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A
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1

Η	των	oνοµάτων	επίσκεψις

ΑΝ	ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ	ΘΕΤΟΝΤΑΣ το κλασικό	και	πάντοτε επίκαιρο	καντι-

ανό ερώτηµα	«τι	είναι	ο Διαφωτισµός» ή	ακριβέστερα «τι είναι	Δι-

αφωτισµός»	και στοχαστούµε	σοβαρά	επ’	αυτού,	θα	αντιληφθούµε

ότι,	παρά την	απλότητα της διατύπωσης, η	ερώτηση	δεν	επιδέχεται

εύκολων ή αφηρηµένων απαντήσεων. Αν	εξειδικεύσουµε	µάλιστα

το	ερώτηµα	στην	ιστορική	εµπειρία	του	ελληνικού	κόσµου	κατά	τη

διαδροµή	του	«µακρού»	18ου αιώνα, θα διαπιστώσουµε ότι	η απά-

ντηση οφείλει	να είναι σύνθετη	και περιεκτική, πέρα από απλούς

θεωρητικούς	ορισµούς.	Ο	Διαφωτισµός	στην	ελληνική	παιδεία	και

κοινωνία συνιστά	 ένα	 κίνηµα πνευµατικής	 αλλαγής	 και ανανέω-

σης και συγχρόνως σηµατοδοτεί ένα	αξιόλογο	φαινόµενο	πύκνω-

σης των	εκδηλώσεων	της πνευµατικής	ζωής.	Το φαινόµενο της πύ-

κνωσης	της	πνευµατικής	ζωής στον	ελληνικό κόσµο,	πριν από την

ανάδυση της	 νεότερης Ελλάδας ως κυρίαρχου εθνικού	 κράτους,

προσδίδει	στον Διαφωτισµό κατ’	εξοχήν	πολιτικό	χαρακτήρα και

τον εντάσσει στη	µακρά	διαχρονία	των	αναβαθµών της	ελληνικής

πολιτικής σκέψης.	Πρόκειται	ακριβώς	για τον αναβαθµό	της	ενσω-

µάτωσης	της	νεωτερικότητας	που	προσφέρει	µια	νέα	αφετηρία	για

τον αναπροσδιορισµό	της ελληνικής	πολιτικής	σκέψης	ως	θεωρίας

και ιδεολογίας	 της	 πολιτικής ελευθερίας	 και της	 εθνικής έκφρα-

σης	αυτής	της	θεωρίας.	Έτσι,	η	µελέτη	του	Διαφωτισµού	πέρα	από

την	αναγκαία	αναδροµή	στις	φιλολογικές	πηγές,	που	επιβάλλεται

για να γίνει	αντιληπτή	η πορεία της	πνευµατικής αναδηµιουργίας

στην οποία	 αναφερθήκαµε,	 θέτει	 συγχρόνως	 ορισµένα ευρύτερα
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Νεοελληνικοσ Διαφωτισμοσ

ιστορικά και	ερµηνευτικά	ζητήµατα	που ανακύπτουν από	την πα-

ρακολούθηση των συναφών φαινοµένων.	Τα ζητήµατα	αυτά που

συνιστούν	τις	ερµηνευτικές	παραµέτρους	και ευρύτερες διαπλοκές

του	Διαφωτισµού	στην	ελληνική	παιδεία	περιλαµβάνουν	το	ζήτηµα

της εθνογένεσης,	 τις σχέσεις	 του Διαφωτισµού	 µε την	Εκκλησία

πριν	και	µετά το	1789	και	το	ερώτηµα	των καταβολών	της νεότερης

πολιτικής	ζωής.

Ας επανέλθουµε	στο ζήτηµα του ορισµού	 για να	αποσαφη-

νίσουµε µε	 ακρίβεια	 το αντικείµενο του	 προβληµατισµού	 µας. Ο

Διαφωτισµός στην ελληνική παιδεία	 και πνευµατική	 ζωή	 υπήρξε

κυρίως	η	εκκοσµίκευση	της	σκέψης	και	των	αξιών	και	η	µετάγγιση

–ή	«µετακένωσις» σύµφωνα	µε	τον	Αδαµάντιο	Κοραή– δυτικοευ-

ρωπαϊκών πολιτισµικών προτύπων	 και	 τρόπων	 στοχασµού	 στην

πνευµατική	παράδοση της ελληνικής	Ανατολής. Η διαδικασία	της

µετακένωσης,	παρά	τις	αντιστάσεις	που	συνάντησε	κυρίως	από	τη

δύναµη της αδράνειας,	αλλά,	προϊόντος του χρόνου, και	από αντι-

δράσεις στρατευµένων	 πνευµατικών	αντιπάλων,	 µακροπρόθεσµα

µεταµόρφωσε την	ελληνική παιδεία	και κοινωνία	και	τη σφράγισε

µε	την	ευρωπαϊκή	ταυτότητα	της	σύγχρονης	Ελλάδας.

Ο	κρίσιµος	συντελεστής στη	διαδικασία πνευµατικής αλλαγής

που αντιπροσώπευε	ο	Διαφωτισµός υπήρξε η σχέση	του	ελληνικού

κόσµου, ειδικότερα	του πνευµατικού ελληνισµού, µε	τη Δύση.	Αυτό

υπήρξε	 το κρίσιµο	 ζήτηµα, τόσο για	 όσους	 βίωναν	 τις	 αλλαγές,

θετικά	ή	αρνητικά,	στη	διαδροµή	του	18ου	αιώνα,	όσο	και	για	τη

µεταγενέστερη	ιστοριογραφική	ερµηνεία. Σε ολόκληρη τη διαχρο-

νία της ιστορικής πορείας του	µεταβυζαντινού κόσµου από το 1453

και µετά,	η	σχέση µε τη Δύση, µε την παιδεία της Δύσης δηλαδή,

υπήρξε	ο	καταλύτης διανοητικών αλλαγών	και ειδικότερα	της	συ-

νάρθρωσης	της	σχέσης του νέου ελληνισµού µε	την προχριστιανι-

κή αρχαιότητα.	Την πνευµατική	αυτή διαπλοκή, και	τις συνέπειές

της,	παρακολουθούµε	να	ανελίσσεται	αρχικά	από	την	παράδοση

του ουµανισµού της	 Διασποράς των	 Ελλήνων	 λογίων	 κατά	 την
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Η των Ονομάτων Επίσκεψις

Αναγέννηση	µέχρι την εµφάνιση του	νεοαριστοτελισµού	του	Θε-

οφίλου	Κορυδαλέως,	που αντιπροσώπευε	την πρώτη µεγάλης	κλί-

µακας	απόπειρα για	την ανασυγκρότηση	της φιλοσοφικής	παιδείας

στους	κόλπους	του νέου ελληνισµού.	Συµβολικές	απολήξεις αυτής

της	παράδοσης	των	πρώιµων	επαφών	µε	την	παιδεία	της	Δύσης	θα

µπορούσαν	να	θεωρηθούν το	έργο	του Αλεξάνδρου Μαυροκορδά-

του και	η ποιητική	συλλογή Άνθη ευλαβείας στη χαραυγή	του	18ου

αιώνα.	Ο Διαφωτισµός αντιπροσωπεύει	την κορύφωση αυτών	των

συνοµιλιών της παιδείας της Ορθόδοξης Ελληνικής	Ανατολής µε

την παιδεία της	Δύσης, αλλά µε	δύο	κρίσιµες	 διαφορές:	πρώτον,

τώρα, την εποχή του	Διαφωτισµού,	η κοινωνική	βάση των	σχετικών

φαινοµένων	διευρύνεται	και	δεύτερον	η	συνοµιλία	µε	την	παιδεία

της Δύσης	παύει να είναι αποκλειστικά	φαινόµενο	της	Διασποράς,

αλλά	 συντελείται	 εντός	 της	 ελληνικής κοινωνίας στην οθωµανο-

κρατούµενη	Ορθόδοξη Ανατολή. Έτσι ο	Διαφωτισµός ως µετακέ-

νωση	της	παιδείας	της Δύσης	βιώνεται ως διανοητική αλλαγή εντός

της ελληνικής κοινωνίας κατά τον	τελευταίο	αιώνα	της	οθωµανικής

κυριαρχίας.

Για να γίνουν αντιληπτές οι	διανοητικές εκδηλώσεις	που συν-

θέτουν	το	συνολικότερο	πνευµατικό	φαινόµενο	του	Διαφωτισµού

στον	 ελληνικό	 χώρο,	ώστε	 να	σταθµιστεί	 µε	ακρίβεια	 η	 ιστορική

του σπουδαιότητα,	 θα	ήταν χρήσιµο	 να δοκιµάσουµε να ανακτή-

σουµε	τρεις από τις	θεµελιώδεις διαστάσεις που το προσδιορίζουν:

πρώτον, να	παρακολουθήσουµε	το	ιστορικό του ανάπτυγµα στον

χρόνο,	ανασυνθέτοντας την	 ιστορική περιοδολόγηση	της εµφάνι-

σης και της	ανέλιξής	του·	δεύτερον, να ανιχνεύσουµε τη γεωγραφι-

κή του βάση	για να	διαπιστώσουµε	το	εύρος	και	τη λειτουργία του

εντός	της	ελληνικής κοινωνίας·	και τρίτον, να εντοπίσουµε	τις χα-

ρακτηριστικότερες	πνευµατικές του	εκφάνσεις	στα	επίπεδα της φι-

λοσοφίας,	της	γλωσσικής	θεωρίας	και	του	πολιτικού	στοχασµού.
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O	ναός	του	Απόλλωνα	στην	Κόρινθο.	ΜΟΥΣΕΙΟ	ΜΠΕΝΑΚΗ
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