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ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ TOT ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(Προσχέδιο δοκιμίου*) 

1719 στην Κωνσταντινούπολη: Ή ' Ι ε ρ ά Σύνο- 1837 στην "Ανδρο, γύρω άπό τη Σχολή τοϋ 

δος αποφασίζει να περιορίσει τη νηστεία της Θεόφιλου Καίρη: «Πολλοί δέ καί των Άν-

Σαρακοστης των 'Αγίων 'Αποστόλων σέ 11 δρίων ωφελούμενοι άπο τών ξένων μαθητών, 

ήμερες. «Οί πακάληδες και ψαράδες όπου προ και τρόφιμα πωλοϋντες ακριβώς, καί ναυτικά 

ήμερων τίνων είχαν ακούσει δτι μέλλουν να δάνεια παρ' αυτών λαμβάνοντες είς τά πλοία 

χαλάσουν τήν τεσσαρακοστήν τών 'Αγίων Ά - ήγάπων καί τήν όρφανοτρόφον σχολήν καί τον 

ποστόλων, καί τους είχε κακοφανεϊ διατί δέν σχολάρχην. Τα δ' άλλα δι' ολίγων έφρόντιζον 

θέλει πωλείται άφθόνως ή μουρούνα καί τό χα- περί της διδασκαλίας.»8 

βιάρι τους, έτρεξαν τόσοι είς το πατριαρχεϊον, 

όπου έγέμισεν όλη ή αυλή άπο πακάληδες, καί κραυγήν καί τα ακόλουθα της μόλις τους έδυ-

ήρχισαν νά φωνάζουν μεγαλοφώνως καί αύθα- σώπησαν καί τους κατέπεισαν να άναχωρή-

δώς το οτι θέλουν να χαλάσουν τήν πίστιν τοϋ σ ο υ ν > κ 0 " διελύθη ή σύνοδος χωρίς κάμμίαν 

Χρίστου. ΟΙ συνοδικοί φοβηθέντες τήν κατά- αποφασιν.» 

Συνήθως τις εργασίες μου πού αναφέρονται στην Τουρκοκρατία τις αποκαλώ δοκίμια. Θεωρώ δη

λαδή πώς ή νεοελληνική έρευνα στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει δημιουργήσει ακόμη τις απαραί

τητες προϋποθέσεις για συγγραφή μελετών. Της λείπουν λ.χ. βασικές μονογραφίες είτε για πρό

σωπα είτε για θέματα. Είναι συνεπώς αφέλεια να πιστεύουμε πώς πολλές άπα τις εργασίες μας 

προχωρούν πέρα άπα τήν δοκιμιογραφία. Πώς λοιπόν μπορώ να χαρακτηρίσω σέ πρώτη προσέγ

γιση ενα θέμα ανύπαρκτο —όσο τουλάχιστον ξέρω— στην βιβλιογραφία τού Νεοελληνικού Δια

φωτισμού, παρά προσχέδιο δοκιμίου; 

'Από τήν άλλη μεριά, επειδή πιστεύω —όπως τό έχω αποδείξει, άλλωστε— στον κεντρικό 

ρόL· πού παίζει στην ερευνητική μεθοδολογία τό θέμα της απουσίας, έθεώρησα πώς δεν ήταν επι

τρεπτό για μένα να περιορίσω τήν ερευνά μου σέ μόνα τά ονόματα τού Καταρτζή καί τού Κοραή, 

όπου γίνεται συγκεκριμένη αναφορά τού όρου Πολιτική Οικονομία' έπρεπε να τήν επεκτείνω καί 

προς άλλα πρόσωπα πού τά θεωρώ δτι θα μπορούσαν, μέ τήν έμμεση, ασφαλώς, μαρτυρία τους, 

είτε θετική ήταν αύτη εϊτε αρνητική, να επικουρήσουν σέ μια πληρέστερη διερεύνηση τοϋ θέμα

τος. Γι' αυτό έχρησιμοποίησα καί τον όρο Ιχνηλασία και γι αυτό έμακρηγόρησα στην περίπτωση 

τού Βούλγαρη καί τού Μοισιόδακα, ενώ έπραξα τό αντίθετο τόσο για τόν Καταρτζή, άλλα Ιδιαί-

zara για τόν Κοραή, πού προχωρεί—δπως θα διαπιστώσει ό αναγνώστης —βαθύτατα στο θέμα. 

Στο κάτω-κάτω μήπως ακόμη δέν ψάχνουμε για τις διερευνητικές μας προσεγγίσεις; 

* α) Το κείμενο αυτό ανήκει οργανικά σε εκτενές έργο μου in progress. Αυτονομήθηκε 

για τήν παρούσα δημοσίευση μέ τις δέουσες επεμβάσεις, β) 'Αποφεύγω σκόπιμα τήν οποια

δήποτε αναφορά στην ιστορικότητα τοϋ δρου Πολιτική Οικονομία. Δέν μέ άφορα" μέ άφορα 

κυρίως καί γενικότερα ή οικονομική θεωρία. Δέχομαι συνεπώς τό εννοιολογικό περιεχόμενο 

πού έχει λάβει ό όρος στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, γ) Καί μόνη ή χρήση τοϋ 

όρου στην περίοδο τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού αρκεί γιά να ελκύσει τήν προσοχή μου είτε 

ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του εϊτε όχι. 

1. Ά θ . Κομνηνός-'Χψηλάντης, Τά Μετά τήν "Αλωσιν, Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 308. 

2. Κ. Οικονόμος, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, Ικδ. Σοφ. Κ. Οικονό

μου, τ. 2, 'Αθήνα 1864, σ. 402. 
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Τ Ο 1893 Ο Μ. Ι. ΓΕΔΕΩΝ σε σύντομο μελέτημα του με τίτλο Παιδεία 

και πτώχεια παρ' ήμΐν κατά τους τελευταίους αιώνας, διατυπώνει μιαν 

άποψη καί μιαν ευχή ταυτόχρονα: « 'Εγώ νομίζω δτι κακώς ή περίοδος αυ

τή της εθνικής ζωής έχαρακτηρίσθη ως πενιχρά υπό την έποψιν του χρή

ματος. Εΐ'περ ήρευνάτο επισταμένως ή κατά τους τελευταίους τεσσάρας 

αιώνας ιστορία του παρ' ήμΐν εμπορίου και της βιομηχανίας, εις πολλώ 

διάφορα συμπεράσματα ήθέλομεν χειραγωγηθή. "Ισως ολίγος υπήρχε παρ' 

ολίγοις πλούτος, αλλ' ούτος ή έκρύπτετο ή κατεσπαταλάτο εις ϊδρυσιν και 

προικισμον μικρών ή μεγάλων μοναστηριών, κυρίως κατά τον Ιζ' και ΙΖ' 

αιώνα, αφαιρούμενος οΰτως ειπείν από τών σχολείων, άτινα συνεπώς 

έλεεινάς έκέκτηντο προσόδους».3 "Οπως ήταν φυσικό για τήν εποχή, τόσο 

ή άποψη δσο και ή ευχή έπεσαν στο κενό. Σήμερα, υστέρα άπο έναν αιώνα 

δηλαδή, οπού είναι γνωστές οι επιδόσεις τής ιστορικής έ'ρευνας στην οικο

νομική ιστορία, πιστεύω δτι είναι καιρός να τραποΰμε και προς τή διερεύ

νηση τής οικονομικής σκέψης στο χώρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

"Ενας λαός, δηλαδή, πού έβάσισε τήν αναγέννηση του στή γενική εμπο

ρική δραστηριότητα, είναι δυνατόν να μήν επεχείρησε να έρθει σε επαφή και 

με τήν οικονομική θεωρία, δταν αυτή φουντώνει στα μεγάλα ευρωπαϊκά 

κέντρα στα όποια και συναλλάσσεται ό ελληνικός εμπορικός κόσμος ; Ά π ο 

τήν άλλη μεριά, είναι γνωστοί οι στενοί δεσμοί τους οποίους έδημιούργησε ή 

οικονομική θεωρία προς τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, ιδίως άπο τα μέσα 

του 18ου αιώνα. Δεσμοί πού τον οδήγησαν στην ολοκλήρωση του. Και 

μόνο το γεγονός δτι μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ή 

οικονομική σκέψη συνδυάζει τις έννοιες πλούτος καί εξουσία δίνει το μέ

τρο τών νέων πραγματώσεων. Ό λόγιος λοιπόν "Ελληνας, πού εκτιμά καί 

πιστεύει στο Διαφωτισμό, έχει κάθε λόγο να αναζητήσει να γνωρίσει καί 

αυτή τήν πλευρά του. Διαφορετικά θα πρέπει να αισθάνεται δτι κάπου χ ω 

λαίνει. Καί, ας μη ξεχνάμε —κάτι πού θα έχουμε τήν ευκαιρία να αναπτύ

ξουμε στή συνέχεια—• ό λόγιος, δταν δεν συνδυάζει καί τήν ιδιότητα του 

εμπόρου, αρχίζει άπο τα μέσα τοΰ 18ου αιώνα καί καλλιεργεί μια πιο στε

νή καί αμφίπλευρα εξαρτημένη σχέση προς τον κυρίως έμπορο. Τί άλλο, 

στο κάτω κάτω, εκφράζει —ως εικονολογική παράσταση, βέβαια— παρά 

το συσχετισμό αυτόν, ό γνωστότατος άποφθεγματισμος πού μας έχάρισε ό 

κύριος καί ολοκληρωμένος εκφραστής τοΰ Διαφωτισμού για τον Νέον 

Ελληνισμό, ό 'Αδαμάντιος Κοραής; «Οι "Ελληνες άπό τίνος χρόνου προ

σέθεσαν εις τήν συνήθη αυτών έμπορίαν καί τήν έπιμιξίαν τών επιστημών. 

3. Κωνσταντινούπολη, σ. 17. 
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πάντοθεν της Ευρώπης και ιδίως της Γαλλίας, έξάγοντες βιβλία και φώτα, 

ως έξάγουσιν υφάσματα, έπεξειργασμένα μέταλλα, καί άλλα έργα βιο

μηχανίας ευρωπαϊκής».4 Λίγο πιο πέρα, άλλωστε, μπορούμε να τον συ

ναντήσουμε να διακηρύσσει δτι «το τέλειον δεν είναι ούτε το λαμπρόν οΰτε 

το πολυτελές, άλλα το εΰχρηστον καί πρόσφορον εις τήν φύσιν του άνθρω

που, δια τον όποιον γίνεται, ε'ις ολίγα λόγια, το τεχνικόν το όποιον δεν 

αποκτάται πλην με πολυχρόνιον φιλοσοφικήν προσοχήν εις πολλάς ΰλας 

καί πολλά πράγματα εν ταυτω». Για νά καταλήξει: «Είναι καί τοΰτο φι

λοσόφου παρατηρήσεως άξιον θεώρημα, δτι ή άρτοποιητική τέχνη ακο

λουθεί τήν τελείωσιν του διανοητικού μέρους της ψυχής. Ό καλά κατα

σκευασμένος άρτος ως επί το πλείστον ευρίσκεται εις τα πλέον φωτισμένα, 

ή τουλάχιστον τα όλιγώτερον άμαθη έθνη».5 

'Από τή μεριά, βέβαια, της έ'ρευνας σήμερα 'ίσως νά υπάρχουν κάποιες 

ενστάσεις: 'Απουσιάζουν, κατά πρώτο λόγο, ή είναι σπάνιες, στη γραμ

ματεία μας οι σχετικές αναφορές. Είναι γνωστό δμως δτι καμιά εποχή 

δεν αποτελεί ληξίαρχο του εαυτού της, ώστε νά μεριμνά για τή μεταγενέ

στερη έ'ρευνα, καί νά της αφήνει τεκμήρια για ορθή αξιολόγηση καί κρίση. 

Καί είναι κοινό μυστικό πλέον για τόν ερευνητή τών χρόνων της Τουρκο

κρατίας πώς με αυτό τό δεδομένο συνήθως ξεκινάει στους περισσότερους 

χώρους. Ή Ικανότητα του κρίνεται από τα μονοπάτια πού θα ανακαλύψει 

για νά οδηγηθεί τελικά στό στόχο του. Μήπως άραγε, και σε τελευταία 

ανάλυση, εδώ δεν κρύβεται και ή γοητεία της; Καί, ως κατακλείδα πλέον, 

είναι ανάγκη νά θυμίσω τό περίφημο θέμα της απουσίας; Ό δεύτερος 

λόγος τώρα: Ινας λαός υποδουλωμένος στον ξένο δυνάστη δεν είναι δυνα

τόν νά ασχολείται με καθαρά θεωρητικά οικονομικά θέματα, τα όποια δεν 

μπορούν νά έχουν απολήξεις στην πράξη. Δεν θα απαντήσω, επειδή θα πα

ρακαλέσω τόν πάντοτε καλοπροαίρετο αναγνώστη νά σταθεί λίγο υπομο

νετικός, ώστε νά λάβει τή δέουσα απάντηση λίγες σελίδες πιο κάτω, καί 

μέσα άπό τα 'ίδια τα λόγια ενός από τους εκλεκτότερους εκπροσώπους 

του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, του Δημήτριου Καταρτζή. 

Θα είχα, τέλος, νά προσθέσω πώς είναι απολύτως φυσικό νά βλέπουν 

με εντελώς διαφορετικό τρόπο τό Διαφωτισμό οι άνθρωποι της εποχής, άπό 

εκείνον με τό όποιο τόν βλέπουμε εμείς. Ή εξειδίκευση τών επιστημο

νικών κλάδων σήμερα, καί ή συνακόλουθη διαμόρφωση εξειδικευμένων 

4. 'Υπόμνημα..., βλ. Δ. Θερειανός, "Αδαμάντιος Κοραής, τ. 3, Τεργέστη 1890, 

σ. π ' . 

5. Συλλογή Προλεγομένων, Παρίσι 1833, σ. 405. 
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επιστημόνων, περιόρισε υπέρμετρα τον αριθμό εκείνων όσοι διερευνούν 

τα σχετικά φαινόμενα μέσα άπο τη σύλληψη ενός συνόλου. Αύτη, εξάλλου, 

ή εξειδίκευση, με τις απαιτήσεις πού δημιούργησε για εντελώς ειδικές 

γνώσεις, αύξησε ακόμη περισσότερο τις δυσχέρειες στο χώρον αυτόν. 

"Οταν λοιπόν κάνει την πρωτογενή παρουσία της ή οικονομική σκέψη στην 

εποχή, και πραγματοποιείται ταχύτατα ή ενταξή της στο σύνολο του Δια

φωτισμού, ό "Ελληνας λόγιος πού τον έ'χει ενστερνισθεί, οχι μόνο δεν πρέ

πει να δυσκολευθεί να την οικειοποιηθεί, μέσα στο γενικό σχήμα τού Δια

φωτισμού, άλλα και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να παρακολουθήσει 

τους απλούς ακόμη για τήν εποχή μηχανισμούς της. Ή έμφαση, τέλος, 

πού δίνεται στην κοινωνικοποίηση της οικονομικής σκέψης για τήν εποχή, 

τήν κάνει ακόμη πιο ελκυστική. 

(("Ας είμαστε ιστορικοί», λοιπόν, θα επαναλάβω και έγώ με έμφαση 

για τήν περίπτωση, μαζί με τον Lucien Febvre. «Αύτο σημαίνει, ας μή 

θανατο!)νουμε για δεύτερη φορά τους νεκρούς. "Ας μή τους αφαιρούμε τήν 

πιο πολύτιμη άπο τήν υλική τους ζωή, τήν πνευματική τους ζωή, —ο,τι 

δηλαδή σκέφθηκαν, αγάπησαν και πίστεψαν— κι αύτο πλαγίως, υποκα

θιστώντας εντελώς άπλα τις πραγματικές τους σκέψεις, πίστεις, έρωτες, 

με ο,τι εμείς σκεπτόμαστε, με τή βοήθεια τών 'ίδιων λέξεων, 6,τι εμείς 

πιστεύουμε, χρησιμοποιώντας τις ϊδιες διατυπώσεις, δ,τι με τήν ίδια ορμή 

αγαπάμε. Μή τους κουκουλώνουμε μέ ετικέτες πού ταιριάζουν στην τεμπε

λιά και στή μετριότητα μας, πού είναι δμως ισάριθμες προδοσίες: προτε

σταντισμός, καθολικισμός, ηθικότητα, άνηθικότητα, ορθολογισμός, χρι

στιανισμός. "Ας χαρούμε το πολύ πιο συγκινητικό θέαμα άπο τήν αληθινή 

τους ζωή, άπο τα πάθη τους πού υπήρξαν νέα, άπο τις ελπίδες τους πού δεν 

ήταν καθόλου οι δικές μας.»6 

"Ισως άπο το 1944, δταν εκφράζεται μέ τον παραστατικό αύτο τρόπο ό 

L. Febvre, ή άποψη του αυτή να θεωρείται πια σήμερα κοινός τόπος για 

τήν πατρίδα του. Για μας δμως, οί όποιοι πολλά ακόμη βασικά θέματα τα 

εγγίζουμε για πρώτη φορά, δπως το προκείμενο της Πολιτικής Οικονομίας, 

χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε το κείμενο αύτο τού Γάλλου 'ιστορικού, 

τώρα πού αμέσως πιο κάτω θά ξετυλίξουμε, υποχρεωτικά κατά κάποιο 

τρόπο, το νήμα τών σχέσεων τού Νέου Ελληνισμού μέ τήν οικονομική σκέ

ψη στην Ευρώπη. Και συγκεκριμένα: 

Το 1754 ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης έδρα της Πολιτικής 

Οικονομίας, στην οποία διορίζεται πρώτος καθηγητής ό 'Ιταλός ιερωμένος 

6. Amour sacré, amour profane, Gallimard, Idées, Παρίσι 1971, σ. 356. 
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φιλόσοφος Antonio Genovesi (1713-1769). Ώ ς προς τήν έδρα τίποτε το 

ιδιαίτερο. Ή ανάπτυξη των πολιτικών και οικονομικών σπουδών στο πρώ

το ήμισυ του 18ου αιώνα είχε ως αποτέλεσμα το σχετικό ενδιαφέρον να 

επεκταθεί και στον πανεπιστημιακό χώρο" αρχίζει λοιπόν στα πανεπιστή

μια της Ευρώπης ή 'ίδρυση ιδιαιτέρων εδρών. Στην Halle ή σχετική έδρα 

Ιδρύεται το 1727, στην Uppsala το 1740, στή Βιέννη το 1750, κ.ο.κ.7 

Το ιδιαίτερο εστιάζεται στο πρόσωπο του πρώτου καθηγητή. *0 Geno

vesi είχε αρχίσει αρκετά ενωρίς τήν πανεπιστημιακή του καριέρα, ως κα

θηγητής στην αρχή της Μεταφυσικής και έπειτα τής 'Ηθικής. "Οταν, αρ

γότερα δμως, επιδιώκει να καταλάβει τήν έδρα τής Θεολογίας, κάτι πού 

πολύ το ήθελε, απέτυχε. Βρήκε αντίθετη τήν Εκκλησία. Δικαιολογημένα 

για τήν εποχή: σήμερα ό Genovesi θεωρείται «ϊσως ή πιο αντιπροσωπευ

τική μορφή του διαφωτισμένου καθολικισμού».8 Περιπατητικός στα νιά

τα του, είχε γίνει έ'πειτα καρτεσιανός, και στή συνέχεια γνώρισε τή σκέψη 

τού Locke, τήν οποία και μερικώς αποδέχθηκε. 'Από τα έργα του σημαν

τικότερο υπήρξε 7α στοιχεία Μεταφυσικής (1743), το όποιο «άφησε επο

χή» μέν, άλλα χαρακτηρίστηκε από τήν 'Εκκλησία «επικίνδυνο».9 Στή δε

καετία δμως ανάμεσα στο 1743 και στο 1754 ό Genovesi οχι μόνο άλλαξε 

πορεία, άλλα βρέθηκε, δπως είδαμε, στους αντίποδες. « Ή εκλογή δμως 

ενός Antonio Genovesi, να μεταμορφωθεί δηλαδή άπο "metafisico in 

m e r c a d a n t e " , ήταν πολύ περισσότερο άπο ενα ατομικό γεγονός: ήταν ή 

αλλαγή μιας κοινωνίας και τών διανοουμένων της. "Οχι πια θεολογία, λο-

γιοσύνη, και αφηρημένη επιστήμη ως ουσιαστικά στοιχεία μιας παιδείας, 

άλλα ή οικονομία, ή πολιτική, ενα καινούριο δίκαιο, ή εφαρμοσμένη επιστή

μη». 1 0 Χωρίς δμως αυτό να σημαίνει πώς ήταν δρόμος εύκολος. 'Ακριβώς 

το αντίθετο. 

Ή επιτυχία του στην καινούρια αυτή σταδιοδρομία στάθηκε σημαντική. 

Πέρα άπο τις επιμέρους άλλες ποικίλες εργασίες του σε θέματα ε'ίτε κοινω

νικά ε'ίτε οικονομικά, το έργο του 'Ομιλία για τον πραγματικό σκότιο τών 

τεχνών και τών επιστημών θα χαρακτηρισθεί ως το μανιφέστο του Ί τ α -

7. G. Gusdorf, L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, 
Payot, Παρίσι 1973, a. 574. 

8. P. Hazard, La pensée européenne au XVIIIème siècle 1, Παρίσι 1946, 
σ. 120. 

9. Dino Garpanetto - Giuseppe Ricuperati, Italy in the Age of Reason, 
Longman, Λονδίνο 1987, σ. 253. 

10. Letteratura italiana, 1. «Il letterato e le istituzioni», Einaudi, Τουρίνο 
1982, σ. 928. 
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λικοΰ Διαφωτισμού του Νότου. 1 1 Συνεπώς έ'τσι μάλλον πρέπει να ερμηνεύ

σουμε τή διαδρομή του: ώς εξελικτική πορεία. 'Αφου «ή γέννηση της Πο

λιτικής Οικονομίας δέν μεταφράζει μόνη την πρόοδο της γνώσης, τήν 

τελειοποίηση μεθόδων και θεωριών. Ή σκέψη ανταποκρίνεται σε μια και

νούρια συνείδηση τής ανθρώπινης ύπαρξης. Το ενδιαφέρον για τήν παρα

γωγή και τήν κατανάλωση των αγαθών μαρτυρεί πώς αυτά εδώ κέρδισαν 

μιαν ορισμένη ευκλεια στο πεπρωμένο τών ανθρώπων. "Ή μεσαιωνική χρι

στιανική παιδεία πρεσβεύει οτι περιφρονεί τα πλούτη αυτού του κόσαου-

διδάσκει τήν ανάγκη για τον πιστό να περιοριστεί στο ελάχιστο βιοτικό, 

επειδή βλέπει πώς ή προσκόλληση στην υλική πραγματικότητα είναι εμπό

διο στή σωτηρία. Αυτός ό μοναστικού χαρακτήρα ασκητισμός ανταποκρί

νεται σε μια τάξη πραγμάτων πού χαρακτηρίζεται άπο τή σπανιότητα ή 

ακόμη άπο τήν έλλειψη κάθε λογής τροφίμων και εμπορευμάτων». "Οταν 

ομίος αργότερα άνοιξαν οι δρόμοι και διακινήθηκαν τα αγαθά, αναπτύχθηκε 

«μια νοοτροπία πού αντί να περιφρονεί τα πρόσκαιρα αγαθά, πού είχαν 

θεωρηθεί πώς δεν είχαν πνευματική αξία, καταπιάνεται με τα πράγματα, 

για να μεταμορφώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο».1 2 Άφου 6μως πρώτα 

ευαισθητοποιήσει τήν κοινή γνώμη. Πόσο γλήγορα; Μας το λέει ό Βολ-

ταΐρος στο Φιλοσοφικό λεξικό του, στο άρθρο για το σιτάρι: «Γύρω στα 

1750 το έθνος μπουχτισμένο άπο στίχους, τραγωδίες, κωμωδίες, μυθιστο

ρήματα, όπερες, ρομάντζες, ηθικά αξιώματα πιο χιμαιρικά ακόμη, καθώς 

και διαμάχες για τή θεία χάρη και τήν παράφορα τών παθών, άρχισε να 

συλλογίζεται για το σιτάρι».1 3 Αυτές οι συζητήσεις μεταφράζονται ώς το 

πρώτο σκαλοπάτι τών υλικών αμφισβητήσεων τις όποιες προέβαλε ό Δια

φωτισμός: «Φύσει γαρ πώς υπό τής χρείας άγεσθαι φιλεΐ το άνθρώπειον».14 

Βρίσκεται δμως ακόμη πολύ μακριά, ώστε να αρχίσει να έχει και απώτερες 

βλέψεις- να ζητάει ε'ίτε τήν καθολική στοιχειώδη εκπαίδευση είτε ακόμη 

τή δημόσια βιβλιοθήκη καί τα δημόσια μουσεία. 

Ωστόσο, «ή μετακύλιση άπο το μερκαντιλισμό του 17ου αιώνα προς τα 

λεπτότερα οικονομικά του Διαφωτισμού ήρθε με αργά και εσκεμμένα βή

ματα και σε ένα ευρύ μέτωπο* περιελάμβανε τον άβα Galiani καί τον Pie

tro Verri στην 'Ιταλία, τή Σχολή τών Φυσιοκρατών στή Γαλλία, τους Ca

meralist στή Βιέννη, τον David H u m e καί τον Adam Smith στή Σκο-

11. Carpetto-Ricuperati, Italy..., ο.π., σ. 261. 
12. Gusdorf, IJ avènement..., Ô.TT., σ. 551. 
13. Αυτόθι, σ. 549. 
14. Ε. Βούλγαρης, Ή Λογική, Λιψία 1766, σ. 40. 
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τία». 1 5 'Από αυτόν ακριβώς τον κύκλο του Galiani και του Verri προέρχε

ται ό Genovesi. 'Αντίστοιχη, άλλωστε, ήταν και ή πορεία του πρωτεργά

τη της Πολιτικής Οικονομίας, του A d a m Smith : φιλόσοφος και ήθολόγος 

οφείλει τή διασημότητα του, πολύ πιο πριν άπο τον Πλοντο τών 'Εθνών 

(1776), στο έργο του Ή θεωρία τών ηθικών αισθημάτων, πού είδε το φως 

το 1759. « Ό Smith, γράφοντας τον Πλοντο, έγραφε για την αναψυχή του. 

Με αυτό το βιβλίο δμως έγινε ό πατέρας τών σύγχρονων οικονομικών. 

Γι' αυτόν ή ανακάλυψη τών οικονομικών προέκυψε άπο το γενικό του έργο 

ως φιλοσόφου. Το θέμα της Πολιτικής Οικονομίας το πραγματεύθηκε 

ως μέρος τών μαθημάτων του για τήν ηθική φιλοσοφία. Είμαστε συνεπώς 

απολύτως δικαιολογημένοι, όταν λέμε πώς έθεμελίωσε τήν οικονομική 

επιστήμη, όπως τήν ξέρουμε, κατά τον 'ίδιο τρόπο με τον όποιο οί αρχαίοι 

"Ελληνες θεμελίωσαν τις φυσικές επιστήμες ε'ξω άπο τή φιλοσοφία.»16 Και 

για να γίνουμε, τέλος, δικαιότεροι, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πώς ή 

εποχή δεν είχε τότε κανένα λόγο, ώστε να αμφισβητήσει τήν αριστοτελική 

διαίρεση της φιλοσοφίας σε θεωρητική καί πρακτική, οπού στην τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται ή ηθική, ή οικονομική καί ή πολιτική. Σημασία έχει 

πλέον το περιεχόμενο πού παίρνει ή οικονομική επιστήμη. (('Ανάμεσα στις 

επιστήμες του άνθρωπου καί τής κοινωνίας, ή Πολιτική Οικονομία ήταν 

αναμφίβολα ή πρώτη πού να αξίζει το όνομα τής επιστήμης.»1 7 "Ετσι πολύ 

γλήγορα θα αποβεί «περισσότερο άπο μια απλή επιστήμη του πλούτου-

ήταν ή επιστήμη τής κοινωνικής δικαιοσύνης».18 

"Υστερα άπο τα μακρά αυτά καί ύπερβαλλόντως —άπο τή φύση τών 

πραγμάτοον— δάνεια προλεγόμενα, ό αναγνώστης θα έχει αντιληφθεί ασφα

λώς το λόγο για τον όποιο έλαβαν τή μορφή αυτή: ή ανάπτυξη τών οικο

νομικών θεωριών είναι καί αυτή μια αδιαφιλονίκητη κατάκτηση του Ευ

ρωπαϊκού Διαφωτισμού. Δευτεροβάθμια, μάλλον, άφοΰ πρωτοβάθμια είναι 

πάντοτε ή φιλοσοφία, μια καί αυτή είχε να άντιπαλαίσει τή μεγάλη αντί

παλο, τή θρησκεία. Στάθηκε δμως τέτοια ή επιτυχία της, για κάποιους 

συνθετότερους μεταφυσικοθρησκευτικούς λόγους —τους οποίους αποφεύγω 

να αναπτύξω έδώ, για να μήν επηρεάσω τή συνοχή του κειμένου— ώστε 

μπορούμε, χωρίς ενδοιασμούς, πιστεύω, να αποδεχθούμε τήν παρατήρηση 

15. Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, «The Science of 
Freedom», W. W. Norton and Co, Νέα Υόρκη 1977, σ. 347. 

16. J. Bronowski - Bruce Mazlish, The Western Intelectual Tradition, 
Hutchinson, Λονδίνο 1960, σ. 336. 

17. Gay, The Enlightenment, δ.π., σ. 345. 
18. Αυτόθι, σ. 351. 
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Γάλλου Ιστορικού, πώς « Ή Πολιτική Οικονομία του Διαφωτισμοί» παίρνει 

συχνά τον τόνο και την περπατησιά μιας τελετουργίας* τους φυσιοκράτες 

τους θεωρούσαν οι αμύητοι σύγχρονοι τους ώς "αίρεση" θρησκευτική».1 9 

Το όνομα τοΰ Genovesi συνδέθηκε σχετικά ενωρίς με τή νεοελληνική 

γραμματεία. Το συνέδεσε ή προσωπικότητα τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη. Το 

έργο του Στοιχεία της μετα^υσν/,ης αποτέλεσε ένα άπο τα βασικά εγχειρί

δια διδασκαλίας τοΰ Ευγένιου, όπως δηλώνεται εμφαντικά στο εξώφυλλο 

τοΰ βιβλίου, δταν αυτό τυπώνεται μετά το θάνατο τοΰ μεταφραστή, το 

1806, άπο τους Ζοοσιμάδες, και όπως επίσης τεκμαίρεται άπο τα ικανά και 

διάσπαρτα άνα τον ελληνικό χώρο σωζώμενα χειρόγραφα της μετάφρασης. 

«Έξελληνισθέντα μεν εκ της λατινίδος φωνής παρά τοΰ Πανιερωτάτου 'Αρ

χιεπισκόπου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως 'Ιεροδιακόνου έτι οντος και σχο-

λαρχοΰντος εν τε Ίωαννίνοις. και έν τή Άθωνιάδι 'Ακαδημία και έν Κων-

σταντινουπόλει προς άκρόασιν τών παρ' αύτώ μαθητιοίντων.» Το πρωτό

τυπο έργο εκδίδεται λατινικά στην 'Ιταλία σε τέσσερις τόμους. Οί τρεις 

πρώτοι το 1743, με την οντολογία, τήν ψυχοσοφία και τή φυσική θεολογία, 

ένώ ό τέταρτος, με τις 'Αρχές τοΰ φυσικοΰ νόμου, το 1751. Μια νέα έκδοση, 

ή τέταρτη αυτή τή φορά, θα δει το φώς το 1760-1763, σέ πέντε τόμους και 

με διαφορετική ταξινόμηση της ΰλης. Ό Βούλγαρης καταπιάνεται αρκετά 

ενωρίς με τή μετάφραση του, περίπου άπο τον 'ίδιο χρόνο πού κυκλοφο

ρεί το έργο στην 'Ιταλία, άφοΰ ή περίοδος διδασκαλίας του στα Γιάννενα 

ανήκει στο χρονικό διάστημα 1742-1748. Σέ μεταγενέστερο ανέκδοτο 

γράμμα του στις 18 'Ιουνίου 1752 εκθέτει άπο τα Γιάννενα προς τον αρχι

μανδρίτη τοΰ Παναγίου Τάφου 'Αγάπιο, ό όποιος εΐχε εκλεγεί πρώτος 

διευθυντής της Άθωνιάδας πριν άπο τον Ευγένιο, τα σχετικά με τή με

τάφραση: α'Εξεθέμην ελληνιστί και τοΰ Γενουηνσίου Όντοσοφίαν, καί 

ακολουθώ να εκθέτου τήν Ψυχοσοφίαν, ής ήδη διεξήλθον τεταρτημόριον. 

Τελειώσας αυτήν καί δούς εις άντιγραφήν, αν λάβω μέσον έπιτήδειον, θέλο:> 

σοι τήν πέμψει. Τήν Φυσικήν Θεολογίαν τοΰ αύτοΰ δεν έλαβον ακόμη, 

όμως τήν προσμένω, καί γνώμην έχω τοΰ ποιήσαι τήν πραγματείαν δλην 

καί τελείαν καί τών περιττών καί άπροσφυών, να τήν κάμω εις τα σχο

λεία μας ευχρηστον. "Οντας αυτό, κατ' έμέ κριτήν, εν σύγγραμμα δεξιώ-

τατον καί κάλλιστον, τοΰ οποίου δύσκολον είναι να προτίμηση τινάς. ή το 

είδος άπο τήν ΰλην, ή τήν υλην άπο τήν μέθοδον.»20 

19. Gusdorf, L'avènement, δ.π., σ. 558. 
20. Εθνική Βιβλιοθήκη, κώδ. ύπ αριθ. 3053, φ. 280 έ. 
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Ό Ίώσηπος Μοισιόδαξ, πού ξέρει άπό πρώτο χέρι τα πράγματα, έρ

χεται το 1780 να προσμαρτυρήσει, καταθέτοντας καΐ τη δική του γνώμη 

γιά τον 'Ιταλό φιλόσοφο: «Προς τοις λοιποΐς συγγράμμασι, τα όποια φέ

ρονται υπό το τοιούτον όνομα, φημίζεται πολλά και ή Λογικοκριτική 'Αν

τωνίου του Γενουηνσίου, την Μεταφνσικήν του οποίου, της πρώτης εκδό

σεως όμως, μετέφρασε καί παρέδωκε καί ό κλεινός Ευγένιος, διατριβών 

μέρος εν τοις Ίωαννίνοις και μέρος έν τη Κοζάνη. Λέγω της πρώτης εκ

δόσεως, διότι ό επίσημος άνήρ, ό Γενουήνσιος, έπηύξησεν είτα την Με

ταφνσικήν αύτοΰ άχρι καί του τετραπλασίου, καί αν ό άνήρ συνέγραφεν άλ-

λαχοΰ, μήτε είναι αμφιβολία πάντως πώς έμελλε να άπαρτίση σύγγραμμα 

τι μεταφυσικόν πλήρες, και τοιούτον, όποιον άπήτει αυτό είτε ή αλήθεια 

είτε η χρεία του αληοους φωτισμού των ανσρωπων.))Ζ1 

Τα συμπεράσματα στα όποια μπορεί τώρα να καταλήξει κανείς άπό 

αυτές τις μαρτυρίες ώς προς την παρουσία τοΰ Genovesi στον ελληνικό 

χώρο είναι αξιόλογα. Προέχει ομοίς μια γενική παρατήρηση, συνισταμένη, 

άλλοοστε, της γενικής αυτής διαπίστωσης. "Οταν ή λογιοσύνη έστράφηκε 

συστηματικά προς τον δυτικό κόσμο καί έζήτησε άπό αυτόν τήν πνευμα

τική επιβοήθεια του, είχε διαμορφοοθεΐ ήδη μια πλεονεκτική κατάσταση 

για τον Νέο Ελληνισμό στην οποία είχε εμπλακεί αναπόφευκτα, καί άπό 

τήν οποία μόνον οφέλη προσεπόρισε. 'Αναφέρομαι, φυσικά, στό μονόδρομο 

τόν όποιο είχε δημιουργήσει ή ιταλική παιδεία για τήν Ελλάδα. Οι πολύ 

στενές πολιτικές σχέσεις της Κρήτης καί τών Έπτανήσων με τήν 'Ιταλία, 

οι πολιτισμικοί δεσμοί πού είχαν ενώσει τις κατεχόμενες αυτές περιοχές 

με τή μητρόπολη, ή κατευθυνόμενη μετεκπαίδευση τών ύπηκόίον τών πε

ριοχών κυρίως στό Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, ώς καί ή σχεδόν μοναδι

κότητα της 'ιταλικής γλώσσας ώς εφόδιο ξενογλωσσίας για τους "Ελλη

νες, θα μπορούσαν ενδεχομένως, όλα αυτά, να είχαν αποβεί κρίσιμα για 

τήν πνευματική πορεία τοΰ Νέου Ελληνισμού, αν ή 'Ιταλία, όταν παρέδι

δε τή σκυτάλη τοΰ πολιτισμού στις ανερχόμενες δυνάμεις τοΰ Βορρά, δεν 

ανανέωνε, ύστερα άπό κάποια] πρόσκαιρη κάμψη, τους δεσμούς της με 

τις νέες δυνάμεις. Τό φαινόμενο στην ευρύτερη έκφραση του έχει τίτλο, 

« Ή ανανέωση τοΰ διαλόγου ανάμεσα στην 'Ιταλία καί στην Ευρώπη: πνευ

ματικά καί παιδευτικά θέσμια άπό τα τέλη τοΰ 17ου αιώνα εως τις πρώτες 

εκαετιες του Ιοου αιώνα», Ä ενω στή στενότερη εκφράζεται με τον ορο 

21. Ίώσηπος ό Μοί,σιόδας, Απολογία, έπιμ. "Αλκής 'Αγγέλου, Έρμης, Ν.Ε.Β., 

Άθήνχ 1976, σ. 114-5. 

22. Είναι ό τίτλος τοΰ κεφ. 6 (β' μέρος) του έργου του Carpetto-Ricuperati, 

Italy, δ.π., σ. 78 έ. 
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Άγγλο μανία.23 Ή περίοδος όμως αυτή είναι εκείνη ακριβώς κατά την 

οποία και πυκνώνουν 6ί πολιτισμικές σχέσεις του ευρύτερου Ελληνισμού 

πλέον με την 'Ιταλία. "Ετσι και με τον μεσάζοντα λοιπόν αυτόν ρόλο της 

'Ιταλίας, ό Νέος Ελληνισμός καρπώθηκε άνετα και πλούσια τους καρπούς 

της Ευρώπης. "Ισως και πολύ καλύτερα και αμεσότερα παρά αν είχε επι

διώξει ό 'ίδιος ό Ελληνισμός τή συγκομιδή. 

Γιατί μπορεί τα φιλτραρισμένα προϊόντα της ευρωπαϊκής παιδείας να 

υπόκεινται σε κάποιες σχετικές αλλοιώσεις, ωστόσο, αν αναλογισθεί κάνεις 

πόσο οδυνηρή, άργόρυθμη και εξαιρετικά δύσκολη θα ήταν μια παρόμοια επι

λογή άπο τον ευρωπαϊκό χώρο, τότε ΐσοος μπορεί να εκτιμήσει γιατί π.χ. 

ή Μεταφυσική του Genovesi γνώρισε τέτοια ακμή στην Ελλάδα' «υπήρξε 

ενα έργο πού είχε τήξει και εΐχε συγχωνεύσει τις θεοορίες και τις αρχές του 

Bacon, του Descartes, του Leibnitz και του Locke», Γι' αυτό, άλλοο-

στε, και είχε χαρακτηρισθεί αιρετικό. Το όνομα του Genovesi δεν τιμάται 

—μέ τον τρόπο πού είδαμε— τόσο άπο τον Βούλγαρη οσο και άπο τον λίοι-

σιόδακα, άλλα γνωρίζει μια δεύτερη επιτυχία, πολλά χρόνια αργότερα, 

όταν ξαναμεταφράζεται και εκδίδεται ελληνικά το 1802.2 i Δίπλα σε αυτά 

δμως τα συμπεράσματα και σε αρκετά άλλα ακόμη, στα όποια θα μ.ποροΰσε 

να οδηγηθεί κανείς αν ήθελε να όλοκληρίόσει το θέμα στον ελληνικό χώρο, 

εκείνο πού προέχει να επισημανθεί εδώ, για να μήν απομακρυνθούμε άπο 

τή βασική γραμμή του μελετήματος, είναι το ακόλουθο: ή μέριμνα πού 

δείχνει ό ϊδιος ό 'Ιταλός για τήν τύχη του έργου του, μέ τή μεταγενέστερη 

επεξεργασία του και τήν άνανεοψένη έκδοση, μαρτυρεί πώς ή νέα δρα

στηριότητα του, στο χώρο της οικονομικής φιλοσοφίας, δέν τον έχει απο

ξενώσει άπο τα βασικά του ενδιαφέροντα. Τα νέα του όμως ενδιαφέροντα 

μοιάζουν να είναι άπροσδιόνυσα για τους Νεοέλληνες. 

Γνωρίζουμε Οτι ό Βούλγαρης διανύει άνετα βιολογικά ολόκληρο τον 

Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Τον παρακολουθεί μέσα άπο τις ποικίλες πε

ριπέτειες του, πού έγιναν και δικές του ιδεολογικές περιπέτειες. Ξέρου-

23. Βλ. σ/ετικά το έργο του Arturo Graf, L'Anglomania e l'influsso inglese 
in Italia nel secolo XVIII, Τουρίνο 1911. 

24. Στοιχεία Μεταφυσικής... νπό Άντωνίον Ίενονηνσίον... όιόασκάλον της 
'Ηθικής και Οικονομικής. Ή μετάφραση άπο τα ιταλικά. Μεταφραστής, σύμφωνα 
μέ τον Δ. Γκίνη, ό 'Αθανάσιος Πάριος. Μια ανεξακρίβωτη, τέλος, μαρτυρία ανέφερε 
πώς ό Τρύφων Μετσοβίτης, ((φίλος τοϋ Ευγενίου αρχαίος και επιστήθιος» (Πα
ναγιώτης Άραβαντινός, Βιογραφική ανλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας, εισαγωγή -
έπιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Γιάννενα 1960, σ. 284) μετέφρασε τή Λογική του Geno
vesi (Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, έκδοση Γ. Κρέμος, 'Αθήνα 1872, σ. 539). 
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με δτι αργά, το 1763, δηλαδή σε ηλικία 47 χρονών, είναι εγκαταστημέ

νος στη Γερμανία και συμπληρώνει την παιδεία του, μια παιδεία όμως 

έξω άπο κάθε γνωστό μέτρο, και με ένα δυναμισμό έξω άπο την πραγμα

τικότητα της εποχής. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στην καρδιά τής Ευρώπης 

και φυσικό είναι να έχει ενημερωθεί για τήν ανατρεπτική ως προς τή 

φιλοσοφία παρουσία τής οικονομικής σκέψης. Ποιο το αποτέλεσμα; Πριν 

οδηγηθούμε στην απάντηση, φρόνιμο είναι να ιχνηλατήσουμε τον ίδιον. 

Είναι αλήθεια πώς ό Βούλγαρης είναι ό πρώτος, με τις άπροσμέτρητες 

πνευματικές ικανότητες πού διαθέτει, πού θα επιδιώξει να επιβάλει έ'να 

ολοκληρωμένο ανανεωτικό πρόγραμμα στή νεοελληνική πνευματική ζωή, 

μέσα άπο τήν Ευρώπη του Διαφωτισμού. "Ολα αυτά βέβαια, καταρχήν, 

μέσα άπο το χώρο τής εκπαίδευσης. Έκεΐ θα επιχειρήσει να προβάλει Ινα 

πλήρες φιλοσοφικό σύστημα, στο σχήμα ακόμη τής παράδοσης, έκεΐ θα πε

ράσει και τή συστηματική διδασκαλία τών μαθηματικών καί τών θετικών 

επιστημών. Δεν θα περιορισθεί όμως εδώ: μέσα στο πνεύμα θεωρίας του 

συνόλου τής πνευματικής ζωής πού χαρακτηρίζει το έργο του, θα ενδια

φερθεί —με τις ανεξήγητες για μας σήμερα δυνατότητες του να ενημερώ

νεται με πληρότητα και ταχύτητα στή γενικότερη ευρωπαϊκή διακίνηση 

τών ιδεών— καί σε δ,τι με οποιονδήποτε τρόπο αγκαλιάζει ό Ευρωπαϊκός 

Διαφωτισμός. Καί είναι γνωστό, βέβαια, πώς ή εξελικτική πορεία του 

κινήματος στην Ευρώπη μετατόπισε πολύ γρήγορα τή σκέψη άπο τή θεω

ρία στα πράγματα, δηλαδή στα πολιτικά καί κοινωνικά θέματα, καί πώς 

ή μεταβολή αυτή ολοκληρώνεται άπο τα μέσα του 18ου αιώνα, δταν τα 

ενδιαφέροντα του Διαφωτισμού απλώνονται καί στην οικονομική σκέψη, 

καί ειδικότερα στην Πολιτική Οικονομία. Ή σημαντική αυτή ολοκλήρωση 

στηρίχθηκε βασικά στον Γάλλο φιλόσοφο Montesquieu, καί ειδικότερα 

στο έ'ργο του Esprit des lois. Ή ιστορία τον σηματοδοτεί ως τον συγγρα

φέα πού άσκησε τή μεγαλύτερη επίδραση στον 18ο αιώνα —περισσότερο 

κι άπο τον Βολταΐρο δηλαδή— καί ή ευρωπαϊκή διανόηση, με το χαρακτη

ρισμό τοΰ Beccaria «ό αθάνατος Montesquieu», έφανέρωσε το μέτρο τής 

εκτίμησης της. 2 5 

Με τις προϋποθέσεις πού προανάφερα λίγο πιο πάνω, θα έπρεπε εκ 

προοιμίου να δεχθούμε τή γνωριμία τοΰ έργου του Γάλλου φιλόσοφου άπο 

τον Βούλγαρη, έστω κι αν μας έλειπε οποιαδήποτε σχετική συγκεκριμένη 

μαρτυρία. Ό Βούλγαρης ως τα βαθιά του γηρατειά παραμένει μάχιμος καί 

φυσικά ενήμερος. Ή εικόνα του πού μας χαρίζει το 1800 ό Ρώσος συνομι-

25. Gay, The Enlightenment, δ.π., σ. 325. 
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λητής του ιερομόναχος Ευγένιος στην Πετρούπολη τον εκφράζει: «Πολ

λάκις μέχρι υπερβολής καταθλίβω αυτόν εκφράζων την λύπην μου επί τη 

έκπτώσει των σπουδών εν Ελλάδι. ""Οχι, δχι", άνακράζει μετάζωηρότη-

τος, " τ α φυσικά προτερήματα των Ελλήνων δεν ήφανίσθησαν, εν Ελλάδι 

δεν υπάρχει έλλειψις μεγαλονοίας έν οίωδήποτε κλάδω των επιστημών", 

και λέγων ταΰτα τρέχει ύποτρέμων προς την βιβλιοθήκην, αρπάζει βιβλία 

καί, " 'Ιδού σύγγραμμα μαθηματικον τέως γραφέν υπό τίνος Έλληνος" ιδού 

θεολογική πραγματεία γραφεΐσα έν "Αθωνι καί εκδοθείσα έν Βενετία" ιδού 

φιλοσοφικον σύστημα ύπ' εμού μεταφρασθέν έν τη Άθωνιάδι". . .». 2 6 

Τα βήματα του δμως προς τη Ρωσία, μέ τήν οριστική του εγκατά

σταση εκεί, τα είχε οδηγήσει έμμεσα ό Montesquieu. Ό Βούλγαρης αφη

γείται σε ανέκδοτη επιστολή του 1771 τα σχετικά: «Προ δύο χρόνων καί 

έπέκεινα πολλά παρά της Μεγάλης Αύγούστης έδωκαν μοι να ελπίζω τινές 

τών εκεί έγκριτων, έμοί εύνούστατοι, εάν θελήσω να απέλθω εις τήν έπ' 

ονόματι του Κορυφαίου τιμωμένην μητρόπολιν, δπερ εγώ έως του νυν το 

άπέφυγον! Πέρυσι απεστάλη μοι το παρ' αυτής της Μεγάλης συνταχθέν 

εις νομοθεσίαν του Κράτους βιβλίον, δια να το ερμηνεύσω έκ της Γαλλικής 

εις τήν γλώσσαν τήν ήμετέραν, καί προσετάγην εξ αυτής της Αυλής να 

αφιερώσω τήν μετάφρασιν εις τήν Αύτοκρατορικήν Μεγαλειότητα. Ύ π ή -

κουσα, έστειλα το έργον τετελειωμένον κατά το παρελθόν Πάσχα καί εις 

αυτό εύηρέστησα, παρά πάσαν ελπίδα. Τεκμήριον, Οτι το κράτος αύτης 

έπεμψε μοι τον παρελθόντα Αύγουστον όσον δέκα πουγγία εις άνταπόδοσιν 

του κόπου μου. Προς τούτοις δε έπροβάλθη μοι, να άναδεχθώ καί τήν του 

νεωστί ίδρυθέντος εκεί Αυτοκρατορικού Φροντιστηρίου, έπί παιδεύσει τών 

ευγενών, έπιστασίαν.»2 7 Ή συνέχεια είναι πολύ γνωστή, καί δεν μας εν

διαφέρει, άλλωστε, έδώ. 'Εκείνο πού μας ενδιαφέρει, καί είναι πανθομολο

γούμενο, είναι άλλο: το έργο της Αικατερίνης «δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

μια συλλογή άπα αξιώματα, σε μια σειρά παραγράφων, μια πολιτική καί 

φιλοσοφική ανθολογία, μέ προορισμό να κατευθύνει τους μελλοντικούς νο

μοθέτες στην σύνταξη του νέου Κώδικα για τή Ρωσία. Άλλα άπο τις 

πεντακόσιες είκοσιέξη αυτές παραγράφους, μόνον περισσότερες άπο τις μι

σές είναι δάνεια άπο τον Montesquieu* τις υπόλοιπες έχει πάρει, τις έχει 

αντιγράψει σχεδόν κατά γράμμα, άπο το έργο του Beccaria Περί αδικη

μάτων καί ποινών». Ή 'ίδια, άλλωστε, ή Αικατερίνη ομολογεί σε επιστολή 

της προς τον Γάλλο φιλόσοφο D'Alembert (1765) το "δανεισμό" της: 

26. Άττικον Ήμερολόγιον τον έτους 1887, 'Αθήνα 1888, σ. 364-5. 
27. Εθνική Βιβλιοθήκη, κώδ. ύπ' αριθ. 2390, σ. 727. 
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«Για την ωφέλεια της Αυτοκρατορίας μου έλεηλάτησα τον πρόεδρο de 

Montesquieu, χωρίς να τον ονοματίσω. 'Ελπίζω πώς αν με βλέπει άπο τον 

άλλο κόσμο να εργάζομαι, θα μου συγχωρέσει αυτήν την πλαστογραφία 

για το καλό πού θα προέλθει για είκοσι εκατομμύρια ανθρώπους. 'Αγαπού

σε πολύ τους ανθρώπους για να μου κακιώσει γι' αυτό. Το βιβλίο του είναι 

ή Σύνοψη μου.»2 8 

Συνεπώς ή γνώση τόσο του έργου του Genovesi δσο καί του έργου 

τού Montesquieu πρέπει να έδωσαν αργότερα τη δυνατότητα στον Βούλ

γαρη να αντιληφθεί τη μεγάλη πραγματικότητα της εποχής' ό Adam 

Smith «έστρεψε τήν αυτονομία των φιλοσοφικών θεμάτων σέ οικονο

μικά θέματα πού τα χειρίζεσαι φιλοσοφικώς».29 "Εμεινε, δμως, παρά τήν 

αναμφισβήτητη ενημερότητα του, ύπεράγαν θεωρητικός. Μπορεί ή στα

διοδρομία του να έλαβε τον πολιτικό χαρακτήρα πού ξέρουμε, άλλα τα σχε

τικά ενδιαφέροντα του περιορίσθηκαν μάλλον στο εθνικό επίπεδο, χωρίς 

να μας δώσει τεκμήρια πώς ή σκέψη του κάποια στιγμή κοινωνικοποιήθη

κε. Οι λόγοι; Μπορεί να είναι καί πολλοί καί ποικίλοι. Μπορεί να έμεινε, 

παρά τή σίγουρη ενημέρωση του, ένας ύπεράγαν θεωρητικός της φιλοσο

φίας' μπορεί να μή δεχόταν ή συνείδηση του ακόμη —παρά το γεγονός δτι 

κινείται σέ υψηλές σφαίρες εξουσίας— να αντιστρέψει τή θέση τών δρων 

έξουσία-οίκονομία, καί να συνειδητοποιήσει έτσι το νέο μήνυμα τών και

ρών μπορεί να συνέτρεξαν επιπλέον καί άλλοι άγνωστοι ακόμη για τήν 

έρευνα παράγοντες. Πολλά είναι πιθανά. Θα ήταν δμως μάταιο καί άσκοπο 

να τραποΰμε προς τήν πιθανολογία. Προτιμότερο, καί αποτελεσματικό

τερο ίσως, είναι να παρακολουθήσουμε τή συνέχεια. "Αλλωστε, έχουμε τήν 

καλή τύχη να τήν αναζητήσουμε στο πρόσωπο μιας άλλης ιδιοσυγκρασίας, 

ενός άλλου εκπροσώπου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, πού στο κάτω 

κάτω είναι καί εκείνος πού άσκησε τήν εντονότερη —καλόπιστη δμως— 

κριτική στο έργο τού δασκάλου του. Πρόκειται φυσικά για τον Ίώσηπο 

Μοισιόδακα. 

Αυτός κι αν πατάει στέρεα καί με τα δύο πόδια στο έ'δαφος της οικο

νομίας, μέσα πάντοτε από το χώρο της παιδείας. "Ολη ή ζωή καί ή δράση 

του μαρτυρούν το πάθος με το όποιο αντιμετώπισε το οικονομικό θέμα 

στην εκπαίδευση. Καί ήταν κυρίως οικονομικό το μεγάλο της πρόβλη

μα. Ρεαλιστής, δραστήριος, πρακτικός, έρχεται σέ άμεση αντίθεση προς 

28. Κ. Waliszewski, Le roman d'une Imperatrice. Catherine II de Russie, 

Παρίσι 1893, σ. 331-2. 
29. Bronowski-Mazlish, The Western... Tradition, ο.π., σ. 342. 
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την συμπεριφορά πού έδειξε ό δάσκαλος του δ Βούλγαρης, πού δεν 

κατόρθωσε —μέσα άπο τις γνωστές, βέβαια, ποικίλες αντιδράσεις— να 

άντιμετο^πίσει και πρακτικά το μεγάλο εκπαιδευτικό έργο της ζωής του, 

την Άθωνιάδα. Διαφορά ιδιοσυγκρασίας, ασφαλώς, οπτικής, άλλα καί γε

νικότερης συμπεριφοράς στο οικονομικό θέμα. Μπορούμε, δηλαδή, να 

ίδεασθοϋμε τον Βούλγαρη να διατυπώνει σε έργο του προτάσεις, όπως ή 

ακόλουθη τοΰ Μοισιόδακα; «Αϊ Σφαΐραι, αϊτινες ευρίσκονται παρ' ήμΐν εν 

χρήσει... είναι αϊ πάσαι κατεσκευασμέναι εν τή Γερμανία. Έλαττωματι-

καί καταφωρώνται ώς έπί το πλείστον αϊ τοιαΰται Σφαΐραι. Οι Γερμανοί 

άκολουθοΰσι εν τοις τοιούτοις τοις Γάλλοις, καί, οντες δυσκίνητοι φύσει, 

μήτε μιμούνται εν τοις δέουσιν εκείνους, τους οποίους μιμούνται, ει μη 

μετά παρέλευσιν χρόνου πολλού... "Οστις άξιοι να γεωγραφή έπί Σφαίρας 

πλήρους και ήκριβωμένης... πρέπει να φροντίζη αυτήν... κατ' εξοχήν... 

άπο της 'Αγγλίας... "Οσοι "Ελληνες φιλεπιστήμονες κατοικοΰσιν εν ταΐς 

παραλίαις... εχουσι τήν εύκαιρίαν, να προμηθευθώσιν υπό Σφαιρών αγγλι

κών δια μέσου εμπόρων "Αγγλων.»3 0 "Ενα χρόνο πριν στο μαχητικό του 

κείμενο, τήν Απολογία, εΐναι ακόμη πιο άμεσος: «'Η κατάστασις ημών 

είναι πτωχή, αθλία- μήτε συγχωρεί πάντως να έ'χωμεν θέατρα πειραμα

τικά πλήρη, ή τα όργανα της Μαθηματικής πάντα, πλην καί τοιαύτη, 

οποία είναι, ούτε κωλύει ημάς να έ'χωμεν, τουλάχιστον, τα μάλλον εύωνη-

τότερα, τα μάλλον κοινότερα όργανα [τα απαριθμεί]. Πάντα ταύτα... δύ

νανται να άγορασθώσι δια εκατόν τεσσαράκοντα ή δια εκατόν πεντήκοντα 

γροσιών το περισσοτερον.»1" 

Ή διαφορά ηλικίας πού τους χωρίζει είναι μικρή. Τα προβλήματα της 

εκπαίδευσης δμως μεγάλα καί βραδυποροΰν προς τή λύση τους. "Οταν ό 

μαθητής θα τραπεΐ έστω καί γκρινιάζοντας —«εγώ, άφυής μεν εν τή σχο-

λαρχία, πεφυκώς δε οπωσδήποτε εν τή συγγραφή))3 2— προς τήν εκπαί

δευση, θα φανεί αμέσως ή διαφορά πού τους χωρίζει. Κυρίως στή γλώσ

σα. Στή βάση είναι σύμφωνοι καί οι δύο, καθώς θα βρεθούν σύμφωνοι καί 

δλοι όσοι θα δοκιμασθούν στο ί'διο θέμα. Τή συμφωνία αύτη εκφράζει πεν

τακάθαρα ό Βούλγαρης το 1771, στον Πρόλογο τής Εισήγησης πού ανα

φέραμε ήδη, έργο δηλαδή οχι αυστηρά επιστημονικό: «Προστίθεται εδώ 

ευλόγως καί της κοινής ταύτης ημών Διαλέκτου ή αδυναμία καί ή άτε-

λειότης. Ή γλώσσα τήν οποίαν οι νΰν "Ελληνες λαλοΰμεν, αν τύχη μάλι-

30. Θεωρία τής Γεωγραφίας, Βιέννη 1781, σ. 162-3. 

31. "Ο.π., σ. 32. 

32. Θεωρία της Γεωγραφίας, δ.π., σ. χ. 
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στα ή από των τριάδων, οίαν έχει εν χρήσει. 6 χυδαίος λαός, είναι άνυπο-

φόρητος καί τερατο^δης εις τους ειδήμονας της παλαιάς εκείνης της Ε λ 

ληνικής, άπο το εν μέρος να άκουσθή, δια την τών ξενικών και βαρβάρων 

ονομάτων άνάμιξιν, είναι ανίκανος και ασθενής άπο το άλλο, να παραστή-

ση το προκείμενον νόημα, δια τήν τών αναγκαίων λέξεων καί φράσεων ελ-

λειψιν. Δια να θεραπεύση τις όπωσοΰν καί έκείνην τήν τραχύτητα καί άνω-

μαλίαν, καί ταύτην τήν άδυναμίαν καί έ'νδειαν, πρέπει να άνατρέχη συχνά 

ε'ις τήν Άρχαιοτέραν έκείνην, από τήν οποίαν ή νεωτέρα αυτή έξέκλινεν καί 

διεφθάρη* καί γίνεται μία γλώσσα μέση, όλιγώτερον μεν βαρβαρίζουσα καί 

σολοικίζουσα, περισσότερον δέ ισχύουσα, καί τήν χρείαν άναπληρουσα- μία 

γλώσσα, κατά μεν τα ονόματα, το περισσότερον Ελληνική, κατά δε τήν 

σύνταξιν καί το ύφος εις τήν ίδιοτροπίαν τών Ευρωπαίων γλωσσών πλη

σιάζουσα. Τοιαύτην τινά Διάλεκτον εχουσιν έν χρήσει, ως επί το πλείστον 

καί οι παρ' ήμΐν πεπαιδευμένοι καί ταύτην επί του παρόντος προέκρινα καί 

έγώ.» 3 3 

Ή συμφωνία δμως αυτή δεν εμπόδισε καθόλου τον Βούλγαρη, δταν ό 

τέως μαθητής του θα μεταφράσει το 1761 σε αυτήν τή μέση γλώσσα ενα 

φιλοσοφικό έργο, τήν 'Ηθική του Muratori, να τον κατακεραυνώσει λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1766, στή Λογική του, καί ακριβώς στην πρώτη 

Προδιατριβή ("Οποις τε παρεσκευασμένον ήκειν χρή είς φιλοσοφίαν και 

πώς αυτήν μετιτέον) με εκείνο το περίφημο «έκσυρικτέο... τα χυδαϊστί 

φιλοσοφείν έπαγγελλόμενα βιβλιδάρια, της Ελλάδος φωνής ως οιόν τε 

έπιμελουμένους, ής άνευ, ουδέ τών πάλαι πεφιλοσοφηκότων εστίν άπό-

νασθαι».34 Ή διάσταση έχει τώρα αρχίσει καί το χάσμα πού θα τους χω

ρίσει, δσο πηγαίνει καί θα μεγαλώνει. Μια διαφορετική νοοτροπία γεν

νιέται. Ό κλειστός εως τώρα χώρος της ανώτερης εκπαίδευσης, με αξε

πέραστο φραγμό τή γλώσσα, ανοίγει με τον Μοισιόδακα καί γίνεται προ

σπελάσιμος, για οποίον έχει τήν έ'φεση καί τή διάθεση να τον γνωρίσει. Ή 

πρόκληση είναι σπουδαία, ιδιαίτερα για οποίον βρίσκεται πολύ κοντά στον 

αέρα πού πνέει στην Ευρώπη. «Τα ευρωπαία έ'θνη είναι πλησιέστατα ή 

μΐν», θα τονίσει στην 'Απολογία του, 3 5 καί ουσιαστικά καί μεταφορικά. 

Αυτήν δμως τήν επίκληση ξέρει σε ποιους τήν απευθύνει ό Μοισιόδαξ. Σε 

εκείνους ακριβώς τους οποίους ενδιαφέρεται να συγκινήσει, καί μπορεί να 

33. ΕΙσήγησις της Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος Αικατερίνης προς τήν έπι-
ταχθεϊσαν επιτροπήν επί τή εκθέσει τον προβλήματος ενός νεαρού Νομικού Κωδικός, 
Μόσχα 1770, "Προς τον άναγινώσκοντα". 

34. Λογική, δ.π., σ. 49. 
35. 'Απολογία, δ.π., σ. 156. 
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τους συγκινήσει. Είναι ή περίοδος της καθαρά ευρωπαϊκής θητείας του. 

Βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης από το 1759 και θα παραμείνει εκεί 

για έξι περίπου χρόνια. 'Ανάμεσα σε 'Ιταλία και Αυστροουγγαρία. Στα 

ϊδια αυτά περίπου χρόνια, για μικρότερο όμως διάστημα θα βρεθεί, όπως 

είδαμε, οριστικά ξεκομμένος πια άπο τον τόπο του και ό Ευγένιος Βούλ

γαρης. Και οι δύο για τον 'ίδιο λόγο. 'Ενημερώνονται στην επιστήμη τους 

και φροντίζουν την έκδοση των έργων τους. Και τον Βούλγαρη θα πρέπει 

να τον φαντασθούμε να ζει μέσα στα ϊδια κυκλώματα, στα όποια ζει και ό 

Μοισιόδαξ. Είναι ό εμπορικός κόσμος των παροικιών, με εδραία εγκατά

σταση εκεί και οχι ό άπλα διαβατικός κόσμος τών κάθε λογής ταξιδιωτών. 

Ό Ίώσηπος λοιπόν πιάνει σωστά το μήνυμα της Εύροόπης του Διαφωτι

σμού. Ό κόσμος πού πρέπει να συγκινήσει είναι ό μέσος αστός: εκτρέ

φεται αυτήν ακριβώς την εποχή στην ελληνική εμπορική αποικιακή κοι

νωνία της κεντρικής Ευρώπης. Στο πρόσωπο αυτών τών εμπόρων πρέπει 

να θεωρεί ο Μοισιόδαξ οτι μπορεί να βρει και την καλύτερη συμπαράστα

ση, τόσο ηθική οσο και οικονομική. 'Ηθική, επειδή αυτοί είναι εκείνοι πού 

έχουν άμεσα τή δυνατότητα και να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα τής παι

δείας και να τήν έπιδιά)ξουν. Μια πραγματικότητα πού τήν επιβάλλει ή 

σύγκριση ανάμεσα στον πολιτισμό πού κουβαλάνε από τή δουλωμένη πα

τρίδα τους και σε αυτόν πού βρίσκουν τώρα εδώ. «Προς τα έξω, προς τις 

μεγάλες κοινότητες του εξωτερικού, οδηγούν τα καραβάνια και τα πλοία. 

Έ δ ώ , πιά, το σύστημα είναι κάτι το πολυμιγέστερο, ο δεσμός με τήν τοπι

κή πατρίδα ισχυρότερος, και συνεπώς, εκείνο πού επικρατεί είναι οι ανταλ

λαγές... Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν καινούριους τόπους, καινούρια έθιμα, συ

νηθίζουν σε άλλους τρόπους ζωής· δλα αυτά προκαλούν επιθυμίες, άγνω

στες πρίν, άφοΰ θα ήταν χωρίς αντικείμενο, και περιέργειες. Και αυτές καί 

εκείνες εισάγονται στο έσοίτερικο του ελληνισμού, μαζί με τους τρόπους 

οι όποιοι επιτρέπουν τήν ικανοποίηση τους.»3 6 Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε, 

οχι απλώς σαν σχήμα λόγου ή σαν φιλοφρόνηση, τήν παρατήρηση πού δια

τυπώνει ό Μοισιόδαξ στο τέλος τοΰ καταλόγου τών συνδρομητών του στην 

'Ηθική φιλοσοφία, άλλα σαν έκφραση κάποιας βαθύτερης αλήθειας, τα 

λόγια του: «Αυτοί καν πλούσιοι, καν μετριοκατάστατοι είναι, φθάνει μόνον 

να ακούσουν το όνομα τοΰ κοινού καλού, καί εν τω άμα συντρέχουν».37 

Πώς μπορεί λοιπόν νά μή τον θέλει καί να μή τον επιδιώκει αυτόν τον 

36. Δημήτριος Καταρτζής, Δοκίμια, έπιμ. Κ. θ . Δημαράς, Έρμης, Ν.Ε.Β., 

Αθήνα 1974, σ. ξε'-ξς'. 

37. Ηθική φιλοσοφία Α', Βενετία 1761, σ. λζ'. 
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διάλογο ό Μοισιόδαξ; Αυτό δμως το άνοιγμα του προς την εμπορική πχ-

ροικιακή κοινότητα, πού ειναΓβέβαια αποφασιστικό, πόσο ριζοσπαστικό 

μπορεί να είναι; 'Ακριβέστερα: θα τον απομακρύνει οριστικά άπο τους πα

λιότερους χορηγούς, τήν 'Εκκλησία και τους Φαναριώτες; Ή απάντηση δεν 

μπορεί να προέλθει παρά μέσα άπο τήν συνεξέταση και των λοιπών στοι

χείων δσα συνθέτουν το πνεύμα της εποχής. "Οχι επειδή μπορεί να βαρύ

νει το εκκλησιαστικό σχήμα με το όποιο έχει περιβληθεί άπο νέος ό Μοι-

σιόδαξ" ιεροδιάκονος άπο νέος ήταν και παρέμεινε σε δλη του τή ζωή και ό 

Βούλγαρης, ιεροδιάκονος χειροτονήθηκε παράτυπα στα 17 του χρόνια και 

ό Θεοτόκης,38 και μόνο για λόγους καθαρά πολιτικούς περιεβλήθηκαν 

οί δύο τελευταίοι, αρκετά αργά, υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα. Σε μια 

κοινωνία λοιπόν της εποχής, ή συγκρότηση της οποίας δεν επιτρέπει να 

σημειωθούν εσωτερικές επαναστάσεις, μόνον μεταρρυθμίσεις είναι λογικό 

να περιμένουμε, καί αυτές, πολλές φορές, σε αργούς εξελικτικούς ρυθμούς. 

Φρόνιμο είναι λοιπόν στή μεταπολίτευση αυτή πού εξετάζουμε να αναζη

τήσουμε μεταβολές, κυρίως στις ποσοστιαίες σχέσεις ανάμεσα στους χορη

γούς καί οχι ριζοτόμες αποκοπές. "Οσο καί να θέλει να αγκαλιάσει δλο 

καί περισσότερο τή νέα αυτή τάξη ό Μοισιόδαξ, καί φυσικά να στηριχθεί 

επάνω της, ξέρει πολύ καλά δτι καμιά πραγμάτωση στο χώρο της παι

δείας δεν είναι δυνατή χωρίς ε'ίτε τήν 'Εκκλησία ε'ίτε τους Φαναριώτες. 

Ή πείρα, ωστόσο, ή προσωπική για τα δρώμενα στην πατρίδα του, 

δσο καί τα αντίστοιχα στο εξωτερικό, πρέπει να τον έχουν πείσει δτι πραγ

ματική προκοπή για τή γενικότερη παιδεία δεν μπορεί να ελπίζει, αν δεν 

μεριμνήσει ώστε να άποδεσμευθεΐ αυτή άπο το θερμον εναγκαλισμό της 

Εκκλησίας. Ό διωγμός τών Ίησουιτών ήταν ζωντανό θέμα της εποχής 

του. 'Αρκετά χρόνια αργότερα ό Κοραής μας τον περιγράφει παραστατικά, 

σε σύνδεση πάντοτε με τήν εκπαίδευση. «Με ποίον δίκαιον έ'χουν να κα-

τηγορήσωσιν οί νεώτεροι τους παλαιούς, δτι παρέδιδαν τα τέκνα των εις 

τήν παιδαγωγίαν τών δούλων, ενώ αυτοί εως έπέκεινα τών μέσων της πε

ρασμένης έκατονταετηρίδος έμπιστεύοντο τήν άνατροφήν τών ιδίων τέ

κνων οί πλειότεροι εις τους Μοναχούς, καί έξαιρέτως τους Ίησουίτας, 

ήγουν ανθρώπους διωχθέντας μετ' ολίγον άπο τήν φωτισμένην δλην Εύ-

ρώπην ως φθορέας της ηθικής;» 3 9 "Αν λοιπόν ό Μοισιόδαξ πιστεύει πώς 

είναι δυνατόν να βρει λύση το χρόνιο οικονομικό πρόβλημα της νεοελλη-

38. Ζωή Μουρούτη-Γκενάκου, Ό Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) και ή 

συμβολή αύτοϋ εις τήν παώείαν τον Γένους, 'Αθήνα 1979, σ. 2-3. 

39. Α. Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς 2, Μ.Ι.Ε.T., 

Αθήνα 1988, σ. 681. 
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νίκης εκπαίδευσης, πρέπει να είναι, απολύτως πεπεισμένος πώς εξω άπο 

το χώρο της Εκκλησίας μπορεί πρώτιστα να την αναζητήσει. Και ανά

λογες ασφαλώς πρέπει να ήταν οι αντιλήψεις του και για τους Φαναριώτες. 

Με μια κάποια διαφορά: 6 προοδευτικός χαρακτήρας τών αντιλήψεων τους 

για την εκπαίδευση δημιουργούσε ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι στην 'Εκ

κλησία. 

Για να πραγματοποιηθεί όμως αύτη ή συνάντηση και για να εδραιω

θεί συνακόλουθα ή σχέση χρειάζεται ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας, πού θα 

σημάνει και τήν απαρχή μιας νέας εποχής. Μιας εποχής πού μόνο κατ' 

επίφαση μπορεί να συγκριθεί προς τή γενικότερη κοινωνική αλλαγή πού 

πραγματοποιείται εκείνα τα χρόνια στην Ευρώπη. Ή ιδιοτυπία της νεο

ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας του 18ου αιώνα, 

ξένος δυνάστης, έμμεση εκκλησιαστική εποπτεία, φαναριωτισμός, μετα

πρατική εμπορική τάξη του εξωτερικού, και τέλος, μια αβέβαιη λογιο-

σύνη, γίνεται αποτρεπτική —ανεξάρτητα άπο τήν εσωτερική λειτουργία 

τών σχέσεων ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς— για γενικεύσεις σε σχέ

ση προς τα τεκταινόμενα μέσα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 'Αδικαιο

λόγητη εμμονή οδηγεί μοιραία σε αλλοιώσεις και απλουστεύσεις. 

Αυτή λοιπόν ή πραγματικότητα βγάζει αυτομάτως τήν οικονομία τών 

Ελλήνων εξω άπο τα νεοδημιουργημένα μέσα στον αιώνα οικονομικά πλαί

σια τών ελεύθερων κρατών της Ευρώπης. Συνεπώς, μόνος διαπραγματεύ

σιμος για μια νέα οικονομική ανεξάρτητη πραγματικότητα μένει ό συσσω-

ρευόμενος άπο τους "Ελληνες εμπόρους του εξωτερικού μεταπρατικός πλού

τος. Κα! δεν είναι λίγος ό πλεονάζων. "Ενα μέρος θα διατεθεί, δπως είναι 

φυσικό —και όπως, άλλωστε, είναι γνωστό— στή βελτίωση τών συνθηκών 

ζωής στην πάτρια γή· άλλοτε πάλι το περίσσευμα απλώς θα άποθησαυρι-

σθεΐ. Πέρα όμως άπο τις καλύψεις αυτές τα υπόλοιπα πλεονάζοντα, σε μια 

σταθερώς ανιούσα κλίμακα, κεφάλαια εναποτίθενται σε πιστωτικά ιδρύ

ματα του εξωτερικού. Το θέμα θα μπορούσε ενδεχομένως να σταματήσει 

εδώ. Αυτό δμως δεν συμβαίνει, δπως μας πληροφορεί ό Μοισιόδαξ, γιατί 

«αύτοι οι άνδρες [οι έ'μποροι, είναι] πεπληροφορημένοι υπό πείρας εμ

πράκτου εν ταύτη τή αλλοδαπή, πόσον άναγκαΐον είναι ήμΐν ή πολυ

μάθεια».4 0 Ή πληροφόρηση δμως αποτελεί το πρώτο σκαλ! για τον 

έμπορο" θα ακολουθήσει και το δεύτερο αυτομάτως: ή άμεση συσχέτιση 

προς τήν αντίστοιχη πραγματικότητα τής πατρίδας του. 'Από εδώ δμως 

μπορούν να αρχίσουν και οί διαφοροποιήσεις. Πόσοι άπο τους εμπόρους 

40. 'Απολογία, δ.π., σ. 9. 
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αυτούς ζήλεψαν και ίδεάσθησαν την πατρίδα τους ώς το δεύτερο άπο δύο 

συγκοινωνοΰντα δοχεία, αυτό με τή χαμηλότερη στάθμη; 'Ασφαλώς οχι 

όλοι. 

'Οποιοδήποτε κι αν είναι το ποσοστό αυτό, ό έμπορος άπο τή στιγμή 

αυτή αισθάνεται τήν ανάγκη να επικοινωνήσει, να ανοίξει κάποιο διάλογο. 

"Εχει τόσα και τόσα να εκμυστηρευθεί και να συζητήσει ! 'Από προσωπι

κούς καημούς πού τον ξαναφέρνουν στα μαθητικά χρόνια στην πατρίδα 

του —αν υπήρξαν και αυτά— έως τήν αξία και τή δύναμη του πλούτου μέσα 

στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στην οποία τώρα ζει. Ούτε όμως ό συνάδελ

φος του πού τον συναντάει και τον συναναστρέφεται στην παροικιακή κοι

νότητα διαθέτει τήν ανάλογη μόρφωση και πείρα για να τον βοηθήσει, ούτε 

και στον ξένο μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. "Ενας μόνον άπο το περιβάλλον 

του μπορεί να του παρασταθεί. Είναι αυτός ό φερέοικος λόγιος πού είχε 

ακολουθήσει τήν κλασική πλέον διαδρομή: άπο τήν πατρική γη είχε οδηγή

σει τα βήματα του στο μεγάλο κέντρο στην Κωνσταντινούπολη, καί ενδε

χομένως στις 'Ηγεμονίες, δπου καί θα μπορούσε να εγκατασταθεί καί να 

σταδιοδρομήσει. Ά ν το πνεύμα ήταν ανήσυχο καί ή ψυχή ανικανοποίητη, 

κάποια στιγμή θα έκανε το πήδημα προς τή Δύση. Προς αυτόν ακριβώς 

τον λόγιο μπορεί να στραφεί ό έμπορος με εμπιστοσύνη. Είναι δίπλα του, 

ζει τήν 'ίδια πραγματικότητα με εκείνον, διαθέτει δμως ένα μεγάλο πλεονέ

κτημα απέναντι του: μορφωτικά εφόδια αρκετά υψηλής στάθμης, κρίση 

ανάλογη στα θέματα της παιδείας. Με αυτές τις προϋποθέσεις, πού συνθέ

τουν μια πλήρη προσωπικότητα, μπορεί να συμμετάσχει τώρα καί ουσια

στικά και αποφασιστικά στο διάλογο στον όποιον είναι ό έμπορος πού τον 

καλεί. Γιατί οι συσχετισμοί πού έχουν δημιουργηθεί στή συνείδηση του 

άπο τήν επαφή με τον θαυμαστό κόσμο της Δύσης, έχουν γεννήσει ένα 

ερώτημα, πού αρχίζει υποσυνείδητα σιγά σιγά να διατυπώνεται: Γιατί οχι 

καί εγώ; Γιατί να μήν έχω δικαίωμα καί εγώ να λάβω μέρος σε αυτόν τον 

πολιτισμό ; Γιατί να μήν μπορώ καί εγώ να διεκδικήσω ανάλογο τρόπο 

ζωής, μια καί έχω αποκτήσει καί εγώ πλέον ανάλογες υλικές προϋποθέσεις ; 

Καί στην αρχή δλα φαίνονται εύκολα για τον λόγιο. Οι καινούριες 

ιδέες είναι τόσο καθαρές ! Είναι να απορεί λοιπόν κανείς πώς καί άργησαν 

τόσο να τις ανακαλύψουν. "Ετσι θα μπορούσαμε, δικαιολογημένα, να υπο

θέσουμε πώς σκεπτόταν π.χ. ένας Μεθόδιος 'Ανθρακίτης, ένας Ευγένιος 

Βούλγαρης, ένας Ίώσηπος Μοισιόδαξ κ.ο.κ., δταν άρχισαν να διερευνούν 

συστηματικά τους χώρους πού είχε κατακτήσει ό ευρωπαϊκός Διαφωτι

σμός. Μερικές φορές, είναι αλήθεια, στέκονταν διστακτικοί. Οι παραιτή

σεις πού απαιτούσε ή καινούρια αυτή συμπεριφορά του άτομου απέναντι 
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στη ζωή έμοιαζαν εξαιρετικά οδυνηρές: άπο αυταπάτες, προλήψεις, 

ψευδείς ιδέες, ή αγορά ήταν πλήθουσα και πολλές φορές πλήθουσα ήταν 

και ή δική του ιδιοσυγκρασία. Ό φιλόσοφος όμως είναι πάντοτε πρόθυ

μος να προχωρήσει σέ προσωπικές θυσίες, 'ίσως επειδή αναλογίζεται πώς 

το αντίβαρο πού προσέφερε το κίνημα, δηλαδή μια καθαρότερη αντίληψη 

του κόσμου, ήταν πολύ δελεαστικό. Είτε, λοιπόν, μέ μικροσυμβιβασμούς 

είτε μέ απόλυτη παραδοχή ή νέα πραγματικότητα ξεκίνησε. Τα προβλήματα 

δμως, καθώς, άλλωστε, ήταν επόμενο, αρχίζουν άπο έκεΐ καί έπειτα, δταν 

δηλαδή αντιστρέφονται οί δροι καί οι ρόλοι, και άπο δεξιωθέντες οι λό

γιοι μεταβάλλονται σέ δεξιούμενους. 

Νεόκοποι οικοδεσπότες καί αναπόφευκτα κάπως άδέΕιοι, χρειάζεται 

να είναι 'ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των καλεσμένων. Φρόνιμο 

συνεπώς να αποκλεισθεί, στην αρχή τουλάχιστον, ό κλήρος, άφοΰ ήταν 

αυτός ό πρώτος στόχος τών επιθέσεων του Διαφωτισμού. Είχε δημιουρ

γήσει καί συντηρούσε ο,τι ακριβώς άπο αυταπάτες, προλήψεις, ψευδείς 

ιδέες πολεμούσε το κίνημα. Πώς μπορούσε λοιπόν να συζητήσει κανείς 

μαζί του, δταν το τζρώτο πού θα τοΰ ζητούσε ήταν να βάλει νερό στή μετα

φυσική του καί να παραιτηθεί από το θαύμα; Γίνονται αυτά; 'Ολόκληρη 

Ευρώπη, παρ' δλο τον οπλισμό πού διέθετε σέ πρόσωπα καί σέ επιστη

μονικές κατακτήσεις, δταν βρέθηκε υποχρεωτικά μπροστά στο μεγάλο 

αυτό θέμα, δεν έτόλμησε να το αντιμετωπίσει, καί προσπάθησε να το πλευ-

ροκοπήσει. 

Μέ τους Φαναριώτες, βέβαια, τα πράγματα ήταν, για ποικίλους λό

γους, ευκολότερα. Πιο πρόθυμοι, πιο ευέλικτοι, άλλα καί πιο προσεκτικοί 

καί οί ίδιοι. Γλήγορα δμως οί φιλόσοφοι συνειδητοποίησαν πώς καί ή διάρ

κεια καί ή σταθερότητα τών δεσμών ήταν επισφαλείς. "Ετσι ενδυνάμωσαν 

μέ τον καιρό τις σχέσεις πού είχαν ήδη αρχίσει να δημιουργούν μέ τους εμ

πόρους. Μαζί τους, άλλωστε, είχαν ξεκινήσει στην ανακάλυψη τοΰ Δια

φωτισμού. «'Αλλ' εν ω ήρξαντο είσάγοντες εις τήν πατρίδα τάς ευμάρειας», 

θα μας βεβαιώσει ό Κοραής στο 'Υπόμνημα, «ών οί Ευρωπαίοι άπο-

λαύουσιν, ήσθοντο, δτι τα τοιαύτα αγαθά ήσαν τών φώτων καρπός.»4 1 

Καθένας, βέβαια, άπο τή δική του σκοπιά: ο λόγιος-φιλόσοφος αποζητάει 

να θεμελιώσει αυτήν τή νέα φωτεινή αντίληψη τοΰ κόσμου μέσα σέ ενα 

καινούριο ιδεολογικό σχήμα. Ό έμπορος, αντίθετα, ζητάει το ίδιο ακριβώς 

καί αυτός, άλλα μέσα άπο τήν πράξη: είναι δυνατόν να βελτιωθούν οί δροι 

της ζωής του, επαγγελματικοί, κοινωνικοί, καί μακροπρόθεσμα εθνικοί, 

41. "Ο..T., σ. ςγ'. 
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μέσα άπο τις επιτεύξεις του Διαφωτισμού ; Την απάντηση μπορούσε να την 

πάρει πολύ εύκολα, αν έκοίταζε γύρω του προσεκτικά: την τουρκική αυ

θαιρεσία, τις καταχρήσεις της εξουσίας, τή βάρβαρη προσβολή της προ

σωπικότητας του κτλ. κτλ.· δλα μπορούσε αντιθετικά να τα διαπιστώσει 

μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Πώς λοιπόν να μήν πιστέψει, δταν τα 'ίδια τα 

πράγματα μιλούν, πώς ή ζωή είναι πολύ καλύτερη δταν είναι καί καθαρό

τερη; 

Ό λόγιος-φιλόσοφος δμως μπορεί να αρκεσθεί σε αυτές καί μόνο τις 

κατακτήσεις; ' Ή χρειάζεται να πείσει καί θεωρητικά τον έμπορο, να τον 

εξοπλίσει καί με ιδέες πού θα επενδύσουν τις πράξεις, να του προσφέρει 

δηλαδή καί ιδεολογία; Ξέρει πώς ό αντίλογος στον όποιον αναγκαστικά θα 

οδηγηθεί ό έμπορος, δταν επιστρέψει στην πατρίδα του, θα είναι κυρίως 

θεωρητικός. Δεν θα γίνει πειστικός με το επιχείρημα καί μόνο της καλύ

τερης ποιότητας ζωής, μια καί δεν μπορεί να τήν επιδείξει* χρειάζεται καί 

να τή στηρίξει θεωρητικά. Να αποδείξει δηλαδή πώς ή ζωή γίνεται καλύ

τερη, οχι μόνο δταν βελτιώνονται οί εξωτερικοί δροι, άλλα κι δταν τήν 

απαλλάξουμε άπο δ,τι της στερεί τήν καθαρότητα καί τή θολώνει, άπο 

δ,τι τή βγάζει άπο τήν απλότητα καί της στερεί τή διαφάνεια. 

"Αν αυτή ή αμφίδρομη —δπως θα διαπιστώσουμε στή συνέχεια του λό

γου— συνάντηση ευοδωθεί, τότε θα σημάνει μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή 

για τον Νέον Ελληνισμό. Κι ας μήν αμφιβάλλουμε πώς παρόμοιες συναν

τήσεις θα έγιναν καί αρκετές, καί με τις σχετικές επιτυχίες καί αποτυχίες. 

Μια πολύ μεγάλη, δμως, κρίσιμη καί αποφασιστική, γίνεται τώρχ με τον 

Μοισιόδακα. Αυτός τα διαθέτει, δπως είδαμε, δλα: καί μακρά παραμονή 

στή Δύση, καί πληρότητα ενδιαφερόντων, καί ορθή καί ρεαλιστική κρί

ση. Εκφράζει επιπλέον —κάτι πολύ σημαντικό ως προς τήν ηθική πλευ

ρά τών συμπατριωτών του— τον "Ελληνα πού έχει εξισορροπήσει στή συ

νείδηση του τή θέση του απέναντι στή συμπεριφορά του Ευρωπαίου: «Τι

νές παρά τοις Νεωτερικοΐς», θα παρατηρήσει με το πικρό χιούμορ πού τον 

χαρακτηρίζει, σε κάποιαν άπο τις υποσημειώσεις με τις όποιες έχει κατα-

στίξει τήν έντυπη μορφή παλαιότερου χειρόγραφου κειμένου του, «οί 

όποιοι μηχανώνται εν πάσι να έλαττώσωσι τα τών Ελλήνων, διότι μήτε 

ευρίσκεται τις Έλλην ικανός να κτενίση αύτοΐς ώς πρέπει τήν παρρούκαν» 

κτλ. κτλ. 4 2 Το πάθος, τέλος, για τήν αναμόρφωση της παιδείας της πατρί

δας του, πού τον χαρακτηρίζει, χρειάζεται τώρα, δταν ξεκινάει ό αποφα

σιστικός διάλογος με τον έμπορο. Ή πειθώ δεν αρκεί αυτή καί μόνη. 

42. Θεωρία της Γεωγραφίας, δ.π., σ. 2. 
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Χρειάζεται το πάθος του ιεροκήρυκα. Και έχει παίξει το ρόλο αυτό, για κά

ποιο διάστημα, στη Βενετία. Αύτη τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφο

ρετικά. Πρόκειται για τα εγκόσμια, και τί πιο εγκόσμιο από το χρήμα; 

Είναι ή στιγμή δπου πρέπει να δημιουργήσει μια καινούρια συνάρτηση: 

παιδεία-εμπορος. Και οι παλιές συναρτήσεις άπο τις όποιες εξαρτιόταν έως 

τώρα ή παιδεία, δηλαδή ή συνάρτηση παιδεία-Έκκλησία και παιδεία-Φα-

ναριώτες, αυτές τί θα απογίνουν; "Ας μή βιαστούμε να τις απορρίψουμε, 

δέν εΐναι και εύκολο. Ή παλαιά αυταρχική και εξουσιαστική σχέση πού 

τις χαρακτηρίζει είναι καιρός να παραχωρήσει τή θέση της σε μια δια

λεκτική σχέση. 

Ό διάλογος, άλλοοστε, και ή πειθώ είναι εντελώς απαραίτητα για τον 

έμπορο. Ό πλούτος τον όποιο καλείται τώρα να διαθέσει, έ'στω το πλεόνα

σμα τοΰ πλούτου, δέν έχει καμία, απολύτως καμία, σχέση προς τον πλού

το τών παλαιότερων γ^ορτ^ών, 'Εκκλησίας και Φαναριωτών: πλούτος 

άκοπος, πολλές φορές μέ ύποπτη προέλευση, πού βασίζεται κυρίως στίς 

έ'γγειες κτήσεις. Μια φωνή, άλλωστε, πολύ οικεία στο θέμα, ή φωνή τοΰ 

Μ. Ι. Γεδεών, μας κάνει προσεκτικούς. Προκειμένου να τους χαρακτηρί

σει, θα προσφύγει στα βαθιά γεράματα του στή χρήση ενός εντελώς συγ

χρονικού οικονομικού ορού: «'Αποτέλεσαν ούτοι πάντες», θα τονίσει, ανα

φερόμενος στους δεύτερους, «το μέγα τραστ, τήν μεγάλην παρεμβολήν [ = 

ξένο σώμα] τών Φαναριωτών.» Καί ή αιτιολόγηση για τή χρήση τού ορού 

ακολουθεί ευθύς αμέσους: «Ειχον όλοι περιουσίας, αφού αϊ χρυσοφόροι εκ 

Βλαχίας και Μολδαυΐας φλέβες, ε'ις τήν μεγάλην άρτηρίαν τοΰ Φαναριού 

άναστομούμεναι, έπλούτιζον και τους ολίγον ή πολύ διαμένοντας εν ταΐς 

Παριστρίαις χώραις, και τους εν Φαναρίω καί Μουχλίω και Τζιβαλίω 

καθήμενους.»43 

Ό δικός του, αντίθετα, είναι καρπός σκληροΰ ατομικού μόχθου. Ό 

Πρίγκος, μέσο δείγμα εμπόρου εγκαταστημένου στή Λύση, το μαρτυρεί: 

«και δουλεύουμε σα σκλάβοι καί τρώμε δυσχερέστατα δια να μή ξοδιά-

σουμε».44 Δέν είναι λοιπόν καθόλου βέβαιο δτι χαίρονται καί αυτοί όλοι 

τήν ευρωπαϊκή ευζωία. 'Ασφαλώς καί τήν ποθοΰν, άλλα στέκονται διστα

κτικοί, για ποικίλους λόγους, καί να τήν απολαύσουν. "Ενας τέτοιος, συνε

πώς, πλούτος δέν προσφέρεται καί, πολύ περισσότερο, δέν χαρίζεται. 

Γίνεται έτσι ό έμπορος εξαιρετικά φειδωλός καί δέν τον εκταμιεύει εύκολα 

καί μέ απλοχεριά, αν προηγουμένως δέν λάβει τις σχετικές εγγυήσεις, 

43. 'Ιστορία τών τον Χρίστου πενήτων, 'Αθήνα 1939, σ. 124-5. 
44. Βαγγέλης Σκουβαράς, 'Ιωάννης Πρίγκος, 'Αθήνα 1964, σ. 48. 
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τις όποιες μόνον ή πειθώ του διαλόγου μπορεί να του προσφέρει. Do u t 

des, συνεπώς, είναι σαν να λέει μεταφορικά ό έμπορος: ύποσχέσου μου πως 

ή χορηγία μου αποτελεί μιαν επένδυση χρήσιμη, οποιασδήποτε μορφής, 

εστοί και μέ μακροχρόνια απόδοση. Σημαιοφόρος, δηλαδή, μιας ιδέας δεν 

γίνεσαι τυχαία και συμπτωματικά, όταν είσαι ό προσγειωμένος έμπορος 

της εποχής. Μια προσγείωση πού στους νέους αυτούς για τήν οικονομία 

τής Ευρώπης καιρούς γίνεται αναγκαστικά ό έ'μπορος, πάλι μέσα απο το 

διάλογο πού έχει ανοίξει μέ τον λόγιο. Δημιουργούν έτσι τις αναγκαίες 

προσβάσεις, ώστε να πετύχουν να εντάξουν τα γενικότερα οικονομικά θέ

ματα πού τους απασχολούν μέσα στο ευρύτερο πνεύμα τοΰ Διαφωτισμού. 

Πώς λοιπόν να μη δεχθούμε τώρα αυξημένο το ποσοστό συμμετοχής τους 

στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό ; 

Ούτε λοιπόν οι ηγεμονικές αυλές ούτε ή ευρυχωρία τοΰ κλήρου (κοσμι

κού και μοναστηριακού) είναι πλέον ικανά να εμπνεύσουν στον λόγιο τήν 

εμπιστοσύνη πού τοΰ εμπνέει ό έμπορος. Βέβαια, όπως έτονίσαμε ήδη, 

καμιά παροχή δεν προσφέρεται χωρίς ανάλογη αντιπαροχή. Ποια ή δια

φορά όμως τώρα! Ή εύνοια πού πηγάζει άπό τόν ηγεμονικό πλούτο, πέρα 

άπό τόν /αριστήριο λόγο —παραβλέψιμο, έστω, μια και συμβιώνει μέ τό 

πνεύμα τής εποχής— επιθυμεί τόν έλεγχο. Κανένας όμως έλεγχος, και 

ιδίως στην παιδεία, όπου μπορεί να λάβει άπροσμέτρητες προεκτάσεις, 

δεν είναι αρεστός. 'Εξάλλου, πόσο αβέβαιη είχε παρουσιασθεί επανειλημ

μένως στό παρελθόν ή εκκλησιαστική προστασία σε στιγμές δύσκολες για 

τόν λόγιο, εκφράζεται μέσα άπό τό πικρό παράπονο τοΰ Μεθόδιου 'Ανθρα

κίτη στ)] δίκη του στην 'Ιερά Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη τό 1723: Ό 

πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος, πού εως τήν προτεραία τοΰ υπο

σχόταν πώς «θέλει σταθή υπέρμαχος», τήν επομένη «βλέποντας τήν όρμήν 

τοΰ λαοΰ και φοβούμενος 'να μή πέση ή μέμψις κατεπάνω του, γυρίζει μέ 

τήν γνώμην τους, και άρχισε να μέ έλέγχη κατά κράτος: αλησμόνησε τάς 

συμβουλάς και τάς υποσχέσεις οπού μου έταζε».4 5 "Ας μήν ξεχνάμε, τέ

λος, πώς ή ηγεμονική χορηγία μπορεί να εμπνέεται άπό πιο φιλελεύθερες 

—συγκριτικά πάντοτε— αρχές, στηρίζεται όμως σέ έναν αβέβαιο και πρό

σκαιρο πλοΰτο. 

Μέ τόν τρόπο πού διεξάγεται τώρα ό διάλογος μέ τόν έμπορο αρχίζει 

και δημιουργείται μια εντελώς άλλη σχέση: μέσα σέ μια δημοκρατία ιδεών. 

Ό κληρικός και ό Φαναριώτης βρίσκονταν κατά κανόνα σέ μια βαθμίδα 

υψηλότερη άπό τόν λόγιο. 'Αντίθετα τώρα. καί οί δύο, λόγιος και έ'μπορος, 

45. "Αλκής 'Αγγέλου, Των Φώτων, 'Αθήνα 1988, σ. 26. 
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βρίσκονται σε 'ίδιο επίπεδο. Πιο άνετος, πιο ανθρώπινος και ενδεχομένως 

και χωρίς υστεροβουλίες δ διάλογος. Ή εκτίμηση, άλλωστε, σε έσχατη 

ανάλυση, πού πρέπει να τρέφει ο λόγιος προς τον εμπορικό πλούτο είναι 

και διαφορετική. Είναι πλούτος πού προέρχεται άπο τον άνθρο^πινο μόχθο. 

όπως είδαμε, και δχι άπο τις αδρανείς διαφορετικές πηγές πού πλουτίζουν 

την Εκκλησία και τον Φαναριώτη. Πόσο κοντά, αλήθεια, αν έχουν έτσι 

τα πράγματα, πρέπει να βρέθηκε ή σκέψη του Μοισιόδακα προς τη σκέψη 

του Adam Smith στο θέμα αυτό, στη βασική αντίθεση του τελευταίου 

προς τους Γάλλους φυσιοκράτες πού έπίστευαν περισσότερο στην άξια της 

γης. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να ανοίξουμε τήν 'Απολογία για να ακού

σουμε, επανειλημμένα, έντονη τη σχετική διαμαρτυρία του Μοισιόδακα. 

Μια καινούρια φωνή, μια καινούρια άποψη, τολμηρή αναμφίβολα, δια

τυπωμένη όμως με σχετική μετριοπάθεια: ((Μήτε εγώ αρνούμαι πώς το 

Γένος ημών είναι ενδεές. Πλην εγώ βλέπω, πώς αύτο το ενδεές Γένος κατα-

δαπανάται ενίοτε πενταπλασίως ή δεκαπλασίως εν πράγμασι, τυχόν καθ' 

έαυτά καλοϊς, πρακτέοις, δμως τω κοινώ είτα παντάπασιν άχρήστοις. 

Πέρυσιν εν τη... και εν τω... έφάνη Άγιορίτης τις, ζητών έλεημοσύνην, 

ώστε να μεταχύση ένα κώδωνα (καμπάναν) συντετριμμένον, και συνήχθη 

αύτω ελεημοσύνη ουχί δια ενα, άλλα δια δύο κώδωνας παμμεγίστους. 

Έφάνη κατά το αύτο έν τοις αύτοΐς τόποις δια τάςπολλάς αμαρτίας αυτού 

και πεπαιδευμένος τις, όστις τυπώσας βιβλιάριόν τι και περιπεσών έν έν

δεια έσχατη έζήτησε τήν βοήθειαν τών έκεΐσε ομογενών. Πώς έβοήθησαν 

αύτω; Έ ν όνείδεσιν απλώς. Ούτε λέγω εγώ, πώς τα πράγματα τών μονα

στηριών είναι ποσώς αμελητέα- άπαγε ! Έ γ ώ λέγω πώς και τούτο δει 

ποιήσαι και εκείνο μή άφιέναι κατά το εύαγγελικόν. Δέν είναι ύπόθεσις το 

βιβλιάριόν εκείνο, πλην οποιονδήποτε ή όποσονδήποτε τείνει προς το όφελος 

τοΰ κοινού. Και να μή τιμηθή δσον το τρίτον, όσον το τέταρτον, τί λέγω ; 

δσον το δέκατον καν τοΰ κώδωνος κείνου, τοΰ οποίου δμως ούτε ό βόμβος 

καν δέν είναι κοινωνητος τω κοινώ; Πόθεν προέρχεται αύτη ή τηλικαύτη 

άδιακρισία τών ήμετέροον; Ούτε εκθέτω αυτήν, διότι είναι αισθητή παν-

τ ί τ ώ βου?.ομένω, έπομένίος ούτε έχει χρείαν, ώστε να έκτεθή ύπ' έμοΰ.»46 

Και δέν εΐναι ασφαλώς απλή σύμπτωση,πώς δταν αισθάνεται τήν ανάγ

κη πάλι ό Μοισιόδαξ να καταπιαστεί μέ το ΐδιο θέμα, τήν οικονομική 

οργάνωση τών σχολείου, στην 'ίδια πηγή θα προστρέξει μέσα άπο μια σα

φώς οργανοψένη οικονομική σκέψη: ό αδιάθετος και άνενέργητος πλούτος, 

πού μπορεί να εξισορροπηθεί και να αξιοποιηθεί μέσα στο κοινωνικό σύνο-

46. 'Απολογία, δ.π., σ. 154-5. 
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λο: « Έ ν ώ τα περιττά ίερά σήπονται έν τοις βηματαρίοις, ώς λέγουσι, των 

μοναστηριών, ένώ τα βουνά τοΰ "Αθωνος έγέμισαν πάντα άπο παλατιών 

πολυτελών, τα δύστηνα ημέτερα σχολεία σπανίζουσα και άπο αυτών τών 

αναγκαίων βιβλίων. Οΰτε λέγω εγώ, πώς είναι αμελητέα τα ιερά μοναστή

ρια... 'Εγώ λέγω, πώς, επειδή το Γένος ημών εΐναι ενδεές και δεν δύναται 

επίσης λαμπρώς να προνοή και ταΰτα και ταΰτα, να οίκονομή όπούσοΰν δια

κριτικούς τήν δύναμιν αύτοΰ, και ένώ φροντίζει περί τών κατά τόπους προσ

κυνημάτων αύτοΰ, να μή αμελή μήτε τα σχολεία αύτοΰ παντελώς... Πόσα 

σχολεία δεν έ'μελλον να εύρίσκωνται κατά τόπους προμεμηθευμένα ύπο τών 

αναγκαίων προσόδων αυτών, και επομένως άνθοΰντα έν διδασκάλοις και 

μαθηταΐς, αν το ήμέτερον Γένος είχε τήν πρόνοιαν, δπως τών προσκυνη

μάτων αύτοϋ, ούτω και τών σχολείων αύτοΰ;»4 7 

Αυτή όμως ή εξίσωση τοΰ λογίου προς το χορηγό του εκδηλώθηκε και 

μέσα άπο τα 'ίδια τα πράγματα, με μια σειρά πρωτοβουλιών πού ανέλαβε 

ό Μοισιόδαξ. Μιλήσαμε πιο πάνω για τήν πρωτοβουλία του να απλουστεύ

σει τή γλίόσσα. "Ας μή σπεύσουμε να τήν κρίνουμε, μόνον ώς μια έντονη 

αντίδραση, μπροστά στο αδιέξοδο πού είχε δημιουργήσει για το ακροατή

ριο ή χρήση της αρχαϊκής γλώσσας άπο τον Βούλγαρη στή διδασκαλία. 

Ό Μοισιόδαξ, μέσα στο πνεύμα τοΰ Διαφωτισμού πάντοτε, γίνεται φο

ρέας για τή διαφορετική αντίληψη ώς προς το ακαδημαϊκό ακροατήριο. 

Το δηλώνει ρητά στην 'Απολογία του: « Ό ζηλωτής διδάσκαλος οφείλει 

προς τοις λοιποΐς να είναι άμφιτεροδέξιος, καί ένώ παραδίδει τα φιλοσο

φικά, τηρών τους ώρισμένους δρους τών πραγμάτων καί τήν λοιπήν ζητου-

μένην άκρίβειαν, δεν αμελεί μήτε τήν φιλομάθειαν τών λοιπών ακροατών, 

λέγων αύτοΐς οσα μόνα είναι καταληπτά τοις αύτοΐς και ομιλών αύτοΐς άεί 

μετά τοΰ ήθους τοΰ συνηθισμένου τοις αύτοΐς. Πόσοι όμιληταί περισσό

τεροι δέν εμελλον να συχνάζωσι τα σχολεία, πόσοι άκροαται άλλοι δεν 

έ'μελλον να παρεγχωρώσιν άνα τάς παραδόσεις, αν αυτά τα σχολεία ήρμή-

νευον τήν Φιλοσοφίαν, ώς προεΐπον ανωτέρω, μετά τών προσηκουσών πρά

ξεων, καί αν μετέφεραν αυτήν, καθώς και τα ευρωπαϊκά, δια τών πειραμά

των επί το αίσθητότατον ; 'Εγώ νομίζω πώς καί πολλοί τών κρατούντων, 

καί αυτοί οί επισημότατοι κατά τόπους, ήθελον ενίοτε να βλέπωσιν αυτά τα 

ενδοξότατα θεάματα και να έπαινώσι, να προστατεύωσιν αυτά ;»48 Λίγο πιο 

πάνω έ'χει ήδη ξεκαθαρίσει ποιους άλλους περιλαμβάνει στους λοιπούς 

ακροατές: «Τίνα διάχυσιν ψυχής δύναται να αίσθανθή εκ τοΰ προχείρου ό 

47. Αυτόθι, σ. 39-40. 

48. Αυτόθι, σ. 32-3. 
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ευγενής, ό ιερωμένος, δ εμπορικός., όταν άκούη προτάσεις άρκτικάς, προτά-

σεις ληκτικας, ουσίας εν τοις καθόλου... ;»*3 Ütvat η πρώτη φορά που ακού

γεται μέτόσην εΰροια στον ελλαδικό χώρο της Τουρκοκρατίας ή φο^νή του 

Διαφωτισμού. "Αν αύτη ή απαίτηση του Μοισιόδακα για την κοινωνικο

ποίηση της γνώσης δέν βρίσκεται απόλυτα μέσα στο πνεύμα του Διαφωτι

σμού, τότε, δικαιολογημένα θα αναρωτηθεί κανείς, τί είναι Διαφοοτισμός ; 

'Ασφαλώς και δέν θέλει να κολακεύσει. Το ζητούμενο για τον Μοισιό

δακα είναι, δίπλα στον ευγενή και τον κληρικό, να ανεβάσει αυτοδίκαιο 

αποδέκτη της γνώσης και τον έμπορο. Πολύ περισσότερο αυτόν, άφοΰ 

ζητάει τήν υλική του συμπαράσταση, το'̂ ρα πού πάει να συστηματοποιή

σει για τήν έκδοση των βιβλίων του το θεσμό τών συνδρομητών όπως 

τους αποκαλεί, ή αλλιώς assozziati. 5 0 Ή έπιδίο^ςή του γίνεται σαφής. 

Δέν θέλει τους απλούς οικονομικούς συμπαραστάτες στην έκδοση τών έρ-

γων του, άλλα τους ενήμερους συνεργούς στο γενικότερο έργο του. Ή πε

ρίπτωση της Απολογίας είναι αντιπροσωπευτική του νέου αυτού πνεύμα

τος. "Ενα βιβλίο κατεξοχήν μαχητικό, μέσα άπο το όποιο μαρτυρεΐται ή 

δραματική και αγωνιστική περιπέτεια μιας ολόκληρης ζωής, κατορθώνει 

και βρίσκει τή συμπαράσταση κάποιων εμπόρων, οι όποιοι, αν οχι τίποτε 

άλλο, δείχνουν μέ τον τρόπον αυτόν πώς οχι μόνο αποδέχονται τις απόψεις 

του συγγραφέα, άλλα είναι και πρόθυμοι να του συμπαρασταθούν. Τί 

έσήμανε ή 'Απολογία για τήν εποχή; το καταλαβαίνουμε. "Οτι δέν ολο

κληρώθηκε μέ τήν έκδοση τού δεύτερου μέρους, πού ήταν έτοιμο για το 

τυπογραφείο, μας βάζει σε σκέψεις. Σκέψεις μάλλον θλιβερές, αν δεχθού

με πώς παίρνει κάποια βαρύτητα ή ακόλουθη παρατήρηση τού Κ. Θ. Δη

μαρά: «Στα 1791 ό Μοισιόδακας κάπου μαραίνεται ανάμεσα στην Βιέννη 

και στο Βουκουρέστι.»51 

Πώς όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή ή επένδυση, και μέ ποιον 

τρόπο και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει ό λόγιος; 'Επένδυση, καταρ

χήν, δέν είναι ή μεγαλύτερη εξαγωγή πρώτων υλών άπο τήν 'Ανατολή, 

δσο ή αντίστοιχη εισαγωγή προς αυτήν βιομηχανικών καταναλωτικών 

αγαθών. Για να αυξηθεί δμως ή εισαγωγή τών αγαθών αυτών, ε'ίτε 

πρέπει να διευρυνθεί σε έκταση ή αγορά εισαγωγής τών αγαθών αυτών, 

ε'ίτε να ανέβει ή βιοτική στάθμη τού μέσου καταναλοοτή, ώστε να εθισθεί 

να χρησιμοποιεί ε'ίτε μεγαλύτερη ποικιλία ε'ίτε μεγαλύτερο αριθμό άγα-

49. Αυτόθι, σ. 30-1. 

50. Αυτόθι, σ. 8. 

51. Πρόχειρα αυτόθι, σ. πζ\ 



92 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

θών. Δεν θα σταθούμε στην πρώτη περίπτωση, για δύο κυρίως λόγους: ό 

πρώτος άφορα σε μια παγιωμένη κατάσταση τών αγορών της 'Ανατολής, 

πού δεν είναι εύκολο να μεταβληθεί. 'Από την άλλη μεριά, έχει πεισθεί ό 

έμπορος για την αξία του πολιτισμού τον όποιον εκφράζει το βιομηχανικό 

προϊόν της Δύσης, και κρίνει προτιμότερο να προπαγανδίσει με τον τρόπο 

του το προϊόν αυτό στον δικό του τόπο, παρά σε μιαν άλλη, ενδεχομένως 

διευρυμένη, αγορά. Βρισκόμαστε, εξάλλου, ακόμη σε μιαν εποχή δπου τα 

αγαθά αυτά δεν έχουν αρχίσει ακόμη να έξιδιάζονται καί να προσαρμό

ζονται προς τις περιοχές ενδεχόμενης κατανάλωσης τους. Ό βιομήχανος 

δεν έχει προωθηθεί ακόμη στην αντίληψη, δτι πρέπει να δελεάσει τον κα

ταναλωτή" καί ένας τρόπος είναι να τού προσφέρει το αγαθό πού παράγει 

στη μορφή στην οποία εκείνος το χρειάζεται. "Αρα ό τελευταίος αυτός 

είναι υποχρεωμένος να δεξιωθεΐ το βιομηχανικό προϊόν της Δύσης, οποίο 

καί όπως τού προσφέρεται. Και για τα άπλα λοιπόν καί απαραίτητα ε'ίδη 

της οικιακής οικοσκευής, εως τήν εισαγωγή και χρήση νέων, χρειάζεται ή 

κοινωνία να διαφοροποιηθεί, ώστε να γίνει ανετότερα δεκτική. Αύτη ή με

ταπολίτευση μεταφράζεται σε μια μορφή, υλικού έστω, πολιτισμού. Ό Κο

ραής, βέβαια, μας πληροφόρησε μόλις πιο πάνω, δτι προηγήθηκε ό πολι

τισμός αυτός, πρίν αρχίσει να εισάγεται καί ό πνευματικός. 'Εδώ δμως 

πρόκειται πλέον καί για τή συγκεκριμένη έκφραση τού πολιτισμού αυτού, 

πού είναι το έντυπο καί οι ιδέες. Ό 'ίδιος ό πολιτισμός είχε αρχίσει να 

εισάγεται ήδη άπο καιρό, ε'ίτε με τήν επιστροφή τών ιδίων άπο τή Δύση 

ε'ίτε με τήν επιστροφή τών 'ίδιων τών λογίων άπο τήν 'ίδια περιοχή. Ή 

παρουσία λοιπόν καί το παράδειγμα είναι το πρώτο βήμα. Φυσικά πρέπει 

να επισημανθεί έδώ, πόσο περισσότερο πειστική πρέπει να είναι ή παρου

σία τού λογίου σε σύγκριση προς τήν παρουσία τού εμπόρου. Μια σημαν

τική διαπίστωση, πού πρέπει ασφαλώς να τήν είχε εκτιμήσει ό έμπορος 

της εποχής. Το δεύτερο δμως, καί σπουδαιότερο αυτό, βήμα είναι ή δια

φώτιση για τήν αξία καί τή σημασία τών νέων πολιτισμικών στοιχείων. 

Αυτή δμως είναι αποκλειστικό έργο τών λογίο^ν. Καί το καλύτερο καί πιο 

αποτελεσματικό κανάλι προς τήν κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να είναι 

άλλο άπο τήν εκπαίδευση. 

Ό ρόλος της λογιοσύνης εδώ είναι μάλλον ευκολότερος. Ή εποχή κυ

ριαρχείται άπο το σύνθημα, καί ή επαγγελματική αναστροφή τού έμπο

ρου θα τον έχει πείσει αυτομάτως για τή γενικότερη σπουδαιότητα τής παι

δείας. Αυτές οι στοιχειώδεις γνώσεις γραφής καί ανάγνωσης στις όποιες 

περιοριζόταν κάποτε ό έμπορος για να ξανοιχθεί το ταχύτερο στην αγορά, 

τώρα ή συναναστροφή του μέ τον δυτικό ομόλογο του θα τον έ'χει πείσει 
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πώς δεν είναι πλέον επαρκείς. Ό έμπορος, μια καί επιδιώκει καλύτερη ποιό

τητα ζωής, δεν θα την επιτύχει με μόνη τη συσσώρευση του πλούτου, άλλα 

και με τη γενικότερη καλλιέργεια. Με δεδομένη αυτή τήν εμπειρική βάση 

πλέον, είναι ευκολότερο τώρα να γενικευθεί στή συνείδηση του ή αναγκαι

ότητα της γενικής παιδείας, ώς προϋπόθεση για τη δημιουργία πολιτικής 

συνείδησης, το μόνο και στέρεο στοιχείο για τήν επιδίωξη τής πολιτικής 

ελευθερίας. Σ τ ' άρματα, στ' άρματα, βέβαια, άλλα με γνώση και συνεί

δηση. 

Αύτη ή τοποθέτηση του ρόλου τής παιδείας, μέσα, καταρχήν, σε έ'να 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ικανοποιεί —ας γίνουμε πονηροί— κάποιες 

αδυναμίες. Ευκολύνεται έτσι ή μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή στις 

θυσίες, άφοΰ όλοι μπορούν τώρα να συμμετάσχουν. Χωρίς να παύουν αυτές 

οι υλικές θυσίες να ανταποκρίνονται απόλυτα στή δύναμη του ουσιαστικού. 

Το χρήμα πού δαπανάται εκείνη τήν εποχή άπο τον έμπορο έκτος του 

επαγγελματικού του χώρου είναι πραγματική θυσία, μια καί αναφέραμε 

ήδη με πόσο σκληρό τρόπο έχει αποκτηθεί. Πότε λοιπόν κάποια χρήματα 

για κάποιες υποτροφίες, πότε για μισθοδοσία τοΰ διδασκάλου, πότε για τήν 

έκδοση ενός βιβλίου, πότε για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ολα είναι συντελε

στικά για τήν ευόδωση των στόχων τής παιδείας, πού δέν είναι καί αυτοί 

τίποτε άλλο παρά ένα μονοπάτι για το δύσβατο δρόμο τής πολιτικής ελευ

θερίας. 

Ό έμπορος λοιπόν αρχίζει καί διαβλέπει πλέον καθαρά πώς μόνο μια 

εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο πνεύμα τοΰ δυτικού πολιτισμού μπορεί 

να ανεβάσει το γενικό επίπεδο τής πατρίδας του, τόσο το υλικό δσο καί το 

πνευματικό. "Αν λοιπόν βοηθήσει προς τήν κατεύθυνση αυτή, τότε καί τα 

χρήματα του επενδύει με ασφάλεια, καί τους συμπατριώτες του βοηθάει 

σε συγκεκριμένους καί σπουδαίους στόχους. 'Από τήν άλλη μεριά, κατα

λαβαίνει ακόμη καί κάτι άλλο: τώρα πού θα σταθεί βοηθός δίπλα στον λό

γιο, ό όποιος θα αισθανθεί τήν εξάρτηση αύτη, ό ί'διος ό έμπορος είναι 

ικανοποιημένος καί άπο το γεγονός ακόμη δτι αρχίζει να αντιλαμβάνεται 

πώς αποκτά καί κάποια πολιτική δύναμη* τόσο άπο τήν άμεση εξάρτηση 

τοΰ λογίου, δσο καί άπο τήν έμμεση εξάρτηση τοΰ συμπατριώτη του. Λίγο 

λοιπόν δέν είναι πλέον για μια τάξη να συνειδητοποιεί πώς ό πλοΰτος της 

αρχίζει, με σχετική διορατικότητα καθώς καί τους κατάλληλους χειρι

σμούς, να αποκτά καί άλλες διαστάσεις, Οταν πάψει να είναι αυτοσκοπός. 

Στα 1812 λοιπόν ή συνείδηση αυτή βρίσκει τήν ευκαιρία να εκδηλωθεί 

μέσα άπο μιαν εντελώς πρακτική καί άμεση ενέργεια: οι Σμυρναίοι έμποροι 

«έζήτησαν λογαριασμό άπο τον τότε πληρεξούσιον οίκοκύρην του [Φιλολο-
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γικοΰ Γυμνασίου], και απεφάσισαν να το προικίσουν μέ άρκετήν ποσό

τητα, προσθέτοντες Ινα άσπρον εις τον πήχυν όσων πανικών πωλούν».5 2 

Ή αντιστροφή της συλλογιστικής εδώ πιστεύω δτι μπορεί να μας οδηγή

σει μέ ασφάλεια στην αφετηρία τών σχετικών συλλογισμών. 

Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα. Ό έμπορος στή 

Δύση δεν βλέπει μόνο πώς οι άνθρωποι πού χαίρονται τα υλικά αγαθά δεν 

είναι μόνο πιο ευτυχισμένοι, είναι και ελεύθεροι, ή απλώς πιο ελεύθεροι. 

Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει προς τήν κατεύθυνση αυτή, να 

αποκτήσει ή πατρίδα του τήν ελευθερία; Ποιος άλλος, βέβαια, παρά ό λό

γιος πού κρατάει πια στα χέρια του τήν εκπαίδευση. Ή ελευθερία δμως 

της πατρίδας του επιφέρει και τήν απελευθέρωση του εμπορίου άπο τον 

ξένο δυνάστη. Αυτά δλα είναι απλοί συνειρμοί, απολύτως διαφανείς για 

τήν τάξη αυτών τών ανθρώπων πού έχουν εθισθεί άπο τή δουλειά τους τό

σο στην αναζήτηση συγκεκριμένων στόχων, δσο και σε άμεσα πρακτικά 

αποτελέσματα. "Ας μήν ξεχνάμε πώς αν το έργο του Κοραή αξιοποιήθηκε, 

στο ποσοστό, βέβαια, πού μπορούσε να αξιοποιηθεί, οφείλεται στον πο-

λυτονισμένο έξοχο ρεαλισμό του. Κι ας μήν ξεχνάμε ακόμη πώς αυτός 

ό ρεαλισμός του Κοραή είναι απότοκος και της θητείας του στο εμπό

ριο. Πώς λοιπόν να μή βρεθεί ό έμπορος άπο τήν πρώτη στιγμή δίπλα 

στον λόγιο, δταν λειτουργεί μέ τόσην ενάργεια ό νόμος τών πολλαπλών 

αιτίων ; 

"Ολες αυτές οι διαπιστώσεις μας οδηγούν σταθερά σέ μιαν ακροτελεύ

τια παρατήρηση: μαρτυρούν δτι ό Μοισιόδαξ, μέ τήν πρωτοβουλία του να 

επιδιώξει οχι απλώς τή βοήθεια του εμπόρου, άλλα τήν ουσιαστική συμ

παράταξη δίπλα του, βρίσκεται εντελώς μέσα στο πνεύμα της εποχής. Ή 

Ευρώπη έχει αρχίσει άπο καιρό να συνειδητοποιεί τήν αξία και τή δύναμη 

τοΰ εμπορικού πλούτου. Αυτός ό πλούτος, αφού ικανοποίησε τις εσωτερι

κές του απαιτήσεις, έχει αρχίσει πλέον να αναζητεί και κάποιες άλλες διε

ξόδους. Ποιες ήταν αυτές; Ποιες άλλες παρά ή οικονομική εξυπηρέτηση 

τής εξουσίας, δταν αυτή βρεθεί σέ αδυναμία να ανταποκριθεί στις δαπά

νες της. Ό ηγεμόνας αρχίζει να γίνεται έ'τσι υποχείριος τοΰ εμπορικού κε

φαλαίου. Το επόμενο δμως βήμα είναι προφανές δτι δέν θα αργήσει να γί

νεται ορατό. Ή μετατροπή τοΰ πλούτου σέ εξουσία. Αυτές δμως τις ο

ποιεσδήποτε συλλογιστικές σχετικές διαδικασίες ένας μόνον είναι ικανός 

να τις πραγματευθεΐ μέ τον έμπορο: ό ενήμερος λόγιος. Ά ς μήν αμφι

βάλλουμε πώς αύτο καί θά έγινε. Αύτο θα ήταν, άλλωστε, και ή όλοκλή-

52. Έρμης ό Λόγιος, 2, Βιέννη 1912, σ. 140. 
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ρωση του θέματος της Πολιτικής Οικονομίας, τουλάχιστον άπο μια πλευρά, 

πού μας απασχολεί. 

Ή πολιτική και οικονομική πραγματικότητα για τον ελλαδικό χώρο 

της Τουρκοκρατίας είναι γνωστή. Δυνατότητες για πραγματώσεις προς 

τήν κατεύθυνση αυτή δεν ήταν δυνατόν να υπάρχουν. Ή ιστορία δμως, καί 

ειδικότερα ή πνευματική ιστορία, δεν ασχολείται μόνο με πραγματώσεις. 

'Ασχολείται πολύ περισσότερο με νοοτροπίες, με συνειδήσεις και πώς 

αυτές διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο. Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, να μα

θαίνουμε πόσο οί άνθρωποι ήταν πρόθυμοι απλώς καί να ενημερώνονται 

στα σχετικά θέματα. Προς τήν κατεύθυνση όμως αυτή μας οδηγεί ή θέση 

πού εκδηλώνει στο θέμα ενα άπο τα πρώτα ονόματα του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού, εκείνα ακριβώς τα χρόνια πού διαμορφώνονταν οί συνειδή

σεις. 

Ό Δημήτριος Καταρτζής, για τον όποιον πρόκειται, έχει συλλάβει, 

ασφαλώς, το θέμα της Πολιτικής Οικονομίας. Ή πρόθεση του να προσφέ

ρει στους συμπατριώτες του τήν εικόνα τής οργανωμένης γνώσης τής 

εποχής του δεν τον οδηγεί απλώς σε μιαν ενημερωμένη εγκυκλοπαι

δική αποτύπωση. Βλέπει πολύ πιο μακριά. Ό σημερινός λοιπόν μελε

τητής τής οικονομικής σκέψης καί ιστορίας τής εποχής, αν διαβάσει 

συστηματικά καί προσεκτικά ενα άπο τα βασικότερα εγχειρίδια τού Νεο

ελληνικού Διαφωτισμού, πού άφορα στην οργάνωση τής γνώσης, το Γνώθι 

σαντον τού Δημητρίου Καταρτζή, πολύ θα βοηθηθεί, ώστε να άρει τίς εν

δεχόμενες αντιρρήσεις του, τόσο ως προς τήν αναγκαιότητα δσο καί ως 

προς τή δυνατότητα μελέτης τού θέματος. «Μ' όλον οπού δεν είμαστε 

αυτόνομο έθνος», θα παρατηρήσει ο συγγραφέας μας για να άρει τή βασι

κή αντίρρηση, «μ' όλον τούτο είμαστε άνθρωποι και μέλος τής δλης πολι

τικής κοινωνίας τών ανθρώπων, καί έχουμε χρέος να ξέρουμε το φυσικό 

νόμιμο, το δημόσιο, το εθνικό" δια τα όποια χρειάζουνται ξεχωριστά συγ

γράμματα, καί μάλιστα για το φυσικό, πούναι μία βάσι τών άλλων, καί 

σχετικώς με τούτο είναι πού θα φανούν ποιοι νόμ' είναι καλοί ή κακοί, 

ποία πολιτεύματ' ομοίως τέτοια ή άλλοιο^τικα. "Υστερ' άπ' αυτά έχει να 

συγγράψ' ό σοφός μου το πολιτικό νόμιμο μας, το κανονικό μας, τα προνό

μια μας, ή, ως ειπείν, το προνομιακό νόμιμο μας καί το τιμωρητικό, αυτά 

καθ' έαυτά καί τί σχέσι έχουν με το τούρκικο νόμιμο.» Αυτά στή γενικό

τητα έ'χει να παρατηρήσει δ Καταρτζής, για να οδηγηθεί ευθύς αμέσως στο 

θέμα μας. «Καί μάλιστα για να γράψη τήν πολιτική οικονομία μας, ήγουν 

τί επαγγέλματα εχουμ' δλοι μας, καί τί σχέσι ό ένας με τον άλλον». Για να 

καταλήξει, μέσα στο πνεύμα τής γενικότερης αισιοδοξίας πού διατρέχει 
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τον Διαφωτισμό, τονίζοντας: ((Αυτά δλα δεν είναι, σκοπός να γενούν για 

μόνε απλή περιέργι', άλλα είναι να δώσουν φως εις την πράξι για την εν

δεχόμενη ευδαιμονία μας μέσα στην άθλια κατάστασι πού βρίσκεται τώρα 

το έθνος μας.» 5 3 

Κανένα 6μο:>ς θέμα, όπως είναι πλέον σήμερα γνωστό, δεν είναι δυνατόν 

να κλείσουμε, χωρίς να ερωτηθεί σχετικά ό Κοραής. Και ό λόγος του είναι 

συχνά καταλυτικός. Πολύ περισσότερο μάλιστα προκειμένου για την Πο

λιτική Οικονομία, όταν ό ίδιος άρχισε τή σταδιοδρομία του ως έμπορος, και 

συγκεκριμένα στα κρίσιμα αυτά για τή διαμόρφωση της οικονομικής σκέ

ψης στην Εύροόπη χρόνια. 

«Έφαντάσθηκα να κάμω πράγματα όπου να μή τα έκαμε ποτέ ρωμαίος 

έδώ.»5 4 Έ τ σ ι εκφράζεται ό Κοραής το 1774, σέ ηλικία 26 ετών, δταν 

«νεωτεριστής, στή δεύτερη περίοδο, αξιοποιεί, χωρίς να εγκαταλείπει τους 

δρόμους του παραδοσιακού εμπορίου, τις παρατηρήσεις του για το πώς 

λειτουργούν οι μηχανισμοί της οικονομικής ζωής σέ μια άπο τις πρωτεύου

σες τοΰ ευρωπαϊκού καπιταλισμού και προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τήν 

επιχείρηση του: άπο μεταπωλητής θέλει να γίνει εκσυγχρονισμένος καπι

ταλιστής επιχειρηματίας». Μέ ποιο τρόπο; «Προσπαθείγια το σκοπό αυτό, 

να σπάσει το στενό κύκλωμα μέσα στο όποιο κινούνται οι ορθόδοξοι πραγ-

ματευτές και το ελληνικό εμπόριο και να ελευθερώσει τήν εμπορική του επι

χείρηση άπο το εξαρτημένο πλαίσιο τής μεταπρατικής αγοράς... Μια νέα 

επιχειρησιακή στρατηγική, [πού] εκφράζεται μέ τή συστηματική προσπά

θεια τοΰ Κοραή να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του καταργώντας τους ενδιά

μεσους και κυρίως μέ τήν επένδυση ενός τμήματος τοΰ εμπορικού κεφα

λαίου του σέ βιοτεχνική μονάδα (τήν περίφημη "φάμπρικα τών τσοχών") 

τής οποίας ή παραγωγή προορίζεται για τήν τροφοδότηση τής εμπορικής 

επιχείρησης.»5 5 

Παρατρέχω γλήγορα τα εύλογητάρια περίπτωσης Σολωμοΰ (Τί ευ

λογία ήταν πού το Σολωμό δέν τον είχε αγγίξει ή λόγια παράδοση) ή και 

Μακρυγιάννη (Τί ευλογία πού ό Μακρυγιάννης έ'μεινε άσπούδαχτος)5 6 για 

53. Δημήτριος, Καταρτζής Τα Ευρισκόμενα, εκδότης Κ. Θ. Δημαράς, 'Αθήνα 
1970, σ. 187-8. 

54. Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άπο το "Αμστερνταμ, έπιμ. Φίλιππου Ήλιου 
Έρμης, Ν.Ε.Β., 'Αθήνα 1976, σ. 60. 

55. Αυτόθι, σ. μζ'-μη'. 
56. Βλ. πρόχειρα Κ. Θ. Δημαράς, 'ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

'Αθήνα 19837, σ. 236. 
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να μην κινδυνεύσω να αναφωνήσω και εγώ: «Τί ευλογία πού 6 Κοραής 

απέτυχε ως καπιταλιστής επιχειρηματίας», όχι επειδή συμφωνώ με τον 

ανεκδιήγητο Σταμάτη πώς ((ετούτος δια νεγότζιο δεν εινε»,57 άλλα γιατί 

απλώς αποδέχομαι πώς «μέσα άπ' όλες αυτές τις περιπέτειες και τα περι

στατικά... άρτιώνεται ένας νέος ανθρώπινος τύπος τον όποιον ο Κοραής 

θα ενσαρκώσει, με συνέπεια, ως τα έσχατα γερατειά του: δ φιλελεύθερος, 

επαναστάτης αστός τού τέλους του 18ου και τών άρχων του 19ου αιώνα, 

γεμάτος αυτοπεποίθηση, έπαρση και επιθετικότητα».5 8 "Ενας ανθρώπινος 

τύπος ως ενιαία οντότητα, τήν οποία δεν είναι εύκολο να συλλάβουμε σή

μερα, δταν εξακολουθούμε να επιμένουμε σε διαχωριστικές γραμμές τύ

που λόγιος/έ'μπορος. 

"Οταν λοιπόν ό πολύ πέραν τού μέσου ορού της εποχής λόγιος Κοραής 

οδεύει προς το "Αμστερνταμ το 1771 για να κρατήσει το εμπορικό γραφείο 

της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, δέν περνάει άπό καμιά εσωτερική 

κρίση τύπου Λουκιανού, καΐ τίποτε δέν τον εμποδίζει να ασκήσει ταυτό

χρονα και ίσόρρυθμα και τα δύο σκέλη τών επιδιώξεων του. "Ας μή μας 

κάνει συνεπώς εντύπωση, πού αυτός ό ακάματος κριτικός ύπομνηματιστής 

τών αρχαίων κειμένων, όταν θα άποδεσμευθεΐ οριστικά άπο το χώρο του 

εμπορίου, θα συνεχίσει να είναι ένας συστηματικός θεωρητικός μελετητής 

και οικονομικών θεωριών και συστημάτων.5 9 "Οχι δμως στο μέτρο της 

επίπεδης γενικής ένημέροοσης· εκεί ποτέ δέν έστάθηκε αυτό το δαιμονικό 

πνεύμα. 

Σήμερα, όσο ό καιρός περνάει, πιστεύω ότι αποκτούμε όλο και βαθύ

τερη συνείδηση για τον Διαφωτισμό. Ό καθιερωμένος λοιπόν πλέον όρος 

"Σκοτικός Διαφωτισμός", πού εκφράζει κυρίως τή μεταπολίτευση πού 

πραγματοποιείται μέσα στον 18ο αιώνα κυρίως στην οικονομική σκέψη, 

μέ άξονα τό έργο τού A d a m Smith The Wealth of Nations (1776), δε

νόμαστε ότι αποτελεί τήν απαραίτητη ολοκλήρωση στό περιεχόμενο τού 

Διαφωτισμού. 6 0 Και ήταν επόμενο. Ό καθαρά κοινωνικός χαρακτήρας 

πού παίρνει αυτό τό 'ίδιο τό περιεχόμενο της νέας πια Πολιτικής Οικονομίας 

έρχεται να αμφισβητήσει και καθιερωμένες για τόν 'ίδιο τον Διαφωτισμό 

αξίες, όπως τόν "Διαφωτισμένο Δεσποτισμό". « Ή ιδέα μιας προοδευτικής 

οικονομίας τοποθετεί τόν Adam Smith στις γραμμές τών "αισιόδοξων"», 

παρατηρεί ξένη ιστορικός, για να συνεχίσει: «Αυτή ή αισιόδοξη άποψη της 

57. Σ. Πέτρου, Γράμματα, δ.π., σ. 25. 

58. Αυτόθι, σ. μδ'. 

59. Αυτόθι, σ. ξ'-ξα'. 
60. Gay, The Enlightenment, δ.π., σ. 325 και 332. 
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οικονομίας προϋποθέτε'- μιαν αισιόδοξη άποψη για την ανθρώπινη φύση. 

Συνήθως είναι οί Γάλλοι "φιλόσοφοι" πού τιμώνται με αυτήν τήν άποψη. 

Ή αισιοδοξία τους όμως, πού βασίζεται στην ύποθετικώς μεταμορφώνουσα 

δύναμη του ορθού λόγου, δεν ήταν μια καταφανώς δημοκρατική θεωρία,του

λάχιστον οχι σε μιαν εποχή δπου ή μάζα του λαού ήταν ανεκπαίδευτη καί 

αναλφάβητη.Επειδή ό ορθός λόγος ήταν υπέρτατος και επειδή ό κοινός λαός 

ήταν δεδομένο,πώς δεν ήταν ακόμη ικανός να άσκήσειτοβαθμοτοΰόρθοΰ λό

γου πού χρειαζόταν μια αληθινά ορθολογική τάξη, οί περισσότεροι από τους 

"φιλοσόφους" άπέβλεψαν σε διαφωτισμένους κυβερνήτες "καλοπροαίρετους 

δεσπότες" να πράξουν για τήν πολιτεία ο,τι δεν μπορούσε να κάνει ό λαός 

για τον εαυτό του.» Καί ακολουθεί ή κατάληξη: «Για τον Smith (και γενι

κώς για τον Σκοτικο Διαφωτισμό) δεν ήταν ό ορθός λόγος πού καθόριζε 

τήν ανθρώπινη φύση, οσο τα συμφέροντα, τα πάθη. τα αισθήματα, οί συμ

πάθειες. Αυτές ήταν ιδιότητες πού είχε όλος ό λαός, οχι σε κάποιο απο

μακρυσμένο μέλλον, άλλα στο παρόν. Δεν χρειάζονταν λοιπόν διαφωτι

σμένοι δεσπότες για να ενεργοποιήσουν αυτά τα συμφέροντα, ούτε νομο

θέτες τύπου Bentham για να επιφέρουν αρμονία στα συμφέροντα. 'Εκείνο 

πού χρειαζόταν ήταν να ελευθερωθεί ό λαός —δλος ό λαός σε δλες τις τά

ξεις και σε δλα τα επαγγέλματα— ώστε να μπορέσει να ενεργήσει για τα 

συμφέροντα του. Ά π α αυτές τις ατομικώς κινούμενες καί ελευθέρως εμ

πνεόμενες πράξεις, θα μπορούσε να ξεπηδήσει το γενικό συμφέρον χωρίς 

κανενός ε'ίδους παρέμβαση, ρύθμιση ή καταπίεση)).6 1 

"Ενας Κοραής λοιπόν πού ζει καί μετέχει μέσα στην απόλυτη πραγμα

τικότητα της εποχής του, κι αν ακόμη δεν ε'ίχαμε επισημάνει τις σχέσεις 

του με τήν Πολιτική Οικονομία μέσα από τα 'ίδια του τα γραπτά, θα έπρεπε 

να ήμασταν απολύτως βέβαιοι οτι βρέθηκε μέσα στο θέμα. Καί βρέθηκε 

ενα μεγάλο βήμα πιο πέρα άπο τή σχετική στάση του Καταρτζή. Χωρίς 

να το επισημαίνει ως απαραίτητη γενικότερη ενημέρωση, σε σχέση με τήν 

τοτινή κατάσταση της πατρίδας του. το 1800 στα Προλεγόμενα της γαλ

λικής έκδοσης τοΰ έργου του Ιπποκράτη Περί αέρων, υδάτων, τόπων, καί 

μέ αφορμή το θέμα «επίδραση του κλίματος στον άνθρωπο», βρίσκει τήν 

ευκαιρία τα αναφερθεί σε τρία μεγάλα ζητήματα Πολιτικής Οικονομίας, 

δπως αυτή έχει διαμορφώσει τήν οικονομική σκέψη στή σύγχρονη του κοι

νωνία. 

Τήν πρό)τη φορά αναφέρεται στην προοδευτική εξάρτηση τών δε-

61. Gertrud Himmelfarb, The Idea of Poverty, Faber and Faber, Λονδίνο 

1984, a. 53. 
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σποτικών κυβερνήσεο:>ν από τον αυξανόμενο ιδιωτικό πλούτο: «Στην 'ίδια 

αύτη αλλαγή στην πολιτική οικονομία τών λαών πρέπει να αποδώσουμε 

αυτή τήν τροποποίηση της δεσποτικής εξουσίας στην Ευρώπη. 'Ακόμη 

και οι πιο δεσποτικές κυβερνήσεις δεν μοιάζουν πια με τήν αγριότητα τών 

παλαιών τυράννων ή τών συγχρόνων δυναστών τών άλλων μερών του κό

σμου, δσο οι Ευρωπαίοι καλλιεργητές καί βιοτέχνες δέν μοιάζουν στους 

δυστυχείς σκλάβους, τα μπράτσα τών οποίων χρησιμοποιούσαν οι λαοί 

της αρχαιότητας για να καλλιεργούν τα χωράφια τους ή για να άσκοΰν 

Ινα μικρό αριθμό επαγγελμάτων πού να επαρκούν στις μικροανάγκες 

τους. Οι σύγχρονοι δεσπότες κατάλαβαν καλά, πώς για να ικανοποιήσουν 

τίς φιλοδοξίες τους ή για τα προφυλαχθούν άπο τις φιλοδοξίες τών γειτό-

των τους, ήταν απολύτως αναγκαίο να ενθαρρύνουν τή βιοτεχνία εξασφα

λίζοντας της το δικαίωμα της ιδιοκτησίας καί παραχωρώντας της απο

τελεσματική προστασία πού να τήν προφυλάξει άπο οποιασδήποτε μορφής 

καταδρομή. Αύτο δμως το επέτυχαν δταν αποστερήθηκαν άπο Ινα σημαν

τικό μέρος της εξουσίας τους. Αυτή ή προστασία, καθώς αύξανε τήν πί

στη καί τίς περιουσίες πολλών ιδιωτών, είχε ως αποτέλεσμα, σαν Ινα 

είδος αντίδρασης, να εξαρτηθεί ή δύναμη τών ηγεμόνων άπο τους πλου

σίους, στο σημείο δπου δέν είμαστε μακριά άπο τήν εποχή τών μεγάλων 

επαναστάσεων, αν οι πρίγκιπες δέν σπεύσουν να περιορίσουν δλο καί πε

ρισσότερο τήν εξουσία τους καί να τή μετατρέψουν σε μια πατρική δια

κυβέρνηση, καί αν οι λαοί, άπο τή μεριά τους, μέ δίδαγμα τίς δυστυχίες 

πού συνοδεύουν συνήθως τίς επαναστάσεις, δέν εργασθούν άπο συμφώνου 

μέ τους αρχηγούς τους για τή σταδιακή αναμόρφωση δλων τών κατα

χρήσεων. Είναι στή φύση τών ανθρώπων να ανέχονται μάλλον τή σκλα

βιά παρά το οδυνηρό αίσθημα μιας δεσμευμένης ελευθερίας».62 

Τή δεύτερη φορά αναφέρεται στην ανατροπή πού είχαν προκαλέσει 

στην Πολιτική Οικονομία τα δύο μεγάλα γεγονότα της νέας εποχής, ή ανα

κάλυψη της 'Αμερικής καί ή εφεύρεση της τυπογραφίας: « Έ ανακάλυψη 

της 'Αμερικής καί ή εφεύρεση της τυπογραφίας πού έγιναν στους περα

σμένους αιώνες μοιάζουν μάλιστα να μας εξασφαλίζουν αύτο το πλεονέκτη

μα: ή πρώτη εισάγοντας στην Ευρώπη μια νέα πολιτική οικονομία πού 

τείνει αδιάκοπα να πολλαπλασιάζει τίς γνώσεις μας μέ μια πιο ελεύθερη 

καί ευρύτερη επικοινωνία, καί ή άλλη, διαδίδοντας τα αποθέματα τών 

γνώσεων αυτών, ενώ ταυτόχρονα τα συντηρεί για τίς επερχόμενες γενεές 

62. 'Ιπποκράτους Περί αέρων, υδάτων, τόπων, τ. 1, Παρίσι 1800, σ. XXVIII-

XXIX. 
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και τα συνεχίζει ενάντια στο χρόνο και στην τυραννία πού καταβροχθί

ζουν τα πάντα. Μοιάζει να μη φοβόμαστε πια την τύχη των αρχαίων 

πολιτισμένων λαών, τους οποίους ή παραμικρή επανάσταση τους ξανα-

βύθιζε στή βαρβαρότητα, ακριβώς επειδή οι γνώσεις τους, περιορισμένες 

σε μια μικρή γωνία της γης, άνηκαν σε Ινα περιορισμένο αριθμό ανθρώ

πων προικισμένων άπο τή φύση, και τους οποίους είχε βοηθήσει ή τύχη, 

και δτι οί υπόλοιποι συναντούσαν ανυπέρβλητα εμπόδια για να προμηθευ

θούν τα εργαλεία της γνώσης. Αυτές οί πρόοδοι του ανθρωπίνου πνεύμα

τος έχουν ήδη δημιουργήσει νέους, άγνωστους στους αρχαίους, κλάδους 

επιστημών, και προφανώς δεν θα πάψουν καθόλου να δημιουργούν και 

άλλους τους οποίους με τή σειρά μας αγνοούμε. "Εχουμε ήδη παρατηρή

σει πώς τα αποτελέσματα τού πολιτισμού αυτού, καθοδηγούμενα άπο μια 

νέα πολιτική οικονομία, έχουν τόσο μεταβάλει τήν επίδραση τού κλίματος 

στην Ευρώπη, ώστε δλοι σχεδόν οί λαοί πού κατοικούν αυτό το μέρος τού 

κόσμου, μοιάζουν να συνθέτουν ένα δμοιο έθνος.»63 

Τήν τρίτη, τέλος, φορά τή σκέψη του απασχολεί το θέμα τού χρυσού: 

«Με τή σημερινή κατάσταση της πολιτικής οικονομίας, τήν οποίαν έχουν 

υιοθετήσει δλα σχεδόν τα έθνη της Ευρώπης, δεν θα τού είναι [αναφέρεται 

σε κάποιον υποθετικό νομοθέτη] το 'ίδιο εύκολο να μειώσει τον αριθμό τών 

βάναυσων τεχνών, τών πιο ανθυγιεινών για τον άνθρωπο. Θα ήταν μάλιστα 

άντιπολιτικο να το επιχειρήσει, αν το έθνος δεν έχει άλλους πόρους έκτος 

άπο το εμπόριο. Δέν θα τού είναι πιο εύκολο να εμποδίσει τή μεγάλη ανι

σότητα τών περιουσιών, χωρίς να θίξει τήν ελευθερία τού εμπορίου, ακό

μη και τήν ατομική ελευθερία, τήν οποία πρέπει κάθε πολίτης να απολαμ

βάνει ανάλογα προς τις ικανότητες του. Και δμως αυτή ακριβώς ή ανισό

τητα υπήρξε για δλες τις εποχές ή πιο άπλετη για να διαφθαρούν να ήθη. 

Ό χρυσός δταν κατανέμεται πολύ άνισα γίνεται μέσον διαφθοράς στα χέρια 

τού πλούσιου κατόχου του και ένας συνεχής πειρασμός για τον δυστυχή, 

πού δεν τον έχει, να αφεθεί στή γοητεία του. Είναι σπάνιο να βρεις τήν αρε

τή στίς σιταποθήκες και πιο σπάνιο ακόμη κάτω άπο χρυσά φατνώματα. 

'Αρέσκεται να κατοικεί ανάμεσα σε ανθρώπους ευτυχισμένης μετριότη

τας. Τήν συνθέτουν το πολιτικό σώμα ενός έθνους, καθώς και κάθε σώμα 

άπο τα άτομα πού το απαρτίζουν : το 'ίδιο δπως ένα μέρος αυτού τού τε

λευταίου δέν μπορεί να παρουσιάσει τερατώδη αύξηση παρά εις βάρος 

τών άλλίον πού φθείρονται διαδοχικά. Το 'ίδιο οί κολοσσιαίες περιουσίες 

63. Αυτόθι, σ. XLI-XLII. 
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κάποιων 'ιδιωτών είναι απόδειξη πώς το κράτος βρίσκεται σε ενα είδος 

μαρασμού.»64 

'Από εκεί και έπειτα χρονολογικά οι υπόλοιπες σχετικές αναφορές του, 

κυρίως στις επιστολές του, σε δ,τι άφορα εΐτε στο 'ίδιο το έργο του Smith 

ε'ίτε και του Malthus, είναι πράγματα γνωστά και απλώς βεβαιώνουν την 

αδιάκοπη απασχόληση του με το θέμα ως τα βαθιά του γηρατειά. Τί ση

μαίνουν δλα αυτά για μας σήμερα: Δεν θα δυσκολευθώ να απαντήσω. Δεν 

ολοκληρώνουν κατά κάποιο τρόπο απλώς την εκτίμηση μας για το πρόσω

πο του Κοραή. "Αν ο Κοραής, ρεαλιστής όσο τον ξέρουμε πώς ήταν, απο

δέχεται να πραγματευθεΐ το θέμα, καί στο υψηλό μάλιστα επίπεδο πού το 

πράττει, όταν π.χ. συνιστά να μεταφρασθεί το έργο του Malthus, 6 5 αυτό 

σημαίνει πώς πίστευε δτι απευθυνόταν σε ώτα άκουόντων. Αυτό λίγο 

δεν είναι, να το καλοσκεφθουμε. Το πόσο είχε συντελέσει, τώρα, ό 'ίδιος 

τα κοινά ώτα της «σκοτεινής Τουρκοκρατίας» να άποβοΰν ώτα άκουόντων 

σε θέματα Πολιτικής Οικονομίας σε μιαν ανελεύθερη χώρα, αυτό είναι μια 

άλλη καί μακρά ιστορία. Υποθέτω δτι πρέπει να είναι ή πιο ενδιαφέρουσα 

καί συναρπαστική ιστορία άπο το πολυεπεισοδιακο σήριαλ της Νεότερης 

'Ιστορίας μας. 

ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 

64. Αυτόθι, σ. L-LI. 

65. Βλ. πρόχειρα Πέτρου. Γράμματα, ο.—., σ. ξ'. 
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