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Αναδιφώντας το χθες (182)
Έφτασε ποτέ -και αν ναι πώς;- ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός
στην Κρήτη;

Σήμερα οι «Αναδιφήσεις» είναι αφιερωμένες σ’ ένα «δύσκολο» αλλά
και πρωτότυπο θέμα. Στην αρχή της
χρονιάς σε μια σειρά άρθρων είχαμε διατυπώσει την άποψη, με ελάχιστο αντίλογο, ότι ειδικά στην Κρήτη
η επανάσταση είχε χαρακτήρα εμφυλίου πολέμου, ανάμεσα σε δυο
κοινότητες ισοδύναμες αριθμητικά,
ομόαιμες, ομόγλωσσες αλλά αλλόθρησκες, τη χριστιανική και τη μουσουλμανική. Είχαμε επίσης σταθεί
στην επαμφοτερίζουσα στάση της
εκκλησίας, με τον κατώτερο κλήρο να συμμετέχει στην επανάσταση
και τον ανώτερο να την αποκηρύσσει και συχνά να την καταδιώκει.
Σήμερα, αντί ν’ αναμασούμε γνωστά και τετριμμένα, θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε γνώση, απαντώντας στο ερώτημα αν ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός έφτασε ποτέ στην Κρήτη και, αν ναι, μέσα
από ποιους δρόμους.

Ο γνωστότερος σήμερα
ενεργός μελετητής του διαφωτισμού, ο Πασχάλης
Κιτρομηλίδης, σε άρθρο
του στην «Κρητική Εστία»
είχε απαντήσει στο ερώτημα αυτό αρνητικά. Μερικοί
μάλιστα ιστορικοί ισχυρίζονται ότι τα κίνητρα των
επαναστατών ήταν κάθε
άλλου είδους παρά «διαφωτισμού»: οικονομικά,
θρησκευτικά κ.λπ. Μερικοί τολμούν να εκφέρουν
την άποψη ότι το κυρίαρχο κίνητρο συμμετοχής στην επανάσταση ήταν το
πλιάτσικο και κάποιες φορές δεν πρέπει να έχουν άδικο, στην περίπτωση
τουλάχιστον της Πελοποννήσου και ειδικά της πολιορκίας της Τριπολιτσάς
(εικόνα). Αυτό το παραδέχτηκε κι ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης, δικαιολογώντας
τις τεράστιες διαρπαγές, βιασμούς και σφαγές (8.000 σφαγμένοι) που έγιναν μετά την παράδοσή της με συνθήκη, οι οποίες έκαναν πολύ κακό στην
απήχηση του αγώνα συνολικά στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Φορείς του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού υπήρξαν οι
Έλληνες που ζούσαν στη
Δυτική Ευρώπη (Βενετία/
εικόνα, Τεργέστη, Λιβόρνο
κ.α.). Αυτοί παρακολούθησαν από κοντά όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη σκέψη, παρακολούθησαν τις μεγάλες ανακαλύψεις, γεωγραφικές και
τεχνικές, και προσέγγισαν
τις ιδεολογικές αρχές πάνω
στις οποίες στηρίχτηκε η
Γαλλική Επανάσταση. Αυτό
το πολιτικοκοινωνικό γεγονός ήταν που δάνεισε τις
αρχές του στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Οι Έλληνες της Δύσης ήταν οι πρώτοι που συνειδητοποίησαν ότι μόνο με την πνευματική αναγέννηση του γένους θα μπορούσε να ωριμάσει η ιδέα της
απελευθέρωσής του.

Όμως στην Κρήτη ο 18ος αιώνας
υπήρξε κατά τα
τρία τέταρτά του
περίοδος πνευματικής στασιμότητας. Σ’ αυτό
το αποτέλεσμα
συνέβαλε
και
η συντριβή της
επανάσ τασης
του 1770 (εικόνα) και οι εκτεταμένες
διώξεις που τη συνόδευσαν. Η περιοχή των Σφακίων, αυτοδιοικούμενη τουλάχιστον από το 1695,
είχε ξεφύγει από τη γεωγραφική απομόνωσή της με
την ανάπτυξη εμπορικού στόλου, ο οποίος ταξίδευε
σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τα Σφακιά ήταν λοιπόν η
κατεξοχήν περιοχή του νησιού που είχε τις προϋποθέσεις να διαποτιστεί από τα μηνύματα της εποχής,
αλλά και δοκιμάστηκε περισσότερο από την κατάπνιξη της πρόωρης επανάστασης.

Αξίζει, τελειώνοντας, να
εντοπίσουμε τις πορείες των φωτισμένων αυτών ανθρώπων. Ο Ιωάννης Μεταξάς του σχολαρχείου του Ρεθύμνου
είχε σπουδάσει στην
Ακαδημία των Κυδωνιών κατά την περίοδο
που δίδασκε εκεί ο Βενιαμίν ο Λέσβιος (εικόνα).
Ο δάσκαλος του ελληνικού σχολείου των Χανίων από το 1800 Γεώργιος Μεγαλοβρυσανός,
ήρθε στην Κρήτη από το
Ιάσιο, όπου είχε διδάξει
αριστοτελική φιλοσοφία και ιστορία στην εκεί Ηγεμονική Ακαδημία.

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός πέρασε τελικά στην Κρήτη από τα παράθυρα που άνοιξαν το εμπόριο, τα γράμματα αλλά και μερικοί φωτισμένοι εκκλησιαστικοί παράγοντες.
Τα σχολεία του νησιού ξεκίνησαν να λειτουργούν στα μέσα
του 18ου αιώνα. Πρώτο ιδρύθηκε το σχολείο των Χανίων το
1750 από τον μεγαλέμπορο Εμμανουήλ Γερακάκη. Από το
1800 και εξής οι πηγές μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε την πορεία του, με δασκάλους τον ιερομόναχο Ιάκωβο, τον Καλλίνικο Γεωργιάδη και τον Νικόλαο Φουράκη.

Ένας άλλος Χανιώτης
δάσκαλος, ο Νικόλαος Φουράκης, διετέλεσε μαθητής του Κωνσταντίνου Κούμα (εικόνα). Ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης είχε διδαχτεί στο
Ηράκλειο Γραμματική,
Ποιητική, Λογική, ανώτερα θεολογικά μαθήματα και Ρητορική Αθανασίου Παρίου. Σημειωτέον ότι ο Αθανάσιος
ήταν δεινός αντιδιαφωτιστής. Παρόλα αυτά ο
μαθητής του εξελίχτηκε
σε διαφωτιστή και -φυσικά- και σε Φιλικό.

Για να μην χαϊδεύουμε αυτιά...
Το έχουμε ξαναγράψει και θα το επαναλάβουμε: η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να μένει εκτός της πνευματικής ζωής της πόλης, εξαιτίας της εμμονής του υπευθύνου της να κατέχει την προεδρική θέση του
Εφορευτικού Συμβουλίου. Δεν είναι δυνατόν οι πάντες, στην Ελλάδα και
στο Ρέθυμνο, να οργανώνουν πνευματικές εκδηλώσεις για το 1821, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, εκδόσεις βιβλίων κ.λπ. και ο εξ ορισμού -και κρατικής χρηματοδότησης- πνευματικός φορέας της πόλης να αδιαφορεί. Μια
έκθεση με έντυπα του νεοελληνικού διαφωτισμού δεν θα ήθελε περισσότερη από μια μέρα δουλειάς για το στήσιμό της, εάν φυσικά υπήρχε όρεξη
και γνώση του θέματος. Ας φανταστούμε μόνο τι εκθέσεις και συνέδρια θα
πραγματοποιούνταν αν στη θέση του εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα βρίσκονταν ο Μιχάλης Τζεκάκης ή ο Γιάννης Παπιομύτογλου, άνθρωποι των
γραμμάτων και όχι των κομμάτων. Ή αν αφήνονταν το ίδιο το προσωπικό
της Βιβλιοθήκης να τις οργανώσει, το οποίο, απ’ ό,τι γνωρίζουμε, απαρτίζεται από πεπαιδευμένα και με διάθεση άτομα.

Με τον όρο Διαφωτισμός νοείται σήμερα η πνευματική
κίνηση που σημειώθηκε στη Δυτική
Ευρώπη στα τέλη
του 17ου αιώνα, με
κύριους στόχους
τη λύτρωση του
ανθρώπινου πνεύματος από τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες, την αυθεντία του κράτους
και της εκκλησίας,
και την επικράτηση
του ορθού λόγου, της πνευματικής ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του παγκόσμιου αυτού ρεύματος θεωρούνται οι Γάλλοι Νταλαμπέρ (εικόνα), Ντιντερό, Βολτέρος και Ρουσό.

Μ’ αυτά τα δεδομένα,
πολλοί
μορφωμένοι
Έλληνες συμμετείχαν
στην διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού.
Ήταν όλοι τους χαρισματικά άτομα. Αναφέρω ενδεικτικά: Μεθόδιος Ανθρακίτης, Μανουήλ Γεδεών, Θεόφιλος
Κορυδαλλεύς, Ευγένιος Βούλγαρης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Δημήτριος Καταρτζής, Αδαμάντιος Κοραής, Ρήγας
Βελενστινλής (εικόνα),
Νεόφυτος Δούκας, Άνθιμος Γαζής, Κωνσταντίνος Οικονόμος, Θεόφιλος Καΐρης.

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός υπήρξε, όπως και ο
Ευρωπαϊκός, ένα ρεύμα γλωσσικό, φιλολογικό και φιλοσοφικό, που επιχείρησε να μεταφέρει τις ιδέες και
αξίες του στους υπόδουλους. Οι ιδέες του Διαφωτισμού διαχύθηκαν στον ελληνόγλωσσο κόσμο όταν
διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, στις αρχές του 18ου αιώνα, με την ανάθεση της εξουσίας
των παραδουνάβιων ηγεμονιών σε Έλληνες ηγεμόνες και αργότερα με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774.

Προκύπτει το ερώτημα εάν ο Διαφωτισμός
άγγιξε και την Κρήτη και εάν ναι, μέσω ποιων
δρόμων. Είναι γνωστό ότι με την πτώση των
Χανίων και των επόμενο χρόνο του Ρεθύμνου
και ύστερα από μια εικοσαετία του Ηρακλείου στα χέρια των Οθωμανικών στρατευμάτων
το 1669, η περίοδος της Κρητικής Αναγέννησης έλαβε τέλος. Η άνθιση στα γράμματα, με
το περίφημο για τη νεοελληνική γλώσσα και
λογοτεχνία «Κρητικό Θέατρο» των Κορνάρου
και Χορτάτζη αποτέλεσε λαμπρό παρελθόν.
Το ίδιο συνέβη και με τις τέχνες, με τη ζωγραφική των Δαμασκηνού και Μπαθά, τη μουσική με τον Φραγκίσκο Λεονταρίτη, τη γλυπτική
με τους Μπενέτους και την αρχιτεκτονική με
τις μιμήσεις των έργων του Μικέλε Σανμικέλι
και του Σεμπαστιάνο Σέρλιο (εικόνα, πρότυπο Αρκαδιού). Ακολουθώντας τους δρόμους της
προσφυγιάς οι Κρήτες των γραμμάτων και των τεχνών προσορμίστηκαν αρχικά στα Ιόνια
νησιά και στη συνέχεια πέρασαν στη Βενετία και από εκεί διεσπάρησαν στην Ευρώπη και
συντέλεσαν κι αυτοί στην Αναγέννησή της.

Στο
Ρέθυμνο
σχολείο λειτουργούσε από τα
τέλη του 18ου αιώνα. Το αντίστοιχο ελληνικό σχολείο της πόλης
λειτουργούσε
τουλάχιστον από
το 1795 και θεωρούνταν πρότυπο για την Κρήτη. Σ’ αυτό δίδασκε ο Ιωάννης
ΜεταξάςΛαζαρίδης, μετέπειτα μητροπολίτης Ρεθύμνου
και Ιωαννίνων με
το όνομα Ιωαννίκιος (στη φωτογραφία ο τάφος
του στον λόφο
του Επισκοπείου). Μεταξύ των ετών 1802 και 1808 στο ελληνικό
σχολείο του Ρεθύμνου δίδασκε ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης.

Σχολείο λειτουργούσε συστηματικά και στα Σφακιά, όπου επίσης δίδαξε ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης. Το 1819 ομογενής προσέφερε οικονομική
ενίσχυση για τη συνέχιση λειτουργίας του. Το έτος 1820 κλήθηκε να διδάξει σ’ αυτό ο μαθητής του Κλεόβουλου στο Ιάσιο ιερομόναχος Καλλονάς. Σχολείο λειτουργούσε και στο Ηράκλειο, αλλά η μοναδική πληροφορία που διαθέτουμε για την προεπαναστατική του περίοδο είναι
ότι μέχρι το 1817 δίδαξε σ’ αυτό ο Γεώργιος Βάος. Ελληνικά σχολεία λειτούργησαν στο Ρέθυμνο από το 1795, στο Ηράκλειο από το 1805, στα
Χανιά από τις αρχές του 19ου αιώνα και στα Σφακιά πριν από την επανάσταση του 1821.

Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, το
έδαφος για την άφιξη του Καλλονά στα Σφακιά είχε προετοιμάσει
ο -επίσης Φιλικός- Μανουήλ Βερνάρδος (εικόνα), που είχε γεννηθεί στο Αμάρι και ο οποίος έφτασε από το Ιάσιο στα Σφακιά τον
Σεπτέμβριο του 1819 και εφοδίασε το σχολείο με βιβλία και χρήματα. Οπωσδήποτε ο Βερνάρδος
υπήρξε ο υποκινητής και η μεγαλύτερη μορφή του κινήματος
του Διαφωτισμού στην Κρήτη. Τα
κείμενά του στον Ερμή τον Λόγιο
και η πρακτική του τον κατατάσσουν στη κατηγορία των μεγάλων Διαφωτιστών, συνολικά του
ελληνόφωνου χώρου.

Έφτασε και αναπτύχθηκε
λοιπόν ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και στην Κρήτη.
Μπορεί να μην ήταν κυρίαρχος, μπορεί να παρέμεινε
περιθωριακός, στις συνειδήσεις λίγων γραμματισμένων, ιερωμένων και εμπόρων, όμως ήταν παρών και
αργότερα έδωσε καρπούς,
οδηγώντας στη Μεγάλη
Κρητική Επανάσταση του
1866. Και βέβαια στο Αρκάδι (στην εικόνα το λάβαρο της Μονής), το οποίο καταύγασε την Κρήτη και έκανε ορατό το πρόβλημά της
σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

...ας κάνουμε μια έκθεση, έστω και στην εκπνοή
της επετείου!
Το υπ. αριθμόν ένα έκθεμα θα ήταν το μαθηματάριο «Φυσική του εν Ιεροδιακόνοις Βενιαμίν Μιτυληναίου (λεσβίου)» (εικόνα προηγούμενου τετραγώνου). Το δεύτερο θα ήταν το βιβλίο «Σύνοψις Φυσικής. Εις χρήσιν των πρωτοπείρων μαθητών του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου» του Κωνσταντίνου Κούμα, τυπωμένο στη Βιέννη το 1812 και το τρίτο θα ήταν το επίσης μαθηματάριο «Τριγωνομετρίας σφαιρικής και επιπέδου πραγματεία». Αλλά και τα «Στοιχεία μεταφυσικής» (εικόνα τετραγώνου)
και τόσα άλλα. Τα περισσότερα προέρχονται από τη βιβλιοθήκη του προαναφερθέντος επισκόπου
Ρηθύμνης Ιωαννίκιου, γεγονός που δείχνει ότι ο διαφωτισμός δεν είχε φτάσει σε ρήξη με την εκκλησία
του Ρεθύμνου, όπως γινόταν στην πλειονότητα του υπόλοιπου ελληνόφωνου χώρου. Το γεγονός ότι ο
εδώ αρχιερέας μπορούσε να κατέχει στη βιβλιοθήκη του βιβλία και σημειώσεις σημαινόντων διαφωτιστών, όπως ο Βενιαμίν Λέσβιος (1759-1824) που είχε κατηγορηθεί ως άθεος, αλλά και ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777-1836), είναι αρκούντως διαφωτιστικό.
* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.
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