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Σημείωμα για τα σαραντάχρονα του Ερανιστή 
•Λ 

η 
δ ΟΜΕΔ, το ΚΝΕ και V Ερανιστής 

Τ Ο2003 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ σαράντα χρόνια από την έκδοση του πρώ

του τόμου του Ερανιστή. Στη σύντομη ιστορική αναδρομή πού ακολου

θεί, ό αναγνώστης θα παρακολουθήσει τή μικρή ιστορία της δημιουργίας 

αυτού του επιστημονικού περιοδικού και τους στόχους πού θέλησε αρχικά να 

υπηρετήσει, θα διακρίνει τις δυσκολίες πού συνάντησε στην πορεία του και 

τους μετασχηματισμούς πού γνώρισε, σαν ζωντανό επιστημονικό κύτταρο. 

Δεν θα γίνει εδώ λόγος για τή συμβολή του 'Ερανιστή στην ιστορία της νεο

ελληνικής επιστήμης* δεν θα μιλήσουμε εμείς για τό έργο πού έχει επιτελε

στεί —άλλοι θα τό κρίνουν και θα τό αποτιμήσουν. Ό τίτλος του περιοδι

κού, αστήν μετριοφροσύνη του», Οπως τονιζόταν και στό σχετικό Σημείωμα 

πού δημοσιεύτηκε στό πρώτο τεύχος του περιοδικού,1 χαρακτηρίζει νομίζω 

και Οσους συνέβαλαν και συμβάλλουν ώστε ή επιστήμη τών νεοελληνικών 

πραγμάτων να έχει ενα έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, ανοικτό στις έρευ

νες πού αφορούν τον ελληνικό 18ο αιώνα και Οχι μόνο. Διότι, μολονότι Ό 

'Ερανιστής αποτελούσε, άπό τήν καταστατική προδιαγραφή του, τό επιστη

μονικό βήμα τών ασχολουμένων με τόν 18ο αιώνα —τον ((Έλληνικόν Δια-

φωτισμόν υπό τήν εύρυτάτην αυτού εννοιαν»—, ουδέποτε αρνήθηκε να δε

χτεί μελέτες πού αναφέρονται σε προηγούμενες ή επόμενες ιστορικές περιό

δους. Κατά συνέπεια άπό τις στήλες τού περιοδικού τού ΟΜΕΔ δεν πέρασε 

μόνο ενα μεγάλο μέρος τών ερευνών για τόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό, τό 

φαινόμενο καθ' εαυτό, ή προϊστορία του και οι επιβιώσεις του τόν 19ο αιώ

να, άλλα είδαν τό φώς και μελέτες πού αναφέρονται στό πριν και στό μετά 

τού ελληνικού 18ου αιώνα. ,ΧΑς δώσουμε όμως κάποια στοιχεία άπό τήν ι

στορία τής προσπάθειας αυτής αντί άλλης αναφοράς στα σαραντάχρονα της. 

Ό ΟΜΕΔ, ό 'Όμιλος Μελέτης τού Ελληνικού Διαφωτισμού ιδρύθηκε τήν 

1. ((Ή έκδοση του "Ερανιστή"», Ό 'Ερανιστής! (1963), 31 
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άνοιξη του 1962 —το καταστατικό ίδρυσης του έχει ημερομηνία 15 Μαρτί

ου 1962. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε ιδρυθεί το Κέντρο Νεοελληνικών Ε 

ρευνών, το ΚΝΕ. Μολονότι οι δύο χρονολογίες δεν συμπίπτουν, ή ιστορία 

του ΟΜΕΔ και εκείνη του ΚΝΕ διασταυρώνονται, καθώς ταυτίζονται τα 

επιστημονικά πεδία τα όποια καλλιέργησαν οι δύο αυτοί οργανισμοί, κυ

ρίως δμως επειδή ό εμπνευστής της ίδρυσης και τών δύο και συνδετικός 

κρίκος ανάμεσα τους ήταν ό ίδιος άνθρωπος, ό Κ. Θ. Δημαράς. Στή συνεί

δηση του αποτελούσαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: ό ΟΜΕΔ, σωμα

τείο ευέλικτο και ανοικτό, έδινε μιαν αναπνοή ελευθερίας στο επίσημο ερευ

νητικό κέντρο που λειτουργούσε στους κόλπους του Βασιλικού, τότε, 'Ιδρύ

ματος Ερευνών. 

Ό 'Όμιλος πορεύτηκε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του με άξονα 

δύο δραστηριότητες: άρχισε να εκδίδει, λίγους μήνες μετά τήν ίδρυση του, 

ενα επιστημονικό περιοδικό, τον Ερανιστή, και εγκαινίασε τή σειρά «Νέα 

Ελληνικά κείμενα», στην όποια άρχισαν να δημοσιεύονται σημαντικά 

έγγραφα τεκμήρια για τή μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Τό Κέν

τρο Νεοελληνικών Ερευνών οργάνωσε τήν ερευνητική πολιτική του, προ

σπάθησε να συνδέσει τή νεοελληνική επιστήμη με τήν ξένη, έχοντας όμως 

πάντα στο νου ότι έχει δίπλα του ενα ευέλικτο όργανο, τον ΟΜΕΔ. Τό ΚΝΕ 

δεν απέκτησε ποτέ ενα περιοδικό επιστημονικό βήμα, τό περιοδικό του 

Όμίλου Μελέτης τού Ελληνικού Διαφωτισμού Ό Ερανιστής ήταν τό πε

ριοδικό πού δεχόταν τις επιστημονικές εργασίες τών συνεργατών του. Στο 

καθαρευουσιάνικο, υποχρεωτικά, γλωσσικό ένδυμα τών «'Εκθέσεων πε

πραγμένων» τού ΚΝΕ, τό περιοδικό τού ΟΜΕΔ είχε να αντιτάξει τή λόγια 

δημοτική πού χρησιμοποιούσαν οι συνεργάτες του. 

Τα πρώτα βήματα τού ΟΜΕΔ και τού ΚΝΕ διασταυρώνονται —και 

κάποτε συντονίζονται. Άπό τις στήλες τού Ερανιστή διατυπώθηκαν με

ρικές από τις βασικές θέσεις της ερευνητικής πολιτικής τού ΚΝΕ. «Εκδό

σεις ή ευρετήρια;» ρωτούσε ό Δημαράς στα 1964, δίνοντας με τήν προτί

μηση στή δεύτερη εκδοχή τό έναυσμα γιά τον τρόπο αξιοποίησης ιστορι

κού υλικού πού σώζεται σε αρχειακές μονάδες. Άπό τις ίδιες στήλες δια

τύπωνε, τήν επόμενη χρονιά, τήν άποψη ότι ή ευρετηρίαση τών εντύπων 

θα πρέπει να αποτελέσει μέριμνα αοργίνων όπως ό ΟΜΕΔ ή τό ΚΝΕ», τά 

όποια πρέπει «να επιδιώκουν συστηματικά να πολλαπλασιάζουν τά ευρε

τήρια τών εντύπων με σκοπό να διευκολύνουν τή μελέτη ένώ παράλληλα 

φροντίζουν νά ολοκληρώνεται ή βιβλιογραφική γνώση», άποψη πού οδή

γησε στην προετοιμασία μιας σειράς «εργαλείων» γιά τή νεοελληνική 
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επιστήμη, άλλα και σε συστηματικές έρευνες για τη συμπλήρωση του 

έργου τών Γκίνη-Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. 

'Ένας ευρύς κύκλος ανθρώπων —και πάντως όλοι οι συνεργάτες του 

ΚΝΕ— εισέφεραν μελέτες τους στους πρώτους τόμους του 'Ερανιστή. Συ

νεργάτες του ΚΝΕ —ή στενά συνεργαζόμενοι μέ αυτό— ήταν δσοι προετοί

μασαν τα κείμενα πού δημοσιεύτηκαν άπό το 1963 και μετά στη σειρά του 

ΟΜΕΔ «Νέα Ελληνικά κείμενα»: «Αλληλογραφία» του Κοραή, «Εφημερί

δες» του Κοδρικά, αλληλογραφία τών Δανιήλ Φιλιππίδη - Barbie du 

Bocage - "Ανθιμου Γαζή, τα σωζόμενα έργα του Δημήτριου Καταρτζή. ,λΑς 

σημειωθεί δτι ό χορηγός για τήν έκδοση τών πρώτων τόμων τής σειράς πού 

περιλάμβανε βασικά κείμενα για τή μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

ήταν, τότε, το 'Ίδρυμα Ερευνών. 

Τα πολιτικά γεγονότα του 1967 επηρέασαν αρνητικά, δπως ήταν φυσι

κό, τήν πορεία και τών δύο αυτών συμπορευόμενων και αλληλοσυμπληρού

μενων οργανισμών, καθώς ό Δημαράς αποχώρησε άπό τή διεύθυνση του 

ΚΝΕ και ή μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού δεν ήταν βέβαια άπό τα 

αγαπημένα θέματα τής δικτατορίας. Παρ' δλα αυτά και οι δύο οργανισμοί 

κρατήθηκαν στή ζωή χάρη στην αυταπάρνηση μελών τους πού δεν θέλησαν 

να τα αφήσουν να σβήσουν, να διαλυθούν, περιμένοντας τις καλύτερες μέρες 

πού θα επέτρεπαν να λειτουργήσουν ξανά. Στα πολιτικά αυτά γεγονότα, 

άλλα και σε άλλου είδους δυσκολίες πού θα ανακύψουν αργότερα, πρέπει να 

αποδώσουμε τήν άναντιστοιχία ανάμεσα στα χρόνια ζωής του ΟΜΕΔ και 

στον αριθμό τών τόμων του περιοδικού του. 

Στα χρόνια πάντως πού ακολούθησαν τή μεταπολίτευση και οι δύο 

αυτοί οργανισμοί μπόρεσαν να ξαναβρούν τή ζωντάνια τους, να ξανακερδί

σουν τους παλιούς συνεργάτες τους, να αποκτήσουν νέους, να διευρύνουν τή 

θεματική τους. Τίποτε δμως δεν διατάραξε τις σχέσεις τους. 'Απόδειξη 

αποτελεί το γεγονός πώς, μολονότι το ΚΝΕ εγκαινίασε τό 1981 μια περιο

δική έκδοση, «ενα νέο ευέλικτο βοηθητικό όργανο τού Κέντρου» πού τό ονο

μάσαμε Τετράδια εργασίας, ό δεσμός τών βασικών συνεργατών τού ΚΝΕ μέ 

τόν 'Ερανιστή ούτε διαταράχθηκε ούτε αλλοιώθηκε. 'Όπως και ή έκδοση 

τού περιοδικού Τα Ιστορικά, τό 1983, πού έγινε άπό βασικά στελέχη τού 

ΚΝΕ και τού ΟΜΕΔ, δεν είχε σκοπό να στερήσει συνεργάτες άπό τόν 'Ερανι

στή, άλλα να υπηρετήσει τήν πολυφωνία δημιουργώντας άλλο ενα επιστη

μονικό βήμα: ανάλογα μέ τό θέμα πού πραγματευόμαστε αναζητούμε τήν 

πιό κατάλληλη στέγη. 

Στή νέα περίοδο τού ΟΜΕΔ πρέπει να προσγραφεΐ τό γεγονός δτι άπο-
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τέλεσε ιδρυτικό μέλος της International Society for Eighteenth-century 

Studies μετέχοντας πλέον στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς 

Εταιρείας μελέτης του 18ου αιώνα. 'Από το 2003 ό 'Έλληνας αντιπρόσωπος 

εκλέχθηκε στή θέση του δεύτερου αντιπροέδρου της Διεθνούς Εταιρείας. 

'Όσο για τον 'Ερανιστή, βρήκε τή θέση του στή χορεία των επιστημο

νικών περιοδικών τών μελών της Εταιρείας διεκδικώντας μάλιστα τα πρε

σβεία, αφού, για παράδειγμα, ό πρώτος τόμος του περιοδικού Dix-hui

tième siècle της Γαλλικής Εταιρείας κυκλοφόρησε ενα χρόνο αργότερα, το 

1964, το Eighteenth-century Studies τής 'Αμερικανικής Εταιρείας το 1967, 

το Das Achtzehnte Jahrhundert τής Γερμανικής Εταιρείας το 1977 ή το 

British Journal for Eighteenth-century Studies τής Βρετανικής Εταιρείας 

το 1978.2 Και ακόμα, το 1979 ή Association pour l'Encouragement des 

Etudes Grecques en France απένειμε στον Ερανιστή, με τήν ευκαιρία τής 

συμπλήρωσης δεκαπέντε χρόνων κυκλοφορίας του, το βραβείο Ζάππα. 

Στή νέα αυτή περίοδο προστέθηκαν στις δραστηριότητες του ΟΜΕΔ ή 

διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων. 'Αναφέ

ρομαι στα συνέδρια «Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία», πού διοργανώθη

κε στην 'Αθήνα από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τήν 1η 'Οκτωβρίου του 1993 και 

ήταν αφιερωμένο στή Μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, και σε εκείνο το αφιερω

μένο στή Μνήμη του Αέανδρου Βρανούση, πού διοργανώθηκε στην 'Αθήνα 

στις 10 και 11 Μαίου 1995 (τα πρακτικά και τών δύο αυτών συνεδρίων 

έχουν δημοσιευτεί)* ή στην Ημερίδα πού διοργάνωσε με τή συνεργασία τής 

International Society for Eighteenth-century Studies στην 'Αθήνα στις 4 

'Οκτωβρίου 1996 με θέμα τα «Instrumenta studiorum» για τή μελέτη του 

18ου αιώνα. 

Πριν άπο δύο χρόνια, το 2001, παρουσιάστηκαν τα συγκεντρωτικά Ευρετή

ρια τών είκοσι πρώτων τόμων του περιοδικού. Έκεΐ ό προσεκτικός αναγνώ

στης, ξεφυλλίζοντας τους πίνακες τών περιεχομένων, θα διαπιστώσει εύκο

λα τις μεταλλαγές στους προσανατολισμούς του περιοδικού, καθώς στους 

είκοσι αυτούς τόμους αντιπροσωπεύεται ή πρώτη περίοδος, οι προσπάθειες 

συνέχισης του, ή προσωρινή διακοπή τής έκδοσης του και τό νέο του ξεκί-

2. Χρήσιμα στοιχεία για τα περιοδικά πού αναφέρονται στή μελέτη του 18ου αιώνα 

παρουσιάστηκαν στην Table ronde πού οργανώθηκε το 1995 στο Θ' Διεθνές Συνέδριο για 

το Διαφωτισμό στο Münster (βλ. Transactions of the Ninth International Congress on 

the Enlightenment, τ. 3, 'Οξφόρδη 1996, σ. 1483-1505· δπου και παρουσίαση του 'Ερα

νιστή /Le Glaneur). 
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νήμα. Ακόμα ό εντυπωσιακός Ογκος και πλούτος του υλικού πού αναδει

κνύεται άπό το Γενικό ευρετήριο δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τη συνει

σφορά στην επιστήμη τών νεοελληνικών πραγμάτων. Τέλος ό κατάλογος 

των συνεργατών αναδεικνύει τον «σκληρό πυρήνα» τών συνεργατών του και 

υποδεικνύει τό εύρος τών φιλοξενουμένων.3 

Ελπίζοντας βάσιμα δτι Ό Ερανιστής θα γιορτάσει και τό ιωβηλαίο 

τών πενήντα χρόνων παρουσίας του, θα ήθελα να κλείσω τη σύντομη αύτη 

αναδρομή στή μικρή ιστορία του αναφέροντας με ευγνωμοσύνη όλους όσοι 

κατά καιρούς βοήθησαν οικονομικά τον 'Όμιλο μας: τό 'Ιδρυμα Ερευνών, 

τό 'Υπουργείο Πολιτισμού, τό 'Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, τό Ίδρυμα Ού-

ράνη. 

Και ακόμα να καταγράψω, και εδώ, τα ονόματα εκείνων πού αναφέ

ρονται ως «υπεύθυνοι έκδοσης» του περιοδικού άπό τό 1963 ως σήμερα: 

"Αλκής 'Αγγέλου για τους τόμους 1-2* Σπύρος Ι. Άσδραχας για τον τόμο 3* 

Αουκία Δρούλια για τον τόμο 4* Έμμ. Ν. Φραγκίσκος για τους τόμους 

5-13* Φίλιππος Ήλιου για τους τόμους 14-18 και για τους τόμους 19-24 ό 

υπογράφων. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

3. ''Ομιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού. Ό Ερανιστής. Ευρετήρια τ. 

1-20 (1963-1995). Πίνακες περιεχομένων Γενικό ευρετήριο' Κατάλογος συνεργατών, 

'Αθήνα 2001 (465 σ.). Τη γενική επιμέλεια της έκδοσης αυτής είχε ό Παναγιώτης Δ. Μι-

χαηλάρης, πού την έφερε σε πέρας με τη βοήθεια τής Γιούλης Ευαγγέλου Μποτή. Στον 

Πρόλογο αύτοΰ του δημοσιεύματος έδωσα σε μια πρώτη μορφή τήν ιστορία του ΟΜΕΔ 

πού εδώ βρίσκει τή θέση της στα σαραντάχρονα του 'Ερανιστή. 
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