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Έφτασε ποτέ -και αν ναι πώς;- ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
στην Κρήτη;

Αναδιφώντας το χθες (182)

Σήμερα οι «Αναδιφήσεις» είναι αφι-
ερωμένες σ’ ένα «δύσκολο» αλλά 
και πρωτότυπο θέμα. Στην αρχή της 
χρονιάς σε μια σειρά άρθρων είχα-
με διατυπώσει την άποψη, με ελάχι-
στο αντίλογο, ότι ειδικά στην Κρήτη 
η επανάσταση είχε χαρακτήρα εμ-
φυλίου πολέμου, ανάμεσα σε δυο 
κοινότητες ισοδύναμες αριθμητικά, 
ομόαιμες, ομόγλωσσες αλλά αλλό-
θρησκες, τη χριστιανική και τη μου-
σουλμανική. Είχαμε επίσης σταθεί 
στην επαμφοτερίζουσα στάση της 
εκκλησίας, με τον κατώτερο κλή-
ρο να συμμετέχει στην επανάσταση 
και τον ανώτερο να την αποκηρύσ-
σει και συχνά να την καταδιώκει. 

Σήμερα, αντί ν’ αναμασούμε γνωστά και τετριμμένα, θα προσπαθή-
σουμε να προσθέσουμε γνώση, απαντώντας στο ερώτημα αν ο Νε-
οελληνικός Διαφωτισμός έφτασε ποτέ στην Κρήτη και, αν ναι, μέσα 
από ποιους δρόμους.

Ο γνωστότερος σήμερα 
ενεργός μελετητής του δι-
αφωτισμού, ο Πασχάλης 
Κιτρομηλίδης, σε άρθρο 
του στην «Κρητική Εστία» 
είχε απαντήσει στο ερώτη-
μα αυτό αρνητικά. Μερικοί 
μάλιστα ιστορικοί ισχυρί-
ζονται ότι τα κίνητρα των 
επαναστατών ήταν κάθε 
άλλου είδους παρά «δια-
φωτισμού»: οικονομικά, 
θρησκευτικά κ.λπ. Μερι-
κοί 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 έγι-
ναν μετά την παράδοσή της με συνθήκη, οι οποίες έκαναν πολύ κακό στην 
απήχηση του αγώνα συνολικά στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Με τον όρο Διαφω-
τισμός νοείται σή-
μερα η πνευματική 
κίνηση που σημει-
ώθηκε στη Δυτική 
Ευρώπη στα τέλη 
του 17ου αιώνα, με 
κύριους στόχους 
τη λύτρωση του 
ανθρώπινου πνεύ-
ματος από τις προ-
λήψεις, τις δεισι-
δαιμονίες, την αυ-
θεντία του κράτους 
και της εκκλησίας, 
και την επικράτηση 

του ορθού λόγου, της πνευματικής ελευθερίας, της ανεξι-
θρησκίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του παγκόσμιου αυτού ρεύ-
ματος θεωρούνται οι Γάλλοι Νταλαμπέρ (εικόνα), Ντιντε-
ρό, Βολτέρος και Ρουσό. 

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός υπήρξε, όπως και ο 
Ευρωπαϊκός, ένα ρεύμα γλωσσικό, φιλολογικό και φι-
λοσοφικό, που επιχείρησε να μεταφέρει τις ιδέες και 
αξίες του στους υπόδουλους. Οι ιδέες του Διαφωτι-
σμού διαχύθηκαν στον ελληνόγλωσσο κόσμο όταν 
διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, στις αρ-
χές του 18ου αιώνα, με την ανάθεση της εξουσίας 
των παραδουνάβιων ηγεμονιών σε Έλληνες ηγεμό-
νες και αργότερα με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊ-
ναρτζή το 1774. 

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.
gr, 2831055031

...ας κάνουμε μια έκθεση, έστω και στην εκπνοή 
της επετείου!
Το υπ. αριθμόν ένα έκθεμα θα ήταν το μαθηματάριο «Φυσική του εν Ιεροδιακόνοις Βενιαμίν Μιτυλη-
ναίου (λεσβίου)» (εικόνα προηγούμενου τετραγώνου). Το δεύτερο θα ήταν το βιβλίο «Σύνοψις Φυσι-
κής. Εις χρήσιν των πρωτοπείρων μαθητών του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου» του Κωνσταντί-
νου Κούμα, τυπωμένο στη Βιέννη το 1812 και το τρίτο θα ήταν το επίσης μαθηματάριο «Τριγωνομε-
τρίας 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 διαφω-
τιστών, όπως ο Βενιαμίν Λέσβιος (1759-1824) που είχε κατηγορηθεί ως άθεος, αλλά και ο Κωνσταντί-
νος Κούμας (1777-1836), είναι αρκούντως διαφωτιστικό. 

Για να μην χαϊδεύουμε αυτιά...
Το έχουμε ξαναγράψει και θα το επαναλάβουμε: η Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη δεν μπορεί να μένει εκτός της πνευματικής ζωής της πόλης, εξαι-
τίας 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, συνέ-
δρια, ημερίδες, εκθέσεις, εκδόσεις βιβλίων κ.λπ. και ο εξ ορισμού -και κρα-
τικής χρηματοδότησης- πνευματικός φορέας της πόλης να αδιαφορεί. Μια 
έκθεση με έντυπα του νεοελληνικού διαφωτισμού δεν θα ήθελε περισσό-
τερη 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 βρί-
σκονταν 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, απαρτί-
ζεται από πεπαιδευμένα και με διάθεση άτομα.

Φορείς του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού υπήρξαν οι 
Έλληνες που ζούσαν στη 
Δυτική Ευρώπη (Βενετία/
εικόνα, Τεργέστη, Λιβόρνο 
κ.α.). Αυτοί παρακολούθη-
σαν από κοντά όλες τις αλ-
λαγές που πραγματοποιή-
θηκαν στη σκέψη, παρακο-
λούθησαν τις μεγάλες ανα-
καλύψεις, γεωγραφικές και 
τεχνικές, και προσέγγισαν 
τις ιδεολογικές αρχές πάνω 
στις οποίες στηρίχτηκε η 
Γαλλική Επανάσταση. Αυτό 
το πολιτικοκοινωνικό γε-
γονός ήταν που δάνεισε τις 

αρχές του στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Οι Έλληνες της Δύσης ήταν οι πρώτοι που συνειδητο-
ποίησαν ότι μόνο με την πνευματική αναγέννηση του γένους θα μπορούσε να ωριμάσει η ιδέα της 
απελευθέρωσής του. 

Μ’ αυτά τα δεδομένα, 
πολλοί μορφωμένοι 
Έλληνες συμμετείχαν 
στην διάδοση των ιδε-
ών του Διαφωτισμού. 
Ήταν όλοι τους χαρι-
σματικά άτομα. Αναφέ-
ρω ενδεικτικά: Μεθόδι-
ος Ανθρακίτης, Μανου-
ήλ Γεδεών, Θεόφιλος 
Κορυδαλλεύς, Ευγένι-
ος Βούλγαρης, Ιώση-
πος Μοισιόδαξ, Δημή-
τριος Καταρτζής, Αδα-
μάντιος Κοραής, Ρήγας 
Βελενστινλής (εικόνα), 
Νεόφυτος Δούκας, Άν-
θιμος Γαζής, Κωνστα-
ντίνος Οικονόμος, Θε-
όφιλος Καΐρης. 

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 Ηρακλεί-
ου στα χέρια των Οθωμανικών στρατευμάτων 
το 1669, η περίοδος της Κρητικής Αναγέννη-
σης 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 ζωγρα-
φική των Δαμασκηνού και Μπαθά, τη μουσι-
κή 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. 

Όμως στην Κρή-
τη ο 18ος αιώνας 
υπήρξε κατά τα 
τρία τέταρτά του 
περίοδος πνευ-
ματικής στασι-
μότητας. Σ’ αυτό 
το αποτέλεσμα 
συνέβαλε και 
η συντριβή της 
ε π α ν ά σ τ α σ η ς 
του 1770 (εικό-
να) και οι εκτε-
ταμένες διώ-
ξεις που τη συ-
νόδευσαν. Η πε-
ριοχή των Σφα-

κίων, 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 προϋπο-
θέσεις να διαποτιστεί από τα μηνύματα της εποχής, 
αλλά και δοκιμάστηκε περισσότερο από την κατά-
πνιξη της πρόωρης επανάστασης.

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός πέρασε τελικά στην Κρή-
τη από τα παράθυρα που άνοιξαν το εμπόριο, τα γράμμα-
τα 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 παρακολουθή-
σουμε την πορεία του, με δασκάλους τον ιερομόναχο Ιάκω-
βο, τον Καλλίνικο Γεωργιάδη και τον Νικόλαο Φουράκη. 

Στο Ρέθυμνο 
σχολείο λειτουρ-
γούσε από τα 
τέλη του 18ου αι-
ώνα. Το αντίστοι-
χο ελληνικό σχο-
λείο της πόλης 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ ε 
τουλάχιστον από 
το 1795 και θεω-
ρούνταν πρότυ-
πο για την Κρή-
τη. Σ’ αυτό δί-
δασκε ο Ιωάν-
νης Μεταξάς-
Λαζαρίδης, μετέ-
πειτα μητροπο-
λίτης Ρεθύμνου 
και Ιωαννίνων με 
το όνομα Ιωαννί-
κιος (στη φωτο-
γραφία 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 δίδα-
ξε ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης. Το 1819 ομογενής προσέφερε οικονομική 
ενίσχυση για τη συνέχιση λειτουργίας του. Το έτος 1820 κλήθηκε να δι-
δάξει σ’ αυτό ο μαθητής του Κλεόβουλου στο Ιάσιο ιερομόναχος Καλ-
λονάς. Σχολείο λειτουργούσε και στο Ηράκλειο, αλλά η μοναδική πλη-
ροφορία που διαθέτουμε για την προεπαναστατική του περίοδο είναι 
ότι μέχρι το 1817 δίδαξε σ’ αυτό ο Γεώργιος Βάος. Ελληνικά σχολεία λει-
τούργησαν στο Ρέθυμνο από το 1795, στο Ηράκλειο από το 1805, στα 
Χανιά από τις αρχές του 19ου αιώνα και στα Σφακιά πριν από την επα-
νάσταση του 1821.

Αξίζει, τελειώνοντας, να 
εντοπίσουμε τις πορεί-
ες των φωτισμένων αυ-
τών ανθρώπων. Ο Ιωάν-
νης Μεταξάς του σχο-
λαρχείου του Ρεθύμνου 
είχε σπουδάσει στην 
Ακαδημία των Κυδω-
νιών κατά την περίοδο 
που δίδασκε εκεί ο Βενι-
αμίν ο Λέσβιος (εικόνα). 
Ο δάσκαλος του ελλη-
νικού σχολείου των Χα-
νίων από το 1800 Γεώρ-
γιος Μεγαλοβρυσανός, 
ήρθε στην Κρήτη από το 
Ιάσιο, όπου είχε διδάξει 

αριστοτελική φιλοσοφία και ιστορία στην εκεί Ηγεμο-
νική Ακαδημία. 

Ένας άλλος Χανιώτης 
δάσκαλος, ο Νικόλα-
ος Φουράκης, διετέλε-
σε μαθητής του Κων-
σταντίνου Κούμα (εικό-
να). Ο Ζαχαρίας Πρακτι-
κίδης είχε διδαχτεί στο 
Ηράκλειο Γραμματική, 
Ποιητική, Λογική, ανώ-
τερα θεολογικά μαθή-
ματα και Ρητορική Αθα-
νασίου Παρίου. Σημει-
ωτέον ότι ο Αθανάσιος 
ήταν δεινός αντιδιαφω-
τιστής. Παρόλα αυτά ο 
μαθητής του εξελίχτηκε 
σε διαφωτιστή και -φυ-
σικά- και σε Φιλικό.

Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, το 
έδαφος για την άφιξη του Καλλο-
νά στα Σφακιά είχε προετοιμάσει 
ο -επίσης Φιλικός- Μανουήλ Βερ-
νάρδος (εικόνα), που είχε γεννη-
θεί στο Αμάρι και ο οποίος έφτα-
σε από το Ιάσιο στα Σφακιά τον 
Σεπτέμβριο του 1819 και εφοδί-
ασε το σχολείο με βιβλία και χρή-
ματα. Οπωσδήποτε ο Βερνάρδος 
υπήρξε ο υποκινητής και η με-
γαλύτερη μορφή του κινήματος 
του Διαφωτισμού στην Κρήτη. Τα 
κείμενά του στον Ερμή τον Λόγιο 
και η πρακτική του τον κατατάσ-
σουν στη κατηγορία των μεγά-
λων Διαφωτιστών, συνολικά του 
ελληνόφωνου χώρου.

Έφτασε και αναπτύχθηκε 
λοιπόν ο Νεοελληνικός Δι-
αφωτισμός και στην Κρήτη. 
Μπορεί να μην ήταν κυρί-
αρχος, μπορεί να παρέμεινε 
περιθωριακός, στις συνει-
δήσεις λίγων γραμματισμέ-
νων, ιερωμένων και εμπό-
ρων, όμως ήταν παρών και 
αργότερα έδωσε καρπούς, 
οδηγώντας στη Μεγάλη 
Κρητική Επανάσταση του 
1866. Και βέβαια στο Αρ-
κάδι (στην εικόνα το λάβα-
ρο της Μονής), το οποίο κα-
ταύγασε την Κρήτη και έκα-
νε ορατό το πρόβλημά της 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο.


