878), 385.
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ενωμένες μέ εκείνες των προπατόρων όφειλαν να γίνουν ορμητήριο γιά το 
μεγαλείο της πατρίδας.30

Μέ αύτά λοιπόν τά τιμητικά μνημεία, πού λειτουργούσαν ώς μέσον 
επικοινωνίας καί μετάδοσης μηνυμάτων, επιδιωκόταν πέραν άπό την ό- 
φειλόμενη τιμή στους ήρωες καί ή πρόκληση εθνικών άναμνήσεων στους 
θεατές τους του πρόσφατου κυρίως άλλά καί του άπώτερου ένδοξου πα
ρελθόντος, ενώ δεν ένδιέφερε, όπως διαπιστώνεται άπο τά δημοσιεύματα, 
ή καλλιτεχνική τους άξια, έκτος άπο ελάχιστες περιπτώσεις.

’Εδώ άκριβώς άνιχνεύεται καί ή ιδεολογική λειτουργία τών μνημείων 
αυτών, τά όποια τήν έποχή αυτή άποτελοϋν ένα είδος «πατριωτικής μη
χανής»,31 όπως ονόμασε ό Ειρηναίος Άσώπιος τούς ποικίλους μηχανι
σμούς γιά τήν ενίσχυση του έθνικισμοΰ. Τά μνημεία, μαζί μέ τή συγκί
νηση πού προκαλοϋσαν, θύμιζαν στούς Νεοέλληνες τήν ιστορία, τούς έν
δοξους προγόνους, άλλα καί το χρέος το δικό τους προς τήν πατρίδα, γιά 
τή συμπλήρωση του ημιτελούς έργου τής εθνικής άποκατάστασης.

’Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα μερικές εφαρμογές τής ιδέας αυ
τής, ή άρχή τών οποίων συμπίπτει μέ τήν έναρξη τής όγδοης δεκαετίας 
τού 19ου αΐ., όπως άκριβώς συνέβη καί μέ τήν λαογραφική κίνηση:

α' Μέ τήν εύκαιρία τών προετοιμασιών γιά τον εορτασμό τής πεντη- 
κονταετηρίδας τής ’Επανάστασης έπανέρχεται στήν έπικαιρότητα το Τά
μα τού ’Έθνους γιά τήν άνέγερση μνημείου σέ άνάμνηση τής ’Εθνικής ’Α
νεξαρτησίας. Το 1870 έκδόθηκε βασιλικό διάταγμα32 γιά τήν άνέγερση 
τού μνημείου αυτού στήν 'Ομόνοια. 'Ο βασιλεύς Γεώργιος συνέστησε μέ 
έπιστολή33 στον Πρωθυπουργό καί άποφάσισε μέ το διάταγμα, όπως τά 
χρήματα γιά τήν άνέγερση τού μνημείου συγκεντρωθούν μέ πανελλήνιο 
έρανο. Τελικά, ή ενέργεια τής ιδέας αυτής, πού είχε ριφθεΐ πενήντα σχε
δόν χρόνια νωρίτερα, τό 1829, έμεινε άκαρπη, όπως καί όλες οί προγενέ
στερες καί μεταγενέστερες ώς σήμερα.

β' Μέ άφορμή τον ’ίδιο λόγο τού έορτασμοΰ τής πεντηκονταετηρίδας 
τό Πανεπιστήμιο άνέθεσε τήν άνέγερση τών άνδριάντων τού Ρήγα Φε- 
ραίου καί τού Πατριάρχη Γρηγορίου τού Ε' στούς γλύπτες I. Κόσσο καί

30. "Ο.π., σ. 387.
31. Elp. Άσωπίου, «Τό συναξάριον τών νέων έπαρχιων», Αττικόν ' Ημερολό- 

γιον τοϋ έτους 1883, 17 (1882), σ. 10-20.
32. «Διάταγμα περί άνεγέρσεως μνημείου έν τη πλατείφ της Όμονοίας εις 

άνάμνησιν της εθνικής άνεξαρτησίας», Φ.Ε.Κ. 1870, φ. 11, σ. 1. Γιά τίς άντιδράσεις 
πού προκάλεσε αύτό, βλ. τίς έφ. Μέλλον 27-31 Μαρτίου 1870, Φώς 18 Μα'ίου 1870.

33. «Έπιστολή της Α.Μ. τοϋ Βασιλέως πρός τον Κ.Θ.Α. Ζαΐ'μην, Πρόεδρον 
τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου», μέ ήμερομηνία 25.3.1870, Φ.Ε.Κ. 1870, ς>. 11, σ. 1.
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Γ. Φυτάλη αντίστοιχα. 'Ο ευεργέτης Γ. Άβέρωφ ήταν δ χορηγός καί των 
δύο μνημείων. Μέ επίσημες τελετές στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 
έγιναν τα αποκαλυπτήρια του άνδριάντα του Ρήγα το 1871 καί του αν
δριάντα του Γρηγορίου Ε' το 1872. Καί στις δύο περιπτώσεις καταχω
ρίζεται πλούσια είδησεογραφία στον τύπο34 για τις τελετές αυτές καί τούς 
πανηγυρικούς λόγους πού εκφωνήθηκαν, μέ την παρουσία μάλιστα μελών 
τής βασιλικής οικογένειας.

Συγχρόνως μέ τα αποκαλυπτήρια κυκλοφόρησαν καί ποιήματα γιά 
τούς ανδριάντες αύτούς, μέ περιεχόμενο, πού μετέδιδε επίσης τούς λόγους 
τής ανέγερσης αύτών καί νουθετούσε τούς "Ελληνες. Είναι γνωστό το ποί
ημα τού Βαλαωρίτη γιά τον Γρηγόριο τον Ε',35 το όποιο μάλιστα προκά- 
λεσε περισσότερο την κριτική36 παρά το άγαλμα γιά το όποιο γράφτηκε. 
Στούς δύο επόμενους στίχους διαγράφεται έντονα το μήνυμα τής ανέγερ
σης τού ανδριάντα:

... Χτυπάτε πολεμάρχοι!...
Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά, τον Πατριάρχη !...

Ό ίδιος ό Βαλαωρίτης έγραψε σχετικά στις 25 Μαρτίου 1872: 
«Άλλα μετά τήν κατάρτισιν τού Ελληνικού Βασιλείου (κρίμασιν οίς οίδε 
Κύριος !) ή ψυχή τού Ελληνισμού ώς αν ήθελεν άπροσδοκήτως άπολιθω- 
θή, έμεινεν αδρανής. Ό όρκος των Φιλικών έλησμονήθη, καί κατ’ ολίγον 
έσβέσθη ή έκ τού μαρτυρίου τού Πατριάρχου προκύψασα έντύπωσις καί ό 
έξ αύτής γεννηθείς έν τή καρδία τού Έθνους πόθος αίωνίας έκδικήσεως.

Τού άπαισίου τούτου ψυχικού ληθάργου πιστήν άντιπροσώπευσιν έθε- 
ώρησα τον άνδριάντα τού άοιδίμ,ου Γρηγορίου, άλλά συνάμα έξέλαβον 
αύτόν καί ώς σύμβολον μελλούσης άναστάσεως. Ήθέλησα δέ, πιστώς 
ύπείκων εις τάς δοξασίας μου, νά διακηρύξω καί πάλιν ότι ούτε ή άπελευ-

34. Γιά τήν τελετή των άποκαλυπτηρίων τοϋ ανδριάντα τοϋ Ρήγα έγραψαν οί 
έφημ. Αιών, Αυγή, Πρωινός Κήρνξ στις 17 ’Ιουνίου 1871, Μέλλον στις 18 ’Ιουνίου 
1871, ’Αλήθεια στις 21 ’Ιουνίου 1871 καί άλλες. Γιά τήν τελετή των άποκαλυπτη
ρίων τοϋ άνδριάντα τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε' έγραψαν οί έφημ. Αιών, Παλλιγενεσία, 
’Αλήθεια στίς 27 Μαρτίου 1872 καί άλλες.

35. ’Αρ. Βαλαωρίτη, «Ό άνδριάς Γρηγορίου τοϋ Ε'», στο βιβλίο ’Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης, έπιμ. Κλ. Παράσχου, ’Αετός 1954 [Βασική Βιβλιοθήκη 16], σ. 41-46.

36. Γ. Γ. Άλισανδράτου, «’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879)», Νέα 
'Εστία, άφιέρωμα Χρ. 1979, σ. 363 κ.έ., 377 κ.έ.— ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, τ. 
Α' Βίος, ’Επιστολές καί Πολιτικά Κείμενα, έπιμ. Γ. Π. Σαββίδης - Ν. Λυκούργου, 
1980, σ. 137 κ.έ., καί τ. Β' Ποιήματα και Πεζά, έπιλ. καί έπιμ. Γ. Π. Σαββίδης - Ε. 
Τσατσάνογλου, 1981, σ. 181 κ.έ.
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θέρωσις μικρας τίνος γωνίας της ελληνικής γης, ούτε αί καλλοναί της πρω- 
τευούσης, ούτε τά θυμιάματα ήμών των μεταγενεστέρων δύνανταινά έξυ- 
πνήσωσι τήν κοιμωμένην ψυχήν του Ελληνισμού, καί οτι μόνον διά των 
αυτών έκείνων ένεργειών καί παθημάτων, δι’ ών πέπρωται νά προκόπτη 
καί νά έπιτυγχάνη πάς άγων άφορών εις τήν πλήρη άποκατάστασιν μιας 
φυλής, θά κατορθώσωμεν καί ήμεϊς ν’ άνακτήσωμεν τήν κληρονομιάν των 
πατέρων μας».37

Γιά τον άνδριάντα έπίσης του Ρήγα γράφτηκαν τότε ποιήματα άπό 
τον Ίω. Κ. Καμπούρογλου38 καί άπο άνώνυμο ποιητή, ό όποιος χαρα
κτηριστικά δίνει το μήνυμα του πρωτομάρτυρα μέ τούς στίχους:

’Αριστούργημα ώραϊον
"Ήοχιά a εγώ· σείς, Νέοι περατώσατε το πλέον.39

Τά όξέα κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τής εποχής έ'καμαν 
τούς ανδριάντες έ'ργα κατ’ εξοχήν δημόσια, όπως τονίζει νεώτερος με
λετητής,40 ενώ ή πλούσια φιλολογία γι’ αυτά συνέβαλε στή φόρτιση τοϋ 
ιδεολογικού κλίματος τής έποχής.

γ' Στις 30 Σεπτεμβρίου 1871 τά νεαρά μέλη τοϋ Συλλόγου Βύρωνος 
ψήφισαν τήν άνέγερση στο Μεσολόγγι μαρμάρινου άνδριάντα τοϋ Byron 
μέ χρήματα προερχόμενα άπο συνεισφορές. Μέ βασιλικό διάταγμα στις 
19 Νοεμβρίου 1871 έγκρίθηκε ή συλλογή τών συνδρομών καί στις 20 Μαρ
τίου 1872 αρμόδια επιτροπή μέ πρόεδρο το ναύαρχο Κανάρη δημοσίευσε 
προκήρυξη,41 ζητώντας τή συνδρομή όλων τών Ελλήνων γιά τήν άνέγερση 
τοϋ μνημείου.

Τά άποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντα αύτοΰ, πού είναι έργο τοϋ Γ. Βι- 
τάλη, έγιναν στο Μεσολόγγι τό 1881. Πρόκειται γιά τήν πιο αισθητή 
πράξη τής πατριωτικής μηχανής, όπως τοΰτο μαρτυρεΐται στά κείμενα 
τής έποχής.42

37. Άρ. Βαλαωρίτη, «Ό άνδριάς...», ο.π., σ. 42.
38. Ίω. Κ. Καμπούρογλου, «Ό άνδριάς τοϋ Ρήγα τοϋ Φεραίου», στο βιβλίο 

του 'Ελληνικοί Ποιήσεις. Πατρ'ις-Νεότης, Άθήναι 1873, σ. 15-25.
39. Βλ. έφ. Μέλλον τής 18 Ιουνίου 1871.
40. Η. Γ. Μυκονιάτη, «Οί άνδριάντες τοϋ Ρήγα καί τοϋ Γρηγορίου Ε' στά 

Προπύλαια τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Αθήνας καί τό πρώτο κοινό τους», 'Ελληνικά, 
35 (1984), 362 (δπου καί πλούσια βιβλιογραφία).

41. Προκήρνξις καί σχετικά έγγραφα περί άνεγέρσεως μνημείου εις τον Φιλέλ
ληνα ποιητήν Λόρδον Βύρωνα άποβιώσαντα εν Μεσολογγίφ, εν Άθήναις 1872.

42. Παραθέτουμε επιλογή άπο τήν πλούσια βιβλιογραφία: Π. Χιώτου, Ζακυν- 
Θίου, Προσφώνησις κατά τά αποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος τοϋ Βύρωνος έν Μέσο-
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Στά συμπυκνωμένα νοήματα του λόγου του υφηγητή του Πανεπι
στημίου Α. Στούπη,43 σέ επέτειο του συλλόγου, τά Χριστούγεννα του 
1879, παρακολουθούμε τούς λόγους τής άνέγερσης του μνημείου. Μέσα 
στο γενικότερο ζοφερό κλίμα τής έποχής, το όποιο ό ομιλητής χαρακτη
ρίζει μέ τη φράση «ένεστώς πονηρόν καί έκτετροχιασμένον)) καί εννοεί τίς 
επικίνδυνες εξελίξεις γιά τον ελληνισμό στο βαλκανικό χώρο, ό Στούπης 
διαπιστώνει την πτώση τοϋ πατριωτικού ιδανικού καί δικαιολογεί τίς 
κραυγές άγωνίας τής ελληνικής λογιοσύνης γιά τό μέλλον τού Γένους. 
Προβάλλει δέ την ανάγκη «νά κοινωνώμεν προς τό παρελθόν αν ούχί διά 
των παλμών καί τών παραδόσεων έστω τουλάχιστον διά τών μαρμάρων».

Τό ’ίδιο ακριβώς πνεύμα μεταδίδει καί ό πανηγυρικός τού Νεοκλή 
Καζάζη κατά τά άποκαλυπτήρια τού ’ίδιου άνδριάντα στο Μεσολόγγι, τό 
1881,44 καθώς καί τό μακροσκελέστατο ποίημα τού Άχιλλέα Παράσχου, 
πού απήγγειλε στήν ίδια εκδήλωση ό ίδιος γιά τον ανδριάντα.45 Τονίζει 
καί αυτός την κρισιμότητα τών καιρών γιά την τύχη τού αρτισύστατου 
κράτους καί καλεϊ τον Βύρωνα νά βοηθήσει καί πάλι, όπως φαίνεται στούς 
επόμενους στίχους:

Ίδον τίς ήτο ή 'Ελλάς ή άλλοτε ή άλλη!
Ούχι αυτή, ήν σήμερον καί Βούλγαρος υβρίζει
Καί μύγας γύψ Αυστριακός λαΟραιώς άτενίζει
[···]

ηΩ ελα, ελα κ εις ημάς, ώς εις τούς πάππονς· ελα
[■■·]

Τά πάντα μετεβλήθησαν και άνθρωπος και φνσι,ς
Μήτε θεόν, μήτε Σατάν ό κόσμος εχει πλέον
Ούδ’ ’Όλυμπον ουδέ Σταυρόν τό παν είναι χνδαϊον!
[...]

λογγίφ, έν Άθήναις 1881.— Θεοδότου Γεννάδη, «'Ο άνδριάς τοϋ Βύρωνος», έφ. 
Έφημερ'ις τής 4 Νοεμβρίου 1881.— Τιμ. Τσαγκαράκη, «Λόγος έκφωνηθείς ύπό τοϋ 
προέδρου τοϋ δημοτικοΰ συμβουλίου Μεσολογγίου κατά τήν τελετήν τών άποκαλυ- 
πτηρίων τοϋ άνδριάντος τοϋ Λόρδου Βύρωνος», έφ. "Ωρα τής 6 Νοεμβρίου 1881 κλπ·

43. Α. Στούπη, «Ή επέτειος. Άπηγγέλθη κατά τήν συνεδρίασιν τής 26 Δε
κεμβρίου 1879», Βύρων, 5 (1880), 4.

44. Νεοκλέους Καζάζη, «Λόγος έκφωνηθείς κατά τά αποκαλυπτήρια τοϋ άν- 
δριάντος τοϋ Λόρδου Βύρωνος έν Μεσολογγίφ», έφ. Αιών τής 16, 17 Δεκεμβρίου 
1881.

45. Εύγ. Κεφαλληναίου, «’Άγνωστο ποίημα τοϋ Άχ. Παράσχου γιά το Λόρ
δο Βύρωνα», Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 46 (1989), 173-178.
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Ή άνθρωπότης ελειψε, μνρμηκών είναι χρόνοι
[...]
Βρνχήσον λέων αετέ, το ράμφος δείξε πάλιν
Καί σνντριψε τον υλισμόν το τέρας χωρίς τιηριν

δ' Στις 11 Μαΐου 1875 έγιναν με μεγάλη επισημότητα τά αποκαλυ
πτήρια τοϋ άνδριάντα τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή μπροστά στά Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου.46 Το έργο το όποιο ήταν πρόπλασμα τοϋ Ίω. Κόσ- 
σου καί μεταφέρθηκε στο μάρμαρο άπό τον Γεώργιο Βρούτο, έγινε μέ τή 
γενναία προσφορά των πατριωτών τής εύάνδρου άλλ’ άτυχους Χίου, όπως 
άναγράφεται στον τύπο,47 γιά τούς ίδιους λόγους τοϋ χρέους καί τής άνά- 
μνησης, γιά τούς οποίους άνεγέρθηκαν καί οί άλλοι άνδριάντες. Σέ κεί
μενο εποχής διαβάζουμε τούς έπόμενους λόγους σχετικά μέ την τελετή των 
άποκαλυπτηρίων: «Ή τελετή [...] ήν συγκινητική άνακινοΰσα γλυκείας 
έθνικάς αναμνήσεις έποχής, καθ’ ήν το έθνος ώρμα προς τήν ελευθερίαν 
χειραγωγούμενον υπό μουσολήπτων εξηγητών του βίου τών ήμετέρων 
προγόνων καί τών περί ελευθερίας δογμάτων αύτών».48

ε Το 1876 στο πλαίσιο τών ποικίλων ένεργειών τής’Επιτροπής «διά 
τήν διατήρησιν καί μετάδοσιν τών έθνικών άναμνήσεων» παρακολουθού
με τις πρώτες κινήσεις γιά τήν άνέγερση μνημείου στον ηρώα τής ’Αλα
μάνας, ’Αθανάσιο Διάκο. Ήταν βαθιά ή πίστη τών μελών της, όπως άνα- 
γράφεται στά πρακτικά τής ’Επιτροπής, ότι «το μέγιστον μέσον» γιά τή 
συμπλήρωση τής άναγέννησης τής πατρίδας ήταν νά διατηρήσουν οί 'Έλ
ληνες τά πάτρια ήθη καί έθιμα καί νά έχουν υπογραμμό τοϋ βίου τους τή 
μαρτυρική διαγωγή τών πατέρων τους. ’Αλλά ή ενέργεια αύτή, όπως άνα- 
φέρεται στη συνέχεια, «δυστυχώς, ενώ άπό πολλοΰ έπρεπε νά άρχίση, 
παρημελήθη».49

Εισηγητής τής ιδέας γιά τήν άνέγερση μνημείου στον ηρώα τής ’Α
λαμάνας ’Αθανάσιο Διάκο ήταν ό Γεώργιος Κρέμος, ό όποιος το 1876 κά- 
λεσε τή σπουδάζουσα νεολαία νά βοηθήσει γιά τήν πραγματοποίησή της. 
’Από τά πρακτικά τής ’Επιτροπής μεταφέρω χαρακτηριστικό άπόσπα- 
σμα τής άνταπόκρισης τής νεολαίας: «Καί μετ’ ού πολύ ή νεότης τών γυ

46. Βλ. «Ειδήσεις», Έφημερίς τής 12 Μαΐου 1875, σ. 1.
47. [’Ανωνύμου], «Ή Πεντηκονταετηρίς τοϋ Κοραή», ’Αττικόν Μουσεΐον, 

1 (1883), 42-43.
48. Βλ. «Ειδήσεις», δ.π., σ. 1.
49. Γ. Π. Χαλκιοπούλου, «’Αποσπάσματα έκ τής άνεκδότου λογοδοσίας τών 

κατά τήν Α' περίοδον τής έπί τών εθνικών άναμνήσεων επιτροπής πεπραγμένων», 
Βύρων, 3 (1878), 389.
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μνασίων ένθυμηθεΐσα τον μαρτυρικόν των πατέρων της βίαν, άναμνησθεΐ- 
σα τον ηρωισμόν αύτών, την αυταπάρνησήν καί την θυσίαν ολοκλήρου τής 
άγιας έκείνης γενεάς τής δωρησάσης ήμΐν το πολυτιμότερον δλων των 
αγαθών, την ελευθερίαν, άνέγραφεν επί τής σημαίας της "Διατήρησις καί 
μετάδοσής των ’Εθνικών ’Αναμνήσεων” έχουσα προ οφθαλμών, 8τι αν 
τά έ'θνη ζώσι καί μεγαλύνωνται διά τών εθνικών αύτών αναμνήσεων, ή 
Ελλάς, ή έ'χουσα έθνικάς άναμνήσεις, οποίας ούδέν άλλο έθνος έχει, οφεί
λει ώς κειμήλια πολύτιμα νά διαφυλάττη αύτάς καί ώς ίεράν παρακατα
θήκην νά τάς παραδίδη άπο γενεάς εις γενεάν».50

Μέ τη συνεργασία λοιπόν τών μαθητών καί τών φοιτητών τού Πα
νεπιστημίου άποφασίσθηκο ή ανέγερση κενοταφίου στο μάρτυρα-άγωνι- 
στή μέ χρήματα πού θά συγκέντρωναν άπο έράνους,51 έκδόσεις52 καί θεα
τρικές παραστάσεις.53 Το κενοτάφιο γιά διάφορους λόγους δέ στήθηκε 
τότε, άλλά ή πρώτη αύτή κίνηση καί τά χρήματα πού συγκεντρώθηκαν 
υπήρξαν ή άρχή τής άνέγερσης αργότερα του ανδριάντα του Διάκου στη 
Λαμία. Το πρόπλασμα ήταν έργο του Λ. Δρόση, πού μετέφερε στο μάρ
μαρο ό γλύπτης Ίω. Καρακατσάνης. Τά αποκαλυπτήρια έγιναν μετά άπο 
περιπέτειες του άνδριάντα54 στίς 23 ’Απριλίου 1903.55

"Οπως έγινε καί γιά τούς προηγούμενους ανδριάντες, δ Άρ. Προβε- 
λέγγιος απήγγειλε ό ’ίδιος ποίημά του γιά τον άνδριάντα.56 ’Αλλά καί 
άλλοι συνέθεσαν ποιήματα γιά νά τιμήσουν το γεγονός τής άνέγερσης του 
μνημείου, δπως είναι τά ποιήματα του Γ. Σουρή57 καί του Σ. Ματσού-

50. "Ο.π., σ. 386.
51. "Ο.π., σ. 387.
52. Οί εκδόσεις ήταν: α) Άνάλεκτα εκδιδόμενα επιστασία τον επί τών βιβλίων 

τμήματος τής Κεντρικής ’Επιτροπείας ύπερ τον τφ ήρωι ’Αθανασία) Αιάκφ κενοτα
φίου, Τεύχος Α', Άθήνησι 1876. β) Συλλογή εκδεδομένων και ανεκδότων ποιημάτων. 
Έκδιδομένη χορηγία τών μαθητών τής Δ' τάξεως τον Βαρβακείον λυκείου υπέρ Ιδρύ- 
σεως κενοταφίου τοϋ ήρωος ’Αθανασίου Διάκου. Έν φ Νικήτα Τσοπανάκον και ’Α
νωνύμου στιχονργίαι, Άθήναι 1876.

53. Στίς 3 ’Απριλίου 1877 δόθηκε παράσταση μέ το έργο τοϋ Ούγκώ «Έρνά- 
νης», βλ. έφ. Παλιγγενεσία της 2 ’Απριλίου 1877.

54. [’Ανωνύμου], «Ιστορία ένος άνδριάντος», έφ. Άθήναι, της 22 ’Απριλίου 
1903.

55. Γιά τά άποκαλυπτήρια βλ. έφ. Σκρίπ, Άθήναι, Άκρόπολις καί άλλες τής 
23, 24 ’Απριλίου 1903.

56. Άρ. Προβελεγγίου, «Στο Διάκο», έφ. Σκρίπ τής 24 ’Απριλίου 1903.
57. Γ. Σουρή, «Εις τον έν Λαμία: ανδριάντα τοϋ Διάκου», Τά "Απαντα, τ. Β', 

Άθήναι 1945, σ. 299-300.
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κα.58 Επίσης, στον τύπο των ήμερων των αποκαλυπτηρίων δημοσιεύ- 
θηκε ποίημα του Άρ. Βαλαωρίτη μέ τίτλο «Άθανάσης Διάκος» άπό το 
Δαχτυλίδι.59

ζ' Στίς 12 ’Απριλίου 1887 έγιναν στήν Κέρκυρα τά άποκαλυπτήρια 
του άνδριάντα του Καποδίστρια,60 πού είναι έργο του Δράση, μέ επίση
μες γιορτές κατά τίς όποιες απαγγέλθηκε καί ποίημα άπο τον Γονιμή. 
Επίσης ό Π. Σκαλτσούνης συνέθεσε ποίημα γιά τον άνδριάντα,61 οπού 
χαρακτηρίζει όψιμο τον πόθο τής δημιουργίας του.

ζ' Το 1888 ή Κεντρική ’Επιτροπή τής Δ' Όλυμπιάδος προκήρυξε 
διαγωνισμό σύνθεσης μνημείου γιά τον Λόρδο Βύρωνα,62 προκειμένου να 
στολίσει τήν πόλη τής ’Αθήνας, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του άγωνοθέτη 
Δ. Στεφάνοβικ Σκυλίτση. Τά έπτά έργα των έξι γλυπτών Γ. Μπονάνου, 
Λ. Φυτάλη (δύο έργα), Γ. Βιτάλη, Λ. Σώχου, I. Βιτσάρη καί I. Βιτάλη, 
πού μετείχαν στον διαγωνισμό αλλά καί στήν έκθεση των Δ' ’Ολυμπίων 
στο Ζάππειο, μαζί μέ ένα έκτος διαγωνισμού έργο τού Γ. Βρούτου, άπορ- 
ρίφθηκαν γιά διάφορους λόγους τό καθένα.63 "Ομως τό φαινόμενο τής με
γάλης συμμετοχής στο διαγωνισμό καί τό γεγονός ότι τά έργα αυτά, όπως 
άναφέρεται στό περιοδικό 'Εβδομάς, δέ βρέθηκαν κοίτα, τύχη έτοιμα στά 
έργαστήρια των γλυπτών κατά τήν εποχή πού έγινε ή έκθεση, δείχνουν 
ότι πρόκειται «περί διαιωνίσεως μιας ιδέας, ενός αισθήματος ευγνωμοσύ
νης, όπερ χώρα ολόκληρος τρέφει διά τόν υμνητήν καί ευεργέτην της».64 
Τό έργο τελικά παραγγέλθηκε σέ γαλλικό εργαστήριο.

η' Τόν ϊδιο χρόνο στίς 29 Μαΐου 1888 έγιναν στό Χάνι τής Γραβιάς 
τά άποκαλυπτήρια τού άνδριάντα τοΰ’Οδυσσέα Άνδρούτσου, μέ πολύ με
γάλη έπισημότητα.65 Στίς τελετές μετείχε ή βασιλική οικογένεια, πού

58. Σπ. Ματσούκα, «Στόν ήρωα τής ’Αλαμάνας», έφ. Άκρόπολις τής 23 ’Α
πριλίου 1903.

59. Βλ. έφ. Σκρίπ τής 23.4.1903.
60. [’Ανωνύμου], «’Αποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος τοϋ Καποδιστρίου», έφ. 

Παλιγγενεσία τής 13 ’Απριλίου 1887.— Σ., «’Ιωάννης Α. Καποδίστριας», Εστία 
τής 12 ’Απριλίου 1887, σ. 225-228.

61. Π. Σκαλτσούνη, «’Επίγραμμα εις τον άνδριάντα τοϋ Καποδιστρίου κατά 
τήν τελετήν των άποκαλυπτηρίων», Ποιητικός ’Ανθών, 2 (1887), 495-6.

62. «Προκήρυξις διαγωνισμού προς κατασκευήν άνδριάντος τοϋ λόρδου Βύρω
νος», Παράρτημα Φ.Ε.Κ., 11 ’Απριλίου 1888, φ. 89.

63. [’Ανωνύμου], «Τά ’Ολύμπια τοϋ 1888. Ή γλυπτική. Έρασιτέχναι-Διαγω- 
νισμός 'Βύρωνος’», Έβδομάς, 19 Νοεμβρίου 1888, σ. 1.2.— Ηρώδης ό ’Αττικός, 
«Ή εκθεσις», 7ο ’Άστυ, 8 Νοεμβρίου 1888, 2-3.

64. "Ο.π., σ. 1.
65. Βλ. έφ. Άκρόπολις, Νέα Έφημερίς, Παλιγγενεσία, Τό ’Άστν, Αιών, "Π-
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έδωσε έμφαση στο γεγονός. Έπισημαίνεται ότι ήταν ή πρώτη φορά πού 
στήθηκε μνημείο σε ιστορικό τόπο καί ή ιδέα αυτή προκάλεσε την άμιλλα 
στις πόλεις όπου άνδραγάθησαν καί δοξάσθηκαν φιλοπάτριδες.66

Ή ιδέα τής ανέγερσης μνημείου στον ’Ανδροΰτσο άρχισε το 1887 
άπο τον εισαγγελέα τής ’Άμφισας Κυργούσιο,67 68 69 τον έπονομασθέντα γιά τό 
ιδιαίτερο ένδιαφέρον πού έ'δειξε Γραβιά.88 Σ’ αυτόν οφειλόταν καί ή ιδέα 
τής πραγματοποίησης πανελλήνιου εράνου γιά τη συγκέντρωση των άπαι- 
τούμενων χρημάτων γιά την κατασκευή του μνημείου. Στους εγκωμιαστι
κούς λόγους πού άκούσθηκαν, στον πανηγυρικό πού εκφώνησε ό Κ. Πα- 
παμιχαλόπουλος89 καί στο ποίημα του Άχ. Παράσχου,70 πού άπήγγειλε 
ό ίδιος, τονίσθηκε ό σκοπός τής άνέγερσης του μνημείου ώς δείγμα εύ- 
γνωμοσύνης καί ώς μέσο διατήρησης τής ιστορικής μνήμης. Το ίδιο πνεύ
μα επικρατεί καί στο μεγάλο άριθμό των έπιγραμμάτων πού έλαβαν μέ
ρος στο διαγωνισμό, τον όποιο είχε προκηρύξει ή έφ. Καθημερινή.71 Το 
ίδιο το έργο ώς καλλιτέχνημα καί ό δημιουργός του Γ. Μπονάνος πέρα
σαν σχεδόν απαρατήρητα.72 ’Ιδιαίτερα χαρακτηριστική άπο τήν άποψη 
πού εξετάζεται εδώ το μνημείο είναι ή προσφώνηση του Γεωργίου Α' 
κατά τήν αποκάλυψη του μνημείου: «’Αμάραντος είναι ή δόξα των μεγα
λουργών άνδρών τής ανεξαρτησίας του ’Έθνους· τά εύγνωμονοΰντα τέκνα 
αύτών χρέος έχουσι να στήσωσιν αύτοΐς τρόπαια, ύπομιμνήσκοντα τοίς 
άπωτάτοις άπογόνοις τήν άκραιφνή φιλοπατρίαν, τήν άπαράμιλλον αύ- 
ταπάρνησιν του εθνικού μεγαλείου. Το άνεγερθέν ώδε μνημεϊον του αρει
μάνιου καί διαπρεπούς πολεμιστοΰ Όδυσσέως Άντρούτσου θέλει μαρτυρεί 
εις αιώνα τον άπαντα τήν ευγνωμοσύνην τής νέας γενεάς προς τούς μεγα
λουργούς άνδρας του μεγάλου άγώνος».73

λιος τής 29 Μαΐου 1888, καί έκτακτη έκδοση τής έφ. Άκρόπολις τής 29 Μαΐου 1888.
66. Βλ. Νέα Έφημερίς τής 18 Μαΐου 1889, σ. 3.
67. Βλ. Νέα Έφημερίς τής 16 Δεκεμβρίου 1887.— Τάκη Λάππα, Όδυσσέας 

Άντροϋτσος, ’Αθήνα [1961], σ. 342-344.
68. Βλ. Έβδομάς, 18 ’Ιουνίου 1888, σ. 11.
69. Κ. Παπαμιχαλοπούλου, Λόγος πανηγυρικός επί τοΐς άποκαλυπτηρίοις τον 

έν Γραβιά μνημείου εκφωνηθείς τη 29 Μαΐου 1888, Άθήναι 1888.
70. ’Αχ. Παράσχου, ’Ανέκδοτα ποιήματα, Άθήνησιν 1904, τ. Α', σ. 143-156.
71. Βλ. έφ. Ή Καθημερινή τής 1 ’Ιανουάριου 1888.— I. Καμπούρογλου, «’Έκ- 

θεσις τής άγωνοδίκου επιτροπής έπί των ποιηθέντων έπιγραμμάτων εις το Χάνι τής 
Γραβιάς», έφ. Νέα Έφημερίς τής 17-20 Μαρτίου 1888.

72. Θ. Φ. Μαρκάτου, Ό γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος 1863-1940. Ή ζωή 
και τό έργο του, τ. Α', σ. 67.

73. Βλ. έφ. Παλιγγενεσία τής 30 Μαΐου 1888.
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θ' Τον επόμενο χρόνο, στίς 23 ’Απριλίου 1889, στήθηκε ό ανδριάντας 
του Μιαούλη στην κεντρική πλατεία τής Έρμούπολης τής Σύρου, μπρο
στά στο Δημαρχείο.74 Είναι κι αυτός έργο του Μπονάνου μέ χορηγό τον 
Σταμάτιο Πρώιο. Κι εδώ, όπως καί στη Γραβιά, έγιναν μεγαλοπρεπείς 
τελετές μέ τήν παρουσία τής βασιλικής οικογένειας. ’Εκφωνήθηκαν πανη
γυρικοί λόγοι καί ό Ίω. Φραγκιάς άπήγγειλε έμμετρη μακροσκελή προ
σφώνηση,75 μέ στίχους πού είχαν χαρακτήρα νουθεσίας καί έθνικοΰ φρονη- 
ματισμοϋ. Τό γεγονός αύτό ένέπνευσε επίσης τό μακροσκελές επίγραμμα 
σέ άρχαϊκή γλώσσα τοϋ Χιώτη Γεωργίου Ζολώτα,76 τήν ώδή του καθη
γητή Έρνέστου Νοννότ77 καί τό σατιρικό ποίημα τοϋ Γ. Σουρή.78 Τόν πα
νελλήνιο χαρακτήρα των έκδηλώσεων αύτών μαρτυρεί ή μεγάλη συρροή 
τοϋ κόσμου άπό τά διάφορα μέρη τής Ελλάδας καί μάλιστα άπό τίς άλύ- 
τρωτες περιοχές τής ’Ανατολής.79 'Ο τύπος πρόβαλε ιδιαίτερα τό γεγο
νός, ενώ τό περιοδικό 'Εστία κυκλοφόρησε πανηγυρικό άφιέρωμα γιά τόν 
Μιαούλη, όπου γίνεται λόγος γιά τά τιμητικά αυτά μνημεία, τούς άνδριάν- 
τες, γιά τά όποια άναφέρονται τά έξής: «Δέν ήγέρθη είσέτι τό μεγαλοπρε
πές μνημεΐον έν ώ θά ευρωσι θέσιν οί άνδριάντες όλων τών πρωταγωνιστών 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί αί προτομαί τών εις τάς δευτέρας τά
ξεις άγωνισθέντων, θά βραδύνη δ’ ’ίσως επί πολύ ή άνοικοδόμησις τοϋ 
μαρμάρινου τούτου ναοϋ τής Ευγνωμοσύνης. Άλλ’ άν τό έθνος δέν εδρεν 
άκόμη τά μέσα όπως έγείρη εις τούς άνδρας τοϋ Άγώνος τόν κοινόν βω
μόν, ώς εΐνε άξιοι, κατενόησεν όμως ότι δέν δύναται επί πλέον ν’ άναβάλη 
τήν έπί τοϋ λίθου, κατά μονογραφίας, άποτύπωσιν τών εύκλεεστέρων μορ
φών τής εποχής εκείνης. Τό Χάνι τής Γραβιάς, διασωθέν τής καταστρο
φής καί τής βεβηλώσεως, έπέστεψε πέρυσιν ή άρήιος προτομή τοϋ Άν-

74. Βλ. έφ. Το ”Αστυ τής 23 ’Απριλίου 1889, Παλιγγενεσία τής 24 ’Απριλίου
1889.

75. Ίω. Φραγκιά, «’Έμμετρος προσφώνησις προς τον ανδριάντα τοϋ Ναυάρχου 
Άνδρέου Μιαούλη κατά τά αποκαλυπτήρια αύτοϋ τελεσθέντα έν Έρμουπόλει πα
ρουσία; τής βασιλικής οικογένειας τή 23 ’Απριλίου 1889», ’Αττικόν 'ΙΙμερολόγιον
1890, σ. 27-31.

76. Γ. Ζολώτα, 'Ιστορία τής Χίον, σννταχθεϊσα έπιμελεία τής θυγατρός αύτοϋ 
Αιμιλίας Κ. Σάρου, τ. Γ', έν Άθήναις 1928, σ. 585.

77. Έρνέστου Νοννότ, 7α αποκαλυπτήρια τοϋ εν τή πλατεία Αεωτσάκου 'Ερ- 
μουπόλεως ανδριάντας τοϋ επιφανούς ναυάρχου τής έλληνικής έπαναστάσεως Α. Μια
ούλη. Ώδή, Σύρος 1889.

78. Γ. Σουρή, «’Επίγραμμα είς τον έν Σύρω ανδριάντα τοϋ Ναυάρχου Μιαούλη» 
(Κατά τήν έορτήν τών άποκαλυπρηρίων), Κ. Φ. Σκόκου ’Ετήσιον Ήμερολόγιον, 5 
(1890), 183.

79. 'Εβδομάς, 22 ’Απριλίου 1889, σ. 11.
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δρούτσου- έν Ρώμη χύνεται χάλκινος ό έφιππος άνδριάς του Κολοκοτρώνη 
ϊνα στηθή έν Ναυπλίω- ή Θεσσαλία παρασκευάζεται νά έγείρη τον αν
δριάντα του Ρήγα Φεραίου, δστις ήδη φρουρεί μετά τοΰ Πατριάρχου Γρη- 
γορίου του Ε' τά Προπύλαια τοΰ Πανεπιστημίου- έν Φαλήρω πρόκειται 
περίοπτος νά στηθή ό άνδριάς τοΰ Γεωργίου Καραϊσκάκη- ή Σύρος δέ μετ’ 
ένθουσιασμοΰ καί πομπικώς αποκαλύπτει τον ανδριάντα τοΰ ναυάρχου 
Μιαούλη. Έλλείπουσιν άκόμη οί ανδριάντες τοΰ Κανάρη, τοΰ Νικηταρά, 
τοΰ Πετρόμπεη, τοΰ Ύψηλάντου καί τόσων άλλων, άλλά το άγαθόν πα
ράδειγμα ταχέως θά έξεγείρη την κοιμωμένην έθνικήν ευγνωμοσύνην [...] 
καί μετά τινα ετη έκάστη των σημαινουσών τής Ελλάδος πόλεων θά έπι- 
δεικνύει εις τον κοινόν θαυμασμόν τόν πολιοΰχον αυτής ήρωα, μέχρις οδ 
ή μεγάλη τής Δόξας στοά συγκέντρωση ύπό την ύψίδομον αυτής στέγην 
τά σεπτά ομοιώματα πάντων έκείνων, οΐτινες ήγωνίσθησαν διά νά δώσω- 
σιν εις τούς "Ελληνας πατρίδα.»80

ι' Μέ κάποια καθυστέρηση καί μετά άπό πολλές περιπέτειες στήθηκε 
τό 1895 στην πλατεία’Απόλλωνος στόν Πειραιά, με μεγάλη έπισημότητα 
καί μέ τόν γνωστό πανηγυρικό χαρακτήρα των έκδηλώσεων, ό άνδριάντας 
τοΰ Γεωργίου Καραϊσκάκη,81 έργο Φυτάλη. Κατά την τελετή ό Στρατή- 
γης απήγγειλε ποίημά του γιά τόν ανδριάντα τοΰ ήρωα. Τό άρθρο τής 
Νέας ’Εφημερίδας μέ τίτλο (("Ας έλπίσωμεν» έκφράζει πολύ χαρακτη
ριστικά τούς λόγους τής άνέγερσης:82

«Ή χθεσινή έν Πειραιεΐ έθνοπρεπής εορτή των αποκαλυπτηρίων 
τοΰ άνδριάντος Καραϊσκάκη εΐνε έξ έκείνων, προ των οποίων σταματά 
τις παρηγόρως. ’Εξ έκείνων, αί όποϊαι άναρριπίζουν τό έθνικόν φρόνημα 
καί χύνουν έλπίδας θείας εις πάσαν καρδίαν, εις ήν σφύζει ελληνος αιμα. 
"Αν έφθάσαμεν, όπου κατακείμεθα- άν δέν είμεθα παρά ατυχείς άπόγονοι 
μεγάλων προγόνων- αν τό ιδεώδες έ'παυσε συναρπάζον ήμάς- άν παρεγνω- 
ρίσθημεν- άν έταπεινώθημεν, καταπέσαντες εις βάθος ΐσον τοΰ υψους έξ 
οδ έλκομεν τήν καταγωγήν, όταν στήνομεν άνδριάντας σημαίνει, ότι καί δέν 
άπωλέσαμεν, ούδ’ έλησμονήσαμεν καί ήμάς αύτούς. Σημαίνει, ότι ύπό τήν 
τέφραν τής έθνικής ζωής κρύπτεται ό σπινθήρ, εις δν όφείλομεν τόν έλεύ- 
θερον άέρα, δν άναπνέομεν, καί ότι ή συναίσθησις των καθηκόντων, άτινα 
έχομεν προς τούς γίγαντας τοΰ άγώνος δέν άπέλιπεν ήμάς, ούδ’ έπαυσεν

80. [’Ανωνύμου], «Άνδρέας Μιαούλης 20 Μαίου 1769 - 11 ’Ιουνίου 1836», 
'Εστία, 27 (23 ’Απριλίου 1889), σ. 358.

81. [’Ανωνύμου], «'Ο άνδριάς τοΰ Καραϊσκάκη. Τά άποκαλυπήτριά του», Νέα 
ΈφημερΙς τής 8 Μαίου 1895, σ. 3.

82. Βλ. Νέα ΈφημερΙς τής 8 Μαίου 1895, σ. 3.
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άπο τοΰ νά μας κινή έν μέσω τόσης άδρανείας, καί νά μας έμπνέη έν μέσω 
τοσαύτης πεζότητος... Δέν έφΟάσαμεν εις το ύψος των δεν ήκολουθήσαμεν 
τα ΐχνη των δμως ήρχίσαμεν νά τούς λατρεύωμεν καί νά γονυπετώμεν 
προ τοΰ δυσθεώρητου δψους αύτών. Χθες μέν εις Πειραιά, αυριον δέ καί 
μεθαύριον εις ’Αθήνας, εις Δημητσάναν, εις Λαμίαν. ’Αρκεί δτι έγένετο ή 
άρχή, καί δτι αυτή εκαμε χθες χιλιάδας ψυχών νά αισθανθούν παλμούς 
πατριωτικούς, πολλούς οφθαλμούς νά δακρύσουν καί αναρίθμητους διά
νοιας νά ρεμβάσουν καί ’ίδουν άπο τά βάθη των ένιαυτών εγειρόμενα καί 
ήρωϊκά τά άναστήματα τοΰ Καραϊσκάκη, τοΰ Διάκου αυριον, τοΰ Ρήγα, 
τοΰ πατριάρχου καί δλης τής γενναίας των γιγαντομάχων χορείας. "Ας 
έλπίσωμεν λοιπόν ό σπινθήρ υπάρχει.»

ια' Ένα χρόνο άργότερα, στις 19 Φεβρουάριου 1896 έγιναν μέ μεγάλη 
επισημότητα τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντα τοΰ Βύρωνα στο Ζάπ- 
πειο,83 πού είναι έ'ργο των όνομαστών Γάλλων Chapu καί Faiguière. Θά 
έπαναληφθεΐ καί πάλι εδώ, διά στόματος τοΰ νομικού έκπροσώπου τοΰ 
χορηγού Στ. Σκυλίτση, πολύ καθαρά ό λόγος τής άνέγερσης τοΰ μνημείου: 
αίνα οί άπόγονοι την άρετήν ζηλοΰντες τών προγόνων συμπληρώσωσιν 
το ημιτελές έργον τής εθνικής άποκαταστάσεως».84

Τά αποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου αύτοΰ άγγιξαν τήν έθνικήν εύαι- 
σθησία πολλών Ελλήνων ποιητών, οί όποιοι συνέθεσαν αρκετά ποιήματα 
για τον ανδριάντα, δπως είναι ό Χριστόφορος Σαμαρτζίδης,85 ό Βλαχο- 
γιάννης,86 ό Προβελέγγιος,87 ό Σουρής,88 ό Καραγεωργιάδης,89 ό Κον-

83. ’Από τήν πλούσια βιβλιογραφία γιά τον ανδριάντα τοΰ Byron στό Ζάππειο 
άναφέρονται τά έξης: [Ανωνύμου], Τά κατά την τελετήν τών αποκαλυπτηρίων τοϋ 
άνδριάντος τοϋ Βύρωνος, έν’Αθήναις 1896.— ΠΔΜ [=Άλ. Παπαδιαμάντη], «Τά 
αποκαλυπτήρια», έφ. Άκρόπολις τής 18 Φεβρουάριου 1896.— [’Ανωνύμου], «Τά 
άποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος τοϋ Βύρωνος», έφ. Νέα Έφημερίς τής 20 Φεβρουά
ριου 1896.— [’Ανωνύμου], «Τά άποκαλυπτήρια τοΰ Βύρωνος, λαϊκωτάτη έορτή. Ή 
προσφώνησις τοΰ κ. Νομικοΰ. *0 λόγος τοΰ Ύπουργοΰ κ. Μαυρομιχάλη», έφ. Τό’Ά- 
στυ τής 20 Φεβρουάριου 1896 κ.όί.

84. [’Ανωνύμου], Τά κατά τήν τελετήν..., δ.π., σ. 2.
85. "Ο.π., σ. 3-8.
86. Γιάννη Βλαχογιάννη, ((Στο Άγαλμα τοΰ Μπάϊρον», Προπύλαια (1900- 

1908), σ. 62.
87. Άρ. Προβελεγγίου, Ποιήματα παλαιό καί νέα, τ. Α', έν Άθήναις 1896, 

σ. 240-246.
88. Βλ. έφ. Ό Ρωμηός τής 24 Φεβρουάριου 1896, σ. 1-4.
89. Ίω. Γ. Καραγεωργιάδου, Ποιήσεις λνρικαί καί μεταφράσεις, έν Άθήναις 

1898, σ. 36-37.
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τόπουλος,90 δ Ψαράς91 καί άλλοι,. Γίνεται δηλαδή εδώ πιο αισθητό το 
φαινόμενο πού παρατηρήσαμε κατά τα άποκαλυπτήρια των προηγούμε
νων άνδριάντων τής σύνδεσης τής τέχνης μέ τήν ποίηση, δπου ή δεύτερη 
ώς θεραπαινίδα τής πρώτης έρχεται νά συμπληρώσει καί να μεταδώσει 
εύγλωττα το υψηλό νόημα τής άνέγερσης του μνημείου. 'Όπως καί ή τέχνη 
είναι καί ή ποίηση έδώ στρατευμένη.

”Ας προστεθεί ακόμη, ώς ένισχυτικδ των έθνικών κινήσεων τής συγ
κεκριμένης εποχής, δτι τά τιμητικά μνημεία γιά τον Byron καί ή ποίηση 
γι’ αύτά μαζί μέ τις ελληνικές μεταφράσεις τής φιλελληνικής ποίησης του 
"Αγγλου βάρδου, πού δημοσιεύθηκαν τότε, καθώς καί μέ τις άλλες εκδη
λώσεις του ομώνυμου συλλόγου γιά τον Φιλέλληνα-Ποιητή αποτελούν 
εκδηλώσεις τού πολιτικού βυρωνισμού, ό όποιος, ύπερισχύοντας τού λογο
τεχνικού στο τελευταίο τέταρτο τού 19ου αί., λειτούργησε ώς συνιστώσα 
τής νέας εθνικιστικής ιδεολογίας.

ιβ' Κλείνω τήν περιδιάβαση στά μνημεία των ήρώων τού ’Αγώνα πού 
στήθηκαν στή συγκεκριμένη εποχή μέ τήν αναφορά μου στον έφιππο αν
δριάντα τού Κολοκοτρώνη,92 το πολυβραβευμένο έργο τού Λ. Σώχου, το 
όποιο το 1900 μέ χρήματα άπό πανελλήνιο έρανο χύθηκε σέ χαλκό σέ δύο 
αντίγραφα, άπό τά όποια τό ενα στήθηκε στο Ναύπλιο στις 23 ’Απριλίου 
1901 καί τό άλλο στήν ’Αθήνα, άργότερα τό 1903.

Στή σχετική φιλολογία γιά τούς άνδριάντες καί τις τελετές των απο
καλυπτηρίων γίνεται φανερό δτι τά τιμητικά αυτά μνημεία ενδιαφέρουν 
σχεδόν άποκλειστικά γιά τήν ιστορία πού ζωντανεύουν. Γι’ αύτό καί οί 
αναφορές στήν καλλιτεχνική τους άξια είναι πολύ περιορισμένες καί συ
νήθως άρνητικές. Ό Γ. Βιζυηνός άναφερόμενος στούς ανδριάντες, σέ κρι
τική πού έκαμε γιά τή νεοελληνική γλυπτική, σημειώνει δτι δέν ωφέλη
σαν τή νεοελληνική τέχνη καί έπισημαίνει τήν άνάγκη τής ενίσχυσης τής 
ιστορικότητας των μνημείων. Γι’ αυτό συνιστά στούς γλύπτες «νά αίσθη- 
τοποιήσωσιν ούχί ψιλάς μορφάς, άδυνατούσας επί τού μαρμάρου νά έκ- 
φράσωσι δλον τό μεγαλεΐον των ήρώων μας, άλλά τάς αθανάτους αυτών

90. Ν. Κοντοπούλου, «Εις Βύρωνα», ’Αττικόν ' Ιίμερολόγιον Άσωπίον, 1896, 
σ. 187-189.

91. Βλ. Νέα ΈφημερΙς της 19 Φεβρουάριου 1896.
92. Βλ. Πινακοθήκη Α' 1901-2, σ. 72, 168, Γ', 1903-4, σ. 66.— Ξεν. Σώχου, 

«Λάζαρος Σώχος», στο Λεύκωμα 'Ελλήνων Καλλιτεχνών, έν Άθήναις 1929, σ. 
79-83.— Φώτ. Γιοφύλλη, «Λάζαρος Σωχος», Νέα 'Εστία, 59 (1956), 113.— Στ. 
Λυδάκη, Οί "Ελληνες γλύπτες, τ. 5: 'II νεοελληνική γλυπτική, Μέλισσα, ’Αθήνα 
1981, σ. 90-91.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 471

πράξεις νά διαιωνίσωσιν έν πλαστικοϊς συμπλέγμασι, συνδιαιωνιζόμενοι 
καί αυτοί μετ’ εκείνων».93

Το φαινόμενο της στροφής στο παρελθόν ή στις ρίζες, όπως έπικράτησε 
νά λέγεται, έρμηνεύτηκε τόσο ώς τάση της ιδεολογίας της νεοαστικης τά
ξης,94 όσο καί ώς περιορισμένης σημασίας διανοουμενίστικο φαινόμενο,95 
μέ αφορμή την ανακήρυξη άπό το 'Υπουργείο Παιδείας «του έτους 1979 
ώς έτους παράδοσης». 'Ωστόσο, τά στοιχεία πού έχουν συγκεντρωθεί καί 
ιδιαίτερα τά νέα συγκεντρωτικά στοιχεία τοϋ πολυάνδριου των μορφών 
του ’21 συγκλίνουν προς τήν άποψη ενός κινήματος διανοουμένων μέ ιδι
αίτερη σημασία. Διότι είναι φαινόμενο πού είχε μεγάλη διάρκεια καί κάλυ
ψε όχι μόνο τήν τριακονταετία άπό το 1870 ώς το τέλος τοΰ 19ου αΐ., πού 
μάς ένδιαφέρει, άλλά εΐχε προεκτάσεις μέ έντονη παρουσία καί στήν έπό- 
μενη τριακονταετία, στο τέλος τής οποίας έγιναν οί γιορτές της Εκατον
ταετηρίδας. Εϊχε έπίσης ένταση καί ορμή, όπως μαρτυρούν τά αποτελέσμα
τα μέ το πλήθος των μνημείων τοΰ λόγου καί τής τέχνης, πού προκάλεσε.

Παρατηρούμε άκόμη ότι το σύνθημα τής στροφής προς τά παραδο
σιακά μπορεί, όπως ύποστηρίχθηκε, νά απευθύνθηκε περισσότερο στο 
νεοαστύ "Ελληνα, νά άνακάλεσε στή μνήμη του το παρελθόν τοΰ χωριού 
καί μέ τή δύναμη τής νοσταλγίας νά επιδίωξε τή στροφή του στήν έθνική 
παράδοση καί στή φύση, άλλά ή άποψη αυτή, σύμφωνα μέ τά τεκμήρια, 
δέν καλύπτει στο σύνολό τους τις προθέσεις καί τον άγώνα των διανοου
μένων. Το δεύτερο σκέλος τής προτροπής των λογίων, δηλαδή τής στρο
φής τοΰ 'Έλληνα καί προς το ένδοξο παρελθόν, πέρα άπό τά παραδοσιακά, 
άποσαφηνίζει μέ βάση τή δυναμική τής ιστορίας των μνημείων, μέ τά ό
ποια έπιδιώχθηκε ή πολιτισμική ένεργοποίηση, ότι το μήνυμα άπευθυ- 
νόταν στο πανελλήνιο καί οχι σέ συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. ’Άν μά
λιστα ληφθεΐ υπόψη το γενικότερο ιδεολογικό ρεύμα, πού είχε δημιουρ- 
γηθεΐ στό τέλος τοΰ αιώνα άπό τή συγχώνευση τοΰ έθνισμοΰ, τοΰ λαϊκι
σμού καί τοΰ άστισμοΰ,96 γίνεται περισσότερο κατανοητός ό καθολικός

93. Γ. Βιζυηνοϋ, «Αί είκαστικαί τέχναι κατά τήν Α' είκοσιπενταετηρίδα τής 
βασιλείας Γεωργίου Α'», Έφημερίς επί τή Είκοσιπενταετηρίδι τής βασιλείας Γεωρ
γίου Α', α. 14.

94. Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Μ. Μερακλή, «Οί ρίζες μας: ελεγχος ενός κοι
νού τόπου τής νεοελληνικής ιδεολογίας», Δελτίο τής ’Εταιρείας Σπονδών Νεοελλη
νικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, 4β (1980), 57-68.

95. "Ο.π., σ. 68-69.
96. Κ. Βεργόπουλου, Κράτος καί οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. ’Η ελ- 

λ.ηνική κοινωνία, 1880-1895, ’Αθήνα 1978, σ. 85-87.
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έθνικύς χαρακτήρας τής κίνησης των διανοουμένων, πού επιδίωξαν, καί 
ως έ'να βαθμό το έπέτυχαν, νά άνταποκριθοϋν στις άπαιτήσεις τής έπο- 
χής τους γιά νά βοηθήσουν τον τόπο τους.

Ή άποψη αυτή επαληθεύεται καί άντίστροφα, με την εύρεία απή
χηση πού εΐχε ή κίνηση των διανοουμένων στο εύρύ έλληνικό κοινό, όπως 
έδειξαν τά στοιχεία τής συμμετοχής του σ’ αύτή, μέ τούς πανελλήνιους 
έράνους, τις έκδόσεις βιβλίων, τις θεατρικές παραστάσεις, τη μεγάλη συμ
μετοχή στις έορταστικές έκδηλώσεις των αποκαλυπτηρίων, την αναβίω
ση των χορηγιών κτλ. Συγχρόνως τά ϊδια αυτά στοιχεία άποτελοΰν κρι
τήρια άξιολόγησης των μέσων ή των μηχανισμών πού έπέλεξαν οί διανο
ούμενοι στον άγώνα τους υπέρ τής εθνικής αύτογνωσίας καί έπιβεβαιώ- 
νουν την ιδιαίτερη συμβολή τους στη διατήρηση τής ελληνικότητας καί 
τήν ενίσχυση έτσι τού έθνοκεντρικοΰ ελληνικού έθνικισμοΰ, τού τέλους τού 
19ου αί., πού στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εσωτερική δυναμική καί τις 
άξιες τού έλληνικοΰ πολιτισμού.
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Αλεξιις διιμαρας

’Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1880-1964
Μιά πρώτη παράλληλη ανάγνωση των εισηγητικών εκθέσεων

Ανάμεσα στα λιγότερο μελετημένα θέματα τής ιστορίας τής νεοελληνικής 
έκπαίδευσης είναι καί όσα συνδέονται μέ την ύφη καί τή διαμόρφωση τής 
έκάστοτε επίσημης, κρατικής, έκπαιδευτικής πολιτικής. Το κενό είναι 
ευεξήγητο καθώς —σύμφωνα μέ καθιερωμένη πια νεοελληνική πρακτική 
καί έξαιτίας του άπόλυτα συγκεντρωτικού χαρακτήρα του συστήματος—· 
οί σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται προφορικά καί στηρίζονται σέ 
προσωπικές απόψεις καί θεωρίες. Οί πρώτες πηγές είναι, συνεπώς, ιδι
αίτερα περιορισμένες καί κατά κανόνα εξαντλούνται σέ δύο κατηγορίες 
κειμένων: Τίς ποικίλες προεκλογικές διακηρύξεις τών κομμάτων καί τίς 
εισηγητικές εκθέσεις τών μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων. Σέ πολύ σπά
νιες περιπτώσεις οί πληροφορίες συμπληρώνονται μέ μαρτυρίες άπό τήν 
άλληλογραφία, τά απομνημονεύματα καί τα μαχητικά κείμενα τών πρω
ταγωνιστών ή τών αντιπάλων τους.

’Αλλά εκείνο πού δέν είναι εύεξήγητο είναι ή άδιαφορία μέ τήν οποία 
φαίνεται να άντιμετωπίζουν το κενό οί ερευνητές τών νεοελληνικών εκ
παιδευτικών πραγμάτων. 'Η βιβλιογραφία για το θέμα είναι πτωχότερη 
καί άπο τίς πρώτες πηγές, ενώ οί σκόρπιες σχετικές άναφορές κατά κα
νόνα έπαναλαμβάνουν —ανεξέλεγκτα καί συνήθως χωρίς παραπομπές— 
παλαιότερες, το ϊδιο άτεκμηρίωτες εκτιμήσεις.

Τώρα πιά, όμως, έχουμε ξεφύγει —προοδεύοντας μεθοδολογικά—· 
άπο τή γραμμική θεώρηση τών παλαιών πραγμάτων καί μάθαμε να εκτι
μούμε ισόρροπα τίς προθέσεις καί τά έργα, τή δράση καί τήν άντίδραση, 
τή συνέπεια καί τήν άσυνέπεια. ’Αρχίσαμε έπίσης νά καταλαβαίνουμε ότι 
όλα αύτά έχουν ξεχωριστή σημασία κατά τή διερεύνηση τών προβλημά
των τού παρόντος καί ιδίως κατά τήν άναζήτηση τών λύσεών τους. Είναι, 
λοιπόν, πιστεύω, καιρός νά κοιτάξουμε το θέμα άπο πιο κοντά καί μέ πε
ρισσότερη σοβαρότητα. Είναι, μάλιστα, ενδεχόμενο ή ερευνητική μεθο
δολογία, πού θά άναπτυχθεΐ έτσι σέ 'ιστορικό έπίπεδο, νά άποδειχθεΐ πολύ 
χρήσιμη καί κατά τήν ενασχόληση μέ τά σύγχρονα άνάλογα ζητήματα.
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’Από τις πιθανές προσεγγίσεις μερικές είναι αυτονόητες —άλλες 
πιο έξεζητημένες: 'Η αύτόνομη αναλυτική μελέτη των κομματικών προ
εκλογικών προγραμμάτων, ή σύγκρισή τους παράλληλα, συγχρονικά, μέ 
εκείνα τών άλλων κομμάτων ή καί κατακόρυφα, διαχρονικά, μέ τά άνάλο- 
γα άλλων εποχών του ίδιου κόμματος ή τής ίδιας παράταξης. Καί δστερα, 
πάλι οριζόντια, ό συσχετισμός τών προγραμματικών εξαγγελιών τού κόμ
ματος πού ύπερίσχυσε μέ την κυβερνητική έκφραση τών προθέσεών του 
όπως διατυπώνονται (ή διαφαίνονται) στις εισηγητικές έκθέσεις τών έκ- 
παιδευτικών νομοσχεδίων, καί πιό πέρα ακόμη, ή σύγκριση μέ τό πνεύμα 
(άλλά καί τό γράμμα) τής νομοθεσίας πού προέκυψε (αν προέκυψε), καί, 
πιό βαθιά, ό έρμηνευτικός συσχετισμός της μέ τά ρυθμιστικά γιά τήν ε
φαρμογή της κείμενα (διατάγματα, αποφάσεις, έγκυκλίους κλπ.). Εΐμαι 
βέβαιος ότι τέτοιες έργασίες δέν θά είναι μόνο καθοριστικά διαφωτιστι- 
κές —θά είναι καί ιδιαίτερα συναρπαστικές.

'Η διαβεβαίωση αύτή στηρίζεται στις έμπειρίες πού άποκόμισα 
προετοιμάζοντας τό ύλικό γιά όσα έχω τήν τιμή νά σας παρουσιάσω σή
μερα, μελετώντας, δηλαδή, τις εισηγητικές έκθέσεις τών μεγάλων έκπαι- 
δευτικών νομοσχεδίων.

’Αρχική μου πρόθεση ήταν νά άναζητήσω, πρωτογενώς, μέσα άπό 
τις αντίστοιχες εισηγητικές έκθέσεις, τις όμολογημένες ξένες επιδράσεις 
κατά τόν σχεδίασμά τών μεγαλύτερων άπό τις πολλές έκπαιδευτικές με
ταρρυθμίσεις πού προτάθηκαν κατά τά πρώτα, ας πούμε 130, χρόνια τής 
νεότερης ιστορίας μας. Ή πρώτη άνάγνωση έδειξε ότι ένώ τό προϊόν τής 
συγκεκριμένης έρευνας θά ήταν ιδιαίτερα ισχνό, τό ύλικό παρείχε πολλές 
καί πολύ σημαντικές πληροφορίες γιά τήν έξέλιξη τών πραγμάτων. 'Η 
εισήγηση αύτή, λοιπόν, είναι μιά πρώτη άνακοίνωση τών βασικών, γενι
κών διαπιστώσεών μου.

Δέν γνωρίζουμε —καί δέν προέκυψε ούτε άπό τις άναγνώσεις γιά τις 
όποιες μιλούμε— πότε ό όρος εκπαιδευτική μεταρρύθμιση άπέκτησε τό 
ειδικό νόημα μέ τό όποιο τόν χρησιμοποιούμε σήμερα. ’Αντίθετα γνωρί
ζουμε ότι επιφυλάξεις καί άντιρρήσεις γιά τή δομή καί τό περιεχόμενο 
τού εκπαιδευτικού συστήματος πού οίκοδομήθηκε γιά τό νεοσύστατο κρά
τος στή δεκαετία τού 1830, άρχισαν νά διατυπώνονται άπό πολύ νωρίς 
■—ΐσως καί μόλις δέκα χρόνια άργότερα. Γρήγορα, κατά συνέπεια, ήρθαν 
καί πιό ολοκληρωμένες προτάσεις γιά τή διόρθωση τών πραγμάτων, προ
τάσεις γιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

’Έχει έπικρατήσει νά χαρακτηρίζουμε έτσι τις σειρές τών νομοσχε
δίων πού κατά καιρούς υποβάλλονταν στή Βουλή άπό υπουργούς τής Παι-
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δείας, εΐτε ψηφίστηκαν εΐτε όχι, καί άναφέρονταν σε δλες (ή πάντως τίς 
περισσότερες) έκφάνσεις του συστήματος: Στοιχειώδη, μέση καί άνώτα- 
τη εκπαίδευση, κτίρια, βιβλία, διδακτικό προσωπικό, έποπτικές διαδικα
σίες κλπ.’ εξέφραζαν, δηλαδή, μιά συγκεκριμένη έκπαιδευτική φιλοσοφία. 
Δεν άνήκουν, συνεπώς, έδώ προτάσεις καί ρυθμίσεις γιά έπιμέρους ση
μεία του συστήματος, ακόμη καί αν είναι ή εμφανίζονται ριζικές.

Κατά κανόνα, έπίσης, στη σειρά αύτών των μεταρρυθμίσεων (πού 
συνηθίζουμε νά τίς χαρακτηρίζουμε καί μέ το δνομα του υπουργού πού 
τίς είσηγήθηκε) πρώτη μνημονεύται εκείνη του 1899, ή Μεταρρύθμιση 
Ευταξία. Έδώ, όμως, ή διερεύνηση του θέματος επιβάλλει μιά πρώτη πα
ρέμβαση: Μέ δικαιολογημένη άπύ το περιεχόμενό τους άνεση, μπορεί 
κανείς νά έπιμηκύνει τον κατάλογο στήν αρχή του: "Οπως θά δούμε, στον 
ορισμό μας καί τήν περιγραφή του ταιριάζουν άπόλυτα οί προτάσεις τού 
1889, ή Μεταρρύθμιση Θεοτόκη καί, πιο παλιά, έκείνη τού 1880, ή Με
ταρρύθμιση Αυγερινόν, παρόλο πού αύτή, τώρα ή πρώτη τής σειράς, δεν 
άναφέρεται ισόμοιρα καί στις τρεις βαθμίδες.

'Ο λόγος γιά τον όποιο προτείνω την έ'νταξή της έδώ είναι γιατί συν
δέεται άμεσα καί ρητά μέ ένα μεϊζον εθνικό θέμα, καθώς έχει γιά άφετη- 
ρία της τήν κατοχύρωση τού δικαιώματος ψήφου, χωρίς περιορισμούς, 
γιά ολόκληρο τον άνδρικό πληθυσμό τής χώρας: «'Η έλευθερία καί ή κα
θολική ψηφοφορία άνευ σχολείου άγουσιν εις τήν άναρχίαν καί τον όλε
θρον». Καί σαφέστερα: «Τό δημοτικόν σχολεΐον [...] άπεδείχθη [...] τό 
ασφαλές έρεισμα τής έλευθερίας καί τού κοινωνικού καθεστώτος, άπειλου- 
μένων σήμερον ούχί υπό τού δεσποτισμοΰ, όσω ύπό τής πολυκεφάλου 
τυραννίας τών πολλών εύπλανήτων καί εύαπατήτων δι’ άμάθειαν».1 Οί 
πολιτικο-κοινωνικές προθέσεις καί οί άνησυχίες τού νομοθέτη είναι προ
φανείς άλλά ό σχολιασμός τους δέν άνήκει έδώ. Δέν άποφεύγω, όμως, τόν 
πειρασμό νά έπισημάνω τήν ομοιότητα αύτοΰ τού συλλογισμού μέ έκεΐ- 
νον τού άνώνυμου άρθρογράφου στά Χρονικά τοϋ Μεσολογγίου, 55 χρό
νια νωρίτερα, τό 1825: «'Όπου είναι άμάθεια, έκεΐ περισσότεροι καί άπάν- 
θρωπότεροι λαοπλάνοι».1 2 Επιβιώσεις τού Διαφωτισμού ;

”Ας γυρίσουμε στό θέμα μας: Στήν παραδοσιακή συνέχεια τού κατα
λόγου δέν προέκυψαν ανάγκες παρέμβασης. Τόν συμπληρώνουν οί Με
ταρρυθμίσεις τού 1913 (Τσιριμώκου), τού 1929 (Γόντικα), καί τού 1964

1. Έκθεση 1880, σ. υλς'. Πλήρεις βιβλιογραφικές καταγραφές τών ’Εκθέ
σεων, βλ. στό τέλος τοϋ κειμένου έδώ.

2. Στο φύλλο της 28 ’Ιανουάριου. Τώρα βλ. πρόχειρα: Α. Δημαράς (έπιμ.), 
Ή Μεταρρύθμιση πού δέν εγινε, τ. Α', ’Αθήνα, Έρμης, 1973, σ. 11.
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(Παπανδρέου). Μόνη, άλλα σημαντική κα'ι γι’ αύτό άπαραίτητη, συμπλή
ρωση είναι δτι ή λεγάμενη Μεταρρύθμιση του 1929 στην πραγματικό
τητα εκφράστηκε με κείμενα καί ρυθμίσεις πού καλύπτουν διάστημα δυό
μισι έτών, ώς τον Νοέμβριο τοΰ 1931. Δεν είναι άλλωστε, όπως θά δούμε, 
αύτή ή μόνη ιδιομορφία της. Θά ήταν πάντως ορθότερο νά επονομάζεται 
Μεταρρύθμιση τον 1929-31 καί νά άναφέρεται μέ τά ονόματα καί των δύο 
υπουργών πού τήν προώθησαν διαδοχικά, τού Κωνσταντίνου Γόντικα καί 
τού Γεωργίου Παπανδρέου.

Χρονολογικά, άνάμεσα στίς παραπάνω ύπάρχουν καί άρκετές άλλες 
(λ.χ. το 1895: Πετρίδης, το 1901: Στάης, το 1908: πάλι ό Στάης, το 
1912: Άλεξανδρής, το 1951: Παπανδρέου, το 1958: Βογιατζής). Ή σει
ρά έμφανίζεται έτσι πληρέστερη καί άδιάκοπη, άλλά καμιά άπύ αύτές τίς 
ενδιάμεσες προτάσεις δεν άνταποκρίνεται στον ορισμό της ’Εκπαιδευτι
κής Μεταρρύθμισης δπως τόν περιέγραψα πιο πάνω. Διευκρινίζω, επί
σης, δτι έδώ θά μάς άπασχολήσουν μόνο δσα άναφέρονται στή λεγάμενη 
γενική εκπαίδευση, δηλαδή τό δημοτικό καί τή γενική (μή έπαγγελμα- 
τική) μέση βαθμίδα.

Μιλούμε, λοιπόν, για 6 μεγάλες προτάσεις: 5 στα 60 χρόνια πρίν 
άπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο —περίπου μία κάθε δέκα χρόνια—, 
καί τήν πρώτη μεταπολεμική. Μια πρώτη γενική παρατήρηση εΐναι πώς 
δλες (έκτος άπό μία) συνδέονται μέ μείζονα έθνικά θέματα: Κοντά στα 
αύτονόητα (τοΰ 1899 μέτόν πόλεμο τού ’97, τοΰ 1913 με τον Πρώτο Βαλ
κανικό άλλά καί μέ τό Γουδί, καί τοΰ 1964, τήν πρώτη μεταπολεμική, 
πού στή χώρα μας, έξαιτίας τών συνεπειών τοΰ Πολέμου, σχεδιάστηκε 
κάπου 20 χρόνια άργότερα άπό άλλες χώρες),3 έκείνη τοΰ 1880 εντάσσε
ται στό κλίμα πού, μέσα άπό άνησυχίες καί άπογοητεύσεις, οδήγησε τε
λικά στήν ικανοποίηση έθνικών βλέψεων (Θεσσαλία, ’Άρτα) άλλά, δπως 
είπαμε, συνδέεται καθοριστικά καί μέ τήν έκλογική νομοθεσία τοΰ 1877, 
καί έκείνη τοΰ 1929-31 εΐναι ή Μεταρρύθμιση τής Προεδρευομένης Δη
μοκρατίας. Τήν εξαίρεση αποτελεί ή Μεταρρύθμιση Θεοτόκη, τοΰ 1889. 
’Ανήκει, βέβαια στά γενικότερα πλαίσια τής τρικουπικής πολιτικής, άλλά 
θά άποτολμήσω τήν έκτίμηση δτι έχουμε έδώ τήν πρώτη —καί ΐσως μό
νη— πρόταση πού έκφράζει πρωταρχικά καθαρά έκπαιδευτικές άνησυχίες 
καί φιλοδοξίες.

3. Πρβλ. στήν ’Αγγλία τό 1944 (Education Act), καί τό 1947 στή Γαλλία 
(Μεταρρύθμιση Langevin- Wallon), στήν Ε.Σ.Σ.Δ. καί τήν ’Ιαπωνία. ’Ακόμη καί 
στίς Η.Π.Α. ή μεταρρύθμιση (πού ήταν ριζικότερη άπό τίς άλλες) είχε νομοθετηθεί 
τό 1958 (National Defence Education Act).
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Συνοπτικά, μέ δλους τούς κινδύνους πού συνεπάγονται οί έπιγραμ- 
ματικοί χαρακτηρισμοί, θά έλεγα δτι ό κύριος άξονας καθεμιάς άπύ τις 
μεταρρυθμίσεις αύτές είναι:

• το 1880 'Η μόρφωση των ψηφοφόρων
• τύ 1889 'Ο έκσυγχρονισμύς του έκπαιδευτικοΰ συστήματος-
• τύ 1899 'Η άποκατάσταση του εθνικού φρονήματος-
• τύ 1913 Ή εξασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας καί ή προς Άνα- 

τολάς άκτινοβολία τού Ελληνισμού-
• τύ 1929 'Η συμβολή τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος στην έπι- 

κράτηση των άρχών τής δημοκρατίας καί τού αστικού φιλελευθε- 
ρισμοΰ-

• τύ 1964 'Η έπένδυση στο άνθρώπινο κεφάλαιο.
"Αν αυτά είναι έτσι —ή έτσι περίπου—, άναζητά κανείς την έκφραση 

αύτών των καίριων προσανατολιστικών διαφορών στίς παραλλαγές των 
θεμάτων στά όποια έπικεντρώνεται ή έκάστοτε μεταρρυθμιστική άνησυ- 
χία καί πρόταση. ’Εδώ ή έκπληξη είναι αρκετά μεγάλη, καί απεικονίζεται 
στον πίνακα I.

Ή έντυπωσιακή έμμονή στά ΐδια θέματα οφείλεται άσφαλώς στήν 
άδυναμίατοΰ συστήματος νάτά αντιμετωπίσει αποτελεσματικά καί, μάλι
στα, στήν οξυνσή τους άπύ αύτή τή διαιώνιση. 'Η παρατήρηση δτι έδώ μι
λούμε γιά προτάσεις, οί όποιες —δπως φαίνεται καί στον Πίνακα II— σέ 
έλάχιστες μόνο περιπτώσεις υλοποιήθηκαν (άλλά καί τότε γιά πολύ μικρά 
χρονικά διαστήματα), δεν άνατρέπει τή διαπίστωση δτι στά 85 περίπου 
έπισκοπούμενα χρόνια —χρόνια κατά τά όποια σημειώθηκαν καθοριστι
κές έθνικές καί κοινωνικές μεταβολές στήν Ελλάδα, καί, φυσικά, στά έκ- 
παιδευτικά άλλαξαν ριζικά τά μεγέθη καί οί προσδοκίες τής κοινωνίας—· 
οί μεταρρυθμιστές έμειναν άμετακίνητοι στήν άξιολόγηση τών χαρακτη
ριστικών τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος στά όποια έκριναν δτι έπρεπε νά 
παρέμβουν. Θυμίζω παρενθετικά δτι ή τάση συνεχίζεται ως τίς μέρες μας.

Προκύπτει άκόμη δτι οί λεγάμενες μεταρρυθμιστικές προτάσεις σπά
νια πρωτοπορούν καί σπάνια προλαμβάνουν: Κατά κανόνα άπλώς νομι
μοποιούν καί σχηματοποιούν καταστάσεις πού έχουν ήδη δημιουργηθεΐ 
καί έδραιωθεΐ. ’Έτσι, λ.χ., έγινε μέ τή μικτή φοίτηση, το έξατάξιο γυ
μνάσιο, τήν έπέκταση τής υποχρεωτικής έκπαίδευσης. Τά μείζονα προ
βλήματα (δπως, λ.χ., δσα δημιουργοΰνται στο πέρασμα άπύ τή μέση στήν 
άνώτατη βαθμίδα) άκόμη καί αν έπισημαίνονται δέν άντιμετωπίζονται 
στίς προτάσεις πρίν νά πάρουν έκρηκτικές διαστάσεις.

Στο σύνολό τους, έξάλλου, οί προτάσεις τίς όποιες έξετάζουμε, έ-
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χουν αρνητική αφετηρία: Στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους γιά τίς 
επιθυμητές μεταβολές στην περιγραφή —συνήθως μέ ζοφερά χρώματα— 
τής ύπάρχουσας κατάστασης στις συγκεκριμένες έκφάνσεις του συστήμα
τος. Πρόθεσή τους είναι κυρίως ή αποκατάσταση τής ομαλής λειτουργίας 
του, καί δευτερευόντως ή μεταβολή του. "Οσο κι αν δέν δηλώνεται πάντα 
ρητά, δπως το 1899, είναι προφανές δτι οί εισηγητές έλπίζουν πώς μέ τά 
προτεινόμενα το Σύστημα «θά έπανέλθη εις τήν τροχιάν ά<ρ ης εξετρά
πην:* Προοπτικές προς νέους ορίζοντες ’ίσως νά έχουν μόνο οΐ προτάσεις 
του 1913 καί του 1964. Κι αύτές, δμως, κινούνται στούς ίδιους μέ τίς άλ
λες θεματολογικούς άξονες. ’Από δλα φαίνεται νά λείπει ή ικανότητα ή ή 
θέληση γιά νά άναζητηθοΰν καί νά άντιμετωπισθοϋν τά βαθύτερα αίτια 
των αρνητικών φαινομένων.

’Εδώ ξανάρχεται το άρχικό ερώτημα γιά τίς διαδικασίες πού οδη
γούν στή διαμόρφωση τής εκπαιδευτικής πολιτικής. Καί εδώ, δπως πα
ρατήρησα καί γιά τά προγράμματα τών κομμάτων, ό ερευνητής αντιμε
τωπίζει σοβαρά προβλήματα άπο τά κενά τής πληροφόρησής του: Τά νο
μοσχέδια —αυτά γιά τά όποια μιλούμε, άλλά καί τά άλλα— υπογράφονται 
πάντα άπο τον έκάστοτε υπουργό τής Παιδείας. Τό Σύστημα παρέχει 
απολύτως τον μηχανισμό πού θά έπέτρεπε στόν ύπουργό νά έκφράζει σέ 
αύτά τίς (αφελείς ή έπιστημονικά θεμελιωμένες) προσωπικές του άπόψεις 
καί λύσεις. Κατά κανόνα, δμως, ύπάρχουν έμμεσες πληροφορίες δτι οί 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις αποτελούν προϊόντα συλλογικής εργασίας 
ειδικών επιτροπών. Βέβαια, ό υπουργός εκφράζει τήν τοποθέτησή του 
άκόμη καί μόνο μέ τήν επιλογή τών προσώπων πού συγκροτούν αύτές τίς 
επιτροπές. Αύτό δμως δέν αρκεί. Γιατί από άλλοΰ προκύπτει πώς σέ κά
θε περίπτωση οί βασικές άρχές καί τά κύρια σημεία τών προτάσεων οφεί
λονται σέ ένα ή τό πολύ δύο πρόσωπα, στά όποια επικεντρώνεται ή εμπι
στοσύνη τού υπουργού. Στό σημείο αύτό ή έρευνα καταλήγει σχετικά εύ
κολα στήν άναγνώρισή τους άπό άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες —έχουν 
ένταχθεί στόν Πίνακα II.

Παραμένει, βέβαια, δπως εύστοχα παρατηρεί γιά τήν περίπτωση τού 
Γληνοΰ τό 1913 ό Φίλιππος Ήλιού, ή δυσκολία (συνήθως άδυναμία) νά 
άναγνωρισθεΐ καί νά έκτιμηθεϊ ή έκταση τών παρεμβάσεων τού ύπουργοΰ 
καί τής συμμετοχής τών άλλων μελών τών επιτροπών στήν τελική διατύ
πωση τού κειμένου.4 5 Θά ήταν παράλογο νά θεωρήσουμε δτι δέν ύπήρξαν,

4. Έκθεση γιά τή Μέση ’Εκπαίδευση, σ. 3 καί 13. Ή υπογράμμιση δική μου.
5. Φ. Ήλιού (έπιμ.), Δημήτρης Γληνός, "Απαντα, τ. 2, ’Αθήνα (Θεμέλιο), 

1983, σ. 545.
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σέ δλες τίς περιπτώσεις, τέτοιες άλλοιώσεις τής σκέψης τοΰ κύριου ειση
γητή. Πέρα άπό δλα τά άλλα, άλλωστε —τον ιδεολογικό προσανατολισμό 
τής κυβέρνησης, την οικονομική διάσταση τοΰ θέματος, τ'ις επιπτώσεις σέ 
γονείς καί εκπαιδευτικούς—, κατά τη διατύπωση τής τελικής πρότασης 
θά έ'πρεπε, ασφαλώς, να συνυπολογίζονται καί οί θέσεις τής κοινωνίας στά 
έπίμαχα θέματα, δσο κι αν αυτές δέν έχουν πάντα συγκεκριμένη έ'κφραση.

’Έτσι, ώς προς τά πρόσωπα, στην αναζήτηση εξηγήσεων για τή δια
χρονική ομοιομορφία τήν οποία παρουσιάζουν οί μεταρρυθμιστικές προ
τάσεις μπορεί κανείς νά στραφεί μέ κάποια σιγουριά μόνο σέ αυτούς τούς 
κύριους εισηγητές. Έδώ οί ομοιότητες θά μπορούσαν νά έξηγήσουν πολ
λά, πρίν νά άναζητηθοΰν άλλες βαθύτερες διαφορές: "Αν εξαιρέσουμε τον 
Ε. Π. Παπανοϋτσο ό όποιος φαίνεται νά διαφέρει σέ αρκετά καίρια ση
μεία (άρχίζοντας άπο τήν ήλικία πού ίσως εξηγεί καί έπικαλύπτει δλες 
τίς άλλες διαφορές),6 έπισημαίνω δτι δλοι οί εισηγητές βρίσκονταν στο 
σημείο έκεϊνο τής σταδιοδρομίας τους, στο όποιο οί έμπειρίες (τής ζωής, 
τοΰ έπαγγέλματος καί τής μελέτης) έχουν ήδη έπηρεάσει σημαντικά το 
στοχασμό καί τίς τοποθετήσεις, χωρίς νά έχουν άμβλυνθεΐ ό νεανικός έν- 
θουσιασμός καί οί προσωπικές φιλοδοξίες. Έκεϊνο πού κατά κανόνα δέν 
έχει άκόμη έκλείψει σέ αυτές τίς ήλικίες (κάποτε, βέβαια, δέν εκλείπει 
ποτέ) εΐναι ή πεποίθηση στήν άποκλειστική ορθότητα των προσωπικών 
εκτιμήσεων. Πιστεύω δτι ή προσεκτική άνάγνωση τών κειμένων γιά τά 
όποια μιλοΰμε, εύκολα θά άναγνώριζε σέ αύτά, χαρακτηριστικά τέτοιων 
προσωπικοτήτων.

Εΐναι, ύστερα, το μορφωτικό-έπιστημονικό ύπόβαθρο: Μέ εξαίρεση 
πάντα τον Παπανοϋτσο, δλοι οί εισηγητές είχαν σπουδάσει στή Φιλοσο
φική Σχολή τών ’Αθηνών, καί μάλιστα, στά χρόνια (πέρασαν ποτέ;) κατά 
τά όποια τήν χαρακτήριζε άκρος συντηρητισμός καί άκρατη οίηση. "Ο
λοι, έξάλλου, είχαν συμπληρώσει τίς σπουδές τους σέ πανεπιστήμια τής 
Γερμανίας από δπου εΐναι προφανές δτι καί δλοι άποκόμισαν άνεπιφύλα- 
κτο θαυμασμό γιά τή δομή καί τή λειτουργία τοΰ πρωσικοΰ έκπαιδευ- 
τικοΰ συστήματος, άνεπηρέαστον άπό τά δποια προσωπικά κράματα προ-

6. Ό Παπανοϋτσος (64 ετών τότε) είχε πιά διαμορφώσει τή δημόσια εικόνα 
του όταν κλήθηκε νά εισηγηθεϊ τή Μεταρρύθμιση. ’’Ηταν πτυχιοϋχος της Θεολογικής 
Σχολής, καί, αν καί είχε κι αύτός συμπληρώσει τίς σπουδές του στή Γερμανία, είχε 
τελικά αποκτήσει καί φανερά στοιχεία γαλλικής παιδείας. Σημειώνεται έπεξηγη- 
ματικά δτι ό Παπανοϋτσος υπήρξε έξέχον μέλος τής «Γενιάς τοΰ’30», ή οποία κυ
ριάρχησε στήν έλληνική -πνευματική ζωή τουλάχιστον ώς τά τέλη τής δεκαετίας τοΰ 
1960. Είναι ενδεικτικό, έξάλλου, δτι ό Παπανοϋτσος υπήρξε κύριος εισηγητής καί 
τής λεγάμενης «Μεταρρύθμισης τοϋ 1976».
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οδευτισμοϋ καί συντηρητισμού σχημάτιζε ό καθένας άνάλογα μέ την ιδιο
συγκρασία του άλλά καί τις άναγνώσεις καί τις άκροάσεις του. Προσθέτω 
παρενθετικά, μήπως καί προκαλέσω το ένδιαφέρον κανενός, πώς το υπό
βαθρο αυτό φαίνεται νά είναι το ίδιο στους εκπροσώπους δλων των τά
σεων πού άναπτύχθηκαν μέ άξονα τά νεοελληνικά έκπαιδευτικά ζητήματα.

'Ο θαυμασμός γιά το πρωσικό σύστημα είναι, βέβαια, πιο έ'κδηλος 
στις παλαιότερες προτάσεις, μέ κορύφωση το 1899, δταν —πολύ ταιρια
στά— επαναλαμβάνεται ή γνωστή άλληγορία δτι το 1870 στο Sedan «οί 
γερμανοί δημοδιδάσκαλοι ένίκησαν τούς γάλλους». ’Αναφορές, πάντως, 
στά γερμανικά πράγματα άφθονοΰν σέ δλες τις ’Εκθέσεις, έστω καί σέ 
φθίνουσα συχνότητα. ’Άλλωστε καί οί επωνυμίες των νέου τύπου σχο
λείων εΐναι καί έδώ —δπως καί παλαιότερα— μεταφράσεις των γερμανι
κών προτύπων τους: Γιά παράδειγμα, οί Realschulen έγιναν «πραγμα
τικά» (άργότερα «πρακτικά») σχολεία το 1899, καί οί Bürgerschulen 
«άστικά» σχολεία τύ 1913.

’Αλλά τύ θέμα του παραδειγματισμού άπύ τις πρακτικές καί τις 
έμπειρίες των άλλων χωρών (ή τής μίμησής τους) παρουσιάζει καί γενι
κότερο ένδιαφέρον: Γιατί άπύ τή μιά μεριά προσφέρει καλά παραδείγμα
τα γιά τις αντιφάσεις πού δέν είναι σπάνιες σέ αύτά τά κείμενα, καί άπύ 
την άλλη γιατί εισάγει σέ ένα άλλο χαρακτηριστικό τους, τήν άοριστολογία.

Ή άντίφαση πρώτα: Τύ 1899 ό Παπαμάρκου, πού δέκα χρόνια πριν 
ήταν εισηγητής τών νομοσχεδίων Θεοτόκη, έγραφε πώς «πάσα άπύ τής 
έσπερίας είσκομιζομένη παιδαγωγία είναι [...] σαπρά, βδελυρά, γέννημα 
νοϊδίων καί φευκτέα» καί πώς «οί έν εκείνη άσχολούμενοι [... είναι] μυΐαι 
παμβδελυραί επί φραγκικών τινων κενεβρείων έπικαθήμεναι καί άπομυ- 
ζώντες παν ύλώδες καί σαπρόν».7 Βέβαια, στή δική του Εισηγητική ’Έκ
θεση μόνο έμμεσα, χωρίς καμία ευθεία άναφορά, διακρίνεται ό θαυμασμός 
του γιά τή Γερμανία καί ή γερμανική πηγή τών λύσεων τις όποιες προ
τείνει.8

'Ως προς τούς άλλους, δμως, ό άφορισμύς τού Παπαμάρκου φαίνε
ται πώς δέν έπιασε τόπο: Τά ακόλουθα είναι παράθεση μερικών άπύ τά 
θέματα γιά τά όποια ή ’Έκθεση τού 1929 επικαλείται δσα έφαρμόζονταν

7. Π.χ. Παπαμάρκου, Περί τον σκοπού τής εκπαιδεύσεις τής ' Ελληνίδος νεό- 
τητος. Το παράθεμα στό: Π. I. Παπαναστασίου, Λόγος επί τών ’Εκπαιδευτικών Νο
μοσχεδίων τής Μέσης ’Εκπαίδευαεως, ’Αθήνα 1891, σ. 3. (Κενέβρεια = ψοφίμια).

8. Πρβλ., λ.χ., τήν πρότασή του να καθιερωθεί στο Γυμνάσιο ώς υποχρεωτική 
ξένη γλώσσα ή γερμανική «ήτις άπύ πολλοϋ ήδη πρωταγωνιστούσα διαλάμπει ύπε- 
ρόχως πανταχοϋ [...]» (Έκθεση 1889, σ. 25).
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άλλου (μαζί μέ την αντίστοιχη διατύπωση, πού μέ την άοριστία της άκυ- 
ρώνει το έπιχείρημα):

• Τό πρόβλημα των καθυστερούντων μαθητών στο δημοτικό («πα- 
ρατηρεΐται εις τά σχολεία πάντων των κρατών»).

• Ή ανάγκη ίδρυσης νηπιαγωγείων («είναι άνάγκη παγκοσμίως 
άνεγνω ρ ισμένη » ).

• 'Η μόρφωση νηπιαγωγών (είναι «σπουδαιοτάτη μέριμνα παντός 
πεπολιτισμένου κράτους»).

• Ή άρση της φιλολογικής μονομέρειας του κλασικού γυμνασίου 
(παρατηρεΐται «παρά τοϊς μάλλον προηγμένοις λαοΐς»).

• Ή παιδαγωγική κατάρτιση τών πτυχιούχων πανεπιστημίου («εις 
άλλα κράτη έχει προ πολλοϋ καθιερωθή»).

• Μεταφράσεις άρχαίων κλασικών (απάντες οί πεπολιτισμένοι λαοί» 
έχουν τις δικές τους).

• 'Η σωματική άγωγή (έφαρμόζεται «εις δλα ανεξαιρέτως τά πε- 
πολιτισμένα έθνη»).

• 'Η συνεκπαίδευση άγοριών καί κοριτσιών (έχει καθιερωθεί «άπό 
πολλοϋ» «[εις] πάντα τά πεπολιτισμένα κράτη» «άπό τής κατωτάτης βα
θμίδας τών σχολείων μέχρι τής άνωτάτης»).9

Καί άλλα πολλά τέτοια.
Θά ήταν εύκολο —άλλα περιττό σέ τούτη τήν περίσταση— να άπο- 

δείξει κανείς σέ πόσες (πάντως πολλές) περιπτώσεις οί γενικεύσεις αυτές 
καί ό άπόλυτος τόνος δέν άνταποκρίνονταν προς τά πράγματα. Έδώ άρ- 
κεΐ μόνο νά έπισημανθεΐ δτι αυτά τά χαρακτηριστικά προβάλλουν καί μέ 
άλλους τρόπους δπως λ.χ. στά επιχειρήματα πού είσάγονται μέ τά πρέ
πει, είναι γνωστόν δτι, πάντες γνωρίζομεν κλπ. Στήν ίδια κατεύθυνση, 
άλλωστε, άνήκει καί ή διαπίστωση δτι στο σύνολο τώνεξι κειμένων γιάτά 
όποια μιλούμε άπαντοΰν κάπου δέκα δλες κι όλες παραθέσεις επώνυμων 
άπόψεων, οί περισσότερες, μάλιστα, συγκεντρωμένες στήν ’Έκθεση τοΰ 
1899 (Ziller, Kant, Jules Simon, Fichte, Wundt κλπ.). Οί Έλληνες 
καλύπτονται μέ δύο παραπομπές στον Παπαμάρκου (καί οί δύο τό 1913) 
καί μία έμμεση στόν Κοραή, γιά τά γλωσσικά (τό 1929).

Προσθέτω γιά τή γραφικότητά τους μέσα στήν πενία τήν όποια πε
ριγράφω, τήν επώνυμη άναφορά στις άπόψεις ένός πρώσου βουλευτή 
όνόματι von Schenkendorf καί τις άνώνυμες μνημονεύσεις ένός «γάλ- 
λου πολιτειολόγου» καί ένός «επιφανούς παιδαγωγού» (δλα αύτά τό 
1899). ’Άλλωστε καί ή άποψη γιά τό καθολικό δικαίωμα ψήφου (τό

9. Οί υπογραμμίσεις δικές μου.
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1880), στην οποία, άναφέρθηκα πιο πάνω, αποδίδεται αόριστα σέ «νεωτέ- 
ρους σοφούς». ’Αξιοσημείωτη, από πολλές απόψεις, έξαίρεση είναι ή έπώ- 
νυμη αναφορά το 1880 σέ συγκεκριμένες εκφάνσεις της εκπαιδευτικής πο
λιτικής του Jules Ferry, ό όποιος τότε άρχιζε το σημαντικό μεταρρυθμι- 
στικό του έργο στή Γαλλία.

"Αν, άπό την άλλη μεριά, τά προτεινόμενα ύποστηρίζονται άπό στα
τιστικά στοιχεία (άπό την άρχή, καί —συχνά— ιδιαίτερα άφθονα), γιά 
κανένα έπιχείρημα δέν υπάρχουν παραπομπές σέ μελέτες ή (αργότερα) 
έ'ρευνες, ενώ καί εδώ γίνονται αόριστες άναφορές στά «διδάγματα τής 
έπιστήμης» (1913) καί σέ δσα υποστηρίζουν αολοι οί φωτισμένοι παιδα
γωγοί καί επιστήμονες» (1964 —ή υπογράμμιση δική μου).

Διαχρονική, έξάλλου, εμφανίζεται ή παραδοχή τής ύπαρξης ορισμέ
νων έθνικών χαρακτηριστικών πού, κατά τούς εισηγητές, επιβάλλεται νά 
συνυπολογίζονται κατά τον σχεδίασμά τών μεταρρυθμίσεων. ’Εδώ ανή
κουν οί διαπιστώσεις δτι «ευφάνταστος καί ζωηρός ό Έλλην είναι λίαν 
εύπιστος καί ευαπάτητος» (το 1880),10 11 δτι «ό λαός καί ή χώρα μας έχουν 
προικισθή υπό τής Θείας Προνοίας εις το έμπόριον» (1899), δτι παρατη- 
ρεϊται «σχετικώς πρωϊμωτέρα [βιολογική] άνάπτυξις τών έλληνοπαί- 
δων» (1913) καί —σέ πλήρη περιγραφή, το 1929— δτι τον "Ελληνα χα
ρακτηρίζουν, ανάμεσα σέ άλλα, «ή φιλοπρωτία», «ή έ'λλειψις άγάπης προς 
τήν εργασίαν», «το αψίκορον», «το λιτοδίαιτον», «ή λογοκοπία», αλλά 
καί «ή όξύτης άντιλήψεως καί ή ευστροφία του πνεύματος».

Το εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα μέ τήν επικρατούσα τότε παγ- 
κοσμίως αντίληψη,11 κατάλληλα διαρθρωμένο καί οργανωμένο, θά μπο
ρούσε νά αμβλύνει τά μειονεκτήματα του «εθνικού χαρακτήρα» καί νά 
καλλιεργήσει τίς άρετές του. Ή πίστη αύτή είναι διάχυτη σέ δλα τά νο
μοσχέδια, ακόμη καί τά μεταγενέστερα, δταν ή έννοια τού «έθνικοΰ χα
ρακτήρα» εΐχε πιά έγκαταλειφθεϊ, καί ή έμπιστοσύνη στήν παντοδυναμία 
τής έκπαίδευσης είχε σοβαρά άμφισβητηθεΐ.

’Εκεί, δμως, δπου τέτοιες παραδοχές συνδυάζονται γραφικά μέ τίς 
αντιφάσεις γιά τίς όποιες μιλήσαμε, είναι στά σχετικά μέ ενα άλλο «εθνι
κό χαρακτηριστικό», τό «φιλομαθές τού Έλληνος»: ’Από τή μιά μεριά 
ή αύξηση τού άριθμοΰ τών σχολείων τής Μέσης βαθμίδας θεωρείται τό 
1880 «προϊόν τής χαρακτηριζούσης τό γένος ημών φιλομαθείας», καί άπό 
τήν άλλη, ταυτόχρονα, τό 1880, διαπιστώνεται «ελλειψις άληθοϋς ένδια-

10. Ό χαρακτηρισμός σχετίζεται μέ τά περί καθολικής ψηφοφορίας.
11. Βλ. πρόχειρα καί γενικά: Ν. Hans, Comparative Education, Λονδίνο 

(Routledge and Kegan Paul) 1949.
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φέροντος της πλειονότητος των κατοίκων προς το [δημοτικόν] σχολεΐον» 
καί διατυπώνεται ή έκτίμηση δτι «Ούδαμοϋ άλλαχοϋ δύναταί τις ν’ άπαν- 
τήση τόσην άποστροφήν προς την άνάγνωσιν βιβλίων». Καί αν το 1899 
υποστηρίζεται δτι «το φύσει όρέγεσθαι του είδέναι παρ’ Έλλησι» επιβάλ
λει ειδική μέριμνα γιά τα σχολικά πράγματα, 14 χρόνια άργότερα, το 
1913, διατυπώνεται ή έκτίμηση πώς έχει σχηματισθεϊ «γενικωτέρα πε- 
ποίθησις [...] δτι τοιαύτη είναι ή άδιαφορία του λαοϋ γιά τά τοιαϋτα [τά 
εκπαιδευτικά] έ'ργα ώστε καί πασα τοπική πρόνοια είναι προορισμένη εις 
οίκτράν άποτυχίαν».12

Πάντως, δσο κι αν δεν είναι σέ δλες τις περιπτώσεις ιδιαίτερα ανά
γλυφη, ή άντίληψη πώς τούς Νεοέλληνες τούς χαρακτηρίζει «έφεσις 
προς μάθησιν» προβάλλει σέ δλα τά νομοσχέδια, χωρίς πουθενά να άνα- 
πτύσσεται προβληματισμός άπύ τήν ταυτόχρονη διαπίστωση πώς ένα 
εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό γονέων δέν στέλνει τά παιδιά του στο σχο
λείο. Φιλομάθεια, ώς έθνικό χαρακτηριστικό, καί έθνικύς άναλφαβητισμύς 
δέν φαίνεται νά είναι ασυμβίβαστα γιά τούς συντάκτες των κειμένων τά 
όποια εξετάζουμε. Θά ήταν υπερβολικό, υποθέτω, νά άναζητήσει κανείς 
εδώ ενδείξεις διάκρισης ανάμεσα στή φιλομάθεια καί το πάθος γιά τήν 
απόκτηση τυπικών προσόντων, δσο κι αν άπύ πολύ νωρίς διατυπώνονται 
ανησυχίες γιά το πλήθος των άποφοίτων γυμνασίου πρώτα, καί πανεπι
στημίου υστέρα, πού έχουν γιά μοναδικό στόχο τους τήν κατάκτηση μιας 
θέσης στο δημόσιο.13

"Οσα παρατήρησα στήν άρχή γιά τον τρόπο μέ τον όποιο μπορούμε 
νά μελετήσουμε τις κομματικές διακηρύξεις κατά τήν αναζήτηση τών μη
χανισμών μέσα άπό τούς όποιους διαμορφώνεται ή εκπαιδευτική πολιτι
κή, έ'χουν —ΐσως κάπως περιορισμένα— εφαρμογή καί κατά τή διερεύ- 
νηση τών σχετικών μέ τά μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια. Γιατί συχνά οι 
γενικές θέσεις τών Εισηγητικών Εκθέσεων —πού είναι κατεξοχήν πολι
τικά κείμενα— δέν βρίσκονται σέ άντιστοιχία μέ τις ρυθμίσεις τις όποιες 
επιβάλλουν τά ίδια τά νομοσχέδια —πού είναι κατεξοχήν προϊόντα τεχνο- 
κρατικών καί γραφειοκρατικών έπεξεργασιών. ’Εδώ ή παρατήρηση τοΰ 
Κουντουρα γιά τά σχετικά κείμενα του 1929 έχει καθολική ισχύ: «'Τπάρ-

12. 1899: Έκθεση Μέσης Έκπαιδεύσεως, σ. 13. —1913: σ. 41.
13. Πρβλ. δύο (χρονολογικά) άκραΐα παραδείγματα: Τήν Έκθεση τοϋ 1889 (σ. 

25) όπου γίνεται λόγος περί τής «άκαθέκτως όργώσης [καί] άκρίτως καί άθρόως εις 
το Πανεπιστήμιον είσκωμαζούσης νεότητος», καί έκείνη τοϋ 1929 (σ. 15) όπου κρί- 
νεται δτι «πλέον τοϋ ήμίσεως» τών άποφοίτων Γυμνασίου έπιδίδονται «εις παρασι- 
τικά επαγγέλματα», καί δτι αύτοί άποτελοϋν «τήν μεγάλην τάξιν τών θεσιθηρών».
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χουν αντιφάσεις κυρίως στο βαθύτερο πνεύμα μεταξύ εισηγητικής έκθέ- 
σεως καί νομοσχεδίων. Σε πολλά σημεία ή είσηγητ[ική] έκθεση διαπνέ- 
εται άπο πνεύμα πραγματικής καί μοντέρνας μεταρρυθμίσεως, άντικρυς 
αντίθετο μέ τα παρακάτω νομοσχέδια πού καί στο σύνολό τους, άλλά προ 
παντός στη λεπτομέρεια διαπνέονται άπο πνεύμα άναχρονιστικύ καί δα
σκαλικού.14

Ή άναζήτηση τέτοιων άντιφάσεων, πού θά είχε τη γοητεία τής 
πνευματικής μικροτεχνίας, δεν άνήκει στο σημερινό μας άντικείμενο. ’Ε
πιβάλλεται, ωστόσο, νά παρατηρηθεί δτι ένδεχομένως, στο σημείο αύτό 
έ'χουμε άλλη μια σημαντική διάσταση τού θέματος: "Αν οί Εκθέσεις έκ- 
φράζουν την πολιτική βούληση τού υπουργείου, τότε ή άναίρεση των προ- 
θέσεών τους μέσα άπο τις έπιμέρους ρυθμίσεις των νομοσχεδίων, άποκα- 
λύπτει ή την υποκρισία των υπουργών ή —το κατ’ εμέ πιο πιθανό, καί, 
άσφαλώς, πιο ενδιαφέρον— τή δύναμη ένος άμετακίνητου (καί διαχρονικά 
έπικρατοΰντος) διοικητικο-εκπαιδευτικοΰ κατεστημένου στο υπουργείο 
Παιδείας, πού εξουδετερώνει έτσι κάθε άνανεωτική προσπάθεια. 'Η διε- 
ρεύνηση αυτής τής διάστασης —αν ποτέ κατορθωθεί— θά δείξει ΐσως καί 
ποιά κίνητρα οδηγούν στήν άδράνεια τού γραφειοκρατικού μηχανισμού: 
ή ΐδεολογικο-πολιτική συντήρηση ή ή δημοσιοϋπαλληλική έπιφυλακτικό- 
τητα για όποιαδήποτε παρέμβαση στή ρουτίνα.

Είδαμε στήν άρχή πόσο άπαράλλακτα οί μεταρρυθμιστές, όλοι καί 
άδιάκοπα, φαίνεται νά εντοπίζουν στις ίδιες έκφάνσεις τού συστήματος 
τις αιτίες των προβλημάτων. 'Η άναφορά στις έκάστοτε προτεινόμενες 
λύσεις οδηγεί, όμως, στήν επίσης γενική παρατήρηση ότι καί αύτές επα
ναλαμβάνονται άδιάκοπα, απλώς μέ εναλλαγή τής θετικής καί τής άρνη- 
τικής τους έκφρασης. Γιατί αν στο σύνολό τους οί μεταρρυθμιστικές προ
τάσεις δέν έφτασαν ποτέ σέ πλήρη καί συνολική εφαρμογή, παρατηρεϊται 
συχνά μερική επιβολή έπιμέρους λύσεων. ’Έτσι, λ.χ., όταν γιά τήν άντι- 
μετώπιση ορισμένων άδυναμιών τού συστήματος καταργοΰνται κάποιες 
εξετάσεις σύμφωνα μέ μιά μεταρρυθμιστική πρόταση (πού όμως έντασ- 
σόταν σέ ένα εύρύτερο σύνολο) καί υστέρα άπο λίγα χρόνια —συνήθως κα
μιά δεκαριά, όπως είπαμε— όταν διαπιστώνεται ότι τά προβλήματα (φυ
σικά) παραμένουν, προτείνεται ώς λύση (κάποτε, μάλιστα, ώς νέα λύση) 
ή καθιέρωσή τους. Το ίδιο μέ τή διδασκαλία τής άρχαίας ελληνικής γλώσ
σας (πού διαδοχικά καταργεϊται καί επανέρχεται), το ίδιο καί μέ τήν εύ-

14. ’Από ανέκδοτο γράμμα προς τόν ’Αλέξανδρο Δελμοϋζο («Θεσσαλονίκη, 
30 Μαΐου 1929») στο ’Αρχείο τοϋ Δήμου Άμφίσσης στό όποιο μοϋ έπέτρεψε νά άνα- 
διφήσω ό πρόωρα χαμένος, Δήμαρχος Χριστουλιάς Καμπεράκης.
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θύνη γιά την έφαρμογή τής υποχρεωτικής φοίτησης (πού ανατίθεται άπο 
τούς (αλλεπάλληλους εισηγητές μιά στο δάσκαλο καί μιά στον εισαγγελέα).

Τόσα άρκοΰν, πιστεύω, ώς παραδείγματα —άλλωστε το φαινόμενο 
μας είναι οικείο άπο την έπικαιρότητα— γιά να θεμελιωθεί ή διαπίστωση 
πώς οί μεταρρυθμίστηκες προτάσεις χαρακτηρίζονται καί άπο έ'λλειψη 
φαντασίας: Εξετάσεις ναι ή όχι, εναλλάξ, σάν νά μη μπορεί να βρεθεί 
άλλος τρόπος άξιολόγησης των μαθητών, αρχαία ελληνικά ναι ή οχι εναλ
λάξ σάν νά μή μπορεί! νά βρεθεί άλλη λύση γιά τά προβλήματα τής γλωσ
σικής διδασκαλίας καί τής αρχαιογνωσίας. Καί πάει λέγοντας.

Οί σκέψεις αυτές δέν σημαίνουν ότι άσπάζομαι την άποψη πώς γιά 
κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα υπάρχει μία καί μόνο λύση. ’Αντίθετα μάλι
στα, υποστηρίζω ότι άκόμη κι άν τά προβλήματα εμφανίζονται όμοια σέ 
διαφορετικές εποχές, έ'χουν κάθε φορά άλλη ύφη καί άλλες (συνήθως έξω- 
εκπαιδευτικές) αιτίες. ’Έτσι έκεΐνο πού έχει ιδιαίτερη άξία καί σημασία 
είναι ή αναζήτηση λύσεων —οχι ή παγιοποίησή τους—, ή αναμέτρηση μέ 
τά προβλήματα —όχι ή —άδύνατη— εξάλειψή τους. ’Αποτελούν, συνεπώς, 
μεγάλο κίνδυνο όσοι έπιδιώκουν στά εκπαιδευτικά μόνιμες λύσεις, καί 
άκόμη μεγαλύτερο εκείνοι πού πιστεύουν ότι τις γνωρίζουν. 'Όταν αύτοί 
οί τελευταίοι έχουν ή άποκτήσουν καί τή δύναμη νά έφαρμόσουν τις λύ
σεις τους, τότε προσεγγίζονται τά όρια της ενδεχόμενης καταστροφής.

Ό συσχετισμός ωστόσο, τής παρατήρησης γιά την άνακύκλωση τών 
λύσεων, μέ την προηγούμενη, τή σχετική μέ το ρόλο τής γραφειοκρατι
κής μηχανής του υπουργείου Παιδείας, δέν θά μοΰ φαινόταν άτοπος. Οί 
πραγματικά νέες λύσεις —ιδίως σέ συστήματα απόλυτα συγκεντρωτικά— 
συνεπάγονται κατά κανόνα περισσότερη διοικητική εργασία καί ασφαλώς 
μεγαλύτερες καί σημαντικότερες ευθύνες. Θά μπορούσε κανείς, άλλωστε, 
άνετα νά συζητήσει καί την άκραία έρμηνεία ότι μέ αύτον τον τρόπο άπο- 
τρέπεται ανώδυνα ή ουσιαστική άντιμετώπιση τών προβλημάτων, ή ο
ποία θά εΐχε ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές προεκτάσεις. Αύτά όμως δέν 
είναι τού παρόντος.

Τού παρόντος είναι μιά καταληκτική διευκρίνιση: Οί εντυπωσιακές 
ομοιότητες σέ καίριες εκφάνσεις τών μεταρρυθμιστικών προτάσεων τις 
όποιες άποκάλυψε ή παράλληλη άνάγνωση τών εισηγητικών τους κειμέ
νων, καθόλου δέν αίρει τήν ιδιαίτερη σημασία τής καθεμιάς γιά την ιστο
ρική στιγμή κατά τήν οποία διατυπώθηκε. Έπισημάνθηκαν κιόλας στήν 
άρχή οί σαφώς διακεκριμένοι εθνικοί καί ιδεολογικοί άξονες πού τις χα
ρακτηρίζουν. ’Ακριβώς γι’ αυτό υπογράμμισα τις όμοιότητές τους. Γιατί 
εκείνο πού κυρίως προέκυψε άπο τήν παράλληλη άνάγνωση τών κειμέ-
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νων είναι ή διαπίστωση δτι τελείως διαφορετικοί μείζονες στόχοι δπως ή 
άναπτέρωση του εθνικού φρονήματος, ή επιδίωξη τής ακτινοβολίας του 
έλληνισμοϋ προς Άνατολάς, ή έξασφάλιση κοινωνικών ισορροπιών, η ή 
οικονομική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, προσεγγίζονται κατά 
τα 85 έπισκοπούμενα χρόνια άπο τούς ’ίδιους δρόμους καί μέ την ίδια νοο
τροπία. Ή αδράνεια του Συστήματος πρέπει ασφαλώς νά οφείλεται κατά 
μέγα μέρος καί σέ αύτό το χαρακτηριστικό του, του οποίου την υφή καί 
τά αίτια προσπάθησα να παρουσιάσω έδώ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1880 — [Αίτιολογική Έκθεσις νομοσχεδίου] «Περί άριθμοΰ δημοσίιον Γυμνασίων 
καί Ελληνικών Σχολείων καί καθηγητών καί διδασκάλων έν αύτοϊς» (Χρο
νολογημένη «22 ’Ιανουάριου 1880» — [Α. Δ. Αυγερινός]), Έφημερίς των 
Φιλομαθών, τ. ΚΖ', τχ. 20 (15 ’Ιανουάριου 1880), σ. 314-315.

— «Γενική Αίτιολογική Έκθεσις τών νομοσχεδίων περί δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως» (Χρονολογημένη «1 Φεβρουάριου 1880» — [Α. Δ. Αυγερινός]), Έ- 
φημερίς τής Βουλής, Α'-Β' Σύνοδος, Η' Περίοδος, Παράρτημα, ’Αθήνα 
1880, σ. υλε'-υμγ' (οί υπόλοιπες εκθέσεις ώς σ. υξ').

1889 —’Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια ΰποβληθέντα είς την Βουλήν τών 'Ελλήνων ύπό 
τον [...] 'Υπουργού Γεωργίου Θεοτόκη τή 4 Δεκεμβρίου 1880, ’Αθήνα (’Ε
θνικό τυπογραφείο), 1889. Αυτοτελές τεύχος.

1899 —’Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια — I — Αίτιολογική “Εκθεσις καί άγορενσεις περί 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως [’Αθανασίου Εύταξίου — υποβλήθηκαν 15 Μαίου 
1899], [’Αθήνα (’Εθνικό τυπογραφείο), 1899]. Αυτοτελές τεύχος.
Τά άλλα τεύχη:
II: Νομοσχέδιου περί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως [καί] Διδασκαλείων.
III: [Προηγούμενοι] Νόμοι καί Νομοσχέδια περί Δημοτικής Έκπαιδεύ- 

σεως Δ. Πετρίδου καί Θ. Δηλιγιάννη [= 1895-96].
IV: Εισηγητική Έκθεσις περί Μέσης Έκπαιδεύσεως.
V: Νομοσχέδιου περί Μέσης Έκπαιδεύσεως.
VI: Σχέδιον Νόμου Δ. Πετρίδου περί Μέσης Έκπαιδεύσεως [= 1896], 
VII καί VIII: Περί ’Οργανισμού τού Πανεπιστημίου.

1913 —’Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια ΰποβληθέντα [...] είς την Βουλήν υπό Ίωάννον 
Δ. Ταιριμώκου, Υπουργού [...], ’Αθήνα (Εθνικό τυπογραφείο), 1913. Αυ
τοτελές τεύχος.

1929 —Ελληνική Δημοκρατία, ‘Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Γενική 
Εισηγητική ’Έκθεσις καί Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια κατατεθέντα είς την 
Βουλήν [...] 2 ’Απριλίου 1929 υπό τού ύπονργοϋ τής Παιδείας Κωνστ. Β. 
Γόντικα, ’Αθήνα (’Εθνικό τυπογραφείο), 1929. Αύτοτελές τεύχος.

1964 — Βασίλειον τής Ελλάδος, ‘Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά
των, Περί Όργανώσεως καί Διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως (Στοι
χειώδους καί Μέσης), Ν.Δ. 4379/1964, Φ.Ε.Κ. τής 24.10.64 [Γεώργιος 
Παπανδρέου], [’Αθήνα] (Εθνικό τυπογραφείο), 1964. Αύτοτελές τεύχος.
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«Oc μελλοντικές κατευθύνσεις της φυλής»
Προβληματισμοί Ελλήνων διανοουμένων 

μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους

Η διερεύνηση του ιδεολογικού προβληματισμού πού άναπτύχθηκε στον 
έλληνικό χώρο την έπομένη των Βαλκανικών πολέμων μάς πείθει πώς ή 
μερική πραγμάτωση τής Μεγάλης ’Ιδέας δέν μετέβαλε ουσιαστικά τον 
κύριο άξονα του προβληματισμού αυτού, ό όποιος έξακολούθησε να στρέ
φεται κατά κύριο λόγο γύρω άπό το ζήτημα τού αλυτρωτισμού. Πράγ
ματι, άνεξάρτητα άπό τά πολιτικά γεγονότα πού μεσολάβησαν άπό το 1913 
ώς το 1922 καί τά όποια άποδεικνύουν ότι στο ιδεολογικό πεδίο διατη
ρούνται βασικές αρχές τής Μεγάλης ’Ιδέας, πού κατονομάζεται καί περι- 
γράφεται μέ ποικίλους ορούς πιά δπως έλληνισμός, έθνική ίδέακλπ., διαθέ
τουμε αρκετές ενδείξεις, σύμφωνα μέ τις όποιες, στά θεμέλια τής ιδεολογι
κής ζύμωσης πού σημειώνεται τήν έπομένη τών πολέμων υπάρχει μιά γενική 
αποδοχή τής ανάγκης νά συνεχιστεί μιά πολιτική προς τήν κατεύθυνση τής 
περαιτέρω ένοποίησης —υπό κάποια μορφή— τών ελληνικών πληθυσμών.

Τό ’ίδιο, ωστόσο, τό ζήτημα τού αλυτρωτισμού προσφέρει πολλα
πλές δυνατότητες πολιτικής καί ιδεολογικής έπεξεργασίας. Επομένως, 
συνιστά τό πλαίσιο, κι έκείνη τήν περίοδο δπως καί παλαιότερα, τον 19ο 
αιώνα, μέσα στο όποιο σημειώνεται ή γένεση, ή κίνηση καί ή αντιπαρά
θεση ιδεών, άναγνωρίσιμων έπί πολλά χρόνια άργότερα. Μέσα σ’ αύτό τό 
πλαίσιο πού συγκροτείται τήν έπαύριο τού αίσιου τέλους τών πολέμων, 
πιστεύω πώς ένισχύεται εκτός τών άλλων καί ή δημιουργία δύο ιδεολογι
κών χώρων, αντίπαλων, μέσα στούς όποιους θά καθηλωθεί γιά πολλές 
δεκαετίες ή σκέψη τών περισσοτέρων Ελλήνων διανοουμένων.

"Ενα πρώτης τάξεως τεκμήριο γιά τίς Ιδέες περί τού κοινωνικού καί 
εθνικού γίγνεσθαι πού έξέφρασαν έκείνη τήν περίοδο "Ελληνες διανοούμε
νοι, αποτελεί ένας τόμος, τόν οποίο έξέδωσε τό περιοδικό Γράμματα τής 
’Αλεξάνδρειας μέ τό χαρακτηριστικό τίτλο: ’Έρευνα γιά τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις της φυλής.1 Στόν τόμο αύτό συγκεντρώνονται τά κείμενα

1. ’Έρευνα γιά τις μελλοντικές κατευθύνσεις τής φυλής, ’Αλεξάνδρεια, έκδ. τοϋ 
π. Γράμματα, 1919.
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πού έστειλαν στο περιοδικό ει'κοσι λόγιοι καί συγγραφείς ώς άπάντηση σέ 
ένα είδος ερευνάς πού έκαναν τά Γράμματα προκειμένου νά καταγράψουν 
τις απόψεις τής έλληνικής διανόησης πάνω στά ζητήματα πού γεννούσαν 
οί νέες συνθήκες. Το περιοδικό είχε στείλει τυπωμένες τρεις μακροσκε
λείς ερωτήσεις καί οί άπαντήσεις —ανάλογα μέ τήν έ'κτασή τους καί το 
χρόνο τής άφιξής τους— δημοσιεύτηκαν εΐτε στο περιοδικό εΐτε σέ αυτό
νομη έκδοση λίγο αργότερα. Τά κείμενα των απαντήσεων έχουν γραφτεί 
δλα ανάμεσα στο καλοκαίρι τού 1913 καί το χειμώνα τού 1914.

Ή συνήθεια αύτή, νά προκαλεΐ το περιοδικό ή νά προκαλεΐται άπό 
κείμενο συνεργάτη του μιά ιδεολογική συζήτηση, ήταν ένας άρκετά διαδε
δομένος τρόπος, με τον όποιο έξέφραζε κανείς τις πεποιθήσεις του. Θά 
έλεγα πώς ή τέτοιου είδους δημόσια έκθεση απόψεων εκείνη τήν περίοδο 
άποτελοΰσε το πρώτο σκαλί στήν κινητοποίηση ένός διανοούμενου. Οί 
ιδεολογικές συζητήσεις —έτσι τις άποκαλοϋσαν άλλωστε— ήσαν ένα βήμα 
πριν άπό τή συσπείρωση. Τό επόμενο βήμα ήταν ή συσσωμάτωση, ή ορ
γανωμένη συλλογική ενέργεια.

Άπό τούς είκοσι συνεργάτες, οί δεκατρείς είναι "Ελληνες καί οί έπτά 
αλλοδαποί. Πρόκειται γιά διανοούμενους μέ τήν έννοια των άνθρώπων 
τού λόγου καί τής πράξης, τής παρέμβασης, δηλαδή, στό γίγνεσθαι των 
κοινωνικών πραγμάτων. Τέτοια συνείδηση έχουν καί οί ’ίδιοι —χρησιμο
ποιούν, άλλωστε, τον δρο διανοούμενοι— αλλά καί τό περιοδικό. Είναι 
φανερή ή πεποίθηση —κι αυτό είναι κάτι πού διαπερνά δλο τό έκδοτικό 
εγχείρημα— πώς ή καταγραφή τών άπόψεών τους έχει σημασία διότι ή 
άποψη αύτή θά μετατραπεΐ σέ πράξη. ’Άν σ’ αύτά τά κείμενα προσθέ
σουμε τά κείμενα κάποιων παράλληλων συζητήσεων πού προκλήθηκαν 
άπό τά έρωτήματα τού περιοδικού μπορεί, βέβαια, νά αυξηθεί ό αριθμός 
τών παρεμβάσεων καί τό εύρος τής θεματικής. Γιά τήν παρούσα άνακοί- 
νωση, περιορίζομαι στον τόμο τών Γραμμάτων, γιατί μέσα στό πλαίσιο 
αύτοΰ τού είδους τής δημοσκόπησης πού μπορεί νά έπιχειρήσει κανείς 
μελετούντας τά κείμενα τής περιόδου, ή έρευνα τού περιοδικού συνιστά ένα 
συμπυκνωμένο δείγμα, μετρήσιμο, μιας ιδεολογικής αντιπαράθεσης.

Άπό τούς δεκατρείς "Ελληνες λογίους πού απαντούν, οί πασίγνω
στοι είναι τρεις: "Ιων Δραγούμης, Γ. Ψυχάρης, Γεώργιος Παπανδρέου. 
Άπό τά άπαντητικά κείμενα, τό πιό γνωστό είναι ό 'Ελληνικός Πολιτι
σμός τού "Ιωνά Δραγούμη, ό όποιος καί τότε κυκλοφορεί σέ αυτόνομη 
έκδοση άλλα καί άργότερα έπανεκδίδεται πολλές φορές.2 Λιγότερο, ίσως,

2. ’Ίδας, ’Ελληνικός πολιτισμός, ’Αλεξάνδρεια, 1914. Β' έκδ., με επιμέλεια 
Φίλιππου Δραγούμη, ’Αθήνα 1927. ’Αποσπασματική δημοσίευση τοϋ έργου έγινε
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γνωστό, άλλα κι αύτό μέ αύτόνομη έκδοτική πορεία πού έφτασε ως τις 
μέρες μας, είναι το 'Ελληνικό Μέλλον* 3 του Γεωργίου Παπανδρέου. ’Από 
τούς υπόλοιπους παρεμβαίνοντες, αξίζει νά σημειωθούν ορισμένοι για νά 
φανεί ή ποικιλία τού ιδεολογικού κλίματος πού υπήρξε στίς απαντήσεις 
τής έ'ρευνας: Πέτρος Βλαστός, Δημήτρης Πετροκόκκινος, Γρηγόριος Πα- 
παμιχαήλ, Άμίλκας Άλιβιζάτος, Νίκος Γιαννιός.

Γιά τούς αλλοδαπούς δεν θά γίνει λόγος έδώ, διότι πιστεύω πώς ά- 
νήκουν σέ άλλο κεφάλαιο έ'ρευνας πού αφορά τον τρόπο, μέ τον όποιο 
έβλεπαν οί Εύρωπαϊοι διανοούμενοι τις βαλκανικές κρίσεις. Σέ παρένθε
ση, ας πούμε, πώς ή σπουδαιότητα μερικών άπό αύτούς πού απαντούν 
μέ προθυμία, όπως π.χ. ό βιολόγος καί μαθητής τού Παστέρ, Felix Le 
Dantec, άποτελεΐ μιά σοβαρή ένδειξη τού κύρους τού περιοδικού. Ούτε 
γιά τήν κοινωνική κι επαγγελματική σύνθεση των συγγραφέων υπάρχει 
περιθώριο νά γίνει λόγος. Τά ζητήματα πού θέτει ή μελέτη αυτών τών 
κειμένων είναι πολλά καί ή διερεύνησή τους θά γίνει ξεχωριστά. Σκοπός 
τής άνακοίνωσης αύτής είναι νά εξετάσει άπλώς το θέμα τής διαμόρφω
σης κάποιων ένιαίων στάσεων, οί όποιες παγιώνονται σταδιακά καί μετα- 
τρέπονται σέ ιδεολογικά συστήματα πού άπαντοΰν συνολικά σέ ερωτήματα 
έθνικοΰ καί πολιτικοκοινωνικού χαρακτήρα.

Οί έρωτήσεις, στίς όποιες κλήθηκαν νά άπαντήσουν άπό τή σύνταξη 
τού περιοδικού, συνοψίζονταν στά έξής:

α) Ποιο θά είναι τό περιεχόμενο τής εθνικής ιδέας —καί τής εθνι
κής πολιτικής— τώρα; Θά συνεχιστούν οί πόλεμοι γιά νά ελευθερωθούν 
έδάφη ή τό ελληνικό κράτος θά έρθει πιά σέ κάποια συνεννόηση μέ τά άλ
λα βαλκανικά κι ευρωπαϊκά κράτη;

β) ' Η εθνική άποκατάσταση καί ή άλλου είδους έπαφή μέ τον ευρω
παϊκό πολιτισμό θά προκάλεσει «τήν άντίθεση τής επιστημονικής σκέψης 
μέ τή θρησκευτική ιδεολογία;» «Θά τροποποιηθεί», άραγε, «τό οικοδό
μημα τής χριστιανικής ήθικής;»

Πρόκειται γιά δύο ζητήματα πού άνήκουν σέ διαφορετικές κατηγο
ρίες προβληματισμών: 'Ο πρώτος προβληματισμός είναι πολιτικός, ό 
δεύτερος, ιδεολογικός. Στο πολιτικό ζήτημα παρατηρεϊται μία καταρχήν 
ομοιομορφία στά κείμενα, ή όποια συνίσταται στήν παραδοχή ότι τό έλ-

έκτοτε πολλές φορές άπό τον Θ. Παπακωνσταντίνου, τον Κλ. Παράσχο κ.ά. Τό πλή
ρες κείμενο ξαναδημοσιεύτηκε πρόσφατα μέ πρόλογο Στέλιου Παπαθεμελή καί ει
σαγωγή τοϋ Θανάση Καλαφάτη, έκδ. Φιλόμυθος, ’Αθήνα 1992, σ. 235.

3. Ξαναδημοσιεύτηκε στο Γεωργίου Παπανδρέου, Κείμενα 1913-1942, τόμος 
πρώτος, έκδ. Μπίρη, ’Αθήνα 1963, σ. 11-27.
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ληνικό κράτος δεν μπορεί νά θεωρηθεί τελειωτικό. 'Ωστόσο υπάρχουν σο
βαρές διαφορές ώς προς τή μορφή πού πρέπει νά πάρει ή τελική εθνική 
άποκατάσταση. Σχηματικά, μπορούμε νά ποϋμε ότι συγκροτούνται τρεις 
πολιτικές προτάσεις: α) ένίσχυση, μέ έδαφικές προσθήκες, του εθνικού κρά
τους, β) άνασύσταση τής ανατολικής αυτοκρατορίας καί γ) Βαλκανική 'Ο
μοσπονδία. 'Ως προς το ιδεολογικό ζήτημα, παρατηρούμε δτι στο έρωτημα- 
τολόγιο τού περιοδικού υπάρχουν ορισμένα σημεία από τά όποια προκύπτει 
πώς κάποιες συγκεκριμένες θέσεις θεωρούνται δεδομένες. 'Η ΐδια, άλλω
στε, ή διατύπωση των θεμάτων μαρτυρεί αυτή τή σχετική προκατάληψη: 
Διακρίνουμε, λοιπόν, α) δτι υπάρχει ταύτιση τής έπιστημονικής σκέψης 
μέ τον εύρωπαϊκό πολιτισμό καί β) δτι ό εύρωπαϊκός πολιτισμός άπειλεΐ 
τόσο τήν κοινωνική δσο καί τή θρησκευτική διάσταση τού έλληνισμοΰ.

Είναι φανερό πώς ή δεύτερη κατηγορία έρωτήσεων θέτει τό έξής 
θεμελιακό ζήτημα: ένας πατροπαράδοτος τρόπος ζωής πού καθορίζεται 
άπό αμετάβλητους κώδικες καί κοινωνικών καί θρησκευτικών άξιών, 
άραγε κινδυνεύει άπό τήν εισβολή τού ευρωπαϊκού πολιτισμού; 'Η επανα
τοποθέτηση ενός παλαιότατου έρωτήματος τήν επομένη τών νικηφόρων 
πολέμων θά παρουσίαζε έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρον. Εκείνο, δμως, πού 
πολλαπλασιάζει τό ενδιαφέρον είναι δτι ή αντιθετική δυάδα, ή οποία άνα- 
δύεται στό κέντρο τών ιδεολογικών άναζητήσεων τής συγκεκριμένης πε
ριόδου —ή δυάδα φιλοευρωπαϊσμός, έλληνοκεντρισμός—, συμβολίζει μιά 
άλλη, μεγάλη σειρά ιδεολογικών καί πολιτικών επιλογών, άσχετων, φαι
νομενικά τουλάχιστον, μέ τήν εν λόγω δυάδα: Δηλαδή, τό κάθε σκέλος 
τού διλήμματος πού υιοθετείται, συνοδεύεται άναγκαστικά άπό τήν πα
ραδοχή ορισμένων άρχών καί άξιών, οί όποιες διακρίνονται αυστηρά με
ταξύ τους καί δέν έ'χουν καμία δυνατότητα μετακίνησης άπό τό ενα σκέ
λος στό άλλο.

"Ετσι, αν πάρουμε τό στατιστικό μας δείγμα θά δούμε δτι άπό τούς 
δεκατρείς συγγραφείς οΐ εξι απορρίπτουν τόν εύρωπαϊσμό, καί ευρωπαϊ
σμός σημαίνει —ακολουθούμε τό συλλογισμό τού έρωτηματολογίου— έπι- 
στημονισμός κι έπιστημονισμός σημαίνει εκσυγχρονισμός καί άπειλή τών 
χριστιανικών άξιών, ένώ οί άλλοι επτά πιστεύουν δτι αποτελεί τήν κατε- 
ξοχήν όδό προς τήν άνάπτυξη καί τήν ευημερία:

<(Έπί τού παρόντος» γράφει ό Γ. Παπανδρέου «μάς ένδιαφέρει μό
νον ή γνώσις τού δρόμου, τόν όποιον ήκολούθησαν ώς σήμερον τά Ευρω
παϊκά Κράτη, επειδή τόν ίδιον δρόμον θά βαδίσωμεν καί ήμεΐς».4 Καί

4. ’Έρευνα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις τής φυλής, ’Αλεξάνδρεια 1919, 
σ. 62.
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άλλου ό Νίκος .Γιαννιός: «Καί το πνεύμα αύτό του εύρωπαϊκοΰ πολιτι
σμού, πού ώς τώρα είχαμε παραδεχθή ύποχρεωτικά μέ τον επιστημονι
σμό,, θά κομίσει καί σέ μας τά τελευταία του άποτελέσματα».5

’Αντίθετα, ή δυσπιστία απέναντι στην Εύρώπη εκφράζεται μέ πολ
λούς τρόπους, άπύ την ειρωνική άντιμετώπιση του Δραγούμη ώς την συν
τριπτική ύπέρ τού ελληνικού πολιτισμού σύγκριση πού κάνει ό Γρηγόριος 
Παπαμιχαήλ. Σημειώνω δύο προτάσεις περίπου τυχαία, άπύ το κείμενο 
τού Δραγούμη: «Οί τέλειοι κορσέδες γίνονται στο Παρίσι, τά τέλεια κρά
τη πάλι εκεί κατασκευάζονται»6 καί παρακάτω γιά το ελληνικό έθνικό 
ιδανικό πού θά έ'χουν οί "Ελληνες: «μολονότι πάσκισε μέ τά όλα του τό 
φραγκοντυμένο ταπεινό καί πρόστυχο κράτος νά τούς δώσει άλλο ιδανι
κό, μπακάλικο —ενα Βέλγιο μπουαζουαζικό, μιάν ουδέτερη εύνούχα γε- 
λαδοτρόφα Ελβετία».7 ’Αλλού, ό Άμίλκας Άλιβιζάτος παρατηρεί: «Ό 
νέος πολιτισμός, ό Εύρωπαϊκός, τόν όποιον συνειδητώς ή άσυνειδήτως 
άπεδέχθημεν ήδη, [...] φέρει μεθ’ εαυτού ιδέας όχι μόνον άντιθρησκευτι- 
κάς, άλλά καί άντεθνικάς καί γενικώς άναρχικάς».8 Καί ό Γρηγόριος 
Παπαμιχαήλ: «'Ημείς εχομεν [...] ίδιον πολιτισμόν, τόν πολιτισμόν τόν 
Ελληνοχριστιανικόν, έφάμιλλον τού οποίου δέν παρήγαγεν ή άνθρωπό- 
της»9 καί καταλήγει «Μεταβολή κατευθύνσεως πρός στροφήν απότομον 
εις οίανδήποτε έκδήλωσιν τού ευρωπαϊσμού [...] θά φέρη τόν χαρακτήρα 
αιφνίδιου κλονισμού καί αναστολής αυτού τού έθνικοΰ βίου».10 11

'Η αντίθεση αύτή θά ορίσει τό κλειστό πεδίο, μέσα στό οποίο θά συγ- 
κρουστούν δύο συστήματα άντιλήψεων. Ό χώρος τής ιδεολογικής άντι- 
παράθεσης διαιρεμένος στά δύο θά άκινητοποιηθεί σ’ αύτό τό σχήμα. 
"Οσοι υποστηρίζουν τις φιλοευρωπαϊκές ιδέες, γίνονται ύπερασπιστές τών 
δημοκρατικών αξιών, τού κοινοβουλευτισμού, τού άντιμιλιταρισμοΰ, τής 
πάλης τών τάξεων, τού διεθνισμού. ’Αντίθετα, όσοι διατυπώνουν ελληνο
κεντρικές απόψεις εκφράζουν ταυτόχρονα πεποιθήσεις πού δηλώνουν άρι- 
στοκρατική άντίληψη τής ζωής, ολιγαρχικές τάσεις, άρνηση τής κοινωνι
κής διαστρωμάτωσης, σωβινισμό, φυλετισμό, άντισημιτισμό. «’Όχι άπό 
κάτω παρά άπό πάνω θ’ άρχίσει ό ξαναγεννημός» γράφει ό Δραγούμης.11

5. Στο ίδιο, σ. 106.
6. Στό ϊδιο, σ. 30.
7. Στο ϊδιο, σ. 50.
8. Στό ϊδιο, σ. 88.
9. Στό ϊδιο, σ. 79.
10. Στό ϊδιο, σ. 85.
11. Στο ϊδιο, σ. 37.



496 PENA ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΠΑΤΡΙΚίΟΥ

Καί παρακάτω «Πολιτισμός [...] είναι βάση γιά να υψωθεί επάνω το 
ανώτερο είδος των άνθρώπων, οί εξαιρετικοί άνθοί, οί μεγάλοι άντρες σέ 
κάθε λογής άνθρώπινη ικανότητα».12 Σέ άλλο σημείο, όπου αναπτύσσει 
τις ιδέες γιά τον προορισμό τοϋ ελληνικού κράτους, του οποίου τά σύνορα 
πρέπει —κατά το Δραγούμη— νά φτάσουν τά σύνορα του ίδιου τοϋ έθνους, 
της φυλής, τονίζει την ανάγκη πού ύπάρχει γιά τά μεγάλα έθνικά έργα. 
"Αν το έθνος δεν άνταποκριθεϊ σ’ αύτή την άνάγκη, τότε θά’ναι άξιο τής 
τύχης του: «"Ας ξεφτήσει, ας χαθεί σάν έθνος καί τά άτομά του άς γίνουν 
ό,τι θέλουν, άς σκορπιστούν στον κόσμον σάν τούς Εβραίους, [...] ύποπό- 
διο των ποδιών σ’ έθνη άλλα πιο άξια. Κάποια στερνά άνθη θά τά βγάζει 
καί τότε [...] μερικούς Θεοτοκόπουλους ή Παπαδιαμαντόπουλους πού μό
νο το όνομά τους θά είναι το τελευταίο σημάδι τής καταγωγής τους. Οί 
άλλοι όλοι θά είναι έμποροι, μπακάληδες καί ναυτικοί στα τέσσερα πέρατα 
τής γής».13

Στην παράγραφο διαφαίνεται ό εθνικός όραματισμός, όπως κατά και
ρούς τον διατύπωσε «το έλληνικύ ’Έθνος νά διπλοθεμελιώσει γερό καί με
γάλο κράτος μέ σύνορά του τά σύνορα τής φυλής» —ιδέα τοϋ Σουλιώτη- 
Νικολαΐδη γιά άνασύσταση τής αύτοκρατορίας—, ό οποίος συνοδεύεται 
άπύ άντισημιτισμό καί περιφρόνηση κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικών 
κατηγοριών.’Αντισημιτισμός έμφανίζεται καί στο κείμενο τοϋ Πέτρου Βλα
στού, ό όποιος τονίζει τη φυλετική διάσταση πού ύπάρχει στο εθνικό θέ
μα —όπως κάνει καί σ’ άλλα κείμενά του— καί ζητάει έκτος τών άλλων 
νά προστατευτεί το ελληνικό έθνος άπό την επικίνδυνη επιμειξία μέ «τούς 
κακόφυλους καί τούς μισόφυλους καί τά συροσημιτικά σμιγάδια πού 
σκουληκιάζουνε γύρω τριγύρω στη Μεσόγειο».14 Καί παρακάτω «Θά φυ
λάγουμε [τη φυλή μας] άπό κάθε παραταίρισμα καί θά κακοβλέπουμε τόν 
άνθρωπισμό καί κάθε άνόσια άδερφοσύνη άπό κείνες πού θένε ό καθολικός 
ό Πάπας, ό κοινωνικός δημαγωγός καί ό φραντσέζος ό δογματιστής».15 
Στήν πρόταση διατυπώνεται μέ ένταση ή άπόρριψη ενός τρίπτυχου, στό 
οποίο περιλαμβάνονται βασικοί στόχοι τοϋ άντιευρωπαϊσμοΰ: ό καθολι
κισμός, ό σοσιαλισμός καί οί ιδέες τής Γαλλικής ’Επανάστασης.

Τά υποστηρικτικά στοιχεία τής άποψης σχετικά μέ τό συμβολισμό 
τοϋ διλήμματος εύρωπαϊσμός-έλληνοκεντρισμός μπορούν νά πολλαπλα- 
σιαστοϋν. Σταματώ εδώ γιά νά έπανέλθουμε στό άρχικό έρώτημα: Κατά

12. Στό ϊδιο, σ. 51.
13. Στό ϊδιο, σ. 23.
14. Στό ϊδιο, σ. 54.
15. Στο ϊδιο.
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πόσο υπάρχει αλλοίωση στην ιδεολογική σύσταση τής Μεγάλης ’Ιδέας 
στην επομένη των Βαλκανικών.

Οί άπόψεις των διανοουμένων γιά το ελληνικό γίγνεσθαι, έτσι όπως 
καταγράφηκαν στο περιοδικό Γράμματα, μαρτυρούν καταρχήν τίς ανη
συχίες πού προκαλοΰν οί σοβαρές αλλαγές, τίς όποιες συνεπάγεται ή δη
μιουργία νέων μορφών συλλογικής ζωής.

'Η ανάγκη νά αντιμετωπιστεί ή αλλαγή αύτή οδηγεί στήν επεξερ
γασία θεωριών πού θά χρησιμεύσουν ώς κώδικες γιά τήν προσαρμογή στή 
νέα κατάσταση.

Πιστεύω πώς αυτό πού καθιστά το δίλημμα εύρωπαϊσμός-έλληνο- 
κεντρισμός κομβικό σημείο του ιδεολογικού προβληματισμού εκείνη τήν 
περίοδο είναι ακριβώς ή ανάγκη γιά ενίσχυση μιας θεωρίας τού έθνικι- 
σμού. Ή άνάγκη αύτή γιά θεωρητική επεξεργασία έχει ήδη έμφανιστεϊ 
λίγα χρόνια νωρίτερα όταν στο χώρο τών έλληνικών ιδεών πρωτοπαρου- 
σιάστηκε, ώς θεωρία, ό μαρξισμός (1907). 'Η δυδάδα πού άναδύθηκε τότε 
ήταν σοσιαλισμός-έθνικισμός, κοινωνικοί αγώνες - εθνικοί άγώνες. Καί 
άσφαλώς καί ή άντιπαράθεση εκείνη συνέβαλε στή διαμόρφωση τών δικέ
φαλων απόλυτων σχημάτων πού καθόρισαν έπί δεκαετίες τήν έλληνική 
ιδεολογική κίνηση. 'Ωστόσο, κατά τήν περίοδο πού μάς άπασχολεΐ, νομί
ζω πώς καί αυτό τό σχήμα άπορροφήθηκε άπό τό συμβολισμό τού φίλο- 
ευρωπαϊσμοΰ κι έλληνοκεντρισμοΰ.

'Η άποψή μου είναι πώς καί στις δύο περιπτώσεις εκείνο πού είχε 
άποφασιστική σημασία ήταν ή άνάγκη ενός θεωρητικού διαγράμματος πού 
θά πλαισίωνε τήν ιδέα τού εθνικισμού. Τή μία φορά επειδή γίνεται άντι- 
ληπτή ή άπειλή τού σοσιαλιστικού διεθνισμού σ’ έναν χώρο, όπου οί συ
νειδήσεις τών ανθρώπων δέν έχουν ξεπεράσει τό εθνικό ζήτημα. Τήν άλ
λη φορά, έπειδή τό έλληνικό κράτος, μετά τούς Βαλκανικούς, πραγματώ
νει ώς ένα σημείο τή Μεγάλη ’Ιδέα, μέ αποτέλεσμα στό μέν ιδεολογικό 
έπίπεδο νά πρέπει νά αναπροσαρμοστεί πρός κάποια κατεύθυνση ή έπί- 
σημη ιδεολογία καί στό κοινωνικοπολιτικό έπίπεδο νά κινητοποιηθούν οί 
δυνάμεις εκείνες, οί όποιες δέν συμφωνούν μέ τήν πολιτική τών «προσθη
κών», όπως τήν άποκαλοΰσαν, καί επιθυμούν άλλου είδους άντιμετώπιση 
τών άλυτρωτικών ζητημάτων.

'Όμως, τά θεωρητικά σχήματα πού κατασκευάζονται γιά νά λυθούν 
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, είναι γνωστό πώς παρουσιάζουν δυσκαμ
ψία στήν εφαρμογή, δεδομένου ότι προτείνουν καθολικές λύσεις. ’Έτσι καί 
τό δίλημμα εύρωπαϊσμός-έλληνοκεντρισμός διεύρυνε τά όριά του καί κά
λυψε πάμπολλους τομείς τής ζωής καί τής σκέψης. 'Ο συμβολισμός του

32
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άκαμπτος καί άσφυκτικύς κράτησε για μεγάλο διάστημα ομήρους τούς 
ύποστηρικτές του ενός ή του άλλου σκέλους, μετέβαλε κατά καιρούς πε
ριεχόμενο, πλησιάζοντας ή άπομακρύνοντας τη θρησκευτική διάσταση, 
άμβλύνοντας ή όξύνοντας την εύρωπαι'κή απειλή, τροποποίησε τήν άρ- 
χική μορφή του διλήμματος καί κατέληξε στήν υπαγωγή στήν άπλούστε- 
ρη αντιθετική δυάδα: δημοκρατικές άξιες - μή δημοκρατικές άξιες.



ΒΑΣΙΛΙΚΙ! ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Γράμματα του Γ. Σεφερη στόν Γ. ’Αποστολίδη

Μέ τον τίτλο τής άνακοίνωσης αυτής τονίστηκε περισσότερο το σκέλος 
Γιώργος Σεφέρης, γράμματα του Γιώργου Σεφέρη στον Γιώργο ’Αποστο
λίδη, έπειδή κυρίως αυτά θά μας άπασχολήσουν σήμερα. "Ομως το σώμα 
τής αλληλογραφίας πού βρίσκεται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στούς φα
κέλους 79, 79β καί 87 τοϋ αρχείου Σεφέρη, δείχνει, μέ τούς άριθμούς καί 
μόνο —πριν άκόμα φτάσουμε στον τόνο τής γραφής— μέ ποιάν ισότητα 
λειτουργούσε ή σχέση Σεφέρη-’Αποστολίδη. Είναι ενδεικτικό πώς γιά 
τήν περίοδο άπύ το 1931 ως το τέλος τοϋ 1933 διαθέτουμε 37 γράμματα 
τού Σεφέρη καί 35 γράμματα τού ’Αποστολίδη.1 ’Ανάλογη άντιστοιχία 
στούς άριθμούς παρατηρεϊται καί στή συνέχεια. ’Έτσι, αν διατρέξουμε τις 
ημερομηνίες τών έπιστολών, βλέπουμε πώς ύπάρχει καί άπύ τις δυο πλευ
ρές άμεση καί ταχεία άνταπόκριση.1 2

’Αλλά πριν νά μιλήσουμε γι’ αύτά, θά πρέπει νά άναφερθοΰμε σύν
τομα στον Γιώργο ’Αποστολίδη, τον άγαπημένο φίλο τού Γ. Σεφέρη, τον 
άποδέκτη τών έπιστολών του, αύτύν πού ζωηρά άνταποκρίνεται στο κάλε
σμα καί ένισχύει άπύ τήν πλευρά του τήν άλληλογραφία, συνεισφέροντας 
μέ τον δικό του τρόπο στήν άνάπτυξη τοϋ διαλόγου καί τήν διαμόρφωση 
ένύς κλίματος άμοιβαίας εμπιστοσύνης. "Ως τώρα μας ήταν γνωστή ή δύ-

1. Στον άριθμό συμπεριλαμβάνοται καί κάρτες. ’Εντούτοις είναι πιθανόν ή σει
ρά τών έπιστολών νά μην έχει άκόμη άπολύτως συμπληρωθεί. Στούς ίδιους φακέ
λους τοϋ άρχείου βρίσκουμε άκόμα κάποια γράμματα πού προέρχονται άπό τρίτα 
πρόσωπα, σχετιζόμενα μέ τούς άλληλογράφους. Τά γράμματα αύτά δέν έχουν συνα- 
ριθμηθεϊ έδώ.

2. 'Ο Γ. Π. Σαββίδης, όταν έπιμελεϊται τήν έκδοση τής ’Αλληλογραφίας (1930- 
1966) Γ. Σεφέρη-Γ. Θεοτοκα, 'Ερμής 1981, γράφει προλογίζοντας τις σημειώσεις 
του: «Γιά μιάν άσφαλέστερη "θερμομέτρηση” [τής άλληλογραφίας πού έκδίδει] θά 
μας χρειάζονταν καί άλλες παράλληλες άλληλογραφίες τών δύο φίλων, τίς όποιες, 
προσώρας δέν διαθέτουμε δημοσιευμένες. Γιά νά περιοριστώ ένδεικτικά στήν άλλη
λογραφία τοϋ Σεφέρη (πού μοΰ είναι σχετικά πιο οικεία), θά πρέπει νά περιμένουμε 
νά έκδοθοΰν οί άλληλογραφίες του μέ τον Δ. I. ’Αντωνίου, τόν Γιώργο ’Αποστολίδη, 
τον Γ. Κ. Κατσίμπαλη, τον Ζήσιμο Αορεντζάτο, τον Νάνη Παναγιωτόπουλο κ.ά.», 
ο.π., σ. 205. Αύτά έγραφε ό Γ. Π. Σαββίδης τόν ’Ιούλιο τοϋ 1975.
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ναμη της φιλίας Σεφέρη-’Αποστολίδη, καθώς έπίσης καί ή ενθάρρυνση 
πού δόθηκε στον ποιητή άπύ τον Άποστολίδη γιά την έκδοση της Στρο
φής.3 4 ’Άλλωστε στον Άποστολίδη αφιερώνεται καί 'Η Στέρνα. "Ομως 
περίπου εκεί σταματούσαν ώς τώρα τά φανερά έξωτερικά σημάδια πού 
έδωσε ό ποιητής. Απ’ τή μεριά του ό Άποστολίδης παρουσιάζει μέ λι
τότητα τή σχέση του μέ τον Σεφέρη σ’ έ'να σύντομο κείμενο πού δημοσι
εύτηκε το 1961 κι έχει τίτλο «Τον καιρό τής Στροφής».* Παραθέτω τήν 
αρχή του:

«Ή τύχη τοφερε νά γνωριστούμε μέ τον Γιώργο Σεφέρη μάλλον 
αργά, δηλαδή μετά τά 25 μας χρόνια. Λέγω ή τύχη, γιατί ώς τότε οί ζωές 
μας, πού ξεκίνησαν ή δική του άπύ τή Σμύρνη κι ή δική μου άπύ τήν Πό
λη, είχαν ακολουθήσει τούς ’ίδιους δρόμους καί θάταν φυσικό νά έλθουμε 
σ’ έπαφή νωρίτερα. Τήν ίδια χρονιά, 1914, ήλθαμε παιδιά στήν ’Αθήνα 
όπου βγάλαμε το Γυμνάσιο. Φύγαμε κατόπι γιά το Παρίσι καί μείναμε 
εκεί σπουδάζοντας νομικά, τά ίδια περίπου χρόνια.

'Ωστόσο μόνο μετά το 1925, όταν είχαμε πιά ξαναγυρίσει στήν ’Α
θήνα, έτυχε νά συναντηθούμε. ΤΗταν τότε εκείνος άκόλουθος στο 'Υπουρ
γείο ’Εξωτερικών καί γώ δικηγόρος. Είχαμε δηλαδή θεωρητικά διαλέξει 
ό καθένας το δρόμο του. Στ’ αληθινά όμως είμαστε άκόμη στήν κατά
σταση μεταφυτεμένων φυτών πού ψάχνουν νά βροΰν άπύ ποιές σχισμά
δες θά περάσουν τίς ρίζες τους. ’Ίσως νά ήταν αυτή ή κοινή άναζήτηση 
πού έβαλε τά πρώτα θεμέλια τής φιλίας μας)).

Οί κοινοί άξονες άνάμεσα στούς δύο άντρες διακρίνονται αμέσως στίς 
γραμμές πού προηγήθηκαν, στά λόγια δηλαδή τού Γιώργου Άποστολίδη 
ό οποίος αντίθετα μέ τον Σεφέρη πέρασε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος τής 
ζωής του στήν Ελλάδα, ασκώντας το έπάγγελμα τού δικηγόρου.5 Άν 
όμως οί άξονες αυτοί μάς ήταν ώς τώρα περίπου γνωστοί, δέν συνέβαινε 
το ίδιο καί μέ τήν έντελώς εξαιρετική προσωπικότητα τού Άποστολίδη. 
’Ακόμα περισσότερο, δέν μπορούσαμε νά διαβλέψουμε τον πλούτο τής 
σχέσης πού τον συνέδεε μέ τον Γιώργο Σεφέρη: αυτά άναδύονται ούσια-

3. Γιά τήν παρουσία τοϋ Γ. Άποστολίδη στο ημερολόγιο, βλ. Μέρες Ä σ. 
136, Β' σ. 29, Ε' σ. 31, 33.

4. Βλ. ’Αφιέρωμα στά 30 χρόνια τής Στροφής, Γιά τον Σεφέρη, ’Αθήνα 1961, 
σ. 15.

5. 'Ο Γ. Άποστολίδης πέθανε στήν Αθήνα τό 1967, σέ ήλικία περίπου 70 ή 71 
ετών. ΤΗταν δηλαδή λίγο μεγαλύτερος άπο τόν Σεφέρη. Μετά τον θάνατό του ολό
κληρος ό φάκελος μέ τά γράμματα τοϋ ποιητή έπεστράφη, κατ’ εντολή του, στον 
Σεφέρη.
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στικά μόνον μέσα άπό την άλληλογραφία, καί ιδιαίτερα μέσα από ορισμέ
νες περιόδους της.

'Η άλληλογραφία αρχίζει άπό το φθινόπωρο τοΰ 1931 καί υπάρχουν 
γράμματα προς τον Άποστολίδη ως το καλοκαίρι του 1962, όμως τά 
χρόνια δεν καλύπτονται μέ τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τόσο ή πυκνότητα όσο 
καί ή ποιότητα των επιστολών είναι άνιση. Το σώμα —όπως τουλάχι
στον παρουσιάζεται τώρα στο αρχείο— μπορεί νά χωριστεί σέ δύο μεγά
λα τμήματα: τήν καθαρά προσωπική αλληλογραφία καί τήν άλληλογρα- 
γραφία πού άναφέρεται κατεξοχήν στο σπίτι το όποιο χτιζόταν άπό το 
ζεύγος Σεφέρη στήν όδύ ’Άγρας, στο Παγκράτι.6 Ό Άποστολίδης είχε 
άναλάβει νά διεκπεραιώσει καί νά λύσει όλα τά τυχόν προβλήματα τής 
οικοδομής, εφόσον οί ιδιοκτήτες έμεναν στο Λονδίνο. Τά δύο μεγάλα 
τμήματα τής αλληλογραφίας πού άναφέρθηκαν διακρίνονται μέ σαφήνεια 
καί άπό τήν ίδια τήν διάταξη σέ φακέλους. ’Αλλά άκόμη δέν γνωρίζουμε 
πότε καί άπό ποιόν έγινε ό θεματικός αυτός διαχο^ρισμός. ’Εντούτοις 
σέ μιά πρώτη προσέγγιση μοιάζει νά εύσταθεϊ. Ή καθαρ άπροσωπική 
άλληλογραφία περιέχει 45 επιστολές τού Σεφέρη, πού μάς δίνουν ά
νοιγμα άπό τό 1931 ώς τό 1954, καί 66 επιστολές τοΰ Άποστολίδη, 
μέ άνοιγμα άπό τό 1931 ώς τό 1962.7 Ό φάκελος μέ τήν άλληλογρα
φία πού άναφέρεται στήν οικοδομή έχει χρονικά όρια τό 1954 άπό τή μιά 
πλευρά καί τό 1962 άπό τήν άλλη, ενώ περιλαμβάνει 59 γράμματα τοΰ 
Σεφέρη καί 58 τοΰ Άποστολίδη.8

Εντελώς έξέχουσα θέση μέσα στό σώμα αυτό τών έπιστολών μοιά
ζει νά κρατά ή άλληλογραφία τής εποχής 1931-1933. Τά άποσπάσματα 
πού θά ακούσετε προέρχονται άπό αυτήν τήν ενότητα. Ή μετάθεση τοΰ 
Γ. Σεφέρη στό Λονδίνο καί ή παραμονή του εκεί άπό τόν Αύγουστο

6. Στο δεύτερο αύτό τμήμα υπάρχουν έλάχιστες παρεκβάσεις ικανές νά μας 
άπομακρύνουν κάπως άπό τό θέμα τοΰ σπιτιού. "Οσο για τή λογοτεχνία, αυτή είναι 
εντελώς παραμερισμένη. ’Εδώ βρίσκουμε δλη τήν υπόθεση του σπιτιού, άπό τήν άρ- 
χή άκόμα τής άγορας τοΰ οικοπέδου τής όδοΰ ’Άγρας, τήν εξασφάλισή του άπό πι
θανές διεκδικήσεις τοΰ δημοσίου, τά σχέδια τής οικοδομής, τίς λεπτομέρειες δόμη
σης άλλα καί στολισμού τής μελλοντικής κατοικίας. ’Εντύπωση κάνει μέ πόση άκρί- 
βεια καί προσοχή ό Σεφέρης παρακολουθεί τά πάντα, παρ’ δλη τήν άπόσταση. Άκό
μα, ή εικόνα τοΰ Άποστολίδη πού άναδύεται άπό τά κείμενα είναι πάντοτε ή ίδια: 
εικόνα τοΰ πιστού καί άφοσιωμένου φίλου.

7. Μολονότι δέν έχω άκόμη ολοκληρώσει τήν καταγραφή τών έπιστολών, ή άνά- 
γνωσή τους δείχνει νά μήν υπάρχουν σημαντικές διακοπές τής συνέχειας, φαίνεται 
δηλαδή πώς το μεγαλύτερο μέρος τής άλληλογραφίας έχει σωθεί.

8. Σ’ αυτόν τον φάκελο υπάρχουν επίσης 11 επιστολές τής Μαρώς Σεφέρη προς 
τον Άποστολίδη καί 3 επιστολές τοΰ άρχιτέκτονα Μανουηλίδη.
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του 1931 ώς τον’Ιανουάριο του 1934 εξηγεί τά χρονικά δρια. 'Οπωσ
δήποτε πρόκειται γιά εποχή πού παρουσιάζει ομοιογένεια: οί επιστολές 
έ'χουν κέφι, ένθουσιασμό, χιούμορ, ένταση καί πρωτοτυπία. :Οί άλληλο- 
γράφοι είναι νέοι, ονειρεύονται, άναμετρούν τις δυνάμεις τους, εφαρμό
ζουν την προσπάθειά τους πάνω στήν πραγματικότητα καί άλληλοεμψυ- 
χώνονται.9

Είχα γράψει στις αρχικές σημειώσεις μου «νά έπισημάνει κανείς 
την άξια τής άλληλογραφίας αύτής τόσο γιά την κατανόηση τού ποιητή 
Σεφέρη, πού δοκιμάζει τά θεμέλια ή τούς τρόπους τής ποιητικής του έκ
φρασης, δσο καί γιά την κατανόηση τού άνθρώπου. Γιατί τά γράμματα 
είναι πολύ "άνοιχτά”». "Ομως, αν αυτός ό αρχικός στόχος παραμένει 
άκόμα κεντρικός, εντούτοις τώρα καταλαβαίνω ότι σέ μιά παρόμοια πα
ρουσίαση δέν μπορούμε νά άδικήσουμε τη φυσιογνωμία τού Γιώργου Ά- 
ποστολίδη. Γιατί μέ αύτόν συνδιαλέγεται, σέ αυτόν «άνοίγεται» 6 Σεφέρης.

’Αλλά είναι προτιμότερο νά τούς άφήσω νά μιλήσουν. ’Επειδή οί επι
στολές είναι συνήθως μακρές, έχω διαλέξει νά σας διαβάσω ορισμένα 
αποσπάσματα.10 11

Γράφει ό Γ. Σεφέρης άπό τό Λονδίνο, μέ ήμερομηνία 28 Σεπτ. 1931:1Χ 
«Συλλογίζομαι πάντα τήν παρουσία τού άνθρώπου, ή τήν παρουσία άπλά. 
Τί περίεργο πράμα πού είναι, πόσο ανεξήγητη άμα τό καλοσκεφτεϊς καί 
πόσες αρλούμπες έχουν ειπωθεί πάνω στήν άνάμνηση πού είναι, καθώς 
λέν, γονιμώτερη καί πραγματικώτερη. "Ας είναι. Γυρίζω πάντα σ’ αύτό 
τό ζήτημα γιατί περισσότερο άπό δλα στή ζωή μου δοκιμάστηκα άπό τόν 
αποχωρισμό. Κάθε άνθρωπος μέ τούς θεούς του καί μέ τούς διαβόλους

9. Ό Σεφέρης εργάζεται στο έλληνικό προξενείο τοϋ Λονδίνου καί πλουτίζει 
τήν επικοινωνία του τόσο μέ τήν άγγλική γλώσσα δσο καί μέ τόν μορφωτικό χώρο 
τοϋ Λονδίνου, ένώ ό Άποστολίδης βάζει τά θεμέλια μιας επιτυχημένης δικηγορικής 
σταδιοδρομίας στήν ’Αθήνα. Ή οικονομική στενότητα, τήν όποια καί οί δύο (αναγκά
ζονται νά αντιμετωπίσουν, είναι ένα άπό τά χαρακτηριστικά τής περιόδου αυτής. 
Τούς οδηγεί σέ όνειρα «έλεύθερης» ζωής, έξω άπό ανάγκες καί οικογένειες, σύμβολο 
τής όποιας γίνεται τό καραβάκι στό Αιγαίο: ενα ταξίδι πού τό οραματίζονται ώς έμ
πρακτη άπόρριψη δλων των καθημερινών εξαναγκασμών.

10. Στήν επιλογή γιά τή σημερινή παρουσίαση καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τά 
έργα Στροφή καί Ή Στέρνα, σημεία στά όποια συναντώνται νομίζω —γιά τόν σύγ
χρονό μας άναγνώστη— οί μορφές τοϋ Γιώργου Σεφέρη καί τοϋ Γιώργου Άποστο- 
λίδη.

11. ’Αντιγράφοντας τά γράμματα έφερα λίγες, ελάχιστες, άλλαγές ώς προς 
τήν ορθογραφία καί τή στίξη, προσαρμόζοντάς τα ελαφρά στις δικές μας σημερι
νές συνήθειες.
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του, δεν είναι έτσι; 'Όταν συλλογίζομαι τήν ’Αθήνα, ένα άπο τά λίγα 
πράματα πού μέ πειράζουν είναι πού σέ άφηκα. Πόσο μου λείπεις νά ξέ
ρεις. Συμπλήρωνες ακριβώς δ,τι μου έλειπε, δέ μπορώ νά καθορίσω, μέ 
βοηθούσες στη ζωή. ’Άν είχαμε γνωριστεί πρωτύτερα, αν κτλ., αρχίζω 
νά λέω σαχλαμάρες. Προσπάθησα πάντα νά γνωρίσω τούς ανθρώπους, 
πάντα περισσότερο άπο δ,τι προσπάθησαν εκείνοι νά καταλάβουν, πόσο 
μοΰ έλειψε έ'νας φίλος νά τον πιστεύω. Είναι εύκολο νά τά λεν αυτά οί άρ- 
χάριοι, εκείνοι πού δεν ξέρουν πώς δσο μεγαλύτερος είναι κανείς τόσο ή 
άμφιβολία μεγαλύτερη και πώς ό ηρωισμός στο κάτω κάτω τής γραφής 
είναι ενα ώραίο παιχνίδι. Γενικεύω αδιόρθωτα. ’Επαγγελματική στρέβλω
ση. Ξέρεις ποιες ήταν οί καλύτερες στιγμές τής Στροφής; δύο. Ή πρώτη 
δταν σοΰ ’δωκα νά διαβάσεις τον Έρ. Λόγο, δταν τον τελείωσα. Στην 
κάμαρά μου. *Η δεύτερη. Το μεσημέρι εκείνο πού σοΰ τηλεφώνησα σέ άπο- 
καρδιωτικές στιγμές. Τότες πού μέ συμβούλευαν καί οί καλύτεροι φίλοι 
μου νά τήν τυπώσω sous le manteau σά νά ήταν πορνογράφημα...»12

«Κάποτε, κάποτε γράφω, καί τότε μοΰ λείπεις φριχτά. ’Άν μιλοΰσα 
σάν τούς αρχαίους, θά σέ ονόμαζα, ώ άγαπητή μου άκοή, δέν ξέρω άλλο 
φίλο νά μπιστευτώ ενα ποίημα φρεσκογραμμένο, γιά πρώτη φορά καί 
τότε είναι οί στιγμές τής χειρότερης αμφιβολίας».

"Ενα δεύτερο γράμμα τοΰ ποιητή, γραμμένο στις 10 ’Απριλίου 1932. 
Κρατώ τά άκόλουθα:

«Γιώργο,
’Έχω τύψεις πού σοΰ έγραψα τήν άλλη φορά γιά έχεμύθεια καί τά ρέστα. 
"Ο,τι γράφουμε καί δ,τι λέμε είναι πάντα μεταξύ μας, δέ μπορώ νά φαν
ταστώ τίποτε διαφορετικό, ούτε καμιά άπολύτως παρεξήγηση. Είναι πε
ρίεργο γιά ανθρώπινες σχέσεις καί κυρίως μεταξύ άνθρώπων πού βλέπουν 
μέ ψυχρό μάτι τις άνθρώπινες αδυναμίες. ’Αλλά άν άργώ άθλια νά δώσω 
τήν εμπιστοσύνη μου καί τήν άγάπη μου, δταν τή δώσω, δέν ξέρω νά κρα
τήσω τίποτε στά μετόπισθεν καί αυτό μοΰ είναι μεγάλη ευτυχία. Είσαι 
καί σύ τέτοιο σόι κι ας είναι ευλογημένος ό πλάστης».13

[...]

12. Γίνεται άμέσως φανερό, νομίζω, μέ τήν έναρξη τοΰ άποσπάσματος, πόσο 
φωτίζεται ό ιδιαίτερος σύνδεσμος τοΰ ποιητή μέ τόν Γ. Άποστολίδη. "Οσο γιά το 
θέμα της άπουσίας ώς κινήτρου γιά τήν άνάπτυξη της έπιστολογραφίας, μας φέρνει 
καλά προς τήν πλούσια μελέτη τοΰ ΓΙ. Μουλλα, Ό λόγος τής άπουσίας, Μ.Ι.Ε.Τ., 
1992.

13. ’Εδώ θά έπρεπε νά σημειωθεί δτι αύτήν τήν αλληλογραφία —τουλάχιστον 
στό προσωπικό της μέρος— ό Σεφέρης τήν έποχή πού τή γράφει επιθυμεί νά τήν κρα
τήσει μακριά άπο κάθε κίνδυνο δημοσίευσης (ένώ δέν έχει καθόλου ενδοιασμούς γιά
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«’Έχω τά δυό σου γράμματα μπροστά μου. ’Έχω γίνει, περίεργος 
άνθρωπος καί ξαφνίζομαι κάποτε μέ τον εαυτό μου. Θά επρεπε νά σου πώ 
πολλά κάποτε. ’Ή μάλλον θά σου δώσω μια μέρα νά διαβάσεις το ημερο
λόγιο πού κράτησα πάρα πολύ intime στην πιο κρίσιμη εποχή τής ζωής 
μου (1924-1927). Τώρα τ’ αφήνω, μέ ξέρεις άρκετά καλά. Πέρασαν 15 
μέρες άπύ τύ τελευταίο μου γράμμα. Βούτηξα βαθειά μέσα στον εαυτό 
μου καί πάτησα πέτρα. Ξαφνικά όλα μπήκαν σέ τάξη. Κάποτε μέ πιάνει 
μιά αφάνταστη στοργή νά βοηθήσω, νά συντρέξω. ’Έπειτα είμαι, πώς νά 
σου έξηγήσω, μαλακός καί δεκτικός σάν τύ χώμα πού πρόκειται νά σπεί
ρουν καί τόσο ταπεινός, ίσως γιά κείνους πού λένε: "À toi pour la vie” 
απάνθρωπος. Καταλαβαίνεις πώς υπάρχει μιά πολύ μεγάλη αγάπη μέσα 
στο χώμα, άλλα δέν ξέρει νά προτιμήσει τούτον ή εκείνο τύ σπόρο. Κά
ποτε ή ζωή ξεριζώνει καί είναι έ'νας πόνος. Καί ξανά γυρίζει ή άγάπη γιά 
ό,τι πιάσει καί ριζώσει. Πώς νά σοΰ έξηγήσω. Προσηλώθηκα πολύ στή 
ζωή μου. Σέ ειδικές ψυχές, ελάχιστες, μέ μιά επιμονή κινέζικη. Φαντά
ζομαι πώς αύτή ή προσήλωση δυνάμωσε, δυνάμωσε καί δέν κατάλαβε πιά 
πώς τύ αντικείμενο πού τή στήριζε πήγε άλλου ή χάθηκε, έ'μεινε ή προσή
λωση μέ όλα της τά στοιχεία ζωντανή, τή νιώθω τρομερά ζωντανή καί 
παρούσα. Θά ήθελα νά σοΰ πώ πολλά πάνω σ’ αύτύ τύ ζήτημα. ’Έχω φο
βηθεί τόσο πολύ μήπως τά χρόνια πού περνούν μέ σκληρύνουν καί μέ συμ
μαζέψουν στο καμπούκι μου, μέ κάνουν θησαυριστή. Προσπαθώ μέ αγω
νία πολλές φορές νά δώ μήν έ'παθα τίποτα τέτοιο, δέ βρίσκω κανένα κακό 
σύμπτωμα. ’Άν ήσουν εδώ θά μέ βοηθούσες γιατί φοβάμαι πρώτα άπ’ 
όλα τή συγκαταβατικότητα τού έαυτοΰ μας».14

Τύ τρίτο άπόσπασμα πού θά παραθέσουμε άπύ τά κείμενα τού Σε-

δ,τι άψορα στο λογοτεχνικό της μέρος. Αύτά ό Άποστολίδης μπορεί νά τά χρησιμο
ποιήσει όπως θέλει). ’Εντούτοις διαφαίνεται οτι άκόμα κι εδώ ή αύτολογοκρισία 
παίζει σημαντικό ρόλο: Ιτσι τά όνόματα των τρίτων, ο£ όποιοι άναψέρονται, σπανιό
τατα δίνονται ολόκληρα. Συνηθέστερη μέθοδος είναι τό ψευδώνυμο —πού χαρίζουν 
μέ κοινή συμφωνία οί δύο φίλοι— ένώ άλλη έναλλακτική λύση είναι τά άρχικά τοϋ 
ονόματος. ’Επίσης τά κείμενα ποτέ δέν φτάνουν σέ τέτοιο βάθος έκμυστηρεύσεων 
ιδιωτικού χαρακτήρα, ώστε νά εμποδίζεται ή δημοσίευση. Σχετικά μέ τό ηθικό θέμα 
πού τίθεται στόν επιμελητή της έκδοσης μιας άλληλογραφίας, βλ. τήν εισαγωγή τοϋ 
Κ. Γ. Κασίνη στήν ’Αλληλογραφία τοϋ Κωστή Παλαμά, ’Αθήνα 1975, τ. 1, σ. ια' 
κ.έ., καθώς τό χρήσιμο άρθρο τοϋ X. Λ. Καράογλου «Νεοελληνική επιστολογραφία», 
έφ. Τό Βήμα, 1 Αύγ. 1993, σ. Β4 26.

14. Ή ίδια αύτή εποχή περιγράψεται —ώς πρός τά χαρακτηριστικά τής εσω
τερικής ζωής— μέ άνάλογες εικόνες στις Μέρες Β', ιδίως στις σ. 70 κ.έ., 108 κ.έ., 
όπου μέ επιμονή επανέρχεται ή εικόνα τής πέτρας ή τοϋ βράχου στή μέση τής θάλασ
σας. Στόν ίδιο τόμο, σ. 26 κ.έ., βρίσκουμε έπίσης μιά διαφορετική άπεικόνιση τοϋ
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φέρη, προέρχεται άπύ επιστολή πού έ'χει ήμερομηνία «Λαμπρή 1932».
«"Οταν ήρθα εδώ, είχα ένα καθορισμένο σχέδιο νά εργαστώ γιά τή 

νέα συλλογή ποιημάτων πού θ’ άκολουθοϋσε τή Στροφή. "Αρχισα νά δου
λεύω. Μέ αρκετή επιμονή. Πιστεύω αρκετά λίγο στήν έμπνευση καί βρί
σκω αρκετή αλήθεια στή boutade του Flaubert δτι "ή έμπνευση συνί- 
σταται στο νά κάθεσαι τήν ’ίδια ώρα κάθε μέρα μπροστά στο χαρτί σου”. 
’Αλλά τά πράγματα, το φαντάζεσαι, δεν είναι τόσο απλά σέ ζητήματα 
οπού διακυβεύεται ολόκληρος ό άνθρωπος. 'Τπάρχουν τά άστάθμητα πού 
είναι αρκετά μυστηριώδη καί πού θά τά έλεγα, ακαθόριστα, κυοφορία,τό
νο ή μάλλον συντονισμό μ’ εκείνο πού σχεδιάζει ό νους. Τέλος πάντων οί 
δροι δεν έχουν σημασία άφοϋ μιλάμε γιά σημεία άκαθόριστα. "Αρχισα λοι
πόν νά έπιμένίο καί έγραψα αρκετούς στίχους. Το μόνο πού βγήκε νά στέ
κεται είναι ή Στέρνα πού σου έστειλα (’ίσως τή δημοσιέψω μόνη το φθινό
πωρο, γράψε μου τή γνώμη σου). Δεν ξέρω αν είναι πολύ συγκινητική ή 
καλό ποίημα άπλά καί γενικά. Εκείνο πού δέ μ’ ενοχλεί υπερβολικά σ’ 
αύτή είναι ή συνέχεια τόνου, όπως τή βλέπω τώρα, πού είναι βασικό γιά 
μένα. (Γράψε μου τή γνώμη σου καί μήν έπηρεαστεϊς διόλου άπ’ αυτά πού 
σου λέω). Οί άλλοι στίχοι ήταν άποτυχία».

Στο τελευταίο αύτύ γράμμα ό Γιώργος Άποστολίδης άπαντά άπύ 
τήν ’Αθήνα, στίς 3 Μαΐου 1932.

«’Αγαπητέ μου Γιώργο
’Άν έκανα τόσες μέρες νά σου γράψω γιά τή ΣΤΕΡΝΑ μήν το πάρεις 

γιά σημάδι μή άμεσης άποδοχής. Είναι το άντίθετο. Δέ θέλησα νά γράψω 
υπό τήν επήρεια του αμέσου, του σωματικού σχεδόν ένθουσιασμοΰ, μήπως 
καί δεν μπορέσω νά σοΰ γράψω έτσι ένα avis αντικειμενικά motivé.

Σου είχα πει καί άλλοτε πώς ή άναλυτική κριτική δέ συμβιβάζεται 
μέ τήν πλήρη άποδοχή (δπως ούτε καί μέ τήν τελεία άποστροφή). 'Η κρι
τική αύτή δέν είναι παρά ενα τίναγμα τών κόκκων πού έμειναν μέσα στή 
δουλεμένη πάστα. Καί στο στόμα μου έλειωσε δλος ό πλούσιος καί δου
λεμένος χυμός τού τραγουδιού χωρίς ν’ άφίσει κατακάθι. Γιατί ν’ αναλύ
σεις ένα πράγμα πού λειώνει απολαυστικά; Έν πάση περιπτώσει: Το ποί
ημα άρτιο καί ώραϊο ώριμασμένο καί σιτεμένο, μέ κανένα κόψιμο στήν 
εσωτερική résonance, σοΰ ρίχνει τον ήχο της ευθύς μέ τήν πρώτη άττά- 
κα. "Έδώ στο χώμα ρίζωσε μιά στέρνα” καί κρατά μέ απόλυτη συνέχεια 
ώς τον τελευταίο στίχο. Fleuve sans coupure. Τρανή απόδειξη πώς δέν 
υπάρχει παραγέμισμα, υπάρχει μέν παντού δουλειά, άλλά πουθενά στιχο-

ψυχολογικοϋ χαρακτηριστικού τής «προσήλωσης». Ή παράλληλη ανάγνωση τών 
κειμένων μαρτυρεί πόσο είναι συμπληρωματικά.



πλοκία. Τούρα είναι αλήθεια πώς ή δουλειά φαίνεται, ή βαρειά ή επίμονη 
δουλειά μάλιστα. Άλλ’ αυτό δεν άφαιρεΐ τίποτα σ’ αύτής τής ποιότητας 
την ποίηση. Είναι ή προσεκτική καί επίπονη décoration πού πρέπει τόσο 
πιο προσεκτική καί επίπονη νά είναι όσο πιο σκληρό καί πολύτιμο είναι 
το υλικό πού δουλεύεται. Ή décoration αύτή άλλως τε σκοπό ακριβώς 
έχει (πάλι τό λέει ό Alain) νά δείξει τό πάχος καί την ποιότητα του υλι
κού, όπως τά σκαλίσματα του ξύλου καί του μαρμάρου. Καί τά όρναμέν- 
τα σου είναι όλα τέτοια, όλα σκαλισμένα επάνω στό υλικό, καμιά προ
σθήκη άπό γύψο καί πάστα. Καί αύτό φτάνει.»

’Αναγνώσεις σάν τίς προηγούμενες, αναγκαστικά αποσπασματικές, είναι 
περίπου επικίνδυνες. ’Αλλά ελπίζω πώς μέ όσα ακούσατε ώς εδώ μπορείτε 
νά διακρίνετε τήν ύφη καί τήν ιδιαιτερότητα τής αλληλογραφίας. Νά υπεν
θυμίσουμε ότι ώς τώρα γνωρίζουμε κυρίως άλληλογραφίες του Σεφέρη μέ 
λογοτέχνες, λογίους ή καλλιτέχνες.15 16 ’Εξαίρεση στόν κανόνα αποτελούσε 
ή άλληλογραφία μέ τή Μαρώ.18 Σ’ αυτόν τόν χώρο τής καθαρά προσω
πικής αλληλογραφίας έρχεται νά ένταχθεΐ φυσιολογικά καί τό σώμα στό 
όποιο άναφερόμαστε.

Θά ήθελα, σ’ ένα σύντομο σχόλιο, νά τονίσω πρώτα εκείνο τό «ώ 
αγαπητή μου ακοή»: ή σημασία τής λογοτεχνίας είναι καθοριστική γιά 
τόν Σεφέρη, άκόμα καί μέσα στις πιό στενές ανθρώπινες σχέσεις του. Θά 
έλεγε κανείς πώς ή λογοτεχνία στέκεται πάνω καί πριν άπ’ όλα. Δέν είναι 
όμως κάτι τό άφηρημένο, είναι πνεύμα άλλά καί σωματική αίσθηση, πνεύ
μα πού βιώνεται μέ τρόπο σωματικό. Είναι φανερό, άπό τήν απάντησή 
του σχετικά μέ τή Στέρνα, πώς ό Άποστολίδης συμμερίζεται άπολύτως, 
καί μάλιστα μέ τρόπο ένεργό, τά ίδια βιώματα, μολονότι έκεϊνος δέν γρά
φει λογοτεχνία. ’Εννοώ μεταξύ άλλων ότι εμπλέκεται ενεργά στή λογοτε
χνική προσπάθεια τού Σεφέρη, θεωρώντας την ώς κάτι άμεσα δικό του, 
ταυτόχρονα όμως καί ώς άπόκτημα μελλοντικό τού συλλογικού σώματος.17

506___________________________________ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΊΌΓΙΑΝΝΗ

15. Γιά ν’ άναφέρουμε μόνο τά ονόματα των άλληλογράφων: Γ. Θεοτοκας, Γ. 
Ιίατσίμπαλης, Α. Καραντώνης, Τ. Μαλάνος, Ζ. Λορεντζάτος, Άδ. Διαμαντής.

16. ’Ίσως σ’ αυτήν τήν εξαίρεση θά έπρεπε νά εντάξουμε καί τά άποσπάσματα 
των έπιστολών Σεφέρη πού δημοσίευσε ή ’Ιωάννα Τσάτσου στό βιβλίο της Ό άδελ- 
φός μου Γ. Σεφέρης, Εστία 1973.

17. Εξετάζοντας άπό αύτήν τήν σκοπιά τήν άλληλογραφία Σεφέρη-’Αποστολίδη
θά μπορούσαμε νά τήν κατατάξουμε στήν κατηγορία εκείνη των άλληλογραφιών στις 
όποιες, σύμφωνα μέ τον Κ. Θ. Δημαρα, «ό λογοτεχνικός στοχασμός θά έχει πάν
τως τήν κεντρική θέση», εισαγωγή στή Νεοελληνική ’Επιστολογραφία, Βασική Βι
βλιοθήκη, ’Αθήνα 1955, σ. η'-θ'.
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Μιά δεύτερη παρατήρηση θά αφορούσε στην ανάλυση τού βαθύτερου 
εαυτού, την οποία επιχειρεί ό Σεφέρης γράφοντας στον Άποστολίδη. 
Πολλά καινούρια στοιχεία έρχονται στο φως. Περιγράφονται δυνάμεις 
πού συνθέτουν την προσωπικότητα τού ποιητή. 'Ορισμένες άπό αυτές 
μπορούσε ως τώρα ό μελετητής νά τίς διακρίνει ώς σταθερές διαμέσου 
τού έ'ργου καί των ήμερολογιακών σημειώσεων. Αλλά, χάρη σ’ αυτήν τήν 
άλληλογραφία, διαπιστώνουμε σέ ποιο βαθμό ό ίδιος τίς έγνώριζε, μέ 
πόση διορατικότητα τίς άνίχνευε καί μέ ποιους τρόπους τίς χειριζόταν, 
τήν προσπάθειά του δηλαδή νά τίς ελέγξει ή νά τίς εντάξει στή δημιουργία. 
Για παράδειγμα άναφέρομαι σέ δυνάμεις όπως τήν δεκτικότητα (πού στο 
έπακρό της μπορεί νά φανεί ώς παθητικότητα) ή οποία συνδυάζεται δμως 
μέ τήν άγάπη γιά δ,τι είναι ζωντανό, καθώς καί τήν επιμονή ή τήν προ
σήλωση, τίς όποιες εικονογραφεί νομίζω πολύ ώραΐα ένα άπο τά άπο- 
σπάσματα πού παρατέθηκαν.18

Στο επίπεδο τής καθαρά λογοτεχνικής γραφής, ή άλληλογραφία πα
ρέχει στιχουργήματα, προσχέδια ποιημάτων, μεταφράσεις κ.ά. πού δέν 
μάς είναι ώς τώρα γνωστά, άποτελοΰν δηλαδή ύλικό χρήσιμο γιά δσους 
ερευνούν τή γένεση τής δλης ποιητικής τού Σεφέρη, καθώς καί τήν ολο
κλήρωση, μέσα άπο πολλαπλά στάδια επεξεργασίας, των συγκεκριμένων 
έργων.19

Άς έλθουμε δμως καί πάλι στον Άποστολίδη. Ή εμπιστοσύνη τήν 
οποία αισθάνεται ό ποιητής ώς προς τήν φιλία τού Γ. Άποστολίδη τού 
επιτρέπει νά πλησιάσει μέ κριτικό μάτι δχι μόνο τίς δυσκολίες πού ενέ
χονται στήν προσωπικότητά του (αύτό τό κάνει μέ σχετική εύχέρεια) άλλά 
καί τίς φτωχές ή μίζερες πλευρές της. Τό πώς καί κατά πόσον καταφέρνει 
νά τίς υπερκεράσει ή πώς τίς υποτάσσει στή δημιουργική δύναμη είναι 
ένα θέμα πού θά ξεκινούσε ώραΐα άπό τήν άλληλογραφία αύτή, άλλά μας 
οδηγεί σέ άλλους δρόμους πολύ πιό μακρινούς.

Προσωπική ζωή, βαθύτερος εαυτός, λογοτεχνική δημιουργία, καλ
λιτεχνική βίωση τού περιβάλλοντος κόσμου, σχέση μέ τήν Ελλάδα πού

18. Μιά προσέγγιση καί παρουσίαση των ιδίων αύτών δυνάμεων είχα επιχει
ρήσει στήν διδακτορική μου διατριβή G. Séféris et son journal (δακτυλόγραφο), 
Παρίσι 1983.

19. Ώς προς το σημείο αύτό, ό άναγνώστης της αλληλογραφίας έχει τήν δυνα
τότητα νά άντιληφθεΐ πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει —στή σεφερική δημιουργία— ή 
βούληση νά αρτιωθεί ένα σαφώς δομημένο έργο. "Ολα δσα ό ποιητής δέν καταφέρνει 
νά εντάξει στήν άρμονία ένος ορισμένου ποιήματος μένουν οριστικά έξω άπό τό δημο
σιευμένο σώμα: τά άποσπάσματα, ακόμα κι αν έχουν υψηλή λογοτεχνική άξια, απορ
ρίπτονται.
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έ'χει γίνει έσωτερικό όραμα, θά ήταν ορισμένα άπό τα γενικά θέματα πού 
φαίνονται άμεσα στα άνέκδοτα αυτά γράμματα των χρόνων 1931-1934.20 
'Η παράλληλη ανάγνωσή τους μέ τίς Μέρες Β\ δηλαδή μέ το προσωπικό 
ήμερολόγιο τής ίδιας εποχής, δείχνει πόσο το κείμενο του ημερολογίου 
-—μολονότι επεξεργασμένο— εχει μείνει κοντά στον αρχικό αύτοβιογρα- 
φικό λόγο. Καί πάλι δμως αύτά μάς φέρνουν σέ πιο μακρινούς δρόμους.

Θέλω νά κλείσω τή σύντομη αυτή παρουσίαση έπιστρέφοντας στη ρίζα πού 
την έγέννησε: τή μνήμη τοϋ Κωνσταντίνου Δημαρά, στον όποιον είναι αφιε
ρωμένη, δπως καί ολόκληρο το συνέδριο. "Οταν τον γνώρισα, το 1976, σέ 
αύτύ εδώ το κέντρο ερευνών, αντιμετώπισε μέ δυσπιστία την άγάπη μου για 
τον Σεφέρη καί το θέμα διατριβής πού προσπάθησα νά έπιβάλω. ’Αντιμετώ
πιζε μέ δυσπιστία, δλοι το ξέρουμε, τα περίπου σύγχρονα θέματα πούπρό- 
τειναν οί φοιτητές του, έπειδή θεωρούσε δτι ή μικρή χρονική τους άπόσταση 
δέν έπιτρέπει νά τα δούμε αντικειμενικά. Γιά κείνον άλλωστε, πού ήταν 
άνθρωπος τής ίδιας γενιάς μέ τον Σεφέρη, ή άπόσταση πιθανόν νά φαινό
ταν ακόμη μικρότερη. "Ομως δέχτηκε το θέμα καί μαζί μ’ αύτύ δέχτηκε 
την άγάπη πού είχα γιά τον ποιητή. ’Αλλά στή μακρά διάρκεια τής έκ- 
πόνησης τής διατριβής προσπάθησε νά μοΰ μάθει πώς, διασώζοντας την 
αρχική αύτή δύναμη, νά προχωρώ μέ κριτικό μάτι, σπάζοντας το άγαλμα 
πού δημιουργεϊται γύρω άπό τον επιτυχημένο λογοτέχνη, ώς δτου νά ξα- 
ναβρώ άπό κάτω τον ζωντανό άνθρωπο μέ τίς άντιφάσεις του. Προσπά
θησε νά μοΰ διδάξει τον σεβασμό προς την πραγματικότητα τής ζωής, κα
θώς καί την ταπεινή καί επίπονη εργασία πού χρειάζεται γιά νά διακρίνει 
κανείς την πραγματικότητα αύτή παραμερίζοντας τά έτοιμα σχήματα.

Μέ μεγάλη προσοχή ό ίδιος κρατήθηκε μακριά άπό τίς παρατηρήσεις 
καί τά συμπεράσματα, αφήνοντας νά διαμορφώσω τή δική μου εικόνα. 
Τήν εποχή πού προσπαθούσα νά δώ μέ τά μάτια μου δέ θέλησε νά παρεμ

20. Θά μπορούσαμε επίσης νά παρακολουθήσουμε καλά τίς σχέσεις τοϋ ποιητή 
μέ τούς κύκλους τής αθηναϊκής διανόησης καί τέχνης. Γιά μιά ακόμα φορά, καί έδώ, οί 
θέσεις του, ή μάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις ή άντίθεσή του, εκφράζεται μέ 
μένος άλλά καί κάποιο χιούμορ. 'Ικανοποιητικό παράδειγμα γιά τήν οξυδέρκεια της 
ματιάς μάς δίνουν οί κρίσεις του γιά το βιβλίο τοϋ Α. Καραντώνη ('Ο ποιητής Γ. 
Σεφέρης, 1931), καταγραμμένες στις 28 Δεκ. 1931: «Γράψε μου άκόμη τί εντύπωση 
σοΰ έ'κανε τό βιβλίο τοϋ Καραντώνη (όλα αύτά χωρίς νά βιαστείς, άμα έχεις κέφι)· 
εγώ μπόρεσα νά ξεχωρίσω λίγα πράματα, υποθέτω, μέσα άπό το βούισμα τοϋ έπαί- 
νου. Κάποια αφέλεια στά ερωτικά ζητήματα, κάποια μονοκόμματη άδεξιότητα στο 
χειρισμό τοϋ θέματος καί μπλέξιμο μέ θεοποιημένους δρους δπως, μεταφυσική, φι
λοσοφία, προσωπικότητα τοϋ συγγραφέα».
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βάλει δικές του εμπειρίες ή εκτιμήσεις ώς προς τον Σεφέρη καί την ποίη
σή του. ’Έθετε μόνο ερωτήματα. ’Αρκετά χρόνια μετά το τέλος τής εργα
σίας εκείνης, όταν είχα πιά κερδίσει την απαραίτητη απόσταση, έξέφρασε 
άπόψεις για την ποίηση καί την προσωπικότητα του Σεφέρη.

Πιστεύω πώς ήταν υπόδειγμα δημοκρατικού ανθρώπου καί υπόδειγ
μα δασκάλου, γιατί μάς μάθαινε πώς νά ωριμάζουμε άκολουθώντας τούς 
δρόμους έκείνους πού έδινε ό εαυτός μας, μάς έδειχνε πώς νά σεβόμαστε 
καί νά αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα, μέ την ϊδια καί μόνο τη στά
ση του απέναντι μας.
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Φιλολογικά ψευδώνυμοι
Μέθοδοί προσέγγισης καί προβλήματα «ανίχνευσης, 

ταύτισης καί άποκατάστασης

Η ανακοίνωση αυτή σχετίζεται μέ το ζωηρό ενδιαφέρον του Κ. Θ. Δημα
ρά για το θέμα των ψευδωνύμων, ενδιαφέρον το όποιο διατύπωσε μέ στο
χαστικές σκέψεις του σέ τρεις επιφυλλίδες στήν έφ. Το Βήμα στις 20 καί 
27 Φεβρουάριου 1970, μέ την ευκαιρία τής κυκλοφόρησης τής πρώτης έκ
δοσης τοΰ βιβλίου μου Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα (1969) καί 
στις 17 ’Ιουνίου 1977, πού έπανήλθε συγκεφαλαιώνοντας τις παλαιότε- 
ρες απόψεις του καί προβαίνοντας σέ θετικές προτάσεις κυρίως σέ θέματα 
μεθόδων συλλογής ψευδωνύμων. Χωρίς συγκεκριμένη έμπειρία, ήταν ση
μαντικό πώς οί απόψεις του απείχαν άπό τις άοριστίες πού έπισημαίνονται 
άπό τούς άπειρους ή καί τούς πρωτόπειρους, οί όποιοι θεωρητικολογούν 
χωρίς την προστασία τής πείρας, καί βρίσκονταν πολύ κοντά στις περι
ορισμένες άκόμη τότε δικές μου διαπιστώσεις. Μέ τον χρόνο οί έμπειρίες 
έγιναν περισσότερες, δέν απομακρύνθηκα άπό την τακτική καί τήν στρα
τηγική των μεθόδων μου καί ή σύγκλιση τής πρακτικής έκ μέρους μου 
προς τις θέσεις Δημαρά έγινε πιο στενή. ’Έχω σταχυολογήσει άπό εκεί
νες τις έπιφυλλίδες μερικά άξιομνημόνευτα αποσπάσματα τά όποια θά 
εντάξω σέ δσα πρόκειται νά ανακοινώσω προκειμένου νά ταυτίσω τις θέ
σεις Δημαρά μέ τις έμπειρίες μιας πολυετούς δοκιμής καί δοκιμασίας 
καί μέ τήν έλπίδα νά χρησιμεύσουν ή έστω νά τεθούν ύπόψη οποίου ήθε
λε νά συνεχίσει.

Τά φιλολογικά ψευδώνυμα αποτελούν ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στά 
φιλολογικά μας πράγματα το όποιο προσφέρεται καί γιά αύτοτελεϊς με
λέτες, ανεξάρτητα άπό τήν συνάρτησή του μέ τις φιλολογικές. Ή ιστο
ρική διαδρομή τοΰ κεφαλαίου αυτού αρχίζει μέ το πρώτο ίσως ψευδώνυμο 
πού μάς παραδόθηκε —καί το όποιο δέν χρειάστηκε νά περάσει άπό κα- 
νενός τήν ερευνητική διάθεση γιά νά ανακαλύψει τον χρήστη του. 'Ως «Οΰ- 
τις» προσπαθεί νά κρυφτεί ό Όδυσσέας. (Ψευδώνυμο τής κατηγορίας 
των σκόπιμων γιά άπόκρυψη λόγω έκτάκτων αναγκών καί διαφυγής άπό 
αντίξοες συνθήκες καί περιστάσεις...). Καί βρισκόμαστε άκόμη πολύ μα-
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κριά άπο τήν ιστορική εποχή ή οποία θά μας κληροδοτήσει το πρώτο γνή
σιο ψευδώνυμο: «Θεμιστογένης ό Συρακόσιος», μέ το όποιο ό Ξενοφών 
θά υπογράψει τήν «Κύρου ’Ανάβαση», έγκαινιάζοντας ταυτόχρονα καί 
τήν κατηγορία τών για πολιτικούς λόγους χρησιμοποιουμένων ψευδωνύ
μων. Έκτος δμως άπο τήν ιστορική διαδρομή τών ψευδωνύμων, άλλες 
πτυχές τους, όπως ή κοινωνική τους πλευρά καί ή αισθητική τους, απο
τελούν ένα γοητευτικό πεδίο μελέτης καί εξέτασης. Θά περιοριστώ στά 
ζητήματα πού ορίζονται στον τίτλο τής ομιλίας μου.

'Ο Κ. Θ. Δημαράς ορίζει: «Για νά μπορούμε νά συνεννοηθοΰμε, οί 
φιλόλογοι μεταξύ μας, οι φιλόλογοι καί οί άναγνώστες μεταξύ τους, πρέ
πει νά αποφασίσουμε δτι το ψευδώνυμο, αυτό πού μάς απασχολεί, είναι 
πρόσφατο είδος: ας πούμε άπο τον Διαφωτισμό καί πέρα». Καί παρακάτω, 
στήν ’ίδια επιφυλλίδα, προσδιορίζει το φαινόμενο: «Το ψευδώνυμο είναι 
ένα φαινόμενο κοινωνικό, σχετικά πρόσφατο, τού οποίου ή άκμή —μιλούμε 
πάντοτε γιά τήν Ελλάδα— βρίσκεται γύρω στά μέσα τού περασμένου 
αιώνα: ΰστερα γίνεται μορφή κομψογραφίας, τήν οποία πολλαπλασιάζει 
ή επαγγελματική ανάγκη της πολυγραφίας, δταν ένας καί μόνος άνθρωπος 
άναγκάζεται νά γράφει ταυτόχρονα σέ πολλά φύλλα ή καί σέ ένα μόνο». 
’Αναφέρει άκόμη καί τήν «περίπτωση τών γραφόντων δημοσίων υπαλ
λήλων καί μάλιστα άξιωματικών», καί τίς «γιά ειδικούς λόγους στά χρό
νια μας [τών δημοσιευόντων, οί όποιοι:] άπέβλεπαν στήν κρυπτωνυμία». 
Θά παραλείψω πληθώρα άκόμη λόγων γιά νά συνεχίσω έξετάζοντας το 
τεχνικό μέρος, τήν μεθόδευση τών ερευνών προκειμένου μιά επιχείρηση 
άναζήτησης νά άποβεϊ κερδοφόρα. Ό Κ. Θ. Δημαράς λέει: «Μάς χρειά
ζεται μία μεγάλη άπογραφή ψευδωνύμων, ιδίως έκείνων δσα απαντούν 
στον περασμένο αιώνα καί ΐσως καί στον δικό μας, καί κατόπιν νά γίνει 
ή φιλολογική έρευνα γιά τίς ταυτίσεις. ’Αλλιώς, κάθε φορά θά αυτοσχεδιά
ζουμε, μέ πολύ κόπο καί λίγο άποτέλεσμα».

Πώς μπορεί νά γίνει μία άπογραφή ψευδωνύμων; Πώς αναγνωρί
ζονται τά ψευδώνυμα; Πώς διακρίνονται τά ονόματα άπο τά ψευδώνυμα; 
Ή πρακτική δεν συντάσσεται πολύ μέ τήν μεθόδευση πού προτείνει ή δ- 
πως τήν εννοεί ό Δημαράς. Ή συναγωγή ψευδωνύμων —πιθανών ψευδω
νύμων— δέν όδηγεϊ στήν αποκάλυψη τών ονομάτων τών κατόχων τους 
κατευθείαν καί μέ άσφάλεια. 'Η προσέγγιση Δημαρά καθορίζεται πιο 
ευδιάκριτα στήν συνέχεια: «... θά ακολουθήσει ό άλλος κύκλος ενεργειών: 
δταν θά μείνει ένα κατάλοιπο ψευδωνύμων άταύτιστων. ’Εκεί θά αρχίσει 
μία βραδεία εργασία, ή όποια χωρίς αμφιβολία θά γίνεται άπο πολλούς, 
ειδικευμένους, τον καθένα στά θέματα πού ταιριάζουν σέ κάθε ψευδώνυμο.
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Εκείνη καί θά αργήσει, καί βεβαίως, θά άφήσει κατάλοιπα άνερμήνευ- 
τα». Όμιλε! σαφώς γιά μια φιλολογική τακτική συμβατικού τύπου καί 
βεβαίως επιστημονική ή οποία θά ακολουθήσει. ’Αλλά τί θά έχειπροηγη- 
θεϊ;

Προτείνω τον τρόπο μέ τον όποιο εργάστηκα εγώ —καί γιατί δεν 
γνωρίζω άλλον— καί γνωρίζοντας πώς ξένες ανάλογες έργασίες έχουν γί
νει μέ τον ’ίδιο τρόπο. ’Αποκλείστηκε έκ των πραγμάτων μία επισφαλής 
άγρα καί καταγραφή πιθανών ψευδωνύμων. Κατέφυγα στήν καταγραφή 
άπό πηγές οπού γινόταν άναφορά καί του ονόματος χρήστη καί τού ψευ
δωνύμου του, ή πολλών ψευδωνύμων του. Σπεύδω νά σημειώσω πώς πη
γές άπόλυτης έγκυρότητας, χωρίς τήν άνάγκη έπιβεβαιώσεων καί δια
σταυρώσεων προς κάθε δυνατή κατεύθυνση καί μέ τήν αμφιβολία πάντοτε 
νά εμφωλεύει κάθε φορά, δέν συναντήθηκαν τόσες ώστε νά διευκολύνουν 
τήν αναζήτηση ή νά τήν ενθαρρύνουν τουλάχιστον. Οί πηγές πληροφό
ρησης είναι γραπτές καί προφορικές. Γραπτές, οί πληροφορίες τών γραμ
ματολογιών οί ευρισκόμενες στά ποικίλα πληροφοριακά έ'ργα, οί βιογρα
φίες, οί βιβλιογραφίες καί οί σποραδικές άναφορές σέ έφήμερα έντυπα. 
Τά τελευταία αυτά άποδεικνύονται περισσότερο έγκυρα άπό άλλες γρα
πτές πηγές, κατά τεκμήριο άξιόπιστες, άφοϋ ελεγχθεί καί αυτών ή άξιο- 
πιστία. Οί διαδοχικές άναφορές γιά το ΐδιο δνομα-ψευδώνυμο δέν άποτε- 
λοϋν έπιβεβαίωση τής άκριβείας άμφοτέρων: μπορεί αύτό νά σημαίνει 
συνεχή μετάγγιση τής πληροφορίας χωρίς ένδιάμεση άπόπειρα επαλή
θευσης. Γνωρίζουμε καλά πόσα λάθη μεταφέρονται μέ τον τρόπο αύτό μέ 
άποτέλεσμα ή συνεχής έπανάληψη νά δημιουργεί απόδειξη ακριβούς πλη
ροφορίας, μιά αποδοχή συχνά άποδεικνυόμενη λανθασμένη. Ώς προς τίς 
προφορικές πηγές, καί έννοώ τίς προσωπικές πληροφορήσεις τών ίδιων 
χρηστών γιά ψευδώνυμά τους καί γιά ψευδώνυμα τρίτων τών όποιων έ
χουν «προσωπική» γνώση, τολμώ νά καταθέσω πώς καί αύτές σέ ένα πο
σοστό παρουσιάζονται ώς μή άλάνθαστες. Πιστοποιούνται ψευδώνυμα τά 
όποια δέν επιβεβαιώνουν οί χρήστες τους, παρά έπειτα άπό τήν επίδειξη 
άδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων χωρίς αύτό νά παραπέμπει σέ προ
σπάθεια απόκρυψης ή άποποίησης. "Ομως ή μέθοδος αύτή είναι γενικά 
θετική. 'Υποθέτω πώς όταν ό Δημαράς όμιλε! γιά μιά επιχείρηση άπο- 
καθάρισης εννοεί προφανώς άποκαθάριση υλικού τό όποιο άποτελεΐται 
άπό ψευδώνυμα μέ τά αντίστοιχα ονόματα τών χρηστών καί οχι μία έσο- 
δεία πιθανών ψευδωνύμων άπό τήν όποια θά έκκινήσει ή αναζήτηση τών 
αντίστοιχων ονομάτων καί ή ταύτισή τους μέ τά πρώτα. Γνωρίζω πώς ή 
μέθοδος πού έκθέτω δέν είναι έπιστημονική, τουλάχιστον στήν άρχική
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της φάση. Καί δσο χαλά το γνωρίζω, τόσο καί περισσότερο πείθομαι πώς 
αυτή ή έμπειρική μέθοδος είναι ή μόνη άποτελεσματική μέ μειωμένο πο
σοστό λαθών καί μη αληθών πληροφορήσεων, μέ τον δρο δτι θά συνοδεύε- 
εται πάντοτε άπό σχολαστικές έπιστημονικοΰ τύπου διακριβώσεις. 'Ο 
Κ. Θ. Δημαράς εύλογεΐ τήν συνδυασμένη αύτή μέθοδο: «’Ολίγος έμπειρι- 
σμός δέν βλάπτει: θά γίνει ή συναγωγή του υλικού, θά συγκεντρώσουμε 
δσα μπορούμε περισσότερα ψευδώνυμα, θά έχουμε ύπόψη μας δτι, δπως 
θά λείψουν πολλά στήν πρώτη άπογραφή, έτσι θά άποδειχθεΐ δτι άλλα 
έμπήκαν καταχρηστικά, είτε έξω άπό τον κανόνα, είτε άπό σφαλερή έ- 
φαρμογή του. "Σύν-πλήν”, τα λάθη καί οί παραλείψεις, μένει ένας τερά
στιος χώρος χρησίμων ειδήσεων, ό μόνος πού θά ρυθμίσει τήν κρίση μας». 
Καί ό Δημαράς χωρίς νά έχει ασχοληθεί υπολόγιζε σωστά τίς δυσκολίες 
κάθε επιχείρησης συναγωγής ψευδωνύμων. 'Η άποψή του αύτή μπορεί νά 
θεωρηθεί ώς βάση κάθε έξόρμησης, καί εμπειρικής καί μιας δεύτερης ορ
γανωμένης επιστημονικής ή οποία θά κατοχυρώνει τήν έγκυρότητα τής 
πρώτης.

’Έκλεινε ό Δημαράς τήν έπιφυλλίδα του εκείνη προσθέτοντας τά εξής 
άξιοπρόσεκτα τά όποια συνιστοΰν θεμελιώδεις βάσεις τακτικής γιά κάθε 
άποστολή: «... μπαίνουμε στήν δυνατότητα τών βελτιώσεων, ή όποια εί
ναι ή ουσία τών συναγωγών του τύπου αυτού. 'Η ροπή προς τήν τελειό
τητα είναι ωραία, είναι μάλιστα καί άποτελεσματική, όταν δέν έξικνείται 
σέ βαθμό πού νά προκαλεϊ ανάσχεση του δημιουργικού παλμού. Σέ τέ
τοιες, τουλάχιστον δουλειές, ό μόνος τρόπος νά φθάνουμε σέ κάποια, σχε
τική, άς τήν πούμε τελειότητα, είναι, ακριβώς, νά μήν αρχίζουμε μέ άπαι- 
τήσεις υπερβολικές: σμικρόν επί σμικρώ, άρκεϊ δταν γίνεται μέ επιμονή». 
'Η επιμονή —τήν είχα έκλάβει τότε καί ώς σύσταση— έχει άποφέρει ώς 
τώρα ένα μεγάλο αριθμό άξιόπιστων ευρημάτων μετά άπό πολλές άπο- 
καθαρίσεις, διορθώσεις, αποκαταστάσεις. Έχουν δημοσιευτεί καί άλλες 
έν τώ μεταξύ περιορισμένης έκτασης, τοπικού ή ειδικού ενδιαφέροντος 
συναγωγές, σέ προσωπική κι αύτές βάση, ώς καί κάποια δημοσιεύματα 
περί ψευδωνύμων, άλλα δέν προγραμματίστηκε άκόμη καμιά οργανωμένη 
έρευνα. Συνολικά οί δικές μου έρευνες έχουν άποφέρει 3508 ψευδώνυμα 
1996 συγγραφέων. Άπό αυτά, τά 3065 ψευδώνυμα καί τά 1789 ονόμα
τα περιλαμβάνονται στήν 2η έκδοση τής συλλογής πού άνασυντάχθηκε, 
άναμορφώθηκε καί τεκμηριώθηκε σέ νέες βάσεις, καί τά υπόλοιπα στίς 
δύο σειρές προσθηκών στό περιοδικό Τεύχη τον Ε.Λ.Ι.Α., άρ. 1 (1986) 
καί στό υπό έκδοση άρ. 3 (1994).

Θά άπαριθμήσω μιά σειρά ειδικών προβλημάτων τά όποια άντιμε-
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τωπίζει ό μοναχικός θηρευτής ψευδωνύμων. Πρόκειται για προβλήματα- 
παγίδες τά όποια πολιορκούν κάθε βήμα του. Πολλά απορρέουν άπό την 
έλλειψη τής αίσθησης τής άκριβολογίας καί τής ομοιόμορφης άναγραφής 
των. Άναφέρομαι στην ποικιλία των μορφών μέ την όποια έμφανίζονται 
στα δημοσιεύματα ειδικών καί τήν ελαφρότητα μέ τήν όποια αντιγράφον
ται λανθασμένες πληροφορίες μέ τις όποιες καί διαιωνίζονται μέ κίνδυνο 
ή επανάληψη νά δημιουργεί τήν πεποίθηση του όρθοΰ, δσο κανείς δέν δια
νοείται νά δοκιμάσει τήν έπαλήθευση καί νά διακόψει τήν ροή του λάθους 
στο διηνεκές. ’Ακόμη, ή άπουσία ή ή μή σταθεροποίηση τών άκριβών 
χρονολογιών γεννήσεως καί θανάτου δημιουργούν προβλήματα ταύτισης 
τών ονομάτων, ιδιαίτερα δταν ή συσσώρευση οδηγεί σέ συνωνυμίες.

”Ας πλησιάσουμε μερικά άπο τά κυριότερα προβλήματα τά όποια 
παρατηρούνται καί τά όποια βρίσκονται συνεχώς σέ ένέργεια:

—'Η πρόοδος τής συλλεκτικής έργασίας μέ τήν αύξηση ονομάτων καί 
ψευδωνύμων, δημιουργεί προβλήματα απόδοσης τών ψευδωνύμων 
στά σωστά πρόσωπα. Οί συνωνυμίες τών προσώπων, δυσχεραίνουν 
τήν ταύτιση μέ αύτά τών ψευδωνύμων, ειδικά δταν απουσιάζουν α
κριβείς πληροφορίες άπο άξιόπιστα βιο-εργογραφικά έργα, είτε πρό
κειται γιά περιστασιακά ψευδώνυμα καθιερωμένων συγγραφέων 
είτε γιά ψευδώνυμα περιστασιακών συγγραφέων.

— Οί περιπτώσεις σύμπτωσης ψευδωνύμων, έπειδή πολλοί έχουν χρη
σιμοποιήσει τό ίδιο, αυξάνονται άνάλογα μέ τήν αύξηση του άριθμοΰ 
των. 'Η ταύτισή τους μέ τά σωστά πρόσωπα έξασφαλίζεται μόνον 
αν τά διαθέσιμα στοιχεία είναι έπαρκή καί άκριβή.

— Πολλά ψευδώνυμα μοιάζουν μέ συμβατικά ονόματα καί άντίστροφα. 
Ή σύγχυση είναι εύλογη καί τό μέγεθος της δέν είναι δυνατόν νά 
προσδιοριστεί (π.χ. Νίκος ’Αρκάς = ονομα. Νίκος ’Αρκάς = ψευ
δώνυμο. Γ. Πολίτης = δνομα. Γ. Πολίτης = ψευδώνυμο).

—’Ονόματα συγγενών προς συγγραφείς προσώπων χρησιμοποιούνται 
άπό αύτούς ώς ψευδώνυμα. 'Η σύγχυση περί τήν ταυτότητα του 
πραγματικού προσώπου ώς συγγραφέα είναι πλήρης καί μόνο ή 
ομολογία τού ψευδωνυμούχου μπορεί νά διαλευκάνει τό ζήτημα. 
("Οταν δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί ώς ψευδώνυμο τό οικογενειακό 
ονομα συγγενούς του. Παρατηρήθηκε δτι αύτό δέν συνιστά ψευδώ
νυμο, καί δέν είναι βέβαια μέ τήν έννοια τού επιλεγμένου ή «πεποιη- 
μένου» ψευδωνύμου. Επειδή δμως χρησιμοποιείται ώς ψευδώνυμο, 
μπορεί νά θεωρηθεί καί αύτό ώς ψευδώνυμο. Είναι τό είδος τής χρή
σης πού νομιμοποιεί τήν παρέκβαση καί καθιερώνει τό ψευδώνυμο.)
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—'Η χρησιμοποίηση ονομάτων ξένων γνωστών συγγραφέων ώς ψευδω
νύμων άπό 'Έλληνες είναι φαινόμενο όχι ασυνήθιστο. (Σε μερικές 
περιπτώσεις το ΐδιο πρόσωπο έμφανίζεται καί ώς μεταφραστής κει
μένου πού υποτίθεται ότι άνήκει σέ ξένο συγγραφέα μέ άλλο ψευδώ
νυμο. Έκτος άπο ορισμένες εκκεντρικές περιπτώσεις, αυτό παρα- 
τηρεΐται σέ λαϊκά περιοδικά προφανώς γιά λόγους εντυπωσιασμού 
τών άναγνωστών τους καί επίδειξης διασήμων ονομάτων ώς συνερ
γατών. Το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί στύ ίδιο 
έ'ντυπο ονόματα ξένων διασήμων συγγραφέων χρησιμοποιούνται άπο 
περισσότερους τού ενός συνεργάτες.)

—'Ο χαρακτηρισμός ψευδωνύμου καί ό διαχωρισμός του άπό όνομα, 
ιδιαίτερα σέ έποχές οπού ή διαμόρφωση τών ονομάτων βρίσκεται σέ 
εξέλιξη, δέν είναι ευχερής. 'Η άμηχανία άν πρόκειται για ψευδώνυ
μο ή όνομα είναι λογική. Χρήση ψευδωνύμου θεμελιώνεται μόνο άν 
άποδειχθεΐ ότι ό συγγραφέας ύπογράφει μέ όνομα άλλο άπό τό πραγ
ματικό του.

—Ή άπουσία αίσθησης τής άκριβολογίας καί τής ολωσδιόλου εδώ α
ναγκαίας σχολαστικότητας σέ θέματα όπου οί ιδιότητες αυτές είναι 
αρετές σύμφυτες καί οχι απλά επιθυμητές, παράγει παραποιημένες 
μορφές ψευδωνύμων μέ άποτέλεσμα τη δυσχέρεια ταύτισης μέ τα 
σωστά πρόσωπα. 'Η άναφορά τού ψευδωνύμου Ποθητός, άντί τού 
ορθού Γιώργος Ποθητός, μπορεί να οδηγήσει σέ άλλο συγγραφέα ό 
οποίος χρησιμοποιεί τό ψευδώνυμο σέ αύτή τη μορφή. Μπορεί όμως 
καί οί δύο μορφές να ανήκουν στό ίδιο πρόσωπο, όπως καί μιά τρί
τη: Γ. Ποθητός. Συμπερασματικά: τά τρία αυτά ψευδώνυμα μπορεί 
να ανήκουν στό ίδιο πρόσωπο, σέ δύο διαφορετικά ή καί σέ τρία. 
(Στίς ίδιες αιτίες οφείλεται καί ή παραποίηση τών ψευδωνύμων τού 
τύπου: Γεώργιος ’Αβάνας άντί τού ορθού: Γ. ’Αβάνας, όπου Γεώρ
γιος ’Αβάνας μπορεί νά είναι άλλο πρόσωπο άντί τού πραγματικού 
Γεωργίου Άθανασιάση-Νόβα, όπως Γ. ’Αβάνας μπορεί έπίσης νά 
νά είναι ψευδώνυμο άλλου.)

Μέ τίς αυθαιρεσίες καί τίς παραποιήσεις αύτές:
— Προδίδονται οί λόγοι έπιλογής ένός ψευδωνύμου.
•—’Αναιρείται ή λειτουργικότητά του σέ σχέση μέ την βούληση τού 

συγγραφέα νά έπιβληθεΐ μέ αύτό.
—Υπονομεύεται τό δικαίωμα καθιέρωσης τού συγγραφέα στα 

γράμματα άπό μιά καί μόνη συγκεκριμένη μορφή υπογραφής 
καί κατοχύρωσης ύπ’ αυτήν τής πατρότητας τών δημιουργιών
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του ή οποία αποτελεί προσωπική του επιλογή καί άρέσκεια καί 
ή οποία τον καλύπτει, τον περιβάλλει, τον προβάλλει καί τον 
καθιερώνει.

— Μειώνεται ή αισθητική, ή ήχητική καί ή οπτική υπόσταση του 
ψευδωνύμου.
(Το ίδιο συμβαίνει καί μέ τά ονόματα. Στην περίπτωση λογο
τεχνών, ή μορφή του ονόματος πού χρησιμοποιούν αποτελεί 
κατά ενα τρόπο σήμα κατατεθέν. Ποτέ δεν πρέπει νά αποδε
χτούμε μορφές ονομάτων τίς όποιες δέν χρησιμοποίησαν οί κά
τοχοί τους, όπως: Κωνσταντίνος Παλαμάς, Φώτιος Κόντογλου, 
’Ιωάννης Μ. Παναγιωτόπουλος, Σπυρίδων Μελάς.)

— Ψευδώνυμα κείμενα συνεργατών εφημερίδων καί περιοδικών άνα- 
δημοσιεύονται σέ άλλα έ'ντυπα καί δημιουργούν σύγχυση ταυτότητας 
μέ τον κάτοχό τους.

— Το ’ίδιο ψευδώνυμο χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε άπο διαφό
ρους συνεργάτες ένός έντύπου σέ διαφορετικές χρονικές περιόδους.

—'Ένα ψευδώνυμο χρησιμοποιείται άπο κοινού καί ταυτόχρονα άπο 
πολλούς συνεργάτες ενός έντύπου.

— Κείμενα άναδημοσιευμένα σέ διάφορα έ'ντυπα καί συχνά μέ άλλοίω- 
ση τής μορφής τού ψευδωνύμου, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα 
ταύτισης. Τότε, ή άντιβολή μέ τά (ύποπτα) κείμενα είναι άπαραί- 
τητη.

— Συγγραφείς γραμματολογικών έργασιών παραπέμπουν άπο ψευδώ
νυμο προς ονομα ενώ πρόκειται γιά το άντίθετο, ή παραπέμπουν άπο 
ψευδώνυμο προς άλλο τού ίδιου συγγραφέα πιστεύοντας πώς πρό
κειται γιά το πραγματικό του όνομα.

— Τά ονόματα τών γυναικών παρουσιάζουν σταθερά το ΐδιο πρόβλημα 
το όποιο άπασχολεΐ τούς βιβλιογράφους καί τούς βιβλιοθηκάριους. 
Γυναίκες συγγραφείς εμφανίζονται υπό ενα έως τρία ονόματα: το 
οικογενειακό τους, το συζυγικό, μέ συνδυασμό τών δύο πρώτων καί 
ύπό δύο συχνά μορφές, καί κάποτε καί μέ άλλο, ενός νέου συζυγικού, 
ενώ παρατηρεΐται καί ή επιστροφή σέ παλαιότερες μορφές ονομάτων 
πού χρησιμοποιήθηκαν.

— Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις άπόδοσης ψευδωνύμων τού ίδιου προ
σώπου σέ περισσότερα άπο ένα ονόματα μέ συνέπεια νά εμφανίζονται 
ανύπαρκτοι συγγραφείς καί διάσπαση τού έργου άλλων.
Στά παραπάνω προβλήματα έντάσσονται καί άλλα, ενδιάμεσα, συ

ναφή, εξαρτημένα καί δευτερεύοντα.
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Οί συστηματικές έ'ρευνες γύρω άπό την καταγραφή ψευδωνύμων καί 
την αποκάλυψη των προσώπων πού τά χρησιμοποίησαν δεν έχουν αρχίσει. 
Συνεχίζονται άπο τον καταθέτη αυτών των εμπειριών σύμφωνα μέ τούς 
τρόπους πού εκτέθηκαν. Ή άναδρομική αναζήτηση καί οί εκκαθαρίσεις 
άποφέρουν νέα ευρήματα. ’Εκκρεμότητες τακτοποιούνται, ονόματα καί 
ψευδώνυμα άποκαθίστανται στίς μορφές πού χρησιμοποιήθηκαν καί έρευ- 
νώνται δημοσιεύματα στά όποια συχνά άνιχνεύονται χρήσιμες πληροφορίες. 
Ή ιχνηλασία μεταξύ τών συγχρόνων λογοτεχνών είναι πιο προσοδοφόρα 
καί πιο άκριβής λόγω της δυνατότητας τής προσωπικής προσέγγισης. 
Πολλά φιλολογικά καί λογοτεχνικά περιοδικά άποκαλύπτουν ψευδώνυμα 
συνεργατών τους καί συνοδεύουν τά βιογραφικά τους στοιχεία μέ χρονο
λογίες πολύτιμες. ’Άν ή άναζήτηση ψευδωνύμων τού παρελθόντος γίνεται 
κατά ένα τρόπο έμπειρικά, οί έρευνες στο παρόν θά παραδώσουν στό μέλ
λον καλές καί πλούσιες συναγωγές καί κυρίως διακριβωμένες καί έγκυρες.

Το 1977 —έφ. Το Βήμα, 17 ’Ιουνίου— ό Κ. Θ. Δημαράς έμοιαζε έν 
μέρει αισιόδοξος —καθ’ δ γνώστης τών πραγμάτων— καί καθόριζε την 
μελλοντική πορεία:

«Σήμερα, είμαστε άρκετά καλά τοποθετημένοι ώς προς τό θέμα τού
το, άλλά μας λείπουν τά περισσότερα νομίζω καί τά σπουδαιότερα —εκεί
να δηλαδή πού θά μάς έβοηθοΰσαν νά λύσουμε συνάμα ένα σωρό συμπαρο- 
μαρτούντα προβλήματα—· καί, άσφαλώς, τά πιο δύσκολα, πού, δηλαδή, 
άπαιτοΰν συστηματικούς ελέγχους στά παλαιότερα γραπτά.»

Φοβούμαι πώς καί σήμερα —διανύουμε τό 1993— θά μιλούσε γιά 
τά ίδια πράγματα μέ τήν ίδια γνώση άλλά μέ πιο συγκρατημένη αισιοδο
ξία, γιατί δέν άλλαξε κάτι, δέν προωθήθηκε κάποιο πρόγραμμα, μέ μόνη 
παρηγοριά πώς τό θέμα δέν έκλεισε καί πώς κρατιέται άνοιχτό στήν προ
σωπική βάση πού έξετέθη.



JACQUES BOUCHARD

Επτά xod ενα κεφάλαια για τήν ποίηση
à Dominique Grandmont

1 ò 1990 ó Κωνσταντίνος Δημαράς άναδημοσιεύει το νεανικό του έργο 
Δοκίμιο για την ποίηση πού πρωτοκυκλοφόρησε μ’ αύτύν τον τίτλο στά 
1943.1 'Ο ’ίδιος δίνει σέ ένα σχόλιο τής έκδοσης τοϋ 1990 μερικές διευ
κρινίσεις γιά τις συνθήκες πού οδήγησαν στη δημοσίευση τής μελέτης του- 
έξηγεΐ επίσης τούς λόγους γιά τούς οποίους προτίμησε, άντίθετα μέ τις 
συνήθειές του, νά έπανεκδώσει το κείμενό του άτόφιο, πανομοιότυπο μέ το 
κείμενο τής έκδοσης τοϋ 1943.1 2 ’Έκρινε σκόπιμο νά παρουσιάσει το ίδιο 
θεωρητικό δοκίμιο άπαράλλαχτο, μια καί είχε στο μεταξύ αποκτήσει ξε
χωριστή σημασία στη διαμόρφωση τής ελληνικής λογοτεχνικής κριτικής, 
άπύ τά 1943 καί μετά. Πρόκειται γιά μια ολοκληρωμένη πραγματεία στο 
θέμα τής ποιητικής δημιουργίας, ένα βιβλίο 123 σελίδων. Άποτελεΐται 
άπύ δύο μέρη: το α' μέρος, ή «Θεωρία», απαρτίζεται άπύ 9 κεφάλαια καί 
το β' μέρος, οί «Εφαρμογές» άπύ 5, τά πιο σημαντικά μάλιστα, άφοϋ 
άνάμεσα σ’ αυτά περιλαμβάνεται το περίφημο κεφάλαιο γιά «Τά πολλα
πλά αίτια», όπως υπογραμμίζει ό έπιμελητής τής πρόσφατης αυτής έκ
δοσης Γιώργος Σαββίδης,3 καθώς καί τύ κεφάλαιο «Ό πολλαπλός συμ
βολισμός», το όποιο μετέφρασε καί δημοσίευσε ό Robert Levesque στο 
περιώνυμο Domaine grec στά 1947. Ό Γάλλος μεταφραστής σημειώνει 
πώς έκεΐνο πού προέτρεψε τον Κωνσταντίνο Δημαρά νά δημοσιεύσει τύ 
δοκίμιό του ήταν ή καμπάνια έναντίον τοϋ Σικελιανοΰ στις εφημερίδες 
τοϋ ’42: «Ce fut durant les noires veillées de 1942 et 1943 que Dima- 
ras reprit d’anciens essais sur la poésie et qu’il les enrichit de chapi
tres nouveaux. La cabale des écrivailleurs hurlant contre Sikélianos 
lui avait fait rouvrir ses cartons —et, s’élevant bien au-dessus des 
polémiques éphémères, il essaya de cerner quelques aspects du phé
nomène de la poésie».4

1. K. ©. Δημαράς, Δοκίμιο γιά την ποίηση (1943), ’Αθήνα, Νεφέλη, 1990.
2. Ibid., σ. 14-25.
3. Ibid., σ. 122.
4. Robert Levesque, Domaine grec (1930-1946), Genève-Paris, Éditions 

des Trois Collines, 1947, σ. 269.
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Στά 1943 ο Κωνσταντίνος Δημαράς, προκειμένου νά έδραιώσει θεω
ρητικά καί φιλολογικά το δοκίμιό του, άναφέρει περισσότερα άπό 75 ονό
ματα, άπό τούς προσωκρατικούς ώς το Σεφέρη καί τον Έλύτη, κι άπο τον 
Hugo ως τον Eluard. Μνημονεύει έτσι το Σολωμό 11 φορές, τον Παλαμά 
καί το Γρυπάρη 9 φορές, τον ’Αριστοτέλη καί τον Valéry άπο 4 φορές, 
τον Καβάφη 3 φορές, όπως καί τον Hugo. Στο πλήθος των ονομάτων 
εμφανίζονται κάπου τά ονόματα τού Κοραή καί τού Καταρτζή. Μιά εξο
νυχιστική άνάλυση τού Δοκιμίου τού 1943 θά μάς άποκάλυπτε πολλές 
πνευματικές άνησυχίες τής έποχής, άλλά καί πολλές πτυχές τής προσω
πικότητας τού δοκιμιογράφου.

Προτιμώ όμως νά άνατρέξω στην πρώτη μορφή τού κειμένου καί νά 
έπιστήσω τήν προσοχή σας στά «Επτά κεφάλαια για τήν ποίηση», όπως 
δημοσιεύτηκαν στά Νέα Γράμματα, α' τόμος (1935) στά τεύχη τού Μάη 
(σ. 273-285) καί τού Ίούνη (σ. 367-383). Θεωρώ τήν πρώτη αύτή δη
μοσίευση εξίσου σπουδαία μέ τήν έκδοση τού Δοκιμίου τού 1943, ίσως 
καί πιο ενδιαφέρουσα άπο πολλές άπόψεις, άφοΰ ή χρονιά αυτή —1935—· 
άποτελεΐ ένα άξιόλογο ορόσημο στήν νεωτερική ποίηση τής Ελλάδας. 
Δέν είχα στή διάθεσή μου το άνάτυπο πού κυκλοφόρησε σέ λίγα άντίτυπα 
τήν ΐδια χρονιά μέ προσθήκες καί διορθώσεις, αύτές όμως έχουν ένσωμα- 
τωθεΐ στο τελικό κείμενο τού 1943. Σίγουρα, όπως το προτείνει ό Γιώρ
γος Σαββίδης, το Δοκίμιο αυτό «θά άπαιτοΰσε μιά φιλολογική έκδοση τού 
κειμένου του, βασισμένη στις τρεις διαδοχικές έντυπες μορφές του (1935α> 
1935β, καί 1943)».5 Τώρα προστίθεται καί μιά τέταρτη, τού 1990.

"Ας εξετάσουμε το νεανικό κείμενο τού Κωνσταντίνου Δημαρά στήν 
πρώτη του μορφή άρχίζοντας άπο τά εξωτερικά χαρακτηριστικά του — 
βασιζόμενοι σέ μιά «άντίληψη στατιστική», όπως έγραφε ό ίδιος6— καί 
προχωρώντας προς τήν έξακρίβωση τής θεωρίας πού ύποστηρίζει. Πρό
κειται για ένα κείμενο 30 σελίδων, μέ 4 σπουδαίες ύποσημειώσεις. Άπο- 
τελεΐται άπο 7 κεφάλαια άκριβώς, όπως δηλώνει ό τίτλος του. ’Αφιερώνε
ται στον T. Κ. Παπατσώνη τού οποίου ή ποιητική συλλογή ’Εκλογή Α' 
είχε μόλις κυκλοφορήσει στά 1934. Ό Δημαράς μνημονεύει έδώ μόνο 28 
ονόματα: 4 φορές τον ’Αριστοτέλη, άπο 3 φορές τον Παλαμά καί τον Va
léry, άπό 2 φορές τή Βίβλο, το Σολωμό, τον Hugo καί τον Poe, καί άπο 
μιά φορά τούς 'Ηράκλειτο, Παρμενίδη, Γοργία, Σωκράτη, Πλάτωνα, Διο
νύσιο τον 'Αλικαρνασσέα, Γρηγόριο το Ναζιανζηνό, Κάλβο, 'Γυχάρη, Πα
πατσώνη, Condorcet, Chateaubriand, Lamartine, Mallarmé, Thi-

5. Δοκίμιο, σ. 122.
6. Ibid., σ. 15.



ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 521

baudet, Büchner, Haeckel, Freud κoù τέλος τούς «αρχαίους» Ζαρα- 
τούστρα καί Βιργίλιο. Σίγουρα τά ονόματα αύτά συνθέτουν ενα λογοτεχνι
κό τοπίο πολύ διαφορετικό άπύ το πανόραμα πού βρίσκει κανείς στο Δο
κίμιο τοϋ 1943. Προφανώς το Δοκίμιο του 1943 μας παρέχει ρητά κά
ποιες πηγές στίς όποιες βασιζόταν σιωπηρά το νεανικό κείμενο τοϋ 1935. 
Καί εδώ ίσως ταιριάζει νά αναφέρουμε μια σκέψη τοϋ δασκάλου μας σχε
τικά μέ τά βιβλία πού μνημονεύει κανείς, έπειδή είναι της μόδας, χωρίς 
νά τά εχει διαβάσει, καί τά βιβλία πού τά άποσιωπα, γιατί τά έ'χει αφο
μοιώσει ή καί τά χρησιμοποιεί άδιάκριτα.

Ό Κωνσταντίνος Δημαράς, επικαλούμενος τον ’Αριστοτέλη, έκθέτει 
μέ κλασικότατο τρόπο τά γνωστά συστατικά τοϋ πεζοΰ λόγου καί τής 
ποίησης. Σπεύδει όμως νά προσθέσει ότι τά εξωτερικά γνωρίσματα τών 
δύο ειδών έ'χουν καταργηθεϊ άπύ τούς μοντέρνους λογοτέχνες καί γι’ αύτύ 
αναρωτιέται αν υπάρχει, καί σέ τί έγκειται ή πρόζα ή καθαρή, καί τί 
προσδιορίζει τήν πεμπτουσία τής ποίησης. ’Αρχικά χαρακτηρίζει τη λει
τουργία κάθε είδους μέ μιά άλληγορία καί καταλήγει στην άπόφανση ότι ή 
ποίηση —τουλάχιστο ή λυρική— είναι εξομολόγηση τής ψυχής. Πιο κά
τω θά πει πώς είναι καλλιέργεια τής ψυχής.7

’Ανοίγω έδώ μιά παρένθεση. Σέ όλη αυτή τη μελέτη του ό Δημαράς 
χρησιμοποιεί τήν ορολογία τών χριστιανών διανοουμένων τής Δύσης 
—προπαντός τών Γάλλων— πού, μιλώντας γιά πνευματικά θέματα, συγ
χέουν διαρκώς τον ιδεαλισμό μέ το μυστικισμό, μέ πρόθεση νά άναδείξουν 
το χριστιανισμό ώς μοναδικό θεματοφύλακα τής πνευματικότητας (spi
ritualité). Κινείται δηλαδή τότε ό Δημαράς σέ ενα πνευματικό καί θρη
σκευτικό κλίμα πού συναντά κανείς στο βιβλίο π.χ. τοϋ A.-D. Sertillan- 
ges, πού ξέρω ότι έκτιμοΰσε ό Δημαράς, La vie intellectuelle, son es
prit, ses conditions, ses méthodes, πού πρωτοβγήκε στά 1922. Ή γνή
σια λογιοσύνη καί πνευματικότητα αύτοΰ τοϋ ταπεινού Δομινικανού έπη- 
ρέασε βαθιά γενιές ολόκληρες καθολικών διανοουμένων στό γαλλόφωνο 
κόσμο. Σύμφωνα μέ τόν Sertillanges, «l’intellectuel est un consacré», 
δηλαδή μέ τήν αμφισημία τών όρων: ιερωμένος, χειροτονημένος ή άφο- 
σιωμένος είναι ό διανοούμενος ή ό πνευματικός. Καί ξέρουμε ότι αύτή 
είναι μιά εικόνα πού έπαναλαμβάνεται κατά καιρούς στό έ'ργο τοϋ Δημα- 
ρά" φτάνει νά παραπέμψω τόν ακροατή στό κείμενό του «Χειροθεσία» του 
1985.8 Κλείνω τήν παρένθεση.

7. «Επτά κεφάλαια γιά τήν ποίηση», Τά Νέα Γράμματα (1935), 279 καί 376.
8. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Χειροθεσία», στο Πενήντα χρόνια νεοελληνικής παι

δείας, Ή παρουσία τοϋ Κ. Θ. Δημαρα στην έπιστήμη τών νεοελληνικών γραμμάτων,
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Άπύ το φαινόμενο της ποίησης ό Δημαράς ανατρέχει στην αιτία, 
το δημιουργό, τον ποιητή. Ξεχωρίζει έδώ τον Παλαμά καί τον Valéry. 
Καταπιάνεται μέ το θέμα τής έμπνευσης καί έρευνα τή σχέση της μέ τη 
βούληση. Παρόλο πού άναφέρει τον Παλαμά, στρέφεται προς γνωστά 
γαλλικά πρότυπα τοϋ Συμβολισμού, μιας λογοτεχικής οικογένειας πού 
ξεκινάει άπύ τον Αμερικανό Poe, περνάει άπύ τον Mallarmé, καί φτάνει 
στον Valéry. Συνοψίζει μιά αντίληψη τής ποίησης, πού άποδίδεται στον 
Valéry, σύμφωνα μέ την οποία ή έμπνευση «δίνει» τον πρώτο στίχο καί 
έπειτα ό ποιητής δουλεύει άπολύτως ένσυνείδητα γιά νά πλάσει στίχους 
όχι κατώτερους άπύ τον «δοσμένο». Σίγουρα το πρόβλημα τής δημιουρ
γίας τίθεται στον Valéry μέ τούς όρους πού το εκθέτει ό Δημαράς στο 
4ο κεφάλαιο τής μελέτης του, αλλά σιγουρότατα ό Valéry δέ θά έδινε τή 
λύση πού προτείνει ό Δημαράς. Ενδεικτικά αναφέρω πώς το 6ο κεφάλαιο 
τιτλοφορείται: Ποίηση καί χριστιανισμός.

Γιά νά ξεφύγει άπύ τήν επήρεια τής λογοκρατίας τού Monsieur Tes
te, ό Δημαράς ακολουθεί τον άββά Henri Bremond στή συσχέτιση πού 
επινοεί ό τελευταίος ανάμεσα στήν ποίηση καί τήν προσευχή. Γράφει ό 
Δημαράς: «'Η πηγή τής έμπνεύσεως, οί μυστικοί κόσμοι τής ψυχής πού 
τούς είχε μαράνει σάν γιά πάντα ό καυτερός λίβας τού ορθολογισμού, ξα
ναβρίσκουν τούς χυμούς τους, τή δροσιά τους καί ξανανθίζουν» (377). Καί 
καταλήγει στο άκόλουθο συμπέρασμα: «Είδαμε σέ κάθε στιγμή τής με
λέτης μας τή συνεχή ψυχολογική σχέση τής ποιήσεως μέ τήν προσευχή, 
μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά είναι φυσικό ό όρος θρησκευτική ποίηση νά μήν 
παρουσιάζει πλέον γιά μας περισσότερη έννοια άπύ το μονολεχτικύ όρο 
ποίηση» (378-9). Τώρα εξηγείται γιατί τά «Επτά κεφάλαια» αφιερώ
νονται στον Παπατσώνη.

'Ο Δημαράς ενστερνίζεται σαφώς τις θέσεις τού Bremond, τις ό
ποιες μοιάζει νά άνακεφαλαιώνει γιά το ελληνικό κοινό. 'Η άποψή του 
βασίζεται, χωρίς νά τό κατονομάζει ό ίδιος, στο περίφημο δοκίμιο La 
poésie pure τού Henri Bremond. '0 Bremond προκάλεσε σάλο στούς 
λογοτεχνικούς κύκλους τού Παρισιού μέ τήν περιβόητη διάλεξη πού έδω
σε μπροστά στις Πέντε Άκαδημίες στις 24 ’Οκτωβρίου 1925, γιατί τά 
έβαζε μέ τούς όρθολογιστές. 'Η συζήτηση, ή μάλλον ή διένεξη, πού ακο
λούθησε κορυφώθηκε τά επόμενα πέντε χρόνια καί έγινε αιτία νά εμφανι
στούν περίπου 200 άρθρα καί βιβλία στή Γαλλία.* 9 'Η δημοσίευση τού

’Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών, 1985, σ. 79-94.
9. Βλ. πρόχειρα «La querelle de la poésie pure», στο Germaine Brée, Lit

térature française, Le XXe siècle IL 1920-1970, Paris, Arthaud,1978, σ. 175-176.
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λόγου του σέ βιβλίο περιέχει καί πολλές απαντήσεις στις αντιδράσεις.10 
’Ανάμεσα στά πολλά Eclaircissements πού άναγκάστηκε να προσθέσει 
δ άκαδημαϊκδς άββάς συγκρατώ μόνο δύο- το ενα τιτλοφορείται «Paul 
Valéry ou le poète malgré lui», καί το άλλο «Une distinction dange
reuse d’Albert Thibaudet. — L’inspiration et la fabrication». Πα
ράλληλα, άνάμεσα στά άφθονα δημοσιεύματα πού άκολούθησαν, άξιοπρό- 
σεκτη είναι καί μιά «Lettre à l’abbé Bremond sur l’inspiration poéti
que» του Claudel πού πρωτοβγήκε στά 1927 (Nouvelles littéraires, 
16 ’Ιουλίου 1927). Το άλλο κείμενο του Claudel πού θά είχε ύπόψη του ό 
Κωνσταντίνος Δημαράς είναι το «Religion et poésie» πού δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Nouvelle Equipe, Αυγ.-Σεπτ. 1932. Καί τά δύο περιλαμ
βάνονται στο βιβλίο του Γάλλου ποιητή καί διπλωμάτη Positions et pro
positions, Gallimard, 1928 καί 1934. Στο σχόλιο του 1990 δ Δημαράς 
ονοματίζει τις πηγές αύτές.

’Αλλά το βασικό έργο πού χρησιμοποιεί δ Δημαράς είναι μάλλον ενα 
άλλο δημοσίευμα του άββά Bremond: πρόκειται για τδ Prière et poésie, 
Παρίσι, Grasset, 1926, στή σειρά «Les cahiers verts». Μετά άπδ μιά 
ιστορική άνασκόπηση του θέματος, άπδ τδν Πλάτωνα καί τον ’Αριστοτέ
λη, δ Bremond περνάει στην άναγέννηση, τδν κλασικισμό, τδ ρομαντι
σμό καί φτάνει στο γνωστό του συμπέρασμα στά κεφάλαια VIII. Vers une 
philosophie mystique de la Poésie, IX. Poésie et Mystique, X. L’In
spiration et les états mystiques profanes κτλ. "Ας σημειωθεί δτι τά τρία 
τελευταία κεφάλαια τιτλοφορούνται: XVI. La catharsis, XVII. La ca
tharsis et la magie des vers, XVIII. Le poète et le mystique.

’Εδώ άναπτύσσεται μιά μακρά κριτική θεώρηση -—ιστορική καί φι
λολογική— τής «κάθαρσης» στδν ’Αριστοτέλη καί στούς Νεωτέρους. Ό 
Bremond δηλώνει δτι «toute expérience poétique est catharsis» (180- 
181), ή πώς «la catharsis, en effet, n’est pas autre chose que ce que 
les mystiques appellent le passage de la méditation à la contempla
tion» (180). Καί συμπεραίνει δτι «aussi longtemps, que, pour donner 
un sens acceptable à la doctrine d’Aristote, on n’accepte pas de re
courir avec nous à la psychologie des mystiques, on se heurte à une 
difficulté insoluble» (186-7). Μέ τή σειρά του δ Δημαράς υιοθετεί τις 
άπόψεις τού Bremond, διευκρινίζοντας δτι στή μελέτη του πρόκειται βα
σικά γιά τήν άριστοτελική «κάθαρση τού δημιουργού», καί μόνο έ'μμεσα

10. Henri Bremond, La poésie pure avec Un débat sur la poésie par Ro
bert de Souza, Paris, Grasset, 1926.
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γιά την κάθαρση του άκροατή, ή όποια «επιτυγχάνεται, μέ τη "συμπά
θεια” προς τον δημιουργό» (371).

Δύο, τουλάχιστον, είναι τα συμπεράσματα πού βάζουν το σημερινό 
μελετητή σέ σκέψη. Το πρώτο είναι ότι ό Δημαράς, ένώ άνακοινώνει πώς 
θά μιλήσει για ποίηση, περιορίζει τη μελέτη του στο τί είναι ή παλαιά 
ποίηση, άφοϋ βασίζεται σέ παλαιότερους δόκιμους ποιητές, τούς Γάλλους 
Hugo, Mallarmé, Valéry καί τούς Έλληνες Σολωμό, Κάλβο, Παλαμά. 
Το δεύτερο είναι ότι ό Δημαράς προσφέρει —άθελά του προφανώς— ένα 
πλήρες οπλοστάσιο έπιχειρημάτων στούς άνυποψίαστους κριτικούς τής 
άθηναϊκής «pègre littéraire» πού έτοιμάζονται ήδη νά καταπολεμήσουν 
τίς άνακαινιστικές έκφάνσεις τής νεωτερικής ποίησης.

Μερικοί νεώτεροι κριτικοί, βασιζόμενοι στα δύο συμπεράσματα πού 
προαναφέραμε, κατηγόρησαν κάπως επιπόλαια τον Κωνσταντίνο Δημαρά 
ώς συντηρητικό. Σίγουρα δέ θά έχουν διαβάσει προσεκτικά τά «Επτά 
κεφάλαια γιά την ποίηση». Γιατί τύ πιο εκπληκτικά καινούριο δεν έγκει
ται στην περιληπτική έκθεση τών θεωριών του άββά Bremond. ’Αλλά ας 
πάρουμε τά γεγονότα μέ τή χρονολογική τους σειρά.

Στις 25 ’Ιανουάριου του 1935 ό Άνδρέας Εμπειρικός δίνει μια διά
λεξη γιά τον ύπερρεαλισμύ στή Λέσχη Καλλιτεχνών, μπροστά σέ ένα 
ακροατήριο βλοσυρών άστών, όπως γράφει ό Έλύτης.11 Εγκαινιάζει έτσι 
επίσημα τον έγκλιματισμύ του υπερρεαλιστικού κινήματος στήν Ελλάδα. 
Το Μάρτη δημοσιεύει τήν Υψικάμινο σέ 250 άντίτυπα. ’Αμέσως μετά, 
στις 30 ’Απριλίου, βγαίνει μιά χλευαστική κριτική τού Στράτη Μυριβήλη 
στήν Πρωία γιά τήν ποιητική αυτή συλλογή τού ’Εμπειρικού.11 12 Καί τύ 
Μάη δημοσιεύεται τύ α' μέρος τής μελέτης τού Δημαρά στά Νέα Γράμ
ματα.

Στά 1935 ό Κωνσταντίνος Δημαράς συναναστρεφόταν τον Άνδρέα 
’Εμπειρικό, πού τότε τον σύστησε στήν Marguerite Yourcenar.13 Ό Έ- 
λύτης ύπενθυμίζει στά ’Ανοιχτά Χαρτιά ότι ό ’Εμπειρικός, ό Κάλας κι ό 
Δημαράς («πού τότε είχε κι άλλα ένδιαφέροντα», σημειώνει ό Έλύτης) 
σκόπευαν τότε νά ιδρύσουν μαζί «ένα τριμηναΐο περιοδικό, μέ καθαρά

11. Ο. Έλύτης, ’Ανοιχτά χαρτιά, ’Αθήνα, ’Αστερίας, 1974, σ. 279.
12. Παρατηρεί ό Α. Καραντώνης: «'Όσο γιά τήν περίφημη 'Υψικάμινο τοϋ κ. 

Άντρέα Εμπειρικού, αύτό μονάχα μπορούμε νά ποϋμε: πώς ένώ θά μπορούσε νά 
γίνει αφορμή μιας διαφωτιστικής συζήτησης για τό πρόβλημα τοϋ υπερρεαλισμόν, 
έγινε άντικείμενο μιας εύκολης καί αστόχαστης ειρωνείας», Τά Νέα Γράμματα, Β' 
(1936), 147.

13. Josyane Savigneau, Marguerite Yourcenar — L’invention d’une vie, 
Παρίσι, Gallimard, 1990, σ. 118.
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Φροϋδικές καί 'Υπερρεαλιστικές τάσεις. Είχανε βρει καί τον τίτλο, θά 
τ’ ονομάζανε "Θίασος”».14

Θά ήταν ϊσως υπερβολή νά θεωρούμε δτι το κείμενο του Δημαρα 
άνήκει στα άθησαύριστα του έλληνικοϋ υπερρεαλισμού, κι όμως ή διά
σταση αυτή τής μελέτης του παραμένει άνεκμετάλλευτη άπό τούς μελε
τητές τοΰ έλληνικοϋ υπερρεαλισμού. Πρώτα δέν έ'χει τονιστεί άρκετά, 
δσο ξέρω, το γεγονός δτι δλη ή μελέτη τοΰ Δημαρά έρείδεται στήν ψυχα
νάλυση.15 Ό ’ίδιος δηλώνει ρητά το έξης: «Ό άναγνώστης θά παρετήρησε 
κι δλας καί θά διαπιστώσει ακόμη παρακάτω, δτι στήν έρευνα των ψυχι
κών φαινομένων μεταχειρίζομαι ιδιαίτατα την ψυχαναλυτική μέθοδο καί 
μερικά της επί μέρους πορίσματα. Κι αλήθεια πιστεύω πώς ή μέθοδος 
αυτή άποτελεΐ ένα άπο τά σπουδαιότερα δργανα πού προσέφερε ή νεώτερη 
επιστήμη γιά τή στενώτερή μας γνωριμία μέ τήν ανθρώπινη ψυχή» (σ. 
282 σημ.).

Καί πράγματι σέ δλη τή μελέτη του ό Δημαράς άναφέρεται σέ δρους 
δπως «ασυνείδητος» (273, τρίτη γραμμή άπο τήν άρχή), «υποσυνείδητο» 
(275), «καταστάσεις συνειδήσεως», «κατάσταση έξωσυνειδητή», ή σέ φρά
σεις δπως «γνωρίζουμε ήδη άπο τήν ψυχανάλυση» (282), «θέματα τών ο
ποίων ή σημασία μέσα στήν ψυχική ζωή έχει προ καιρού έξαρθεΐ άπο τήν 
ψυχανάλυση» (283), «θυμίζω απλώς τή σχέση τοΰ ονείρου μέ τήν τέχνη, 
σύμφωνα πάντα μέ τά πορίσματα τής ψυχαναλύσεως» (283). Παρακάτω 
προκειμένου γιά τήν έμπνευση γράφει: «Έτσι, μιά φράση [...] μπορεί νά 
ξεπετάχτηκε άπο τά άδυτα τοΰ ύποσυνειδήτου του μέ τή μορφήν ένύς λο
γοπαιγνίου, μιας παρηχήσεως» (370). Ένώ άλλοΰ διευκρινίζει δτι, δταν 
χρησιμοποιεί τον δρο «κάθαρση», «άφήνουμε στον δρο καθαρά αισθητικό 
καί δχι ψυχιατρικό περιεχόμενο» (371 σημ.).

"Οσο γιά τήν προέλευση τής ποιητικής έμπνευσης υποστηρίζει ό Δη
μαράς δτι έχει νά κάνει μέ το «ομαδικό άσυνείδητο» (4 φορές, 373-374), 
δτι «ή έμπνευση, ένιαία στή βάση της, είναι ή ασυνείδητη συμβολική άνά- 
μνηση τών προϊστορικών χρόνων τής άνθρωπότητος» (374-5). Άλλοΰ

14. Ό Έλύτης, ’Ανοιχτά Χαρτιά, δ.π., σ. 283. Καί ό Νικόλας Κάλας θά γρά
φει σ’ έ'να κείμενο τοΰ 1935: «Δεν είναι μόνο θεωρητικός ό κ. Δημαράς, τόν ξέρουμε 
καί ώς καλλιτέχνη. Θυμούμαι κάτι σάν μελέτες, σάν ιστορίες αγίων, προσευχές νά 
τίς ποϋμε; ποιήματα; ή μήπως, τάχατες, είναι διπολικά πλάσματα τής φαντασίας 
καί τοΰ νοϋ του;» Κείμενα ποιητικής καί αισθητικής, θεώρηση-έπιμέλεια ’Αλέξ. 
’Αργυρίου, ’Αθήνα, Πλέθρον, 1982, σ. 150.

15. Φυσικά ό Δημαράς δέν είναι ό πρώτος· βλ. Διαμάντη ’Αναγνωστοπούλου, 
Ή ποιητική τοΰ έρωτα στο έργο τον Άνδρέα ’Εμπειρικού, ’Αθήνα, "Υψιλον, 1990, 
σ. 63 κ.έ.
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μιλάει γιά τά «σκοτεινά, τ’ άνεξιχνίαστα φαράγγια τοΰ ασυνειδήτου» 
(375). Καταλήγει δμως στο άκόλουθο συμπέρασμα: «ή υποσυνείδητη ζύ
μωση την όποιαν άπαιτεΐ ή εκδήλωση του ενθουσιασμού ύπεβοηθειτο 
άπό την έντονη πίστη» (378). Ό Bremond στο βιβλίο Prière et poésie 
άναφέρει κι αυτός τόν ενθουσιασμό, «cette "excitation” (poétique) de 
l’âme profonde» (191), παραθέτοντας ένα χωρίο τοΰ Baudelaire.

’Εξάλλου ό Δημαράς καταγράφει στη μελέτη του την ανάρρηση της 
νεωτερικής ποίησης στά ελληνικά γράμματα μέ επιφύλαξη καί —ϊσως—- 
μέ κάποιο δέος. ’Έχει προφανώς ύπόψη του το Μανιφέστο τοΰ Breton τοΰ 
1924, δταν χαρακτηρίζει τόν υπερρεαλισμό σάν μιά «άρνηση τής τέχνης^ 
τής έθελημένης συνειδητής δημιουργίας» (279). ’Εδώ δακτυλοδεικτεΐ τό 
περιβόητο ζήτημα τής «αύτόματης γραφής». Παρατηρεί δμως προκειμέ- 
νου γιά τη μοντέρνα ποίηση δτι «ό χρησμολογικός [της] τρόπος, βρίσκε
ται, άπό μιάν άποψη, πλησιέστερα, παρά κάθε άλλος, στην άγνή ποίηση» 
(379 σημ.). Καί ομολογεί τελικά δτι «ή ιδιότυπη συγκίνηση πού μάς δίνει 
ή "μοντέρνα” ποίηση, τόσο πιό συχνά άπό την κλασική, εξηγείται τώρα 
άπό τό δτι μέ την ποίηση τη μοντέρνα βρισκόμαστε πιό κοντά στίς πηγές 
τοΰ λυρισμού, τόν άπολαμβάνουμε πληρέστερα, άδιάφορο αν αυτό κινδυ
νεύει ν’ άποτελέσει, φυσιολογικά, την καταδίκη της» (379-380 σημ.). 
Μιά λεπτομερειακή εξέταση τοΰ κειμένου τοΰ Δημαρά, τόσο τής μελέτης 
τοΰ ’35 δσο καί τοΰ Δοκιμίον τοΰ’43, θά άποδείκνυε μιά λεπτή διείσδυση 
τοΰ έμπειρίκειου λεξιλογίου στό λεκτικό τοΰ λόγιου έρευνητή, παρόλο πού 
δέ μνημονεύεται ρητά ό φίλος του ό ποιητής (βλ. λέξεις δπως «καταρρά
χτης» [382], κα'ι «στιλπνή» {Δοκίμιο, σ. 78]).

Στή μελέτη τοΰ ’35, ό Δημαράς έπέκρινε ήδη τίς καταχρήσεις τής 
ψυχαναλυτικής μεθόδου: «'Η μεγάλη πλάνη στήν ψυχανάλυση άρχίζει τή 
στιγμή δπου τή μέθοδο αύτή, κάτι δηλαδή τό κατ’ εξοχήν δυναμικό, έρ
χονται νά τήν υποτάξουν σέ κάτι στατικό κατ’ έξοχήν, σ’ ένα σύστημα» 
(282 σημ.). Χαρακτήριζε επίσης τις θεωρίες τοΰ Freud καί τοΰ Marx μέ 
τίς λέξεις «φιλοσοφίες, καί πολυλογίες καί πλάνες» (274). Προφανώς άρ- 
νιόταν ό Δημαράς νά περιοριστεί ό άνθρωπος μονάχα στή «λαχτάρα τήν 
άφροδίσια» καί στόν «πόθο τοΰ ψωμιοΰ» (274). Καί είδαμε δτι άντιπα- 
ραθέτει απόψεις τοΰ Jung (ομαδικό ασυνείδητο) δίπλα στά πορίσματα 
τοΰ Freud.16

Πέρα άπό τόν ευσεβή ιδανισμό πού διέπει τά «'Επτά κεφάλαια γιά

16. Ό φίλος καί συνάδελφος κ. Dumitru Nastase μοϋ ύποδείχνει δτι ή μνεία 
τοΰ «έβραίου» Freud έπί ναζιστικής κατοχής, δηλαδή στό Δοκίμιο τοΰ 1943, θά 
αποτελούσε μιά δήλωση πνευματικής ελευθερίας έκ μέρους τοΰ Δημαρά.



ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 527

τήν ποίηση», διακρίνει κανείς το ήθος, την πνευματική έντιμότητα, την 
πλατιά μόρφωση καί τήν ελευθερία σκέψεως πού θά χαρακτηρίζουν τον 
ωριμότερο Δημαρά.

"Οσο για τήν πρόσληψη τής μελέτης του Κωνσταντίνου Δημαρά στά 
’35, υπάρχει ή έμπεριστατωμένη βιβλιοκρισία τοΰ Νικόλα Κάλας, «'Υπέρ 
ΙΊοιήσεως Γνήσια Φωνή», δημοσιευμένη στα Νεοελληνικά Γράμματα (17 
Νοεμβρίου).17 Ό Κάλας δέ δίστασε να γράψει: «Παρ’ δλες τίς φιλοσοφι
κές καί πολιτικές μας διαφορές βρίσκομαι στήν τέχνη πιο κοντά σ’ αύτόν 
παρά σέ κάθε άλλο κριτικό μας» (σ. 145).

Θά υπάρχουν κι άλλες κριτικές. Ή πιο διαυγής ϊσως νά είναι του 
ίδιου του Κωνσταντίνου Δημαρά, στο σχόλιο του 1990 μέ το όποιο προ
λογίζει τήν πρόσφατη αναδημοσίευση τοΰ Δοκιμίου γιά τήν ποίηση, καί 
πού σφραγίζει τή μακρά πορεία του. «’Έκτοτε, ολοένα, σταδιακά, δπως 
γίνεται κατά κανόνα στούς οργανικούς μεταβολισμούς, χωρίς νύχτες τοΰ 
Pascal είτε τοΰ Jouffroy [...] έτοποθετήθηκα στον χώρο των ορθολογι
κών αιτίων καί θητεύω σ’ αυτόν. Δέν υπάρχει σ’ αύτήν τήν περίπτωση 
απόρριψη τών ύπερβατικών αιτίων απλώς τά παραμέρισα, δπως παρα
μερίζω στις ζητήσεις μου τά διαλεκτικά αδιέξοδα ή τίς επαλληλίες».18

"Αλλωστε ίσως ή γενική κατάρρευση τών ιδεολογιών πού ζοΰμε στά 
τέλη τοΰ φθίνοντος είκοστοΰ αιώνα νά μάς έπιτρέπει νά εκτιμήσουμε μέ 
λιγότερες προκαταλήψεις ορισμένες απόψεις πού φαίνονταν παλιά συντη
ρητικές καί σήμερα μάς φαίνονται προφητικά σωστές.

Πάντως δσον αφορά τή στάση τοΰ Δημαρά άπέναντι στον υπερρεα
λισμό, είναι γνωστή ή συνεργασία του, τά τελευταία χρόνια, μέ τήν Josya- 
ne Savigneau, γιά τή βιογραφία τής Yourcenar, όπου διαφαίνεται ή 
θερμή φιλία του γιά τον Άνδρέα ’Εμπειρικό.19 Καί, αν επιτρέπεται μιά 
προσωπική μαρτυρία, μπορώ νά πώ δτι τά τελευταία πέντε χρόνια, λόγω 
τοΰ ένδιαφέροντός μου γιά τον έλληνικό υπερρεαλισμό, καί τών μεταφρά- 
σεών μου τοΰ Εμπειρικού καί άλλων υπερρεαλιστών, το θέμα τής νεωτε- 
ρικής ποίησης έρχόταν διαρκώς σέ κάθε μας συνάντηση καί συζήτηση μέ 
θετικότατο τρόπο. Προφανώς γιά τον Κωνσταντίνο Δημαρά το κεφάλαιο 
αυτό είχε κερδίσει τελικά τήν υπαρξιακή του νομιμότητα καί άνήκε πιά 
στήν ιστορία τών ελληνικών γραμμάτων.

17. Νικόλας Κάλας, ο.π., σ. 143-151.
18. Κ. Θ. Δημαράς, Δοκίμιο γιά τήν ποίηση (1943), ο.π., σ. 22.
19. Josyane Savigneau, ο.π., βλ. ευρετήριο, σ. 535 (Dimaras).
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ΛΟΤΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ

Ό ποιητής ’Αλέξανδρος Σοΰτσος 
καί ή κλίση του στην ιστοριογραφία

Οταν άναφερόμαστε στον ποιητή ’Αλέξανδρο Σοϋτσο, τον άρχηγό της 
αθηναϊκής σχολής 8πως έχει επικρατήσει νά άποκαλεΐται, φυσικό είναι 
ή σκέψη μας να πηγαίνει πάντοτε στο πλούσιο ποιητικό του έργο, στίς 
πολιτικές του κωμωδίες ή άκόμα στίς δημοσιογραφικές του έπιδόσεις. 
Σπανιότατα, όμως, στίς ιστοριογραφικές του ενασχολήσεις, εΐτε αυτές 
παρουσιάζονται ύπό μορφή ένός συνθετικού έργου μέ το όποιο εγκαινίασε 
τή συγγραφική του παρουσία είτε ώς μεγάλες υποσημειώσεις στα ποιη
τικά του κείμενα ή, τέλος, ώς μέρος του μοναδικού του μυθιστορήματος Ό 
’Εξόριστος, οπού πολλές σελίδες τής αφήγησης έχουν συχνά ιστοριογρα
φικό χαρακτήρα. Αυτήν τήν πλευρά τής συγγραφικής παραγωγής τού 
Άλ. Σούτσου, αύτά τά ένδιαφέροντα καί τις επιδιώξεις θά προσπαθήσω 
νά φωτίσω σήμερα, σέ μιά πρώτη προσέγγιση μιας άναλυτικότερης έρ- 
γασίας πού ετοιμάζω μέ άντικείμενο τή διαχρονική θεώρηση τής ιστο
ριογραφικής του κλίσης. Κλίση πού δέν έφθασε τελικά σέ συνολικό καί 
ολοκληρωμένο σχήμα στή δημοσιότητα, ώστε νά καταλάβει κάποια θέ
ση στήν ελληνική ιστοριογραφία τού 19ου αιώνα. Οί προβληματισμοί ύ- 
πήρχαν, οΐ προσπάθειες έγιναν, άλλά ό στόχος δέν μπόρεσε νά έπιτευχθεΐ. 
"Ο,τι μάς είναι γνωστό, παρέμεινε σέ άποσπασματική μορφή.

«’Αντικείμενο τής Αισθητικής, άλλά καί τής 'Ιστορίας», όπως χα
ρακτηριστικά σημειώνει ό Κωστής Παλαμάς,1 ό ποιητής Σοΰτσος μπο
ρεί νά λεχθεί, χωρίς νά έκληφθεΐ ώς παραδοξολογία, ότι καί συνείδηση 
είχε τού γεγονότος αυτού —φροντίζει τακτικά νά χρονολογεί τις σκέψεις 
καί τις πράξεις του1 2— άλλά καί, έν πολλοϊς, άντικείμενο του είχε τήν 
'Ιστορία- μέ διαφορετική, ωστόσο, οπτική καί άλλους στόχους στά νεανικά 
του χρόνια άπ’ ό,τι στήν προχωρημένη ήλικία. ’Ενημέρωση καί μαρτυ

1. Πβ. το παράθεμα στοϋ Κ. Θ. Δημαρα, «'Ο ’Αλέξανδρος Σοΰτσος άπο τήν 
σκοπιά της εποχής του», στον τόμο Ελληνικός Ρωμαντιαμός, ’Αθήνα, Έρμης, 
1982, σ. 254.

2. 'Ο Σοΰτσος σημειώνει πάντοτε, σέ κάθε πολιτική του σάτιρα, τή χρονική 
στιγμή της σύνθεσης καί κυκλοφορίας της.



532 ΛΟΤΚΙΑ ΔΡΟΤΛΙΑ

ρίες επιθυμεί νά προσφέρει στην άρχή- καλλιέργεια της ιστορικής συνεί
δησης φαίνεται νά έπιδιώκει άργότερα, άκόμα κα'ι μέ τ'ις έκτενεΐς ποιη
τικές του συνθέσεις. Γνωρίσματα πού συνδέουν άνετα το κλίμα του δια
φωτισμού απ’ δπου προερχόταν μέ το πνεύμα καί το κίνημα τού ρομαντι
σμού πού γρήγορα τον συνεπήρε.

'Η άνάγνωση τού «λυρικού αυτού ΓΙοιηματίου», σημειώνει στά 
1845 ό Σοΰτσος γιά το Ποιητικόν Χαρτοφυλάκων του, «θέλει σ’ εμπνεύ- 
σει τον πόθον τού νά σπουδάσης την ιστορίαν των προγόνων σου, ή περί- 
νοια των οποίων έφώτισεν άενάως την ανθρωπότητα». Γιατί ή μελέτη 
της ιστορίας προσφέρει, σε τελευταία άνάλυση, όπως επισημαίνει στη 
συνέχεια, ισχυρά έπιχειρήματα κατά τού αυτοχθονισμού, πού απειλεί 
νά κόψει την «μεγάλη καί άδιάσπαστον άλυσιν της συνενώσεως των Ελ
λήνων».3 'Η άνάγκη νά μελετηθεί ή έλληνική ιστορία είναι ένα επιτα
κτικό εθνικό αίτημα γιά αύτογνωσία, γιά αύτοσυνειδησία πού σφραγίζει 
την ιδεολογία τής εποχής. Ό Σοΰτσος είναι ένας άπό τούς εκφραστές 
τού αιτήματος, άλλά ταυτόχρονα αισθάνεται την άνάγκη ή καί φιλοδοξεί 
νά συντελέσει στή διαμόρφωση τής ίστοριολογικής θεωρίας. "Ας μην ξε
χνάμε τίς πρώιμες —σέ σχέση μέ τό μετέπειτα τρίσημο σχήμα τής ιστο
ρίας πού επικράτησε—, στό ίδιο αύτό Ποιητικόν Χαρτοφυλάκων τού 
1845, αναφορές του στο Βυζάντιο καί τούς τελευταίους Παλαιολόγους 
καί τίς έκτενεΐς υποσημειώσεις του, δπου έπεξηγεΐ τά νοήματα των στί
χων του καί βρίσκει τήν ευκαιρία νά διατυπώσει απόψεις καί συνάμα νά 
«ίστοριογραφήσει»: «Τήν άπό συστάσεως μέχρι καταλύσεως τής ελλη
νικής Αυτοκρατορίας μεγάλην περίοδον άνέφερα διεξοδικώτερον ίσως τού 
δέοντος εις τό προκείμενον Ποιημάτιον, επειδή δλοι σήμερον οί λόγιοι 
τού περί τάς ’Αθήνας συστρεφομένου ελάχιστου ήμών Κράτους έξυμνοΰσι 
μόνον νίκας κατά Περσών καί ’Ακαδημίας Πλατώνων, άγνοοΰντες ή 
λησμονοΰντες τήν μεταγενεστέραν δόξαν τού έν Κωνσταντινουπόλει αό- 
τοκρατορεύσαντος έλληνικοΰ έθνους, τό όποιον καί τό θρήσκευμα τού 
Χριστού διηρμήνευσεν, έσχολίασε καί διέχυσεν εις τήν τότε βάρβαρον 
Εύρώπην καί τούς νόμους καί τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας του μετω- 
χέτευσεν εις αυτήν διά των πεπαιδευμένων άνδρών του».4

Μέ άνάλογο ύπομνηματισμό συνεχίζει καί γιά τούς στίχους του πού 
άναφέρονται στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας καί τούς άγώνες των άρ-

3. Ποιητικόν Χαρτοφυλάκων ’Αλεξάνδρου Σούτσου, Έν Άθήναις 1945, σ. 
38-39.

4. Aiir., σ. 29.
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ματολών, έπισημαίνοντας δτι μνημονεύει, στις σημειώσεις βιογραφικές 
καί άλλες πληροφορίες γιά τούς προμάχους του Γένους έπειδή κρίνει 
«άναγκαΐον νά γνωρίζη ό λαός την ιστορίαν του». Μοτίβο, συχνά επανα
λαμβανόμενο, όπως βλέπουμε, πού δίνει ταυτόχρονα καί το στίγμα της 
συγγραφικής του πορείας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1850, μέ το έπι- 
κολυρικό του ποίημα 'Η Τονρκομάχος 'Ελλάς, ό Σοΰτσος θά υμνήσει 
τον ’Αγώνα καί μέ ενθουσιώδη πατριωτικό τόνο θά προσπαθήσει κατόπιν 
νά ένθαρρύνει τον ελληνισμό νά άναλάβει τόν ιστορικό του ρόλο μέ την 
ευκαιρία τού Κριμαϊκού πολέμου (’Απομνημονεύματα ποιητικά επί τοϋ 
ανατολικού πολέμου, 1857). "Ως τίς τελευταίες μέρες του ό ποιητής, 
άρρωστος καί πένης, συνεχίζει νά στιχουργεΐ καί νά άσχολεϊται μέ τη 
σύνθεση ιστορικών συγγραμμάτων, σύμφωνα μέ μαρτυρίες συγχρόνων 
του, πού ωστόσο δέν έχουν έπιβεβαιωθεΐ. 'Ο Queux de St. Hilaire5 
άναφέρεται σ’ Iva έκτενέστατο ποιητικό έργο πού έτοίμαζε ό Σοΰτσος μέ 
θέμα τόν «πόλεμο τής Κριμαίας, αίτια καί συνέπειες» καί το όποιο με
τέφραζε στά γαλλικά μέ τη βοήθεια τού Jules Roussy. ’Εξάλλου ό βιο
γράφος του Ε. Ίωαννίδης σημειώνει δτι ό Σοΰτσος πήγε στο Παρίσι 
γιά νά έκδώσει τό «Ποιητικόν Κοσμόραμα», έπος μέ οκτώ χιλιάδες στί
χους καί πεζή γαλλική μετάφραση,6 ενώ ό ’Άγγελος Βλάχος άναφέρει 
δτι, στήν ίδια πόλη, άσχολήθηκε μέ τή σύνθεση μακράς «'Ιστορίας τών 
νεωτέρων Ελλήνων», τήν οποία ΐσως δέν άρχισε κάν νά γράφει.7 Π ιό 
συγκεκριμένη είναι ή είδηση πού καταγράφεται στήν εφημερίδα "Ηλιος 
(11 Μαΐου 1856, σ. 4) σέ άρθρο δπου άπαριθμεΐται ή έργογραφία του: 
«Τώ 1852 καί 1853 συνέγραψε τήν έ'τι άτύπωτον ιστορίαν τών Ελλήνων 
άπό τοΰ 1453 μέχρι τοΰ 1821», έργο πού ως τώρα δέν εχει εντοπιστεί.8 
Οι πληροφορίες, δπως βλέπουμε, είναι άσαφεΐς καί συγκεχυμένες- δλες,

5. Στή μελέτη του ((Alexandre Soutzos, le poète national de la Grèce mo
derne. Sa vie et ses œuvres», Annuaire de VAssociation pour Vencouragement 
des Etudes grecques, 8 (1874), 432-434, σημειώνει δτι αντλεί τήν πληροφορία 
του άπό φιλολογικό άρθρο του Jules Roussy στήν έφημερίδα Union (31 ’Οκτω
βρίου 1863), προσθέτοντας δτι δεν βρήκε πουθενά άλλου μνεία αύτοϋ τοϋ τελευ
ταίου, δπως το χαρακτηρίζει, έργου τοϋ Σούτσου.

6. ’Αλεξάνδρου Σούτσου Πανόραμα τής ’Ελλάδος μετά Συνοπτικής βιογραφίας 
τοϋ ’Εθνικού ποιητοϋ. 'Γπό Ε. Ίωαννίδου, Έκδίδοται το Δεύτερον, Έν Έρμου- 
πόλει 1875, σ. κθ'.

7. ’Αλέξανδρος Σοΰτσος, Βιβλιοθήκη τής Εστίας, άρ. 5. Γραφεϊον τής Ε
στίας, 1877, σ. 29.

8. Βλ. Γιάννης Λέφας, Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος καί οι επιδράσεις τοϋ έργου 
του στους συγχρόνους του, ’Αθήνα 1979, σ. 76.
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όμως, μαρτυρούν γιά τήν πρόθεση καί τήν επιμονή του συγγραφέα νά 
ασχοληθεί μέ συνθέματα ιστορικού περιεχομένου.

'Ωστόσο, οί βιογράφοι καί οί κριτικοί, παλαιότεροι ή μεταγενέστε
ροι, κατά τήν παρουσίαση καί άποτίμηση του έργου του, δεν φαίνεται νά 
έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στήν ιστοριογραφική κλίση του ’Αλέξανδρου 
Σούτσου, ούτε οδηγήθηκαν νά τον συγκαταλέξουν ανάμεσα στους ιστο
ριογράφους της εποχής του- 6 έντονος σατιρικός του οίστρος έκάλυψε 
πάντοτε αύτήν του τήν όψη καί οί ιστοριογραφικές του επιδόσεις «αντι
μετωπίστηκαν κατά κανόνα στο επίπεδο τής δημοσιογραφίας ή τής χρο
νογραφίας. Το πρωτόλειό του, ή 'Ιστορία του (Histoire de la Révolution 
grecque) γιά το όποιο θά γίνει εκτενέστερος λόγος στή συνέχεια, άπα- 
ριθμεΐται, βέβαια, άνάμεσα στά συγγράμματα πού πραγματεύτηκαν 
άποκλειστικά τήν Ελληνική Επανάσταση· ωστόσο, ή μνεία του έργου 
αύτοϋ είναι συνήθως φευγαλέα, ένίοτε, μάλιστα, χωρίς κανέναν ειδικό
τερο κριτικό σχολιασμό. Το ίδιο συμβαίνει καί γιά τήν όλη στάση του 
απέναντι στήν ιστορία καί τήν πίστη του στήν αξία της ώς προς τή δια
μόρφωση τής εθνικής συνείδησης. Οί προσπάθειες συμμετοχής του στις 
ελληνικές ιστοριογραφικές επιδόσεις του μεσοΰντος 19ου αιώνα δέν άπο- 
τέλεσαν άντικείμενο συστηματικότερων προσεγγίσεων, ούτε καί έχει γί
νει λόγος γιά τά ιστοριοδιφικά του ενδιαφέροντα καί γενικότερα γιά τις 
επιδράσεις πού δέχθηκε καί τις έπιρροές πού άσκησε έπάνω του, προς τήν 
κατεύθυνση τού ιστοριογραφικού του προβληματισμού, το έκάστοτε πε
ριβάλλον στο όποιο έζησε, έκπαιδεύθηκε καί διαμορφώθηκε. Το ενδια
φέρον των μελετητών έχει ως τώρα έπικεντρωθεϊ στο ποιητικό του έργο, 
κυρίως τό σατιρικό, καί πώς αύτό έπενέργησε στήν πολιτική πράξη.

Ό Κ. Θ. Δημαρας, σκιαγραφώντας μέ λεπτές πινελιές καί πολύ
πλευρες προσεγγίσεις τά περιβάλλοντα αυτά, προσπάθησε νά κατανοήσει 
τήν ιδιοσυγκρασία καί τήν προσωπικότητα τού ’Αλέξανδρου Σούτσου 
καί νά συλλάβει τήν ιδιαιτερότητα τού χαρακτήρα καί τής προσφοράς 
του. «’Αφού δέν ήταν ποιητής, ποιά Ιστάθηκε ή αναμφισβήτητη γοητεία 
του έπάνω στά πλήθη τής εποχής, καί τί τούς προσέφερε, άφοϋ δέν τούς 
προσέφερε ποίηση ;» θά άναρωτηθεϊ. Μά τήν άπάντηση τήν είχε ήδη δώσει 
λίγο παραπάνω: «'Ένας κόσμος ολόκληρος αναδεύεται μέ τά κινήματα 
τού Σούτσου, ένός ολόκληρου κόσμου συνείδηση κατασταίνεται ό Σοϋ- 
τσος μέ τούς στίχους του. Καί όλα αυτά γίνονται πράξη, γίνονται συναί
σθημα, γίνονται ιστορία, γίνονται λογοτεχνία».9 ’Αλλά καί ό Δημαρας,

9. Κ. Θ. Δημαρας, δ.π., σ. 245.
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άκόμα, παρόλο πού περιλαμβάνει στην εικόνα αυτή τον χώρο της ιστορίας, 
όταν άναφέρεται στην Histoire de la Révolution grecque πού επιδιώ
κει và άναδείξει τούς εθνικούς αγώνες, όπως γράφει, ή μόνη κρίση πού 
διατυπώνει σχετίζεται μέ τη σατιρική έ'φεση τοΰ συγγραφέα της: το στοι
χείο τής σάτιρας, κι αν άκόμα μπορεί νάάνιχνευθεΐ στο κείμενο της'Ιστο
ρίας, «είναι ανεπαίσθητο)).10

'Ο ’Αλέξανδρος Σοϋτσος, λοιπόν, όπως ήδη έχει άναφερθεϊ, «γρά
φει ιστορία» μέ την πολλαπλή σημασία τής έκφρασης αυτής. Μέ τή ζωή 
του τήν ΐδια, μέ τή συμμετοχή του στον δημόσιο βίο. ’Αλλά καί μέ τη γρα
φίδα του, μέ τούς στίχους ή τήν πεζογραφία του προσπαθεί ν’ άνταπο- 
κριθεΐ στον ιστορισμό τής έποχής, στά αιτήματα του σύγχρονού του 
ίστοριοκρατικοΰ πνεύματος. "Αν δέν κατάφερε νά ξεχωρίσει σ’ αυτόν τον 
τομέα είναι μιά άλλη υπόθεση πού δέν θά μάς απασχολήσει τώρα εδώ.

"Ομως, ας πιάσουμε τά πράγματα άπύ τήν αρχή, κι ας έπιστήσουμε 
τήν προσοχή μας στήν πρώτη του ιστορική σύνθεση. Μιλήσαμε για πρωτό
λειο. Θά έπρεπε, ΐσως, νά μιλήσουμε γιά έγχείρημα, άφοϋ πρόκειται για 
ένα γαλλόγλωσσο 'ιστορικό σύγγραμμα, τετρακοσίων τόσων σελίδων, πού 
κυκλοφόρησε στά 1829, γραμμένο άπύ έναν νέον άνδρα εΐκοσιπέντε μόλις 
ετών. "Αν εξαιρέσουμε τον θειο του Ίακωβάκη Ρίζο Νερουλό, πού ανή
κει άλλωστε στήν προηγούμενη γενιά, ό ’Αλέξανδρος Σοϋτσος μπορούμε 
νά ποΰμε ότι είναι 6 πρώτος τής γενιάς του πού σέ πρώιμη ήλικία επι
χειρεί νά δώσει μιά όσο μπορεί ολοκληρωμένη εικόνα τοΰ Μεγάλου Ξε
σηκωμού. Προϊόν τής έποχής της ή συγγραφή αυτή, θά λέγαμε ότι έκ- 
φράζει ποικιλότροπα τήν περιρρέουσα άτμόσφαιρα, ενώ, συνάμα, σημα
τοδοτεί τον ψυχισμό καί τήν όλη μετέπειτα πνευματική πορεία τοΰ συγ
γραφέα της. Καί πρώτα-πρώτα το φιλελληνικύ ρεΰμα όπου συνταιριά
ζεται ό κλασικισμός τοΰ Διαφωτισμοΰ μέ τύ άτίθασο ρομαντικό κίνημα 
μέσα στο όποιο συγκρούονται, άλλά καί ταυτόχρονα συμπορεύονται, 
άντίθετες πολιτικές ιδεολογίες. Παράλληλα, τή γενικότερη στροφή προς 
τά ιστορικά ένδιαφέροντα πού άποσκοποΰσε νά ικανοποιήσει τύ αίτημα 
τών λαών γιά εθνική αύτογνωσία καί άποκατάσταση" τέλος τήν πίστη 
στή χρησιμότητα τής ιστορίας γιά τήν πραγμάτωση τών προσδοκιών 
αυτών. "Ολα αυτά μαζί, καί άλλα άκόμη, στοιχειοθετούν τύ κοινωνικο- 
πολιτισμικύ ύπόβαθρο της διαμόρφωσης τοΰ ’Αλέξανδρου Σούτσου στή 
δεκαετία τοΰ ’20 καί, μαζί μέ τον φιλελεύθερο πατριωτικό του ενθου
σιασμό, άποτελοΰν τίς συντεταγμένες πού τον οδήγησαν στή μελέτη τής

10. Αύτ., σ. 251.
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ελληνικής ιστορίας καί τον παρώθησαν νά εξιστορήσει τά συνταρακτικά 
γεγονότα τής πιο κρίσιμης καμπής στην 'ιστορία του νεότερου ελληνισμό ΰ. 
Θά μπορούσαμε έδώ νά προσθέσουμε καί εναν άλλο παράγοντα, πολύ 
πιο υποκειμενικό: τον βαθύ συναισθηματικό τραυματισμό πού του προ- 
κάλεσε ό θάνατος τού άδελφοΰ του Δημητρίου στη μάχη του Δραγατσα
νίου. Σ’ αυτόν, άλλωστε, άφιερώνει την 'Ιστορία του.

Μιά ενδιαφέρουσα μαρτυρία γιά την ιστοριογραφική διαμόρφωση 
του ’Αλέξανδρου Σούτσου, την οποία δεν φαίνεται νά έχουν προσέξει άρ- 
κετά οΐ βιογράφοι καί μελετητές του, παραδίδει ό παλαιός γνώριμος καί 
φίλος του Παναγιώτης Σοφιανόπουλος·11 άφορά στην περίοδο τής δεύ
τερης διαμονής του στο Παρίσι (1827-1829), όταν έπέστρεψε εκεί μέ τον 
άδελφό του Παναγιώτη γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους.11 12 Σέ άρθρο 
μέ τίτλο (('Ο ’Αλέξανδρος Σοϋτσος, 'Ο Ποιητής των Ελλήνων» ό Σοφια- 
νόπουλος σημειώνει οτι ό Σοϋτσος παρακολούθησε τότε στή Σορβόννη 
τά μαθήματα των καθηγητών Γκυζώ, Βιλλμαίν καί Κουζέν,13 ενώ πα
ράλληλα εΐχε έπιδοθεΐ στή συγγραφή τής 'Ιστορίας του, ή όποια έκδό- 
θηκε στο Παρίσι, όπως εχει άναφερθεϊ, το 1829.14 Εύτυχισμένη στιγμή, 
καθώς φαίνεται, γιά τον νεαρό ’Αλέξανδρο, ή συνάντησή του με τή «Φι
λολογική Τριανδρία» τής Σορβόννης. Γιατί μόλις το 1828, μέ τό ύπουρ-

11. Ή γνωριμία του μέ τούς αδελφούς Σούτσους πολύ πιθανό νά χρονολογεί
ται άπό τον καιρό πού σπούδαζαν στό Γυμνάσιο της Χίου, στά 1817-1820" στά ’ίδια 
χρόνια, άν καί μεγαλύτερος στην ηλικία, ό Π. Σ. πηγαίνει στή Χίο γιά νά συμπλη
ρώσει τήν εκπαίδευσή του, βλ. Δ. Παλαιολογόπουλος, Παναγιώτης Σοφιανόπουλος. 
Ό πρώτος "Ελληνας όραματιστης τον Σοσιαλισμού (1786-1856), ’Αθήνα 1988, 
σ. 33.

12. 'Ο ’Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής άποδίδει τή δεύτερη μετάβασή του στό Πα
ρίσι στήν εχθρική γιά τον ποιητή άτμόσφαιρα πού είχαν δημιουργήσει στό Ναύπλιο 
οί δηκτικές σάτιρές του, βλ. «Esquisses de la littérature grecque moderne», Le 
Spectateur de l’Orient, 60, 10/22 Φεβρ. 1856, 383 καί Histoire littéraire de la 
Grèce moderne, Παρίσι 1877, τ. B', σ. 26.

13. 'Ο Σωκράτης, 11 (1 Ίαν. 1848), 4α: «... έν Σορμπόνη έπαγγέλλοντο 
τήν 'Ιστορίαν, πριν της Ίουλιανής μεταβολής, ό πρωθυπουργός Γκιζώτος καί οί 
πρό ολίγου υπουργοί τής παιδείας, Κουζϊνος καί Βιλμαϊνος, των οποίων καί οί 
Σοϋτσοι κ’ ήμεϊς έχρηματίσαμεν μαθηταί πολλούς χρόνους». Πβ. καί Γ. Λέφας, 
Ό ’Αλέξανδρος Σοϋτσος..., σ. 39.

14. Τό έργο αύτό έγινε γρήγορα γνωστό: τήν ίδια χρονιά παρουσιάζεται στήν 
Ελληνική ’Επιτροπή τοϋ Παρισιού καί σχολιάζεται άπό ορισμένα μέλη" ένα άπό- 
σπασμά του μάλιστα δημοσιεύεται στό ενημερωτικό φυλλάδιο τής Εταιρείας Bul
letin de ses travaux et de ses séances (άρ. 1, σ. 6). Λίγο αργότερα, τό βιβλίο κυ
κλοφορεί καί σέ γερμανική μετάφραση (Βερολίνο 1830).
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γεΐο Μαρτινιάκ καί την κάποια φιλελεύθερη τροπή πού παίρνουν τά πολι
τικά πράγματα τής Γαλλίας, ξαναδιορίζονται στις παλαιές τους θέσεις 
στο Πανεπιστήμιο οί François Guizot καί Victor Cousin. Στο μεταξύ, 
έχοντας άξιοποιήσει τά χρόνια τής άποπομπής τους ένασχολούμενοι μέ 
τήν έπεξεργασία καί διαμόρφωση των ιστορικών τους θεωρήσεων, τις 
δημοσιεύουν τώρα καί τις διδάσκουν στις παραδόσεις τους. 'Ο, φιλελεύ
θερος ακόμα, Γκυζώ πού είχε κιόλας έκδώσει στά 1826-1827 τήν «'Ι
στορία τής άγγλικής επανάστασης»,15 παραδίδει μιά σειρά μαθημάτων 
νεότερης ιστορίας, τά όποια τυπώνονται σέ χωριστά φυλλάδια κατά μά
θημα, μέ δική του σελιδαρίθμηση το καθένα, καί έκδίδονται στο τέλος σέ 
ενιαίο τόμο, μέ κοινό τίτλο.16 Καί ό Κουζέν θά κυκλοφορήσει άμέσως τά 
«Μαθήματα φιλοσοφίας τής ιστορίας» σέ δύο τόμους, τά όποια άλλωστε 
είχε παραδώσει καί στήν προηγούμενη περίοδο τής διδασκαλίας του.17 
"Ας θυμηθούμε επίσης ότι, λίγο νωρίτερα στά 1825, ό γνωστός γιά τό 
φιλελεύθερο πνεύμα του, ακαδημαϊκός François Villemain συμμετέχει 
στή φιλελληνική φιλολογία μέ τό ιστόρημά του «Λάσκαρις ή οί'Έλληνες 
τού 15ου αιώνα» στο όποιο άκολουθοΰσε τό ιστορικό «Δοκίμιο» πού είχε

15. Fr. P. J. Guizot, Histoire de la Révolution d’Angleterre depuis l’avè
nement de Charles I, jusqu’à la restauration de Charles II, 2 τόμ., Παρίσι 1826.

16. Cours d’histoire moderne par M. Guizot, professeur d’histoire à la Fa
culté des Lettres de Paris. Histoire générale de la civilisation en Europe, de
puis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution Française, Παρίσι 
1828. "Οπως φαίνεται άπύ τή χρονολόγηση στά φυλλάδια, τά 14 μαθήματα άρχισαν 
στις 8 ’Απριλίου 1828 καί έληξαν στις 18 ’Ιουλίου τοϋ ’ίδιου χρόνου. Στο εναρκτή
ριο μάθημα ό Γκυζώ εκφράζει τή συγκίνησή του γιά τή θερμή υποδοχή πού τοϋ έπι- 
φύλαξαν οΐ ακροατές του μετά «άπύ τήν περίοδο άνησυχίας, δυσκολιών καί κινδύνων... 
καί τήν επταετή διακοπή των μαθημάτων του». Καί καταλήγει: «Aujourd’hui nous 
arrivons tous, vous comme moi, avec confiance et espérance, le cœur en paix 
et la pensée libre...». Νά ήταν παρών άραγε ό ’Αλέξανδρος Σοϋτσος σ’ αύτήν τήν 
ομιλία;

17. Πβ. Cours de philosophie, Paris, Pichon et Didier, 1828-1829 σέ δύο 
τόμους χωρισμένους σέ μαθήματα «τοϋ 1828 καί 1829» καί μέ τούς άκόλουθους 
υπότιτλους: Vol. I: Introduction à l’histoire de la philosophie (1828), Vol. Il: 
Cours de l’histoire de la philosophie, tome I Histoire de la philosophie du 
XVIIIe s. (στον ψευδότιτλο: Cours de 1829. ”Ας σημειωθεί δτι το άντίτυπο αύτοΰ 
τοϋ τόμου στήν ΕΒΕ άνήκε στον Π. Κ. Ήπίτη), tome II Histoire de la philosophie 
du XVIIIe s. École sensualiste. Οί εκδότες των μαθημάτων τοϋ Κουζέν στον πρό
λογό τους (βλ. tome I, σ. v-vi) επισημαίνουν τις μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις 
πού εισάγει ό Κουζέν στις φιλοσοφικές του θέσεις, σέ σχέση μέ τίς παραδόσεις του 
των ετών 1819 καί 1820.
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συνθέσει γιά την κατάσταση των Ελλήνων άπο τη μουσουλμανική κατά- 
κτηση ως τή σύγχρονη έποχή.18

Δεν χρειάζεται, νομίζω, νά τονίσουμε έδώ την φιλελληνική θέση 
τοϋ Βιλλμαίν θέση πού συμμερίζονται άπόλυτα καί οί άλλοι δύο ιστορι
κοί, άφοΰ τούς βρίσκουμε νά την εκφράζουν έμπρακτα ώς μέλη σωματείων 
μέ έντονη φιλελληνική δράση. Τής Société de la morale chrétienne ό 
Γκυζώ, της οποίας χρημάτισε αντιπρόεδρος καί πρόεδρος,19 καί τής 
Ελληνικής Εταιρείας τοϋ Παρισιού, πού ιδρύεται στά 1828, ό Κουζέν.20 
Οΰτε νά θυμίσουμε ότι έχουμε νά κάνουμε μέ πρόσωπα πού, πέρα άπο τον 
άκαδημαϊκό χώρο καί την ιστοριογραφία, είναι έντονα πολιτικοποιημένα, 
σέ θεωρητικό καί πρακτικό επίπεδο. Στο τέλος τής επόμενης δεκαετίας, 
όπως είναι γνωστό, τούς βρίσκουμε νά μετέχουν ενεργά στην πολιτική 
ζωή τής Γαλλίας τήν οποία καί έν πολλοΐς διαμορφώνουν. 'Ολοφάνερη 
είναι καί έδώ ή στενή συνάφεια τής ιστοριογραφίας, τής ρομαντικής

18. Lascaris, ou les Grecs du quinzième siècle, suivi d’un Essai historique 
sur l’état des Grecs, depuis la conquête musulmane jusqu’à nos jours, Paris 
1825. Το έργο αύτό έπανεκδόθηκε τήν ίδια χρονιά καί στά γαλλικά καί στά γερμανι
κά, ένώ άκολούθησαν στά έπόμενα χρόνια άλλες έκδόσεις καί μεταφράσεις, βλ. Λου- 
κία Δρούλια, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre de ΓIndépendance 
grecque, 1821-1833. Répertoire bibliographique, ’Αθήνα 1974, άρ. 793, 794, 
795, 1079-1081, 1082-1083, 1326, 1329-1330 καί γιά τήν ελληνική μετάφραση 
Γκίνης-Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Β', άρ. 4604.

19. Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, Gallimard 1985, σ. 405. Γιά 
τή φιλελληνική δράση τής Socété αυτής καί των φιλελληνικών έπιτροπών της βλ. 
’Ιωάννης Δημάκης, «La Société de la morale chrétienne de Paris et son action 
en faveur des Grecs lors de l’insurrection de 1821», Balkan Studies, 7 (1966), 
27-48.

20. Βλ. Κατάλογο μελών στο φυλλάδιο: Société hellénique instituée à Paris, 
pour la propagation des Lumières en Grèce. Bulletin, ô.n., a. 29 καί 33· έπίσης 
Στ. Καρατζάς, «Ή "Ελληνική Εταιρία” τοϋ Παρισιού», 1828-1931, περιοδικό 
’Αντί, περ. Β', τχ. 41, 20 Μαρτίου 1976, ’Αφιέρωμα στό 1821, σ. 22-26 (άρθρο πού 
αναδημοσιεύεται σέ μετάφραση άπο τύ περιοδικό France-Grèce, φθινόπωρο 1952) 
καί Δημήτρης Ν. Παντελοδήμος, Ή συμβολή τής «'Ελληνικής 'Εταιρείας» τοϋ Πα
ρισιού στην πολιτισμική καί κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη τοϋ νεοελληνικού 
κράτους, 1828-1830, ’Αθήνα 1987, σ. 55-73. Καί στον Βιλλμαίν καί στον Κουζέν 
έγινε πρόταση νά καταλάβουν τή θέση τοϋ «άρχιπροέδρου», δηλαδή τοϋ επίτιμου 
προέδρου (président honoraire). Ό πρώτος, μάλιστα, εκλέχτηκε στή θέση αύτή, 
άλλά προτίμησε νά παραμείνει ώς απλό μέλος τής Εταιρείας, βλ. Δ. Παντελοδήμος 
δ.π., σ. 17 καί 81. "Ας σημειωθεί έπίσης δτι ό Άλ. Σοΰτσος συγκαταλέγεται μέ το 
χαρακτηρισμό «littérateur grec, etc.» στον Κατάλογο τών μελών στό Bulletin, 
ένώ δέν συμβαίνει το ίδιο μέ τον άδελφό του Παναγιώτη, τό ονομα τοϋ οποίου άπου- 
σιάζει άπο τούς προαναφερθέντες Καταλόγους.
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ιστοριογραφίας μέ τήν πολιτική ζωή, όπως έχει συχνά διαπιστωθεί.21 
Συνάφεια πού βίωσαν άπό κοντά καί οί άδελφοί Σοΰτσοι, ήδη άπύ τήν 
πρώτη τους παραμονή στο Παρίσι καί ασφαλώς κατέγραψαν στή συνεί
δησή τους.

"Ομως ή καταγραφή αύτή δεν λειτουργεί καί γιά τούς δύο άδελφούς 
κατά τον ϊδιο τρόπο. 'Όταν άποφασίζουν να συμμετάσχουν στον κοινό 
έθνικό άγώνα μέ τή γραφίδα τους, ό «λυρικός» Παναγιώτης συνθέτει 
γαλλικές Ωδές,22 ενώ ό ’Αλέξανδρος ό «ανυποχώρητος μαχητής» —ό
πως θά τον γνωρίσουμε αργότερα— αναλαμβάνει ένα βαρύτερο έργο. ’Ε
πιλέγει να συγγράψει ένα έργο ιστορικού περιεχομένου, γιά νά άποκατα- 
στήσει τήν άλήθεια, νά άνασκευάσει τις άνακρίβειες καί νά διορθώσει τά 
λάθη όσων έγραψαν πριν άπό αύτόν —τών ξένων δηλαδή— τά σχετικά 
μέ τόν ελληνικό άγώνα. Συνάμα επαγγέλλεται ότι «θά άφιερώσει τήν 
πέννα του στήν άλήθεια» μέ αντικειμενικότητα καί άμεροληψία.23 Γιά 
νά γίνει πιό πειστικός άναφέρεται στήν επίμονη δραστηριοποίησή του 
γιά αυθεντική τεκμηρίωση. Καί πρώτα-πρώτα στον πλούτο τού τεκμη- 
ριωτικοΰ υλικού πού έχει συγκεντρώσει, στίς έπιτόπου επισκέψεις γιά 
ν’ άντλήσει άπό τίς ίδιες τίς πηγές, στήν άπ’ εύθείας ενημέρωση άπό 
τούς πρωταγωνιστές. ’Αλλά ένώ φροντίζει νά πληροφορεί τόν άναγνώ- 
στη γιά τίς προφορικές πηγές του ή, άκόμα, παραθέτει σέ ύποσημείωση 
ολόκληρα κείμενα εγγράφων στά όποια στηρίζεται, άπό μιά πρώτη πρό
χειρη παραβολή φαίνεται νά χρησιμοποιεί χειρόγραφες καί έντυπες πη
γές γιά τίς όποιες δέν κάνει καθόλου λόγο. Παράδειγμα τό πολυσυζητη
μένο χειρόγραφο τών ’Απομνημονευμάτων πού έχει αποδοθεί στόν άδελ- 
φό τού ’Αλέξανδρου Ύψηλάντη, Νικόλαο.24

21. Πβ. Κ. Θ. Δημαράς, Κ. Παπαρρηγόπονλος. Ή εποχή του — Ή ζωή του 
— 7ο έργο τον, ’Αθήνα 1986, κεφ. 1: Πολιτική καί ιστορία.

22. Odes d’un jeune Grec suivies de six chants de guerre écrits en vers 
par le même auteur et traduits en prose française, Παρίσι 1828. 'H συλλογή 
κυκλοφόρησε άνώνυμα- τό ονομα τοϋ ποιητή βρίσκεται στήν επιστολή τής 21 Μαρ
τίου 1828 προς τόν Jules David, άλλοτε δάσκαλό του στο Γυμνάσιο τής Χίου, όπου 
ύπογράφει ώς Panago Soutzo, βλ. σ. 1-6.

23. Alexandre Soutzo, Histoire de la Révolution grecque, Paris, Firmili 
Didot, 1829, σ. 3.

24. Πβ. Mémoires du prince Nicolas Ypsilanti publié par le Dr D. Gr. 
Kambouroglous, Athènes-Paris, χ.χ., καί ’Απομνημονεύματα τοϋ πρίγκηπος 
Νικολάου Ύψηλάντη. Μετάφραση, προλεγόμενα καί σχόλια: ’Ελευθέριος Μωραϊ- 
τίνης-Πατριαρχέας, Κέδρος, 1986, όπου εξετάζεται διεξοδικά τό πρόβλημα τής ταύ
τισης τοϋ συγγραφέα τοϋ χειρογράφου.
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Όμως, δέν είναι δυνατό νά Προχωρήσουμε τώρα εδώ σε τόσο άνα- 
λυτικές προσεγγίσεις, ούτε γι’ αύτό το πρώτο σύγγραμμα, άλλα ούτε καί 
σχετικά μέ άλλα κείμενά του γιά τά όποια έγινε λόγος στην άρχή. ’Εν
νοώ τ'ις συγγραφές —πρόλογοι, άρθρα σε συνέχειες στις έφημερίδες καί 
άλλα τμήματα συγγραμμάτων, πού έχουν ωστόσο άποσπασματικό χα
ρακτήρα ιστορικής άφήγησης—■ καί κυρίως τά πυκνογραμμένα ιστορικά 
σημειώματα πού συνοδεύουν, σχεδόν σέ κάθε περίπτωση, την ποίησή του- 
μέ άντικείμενο, φυσικά, την έπεξήγηση τών γεγονότων ή τών υπαινιγ
μών πού έμπεριέχουν οί στίχοι, άλλά συχνά μέ διευρυμένη εμβέλεια καί 
πληροφόρηση. Σημειώματα πού άποτέλεσαν καί άποτελοϋν άκόμα χρή
σιμες καί συχνά χρησιμοποιούμενες, άπό τούς έρευνητές, πηγές ιστορίας. 
’Εδώ περιορίζομαι νά σημειώσω ότι οί μεταγενέστεροι έκδοτες τών ποιη
τικών του συνθεμάτων, ιδιαίτερα όσοι τά δημοσίευσαν σέ τόμους 'Απάν
των, κατά κανόνα δέν συμπεριέλαβαν τις πολύτιμες αυτές γιά την όλη 
εικόνα του συγγραφικού έργου τού Σούτσου υποσημειώσεις, στερώντας 
κατ’ αύτύν τον τρόπο άπό τά ποιητικά του κείμενα την ιστορική οπτική 
πού, καθώς πιστεύουμε, ήθελε ό ’ίδιος νά έχουν.25 ’Έτσι, οί ποιήσεις του 
έγιναν μέ τόν καιρό άντικείμενο αισθητικής κρίσης μόνο καί, ίσως, τό γε
γονός αύτό νά συνετέλεσε σέ κάποιο βαθμό ώστε νά χάσουν τό ένδιαφέ- 
ρον ή τήν όποια άποδοχή είχαν διατηρήσει.

'Όσο γιά τήν 'Ιστορία του, θά πρέπει νά σημειωθεί οτι χρησιμέυσε 
συχνά ώς πρωτογενής πηγή στούς μεταγενέστερους ιστορικούς, πού 
άντλησαν άπό τήν πληροφόρησή του ειδήσεις μή μαρτυρούμενες σέ άλλα 
κείμενα. Τήν άπήχηση τής 'Ιστορίας στόν τόπο μας δίνει στά 1863 τό 
άρθρο τού Κ. Δ. Σούτσου πού άναπαράγει τήν προφορική μνήμη. Ό 
Κ. Δ. Σούτσος δέν είχε διαβάσει τό βιβλίο, λόγω τής σπανιότητάς του, 
άλλά μεταφέρει όσα άκουσε άπό «άξιόπιστους άνθρώπους»: ότι, δηλαδή, 
τό σύντομο, όπως τό χαρακτηρίζει, άλλά άρκετά περιεκτικό αύτό σύγ
γραμμα διακρινόταν γιά τά πατριωτικά αισθήματα καί τήν καλή πίστη 
τού συγγραφέα, όπως καί γιά τό γλαφυρό γαλλικό του ύφος. ’Επίσης, 
ότι συνετέλεσε σημαντικά «νά διεγείρη τάς ύπέρ τής κινδυνευούσης Ελ
λάδος συμπάθειας τού μεγάλου καί φιλελευθέρου γαλλικού έθνους».26 
Ό ’Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, άπό τή μεριά του, αν καί χαρακτηρίζει,

25. Στήν περίπτωση της δεύτερης έκδοσης τοϋ Περιπλανωμένον, τής όποιας 
την επιμέλεια είχε ό ίδιος ό ποιητής, έχουν μέν άφαιρεθεΐ οί υποσημειώσεις, άλλα 
έχει προταχθεί εκτενής πρόλογος πού δίνει αύτήν την ιστορική προοπτική τών υπο
σημειώσεων.

26. Βλ. Χρνσαλλίς, Α', 15 Μαρτίου 1863, άρ. φ. 6, σ. 163.
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σέ ένα σημείο της 'Ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας του, το ιστορικό 
έργο τοϋ Σούτσου ώς «εξαιρετικό» στο κεφάλαιο οπού πραγματεύεται 
τούς ιστορικούς της νεότερης Ελλάδας, παρόλο πού άσφαλώς θά γνώ
ριζε τη σχετική άποψη τοϋ Σατωβριάν, άποφαίνεται πώς ή 'Ιστορία τοϋ 
Σούτσου «αποπνέει τήν ποίηση καί αγγίζει περισσότερο άπύ μια πλευρά 
την μυθιστορία».27 Μά, διαβάζοντας κανείς σήμερα το μυθιστόρημα τοϋ 
Σούτσου Ό ’Εξόριστος, θά μπορούσε να ισχυριστεί κάτι παρόμοιο, άλλά 
σέ αντίθετη κατεύθυνση: ότι το μυθιστόρημά του αυτό αγγίζει πολύ τήν 
ιστοριογραφία !

Άς κλείσουμε, ωστόσο, τήν πρώτη μας αυτή προσέγγιση στο ιστο
ριογραφικό έργο τοϋ Σούτσου μέ τά λόγια τοϋ Σατωβριάν, έτσι γιά να 
ικανοποιήσουμε τήν επιθυμητή υστεροφημία τοϋ ποιητή να λογίζεται καί 
ώς ιστοριογράφος. «’Ένδοξε νεανία!» τοϋ γράφει στο τέλος τής επιστο
λής μέ τήν οποία ευχαριστεί τον Σοϋτσο γιά τήν αποστολή τοϋ συγγράμ
ματος του, «ένδοξε νεανία, ό ιστορικός κάλαμός σου έχει γοργόν τι τοϋ 
Τακίτου καί υψιπετές τι τοϋ Σαλλουστίου».28 Άσφαλώς μιά τέτοια ρο
μαντική άποστροφή θά πρέπει νά ικανοποίησε τόν νεαρό συγγραφέα 
—πού άλλωστε είχε προτάξει στη σελίδα τίτλου τοϋ βιβλίου του ενα 
χωρίο τοϋ Σαλλούστιου29— καί νά τόν άντάμειψε γιά τούς κόπους του.

27. Ραγκαβής, δ.π., τ. Β', σ. 22 καί τ. Α', σ. 194 άντίστοιχα. 'Ο Ραγκαβής 
διατηρεί έδώ τούς ίδιους χαρακτηρισμούς γιά τήν 'Ιστορία τοΰ Άλ. Σούτσου, τούς 
οποίους είχε διατυπώσει καί άρχικά, πβ. «Esquisses de la littérature grecque 
moderne», Le Spectateur de l’Orient, 60,10/22 Φεβρ. 1856, καί 46-47, 25 ’Ιου
λίου/6 Αύγ. 1855 άντίστοιχα.

28. Ή επιστολή τοϋ Chateaubriand δημοσιεύεται σέ ελληνική μετάφραση 
στήν εφημερίδα τοϋ Παναγιώτη Σούτσου "Ηλιος, 28 Φεβρ. 1859, πβ. Κ. Θ. Δημα- 
ρας, «Ό Chateaubriand στήν Ελλάδα», άνάτ. άπύ Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 
1968 καί τώρα στον τόμο 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, δ.π., σ. 265 καί 549. Τήν άνα- 
δημοσιεύει ό Ε. Ίωαννίδης στή συνοπτική βιογραφία τοΰ ποιητή, τήν οποία προτάσ
σει στή δεύτερη έκδοση τοϋ έργου Πανόραμα τής ’Ελλάδος (βλ. σημ. 6), σ. ιε'-ιστ', 
μέ χρονολογία 20 Αύγούστου 1827, ή οποία προκαλεϊ ορισμένα έρωτηματικά, άφοΰ 
σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοΰ Π. Σούτσου ό άδελφός του «Τω έτει 1828 συνέγρα
ψε Γαλλιστί τήν ιστορίαν της 'Ελληνικής έπαναστάσεως», "Ηλιος, 65, 11 Μαΐου 
1856. Καί ό Π. Σοφιανόπουλος (βλ. σημ. 11), μαρτυρεί οτι ό Άλ. Σοΰτσος επιδό- 
θηκε στή συγγραφή τής 'Ιστορίας του στύ Παρίσι κατά τή δεύτερη διαμονή του έκεϊ, 
δηλαδή άπό τό 1827 έως τύ 1829, δταν δημοσιεύθηκε το έργο του.’Ίσως πρόκειται 
γιά λάθος τής άναδημοσίευσης· δέν μπόρεσα νά συμβουλευθώ το σχετικό τεΰχος τοϋ 
"Ηλιου.

29. De Contrattone Catilinae III. 2.
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Ή ((άναχάλυψη» της πολίτικης Ιστορίας καί ή 
έννοιολογική προετοιμασία του Έρμάννου Λούντζη

Από τή δημοσίευσή του το 18561 έ'ως σήμερα το βιβλίο του κόμη Έρμάν- 
νου Λούντζη, γιά τήν πολιτική κατάσταση της Έπτανήσου έπί ’Ενετών, 
ετυχε μιας ευγενικής άποδοχής καί μιας συστηματικής χρησιμοποίησης 
άπό τούς ειδικευμένους ερευνητές ή τούς λογίους πού αποτελούν τον μι
κρό κύκλο ανθρώπων πού άσχολεΐται μέ τήν επτανησιακή ιστορία.2

1. Περί τής πολιτικής καταστάσεως τής Έπτανήσου έπ'ι ’Ενετών, ’Αθήνα: 
τύποις X. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1856. Ή ιταλική μετάφραση, συμπληρωμένη 
μέ έ'ρευνες τοϋ Λούντζη στά Βενετικά άρχεϊα, έκδίδεται τό 1858 στη Βενετία: Della 
condizione politica delle Isole Ionie sotto il domino Veneto, preceduta da un 
compendio della storia delle Isole stesse dalla divisione dell’ impero Bizantino di... 
/..., Venezia: tipografia del Commercio, 1858.

Για τήν έπιπλέον επεξεργασία καί τίς επιπλέον έρευνες τοϋ συγγραφέα για τήν 
ελληνική έκδοση βλ. Ε. Λούντζης, ’Ανέκδοτα κείμενα: α) αυτοβιογραφία β) αλληλο
γραφία. Εισαγωγή καί σχόλια Ντ. Κονόμου, ’Αθήνα 1962 (Σύλλογος πρός διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων 12), σ. 79-81. Καί Σ. Γ. [= Σ. Άσδραχάς], Βιβλιοκρισία στά 
Σύγχρονα Θέματα, 1/2 (1962), 246. Γιά τήν παρουσία τοϋ Λούντζη στή Βενετία 
το 1858 καί τήν έργασία του στά άρχεϊα βλ. έπίσης τή μαρτυρία ένός συγχρόνου, Α. 
Baschet, Les Archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète, Παρίσι 
1870, σ. 99. Τήν ϊδια αύτή χρονιά έργάστηκαν στά ’Αρχεία τής Βενετίας ό Λεοπόλ- 
δος Ράνκε, ό Τσεκέττι, ό καθηγητής Μάτκοβιτς, Ινώ ό διευθυντής των άρχείων Μον- 
τινέλλι δημοσίευε τον τέταρτο τόμο τής Storia Arcana ed aneddotica d’Italia. 
Άναφέρεται, έπίσης, καί ένας έλληνας υπήκοος, Μάνος, με θέμα έρευνών τήν «Κων
σταντινούπολη καί τήν Ελλάδα κατά τήν Τουρκοκρατία», δ.π., σ. 99-100.

2. Σπ. Δέ Βιάζης, «Έρμάννος Λούντζης», Παρνασσός, 17 (1895), 201-212, 
256-257. Σπ. Π. Λάμπρος, 'Ιστορικά Μελετήματα, ’Αθήνα 1884, σ. 177. Σπ. Π. 
Αάμπρος, «Ή 'Ιστορική Σχολή τής Έπτανήσου», Νέος Έλληνομνήμων, 12 
(1915), 330-331. Άβιγαήλ Λούντζη-Νικοκάβουρα / Μ. I. Δεσσύλας, Έρμάννος 
Λούντζης. Ή ζωή καί το έργο του, [Κέρκυρα] 1948. Κ. Θ. Δημαράς, «Έρμάννος 
Αούντζης», έφημ. Ελεύθερον Βήμα 24 Σεπτεμβρίου 1948, σ. 1-2. Ή έπτανη- 
σιακή διανόηση έντάσσοντάς τον στή δική της λόγια παράδοση φαίνεται νά τον γνω
ρίζει καλύτερα: Παν. Χιώτης, Ζακύνθιον Ήμερολόγιον τοϋ έτους 1895, έτος Ε', 
Ζάκυνθος 1895, σ. 34-36. Τοϋ ’ίδιου, «Επιφανείς Έπτανήσιοι», Ai Μοϋσαι, φ. 
320-321 (1906). Σπ. Δέ Βιάζης, «Έπτανήσιοι 'Ιστοριογράφοι», Ai Μοϋσαι, φ. 202 
(1901), Λέων. Ζώης, Λεξικόν Φιλολογικόν καί 'Ιστορικόν Ζακύνθου, Ζάκυνθος 1898, 
σ. 541-544, Μαρία Έπτανησία, «Δύο ανέκδοτα γράμματα τοϋ Λούντζη καί τοϋ Βα-
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Καί οί δύο συμπεριφορές, ή ευγενική αποδοχή όσο καί ή συστημα
τική χρησιμοποίηση, κρύβουν πίσω τους δύο παράξενα συναισθήματα. 
'Η πρώτη, ή ευγενική αποδοχή, κρύβει το συναίσθημα του ανεξήγητου 
πού καταλαμβάνει καί τον πιο ειδικό αναγνώστη κατά τήν άνάγνωση του 
πονήματος. ’Ανεξήγητο το πώς καί μέ ποια έφόδια ό συγγραφέας ξεπέ- 
ρασε τά εγγενή προβλήματα τής ιστορικής έ'ρευνας τής εποχής ώστε νά 
δώσει μέ καθαρότητα, άκρίβεια καί ουσιαστικές λεπτομέρειες το πανό
ραμα μιας μακρότατης χρονικής περιόδου (1204-1797), χωρίς ν’ ανατρέ
χει σέ εύκολίες καί γενικεύσεις, χρησιμοποιώντας καί καταλαβαίνοντας 
τις σωστές πηγές, άφήνοντας κατά μέρος άνώφελες γιά το σκοπό του πλη
ροφορίες, ξεπερνώντας άκανθώδη προβλήματα ιδεολογίας καί άποφεύ- 
γοντας τήν έμπλοκή του σέ προβλήματα ταυτότητας.* 3

'Η δεύτερη συμπεριφορά, αύτή τής συστηματικής χρησιμοποίησης, 
κρύβει έ'να συναίσθημα ένοχής. "Οσο κι άν έχουν προχωρήσει οί έρευνες, 
δσα νέα στοιχεία κι άν προσθέτουν τά άρχεϊα καί οί άλλες πη γές τής ιστο
ριογραφίας, τά έννοιολογικά σχήματα του Λούντζη άνθίστανται ενώ οί 
πληροφορίες του παραμένουν άκριβεΐς καί οί άναγνώσεις του στέρεες. Το 
ειδικευμένο κοινό τών ιστορικών σπουδών χρησιμοποιεί το έργο του Λούν
τζη στις παραπομπές του, άποτίοντάς του έτσι έναν ελάχιστο φόρο υπο
χρέωσης, χωρίς ωστόσο νά διερωτάται γιά τούς λόγους τής διαχρονικής 
άντοχής τών άναλύσεών του.4

λαωρίτη», Νέα 'Εστία, έτος I', τ. 20, τχ. 232, σ. 1130-1137. Ν. Βέης, «Ό Βερνάρδος 
Σμίτ. Οί Λούντζη της Ζακύνθου καί ό Διονύσιος Σολωμός», έφημ. ’Ελευθερία, 8 
Μαΐου 1946, σ. 1. Έμ. Κριαράς, Σολωμός. Ό βίος. Το έργο, Εστία, ’Αθήνα [1969], 
σ. 101. Πρόσφατα (1987), άφιερώνονται στον Λούντζη οί σελίδες 128-129 τοΰ 
περιοδικού τής Ζακύνθου Περίπλους, χρόνος Γ', τχ. 11. Γιά την έργογραφία τοϋ 
Λούντζη βλ. ΰποσημ. 1, Λούντζης, ’Ανέκδοτα έργα..., passim, καί Άβ. Λούντζη- 
Νικοκάβουρα/Μ. I. Δεσσύλας, ό.π., τό δεύτερο μέρος. ’Επίσης, Έρμάννος Λούντζης, 
Miscellanea, έπιμ. Νικίας Λούντζης, ’Αθήνα 1978.

3. Είναι ωστόσο αύτό πού τοϋ προσάπτει ό Σπ. Λάμπρος, Ή 'Ιστορική Σχο
λή.., σ. 331: «Μειοϋνται δ’ αί άρεταί αδται τών συγγραφών τοϋ Λούντζη[...] καί έκ 
τοΰ μειονεκτήματος δτι παρά τήν άνεγνωρισμένην αύτοΰ φιλοπατρίαν δέν ήψατο τών 
ζητημάτων τών σχετιζομένων πρός τήν άλληλεγγύην τών Έπανησίων πρός τούς 
λοιπούς "Ελληνας έν τοϊς χρόνοις περί ών έγραψεν».

4. 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικόν ”Εθνους, τ. ΙΑ', ’Αθήνα 1975, σ. 212-218 (Χρύσα 
Μαλτέζου). Άπ. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Νέου Έλληνιαμοϋ, τ. Γ', Θεσσαλο
νίκη 1968, σ. 149. N. Karapidakis, dois fidelis: Γ avènement et l’affirmation 
de la citoyenneté corfiote (XVIème-XVIlème siècles), Frankfurt am Main, 
1992, σ. 27 κ.έ. N. Γ. Μοσχονάς, «Κοινωνικές δομές στά Ίόνια νησιά στή μεταβυ
ζαντινή περίοδο», Τό Ίόνιο, περιβάλλον - κοινωνία - πολιτισμός, Πρακτικά Συμπο
σίου, ’Αθήνα, 15-17 ’Οκτωβρίου 1984, ’Αθήνα: Κέντρο Μελετών Ίονίου, 1984,
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Ευγένεια καί στενή επαγγελματική υποχρέωση, λοιπόν, άρκοΰν γιά 
νά παραμερίσουμε αυτό πού ωστόσο άποτελεϊ τήν πραγματική καί κύρια 
υποχρέωσή μας μπροστά σέ κάθε έργο, ιδίως 'ιστοριογραφικό: τήν εξή
γησή του. 'Ο παραμερισμός άλλωστε τής έξήγησης του δυναμισμού ενός 
έ'ργου δεν είναι έπιστημονικά αθώος. Κρύβει άντιθέτως τις αδυναμίες, 
πιθανόν, τής δικής μας ανάλυσης, καί άκόμα τούς ’ίδιους τούς φόβους μας, 
υποσυνείδητους, γιά τίς θεωρητικές βάσεις των ερευνών μας. "Οσο προ- 
στατευμένος κι άν είναι ό ερευνητής σήμερα από τήν τεχνικότητα τών με
θόδων του, ποτέ δέν ξεφεύγει άπύ τίς έννοιολογικές προϋποθέσεις τής ερ
γασίας του.5

Κατά έναν περίεργο τρόπο μάλιστα, τύ έργο τοΰ κόμη Έρμάννου 
Λούντζη, εύγενοΰς Έπτανησίου τοΰ ΙΘ' αιώνα, απομονωμένου γιά πολλά 
χρόνια στήν έ'παυλή του, ξεπήδησε καί γιά μιά φορά, χρόνια μετά τύ θά
νατό του, άπύ τίς αυστηρές παραπομπές τών ιστορικών έξειδικευμένων 
συγγραμμάτων καί άπύ τίς βιβλιοθήκες τών μορφωμένων λογιών γιά νά 
πάρει μαχητική διανοητική θέση στα χρόνια τοΰ στρατιωτικού καθεστώ
τος το 1967. ’Έτσι τύ 1969, εκατό καί ένα χρόνια από τον θάνατο τοΰ 
άνδρα, ένας νέος εκείνα τα χρόνια εκδοτικός οίκος, ό «Κάλβος», περι
λαμβάνει στο εκδοτικό του πρόγραμμα, μαζί μέ τήν 'Ελληνική Νομαρ
χία καί τύ θεατρικό έργο τοΰ Σβάρτς 'Ο Δ ράκος, τύ Περί τής πολιτικής 
καταστάσεως τής 'Επτάνησου...6

Μαγευτική ή θέση τοΰ έπτανησίου κάντε, άνάμεσα στα βιβλία πού 
βοηθοΰν μιά ομάδα διανοουμένων νά ξεφύγει «μεταμφιεσμένη» άπύ τούς 
λογοκριτές γιά νά καταγγείλει. Μιά ομάδα πού παρακολουθεί ή λογοκρι
σία καί πού μόνη της έλπίδα νά ξεφύγει είναι νά παρασύρει τούς λογοκρι
τές πού «ψάχνουν γιά λέξεις καί οχι γιά έννοιες».7

Μιά άπόδειξη ωστόσο επιπλέον πώς τύ έργο τοΰ Λούντζη ξεπερνά 
τήν εύγενική αποδοχή πού τοΰ επιφυλάσσεται συνήθως καί τήν ύποβάθμι- 
σή του στίς παραπομπές ειδικών συγγραμμάτων. Ή «άνακάλυψή» του 
άπύ διανοουμένους σέ άνύποπτους χρόνους καί γιά άσχετους μέ τον αρ
χικό του σκοπό λόγους τύ καθιστά έργο μέ ξεχωριστό νόημα πού διαβά
ζεται καί σέ δεύτερο επίπεδο. "Οχι μόνο ώς έξειδικευμένο ιστορικό έργο

σ. 201-202. Καί πρόσφατα, Venezia quasi alterum Byzantium, I. ’Όψεις τοϋ Βε- 
νετοκρατονμενου "Ελληνισμόν: ’Αρχειακά Τεκμήρια. Έπ. δ /νση Χρύσα Μαλτέζου, 
’Αθήνα: "Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993.

5. Fr. Furet, L’Atelier de l’Histoire, Παρίσι 1982, σ. 6 κ.έ., 20.
6. Έρ. Λούντζης, "Η ’Ενετοκρατία ατά Εφτάνησα, ’Αθήνα: Κάλβος, 1969.
7. Γ. Μιχαηλίδης, «Τί μας είπε ό Στρατής Τσίρκας», έφ. Το Βήμα, 25 ’Απρι

λίου 1993, σ. Β3 29.
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πού διηγείται ή περιγράφει μιά περίοδο τής 'Ιστορίας άλλά καί ώς έργο 
κλειδί γιά την έρμηνεία της άνθρώπινης τύχης. Οί δυστυχίες έφεραν πιο 
κοντά τούς άνθρώπους.8 Συμπληρωματική απόδειξη ή έκδοση το 1948, 
ένύς βιβλίου γραμμένου μέ «αγάπη καί στοργή», γιά το έ'ργο του Έρμάν- 
νου Λούντζη, πού γιά πρώτη φορά θά περιέχει καί έναν πλήρη καί βιβλιο
γραφικά άψογο κατάλογο των έκδεδομένων έ'ργων του.9 Το 1962, θά δει 
το φως τής δημοσιότητας ή «αύτοβιογραφία» του καί έ'να μέρος τής αλ
ληλογραφίας του, σέ μιά έκδοση άπύ τον έπιφανή λόγιο Ντίνο Κονόμο πού 
υποσχόταν πώς θά έπανέλθει μέ μιά έκτενή μονογραφία πού θά άποτιμοϋ- 
σε πληρέστερα το έργο τοϋ Έρμάννου.10

'Έως σήμερα ωστόσο, το σύνολο του άρχείου τοϋ επιφανούς Έπτα- 
νησίου δεν έχει άκόμα έκδοθεϊ ούτε είναι προσιτό, κανένα δέ άπύ τά έργα 
του, μέ μία εξαίρεση, καί το «περί τής πολιτικής καταστάσεως», δέν έχει 
έπανεκδοθεΐ, ίσως επειδή τά περισσότερα ήταν γραμμένα ιταλικά. Μιά 
μετάφραση, ενός άλλου ιστορικού του έργου, καμωμένη άπύ τήν Άβιγαήλ 
Λούντζη-Νικοκάβουρα, τής οποίας το χειρόγραφο υπάρχει στήν ’Ανα
γνωστική Εταιρεία Κερκύρας, δέν έχει βρει άκόμα τον έκδοτη της. Το 
δημοσιευμένο ύλικο τής αυτοβιογραφίας καί των επιστολών του επιτρέπει 
ωστόσο τήν προσέγγιση τοϋ έργου του περιμένοντας μιά πιο ολοκληρω
μένη έκδοση των έπιστολών καί τοϋ υπολοίπου άρχείου του.

'Ο κόμης Έρμάννος Λούντζης, συγγραφέας τριών μοναδικών ίστο-

8. Διαβάζουμε στο ανυπόγραφο (Γιώργος Μιχαηλίδης; Γιώργος Χατζόπου- 
λος; Νίκος Παναγόπουλος; Βαγγέλης Τρικεριώτης;) εισαγωγικό σημείωμα της 
Ικδοσης τοϋ 1969: «Το βιβλίο αύτό [το περί της πολίτικης καταστάσεως...] δέν 
εξαντλεί τήν επίδρασή του πάνω στους νεώτερους μόνο μέ τήν ικανοποίηση άκαδη- 
μαϊκοϋ ενδιαφέροντος γιά γνώση. ’Αντίθετα αποτελεί όργανο πού [...] έπιταχύνει καί 
βαθαίνει τή γνώση [...] 'Η νέα ελληνική σκέψη έχει δικό της τρόπο γιά νά εκτιμήσει 
τήν πνευματική κληρονομιά τοϋ περασμένου αιώνα. Αύτό υποδηλώνει άρνητικά ή 
αποστροφή της στον πιθηκισμό, στον ακαδημαϊσμό, στο ρηχό εγκυκλοπαιδισμό [...] 
’Από τήν πλευρά αύτή ή σύγχρονη σκέψη δέν μπορεί νά άποδεχθεΐ τήν παραδομένη 
μεροληψία στη διαχείρηση τής πνευματικής κληρονομιάς...».

9. Βλ. παραπάνω (ύποσ. 2) τό έργο τής Άβ. Λούντζη-Νικοκάβουρα καί τοϋ 
Μ. I. Δεσύλλα καθώς καί τήν βιβλιοκρισία τοϋ Κ. Θ. Δημαρά στο ’Ελεύθερον Βή
μα, δ.π. (ύποσ. 2). Τό 1948 είναι δύσκολος χρόνος καί πολιτικά καί πνευματικά. Φό
βοι, άποπροσανατολισμοί, πόλεμος. Ή πορεία τών διανοουμένων πού άνιχνεύουν σέ 
αύτό το δύσκολο κλίμα —ας προστεθεί καί ή φτώχεια— τίς σχέσεις τους μέ τήν ιστο
ρία καί τον μοντερνισμό μπορεί ν’ άκολουθηθεϊ μέσα άπό τό περιοδικό Πρόσπερος, 
πού έκδίδεται στήν Κέρκυρα άπό τό 1949 έως τό 1954. Βλ. Τ. Παπαναστασάτος, «Μ. 
I. Δεσύλλας, 1949-1970», στό Μ. I. Δεσύλλα, Ποίηση, ’Αθήνα 1973.

10. Βλ. ύποσ. 1, Ε. Λούντζης, ’Ανέκδοτα κείμενα..., παραπάνω, ύποσ. 1 καί Ε. 
Λούντζης, Miscellanea, έπιμ. Ν. Λούντζη.
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ρικών πραγματειών11 γιά την 'Ιστορία τής Έπτανήσου, δεν είχε τίποτα 
πού να θυμίζει ιστορικό μέ τή σημερινή έννοια. Δέν δίδαξε ιστορία, άν καί 
διάβαζε πολύ, δεν είχε προετοιμασθει κατά τίς σπουδές του νά στραφεί 
στήν ιστορική έ'ρευνα καί μάλιστα στήν ερευνά τών άρχείων. ’Άλλωστε 
οί ιστορικές έ'ρευνες δέν τον άπασχόλησαν σ’ δλη τή διανοητική του στα
διοδρομία.11 12 Το ιστορικό του έργο τυπώνεται μεταξύ του 1856 καί του

11. Έκτος άπό τό Περί πολιτικής καταστάσεως... καί την ιταλική του μετά
φραση, πού φαίνεται νά έκαναν στα ιταλικά οΐ Marino Typaldo-Foresti καί Nicolò 
Barozzi, ό Λούντζης δημοσιεύει το Storia delle Isole Ionie sotto il redimento dei 
Republicani Francesi..., Βενετία: tipografia del Commercio, 1860, καί το Della 
Republica settinsulare libri due..., Μπολώνια: tipi Fava e Garaganti, 1863.

12. Γόνος μιας οικογένειας πού κατάγεται άπό τή Μεθώνη καί καταφεύγει στη 
Ζάκυνθο (1501) δπου εντάσσεται στις τάξεις τοϋ Συμβουλίου (1624) καί άποκτά 
τον τίτλο τοϋ κόμη τό 1789. Γεννημένος το 1806, 25 Σεπτεμβρίου, είναι γιος τοϋ 
’Αναστασίου Λούντζη καί της Μαρίας Μάρτενς. Μαθαίνει τα πρώτα γράμματα στη 
Ζάκυνθο (ιταλικά καί ελληνικά) άπό την μητέρα του, τον ’Ιωάννη Μωρατέλλη καί 
τόν ’Αναστάσιο Καραβία (ό γνωστός σοφολογιώτατος τοϋ «Διαλόγου»). Μαθαίνει 
γαλλικά άπό τόν ’Ιάκωβο Πινέλ, γάλλο πρόσφυγα, μέλος της Συνέλευσης πού κατα
δίκασε τόν Λουδοβίκο ΙΣΤ'. Ταξίδι καί σπουδές στήν ’Ιταλία μέ τόν Paolo Costa 
στήν Μπολώνια, καί Νομική στήν Πίζα (1824-1827). Διαμονή στο Παρίσι (1828— 
1830), δπου παρακολουθεί μαθήματα στήν Σορβόννη (Guizot, Villemain καί Cou
sin). Διαμονή στή Γενεύη καί στήν ’Αγγλία, επιστροφή στύ Παρίσι (1832) καί άνα- 
χώρηση στή Γερμανία δπου παρακολουθεί μαθήματα τοϋ Έγελου, τοϋ Fichte, τοϋ 
Leissing καί τοϋ Schelling. ’Επιστροφή στή Ζάκυνθο τύ 1834. Γάμος μέ τήν ’Ιωάν
να Βολτέρρα Μαρτινέγκου καί άναχώρηση μετά τον κλονισμό τής υγείας τής γυναί
κας του στή Σαρακίνα. Γράφει μυθιστορήματα καί ένα ίστορικό-φιλοσοφικό δοκίμιο, 
πού τυπώνονται στή Μάλτα καί στή Ζάκυνθο. Συνεργάζεται μέ τό κερκυραϊκό Flo
rilegio. Βουλευτής τοϋ Ριζοσπαστικού κόμματος (1852), ταξιδεύει στήν ’Αθήνα, τα
ξίδι γιά τό όποιο άφήνει τίς έντυπώσεις του. ’Ασχολεΐται έκτος άπό τήν ιστορία καί 
μέ θέματα έκπαιδεύσεως, ενώ μεταφράζει το μυθιστόρημα Rose e Gerdrude τοϋ P. 
Τόφνερ (1856-1857). Ταξίδι στή Βιέννη, το Βερολίνο καί το Παρίσι γιά μελέτη τών 
εκπαιδευτικών συστημάτων (1857). Ταξίδι στή Βενετία (1858) γιά άρχειακές έ'ρευ
νες. ’Επιστροφή στή Ζάκυνθο καί νέο ταξίδι το 1860 στή Βενετία. Τό 1863 στήν 
Μπολώνια. Διακόπτει άλλωστε τήν άπομόνωσή του στήν Σαρακίνα μέ τακτικά ταξί
δια στήν ’Ιταλία. Πεθαίνει τό 1868. Βλ. Ε. Λούντζης, ’Ανέκδοτα κείμενα, Εισαγωγή 
Ντ. Κονόμου, σ. 12 κ.έ. ’Αλόη Σιδέρη, 'Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο τής 
Πίζας (1806-1861), τ. 1, ’Αθήνα 1989 (ΙΑΕΝ 91), passim. Γ. Βελουδής, Διονύ
σιος Σολωμός: Ρομαντική ποίηση και ποιητική, οί γερμανικές πηγές, ’Αθήνα, Γνώ
ση, 1989. Κυρίως γιά τήν πρόσληψη της γερμανικής φιλοσοφίας καί τών ρομαντικών 
ιδεών, βλ. σ. 269-270 δπου καί άναφορά στο σχεδόν άγνωστο έργο τοϋ Λ., «Sullo 
svolgimento storico del primitivo cristianesimo», δημοσιευμένο τό 1868 στο 
Politecnico, Parte letteraria. Tò 1867 είχε προηγηθεϊ τό δοκίμιο «Il Cristiane
simo in relazione colla storia Universale», δημοσιευμένο άρχικά στή Rivista 
Bolognese, 2 fase. I.
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1863, καί δεν φαίνεται νά απασχολείται συστηματικά σέ ιστορικές έρευ- 
νες πριν άπό το 1852, οπότε εκλέγεται βουλευτής Ζακύνθου, καί αναγκά
ζεται έτσι νά διαμένει δλο καί περισσότερο στην Κέρκυρα, τής όποιας καί 
τα αρχεία φαίνεται νά μελέτησε πιο συστηματικά, άλλά κυρίως νά συχνά
ζει τον σοφό Άνδρέα Μουστοξύδη ό όποιος τον παροτρύνει, τον καθοδηγεί 
καί του κοινοποιεί τα άποτελέσματα καί τα ευρήματα των δικών του έρευ- 
νών. ’Άλλωστε βλέποντας που σταματά άπο χρονολογική άποψη το έργο 
του Μουστοξύδη καί ποϋ άρχίζει του Λούντζη είναι θεμιτό νά διερωτηθεΐ 
κανείς άν οί δύο άνδρες δεν είχαν συμφωνήσει σ’ ένα ευρύ ιστοριογραφικό 
πρόγραμμα πού θ’ άρχιζε άπο τούς άρχαίους χρόνους καί θά έφθανε έως 
τήν ’Αγγλική προστασία, δπου ό ένας θά κάλυπτε τήν άρχαιότητα έως 
τήν έναρξη τής Βενετικής προστασίας καί ό άλλος, όπως καί έπραξε, τήν 
εφεξής περίοδο.13

'Ωστόσο, πολύ πρίν ερευνήσει τήν 'Ιστορία ό Λούντζης, πρίν συλλέ- 
ξει τά υλικά με τά όποια θά κτίσει τό έργο του, πρίν έπιλέξει τούς χώ
ρους των θεμελίων του. πρίν άρχίσει νά κτίζει, φαίνεται νά στοχάζεται 
πολύ σοβαρά γιά τήν ιδέα τής 'Ιστορίας καί τίς έννοιες πού τή συνθέτουν. 
Τον χρόνο δηλαδή καί τούς άνθρώπους: τό παρελθόν καί το έθνος. Καρ
πός αυτής τής έννοιολογικής προετοιμασίας τό πρώτο του έργο στά έλ- 
ληνικά, τό δοκίμιο Τό μέλλον τον ελληνικόν έθνους εκ τοϋ παρελθόντος 
εξαγόμενον (1851).

Πρίν εργασθεϊ ώς Ιστορικός ό Λούντζης έργάζεται ως φιλόσοφος καί 
ή φιλοσοφική του παιδεία ήταν μεγάλη. Σκέφτεται δηλαδή πρίν μάθει, 
προσφέροντας έτσι τό παράδειγμα ενός διανοουμένου πού μαθαίνει μέσα 
στο έννοιολογικό πλαίσιο πού έχει προετοιμάσει. Γεγονός πού τοϋ δίνει, 
εκτός άπό χρόνο καί ένέργεια, ένα ξεχωριστό βάθος στή σκέψη του όπως 
καί μιά ξεχωριστή στενότητα. Τίποτα δεν υπεισέρχεται άπό τύχη ή άπό 
άπλή περιέργεια στή σκέψη του. 'Η 'Ιστορία, τό ’Έθνος, δεν είναι παρά 
στοιχεία εμπειρικής επαλήθευσης τοϋ άφαιρετικοΰ του πνεύματος. Μέ 
μιά λέξη, ένα εργαστήριο όπου επαληθεύονται καί συγκεκριμενοποιούνται 
έννοιες, πού έκ τών προτέρων δεν είναι σωστές ή λανθασμένες.14 Καί οί

13. A. Mustoxidi, Delle cose corciresi, [Κέρκυρα] 1848. Tò «περίεργο» αυτό 
βιβλίο πού ουσιαστικά είχε άποσύρει ό συγγραφέας του καί βρέθηκε πρίν άπό τον 
πόλεμο σέ μεγάλο άριθμό αντιτύπων στήν Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύρας, σταματά 
τή διήγησή του τύ 1386. Βλ. καί Περί πολιτικής καταστάσεως, σ. 296, ύποσ. 45, 
δπου ό Λ. θεωρεί τύ βιβλίο τοϋ Μ. άνέκδοτο. ’Επίσης Λούντζης, ’Ανέκδοτα κείμε
να..., σ. 91: «Άπό μόνον τύν Μουστοξύδην δύναταί τις νά μάθει άληθείας», καί β.π., 
σ. 19.

14. Περ'ι πολιτικής καταστάσεως..., σ. 282: «Πλήν δεν πρόκειται λόγος περί
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έννοιες δμως αυτές δεν στηρίζονται μόνο στη λογική, στίς άναγνώσεις, 
στίς πανεπιστημιακές παραδόσεις, στην καθαρή σκέψη κατά τη διάρκεια 
περιπάτων, άλλά περιέχουν ένα μεγάλο μερίδιο υπαρξιακής προετοιμα
σίας: ό Έρμάννος Λούντζης είναι ένας εύγενής πού, δπως καί πολλοί άλ
λοι τής γενιάς του, έχει αποδεχθεί πώς ή 'Ιστορία δέν γυρίζει πίσω.15 Καί 
ώς φιλόσοφος συλλαμβάνει το «πεπρωμένο» των ρομαντικών ώς έννοια 
συγκεκριμένη κοινωνικά —δλα άκολουθοϋν τον δρόμο τους— καί ώς μιά 
πηγή διαρκούς σκέψεως γιά τίς τύχες των κοινωνιών, τών πολιτευμά
των, τών πολιτισμών.16 Ή άφετηρία του είναι τόσο οί σκέψεις δσο καί τα 
βιώματά του ώς γόνου μιας άριστοκρατικής οικογένειας πού ζεΐ άπό κον
τά τήν επανάσταση του 1830 στο Παρίσι καί τήν οριστική άδυναμία τής 
αριστοκρατίας νά σταθεί στο ύψος του ιστορικού της ρόλου καθώς καί τίς 
άδυναμίες τής τοπικής επτανησιακής άριστοκρατίας νά διαχειρισθεΐ τά 
πολιτικά προβλήματα τής εποχής της: τή σχέση της μέ τήν Προστασία, 
τήν άδυναμία αυθυπαρξίας της δηλαδή ώς άρχουσας τάξης καί τή σχέση της 
μέ τήν ολοκλήρωση τού έθνους.17

'Ωστόσο τίς ’ίδιες στιγμές πού φαίνεται νά διαπιστώνει τίς άδυνα
μίες τού παλαιού συστήματος, τήν κατάρρευσή του, δπως τίς μέρες τού 
’Ιουλίου τού 1830, συλλαμβάνει καί τύ γελοίο τής νέας πραγματικότητας 
πού τού προσφέρουν μέ κάποιο θεατρικό τρόπο τά ίδια τά γεγονότα. Πρίν

τοϋ ίδανικώς δυναμένου νά ύπάρξη, άλλά περί τοϋ δ,τι πραγματικός ύπήρξεν, επο
μένως δχι τήν καθαράν επιστήμην, άλλά τήν 'ιστορίαν όφείλομεν νά λάβωμεν ώς οδη
γόν».

15. Λούντζης, ’Ανέκδοτα κείμενα..., σ. 97: «Το jus divinum είναι μεσαιωνική 
δοξασία. ”Αν δέ οΰτε εγώ τήν παραδέχομαι δέν έχω μεγάλην ύπόληψιν προς τήν vox 
populi. Ή vox populi κατεδίκασε τον Σωκράτη νά πίη το κώνειον, τον Ίησοΰν νά 
άποθάνη επί τοϋ Σταυροΰ. Ή κυριαρχία είναι δι’ εμέ γεγονός, ήτις νομιμοποιείται 
οσάκις αυτή υπηρετεί τά συμφέροντα της κοινωνίας». "Ο.π. σ. 95: «Πώς δύνασαι 
νά πιστεύης δτι εις τά πράγματα τοϋ κόσμου δέν ύπάρχει σχέδιον, καί δτι τά πάντα 
συμβαίνουσι κατά περίστασιν καί κατά τύχην;»

16. Βλ. Περί πολιτικής καταστάσεως... ’Επίλογος, σ. 282. Καί Λούντζης, ’Α
νέκδοτα έργα..., σ. 85: «κΰψον τήν κεφαλήν ενώπιον τής ειμαρμένης».

17. ’Ανέκδοτα κείμενα, σ. 64-70. Οί κριτικές του γιά τήν ζακυνθινή κοινωνία 
δέν είναι λίγες δπως καί γενικότερα γιά τήν επτανησιακή, ο.π., σ. 92: «Το περί δημο
σίας έκπαιδεύσεως ζήτημα είναι έν Έπτανήσιρ ζήτημα άπελπισίας [...] διά τόν φυσι
κόν λόγον [δτι] εδώ ή λεγομένη δημοσία έκπαίδευσις δέν έχει προς σκοπόν τήν δια
νοητικήν καί ηθικήν μόρφωσιν τής νεολαίας, άλλά το πώς νά τρώγη ό μέν καί ό δέ τάς 
χιλιάδας λιρών στερλινών, τάς οποίας κοστίζει ό έμπαιγμός καί ή προδοσία, άς ονο
μάζουν δημοσίαν έκπαίδευσιν...». "Ο.π., σ. 101: «Έγώ σάς ομολογώ δτι οσάκις έπί 
τής εις Ζάκυνθον επιστροφής σας σκέπτομαι βαρυθυμώ. Άλλά τίς δύναται νά άντι- 
σταθή εις τήν Ειμαρμένην;»
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ακόμα παρακολουθήσει μαθήματα τοΰ Έγελου καί των άμεσων διαδόχων 
του, συλλαμβάνει το τερατώδες στην 'Ιστορία, πώς δηλαδή ό ελευθερω
τής γίνεται τύραννος, πώς ή 'Ιστορία εναλλάσσεται άπό τραγωδία σέ κω
μωδία, πώς το γελοίο διαδέχεται το αιματηρό.18 Σ’ αυτή την συλλογι
στική επεξεργασία υπεισέρχεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό καί ή μοιρολατρία 
—οί κοινωνίες είναι γεννημένες γιά νά μεταλλάσσονται μ’ έκείνους πού 
μπορούν νά νομιμοποιούν τήν κυριαρχία τους. «'Η θεωρία» του τετελεσμέ
νου γεγονότος «δεν είναι βεβαίως ήθική, άλλ’ είναι πραγματική)).19

Αυτή ή θεωρία τής αναπόφευκτης μετάθεσης άπο τη μιά κατάσταση 
στήν άλλη άποτελεΐ το αξίωμα άπο το όποιο ξεκινά ό Λούντζης γιά νά 
έρμηνεύσει τίς κοινωνίες πού συναντά στο δρόμο του. Καί πρώτη καί τε
λευταία πού θ’ άναλύσει, δεν πρέπει νά ξεχνάμε τήν υπαρξιακή του σχέ
ση μέ τά άντικείμενα τών παρατηρήσεων του, είναι ή δική του κοινωνία, 
ή έπτανησιακή, πού τον καταθλίβει: «Ή άπομόνωσίς μου, ήτις μοί έπι- 
βάλλεται ύπύ τής κοινωνικής καταστάσεως του τόπου μας [...] πολλάκις 
μέ καταθλίβει».20

'Η άναλυσή του, τών δομών τής κοινωνίας πού τον απασχολεί, θ’ α
κολουθήσει αντίθετα μέ το πρώτο του θεωρητικό δοκίμιο μιάν άνάστροφη 
πορεία. Θά μελετήσει τίς πολιτικές εκφάνσεις τους άπο το παρόν το όποιο 
βιώνει ώς βουλευτής, ώς ενεργό άρα μέλος του, προς το παρελθόν. 'Η ερ
γασία του είναι μιά διερεύνηση τών σχέσεων μεταξύ τοΰ άξιώματος πού 
διέπει τίς κοινωνίες καί τοΰ πολιτικοΰ συστήματος πού προκύπτει.21 "Αν 
ή σύγχρονή του κοινωνία διέπεται άπο τό άξίωμα τής ’Ισότητας, πού περι- 
φρουρεΐται από τούς θεσμούς, ή κοινωνία ή πριν άπο τήν ’Ισότητα διέπετο 
άπό ένα διαφορετικό άξίωμα, τής αυτοσυντήρησης τής Πολιτείας, πού 
παραμερίζει εντελώς τό άτομικό δικαίωμα.22 "Αν ή πρώτη προσέγγιση 
τοΰ Λούντζη ήταν τό 1851 νά έρμηνεύσει τό μέλλον μέ τό παρελθόν, καί

18. ’Ανέκδοτα κείμενα..., σ. 64: «Τάς αίματηράς σκηνάς επακολούθησαν γε- 
λοϊαι, ή κωμωδία άνεμιγνύετο με τήν τραγωδίαν [...] Γελοιωδέστατον ήτον θέαμα το 
νά βλέπη τις τούς λεηλατήσαντας τά ανάκτορα τοΰ Κεραμεικοϋ, περιφερόμενους εις 
τούς δρόμους, ρακενδύτους καί γυμνόποδας». "Ο.η., σ. 65: «Προεπορεύετο είδος τι 
εμπροσθοφυλακής μέ αυτοσχεδίους σημαίας, έσχηματισμένας εξ ένός κομματιού 
λευκοΰ βρακιού, έξ άλλου τεμαχίου τής έρυθράς στολής τής ελβετικής φρουράς καί 
έκ τρίτου τής γαλαζίου στολής τής βασιλικής φρουράς, όμοϋ κρεμάμενα επί τής ά
κρης ράβδου, ή έκ τής λόγχης τουφεκιού. Τύ σύμβολον τούτον όπωσοϋν γελοϊον ήτο 
αύτόχρημα άλλο λάβαρον».

19. "Ο.π., σ. 97.
20. "Ο.π., σ. 88.
21. Περ'ι πολιτικής καταστάσεως... Επίλογος, βλ. σ. 282.
22. Στο ίδιο, σ. 285.
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μάλιστα γιά το σύνολο του έλληνικοϋ έθνους, κατά τά χρόνια πού πέρασαν 
έως το 1856 ή διανοητική του διαδρομή αντιστρέφεται. Τώρα το παρόν 
άναζητά τό παρελθόν καί ή έννοια του έθνους αφήνεται γιά ν’ άντικαταστα- 
θεΐ άπό έκείνη τής πολιτικής καταστάσεως τής πατρίδας. 'Η άναζήτηση 
πρέπει νά έπεκταθεΐ σε δλες τις έκφάνσεις τής πολιτικής ζωής (κατά τό 
σύνολον και τά καθέκαστα αύτοΰ) καί νά είναι συγκεκριμένη (δ,τι πραγ- 
ματικώς ύπήρξεν).23 Ή ιστορία δεν είναι πλέον ή θεώρηση των Τυχών 
του έθνους (φιλοσοφία τής Ιστορίας) άλλά ενα συγκεκριμένο πεδίο παρα
τηρήσεων του τρόπου άσκησης καί βίωσης τής έξουσίας.24

Τά χρόνια 1851-1856 είναι προφανώς γιά τον Λούντζη χρόνια δια
δρομής άπό την φιλοσοφία (την άφηρημένη σκέψη, τήν «καθαράν έπιστή- 
μην») στη συγκεκριμένη μελέτη τοϋ πολιτικού φαινομένου, τό όποιο μελε
τά καί σκέφτεται σέ δλες τις μορφές, ξεκινώντας άπό τό βασικό αξίωμα 
πού τό διέπει.25 ’Αντίθετα μάλιστα άπό τόν Μάρξ, άλλο συγγενή τοϋ ’Έ- 
γελου, στόν όποιο τό πολιτικό προκύπτει άπό τούς νόμους τής οικονομικής 
δομής καί άπό τις σχέσεις μεταξύ τοϋ οικονομικού καί τοϋ κοινωνικού.

Ή παλαιά έπτανησιακή κοινωνία, αύτή ή περίοδος πού ονομαζόταν 
«επί ’Ενετών», γίνεται τό εργαστήριο τοϋ Λούντζη γιά τη διερεύνηση 
μιας κοινωνίας πού διέπεται άπό τίς παλαιός άρχές, τίς όποιες κατ’ εξο
χήν ένσάρκωνε ή δική του κοινωνική τάξη, ή αριστοκρατία. ’Αλλαγές με
θόδου καί συλλήψεις μεγάλης σημασίας, άφοΰ ύπερβαίνει τη γενικότητα 
καί τό άφηρημένο (έθνος, λαός, τύχες) γιά νά προτείνει ενα νέο ερμηνευ
τικό έργαλεϊο, τό πολιτικό άξίωμα άπό τό όποιο πηγάζει ή οργάνωση μιας 
κοινωνίας. ’Αξίωμα πού τήν καθιστά τόσο διαφορετική ώστε είναι αδύνα
τον νά τήν καταλάβουμε καί νά τήν έρμηνεύσουμε μέ τά αξιώματα μιάς 
άλλης.26

'Η εγκατάλειψη τοϋ γενικού καί τοϋ άφηρημένου (γιά μεθοδολογι
κούς δμως λόγους)27 καί ή άναζήτηση τοϋ συγκεκριμένου τόν φέρνουν σέ

23. Στο ϊδιο, σ. 14, 282.
24. ’Ανέκδοτα κείμενα..., σ. 95: «'Η κριτική τής ιστορίας έπεξεργάζεται τήν 

ύλην διά τής όποιας ή φιλοσοφία τής ιστορίας οίκοδομεϊ». Στο ϊδιο, σ. 96: «Άς μήν 
δημιουργοϋμεν ήμεΐς τον κόσμον, άλλ’ ας τόν σπουδάσωμεν ΐνα τόν γνωρίσωμεν 
όποιος καί πώς είναι», καί Περ'ι πολιτικής καταστάσεως... ’Επίλογος, σ. 282.

25. Περί τής πολιτικής καταστάσεως... ’Επίλογος, σ. 283 καί ’Ανέκδοτα κεί
μενα..., σ. 96: «Άλλ’ ή ζωή ήτο άρα ύπόχρεως νά συμμορφωθεί μέ τήν φαντασίαν 
τοϋ άνθρώπου, ένώ έκείνη ύπόκειται εις νόμους άμετατρέπτους, σκληρούς πολλάκις, 
άπανθρώπους ένίοτε;»

26. Περ'ι πολιτικής καταστάσεως..., Εισαγωγή καί ’Επίλογος.
27. ’Ανέκδοτα κείμενα..., σ. 87: «Ή πείρα μου άπέδειξεν ότι ή Θεία Πρόνοια
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επαφή μέ νέα προβλήματα, περιοδολογήσεων κα'ι χρονολογήσεων. Το έ
θνος άπό γενική κατηγορία μελετάται τώρα σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο, 
τά Επτάνησα, κα'ι σ’ έ'να συγκεκριμένο χρόνο, τήν περίοδο τής «ύποδού- 
λωσης» ή, γιά νά το διατυπώσουμε αλλιώς, αυτός ό χώρος μελεταται άπό 
τήν πλευρά του έξουσιαζόμενου.28 Άλλα ή υποδούλωση, σέ μιά έποχή πού 
ούτως ή άλλως ή έ'ννοια αυτή δεν είχε τήν σημασία πού άπέκτησε όταν το 
δημοκρατικό άξίωμα άρχισε νά διέπει τις κοινωνίες. Ή έννοια τής ελευ
θερίας τότε δεν είχε ώς άντίθετή της παρά τήν έννοια τής μοναρχίας καί ή 
ελευθερία, ώς βίωμα, οριζόταν μόνο άπό τήν συμμετοχή στήν κυριαρχία. 
Συμμετοχή πού γίνεται συγκεκριμένη μέ τήν εκλογή τών δημοσίων αρ
χών.29 Άν ή κοινωνία σημείωσε πολιτικές προόδους άπό τήν ’Ενετοκρα
τία έως σήμερα, αύτές συνίστανται, κατά τον Λούντζη, στο ότι ελευθερία 
έπαψε νά σημαίνει μόνο τή συμμετοχή στήν εκλογή τών δημοσίων άξιω- 
μάτουν καί άρχισε νά στηρίζεται στήν ισότητα καί τήν περιφρούρησή της. 
Ή οπτική αύτή γωνία του Λούντζη απελευθερώνει τήν ερευνά του άπό το 
άχθος τής δουλείας του ελληνικού γένους, άφοΰ τήν τοποθετεί σέ μιά γε
νική γιά τήν έποχή κατάσταση, τής οποίας δέν ήταν άμοιροι καί οί λογι- 
ζόμενοι ελεύθεροι λαοί. ’Εκείνο πού διαφοροποιεί είναι ή ιδέα πού είχαν 
οί άνθρωποι γιά τήν πολιτεία. ’Αντίθετα μέ τίς δημοκρατικές κοινωνίες, 
ή παλαιά πολιτική κατάσταση θεωρούσε τήν πολιτεία άφηρημένα, ώς αυ
τοσκοπό καί αυτοτελές σύστημα καί οχι ώς ενα μέσο διαφύλαξης τών ά- 
τομικών δικαιωμάτων. 'Η άνθρώπινη άξια καί ή άτομική ασφάλεια είναι 
δευτερεύουσες άν οχι ανύπαρκτες έννοιες γιά το παλαιό καθεστώς καί ή 
πολιτεία του έχει ώς μοναδικό σκοπό τήν αυτοσυντήρησή της. 'Ως συμ
πληρωματική άπόδειξη του ότι ή πολιτεία ήταν άφηρημένη έννοια, φέρε
ται άπό τόν Λούντζη ή παρατήρηση ότι αύτή σφετεριζόταν καί τήν σφαί
ρα του προσωπικού καί του ιερού, δικαιώματα κατ’ εξοχήν ατομικά γιά τίς 
δημοκρατικές κοινωνίες. Περισσότερο ακόμα, τό παλαιό καθεστώς επέ
βαλε καί τήν αντίληψή του περί ιδιοκτησίας άφοΰ έφθανε στό σημείο νά τή 
διαχειρίζεται γιά λογαριασμό τού ιδιοκτήτη διατεινόμενο ότι τόν προστα
τεύει. Διανοητική συμπεριφορά ίδια τών παλαιών κοινωνιών —άνεξαρ- 
τήτως έθνους καί θρησκείας— άπό τήν οποία απορρέει διαφορετική άντί-

ού μόνον τά γενικά συμβάντα, άλλά καί τοϋ άτόμου...». Στο ϊδιο, σ. 89: «Διά της 
ιδίας ταύτης συνδέεται ή άτομική ημών ΰπαρξις μέ τήν τάξιν καί το σύστημα τοϋ 
σύμπαντος κόσμου».

28. Περί τής πολιτικής καταστάσεως..., σ. 13-14.
29. Περί τής πολιτικής καταστάσεως..., σ. 283. Ό Αούντζης παίρνει γιά λογα

ριασμό του τίς ιδέες τοϋ Montesquieu.
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ληψη αστυνόμευσης καί κατασκόπευσης της προσωπικής ζωής: αστυ
νομεύονταν ακόμα καί οι άνώτατοι άρχοντες, άφοΰ ή ’Αρχή είναι άπρόσω- 
πος.30

Ή ιδιοκτησία, ή δικαιοσύνη, ή κυβέρνηση, οί νόμοι, ήταν τα ΐδια 
γιά όλους τούς λαούς. Καμιά ξεχωριστή δουλεία γιά το ελληνικό έ'θνος, 
άλλη άπ’ αυτή πού ύφίσταντο οί άνθρωποι οπουδήποτε άλλου, διοικούμε- 
νοι, κατ’ αυτήν τήν περίοδο πού όνομάζεται συνοπτικά «Μεσαίων».

Ή διανοητική επεξεργασία τής ύπερβάσεως του παρόντος γιά τήν 
κατανόηση τού παρελθόντος από τον Λούντζη έχει τήν πιο βαρύνουσα ση
μασία αν σκεφθοϋμε πόσο ή 'Ιστορία είναι ή γίνεται γρήγορα εργαλείο 
ιδεολογικής εκμετάλλευσης καί αυτάρεσκης θριαμβολογίας. Ούτε ’ίχνος στον 
Λούντζη ■—ή σκέψη τής Τύχης των λαών τον κάνει σοφότερο----fià πρά
ξεις ήρωισμοΰ, γιά μεγάλους άνδρες, γιά περιόδους θριάμβων, περιόδους 
πνευματικής ή πολιτικής ήγεμονίας. 'Ως φιλόσοφος τής 'Ιστορίας διαχει
ρίζεται τις άνθρώπινες τύχες άπό τήν οπτική τού γελοίου, τής μετάπτω
σης δηλαδή άπο το τραγικό στο κωμικό. 'Ως ιστορικός διερευνά τή συγ
κεκριμένη διαδικασία τής άπελευθέρωσης καί τής διαμόρφωσης τής άτο- 
μικής ζωής μέσα άπό τις άρχοντικές Ιριδες καί τις κοινωνικές συγκρού
σεις: «Άταξίαι συνέβαινον, άρχοντικαί Ιριδες [...] άλλ’ έν μέσω αυτών διη- 
γείρετο ζωή τις [...] δι’ ής άνεπτύσσετο ή προσωπικότης...».31 Αύτό πού 
άνακαλύπτει μέ άκρίβεια είναι ή άπελευθέρωση του μεσαιωνικού άνθρώ- 
που άπό τήν ’ίδια του τή ζωή καί τις καταπιεστικές δομές πού ό ’ίδιος συ
νεπιφέρει. ’Ανακάλυψη πού τον συγκαταλέγει οχι στούς ιστορικούς τής 
συνέχειας τοΰ έλληνισμοϋ —τήν θεωρεί αύταπόδεικτη— άλλα στούς ιστο
ρικούς τοϋ πολιτικού συστήματος. Τό σύγγραμμά του ή «εκθεσις τού επί 
τών Ενετών διέποντος τάς Ίονίους νήσους κυβερνητικού συστήματος»32 
τον άποδεσμεύει άπό τήν τοπική ή τήν ελληνική 'Ιστορία —αυτές είναι 
τό συγκεκριμένο παράδειγμά του γιά τις άνθρώπινες τύχες— καί τον οδη
γεί στήν ιστορία τών ομάδων (τό ελληνικό έθνος είναι μία άπ’ αυτές) πού 
διαδραματίζουν τήν άνθρώπινη 'Ιστορία.

Τό έννοιολογικό πλαίσιο μέσα στό όποιο τοποθετεί τήν ιστορία του 
είναι διαρθρωμένο σε τρία επίπεδα: τοπικό, διοικητικό καί πολιτικό. Τό 
τοπικό επίπεδο όροθετεϊται άπό τήν εξουσία τοΰ ηγεμόνα πάνω σέ μικρό
τερες επικράτειες καί άρχοντίες πού προηγουμένως βρίσκονταν κάτω άπό

30. Στό Ιδιο, σ. 285.
31. Στό ίδιο, σ. 286.
32. Είναι δ άλλος τίτλος πού δίνει δ ’ίδιος στήν άρχή τοϋ επιλόγου του γιά τό 

Περί πολιτικής καταστάσεως..., βλ. σ. 282.
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διαφορετική διοίκηση καί στίς όποιες έγκαθιστά μιά ιεραρχία άξιο^ματού- 
χων άρκετά πολύπλοκη (Κεφάλαιο Α'), ύπεύθυνη απέναντι του, άφοΰ 
άσκεϊ την έξουσία στ’ όνομά του. 'Η κοινωνική ιεραρχία των ατόμων ή 
των κοινωνικών σωμάτων κινείται στο ΐδιο πλαίσιο άλλα κατά πιο αύτό- 
νομο τρόπο (Κεφάλαια Β', Γ'). Οί διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατοίκων 
θεμελιώνονται στή φυσική ποικιλία των κοινωνικών λειτουργιών, ενώ μέ 
τήν παραχώρηση του πρίγκιπα ένδύονται νομικές κατηγορίες αντίστοι
χες μέ τή λειτουργία τους (Κεφάλαια Ζ', Η', Θ', Γ). Τά άτομα πού ανα
γνωρίζονται μέσα άπύ τίς κοινές λειτουργίες καί έ'χουν κοινά συμφέροντα, 
τυγχάνουν έπίσημης άναγνώρισης (μέ καταστατικούς χάρτες) καί ανά
γονται σέ προνομιούχες ομάδες (Κεφάλαια Β', Ζ', ΙΘ') πού μέ τήν σειρά 
τους, καί συνεταιριζόμενες, μπορούν ν’ άποτελέσουν τάξεις καί χώρες.

'Η οργάνωση πού περιγράφει ό Λούντζης βασίζεται σέ μιά αντιστοι
χία λειτουργιών καί δικαιωμάτων, υπηρεσιών καί προνομίων. Οί υπηρε
σίες άπαιτοΰν άναγνώριση προνομίων καί οί ελευθερίες πού παραχωροΰν- 
ται περιορίζουν βαθμηδόν τίς υπηρεσίες πού θά παραχωρηθούν στο μέλ
λον (Κεφάλαια K', Ε'). 'Η κοινωνική δομή δέν έχει οίκοδομηθεΐ στή φυσι
κή ισότητα πού ωστόσο δέν άμφισβητεΐται άλλα δέν θεμελιώνει καί κανέ
να δικαίωμα. 'Ο τομέας τού δημοσίου δικαίου είναι εξαιρετικά περιορι
σμένος άντίθετα μέ τά ειδικά παραχωρημένα δικαιώματα. Κάθε σώμα διοι- 
κεϊται μέ το δικό του δίκαιο, οί εκκλησιαστικοί μέ το κανονικό, οί πολί
τες εύγενεΐς μέ το φεουδαρχικό, οί άστοί, οί χωρικοί σύμφωνα μέ έθιμα 
ή προνόμια (Κεφάλαια ΙΒ', ΙΓ', ΙΖ'). Το όλο σύστημα προϋποθέτει ένα δι
κό του μηχανισμό αντιπροσώπευσης προς τον πρίγκιπα μέ ειδικούς άντι- 
προσώπους (Κεφάλαιο Ε').

Το σχήμα τού Λούντζη, διατυπωμένο γιά τήν έπτανησιακή κοινωνία 
το 1856, ισχύει ώς έργαλεΐο άνάλυσης γιά όλες τίς εύρωπαϊκές χώρες άπύ 
τήν περίοδο πού παρακμάζει ή φεουδαρχία (είναι άλλωστε περίπου ή επο
χή πού άρχίζει τήν διήγησή του ό Λούντζης) έ'ως τίς αρχές τού πολιτικού 
φιλελευθερισμού. Το ΐδιο θά μπορούσε νά ίσχύσει καί πέρα άπύ τά όρια τής 
Χριστιανικής πολιτείας καί νά φθάσει στά άκραΐα σύνορα τού Ίσλάμ καί 
τού Μεγάλου Τούρκου. Ό Λούντζης έχει συνείδηση τού δυναμισμού τού 
σχήματός του, άφοΰ θεωρεί αύτονόητη καί περιττή τή σύγκριση τής πολι
τικής κατάστασης πού έχει περιγράφει, θεωρώντας ότι ή συγκριτική επι
θεώρηση θά ήταν επανάληψη.33

33. Στο Ϊδιο, ’Επίλογος, σ. 286. Πριν άπο τή δημοσίευση τοϋ Λούντζη γιά τήν 
πολιτική κατάσταση της Έπτανήσου επί ’Ενετών, ή ευρωπαϊκή βιβλιογραφία ή σχε
τική μέ τήν ιστορία των νομοκατεστημένων τάξεων στήν παλαιά Ευρώπη είχε ώς
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'Ο νέος άνδρας πού γεύθηκε τον ρομαντισμό μετά το 1828, έγκατα- 
λείποντας τήν αύτοκρατορία των αισθήσεων («εννόησα δτι αί αισθήσεις 
δέν είναι είμή τροποποιήσεις της εσωτερικής ημών καταστάσεως ούδεμίαν 
παρέχουσαι γνώσιν των πραγμάτων»),34 καί άνακαλύπτει το συγκεκρι
μένο, παρακολουθώντας τά γεγονότα τής επανάστασης τοΰ 1830 («Αί 
σπουδαιότεραι πολιτικαί θεωρίαι, τά σοβαρότερα πολιτικά ζητήματα δια- 
πραγματευόμενα παρ’ εμβριθών άνδρών [...] δέν ήσαν άφηρημέναι σκέψεις, 
έπιστημονικαί μελέται άσχετοι προς τάς περιστάσεις, άλλ’ έφηρμοσμέναι 
εις την πραγματικότητα, ζώσαι»), θά προχωρήσει ακόμα πιο μακριά στην 
κατανόηση τών κοινωνιών, καί τής επτανησιακής κυρίως, άνιχνεύοντας 
τη συνοχή τους μέσα άπύ τή διαμόρφωση τών κοινωνικών ομάδων, το 
διάλογό τους μέ τον ηγεμόνα τους, τήν άλληλεγγύη τών κοινωνικών συρ
μάτων, τήν άρθρωση τοΰ πρώτου πολίτικου τους λόγου. Το σχήμα του, 
κι αυτό έξηγεΐ τήν άντοχή του στις έπόμενες γενιές, δέν παρουσιάζει κα
μία άπύ τις άδυναμίες τών ρομαντικών ή τών φιλελεύθερων ιστορικών τοΰ 
αιώνα του: δέν βιάζεται νά ικανοποιήσει καμιά πολιτική πελατεία άνε- 
ξάρτητα άπύ τήν προσωπική του συμμετοχή στήν Ίόνιο Βουλή καί στο 
κόμμα τών ριζοσπαστών.

έξης. 'Ο Guizot, πού υπήρξε καί καθηγητής τοΰ Αούντζη, ύπουργός Δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως τύ 1836, άποφασίζει γιά τήν έκδοση μιας σειράς ανέκδοτων εγγράφων 
για τήν ιστορία της «τρίτης τάξεως». 'Ο Αυγουστίνος Thierry (1756-1856) ανα
λαμβάνει τήν ευθύνη σέ συνεργασία μέ τον Ch. Louandre καί τον F. Boyrquelot. 
'Η συνεργασία μάς έδωσε τρεις τίτλους: A. Thierry, Rapport sur les travaux de 
la Commission des monuments inédits de Vhistoire du tiers état, Παρίσι 1837· 
A. Thierry, Essai sur Vhistoire de la formation et des progrès du tiers état, suivi 
de deux fragments du Recueil des monuments inédits de cette histoire, Παρίσι 
1853, 2 τόμ.· A. Thierry, Recueil des monuments inédits de Vhistoire du tiers 
état. Première série. Chartes, coutumes, actes municipaux, status des corpo
rations d’arts et métiers des villes et communes de France. (Collection de mo
numents inédits sur Vhistoire de France publiés par les soins du Ministère de 
l’Instruction publique. Première série. Histoire politique), Παρίσι 1850-1870, 
4 τόμ.

Στή Γερμανία, όπου πρέπει επίσης ν’ άναζητηθοϋν συγγένειες προς τήν σκέψη 
τοΰ Αούντζη, οί μεγάλοι μεσαιωνολόγοι τοΰ ρομαντισμού δίνουν μεγάλη ώθηση στή 
συνταγματική καί συντεχνιακή θεωρία γιά τήν οργάνωση τής παλαιας κοινωνίας. 
W. Vischer, Geschichte des schwäbischen städtebundes (1376-1389), Γοττίγγη 
1861. A. Wohlwill, Die Angänge der landständischen Verfassung im Bisthum 
Lüttich, Λιψία 1867. 'Η θεωρία θά άπογειωθεϊ μέ τή μνημειώδη εργασία τοΰ Ο. 
yon Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Βερολίνο 1868-1913, 4 τόμ., 
βλ. έπίσης, Ε. Lousse, La société d’ancien régime, Λουβαίνη 1952, σ. 8-19.

34. ’Ανέκδοτα κείμενα..., σ. 58.
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Δέν παρασύρεται σέ μακρές διηγήσεις ή περιγραφές πού θά μπορού
σαν νά γίνουν εύκολα επιφανειακές. ’Αποφεύγει τις γενικευμένες συγκρί
σεις καί τις συνθετικές θεωρίες, δταν δέν μπορεί νά στηριχθεϊ σέ πηγές 
πού καταλαβαίνει καί άναλύει. Δέν ύποστηρίζει τή μιά ή την άλλη άποψη 
γράφοντας υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης πολιτικής σκοπιμότητας (ό
πως ή ένωση τής Επτάνησου π.χ.). Καί κυρίως προτιμά το συγκεκριμένο, 
τύ ορατό έν τή γενέσει του δπως είναι ό σχηματισμός των ομάδων, ή θε
σμική οργάνωση, άπύ τύ ιδεολογικό πού είναι ή άναγωγή στο αρχαιοελ
ληνικό ή τύ ρωμαϊκό παρελθόν. Τά προβλήματα συνέχειας φαίνεται νά τά 
παραμερίζει, «επειδή δμως ούδείς περί τής άρχαιότητος αμφισβητεί», 
προς δφελος των τομών, των φαινομένων ρήξης και ασυνέχειας: «αύτήν 
δέ τήν έποχήν εύρον διαγεγραμμένην έν τω καιρω καθ’ ον έξελθοΰσαι αί 
νήσοι έκ τού χάους [...] τακτικήν έλαβον πολιτικήν κατάστασιν».35 'Η ιστο
ρική του ερευνά προχωρά προς έκεϊνα τά στοιχεία πού άντανακλώνται 
μέ τρόπο συγκεκριμένο στή σύγχρονή του ζωή. 'Η έλπίδα, πού δέν κρύβε
ται ποτέ, είναι πώς τύ παρελθόν θά τού έρμηνεύσει τύ παρόν, ύπύ τήν προ
ϋπόθεση δτι θά έρωτηθεΐ μέ κατάλληλο καί σωστό τρόπο. Τύ ερώτημα 
άπύ τύ όποιο ξεκινά ό Λούντζης είναι κατά πόσο ή 'Ιστορία τής πατρί
δας του ήταν συνώνυμη μέ τύ «σκότος», τήν «καταδυναστείαν» καί τήν 
«άταξίαν». 'Υπόθεση εργασίας πού έ'ρχεται άντιμέτωπη καί μέ τήν κυ
ρίαρχη γιά τήν έποχή του άντίληψη πού καταδικάζει τήν προηγούμενη 
Επτανησιακή 'Ιστορία έξομοιώνοντάς την μέ τή δουλεία. Γιά κάθε ερώ
τημα ωστόσο άπαιτεΐται καί μιά μέθοδος αναζήτησης τής άπάντησης. 
Τύ ερώτημα δουλεία ή ελευθερία διερευνάται μέ τήν ιστορική έξέταση τής 
«πολιτικής περιουσίας».36 Τί είναι πολιτική περιουσία; Οί σχέσεις τού 
«λαού» μέ τίς αρχές καί τούς θεσμούς πού τον έξουσιάζουν. Τύ πολίτευ
μα έρμηνεύεται ως ενα σύστημα μέ τίς έξης συνισταμένες: έξουσιαζόμε- 
νος, αρχές, προνόμια. 'Ο έξουσιαζόμενος προσδιορίζεται άπύ μιά γεω
γραφία πού ορίζεται άπύ τήν καταγωγή του καί συγκροτεί τήν έπικρά- 
τειά του. Τύ μέγεθος μάλιστα αυτής τής έπικράτειας έπηρεάζει καί τή 
φύση τού πολιτεύματος, άφού π.χ. σέ μιά μικρή έπικράτεια είναι δύσκο
λο ν’ άναπτυχθεΐ ή έννοια τού έθνους καί τής έθνικής πολιτικής ένώ θ’ ανα
πτυχθεί πιο εύκολα τύ άστυ καί ή αστική πολιτική. Ή γεωγραφική έπι- 
κράτεια είναι βασική ερμηνευτική έννοια τού Λούντζη, άφού δλο του τύ 
ερμηνευτικό σχήμα στηρίζεται στον συλλογισμό πώς μιά μικρή έπικρά- 
τεια δέν μπορεί νά έχει άξιώσεις αύτονομίας καί αναγκάζεται νά είναι

35. Περί τής πολιτικής καταστάσεως..., Εισαγωγή, σ. 15.
36. Karapidakis, Civis fidelis..., σ. 27.
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υπήκοος σέ ισχυρότερους. ’Αντίθετα μπορεί νά επιτύχει προνόμια στο 
έσωτερικό μιας μεγαλύτερης επικράτειας, «έγγυήσεις» καί άστική υπό
σταση, δηλαδή οργάνωση του άστικοΰ της σώματος.

Έδώ οΐ όροι έχουν θεμελιώδη σημασία καί ό Λούντζης άνάγεται σέ 
λεπτό χειριστή τους. Πώς ονομάζεται ή σχέση μιας μικρής πολιτικής 
επικράτειας μέ μιά μεγαλύτερη, όταν αύτή προέρχεται άπό έλεύθερη καί 
αύθόρμητη βούληση προσχώρησης τής πρώτης προς τή δεύτερη ; Την κα
λύτερη απάντηση δίνουν οί πηγές των οποίων την ορολογία υιοθετεί ό 
Λούντζης: άφιέρωση (dedizione).37 Ή «αφιέρωση», μιά βασική μεσαιω
νική μέθοδος διοίκησης, είναι καί ή βάση των σχέσεων μικρών επικρα
τειών, ή καί ατόμων άκόμα, μέ τον προστάτη τους, τον όποιο διαλέγουν αύ- 
τοβούλως.38 'Όλος ό άπορρέων πολιτικός διάλογος έξαρτάται άπ’ αύτή τή 
μέθοδο: ό έξουσιαζόμενος περιορίζει τόν άρχοντα στην άνώτατη κυριαρχία 
τήν όποια ένσαρκώνει ένας άξιωματοΰχος άντιπρόσωπος του τελευταίου 
κρατώντας τά ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης υπό τή δική του δικαιοδοσία. 
Τήν πράξη αφιέρωσης μπορεί νά συμβολίζει καί ή υιοθέτηση άπό τόν άρ
χοντα ενός πολιτικού θεσμού πού προϋπήρχε τής αφιέρωσης. Ό μηχανι
σμός λήψεως άποφάσεων έπηρεάζεται άπό τή βασική συνθήκη τής αφιέ
ρωσης άφοΰ ή αίτηση τού εξουσιαζόμενου είναι απαραίτητη γιά τήν λή
ψη μέτρων ή τήν εισαγωγή νέων θεσμών.

’Επί πλέον όμως, παρακολουθώντας τις χρονολογίες διαμόρφωσης 
τών θεσμών καί τά κείμενα πού τίς μαρτυρούν, ό Λούντζης διαπιστώνει 
πώς οί βασικές συνθήκες εξάρτησης άλλοιώνονται μέ τόν χρόνο καί ή αλ
λοίωσή τους οφείλεται φυσικά στις συγκρούσεις τών διαδίκων.

Οί θεσμοί (καί ό Λούντζης έδώ άναδεικνύεται μοναδικός αναλυτής 
τους) είναι προϊόν συγκρούσεων κοινωνικών ή διοικητικών ομάδων —καί 
αύτές άλλωστε κατά κανόνα άντιπροσωπεύουν κοινωνικά συγκεκριμένα 
στρώματα— καί δέν είναι στατικά φαινόμενα.39 Κλειδί γιά τήν ανίχνευσή 
τους οί χρόνοι τών μετασχηματισμών τους ή τής δημιουργίας τους καί ή 
συμπεριφορά τών βασικών πρωταγωνιστών τους. Καμιά λεπτομέρεια δέν 
παραλείπεται έδώ, ώστε ή άνάλυση τού Λούντζη νά δίνει έ'να πλήρες χρο
νολογικό σχήμα στήν έξέλιξη κάθε θεσμού, άλλά καί λεπτομέρειες γιά τόν 
μηχανισμό άσκησης τής έξουσίας καί τούς μηχανισμούς έλέγχου. Πίσω 
άπό κάθε ένέργεια άνιχνεύεται ή βούληση μιας ομάδας έξουσίας άπό τήν 
οποία αύτή άπορρέει καί ποτέ δέν άναφέρονται δράσεις πού δέν μπορούν

37. Περί τής πολιτικής καταστάσεως..., βλ. σ. 103.
38. Περί τής πολιτικής καταστάσεως... ’Επίλογος, σ. 286-287.
39. Στο ϊδιο, σ. 112 κ.έ.
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νά έρμηνευθοΰν, στάση πού οργανώνει καί την οικονομία τοϋ έργου, άφοΰ 
δεν άναφέρεται δ,τι δεν έντάσσεται στίς κατηγορίες πού ένδιαφέρουν τον 
συγγραφέα. Οί βασικοί θεσμοί διοίκησης της Βενετίας στην Κέρκυρα 
επιθεωρούνται έτσι σ’ δλες τίς φάσεις τής διαμόρφωσής τους άπύ τήν πρά
ξη αφιέρωσης (1386), άπύ τήν πλαισίωση τοϋ Βαΰλου άπύ συμπληρωμα
τικούς άξιωματούχους πού ούσιαστικά τού άσκοΰν έλεγχο (1420) έως τήν 
εισαγωγή του νεότερου θεσμού τού Γενικού Προβλεπτή πού εισάγει καί 
ένα επιπλέον επίπεδο διοικητικού ελέγχου, μεταξύ τής τοπικής καί τής 
κεντρικής διοίκησης.40 Φυσικά δέν παραλείπεται ή διερεύνηση των ορι
ζοντίων έπιπέδων έλέγχου πού άσκοΰνται άπύ έκτακτους ανακριτές καί 
παρακολουθοΰνται, καί γι’ αύτύ το σώμα άξιωματούχων, οί διακυμάνσεις 
τής πολιτικής τους σημασίας. Οί διαφορετικές άρμοδιότητες πού ένδύε- 
ται κάθε άξιωματοΰχος καί πού εκφράζουν διαφορετικά έπίπεδα έξου- 
σίας άνιχνεύονται καί σέ συμβολικό έπίπεδο, μόνο κατανοητό άπύ τούς 
υπηκόους, άφοΰ ένα πολύπλοκο τελετουργικό, ως προς το συμβολισμό του 
καί τή συμμετοχή των υπηκόων πού άπαιτεΐ, έχει επινοηθεί άπύ τή Δι
οίκηση γιά τήν ύποδοχή καί τήν εγκατάσταση των νέων άξιωματούχων. 
'Η συμμετοχή σ’ αύτύ των διαφόρων σωμάτων τής πόλης, συμβουλίου, 
'Εβραίων, κλήρου, ορθοδόξου καί λατινικού, συνοψίζει τίς διαφορετικές 
συνιστώσες τής μεικτής εξουσίας τής έπικράτειας.41 'Η εκκλησιαστική 
βενετική πολιτική των δσο το δυνατόν ΐσων αποστάσεων άπύ τά δύο κυ
ρίαρχα δόγματα ερμηνεύεται μέ αναφορές στή γενικότερη βενετική πολι
τική ύπερβαίνοντας τήν προβληματική ορθόδοξος/καθολικός καί άνοίγον- 
τας ένα νέο δρόμο έρευνας πού δυστυχώς δέν ακολουθήθηκε άκόμα: τή με
λέτη των μηχανισμών συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων.42

Μηχανισμοί πολύπλοκοι, άφοΰ οί έπίσημες καί έκπεφρασμένες θε
λήσεις αύτοπεριορισμοΰ καί αύτοαποκλεισμοΰ τών ομάδων φαίνονται νά 
αναιρούνται πρακτικά είδικώς μέσω τών γαμήλιων συμπεριφορών. ’Α
κόμα πιο πολύπλοκοι καί άγνωστοι στούς ιστορικούς, άφοΰ ή διατήρησή 
τους έξασφαλίζει, κι αύτύ είναι το έναγωνίως ζητούμενο άπύ τήν κεντρική 
διοίκηση, τήν κοινωνική ήρεμία περιορίζοντας τον φόβο τού φαντάσματος 
τής έξέγερσης. Μηχανισμοί πού ή συντήρησή τους προϋποθέτει ένα λε
πτομερή θεσμικό σχεδιασμό, ξεχωριστή ύπαλληλία καί κυρίως ένα ξεχω-

40. Στ à ϊδιο, σ. 105.
41. Aliki Nikiforou-Testone, Le rituel civique à Corfou sous la domina

tion vénitienne, άνέκδοτη διδακτορική διατριβή πού υποβλήθηκε τό 1994 στύ Πα
νεπιστήμιο τής Σορβόννης I.

42. Στό ίδιο, σ. 180 κ.έ..
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ριστύ συμβολισμό. Ισάριθμες άφετηρίες γιά τή γέννηση νέων θεσμών εκ
κλησιαστικής διοίκησης, όπως έκείνου του Μεγάλου Πρωτοπαπά καί 
του 'Ιεροϋ Τάγματος, πού λίγο έχουν νά κάνουν μορφολογικά μέτήν πα
ραδοσιακή τάξη των εκκλησιαστικών άξιωμάτων καί στήν ουσία έξυπη- 
ρετοΰν νέες θρησκευτικές πραγματικότητες. 'Ο χριστιανικός κόσμος μετά 
τις Σταυροφορίες είναι διπλός. ’Εκεί πού συναντοϋνται πληθυσμοί δια
φορετικής θρησκευτικής έντάξεως, ανακύπτουν μέ τήν παρέμβαση τών 
πολιτειών καί νέα διοικητικά έκκλησιαστικά σχήματα. Κι έδώ ωστόσο 
ή ανάγνωση τού Λούντζη δεν γνώρισε συνέχεια. 'Όπως σχεδόν καμιά 
συνέχεια δεν εΐχε καί ή άνάγνωσή του «περί διαχειρίσεως τής Δικαιοσύ
νης». 'Η ύπέρβαση, άπύ τον δικαστικό μηχανισμό, τής παράδοσης καί ή 
υποκατάστασή της άπύ τήν σημασία τής κρίσης του Δικαστή.43

Τύ σχήμα του, κατ’ εξοχήν έρμηνευτικό, άφοΰ θέλει νά δώσει μιά 
συνολική απάντηση στο πολιτικό φαινόμενο, δεν θά παραλείψει ·—παρά
λειψη πού θά ακρωτήριαζε τον στόχο του— τις σχέσεις πόλης καί ύπαί- 
θρου, πού ουσιαστικά είναι ή βάση τής κοινωνίας πού άναλύει.44 Ό «κο
λασμένος» είναι ό χωρικός, πού φέρει όλο τύ πραγματικό βάρος τής «ά- 
στικής ολιγαρχίας». Καμιά παρεξήγηση ή σύγχυση, άπύ μέρους τού Λούν
τζη, τής φεουδαρχίας τοϋ Μεσαίωνα μ’ εκείνη πού διαμορφώνεται βαθμη
δόν στά Επτάνησα ·—χωρίς ν’ άρνεϊται τά πραγματικά της εργαλεία, τις 
βυζαντινές της δηλαδή καί τις φραγκικές της καταβολές καί πού υπακούει 
σ’ ενα αυθόρμητο λόγο, τήν αύτοσυντήρηση. Ή «πάλη τών τάξεων» ώς 
επιχειρησιακή έ'ννοια δέν είναι μακριά άπύ τύ έννοιολογικύ οπλοστάσιο 
του ζακύνθιου εύγενοΰς. Θά τήν άποκλείσει όμως ή έθνική ιστοριογραφία 
άφοΰ δέν εξυπηρετεί το δικό της έννοιολογικύ οπλοστάσιο. "Οπως θά άπο- 
κλείσει καί κάθε άλλη έ'ννοια —όπως εκείνη τοϋ διαφορετικού— όταν θά 
έχει ν’ αντιμετωπίσει τον ’Άλλο, π.χ. τον Εβραίο. Ό λόγος περί Ε
βραίων θά γίνει άπύ τον Λούντζη, καί θά χρειασθοΰν πολλά χρόνια ωρι
μότητας τής ελληνικής ιστοριογραφίας —μέ έξαίρεση τον ’Ιωάννη Ρω
μανό— γιά νά συζητηθούν θέματα πού φαίνονται έκ πρώτης οψεως άνε- 
πιθύμητα. ’Ανεπιθύμητα άφοΰ άναμοχλεύουν τις συνειδήσεις μας καί τις

43. G. Cozzi, Repubblica di Venezia e stati italiani: politica e giustizia 
dal secolo XVI al secolo XVIII, Toptvo 1982, σ. 410.

44. Τή σύγκρουση κατά τον Λούντζη προκαθορίζουν κυρίως τά πάθη, οί αντι
παραθέσεις τών τάξεων γιά πολιτικά δικαιώματα καί οι συγκρούσεις αρχηγών. Εί
ναι άκόμα κοντά στόν Έγελο. Ή έλληνική ιστοριογραφία θά ξαναβρει τήν προβλη
ματική τών συγκρούσεων μέ τον μαρξιστικό στοχασμό, κυρίως τοϋ Γ. Κορδά-
του.
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καθησυχαστικές αθωότητες μας: «άλλα δυστυχώς πολλάκις ή κατάχρη
σής τής θρησκείας έπεκράτησεν μάλλον ή ή θρησκεία αύτή».45

"Αν ή ακρίβεια τής διατύπωσης, ή έπιστημονική επάρκεια, καί το 
κύρος του Λούντζη έγιναν σεβαστά άπο την ελληνική διανόηση— το άνα- 
φέραμε παραπάνω46—, ή προσωπικότητά του δεν έντάχθηκε στο «πάνθεον» 
τής νεοελληνικής Ιδεολογίας. Δεν είναι σέ καμιά περίπτωση ιστορικός 
του έθνους, δάσκαλος, καί το έργο του δέν αποτελεί εθνικό ανάγνωσμα. Ή 
εύγένεια στην άντιμετώπιση τής περίπτωσής του βοήθησε νά καταταγεΐ 
στους υπηρέτες τής τοπικής ιστορίας. 'Υπηρεσία ανώδυνη άφοΰ το τοπικό, 
καί ειδικά όταν προέρχεται άπο τήν Επτάνησο, ελαχιστοποιείται καί κα
τατάσσεται στο γραφικό. Επιπλέον ό Λούντζης δέν είναι καθησυχαστι- 
κός ιστορικός. Δέν παραδέχεται τούς θεσμούς καί τήν πολιτική ιστορία 
μέ τήν αυταπόδεικτη σημασία πού προϋποθέτει ή διήγησή τους. ’Αναλύει 
καί άπομυθοποιεΐ άκόμα καί ιερές, ΐδεολογικώς, έννοιες όπως ή θρησκεία, 
το έθνος καί ή εθνική ταυτότητα. Καί λίγοι ήταν οί ιστορικοί πού το τόλ
μησαν, πέρα άπο τήν συμβατικότητα τής ιστορικής διήγησης. Μέ άπο- 
τέλεσμα ή άνάγνωσή του σήμερα νά υπενθυμίζει πώς ή 'ιστορία του φραγ- 
κοκρατούμενου χώρου πρέπει νά άνανεωθεϊ έννοιολογικά γιά νά ξεφύγει 
άπο το σύμπλεγμα μιας άφελοΰς ιδιαιτερότητας.

Αύτή ή ιδιαιτερότητα πρέπει νά διερευνηθεΐ ή νά διερευναται σέ συ
σχετισμό μέ άλλες ιδιαιτερότητες καί τήν συνείδηση πού έχουν οί φορείς 
τους. Αυτές άναφύονται κατά τον Μεσαίωνα καί έπιβιώνουν μέχρι καί τον 
εικοστό αιώνα, μαρτυρώντας τήν παρουσία ενός προηγούμενου κόσμου 
άνάμεσα στίς άπαιτήσεις τής σύγχρονης κοινωνίας.

Είναι γνωστό πώς ή σύγχρονη Εύρώπη ταυτίζεται άπο τούς στοχα
στές της καί έξαιτίας ορισμένων ελευθεριών —του εμπορίου, τών Έβραίοον, 
τών χωρικών— καθώς καί τής κατάργησης τών προνομίων πού σηματο
δότησε ή 14η ’Ιουλίου του 1789, μέ τήν Γαλλική επανάσταση καί πώς ή 
προεπαναστατική Εύρώπη γίνεται κατανοητή ώς μιά άδιάσπαστη ενό
τητα στίς δομές της πού άκόμα καί οί άλλαγές ήγεμόνων ή καθεστώτων 
δέν διατάρασσαν. Κατάκτηση καί προσάρτηση έξασφάλιζαν τή διατήρηση 
τού δικαιικοΰ συστήματος καθώς καί τή σύνταξη τών ομάδων τής περιο

45. I. Ρωμανού, 'Η 'Εβραϊκή Κοινότης τής Κέρκυρας. Ίωάννου Ρωμανού, 
'Ιστορικά έργα, έπιμ. προλ. Κ. Δαφνή, Κέρκυρα 1959, σ. 386-405. D. Jacoby, «Les 
juifs de Byzance: une communauté marginalisée», στο Οί Περιθωριακοί ατό Βυ
ζάντιο, Πρακτικά ήμερίδας, ’Αθήνα., "Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 1993, σ. 103-155.

46. Βλ. παραπάνω [ύποσημ. 2],
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χής πού κατακτήθηκε.47 Τά περιορισμένα μέσα των κρατών καί ή δικαιι- 
κή συνείδηση ενισχύουν την άδυναμία του κράτους πού προσαρτά. ’Ήδη 
άπο τούς ΙΒ' καί ΙΓ' αιώνες παρατηρεΐται, στούς εύρωπαϊκούς θεσμούς 
άλλά καί στην ευρωπαϊκή κοινωνία, μιά σταθερότητα πού τείνει στήν 
κρυστάλλωση: ορισμένες μορφές οργάνωσης είναι πιά κοινές, όπως ή ιπ
ποσύνη, το αστικό σύστημα, οί συντεχνίες, τά πανεπιστήμια, τά διοικη
τικά άξιώματα.48 Μορφές οργάνωσης χαρακτηριστικές του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Κατά τούς ίδιους χρόνους σταθεροποιούνται, έξαιτίας τής 
άνάπτυξης τού αστικού συστήματος, καί οί πολιτιστικές καί κοινωνι
κές σχέσεις. Σταθεροποιείται τό.έμπόριο, μέσω τής έγκατάστασης τών 
συντεχνιών, καί βαθαίνει ό διαχωρισμός μεταξύ εύγενών καί χωρικών, το 
δικαίωμα στον πόλεμο περιορίζεται, ένώ ό άστικύς τρόπος ζωής άναπτύσ- 
σεται προκαλώντας κι άλλες διαφοροποιήσεις σέ μιά κοινωνία πού είναι 
ήδη διαφοροποιημένη στο εσωτερικό της, ένώ ταυτόχρονα παρουσιάζει 
καί σταθερότητα ως προς τή βάση της. Αύτή την περίοδο τής σταθερο
ποίησης ή «δεύτερη περίοδο» τού φεουδαλισμού, διατηρούνται δεσμοί αί
ματος καί σχέσεων άνεξαρτήτως τής κατάκτησης καί τής κατοχής εδα
φών πού επιτρέπουν μιά σταθερότατη βάση στήν Ευγένεια καί μάλιστα 
εκτεταμένη σέ διάφορες περιοχές.49 Πέρα άπο τις τοπικές ή τις γεωγραφι
κές διαφορές, μιά κοινή συμπεριφορά είναι εκείνη πού αφορά τήν έ'ννοια τού 
προνομίου. ’Έννοια πού προκαθορίζει καί τήν αντίληψη περί δικαίου γιά 
τις μεσαιωνικές κοινωνίες καί προϋποθέτει τις έννοιες τής τιμής, τής θέ- 
σεως καί τής έλευθερίας. ’Έννοιες πού παρά τις διάφορες παραλλαγές τους 
προκαθορίζουν τή θέση τού ατόμου στο δικαιικό σύστημα. Το προνόμιο 
άντικαθιστά αύτύ πού στις σύγχρονες κοινωνίες, μετά τήν ’Αμερικανική 
καί τή Γαλλική επανάσταση, ορίσθηκε μέ τήν ισότητα απέναντι στον νό
μο, τήν υπαγωγή σ’ ενα ενιαίο κράτος, τά πολιτικά καί τά άτομικά δι
καιώματα. Συνυφασμένη μέ τήν έννοια τού προνομίου είναι ή οργάνωση σέ 
νομοκατεστημένες ομάδες καί ή άκόλουθη οργάνωσή τους σέ πολιτικά 
σχήματα, όπως τά κοινοβούλια καί οί δίαιτες πού οδήγησαν σέ συγκρού

47. D. Gerhard, «Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della 
storia europea», στό Lo stato moderno. I. Dal Medioevo all’età moderna, a cu
ra di E. Roteili e P. Schiera, Μπολώνια 1971, σ. 193-219.

48. Γιά τις σχετικές συζητήσεις, βλ. Chr. Dawson, The Making of Europe, 
1932. O. Halecki, The limits and divisions of European History, 1950.

49. M. Bloch, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Πα
ρίσι 1931. Τοϋ ίδιου, La société féodale, Παρίσι 1939. G. Duby, «La diffusion 
du titre chevaleresque sur le versant méditerranéen de la chrétienté latine», 
στο La noblesse au Moyen Age (Mélanges R. Boutruche), Παρίσι 1976, σ. 39-70.
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σεις μέ το απολυταρχικό κράτος.50 'Η οργάνωση αύτών των ομάδων δη
μιουργεί ένδιάμεσες έξουσίες δπως οί πόλεις ή άκόμα καί οί χωροδεσπο- 
τεϊες πού άνθίστανται στην κεντρική εξουσία πού έπιβάλλεται μέ μεγάλο 
κόπο.51 Μέ την άντίστασή τους οί πόλεις δημιουργούν ενα σημαντικό άριθ- 
μύ ένδιάμεσων περιφερειακών κέντρων. Στά μέλη τους συνανταται —έ
κτος άπό την τάση προς μιά φεουδοποίηση των άξιωμάτων— το πνεύμα 
της κλειστής ομάδας. ’Αλλά άς υπολογίσουμε τη γέννηση μέσα σ’ αυτές 
τίς ομαδοποιήσεις καί μιας ορισμένης γραφειοκρατίας, διαφορετικής, 
εΐναι άλήθεια, δύναμης κατά τόπους, πού άπό πολύ νωρίς αναπτύσσει καί 
αυτή μέ τή σειρά της το ΐδιο πνεύμα. Φαινόμενο πού επιτρέπει ισχυρές 
αντιστάσεις στήν αποδοχή νέων μελών άλλα καί λειτουργεί καί ως τοπι
κός προμαχώνας άντίστασης στήν κεντρική έξουσία, απορροφώντας τα 
ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία πού συνδύαζαν μιά ακίνητη περιουσία 
μ’ ενα άξίωμα.52 'Η οργάνωση τής κοινωνίας σέ κλειστές ομάδες εΐναι 
άλλωστε παλαιότερη άπό τήν έ'νταξή τους στο κράτος.53 Στήν σταθερο
ποίηση τής εύρωπαϊκής κοινωνίας, οί ομάδες συμβάλλουν μέσα άπό το 
συναίσθημα τής οργάνωσής τους καί τής ελευθερίας τους στήν ανάπτυξη 
μιας περιφερειακής συνείδησης καί μιας υπερηφάνειας γιά το άστικό τους 
σύστημα.54 ’Αποφασίζουν μόνες τους γιά τήν είσοδο νέων μελών —ας 
υπενθυμίσουμε τή δημιουργία χρυσών βίβλων, τίς έκλογές γιά έπιλογή 
σημαντικών άξιωματούχων κατά τίς όποιες δλα έχουν προαποφασισθεϊ—· 
αποφάσεις πού οδηγούν συχνά στήν αποκλειστικότητα καί στήν αρτηριο
σκλήρωση.55 Οί ομάδες δμως αύτές δέν θά είναι άποκλειστικές σ’ έ'να 
«στύλ» ζωής ή σέ μιά καταγωγή άπό τήν στιγμή τής έμφάνισής τους 
—δπως στήν περίπτωση τής γαλλικής εύγένειας τήν τελευταία περίοδο 
τού παλαιού καθεστώτος, τής γερμανικής ευγένειας κατά τον ΙΗ' αιώνα—■

50. D. Gerhard, ό'.π. [ύποσ. 47], σ. 201-202.
51. S. Zamperetti, I piccoli principi: signorie feudali, feudi e comunità 

soggette nello stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi de
cenni del ’600, Τρεβίζο 1991 (Studi veneti).

52. E. Lousse, δ.π. [ύποσ. 33], ’Επίσης F. Olivier-Martin, L’organisation 
corporative de la France d’Ancien Régime, 1938. G. Roupnel, La ville et la 
campagne au XVIIe siècle: étude sur la population du pays dijonnais, Παρίσι 
1922.

53. G. Espinas, Les origines du droit d’association dans les villes de l’Ar
tois et de la Flandre française jusqu’au début du 14e siècle, Λίλλη 1943. E. 
Coornaert, Les corporations en France avant 1789, Παρίσι 1941.

54. Karapidakis, Civis fidelis..., σ. 60 κ.έ.
55. Στο ïôio, σ. 137, 161, 223 καί εδώ ύποσ. 56.
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άλλά θά χρειασθοϋν πολλά χρόνια γιά νά ολοκληρώσουν το κλείσιμό 
τους. Στην Γαλλία του ΙΖ' αιώνα άρκοϋσαν τρεις γενιές «ευγενικής ζωής» 
γιά νά ένταχθεϊ κανείς στους εύγενεΐς.56 Τά μέλη τους θά πιέζουν ώς προς 
τά κεκτημένα τους, άλλα θά επιδιώκουν καί την σταθεροποίηση καί επέ
κτασή τους. 'Η πάλη τους γίνεται πάλη ορίων καί πάλη υπεράσπισης των 
προνομίων: «ή κοινωνία άποτελεϊται άπό διάφορα μέρη». Μέλη δεμένα μέ 
τήν πόλη τους ή τήν περιοχή τους πού καταγράφουν τον ξένο ώς διαφορε
τικό. ’Αντιστέκονται στην κεντρική διοίκηση, άκόμα καί στή βενετική 
—όπως έχουμε παραδείγματα καί στήν Κέρκυρα— όταν αύτή ξεπερνά 
τη σχέση τής άμοιβαίας υπηρεσίας πού τούς συνδέει καί ζητά νά τούς 
καταγράψει γιά φορολογικούς ή στρατιωτικούς λόγους.57

Στο διάλογό τους μέ τον έξουσιάζοντα, δανείζονται το λεξιλόγιο καί 
τή μέθοδο τής μεσαιωνικής πιστότητας, άλλά είναι εξαιρετικά έπίμονα 
στήν ύπεράσπιση των συμφερόντων τους, τής τιμής καί τής διαφοράς 
τους.58 "Ας ύπογραμμισθεΐ πώς ή έρευνα στούς θεσμούς τής έπτανησια- 
κής κοινωνίας τήν περίοδο τής βενετικής διοίκησης πρέπει νά έπιχειρηθεΐ 
λαμβάνοντας ύπόψη τις άντιστάσεις των τοπικών οργανωμένων στοι
χείων. Μακριά άπό κάθε είδους ύποτέλεια πού φαίνεται νά παραδέχεται 
μιά ιστοριογραφία πού άνέλυσε αύτοΰ τού τύπου τις κυριαρχίες μέ εθνι
κούς όρους, το στοιχείο πού φαίνεται νά είναι κυρίαρχο είναι ό διαρκής 
άνταγωνισμύς των τοπικών έλίτ μέ τήν κεντρική διοίκηση ή μέ άλλες ο
μάδες πού γιά τον ένα ή τον άλλο λόγο παραβιάζουν τον χώρο πού προ
σπαθούν νά ορίσουν γιά τά συμφέροντα τους.59 ’Ανταγωνισμός —διαρκεί

56. Ε. Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert, 1913, σ. 
202 κ.έ. Καί τό πιό συνθετικό G. Zeller, Les institutions de la France au XVème 
siècle, Παρίσι 1948, σ. 16 κ.έ. καί τό πιο πρόσφατο R. Mousnier, Les institutions 
de la France sous la Monarchie absolue, τ. 1, Παρίσι 1974, σ. 94 κ.έ. Γιά τή λει
τουργία των «χρυσών βίβλων» στις επαρχιακές ευγένειες, βλ. L. von Ebengrenth 
Österreichische Reichgeschichte, Βιέννη 1896, σ. 496 κ.έ. καί τό άρθρο τοϋ F. 
Martiny, «Hauptzüge der niederöstereichischen Adelgeschichte», Deutsches 
Archif für Landes- und Volksforschung, IV (1940).

57. IT. Freyer, Soziologie als Wirklichkeilswissenschaft, 1930, σ. 276. Γιά 
τήν προβληματική ομάδων καί τάξεων στήν κοινωνιολογική φιλολογία, τό κλασικό 
Μ. Weber, Economia e Società, Μιλάνο 1961 (πρόκειται γιά μετάφραση τοϋ Wirt
schaft und Gesellschaft καί J. Dhondt, «"Ordres” ou "puissances”: l’exemple 
des états en Flandre», Annales. Economies-Sociétés-Civilisations, V (1950), 
289-305.

58. Βλ. παραπάνω ύποσ. 54.
59. E. Bacchion, Il dominio Veneto su Corfu (1386-1797), Βενετία 1956, 

Karapidakis, Civis fidelis..., σ. 139-157, 161-181.
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ως το τέλος τής βενετικής παρουσίας—· γιά τήν πολιτική συμπεριφορά του 
σώματος των εύγενών, γιά τή διατήρηση των προνομίων τους-, γιά τήν 
έπικαρπία των άξιωμάτων, τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, αλλά καί γιά 
θέματα ζωτικής σημασίας όπως ό τειχισμός, ή άμυνα καί ή στρατιωτική 
συμμετοχή. 'Η πολιτική οργάνωση των Ίονίων, καί φυσικά κυρίως τής 
Κέρκυρας, άναπτύχθηκε άπο τήν διαμόρφωση των πολιτικά οργανωμένων 
ομάδων, μέ κατ’ έξοχήν εκπροσώπους της τούς κερκυραίους cittadini 
καθώς καί άπο τή διεξαγωγή των άνταγωνισμών τους μέ άλλες ομάδες καί 
τήν κεντρική εξουσία. ’Άλλωστε καί ό ίδιος ό τρόπος λειτουργίας πού 
καταλήγει να υιοθετήσει ή ομάδα πολύ άπεΐχε άπο εκείνον πού ή κεντρική 
διοίκηση ήθελε γι’ αύτήν. Κι έδώ, όπως καί σ’ άλλες περιοχές ή πόλεις, 
κυριάρχησαν οι δεσμοί τοϋ αίματος καί οι έσωτερικές ολιγαρχίες.60

Τα προνόμια, οι τοπικές ιδιαιτερότητες καί ή ύπηρεσία τους (μέ υ
παλληλία καί διαδικασίες) είναι το τρίπτυχο τής πολιτικής οργάνωσης τής 
επτανησιακής περιφέρειας (περιφέρεια σε σχέση μέ το κέντρο έξουσίας). 
’Οργάνωση άκόμα καί σήμερα άναγνωρίσιμη άπο ορισμένες επτανησιακές 
ιδιαιτερότητες, όπως είναι ή πρόσληψη του ξένου, ή άγάπη τής πόλης, ή 
διαφορετική προφορά πόλης καί έξοχής. Οι συμπεριφορές αύτές δέν πε
ριορίζονται φυσικά στά Επτάνησα άλλά συναντώνται μέ άλλες χαρακτη
ριστικές καί άντίστοιχες τής προβιομηχανικής καί προεπαναστατικής 
Εύρώπης.61 Οί περισσότερες έπέζησαν αν καί κατέληξαν νά είναι δευτε- 
ρεύουσες. 'Ωστόσο άπο δευτερεύουσες συχνά μετατρέπονται σέ κυρίαρχες 
καί καθοριστικές. Άς υπενθυμίσουμε τή σημασία τής πατρίδας γιά ενα 
Γερμανό τήν εποχή τοϋ τείχους ή τή σημασία τής περιοχής γιά ενα Βόσ
νιο, εναν Κροάτη ή ενα Σέρβο γιά νά διαπιστώσουμε πώς οί δυνάμεις πού 
συγκρούονταν στήν παλαιά Εύρώπη διαφέρουν λίγο άπο εκείνες πού συγ
κρούονται στή σύγχρονή μας κοινωνία.62

Ή σημερινή άνάγνωση τοϋ Λούντζη, ειδικά ή άξιοποίηση τής έννοιολο- 
γικής του επεξεργασίας, έπιτρέπει νά άξιολογήσουμε το έ'ργο του. Κα- 
ταλογογραφώντας τά σημεία οπού άνιχνεύεται ή προσφορά του, θά μπο
ρούσαμε νά τά συνοψίσουμε ώς έξής:

—’Αποδέσμευση άπο τον καταδυναστικύ συλλογισμό δουλεία/έλευ-

60. Στό ’ίδιο, σ. 223 κ.έ. καί St. Chojnachi, «In search of the yenetian Pa
triciate: Families and factions in the Fourteenth Century», στο J. R. Hale, 
(έπιμ.), Studies in the Renaissance Venice, 1975.

61. D. Gerhard, Regionalismo e sistema per ceti, a. 217.
62. Στό ίδιο.
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θερία καί μεταφορά της κατάστασης του έξουσιαζόμενου στο έπίπεδο τής 
βίωσης καί τής διαμόρφωσης των θεσμών καθώς καί τής συμμετοχής 
σ’ αύτούς.

—Ερμηνευτική αξιοποίηση τής σημασίας των συγκρούσεων, των 
τομών καί τής ασυνέχειας στην 'Ιστορία για τη μελέτη τής διαμόρφωσης 
τών θεσμών.

■—Μεταφορά του αντικειμένου έ'ρευνας άπό τη ρομαντική έννοια του 
έ'θνους στο συγκεκριμένο πεδίο τής διαμόρφωσης τών κοινωνικών ομάδων.

—’Αξιοποίηση καί κατανόηση τής ορολογίας τής εποχής πού έρευνα 
γιά τή διερεύνηση τών θεσμών της.

Προσφορά πού τού επιτρέπει νά ξεπεράσει τά όρια τής ρομαντικής 
ιστοριογραφίας καί νά διατυπώσει ερμηνευτικά σχήματα πού, στήν Εύ- 
ρώπη καί συγκεκριμένα στή Γερμανία, θά διατυπωθούν, έκτος μάλιστα 
πανεπιστημιακών παραδόσεων, λίγο μετά τή δημοσίευση στά ελληνικά 
τού πρώτου ιστορικού του Ιργου. Μεγάλη θεωρητική προσφορά έπαλη- 
θευμένη σε συγκεκριμένη έ'ρευνα πού τού έπιτρέπει νά κερδίσει καί το αρ
χικό του στοίχημα: νά ερμηνεύσει τύ παρόν καί νά άνιχνεύσει τις δομές 
στις όποιες στηρίζονται οί σύγχρονες κοινωνίες: τή συμμετοχή στήν έξου- 
σία καί τή σημασία τού άνθρώπινου, άρα τού πολιτικού, παράγοντα.





Συγκριτικές προσεγγίσεις στον 
Νεοελληνικό Διαφωτισμό

ΠΛΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Μ δεκαετία τοϋ 1940 αποτελεί καμπή στην έλληνική καί γενικότερα στη 
βαλκανική ιστορία λόγω τής έμπλοκής των κοινωνιών τής Νοτιοανατο
λικής Εύρώπης στα κοσμοϊστορικά γεγονότα τοϋ παγκοσμίου πολέμου, 
τής γερμανικής κατοχής, τής έκδήλωσης των κατά τόπους αντιστασιακών 
κινημάτων καί τών συνακόλουθων εμφύλιων συρράξεων, τών βίαιων ξέ
νων έπεμβάσεων καί τών πολιτικών συνεπειών τους. Οί συνειρμοί πού 
προκαλεΐ ή δεκαετία τοϋ 1940 στήν ιστορική συνείδηση καθορίζονται κατά 
κύριο λόγο άπο τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς συντελεστές τής κοι
νωνικής καί θεσμικής αλλαγής τα χρόνια εκείνα. Ή ιστοριογραφία έχει 
ώς έκ τούτου επικεντρώσει το ένδιαφέρον της στή μελέτη αύτών τών πτυ
χών τής συλλογικής ζωής τής δεκαετίας τοϋ 1940. ’Εξετάζοντας πάντως 
τά πράγματα άπο τή σκοπιά τών συντελεστών πού διαμορφώνουν τήν 
Ιστορική συνείδηση, θά ήθελα νά προτείνω άλλον ένα λόγο για τον όποιο 
ή δεκαετία τοϋ 1940 είναι αξιομνημόνευτη καί μάλιστα σέ διαβαλκανικό 
καί οχι μόνο σέ έλληνικό επίπεδο. Τά χρόνια εκείνα τών μεγάλων πολιτι
κών καί κοινωνικών άλλαγών πού σφράγισαν τά πεπρωμένα τών κοινω
νιών τής Βαλκανικής κυριολεκτικά άς τίς μέρες μας, στή σκιά τών στρα
τιωτικών άντιπαρατάξεων καί τών πολιτικών συγκρούσεων τής έποχής, 
σέ δύο άκραϊα γεωγραφικά σημεία τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης έμπαι
ναν τά θεμέλια για τήν επανεκτίμηση τοϋ χαρακτήρα τής πνευματικής 
ζωής τοϋ βαλκανικού χώρου στο φώς μιας γενικότερης θεώρησης τής πο
λιτισμικής ιστορίας τοϋ εύρωπαϊκοΰ κόσμου. 'Η έπανεκτίμηση αυτή διε- 
λάμβανε ούσιαστικά στήν κάθε περίπτωση μια πορεία προς τον Διαφω
τισμό. ’Άν καί παράλληλες, οΐ δύο πορείες πραγματοποιήθηκαν τελείους 
ανεξάρτητα ή μία άπο τήν άλλη καί άπο όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω 
συντελέστηκαν σέ αμοιβαία άγνοια. Αύτό είναι άλλωστε ευεξήγητο: σέ 
χρόνια πολέμου καί κατοχής, εμφύλιων σπαραγμών καί ξένων εισβολών 
οί γεωγραφικές καί κάθε λογής άλλες αποστάσεις έτειναν νά μεγιστο
ποιούνται , ένώ οί περιορισμένες ούτως ή άλλως επικοινωνίες μεταξύ τών 
λογίων τών βαλκανικών χωρών είχαν φυσικά διακοπεί. Αυτές οί δύο πα
ράλληλες πορείες προς τον Διαφωτισμό, παρόλο πού στα μακροπρόθεσμα
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άποτελέσματά τους θά συνέκλιναν, αρχικά άποτέλεσαν μεμονωμένες έρευ- 
νητικές ένασχολήσεις δύο ιστορικών της λογοτεχνίας.

'Η μία πορεία συντελεΐται στην ’Αθήνα. Είναι εκείνη του Κ. Θ. Δη- 
μαρά, 6 όποιος στη δεκαετία του 1940 αρχίζει να άσχολεΐται συστηματικά 
μέ δύο κορυφαίους εκπροσώπους του προεπαναστατικού πνευματικού έλ- 
ληνισμοΰ, τον Δημήτριο Καταρτζή καί τον ’Αδαμάντιο Κοραή. ’Ήδη σέ 
άρθρο του το 1945 στο περιοδικό Δημοκρατικά Χρονικά, ό Δημαράς χρη
σιμοποιεί τον όρο «Ελληνικός Διαφωτισμός» για νά χαρακτηρίσει τίς 
άνανεωτικές ιδεολογικές καί πνευματικές τάσεις πού σημειώνονται στην 
έλληνική κοινωνία τής όψιμης Τουρκοκρατίας τά χρόνια τής Γαλλικής’Ε
πανάστασης. Δυστυχώς ό όρος «Ελληνικός Διαφωτισμός» χρησιμοποιείται 
μόνο στόν τίτλο καί δέν ορίζεται ούτε άναλύεται στό κείμενο τού άρθρου.1 
’Έτσι πάντως είσάγεται στήν έλληνική γραμματεία ένας όρος πού έμελλε 
νά προσδιορίσει έναν ολόκληρο χώρο έρευνας άλλά καί μιά γενικότερη 
έπιστημονική στάση. Πρός τό τέλος τής δεκαετίας τού 1940, μέ την έκ
δοση τής 'Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ό Κ. Θ. Δημαράς επε
ξεργάζεται συστηματικότερα τήν έννοια τού Διαφωτισμού ως αναλυτική 
κατηγορία γιά τόν προσδιορισμό τών φαινομένων τής διανοητικής έκκο- 
σμίκευσης πού παρατηρούνται στήν προεπαναστατική έλληνική κοινωνία. 
Χάρη στήν έγκυρότητα τής 'Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καί 
στή βαρύτητα τού λόγου τού Δημαρά, ό όρος «Νεοελληνικός Διαφωτι
σμός» καθιερώθηκε ώς θεμελιώδης κατηγορία στό επιστημονικό λεξιλό
γιο τών νεοελληνικών σπουδών καί μέ τό συγκεκριμένο περιεχόμενο πού 
προσέγραψε σέ αυτόν ό δημιουργός του καθόρισε έναν τρόπο κατανόησης 
τής πνευματικής πορείας τού νέου ελληνισμού.

"Ας ρίξουμε τώρα μιά σύντομη ματιά σέ μιά παράλληλη πορεία πρός 
τόν Διαφωτισμό, πού συντελεΐται τήν ΐδια περίπου εποχή, στήν άλλη άκρη 
τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τό άκαδημαϊκό έτος 1938-1939 στή Φι
λοσοφική Σχολή τής Cluj στήν Τρανσυλβανία ό καθηγητής Δημήτριος 
Popovici έκανε έναν κύκλο μαθημάτων μέ αντικείμενο τή ρουμανική φι
λολογία τής εποχής τού Διαφωτισμού. Τό έργο έκδόθηκε στό Sibiu τής 
Τρανσυλβανίας τό 1945 καί έχει έκτοτε παραμείνει ή πληρέστερη μελέτη 
τού θέματος.1 2 Κεντρική θέση τού Popovici είναι ότι οί έξελίξεις στό χώρο

1. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Ή Γαλλική ’Επανάσταση καί ό 'Ελληνικός Διαφω
τισμός γύρω στά 1800», Δημοκρατικά Χρονικά, τ. Α', 6 (23 ’Ιουλίου 1945), 11-12.

2. D. Popovici, La littérature roumaine à l’époque des Lumières, Sibiu 
1945. Ή έγκυρότητα τοϋ έργου καταδεικνύεται άπό τίς άξιολογήσεις των Keith 
Hitchins, The Rumanian National Movement in Transylvania, 1780-1849,
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της παιδείας καί της φιλολογίας κατά την περίοδο 1770-1820, τόσο με
ταξύ των Ρουμάνων τής Τρανσυλβανίας όσο καί μεταξύ έκείνων των ηγε
μονιών τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας, αντικατόπτριζαν τις γενικότερες 
τάσεις τού Ευρωπαϊκού, ιδίως δέ τού Γαλλικού Διαφωτισμού. 'Η γενική 
αύτή θέση θά μπορούσε ίσως νά μετριαστεί μέ την άναγνώριση των καθο
ριστικών επιδράσεων των κεντροευρωπαϊκών πνευματικών ρευμάτων, 
καί ιδίως τού αυστριακού Ίωσηφισμοΰ στη διαμόρφωση τού κινήματος 
τού Διαφωτισμού στήν Τρανσυλβανία. Έκτος άπύ αύτή τήν έπιφύλαξη 
όμως, το επιβλητικό έ'ργο τού Popovici, το όποιο βασίζεται σέ βαθιά 
καί έγκυρη γνώση τών πηγών, αντιπροσωπεύει έ'ναν πραγματικό σταθμό 
στή γραμματεία τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης λόγω τής ευρύτητας τής 
σύνθεσης καί τής άποτελεσματικής έφαρμογής τής συγκριτικής μεθόδου 
στις αναλύσεις του. Άπύ τά πολλά σημαντικά στοιχεία πού συνθέτουν τή 
θεώρηση τού Popovici θά άξιζε νά συγκρατήσει ιδιαίτερα τήν προσοχή 
μας ή διαβαλκανική προσέγγιση, ή οποία τού επιτρέπει νά παρουσιάσει 
τά φαινόμενα τού Διαφωτισμού στις ρουμανικές χώρες ώς προϊόντα τής 
όσμωσης τών πολιτισμικών παραδόσεων Ελλήνων καί Ρουμάνων.* 3 Ή 
ανάλυση τών φαινομένων αύτών καί ή άπροκατάληπτη άπύ πλευράς τού 
Ρουμάνου γραμματολόγου άξιολόγηση τής συμβολής τής έλληνικής παι
δείας ώς αγωγού τού Διαφωτισμού στις παραδουνάβιες ήγεμονίες είναι 
ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη ώς στοιχείο τής ιστορίας τής παιδείας καθεαυτή, 
γιατί εμφανίζεται άπαλλαγμένη άπύ τις εθνικιστικές προϊδεάσεις πού τό
σο έχουν ταλανίσει τή βαλκανική ιστοριογραφία. Θά τολμούσα νά προσθέ
σω ότι θά αποτελούσε μεγάλο κέρδος γιά τήν ιστοριογραφία τής νεοελληνι
κής παιδείας καί ιδεολογίας αν άξιοποιοΰσε περισσότερο τύ έργο τού πρω
τοπόρου αύτοΰ μελετητή τού Διαφωτισμού στή βορειότερη Βαλκανική.4

Ή σύγκριση τών δύο αύτών σημαντικών καί άπύ πολλές άπόψεις 
άσυνήθιστων περιπτώσεων στήν ιστορία τής παιδείας στή Νοτιοανατο
λική Εύρώπη μπορεί νά μάς οδηγήσει σέ ορισμένες γενικότερες διαπι

Cambridge, Mass. 1969, σ. 290 καί Vlad Georgescu, Political Ideas and the 
Enlightenment in the Romanian Principalities (1750-1831), Boulderl971, σ. 10.

3. Popovici, La littérature roumaine, σ. 59-77, 135-141.
4. Ό παραλληλισμός μεταξύ της πνευματικής πορείας τών Κ. ©. Δημαρα καί 

τοϋ Δημητρίου Popovici θά μπορούσε νά προεκταθεϊ καί σε σχέση μέ τή μεταγενέ
στερη στροφή τών ενδιαφερόντων τής ερευνάς τους στις έκδηλώσεις τοϋ ρομαντισμού 
στήν παιδεία τών χωρών τους. Βλ. ένδεικτικά D. Popovici, Romantismul in lite- 
ratura romàna, Βουκουρέστι 1965, άπ’ δπου δμως απουσιάζει ό βαθύτερος πολιτι
κός προβληματισμός πού χαρακτηρίζει τή συναγωγή τού Κ. Θ. Δημαρα, 'Ελληνικός 
Ρομαντισμός, ’Αθήνα 1982.
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στώσεις σέ σχέση μέ τήν εισαγωγή τής ιδέας του Διαφωτισμού ώς αναλυ
τικής κατηγορίας στην μελέτη τής πνευματικής ζωής τής περιοχής μας. 
Το πιο ούσιώδες έπίτευγμα των προσεγγίσεων αυτών, κατά τη γνώμη μου, 
υπήρξε ή εισαγωγή τής λογικής τής συγκριτικής άνάλυσης στην γραμμα
τολογία καί γενικότερα στήν ιστορία τής παιδείας τής Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Ή λογική αύτή ενυπάρχει στήν περιγραφή του πλέγματος των 
φαινομένων του πνευματικού βίου του εύρύτερου προεπαναστατικού δέ
κατου όγδοου αιώνα ώς τοπικής εκδήλωσης του Διαφωτισμού. Γιά ν’ άνα- 
φερθοΰμε ειδικότερα στήν Ελλάδα καί στή συμβολή του Κ. Θ. Δημαρα, 
ή θεώρηση μέ αυτό το πρίσμα έπιτρέπει τή μετατόπιση άπό τήν ένταξη των 
φαινομένων τής πνευματικής άνάκαμψης του προεπαναστατικού έλ,ληνι- 
σμοΰ στή μονοδιάστατη λογική τής έλληνικής συνέχειας, στό σχήμα δη
λαδή που επεξεργάστηκε ό δέκατος ένατος αιώνας, προς τήν ερμηνεία 
των φαινομένων αύτών ώς επί μέρους εκδηλώσεων γενικότερων τάσεων 
του πνευματικού βίου τής νεότερης Ευρώπης. ’Έτσι επιτυγχάνεται πρώ
τον ή άπαλλαγή άπο τις έθνικιστικές ιδεοληψίες τοϋ δέκατου ένατου αιώνα, 
καί δεύτερον το άνοιγμα τοϋ δρόμου προς τήν άποκατάσταση τής ιστορικό
τητας τών φαινομένων μέ τήν τοποθέτησή τους στο πλαίσιο τής πολιτι
σμικής τους συγχρονίας. Μέ τήν άνατοποθέτηση αύτή οί πρωτοπόροι με
λετητές τοϋ Διαφωτισμού στή δεκαετία τοϋ 1940 άνασυνδέονται ούσιαστι- 
κά μέ τήν κατανόηση τών φαινομένων άπο τούς ίδιους τούς φορείς τών 
ιδεών τοϋ Διαφωτισμού, όπως π.χ. τον ’Αδαμάντιο Κοραή, ό όποιος στο 
Υπόμνημα περί τής παρονσης καταστάσεως τοϋ πολιτισμού εν cΕλλάδι, 
άναλύει τά σημάδια τής πνευματικής άνασυγκρότησης τοϋ ελληνισμού 
στήν έποχή του ώς ενδείξεις τοϋ έξευρωπαϊσμοϋ τής έλληνικής κοινω
νίας καί παιδείας, συνδέει δηλαδή τή θεώρηση του συλλογικού βίου τοϋ 
σύγχρονού του ελληνισμού μέ τήν ιστορική λογική τοϋ Διαφωτισμού.

Οί επιπτώσεις άπο τήν άνάδειξη τής ιδέας τοϋ Διαφωτισμού σέ θε
μελιώδες γραμματολογικό έργαλεϊο υπήρξαν σημαντικές γιά τήν ιστο
ριογραφία ολόκληρης τής Βαλκανικής. Ώς προς τή Ρουμανία καί τήν Ελ
λάδα θά μπορούσαμε νά έπισημάνουμε τή δημιουργία νέων «σχολών» ερευ
νητικής προσπάθειας, στο ένεργητικύ τών οποίων μπορούν νά προσγρα- 
φοΰν μερικά άπο τά ποιοτικά σημαντικότερα καί οπωσδήποτε άπό τά πιο 
πρωτότυπα επιτεύγματα στήν ιστορία τών άνθρωπιστικών σπουδών τον 
τελευταίο μισό αιώνα. Στή Ρουμανία μάλιστα τύ ανανεωτικό ρεύμα, πού 
γιά άλλη μιά φορά στήν πνευματική ιστορία τής χώρας έκπορεύθηκε άπό 
τήν Τρανσυλβανία, κατάφερε χτίζοντας πάνω στά σταθερά θεμέλια πού 
έθεσε ό Popovici, καί παρ’ όλες τις θλιβερές παραμορφώσεις πού επέβαλε
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στην επιστημονική ζωή της χώρας ή παρέμβαση τής οργανωμένης προ
παγάνδας του κομμουνιστικού καθεστώτος, νά δημιουργήσει μια άξιόλογη 
παράδοση σπουδής του Διαφωτισμού καί έκδοσης σχετικών πηγών καί νά 
τή συνδέσει αποτελεσματικότερα άπό κάθε άλλη βαλκανική χώρα μέ τον 
διεθνή έπιστημονικο διάλογο.5

Στήν Ελλάδα έξάλλου, ό χώρος τής έρευνας στον όποιο έδωσε αυτο
συνείδηση μέ το έργο του ό Κ. Θ. Δημαράς, καί παρά τις περιορισμένες 
αρχικά δεκτικότητες τής εύρύτερης πνευματικής κοινότητας, παρήγαγε 
σημαντικά έπιτεύγματα, ιδίως ώς προς τον εμπλουτισμό τών διαθέσιμων 
πηγών γιά τή μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Τελείως ενδεικτικά 
θά ήθελα νά μνημονεύσω μεταξύ τών επιτευγμάτων αύτών δύο προσκτή
σεις τών τελευταίων χρόνων, πού κατά τή γνώμη μου συμβάλλουν άπο- 
φασιστικά στήν ουσιαστικότερη γνωριμία μέ το περιεχόμενο του Νεοελ
ληνικού Διαφωτισμού: πρόκειται γιά τήν ολοκλήρωση τής κριτικής έκ
δοσης τής ’Αλληλογραφίας τού ’Αδαμάντιου Κοραή,6 7 καί τήν έπανέκδοση 
τού περιοδικού cΕρμης ό Λόγιος? Παράλληλα έχει συντελεστεΐ έντυπω- 
σιακή πρόοδος στο πεδίο τών βιβλιογραφικών καταγραφών πού επιτρέ
πουν τήν έγκυρότερη προσπέλαση προς τά συνολικότερα φαινόμενα τού 
πνευματικού βίου, παρέχοντας τή στερεά καί διακριβωμένη γνώση τών 
λεπτομερειών.

Πρέπει πάντως νά σημειωθεί ότι τόσο στήν περίπτωση τής Ρουμα
νίας όσο καί στήν περίπτωση τής Ελλάδας, ή ερευνητική εμβάθυνση στά 
θέματα τού Διαφωτισμού δέν συνοδεύθηκε άπό τά συνθετικά επιτεύγματα 
πού σέ τελευταία άνάλυση επαναπροσδιορίζουν τήν ιστοριογραφική συ
νείδηση. Καί στις δύο περιπτώσεις ή άρχική ώθηση δόθηκε μέ τήν έμφά-

5. ’Αξιοσημείωτο σχετικό έπίτευγμα ύπήρξε ή έκδοση ειδικού τεύχους τοϋ πε
ριοδικού Annales historiques de la Révolution Française, τχ. 225 (Ίούλιος-Σε- 
πτέμβριος 1976), άφιερωμένου στύν Διαφωτισμό στις ρουμανικές χώρες. Μέ τον 
τρόπο αύτό δημιουργοϋνται δίαυλοι ένσωμάτωσης τής περιφερειακής επιστημονικής 
προβληματικής καί έρευνας στόν κύριο κορμό άνάπτυξης τοϋ επιστημονικού λόγου.

6. ’Έκδοση τοϋ ’Ομίλου Μελέτης τοϋ ’Ελληνικού Διαφωτισμού, έπιμ. Κ. Θ. 
Δημαρα κ.ά., τόμ. Α'-ΣΤ', ’Αθήνα 1964-1984. Πρβλ. τήν άξιολόγηση τοϋ Φ. Ήλιού, 
7α ιστορικά, 4 (Δεκέμβριος 1985), 442-455. Βλ. έπίσης Γ. Α. Χριστοδούλου, Σνμ- 
μικτα κριτικά, ’Αθήνα 1986, σ. 354-362.

7. Έρμης ό Λόγιος, τόμ. Α'-ΙΑ' (1811-1821), έπανέκδοση τής Εταιρείας ’Ελ
ληνικού Λογοτεχνικοΰ καί ’Ιστορικού ’Αρχείου, ’Αθήνα 1988-1990. Ή έπανέκδοση 
καθίσταται ερευνητικά λειτουργικότερη χάρη στήν ύπαρξη τοϋ ευρετηρίου πού οφεί
λεται στον Έμμ. Ν. Φραγκίσκο: 7α Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευ
ρετήρια Β' Έρμης ό Λόγιος 1811-1821, ’Αθήνα 1976 (Κέντρο Νεοελληνικών ’Ερευ
νών / Ε.Ι.Ε., άρ. 20).
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νιση σημαντικών συνθετικών έργων, όπως της πραγματείας του Popovici 
καί τής γραμματολογίας του Δημαρά, έργων πού μπορούν νά θεωρηθούν 
σταθμοί στην πνευματική ιστορία τών χωρών τους, λόγω τής επίδρασής 
τους καί τής έμπνευσης πού πρόσφεραν σέ νεότερες γενιές έρευνητών. Μέ 
τήν εξαίρεση όμως τού έ'ργου τών σκαπανέων αύτών, στή μελέτη τού Δια
φωτισμού επικράτησαν ώς έπί το πλεΐστον άναλυτικές μάλλον παρά συν
θετικές προσεγγίσεις, μέ άποτέλεσμα συχνά νά μήν γίνεται εμφανής ή 
συγκριτική διάσταση τών θεμάτων.

’Άς μοΰ έπιτραπεϊ εδώ μία σύντομη παρέκβαση, ή οποία καταδει
κνύει τήν ευρύτερη απήχηση τής έρευνας τού Διαφωτισμού πού θεμε
λιώθηκε στην Ελλάδα καί στή Ρουμανία χάρη στίς προσπάθειες τών Δη- 
μαρά καί Popovici άντίστοιχα. Ή απήχηση αότή μπορεί νά γίνει αντι
ληπτή άν ληφθοΰν υπόψη οί άπομιμήσεις τών πρωτοβουλιών τους σέ άλ
λες βαλκανικές χώρες, όπου συχνά άναζητοΰνται τοπικά φαινόμενα Δια
φωτισμού ακόμη καί έκεϊ πού δέν ύπάρχουν. ’Έτσι άφοΰ εδραιώθηκε ή 
μελέτη τού Διαφωτισμού στήν Ελλάδα καί στή Ρουμανία, ’Αλβανοί καί 
Βούλγαροι επιχείρησαν νά άνασυνθέσουν έθνικά χρωματισμένους «Διαφω
τισμούς» γιά τίς χώρες τους, δοκιμάζοντας νά προικοδοτήσουν τίς εθνικές 
τους παραδόσεις μέ τήν αίγλη πού φαίνεται νά θεωρούσαν ότι ή παρουσία 
τού Διαφωτισμού προσέδιδε στίς παραδόσεις τών Ελλήνων καί τών Ρου
μάνων. 'Ο έκφραστής τής κοινής ορθόδοξης παιδείας τών βαλκανικών 
λαών Θεόδωρος Καβαλιώτης άναγορεύθηκε σέ έκπρόσωπο ενός ύποθετι- 
κοΰ «’Αλβανικού Διαφωτισμού».8 Το γόητρο δέ τού Διαφωτισμού ένέ- 
πνευσε τήν άπόπειρα νά άντικατασταθεϊ ό συμβατικός ιστοριογραφικός 
όρος «Βουλγαρική αναγέννηση» μέ τον όρο «Βουλγαρικός Διαφωτισμός» 
τού οποίου έκφραστής θεωρήθηκε ό Παΐσιος Χιλανδαρινός, οχι τόσο λόγω 
τού ουσιαστικού περιεχομένου τού ιστορικού του έ'ργου, όσο χάρη στή με
ταγενέστερη συμβολική του λειτουργία.9 Τά πράγματα είναι βέβαια δια
φορετικά στήν περίπτωση τών Σέρβων, όπως θ’ άναφερθεΐ στή συνέχεια.

”Ας έπιστρέψουμε όμως στίς μεθοδολογικές προδιαγραφές πού συν
δέθηκαν μέ τή μελέτη τού Διαφωτισμού στή Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
όπως τίς έπισημάναμε πιο πάνω. Ή σημαντικότερη γνωστική πρόσκτηση 
γιά τήν παιδεία μας άπύ τή μελέτη τού Διαφωτισμού είναι κατά τή γνώ

8. Βλ. π.χ. Alfred Uçi, «T. A. Kavalioti — un représentant albanais des 
Lumières (XVIIIe siècle)», Actes du Premier Congrès International d’Etudes 
Sud-Est Européennes, Sofia 1971, τόμ. VII, σ. 139-150.

9. Πρβλ. Velcho Velchev, Paissi of Hilendar, father of the Bulgarian En
lightenment, Sofia 1981.
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μη μου ή ιδέα της συγκριτικής μεθόδου. Πιστεύω δτι πρέπει νά συνεχί- 
σουμε νά κινούμαστε σε αύτή την τροχιά καί μάλιστα δτι πρέπει, νά ανα
κτήσουμε πλήρη συνείδηση των δυνατοτήτων της συγκριτικής μεθόδου 
πού ένυπάρχουν στην ιδέα του Διαφωτισμού. Θά ήθελα νά αιτιολογήσω 
αύτή την πεποίθηση καί νά θέσω προς διάσκεψη δύο προτάσεις ώς προς 
τίς κατευθύνσεις πού κατά τη γνώμη μου θά μπορούσε επωφελώς ν’ άκο- 
λουθήσει ή συγκριτική προσέγγιση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Ή σημασία τής συγκριτικής μεθόδου, θά ήθελα νά υπενθυμίσω, έγ
κειται πρωταρχικά στο γεγονός δτι μάς διδάσκει τή σχετικότητα καί μάς 
απαλλάσσει άπύ έθνοκεντρισμούς, άπο τήν παγίδευση δηλαδή στις μυθο
λογίες των ιδιαιτεροτήτων, δπου βρίσκουν καταφύγιο ποικίλες ιδεολη
ψίες καί έπιστημονικοφανές περίβλημα οί πιο παράλογες προκαταλήψεις. 
’Αντίθετα ή συγκριτική άνάλυση, συνεκτιμώντας τόσο τίς ομοιότητες δσο 
καί τίς διαφορές μεταξύ κοινωνιών, έπιτρέπει τήν αποτίμηση τών επί μέ
ρους φαινομένων μέ κριτήρια πού καθιστούν δυνατή τήν κατανόησή τους 
άπύ μιά ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, διευρύνοντας έτσι καί τή βά
ση πάνω στήν οποία μπορεί νά θεμελιωθεί ή έμπειρική διακρίβωση καί νά 
άσκηθεϊ ό λογικός έλεγχος, νά συντελεστεΐ δηλαδή το έργο τής επιστή
μης. ’Επιπλέον ή συγκριτική άνάλυση, άπαλλάσσοντάς μας άπο τήν ψευ
δαίσθηση τής μοναδικότητας καί έπιτρέποντάς μας ν’ άναγνωρίσουμε τή 
σχετικότητα καί τίς συνάφειες τών ιστορικών καί πολιτισμικών φαινομέ
νων, κάνει δυνατές κριτικές καί αυτοκριτικές θεωρήσεις. Χωρίς αύτά, 
είναι περιττό νά προσθέσω, ή δημιουργική έπιστήμη άποτελεΐ χίμαιρα.10

"Οσον άφορά τή συγκριτική μελέτη τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
πέρα άπο τά ώς τώρα έπιτεύγματα, αύτή θά μπορούσε νά έπιμείνει σέ δύο 
χώρους έρευνας. Πρώτον ή μελέτη τού Διαφωτισμού θά κέρδιζε πολλά 
αν το δλο πλέγμα τών σχετικών φαινομένων έξεταζόταν στή διαβαλκανική 
του βάση, χωρίς νά διασπάται μέ εθνικά κριτήρια. 'Η θεώρηση τού Ρο- 
povici προσφέρει μιά καλή άφετηρία προς τήν κατεύθυνση αύτή. 'Η προ
σέγγιση αύτή μάς έπιτρέπει νά κατανοήσουμε τον Διαφωτισμό ώς ενιαίο 
φαινόμενο πνευματικής άλλαγής στή βαλκανική κοινωνία, άπαλλάσσον-

10. Γιά τή συγκριτική μέθοδο πρβλ. τίς άπόψεις τοϋ Κ. Θ. Δημαρα, «Συγ- 
κριτισμός», Μνημών 8 (1980-82), 117-129 καί τήν ωραία σχετική άνάλυση τής 
’Άννας Ταμπάκη, «'Ο συγκριτισμός», ’Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη τοϋ 
Κ. Θ. Δημαρά, ’Αθήνα 1994, σ. 93-102. Σ’ αύτή τή συνάφεια δέν πρέπει νά ξεχά- 
σουμε καί τίς παρατηρήσεις τοϋ Δ. Λ. Ζακυθηνοϋ γιά τήν άξια της συγκριτικής με
θόδου ώς προς τήν άνάδειξη τών πηγών τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Βλ. Μεταβυ
ζαντινά καί Νέα 'Ελληνικά, ’Αθήνα 1978, 405-422: «Νεοελληνική γραμματεία καί 
συγκριτική φιλολογία».
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τάς μας άπό τά δεσμά κατηγοριών σκέψης πού διαμορφώθηκαν τον δέκα
το ένατο αιώνα καί είναι συνεπώς σέ μεγάλο ποσοστό άτελέσφορες γιά 
την έρμηνεία προηγούμενων έποχών. Επίσης ή διαβαλκανική προσέγγιση 
θά έπέτρεπε νά άποτιμηθεΐ πληρέστερα τόσο ή συνέχεια του Διαφωτισμού 
μέ τις προγενέστερες πνευματικές παραδόσεις του βαλκανικού χώρου, 
δσο καί οί ρήξεις πού προκάλεσε σέ ιδεολογικό επίπεδο. Τέλος ή μελέτη 
τών κοινών στοιχείων θά έπέτρεπε καί την ιστορική άποκατάσταση τών 
διαφορών μεταξύ τών επί μέρους έθνικών παραδόσεων πού κυοφόρησε ό 
Διαφωτισμός, άλλά τελικά διαμορφώθηκαν άπο τά εθνικά κράτη. Στη 
μελέτη τού Διαφωτισμού ώς διαβαλκανικοΰ φαινομένου θά πρέπει ΐσως 
νά είσαχθεϊ μιά εσωτερική σύγκριση, βασισμένη στη διάκριση μεταξύ 
δύο, γεωγραφικά καθορισμένων ζωνών, δπου εκδηλώνονται τά σχετικά 
φαινόμενα: Μία ανατολική ζώνη, ή οποία περιλάμβανε τίς περιοχές πού 
μελλοντικά θά αποτελούσαν τίς ελληνικές, βουλγαρικές καί ρουμανικές 
χώρες, μέ προεκτάσεις φυσικά στο χώρο τού Αιγαίου καί τής Μικρας 
’Ασίας, δπου το ύπόβαθρο τών πνευματικών φαινομένων είναι ελληνικό 
καί δπου οί επιδράσεις τού Διαφωτισμού φτάνουν μέ έλληνικούς διαύλους 
άπο πήγες ώς έπί τύ πλεΐστον ιταλικές καί γαλλικές καί δπου οί έκδηλώ- 
σεις τού Διαφωτισμού παίρνουν ριζοσπαστικότερες μορφές. Στα βορειο
δυτικά τής ζώνης αύτής μπορεί νά εντοπιστεί μιά άλλη πολιτισμική πε
ριοχή, πού κάλυπτε τίς περιοχές τών Δυτικών Νοτιοσλάβων, γιά νά δανει
στώ τον δρο τού Σέρβου γεωγράφου τών αρχών τού αιώνα Jovan Cvijic.11 
Έδώ τύ παιδευσιακύ ύπόβαθρο είναι ώς έπί τύ πλεΐστον σλαβικό καί οί έπι- 
δράσεις τού Διαφωτισμού φτάνουν μέ κροατικούς καί σέρβικούς διαύλους 
άπύ κεντροευρωπαϊκές, ιδίως αύστριακές καί γερμανικές πηγές. Μεταξύ 
τών δύο ζωνών βρίσκεται ή Τρανσυλβανία μέ τίς έθνολογικές της ιδιομορ
φίες. Οί δύο περιοχές δέν βρίσκονται βεβαίως σέ άπομόνωση. ’Επικοινω
νούν συνεχώς μέσω τής ’Εκκλησίας, τού έμπορίου καί κοινών έκπαιδευ- 
τικών θεσμών. 'Ο Δοσίθεος Obradovic, ό «Κοραής τών Σέρβων» κατά 
τον Νικόλαο Πολίτη,11 12 άποτελεΐ χαρακτηριστικό έκπρόσωπο αύτών τών 
έπικοινωνιών. 'Ο οποιοσδήποτε δυναμισμός θά μπορούσε νά προσγραφει 
στον Διαφωτισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέεται μέ τίς πολύ-

11. Βλ. Jovan Cvijic, La péninsule balkanique. Géographie humaine 
Παρίσι 1918, σ. 154-170, 272-276. Παρά τίς προφανείς πολιτικές βλέψεις πού 
καθορίζουν τήν οπτική τοϋ Cvijió, ή βαλκανική του έθνογραφία κατορθώνει νομίζω 
νά σκιαγραφήσει τίς πολιτισμικές οντότητες πού συγκροτούν τήν ιστορική φυσιο
γνωμία τής χερσονήσου τοϋ Αίμου.

12. Ν. Πολίτης, «Δοσίθεος Όβράδοβιτς, ό θεμελιωτής της σέρβικης φιλολο
γίας», 'Εστία 20, τχ. 516 (17 Νοεμβρίου 1885), σ. 771-774.
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μορφές οσμώσεις πού συντελοΰνται έντύς καί μεταξύ των πολιτισμικών 
ζωνών.

Στη διαβαλκανική θεώρηση του Διαφωτισμού ας είμαστε τολμηροί 
καί ευφάνταστοι. Αυτή ή στάση ίσως μας επιτρέψει νά διευρύνουμε την 
οπτική μας προς το ώς τώρα αδιανόητο, ώστε νά συμπεριλάβει τή μελέτη 
τών οθωμανικών πολιτισμικών φαινομένων κατά τον 18ο καί 19ο αιώνα, 
παράλληλα προς τίς αντίστοιχες έκδηλώσεις τών χριστιανικών λαών πού 
ζοϋσαν σέ χώρους οθωμανικής κυριαρχίας. ’Έτσι δχι μόνο θά μπορέσου
με νά ύπερβοΰμε τον πιο μεγάλο φραγμό πού έθεσε ως τώρα στον εαυτό 
της ή ιστοριογραφία τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης, αλλά έπίσης θά έκ- 
πλαγοΰμε άπό τίς συνάφειες μεταξύ τού πνευματικού βίου ’Οθωμανών 
καί χριστιανών, ιδίως στον άξονα τής διανοητικής αλλαγής. Δειγματο
ληπτικά ας μνημονευθεΐ ένα μόνο παράδειγμα σχετικά μέ αυτές τίς συνά
φειες, έκεϊνο τής χρησιμοποίησης τών ίδιων εύρωπαϊκών πηγών στίς ίδιες 
περίπου χρονικές στιγμές για τήν εισαγωγή τών νεότερων επιστημονικών 
ιδεών τόσο στήν παράδοση τών χριστιανικών λαών τής Βαλκανικής όσο 
καί σ’ έκείνη τών ’Οθωμανών.13 Τί υπαινίσσεται το στοιχείο αότύ σχε
τικά μέ το κοινό πλαίσιο μέσα στο όποιο συντελεϊται ή μετακένωση τών 
ιδεών τής νεότερης επιστήμης, συνιστα άκριβώς τό έρώτημα μέ τό όποιο 
καλείται ν’ άναμετρηθεϊ ή συγκριτική άνάλυση.14

13. Είναι χαρακτηριστική ή χρήση τοϋ έργου τοϋ Γάλλου καρτεσιανού φιλοσό
φου Edme Pourchot τόσο στήν έλληνική παράδοση άπό τον Ευγένιο Βούλγαρη, τοϋ 
οποίου αποτελεί μια άπό τίς σημαντικότερες πηγές (βλ. Ρ. Μ. Kitromilides, «The 
Idea of Science in the Modern Greek Enlightenment», Enlightenment, Nation
alism, Orthodoxy. Studies in the Culture and Political Thought of South
eastern Europe, Λονδίνο: Variorum, 1994, III, σ. 192 καί XIV, σ. 6) όσο καί στήν 
οθωμανική επιστημονική σκέψη τοϋ δέκατου όγδοου αιώνα. Βλ. Abdulak Adnan, 
La science chez les Turcs Ottomans, Παρίσι 1939, σσ. 134-135 καί Niazi Berkes, 
The Development of Secularism in Turkey, Montreal 1964, σ. 46. Γιά συνολι
κότερες θεωρήσεις, βλ. Haskell D. Isaacs, «Medicine, Science and Technology: 
Islamic Reactions to Western Learning», Renaissance and Modern Studies, 31 
(1987), 43-57 καί πιò πρόσφατα Ekmeleddin Ihsanoglu, «Ottomans and Eu
ropean Science», Science and Empires, έπιμ. P. Petitjean et al., Dodrecht 
1992, σ. 37-48.

14. Τά περιθώρια συγκριτικής άνάλυσης τών εκδηλώσεων τής διανοητικής καί 
πολιτισμικής άλλαγής στήν έλληνική καί τήν οθωμανική πνευματική παράδοση τοϋ 
δέκατου όγδοου καί δέκατου ένατου αιώνα δέν έξαντλοϋνται βέβαια μέ τήν εξέταση 
τοϋ χώρου τών θετικών επιστημών. Ούσιώδεις συνάφειες εντοπίζονται κυρίως στο 
χώρο τής λογοτεχνίας μέ δίαυλο επικοινωνίας τήν τουρκόφωνη έλληνική φιλολογία 
(Καραμανλίδικα). Στον τομέα αυτό οί συγκριτικές αναλύσεις μπορεί νά άποβοϋν 
διαφωτιστικές για τήν κατανόηση τής έκτασης τής άλληλεξάρτησης τής πνευματικής
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Μια δεύτερη καί μάλλον προφανής κατεύθυνση συγκριτικής μελέτης 
του Διαφωτισμού θά επιχειρούσε νά έντάξει τά φαινόμενα τού βαλκανικού 
χώρου μέ τρόπο αποτελεσματικότερο στον προβληματισμό τής έρευνας 
τού γενικότερου κινήματος τού Διαφωτισμού στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Πρόκειται δηλαδή γιά το αίτημα πού πρώτος υπέδειξε ό Κ. Θ. Δημαράς. 
Έδώ το έ'δαφος είναι εξαιρετικά πρόσφορο, διότι άκριβώς ή διεθνής έρευ
να στή σημερινή της φάση άποδίδει ιδιαίτερη σημασία στήν ερμηνεία τών 
γενικότερων τάσεων τής πολιτισμικής έμπειρίας τής νεότερης Ευρώπης 
(π.χ. τής Αναγέννησης, τής «Επιστημονικής Επανάστασης», τού Δια
φωτισμού, τού Ρομαντισμού) εξετάζοντας τίς έπί μέρους εκδηλώσεις τους 
σέ «έθνικά πλαίσια», σέ περιβάλλοντα δηλαδή πού καθορίζονται άπύ το
πικές γλωσσικές πραγματικότητες καί πολιτισμικές παραδόσεις, έπικοι- 
νωνιακά καί εκπαιδευτικά συστήματα, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτι
κές καί θρησκευτικές συγκυρίες.35

Νομίζω δτι θά ήταν φλυαρία εάν έπέμεινα στούς λόγους γιά τούς ο
ποίους ή έρευνα τών νεοελληνικών θεμάτων καί όχι μόνο τού Διαφωτι-

ζωής τών πληθυσμών πού άπάρτιζαν την πολυεθνική οθωμανική κοινωνία, (ανεξαρ
τήτως θρησκευτικής ταυτότητας. Βλ. ένδεικτικά Andreas Tietze, «Ethnicity and 
Change in Ottoman Intellectual History», Turcica, 21-23 (1991), 385-395 καί 
Johann Strauss, «The millets and the Ottoman Language: The Contribution 
of Ottoman Greeks to Ottoman Letters (19th-20th Centuries)», Die Welt des 
Islams, 35 (1995), 189-249. Γιά μιά συγκεκριμένη κατεύθυνση ερευνάς μέ πολλές 
δυνατότητες συγκριτικών προσεγγίσεων μέ αντίστοιχα φαινόμενα τής ελληνικής 
πνευματικής ζωής βλ. Johann Strauss, «Romanlar, Ah! O Romanlar! Les dé
buts de la lecture moderne dans l’empire ottoman (1850-1900)», Turcica, 26 
(1994), 125-163.

15. Βλ. π.χ. The Enlightenment in National Context, έπιμ. Roy Porter 
καί M. Teich, Cambridge 1981, The Scientific Revolution in National Context, 
έπιμ. τών ιδίων, Cambridge 1992, καί επίσης τών ιδίων, The Renaissance in Na
tional Context, Cambridge 1992, άπ’ όπου όμως άπουσιάζει ή Κρητική ’Αναγέν
νηση παρά τήν ύπαρξη στον τόμο κεφαλαίου γιά τήν Βενετία (σ. 53-67). Γιά κριτική 
θεώρηση τής προσέγγισης τής πολιτισμικής καί διανοητικής ιστορίας μέ το πρίσμα 
τοϋ «εθνικού πλαισίου» πρβλ. Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy, XIV, 
σ. 2-3. Ή μεθοδολογική προσέγγιση τού «εθνικού πλαισίου» κατοπτρίζεται χαρα
κτηριστικά στή συγκρότηση τού εγκυκλοπαιδικού Λεξικού τού Διαφωτισμού, The 
Blackwell Companion to the Enlightenment, έπιμ. John W. Yolton κ.ά., ’Οξ
φόρδη 1991, στίς σελίδες τοϋ οποίου παρατίθενται στοιχεία γιά πολλές περιφερεια
κές έκδηλώσεις τού Διαφωτισμού σέ περιοχές τής Εύρώπης πέρα άπύ τά μεγάλα 
κέντρα, άπ’ όπου όμως απουσιάζει κάθε άναφορά στήν 'Ελλάδα ή στή Νοτιοανατο
λική Ευρώπη γενικότερα. Ή άπουσία είναι άποκαρδιωτική άλλά συγχρόνως συνιστά 
μεθοδολογική πρόκληση πού πρέπει νά έμβάλει τήν έλληνική επιστημονική κοινό
τητα σέ πολλές σκέψεις.
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σμοΰ θά μπορούσε επωφελώς νά έξελιχθεϊ προς αύτές τίς κατευθύνσεις. 
’Ίσως όμως νά πρέπει νά τονίσω τελειώνοντας τί άντενδείκνυται νά προσ
δοκούμε άπό αυτούς τούς έρευνητικούς προβληματισμούς. 'Ως προς τή 
διαβαλκανική θεώρηση θά πρέπει νά άποφευχθοϋν χειραγωγήσεις πού θά 
άπέβλεπαν στην άνάδειξη τής όποιασδήποτε ιστορικής «έπιβολής του 
ελληνισμού» στην περιοχή, πρωταρχικά γιά λόγους στοιχειώδους σοβα
ρότητας, διότι τέτοιου είδους υπεροχές δεν διαθέτουν εθνικό νόημα, όπως 
το κατανοούμε σήμερα, πριν τον δέκατο έ'νατο αιώνα. 'Ως προς την όργα- 
νικότερη σύνδεση τού προβληματισμού τής νεοελληνικής έρευνας μέ τή 
συγκριτική μελέτη τής εύρωπαϊκής πολιτισμικής εμπειρίας θά πρέπει νά 
θυμίσουμε δτι ζητούμενο δεν μπορεί νά είναι, καί πάλι γιά λόγους σοβα
ρότητας, ή ικανοποίηση τής έθνικής μας ματαιοδοξίας μέ τήν «προβολή» 
των οποίων έπιδόσεών μας. Ουσιαστικό ζητούμενο είναι, έκτος άπό τήν 
αναγκαία συμμετοχή μας στον επιστημονικό διάλογο πού διεξάγεται στή 
διεθνή «πολιτεία των γραμμάτων», ή άναγνώριση μέσω τής σύγκρισης 
των πραγματικών μας διαστάσεων, ό προβληματισμός γύρω άπό ζητή
ματα πού θεωρούμε αυτονόητα, ή διερεύνηση άγνοημένων πτυχών θεμά
των πού έχουν έγκαταλειφθεϊ στήν οικειότητα τής συμβατικής σκέψης, καί, 
τό πιό σημαντικό, τό κοίταγμα τού εαυτού μας μέ τά μάτια τών άλλων, 
πού θά δημιουργήσει τίς άναγκαΐες αποστάσεις καί περιέργειες γιά νέες 
αφετηρίες έρευνας. Ή σχετικότητα στίς θεωρήσεις πού θά προκόψει μέ 
αυτό τον τρόπο εμπεριέχει τή δυναμική τής ανανέωσης τής έρευνας μέ τή 
δημιουργία νέων ερωτημάτων καί περιεργειών. Τέτοιου είδους άνατοπο- 
θετήσεις, πού μπορεί νά προκόψουν άπό τή συγκριτική μέθοδο, θά μπο
ρούσαν, άς ελπίσουμε, νά μάς θεραπεύσουν καί άπό τίς αμετροέπειες τού 
έθνοκεντρισμοΰ μας, τού οποίου οί επιπτώσεις στήν πνευματική ζωή μπο
ρεί νά έχουν τή δυσάρεστη συνέπεια νά μάς κάνουν γραφικούς, άλλά πολύ 
πιό σοβαρά στο χώρο τής κοινωνίας καί τής πολιτικής υποδαυλίζουν συλ
λογικούς παροξυσμούς πού μπορεί νά θέσουν σέ κίνδυνο τίς ελευθερίες 
μας.

37





ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Ή τέχνη του ιστοριογράφου:
Κ. Θ. Δημ,αράς καί Νίκος Σβορώνος

Μόνη πηγή αυτής τής άνακοίνωσης είναι οί συνεντεύξεις του Κ. Θ. Δη- 
μαρά καί τοϋ Νίκου Σβορώνου στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, το 
1988·1 καί βασική της υπόθεση ότι αυτές οί δύο γραπτές πλέον μαρτυρίες 
αποδίδουν τις τελικές σκέψεις τους, τη διανοητική κατάληξη ή καί τήν 
ψυχολογική απόληξη, πού θά έλεγε ό Δημαράς, άπύ τή μακρόχρονη δια
κονία τής ιστοριογραφίας καί άπύ τούς δύο.1 2

Φυσικά, σ’ αυτήν τήν άνακοίνωση δέν υπάρχουν μόνον αυτά τά δύο 
πρόσωπα, άλλα καί ένα τρίτο, τουλάχιστον: ό συντάκτης της· καί μάλιστα 
μέ άνισους όρους, άφοΰ έκεΐνα δέν έχουν πλέον τή δυνατότητα νά διαμαρ- 
τυρηθοΰν γιά τις ενδεχόμενες αυθαιρεσίες τοϋ τρίτου. Είναι κάτι πού κά
νει άναγκαϊες μερικές προκαταρκτικές έξηγήσεις: πρώτα-πρώτα, δέν 
έξετάζεται καθόλου έδώ αν καί σέ ποιο βαθμό όσα λέγονται στις συνεν
τεύξεις έχουν άποτυπωθεϊ στο έπιστημονικό έργο τών συνεντευξιαζομέ- 
νων κατόπιν, δέν εξετάζεται επίσης ό βαθμός ελευθερίας πού έχει άπο- 
τυπωθεΐ στις συνεντεύξεις ή ό βαθμός ποικίλων αύτοδεσμεύσεων, αν θέ
λουμε, πού ένδεχομένως έχει παίξει κάποιο ρόλο' τέλος καί αντίστροφα, 
έχει ληφθεϊ ύπόψη ότι οί έρωτήσεις πού υποβλήθηκαν στον κάθε έρωτώ- 
μενο είναι έξατομικευμένες. Γιά το τελευταίο μόνο σημείο χρειάζεται μια 
διευκρίνιση: ένώ στο Σβορώνο υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις γιά τήν 
καταγωγή, τήν παιδική ήλικία, τις σπουδές του, γιά τήν προσωπική του 
περιπέτεια, έν πάση περιπτώσει, πού τον διαμόρφωσε, ό Δημαράς δέν 
έρωτήθηκε σχεδόν καθόλου γι’ αυτά καί όσα σχετικά πληροφορούμαστε 
είναι γιατί ό ίδιος θέλησε νά τά θίξει άπαντώντας σέ άλλες έρωτήσεις.

Πρέπει, τελειώνοντας τά προκαταρκτικά, νά πώ ότι προσπάθησα νά 
εξασφαλίσω ένα είδος ισορροπίας αρχίζοντας μάλιστα από τον τίτλο τής

1. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-37 (Δεκ. 1988) — άφιέρωμα στά «σύγχρονα ρεύ
ματα στήν ιστοριογραφία τοϋ νέου έλληνισμοϋ». Ή συνέντευξη τοϋ Κ. Θ. Δημαρα 
στις σ. 8-35 καί τοϋ Νίκου Σβορώνου στις 36-71.

2. Δέν είναι περιττό νά σημειωθεί 8τι το 1988 ό Σβορώνος ήταν 77 έτών καί 
τον επόμενο χρόνο πέθανε, ένώ ό Δημαράς ήταν 84 καί πέθανε τό 1992.



580 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ανακοίνωσής μου: το «τέχνη» είναι του Σβορώνου, ενώ το «ιστοριογρά
φος» το προτιμάει δ Δημαράς.

”Ας προχωρήσουμε τώρα στο ψαχνό. Ένα ζήτημα στο όποιο καί οί 
δύο έπέμειναν πολύ καί επανέρχονταν στίς απαντήσεις τους είναι αυτό της 
σχέσης του ιστοριογράφου μέ τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο, τής προ
σωπικής του πνευματικής καί ιδεολογικής συγκρότησης καί τών χρήσεων 
τών άντίστοιχων αποσκευών του τη στιγμή, κάθε στιγμή, πού προσεγγί
ζει καί επεξεργάζεται τό άντικείμενο τής ερευνάς του. Γιά τό Δημαρά, ό 
Ιστοριογράφος, πού είναι βέβαια ένας άνθρωπος ιδεολογικά συγκροτημέ
νος, έ'χει χρέος νά προσπαθήσει νά άπαλλαγεϊ άπό τά «ιδεολογικά» του, 
όταν άσκεϊ την τέχνη του: «είναι ευτυχισμένες», λέγει, «οί στιγμές, όπου 
μπορεί ό ιστοριογράφος νά ξεφύγει άπό τό ιδεολογικό του συγκρότημα».3 
’Όχι μόνον αύτό, άλλά καί πρώτη του δουλειά, όταν θά βρεθεί μπροστά σέ 
μιά γραπτή μαρτυρία, είναι νά «εξετάσει» τό συντάκτη της αν είχε απαλ
λαγεί άπό τά «ιδεολογικά» του, οπότε ή μαρτυρία εχει πιθανότητες νά 
είναι έντιμη.4 5

’Αφού αύτή ή φυγή είναι ευτυχισμένη, ή επόμενη έρχεται πολύ φυ
σικά: ό ιστοριογράφος δεν έπηρεάζεται ή δεν πρέπει νά έπηρεάζεται άπό 
τά εξωτερικά γεγονότα, άκόμη καί άν συμμετέχει σ’ αυτά, ακόμη καί αν 
πρόκειται γιά πραγματικότητες του καθημερινού βίου-5 στά εξωτερικά 
γεγονότα εντάσσονται καί οί κοινωνικές θεωρίες καί οί ιστοριογραφικές 
σχολές, τις όποιες ό ιστοριογράφος δικαιούται άκόμη καί νά τις αγνοή
σει,6 γιά λόγους πού έξετάζονται στή συνέχεια.

3. Σύγχρονα Θέματα, 8.π., σ. 8 (στο έξης ή παραπομπή 0ά γίνεται μόνον στον 
αριθμό τής σελίδας).

4. «"Ενας συγκεκριμένος άνθρωπος μας φέρνει μιά συγκεκριμένη μαρτυρία. 
Καί πρέπει, προτοϋ την δεχθούμε, νά άρχίσουμε νά τόν εξετάζουμε: νά βλέπουμε τί 
αξίζει αύτός ό άνθρωπος. Μπορεί νά μας φέρνει μιά έντιμη μαρτυρία; μπορεί νά 
άπαλλαχθεϊ άπ’ αυτά πού είπαμε, τά ιδεολογικά του ή άλλες προκαταλήψεις;» (σ. 10).

5. Πόλεμοι καί Μικρασιατική Καταστροφή...: «... σχετικά μέ τό κατά πόσον, 
ας πούμε, με επηρέασαν τά έξωτερικά γεγονότα καί άν φθάσουμε έκεϊ θά σάς πώ δτι 
δέν μέ επηρέασαν καθόλου» (σ. 18). — «Στήν Κατοχή έπάνω, ύποτυπωδώς βέβαια, 
έκανα τήν δουλειά μου. Βρέθηκα μπλεγμένος σέ κινήσεις άντιστασιακές, άλλά σχε
δόν ολα αύτά έγίνονταν έξω άπό το επάγγελμά μου [...] Σάς λέω δτι άκόμη καί σέ στοι
χεία καθημερινής διαβίωσης είχα έπαφές, άλλά δέν μέ άλλαξαν σχεδόν σέ τίποτε. 
Ένα δύο μανιφέστα υπέγραψα, ώσπου έκατάλαβα δτι πρέπει νά υπογράφω μόνο δ,τι 
γράφω καί τό έσταμάτησα κι αύτό» (σ. 26).

6. 'Ιστοριογραφικές Σχολές καί επίδραση τού μαρξισμού: «'Υπάρχουν πράγμα
τα ισχυρότερα άπό τις θεωρίες. Είναι ό εθνικός χαρακτήρας [...] ό εθνικός χαρακτή
ρας είναι άσύμμετρα πιό δυνατός άπό όποιοδήποτε κανονισμό ή προαίρεση» (σ. 22). —
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Γιά το Σβορώνο ό ιστοριογράφος (ιστορικό τον ονομάζει εκείνος) 
βρίσκεται σε άμεση σχέση μέ τήν εποχή του, μέ δ,τι συμβαίνει γύρω του, 
επικοινωνεί μαζί του καί δχι μόνον επηρεάζεται άπ αύτό, αλλά καί αναγ
καστικά διαμορφώνει άνάλογα τήν προβληματική του- κατά κάποιον τρό
πο, τά συμβαίνοντα κάθε εποχής, άπό τά πολύ σύνθετα μέχρι τά πιο άπλά 
τής καθημερινότητας, άνοίγουν τα μάτια του ιστορικού καί τον διευκολύ
νουν να θέσει νέα ερωτήματα γιά τά αντίστοιχα τού παρελθόντος. Τήν ώρα 
πού δ ιστοριογράφος άσκεϊ τήν τέχνη του, σε κάθε ώρα πού τήν άσκεϊ, 
υπάρχει διαμορφωμένη μιά κοινωνική πραγματικότητα, πού, αν τήν α
γνοήσει, δεν είναι σέ θέση νά διαμορφούσει τά έρωτήματά του.* 7

Φυσικά, ή σχέση τού ιστοριογράφου με τή μαρτυρία, μέ τήν πρώτη 
ύλη άσκησης τής τέχνης του, δεν μπορούσε νά μήν απασχολήσει, καί μά
λιστα διά μακρών, τις δύο συνεντεύξεις. Γιά το Δημαρά ή ιστορία αρχί
ζει άπο τή στιγμή «δπου υπάρχει μαρτυρία τού άνθρώπου συνειδητή, ή 
όποια γίνεται γιά νά μεταβιβάσει κάτι κάποιος στούς ανθρώπους πού έρ
χονται ύστερα».8 Είδαμε ήδη δτι οφείλουμε αμέσως νά αναζητήσουμε το 
συντάκτη τής μαρτυρίας γιά νά δούμε τί αξίζει καί αν είναι σέ θέση νά 
μάς έχει αφήσει μια έντιμη μαρτυρία. Ό ιστοριογράφος θά διαλέξει, άνά- 
μεσα σέ τρεις π.χ., τή μαρτυρία πού τού είναι καταλληλότερη- δέ θά άπορ- 
ρίψει τή μαρτυρία ενός απατεώνα: οφείλει νά λάβει ύπόψη οτι έχει νά κάνει 
μέ απατεώνα" δπως καί νά συνυπολογίσει το «άσύνειδο στοιχείο» τής 
μαρτυρίας.9 'Η έξακρίβωση τής ποιότητας τής μαρτυρίας είναι περίπου

Ή μαρξιστική ιστοριογραφία τοϋ Μεσοπολέμου: «Δέν νομίζω νά επηρέασε κατά τί
ποτε τήν έλληνική νοοτροπία αυτή ή περιπέτεια...» (σ. 22). — «'Ώστε απλώς άπο 
τήν ιστορία των νοοτροπιών δέν έπέρασα. ’Ίσως θά είχα περάσει, άν δέν είχα γνωρί
σει πάρα πολύ άργά τον Lucien Febvre, γιατί οί mentalités βγαίνουν άπό τήν σχο
λή των Annales, βέβαια. Έγώ αύτά τά άγνόησα...» (σ. 25).

7. «Εκείνο πού κάνει διαφορετικό τον σημερινό ιστορικό [...] είναι δτι θέτει και
νούρια προβλήματα [...] Διότι τοϋ τά ύποβάλλει ή εποχή του. 'Ο έμπλουτισμός τής 
προβληματικής στήν ιστορία έξαρταται άπό τήν έποχή στήν όποια γράφει ό ιστορι
κός» (σ. 47).— «Έπειτα, εκτός άπό τά διαβάσματα είναι δλη ή περιρρέουσα άτμό- 
σφαιρα πού μέ έσπρωχνε πρός τήν οικονομική ιστορία: τά. ζωντανά προβλήματα τής 
καθημερινής ζωής» (σ. 48). — «Κάθε φορά πού υπάρχει μιά κρίση στήν κοινωνία γε
νικότερα, καί ιδιαίτερα στήν έλληνική κοινωνία, τότε άρχίζουμε νά μελετούμε ποϋ 
είμαστε, ποϋ πάμε» (σ. 71).

8. Σελ. 10.
9. «Νομίζω δτι υπάρχει ενα ποσοστό ενεργειών μας πού καθοδηγείται, πού 

ρυθμίζεται, άπό μή συνειδησιακές καταστάσεις. Ό ιστοριογράφος θά τό λάβει καί 
αύτό ύπόψη του καί προκειμένου νά σταθμίσει τήν κρίση, τήν μαρτυρία, γιατί αύτό 
είναι ουσιαστικά ή δουλειά του: νά διαλέξει άνάμεσα σέ τρεις μαρτυρίες αυτήν πού 
προσεγγίζει περισσότερο πρός κάποια πραγματικότητα, έχοντας ύπόψη του καί τό
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το α καί το ω τής δουλειάς τοϋ ιστοριογράφου, άφοΰ αύτή πρέπει νά μάς 
πληροφορεί μέ σαφήνεια καί νά προκαλεΐ την κρίση μας για την άξια της.10 11

Γιά το Σβορώνο, ή μαρτυρία (οί πηγές, λέει ό ’ίδιος) δεν έχουν αυτο
νομία· ό ιστοριογράφος σχετίζεται μαζί τους. ’Αξία έ'χουν άπό τη στιγμή 
πού αύτός μπορεί νά τις έρωτήσει- τότε, θά άπαντήσουν, αλλιώτικα «δεν 
σοϋ λένε τίποτα, δεν μιλούν».11 Ή πλήρης έποπτεία των πηγών είναι α
ναγκαία γιά τη λύση ενός ιστοριογραφικού προβλήματος' προέχει όμως ή 
ικανότητα τού ιστοριογράφου νά θέτει το πρόβλημα· αύτό δεν το θέτουν 
οί πηγές άπο μόνες τους.12

Τί είναι όμως αυτός ό ιστοριογράφος, πώς γίνεται, πώς διαμορφώ
νεται; Ό Δημαράς είναι κατηγορηματικός: ό ιστοριογράφος γεννιέται.13 
Αυτό όμως συμβαίνει, γιατί συμβαίνει σέ όλους τούς άνθρώπους νά γεν
νιούνται αυτό πού γίνονται" κάτι πού, επιπλέον, ένδιαφέρει τον ιστοριο
γράφο ώς μελετητή τού άνθρώπου έξατομικευτικώς.14 Διότι, ό προσδιο-

άσύνειδο στοιχείο [...] δεν θά άποκλείσουμε οΰτε τον άπατεώνα, άλλά θά τόν ακού
σουμε γνωρίζοντας δτι είναι άπατεώνας. Αύτό είναι 8λο» (σ. 13).

10. «Καί αύτό τό κείμενο πρέπει νά μας δώσει μιά, πρώτον, σαφή μαρτυρία 
καί, δεύτερον, νά προκαλέσει μιά προσωπική μας κρίση γιά τήν άξία τής μαρτυρίας 
αύτής» (σ. 10). — «Ή δουλειά τοϋ ιστοριογράφου είναι δουλειά πού άποβλέπει βα
σικά (άφοϋ λέμε δτι είναι τοϋ άνθρώπου ιστοριογράφος) νά εξακριβώνει τήν ποιότη
τα τής μαρτυρίας· άπο εκεί καί πέρα δέν έχει νά κάνει τίποτε άλλο» (σ. 13).

11. «Οί πηγές δέν σοϋ λένε τίποτα. Δέν μιλούν. Άπαντοΰν σέ ερωτήματα. "Α
μα είσαι ικανός νά θέσεις τό έρώτημα, θά τή βρεις τήν άπάντηση στις πηγές. Καί 
κυρίως εκείνο πού ένδιαφέρει καί νομίζω δτι ενδιαφέρει κάθε ιστορικό, καί πού εί
ναι ή πιο σημαντική πηγή, είναι οί έμμεσες απαντήσεις. ’Εκείνα δηλαδή πού λένε οί 
πηγές, χωρίς νά θέλουν νά τά ποΰν. Καί πού δέν έχουν καμιά όρεξη νά ομιλήσουν περί 
αύτοΰ. Άπλούστατα, δέν τούς έχει τεθεί το πρόβλημα. ’Εσύ, ώς ιστορικός, καί ή επο
χή σου είναι πού τά θέτουν, πολύ άργότερα» (σ. 47).

12. «’Ασφαλώς, γιά νά λύσεις ένα πρόβλημα, είσαι υποχρεωμένος νά έχεις 
πλήρη έποπτεία τών πηγών. ’Αλλά δέν άρκεϊ αύτό. Πρέπει νά μπορείς καί νά τό θέ
σεις, καί μάλιστα γερά». — «Ή εργασία στις πηγές δέν είναι τυφλή. Χρειάζεται κα
θοδήγηση άπό τήν προβληματική» (σ. 53).

13. «Έξεκίνησα στήν ζωή μου, τήν πνευματική ζωή, αναζητώντας τήν άλή- 
θεια, γεννημένος ιστοριογράφος, δπως είπαμε...» (σ. 13-14).

14. «Έγώ θεωρώ δτι περίπου ή προσωπικότητα τοϋ άνθρώπου έχει ολοκληρω
θεί τήν στιγμή οπού γεννιέται, νομίζω, άλλά σ’ ένα δεύτερο στάδιο, στά 18 του χρό
νια, έχει κάνει τήν κοσμοθεωρία του ολόκληρη καί άπο τά 18 του ώς τό τέλος τής 
ζωής του (μιλώ γιά εμάς πού άσχολούμαστε μ’ αύτά τά πράγματα) ένεργεϊ μέ διαδο
χικές προσεγγίσεις νά ξαναφτιάξει σιγά σιγά τόν κόσμο του συνεπέστερο πρός δ,τι 
έχει γνωρίσει. Ό αρχικός πυρήνας είναι έκεΐ 15, 16, 17 ετών. ’Εκεί φτιάχνεις έναν 
κόσμο. Καί άπό κεΐ καί πέρα δλο καί σκαλίζεις ή νά τον τεκμηριώσεις ή νά δεις τις 
άδυναμίες του» (σ. 35).
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ριστικύς παράγοντας τής λειτουργίας του ανθρώπου ώς άτόμου, δπως καί 
των ομάδων καί των έθνών, είναι τά αισθήματα, τα πάθη, το ψυχολογικό 
στοιχείο, πού μας κάνει νά ένεργοΰμε έτσι καί δχι αλλιώτικα" οί έπιρροές 
πού δεχόμαστε άπύ τύ περιβάλλον μας δεν είναι ούτε αύτόνομες, ούτε αύ- 
τόματες: έμεϊς διαλέγουμε τί άπύ δσα συμβαίνουν γύρω μας καί πώς θά 
μάς έπηρεάσει.15

Για το Σβορώνο, ό ιστοριογράφος λειτουργεί καί άσκεΐ τήν τέχνη 
του σέ τόπο καί χρόνο, σέ μιά διαμορφωμένη κοινωνική πραγματικότητα 
πού τον καθοδηγεί στη διατύπωση των έρωτημάτων του" εχει πλήρη έπο- 
πτεία των πηγών καί θεωρητική κατάρτιση, άλλα καί διαίσθηση καί τη 
δύναμη νά συλλάβει τίς σχέσεις ανάμεσα σέ ανθρώπους καί σέ πράγματα, 
ξεκινώντας άπύ ορισμένα δεδομένα" εχει ρόλο πρωταγωνιστικό καί οφεί
λει νά είναι δημιουργικός, νά διαμορφώνει δηλαδή για τον έαυτό του τη 
δημιουργική δύναμη τού καλλιτέχνη, του ποιητή, αύτήν πού επιτρέπει νά 
δει πώς μπλέκονται τά πράγματα. Είναι, τέλος, αύτύς πού μπορεί νά ιε
ραρχήσει παράγοντες καί συντελεστές καί πού διαμορφώνει τη μεθοδο
λογία του άπύ τά διαβάσματά του, άπύ τίς καταβολές του καί άπύ τον 
«καβγά» του μέ τά ντοκουμέντα: ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα άναγκαστικά 
τον σπρώχνει προς κάτι, προς κάποια κατεύθυνση.16

15. «Το ισχυρότερο στοιχείο μέσα στη ζωή μας είναι το ψυχολογικό, τά πάθη 
μας, τά αίσθήματά μας, τά πάθη μας, αυτά μάς κάνουν καί λειτουργούμε. Είναι έν- 
τελώς εξαιρετικό νά άχθοϋμε σε μιά ενέργεια άπό μόνο τήν ψυχρή λογική [...] Λοιπόν, 
ξέρουμε πολύ καλά ότι μπροστά στο ΐδιο φαινόμενο τρεΐς-πέντε άνθρωποι λαβαίνουν 
τρεϊς-πέντε αποφάσεις. Καί πολλές φορές καί ό ίδιος άνθρωπος λαβαίνει πολλές απο
φάσεις διαφορετικές, σύμφωνα μέ τήν διάθεση στην όποια βρίσκεται» (σ. 10-11). — 
Αύτό, το ψυχολογικό προσδιορίζεται μέ βάση τίς οικονομικές καί κοινωνικές συνθή
κες; «Φοβούμαι ότι, κατά κανόνα, αποφασίζει πρώτα ό άνθρωπος καί ύστερα βρί
σκει τά λογικά έπιχειρήματα, μέ τά όποια θά θελήσει νά έπιβάλει τίς άπόψεις του [...] 
Προηγείται ή ψυχολογία» (σ. 11). — «Δέν είναι πιά τόσο ή έκθεση τοϋ τρόπου μέ 
τον όποιο ό ένας [...] διέπλασε τό συλλογικό σώμα όπου έζησε, άλλά περισσότερο ή 
έκθεση τοϋ τρόπου μέ τον όποιο τό συλλογικό σώμα διεμόρφωσε την προσωπικότη
τα πού τοϋ ήταν απαραίτητη» (σ. 11). — «Δέν είναι ή επίδραση πού δεχόμαστε: εί
ναι ή επίδραση πού διαλέγουμε» (σ. 13).

16. «... Είναι όλη ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα πού μέ έσπρωχνε προς ...» (σ. 
48). — «'Ο ιστορικός άρχίζει έχοντας μπροστά του συγκεντρώσει υλη μέσα άπό τό 
χρόνο» (σ. 48). — «Ό ιστορικός, πού εργάζεται σέ χρόνο καί τόπο, ξεκινάει άπό μιά 
στιγμή όπου τό ύπεροικοδόμημα έχει ήδη δημιουργηθεϊ καί, επομένως, τό ίδιο άνε- 
ξαρτητοποιεΐται άπό τίς υλικές δυνάμεις καί μπορεί τό ίδιο νά παίξει πρωταρχικό ρό
λο...» (σ. 59-60). — «Τό πρόβλημα τοϋ ιστορικού, καί μάλιστα τοϋ μαρξιστή ίστο- 
ρικοΰ, δέν είναι νά απαριθμήσει τά πολλαπλά αίτια, άλλα νά ιεραρχήσει τούς παράγον
τες τής ιστορίας [...] Ή ιστορία είναι νά ιεραρχήσεις καί νά μπορέσεις νά καταλάβεις
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Tò αντικείμενο τής ερευνάς, τής μελέτης του ιστοριογράφου, πού 
πάνω του ασκεί τήν τέχνη του, προκύπτει άκόμη καί άπο δσα έ'χουν λεχθεί 
εδώ. Οΐ δύο συνεντεύξεις μας άπαλλάσσουν άπο τον έλάχιστο κόπο νά το 
συναγάγουμε: μας το λένε εύθέως.

Γιά το Δημαρά ό ιστοριογράφος μελετά τον άνθρωπο, τον κάθε άν
θρωπο ώς ιδιαίτερη ψυχολογική καί χαρακτηρολογική περίπτωση'* 17 είναι 
ιστοριογράφος του ανθρώπου,18 ψάχνει τί γίνεται μέσα στή συνείδηση του 
άνθρώπου- ό ’ίδιος δεν κατευθύνεται προς γενικές έννοιες, όπως ονομάζει 
τίς mentalités.19 Αυτόν τον τύπο ιστοριογράφου καί αύτό το είδος ιστο
ριογραφίας, τον ιστοριογράφο καί τήν ιστορία του άνθρώπου, κατά τά 
προηγούμενα, υπηρέτησε ό Δημαράς θεωρώντας δτι βρίσκονται στους 
άντίποδες τής Ιστοριογραφίας του 18ου αιώνα, πού ήταν histoire natu
relle.20 Ή ιστοριογραφία, επομένως, δεν είναι κοινωνική επιστήμη καί ό 
ίδιος έκρινε οτι ή κοινωνιολογία καί ή πολιτική οικονομία δεν είναι άναγ- 
καΐες στον ιστοριογράφο.21

Γιά το Σβορώνο το άντικείμενο τής ιστορικής έρευνας είναι ή άνακά- 
λυψη καί κατανόηση των σχέσεων πού σέ κάθε ιστορική στιγμή διαμορ
φώνονται στήν κοινωνία, σέ έναν ιστορικό χώρο- άναζητά μηχανισμούς.22

ποιός είναι ό πρωταρχικός, ποιός είναι ό δευτερογενής καί, κυρίως, πώς άρθρώνονται 
μεταξύ τους» (σ. 60). — «Ή μεθοδολογία ένός ιστορικού διαμορφώνεται καί άπο τά 
διαβάσματά του καί άπο έκεϊ πού ξεκινάει καί άπο εκείνα πού του έπιβάλλει ό ίδιος 
του ό καβγάς, ό ίδιος του ό άγώνας μέ τά ντοκουμέντα, μέ το άρχειακύ υλικό» (σ. 60).

17. «'Υπάρχει χαρακτηρολογία. 'Υπάρχει άτομική χαρακτηρολογία...» (σ. 12).
18. «Ή δουλειά τοϋ ιστοριογράφου [...] (άφοϋ λέμε δτι είναι του άνθρώπου ιστο

ριογράφος) ...» (σ. 13).
19. «'Η δική μου ή πόρευση [...] δέν πηγαίνει πλέον σέ γενικές έννοιες, menta

lités, άλλά σέ συγκεκριμένες συνειδήσεις: το τί γίνεται μέσα στήν συνείδηση τοϋ κάθε 
άνθρώπου, τί συνειδητό διαθέτει άπο τίς εμπειρίες του» (σ. 24-25).

20. «'Η ιστορία είναι ιστορία τοϋ άνθρώπου, καί επιμένω σ’ αύτό, γιατί υπάρ
χει μιά τάση νά νομίζουμε, πάλι, νά ξαναπαμε πίσω στό 18ο αιώνα καί νά μιλάμε γιά 
histoire naturelle» (σ. 8).

21. Σ.Θ.: "Κοινωνικές Επιστήμες, συμφωνείτε”; Κ.Θ.Δ.: «Δέν μέ βολεύει. 
Κοινωνικές Επιστήμες, έκεϊ μέσα έχει πολύ κοινωνιολογία. Θά χρειαστοΰμε νεολο
γισμό» (σ. 8). —Κοινωνιολογία καί Πολιτική Οικονομία: «... πρόκειται γιά θέματα 
τά όποια δέν γνωρίζω. Τά έχω πολύ λίγο χειρισθεΐ, μοΰ έχρειάσθηκαν πολύ λίγο, 
καί, κατ’ άνάγκην, είμαι άνεπαρκής έκεϊ· συνειδητά άνεπαρκής...» (σ. 10).

22. «Τό πρόβλημα είναι ή σχέση μέσων παραγωγής καί σχέσεων παραγωγής 
καί πνευματικού έποικοδομήματος: νά δεις δηλαδή, πώς παίζουν αύτά τά πράγματα. 
Παίζουν συγκεκριμένα επί τή βάσει μιας σχέσης συγκεκριμένης, πού θά τήν άνακα- 
λύψεις στό πραγματολογικό υλικό, χωρίς νά χτίζεις στον άέρα» (σ. 48). — «... ό ιστο
ρικός [...] άναζητά τούς συγκεκριμένους, κάθε φορά, σέ κάθε έποχή, μηχανισμούς...» 
(σ. 56).
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Τούς μηχανισμούς των σχέσεων καί των αλλαγών, τούς τρόπους μετάβα
σης άπο μια ιστορική πραγματικότητα σέ μιάν άλλη.23 Γιά νά διερευνήσει 
καλύτερα το άντικείμενό του ό ιστοριογράφος καί νά άχθεΐ σέ στέρεα συμ
περάσματα οφείλει νά χρησιμοποιήσει τίς λογικές καί άλλων επιστημών.24

ί 'ιά ενα διαφορετικό είδος διεπιστημονικότητας κάνει λόγο καί ό 
Δημαράς: «... είναι ή ένωση δλων τών άνθρωπιστικών, δπως τίς λέμε, 
επιστημών σέ μία, ή συνεργασία μεταξύ τους καί συγκεκριμένα στο θέμα 
τής ψυχολογίας».25 26

’Απομένουν δύο σημεία πού σχετίζονται μέ την τέχνη του ιστοριο
γράφου, ή χρονική έ'κταση του πεδίου τών ερευνών του καί ή μεταγενέ
στερη σχέση του μέ το έ'ργο του. Σ’ αύτά, Δημαράς καί Σβορώνος κά
νουν τά άκριβώς άντίθετα. Ό Σβορώνος πιστεύει δτι μπορούμε νά μελε
τήσουμε εως καί το χθές, άφοΰ το χθές είναι παρελθόν καί ή ιστορία είναι 
ή έπιστήμη τού παρελθόντος-26 ό Δημαράς έχει ταχθεί εναντίον της μελέ
της τής πολύ πρόσφατης ιστορίας, πού δεν είναι άκέραιη, επειδή τά φαι
νόμενα ολοκληρώνονται δταν φανούν καί οί συνέπειές τους.27 28

Καί ώς προς το τελευταίο σημείο: ό Δημαράς εχει μιά διαρκή σχέση 
μέ τά βιβλία του, μιά σχέση άσφάλειας, θά έ'λεγα, συνεχίζει νά τά γράφει 
καί μετά τήν εκτύπωσή τους, λέει ό ίδιος, άφοΰ ή εκτύπωση είναι ενα στά
διο πού δεν μετράει-28 το αντίθετο κάνει ό Σβορώνος, δέν ξαναδιαβάζει τίς

23. «Δηλαδή, μέ ενδιαφέρει ή αλληλεπίδραση μεταξύ τών διαφόρων παραγόν- 
το>ν καί ή συγκεκριμένη μορφή πού παίρνει αυτή ή αλληλεπίδραση, κατά τόπο καί 
κατά εποχή [...] Μέ ποιύ τρόπο μεταβαίνουμε άπόε να επίπεδο σέ ενα άλλο, μέ ποιο 
συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή. Αυτό είναι πού γυρεύει ό ιστορικός» (σ. 60-61).

24. «Ή ιστοριογραφία σήμερα είναι έργο διεπιστημονικό, ό ρόλος όμως τοϋ 
ιστορικού δέν είναι νά περισυλλέξει τούς προβληματισμούς καί τίς μεθοδολογίες τών 
έπιστημών, άλλα νά καταφέρει σέ μιά υπέρτατη σύνθεση νά δημιουργήσει μιά ιδιαί
τερη μεθοδολογία τής ιστορίας» (σ. 56).

25. Σελ. 9.
26. «'Η ιστορία λέμε οτι είναι έπιστήμη του παρελθόντος καί παρελθόν είναι 

ώς τά χθές. Μιά ώρα πριν γράψει ό ιστορικός είναι παρελθόν. Επομένως, μπορεί νά 
γράψει καί γιά τό χθές» (σ. 53).

27. «Ναί, άλλα αγγίξαμε κάτι εναντίον τοϋ οποίου έχω κηρυχθεί: τήν πολύ 
πρόσφατη ιστορία. Θεωρώ ότι τό recul είναι μιά άπό τίς άνάγκες τής ιστορίας, αύτό 
άκριβώς πού λέμε στά έλληνικά "νά πάρεις μιά άπόσταση”. Πραγματικά πιστεύω 
οτι ή ιστορία ολοκληρώνεται μόνο μέ τίς συνέπειες τών φαινομένων- πρέπει νά γνω
ρίζεις τίς αιτίες τών φαινομένων, άλλα καί τίς συνέπειες. Συνεπώς, μιά ιστορία πολύ 
πρόσφατη δέν είναι άκέραιη ιστορία» (σ. 27).

28. Σελ. 15.
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δουλειές του άπο ένα είδος φοβίας, μολονότι, αν χρειαστεί νά διαβάσει 
κάτι, διαπιστώνει οτι καλά τά έλεγε.29

29. «’Όχι, δεν τις ξαναδιαβάζω. ’Ακριβώς, αισθάνομαι μιά φοβία. Δεν είναι 
δμως άπώθηση. Είναι τό αίσθημα δτι δ,τι γράφτηκε, γράφτηκε. Πάει, τελείωσε. 
Πολλές φορές παθαίνω τό έξης: διαβάζω κάτι πού έγραψα πρό πολλών ετών καί δεν 
τό πολυκαταλαβαίνω, διότι είναι τεχνικά πράγματα, τά όποια είχα τότε κάνει. ’Έ
χοντας, στο διάβα τοΰ χρόνου, ξεχάσει τή λογική τοϋ πράγματος. "Οταν τέλος πάν
των καταλάβω τί λέω, θεωρώ δτι καλά τό έλεγα. ’Από την άλλη μεριά, υπάρχουν 
περιπτώσεις δπου βλέπω καί ένα πρόβλημα πού έλυσα μέ πολλή άναίδεια καί μέ πολ
λή ευκολία. 'Ο δρόμος πού πήρα δεν ήταν στραβός, αλλά άφελής. Τώρα ξέρω δτι τό 
πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο άπο τήν παρουσίαση πού έκανα σέ μιά παλαιότερη 
περίοδο» (σ. 59).



MARIO VITTI

Ή ιστοριογραφία ώς αυτοβιογραφία

2ιε μιά προηγούμενη συνάντηση αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Δημαρά, 
στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησα να μιλήσω για την ανάγκη άναζήτησης 
ορισμένων κριτηρίων «άντικειμενικών», «επιστημονικών» στην ιστοριο
γραφία τής γραμματολογίας.1 ΤΗταν παρών ό τιμώμενος. Επιθυμία μου 
ήταν νά έπανέλθω σε ενα ζήτημα πού είχε απασχολήσει τον Δημαρά, έμ
μεσα ή άμεσα. Μόνο πού εγώ δοκίμαζα νά στραφώ προς τον χώρο έκεϊνο 
τών θεωρητικών αναζητήσεων, όπου ή κατάσταση όξύνεται καθιστώντας 
δραματικότερες τίς απορίες μας για τή δυνατότητα άνεύρεσης μιας «επι
στημονικής» βάσης για την 'ιστορία τής λογοτεχνίας. Γι’ αύτύ είχα επι
κεντρώσει την προσοχή στην έρώτηση άν είναι καί κατά πόσο άσύμβατα 
τά δεδομένα τής λογοτεχνίας με τά δεδομένα τής ιστορίας, όπως άφήνουν 
νά πιστέψουμε μερικοί θεωρητικοί πού εξετάζουν το λογοτεχνικό κείμενο 
άποδεσμεύοντάς το άπύ την γένεσή του.

Σήμερα θά πάρω μία αντίθετη κατεύθυνση.
’Αντί νά άναζητήσω στηρίγματα «έπιστημονικά», τά είπα καί «άν- 

τικειμενικά» (πάντα μέσα σε εισαγωγικά), θά στραφώ προς τά υποκει
μενικά, τά εξαρτημένα άπύ το πρόσωπο τού ιστοριογράφου. Μέ άλλα λό
για θά υπογραμμίσω ορισμένες όψεις πού συνηθίζουμε νά παραμερίζουμε 
ώς υπονομευτικές τής «έπιστημονικότητας», σχεδόν επιλήψιμες γιά την 
κανονική διαδικασία τής ιστοριογραφίας.

Πρόκειται για ενα θέμα πού θά δίσταζα νά έξετάσω παρουσία του 
Δημαρά, γιατί θά μπορούσε νά θίξει τήν άκρα του διακριτικότητα- γιατί 
πραγματικά, έστω καί μιλώντας γιά τή διαμόρφωση τής φυσιογνωμίας 
του ώς ιστοριογράφου, δεν μπορούμε νά παρασιωπήσουμε τήν διαπίστίυ- 
ση ότι στην περίπτωσή του βρισκόμαστε άντιμέτωποι μέ μιά προσωπι
κότητα πού όχι μόνο διαθέτει ένα ικανό κεφάλαιο γνώσεων (καί πρέπει νά 1

1. Mario Vitti, «Τά δεδομένα της ιστορίας καί τά δεδομένα της λογοτεχνίας. 
Πόσο είναι άσύμβατα;», Ζητήματα 'Ιστορίας τών Νεοελληνικών Γραμμάτων [Διεθνής 
Επιστημονική Συνάντηση άφιερωμένη στον Κ. Θ. Δημαρά, 10-12 Μαΐου 1990], 
’Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 21-25.
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πιστέψουμε ότι αυτό είναι κανόνας γιά νά καταπιαστούμε μέ τήν ιστο
ριογραφία της λογοτεχνίας) άλλά επί πλέον είναι προικισμένη μέ μιά με
γάλη ικανότητα συνδυασμού, αυτή πού χαρακτηρίζει τις εξαιρετικές διά
νοιες στον δικό μας χώρο.

'Η συγγραφή τής Γραμματολογίας του, πού ό πρώτος της τόμος δη
μοσιεύτηκε στά 1948, συμπίπτει μέ τήν ωριμότητα του μελετητή, γύρω 
στα σαράντα του χρόνια. ’Άν καί δέν έχουμε υπόψη ποια ήταν ακριβώς ή 
συμβολή συνεργασίας του ’Άλκη ’Αγγέλου, τήν οποία υπαινίσσεται εδώ 
καί εκεί ό Δημαράς μέ τρόπο άόριστο, καί άποδίδοντας τήν όλη εύθύνη του 
εγχειρήματος σέ αυτόν πού τήν άναλαμβάνει ακέραια μέ τήν υπογραφή 
του, μπορούμε νά υποστηρίξουμε ότι στήν 'Ιστορία του συγκέντρωσε όλες 
του τις δυνάμεις καί μάλιστα μέ μια ένταση τέτοια ώστε νά μπορούμε νά 
μιλούμε γιά δοκιμασία. Σάν δοκιμασία, αποτελεί τήν άπόληξη, τό άπο- 
κορύφωμα όσων δραστηριοτήτων προηγήθηκαν, ένώ μέ τήν σειρά της ή 
δοκιμασία αύτή υποθηκεύει όση δουλειά έπρόκειτο νά άκολουθήσει αρ
γότερα.

'Ο Δημαράς, κάποια στιγμή φαινομενικά τυχαία, μέ τό έρέθισμα 
εξωτερικών παραγόντων (πρόσκληση νά κάνει δέκα μαθήματα πάνω στό 
θέμα, ύπουργικό διάταγμα μέ υπογραφή τού Κ. ’Άμαντου γιά τήν εκπό
νηση μιας ιστορίας, καί τέλος πρόταση τών εκδοτών τού ’Ίκαρου, Άλέ- 
κου Πατσιφά καί Νίκου Καρύδη), κατέληξε στήν απόφαση νά προχωρή
σει στή σύνθεση μιας ιστορίας.

"Ενα παρόμοιο πρόγραμμα, πού είναι γόνιμο καί έποικοδομητικό 
άπό τή φύση του, οχι μόνον άπαιτεΐ τήν κινητοποίηση όλων τών δυνά
μεων, άλλά καί μιά ιεράρχηση τών προσωπικών εκτιμήσεων συγχρόνως 
μέ τήν εγκατάλειψη ορισμένων άτομικών άδυναμιών. Είναι στό χέρι τού 
ιστορικού νά καθορίσει τά σωστά περιθώρια, όμολογουμένως άρκετά στε
νά, εντός τών οποίων μπορεί νά κινηθεί χωρίς νά πέσει στό αύθαίρετο καί 
νά προσκρούσει στήν άρνητική άντίδραση τού ικανού άναγνώστη. Ό Δη
μαράς, κινούμενος μέσα σέ αυτά τά περιθώρια ευθύνης, προχώρησε μέ 
τόλμη, δίνοντας μεγάλη ώθηση στις μελλοντικές εργασίες, τις δικές του καί 
τών άλλων. Είπαμε τή λέξη δοκιμασία. "Ας μήν ξεχνάμε καί τήν άλλη, 
ωριμότητα.

Ή πορεία τού Δημαρά πρός τήν συγκρότηση τής γραμματολογίας 
του αποτελεί μέ κάποιον τρόπο τήν αυτοβιογραφία του. ’Άν άπό τή μιά 
πλευρά έχουμε μιά σειρά επιφυλλίδες, πού πραγματικά σημειώνουν τάπιό 
φανερά ίχνη τού βηματισμού του πρός τήν γραμματολογία του καί, όπως 
έπιτυχώς τά χαρακτήρισε ή Λουκία Δρούλια, αποτελούν στή διαδοχή
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τους μιά «αύτοβιογραφία», άπό τήν άλλη πλευρά έ'χουμε τΙς ειδικές έρευ
νες, τά μονογραφικά δοκίμια, δλα δσα προηγήθηκαν σε διάφορες κατευ
θύνσεις ενδιαφέροντος καί θέματος, καί άπο τά όποια, δταν ήρθε ή κατάλ
ληλη ώρα, μέ σοφή επιλογή, άλλα τά παραμέρισε καί άλλα τά άξιοποίησε.

"Οσον άφορά τά πιο προσωπικά βιογραφικά έπεισόδια —ή εμπειρίες—■ 
άπο τά όποια πέρασε ό Δημαράς ώς δτου κατακτήσει τήν ωριμότητά του, 
θά μπορούσαμε νά εφαρμόσουμε στον ’ίδιο δσα κατά καιρούς αυτός εφάρ
μοσε στούς συγγραφείς πού τον ένδιέφεραν, τον Κάλβο, τον Παλαμά, γιά 
νά περιοριστούμε σέ δύο περιπτώσεις πολύ γνωστές, τού πρίν καταπια
στεί μέ τήν γραμματολογία Δημαρά. ’Αφήνοντας κατά μέρος τίς πεποι
θήσεις του γιά τήν βιολογική κληρονομικότητα στή διαμόρφωση μιας πνευ
ματικής προσωπικότητας καί περνώντας σέ ένα άλλου είδους γενεαλογικό 
δένδρο, θά εΐχε ενδιαφέρον κάποιος νά άνιχνεύσει τίς επαφές πού ό Δημα
ράς είχε μέ μερικούς όμολογημένους διδασκάλους του. Τά τελευταία χρό
νια ό Δημαράς ένέδιδε κάπως πιο πρόθυμα στίς πιέσεις δσων ήθελαν νά τού 
πάρουν συνέντευξη μέ θέμα τήν ζωή του, τήν πνευματική καί μή. Ούσια- 
στικά δέν τού ξέφυγε άπολύτως τίποτε παραπάνω άπό δσα ό ίδιος ομο
λόγησε σέ μιά άνωτέρου ήθους ομιλία του, μέ τίτλο «Χειροθεσία», στά
1985.

Δασκάλους του στον ελληνικό χώρο θεωρεί μερικούς άνθρώπους πού 
έσύχνασε άπό τά μικράτα του έως τήν ένηλικίωσή του- μέ τή σειρά: Γιάν
νης Άποστολάκης, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Στίλπων Κυριακίδης, 
Θεόφιλος Βορέας, Κωνσταντίνος ’Άμαντος, Μανουήλ Γεδεών. ’Ακολού
θησαν άνθρωποι λίγο πολύ πρεσβύτεροί του, πάντως άνθρωποι πού δέν 
τον περνούσαν πολλά χρόνια. Φυσικά στή «χειροθεσία» δέν γίνεται λόγος 
γιά τούς λογοτέχνες, δπου τήν πρώτιστη θέση θά καταλάμβανε ό Παλαμάς 
—ό Καβάφης είναι άλλη υπόθεση- ούτε γιά τον Παπατσώνη ή τον Νίκο 
Καλαμάρη μέ τούς οποίους συνοδοιπόρησε γιά λίγο (δταν οργάνωσε τίς 
έκδόσεις Κασταλία), ούτε γιά τούς εκπροσώπους τής γενιάς τού ’30, στούς 
όποιους άφιέρωσε άναδρομικά μιά συνθετική άνάλυση παρουσιάζοντας τό 
«’Ελεύθερο πνεύμα» τού Θεοτοκά.

Μένουν έξω καί τά ξένα άναγνώσματά του, λογοτεχνικού χαρακτήρα 
ή κριτικού ή θεωρητικού. Πάντως άπό αύτά, εκτός δσα συγχωνεύτηκαν 
στήν προσωπικότητά του, ουκ ολίγα έγκαταλείφθηκαν, δπως λόγου χάρη 
δσα τόν είχαν συγκινήσει μέ τόν τρόπο πού βλέπουμε στό «Δοκίμιο γιά 
τήν ποίηση». ’Άρχισε νά γράφει τήν σπουδή αύτή στά 1935 (καί τήν άφιέ
ρωσε αρχικά στόν Παπατσώνη), γιά νά τήν παρουσιάσει σέ συμπληρωμένη 
μορφή στά 1943, δηλαδή πρίν καταπιαστεί μέ τήν γραμματολογία του.
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'Η ωριμότητα πού κατακτά ό Δημαράς στην γραμματολογία του συ- 
νίσταται καί σέ αύτό: σε δσα ή συνείδησή του εξοβέλισε άπύ τη μνήμη 
άφήνοντάς τα νά αδρανήσουν. 'Η αύτοβιογραφία του καθενός μας άποτε- 
λεΐται καί άπύ δσα ξεχνάμε. ’Έτσι ή αυτοπροσωπογραφία του Δημαρά, 
δπως άποτυπώθηκε στην γραμματολογία του, φέρει τά σημάδια μιας έν
τονης προσπάθειας, δπου έγκαταλείπονται δσα δέν μπορούν νά λειτουρ
γήσουν γόνιμα καί παραγωγικά. Ή λέξη «δοκιμασία» πρέπει νά έκλη- 
φθεΐ ώς μια προσπάθεια οργανική μέ αύτή την έννοια δπως τήν συμπλή
ρωσα μόλις τώρα.

'Η γραμματολογία τού Δημαρα άποτελεΐ έ'τσι μια κατάληξη αλλε
πάλληλων προσεγγίσεων. Θέλοντας καί μη κατακτά μιά υπεύθυνη όριστι- 
κότητα, πού είναι συνάμα καί έγγύηση τής νομιμότητάς της. Τίς δοκιμές 
διαδέχεται —επιμένω— ή δοκιμασία, άπύ δπου ό δημιουργός έπρόκειτο νά 
βγει νικητής ή νικημένος.

Πριν έγκαταλείψω τήν σύντομη αναφορά μου στις μεγάλες άγάπες 
τού Δημαρά, καί γιά νά τελειώνω, μοΰ φαίνεται σκόπιμο νά ύπενθυμίσω 
έκεϊνο πού είναι πασίγνωστο, τήν διδαχή τού Thibaudet (ό Thihaudet 
μετέφερε στά βιβλία του τίς παραδόσεις στο Πανεπιστήμιο τής Γενεύης), 
αλλά καί προγενέστερες άντιλήψεις ιστοριογραφικές πού στάθηκαν απο
φασιστικές γιά τήν οικονομία τής δλης ύλης τής γραμματολογίας τού 
Δημαρά. Εννοώ τήν θεωρία των διαδοχικών συνθέσεων, έτσι δπως ό 
Δημαράς τήν παρέλαβε άπύ τον Henri Berr, πού τήν είχε διατυπώσει ήδη 
στά 1911 καί πού τήν έφάρμοζε στο περιοδικό του πού κυκλοφόρησε στον 
Μεσοπόλεμο.

Μένει νά πώ το πιο σημαντικό, ’ίσως καί το πιο δύσκολο, έπειδή δέν 
βρίσκω τίς κατάλληλες λέξεις.

Ό Πάνος Μουλλάς, ’ίσως καί άλλος, έ'χει ύπαινιχθεΐ τον ατομικό πα
ράγοντα πού συντέλεσε γιά τήν διαμόρφωση τής προσωπικότητας τού 
Δημαρά. Συγκεκριμένα ό Μουλλάς, μιλώντας γιά τήν Γραμματολογία 
του, θέτει δίπλα στον «μόχθο» τού ιστορικού, το «ταλέντο», τήν «εύαι- 
σθησία», «τή δημιουργική βούληση» καί ύπογραμμίζει τήν αποτελεσμα
τικότατα τής «αισθητικής αποτίμησης» ώς φυσική συνέπεια τής «κριτι
κής ιδιοσυγκρασίας» τού συγγραφέα.

"Ολοι μας έχουμε ωφεληθεί, καί εγώ ό ’ίδιος πού δέν τον σχετίστηκα 
δσο οί τυχεροί μαθητές του, άπύ τήν επιμονή του στά βασικά εργαλεία 
τής δουλειάς μας· τήν βιβλιογραφία, τήν αποδελτίωση, τήν ταξινόμηση, 
τήν στατιστική, τήν κυκλοφορία, τήν λεγάμενη άπύ αύτον δεξίωση, τίς 
κοινωνικές έπιστήμες. ’Ίσως σέ αύτές τίς βασικές προδιαγραφές ό Δημα-
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ράς οδηγήθηκε φυσιολογικά άπό το πάθος γιά τις θετικές έπιστήμες πού 
τον κυρίεψε στά νιάτα του καί τον έκανε γιά λίγο νά παρατήσει τήν Φιλο
σοφική Σχολή γιά νά παρακολουθήσει μαθήματα στήν ’Ιατρική.

Σ’ αυτή τήν πλευρά του φιλολογικού μόχθου, πού αποτελεί γιά μας 
μια προϋπόθεση γιά νά προσεγγίσουμε σωστά τήν μελέτη τού λογοτεχνι
κού φαινομένου, ό Δημαράς δεν έπαυε νά έπιμένει δταν βρισκόταν μέ τούς 
νέους. Εξάλλου αύτή ή πλευρά τής μάθησης είναι καί ή μόνη μεταβιβά- 
σιμη άπύ τον δάσκαλο στον μαθητή. ’Εκείνο πού δεν μπορεί νά μεταβιβα- 
σθεΐ είναι ή προσωπική ικανότητα, ή ροπή, ό χαρακτήρας, ή ιδιοσυγκρα
σία, ή εύφυ'ια. Οί διάφορες επιστημονικές μεθοδεύσεις μαθαίνονται, ανά
λογα μέ τήν ικανότητα έφαρμογής πού διαθέτει ό κάθε έρευνητής. Δίπλα 
σέ αυτές δμως, υπάρχουν άλλες λειτουργίες πιο άποφασιστικές γιά το απο
τέλεσμα, πού εξουσιάζουν καί ρυθμίζουν τήν λειτουργία των μεθοδεύ- 
σεων αυτών καί πού είναι οί μόνες πού μπορούν νά έξασφαλίσουν άποτελέ- 
σματα άκόμη ανώτερα. Αύτές, είπαμε, δέν είναι μεταβιβάσιμες. Είναι 
εγγενείς.

Ό Δημαράς πάνω σέ αυτό το λεπτό ζήτημα δέν σταματούσε ποτέ 
στις συνομιλίες του καί στά άρθρα του. Ούτε καί γινόταν διαφορετικά. 
Κάποτε δμως έκανε λόγο γιά «συνδυαστική φαντασία», άναφερόμενος 
στον συγκριτισμό. Μοΰ φαίνεται δτι αυτός ό δρος δπου ούσιαστικό είναι ή 
«φαντασία», ένα δυναμικό αστάθμητο κατ’ έξοχήν δεμένο στό υποκείμενο 
τού μελετητή, μέ επίθετο «συνδυαστική», δηλαδή νά κατέχεις πριν απ’ 
δλα δσα δεδομένα ή γνώση θέτει στή διάθεσή σου, αυτός ό ορισμός εκφρά
ζει πιστά τόν άτομικό εκείνο παράγοντα πού εξασφάλισε στήν γραμματο
λογία τού Δημαρά τήν μοναδικότητά της.

Τελειώνοντας θά ήθελα άκόμη καί τούτο νά προσθέσω.
ΤΙ ((συνδυαστική φαντασία», ή όπως θέλετε νά ονομάσετε τήν έξαι- 

ρετική εκείνη δεινότητα ένός μελετητή, είναι εκείνη πού επινοεί δσες φο
ρές τό θεωρεί αναγκαίο τη σωστή μέθοδο γιά νά επιτύχει τόν σκοπό της. 
’Άλλο είναι ή έπιδεξιότητα τού ερευνητή πού εφαρμόζει επιμελώς μεθό
δους ήδη δοκιμασμένες, καί άλλο ή ικανότητα τού μελετητή πού επινοεί 
μιά νέα μέθοδο έπιτυγχάνοντας τοποθετήσεις πού οί προηγούμενες μέθο
δοι δέν μπορούσαν κάν νά τις διανοηθοΰν.



.
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«Φαντασία πιθανή»:
'Ιστορία, απροσδιοριστία καί προβλεψιμότητα

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«[...] la Muse qu’il convient de méconnaître le plus 
longtemps possible si l’on veut garder quelque 
fraîcheur d’impressions et quelque vertu créatrice, 
[...] la Muse qui a recueilli tout ce que les Muses 
plus hautes de la philosophie et de l’art ont rejeté, 
[...] l’Histoire.»

(M. Proust, A la recherche du temps perdu).

Παρελθόν, μέλλον —καί παρόν

Απλό ερώτημα πού θέτει οποιοσδήποτε άρχίζει μιά επιστημονική άνα- 
ζήτηση (χωρίς ΐσως καί νά το συνειδητοποιεί): «Τί είναι το σύστημα πού 
εξετάζω, πώς καί γιατί μεταβάλλεται;» Καί επειδή κάθε μεταβολή προ
ϋποθέτει έξ ορισμού τήν έννοια τού χρόνου, τύ έρώτημα διχοτομείται: τί 
ήταν στο παρελθόν τύ έρευνώμενο σύστημα, πώς, πότε καί γιατί μετα
βαλλόταν ; Τί θά είναι πιθανώς στο μέλλον, πώς, πότε καί γιατί θά μετα
βάλλεται;1

'Υπάρχει δυνάμει καί τρίτο έρώτημα, άλλά θά ήταν περιττό; «Τί ει-

1. Μέ τον όρο «σύστημα» εννοώ όχι μόνο φυσικά ή βιολογικά συστήματα, άλλα 
καί το όποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα έξετάζεται έκάστοτε σε μιά μελέτη ιστορίας 
ή κοινωνικών επιστημών είτε πρόκειται γιά μιά «ολόκληρη» κοινωνία είτε γιά ένα 
τμήμα της. "Ενα σύστημα εμπεριέχει ένα ή περισσότερα υποσυστήματα. Τό ίδιο αύ- 
τό σύστημα είναι καί υποσύστημα ενός ή περισσότερων συστημάτων. Αυτά μέ τη 
σειρά τους είναι επίσης υποσυστήματα άλλων. Τό σύστημα πού έξετάζει έκάστοτε 
μιά μελέτη κοινωνικών επιστημών δεν είναι, φυσικά, τό παγκόσμιο σύστημα τών άν- 
θρωπίνων κοινωνιών άπό καταβολής κόσμου: είναι ενα υποσύστημα πού επιλέγεται 
έκάστοτε άπό τό πλέγμα τών υποσυστημάτων πού συνθέτουν αύτύ τό «σύνολο τών 
συνόλων». Γι’ αύτό άλλωστε θά χρησιμοποιώ ενίοτε τον όρο «σύνολο» άντί τοϋ όρου 
«σύστημα», δποτε θέλω νά υποδηλώσω ενα συσχετισμό μέ τη θεωρία τών συνόλων, 
τη μέθοδο καί τήν ορολογία της. Πάντως, τα ζητήματα όρισμοϋ θά διευκρινιστούν 
περισσότερο καί καλύτερα μέ τήν πρόοδο τοϋ κειμένου.

38
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ναι αύτή τή στιγμή το έρευνώμενο σύστημα;» 'Η «στιγμή», μέ τήν έν
νοια της «στάσης», δεν μπορεί νά ένταχθεΐ λειτουργικά στήν έννοια του 
χρόνου, όπως τον νοεί ή έπιστημονική σκέψη: πρόκειται εϊτε γιά παρελ
θόν ε’ίτε για μέλλον. Το στιγμιαίο παρόν, μετέωρο μεταξύ παρελθόντος 
καί μέλλοντος, μπορεί μόνο νά βιωθεΐ- ή μπορεί νά άποτυπωθεΐ μέ τήν 
τέχνη, ώς βιωματική συγκίνηση ή ως αισθητηριακή έντύπωση, π.χ. ώς 
«ίμπρεσσιονιστική» αίσθηση- άλλα πάντως δεν «ερμηνεύεται» μέ τήν 
έπιστήμη.2

Αυτό ισχύει καί γιά επιστήμες πού υπήρξαν κάποτε έντόνως ταξινο
μικές ή περιγραφικές, προσεγγίζοντας έ'τσι το άντικείμενό τους μέ τρόπο 
στατικό. Ή έντομολογία μέ τή μορφή τής ταξινομικής επιστήμης, κατά 
το πρότυπο του 18ου αιώνα, δέν νοείται πλέον ώς έπιστήμη άνεξάρτητη, 
αύτόνομη- μεταλλάχθηκε επιστημολογικά καί εντάχθηκε στήν εύρύτερη 
βιολογική έπιστήμη πού έξετάζει μηχανισμούς δυναμικούς καί διαχρονι
κούς. 'Η περιγραφική γεωγραφία τοϋ 18ου αιώνα εμβολιάζεται στις άρ- 
χές τοϋ 19ου μέ τή δυναμική καί διαχρονική διάσταση τής ιστορικής 
γεωγραφίας, μεταλλάσσεται στα τέλη τοϋ αιώνα χάρη στις φυσιογνωστι- 
κές έπιστήμες καί άνανεώνεται πάλι σήμερα χάρη στήν οικολογία.

Άπύ τά δύο έρωτήματά μας, λοιπόν, το ενα αφορά στο παρελθόν, δη
λαδή στήν έμπειρία, το άλλο στο μέλλον, στήν προβλεψιμότητα. ’Άς ξε
κινήσουμε άπύ το παρελθόν καί άς περιοριστούμε πλέον στο έπιστημολο- 
γικύ πεδίο τοϋ θέματός μας: στις κοινωνικές έπιστήμες καί στήν ιστορία.

Έκ πρώτης όψεως, βέβαια, φαίνεται ότι οί κοινωνικές έπιστήμες έρευ- 
νοΰν το παρόν καί όχι το παρελθόν. ’Αλλά δέν είναι άκριβώς το παρόν, 
είναι απλώς ενα παρελθόν σχεδόν «συγχρονικό». Άπύ τότε πού δημιουρ- 
γήθηκαν ώς σήμερα, οί έπιστήμες αύτές κατέλαβαν το πεδίο τής συγχρο
νίας, αφήνοντας το λίγο πολύ απώτερο παρελθόν στήν ιστορία. ’Επειδή 
άραγε οί κοινωνικές έπιστήμες έξ ορισμού περιορίζονται στο συγχρονικό 
πεδίο; ’Ασφαλώς όχι* άπλώς έπειδή αύτύ έπέβαλαν άρχικά οί συνθήκες 
δημιουργίας τους καί οί έπαγγελματικές έπιλογές τών άνθρώπων πού τις 
θεράπευαν. ’Έτσι, πολλοί έρευνητές τών κοινωνικών έπιστημών θεωρούν

2. Ή «στιγμή» (instant) στήν έπιστήμη, δπως τήν ορίζει ένας μαθηματικός: 
Ekeland, 1984, 37. Ή «στιγμή» στήν τέχνη, άντιθέτως, είναι π.χ. ή «έντύπωση» 
πού οί ίμπρεσσιονιστές «εντυπώνουν»- καί αυτούς ίσως σκέφτεται ό Proust, διαστέλ- 
λοντας τή φρεσκάδα τοϋ βιώματος άπύ τήν ξήρανση τής ιστορίας. "Οσο γιά τύ μυθι
στόρημα, βλ. Μπαχτίν, 1995, σ. 67: «Τό παρόν στήν "ολότητά” του [...] είναι έξ ορι
σμού καί ώς προς τήν ούσία του άνολοκλήρωτο- άπύ τήν ίδια του τή φύση απαιτεί μιά 
συνέχεια. Βαδίζει προς τύ μέλλον». Καί ειδικότερα γιά το παρελθόν στή σχέση του 
με το παρόν καί τύ μέλλον, βλ. σ. 48-49.
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άκόμη καί σήμερα ώς δευτερεύουσα ή καί περιττή τήν ιστορική, μακρο
χρόνια διάσταση των ερευνητικών τους άντικειμένων. ’Άλλοι, πού είναι 
κατά τη γνώμη μου καί αποτελεσματικότεροι, άναγνωρίζουν ότι ή διε- 
ρεύνηση τοϋ ιστορικού παρελθόντος εχει ιδιαίτερη χρησιμότητα στην έρ- 
μηνευτική διαδικασία- καί ότι σήμερα δεν είναι πλέον νοητή μια κοινω
νική επιστήμη κλειστή στήν ιστορία.

'Ωστόσο, νομίζω πώς ισχύει καί το αντίστροφο' γι’ αυτόν τό λόγο καί 
μολονότι αύτή εδώ ή εργασία άναφέρεται κυρίως στήν ιστορία, ή προβλη
ματική της άφορά γενικότερα στίς κοινωνικές επιστήμες —χωρίς τίς ό
ποιες δεν μπορεί, σήμερα πλέον, νά υπάρξει καλή ιστοριογραφία.3

Β' ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σταθερές, Ιδιαιτερότητες καί επαναληπτικά σχήματα

Ερμηνεία, προβλεψιμότητα, νομοτέλεια, άπροσδιοριστία: είναι τά θεω
ρητικά ζητήματα πού θά μάς απασχολήσουν σέ αύτό τό κείμενο, ζητήματα 
μάλλον δύσπεπτα όταν δεν συνοδεύονται άπό παραδείγματα. Θά άρχίσω

3. ’Από τίς συνθήκες πού οδήγησαν στούς διαχωρισμούς μεταξύ των διαφόρων 
κοινωνικών επιστημών, πολλές διαμορφώθηκαν άνάμεσα στον ύστερο 18ο καί στον 
πρώιμο 20ύ αιώνα. Ή άνάγκη για έξειδίκευση είναι μία άπό αύτές. Ό ίλιγγιώδης 
πολλαπλασιασμός τών γνώσεων κατήργησε οριστικά τον άναγεννησιακό άνθρωπο, 
οδηγώντας στον καταμερισμό τών έπιστημονικών έργων. Ό καταμερισμός έγινε μά
λιστα μέ κριτήρια όχι μόνο θεματικά, άλλά καί χρονολογικά: τό παρελθόν καί ή δια
χρονία στούς ιστορικούς, ή συγχρονία στούς λοιπούς κοινωνικούς επιστήμονες. Πα
ράλληλα διαμορφώθηκε καί ή άνάγκη γιά έπιστημονικό καί έπαγγελματικό αύτο- 
προσδιορισμό. Μέ τήν όριοθέτησή του, τό κάθε έπιστημονικό άντικείμενο γίνεται νό
μιμη ιδιοκτησία τοϋ οικείου επαγγελματικού καί επιστημονικού κλάδου. Έτσι ό επι
στημονικός αύτοπροσδιορισμός άποκτα περιεχόμενο κοινωνικό καί τελικώς πολιτικό. 
Ή νομιμοποίηση γεννά καί εκτρέφει εξουσία, ή ιδιοκτησία τήν άναπαράγει.

Οί άναφορές σέ «πεδία εξουσίας» ίσως θυμίσουν στόν άναγνώστη τίς επιστημο
λογικές θεωρίες τοϋ Bourdieu. Αύτό δέν σημαίνει άνεπιφύλακτη, άλλά μάλλον έκλε- 
κτική προσχώρησή μου στίς θεωρίες αύτές. Μέ τούς κβαντομηχανικούς τους συνειρ
μούς, οί θεωρίες αύτές είναι νομίζω ένα εργαλείο ερμηνείας εύριστικό καί χρησιμό
τατο, όχι όμως επαρκές. Μέ τήν παραπομπή σέ ένα «πεδίο εξουσίας» δέν καλύπτον
ται πλήρως οί πολλαπλοί παράγοντες πού άναφέρθηκαν πρό ολίγου καί πού έχουν 
οδηγήσει στούς διαχωρισμούς μεταξύ ιστορίας καί κοινωνικών επιστημών καί πε
ραιτέρω συζήτηση θά μας οδηγούσε έκτός θέματος. Γιά ένα δείγμα άλλων έπιφυλά- 
ξεων, μέ τίς όποιες καί συμφωνώ, παραπέμπω στή σύντομη καί περιεκτική κριτική 
τοϋ Στέφ. Πεσμαζόγλου (1995, είδικώς στίς σ. 121-123). Βλ. έπίσης τά κείμενα τών 
Άλ. Κύρτση καί Ν. Μουζέλη, στόν ίδιο τόμο.
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χρησιμοποιώντας ώς παράδειγμα μιά έρμηνευτική προσέγγιση της νεό
τερης έλληνικής ιστορίας καί ειδικότερα των έλλαδικών κοινωνιών άπό 
τά τέλη του 18ου ώς τά μέσα του 20οϋ αιώνα. Την έρμηνευτική αυτή προ
σέγγιση έχω άλλωστε εφαρμόσει σέ πρόσφατες εργασίες μου (1992,1993).

'Όταν ένας ερευνητής εξετάζει, σέ μιά ιστοριογραφική μονογραφία, 
ένα όποιοδήποτε «υποσύστημα» της νεοελληνικής κοινωνίας κατά τήν πε
ρίοδο πού άναφέραμε, δεν το έρευνα «έν κενώ», άλλά το εντάσσει σέ ενα 
πλέγμα υποσυστημάτων, το όποιο συνδέει μέ το ευρύτερο κοινωνικό σύ
στημα καί εντάσσει στή μακρά διάρκεια. Αύτό σημαίνει ότι προϋποθέτει, 
ρητώς ή σιωπηρώς, ορισμένες βασικές αΐτιακές παραμέτρους πού θεωρεί 
ότι επηρεάζουν ή καί προκαθορίζουν άφ’ ένός τήν άλληλεπίδραση του συ
στήματος μέ τό συστημικό του περιβάλλον, άφ’ έτέρου τήν εξέλιξή του 
σέ σχετικά μακρούς ιστορικούς χρόνους. Αύτό ισχύει καί για τό ερμηνευ
τικό σχήμα πού προτείνω ώς παράδειγμα. Στό σχήμα αύτό δέχομαι ώς 
βασικές παραμέτρους ορισμένες μακροχρόνιες, διαρθρωτικές ή λειτουργι
κές συνθήκες, τίς όποιες ονομάζω «σταθερές» καί «ιδιαιτερότητες». Θεω
ρώ έπίσης ότι οί συνθήκες αύτές, επειδή προκαθορίζουν τό πλαίσιο μέσα 
στό όποιο θά διαμορφωθούν καί θά έξελιχθοΰν οί σχέσεις μεταξύ άτόμων 
καί κοινωνικών ή πολιτικών όμάδων, έχουν ώς συνέπεια όρισμένα επανα
ληπτικά σχήματα (recurring patterns) σχέσεων καί συμπεριφορών.

Οί συνθήκες πού ονομάζω σταθερές είναι οί εξής:
— Γεωφυσικό καί κλιματικό περιβάλλον.
— Δημογραφική ίσχνότητα.
— Οικογενειακή οργάνωση τής παραγωγής.

Διευκρινίζω ότι στήν ιστορική άνάλυση ό όρος «σταθερά» δέν μπορεί 
νά έχει ούτε τήν άκρίβεια ούτε τήν άπολυτότητα πού απαιτείται σέ μιά 
μαθηματική συνάρτηση. ’Άλλωστε στήν 'ιστορική άνάλυση οί σταθερές 
ισχύουν ώσπου νά έξουδετερωθοΰν άπό τήν έμφάνιση νέων συνθηκών, 
π.χ. νέων τεχνολογικών παραμέτρων. Ό ορισμός μιας σταθερας δέν είναι 
όντολογικός, άποτελεΐ συμβατική μεθοδολογική επιλογή, είναι τμήμα 
μιας ερευνητικής στρατηγικής. 'Ως σταθερές ορίζονται έπομένως, άπό 
τόν ίδιο τόν έρευνητή, οί συνθήκες πού δέν μεταβάλλονται στή διάρκεια 
πού έκάστοτε έρευνάται.4

4. Shermer, 1995, σ. 71: «a historical sequence is what a historian says it 
is. [...] It is a timeframe determined by the focal point and the boundaries of 
the subject under investigation».

Στό παράδειγμα πού εξετάζουμε, ή διάρκεια της κλιματικής καί γεωφυσικής 
σταθερας ύπόκειται στις εμπειρικές προϋποθέσεις πού είπαμε: πρώτον, άφορα σέ
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Οί τρεις σταθερές πού άναφέραμε, μία γεωφυσική, μία δημογραφική 
καί μία κοινωνικο-οικονομική, διατηρούνται σχεδόν άμετάβλητες άπό τον 
16ο ώς τον 20Ò αιώνα. Επομένως, επηρεάζουν μέ τρόπο προσδιοριστικύ 
ή περιοριστικό τις ιστορικές εξελίξεις τοϋ συνολικού συστήματος των έλ- 
λαδικών κοινωνιών, στο όποιο άλλωστε εντάσσεται καί το όποιοδήποτε 
υποσύστημά τους ερευνούμε.

Το γεωφυσικό καί κλιματικό περιβάλλον, μεσογειακό καί ορεινό, προ
καθορίζει τη σύνθεση των προϊόντων της αγροτικής παραγωγής· το είδος 
τής εργασιακής άπασχόλησης πού ορισμένα άπό αύτά τά προϊόντα άπαι- 
τούν (εντατική καλλιέργεια καί προσωπική φροντίδα)' τίς δυνατότητες 
σύνδεσης τής παραγωγής μέ την άγορά' καί τίς δυνατότητες νά συνδυα
στεί ή έμπορευματική παραγωγή μέ τήν αυτοκατανάλωση.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στίς κοινωνίες τής ελληνικής χερσο
νήσου άπό τον 16ο ως τον 20ό αιώνα, οί προκαθορισμοί αυτοί έξασφαλί- 
ζουν στήν οικογενειακή παραγωγική μονάδα μιά εξαιρετικά προσαρμο
στική εύελιξία μεταξύ ένός ελάχιστου καί ενός μεγίστου. Το έλάχιστο 
είναι ή επιβίωση- το μέγιστο, ή επενδυτική επέκταση των καλλιεργειών. 
Αυτές οί συνθήκες επιτρέπουν ή καί επιβάλλουν τήν οργάνωση τής παρα
γωγής γύρω άπό μονάδες κυρίως μικρές, άρα οικογενειακές.

Ή δεύτερη σταθερά πού μας άπασχολει, ή δημογραφική ίσχνότητα, 
οφείλεται σέ παράγοντες φυσικούς άλλα καί κοινωνικούς. Παράγοντες 
φυσικοί είναι π.χ. ή σχετικώς χαμηλή γεννητικότητα μακροχρονίως καί, 
άφ’ ετέρου, ό χαμηλός μέσος όρος ζωής καί ή ύψηλή παιδική θνησιμότητα 
ως τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Παράγοντες κοινωνικοί είναι κυρίως ή με
γάλη μεταναστευτική καί κοινωνική κινητικότητα.

Ή δημογραφική ίσχνότητα επιφέρει χρόνιες ελλείψεις έργασιακοΰ 
δυναμικού στήν άγροτική οικονομία μέ δύο περαιτέρω συνέπειες, μιά ά
μεση καί μιά έ'μμεση. Ή άμεση συνέπεια είναι ή δυσχέρεια σχηματισμού 
καί / ή συντήρησης μεγάλων άγροτικών έκμεταλλεύσεων οί όποιες προ
ϋποθέτουν άκριβώς, μεταξύ άλλων, τήν ύπαρξη ενός εργατικού δυναμικού, 
έστω δυνάμει. Ή έ'μμεση συνέπεια είναι ή άνάπτυξη τής μικρής εκμετάλ
λευσης πού βασίζεται στήν οικογένεια.

Επομένως, οί δύο πρώτες σταθερές, γεωφυσικό-κλιματικό περιβάλ
λον καί δημογραφική ίσχνότητα, έπιβάλλουν τήν τρίτη σταθερά, τήν κυ
ριαρχία τής μικρής οικογενειακής μονάδας στήν άγροτική οικονομία. Σέ

συγκεκριμένες καλλιέργειες καί στο ιστορικό διάστημα, κατά το όποιο τίς έξετάζου- 
με· καί πάντως, δεύτερον, εκτείνεται μόνον ώς τή χρονική στιγμή τής τεχνολογικής 
ανατροπής.
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αυτήν την κυριαρχία εδράζεται μι à ΐδιάζουσα κοινωνική καί πολιτική 
ισχύς των αγροτικών στρωμάτων καί αύτή είναι ή πρώτη άπό τις ιδιαι
τερότητες τοϋ κοινωνικού συστήματος πού εξετάζουμε.

«’Ιδιαιτερότητες» ονομάζουμε τίς συνθήκες, διαρθρωτικές ή λειτουρ
γικές, πού παρατηρούνται άποκλειστικώς καί μόνο στο κοινωνικό σύστη
μα πού έρευνοϋμε. Είναι συχνά συνέπειες καί ένίοτε αίτια των σταθερών, 
μέ τίς όποιες καί συλλειτουργούν άλληλοενισχυόμενες. ’Ανέφερα ήδη τήν 
πρώτη άπό αύτές' συνοψίζω μέ άκρα σχηματικότητα, χωρίς επεξηγήσεις 
ή παραδείγματα, καί δσες άλλες ιδιαιτερότητες θεωρώ σημαντικές γιά τό 
ερμηνευτικό σχήμα πού προτείνω.
—Ή οθωμανική κυριαρχία, μακραίωνη, δημιουργεί ένα περιοριστικό 

πλαίσιο μέσα στό όποιο διαμορφώνονται καί κινούνται σχεδόν αναγ
καστικούς οί ιστορικές εξελίξεις: πλαίσιο εξουσιαστικό, θεσμικό καί 
νομικό (εξαιρείται ή Επτάνησος).

— Μέ δεδομένη αυτή τή μακραίωνη ιδιαιτερότητα, δηλαδή τό οθωμα
νικό «περιοριστικό πλαίσιο», ή μικρή οικογενειακή καλλιέργεια κυ
ριαρχεί τελικώς στήν αγροτική οικονομία όχι μόνο λόγω γεωφυσικών 
καί δημογραφικών σταθερών, άλλά καί έπειδή δέν ύπάρχουν οί θεσμι
κές καί πολιτικές δυνατότητες να δημιουργηθεϊ μεγάλη καλλιέργεια 
καί ιδιοκτησία, μέ τήν έννοια πού έχει ό δρος σέ δλες σχεδόν τίς κοι
νωνίες τής λοιπής Εύρώπης.5

—Επομένως, δέν δημιουργεΐται ποτέ στήν ελληνική χερσόνησο μεγάλη 
γαιοκτητική αριστοκρατία, πάλι μέ τή γενικότερη ευρωπαϊκή έννοια

5. ’Ακόμη καί τά μεγαλύτερα κτήματα πού κατείχαν ιδιώτες στήν τουρκοκρα
τούμενη καί στήν άνεξάρτητη Ελλάδα έκτείνονταν μόλις σέ μερικές χιλιάδες στρέμ
ματα, ένώ άλλου στήν Εύρώπη έκάλυπταν εκατοντάδες χιλιάδες, ένίοτε καί εκατομ
μύρια στρέμματα (π.χ. στήν ’Ισπανία καί στήν ’Ιταλία, στις γερμανικές χώρες καί 
στήν ’Ανατολική Εύρώπη, στήν Ούγγαρία καί στή Ρωσία). Καί τά κτήματα αύτά έγι
ναν πλήρεις ιδιοκτησίες μόνο μετά τήν ανεξαρτησία, μέ τήν κατάργηση τοϋ ίσλαμικοϋ 
δικαίου· έ'ως τότε οί κάτοχοί τους τά νέμονταν χωρίς νά είναι ιδιοκτήτες, μέ το ιδιό
τυπο οθωμανικό καθεστώς τής κατοχής (εκτενέστερα στήν εισαγωγή μου στόν συλ
λογικό τόμο: Banquiers, usuriers et paysans, 1988).

Διευκρινίζω ότι οί συγκρίσεις αύτές γίνονται μέ στόχο νά ερμηνευτεί ή μεταγε
νέστερη ιστορική περίοδος τής άνεξαρτησίας καί μάλιστα ώς προς τό σύνολο τής ελ
ληνικής κοινωνίας. Ό σκοπός τών συγκρίσεων είναι δηλαδή νά διατυπώσουν τίς «άρ- 
χικές συνθήκες» τοϋ ελληνικού κοινωνικοΰ συστήματος, έτσι 8πως είχαν διαμορφωθεί 
στή δεκαετία 1830. Οί συγκρίσεις θά διατυπώνονταν διαφορετικά καί θά τόνιζαν άλ
λα στοιχεία εάν τό προς έρευνα άντικείμενο ήταν διαφορετικό ή άφοροΰσε σέ προγε
νέστερες περιόδους: εάν θέλαμε π.χ. νά έξετάσουμε τά γαιοκτητικά συστήματα τών 
διαφόρων περιοχών τής χώρας όπως έξελίσσονται μεταξύ 15ου καί 17ου αιώνα..
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του δρου (καί πάντοτε μέ τή δευτερεύουσα έξαίρεση των ένετικών κτή
σεων στην Επτάνησο).

— Δεν δημιουργεϊται, τέλος, μεγάλη εκκλησιαστική ιδιοκτησία σέ σύγ
κριση μέ τή ρωμαιοκαθολική Εύρώπη.
'Η άπουσία άριστοκρατίας καί μεγάλης γαιοκτησίας καί ή άνάπτυξη 

των μεσογειακών έμπορευματικών καλλιεργειών άπό μιά πολυπληθή τά
ξη μικροκαλλιεργητών συνδυάζονται καί συλλειτουργούν μέ ένα ακόμη 
στοιχείο τής γεωφυσικής σταθεράς: το άνοιγμα προς τή θάλασσα. Οί συν
δυασμένες αυτές συνθήκες διευκολύνουν, προωθούν, σχεδόν έπιβάλλουν 
τήν άνάπτυξη τού εμπορίου' καί, κυρίως, τήν άνάδειξη τών έπιχειρημα- 
τικών άστικών στρωμάτων σέ ιθύνουσα κοινωνική τάξη. ’Αλλά οί ’ίδιες 
αύτές συνθήκες, ιδίως μέ δεδομένο το παρελθόν τής οθωμανικής καί τής 
ένετικής κυριαρχίας, εύνοοϋν μιάν έξέλιξη αυτών τών άστικών στρωμά
των πού χαρακτηρίζεται άπό ορισμένες ακόμη ιδιαιτερότητες.
—Ή Όμογένεια καί ή Διασπορά άναπτύσσονται σέ ένα γεωγραφικό χώ

ρο πολύ εύρύτερο τού χώρου πού κατέλαβε έκ τών υστέρων το νεοελ
ληνικό κράτος.

•— Τά εγχώρια άστικά στρώματα καθίστανται, μετά τήν άνεξαρτησία, ή 
ιθύνουσα κοινωνική τάξη. ’Αλλά λόγω τών περιορισμών πού είχε επί 
αιώνες έπιβάλει στήν τάξη αύτή ό όθωμανύς έπικυρίαρχος καί λόγω 
τής διαρροής τών άκμαιοτέρων στοιχείων της προς τή Διασπορά, ή 
αύτόχθων ελληνική άστική τάξη, δταν στις άρχές τού 19ου αιώνα άπο- 
κτα μαζί μέ τήν έθνική άνεξαρτησία καί το μονοπώλιο τής πολιτικής 
έξουσίας, δέν έχει συγκεντρώσει τήν οικονομική, κοινωνική καί ιδεο
λογική ισχύ τών εύρωπαϊκών άστικών τάξεων ούτε τήν πολιτική καί 
διοικητική τους εμπειρία. Το συγκριτικό αύτύ μειονέκτημα προτρέπει 
τούς έντόπιους έλληνες αστούς σέ μιά ίδιάζουσα εύελιξία καί προ
σαρμοστικότητα, κοινωνική καί πολιτική' καί αυτή ή εύελιξία, μέ τή 
σειρά της, τούς έπιτρέπει να διατηρήσουν έστω καί περιορισμένη τήν 
ταξική τους κυριαρχία πρίν, κατά καί μετά τήν έπανάσταση τού 1821. 

—'Η κοινωνική κινητικότητα βρίσκει υπό αυτές τις συνθήκες γόνιμο 
έδαφος καί, νομιμοποιούμενη άπό τά νέα ιδεολογήματα τής δημοκρα
τικής ισότητας, καθίσταται μόνιμο χαρακτηριστικό τής οικονομικής 
καί κοινωνικής ζωής τού 19ου καί τού 20οϋ αιώνα, άνανεώνοντας καί 
διευρύνοντας διαρκώς τά άστικά καί μικροαστικά στρώματα.

—'Υπό τις συνθήκες αυτές, ή άνάπτυξη τών μικροαστικών στρωμάτων 
μετά τήν άνεξαρτησία άποκτά μεγάλη καί ταχύτατη δυναμική, γίνεται 
σημαντικός παράγων τών ιστορικών εξελίξεων, άλλα χαρακτηρίζεται
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καί άπό σωρεία αντιφάσεων: ή μικροαστική τάξη άναπτύσσεται οχι 
μόνο ως στρώμα έξαρτώμενο άπο το κράτος, άλλα καί ώς άντίπαλος 
τόσο των μεσαίων καί υψηλών άστικών τάξεων όσο καί τών άγροτικών 
στρωμάτων.6
Τέλος, ορισμένες σημαντικές ιδιαιτερότητες πού διαμορφώνονται με

τά την ανεξαρτησία άφοροϋν κυρίως στις σχέσεις εξουσίας, θεσμικής, πο
λιτικής καί ιδεολογικής.
—Ή καθολική ανδρική ψηφοφορία καί ή κοινοβουλευτική δημοκρατία 

καθιερώνονται νωρίς σέ σύγκριση μέ τις περισσότερες χώρες του κό
σμου.

— Το καθεστώς αυτό εμβολιάζεται σέ ένα αρχαιότερο καί καλά εδραιω
μένο πολιτικο-κοινωνικό σύστημα πατρωνείας, πού συνέδεε άνέκαθεν 
τούς πάτρωνες, προύχοντες καί εμπόρους, μέ τούς χωρικούς πελάτες 
τους, γεννώντας έτσι ένα ιδιότυπο μείγμα δημοκρατίας καί πελατεια
κού συστήματος.

— Τό καθεστώς στηρίζεται έκτοτε σέ έναν κοινωνικό καί πολιτικό συμ
βιβασμό μεταξύ μεγαλοαστικών καί άγροτικών στρωμάτων καί λει
τουργεί διαρκώς υπό συνθήκες άσταθών ισορροπιών.

—'Η ιδεολογική βάση του καθεστώτος αύτοϋ καί τής συμβιβαστικής 
συναίνεσης (consensus), στήν όποια στηρίζεται, είναι ό έθνικισμός, ώς 
κυρίαρχη ιδεολογία, μέ εξωτερική έκφραση τόν άλυτρωτισμό, πού 
καθίσταται βασική παράμετρος τής εξωτερικής πολιτικής του κρά
τους ώς τό 1922.
Κοινωνικές καί πολιτικές ιδιαιτερότητες, συνδυαζόμενες μεταξύ τους, 

διαμορφώνουν σχέσεις καί ευνοούν συμπεριφορές πού χαρακτηρίζονται 
άπό συνέχειες καί έπαναληπτικά σχήματα («recurring patterns»). Τά 
επαναληπτικά αυτά σχήματα μπορούν νά συνοψιστούν ώς εξής:
— Πελατειακές συσσωματώσεις καί πολιτικές συμμαχίες, κυρίως με

ταξύ άγροτικών στρωμάτων καί κοινωνικών άρχηγεσιών, ανακατα
νέμουν διαρκώς τήν εξουσία σέ ένα πολιτικό παίγνιο ανοιχτό καί ρευ
στό.

— Δημαγωγικές καί λαικιστικές εξάρσεις άναπροσδιορίζουν συνεχώς 
άφ’ ένός τήν αυθεντία (authority) προσώπων, παρατάξεων καί άρ
χηγεσιών, άφ’ έτέρου τή νομιμότητα (legitimacy) τών θεσμών, σέ 
ένα ιδεολογικό παίγνιο μονίμως ανοιχτό καί ρευστό. Στό παίγνιο αυτό,

6. ’Εκτός άπό τις σταθερές καί τις ιδιαιτερότητες πού έξετάστηκαν, ύπάρχουν 
ορισμένες (όπως π.χ. ή θρησκεία καί ή γλώσσα) πού δεν άναφέρθηκαν έπειδή δέν άφο
ροϋν άμεσα στά συστήματα πού εχω κατά καιρούς εξετάσει στις εργασίες μου.'
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ό εθνικισμός παίζει συνήθως τον κύριο ρόλο —τον όποιο θά μοιραστεί, 
μετά το 1917 καί το 1922, μέ το «κοινωνικό ζήτημα»: με τίς ιδεο
λογικές άντιπαραθέσεις άφ’ ένός μεταξύ «έθνικοφροσύνης» καί άρι- 
στερισμοΰ, άφ’ ετέρου μεταξύ κράτους-χωροφύλακα, κράτους πρό
νοιας καί σοσιαλισμού.7

Γ' ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑ

«Le nez de Cléopâtre: s’il eut été plus court, 
toute la face de la terre aurait changé».

(Pascal, Pensées)

'Ιστορία καί νομοτέλεια

Σταθερές, ιδιαιτερότητες καί επαναληπτικά σχήματα σχέσεων καί συμ
περιφορών συνθέτουν ένα ισχυρό αΐτιακό πλέγμα πού λειτουργεί ώς πε
ριοριστικό πλαίσιο καί προκαθορίζει ώς ενα βαθμό την εξέλιξη τού κοινω
νικού συστήματος πού προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. "Οπότε διαπιστώ
νουμε μέ την έ'ρευνα ένα τέτοιο αΐτιακό πλέγμα, μπορούμε έρμηνευτικώς 
νά τό χαρακτηρίσουμε ώς είδος «αιτιοκρατικού αγωγού», στό εσωτερικό 
τού οποίου θεωρούμε ότι κινούνται τά ιστορικά συμβαίνοντα. "Οταν νέες 
συνθήκες εξουδετερώνουν ορισμένα άπό τά στοιχεία τού αΐτιακοΰ πλέγ
ματος ή τά αλλοιώνουν μέ συνέπειες μακροχρόνιες καί διαρθρωτικές, τότε 
τό περιοριστικό πλαίσιο καταρρέει, ό «αιτιοκρατικός άγωγός» παύει νά 
λειτουργεί.8

Μέ τό παράδειγμά μας προτείναμε μιά ιστοριογραφική προσέγγιση

7. Γιά μιά πληρέστερη άνάπτυξη αυτών των ερμηνειών, άλλά καί τοϋ γενικο- 
τέρου έρμηνευτικοΰ σχήματος πού συνόψισα στο κείμενο, άς μοϋ έπιτραπει νά παρα- 
πέμψω στις έξης προηγούμενες έργασίες μου:
Banquiers, usuriers et paysans; réseaux de crédit et stratégies du capital en 
Grèce, 1780-1930, Paris, Editions La Découverte, 1988, σ. 11-27, 33-81 καί 
199-235.
«Terre, paysans et pouvoir économique, Grèce XVIIIe-XXe siècle», Annales, 
2/1992.
«Terre, paysans et pouvoir politique», Annales, 1 /1993.
’Ατελέσφοροι ή τελεσφόροι; Φόροι και εξουσία στο νεοελληνικό κράτος, ’Αθήνα, ’Εκ
δόσεις ’Αλεξάνδρεια, 1993.

8. «[...] within these 'envelopes’ of possibility all kinds of things happen. 
[... ] the mistake [...] is to confuse constraint with determination.» Reisch, 1991,
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πού δχι μόνο περιγράφει, άλλά καί έρμηνεύει. Είναι άραγε το έρμηνευτικό 
σχήμα πού προτείναμε αιτιοκρατικό, ντετερμινιστικό; Θεωρούμε δηλαδή 
οτι το ύπό διερεύνηση σύστημα εξελίσσεται μέ τρόπους τυχαίους ή επειδή 
το οδηγούν ορισμένοι νόμοι λειτουργίας, μέσω μιας αναπόδραστης άλλη- 
λουχίας αιτίων καί αίτιατών;

Ή ερμηνεία μας θά ήταν συνολικώς καί αύστηρώς ντετερμινιστική 
αν είχε στηριχτεί πλήρως καί άποκλειστικώς σέ άλληλουχίες αΐτίων-αί- 
τιατών πού εξηγούνται βάσει νόμων, οί όποιοι εϊτε θεωρούνται άξιωματι- 
κώς δεδομένοι είτε έχουν προαποδειχθεΐ μέ πείραμα ή μέ φορμαλιστική- 
μαθηματική άπόδειξη. Δέν είναι ή περίπτωσή μας. Ή δική μας ερμηνεία 
δέν φαίνεται να στηρίζεται «πλήρως καί άποκλειστικώς» σέ νομοτελεια
κές άλληλουχίες. 'Απλώς εντοπίζει ορισμένες συνθήκες σταθερότητας πού 
δείχνουν νά ύπακούουν σέ έγκαλυπτικούς νόμους (covering laws). Δέν 
θεωρεί επιπλέον αιώνιες αύτές τίς συνθήκες σταθερότητας, άφοΰ τίς δεί
χνει νά έ'χουν, μέσα στον ιστορικό χρόνο πού διερευνά, μιά άρχή η ενα τέ
λος ή καί τά δύο. Μέ αυτήν άλλωστε τή λογική χρησιμοποιείται ό δρος 
«αιτιοκρατικοί άγωγοί».

Το ερμηνευτικό μας σχήμα δέν στηρίζεται λοιπόν ούτε στήν αποκλει
στική αιτιοκρατία ούτε, δμως, στον ακραίο σχετικισμό. Δέχεται τον ντε- 
τερμνιστικό προσδιορισμό τού συγκεκριμένου ιστορικού συστήματος πού 
διερευνά καί για ορισμένα τμήματα τού ιστορικού χρόνου στον οποίο 
εκτείνεται ή διερεύνηση. Στα θέματα αύτά θά έπανέλθουμε.

’Άλλο δμως ή έρμηνεία πού εμείς κατασκευάζουμε, πού εμείς αποδί
δουμε στήν «πραγματικότητα», καί άλλο ή ίδια ή «πραγματικότητα», 
δ,τι καί νά σημαίνει αυτή ή φευγαλέα λέξη (ό άναγνώστης θά έ'χει, φοβού
μαι, αρκετά κουραστεί μέ τίς τεχνικότητες τού κειμένου ώστε νά δεχτεί μέ 
δικαιολογημένο ενθουσιασμό τή σοφή μου άπόφαση νά μήν εξετάσω εάν 
υπάρχει ή δχι πραγματικότητα). Δέν γνωρίζουμε έάν στήν πραγματικό
τητα τό σύστημα πού έξετάσαμε στό παράδειγμά μας ήταν ή δχι ντετερμι- 
νιστικό, αίτιαρχούμενο. Δέν γνωρίζουμε δηλαδή εάν τό σύστημα εξελί
χθηκε έτσι τυχαίως, ή δέ έρμηνεία μας εφευρίσκει έκ τών υστέρων λόγους 
καί αίτιακές σχέσεις πού δέν υπάρχουν ή επειδή έ'τσι τό οδήγησαν ορι
σμένοι νόμοι λειτουργίας, μέσω μιάς άλληλουχίας αίτίων-αίτιατών, τήν 
οποία ή έρμηνεία μας επιχειρεί νά συλλάβει έστω καί έν μέρει. Επειδή 
λοιπόν αυτά δέν τά γνωρίζουμε (καί μάλλον δέν θά τά μάθουμε ποτέ), γι’ 
αυτό οί έρμηνευτικές επιλογές μας θά έπέσυραν εναντίον τους πολλά καί 
ισχυρά επιχειρήματα από άμφότερες τίς πλευρές τής προαιώνιας άντιδι- 
κίας μεταξύ αΐτιοκρατών καί άν-αιτιοκρατών. Στό σημείο αυτό, έπομέ-
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νως, χρειάζεται μιά μεγάλη παρένθεση· στήν οποία θά προσπαθήσω να 
συνοψίσω μέ οσο γίνεται άπλούστερους ορούς αυτόν τον άτελείωτο καί δύ
σκολο διάλογο.

Νομοτέλεια ή απροσδιοριστία;

"Ας άρχίσουμε μέ τον ορισμό του «τυχαίου», δπως τον διατυπώνει ό R. 
Thom: «τυχαία είναι μια διαδικασία, την οποία ούδείς μηχανισμός μπο
ρεί νά προσομοιώσει [π.χ. μέ πείραμα] καί ούδείς φορμαλισμός μπορεί 
νά περιγράφει» (π.χ. μέ τά μαθηματικά).9

"Ενας τέτοιος ορισμός υπονοεί έν μέρει δτι ό άνθρωπος ονομάζει τυ
χαίο αύτό πού δέν μπορεί νά εξηγήσει. 'Η όποιαδήποτε διακλάδωση 
(«bifurcation») στήν εξέλιξη του συστήματος, ή όποιαδήποτε διαταρα
χή του, άκόμη καί ή καταστροφή του, ένυπήρχαν έξ ύπαρχής στο νο
μοτελειακό πλαίσιο του συστήματος ή τοϋ περιβάλλοντος του. 'Απλώς 
δέν μας ήταν άντιληπτές, έως δτου συνέβησαν. Καί, άφοΰ συνέβησαν, ναί 
μέν δέν μπορούμε νά τις ερμηνεύσουμε νομοτελειακώς καί τις ονομάζουμε 
τυχαίες, αύτό δμως οφείλεται άπλώς καί μόνο στήν άγνοια καί στήν ερ
μηνευτική μας ανικανότητα. ’Ακόμη καί δταν ή διαταραχή καί ή άπροσ- 
διοριστία είσάγονται σέ ενα σύστημα άπό τό περιβάλλον του, άπό εξω
τερικά προς αύτό συστήματα, έ'ργο της επιστήμης είναι νά εξηγήσει τό 
γιατί καί τό πώς συναντώνται καί άλληλεπιδρουν αυτές οί άνεξάρτητες 
μεταξύ τους «αίτιακές αλυσίδες».10

9. Ό ορισμός τοϋ τυχαίου, σε αυτήν καί στήν προηγουμένη ένότητα τοϋ κειμέ
νου: Thom, DD, 1990, σ. 62.

10. Άπορρίπτοντας τό άπόλυτο τυχαίο, ό Thom έπαναλαμβάνει τον άφορισμό 
τοϋ Maxwell: δτι άποδίδοντας υπερβολική σημασία στον σπινθήρα πού έκαψε τό δά
σος, καταλήγουμε νά θεωροΰμε δτι ό σπινθήρας δημιούργησε τό δάσος το όποιο πρό
κειται νά κάψει (Thom, 1990, σ. 70).

Μέ τή λέξη «διακλάδωση» μεταφράζω τον δρο «bifurcation». Στο σημείο δια
κλάδωσής του ένα σύστημα κλίνει προς τή μία κατεύθυνση άντί νά κλίνει προς όποια
δήποτε άλλη. Μέ τή λέξη «καταστροφή» μεταφράζω τον δρο «catastrophe». Στο 
σημείο καταστροφής του τό σύστημα καταστρέφεται μέ τήν ετυμολογική έννοια τοϋ 
δρου, μετα-σχηματίζεται μέ τή γεωμετρική έννοια της λέξης (Thom, 1990, έν 
συντομία στή σ. 69, έκτενέστερα στο έργο του γιά τή θεωρία των καταστροφών, Sta
bilité structurelle et morphogenèse, Reading, Mass., 1972). Βλ. καί Petitot, 
1990, σ. 214-218.

Μέ τή διατύπωση ((αίτιακές άλυσίδες» (πού άκολουθεϊ τήν άντίστοιχη διατύ
πωση τοϋ Σπινόζα) άποδίδω τή φράση «séries causales (déterministes)» τοϋ Edgar
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Επομένως, κατά τούς αίτιοκράτες ή άπροσδιοριστία είναι απλώς 
φαινομενική, υπάρχει μόνο στην ερμηνεία μας καί δχι στην πραγματικό
τητα, ή οποία είναι αίτιοκρατούμενη. Έργο τής επιστήμης είναι νά δια
τυπώσει καί τούς νόμους πού διέπουν δ,τι φαίνεται άπροσδιόριστο. 'Η 
παραίτηση των άν-αιτιοκρατών άπύ το ερμηνευτικό αυτό έργο δεν είναι 
επιστημονική έπιλογή" είναι μεταφυσική ή φιλοσοφική.

Το άν-αιτιοκρατικύ άντεπιχείρημα σέ αυτό το ζήτημα είναι δτι δεν 
πρόκειται γιά παραίτηση, άλλα για διαφορετικά μέσα ερμηνείας. Μέ τή 
στατιστική, π.χ., μπορεί εΐτε νά διαπιστωθεί ή πιθανότητα καί ή συχνό
τητα της έπέλευσης των διαταράξεων ε’ίτε, γενικότερα, νά μετρηθεί ή άβε- 
βαιότητα στή συμπεριφορά ένύς συστήματος καί στήν εξέλιξή του.

Άλλα μετρώντας πιθανότητες, συχνότητες, αβεβαιότητες, ή στατι
στική άπλώς περι-ορίζει το σύστημα, άνταπαντοϋν οί αίτιοκράτες, το 
περι-γράφει χωρίς νά το ερμηνεύει. Γιά νά το έρμηνεύσει θά χρειαζόταν 
τούς νόμους πού το διέπουν. Αυτή ή ίδια ή στατιστική χρειάζεται άλλω
στε νόμους γιά νά στηρίξει τήν εσωτερική, θεωρητική της υπόσταση. 
Πράγματι, μιά όποιαδήποτε στατιστική καί γενικότερα μαθηματική έπε- 
ξεργασία στηρίζεται σέ προϋποτιθέμενους μαθηματικούς νόμους πού διέ
πουν αύτή τήν ίδια, λαμπρή άπόδειξη, πάντοτε κατά τούς αίτιοκράτες, 
δτι ή επιστήμη είναι αίτιαρχούμενη έκ θεμελίων, άρα σχεδόν έξ ορισμού.* 11

Στήν επιχειρηματολογία αύτή, οί άν-αιτιοκράτες άντιτάσσουν μέ τή 
σειρά τους δτι οί στατιστικές συχνότητες δέν έχουν άνάγκη νόμων γιά νά 
εξηγηθούν. Μπορούν νά εξηγηθούν μέ άναγωγή σέ άλλες στατιστικές συ
χνότητες, ευρύτερης εμβέλειας. Είναι προφανές δτι αυτό μπορεί νά κατη- 
γορηθεί ώς λογικό σφάλμα, ώς Iva regressus ad infinitum —καί πράγ
ματι αυτό είναι το αντεπιχείρημα των αίτιοκρατών. ’Αλλά τήν ίδια άκρι-

Morin. Οί αίτιακές αλυσίδες μπορεί νά είναι αίτιοκρατούμενες άλλά κατά τόν Mo
rin, «ή συνάντησή τους [... μπορεί νά] πραγματώνεται μέσα στήν άταξία» (1990, 
σ. 87). 'Ο Atlan έξαλλου συσχετίζει τις αίτιακές άλυσίδες με τις γνωστές άπόψεις 
του περί τυχαίου (Atlan, 1990, σ. 115).

11. Πολλοί αίτιοκράτες θεωρούν βεβαίως δτι ή στατιστική συμβιβάζεται μέ τήν 
αιτιοκρατική ερμηνεία («στατιστικός ντετερμινισμός»: Pomian, 1990, σ. 56). Οί 
πουριτανοί αίτιοκράτες άντιτείνουν δτι μιά τέτοια προσέγγιση, εκτός τοϋ δτι παρα
πέμπει σέ μιά τοπική καί άσυνεχή αιτιοκρατία (τήν όποια απορρίπτουν), δέν αφορά 
έξ όρισμοΰ στον ντετερμινισμό, ό όποιος άναζητεϊ νόμους καί δχι συχνότητες ή αβε
βαιότητες (βλ. τό σχετικό επιχείρημα στό κύριο κείμενο). 'Ο Thom φαίνεται δτι έχει 
αύτήν τήν άποψη δταν γράφει (Thom, 1990, σ. 76) δτι «ή στατιστική δέν είναι παρά 
μία ντετερμινιστική έρμηνευτική (herméneutique déterministe) πού έπιχειρεΐ νά ά 
νορθώσει τόν ντετερμινισμό εκεί δπου φαίνεται σάν νά άποτυγχάνε») (contra: Am
sterdamski, 1990, σ. 231).
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βώς κατηγορία μπορεί να εκτοξεύσει κανείς καί κατά τής νομοτελειακής 
άλληλουχίας: ό κάθε «νόμος» έχει άνάγκη ενός λογικώς προηγουμένου 
νόμου, στον όποιο καί συνήθως στηρίζεται. ’Άρα καί στον ντετερμινισμό 
ενυπάρχει το στοιχείο τοϋ regressus ad infinitum. ’Άλλωστε στά κατ’ 
έξοχήν νομοτελειακά συστήματα τής κλασικής, νευτώνειας μηχανικής, 
υπάρχουν σημεία τής αίτιακής άλληλουχίας στά όποια ή αΐτιακή συνέχεια 
ούσιαστικώς διακόπτεται, διότι άπλώς δεν υπάρχει «προηγούμενος» νό
μος, στον όποιο να στηριχτεί ό έπόμενος: ή βαρύτητα εξηγεί τό νευτώνειο 
σύστημα, άλλα ή νευτώνεια επιστήμη δεν διαθέτει νόμο πού νά εξηγεί τή 
βαρύτητα.12

’Έτσι, άπό άλλη όδό, οί άν-αιτιοκράτες καταλογίζουν στους άντιπά- 
λους τους τό ’ίδιο άκριβώς άμάρτημα γιά τό όποιο καί έκεΐνοι τούς κατη
γορούν: επειδή άκριβώς, λένε, ή ανθρώπινη διάνοια δεν θά φθάσει ποτέ 
στην ολική σύλληψη τού σύμπαντος, ό ισχυρισμός των αίτιοκρατών δεν 
είναι επιστημονικός, άλλά μεταφυσικός ή φιλοσοφικός. Διότι είτε έξαρ- 
ταται άπό τήν ύπαρξη τής «'Υπέρτατης Διάνοιας» τού Laplace είτε την 
ταυτίζει δυνάμει μέ τήν άνθρώπινη διάνοια.

’Απροσδιοριστία καί χάος

"Ως εδώ χρησιμοποίησα έπίτηδες, χάριν εύκολίας, μιάν αντίληψη τής αι
τιότητας στήν επιστήμη πού θυμίζει τή νευτώνεια λογική. Στή νευτώνεια 
επιστήμη ό χρόνος δεν συμμετείχε στό σύστημα, δεν τό μετέβαλλε" τό σύ
στημα μεταβαλλόταν, κατά κάποιον τρόπο, «παραλλήλως» πρός τήν πα
ράμετρο τοϋ χρόνου. 'Υπό τήν έννοια αύτή, ή νευτώνεια επιστήμη ήταν 
άχρονη. 'Η νευτώνεια λογική άνατράπηκε ως γνωστόν μέ τόν Β' Νόμο 
τής Θερμοδυναμικής, κατά τόν όποιο ή συνεχής αύξηση τής εντροπίας 
οδηγεί πρός ένα τέρμα, πρός ένα τέλος, όλα τα συστήματα. Μέ τή θερμο
δυναμική λογική, ό χρόνος προάχθηκε σέ τμήμα τοϋ συστήματος καί μάλι
στα άπέκτησε κατεύθυνση: τό «βέλος τοϋ χρόνου» έδειξε νά κατευθύνεται 
άναποφεύκτως πρός τό τέλος. Σήμερα, όμως, διαπιστώνεται ότι πολλά 
συστήματα συμπεριφέρονται μέ τρόπους πού δέν μπορούν νά περιγραφοΰν 
μέ τούς κανόνες ούτε τοϋ νευτώνειου ούτε τοϋ θερμοδυναμικοΰ ύποδείγ- 
ματος.

Πρόκειται γιά τά λεγάμενα μη-γραμμικά συστήματα. Τά συστήματα

12. Regressus ad infinitum: Amsterdamski 1990, σ. 240· καί σχόλιο γιά 
τήν άνυπαρξία «νόμου» πού νά «έξηγεϊ» τή βαρύτητα: Ekeland, 1984, σ. 48.
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αυτά χαρακτηρίζονται άπύ απροσδιοριστία καί τείνουν προς κανονικότη
τες μη άναπαραγόμενες. Παρ’ όλα αυτά, ή εξέλιξη ένύς μη-γραμμικοϋ 
συστήματος δεν είναι «τυχαία»· είναι ντετερμινιστική, αίτιαρχούμενη. 
Μόνο πού τά άποτελέσματα μιας διαταραχής του γίνονται διαρκώς πιο 
πολύπλοκα καί άπρόβλεπτα, μολονότι οί άρχικές του συνθήκες καί οί αί
τιες μεταβολής του είναι ενδεχομένως απλές. Αύτύ οφείλεται στην «ευαί
σθητη έξάρτησή» τους άπο τίς άρχικές συνθήκες καί στην εκθετική λει
τουργία των διαταραχών: άκόμη καί μικρές διαταραχές ένισχύονται έκ- 
θετικώς καί επιφέρουν τεράστιες μεταβολές τών άρχικών συνθηκών (με
ταβολές πού συχνά παρομοιάζονται μέ την εκθετική σώρευση την οποία 
επιφέρει ό άνατοκισμός).

Άπο την έναρξη τής διαταραχής καί υστέρα, μπορούμε νά ονομάσουμε 
τη συμπεριφορά του συστήματος χαοτική. 'Η άποδοχή τής ονομασίας δέν 
σημαίνει ότι προσχωρώ χωρίς καμιά επιφύλαξη στην κοινώς λεγάμενη 
«θεωρία τοϋ χάους» καί στις άπόψεις υπέρ μιας εφαρμογής της στην ιστο
ριογραφία. Θεωρώ απλώς ότι πολλά κοινωνικά συστήματα χαρακτηρί
ζονται άπύ δυναμικές, μη-γραμμικές συμπεριφορές- καί ότι όσο μεγαλύ
τερο είναι ενα διερευνώμενο σύστημα καί όσο μακρότερος 6 χρόνος πού 
καλύπτει ή έ'ρευνα, τόσο αυξάνονται οί πιθανότητες νά είναι το σύστημα 
αυτό μη-γραμμικό.

Σέ περιόδους διαταραχής τά μη-γραμμικά συστήματα έ'χουν την τάση 
νά αύτο-οργανώνονται εΐτε «άντιδρώντας» στις διαρκώς (καί έκθετικώς) 
πολυπλοκότερες μεταβολές τους είτε «προσαρμοζόμενα» προς αύτές. Αυ
τή ή τάση αύξάνει άπο ενα σημείο καί υστέρα την πολυπλοκότητα τών 
συστημάτων καί καθιστά τήν εξέλιξή τους άκόμη πιο άπροσδιόριστη καί 
μη προβλέψιμη. Άπύ τήν άλλη πλευρά, όμως, ή αύτο-οργάνωση (self-or
ganization) άφ’ ενός μπορεί νά συντηρήσει το σύστημα καί νά άναστείλει 
τύ τέλος του, άφ’ ετέρου δημιουργεί νέες μορφές δόμησης καί ευταξίας καί 
νέες τάσεις σταθερότητας. Πρόκειται γιά το «εύτακτον χάος».13

"Ενας άπύ τούς μηχανισμούς πού προωθούν τήν αύτο-οργάνωση λει
τουργεί μέ τήν ανάδραση καί τήν έπανάδραση (recurring feedback), βά
σει τών διαταραχών, τών μεταβολών καί τών σχετικών «πληροφοριών».

13. Ε. Morin, 1977, σ. 75: «Ce qui est seul réel, c’est la conjonction de 
l’ordre et du désordre». Tôv ώραΐο 8ρο ((εύτακτον χάος» οφείλω στον κ. Θεοδόση 
Τάσιο.

Ό διάλογος γιά τίς έφαρμογές της θεωρίας τοϋ χάους στήν ιστοριογραφία εμ
πλουτίστηκε μέ νέες δημοσιεύσεις μετά τό 1992-93, δταν γράφτηκε ή πρώτη μορφή 
αύτοϋ τοϋ κειμένου. ’Έχω συμπεριλάβει στή σημερινή μορφή της μελέτης μου όσες 
πρόσφατες δημοσιεύσεις έπεσαν έκτοτε στήν αντίληψή μου.
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Στή φάση πού ακολουθεί μείζονες διαταραχές, οί επάλληλες αυτές άνα- 
δράσεις έ'χουν την ιδιότητα νά επιταχύνονται καί νά διευρύνονται συνεχώς 
(accelerating/amplifying feedback).

Τά επί μέρους συστήματα ένύς ευρύτερου συνόλου συστημάτων (π.χ. 
μικροκλίματα-κλίμα) συνδέονται μεταξύ τους μέ σχέση συστημική. Τά 
πεπλεγμένα αύτά συστήματα άλληλοεπηρεάζονται καί μπορούν νά άλληλο- 
προκαλέσουν άμοιβαϊες διαταραχές. Οί άμοιβαϊες αυτές διαταραχές μπο
ρεί νά λειτουργήσουν ώς παράγοντες είτε μερικών άλληλοεξουδετερώσεων 
είτε άμοιβαίων έπιταχύνσεων καί διευρύνσεων τής γενικής διαταραχής.

Ή συμπεριφορά ενός συστήματος σέ φάση μείζονος διαταραχής συμ
βαίνει μέ απροσδιόριστες αλληλουχίες. Δέν άποκλείεται, όμως, νά συμ
βαίνει μέσα σέ ενα οίονεί προκαθορισμένο πλαίσιο, έτσι ώστε ή συμπε
ριφορά τού συστήματος νά μην μπορεί νά ύπερβεΐ τά όρια αύτοΰ τού πλαι
σίου. Αυτό σημαίνει ότι ένώ ή πορεία, ή εξέλιξη τής συμπεριφοράς μέσα 
σέ αυτό το πλαίσιο φαίνεται άπροσδιόριστη, απρόβλεπτη, άνερμήνευτη, 
στην «πραγματικότητα» το ίδιο το πλαίσιο είναι ενδεχομένως προσδιορι
σμένο —άλλο εάν καί ή δική του ερμηνεία είναι ενδεχομένως επίσης άπρό- 
σιτη άρα καί το ίδιο το πλαίσιο θεωρητικώς άπρόβλεπτο. Οί επί μέρους 
καιρικές συνθήκες, π.χ., οί συμπεριφορές τού καιρού, είναι απροσδιόρι
στες καί άπρόβλεπτες, άλλά «κινούνται» μέσα στο πλαίσιο αύτοΰ πού ονο
μάζουμε «κλίμα» καί τού όποιου τά γενικά χαρακτηριστικά γνωρίζουμε. 
Οίκειότερο παράδειγμα: ή μεσογειακή άμπελουργία ώς σύνολο κινείται 
αναγκαστικά μέσα στο πλαίσιο τού μεσογειακού κλίματος. Άλλά ή προ
βηγκιανή άμπελουργία κινείται στο πλαίσιο τού προβηγκιανού ΜΙΚΡΟ- 
κλίματος καί ή σικελική στο πλαίσιο τού σικελικού. Τά δύο επί μέρους 
μικρο-κλίματα παρουσιάζουν διακυμάνσεις διαφορετικών τύπων καί ρυθ
μών, έ'στω καί αν κινούνται άμφότερα μέσα στά όρια τού μεσογειακού 
κλίματος. Καί οί διακυμάνσεις αύτές, παρά τήν ύπαρξη αύτοΰ τού κλιμα
τικού πλαισίου πού είναι γενικώς προβλέψιμο, είναι άπρόβλεπτες όπως 
καί οί διακυμάνσεις τού καιρού είναι άπρόβλεπτες μέσα στο πλαίσιο ενός 
μικροκλίματος. Ή διαφορά είναι ότι οί διακυμάνσεις τών μικροκλιμάτων 
συμβαίνουν σέ χρόνους όχι ωρών ή ήμερών, άλλά ετών.

Στο γλωσσικό ιδίωμα τών χαολόγων, το πλαίσιο πού περιγράψαμε 
ονομάζεται «παράξενος έλκυστής» (strange attractor). 'Ο αναγνώστης 
θά έχει ήδη άντιληφθεϊ ότι ύπάρχει μιά μεθοδολογική συγγένεια άνάμεσα 
στήν έννοια τού παράξενου έλκυστή καί στήν έννοια τού αιτιοκρατικού 
άγωγοΰ, τήν οποία πρότεινα λίγο παραπάνω.14

14. «Ένα αίωρούμενο εκκρεμές, τοποθετημένο πάνω άπό ένα ζεύγος ισχυρών μα-



608 Γ. Β. ΔΕΡΤΙΛΗΣ

Συγγένεια ναί, δχι δμως και χρήση του ’ίδιου δρου στην ιστοριογρα
φία. Θά έ'χουμε κατά νοϋ τον συσχετισμό’ άλλά έφ’ δσον στην ιστοριογρα
φία δεν προχωρούμε σέ μαθηματική ανάλυση μη-γραμμικών συστημά
των, έφ’ δσον έμμένουμε στήν ιστορική διήγηση, θά διατηρήσουμε προς 
χρήση τον δρο «αιτιοκρατικός άγωγός».

'Ένας αιτιοκρατικός άγωγός δεν είναι δεδομένος διά παντός. Μπορού
με νά θεωρήσουμε δτι ισχύει γιά μία έπιλεγμένη περίοδο, κατά την όποια 
το σύστημα συμπεριφέρεται μέ σχετική σταθερότητα, ή δεν διαταράσσε- 
ται πέρα άπό ενα βαθμό πού ανατρέπει άρδην αύτή τή σταθερότητα. 'Ό
ταν δμως συμβεϊ ή άνατροπή, τότε θεωρούμε δτι τό πλαίσιο τής συμπε
ριφοράς του συστήματος έχει καταστραφεϊ. Γιά νά χρησιμοποιήσουμε 
καί τήν ορολογία των χαολόγων, ένας παράξενος έλκυστής μπορεί νά άνα- 
τραπεΐ, εάν τό σύστημα διαταραχθεΐ πέρα άπό έ'να δριο, δπως π.χ. ή κοί
τη ένός χειμάρρου πού έ'χει παραμείνει σχεδόν άμετάβλητη επί δεκαετίες 
μπορεί ξαφνικά νά μετατεθεί μέσα σέ λίγα λεπτά μετά άπό μιά κατακλυ- 
σμιαία καταιγίδα.

Ή έννοια του αιτιοκρατικού άγωγοϋ είναι ενα μεθοδολογικό, ερμη
νευτικό εργαλείο καί ως τέτοιο έχει τά δριά του: επιτρέπει ανάλυση ποιο
τική, δχι δμως ποσοτική’ δείχνει τίς δυναμικές τάσεις τού έξεταζομένου 
συστήματος, τήν κατεύθυνση τής εξέλιξής του, δχι δμως τό μέλλον του’ 
οδηγεί, τέλος, στήν πιθανολογική προβλεψιμότητα, δχι δμως στήν ακρι
βή πρόβλεψη. Στά θέματα αύτά θά έπανέλθω.15

Δ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΙΜΑΙΡΑ TOT LAPLACE

'Ολιστικές καί μερικές ερμηνείες

Στά δύο προηγούμενα κεφάλαια άναφερθήκαμε γενικά σέ «συστήματα», 
χωρίς νά διακρίνουμε τά κοινωνικά συστήματα άπό τά φυσικά. Στή γενική 
συζήτηση πού προηγήθηκε, ή διάκριση θά ήταν πρώιμη. Eìvat καιρός νά 
επιστρέφουμε στά κοινωνικά καί ιστορικά συστήματα γιά νά δούμε πώς

γνητών, θά έπηρεαστεϊ άπό αυτούς μέ τρόπο πού ή ταλάντωσή του νά μπορεί νά περι
γράφει όρθώς [μόνο] μέ μη-γραμμικά μαθηματικά. Οί μαγνήτες είναι οί [παράξενοι] 
έλκυστές» (Shermer, 1995, σ. 63). Τό ϊδιο παράδειγμα, μέ αναφορά στούς αίωρού- 
μενους μαγνήτες, στήν παλαιότερη δημοσίευσή μου «Προβλήματα αιτιολογίας στήν 
ιστορία» (1978).

15. Ekeland, 1984, σ. 93.
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περίπου μπορεί νά συσχετιστεί ή ερμηνεία τους μέ τα θεωρητικά προβλή
ματα πού μόλις έξετάσαμε.

Προκειμένου νά έρμηνευθεϊ, ή ιστορία ένος κοινωνικού συστήματος 
μπορεί νά χωρίζεται σέ περιόδους άφ’ ένος απροσδιοριστίας καί άφ’ ετέ
ρου προβλεψιμότητας. ’Έτσι ή ερμηνεία θά μπορεί νά υπαχθεί σέ έγκα- 
λυπτικούς νόμους, πού θά ισχύουν όσο διαρκεΐ ή περίοδος σταθερότητας. 
Οί νόμοι αύτοί δεν θά άνήκουν σέ ένα καθολικό ντετερμινιστικύ σχήμα, 
σέ ενα σύνολο νόμων πού διέπουν διά παντός το «Σύστημα των συστημά
των». ’Άλλωστε καί το έκάστοτε ερμηνευόμενο σύστημα δέν θά είναι το 
παγκόσμιο σύστημα των άνθρωπίνων κοινωνιών άπύ καταβολής κόσμου, 
αλλά θά έπιλέγεται έκάστοτε άπύ το πλέγμα ύποσυστημάτων πού συνθέ
τουν αύτύ το «σύνολο των συνόλων». Δέν πρόκειται γιά τή χίμαιρα τού 
Laplace, άλλά γιά μιά έρμηνευτική προσέγγιση πού θά μπορούσαμε νά 
ονομάσουμε «συνεχή καί τοπική αιτιοκρατική έρμηνεία». Διευκρινίζω εξ 
άρχής ότι τήν προσέγγιση αύτή δέν προτείνω ως τμήμα μιας θεωρίας περί 
ντετερμινισμού, άλλά ώς βάση μιας έρευνητικής στρατηγικής. Καί θά 
προσπαθήσω τώρα νά τήν περιγράφω όσο γίνεται άπλούστερα έχοντας 
κατά νοΰ άπλώς καί μόνο τήν ερευνητική της σκοπιμότητα καί λειτουργι
κότητα.16

Είπαμε ότι άλλο ή έρμηνεία πού εμείς κατασκευάζουμε καί άποδίδου- 
με στήν «πραγματικότητα», άλλο ή ’ίδια ή πραγματικότητα (αν υπάρχει, 
άς μοΰ έπιτραπεϊ νά έπαναλάβω). Δέν ξέρουμε (καί μάλλον δέν θά μάθου
με ποτέ) εάν στήν πραγματικότητα το σύστημα πού διερευνούμε είναι ή 
όχι αίτιαρχούμενο συνεχώς ή άσυνεχώς, τοπικώς ή όλικώς. 'Η διάγνωσή 
του έδειξε άπλώς ορισμένες σταθερότητες γιά σχετικώς μεγάλα τμήματα 
τής έξεταζομένης περιόδου. Στήν έρμηνεία μας, θεωρούμε τή σταθερότη
τα αύτή ώς ένδειξη ότι ή εξέλιξη τού συστήματος ύπόκειται σέ νόμους σέ 
αυτά είδικώς τά χρονικά διαστήματα, οχι όμως άναγκαστικώς καί στο σύ
νολο τής 'ιστορίας του. 'Η πραγματικότητα ’ίσως νά έχει έτσι όπως τή 
θεωρήσαμε, ’ίσως καί όχι.

"Οπως καί νά έχουν τά πράγματα, έντοπίσαμε μιά περίοδο σταθερό
τητας καί εύταξίας προκειμένου νά τήν ύπαγάγουμε σέ μιάν αίτιαρχική 
έρμηνεία. 'Η έρμηνεία μας στηρίζεται σέ δύο ύποθέσεις: ύποθέτουμε μιά 
συγκεκριμένη περιοδολόγηση, μιάν άρχή καί ένα τέλος τής περιόδου τήν 
οποία χαρακτηρίζουμε ώς περίοδο ευταξίας· καί θεωρούμε ώς «άρχικές

16. Σχετικά μέ τήν έρμηνευτική κατάτμηση σε περιόδους απροσδιοριστίας καί 
προβλεψιμότητας, πρβλ. Reisch (1991), σ. 18 καί ιδίως Shermer (1995), σ. 70-71. 
Γιά τή «χίμαιρα»: Shermer (1995), σ. 83.

39
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συνθήκες» τοϋ συστήματος αυτές πού ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης 
τής ευταξίας. Στην πραγματικότητα, όμως, ’ίσως νά μην ήταν αυτές ά- 
κριβώς οότε οί χρονολογικές τομές ούτε οί άρχικές συνθήκες. Τίς συνθή
κες πού θεωρούμε «άρχικές» άπλώς τίς υποθέσαμε (ή, στην καλύτερη πε
ρίπτωση, τίς παρατηρήσαμε έμπειρικώς) καί τίς έντάξαμε σέ μιάν έπίσης 
ύποθετική περιοδολόγηση. ’Άρα περιέχουν ένα ποσοστό σφάλματος, μικρό 
ή μεγάλο.

Μέ αυτές τίς ερμηνευτικές άβεβαιότητες, το σφάλμα θά έχει ενδεχο
μένως εκθετικές έπιπτώσεις άκόμη καί αν είναι μικρό. Δηλαδή μπορεί νά 
επιφέρει έκτροπη τής έρμηνείας προς εσφαλμένες κατευθύνσεις καί μάλι
στα μέ εκθετική σώρευση επαλλήλων σφαλμάτων. 'Η εκτροπή αύτή θά 
σημαίνει προφανώς ότι οί υποθέσεις μας πάσχουν: ότι είναι εσφαλμένη 
είτε ή χρονολόγηση τής περιόδου σταθερότητας ε’ίτε ή διάγνωση των άρ- 
χικών συνθηκών εϊτε καί τά δύο.

Σέ κάποιο σημείο τής ερμηνευτικής διαδικασίας, μέ τήν έκθετική σώ
ρευση σφαλμάτων, ή εκτροπή τής έρμηνείας θά γίνει άντιληπτή καί θά 
προκαλέσει διορθωτικές παρεμβάσεις. Αυτή άκριβώς είναι ή δουλειά τού 
ιστορικού ή τού κοινωνικού επιστήμονα. Γι’ αύτό είναι άπίθανη μιά τε
ράστια εκτροπή τής έρμηνείας: διότι ό καλός ερευνητής δέν λειτουργεί 
μηχανικά. Θά ήταν πιθανή εάν ή έρμηνεία άφηνόταν νά λειτουργήσει μό
νη της, νά αύτοδιατυπωθεΐ μέ βάση τούς «νόμους» της, χωρίς καμία διορ
θωτική επέμβαση. Κάτι τέτοιο θά έμοιαζε μέ προσομοίωση (simulation) 
ένός μη-γραμμικοΰ συστήματος μέ υπολογιστή, τόν όποιο ό χειριστής του 
άφησε νά λειτουργεί μόνο του επειδή χτύπησε τό τηλέφωνο —καί δέκα 
λεπτά άργότερα είναι άδύνατον φυσικά νά καταλάβει σέ ποιο σημείο ή 
προσομοίωση άρχισε νά έκτρέπεται πρός άπίθανες έως παλαβές έκδοχές.17

Ή εκτροπή θά είναι όμως πολύ μικρότερη εάν è νοΰς τού επιστήμονα 
(πού ευτυχώς δέν λειτουργεί μέ τόν ήλίθιο τρόπο τών πρωτόγονων υπο
λογιστών τής εποχής μας) τήν άντιληφθεΐ εγκαίρως καί έπέμβει διορθω
τικούς στά στοιχεία, στις μεθόδους καί στήν έρμηνεία του. Έάν π.χ. έπα- 
νέλθει στις «άρχικές» συνθήκες πού είχε διατυπώσει γιά νά τίς διορθώσει, 
νά τίς εμπλουτίσει, νά τίς εκλεπτύνει- ή στή χρονολόγηση τής περιόδου 
σταθερότητας γιά νά μεταθέσει τά όριά της σέ ορθότερα χρονικά σημεία. 
Καί είναι πιθανό νά άντιληφθεΐ έγκαίρως ό ερευνητής τήν εκτροπή διότι 
στό νοΰ του υπάρχουν, σχηματίζονται καί άνασχηματίζονται συνεχώς πολ
λαπλά έρμηνευτικά σχήματα, τών οποίων συχνά δέν έχει κάν συνείδηση:

17. Γιά τίς διορθωτικές παρεμβάσεις σε προσομοίωση συμπεριφοράς συστήμα
τος, Reisch (1995), σ. 48-49 καί ύποσημ. 6.
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πολλαπλοί συνδυασμοί αρχικών συνθηκών, εναλλακτικές χρονολογήσεις, 
διάφοροι αιτιοκρατικοί αγωγοί κ.ο.κ. Γι’ αυτό άλλωστε σέ ορισμένα ση
μεία της επιχειρηματολογίας χρησιμοποιώ τον ορο «διαίσθηση», πού α
σφαλώς θά άνασήκωσε τις τρίχες πολλών πουριτανών. Είναι μια διαίσθη
ση πού στηρίζεται στην άμορφη, ρευστή καί συνεχώς μεταλλασσόμενη 
γνώση, σέ αύτη τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου πού επιτρέπει 
άκόμη στούς μεγάλους σκακιστές νά κερδίζουν τούς μεγάλους ύπολογι- 
στές —λειτουργία πού, σημειωτέου, είναι άκόμη άνερμήνευτη άπύ την 
(θετική) επιστήμη τής νευροφυσιολογίας.18

’Εκτός εάν, τυφλωμένος ό ιστορικός μας άπύ μιά κάποια τελεολογική 
καί ίστορικιστική χροιά τής έρμηνείας του, υπακούσει στή σκοπιμότητά 
της καί παραμείνει προσκολλημένος στούς σιδηρούς νόμους τής —δικής 
του— ιστορίας. Αύτό, όμως, είναι μιά άλλη ιστορία (στήν οποία θά έπα- 
νέλθουμε).19

18. Μοϋ φαίνεται δτι πολλοί ιστορικοί, όταν άρχίζουν μιά νέα έρευνα καί προσ
διορίζουν τή συγκεκριμένη περίοδο την όποια προτίθενται νά ερευνήσουν, όδηγοϋνται 
άπό μία ύπονοούμενη παραδοχή (την όποια συχνά δεν συνειδητοποιούν κάν). 'Τποθέ- 
τουν ή πιθανολογούν την ΰπαρξη ένός περιοριστικού πλαισίου, ενός είδους αιτιοκρα
τικού αγωγού, ό όποιος λειτουργεί σέ ένα τμήμα τουλάχιστον τής περιόδου πού έχουν 
έπιλέξει καί γιά ένα τουλάχιστον άπό τά υποσύνολα τοϋ συστήματος πού προτίθενται 
νά διερευνήσουν. Ή, άντιστρόφως, υποθέτουν ότι ή περίοδος πού επιλέγουν είναι μιά 
τομή ανάμεσα σέ δύο περιόδους, άπό τίς όποιες τουλάχιστον ή μία επηρεάζεται άπό 
ένα περιοριστικό πλαίσιο κατά τήν έννοια πού μόλις άναφέραμε. Μόνον έτσι μπορεί 
κανείς νά εξηγήσει τό γιατί οί ιστορικοί διαλέγουν αυτές τίς περιόδους καί όχι άλλες, 
ή γιατί δέν βάζουν κλήρο πριν αποφασίσουν μέ ποιόν χρόνο θά άρχίσουν τήν έρευνα 
καί τή διήγησή τους καί σέ ποιόν χρόνο θά τήν τελειώσουν.

Τέτοιες παραδοχές ύπόκεινται άλλωστε καί στις περιοδολογήσεις μεγάλων ιστο
ρικών θεμάτων, αύτές πού επιβάλλονται βαθμιαίως στή συνείδηση τής έπιστημονι- 
κής κοινότητας μέ τή συναίνεση όλων σχεδόν των ιστορικών —όπως είναι π.χ. ή πε- 
ριοδολόγηση τής ευρωπαϊκής ιστορίας γενικότερα.

19. Ό «τυφλωμένος» ιστορικός μας είναι ό τυπικός ίστορικιστής. Έδώ, όμως, 
ό λόγος είναι γιά τήν ιστορία, οχι γιά τόν ίστορικισμό. Ταυτίζοντας τήν ιστορία μέ 
τόν ίστορικισμό, πολλοί τήν άντιμετωπίζουν μέ μιά λανθάνουσα συγκαταβατικότητα. 
Στό άρθρο π.χ. τοϋ Διον. Άναπολιτάνου στά 'Ιστορικά (1991), διακρίνω μιά τέτοια 
ταύτιση τής ιστορίας μέ τόν ίστορικισμό καί μιά λαθάνουσα συγκαταβατικότητα 
(μάλλον καλόπιστη, ελπίζω καλοπίστως). Ωστόσο, τόν ίστορικισμό τόν έχουν πρό 
πολλοϋ ξεπεράσει οί περισσότεροι άξιόλογοι ιστορικοί, συμπεριλαμβανομένων τών 
σοβαρών μαρξιστών, νεομαρξιστών καί μαρξιζόντων. Βεβαίως, πολλοί άπό αυτούς 
άλλά καί άπό τούς μη-μαρξιστές, αναζητούν νόμους στήν ιστορία. Αύτό όμως είναι 
μιά άπολύτως αποδεκτή επιστημονική επιδίωξη.

"Οταν άλλωστε ένας καλός ιστορικός άναζητεϊ κανόνες καί νόμους στήν ιστορία, 
δέν έννοεϊ άναγκαστικά ότι τούς θεωρεί καθολικούς καί αιώνιους· καί δέν άγνοεϊ ούτε
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’Έχοντας εξετάσει το πώς περίπου μπορεί νά λειτουργήσει μια «ασυ
νεχής καί τοπική αιτιοκρατική ερμηνεία», θά ήθελα τώρα νά άναφερθώ 
στις άμφισβητήσεις της. Έτσι δπως διαγράφονται στή σχετική βιβλιο
γραφία, οί άμφισβητήσεις αυτές μπορούν νά συνοψιστούν σέ δύο έπιχει- 
ρηματολογίες. Κατά τήν πρώτη, μιά προσέγγιση πού κατατέμνει ένα μη- 
γραμμικό σύστημα προκειμένου νά το έρμηνεύσει αντιφάσκει προς τήν έξ 
ορισμού όλιστικότητα των μη-γραμμικών συστημάτων. Στο ϊδιο δηλαδή 
σφάλμα στο όποιο ύπέπιπτε καί το νευτώνειο επιστημονικό υπόδειγμα: 
προκειμένου νά έρμηνευτοϋν, τα συστήματα άνάγονταν στά άπλούστερα 
δυνατά ύποσυστήματά τους, οί μηχανισμοί στά μικρότερα δυνατά τμή
ματά τους. Έπρόκειτο γιά μεθόδους συσταλτικές, άφαιρετικές, άναγωγι- 
κές, ενώ ή μη-γραμμική λογική είναι ολιστική: θεωρεί τό κάθε σύστημα 
ώς ένα όλον πού δεν μπορεί έξ ορισμού νά κατατμηθεϊ.

Κατά τή δεύτερη άμφισβήτηση οί κατατμήσεις, έπιτρέποντας μιά 
κατά βούλησιν επίκληση αίτιαρχικών νόμων άναλόγως της περιόδου πού 
εξετάζεται, οδηγούν σέ έναν άπορριπτέο έκλεκτισμό καί άναγωγισμό (re- 
ductionism) καί τελικώς σέ υπεραπλουστεύσεις καί διαστρεβλώσεις πού 
δέν έχουν τήν άπαιτούμενη θεωρητική καθαρότητα. Επομένως, μιά ιστο
ριογραφία 7ΐού στηρίζεται σέ τέτοιες κατατμήσεις παραμένει άπλή διή
γηση συμβάντων, οί δέ ερμηνείες πού αυθαιρέτους έπικαλεΐται εϊναι έκ- 
λεκτικές, άγαγωγικές, άπλουστευτικές.

’Από τις ειδικές αυτές άμφισβητήσεις προκύπτει, υπό τάς γραμμάς, 
μιά γενικότερη καί οικεία αμφισβήτηση. Οί κοινωνικές επιστήμες καί ή 
ιστοριογραφία εξετάζουν κατά κανόνα συστήματα μη-γραμμικά, άπροσ-

τή συντηρητική δύναμη των άδρανειών ούτε τη δημιουργική δύναμη των ανατροπών 
οΰτε τή δύναμη τής αύτο-οργάνωσης των συστημάτων, άλλοτε συντηρητική καί άλ
λοτε δημιουργική. ’Απεναντίας, τά αισθάνεται αύτά με σχεδόν σωματικό τρόπο, γιατί 
τά βλέπει νά άναβλύζουν άδιάκοπα άπό τις ’ίδιες τις ιστορικές πηγές. Τό ϊδιο νομίζω 
ισχύει καί γιά τον καλό άνθρωπολόγο ό όποιος, στριφογυρίζοντας έπί χρόνια στο πε
δίο τής Ιρευνάς του, άναπτύσσει τουλάχιστον οφθαλμούς ίδεϊν καί ώτα άκούειν το 
ϊδιο καί μέ τόν πολιτειολόγο ή μέ όποιονδήποτε καλό κοινωνικό επιστήμονα. Γι’ αυτό 
άλλωστε ό καλός οΐκονομέτρης δέν είναι αυτός πού, κατασκευάζοντας τό μοντέλο του, 
σπρώχνει διακριτικά κάτω άπό τό χαλί τά στατιστικά του «σφάλματα», άλλ’ άντι- 
θέτως αυτός πού τά εκθέτει μέ τή μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια άφοϋ πρώτα τά ελα
χιστοποιήσει καί, κυρίως, άφοΰ βεβαιωθεί γιά κάτι πολύ σημαντικότερο. "Οτι τά θε
τικά στοιχεία τοϋ μοντέλου, ή λευκή περιοχή τών βεβαιοτήτων καί τών υψηλών πιθα
νοτήτων, είναι έρμηνευτικώς επαρκή καί δέν στηρίζονται απλώς καί μόνο στή δια
κριτική καί υποκριτική άναγνώριση καί όριοθέτηση τής φαιάς περιοχής τών «σφαλ
μάτων» πού, άφοϋ όριοθετηθεϊ, επιτρέπει τήν κατασκευή ένός μοντέλου έπιστημο- 
φανοϋς άλλ’ απλοϊκού, άφελώς άναγωγικοϋ καί άσχετου μέ τήν πραγματικότητα.
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διόριστα. !,Αρα ή μοίροο τους είναι να περιοριστούν στη μεταφορά και στην 
άφήγηση, αδυνατώντας νά προχωρήσουν σέ πραγματικά «έπιστημονικές» 
έρμηνεϊες.

Μέ άλλα λόγια καί παραδείγματος χάριν, οί κοινωνιολόγοι καλά θά 
έκαναν νά περιοριστούν στην περιγραφή’ καί οί ιστορικοί στο έπος, στο 
χρονικό ή στη μυθιστορία. Τί μπορούν ν’ άντιτάξουν σέ αυτές τις απόψεις 
οί κοινωνιολόγοι ή οί ιστορικοί πού δέν επιθυμούν ιδιαιτέρως ούτε νά επι
στρέφουν στην παλαιολιθική εποχή τής κοινωνιολογίας ή τής ιστοριογρα
φίας ούτε νά προχωρήσουν στή μετα-μοντέρνα εποχή τού μυθιστορή
ματος ;20

Οί άναπόψενκτοί άναγωγισμοί

'Η όλιστικότητα των μη-γραμμικών συστημάτων δέν αφορά στον χρόνο 
τους, τού οποίου ή κατάτμηση για λόγους έρευνητικούς ουδόλως αποκλεί
εται από τή μη-γραμμικότητά τους’ άφορά στις επί μέρους μεταβλητές 
τους’ αυτές πράγματι μπορούμε νά εξετάσουμε μόνον άδιαιρέτως καί όχι 
χωριστά. ’Αλλά ή προσέγγιση πού υποστηρίζω δέν απαιτεί ενα διαχωρι
σμό των μεταβλητών’ άπαιτεΐ άπλώς καί μόνο τήν κατάτμηση τού χρό
νου εξέλιξης ενός συστήματος. ’Άρα ή πρώτη άμφισβήτηση δέν εύσταθεΐ.

'Υπάρχει όμως δυνάμει καί μιά άλλη πλευρά τής άμφισβήτησης, ό 
«χώρος» τών συστημάτων. Σέ κάποια ιστορική στιγμή, π.χ., μπορεί νά 
έπέλθει στο σύστημα πού έξετάζουμε, άπο μιά «συνάντησή» του μέ ενα 
άλλο σύστημα, μιά διαταραχή εξωγενής. Έάν συνεχίσουμε τήν ερμηνεία 
μας σαν νά μή συμβαίνει τίποτε, τότε όμολογουμένως παρεμβαίνουμε στή 
διάταξη τών μεταβλητών καί αναιρούμε τήν όλιστικότητα τού συστήμα
τος. Μέ άλλα λόγια, δέν έχουμε τό δικαίωμα νά «ενώσουμε» τά δύο πε- 
πλεγμένα συστήματα καί νά συνεχίσουμε τήν προηγούμενη άνάλυση συμ- 
περιλαμβάνοντας καί τις νέες μεταβλητές. Αυτό όμως δέν είναι άπαραί- 
τητο. Διότι στή θεωρία τών μη-γραμμικών συστημάτων τίποτε δέν μάς 
άπαγορεύει νά άρχίσουμε, άπό αυτό τό σημείο καί δστερα, μιά νέα μη- 
γραμμική διερεύνηση τού συστήματος μας, παίρνοντας ώς νέες άρχικές 
συνθήκες τό διευρυμένο σύνολο μεταβλητών πού συμπεριλαμβάνει καί τις 
όποιεσδήποτε νέες παραμέτρους.21

20. Πρβλ., π.χ., Μπαχτίν, 1995, σ. 31-33, 36, 41 για τή διάκριση ανάμεσα στο 
έπος, ώς δοξαστική άπεικόνιση τοϋ παρελθόντος, καί τό μυθιστόρημα, ώς «ζώνη 
μεγίστης επαφής μέ τό παρόν».

21. Ό R. Thom, θέλοντας νά άποδείξει δτι ή κατάτμηση τοϋ διερευνωμένου
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Μήπως δμως οδηγούμαστε έτσι σέ σφάλματα ερμηνείας λόγω αδυνα
μίας μας να ορίσουμε σωστά εϊτε τη χρονολόγηση είτε τίς νέες αρχικές 
συνθήκες; Στο προηγούμενο κεφάλαιο άπαντήσαμε ήδη σέ αύτή την άμ- 
φιβολία' είπαμε, συνοπτικά, δτι ό πλήρης πραγματολογικός ορισμός της 
χρονολόγησης καί κυρίως των άρχικών συνθηκών είναι πάντοτε άνακρι- 
βής, δτι ή μόνη δυνατότητα πού ύπάρχει είναι ή προσεγγιστική διόρθωση 
των σφαλμάτων καί δτι ή διόρθωση αύτη είναι μιά ερευνητική τακτική 
νόμιμη καί επαρκής μέσα στά άνθρώπινα μέτρα. Παρ’ δλα αύτά, δύο αμ
φιβολίες άκόμη θά μπορούσαν νά προστεθούν στο σημείο αύτό. Μήπως 
αύτές οί πραγματολογικές άδυναμίες άφορούν είδικώς στις κοινωνικές καί 
οχι σέ δλες τίς επιστήμες; Κατά συνέπεια, μήπως αύτό σημαίνει δτι στά 
κοινωνικά συστήματα δέν μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε μη-γραμμική 
λογική ;* 22

'Η πραγματολογική άδυναμία ισχύει γιά όποιοδήποτε είδος συστή
ματος ερευνούμε —φυσικό, βιολογικό, κοινωνικό. Σέ δλες τίς επιστήμες, 
ό πραγματολογικός ορισμός των άρχικών συνθηκών ενός συστήματος εί
ναι κατά κανόνα δυσχερέστατος καί πάντοτε ανακριβής. Έάν θεωρούμε 
τά προβλήματα αύτά άπαγορευτικά γιά τίς κοινωνικές επιστήμες, θά πρέ
πει νά τά θεωρήσουμε έξ ίσου άπαγορευτικά καί γιά τίς θετικές. Αύτό δ
μως θά άπέκλειε όποιαδήποτε μη-γραμμική ανάλυση έκτος τού χώρου 
τών καθαρών μαθηματικών. Αύτό θά ήταν καταφανώς παράλογο. Στις 
θετικές επιστήμες ή δυσχέρεια καί ή άνακρίβεια ορισμού τών άρχικών 
συνθηκών άπλώς λαμβάνονται ύπ’ δψη ώς ερευνητικά προβλήματα, τά δέ 
αναπόφευκτα ερμηνευτικά σφάλματα προλαμβάνονται ή διορθώνονται έ
στω έν μέρει μέ τή χρήση τών έρευνητικών καί αναλυτικών μεθόδων πού 
προσιδιάζουν στις επιστήμες αύτές —πειράματα, προσομοιώσεις, στατι
στικές μετρήσεις σφαλμάτων κτλ. ’Αντίστοιχες μεθόδους διόρθωσης τών 
σφαλμάτων ερμηνείας μπορούν νομίζω νά άναπτύξουν καί οί κοινωνικές 
έπιστήμες, δπως προσπάθησα νά αποδείξω στό προηγούμενο κεφάλαιο.23

συστήματος είναι θεωρητικώς άποδεκτή, επιχειρεί μιά μαθηματική διατύπωση πού 
διακρίνει την αιτιοκρατική ερμηνεία άπό τήν αίτιοκρατούμενη (ή άναιτιοκρατούμενη) 
πραγματικότητα. ’Έτσι καταλήγει δτι ή κατάτμηση τοϋ διερευνώμενου συστήματος 
«δέν είναι μόνο τοπική, άλλά καί χρονική καί αίτιακή» (Thom, DD, 1990, σ. 270).

22. ’Εντελώς αρνητική στάση γιά τή χρήση τής μη-γραμμικής λογικής στήν 
ιστορία έχουν οί Roth and Ryckman (1995 passim καί ιδίως σ. 44-45). Στήν άπάν- 
τησή του, ό Reisch παρατηρεί δτι αύτή ή στάση οδηγεί σέ άκρατο σκεπτικισμό 
(1995, σ. 58), μέ επιχειρηματολογία παράλληλη μέ αύτήν πού άκολουθώ στύ κυρίως 
κείμενό μου.

23. Εϊπαμε δτι ή ακριβής προβλεψιμότητα είναι άδύνατη γιά όποιοδήποτε υπο
σύστημα καί δχι μόνο γιά τό Σύστημα τών συστημάτων τοϋ Laplace· καί δτι αύτή
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"Ως αύτό το σημείο ή επιχειρηματολογία απάντησε, νομίζω μέ επάρ
κεια, στην πρώτη άμφισβήτηση τής άσυνεχοϋς καί τοπικής αιτιοκρατι
κής ερμηνείας: δτι δηλαδή ή ερμηνευτική αύτή προσέγγιση άντιφάσκει 
προς τήν όλιστικότητα των μη-γραμμικών συστημάτων. Παραμένει προς 
συζήτηση ή δεύτερη άμφισβήτηση: το υποτιθέμενο πρόβλημα του άναγω- 
γισμοϋ. Οί δύο άμφισβητήσεις, όπως θά έ'χει ήδη άντιληφθεΐ ό άναγνώ- 
στης, είναι άλληλένδετες. Γι’ αύτό άλλωστε, άπό τά επιχειρήματα πού θά 
επικαλεστώ γιά ν’ άντιμετωπίσω αύτό το πρόβλημα, άρκετά άφοροΰν καί 
στο προηγούμενο.24

ή άδυναμία οδηγεί άναγκαστικώς στη μέθοδο της κατάτμησης όποιανδήποτε ερμη
νεία, έστω καί άν πρόκειται γιά πρόβλημα θετικής επιστήμης. Οί λόγοι πού άπο- 
κλείουν τήν απόλυτη ακρίβεια στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς όποιουδήποτε συ
στήματος είναι πολλοί. Θά προσπαθήσω νά δείξω έναν άπό αύτούς.

Είπαμε ήδη δτι ένα σύστημα (Σχ) είναι πάντοτε υποσύστημα ενός ή περισσο
τέρων συστημάτων {Σ1; Σ2, ..., Σν}. Αυτά με τή σειρά τους είναι επίσης υποσυστή
ματα άλλων. TÒ ίδιο αύτό υποσύστημα (Σχ) εμπεριέχει ένα ή περισσότερα υποσυ
στήματα {E'j, Σ'2, ..., Σ'ν}. Ή διάταξη όλων αυτών των υποσυστημάτων (Σ και Σ') 
μεταξύ τους φαίνεται, αλλά δεν είναι πάντοτε ίεραρχική. "Ενα σύστημα (Σχ) μπορεί 
νά είναι υποσύστημα ένός άλλου (π.χ. τοϋ Σ2) καί ταυτοχρόνως νά τό εμπεριέχει ώς 
δικό του υποσύστημα. Είναι ένα είδος «τοπολογικοϋ παραδόξου». Το παράδοξο δη- 
μιουργεΐται μέ τή χρονική, «Ιστορική» έξέλιξη των δύο συστημάτων. ’Έστω π.χ. 
δτι, στήν πρώτη συνάντησή τους μέσα στον χρόνο, τό Σχ καθίσταται υποσύστημα τοϋ 
Σ2. Στή δεύτερη συνάντησή τους, τό Σ2 μπορεί νά καταστεί μέ τή σειρά του υποσύ
στημα τοϋ Σχ. Αύτό άλλωστε είναι φυσικό έφ’ δσον δέν υπάρχει ταυτοχρονία, άφοΰ 
δηλαδή οί δύο στιγμές συνάντησης οπωσδήποτε δέν συμπίπτουν (άν συνέπιπταν, θά 
έπρόκειτο γιά δύο διαφορετικούς χρόνους, άρα γιά δύο διαφορετικά σύμπαντα, δύο 
διαφορετικές ιστορίες κ.ο.κ.). Γιά νά άποκλειστει τό «παράδοξο» θά έπρεπε νά άπο- 
κλειστεΐ, έστω καί γιά ένα μόνο σύστημα, ή πιθανότητα νά «συναντηθεί» μέ ένα 
άλλο περισσότερες άπό μία φορές μέσα στον χρόνο καί στον χώρο της πρόβλεψης. 
Αύτό θά ήταν δυνατό μόνον εάν θεωρήσουμε έκ τών προτέρων πεπερασμένους τον 
χρόνο καί τύν χώρο τής πρόβλεψης, προϋπόθεση πού μάς οδηγεί άναγκαστικώς 
στήν κατάτμηση.

24. «'Ολική» καί «μερική» αιτιοκρατία (Ekeland, 1984, 80. Παρομοίως, σ. 
85). Οί Kr. Pomian καί St. Amsterdamski χρησιμοποιούν τον δρο «τοπικός ντε
τερμινισμός» (DD, 1990, σ. 42, 230, 235). Κατά τον Pomian, ή κατάτμηση επιτρέ
πει τήν άναζήτηση ένός «τοπικού ντετερμινισμού» πού άφορά στο συγκεκριμένο υπο
σύστημα καί «δέν συνεπάγεται άναγκαστικώς τήν προσχώρηση σέ μιά ντετερμινι- 
στική θεώρηση τοϋ σύμπαντος». Κατά τον ίδιο συγγραφέα, στήν εποχή μας ό τοπι
κός ντετερμινισμός «έχει αποκτήσει έπαρκή νομιμότητα ώστε νά μήν άμφισβητεϊται 
σοβαρά», χάρη στήν «παρατήρηση καί τον πειραματισμό» γενικότερα καί, ειδικότε
ρα, χάρη στις «τεχνικές της στατιστικής [πού] κατέστησαν δυνατή τήν αύστηρή έπε- 
ξεργασία τών διακυμάνσεων, τών διαταραχών, τών σφαλμάτων» (Pomian, 1990, σ. 
46). Στό θέμα αύτό ό Pomian παραπέμπει στον Bergson (Pomian, 1990, σ. 54).
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Καμία επιστήμη, κατά τή γνώμη μου, δεν μπορεί να ύπερβεΐ τη με
θοδολογική άνάγκη του άναγωγισμοϋ. Σέ όποιαδήποτε επιστήμη, άρα καί 
στις κοινωνικές επιστήμες καί στην ιστορία, το πρόβλημα δεν είναι να 
άποφευχθεΐ έντελώς κάθε άναγωγισμός, άλλά νά έκλεπτύνονται ολο καί 
περισσότερο οί άναπόφευκτες άναγωγές ώστε νά μειώνονται οί πιθανό
τητες καί τά περιθώρια τοϋ σφάλματος.

'Η άσυνεχής καί τοπική αιτιοκρατική έρμηνεία προϋποθέτει, ούσια- 
στικά, δύο άναγωγές: μία πού κατατέμνει το φάσμα τοϋ χρόνου σέ μικρό
τερα τμήματα μέ κύριο κριτήριο τίς σταθερότητες- καί μία, λογικώς προ
γενέστερη, πού κατατέμνει ένα σύστημα σέ επί μέρους τμήματα ή υπο
συστήματα καί επιλέγει προς έρμηνεία, άναλόγως τοϋ προβλήμ.ατος, ένα 
υποσύστημα πού κεΐται στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο αύτής τής ιε
ραρχίας υποσυστημάτων. Αύτοΰ του είδους ή κατάτμηση έπιχειρεΐται 
σχεδόν κατά κανόνα στή φυσική δπου, διεκπεραιώνοντας π.χ. ένα πείρα
μα, μπορούμε νά «άποκόψουμε υποσυστήματα στά όποια νά έφαρμόσουμε 
μεμονωμένως τούς νόμους τής φυσικής [... υποσυστήματα πού] απομονώ
νουμε μέ τή σκέψη, ή μέ τον εξοπλισμό ένός έργαστηρίου, προϋποθέτον
τας άξιωματικώς ότι ή επιρροή τοϋ υπολοίπου Σύμπαντος στό διερευνώ- 
μενο υποσύστημα είναι άμελητέα», πράγμα πού ίσοδυναμεϊ μέ μιάν άπό- 
φαση νά «άποστερηθοΰμε, επίτηδες, άπό ένα τμήμα των [πιθανών] πλη
ροφοριών» γιά το περιβάλλον τοϋ συστήματος μας.25

Ή μπερξονική φιλοσοφία άπορρίπτει όλοσχερώς τήν ολική αιτιοκρατία. Στό δεύτερο 
άρθρο του στον ϊδιο τόμο (σ. 268) ό R. Thom προσχωρεί στην άποψη τοϋ Amster
damski γιά τον τοπικό ντετερμινισμό, τοϋ όποιου επιχειρεί μάλιστα μιά μαθηματική 
διατύπωση πού μοϋ φαίνεται πειστική. ΈπΙ πλέον ό Thom, μολονότι σιωπά επί τοϋ 
θέματος στο πρώτο του άρθρο (τό όποιο άλλωσε ήταν τό έναυσμα τοϋ μακροΰ διαλό
γου στό περιοδικό Débats), στο δεύτερο κείμενό του χαρακτηρίζει τον ολικό ντε
τερμινισμό «θεολογικο-μεταφυσικό» (σ. 269).

Πρβλ. την άποψη τοϋ R. C. Lewontin, όπως τήν παραθέτει ό K. Β. Κριμπάς: 
«Δεν υπάρχει στον κόσμο τμήμα μεμονωμένο. "Ολα τά τμήματα τοϋ φυσικοΰ κόσμου 
υπάρχουν έν άλληλεπιδράσει καί μόνο χάρη σέ αύτές τίς άλληλεπιδράσεις μπορούμε 
νά γνωρίσουμε τήν ύπαρξή τους. "Ωστε οί ιδιότητες των τμημάτων είναι πάντα ιδιό
τητες τίς όποιες φανερώνουν εντός ορισμένου συνόλου συνθηκών, καταστάσεων (con
text)». Δεν συμφωνώ πάντως μέ τήν άποψη τοϋ Lewontin δτι τμήματα καί σύνολα 
έχουν μεταξύ τους σχέση «διαλεκτική» —εάν χρησιμοποιεί τόν δρο, δπως νομίζω, 
μέ τήν έγελιανή του έννοια.

25. Κατά τόν Κ. Κριμπά «ό άναγωγισμός δεν χρειάζεται νά είναι όντολογικός, 
άποτελεΐ ερευνητική /διερευνητική στρατηγική καί ώς τέτοια είναι θεμιτή» (K. Β. 
Κριμπάς, «Ή έννοια της ζωής, ό άναγωγισμός, ή αύτοποίηση καί ή άναπαραγωγή», 
χειρόγραφο, 1995).

Οί κατατμήσεις πού προτείνω δέν σημαίνουν δτι άποδίδω όποιανδήποτε όντο
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Πρόκειται γιά τυπική περίπτωση ΐεραρχικοϋ άναγωγισμοϋ. Άς πά
ρουμε ένα παρόμοιο παράδειγμα, αύτή τή φορά άπό τή βιολογία. Μιά πο
λύπλοκη βιολογική οντότητα, σέ όποιοδήποτε έπίπεδο τής οργανωτικής 
της ιεραρχίας, μπορεί νά ερμηνεύεται «μέ βάση οντότητες πού βρίσκονται 
μόνο ενα έπίπεδο χαμηλότερα στήν ιεραρχία, οντότητες πού κι αύτές είναι 
κατά πάσα πιθανότητα αρκετά πολύπλοκες ώστε νά χρειάζονται περαι
τέρω αναγωγή στά δικά τους συστατικά μέρη καί οΰτω καθ’ εξής». Το 
ϊδιο παράδειγμα άπο τήν πλευρά του χρόνου τής νεο-δαρβινικής θεωρίας: 
«όπως ακριβώς ένας 'άναγωγισμύς μεγάλου βήματος’ δεν μπορεί νά λει
τουργήσει ώς εξήγηση ένος μηχανισμού καί πρέπει νά άντικατασταθεΐ 
άπο μιά σειρά μικρών βαθμιαίων καθόδων στά επίπεδα τής ιεραρχίας, 
έτσι δεν μπορούμε νά εξηγήσουμε ενα πολύπλοκο (οργανικό) 'άντικείμενο’ 
θεωρώντας ότι δημιουργήθηκε μέ ένα καί μοναδικό βήμα. Πρέπει καί πάλι 
νά καταφύγουμε σέ μιά σειρά μικρών βημάτων, πού αύτή τή φορά είναι 
διαδοχικά διατεταγμένα μέσα στο χρόνο».26

Θά ήταν αστείο νά άπαγορεύουμε στις κοινωνικές επιστήμες καί στήν 
ιστορία αύτύ πού θεωρούμε άπολύτως νόμιμο στή φυσική καί στή βιολο
γία. ’Άλλωστε ή δογματική άπόρριψη κάθε άναγωγικής διαδικασίας μέ
σα στον χρόνο καί στον χώρο, όπως καί ή άπαίτηση μιας άπόλυτης θεω
ρητικής καθαρότητας, οδηγούν άναγκαστικά τή συζήτηση άφ’ ένος στήν 
καθολική καί αιώνια αιτιοκρατία, άφ’ έτέρου στο «σύστημα των συστημά
των» ή στο «σύνολο τών συνόλων»· καί άπο εκεί, τελικώς, σέ μιά έπιλογή 
φιλοσοφικού ή μεταφυσικού χαρακτήρα. 'Η ειρωνεία είναι ότι σέ αύτή 
τήν κατάληξη οδηγείται άκριβώς ό δογματισμός τής θεωρητικής καθα
ρότητας- καί μάλιστα οδηγείται άφ’ ένος μέ regressus ad infinitum (δια
δικασία άναπόφευκτη, σέ ένα τέτοιο πρόβλημα)- καί άφ’ έτέρου μέ ένα 
είδος επιστημολογικού άναγωγισμοϋ, τον όποιο το δόγμα τής καθαρό
τητας έτσι καί άλλιώς άπορρίπτει (ενα έπιπλέον ειρωνικό στοιχείο).27

λογική προτεραιότητα είτε στά «όλικότερα» είτε στά «μερικότερα» τμήματα τών 
συστημάτων ή τής χρονικής διάρκειας πού έρευνάται. Τό ειδικό βάρος τοϋ «μερικότε- 
ρου» στην ερμηνεία μπορεί κάλλιστα νά είναι μεγαλύτερο άπο τό ειδικό βάρος τοϋ 
«όλικότερου»: ή αξιολόγηση έξαρταται άπό τήν ερμηνευτική στρατηγική καί άπό τό 
προς ερμηνεία πρόβλημα.

26. Τα παραθέματα γιά τον ΐεραρχικό άναγωγισμό άπό τον Dawkins, σ. 46-47.
27. Ή άπαίτηση καθαρότητας πού προβάλλουν οί υπερασπιστές τής χαοτικής 

ορθοδοξίας, θυμίζοντας τόν φανατισμό τοϋ νεοφώτιστου, θυμίζει καί τό μάθημα σε
μνότητας πού δίδαξε στούς μαθηματικούς 6 Raymond Poincaré, δεκαετίες πριν άπό 
τήν εμφάνιση τών θεωριών τοϋ χάους. 'Ο Poincaré, λοιπόν, φαίνεται δτι άπέδειξε 
μαθηματικώς δύο ενδιαφέροντες ισχυρισμούς:
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fΙστορική διήγηση καί μεταφορική ερμηνεία

Στήν προηγούμενη παράγραφο εξετάσαμε τις άμφισβητήσεις πού, εΐτε 
λόγω πουριτανισμού είτε λόγω άφέλειας, υποβαθμίζουν γενικευτικώς τίς 
κοινωνικές επιστήμες καί την ιστοριογραφία σέ έπιστημες δεύτερης κα
τηγορίας, οί όποιες πρέπει τάχα νά περιορίζονται στήν περιγραφή καί 
στήν άφήγηση έπειδή άδυνατοΰν νά προχωρήσουν σέ πραγματικά «επι
στημονικές» ερμηνείες. Παλιές όσο καί οί κοινωνικές έπιστημες, οί αμ
φισβητήσεις αυτές ένισχύθηκαν, ήδη άπό τήν εποχή τοϋ Poincaré, μέ το 
επιχείρημα ότι τά κοινωνικά συστήματα είναι μη-γραμμικά' άναζωογο- 
νήθηκαν μετά τή δεκαετία 1970, όταν ή θεωρία των μη-γραμμικών εξι
σώσεων άρχισε νά μελετάται ευρύτερα- καί κορυφώθηκαν μετά τήν εμφά
νιση των θεωριών τοϋ χάους.

Συχνά οί άμφισβητήσεις αύτές δέν είναι ρητές: δηλώνονται υπό τάς 
γραμμάς. ’Άλλοτε πάλι καλύπτονται κάτω άπό μιά δήθεν υπεράσπιση των 
κοινωνικών έπιστημών: υποτίθεται ότι ναί μέν ή μέθοδός τους είναι έξ ο
ρισμού διαφορετική άπό τή μέθοδο τών θετικών έπιστημών, άλλ’ αύτο δέν 
μειώνει τήν έπιστημονικότητά τους. Το έπιχείρημα είναι προφανώς ταυ- 
τολογικο καί άσήμαντο. 'Υπάρχει όμως καί μιά πιο έκλεπτυσμένη άπο
ψη, στήν οποία άξίζει νά έπιμείνουμε λίγο περισσότερο.

α' 'Οποιαδήποτε μέτρηση διαταραχών, για νά είναι πλήρης καί ακριβής, πρέπει 
νά ισχύει μόνο γιά εξαιρετικά περιορισμένο χρόνο. Αυτό σημαίνει άραγε δτι ή όποια- 
δήποτε μέτρηση είναι έπιστημονικώς άχρηστη καί δλοι οί επιστήμονες της ύφηλίου 
πρέπει νά άλλάξουν όμαδικώς επάγγελμα; ’Ή, άντιθέτως, δτι είναι άχρηστη ή θεω
ρία τοϋ χάους; Πρόκειται γιά ψευδοδίλημμα, δπως δείχνει ό δεύτερος ισχυρισμός τοϋ 
Poincaré.

β' ’Εφόσον ένα όποιοδήποτε ύπό εξέταση σύστημα θεωρηθεί δτι λειτουργεί επί 
απεριόριστο χρόνο, όποιαδήποτε σημερινή διαταραχή είναι μαθηματικώς πιθανόν νά 
άπαλειφθεΐ κάποτε στό μέλλον, έτσι ώστε τό σύστημα νά επιστρέφει στήν προτέρα 
του κατάσταση —πού σημαίνει δτι σέ χρόνο μερικών έκατομμυρίων ετών τό μπαλόνι 
πού ξεφούσκωσε τυχαίως σήμερα τό παιδί μου έχει τόσες πιθανότητες νά μείνει 
ξεφούσκωτο δσες καί νά ξαναφουσκώσει αύτομάτως, μόνο του.

"Αρα, κατά τον Poincaré, τά μαθηματικά προσφέρουν μεταξύ άλλων καί τίς 
έξης δύο ειρωνικές δυνατότητες: (α) μοντέλα ακριβέστατα, τά όποια δέν μπορούν δ- 
μως νά προβλέψουν μέ άκρίβεια, (β) μοντέλα, άκριβέστατα πάντοτε, τά όποια προβλέ
πουν μέ άψογη μαθηματική βεβαιότητα τό κατά τόν κοινό νοϋ αδύνατον (Ekeland, 
1984, 48 κ.έ.).

Παρεμπίπτον συμπέρασμα: ή άπαίτηση καθαρότητας, οδηγώντας μας στόν άπε- 
ριόριστο χρόνο τοϋ Poincaré, δηλαδή στό άπειρο, μάς οδηγεί σέ μιάν επιλογή φιλο
σοφική ή μεταφυσική —δπως έχει κατά κόρον τονιστεί καί σέ αυτό τό κείμενο καί 
άπό πολλούς άλλους πρίν άπό τόν συγγραφέα του.
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Κατά την άποψη αύτή, άφοΰ ή ιστορία καί οί κοινωνικές έπιστήμες 
έξετάζουν κατά κανόνα συστήματα μη-γραμμικά, θά περιοριστούν έξ 
άνάγκης σέ ενα είδος διήγησης. ’Αλλά ή διήγηση είναι δυνάμει έπιστη- 
μονική καί έπαρκής ερμηνεία. Γιά νά είναι δέ επαρκής καί επιστημονική 
ώς ερμηνεία, ή διήγηση πρέπει νά πληροί δύο προϋποθέσεις: νά μην είναι 
ούτε χρονικό, άπλή παράθεση συμβάντων, ούτε άφελής παράθεση συγκρί
σεων καί μεταφορών άλλα νά ολοκληρώνεται, νά τελειώνεται άφ’ ένός 
ώς ελλογη καί σημαντική ιστορία, άφ’ ετέρου ώς μεταφορά ευρηματική 
καί βαρυσήμαντη.28

Ή άποψη αύτή, επομένως, έπιχειρεΐ νά «προβιβάσει» τήν ιστορία σέ 
επιστήμη διαφοροποιώντας την μέ επάρκεια άφ’ ένός άπό το χρονικό, άπό 
τήν άπλή παράθεση γεγονότων, καί άφ’ ετέρου άπό τήν άφελή μεταφορά, 
δηλαδή άπό μιά διήγηση πού δεν «πείθει» μέ το ερμηνευτικό της περιε
χόμενο. ’Αλλά νομίζω πώς δέν άπαντα έπαρκώς στο ερώτημα εάν αύτή 
καθ’ έαυτήν ή μεταφορική διήγηση, όσο καλής ποιότητας καί αν είναι, 
μπορεί νά θεωρηθεί έπαρκής επιστημονική ερμηνεία. Διότι αύτή είναι ή 
λανθάνουσα «κατηγορία» εναντίον τής μεταφορικής διήγησης: ότι πρό
κειται, ούσιαστικώς, γιά ερμηνεία άλλου τύπου, άλλης τάξεως, δευτέρας 
κατηγορίας' καί ότι αύτός ό μειονεκτικός τάχα τύπος έρμηνείας προσι
διάζει στις κοινωνικές έπιστήμες, ότι είναι ό μόνος τρόπος έρμηνείας πού 
τούς είναι προσιτός' ένώ άντιθέτως οί θετικές έπιστήμες έ'χουν πρόσβαση 
σέ έρμηνεΐες άνωτέρας τάξεως, αύξημένου βαθμού αύστηρότητας, ερμη
νείες άπαλλαγμένες έντελώς άπό το μίασμα τής μεταφοράς.

Είναι προφανές ότι μιά τέτοια κατηγορία, πού ισχυρίζεται ότι ή με
ταφορική διήγηση είναι ερμηνεία διαφορετικού είδους άπό τις έρμηνεΐες 
των θετικών έπιστημών, δέν άντικρούεται μέ το άντεπιχείρημα ότι μιά 
μεταφορά έπαρκεΐ ώς έρμηνεία άπλώς καί μόνο έάν είναι «καλής ποιότη
τας». ’Άλλα είναι, κατά τή γνώμη μου, τά άντεπιχειρήματα μέ τά όποια

28. Τήν άποψη αύτή υποστήριξε άποτελεσματικά ό D. McCloskey (1991, σ. 
21-22, 35, 36) σέ πρόσφατο διάλογο γιά τις επιδράσεις των θεωριών τοϋ χάους στην 
ιστοριογραφία. Μολονότι στο σχετικό άρθρο δέν υπάρχει αξιολογική «ύποβάθμιση» 
των κοινωνικών έπιστημών, ό συγγραφέας άφήνει νά διαφανεΐ μιά τέτοια προδιάθεση 
όταν σχολιάζει ειρωνικά τούς οίκονομέτρες ή όταν γράφει γιά τούς ιστορικούς, ειρω
νικότερα: «Perhaps chaos is merely the historian’s way of thinking getting into 
science». Τά σχόλια αύτά μπορεί νά οδηγήσουν τόν αναγνώστη στο συμπέρασμα 8τι 
ό συγγραφέας απευθύνει τήν ειρωνεία του καί προς τή μεταφορική έρμηνεία, θεωρών
τας την ώς έρμηνεία δεύτερης κατηγορίας, έστω καί αν είναι ευρηματική καί βαρυσή
μαντη. Μοϋ φαίνεται πώς ενα τέτοιο συμπέρασμα θά ήταν μάλλον αντίθετο προς τις 
προθέσεις τοϋ McCloskey.
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θά μπορούσε κανείς νά υποστηρίξει δτι ή χρήση τής μεταφορικής ερμη
νείας στις κοινωνικές έπιστήμες είναι δυνάμει επαρκής καί έπιστημονι- 
κώς νόμιμη. Το ενα, επιστημολογικού χαρακτήρα, είναι ή σύγκριση μέ τις 
θετικές έπιστήμες. Το άλλο είναι ή αναπόφευκτη καθολικότητα τής με
ταφοράς ώς τρόπου σκέψης: είναι ένας τρόπος πού επιβάλλεται άπο τις 
πεπερασμένες δυνατότητες τής άνθρώπινης διάνοιας καί πού είναι, επο
μένως, άναπόφευκτος.29

Πράγματι, ή μεταφορά ώς μεθοδολογικό εργαλείο καί ώς έρευνητική 
τακτική δέν είναι μέ κανένα τρόπο αποκλειστικότητα των κοινωνικών 
επιστημών. Μεταφορικές έρμηνεΐες υπάρχουν σέ δλους τούς επιστημονι
κούς κλάδους, χωρίς αυτό νά υποβαθμίζει την έπιστημονικότητά τους. 'Η 
χρήση π.χ. τής δροσόφιλας σέ ενα πείραμα μοριακής βιολογίας στηρίζε
ται σέ ένα σύνολο μεταφορών πού «θεωρεί» το είδος αυτό συγκρίσιμο μέ 
τά θηλαστικά καί μέ το άνθρώπινο είδος. Ούδείς αμφισβητεί δτι οί μετα
φορές αυτές είναι έπιστημονικώς νόμιμες. 'Η αμφισβήτηση μιάς όποιασ- 
δήποτε μεταφοράς αύτοϋ τού τύπου στις θετικές έπιστήμες δέν άφορά 
στή νομιμότητα άλλα στην ποιότητα καί στην εύρηματικότητά της, κα
θώς καί στα κενά πού ένδεχομένως θά άφήσει στο πείραμα καί γενικότερα 
στο έρμηνευτικύ σχήμα πού προτείνει —το ’ίδιο δηλαδή πού ισχύει καί στις 
κοινωνικές έπιστήμες, έστω καί αν τά κενά άναπληρώνονται, διορθώνονται 
μέ άλλους τρόπους. 'Όσο γιά τις ειδικότερες δυσκολίες πού άντιμετωπίζει 
ό ιστορικός ή ό κοινωνιολόγος έξετάζοντας μη-γραμμικά συστήματα, αυ
τές τις συναντά καί ό έρευνητής μιάς όποιασδήποτε θετικής έπιστήμης’ 
καί συχνότατα τις ξεπερνά έπίσης μέ τή μεταφορά.30

Σέ τελευταία άνάλυση, έξάλλου, ή χρήση του μεταφορικού τρόπου 
σκέψης στις έπιστήμες είναι άναπόφευκτη: τήν έπιβάλλουν, άπλούστατα, 
τά ίδια τά δρια τής άνθρώπινης διάνοιας. Είναι ή φυσική συνέπεια τής άν
θρώπινης άδυναμίας νά συλλάβει ολιστικά τήν «πραγματικότητα», νά

29. «[...] no general law need be found to cover the entire change explain
ed by a narrative». Danto, 1985, σ. 255 καί 215 κ.έ. Παρομοίως επιχειρηματολο
γεί 6 Reisch (1991, σ. 18), στηρίζοντας όμως τήν έπιχειρηματολογία του στην άδυ- 
ναμία έντελώς άκριβών προβλέψεων. Έχω ήδη προσχωρήσει στην έπιχειρηματολογία 
αύτήν, προσθέτοντας δτι ή άδυναμία δέν αφορά μόνο στις κοινωνικές άλλα καί στις 
θετικές επιστήμες.

30. Τήν άποψη τοϋ McCloskey γιά τις δυσκολίες πού άπαντώνται καίστίς θετικές 
έπιστήμες δταν έξετάζονται μη-γραμμικά συστήματα (1991, σ. 25) σχολιάζουν έκτε- 
νώς οί Roth and Ryckman (1995, σ. 38) καί υποστηρίζει μέ ένδιαφέρουσα έπιχει- 
ρηματολογία ό Shermer (1995, σ. 69 κ.έ.). Πολύ ένδιαφέρουσα καί ή σχετική άνά
λυση τής έπιχειρηματολογίας τοϋ R. Thom άπο τον J. Petitot, 1990, σ. 219-225.
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συλλάβει δηλαδή τό σύστημα των συστημάτων μέ μέσα πού κεΐνται έκτος 
αυτού. Γιατί αύτύ θά προϋπέθετε μέσα πρόσληψης πού κεΐνται έκτος καί 
πέραν τής άνθρώπινης άντιληπτικής ικανότητας· πέραν τής έσωτερικής, 
ταυτιστικής (identitaire) λογικής τού συστήματος μέσα στο όποιο οί 
άνθρωποι ζοϋν πέραν των έσωτερικών συγκρίσεων καί μεταφορών μέ τις 
όποιες καί μόνον οί άνθρωποι μπορούν να προσδώσουν στον «κόσμο» τους 
ενα κάποιο, μη-μεταφυσικό, νόημα.31

Ε' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
ΒΟΥΛΗΣΙΑΡΧΙΑ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑ

Βουλησιαρχία, σταθερότητα καί αστάθεια

Είπαμε ότι ορισμένα κοινωνικά ύποσυστήματα καί γιά ορισμένες περιό
δους είναι δυνατόν νά έρμηνεύονται μέ αιτιοκρατικούς όρους· καί αύτό δέν 
άποκλείει την άπροσδιοριστία τους σέ ορισμένες άλλες περιόδους.32 Προ
σπάθησα ως τώρα νά άποδείξω ότι ουδείς λόγος ύπάρχει στη θεωρία πού 
νά έμποδίζει μιά τέτοια έρμηνεία ένός κοινωνικού συστήματος. Θά προ
σπαθήσω τώρα νά δείξω ότι, άντιθέτως, υπάρχουν λόγοι πού τήν ένθαρ- 
ρύνουν: είναι ορισμένα χαρακτηριστικά των άνθρωπίνων κοινωνιών πού 
τις διαφοροποιούν άπό τά βιολογικά καί φυσικά συστήματα. Πριν έξετα- 
στοΰν αναλυτικότερα, τά χαρακτηριστικά αυτά μπορούν νά συνοψιστούν 
ως εξής:
— Τά ανθρώπινα κοινωνικά συστήματα μπορούν καί τείνουν νά λειτουρ

γούν βάσει έλλογων κρίσεων καί άποφάσεων, ατομικών καί συλλογι
κών. Οί άποφάσεις αυτές είναι λογικές ή έκλογικευμένες, ένίοτε πα
ράλογες, αλλά ουδέποτε ά-σκοπες.

■— Στά κοινωνικά συστήματα οί άποφάσεις καί οί παρεπόμενες αυτών 
πράξεις έχουν σκοπούς όχι μόνο προσδιορισμένους, άλλά καί συνει

31. Παρόμοιο έπιχείρημα χρησιμοποιεί καί ό McCloskey (1991, σ. 35).
32. Prigogine, DD, 1990, σ. 108: «Ό δογματισμός τοϋ τυχαίου [...] καί ό 

δογματισμός τοϋ ντετερμινισμού [...], αυτές οΐ δύο άπόψεις περί τή φύση μάλλον άλ- 
ληλοσυμπληρώνονται παρά άντιτίθενται». Πρβλ. τήν ένδιαφέρουσα διάκριση μεταξύ 
contingency καί necessity πού προτείνει ό Shermer, 1995 (σ. 70 καί «Conclu
sion»): «Randomness and predictability —contingency and necessity— [...] 
are not mutually exclusive models of nature between which we must choose. 
Rather, they are qualitative characteristics that vary in the amount of their 
respective influence and [...] the time their influence is greatest in the chrono
logical sequence».
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δητά προσανατολισμένους προς το μέλλον: οί άνθρώπινες κοινωνίες 
είναι βουλησιαρχικές.

— Τά κοινωνικά συστήματα διοργανώνονται σε θεσμούς: είναι μιά. έλλο
γη μορφή αύτο-οργάνωσής τους.

— Οί κοινωνικοί θεσμοί είναι φορείς εξουσίας.33
— Τά κοινωνικά συστήματα αύτο-ερμηνεύονται. Ή αύτο-ερμηνεία τρο

φοδοτεί τις αποφάσεις, την πράξη, τη θέσμιση καί την άσκηση τής 
εξουσίας, σε άέναη σπειροειδή κίνηση.
'Η «έλλογη» κρίση δεν είναι άπαραιτήτως καί «ορθολογική»: άντιθέ- 

τως, συνεπάγεται ενίοτε τον παραλογισμό καί άκόμη συχνότερα την εκ
λογίκευση ή καί την έξιδεολόγηση. ’Αλλά οί συνέπειες μιας έλλογης κρί
σης, καί δταν άκόμη στερούνται ορθολογισμού, είναι συχνότατα έρμηνεύ- 
σιμες με τρόπο ορθολογικό. Μέ άλλα λόγια ή έλλογη κρίση, ατομική ή 
συλλογική, μπορεί νά οδηγήσει στις έξης έναλλακτικές συνέπειες: είτε σε 
μιά ορθολογική επεξεργασία, άπόφαση καί πράξη" εϊτε σέ μιά ορθολογική 
επεξεργασία, ή οποία δμως καταλήγει, μέσω εκλογικεύσεων ή έξιδεολο- 
γήσεων, σέ άνορθολογικές άποφάσεις καί πράξεις" εϊτε, τέλος, σέ μιά έλ
λογη πάντοτε, άλλά έξ αρχής έξιδεολογημένη επεξεργασία πού καταλήγει 
σέ αποφάσεις καί πράξεις παράλογες. Πάντως, δποιες συνέπειες καί αν 
έχει, ή έλλογη κρίση είναι όρθολογικώς έρμηνεύσιμη καί μάλιστα βάσει 
τής δικής της λογικής, πού είναι προβλεπτική καί βουλησιαρχική.34

Αύτά είναι, λοιπόν, τά ίδιάζοντα στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τά αν
θρώπινα κοινωνικά συστήματα: έλλογες κρίσεις καί άποφάσεις" βουλη- 
σιαρχική στόχευση προς το μέλλον" διοργάνωση σέ θεσμούς" άσκηση εξου
σίας" καί αύτο-ερμηνεία. Συνήθως θεωρείται δτι τά χαρακτηριστικά αυτά 
αυξάνουν το βαθμό άπροσδιοριστίας των κοινωνικών συστημάτων. Εξίσου

33. ’Εννοείται δτι ένας θεσμός δέν είναι μόνο φορέας εξουσίας, είναι καί πεδίο 
άσκησης έξουσιών άπό άλλους Θεσμούς, κοινωνικές ομάδες καί άτομα, είναι επί πλέον 
καί πεδίο διαπραγμάτευσης εξουσιών, δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων κτλ. Στο κεί
μενο οί θεσμοί άναφέρονται απλώς ώς φορείς εξουσίας έπειδή μόνο αύτο το χαρακτη
ριστικό ένδιαφέρει την επιχειρηματολογία μας.

34. «’Έλλογο» δέν σημαίνει ορθολογικό: μπορεί νά σημαίνει καί εκλογίκευση, 
έξιδεολόγηση ή καί παραλογισμό. Σέ τι διαφέρει τότε ή έλλογη άντίδραση τών άν- 
θρώπων καί τών άνθρωπίνων κοινωνικών συστημάτων άπό αυτήν πού έχουν άλλα βιο
λογικά ή άκόμη καί φυσικά συστήματα σέ τυπικές διαδικασίες ανάδρασης; Νομίζω 
πώς διαφέρει ριζικά άπό αυτήν σέ ένα τουλάχιστον σημείο: στον βαθμό πολυπλοκό- 
τητας. Αύτό, νομίζω, άρκεΐ γιά τούς σκοπούς αύτοΰ τοϋ κειμένου. ’Άλλωστε ή ερω
ταπόκριση τέθηκε γιά χάρη δσων πιστεύουν, όρθώς κατά τή γνώμη μου, δτι καλό εί
ναι νά άποφεύγουμε τή μεταφυσική πρόσληψη τοϋ ελλόγου στοιχείου καί τήν άνακή- 
ρυξή του σέ «Λόγο-Θεό».
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αποδεκτή είναι δμως καί ή άντίθετη άποψη : δτι τά στοιχεία αυτά μπορούν 
οχι μόνο νά αυξήσουν άλλα καί να μειώσουν τήν άπροσδιοριστία, συντε
λώντας στη σταθερότητα του συστήματος. Τήν άποψη αυτή θά άναπτύξω 
πρώτη, για νά καταλήξω συνδυάζοντας άμφότερες τις άπόψεις στο σχή
μα τής άσυνεχοΰς τοπικής ερμηνείας.

Ιστορικές νομοτέλειες καί ιστορικές άνατροπές

'Η κοινωνική πραγματικότητα κατασκευάζεται, άτομικώς καί συλλογι
κός: τήν κατασκευάζουν τά μέλη των άνθρωπίνων κοινωνιών ώς άτομα 
καί το κοινωνικό σώμα ώς σύνολο. Τή διαμορφώνουν άφ’ ενός μέ τήν πρά
ξη, άτομική καί συλλογική, άφ’ έτέρου μέ τον ίδιο τον τρόπο, μέ τον ό
ποιο τήν άντιλαμβάνονται, τήν εξηγούν καί τήν έξιδεολογοϋν, άναδεικνύ- 
οντας τά σύμβολά της.

Τά στοιχεία αύτής τής διαμόρφωσης, ή γνώση, ή συνείδηση, ή βούλη
ση, τείνουν νά μειώσουν τήν άπροσδιοριστία καί νά αυξήσουν τήν προβλε- 
ψιμότητα τών κοινωνικών συστημάτων. Τά ίδια αυτά στοιχεία, συνείδη
ση καί βούληση, καθιστούν τά συστήματα αύτά πιο ευεπίφορα σέ εσωτε
ρικές άναδράσεις" καί αυτές μέ τή σειρά τους μπορούν νά μειώσουν άκό- 
μη περισσότερο τήν άπροσδιοριστία καί νά αυξήσουν τήν προβλεψιμό- 
τητα καί τή σταθερότητα.35

Τή ροπή προς τή σταθερότητα αυξάνει καί ή άλλη σημαντική διαφο
ρά μεταξύ κοινωνικών καί φυσικών συστημάτων: ή δυνατότητα καί ή τά
ση τών άνθρωπίνων κοινωνιών νά αυτο-οργανώνονται σέ θεσμούς (αύτο- 
οργάνωση μέ τή λειτουργική έννοια τού δρου), άλλά καί νά αύτο-θεσμί- 
ζονται (αύτο-οργάνο^ση μέ τήν πρόσθετη προϋπόθεση τής αυτονομίας, 
δπως τήν εννοεί ό Κ. Καστοριάδης).36

Ή αύτο-οργάνωση παρατηρεΐται βεβαίως καί στά άλλα βιολογικά 
συστήματα. Τελευταίως εχει άποδειχθεΐ δτι ενα είδος αύτο-οργάνωσης 
χαρακτηρίζει άκόμη καί άνόργανα συστήματα: ή κρυστάλλωση είναι το 
κατ’ έξοχήν παράδειγμα πού προέρχεται άπο τούς χώρους τής άνόργανης 
χημείας καί τής γεωλογίας. 'Η ειδοποιός διαφορά τών κοινωνικών συστη

35. "Οπως τά ά-λογα φυσικά συστήματα έτσι καί τά Ιλλογα κοινωνικά χρησι
μοποιούν τις πληροφορίες της άνάδρασης. ’Αλλά τά κοινωνικά συστήματα τις άξιο- 
ποιοϋν ενίοτε (αποτελεσματικότερα, άφοϋ μπορούν νά τις έπεξεργάζονται λογικώς, 
συμβολικώς ή έστω έκλογικευτικώς, πάντοτε δηλαδή με γνώση ένος σκοποϋ, έστω 
καί ιδεολογική, έκλογικευμένη ή διαστρεβλωμένη.

36. Castoriades, 1975.
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μάτων άπό αύτά τά άλλα συστήματα δεν είναι αυτή καθ’ έαυτήν ή αύτο- 
οργάνωση, άλλα το ελλογο στοιχείο της. Τό στοιχείο αυτό συνδέσαμε ήδη 
μέ την άτομική άνθρώπινη λογική. "Οταν όμως πρόκειται γιά θεσμούς, 
ή έλλογη αύτο-οργάνωση δεν εϊναι απλή συνέπεια τής ατομικής λογικής· 
είναι, επί πλέον, πρόσθετο χαρακτηριστικό των ίδιων των κοινωνικών συ
στημάτων καί των θεσμών πού τά συναποτελοΰν, συνέπεια μιας συλλογι
κής, κοινωνικής λογικής.37

"Οπως ήδη άναφέρθηκε, ένας άπό τούς μηχανισμούς αύτο-οργάνωσης 
στηρίζεται στην ανάδραση καί την έπανάδραση βάσει τών πληροφοριών 
πού παίρνει τό σύστημα άπό τό περιβάλλον του ή άπό τις έσωτερικές του 
λειτουργίες —είτε οί πληροφορίες αυτές άφοροϋν σέ περιβαλλοντικές καί 
έσωτερικές σταθερότητες, άναγκαιότητες καί περιορισμούς εΐτε σέ μετα
βολές καί διαταραχές. Σέ ένα κοινωνικό σύστημα, δπως άλλωστε καί στούς 
θεσμούς του, ή άνάδραση λειτουργεί μέ την άτομική καί συλλογική πρόσ
ληψη τών «εισερχομένων» πληροφοριών καί τις συνακόλουθες πράξεις, 
άτομικές, συλλογικές καί θεσμικές, πού διαμορφώνουν τήν άντίδραση 
πρός τις πληροφορίες αύτές. Καί έπειδή ή πρόσληψη καί ή επεξεργασία 
τής πληροφορίας είναι έλλογες, οί άναδράσεις σέ ένα κοινωνικό σύστημα 
τείνουν νά εϊναι εύρύτερες καί ταχύτερες άπό δ,τι οί μηχανιστικές άναδρά- 
σεις σέ ένα ά-λογο βιολογικό σύστημα ή σέ ένα άνόργανο σύστημα.

Μέ δεδομένα αύτά τά χαρακτηριστικά, ή δημιουργία καί ή εμπέδωση 
ενός κοινωνικού θεσμού μπορεί νά εϊναι σύμπτωμα, αίτιο ή συνέπεια σχε
τικής σταθερότητας. Αυτό ισχύει τόσο γιά τό υποσύστημα πού εϊναι ό 
ίδιος ό θεσμός, δσο καί γιά τά πεπλεγμένα μέ αυτό υποσυστήματα, θεσμι
κά ή μή, πού συνθέτουν ένα εύρύτερο κοινωνικό σύστημα. Στόν βαθμό 
σταθερότητας καί προβλεψιμότητας συντελούν πολλαπλοί παράγοντες. 
'Ο ένας, πού έχει ήδη άναφερθεϊ, εϊναι ή έλλογη κρίση, ή συνειδητή καί 
βουλησιαρχική πράξη πού θεσμίζει. Ένας πρόσθετος παράγων εϊναι οί 
διαπραγματευτικές καί συναινετικές λειτουργίες τών κοινωνικών θεσμών. 
"Ενας άλλος, ίσως ισχυρότερος, εϊναι ή εξουσία πού δλοι οί θεσμοί άσκοΰν 
καί ή νόμιμη βία πού πολλοί άπό αύτούς δικαιούνται νά άσκήσουν. Ένας 
τέταρτος συντελεστής σταθερότητας καί προβλεψιμότητας εϊναι ή τάση 
τών κοινωνικών θεσμών νά αύτο-οργανώνονται. Τέλος, πέμπτος παρά
γων, τήν τάση πρός τή σταθερότητα ένισχύει καί ή σχετική εξελικτική 
άδράνεια τών κοινωνικών (δπως καί τών βιολογικών) συστημάτων, τά ό
ποια «διατηρούν τήν ίδια κατεύθυνση έφ’ δσον συντελεί στή βιωσιμότητά

37. Αύτο-οργάνωση στά βιολογικά συστήματα: Kaufman, 1991, σ. 77. Στά 
άνόργανα: Cairns-Smith, 1991.
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τους, δηλαδή ώσπου νά θέσει, σέ κίνδυνο την ί'δια την επιβίωση τοΰ συστή
ματος», γενική τάση ενός τυπικού μηχανισμού έπιλογής.38

Επιβίωση, επιλογή, εξέλιξη: οί δροι μάς προκαλοϋν σέ περαιτέρω 
συγκρίσεις μεταξύ κοινωνικών καί βιολογικών συστημάτων. Καλό πεδίο 
σύγκρισης, ό μηχανισμός τών μεταλλάξεων. Στά βιολογικά συστήματα, 
οί μεταλλάξεις είναι συνέπειες τών πολλαπλών έπιδράσεων καί διαταρα
χών, τίς όποιες προξενούν εσωτερικοί καί έξωτερικοί προς αυτά παράγον
τες. Καί οί περισσότεροι νεο-δαρβινιστές θεωρούν τίς συνέπειες αυτές μη - 
ντετερμινιστικές, «τυχαίες». Ένώ δμως ή έπέλευση τών μεταλλάξεων εί
ναι «τυχαία», ή επιλογή εκείνων πού θά διατηρηθούν δέν είναι. "Ενα βιο
λογικό σύστημα «δοκιμάζει» τίς μεταλλάξεις καί τίς άπορρίπτει (ή, σπα
νιότερα, τίς διατηρεί) μέ βάση τήν «εμπειρία» τής βλάβης (ή, σπανιότερα, 
της ωφέλειας) πού τοΰ προξενούν.39

Τά κοινωνικά συστήματα ύπόκεινται επίσης σέ πολλαπλές επιδράσεις 
καί διαταραχές, τίς όποιες επιφέρουν εσωτερικοί καί εξωτερικοί προς αυ
τό παράγοντες. Τίποτε δέν μάς έμποδίζει νά ύποθέσουμε δτι αύτές οί έπι- 
δράσεις καί διαταραχές προκαλοϋν «μεταλλάξεις» παρόμοιες μέ αύτές πού 
παρατηρούνται στά βιολογικά συστήματα. Τίποτε δέν μάς έμποδίζει επί
σης νά τίς θεωρήσουμε «τυχαίες», μέ τήν έννοια πού οί περισσότεροι νεο- 
δαρβινιστές άποδίδουν στό τυχαίο δταν θεωρούν τυχαίες τίς μεταλλάξεις 
τών βιολογικών συστημάτων.40

38. Ekeland, 1984, σ. 98.
39. 'Η νεο-δαρβινική άποψη σέ αυτό τό θέμα είναι πολυπλοκότερη άπό 8,τι εμ

φανίζεται έδώ, χάριν ευκολίας. 'Η πολυπλοκότητα προκύπτει άπό τήν εγγενή δυ
σχέρεια πού παρουσιάζει ό ορισμός του «τυχαίου» (randomness). Ή νεο-δαρβινική 
προσέγγιση θεωρεί τίς μεταλλάξεις μη-τυχαϊες ύπό μίαν έννοια καί τυχαίες ύπό μίαν 
άλλη (Dawkins, 1994, σ. 470-471, 479-480 καί 478).

40. Είναι προφανές δτι ό νεο-δαρβινισμός άπορρίπτει τήν ολική αιτιαρχία καί 
δέχεται μερικές, «τοπικές» καί άσυνεχεΐς αιτιοκρατικές σχέσεις πού δδηγοΰν τή φυ
σική επιλογή πρύς τήν προσαρμοστική βελτίωση τοΰ είδους μέσω δοκιμών καί σφαλ
μάτων πού γίνονται σέ εύρύ φάσμα μεταλλάξεων. Θά μπορούσαμε ενδεχομένως νά 
ύποθέσουμε δτι καί στά κοινωνικά συστήματα υπάρχει ένας άντίστοιχος μηχανισμός 
αίτιοκρατούμενης προσαρμοστικής βελτίωσης, πού Ισως είναι ή έλλογη, συνειδητή 
καί προβλεπτική δοκιμή (critical and predictive trial and error) καί ή τελική επι
λογή μιας μετάλλαξης : άλλά αύτό παραμένει (καί θά παραμείνει ίσως έπί πολύ) πρύς 
άπόδειξιν.

Σύμφωνα μέ τή νεο-δαρβινική θεωρία, έξάλλου, οί μεταλλάξεις μπορούν νά προ- 
καλέσουν άλλαγές μόνο σέ νπάρχουσες «διεργασίες έμβρυϊκής άνάπτυξης», δηλ. περι
ορίζονται άπό τά χαρακτηριστικά αύτής της άνάπτυξης (Dawkins, 1994, σ. 478: 
«Τίποτε δέν μπορεί 'νά φυτρώσει’ μέ μαγικό τρόπο. Πρέπει νά παραχθεΐ άπό τίς 
διεργασίες τής εμβρυϊκής άνάπτυξης»). Θά μπορούσαμε ίσως καί έδώ νά σχηματί-

40
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’Απομένει ό μηχανισμός έπιλογής των μεταλλάξεων. Μπορούμε ά
ραγε νά υποθέσουμε δτι υπάρχει καί στά κοινωνικά συστήματα ένας μη
χανισμός έπιλογης καί δτι λειτουργεί καί στά κοινωνικά συστήματα μέ 
παρόμοιο τρόπο, δηλαδή μέ μιά μη-τυχαία διαδικασία δοκιμής καί απόρ
ριψης ή άποδοχής; Ναί, μέ μία σημαντική διαφορά. "Οπως ένα βιολογικό 
σύστημα, έτσι καί ένα κοινωνικό θά δοκιμάσει, θά κρίνει καί άναλόγως θά 
άπορρίψει ή θά διατηρήσει μιά τυχαία μετάλλαξή του —π.χ. τις νέες συν
θήκες, ευνοϊκές ή δυσμενείς, πού προξένησε μιά εντελώς άπρόβλεπτη οι
κολογική άνατροπή. Ή διαδικασία επιλογής, δμως, (καί αυτή είναι ή 
διαφορά άπό ένα βιολογικό σύστημα) θά είναι έλλογη. Στις άνθρώπινες 
κοινωνίες ή επιλογή δχι μόνο δέν είναι τυχαία (δπως δέν είναι άλλωστε 
ούτε στά βιολογικά) άλλά έπί πλέον γίνεται μέ γνώμονα τή συνειδητή βού
ληση άτόμων, ομάδων, θεσμικών οργάνων καί μέ τή συναίνεση μικρών ή 
μεγάλων ομάδων του πληθυσμού τους, άναλόγως π.χ. τού βαθμού βίας ή 
«πειστικότητας» τής εξουσίας καί / ή δημοκρατικότητας τού κοινωνικο- 
πολιτικού συστήματος. Μέ άλλα λόγια, ό βαθμός ντετερμινιστικοΰ, αιτιο
κρατικού προσδιορισμού τής έπιλογής είναι δυνάμει αύξημένος.

Μπορούμε νά άντιληφθοΰμε σαφέστερα τή διαφορά αν άναλύσουμε σέ 
χρονικές φάσεις τή διαδικασία τής έπιλογής. Στά βιολογικά συστήματα οΐ 
μεταλλάξεις δοκιμάζονται καί «κρίνονται» άφοΰ έπέλθουν καί μόνο μέ βά
ση τήν παρελθούσα καί πλήρη «έμπειρία» τής βλάβης (ή, σπανιότερα, ω
φέλειας) πού έχουν προξενήσει. ’Αλλά στά κοινωνικά συστήματα ή διαδι
κασία τής έπιλογής μπορεί νά γίνει σέ πολλές φάσεις, πού έπαυξάνουν τή 
βαρύτητα τού έλλογου στοιχείου καί μειώνουν τόν βαθμό τής απροσδιο
ριστίας. Σέ μιά πρώτη φάση, ή μετάλλαξη κρίνεται ήδη άπό τή στιγμή τής 
έπέλευσής της καί πριν άκόμη έπιφέρει όποιαδήποτε άπό τις συνέπειές 
της, κρίνεται δέ βάσει τών όσων στοιχείων της είναι έξ άρχής έμφανή στον 
κοινό άνθρώπινο νοΰ καί βάσει σχετικών προβλεπτικών συλλογισμών. Σέ 
μιά δεύτερη φάση ή μετάλλαξη κρίνεται έκ τών άποτελεσμάτων της. Κρί-

σουμε εναν παραλληλισμό με τά κοινωνικά συστήματα, μιά μεταφορά. Διότι, πράγματι, 
κανένας νέος θεσμός δέν μπορεί νά «φυτρώσει» μέ μαγικό τρόπο. Πρέπει νά παρα- 
χθεϊ εϊ'τε μέ μίμηση ένός παλαιοτέρου θεσμοϋ εϊτε κατ’ ευθείαν άπό ένα παλαιότερο 
(μέ τις ευλογίες του καί διά «διχοτομήσεως» ή δι’ «άναθέσεως»). Θά πρέπει επομέ
νως νά στηριχθεΐ εϊτε στή νομιμότητα πού τοϋ προσδίδει άφ’ ένός αύτή ή ϊδια ή μίμη
ση, εϊτε στή νομιμοποίηση πού τοϋ προσδίδει ή καθιέρωση καί ή ανάθεση άπό ενα 
θεσμό ίεραρχικώς άνώτερο (άκόμη καί αν αυτός ό θεσμός είναι «το Δίκαιο τής Επα
νάστασης» ή «το Δίκαιο τοϋ Πολέμου»). Τέλος, ό θεσμός-έμβρυο θά πρέπει έπί πλέον 
νά στηριχθεΐ καί στην παραγωγικότητα τής οργάνωσης τήν όποια «κληρονομεί» άπό 
τόν θεσμό-γονέα ή άποκτα διά τής μιμήσεως.
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νεται, δμως, όχι σε χρόνο πού μετραται σε γενεές γενεών, δπως συμβαίνει 
στα βιολογικά συστήματα, άλλα σχεδόν άμέσως, ήδη άπό τή στιγμή πού 
τά πρώτα αποτελέσματα άρχίζουν νά εμφανίζονται καί νά έπιτρέπουν κα
λύτερες πιθανολογήσεις. Έν συνεχεία, σέ άκόμη μεταγενέστερες φάσεις, 
ή μετάλλαξη κρίνεται οχι μόνο βάσει της εμπειρικής γνώσης του παρελ
θόντος άλλά καί τών προβλέψεων γιά τά άποτελέσματα πού θά έπιφέρει 
στο μέλλον. Οί διαφορές μέ τά βιολογικά συστήματα είναι προφανείς. "Ε
να κοινωνικό σύστημα μπορεί π.χ. νά έπιλέξει μιά μετάλλαξη πού είχε 
άρχικώς βλαπτικές συνέπειες, επειδή «προβλέπει» δτι μακροχρονίως οί 
συνέπειες θά είναι ευεργετικές (καί άντιστρόφως). Αυτό προφανώς είναι 
άδύνατο μέ τίς ά-λογες διαδικασίες πού διέπουν τις βιολογικές μεταλλά
ξεις.

'Υποστηρίξαμε δτι στά κοινωνικά συστήματα παρατηρεΐται μιά αυξη
μένη τάση σταθερότητας καί προβλεψιμότητας, στην οποία συντελούν 
ορισμένα χαρακτηριστικά πού τά διακρίνουν άπό τά βιολογικά καί τά φυ
σικά συστήματα: γνώση, συνείδηση καί βούληση, ελλογη άπόφαση καί 
πράξη, θεσμική οργάνωση, εξουσία καί βία, δυνατότητα αύτο-ερμηνείας. 
’Αλλά τά ίδια αύτά χαρακτηριστικά μπορούν επίσης νά συντελέσουν καί 
σέ διαταραχές καί σέ άστάθειες, σέ άβεβαιότητα καί σέ άπροσδιοριστία.

'Η άέναη ανανέωση τής αύτο-ερμηνείας, ή εξέλιξη τής γνώσης, τών 
συνειδήσεων καί τών βουλήσεων, μπορούν νά οδηγήσουν σέ νέες αποφάσεις 
καί πράξεις πού άμφισβητοΰν τίς δεδομένες σχέσεις εξουσίας καί τούς κα- 
θεστώτες θεσμούς. Επειδή ή όποιαδήποτε θέσμιση είναι πάντοτε καί θέ- 
σμιση έξουσίας, άμεσης, έ'μμεσης ή συγκεκαλυμμένης- έπειδή ή έξουσία 
κινητοποιεί τήν αντίδραση άμέσως μετά τή θεσμισή της καί έν συνεχεία 
τήν τροφοδοτεί διαρκώς μέ τήν ίδια της τήν ύπαρξη- γι’ αύτούς τούς λό
γους, ή θέσμιση τής κοινωνίας προαγγέλλει πάντοτε τή μεταρρύθμιση ·— 
δταν δέν προοιωνίζεται τήν επανάσταση. ’Ακόμη καί δταν ή θέσμιση είναι 
αύτή ή ίδια προϊόν επανάστασης, δταν συντελείται ύπό συνθήκες αυτονο
μίας, δταν ευαγγελίζεται ισονομία καί δικαιοσύνη, καί τότε άκόμη ή έξου
σία της θά προκαλέσει τή μεταρρύθμιση άν δχι τήν αντεπανάσταση.

'Ωστόσο, άκόμη καί σέ τέτοιες περιόδους μείζονος διαταραχής τά κοι
νωνικά συστήματα τείνουν προς τή μείωση τής άπροσδιοριστίας, προς τήν 
έπαύξηση τής προβλεψιμότητας, προς τή σταθερότητα. Γιατί άκόμη καί 
ή έπανάσταση, ή κατ’ έξοχήν χαώδης περίοδος στήν ιστορία ένός κοινωνι
κού συστήματος, είναι καί τό κατ’ έξοχήν βουλησιαρχικό φαινόμενο. Γι’ 
αύτόν τό λόγο καί παρά τον χαώδη χαρακτήρα της στήν περίοδο κατά τήν 
οποία διεξάγεται, ή έπανάσταση άφ’ ένός είναι πιθανολογικώς προβλέψι
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μη πριν συμβεΐ, άφ’ ετέρου ρέπει προς τη δημιουργία νέων συνθηκών στα
θερότητας μετά την έκρηξή της. Αύτύς είναι, π.χ., ό ρόλος τοϋ «Δικαίου 
τής Επανάστασης»: να θεσμίσει, μέσα σέ νέο σταθερό πλαίσιο, τίς νέες 
«άρχικές συνθήκες» τοϋ κοινωνικού συστήματος.

'Η άτομική καί συλλογική πράξη μπορεί λοιπόν να οδηγήσει, μέσω 
τής έλλογης κρίσης καί τής βούλησης, προς την κατεύθυνση τής σταθερό
τητας, τής έπαναληπτικότητας, τής προβλεψιμότητας. ’Αλλά καί άντι- 
στρόφως ή άνθρώπινη πράξη, όντας δυνάμει δημιουργική, νεωτερική, 
έπαναστατική, μπορεί νά ανατρέψει τη σταθερότητα καί, μαζί μέ αυτήν, 
τη νομοτελειακή συνέχεια. Ή ταλάντωση είναι συνεχής. Καί το κύριο αί
τιο αυτής τής ταλάντωσης είναι, άκριβώς, το έλλογο καί βουλησιαρχικό 
στοιχείο πού χαρακτηρίζει, ως ειδοποιός διαφορά, τίς ανθρώπινες κοινω
νίες.

Πρόκειται, ουσιαστικά, γιά μιά δυνάμει ελευθερία τής άνθρώπινης 
βούλησης. Αυτή ή δυνάμει ελευθερία ούτε άπεριόριστη είναι διά παντός 
καί διά τά πάντα ούτε όμως περιορισμένη. Μπορούμε νά δεχθούμε ότι ναι 
μέν κινείται μέσα σέ ένα αιτιοκρατικό πλαίσιο άρα δεν είναι άπεριόριστη, 
άλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει πληθώρα επιλογών. Μπορεί μάλιστα νά 
είναι ένίοτε τόσο μεγάλη ή πληθώρα τών έπιλογών ώστε νά οδηγεί σέ μιά 
ελευθερία ούσιαστικώς άπεριόριστη γιά τά άνθρώπινα μέτρα.41

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους, έπομένως, θεωρώ ότι οί διαφορές τών 
άνθρωπίνων κοινωνικών συστημάτων άπύ τά άλλα βιολογικά καί φυσικά 
συστήματα ενθαρρύνουν την τοπική καί άσυνεχή αιτιοκρατική έρμηνεία 
στις κοινωνικές έπιστήμες.

Ç ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

«History professors hate a revolution [...] because 
they feel it is lawless, incoherent, irrelevant —in a 
word, unhistoric; [...] their hearts belong to the 
coherent, disciplined, historic past.»
(Thomas Mann, «Disorder and Early Sorrow», in 
Mario the Magician and Other Stories).

Ή προβλεχριμότητα στις κοινωνικές επιστήμες

Στην άρχή αύτοΰ τοϋ κειμένου θέσαμε ένα ερώτημα πού δέν μάς έχει μέ
χρι στιγμής άπασχολήσει. Το ύπενθυμίζω: «Τί θά είναι πιθανώς στο μέλ

41. Πρβλ. Ruelle, 1990, σ. 159-160.
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λον τό φαινόμενο, το αντικείμενο πού έρευνοϋμε σήμερα;» Πρόκειται γιά 
την προβλεψιμότητα των διερευνωμένων συστημάτων. Καί το ερώτημα 
οδηγεί σέ τέσσερις άπορίες. Πρώτον, τί έννοοΰμε μέ τον όρο «προβλεψι- 
μότητα». Δεύτερον, έάν ή προβλεψιμότητα είναι έξ όρισμοϋ συστατικό 
στοιχείο όλων των έπιστημών. Τρίτον, εάν ή ιστορία είναι ή δεν είναι επι
στήμη —απορία προαιώνια καί κάπως κοινότοπη. Τέταρτον, τί σημαίνει 
ή αναζήτηση προβλεψιμότητας ειδικά γιά την ιστορία.

«Προβλεψιμότητα» καί όχι «πρόβλεψη»: ή επιλογή τού όρου είναι 
συνειδητή. Είναι όρος προϋποθετικός καί όχι κατηγορηματικός. Σημαίνει 
ότι ή μεθοδολογική λειτουργία στήν οποία άναφέρεται είναι τμήμα μιας 
ευρύτερης διερευνητικής στρατηγικής καί ύπόκειται σέ προϋποθέσεις καί 
περιορισμούς.

'Η ακριβής πρόβλεψη, πού καλύπτει άπεριόριστο χωρο-χρονικύ ορί
ζοντα, θά άναδείκνυε τον άνθρωπο σέ πανόπτη θεό καί θά τον ταύτιζε μέ 
τήν 'Υπέρτατη Διάνοια τοϋ Laplace —ή οποία έ'τσι θά επαυε επί τέλους 
νά είναι χίμαιρα, όπως ό ίδιος τήν είχε φανταστεί. Ή άκριβής καί απε
ριόριστη πρόβλεψη θά ήταν έπίσης το τέλος τής έπιστήμης, τέλος μέ τήν 
έ'ννοια τής εντελέχειας: μέ τήν πραγμάτωσή της ή άναζήτηση δέν εχει 
πλέον λόγο ύπαρξης, ό σκοπός τής έπιστήμης εκπληρώνεται, ή Γνώση 
ολοκληρώνεται. Αυτή ή μεγαλομανής προσδοκία τής άπόλυτης γνώσης, 
πού είναι ή άπεριόριστη πρόβλεψη, νομίζω πώς δέν μάς ενδιαφέρει. Αύτύ 
πού ό κοινωνικός επιστήμων προσπαθεί νά διαγνώσει στο σύστημα πού 
έρευνα, είναι ό βαθμός τής προβλεψιμότητάς του. 'Η δέ προβλεψιμότητα 
θά είναι πιθανολογική καί θά άφορά μεμονωμένως το συγκεκριμένο αύτύ 
σύστημα καί γιά περιορισμένο χρόνο, όχι το σύνολο των συστημάτων καί 
μάλιστα γιά άπεριόριστο χρονικό ορίζοντα.42

Το ζητούμενο είναι Ι,οιπόν ή έπιστήμη των διαδοχικών προσεγγίσεων, 
μέ προβλεπτικούς ορίζοντες περιορισμένους μέν, άλλά ύπαρκτούς, ορίζον
τες διαστελλόμενους ή συστελλόμενους, άνάλογα μέ τις έπιτυχίες ή τά 
σφάλματα τών προσεγγίσεων καί τών δοκιμών, τών θεωρήσεων καί τών 
πειραμάτων. Πρόκειται επομένως γιά μιά προβλεψιμότητα προσεγγιστι- 
κή, πιθανολογική καί χρονικώς περιορισμένη, μέ ορισμό τού χρόνου δια
φορετικό κατά έξεταζόμενο θέμα —άλλά καί κατά έπιστημονικό άντικεί- 
μενο. ’Άλλος είναι ό χρόνος τής θεωρητικής φυσικής, άλλος ό γεωλογικός 
χρόνος καί άλλος ό χρόνος τής έξελικτικής βιολογίας, διαφορετικός ό οικο
λογικός καί, φυσικά, άλλος ό κοινωνιολογικός ή ό ιστοριογραφικός χρό
νος· καί, στό άντίθετο άκρο, έντελώς διαφορετικός είναι 6 χρόνος τής φυ

42. Πρβλ. Ruelle, 1990, σ. 154 κ.έ. καί Thom, DD, 1990, σ. 270.
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σικής των στοιχειωδών σωματιδίων. Μέ αύτά δεν έννοώ δτι ό προβλε
πτικός ορίζοντας της φυσικής, π.χ., εκτείνεται ύποχρεωτικώς καί γιά 
κάθε έπιμέρους έρευνητικο πρόβλημα, σέ χρονικά διαστήματα πού με- 
τρώνται σε έκατομμύρια έτών. Έννοώ, άντιστρόφως, δτι θά θεωρούσαμε 
τρελό ή μεγαλομανή κάποιον πού θά ισχυριζόταν δτι ή κοινωνιολογία 
μπορεί νά έχει εναν τόσο εύρύ προβλεπτικό ορίζοντα.

Ή δεύτερη άπορία πού διατυπώσαμε στην άρχή ήταν εάν ή προβλε- 
ψιμότητα είναι ή δχι συστατικό στοιχείο δλων τών έπιστημών. Νομίζω 
δτι είναι, μέ την έννοια πού μόλις τής δώσαμε- καί δτι αυτό ισχύει τόσο 
γιά τίς θετικές δσο καί για τις «άρνητικές» επιστήμες —τίς κοινωνικές. 
Πολλοί πρεσβεύουν, έν τούτοις, δτι δέν άπαιτεΐται κανενύς είδους προβλε- 
ψιμότητα γιά νά θεωρηθούν επιστήμες οί κοινωνικές. Διαφωνώ μέ την 
άκραία αύτή άποψη.

Επιστήμη χωρίς κανένα προβλεπτικό ορίζοντα θά ήταν ούσιαστικά ή 
κατάργηση τού χρόνου καί τής γνώσης. Θά ήταν το τέλος τής έπιστήμης, 
«τέλος» μέ την έννοια τού πέρατος. Τί νόημα θά είχε ή άέναη περιγραφή 
τού παρελθόντος, έάν αυτή ή «γνώση» δέν είχε καμία προέκταση στο μέλ
λον; Θά καταργούσε έτσι την ελπίδα καί το μέλλον τού άνθρώπου, πνίγον
τας εναν άπύ τούς λόγους τής ύπαρξής του: τήν άνάγκη νά άνακαλύψει 
τούς κανόνες, τούς «νόμους» πού διαμορφώνουν κατά καιρούς μιά κάποια 
τάξη μέσα άπύ το χάος, τάξη έστω έφήμερη, προσωρινή —μήπως άλλω
στε άκόμη καί ή περιγραφή δέν προϋποθέτει ΤΑΞΙ-νομήσεις ; Τί νόημα 
θά είχε επίσης μιά επιστήμη άποκλειστικώς περιγραφική; 'Ένα τέτοιο 
τέρας, αν ήταν νοητό, θά κατέλυε εναν άκόμη άπύ τούς λόγους δπαρξης τού 
άνθρώπου, τήν άνάγκη γιά κοινωνική συμβίωση" γιατί θά άπέκλειε τίς 
συμβολικές, νομιμοποιητικές καί κανονιστικές λειτουργίες τής γνώσης 
—μήπως άλλωστε οί περιγραφικές ταξι-ΝΟΜΗσεις δέν ενέχουν έξ ορι
σμού τήν έννοια τής ΝΟΜΟ-ΘΕΣίας;

Τί νόημα θά είχε, τέλος, μιά περιγραφή τής όποιας ή άντικειμενική 
υπόσταση δέν μπορεί νά έλεγχθεΐ μέ αυξημένο βαθμό αξιοπιστίας; 'Η 
προβλεψιμότητα αύξάνει άκριβώς τήν αξιοπιστία τού επιστημονικού ελέγ
χου. Διότι ελέγχεται έκ τών υστέρων αύτή ή ίδια, μέ τήν επέλευση τών 
πιθανολογικώς προβλεφθέντων ή μέ τή διάψευσή τους, έν δλω ή έν μέρει. 
Καί διότι ή έπέλευση ή ή διάψευση ελέγχουν τήν έπιστημονική ποιότητα 
τών στοιχείων, τών μεθόδων καί τών συλλογισμών πού οδήγησαν στήν 
πιθανολογική πρόβλεψη. Αύτά είναι κατά μείζονα λόγο σημαντικά έάν 
δεχόμαστε τή διαψευσιμότητα ώς κεντρική έπιστημονική λειτουργία. 'Η 
διάψευση μιας πιθανολογικής πρόβλεψης μπορεί τουλάχιστον νά οδηγήσει
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σε γόνιμη άναζήτηση των στοιχείων πού δεν είχαν ληφθεΐ υπόψη στη δια
τύπωσή της —καί την περαιτέρω έκλέπτυνση των μεθόδων καί των θεω
ρημάτων.43

Αύτά γιά την προβλεψιμότητα στις κοινωνικές έπιστήμες γενικώς. 
Προχωρούμε τώρα στην τρίτη άπορία: ή ιστορία είναι άραγε ή δεν είναι 
έπιστήμη;

43. Με αυτή τή λογική θά μπορούσαν νά διασωθούν ορισμένες (τουλάχιστον!) 
άπό τις αίτιαρχικές άπόψεις τοϋ μαρξισμού. Θά μπορούσε π.χ. νά θεωρηθεί ότι δέν 
ήταν εντελώς λανθασμένη ή ντερμινιστική άποψη (καί πρόβλεψη) γιά τήν κατάρρευση 
τοϋ καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος· καί άτι άπλώς ξεπεράστηκε άπό τήν 
αύτο-οργανωτική ικανότητα, με τήν όποια το σύστημα αύτό έπέλεξε ορισμένες με
ταλλάξεις καί οργάνωσε ορισμένες μεταρρυθμίσεις του, προκειμένου νά επιβιώσει 
προσαρμοζόμενο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες —οικονομικές, κοινωνικές καί, κυ
ρίως, πολιτικές. 'Η μαρξιστική ερμηνεία (με τις άντίστοιχες προβλέψεις) δέν έλαβε 
ύπ’ οψη τον καίριο παράγοντα τής αύτο-οργάνωσης ούτε μπορούσε νά τον λάβει, στη
ριγμένη όπως ήταν στήν καρτεσιανή καί νευτώνεια λογική της καί στήν έγελιανή θεω
ρητική της βάση —λογικές καί θεωρητικές βάσεις τις όποιες δέν μπορούσαν φαίνεται 
νά κλονίσουν οί πολλαπλές έπιδράσεις τής δαρβινικής θεωρίας επάνω στον ίδιο τόν 
Μάρξ.

’Αλλά καί γενικότερα, ώς γνωστόν, ό μαρξισμός ύπέφερε πολύ άπό τις έξωτε- 
ρικές κριτικές καί τις εσωτερικές έριδες γύρω άπό ζητήματα νομοτέλειας. 'Ένα άπό 
τά θεμελιώδη θεωρήματα του, ή νομοτελειακή έξάρτηση άπό τις οικονομικές συνθή
κες, άντιμετώπιζε άνέκαθεν οξεία κριτική. 'Ο Althusser προσπάθησε νά άποδείξει 
ότι είναι μιά έξάρτηση «σέ τελευταία άνάλυση» ή «τελευταίου βαθμού» (ευστοχό
τερη μετάφραση τοΰ όρου «en dernière instance»- σχετική συζήτηση στό άρθρο μου 
«Προβλήματα αιτιολογίας στήν 'Ιστορία», 1978). 'Η προσπάθεια τοϋ Althusser 
εξαντλήθηκε σέ μιά σκοτεινή, κυκλοτερή καί υπερβολικά άναγωγική επιχειρηματο
λογία- ό Πουλαντζάς τουλάχιστον άπέφυγε τό σκόπελο, διά τής σιωπής.

Μιά προσέγγιση στηριγμένη στήν τοπική καί άσυνεχή αιτιοκρατία μπορεί νά 
προσφέρει άξιόπιστες μαρξίζουσες έρμηνεΐες, παρακάμπτοντας τά προβλήματα αύτά. 
Αύτή ή προσέγγιση θά άφηνε βεβαίως μετέωρη τή μεσσιανική «υπόσχεση» γιά τήν 
άναπόφευκτη επικράτηση τοΰ κομμουνισμού —ευτυχώς γιά τήν τροτσκιστική πλευρά 
τής θεωρίας, στήν οποία τό άναπόφευκτο τής επικράτησης προξενούσε πάντοτε πολ
λαπλά προβλήματα. Πράγματι, αν θεωρήσουμε ότι ή επικράτηση είναι άναπόφευκτη 
[καί λόγω τής κατάρρευσης τής καπιταλιστικής οικονομίας, επίσης όμως άναπόφευ- 
κτης), πώς άραγε θά στηρίξουμε τήν άναγκαιότητα καί τήν ηθική πρωταρχικότητα 
τής επαναστατικής πράξης πού είναι ή πεμπτουσία τοΰ τροτσκισμοΰ ; Πρόκειται γιά 
άλλο ένα πρόβλημα τών μαρξιστικών θεωριών, συνδεδεμένο μέ τό κλασικό ζήτημα 
τής έλεύθερης βούλησης καί τής αύτόνομης πράξης.
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rΙστορία: επιστήμη, τέχνη ή τεχνική;

Στις θετικές έπιστήμες ή προβλεψιμότητα θεωρείται συνήθως πεδίο επι
στημονικού έλέγχου νόμιμο καί αναγκαίο' στις οικονομικές πεδίο νόμιμο 
άλλ’ άσταθές· στις κοινωνικές καί πάλι νόμιμο άλλ’ επικίνδυνο' καί στίς 
ιστορικές θεωρείται απλώς άδιανόητο: διότι υποτίθεται ότι ή ιστορία έξ 
ορισμού βλέπει μόνο προς το παρελθόν.44

Στίς προηγούμενες παραγράφους δεχθήκαμε ότι ή προβλεψιμότητα 
είναι έξ ορισμού συστατικό στοιχείο όλων των επιστημών, τών κοινωνι
κών συμπεριλαμβανομένων. Επομένως πρέπει επίσης νά δεχτούμε ότι ή 
ιστορία θά μπορεί νά θεωρηθεί επιστήμη μόνο έάν συμπεριλαμβάνει τη 
λειτουργία της προβλεψιμότητας. ’Αλλιώς, σύμφωνα μέ τή λογική μας, 
δέν θά είναι επιστήμη' θά είναι είτε τέχνη είτε τεχνική. Βεβαίως, όσοι 
ιστορικοί άγαποΰν ιδιαιτέρως τή λογοτεχνία, ή όσοι θέλουν νά θεωρηθούν 
μεταμοντέρνοι (γιά νά είναι μοντέρνοι), θά πουν ότι ή ιστορία είναι τέχνη 
καί δέν έχει κάν ανάγκη τον χαρακτηρισμό τής έπιστήμης. "Οσοι είναι 
θετικιστές ή απλώς καχύποπτοι, θά πουν ότι προκειμένου ή ιστορία νά 
καταντήσει ρομάντζο, σίριαλ ή άντικείμενο εμβριθών τηλεοπτικών συζη
τήσεων περί μετα-μοντερνισμοΰ, καλύτερα νά είναι άπλώς μιά καλή, μα
στορική τεχνική —άλλά θά τήν προτιμούσαν έπιστήμη. Γιά νά είναι όμως 
επιστήμη, πρέπει νά συγκεντρώνει όλα τά κριτήριά της: οπότε, έάν δε
χθούμε τά κριτήρια πού μόλις θέσαμε, έπανερχόμαστε στήν απαίτηση τής 
προβλεψιμότητας.

Ή προβλεψιμότητα θεωρείται, είπαμε, νόμιμη έπιστημονική λειτουρ
γία γιά τίς περισσότερες κοινωνικές έπιστήμες, μέ έπί κεφαλής τήν οίκο
νομολογία. Νόμιμη, άλλά έπικίνδυνη: γιά ν’ άποκτήσει αυξημένη άξιο- 
πιστία, ή προβλεψιμότητα χρειάζεται οχι μόνο πολλαπλότητα παραμέτρων 
καί στοιχείων, χρειάζεται μακρές χρονικές σειρές, Ιστορικό βάθος —χρειά
ζεται τήν ιστορία. 'Η ιστορία θά είναι λοιπόν άπλή τεχνική, έάν ή μονα
δική της λειτουργία είναι νά συγκεντρώνει στοιχεία ώστε νά μπορούν έν 
συνεχεία οί κοινωνικές έπιστήμες, ώς πραγματικές έπιστήμες, νά προχω
ρούν σέ πιθανολογικές προβλέψεις στηριγμένες όχι μόνο σέ βραχυχρόνια 
άλλά καί σέ μακροχρόνια στοιχεία —προβλέψεις οικονομολογικές, κοινω

44. Γράφω συνειδητά δτι ή προβλεψιμότητα είναι «πεδίο έλέγχου», πού σημαί
νει δτι δέν ταυτίζω τήν πρόβλεψη με τήν ερμηνεία. Δέν θεωρώ δηλαδή δτι ή έρμηνεία 
άκυρώνεται δταν λείπει ή πρόβλεψη —άπλώς τή θεωρώ έλλιπή (λιγότερο ή περισ
σότερο, άναλόγως πρός το έρμηνεύσιμο πρόβλημα). 'Ο R. Thom συνοψίζει ώραΐα το 
θέμα στόν τίτλο μιας άπό τις οψιμότερες (δχι δμως καί καλύτερες) εργασίες του: Pré
dire n’est pas expliquer.



«ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΙΘΑΝΗ) 633

νιολογικές, πολιτικές κ.ο.κ. Γιά νά μπορούν επίσης οί κανονιστικές έπι- 
στημες, π.χ. οΐ νομικές, νά προχωρούν σέ θεσμοθέτηση κανόνων. Ή ιστο
ρία θά είναι άντιθέτως επιστήμη έάν, έκτος άπό την έρμηνεία του παρελ
θόντος, έ'χει ώς δευτερεύουσα έστω λειτουργία τον έλεγχο των ερμηνειών 
της μέσω της πιθανολογικής προβλεψιμότητας. Αύτή ή λειτουργία θά εΐ- 
vat έξαλλου το σημείο έπαφής της μέ τίς άλλες κοινωνικές έπιστήμες — 
χωρίς τίς όποιες ιστορία δέν μπορεί πλέον νά υπάρξει.45

'Η προβλειριμότητα στην ιστορία

'Ως έπιστημονική διαδικασία, ώς έσωτερική λειτουργία μιας όποιασδή- 
ποτε έπιστήμης, ή προβλεψιμότητα δέν έχει σέ δλες τίς έπιστήμες τήν ΐδια 
υπόσταση καί το ’ίδιο περιεχόμενο. 'Ως έσωτερική λειτουργία τής ιστορι
κής έπιστήμης, ή προβλεψιμότητα έχει τρία ίδιάζοντα χαρακτηριστικά. 
Το πρώτο αφορά στο ειδικό βάρος της: άπό τον ’ίδιο τον ορισμό καί τη φύ
ση τής ιστορίας, ή προβλεψιμότητα θά έχει στην 'ιστορία μικρότερο ειδικό 
βάρος άπό αύτό πού τής αποδίδουν άλλες έπιστήμες. Τό δεύτερο χαρακτη
ριστικό άφορά στό είδος τής λειτουργίας: ή προβλεψιμότητα τής 'ιστορίας 
προφανώς θά πρέπει νά προσιδιάζει στό δικό της ιδιαίτερο άντικείμενο" 
δηλαδή νά έδράζεται στόν Ιστορικό χρόνο, στόν ιστορικό τόπο καί στό 
ιστορικό γεγονός. 'Ιστορικός χρόνος, οί σταθερές καί οί μακρές διάρκειες 
σέ σχέση μέ τή ζωή τών ανθρωπίνων κοινωνιών. 'Ιστορικός τόπος, οί ιδι
αιτερότητες τών κοινωνιών. 'Ιστορικό γεγονός, π.χ. μιά θέσμιση πού έγ- 
καινιάζει μιά περίοδο σταθερότητας- ή μιά μεταρρύθμιση πού τήν έμπε-

45. ”Ας θεωρήσουμε προς στιγμήν δεδομένο, χάριν επιστημολογικού παραδείγ
ματος, δτι οΐ τεχνικοί καί οί τεχνίτες της ιστοριογραφικής τέχνης θά εξακολουθήσουν 
νά αποτάσσονται μετά βδελυγμίας τήν άναζήτηση τής προβλεψιμότητας. ’Έχουμ-ε 
επίσης δεχτεί ώς δεδομένες δύο υποθέσεις εργασίας. Πρώτον, δτι ή έρμηνευτική της 
μακρας διάρκειας είναι άναγκαία στις κοινωνικές έπιστήμες. Δεύτερον, δτι ή προβλε
ψιμότητα είναι, γιά δλες τίς έπιστήμες, αναγκαίο συμπληρωματικό —αν δχι καί συ
στατικό— στοιχείο τής ερμηνείας. Τις δύο αύτές υποθέσεις τίς θεωρούμε, σημειω
τέου, άπό πιθανότατες εως «οΐονεί βέβαιες». Μέ αύτά τά δεδομένα, στό εσωτερικό 
τής κάθε κοινωνικής έπιστήμης πιθανότατα θά οργανωθούν, άργά ή γρήγορα, οΐ κα
τάλληλες ιστορικές έρευνες καί δ,τι άλλο θά χρειαζόταν γιά νά λειτουργήσει ή μακρο
χρόνια έρμηνευτική σωστά καί σύμφωνα μέ τίς οΐονεί βέβαιες προϋποθέσεις μας. Αύ
τό θά σήμαινε, μακροχρονίως, κατάργηση τής ιστοριογραφίας καί άντικατάστασή 
της άπό τούς έπί μέρους «ιστορικούς» κλάδους τών κοινωνικών έπιστημών. Μιά τέ
τοια εκδοχή μοΰ φαίνεται πρακτικώς δυνατή, θειυρητικώς πιθανή καί ΐστορικώς ει
ρωνική.
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δώνει- ή, τέλος, μιά διαταραχή πού επιφέρει άνατροπές ή επαναστάσεις.
’Απομένει το τρίτο χαρακτηριστικό τής ιστοριογραφικής προβλεψι- 

μότητας, στο όποιο καί θά έπιμείνω περισσότερο. Στήν ιστοριογραφία ή 
προβλεψιμότητα αφορά σε ολο το φάσμα τού χρόνου: άφορά στο μέλλον 
άλλα καί στο παρελθόν.

Σταθερές καί μακρές διάρκειες: όπως έχουμε πει άπό τήν άρχή, ό ο
ρισμός τους δεν είναι όντολογικός. Πρόκειται καί στήν περίπτωση αυτή 
γιά άναλυτικά έργαλεϊα, γιά στοιχεία μιάς έρευνητικής στρατηγικής, γιά 
συμβάσεις. Πόσο άραγε διαρκεΐ μιά μακρά διάρκεια; Γιά έναν ιστορικό 
τής ρωμαϊκής άρχαιότητας, ή μακρά διάρκεια αρχίζει καί τελειώνει στο 
παρελθόν. Γιά εναν ιστορικό των φεντεραλιστικών ιδεών στήν Εύρώπη, ή 
μακρά διάρκεια πού έπιλέγει μπορεί νά αρχίζει στή ναπολεόντεια περίοδο 
καί, περνώντας άπό τήν ευρωπαϊκή ενοποίηση του υστέρου 20ου αιώνα, 
νά έπεκτείνεται στο μέλλον. Στήν ιστορική ερμηνεία, ή προβλεψιμότητα 
μπορεί νά άφορά είτε στό μέλλον είτε (καί αύτό είναι το ίδιάζον χαρακτη
ριστικό) στό παρελθόν.

Τί σημαίνει «προβλεψιμότητα» στό παρελθόν; 'Ορίζοντας τήν κατά
σταση καί τή δυναμική του έξεταζομένου συστήματος σέ ενα δρισμένο καί 
παρελθόν σημείο ή τμήμα τής εξέλιξής του, τής ιστορίας του, ό ερευνη
τής μπορεί νά προβεΐ σέ δύο ερμηνευτικές καί άλληλοελεγκτικές διαδικα
σίες. Διαπιστώνει τις δυναμικές τάσεις του συστήματος καί προσδιορίζει 
τή γενική κατεύθυνση τής έξέλιξής του, αυτήν πού φαίνεται πιθανότερη· 
καί χαράζει, πάντοτε άπό τό χρονικό αυτό σημείο καί υστέρα, όσες εναλ
λακτικές πορείες τού συστήματος φαίνονται επίσης πιθανές, μέ βάση τήν 
έως τότε δυναμική. ’Εάν πράγματι μετά άπό αύτό τό σημείο ή εξέλιξη 
του συστήματος άκολούθησε, πάντοτε στό «έσωτερικό» του ιστορικού 
παρελθόντος, τήν κατεύθυνση πού φαινόταν θεωρητικώς προβλέψιμη καί 
πιθανή, τότε ό ερευνητής μπορεί νά έξετάσει τούς λόγους γιά τούς όποιους 
τό σύστημα άκολούθησε αυτή τή μία καί συγκεκριμένη πορεία καί όχι μιάν 
όποιανδήποτε άλλη άπό τις εναλλακτικές πορείες πού είχαν διατυπωθεί 
ώς πιθανές. Έάν, άντιθέτως, ή έξέλιξη τού συστήματος άκολούθησε μιά 
εναλλακτική κατεύθυνση, διαφορετική άπό αυτήν πού φαινόταν πιθανό
τερη, τότε ό έρευνητής, έχοντας διαγνώσει τή δυναμική τού συστήματος, 
μπορεί νά έξετάσει άποτελεσματικότερα τούς λόγους τής «άνατροπής» 
τού πιθανότερου σεναρίου.

Πρόκειται λοιπόν γιά μιά ex post facto έρμηνεία πού δέν άρκείται 
στή μία καί μοναδική εκδοχή αυτού πού όντως συνέβη, άλλά εξετάζει 
έλεγκτικώς πολλαπλές έναλλακτικές εκδοχές, έστω καί αν δέν συνέβησαν,
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προκειμένου νά εμπλουτίσει την έρμηνευτική διαδικασία καί να ένισχύσει 
το έρμηνευτικό συμπέρασμα. Το ποιες έναλλακτικές έκδοχές θά έξετα- 
στοΰν έξαρτάται άπό το χρονικό σημείο πού επιλέγεται: μπορεί νά είναι 
εΐτε το τέλος μιας περιόδου σταθερότητας εϊτε ή άρχή μιας περιόδου μεί- 
ζονος διαταραχής.46

'Η άποψη αύτή θά μπορούσε νά κατηγορηθεϊ ώς «άντισυμβαντολογι- 
κή ιστορία» (counter-factual history). ’Αλλά ή κατηγορία θά ήταν, νο
μίζω, εσφαλμένη.

Οί άντισυμβαντολογικές ερμηνείες συγκρίνουν το διερευνώμενο Ιστο
ρικό σύστημα μέ ενα «πρότυπο» καί εξαντλούνται στην άπαρίθμηση καί 
την εξήγηση των διαφορών άπό τό πρότυπο αύτό (π.χ. ή σύγκριση τής 
«καθυστέρησης» τής ισπανικής οικονομίας κατά τόν 19ο καί 20ό αιώνα 
μέ την ανάπτυξη καί εκβιομηχάνιση «πρότυπων» καπιταλιστικών οικο
νομιών). Τά προβλήματα αύτής τής προσέγγισης είναι πολλά καί άσχετα 
με τόν ελεγχο τής προβλεψιμότητας, όπως τόν ορίσαμε. Σέ μια πραγμα
τικά άντισυμβαντολογική έρμηνεία, π.χ., τό πρότυπο δεν ορίζεται με άκρί- 
βεια καί πάντως οδηγεί σέ άναχρονισμούς (στό άνωτέρω παράδειγμα, τό 
λανθάνον πρότυπο είναι συνήθως ή Μ. Βρετανία, οπότε ή ίδια ή χρονική 
υστέρηση καθιστά τόν άναχρονισμό άναπόφευκτο). ’Έπειτα οί άντισυμ- 
βαντολογικές ερμηνείες συχνά υποκρύπτουν παραδοχές άναπόδεικτες καί 
άπλουστευτικές, π.χ. ότι ύπάρχουν δεδομένα στάδια οικονομικής εξέλιξης, 
ότι μιά προβιομηχανική οικονομία οδηγείται άναποφεύκτως πρός την εκ
βιομηχάνιση καί μάλιστα πρός μιά έκβιομηχάνιση «δυτικού τύπου», ότι ό 
καπιταλισμός οδηγεί οπωσδήποτε πρός τήν «πρόοδο» τής άνάπτυξης/με
γέθυνσης κ.ο.κ. Πρόκειται, δηλαδή, γιά ντετερμινιστικά σχήματα άπλου- 
στευτικά καί τελεολογικά.

Άντιθέτως, ένας έ'λεγχος προβλεψιμότητας δέν εμπεριέχει άναγκα- 
στικά άξιολογικές προϋποθέσεις ή τελεολογικά σχήματα καί ό λόγος γιά 
τόν όποιο εξετάζει τά όποιαδήποτε «εναλλακτικά σενάρια» εϊναι ή δια- 
φαινομένη προβλεψιμότητά τους. Έάν δηλαδή ή έ'ρευνα δείξει ότι ή πιθα
νότητα έπέλευσής τους είναι εγγεγραμμένη στήν ολική, διαχρονική έρ
μηνεία τού συστήματος, τότε τό ότι δέν έπήλθαν χρήζει έρμηνείας (άλλως 
πρέπει νά άποδοθεΐ σέ λόγους τυχαίους ή, πάντως, άνεξήγητους μέ τά δε

46. Πρβλ. Reisch (1995), σ. 53: «The future states of an (indeterministic) 
system [...] can be predicted (or retrodicted) on the basis of past states only 
probabilistically from among a range of future possibilities available to the 
system at any one time.» ’Εδώ ό συγγραφέας καλύπτει μόνο τήν περίπτωση των 
μη-ντετερμινιστικών συστημάτων εϊτε είναι γραμμικά εϊτε δχι.
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δομένα της συγκεκριμένης έ'ρευνας, οπότε καί αύτό πρέπει νά όμολογηθεϊ 
ρητώς). 'Η δέ έρμηνεία του μή συμβάντος είναι δυνάμει εύριστική γιά την 
έρμηνεία του συμβάντος, αύτοϋ πού τελικώς συνέβη.

Είναι άρκετά εμφανές ότι ή λογική αύτή άκολουθεϊται σέ πολλές ιστο
ριογραφικές έργασίες, ότι είναι συνιστώσα μιας μεταφορικής διήγησης. 
'Ορισμένες από τίς έργασίες αυτές είναι καλές καί ευρηματικές, άλλες όχι. 
'Όπως ήδη άναφέρθηκε, ή μεταφορά δέν είναι άποκλειστέα έξ ορισμού, 
άλλα έκ τού άποτελέσματος: κρίνεται μέ βάση την ποιότητά της.

Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Ή μη-γραμμική λογική δέν αποκλείει 
τή χρήση των κλασικότερων ποσοτικών καί στατιστικών μεθόδων —εΐτε 
γιά μη-γραμμικά συστήματα πρόκειται είτε γιά γραμμικά. 'Ο κοινωνιο
λόγος, ό οικονομολόγος ή ό ιστορικός μπορούν μέ τις μεθόδους αυτές νά 
αναλύουν στατιστικούς το παρελθόν καί νά προσεκβάλλουν πιθανολογικώς 
στο μέλλον τίς τάσεις τού συστήματος, διαγράφοντας καί τή δυναμική του. 
Δεύτερη παρατήρηση. 'Η απροσδιοριστία ενός μη-γραμμικοΰ συστήμα
τος δέν άποκλείει τον ελεγχο τής προβλεψιμότητάς του. Ό ερευνητής μπο
ρεί καί πάλι νά λειτουργήσει μέ τή λογική τής κατάτμησης τού χρόνου σέ 
περιόδους σταθερότητας καί άπροσδιοριστίας. Θά επιχειρήσει λοιπόν νά 
διαπιστώσει γιατί δέν έπήλθε τελικώς εκείνη ή εξέλιξη τού συστήματος 
πού, ώς τή στιγμή τής διαταραχής του, φαινόταν ως ή πιθανότερη· ποιές 
νέες διαταρακτικές συνθήκες έξέτρεψαν τό σύστημα άπό τήν πορεία του- 
ποιές διαταραχές μετέβαλαν τά όρια τού αιτιοκρατικού αγωγού πού διεϊπε 
τήν έρμηνεία κατά τήν περίοδο τής σταθερότητας καί ώς τή στιγμή τής 
διαταραχής κ.ο.κ. Άλλα ή προβλεψιμότητα ενός συστήματος σέ περιό
δους διαταραχής, άπροσδιοριστίας καί άστάθειας διαφέρει ποιοτικά άπό 
τήν προβλεψιμότητά του σέ περιόδους εύταξίας: άφ’ ενός είναι δυσχερέ
στερη, άφ’ ετέρου είναι βραχυχρόνια.47

47. Ή προβλεψιμότητα δέν είναι άπλώς μιά μορφή αναχρονισμού, όπως θά 
μπορούσε κανείς έπιπολαίως νά σκεφτεϊ: πρόκειται γιά διαφορετικά πράγματα. ’Α
ναχρονισμό διαπράττουμε όταν ξεκινούμε άπό τό σήμερα γιά νά ερμηνεύσουμε το 
χθές. Άντιθέτως, κάνουμε πιθανολογική πρόβλεψη όταν ξεκινούμε άπό τό άπώτερο 
παρελθόν ώστε νά ερμηνεύσουμε καλύτερα τό εγγύτερο παρελθόν ή άκόμη καί νά 
προβλέψουμε τό μέλλον —έν έπιγνώσει ότι άμφότερες οί λειτουργίες, έρμηνεία καί 
πιθανολογική πρόβλεψη, θά είναι μερικές καί προσεγγιστικές, άρα διαψεύσιμες. Ή 
διαφορά φαίνεται καλύτερα στήν περίπτωση πού χρησιμοποιούμε στατιστικές μεθό
δους. ’Αναχρονιστική είναι ή άκριτη ύποπροβολή (ή ένδοπροβολή: interpolation) 
μιας καμπύλης στο παρελθόν χάριν ερμηνείας. ’Αλλά ή προσεκβολή (extrapolation) 
μιας καμπύλης στο μέλλον χάριν προβλέψεως ούδεμία σχέση έχει μέ τον αναχρονισμό.

Αύτή ή κριτική σχέση μέ τό παρελθόν, αύτή ή λειτουργία της προβλεψιμότητάς, 
έχει άλλωστε στενή σχέση μέ τήν προσληπτική, συλληπτική καί γνωστική διαδικασία
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Ζ' ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΙΘΑΝΗ

«[...] la richesse du monde des possibles par rapport 
au monde réel.»

(M. Proust, A la recherche du temps perdu).

Συνηγορήσαμε υπέρ της προβλεψιμότητας, προτείνοντάς την ώς μεθοδο
λογικό στοιχείο δχι μόνο των κοινωνικών έπιστημών γενικά, άλλά και της 
ιστοριογραφίας ειδικότερα. Μέγας ό πειρασμός νά υπερθεματίσουμε, νά 
ένδώσουμε στήν αύταρέσκεια του ίστορικισμου, νά δούμε την Ιστοριογρα
φία ώς ύπερ-επιστήμη, πού όχι μόνο θά έξετάζει όλα τά πεδία τής ανθρώ
πινης έμπειρίας, αύτύ δηλαδή πού επιχειρεί στις μέρες μας, άλλά πού θά 
προχωρεί στη διατύπωση καθολικών νόμων τής ιστορίας καί σέ προβλέ
ψεις γιά το ίδιο το μέλλον μιας κοινωνίας: άπύ την histoire globale, στήν 
histoire totale —ή totalitaire. Γι’ αύτύ διευκρινίζω καί πάλι: ή πρότα
σή μου δεν εχει καμιά σχέση μέ τήν υπερφίαλη καί τελικώς άνόητη αύ- 
τάρκεια μιας «ύπερ-επιστήμης». Αύτά πού προτείνω είναι άπλά: πρώ
τον, νά κρατήσουμε τήν ιστορία ώς επιστήμη ερμηνεύονΰα· καί δεύτερον, 
νά τής ανοίξουμε καί τούς ορίζοντες τής προβλεψιμότητας.48

της έμπνευσης. Ή έμπνευση είναι γόνιμα άναχρονιστική: ξεκίνα άπό το σήμερα, άπό 
τά ερεθίσματα τοϋ παρόντος πού υποβάλλουν πονηρά τήν άπορία, το ερώτημα, άκόμη 
καί το θέμα ένος βιβλίου. Οί ανάγκες τής μελέτης μας όδηγοϋν έν συνεχεία στο πα
ρελθόν τοϋ θέματος, όπου άναζητοϋμε τά μακροχρόνια αίτια. ’Έπειτα έρχεται ή ερ
μηνευτική άπορία πού, μέσω τοϋ παρελθόντος, μας έπαναφέρει πρώτα στο παρόν καί 
στήν προσπάθεια νά το καταλάβουμε καλύτερα. Αύτή ή διαδικασία πού ξεκινά με τήν 
έμπνευση, ή άρχική άπορία, μπορεί κάλλιστα νά προεκτείνεται καί στο μέλλον, προ- 
κειμένου νά φανταστούμε πιθανές εξελίξεις —δσο ή άφάνταστα πολύπλοκη πραγμα
τικότητα μας επιτρέπει τήν πιθανή φαντασία. "Οταν παρέλθει πλέον ή στιγμή τής 
έμπνευσης καί έλθει ή ώρα τής έπιστημονικής έρμηνείας, τότε ή άναλυτική αύστηρό- 
τητα διεκδικεΐ τήν πρωτοκαθεδρία πού τής άνήκει καί ό αναχρονισμός άρχίζει νά ύπό- 
κειται σέ συνεχή έλεγχο.

48. Οί καλοί κοινωνικοί έπιστήμονες ή ιστορικοί είναι κατ’ εξοχήν έξοικειω- 
μένοι μέ τήν πολυπλοκότητα των άνθρωπίνων κοινωνιών, μέ τή λογική τών άδρανειών, 
τών συνεχειών άλλά καί τών άπροβλέπτων άνατροπών, μέ τύ άνεπανάληπτο τοϋ κοι
νωνικού καί ιστορικού γίγνεσθαι, καί, φυσικά, μέ τήν ολιστική άντίληψη τής κοινω
νίας. Στήν πρώτη, συνεδριακή παρουσίαση αύτής τής εργασίας είχα μάλιστα άπο- 
τολμήσει μια κάπως προκλητική άποστροφή: «’Εάν το ποσοστό τών ιστορικών πού 
γνωρίζουν μαθηματικά ήταν το ίδιο μέ το άντίστοιχο ποσοστό στή φυσική ή στή βιο
λογία, οί πρώτες έφαρμογές τής θεωρίας τών χαοτικών συστημάτων, άν οχι καί ή 
πρώτη διατύπωσή της, θά εϊχαν προέλθει άπό ιστορικούς. Καί δέν έχει κανείς παρά 
νά διαβάσει τά καλύτερα άποσπάσματα άπύ έργα καλών ιστορικών, άπό τόν 18ο αιώ
να ώς σήμερα, γιά νά βρει ψήγματα ή καί τμήματα τής θεωρίας αύτής, μέ μόνη δια-
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Οί παντός είδους ίστορικισμοί έχουν διασύρει την ιστορική ερμηνεία1 
προσδίδοντάς της μιά έντονη τελεολογική καί πολιτική χροιά. 'Ο διασυρ- 
μός συμπαρασύρει κατά μείζονα λόγο καί τήν προβλεψιμότητα πού, άκο- 
λουθώντας τήν ερμηνεία καί συγκρινόμενη μαζί της, είναι ακόμη πιο ευε
πίφορη σέ τελεολογικές, ιδεολογικές καί πολιτικές διαστρεβλώσεις. Για 
νά άποκαταστήσουμε τήν ερμηνεία καί τήν προβλεψιμότητα στή θέση πού 
τούς αρμόζει, θά πρέπει, πρώτον, νά επουλώσουμε τά τραύματα των παν
τοειδών ΐστορικισμών. Δεύτερον, νά άπαλλαγοϋμε άπό τίς μεγαλομανείς 
ψευδαισθήσεις του έπιστημονισμοΰ: άκόμη καί στίς θετικές έπιστήμες, 
προβλεψιμότητα δέν σημαίνει βεβαιότητα. Τρίτον, νά ξεπεράσουμε τον 
τρόμο του αναχρονισμού καί νά αναζητήσουμε κριτικά άλλ’ άφοβα τή συ
νέχεια ανάμεσα στο χθες καί στο αύριο. Τέταρτον, νά θεμελιώσουμε αυτήν 
τή συνέχεια πάνω σέ πιθανά αίτιακά πλέγματα σταθερών καί ιδιαιτεροτή
των, χρονικώς πεπερασμένα. Πέμπτον, νά δεχθούμε ότι τά γεγονότα πού 
έξουδετερώνουν τά αίτιακά αυτά πλέγματα, πού άνατρέπουν τίς αδράνειες 
καί τίς συνέχειες καί πού δημιουργούν νέες καί απρόβλεπτες καταστάσεις, 
δέν είναι μεταφυσικά στοιχεία τής ιστορίας: είναι στοιχεία εγγενή τών συ
στημάτων πού ερευνούμε, τής φύσης, τών κοινωνιών καί κυρίως τών αν
θρώπων, πού τόσο έχουν παραγκωνιστεί στή σύγχρονη ιστοριογραφία — 
τών ανθρώπων, τών όποιων ή εσωτερική ανάγκη γιά γνώση καί γιά αύτο- 
νομία καταστρέφει ενίοτε τούς έξωτερικούς προκαθορισμούς καί δημιουρ
γεί εντελώς νέες συνθήκες, σύροντας τά κοινωνικά συστήματα στήν κρίση 
ή σώζοντάς τα άπό τήν παρακμή καί άλλάζοντας έτσι τον ροΰν τής ιστο
ρίας. Καί, τέλος, νά φανταστούμε άκόμη καί τό αΰριο πιθανολογώντας μέ 
βάση τήν αβεβαιότητα καί τήν άπροσδιοριστία τής πολύπλοκης ιστορικής 
πραγματικότητας. «Φαντασία πιθανή», θά έλεγε (χαμογελώντας) ό Κων
σταντίνος Δημαράς.

φορά ότι είναι άποτυπωμένα σέ λέξεις αντί άλγορίθμων». Έκ τών ύστέρων θεώρησα 
τήν άποψη αύτή ύπερβολικά κολακευτική γιά το συνάφι μου καί τή διέγραψα, ιδίως 
μετά τή δικαιολογημένη άγανάκτηση τοϋ φίλου καί φιλίστορος Στέφανου Πεσμαζό- 
γλου. ”Αν τώρα τήν επαναφέρω (δειλά, σε υποσημείωση), αυτό οφείλεται σέ μιά νέα 
άνάγνωση τοΰ Θουκυδίδη καί σέ μιά φράση πού διάβασα σέ πρόσφατο δημοσίευμα: 
«Historians [...] have been cognizant for millennia of the basic principles of 
chaos and nonlinearity.» Shermer (1995), σ. 70.

Γι’ αύτό άλλωστε νομίζω δτι ό Thomas Mann κατευθύνει τήν άποστροφή του 
δχι κατά τών ιστορικών γενικώς, άλλα κατά τών «καθηγητών τής ιστορίας», όσων 
θεωρούν μιάν επανάσταση «τυχαία» έπειδή δέν μπορούν νά τήν έρμηνεύσουν μέ τή 
στενή λογική τής γραμμικής νομοτελειακής τάξης.
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