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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Παράλληλα µε την λογοτεχνική παραγωγή και τις αναζητήσεις

της

ροµαντικής περιόδου (1830-1880) σηµειώνονται και άλλες πνευµατικές προσπάθειες
από λογίους, κυρίως σε σχέση αντίδρασης µε τις κύριες τάσεις στη λογοτεχνία και
την ιδεολογία της ίδιας εποχής. Επιτελούν έργο κριτικής, η οποία τείνει πια να γίνει
ξεχωριστό γραµµατειακό είδος. Οι τάσεις αυτές προλειάνουν το έδαφος για την
έλευση της γενιάς του 1880. Εκφραστής αλλά και διαµορφωτής αυτής της µεταβολής
ή αλλιώς της µεταβατικής αυτής φάσης, υπήρξε ο Ειρηναίος Ασώπιος1. Από το 1857
που επιστρέφει στην Αθήνα, ύστερα από σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και ένα
καθοριστικό για αυτόν διάστηµα παραµονής στο Παρίσι, δίπλα στον Αλέξανδρο
∆ουµά, πατέρα, λαµβάνει ενεργό ρόλο στην πνευµατική ζωή της Ελλάδας. Για
αρκετά χρόνια εργάζεται ως ανταποκριτής σε γαλλικές και ιταλικές εφηµερίδες,
συνεργάζεται παράλληλα µε εγχώρια περιοδικά η ηµερήσια φύλλα. Το 1863-1866
είναι αρχισυντάκτης του δεκαπενθήµερου περιοδικού Χρυσαλλίς, ενώ από το 1867
έως το 1896, µε πολλές διακοπές εκδίδει το Αττικό Ηµερολόγιο. Ενάµισι περίπου
χρόνο πριν από τον θάνατο του εκδίδει το µοναδικό του βιβλίο, Τα Παλαιά και Νέα
µε τη µορφή συµµίκτων2.
Το βασικό ερώτηµα που θέτει η εργασία είναι αναζήτηση και η σύνθεση ενός προφίλ
του Ασώπιου έτσι όπως συνάγεται από τον τόµο των Παλαιών και Νέων για να
ανακαλύψουµε πως ο ίδιος επιθυµούσε να µείνει στις συνειδήσεις των
µεταγενεστέρων. Όταν δίνεται σε κάποιον η ευκαιρία να εκδώσει σε προχωρηµένη
ηλικία, πρώτη φορά ένα δικό του έργο, είναι αναµενόµενο ότι θα προσπαθήσει να
κλείσει ή και να συµπυκνώσει όλη του τη σκέψη µε τα σηµάδια της µέχρι τότε
πορείας του.
Το ενδιαφέρον µου προσανατολίζεται πιο συγκεκριµένα στην ανάδειξη της πολιτικής
του θεώρησης. Αυτός ο όρος είναι ευρύς και περικλείει τις πεποιθήσεις του για την
κοινωνία, την πολιτική, τις θρησκείες, την επιστήµη, την πρόοδο, τον πολιτισµό. ∆εν
1

Για τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς και την ένταξη του Ασώπιου σε αυτή, βλ. Κ.Θ.∆ηµαρά,
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις ρίζες ως την εποχή µας. Εκδ. Γνώση, Αθήνα 2000,
σελ.442-459
2
Ο Ασώπιος είχε συγκεντρώσει υλικό και για δεύτερο τόµο, το αναφέρει ο ίδιος : «περί του µυθικού
και ιστορικού Αττίλα εκτενής γενήσεται λόγος εν τω δευτέρω των Παλαιών και Νέων τόµω». Η
παρατήρηση ανήκει στον Γ.Κ Κασίνη. «Λόγιοι του ΙΘ΄ αιώνα: Ειρηναίος Ασώπιος (1825-1905).
Ακµές του βίου και του έργου του», «Ηπειρωτικά χρόνια», τόµος 28, Ιωάννινα 1986-87, σελ. 155-193,
εδώ σελ. 162
Συµπληρώνω στο τέλος του βιβλίου υπάρχει η ένδειξη «ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ»

2

είναι ιδέες που συστηµατοποιούνται από µόνες τους σε κάποιο θεωρητικό
κατασκεύασµα· απεναντίας, µοιράζονται στο κείµενο. Σε ορισµένα σηµεία
βρίσκονται συγκεντρωµένες και σε άµεση σχέση µε τα συµφραζόµενα, σε άλλα
εµφανίζονται απροσδόκητα και αιφνιδιαστικά, µε τέτοια συχνότητα που να µπορεί να
γίνει λόγος πια για εκφραστικό τρόπο. Προς την επίτευξη, ή έστω προσέγγιση, αυτού
του στόχου έκρινα απαραίτητη την συγκέντρωση των σηµαντικότερων σηµείων που
θίγονται ζητήµατα πολιτικής, καθώς και την οµαδοποίησή τους σε όσα αφορούν την
Ευρώπη και σε όσα αφορούν την Ελλάδα. Ο διαχωρισµός, όπως θα διαπιστώσει
κανείς, είναι σχετικός εφόσον λ.χ, υπάρχουν φορές που µιλώντας για την ευρωπαϊκή
ιστορία υπαινίσσεται ανάλογες περιπτώσεις της ελληνικής. Έπειτα ξεχώρισα την
αναφορά του στο πρόσωπο του Βολταίρου, αρχικά µε την υποψία και στη συνέχεια
µε την βεβαιότητα ότι θα ερµήνευε µερικώς τη συλλογιστική του Ασώπιου και θα
έλυνε κάποια αινίγµατα τακτικής. Ακολούθησαν τα συµπεράσµατα ως µια απόπειρα
συστηµατοποίησης της στάσης του, και ταυτόχρονα σύνθεσης µιας εικόνας του
λογίου µέσα από τον συγκεκριµένο τόµο. Προηγουµένως όµως είναι χρήσιµη αλλά
και ενδιαφέρουσα µια γνωριµία µε τον ίδιο τον τόµο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ Κ. ΑΣΩΠΙΟΥ
Θα αρχίσω µε κάποια στοιχεία «ταυτότητας» του τόµου, που θα
λειτουργήσουν κατατοπιστικά για τον αναγνώστη, προκειµένου να σχηµατίσει µια
εικόνα ενός βιβλίου που ίσως δεν θα δει ποτέ, εξαιτίας του περιορισµένου
ενδιαφέροντος για αυτό 3. Έτσι λοιπόν, θα συστήσω τον τόµο και όχι το συγγραφέα
αυτού, ο οποίος µπορεί να αγνοείται από τις γραµµατολογίες 4, ωστόσο βιογραφικές
πληροφορίες βρίσκονται σε λήµµατα εγκυκλοπαιδειών. Μιλάµε λοιπόν, για ένα
βιβλίο 672 σελίδων, που εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή 5, στην Αθήνα, στα
1903. Στην πρώτη σελίδα αριστερά 6, υπάρχουν οι τυπικές πληροφορίες για την
συγκεκριµένη έκδοση αλλά και την σειρά των βιβλίων στην οποία ανήκει. Η σειρά
τιτλοφορείται ως «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΝ ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». Υπάρχει επίσης ένας
ενδεικτικός κατάλογος συγγραφέων-συνεργατών, εικοσιένα το σύνολο των
αναφεροµένων και στην πλειοψηφία τους καθηγητές πανεπιστηµίου. Ανάµεσα τους
ονόµατα όπως των Γ. Βερναδάκη, Άγγελου Βλάχου, Σ. Α. Κουµανούδη, Εµµ.. Ροΐδη,
Ι. Σβορώνου Γ. Χατζιδάκι και «άλλων λογίων». Αυτή ειδικά η τελευταία
παρατήρηση, προδίδει µερικώς το σκεπτικό αυτής της συλλογής. Τους ονοµάζει
λογίους και ίσως αυτή να είναι η ιδιότητα, µαζί µε την απροσδιοριστία που φέρει,
που µοιράζονται ως σύνολο και που πιθανώς να λειτούργησε αρχικά ως κριτήριο
στην επιλογή των συγγραφέων7. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνοµα του επιµελητή,
Λύσανδρου Γ. Χ. Κώνστα.
3

Ο Κ.Θ ∆ηµαράς αναφέρει ότι ο τόµος βγήκε πολύ αργά και δεν συνεχίστηκε µετά τον θάνατο του.
Κάπιος από τους λογίους που σύχναζε στο σπίτι του, σηµειώνει την θλίψη του Ασώπιου βλέποντας τις
στίβες του απώλητου έργου στο γραφείο του. Από το άρθρο «Ειρηναίος Ασώπιος», Σύµµικτα Α΄,
φιλολογική επιµέλεια Αλέξης Πολίτης, Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού, Αθήνα 2000, σελ. 205-206
4
Το όνοµα του δεν αναφέρεται στην Ιστορία της νεοελληνικής ιστορίας του Λίνου Πολιτή, ούτε του
Μάριο Βίττι , δεν ισχύει το ίδιο για τον ∆ηµαρά.
5
Η σύσταση της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» γίνεται από τον Γρηγόριο Μαρασλή (1830-1907). Εθνικός
ευεργέτης από την Οδησσό, µυστικός σύµβουλος του τσάρου Αλέξανδρου του Β΄, διετέλεσε δήµαρχος
της Οδησσού από το 1878 έως το 1895. Επί την δηµαρχία του ίδρυσε πολλά κοινωφελή ιδρύµατα
καταβάλλοντας συχνά ο ίδιος τα χρήµατα για την πραγµατοποίηση τους. Ιδιαίτερα µερίµνησε για την
πνευµατική ανάπτυξη της ελληνικής παροικίας της Οδησσού, µε την ανέγερση σχολείων, βιβλιοθηκών
και εκκλησιών. Με δική του δαπάνη κτίστηκε και το φερώνυµο διδασκαλείο στην Αθήνα, ανάµεσα
στα έτη 1904-1905. Η σηµαντικότερη του όµως προσφορά ήταν πρωτοβουλία της σύστασης του
εκδοτικού οίκου µε την χορηγία του οποίου εκτυπώθηκαν λογοτεχνικά και επιστηµονικά έργα
πρωτότυπα ή µεταφρασµένα. Παγκόσµιο βιογραφικό Λεξικό. Ελληνική Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια,
Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 1983-88, τοµ. 6, σελ.29-30
6
Βλ. παράρτηµα αρ. 1
7
Πρόκειται για έναν όρο που συµπεριλαµβάνει κάθε είδους µόρφωση, ιδίως µετά την ίδρυση του
Πανεπιστηµίου, ακόµα και γιατροί ή νοµικοί αποκαλούνται λόγιοι, σε αντιδιαστολή µε το µεγάλο
ποσοστό του πληθυσµού που ήταν αµόρφωτοι. Η παρατήρηση προέρχεται από τον Κ. Θ. ∆ηµαρά,
Ελληνικός ρωµαντισµός, Ερµής, Αθήνα 1982, σελ.348-7 «Το Πανεπιστήµιο».
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Ανατρέχοντας τα περιεχόµενα8, µε µια γρήγορη µατιά, ο αναγνώστης
βοµβαρδίζεται από τίτλους κεφαλαίων που παραπέµπουν σε πληροφορίες
γεωγραφικές, εθνολογικές, κυρίως ιστορικές µε αφορµή ταξιδιωτικές αναµνήσεις, σε
αναφορές σε µεσαιωνικά ήθη, σε γενεαλογία και αλληλοδιαδοχές δυναστειών παπών
και αυτοκρατόρων, σε Ιταλούς συγγραφείς και τέλος ένα ψυχωφελές διήγηµα. Η
πρώτη εντύπωση είναι συγκεχυµένη και προκαλεί αν µη τι άλλο, απορία για την
πληθώρα των ετερόκλητων στοιχείων. Μια προσεκτική όµως ανάγνωση πια του
τόµου,

οδηγεί σε µια υποτυπώδη έστω και σχεδιαγραµµατική οµαδοποίηση µε

κριτήριο την θεµατική των κεφαλαίων, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. Έτσι
λοιπόν, διακρίνονται, µε κάθε επιφύλαξη, τέσσερις ενότητες : α) Το Ταξείδιον των
Επτά9 β) µεσαιωνική και σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας10 γ) Πετράρχης και
Βοκκάκιος11δ)Τα δώρα της Μοίρας12.

Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτός ο

διαχωρισµός προέκυψε όχι απαραίτητα εξαιτίας της οµοιότητας των στοιχείων που
ανήκουν στην ίδια οµάδα, αλλά περισσότερο εξαιτίας των νοηµατικών χασµάτων ή
καλύτερα ασύνδετων που εντοπίζονται στα όρια των ενοτήτων· κατά συνέπεια, η
οµαδοποίηση έγινε χάριν ανοµοιογένειας µάλλον παρά οµοιογένειας. Αυτό δε
σηµαίνει ότι για πράγµατα που µιλάει στη µια ενότητα δεν τα ανακαλεί σε επόµενες.
Έτσι δεν µπορούµε να αγνοήσουµε ένα υλικό κοινό που καθορίζεται από έναν χώρο,
την Ιταλία και µια ισχυρή θεµατική, αυτή της εκκλησίας.
Το Ταξείδιον των Επτά, δεν είναι τίποτα άλλο από το «χρονικό µιας
αποδηµίας»13 επτά νέων, ανάµεσα τους και ο Ασώπιος, στα 1845 και µε προορισµό
την Πίζα, µε σκοπό κατά κύριο λόγο τις σπουδές. Πρόκειται για ένα πράγµατι
πρωτότυπο οδοιπορικό σε ιταλικές πόλεις, Αγκόνα, Λορέτο, Ραβέννα, Καισήνα,
Φόρλιο, Φαυέντια. Το ιδιότυπο και καινοφανές του έγκειται στο ότι διαθέτει τυπικά
χαρακτηριστικά ενός ταξιδιωτικού οδηγού, δηλαδή εµπεριστατωµένες γεωγραφικές,
ιστορικές πληροφορίες, µνηµεία, αξιοθέατα, ενταγµένα όµως σε προσωπική εµπειρία.
Είναι µια συνεχής εναλλαγή ηµερολογιακής γραφής σε ύφος προσωπικό και οικείο,
µε κείµενα καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία όµως λειτουργούν

8

Βλ. παράρτηµα αρ. 2
Ειρηναίου Ασώπιου, Παλαιά και νέα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, εν Αθήναις, 1903. Στο εξής η
παραποµπή στο έργο θα γίνεται απευθείας στο πρωτότυπο λ.χ. εδώ Παλαιά και νέα σ. 5-233.
10
ο.π. σελ. 234--539
11
ο.π. σελ.540-658
12
ο.π. σελ. 659-668
13
Ο χαρακτηρισµός ανήκει στον Γ. Κ. Κασίνη, «Λόγιοι του ΙΘ΄ αιώνα: Ειρηναίος Ασώπιος» σελ. 158
9
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παρενθετικά, ως παρεκβάσεις14. Του δίνεται έτσι η ευκαιρία να καταθέτει προσωπικά
βιώµατα εµπλουτισµένα µε δικές του παρατηρήσεις

15

και κωµικά περιστατικά

16

και

ταυτόχρονα να κατατοπίζει τον αναγνώστη για τον τόπο και την ιστορία του.
Υπάρχουν στο κείµενο στιγµές λογοτεχνικές και οι συνταξιδιώτες -και ήρωές- του,
πρόσωπα ρεαλιστικά, εµπλέκονται σε µικροπεριπέτειες µέχρι τον προορισµό τους.
Τον επίλογο τον δίνει ο ίδιος : «Και ενταύθα λήγει το ταξείδιον των Επτά»17.
Ακολουθεί ένα κείµενο που τιτλοφορείται ως επίλογος18, υποδεικνύει το τέλος µιας
ενότητας και για τον ίδιο το τέλος της αθωότητας, λειτουργώντας παράλληλα
µεταβατικά για τα επόµενα. Μιλάει για το δεύτερο ταξίδι του πια στην Ιταλία που
µπορεί να ήταν πλήρως καταρτισµένος µε γνώσεις που αφορούσαν την χώρα, αλλά
του έλειπαν ο πρότερος ενθουσιασµός και οι συνοδοιπόροι του. Τα λόγια του
αποπνέουν νοσταλγία και συγκίνηση, όταν διαπιστώνει το πέρας της νεότητας, που
εντείνονται όταν χαιρετίζει τον τελευταίο εν ζωή συνταξιδιώτη του, Κωνσταντίνο
Μελά. Είναι το µόνο σηµείο ολόκληρου του βιβλίου που επιτρέπει να διαφανεί η
ανθρώπινη του πλευρά µε ειλικρίνεια και έλλειψη κάθε χιουµοριστικής διάθεσης.19
Έπεται η εκτενέστερη θεµατική ενότητα, τρακοσίων πέντε σελίδων, µε κύριο
θέµα την ιστορία των ιταλικών πόλεων. Εδώ οι πληροφορίες δεν έχουν τη µορφή
παρεκβάσεων, αλλά είναι ο πυρήνας της αφήγησης. Καταπιάνεται µε τα µεσαιωνικά
χρόνια τα οποία σφραγίζονται από την παπική εξουσία, µε τους εκπροσώπους της
οποίας ασχολείται ενδελεχώς. Το κοµµάτι αυτό θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και
ιστορική πραγµατεία. Μάλιστα φαίνεται να είχε τέτοια πρόθεση, να προσδώσει
δηλαδή ακρίβεια στα λόγια του, από το πλήθος των παραποµπών κυρίως σε
ιστορικούς που χρησιµοποιεί ως πηγές20.
Η επιστηµονική αυτή συνέπεια δεν λείπει και από τα κεφάλαια για τους
Πετράρχη και Βοκκάκιο. Πρόκειται ουσιαστικά για αφιερώµατα, που θα µπορούσε
κανείς να συναντήσει σε περιοδικά της εποχής, εµπλουτισµένα µε την συγγραφική
του ιδιοτυπία. Περιέχουν πληροφορίες βιογραφικές και εργογραφικές καθώς και µια
14

Οι παρεκβάσεις αυτές κλείνουν συνήθως µε την φράση «Επανέλθωµεν εις τους Επτά». Ενδεικτικά
Παλαιά και Νέα, σελ. 141, 224
15
λ.χ. συστήνει και ταυτόχρονα δίνει χαρακτηρισµούς στους συνταξιδιώτες του στις πρώτες σελίδες
κυρίως του βιβλίου.
16
λ.χ το περιστατικό µε τον χάρτη της ανατοµίας στο τελωνείο (Παλαιά και νέα, σελ. 25)
17
ο.π. σελ. 232
18
Βλ. παράρτηµα αρ. 3
19
«αναµνήσεις από την Ιταλία και αν δεν γελιέµαι αναµνήσεις αναγνώσεων για την Ιταλία» αναφέρει
ο ∆ηµαράς στο άρθρο «Ειρηναίος Ασώπιος», Σύµµικτα Α΄.
20
Ενδεικτικά, µερικά από τα ονόµατα που επανέρχονται είναι : Michaud, Gibbon, Sismondi, Muratori,
De Potter, Du Gange, Παπαρηγόπουλος κ.α

6

αποτίµηση για τη συµβολή του καθένα στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας και
διανόησης. Το λιγότερο, υπήρξαν από τους πρώτους «ανατροπείς» του θεοκρατικού
καθεστώτος, ένας από τους λόγους που είναι πολύ αγαπητοί στον Ασώπιο. Εκφράζει
ανοιχτά τον θαυµασµό του συνθέτοντας έτσι ένα κείµενο πέρα από τα στερεοτυπικά
αφιερώµατα, θυµίζοντας περισσότερο «µυθιστορηµατικές βιογραφίες».
Το τέλος του προηγούµενου µέρους έχει πάλι οριστεί από τον ίδιο : «Λήξωµεν
τα του Βοκκακίου…»

21

. Ακολουθεί η τελευταία ενότητα που είναι µόλις δέκα

σελίδων, µε την ένδειξη ΤΕΡΠΝΑ 22. Ο τίτλος αυτός δηµιουργεί την υποψία µήπως ο
συγγραφέας θεωρεί τα προηγούµενα ωφέλιµα. Πρόκειται για µια µυθολογική
αφήγηση ενός πολυεθνικού παράδεισου ανδρών και γυναικών, από ευρωπαϊκά έθνη
που δέχονται τα δώρα της Μοίρας. Το κάθε δώρο συµβολίζει ένα αντιπροσωπευτικό
χαρακτηριστικό ταυτισµένο µε την εθνικότητα του καθενός λ.χ χρυσή εικόνα του
Πάπα στον ευσεβή Ιρλανδό, στον νωχελικό Οθωµανό, πολυτελές τσιµπούκι, στην
Ιταλίδα « όλα του έρωτος τα δώρα». Το κείµενο είναι αλληγορικό, ο ίδιος λέει «Η
Μοίρα είχε ήδη µεταβάλει δια των συµβολικών αυτής δώρων την όψιν της
Ευρώπης». Η Ευρώπη µοιράζεται στα έθνη της, µέχρι που την λεπτή και εύθραυστη
ισορροπία κλονίζει η παρουσία κάποιου που θέτει σε δηµοπρασία το κιβώτιο των
δώρων, µε αποτέλεσµα να ριχτούν όλοι στην διεκδίκηση του: «ίστατο ανήρ υψηλού
αναστήµατος, λευκός

την χροιάν, ερυθρός τας τρίχας, τρέφων γεννιάδα άνευ

µύστακος, ενδεδυµένος στολήν καθαράν αλλ’ ιδιόρρυθµον! Εκράτει ράβδον…∆εν
ηξεύρω αν ο Ζιων Μπούλ εύρεν αγοραστήν, το βέβαιον όµως είναι ότι ο
κατηραµένος εκείνος έµπορος κατέστρεψε την παρά την λίµνην παράστασιν». Εικόνα
που θυµίζει πρόσωπο θεϊκό ωστόσο επίβουλο και ιδιοτελές. Πέρα από τον
συµβολισµό η σάτιρα έχει κυρίαρχο ρόλο και διοχετεύεται µε διάφορους τρόπους:
χαρακτηριστική είναι η εικόνα που µόλις αναφέρθηκε, ή αυτή µε την Μοίρα και τον
νάνο συνοδό της, ή αλλού ευθέως σατιρικά σχόλια όπως η αιτιολόγηση του δώρου
του Ρώσου: «Ευαγγέλιον εις τον Ρώσον· δεν είναι τούτο η βάσις του πολιτικού
προσηλυτισµού;».

Εξαιτίας

της

κωµικότητας,

του

παιγνιώδους

και

της

διασκεδαστικού του, δίνει την αίσθηση της ελαφράδας αλλά µάλλον πρόκειται για
ένα σχόλιο για τη σύσταση της Ευρώπης και της χαµένης αθωότητας των λαών.

21
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Παλαιά και Νέα, σελ. 658
Βλ. παράρτηµα αρ. 4
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ23
Ο Βολταίρος στην Ελλάδα
Είναι αναγκαία µια σύντοµη µνεία στις τύχες του Γάλλου φιλοσόφου στα
ελληνικά γράµµατα και στην υποδοχή του έργου του από το ελληνικό κοινό, προτού
εξεταστεί η παρουσία του στον τόµο του Ειρηναίου Ασώπιου, Παλαιά και Νέα. Η
αναγκαιότητα αυτή προκύπτει για πρακτικούς λόγους, όπως λ.χ. ότι δεν συναντάµε
για πρώτη φορά το όνοµα του Βολταίρου24 στα 1865. Έχει ήδη διανύσει µια
µακρόχρονη θητεία εκατό περίπου ετών25 και έχει προσδιορίσει µε την επιρροή του,
τη διαµόρφωση του νεοελληνικού διαφωτιστικού πνεύµατος. Ο νεοελληνικός
διαφωτισµός (1770-1821) πραγµατώνεται σε ένα πνευµατικό σκηνικό που η δυναµική
του κληροδοτείται σε µεταγενέστερες γενιές και τις καθορίζει έως ένα βαθµό, άσχετα
αν σηµειώνεται ωστόσο η έλευση νέων ρευµάτων. Ανάµεσά τους και οι Ασώπιοι,
πατήρ26 και υιός. Συγκεκριµένα ο Κ. Θ. ∆ηµαράς κατατάσσει τον Ειρηναίο ανάµεσα
στους τελευταίους εκπροσώπους του ∆ιαφωτισµού 27.
Ο αντιµοναρχισµός και ο φιλελευθερισµός του Βολταίρου ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες και τις επιδιώξεις των επαναστατικών τάσεων στην Ελλάδα κατά την
τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας. Η προβολή του ονόµατός του σχετίζεται την
προδροµική περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισµού (1750-1774). Ήδη στα νεανικά
του χρόνια ο Ευγένιος Βούλγαρης του. Απόδειξη για αυτό είναι ότι οι υποστηρικτές
του Βολταίρου είναι κυρίως εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής ζωής, ανάµεσα τους και
ο Ευγένιος Βούλγαρης συστήνει τον φιλόσοφο στο ελληνικό κοινό είτε µέσω

23

Παλαιά και νέα, σελ. 23.
Οι πληροφορίες για τον νεοελληνικό διαφωτισµό και την παρουσία του Βολταίρου στην Ελλάδα
προέρχονται από το έργο του Κ.Θ. ∆ηµαρά, Νεοελληνικός διαφωτισµός, Ερµής, Αθήνα, 1983. Πιο
συγκεκριµένα από τα κεφάλαια Ο Βολταίρος στην Ελλάδα και Σηµειώσεις για την παρουσία του
Βολταίρου στην Ελλάδα, σ.145-170, 171-175 αντίστοιχα και Βολταίρου, Τα περί τον Σαδίκην ή την
ειµαρµένην. Μια µετάφραση του 1819 από τον ∆. Ν. Ισκέντερη. Φιλολογική επιµέλεια, επιλογικό
σηµείωµα : Μαριλίζα Μητσού, εκδ. Καστανιώτη 1991.
24

25

Η πρώτη ελληνική µετάφραση σε έργο του Βολταίρου σηµειώνεται στα 1766. Μεταφραστής είναι ο
Ευγένιος Βούλγαρης, που υπογράφει µε αρχικά. Πρόκειται για την τραγωδία Μέµνων που αποδίδεται,
σε έµµετρη µορφή.
26
Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Ασώπιο (1785-1872), καθηγητή κλασικής φιλολογίας στην Ιόνιο
Ακαδηµία πρώτα και έπειτα στην Ακαδηµία Αθηνών. ∆ιαφωτιστής από τον κύκλο του Κοραή σαφώς
προσανατολισµένος προς τον ευρωπαϊκό στοχασµό που µάχεται τις υπερβολές του Ροµαντισµού. Είναι
ο συντάκτης των Σουτσείων (1853) έργο που συνδέει τις αληθινές ποιητικές αξίες µε τη λαϊκή γλώσσα,
απαντώντας έτσι στον Π. Σούτσο και στο αρχαϊστικό µανιφέστο του, Νέα σχολή του γραφοµένου λόγου
(1853).
27
Παρατήρηση από το « Ο Ασώπιος πάλι», Σύµµικτα Α΄,σελ. 207
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µαθηµάτων

28

λίγο νωρίτερα, είτε µέσω των πρότυπων ή και µεταφρασµένων έργων

του. Στα 1766 δηµοσιεύει την Λογική του, κείµενο που αφοµοιώνει νεωτερικές ιδέες
της ευρωπαϊκής νόησης. Μνηµονεύει δυτικούς φιλοσόφους που ακολούθησαν µετά
την Αναγέννηση και ανάµεσα τους βρίσκεται και το όνοµα του Βολταίρου µε την
σηµείωση «καθ’ ηµάς εν ευκλεία τη εκ των λόγων περιών». Τον ίδιο χρόνο επίσης
µεταφράζει ένα διήγηµα του φιλοσόφου, τον Μέµνονα και µάλιστα δεν εξαλείφει
ούτε καν αµβλύνει τις ελευθεριότητες του πρωτοτύπου. Μία άλλη πλευρά επίσης που
ελκύει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού και επισηµαίνεται πρώτη φορά από τον
Μοισιόδακα είναι το ιστορικό του έργο, που εµφορείται από πνεύµα ανατρεπτικό και
συνάδει µε την εθνική περιπέτεια των Ελλήνων. Μεταφράζονται και κυκλοφορούν τα
ιστορικά έργα L’ espirit des Nations και Le siecle de Louis XIV . Επιβεβαιώνεται το
όνοµα ενός τουλάχιστον από τους µεταφραστές, πρόκειται για τον Νικόλαο Καρατζά,
Φαναριώτη. Το όνοµα του Βολταίρου µνηµονεύεται και από τον Κοραή σε επιστολές,
όπου φαίνεται να επιδοκιµάζει τον αντικληρισµό του φιλοσόφου. Μάλιστα
υπερασπίζεται τον φιλόσοφο και προσπαθεί να ανασκευάσει κατηγορίες εναντίον του
σε ένα κοινό µέτωπο µε τους ∆. Φιλιππίδη, Νεόφυτο Βάµβα, Κων. Οικονόµου, Κων.
Βαρδαλάχο, Π. Κορδικά. Υπάρχει µια φράση του Κοραή σε επιστολή του προς φίλο,
στις 15 Νοεµβρίου του 1791, παρακολουθώντας συγκινηµένος την κηδεία του
Βολταίρου : « πολλοί από το γένος µου, ίσως και εγώ ο ίδιος, ήθελεν είναι την
σήµερον ισότιµοι του Βολταίρου»29. Ωστόσο σηµειώνονται και αντιδράσεις.
Πράγµατι, γύρω στα 1775 ο ∆ηµήτριος Καταρτζής επισηµαίνει και επικρίνει
την αθεΐα του φιλοσόφου. Ακολουθεί ο Βούλγαρης που αποµακρύνεται σταδιακά από
τις προοδευτικές του ιδέες και ασπάζεται πιο συντηρητικά σχήµατα. Ήδη από την
χρονιά της δηµοσίευσης της Λογικής και της µετάφρασης του Βολταίρου µε επιστολή
του αναφέρει την αλλαγή των δεδοµένων της ζωής του και επισηµαίνει «κινδυνεύω
να γίνω φιλακόλουθος»30. Είναι η εποχή που βρίσκεται στη Γερµανία, σε ελληνική
ορθόδοξη εκκλησία, έχοντας την ιδιότητα του ιερωµένου. Σε επόµενες µεταφράσεις
του ο Βολταίρος αναφέρεται αδιάφορα. Παρ’ όλ’ αυτά στα 1770, βρισκόµενος στην
Ρωσία και υπό την προστασία της Αικατερίνης, δηµοσιεύει µεταφράσεις των
28

Πράγµατι προτού παρουσιαστεί σε έντυπα κείµενα, πρέπει να επισηµάνθηκε σε µαθήµατα. Πριν
δηµοσιευθεί η Λογική του Βούλγαρη (1766), υπολογίζεται ότι είχε διδαχτεί στη σχολή του Άθω,
ανάµεσα στα χρόνια 1753 µε 1758, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, σελ.148
29
Η πληροφορία υπάρχει στον Νεοελληνικο ∆ιαφωτισµό, σελ. 153 αλλά και στο άρθρο του Αλέξη
Πολίτη, «Από τους Ρωµαίους αυτοκράτορες στους Αρχαίους προγόνους», περ. Ο πολίτης.
∆εκαπενθήµερος, τχ. 32 (21. 2. 1997), σελ. 12-20.
30
Βλ. Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, σελ.15, 149
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φυλλαδίων του Βολταίρου. Με το ξέσπασµα όµως της Γαλλικής επανάστασης, η
τσαρίνα διακόπτει τις σχέσεις της µε την γαλλική φιλοσοφική σκέψη. Στα 1790, σε
µια επιστολή του κατατάσσει τον Βολταίρο ανάµεσα « στα µεγάλα επί δυσσεβεία
ονόµατα». Μεσολαβεί µία πληθώρα φυλλαδίων που αναπτύσσουν πολεµική προς τον
φιλόσοφο και φτάνουν µέχρι και την καταδίκη του µε σύµφωνη και τη γνώµη πια του
Πατριαρχείου. Ταγµένος εχθρός του και γενικότερα εκφραστής του συντηρητισµού,
είναι ο Αθανάσιος Πάριος, στον οποίο αποδίδεται η Χριστιανική απολογία, η
Αντιφώνησις και το Αλεξίκακον. Και στα τρία έργα του ο συγγραφέας προειδοποιεί
για την επικινδυνότητα των ιδεών του, µε αποκορύφωµα το τελευταίο, όπου υπάρχει
ένας κατάλογος ύβρεων µε στόχο τον εκφραστή αυτών των ιδεών. Ακολουθεί η
επανάσταση, που αναστέλλει τις συζητήσεις περί της διανόησης και µονοπωλεί το
ενδιαφέρον των λογίων. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος
«φιλολογίας» που είχε αναπτυχθεί γύρω από το όνοµα του Βολταίρου στα πενήντα
χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισµού. Συνοπτικά θα λέγαµε ότι λειτούργησε ως
σηµείο αναφοράς για τους Έλληνες λογίους είτε δέχτηκέ τον ενθουσιασµό τους είτε
την αντίδραση ακόµη και τον αφορισµό. Όπως και να έχει, ο φιλόσοφος κατάφερε να
αφήσει το στίγµα του στη νεοελληνική σκέψη και σε συνάρτηση πάντοτε µε το καίριο
εθνικό ζήτηµα.
Μεσολαβεί η εµφάνιση του ροµαντικού κινήµατος (1830) που εκφράζει και
θεµελιώνει θεωρητικά την πατριωτική έξαρση των µετεπαναστατικών χρόνων.
Πρόκειται για µια ιδιάζουσα εκδοχή του κινήµατος στην υπηρεσία της Μεγάλης
Ιδέας. Η «εµφύτευσή» του, επί ελληνικού εδάφους, οφείλεται στους Φαναριώτες που
τον επενδύουν µε ρητορεία, στόµφο, αυθεντίες, δογµατισµό και εθνικούς σαφώς
προσανατολισµούς που σχετίζονται µε την εθνική καθαρότητα ακόµη και τη
γλωσσική. Προτάσσεται ένας καθαρόαιµος αρχαϊσµός και καταδικάζονται κάθε
είδους ξενισµοί, στα πλαίσια µιας συντηρητικής νοοτροπίας που εχθρεύεται
οτιδήποτε δυτικό. Το αντιδυτικό αυτό πνεύµα είναι φαινόµενο των καιρών και
πιθανόν να εξηγείται µε την αύξηση της ρωσικής επιρροής στην Ελλάδα, γεγονός που
τη στρέφει προς την Ανατολή. Η συζήτηση για την γλώσσα και τη λογοτεχνία
εγγράφεται σε ένα ιστορικό πλαίσιο και µέσα σε αυτό νοείται και εξυπηρετεί µια
ιστορική αναγκαιότητα: το αίτηµα της εθνικής ενότητας, της καθαρότητας και της
παγίωσης του εθνικού χαρακτήρα. Πρόκειται για µία κρίσιµη εποχή που το πρόβληµα
του αλύτρωτου ελληνισµού είναι έντονο και η ενίσχυση της εθνικής συνείδησης
λειτουργεί ως πανάκεια. Ως αντίρροπη δύναµη δρα ένας διαφωτιστικός πυρήνας ή
10

διαφορετικά ένα αντιφαναριώτικο µέτωπο που συγκροτείται µέσα στο Πανεπιστήµιο
γύρω από τον Κων. Ασώπιο. Αντιτείνουν ως αντίδοτο στη ροµαντική έξαρση, τη
λαϊκή γλώσσα, την επτανησιακή παράδοση, τον θετικισµό, την επιστήµη, τον
ορθολογισµό και γενικότερα µια πιο ρεαλιστική και ψύχραιµη θεώρηση της ζωής. Η
διαµάχη των Κων. Ασώπιου και Παν. Σούτσου, καθώς και η επιχειρηµατολογία που
αναπτύσσουν είναι αντιπροσωπευτικά της ρήξης των δύο παρατάξεων

31

. Αυτή η

προ-ιστορία είχε σκοπό να επισηµανθούν οι διαφωτιστικές καταβολές του Ειρηναίου
Ασώπιου πριν µεταβούµε πια στο κείµενο του και στη σχέση του µε τον Βολταίρο.

Η δηλωµένη παρουσία του Βολταίρου στα Παλαιά και Νέα
Σε ένα τόµο εξακοσίων εξήντα οκτώ σελίδων το όνοµα του Βολταίρου
επανέρχεται εικοσιέξι περίπου φορές σε δεκαοκτώ σελίδες. Οι αναφορές πυκνώνουν
και συστηµατοποιούνται στις σελίδες 99 µε 112, όπου σηµειώνονται οι δεκαεννέα
από το σύνολο των αναφορών. Οι σελίδες αυτές καλύπτουν δυο κεφάλαια: Πάπας
Πίος ο Β΄ και Λουδοβίκος ΙΑ΄ και Βησσαρίων

32

. Οι συγκεκριµένες παραποµπές

γίνονται όλες στο έργο του Βολταίρου ∆οκίµιο για τα ήθη και το πνεύµα των εθνών 33.
Πρόκειται για ένα επτάτοµο έργο, η συγγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε κατά τα
έτη 1754-1758 και θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια επιτοµή της παγκόσµιας
ιστορίας. Επιλέγει να µιλήσει για την εξέλιξη του ανθρώπου µέσα στους αιώνες για
αυτό και θεωρεί σκόπιµο να παραλείψει την εξιστόρηση µαχών. Από αυτήν την
άποψη γίνεται εµφανές ότι αποπειράται να συγγράψει µια ιστορία του ανθρωπίνου
πολιτισµού. Γνωρίζουµε ότι το έργο αρχίζει να µεταφράζεται στην Ελλάδα σχετικά
νωρίς, είκοσι περίπου χρόνια µετά τη συγγραφή του, από τον Φαναριώτη Νικόλαο
Καρατζά, το όνοµα του οποίου αναφέρθηκε προηγουµένως. Ο Κ. Θ. ∆ηµαράς
βεβαιώνει ότι ο ένας τόµος από τη µετάφραση βρίσκεται στα αρχεία του ελληνικού
ινστιτούτου της Βενετίας. Είχε προσφερθεί στα 1828, από τον Ανδρέα Μουστοξύδη
στην ελληνική σχολή της Βενετίας. Συνολικά η σειρά υπολογίζεται στους τέσσερις
τόµους, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στην εθνική βιβλιοθήκη. Κατά τον Κοδρικά η
µετάφραση δεν ολοκληρώθηκε από τον ίδιο τον Καρατζά αλλά από τον γαµπρό του
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Για την διαµάχη αυτή βλ. Παν. Μουλλά, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Εκδόσεις
Σοκόλη, Αθήνα, 1993. Πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο Η διαµάχη Π.Σούτσου –Κ. Ασώπιου (1853) και
η ιστορική συγκυρία. σ. 263-278.
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∆ηµήτριο Μάνο34. ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε εάν ο Ασώπιος είχε υπόψιν του τη
µετάφραση, ωστόσο χρησιµοποιεί και παραπέµπει στο πρωτότυπο 35, πράγµα διόλου
περίεργο µια που γνωρίζουµε ότι ήταν καλός γνωστής της γαλλικής. Ο Ασώπιος
επιστρατεύει τον Βολταίρο για να τεκµηριώσει πληροφορίες και χαρακτηρισµούς των
Καρόλου της Βουργουνδίας, Λουδοβίκου ΙΧ και κυρίως του Λουδοβίκου ΧΙ.
Συνθέτει έτσι ένα ειρωνικό πορτρέτο του Λουδοβίκου του ΙΑ΄, «του χριστιανικωτάτου
της Γαλλίας βασιλέως», που το αξιοποιεί τη σατιρική διάθεση του Βολταίρου,
προκειµένου να καταδείξει την έπαρση του βασιλιά36. Σε άλλα σηµεία ενσωµατώνει
τον λόγο του φιλοσόφου-ιστορικού στο κείµενο37 και µάλιστα µια ολόκληρη
παράγραφο στα γαλλικά. Είναι τα σηµεία που µεταφέρονται αυτούσια που ο λόγος
είναι πιο δραστικός, µεταδίδει παλµό και εκφράζει διαχρονικές αλήθειες που έχουν
να κάνουν µε την καταδίκη των τυράννων και ουσιαστικά κλείνουν την ουσία της
ιστορίας του Βολταίρου. Λέει κάπου : «∆ι’ ό και ο Βολταίρος ορθώς λέγει ότι η
εικών Λουδοβίκου του ΙΑ΄ ‘είναι η εικών απάσης σχεδόν της Ευρώπης και ότι δεν
πρέπει τις να γιγνώσκη την ιστορίαν των χρόνων εκείνων άλλως ει µη µόνον ίνα
περιφρονήση αυτήν’. Σε αυτές τις λίγες σελίδες, µόλις δεκατέσσερις, προκύπτει ένα
σχήµα τριών τύπων παραποµπών : α΄) για τις ανάγκες µιας απλής ιστορικής
τεκµηρίωσης, παραπέµπει στο αντίστοιχο κεφάλαιο και σελίδα, β΄) όταν θέλει να
διατηρήσει το ύφος του Βολταίρου, σε µια απλή παρατήρηση ή χαρακτηρισµό,
µεταφέρει τα λόγια του όπως έχουν , αλλά στο περιθώριο µε µορφή και πάλι
παραποµπής και τέλος γ΄) όταν επιθυµεί να φανεί ο ίδιος ο φιλόσοφος, του δίνει βήµα
και τον αφήνει να εκφράσει καθολικές αλήθειες. Από εδώ και µόνο προκύπτει ότι ο
Ασώπιος ελκύεται και από τρεις πλευρές του Βολταίρου, τον ιστορικό, το σατιρικό
και τον φιλόσοφο, µε µεγαλύτερη ίσως προτίµηση στις δύο τελευταίες.
Θα ξανασυναντήσουµε τον Βολταίρο στο κεφάλαιο Ράβεννα η Βυζαντιακή,
στη σελίδα 183, µε αφορµή τη δαιµον(ι)οποίηση που επιχειρεί ο Χριστιανισµός. Με
εφόδιο τη σάτιρα λέει ότι οι δαίµονες ως άλλοι πράκτορες εµφανίζονται µε τη µορφή
34

Βλ. Κ.Θ.∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, , σελ. 453
Ένα δείγµα τέτοιων παραποµπών έχει ως εξής: Ο Βολταίρος Essai, κεφ.XCIV, Louis IX, έτος 1472,
καλεί αυτόν «celebre traitre qui, ayantlong temps vendu les secrètes de la maison de Bourgogne au roi,
passa enfin au service de la France, et dont on estime les Mémoires quoiqu’ écrits avec la retenue d’ un
courtisan qui craignait encore de dire la verite, meme apres la mort de Louis XI ». Παλαιά και νέα, σελ.
101.
36
Ο.π., σ.102, παραποµπή 1 : « οι βασιλείς της Αραγονίας, της Καστίλης, της Πορτογαλίας είχαν τον
τίτλο. Έλεγαν στο βασιλιά της Αγγλίας η χάρη σας· στον Λουδοβίκου τον ΧΙ θα µπορούσαν να πουν ο
δεσποτισµός σας.les rois d’ Aragon, de Castille, de Portugal, avaient le titre d’ allesse ; on disait a celui
d’ Anglletere votre grace ; on aurait pu dire a Louis XI votre despotisme»
37
Ο.π., σ. 109-110 και 112.
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θελκτικής γυναίκας ή µεταµορφώνονται «εις µασσόνους, εις υλιστάς συγγραφείς ή
φιλοσόφους, Βολταίρον, Στράους, Ρενάν, ∆αρβίν, Βούχνερ, Σπένσερ, Χαίκελ
(Haeckel) Μοντεγκάτσαν και Σαν-και εις … πενθεράς, καθ’ ά διατείνονται οι
γαµβροί». Ειρωνεία διαπνέει αυτές τις σειρές που µετουσιώνεται σε αυστηρή κριτική
για τις αφελείς πρακτικές αφορισµού και τη µισαλλοδοξία της εκκλησίας. Οι
χαρακτηρισµοί ωστόσο, στέκουν και χρησιµοποιήθηκαν επίσηµα. Στα 1791
κυκλοφορεί στην Τεργέστη ένα κείµενο µε τίτλο Τρόπαιον της ορθοδόξου πίστεως
στο οποίο ο Βολταίρος τοποθετείται µεταξύ των «αναιδών, φλύαρων, άθεων
Φραγκµασόνων». ∆ύο χρόνια αργότερα, Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης µε
εγκύκλιό του, καταδικάζει τον Βολταίρο λέγοντας : «ο παµπόνηρος και µισάνθρωπος
∆αίµων ηύρεν εις τους παρόντας αιώνας όργανα παντελούς ασέβειας και αθεΐας, τους
Βολταίρους»

38

. Γνωρίζουµε επίσης, ότι το Πατριαρχείο στα 1820 καταρτίζει έναν

κατάλογο απαγορευµένων βιβλίων39. ∆ηµιουργείται έτσι η εντύπωση, πως τα
σατιρικά βέλη του Ασώπιου, αυτή τη φορά στρέφονται προς την ελληνική
πραγµατικότητα και τον σκοταδισµό της. Με µια πρόχειρη µατιά στα ονόµατα που
αναφέρονται µαζί µε το Βολταίρο, διαπιστώνουµε ότι βάλλεται η επιστήµη, ο
ορθολογισµός και η σάτιρα.40
Το όνοµα του φιλοσόφου επανέρχεται στο κεφάλαιο για τις θεοκρισίες στο
Μεσαίωνα και συγκεκριµένα στις σελίδες 295-296 και 303. Την πρώτη φορά ο
Ασώπιος δανείζεται από το Βολταίρο ένα κωµικό επεισόδιο µε ήρωα ένα Αρλεκίνο
για να καταδείξει την ευπιστία των χριστιανών χωρίς όµως να παραπέµπει σε κάποιο
του έργο. Τη δεύτερη φορά επιστρατεύει τον φιλόσοφο για να αµφισβητήσει την
αξιοπιστία των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Σε αυτό το σηµείο παραπέµπει στο
Φιλοσοφικό λεξικό του στο λήµµα Epreuve που σηµαίνει δοκιµασία-τεκµηρίωση. Το
Φιλοσοφικό λεξικό εκδίδεται στα 1764 και ανήκει στα έργα στοχασµού και
πολεµικής, που αποσκοπούν στη διατύπωση αληθειών χρήσιµων για τη ζωή.
Πιο κατάλληλη για να κλείσουν αυτές οι συνεχείς παραποµπές στο φιλόσοφο
και στο έργο του δεν είναι από την τελευταία αναφορά του ίδιου του Ασώπιου στο
φιλόσοφο, που γίνεται στο κεφάλαιο Φιλοπατρία και στις σελίδες 606-607. Πράγµατι
38

Βλ. Κ.Θ. ∆ηµαράς, 1983, σ.156 και σ.448 σηµειώσεις 13, 32.
Ο.π σ. 165 και σ.450, σηµείωση 14.
40
Σηµειώνονται καταδίκες και αφορισµοί έργων αναφορικά µε τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις.
Ενδεικτικά: ο Καίρης το 1852, ο Λασκαράτος το 1856 για τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς, Ο βίος του
Χριστού του Ρενάν το 1866 και την ίδια χρονιά Η Πάπισσά Ιωάννα του Ροΐδη. Βλ. Κ.Θ. ∆ηµαρά.
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. «Η προπαρασκευή του 1880», σελ. 434
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µεταδίδει την αίσθηση της ολοκλήρωσης και της αποτίµησης της παρουσίας του στο
κείµενο του και γενικότερα στην ανθρώπινη διανόηση. Πραγµατεύεται το θέµα της
σάτιρας και του σκώµµατος και της χρησιµότητάς τους· είναι υπαίτια για την
κατάρρευση παλαιών συστηµάτων και την αντικατάστασή τους από νέα λ.χ. ο
Βολταίρος και οι Εγκυκλοπαιδιστές προηγούνται της γαλλικής Επαναστάσεως, και
πριν από αυτούς ο ∆άντης, ο Πετράρχης, ο Βοκκάκιος κλόνισαν τα ήδη σαθρά
θεµέλια της Παπωσύνης. Όσοι χρησιµοποίησαν τη σάτιρα πολέµησαν εναντίον του
παραλόγου και του αφύσικου γιατί « ουδείς όσον Αριστοφάνης, Λουκιανός ή
Βοκκάκιος, Ραβλαί, Βολταίρος ή Χάινε, όσον σκώπτης και αν είναι, διενοήθη ποτέ να
σκώψη τον ήλιον». Ο Ασώπιος εδώ υπερασπίζεται τη σάτιρα γενικότερα και µαζί µε
αυτήν και τη δική του σάτιρα. ∆εν είναι αναίτια και για αυτό δεν γίνεται µηδενιστική
ή ισοπεδωτική, ανανεώνει και δηµιουργεί, απελευθερώνει. Με αυτόν τον τρόπο η
σάτιρα εξασφαλίζει τη συνέχεια στον ανθρώπινο πολιτισµό. Κλείνοντας θα
χρησιµοποιήσω λόγια δικά του : «Αλλά τοιαύτη υπήρξεν ανέκαθεν η πορεία του
ανθρωπίνου πνεύµατος ׂπάσης διανοητικής επαναστάσεως προηγείται πάντοτε η
δυσπιστία, ήτις την δηµώδη του γέλωτος µορφήν περιβαλλοµένη, κλονεί το
θρησκευτικόν καθεστώς εν τη συνειδήσει των λαών ׂ»41. Ιδέες κοινές και στους δύο,
Βολταίρο και Ασώπιο, ανεξάρτητα αν τους χωρίζουν σχεδόν κάµποσες γενιές και
διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες, αξιώνουν µια πνευµατική σύνδεση, ένα είδος
«εκλεκτής συγγένειας» που θα επιθυµούσε να έχει ο Ασώπιος µε όλους τους
Σατιρικούς. Ωστόσο τι µπορεί να σηµαίνει µια υπεράσπιση του Βολταίρου από έναν
Έλληνα λόγιο στα τέλη του 19ου αιώνα; Μάλλον µια τελευταία διαφωτιστική κραυγή
µε τη συνδροµή σατιρικού Γάλλου φιλοσόφου του διαφωτισµού. Αλλά ελπίζω το
πράγµα να γίνει πιο ξεκάθαρο παρακάτω.

Στοιχεία του έργου και της ιδεολογίας του Γάλλου φιλοσόφου.
Πολύγραφος και πολυάσχολος καταπιάστηκε µε όλα τα είδη του λόγου,
ποίηση, πρόζα, φιλοσοφία, ιστορία, τέχνη, επιστήµη, λίβελο, δηµοσιογραφία. Το έργο
του συγκεντρωµένο θυµίζει ύλη εγκυκλοπαίδειας. Εφευρετικός, εύγλωττος και
πειστικός, εκφράζει τους προβληµατισµούς και τα αιτήµατα της εποχής του, χωρίς να
στερεί από το έργο την διαχρονικότητα. Συνηθίζει να κινείται στο χώρο της
παραβολής- αλληγορίας, η οποία τον βοηθάει να διατηρεί την δυναµική της κριτικής
41

Ο.π, σ. 606.
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του χωρίς κινδυνεύει, θεωρητικά έστω, να κατηγορηθεί για ανατρεπτική διάθεση. Σε
ένα µεγάλο βαθµό το έργο του έχει ενότητα ιδεολογική: κέντρο του ο άνθρωπος και
οι ελευθερίες του, το «πρώτιστο αγαθό», µαζί η πρόοδος· ενότητα ψυχολογική: το
ανυπόµονο και διεισδυτικό πνεύµα του διαρκώς σε εγρήγορση· ενότητα στην κριτική:
στόχοι η εκκλησία και ο φανατισµός· ενότητα αισθητική: πρωτοτυπία.
Συναντώνται φυσικά στο έργο του, στο επίπεδο της ιδεολογίας, αντινοµίες
που όµως δικαιολογούνται από την ρευστότητα και τις ανακατατάξεις της εποχής του.
Σταθερά όµως πολεµά τον σκοταδισµό των Μέσων χρόνων και την θρησκεία ως
υπαίτια φανατισµού και προσκόλλησης της προόδου και της κοινωνικής αλλαγής.
∆εν φτάνει µέχρι την άρνηση του Θεού, προσπαθώντας να αποφύγει την βλασφηµία,
κινείται εντός των ορίων. Κυρίαρχο αίτηµα ο διαχωρισµός της κοσµικής από την
θρησκευτική εξουσία, γιατί, όπως υποστηρίζει, αν ανακατευτεί το δόγµα µε την
πολιτική, γεννιούνται ο φανατισµός και οι διώξεις. Οι ιδέες του για την πολιτεία δεν
είναι συστηµατικές. Η συµβολή του συνοψίζεται στην κατάργηση της φεουδαρχίας
και στην προετοιµασία της Γαλλικής επανάστασης. Βέβαια εκείνο που ζητούσε δεν
ήταν η κατάλυση της κοινωνίας, αλλά η αλλαγή της. Ο ίδιος, όσο κι αν εκπλήσσει,
έκλινε προς την «φωτισµένη µοναρχία». ∆εν καταρτίζει επίσης κάποιο φιλοσοφικό
σύστηµα. Ωστόσο µε όπλο την σάτιρα, δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις αλλά
προσπαθεί να βρει λύσεις.
Όλα τα παραπάνω εντυπώνονται σε ένα είδος ιδιαίτερο που οι ρίζες του
βρίσκονται στον 17ο αιώνα και µε τον Βολταίρο αποκτά νέα ώθηση, το φιλοσοφικό
διήγηµα. Είναι µόνο ένα µέρος του έργου του, επαρκώς όµως αντιπροσωπευτικό. Η
χρήση του ευνοείται από το καθεστώς ανελευθερίας της εποχής του και των
πολιτικών και θρησκευτικών διώξεων. Το φιλοσοφικό ή αλληγορικό διήγηµα µε τους
συµβολισµούς και την υπαινικτικότητά του, δίνει στο συγγραφέα ένα απαραίτητο
προκάλυµµα για να θίξει µεγάλες αλήθειες. Έγραψε εικοσιέξι στο σύνολο διηγήµατα,
τα σηµαντικότερα είναι ο Αγαθούλης (Καντίντ) , ο Ενζενύ, ο Ζαντίγκ, ο Μικροµέγας.
∆εν υπάρχει κανένα από τα διηγήµατά του, που να µην έχει ως υπόθεση κάποιο ταξίδι
και µία έστω «εποικοδοµητική περιπέτεια». Παρελαύνουν άνθρωποι από όλες τις
εθνικότητες που ταξιδεύουν και συγκεντρώνουν εντυπώσεις και εµπειρίες. Οι ήρωες
του είναι αληθινοί, καθηµερινοί και ο καθένας ξεχωριστά αντιπροσωπεύει και µια
ανθρώπινη ιδιότητα. Η αφήγηση δεν είναι µονότονη καταγραφή των γεγονότων, αλλά
διεισδυτική ανάλυση η οποία εµπλουτίζεται µε ισχυρές δόσεις φαντασίας, για να γίνει
ευχάριστη. Όλα τα διηγήµατα

πραγµατεύονται και µια πλευρά της κοινωνικής
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κριτικής, λ.χ. ο Ενζενύ χτυπά το δεσποτισµό σε όλες του τις εκδηλώσεις, ο Καντίντ,
µια αµείλικτη κριτική της κοινωνίας και της αισιόδοξης φιλοσοφίας του Ρουσσώ, του
Λάιµπνιτς. Ο Βολταίρος επιθυµούσε να προβάλλει µε αυτόν τον τρόπο τα τρωτά της
κοινωνίας. Ένα δεύτερο θέµα, εξ ίσου σηµαντικό, είναι αυτό της ανθρώπινης µοίρας
και της αδυναµίας του να αντιδράσει. Ήθελε παράλληλα να ψυχαγωγήσει, να
προσφέρει ένα ευχάριστο λαϊκό ανάγνωσµα, όχι όµως και αφελές. «Θέλει να
πολεµήσει την κατάθλιψη της κοινωνίας όπου ζει» ωστόσο ο κύριος στόχος του
παραµένει διδακτικός και αυτό το επιτυγχάνει µε τα µέσα της σάτιρας.42

Υπάρχουν κοινά;
Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, όπως είδαµε, ο Ασώπιος παραπέµπει στο
έργο του Βολταίρου εµφανώς, άµεσα. Εάν επανέλθει λοιπόν κανείς και διαβάσει το
κείµενο µε προσοχή, έχοντας παράλληλα µια εικόνα για τον Γάλλο φιλόσοφο,
ανακαλύπτει ότι η συσχέτιση των δύο δεν εξαντλείται σε µερικές παραποµπές, αλλά
είναι πιο έντονη και ουσιαστική. Εντελώς σχηµατικά θα σηµειώναµε ότι συγκλίνουν
στα εξής: θέµα αντικληρικό µε επίκεντρο την Παπική εκκλησία και τους Μέσους
χρόνους, σκέψη προοδευτική, εκφραστικός τρόπος η αλληγορία, µέσο η σάτιρα. Αυτό
το τελευταίο βέβαια συζητιέται, αν, δηλαδή, ο Βολταίρος χρησιµοποιεί την σάτιρα
για να διδάξει, είναι δύσκολο να πω το ίδιο και για τον Ασώπιο. Αρκούµαι προς το
παρόν στο ότι δεν είχε πρόθεση να διδάξει, τουλάχιστον δεν υιοθετεί ανάλογο ύφος
σε κανένα σηµείο του κειµένου. Έπειτα υπάρχει οµοιότητα και ως προς το τελευταίο
µέρος του τόµου του Ασώπιου, στα «∆ώρα της Μοίρας». Αν στην αρχή η παρουσία
του προβληµάτιζε, η θεώρηση του συσχετικά µε τον Βολταίρο, εξηγεί τουλάχιστον
την ύπαρξη του και την κατάταξη του σε κάποιο γραµµατειακό είδος. Μοιάζει λοιπόν
µε φιλοσοφικό διήγηµα· έχει αλληγορικό χαρακτήρα, µορφή µυθιστορηµατική,
θυµίζει παραµύθι για µεγάλους, έχει ως θέµα την Μοίρα, αγαπηµένο θέµα του
Βολταίρου και της σάτιρας γενικότερα εξεταζόµενη υπό τη µεταφυσική σκοπιά, οι
ήρωες-«εκπρόσωποι» ο καθένας των εθνών τους, φέρουν µια χαρακτηριστική
ιδιότητα, κοινή για όλους τους οµοεθνείς τους, πάνω στην οποία στηρίζεται ο
συγγραφέας για να κάνει σάτιρα. Το ίδιο θα µπορούσε να ισχύει και για το
42

Οι πληροφορίες προέρχονται από τις εισαγωγές των βιβλίων: Βολταίρος, Φιλοσοφικά διηγήµατα
(Αγαθούλης-Ενζενύ). Μετάφραση- Παρουσίαση- Σηµειώσεις ∆ανάη και Νίκος Κουχτσόγλου, Εκδ.
Ηριδανός, Βολταίρος, Επιλογή από το Φιλοσοφικό Λεξικό και τις Φιλοσοφικές επιστολές του Βολταίρου,
πρόλογος του Α. ∆. Παπαγιαννίδη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 1944 και Βολταίρου, Τα περί τον Σαδίκην ή την
ειµαρµένην. Μια µετάφραση του 1819 από τον ∆. Ν. Ισκέντερη.
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«Ταξείδιον των Επτά», αν και το ύφος είναι, όπως είπαµε περισσότερο
ηµερολογιακό, ωστόσο η υπόθεση είναι µια ταξιδιωτική περιπέτεια νέων.
Πρωταγωνιστούν πρόσωπα καθηµερινά και οικεία, µε χαρακτηριστικές αρετές και
ελαττώµατα το καθένα και είναι τα δεύτερα που ελκύουν την σάτιρα του Ασώπιου,
και όλα µαζί συνθέτουν ένα ψυχολογικό πορτραίτο του ελληνικού έθνους. Ακόµα και
εικόνα που σχηµατίζει ο αναγνώστης από το σύνολο του έργου, ύλη εγκυκλοπαιδική,
ανακαλεί την ποικιλία του συνολικού έργου του Βολταίρου.
Η σάτιρα ωστόσο είναι ο κοινός παρονοµαστής και στους δύο. Βέβαια η
σάτιρα, επιθετική στον Βολταίρο, είναι περισσότερο µέσο διδαχής. ∆εν αποτελεί
αυτοσκοπό. Ο Βολταίρος, περισσότερο φιλοσοφεί παρά σαρκάζει. Το βάθος της
σάτιρας του Ασώπιου προβληµατίζει τον αναγνώστη, όσο και αν φαίνεται ο ίδιος να
θαυµάζει και γιατί όχι να επιθυµεί και για τον εαυτό του «έναν γέλωτα φιλοσοφικό
και άχολο, χωρίς πικρία, που ταιριάζει στην σύγχρονη του εποχή και στον θετικισµό
της»

43

. Οι συµβολισµοί του επισηµαίνονται από τον ίδιο, σχετίζονται µε την εποχή

του κατά κύριο λόγο και δεν υψώνονται στη σφαίρα της φιλοσοφίας. Από την άλλη
όµως δεν καλύπτει τον Ασώπιο ο χαρακτηρισµός του ευθυµογράφου44 είναι µάλλον
λίγος. Η σάτιρα του πλησιάζει το είδος της «σωφρονιστικής» σάτιρας, υπό την έννοια
ότι στοχεύει στην τέρψη του αναγνώστη µέσα από την αποκάλυψη αρνητικών
στοιχείων ενός «προκαθορισµένου θύµατος». Ασκεί κριτική χωρίς να στηρίζεται σε
κάποιο κλειστό σύστηµα ηθικών αξιών και χωρίς να επιχειρεί την αναµόρφωση της
κοινωνίας. Αρνείται συστηµατοποιήσεις, θεωρίες, δόγµατα και γενικεύσεις,
δοκιµάζοντας µια «δονκιχωτική» σάτιρα45. Στον Ασώπιο ο σαρκασµός, το γέλιο, η
ειρωνεία, η πονηριά, το παιχνίδι, είναι εντονότατα και δεν έχουν ρόλο αποκλειστικά
εκφραστικού µέσου µε απώτερο στόχο τον διαδακτισµό· ελλείψει αντιπρότασης στα
κακώς κείµενα, γίνονται και αυτοσκοπός. Πιθανόν να αντιµετωπίζει την ίδια την
µαθητεία, την επαφή µε τη σάτιρα ως ωφέλιµη και κατ’ επέκταση διδακτική. Έπειτα
δεν θα ταίριαζε στο φιλελεύθερο και αντιπατερναλιστικό φρόνηµά του, το διδακτικό
ύφος. Είναι αυτό στο οποίο αντιδρά, και κοντά σε αυτό, στην ηθικολογία και την
43

Λόγια του Ασώπιου για τον Βοκκάκιο. Βλ. Παλαιά και Νέα, σελ. 652
Ο χαρακτηρισµός ανήκει στον Κ. Θ. ∆ηµαρά, βλ. «Από την σάτιρα στην ευθυµογραφία». Σάτιρα και
πολιτική στην νεώτερη Ελλάδα. Από τον Σολωµό ως τον Σεφέρη. Εταιρία σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισµού και γενικής παιδείας, 1979, σελ. 305-325 και Κ. Θ. ∆ηµαρά, «Ελληνισµός», Σύµµικτα Α΄,
σελ.202-204
45
Οι τρεις τελευταίοι χαρακτηρισµοί µέσα στα εισαγωγικά προέρχονται από το βιβλίο της Κατερίνας
Κωστίου, Η ποιητική της ανατροπής. Σάτιρα. Ειρωνία. Παρωδία. Χιούµορ, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 2002.
τους δανείστηκα για τι έκρινα ότι µπορούν µερικώς έστω, αν όχι να ερµηνεύσουν, να προσεγγίσουν
την σατιρική γραφή του Ασώπιου.
44
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σοβαροφάνεια της εποχής του. ∆εν αξιώνει θέση συµβουλάτορα ή αυθεντίας έχει
άλλη σκοπιά, περιφερειακή περισσότερο που του επιτρέπει να παρατηρεί και να
γελάει µε όλους και µε όλα, «η τάση του Επτανήσιου ανθρώπου να βρει ή να
ετοιµάσει αφορµή για να χαρεί και να γελάσει». Πράγµατι η σατιρική διάθεση του
Ασώπιου εντάσσεται στην σατιρική παράδοση των Επτανησίων µε κυριότερους
εκπροσώπους τον Ανδρέα Λασκαράτο (1811-1901) και πριν από αυτόν τους Νικόλαο
Κουτούζη και ∆ηµήτριο Γουζέλη

46

.

Μπορεί έτσι η στάση του να χαρακτηρίζεται

µάλλον αµυντική, ωστόσο , κατά την κρίση µου, είναι αξιοθαύµαστη η ασίγαστη
διάθεσή του για χιούµορ και η παντελής έλλειψη διδακτισµού, στην εκπνοή του
χρόνου του. Είναι ήδη εβδοµήνταοκτώ ετών, «έµπλεως» εµπειριών και όµως δεν
αφήνεται στιγµή στο δασκάλεµα και την κατήχηση. Επιλέγει να αποχωρήσει
γελώντας και σαρκάζοντας, στοιχεία ενός «αγιάτρευτου» σατιρικού.

46

βλ. Κ. Γ. Κασίνη «Ειρηναίος Κ. Ασώπιος. Επτανησιακές καταβολές και σατιρικό πνεύµα»,
Πρακτικά του Ε΄∆ιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Τόµος 4, Φιλολογία – Γλωσσολογία –Λαογραφία –
Φιλοσοφία, γενική επιµέλεια : Γ. Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι 1991, σελ.275-284
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑΣ
Το κεφάλαιο αυτό θα κινηθεί ανάµεσα στη µεσαιωνική Ευρώπη και τη σύγχρονη
Ελλάδα. Έκδηλη είναι η ποικιλία και η αναντιστοιχία του υλικού αλλά και του
χρόνου. Ωστόσο θα εξεταστούν µεµονωµένα για την καθεµιά, ζητήµατα πολιτικής
φύσεως µε σκοπό την αναζήτηση του ιδεολογικού υποβάθρου του Ασώπιου.47

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Παπωσύνη, σταυροφορίες, πολιτικά ήθη.
Ο Ασώπιος καταπιάνεται µε τα µεσαιωνικά χρόνια και µε επίκεντρο την
Ιταλία, εστιάζει στη διεκδίκηση της εξουσίας από αυτοκράτορες και πάπες. Στο
µυαλό του, εξουσία και θρησκεία διαπλέκονται, υπό την έννοια ότι και οι δύο
εφευρίσκουν και συντηρούν συστήµατα και µηχανισµούς καταπίεσης και
χαλιναγώγησης των λαών, διεκδικώντας διαδοχικά η καθεµία για τον εαυτό της το
µεγαλύτερο µερίδιο και

παραµερίζοντας ταυτόχρονα την άλλη. Εποµένως, όταν

βλέπουµε την Παπωσύνη να γίνεται επίµονα στόχος της σκληρής κριτικής του,
γίνεται αντιληπτό από τα συµφραζόµενα, ότι την αντιµετωπίζει πρωταρχικά ως φορέα
εξουσίας απογυµνώνοντάς την από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Την τοποθετεί απλά
σε ρεαλιστική βάση αποδίδοντας την πραγµατική της εικόνα, αυτή της θεοκρατικής
δεσποτείας των Παπών. Η µοναδική σχέση που εντοπίζει ανάµεσα στην εκκλησία και
στους εκπροσώπους της είναι η εξής : «…όπισθεν της µητρός Εκκλησίας ίσταται η
µητρυιά Παπωσύνη, επίβουλος, δολία, πολύτροπος, µετά πάσης της ακορέστου αυτής
φιλοδοξίας…». Ωστόσο και εκείνη την εποχή αντιµετωπιζόταν πράγµατι, ως κοσµική
εξουσία

:

«…οι

αυτοκράτορες

σέβουσι

την

πίστιν,

δεν

διώκουσι

την

Εκκλησίαν…µάχονται και πολεµούσι την Παπωσύνη µόνον και µόνον ως κοσµικήν
εξουσίαν»

48

. Ακόµη και πολιτικοί ηγέτες µετατρέπονταν σε θρησκευτικούς,

ασκώντας ταυτόχρονα κοσµική και πνευµατική εξουσία, στα πλαίσια µιας
γενικότερης θρησκευτικής ψυχώσεως που εξαπλωνόταν σαν «µεταδοτική ασθένεια»..
Κατακεραυνώνει λοιπόν τους εκπροσώπους της εκκλησίας ως κοσµικούς άρχοντες,
και τους καταλογίζει υπαιτιότητα για την εξαθλίωση και την αποκτήνωση της
47

«Όµως την κριτική αυτή θα την ασκήσει τον οποίο εγνώρισε στο Παρίσι, και µάλιστα στα µακρά
χρονογραφήµατα των οπίων είχε διαµορφώσει τον τύπο η κυρία ντε Ζιραρντέν: η αιχµή εκρυβόταν
κάθε φορά µέσα σε πολλά άσχετα λόγια. Και ήταν αδίστακτη η αιχµή αυτή» Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Ο
Ασώπιος πάλι», Σύµµικτα Α΄, σελ. 208.
48
Παλαιά και νέα, σελ. 414 και τα δύο αποσπάσµατα.
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Ευρώπης, καθώς και για την βιαία επαναφορά της στην πρωτογονική κατάσταση της
αναγκαστικής εφαρµογής απαγορεύσεων, διαταγών και νόµων µε το φόβητρο
αφορισµών, αναθεµατισµών, θανάτωσης

49

και «άλλων µυρίων όπλων της παπικής

απολυταρχίας». Η δρακόντεια νοµοθεσία ωχριά µπροστά στην σκληρότητα της
παπικής νοµοθεσίας, «των ασιατικωτάτων» ασιατικωτέρα, η οποία µαρτυρεί
εύγλωττα, ότι η χειρότερη από όλες τις εξουσίες είναι η θεοκρατική. Ο λαός που
υπέµεινε περισσότερο τις αρπαχτικές διαθέσεις των αρχόντων της εκκλησίας είναι ο
ιταλικός. Πράγµατι ισοπεδώθηκαν πολλές ιταλικές πόλεις από την απολυταρχική
δύναµη και καταστροφική µανία των Παπών και των κάθε είδους «δεσποτίσκων». Τα
πάντα µαρτυρούν την βαθιά διαφθορά εκείνων των αιώνων καθώς και την έλλειψη
δικαίου και ανθρωπισµού.
Πράγµατι, η απονοµή δικαιοσύνης γινόταν κατά βούληση και στο όνοµα του
θείου. Κατά τη γνώµη του, είναι ο πλέον παράλογος τρόπος, ωστόσο προήλθε ως
φυσική απόρροια των συνθηκών της εποχής. Γιατί; Το θέµα της δικαιοσύνης το
συνεξετάζει µε µια προσέγγιση στα πολιτικά ήθη των βάρβαρων λαών. Θέτει την
αρχή ότι στις λιγότερο ανεπτυγµένες κοινωνίες, ενυπάρχει έντονος ο πόθος της
ελευθερίας. Η εξήγηση του έχει ως εξής: ο υλικός πλουτισµός των κοινωνιών είναι
συχνά υπεύθυνος για των αποπροσανατολισµό των πολιτών από µείζονα ζητήµατα,
όπως αυτά των προσωπικών ελευθεριών και των ατοµικών δικαιωµάτων ή έστω τους
κάνει πιο συµβιβαστικούς και πρόθυµους στο να τα ανταλλάσσουν µε άλλου τύπου
παροχές. Η παρατήρηση του αυτή µπορεί να στερείται καθολικότητας, διαθέτει παρ’
αυτά ένα βαθµό αληθείας και ευστοχίας αν σκεφτούµε µεµονωµένες περιπτώσεις του
σύγχρονου κόσµου. Αντιθέτως, οι βάρβαροι λαοί διεκδικούν και εξεγείρονται πιο
εύκολα. Αυτό συµβαίνει, όπως εξηγεί, γιατί είναι λιγότερα αυτά που έχουν να
διακυβεύσουν

και

επιπλέον

ζουν

εκτός

συµβάσεων

σε

µια

κατάσταση

πρωτογονισµού, µε τον οποίο είναι σύµφυτη η ανεξαρτησία. Έτσι γίνεται κατανοητό
ότι οι βάρβαροι υπακούν πιο πρόθυµα στο θεϊκό δίκαιο παρά στο ανθρώπινο. Για
αυτό το λόγο, σε αυτές τις κοινωνίες είθισται να εγκαθιδρύονται συχνότερα
θεοκρατικά συστήµατα και µάλιστα να έχουν αποδοχή. Αυτό ακριβώς δίνει το
δικαίωµα σε ιερείς να σφετερίζονται νοµοθετικές και δικαστικές εξουσίες και από την
άλλη, την ιδέα στους βασιλείς να κατακτούν ιερατικά αξιώµατα. Η εκµετάλλευση της
άγνοιας και του φόβου µπροστά στο ανεξήγητο, ήταν το µόνο µέσο της

49

Ενδεικτικά , ο.π. σελ. 364, 414-15, 425, 507
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χαλιναγώγησης των βάρβαρων και ανυπόταχτων ηθών. Κλείνει αυτή την παρένθεση
µε ένα µάλλον απροσδόκητο συµπέρασµα, µια που έχει µεσολαβήσει η προσπάθεια
εξήγησης της υποταγής των βαρβάρων. Πιστεύει λοιπόν, ότι οι βάρβαροι λαοί,
ζώντας σε κατάσταση άγριας ελευθερίας, κληροδότησαν στα νεώτερα έθνη το
µικρόβιο της ανεξαρτησίας. Η αναγωγή του φυσικού δικαίου σε πολιτική φιλοσοφία,
παραπέµπει στις θεωρίες των Χοµπς, Λοκ και Ρουσσώ. Ο Χόµπς, λ.χ. ταυτίζει την
«προπολιτική» ζωή του ανθρώπου µε την φυσική κατάσταση. Στην κατάσταση αυτή
της φύσης ο άνθρωπος διακατέχεται από το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης,
υπερασπίζεται τον εαυτό του και υπό αυτή την έννοια είναι και κύριος του εαυτού
του. Εντοπίζονται και στοιχεία από την φιλοσοφία του Λοκ, όπως το ότι οι πολιτικά
οργανωµένες κοινωνίες είναι κοινωνίες αφθονίας. Περισσότερο όµως οι ιδέες αυτές
του Ασώπιου, θυµίζουν τη φιλοσοφική σκέψη του Ρουσσώ γύρω από την αθωότητα
και την ανεξαρτησία των «αγρίων», αφού αυτοί υπόκεινται µόνο στο φυσικό νόµο,
γεγονός που τους εγγυάται την απόλυτη ελευθερία. Υιοθετεί επιπλέον την
συλλογιστική τους στο θέµα της δικαιοσύνης. Οι ουσιαστικές αρχές της δικαιοσύνης
δεν συνίστανται σε κανόνες ανεξάρτητους από την ανθρώπινη βούληση, αλλά
προκύπτουν ως µια συναινετική πράξη µεταξύ των συµβαλλοµένων µε σκοπό την
προστασία τους. 50
Ένα άλλο ζήτηµα, που δικαίως τον απασχολεί στα πλαίσια της πολιτικής των
παπών, είναι οι σταυροφορίες. Ο πόλεµος κατά των Τούρκων, και κατά των απίστων
γενικότερα, ήταν ένα είδος οµολογίας πίστεως την οποία κάθε Πάπας, αυτοκράτορας,
βασιλιάς ή ηγεµόνας, όφειλε να δώσει όταν αναλάµβανε το αξίωµα του. Γι’ αυτό και
τον ονόµαζαν ιερό πόλεµο. Σκοπός δεν ήταν πάντοτε η απελευθέρωση των αγίων
τόπων αλλά και η απαλλαγή από επικίνδυνους γείτονες. Στην ουσία οι ιεροί αυτοί
πόλεµοι δεν ήταν τίποτα άλλο από παπικά τεχνάσµατα και το απόγειο της σιµωνίας
ιεραρχών και βασιλέων. Ως «νέοι Κολόµβοι» ατένιζαν προς την Ανατολή
οραµατιζόµενοι την «παγκόσµιον µοναρχίαν». Στο βωµό λοιπόν της σταυροφορικής
ιδέας, θυσιάζονταν επανειληµµένως, ιεροί κανόνες, αποφάσεις συνόδων, ενέργειες
προς την διάδοση του Χριστιανισµού, αποκαλύπτοντας έτσι τους ιδιοτελείς σκοπούς
και κίνητρα των εµπνευστών της. Μετά από ένα σύντοµο απολογισµό των δεινών που
κληροδότησαν οι σταυροφορίες στην Ευρώπη, λόγου χάρη για τις χιλιάδες των
50

Οι πληροφορίες για τις πολιτικές-φιλοσοφικές θεωρίες των Χοµπς, Λοκ και Ρουσσώ προέρχονται
από το βιβλίο του Λέο Στράους, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, µετάφραση Στέφανος Ροζάνης &
Γεράσιµος Λυκιαρδόπουλος, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1988
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θυµάτων και την οικονοµική εξαθλίωση, συµπυκνώνει την εικόνα τους στα εξής
λόγια: «Ουδέποτε το σηµείο του Σταυρού, ιερόν σύµβολον θρησκείας, ανοχής,
συγνώµης, αγάπης και ειρήνης, εβεβηλώθη υπό τοσούτων αιµάτων και ατιµιών όσον
κατά τον µέσον Αιώνα υπό των Πάπων και των χριστιανών» 51.

Συµπεράσµατα
Μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κριτικής της εξουσίας, της εκκλησίας,
του επεκτατισµού τους, της θρονοθηρίας παπών και βασιλέων, του νεπωτισµού και
της απαξίωσης των πάντων, µε δυσκολία διακρίνεται µια σαφής αντιπρόταση του
Ασώπιου σε όλα αυτά. Υπάρχουν σηµεία που επιδοκιµάζει ιδιότητες προσώπων και
λαών, πνευµατικά και επαναστατικά κινήµατα, που ίσως θα µπορούσαν να
αποτελέσουν µια δική του απάντηση ή µια θεωρία που ασπάζεται, ή οποία έρχεται
από το παρελθόν αλλά µπορεί να έχει εφαρµογές και στο µέλλον. Είναι όλα στοιχεία
και ιδέες που επιστεγάζονται κάτω από τις διαφωτιστικές του καταβολές και έτσι
µπορούν να εξηγηθούν.
Όπως ο ίδιος διηγείται, η απληστία των εκπροσώπων του Πάπα και η
βαρύτατη προς τους πιστούς φορολογία, αλλά κυρίως οι συνεχείς και σφοδρές έριδες
του Πάπα Ιωάννη ΚΒ΄ µε τον Λουδοβίκο της Βαυαρίας, γεγονός που συντάραξε
Γερµανία και Ιταλία, έφεραν καίριο πλήγµα στην Παπωσύνη, επέσπευσαν την έκρηξη
της Μεταρρύθµισης

52

. Πράγµατι, η θρησκευτική αυτή κίνηση θα καταδικάσει τις

καταχρήσεις και τα έκτροπα παπών και ιεραρχών καθώς και την ίδια την Παπωσύνη,
δικαιώνοντας εκ των υστέρων τους πρώτους πολέµιους της παπικής δεσποτείας. Ως
προδρόµους αυτής της εναντίωσης στην εκκλησία και τη µεσαιωνική σκέψη,
κατονοµάζει τους ∆άντη, Πετράρχη και Βοκκάκιο. Ο πρώτος θέλει την παπωσύνη
αποκλειστικά πνευµατική και όχι κοσµική εξουσία, για αυτό και πολέµησε το παπικό
καθεστώς. Υπήρξε εκφραστής της ιδέας της εθνικής ενότητας και της ανεξαρτησίας
της Ιταλίας, έξω από φατρίες, αδέκαστος κριτής της ανοµίας και της αδικίας
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.Ο

δεύτερος αγανακτεί µε τη διαφθορά των παπών γαλλικής καταγωγής µόνο και µόνο
γιατί θεωρεί ότι δεν µεριµνούν αρκετά για την αγαπηµένη του πατρίδα. Η δική του
πρόταση είναι χριστιανικό αίσθηµα αλλά και σεβασµός προς τον ορθό λόγο54. «Το
τρίτον πρόσωπον της ιταλικής τριάδος απαρτίζων», ο Βοκκάκιος, τελεί, κατά την
51
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έκφραση του Ασώπιου, µε το ∆εκαήµερον, την κηδεία του Μεσαίωνα, πρόδροµος
παράλληλα του θετικισµού

55

. Αυτό που φαίνεται να συγκρατεί και να ασπάζεται ο

Ασώπιος από το έργο και των τριών, είναι ο φιλελευθερισµός, θρησκευτικός και
πολιτικός. Η κριτική προς την επίσηµη εκκλησία αλλά και ο διαχωρισµός των
εξουσιών, δεν είναι αίτηµα αποκλειστικό των Ιταλών διανοητών και της εποχής τους
αλλά γίνεται και αίτηµα του ίδιου του Ασώπιου ενταγµένο στην εποχή και ίσως και
στα ιστορικά συµφραζόµενα της Ελλάδας56. Γεµάτος απορία διαπιστώνει ότι µετά τα
δεινά που κληροδότησε η παπική απολυταρχία « απίστευτον αληθώς αποβαίνει, ότι
σήµερον, έτι της εικοστής εκατονταετηρίδος αρξάµενης, υπάρχουσι πεπολιτισµένοι
της Ευρώπης λαοί υπέρ της κοσµικής των παπών εξουσίας υπερµαχούντες!»57.
Το δεύτερο ζήτηµα, αυτό του πολιτικού φιλελευθερισµού προκύπτει ως
εντύπωση περισσότερο από το σύνολο του κειµένου και όχι από την ανάπτυξη
κάποιας πολιτικής θεωρίας. Ιδεολογικά τάσσεται κατά της καταπίεσης των
ανθρώπων, του πνευµατικού σκοταδισµού και της έλλειψης της ελευθερίας του
λόγου. Ας µην ξεχνάµε την επισήµανσή του για την ανεξαρτησία των βάρβαρων
λαών. Υπάρχουν και πάλι σκόρπιες αναφορές ή χαρακτηρισµοί, λ.χ. «ούτω και ο
Βύρων, ο πολλά κοινά προς τον Αλφιέρην έχων, πλούτον, γενέθλια αριστοκρατικά
και φρόνηµα εις άκρον φιλελεύθερον…»58 ή αλλού για τον ελβετικό λαό «ελεύθερος
και δηµοκρατικός»59. Έπειτα θεωρεί τη Γαλλική επανάσταση συµπλήρωµα της
Μεταρρύθµισης, γεγονός που σηµαίνει ότι την αποτιµά θετικά, λογικό εφόσον είναι
απότοκος του Γαλλικού διαφωτισµού60. Στο ίδιο κλίµα εντάσσεται και η στάση του
απέναντι στους Καρµπονάρους, µόνο και µόνο επειδή συνωµοτούσαν εναντίον της
παπικής κυβέρνησης και προέβαιναν σε επαναστατικές ενέργειες
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. Έπειτα, όταν

φτάνει µε τους συνταξιδιώτες του στο Αριµίνιο, διαπιστώνει µε κάποια αυταρέσκεια
ότι σε εκείνο τον τόπο οι Έλληνες θεωρούνται ταραχοποιοί και αναρχικοί και γι’ ατό
ανεπιθύµητοι, χάρη παλαιότερης συµµετοχής Ελλήνων φοιτητών σε επαναστατική
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δράση, στο πανεπιστήµιο της Βονωνίας62.«Έµπλεως, ως Έλλην, φιλελευθέρων,
αισθηµάτων» λέει για τον συνταξιδιώτη του Φίλιππο, αν και πλανιέται µια ιδέα
ειρωνείας, κυρίως γιατί µένουν στο χώρο των προθέσεων

63

. Μια πρώτη εικόνα

λοιπόν σχηµατίζεται µε τον ίδιο να µιλάει για ελευθερίες, δηµοκρατικά πολιτικά
συστήµατα και από την άλλη να καταδικάζει µε τη συνδροµή της σάτιρας απάνθρωπα
καθεστώτα, είτε προέρχονται από τους κόλπους της εκκλησίας είτε του κράτους.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Ελληνικά ήθη
Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του, στο προοίµιο κυρίως, σατιρίζει µε
τρόπο πράγµατι κοµψό, στοιχεία του ελληνικού ήθους. Του δίνεται εδώ η ευκαιρία να
το κάνει, γιατί συστήνει τους συνταξιδιώτες του, που ήταν όλοι ελληνικής
καταγωγής. Αστεΐζεται λοιπόν, αρχικά µε το «αεί ποτέ ασύµφωνον των Ελλήνων»,
την τάση που εκδηλώνουν, όταν βρίσκονται συγκεντρωµένοι, να διχογνωµούν καθώς
και την ποικιλία των απόψεων τους ή και την ασυνεννοησία, µε ένα ιταλικό ρητό :
«Πέντε Έλληνες επτά θελήσεις»

64

. Τους χαρακτηρίζει η ευκολία να ερίζουν και να

φιλονικούν. Ακόµη βλέπει γελοίο και ευήθη τον τρόπο που συχνά καταπιάνονται µε
αντικείµενα συζήτησης καθηµερινής φύσεως, φροντίζοντας όµως να τα ενδύουν µε
επιστηµονική σοβαρότητα. ∆ιακωµωδεί στο πρόσωπο του συνταξιδιώτη του,
Φίλιππου, την παντογνωσία αλλά και την προσκόλληση στην ελληνικότητα, αλλού
σαρκάζει και αυτοσαρκάζεται: «Ανδρών απάντων λαλίστεροι Έλληνες»65. Λίγα
σχόλια ακόµη για τις ελληνικές συνήθειες θα συναντήσουµε στο τέλος του τόµου,
όπου πάλι το ύφος είναι πιο ανάλαφρο και πιο λογοτεχνικό. Εδώ θίγει την αγάπη του
Έλληνα για τα αξιώµατα αλλά και για τον λόγο, την καταγγελία και την αλήθεια.
Έτσι δυο επαγγέλµατα ταιριάζουν στον Έλληνα, αυτό του πολιτικού ή του
δηµοσιογράφου : «Ή υπούργηµα µου δίδεις ή εφηµερίδα γράφω»

66

. Τα βέλη του

δέχονται και οι Ελληνίδες εξαιτίας της υπερβολής τους στην επιτήδευση της
εξωτερικής τους εµφάνισης, έτσι «…εξέρχωνται ως σηµαιοστόλιστα πλοία» 67.
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Εθνικά κεφάλαια – ιστορικές φυσιογνωµίες
Εκπλήσσει τον σηµερινό αναγνώστη, η παράτολµη κριτική στο
πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον συναντάµε σε σκόρπιες αναφορές, σε πέντε
κατ’ ουσία σηµεία, στα τέσσερα καταγράφεται το όνοµα Αλέξανδρος, στο πέµπτο
υπονοείται. Με τη σειρά, πρώτη φορά µε αφορµή το αταίριαστο σµίξιµο των
βάρβαρων Βησιγότθων µε τους Ρωµαίους, στο γάµο του αρχηγού των πρώτων
Αδόλφου, µε τη βασιλική κόρη Πλακιδία, παραπέµπει στο παράδοξο των συµποσίων
µεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων στην κατακτηµένη Ασία68. Η αναλογία που
υποδεικνύει είναι σαφώς υπονοµευτική για την εικόνα ενός κατακτητή-εκπολιτιστή,
µια που την παροµοιάζει µε ένα γαµήλιο γλέντι. Ακολουθεί ένα πιο πικρό σχόλιο, που
αγγίζει τα όρια της µοµφής. Εδώ την αφορµή την δίνει η καταστροφή των γοτθικών
µνηµείων στην Ραβέννα, από Μεγάλο Κάρολο. Κατά τον Ασώπιο είναι µια πράξη
που µαρτυρεί µια θλιβερή αλήθεια : «ότι και οι διασηµότατοι των κατακτητών, οι
αναγράφοντες εποχήν εν τη ιστορία του πολιτισµού, έχουσι δυστυχώς στιγµάς
βανδαλισµού, αις µετά δαψιλείας θύουσιν»69. Αναλόγως και ο Μέγας Αλέξανδρος
µέσα στο µεθύσι του βασιλικού αξιώµατος και στον έρωτά του για µια εταίρα,
πυρπολεί την Περσέπολη, ασχέτως αν αµέσως µετανοεί και διατάζει την κατάσβεσή
της. Με την εξήγηση που δίνει για τους βανδαλισµούς δε νοµίζω ότι προσπαθεί να
δικαιολογήσει ανάλογη συµπεριφορά τέτοιων ανδρών, αλλά περισσότερο έχει στόχο
να καταδείξει την αλαζονεία και την έπαρση που προκύπτει από την παντοδυναµία
τους. Κάτι αντίστοιχο µε τα λόγια κάποιου Πάπα, του Παύλου του Β΄ προς τον
βιογράφο του : «Είµαι Πάπας και ηµπορώ να φτιάνω και να χαλνώ τα πάντα, κατά
την όρεξίν µου» 70.
Το επόµενο χτύπηµα είναι πιο ισχυρό και αφορά στον θάνατο του
Αλεξάνδρου. Όπως ο σταυροφόρος βασιλιάς Βαρβαρόσσας πνίγηκε στον ποταµό
Κύδνο της Ασίας, διακόπτοντας έτσι το κατακτητικό του έργο, έτσι και ο Μέγας
Αλέξανδρος, αφού κολύµπησε στον ίδιο ποταµό, ασθένησε βαριά και πέθανε. Και
συµπληρώνει ο Ασώπιος : « Έπειτα η Ασία έχει τόσους ποταµούς!…δυναµένους ν’
αποβώσιν ευργετικοί και σωτήρες…»
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. Εµφανίζει µε αυτόν τον τρόπο τον θάνατό

του όχι ως δυσάρεστο συµβάν, αλλά αναγκαίο καλό που εµποδίζει την περαιτέρω
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ανάπτυξη των κατακτητικών του βλέψεων. Στις δύο τελευταίες αναφορές προσπαθεί
να εντάξει την πολιτική του σε ένα γενικότερο όραµα. Εδώ η αφόρµηση θα γίνει από
τον Φρειδερίκο τον Β΄. Συγκρίνει την διορατικότητά του µε αυτή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου «όστις βλέπων απώτερον των Αθηναίων και των Σπαρτιατών, ων τα
βλέµµατα δεν εξικνούντο πέραν του Ιλισού η του Ισθµού» 72. Συγκεκριµένα, εστιάζει
στην πολιτική που ο Φρειδερίκος ανέπτυξε απέναντι στους Σαρακηνούς. Πράγµατι
τους προσεταιρίστηκε γιατί πολύ συνετά διέβλεπε ότι κρατούν στα χέρια τους τα
κλειδιά της επιστήµης και των τεχνών, ήταν ήδη εκπολιτισµένοι «ενώ η σοφή του
µέλλοντος Ευρώπη ουδέν άλλο είχεν ή τας κλείς του παραδείσου και του ουρανού»73.
Μέσω των συµφραζοµένων και των αναλογιών προκύπτει ότι η λογική του σχεδίου
του Μεγάλου Αλέξανδρου να στραφεί προς την Ασία, δεν ήταν πολύ διαφορετική
από αυτή του Φρειδερίκου. Μη ξεχνάµε επίσης ότι ο Έλληνας στρατηλάτης
προηγήθηκε του Ιταλού. Με µια γρήγορη µατιά παρατηρεί κανείς ότι οι αναφορές του
στον Αλέξανδρο, είναι σχεδόν υπαινικτικές και προκύπτουν µε αφορµή άλλα
πρόσωπα της ιστορίας λιγότερο σηµαντικά, µε αποτέλεσµα να επισκιάζονται µε
µεγάλη ευκολία από το ηχηρό αυτό όνοµα, που αναπόφευκτα τραβάει την προσοχή.
Η παραπάνω οπτική εξηγείται ως απόηχος µιας ιστορικής αντίληψης που
αµφισβητούσε τη σχέση των Μακεδόνων βασιλέων µε τον υπόλοιπο ελληνισµό.
Εκπρόσωποι

του

διαφωτισµού

λ.χ.

Κοραής,

Κορδικάς,

Φαναριώτες

λ.χ

Χριστόπουλος, Αλ. Σούτσος, Ιακ. Ρ. Νερουλός αλλά και άλλοι εκφράζουν
απροκάλυπτα, επώνυµα και ανώνυµα, την πολεµική τους προς την µακεδονική
δυναστεία αλλά και τα µεσαιωνικά χρόνια 74 . Αντιπροσωπευτική είναι η δήλωση του
Ιακ. Ρ. Νερουλού στα 1841 : «Ο Φίλιππος έπραξεν άλλο της νίκης εκείνης
ολεθριότερον, εγέννησε τον Αλέξανδρον». Η στροφή από τη νοοτροπία αυτή θα
µεθοδευτεί µε µια σειρά κινήσεων από το Κων. Παπαρρηγόπουλο µε αποκορύφωµα
το 1851, που διδάσκει την «Ιστορία του ελληνικού έθνους» και το 1853 που
κυκλοφορεί στην πρώτη της µορφή. Παράλληλα δρα και ο Σπυρίδωνας Ζαµπέλιος,
που µε τις Βυζαντινές µελέτες του προσπαθεί να αποκαταστήσει το µεσαιωνικό
ελληνισµό στην κοινή συνείδηση. Και οι δύο εκφράζουν µια τάση να διασαφηνιστεί
και να διασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια του ελληνισµού. Ως εθνικοί ιστοριογράφοι
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υπήρξαν φορείς ιδεολογίας και µάλιστα ροµαντικής, και επέδρασαν καθοριστικά
στην αλλαγή της ιστορικής συνείδησης. Η αλλαγή αυτή, πλεύσης εξυπηρετεί µια νέα
ιστορική αναγκαιότητα που αρχίζει µε µια έξωθεν αµφισβήτηση της καταγωγής
Φαλµεράυερ και της ελληνικής συνέχειας και συµπληρώνεται µε τη σύσταση ενός
ανεξάρτητου κράτους του. Και τα δύο είχαν ως προϋπόθεση την ενότητα, η οποία
συµβολίζεται στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή ενός βυζαντινού
αυτοκράτορα.75 Ο Ασώπιος λοιπόν, παραβλέπει το στάδιο αυτό της αναπροσαρµογής
της ιδεολογίας και η στάση του παραπέµπει άµεσα στο ∆ιαφωτισµό, χωρίς την
µεσολάβηση των ροµαντικών χρόνων.
Η ίδια ιδεολογική γραµµή ακολουθείται και στο επόµενο ζήτηµα. Αν
προχωρήσουµε λίγο στο χρόνο της ιστορίας και µεταφερθούµε στο Βυζάντιο, θα
διαπιστώσουµε από την άλλη, ότι διάκειται αρνητικά απέναντι στον Ιωάννη τον
Παλαιολόγο. Τον ενοχλεί η υποτακτικότητά του απέναντι στον Πάπα και η
ταπεινωτική οµολογία πίστεως προς τη δυτική εκκλησία, σε µια απεγνωσµένη και
ανεπιτυχή εν τέλει προσπάθεια να κερδίσει την συνδροµή της ∆ύσης για την
αντιµετώπιση των εχθρών της ανατολικής αυτοκρατορίας αλλά και για τη διασφάλιση
του θρόνου του. Κάνει λόγο για εθνικό εξευτελισµό : «Πόσον είχον πέσει χαµαί τα
σκήπτρα του Βυζαντίου, άχρι ειρκτής!»76. Εξηγεί ότι η αρνησιθρησκεία του
Παλαιολόγου δεν ήταν ατοµική. Μιλούσε εξ ονόµατος ολόκληρου έθνους και
πρόδιδε την θρησκεία των πατέρων. Ενώ στη συνέχεια, µε διαδοχικές αναδιπλώσεις
της αρχικής του προσφοράς, επιβαρύνει περισσότερο την ήδη δεινή του θέση.
Εύστοχα, όµως συµπληρώνει ο Ασώπιος, ότι εάν ο Παλαιολόγος είχε επιτύχει την
αρωγή των χριστιανικών στρατών της ∆ύσεως που επιζητούσε, και έσωζε το
Βυζάντιο, η εξωµοσία του πιθανόν να είχε περιέλθει σε λήθη. Ίσως µάλιστα να
ονοµαζόταν και σωτήρας. Πράγµα που αποκαλύπτει ότι σε όλα τα πράγµατα υπεράνω
όλων η επιτυχία και κυρίως στην πολιτική. Παραγράφει παραπτώµατα και
αποκαθιστά υπολήψεις. Η ενέργεια αυτή του Παλαιολόγου τον

εξωθεί στην

οµολογία µιας πικρής αλήθειας: «…ότι σκληραί πολλάκις αι της πολιτικής
ανάγκαι»77. Εδώ διαφαίνεται η ευελιξία του λογίου, πως δηλαδή αποφεύγει την
75

ο.π. και Κ. Θ. ∆ηµαρά, Ελληνικός Ρωµαντισµός, σελ.366-369 «ΜεγΑλέξανδρος», σελ. 376-379 «Το
Βυζάντιο» και του ιδίου Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του-Η ζωή του-Το έργο του, Μ. Ι.
Ε. Τ. , Αθήνα 1986, από το Κεφ. 10 σελ. 199-219, Κεφ. 11 σελ. 221-235 «Ιστορία του ελληνικού
έθνους» και Σκοπετέα Έλλη, Φαλµεράυερ. Τεχνάσµατα του αντίπαλου δέους, Θεµέλιο, Αθήνα 1997.
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προσκόλληση σε προκαθορισµένα µοντέλα σκέψης. Μπορεί να υιοθετεί τη
διαφωτιστική οπτική υποβάθµισης του Βυζαντίου, αλλά καµία θεωρία δεν είναι
αρκετή για να περιγράψει και να εξηγήσει τις ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες
υπόκεινται σε νοµοτέλεια και εκφράζουν καθολικότητα.
Ένα πρόσωπο που µε δυσκολία διαφαίνεται εάν κερδίζει κάποια
συµπάθεια -τουλάχιστον δε σατιρίζεται- είναι ο Καποδίστριας. Η αφορµή δίνεται µε
την επίσκεψη του Ασώπιου στην Αγκόνα, όπου υπήρξε το πέρασµα του κυβερνήτη
για να µεταβεί αρχικά στην Κέρκυρα και από εκεί στο Ναύπλιο. ∆εν µιλάει ο ίδιος
αλλά αναδηµοσιεύει ένα ολόκληρο κείµενο διθυραµβικό78 από το Αττικό Ηµερολόγιο,
του Αθ. Γ. ∆ουρούτη, µε τίτλο «Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος εν Αγκώνι τω 1827». Το
µόνο που κάνει είναι να το προλογίσει ως εξής : «…το δε πλοίον Θησέως διότι έφερε
µέλανα ιστόν, αλλά κεκρυµµένον. ∆ι’ ό και αναδηµοσιεύοµεν εκ του Αττικού
Ηµερολογίου παραλαµβάνοντες τα ωραία εκείνα και έµπλεα φιλοπατρίας περί του
Κυβερνήτου εν Αγκώνι, του αείµνηστου φίλου Αθανασίου Γ. ∆ουρούτη, έχοντα ως
εξής». ∆ιακρίνω στη φράση «τα ωραία εκείνα και έµπλεα φιλοπατρίας» ένα ύφος
διακριτικά υπονοµευτικό και µια προειδοποίηση για επικείµενη υπερβολή του
συντάκτη. Έπειτα οι όροι φιλοπατρία, φιλόπατρις συχνά χρησιµοποιούνται µε µια
ελαφριά έστω ειρωνεία από τον Ασώπιο. Ωστόσο πραγµατικά, δεν νοµίζω να
διαφωνεί πλήρως µε το περιεχόµενο του άρθρου, µάλιστα υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα να τον εκφράζουν οι απόψεις του Καποδίστρια για την σπουδαιότητα της
παιδείας : «ανέκαθεν πρεσβεύων, ότι εν τη εκπαιδεύσει της νεολαίας εναπόκειται το
µέλλον της Ελλάδος…». Ίσως και να τον συγκινούσε η ειλικρινής προσπάθεια του
για την επαναλειτουργία του ελληνικού σχολείου της Αγκόνας, η χορήγηση µε
συγγράµµατα σχολείων της Τεργέστης και της Βενετίας και κυρίως η πεποίθηση του
«ότι πάσα Κυβέρνησις οφείλει άνευ διακρίσεως θρησκείας να µεριµνήση και
συντελέση εις την εκπαίδευσιν των υπ’ αυτήν τέκνων». Αρχή που επικαλέστηκε ο
Καποδίστριας προς την παπική κυβέρνηση, χωρίς όµως ανταπόκριση. Ωστόσο ο
Ασώπιος έκανε λόγο αρχικά για κακούς οιωνούς που έφερε το πλοίο µε τον
Κυβερνήτη οι οποίοι βγήκαν αληθείς είτε επειδή δεν ευοδώθηκε ένα σχέδιο µε καλές
προθέσεις ίσως γιατί δεν πρόλαβε απλά να ολοκληρωθεί.
Γενικότερα στοιχεία για το έθνος αλλά και τις ελληνικές κυβερνήσεις,
µοιράζει διάσπαρτα µε γενναιοδωρία. Από τις πρώτες σελίδες ήδη, χρησιµοποιώντας
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ο.π. σελ. 270-280 και Αττικό Ηµερολόγιο, 1887, σελ. 411.
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λόγια του Πλινίου «έθνος της εαυτού δόξης απληστότατον», θίγει την υπέρµετρη
φιλοδοξία που χαρακτηρίζει το ελληνικό έθνος, µε αφορµή την ονοµασία της Κάτω
Ιταλίας, Μεγάλη Ελλάδα. Σε άλλο σηµείο σατιρίζει την αναβλητικότητα στην
εφαρµογή των ελληνικών νόµων, ένα χαρακτηριστικό που επεκτείνεται στην
ελληνική νοοτροπία. Μιλάει επίσης για τα «ευλογηµένα»συνταγµατικά κράτη «ον
πρότυπον η Ελλάς», στα οποία παρατηρείται ένα διαρκές αλληλοφάγωµα, που η
ειλικρίνεια του αµφισβητείται. Γίνεται για λόγους αντίθεσης, διαφωνίας ή για χάρη
της προβολής των εµπλεκοµένων; Μάλλον πρόκειται απλά για µια έκφανση του
δυϊκού µοντέλου θέση-αντίθεση ή καλό-κακό. Άλλωστε αναρωτιέται «πως θα σώση η
Σ. Κυβέρνησις τον τόπον, αν µη υπάρχη αντιπολίτευσις να τον χανδακώση;». Και
καταλήγει

«

Άλλως

Θεός

άνευ

∆αίµονος,

είναι

ως

υπουργείον

ανευ

αντιπολιτεύσεως». 79

Ιστορικά-κοινωνικά δεδοµένα

του 19ου αιώνα

Το αποσπασµατικό, σταδιακό αλλά και συχνά αιφνιδιαστικό ξεδίπλωµα των
πολιτικών του απόψεων, δυσκολεύει την ανά-σύνθεση από τα κοµµάτια του, ενός
ιδεολογικού µορφώµατος. Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν µια τάση και αµέσως µετά
θα γίνει µια προσπάθεια αποσαφήνισής της. Πρωτύτερα είναι χρήσιµη µια σύνδεση
µε την ιστορία µια που ο Ασώπιος στα ογδόντα χρόνια της ζωής του διένυσε τον 19ο
αιώνα, έναν εξαιρετικά κρίσιµο αιώνα για τον ελληνισµό. Έτσι µε µια σύντοµη
αναδροµή, στο χρονικό διάστηµα 1825-1905 συνωστίζονται ασφυκτικά, πολλά και
σηµαντικά γεγονότα : ανεξαρτησία, σύσταση ελληνικού κράτους, η διακυβέρνηση
του Καποδίστρια, το ροµαντικό κίνηµα, η απόλυτη και κατόπιν η συνταγµατική
µοναρχία, ο Κριµαϊκός πόλεµος, η έξωση του Όθωνα, ο βασιλιάς Γεώργιος, κρητική
επανάσταση, προσάρτηση της Θεσσαλίας, αναταραχή στα Βαλκάνια, ο τελευταίος
ελληνοτουρκικός πόλεµος και η ήττα της Ελλάδας. Κυρίαρχο φαινόµενο είναι η
γένεση του όρου «Μεγάλη ιδέα». Ο όρος αυτός πολιτογραφείται στο

ελληνικό

λεξιλόγιο, στα 1844 σε προεκλογική εισήγηση του εµπνευστή της Ιωάννη Κωλέττη80.
Το περιεχόµενο και οι στόχοι της ασαφείς και συχνά αντικρουόµενοι : εδαφική
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Ενδεικτικά ο.π. σελ. 8,13,183.
Ήδη από το 1835 έκανε λόγο για «µεγάλες ιδέες», σε κείµενο του γραµµένο στα γαλλικά. Βλ. Αλ.
Πολίτη, Ροµαντικά χρόνια, σελ. 62.
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επέκταση-ανάκτηση εδαφών, ίσως και αναβίωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας,
αναβίωση του κράτους στο εσωτερικό του και εκσυγχρονισµός. Όποιες ερµηνείες και
αν έδιναν στον όρο αυτό, το σίγουρο είναι ότι εξέφραζε την πεποίθηση για την
επικράτηση του ελληνικού στοιχείου στο χώρο της Ανατολής. Ο Κριµαϊκός πόλεµος
1855-7 και η ήττα της Ελλάδας που µε τη σειρά του θα πυροδοτήσει
προβληµατισµούς για το χώρο των Βαλκανίων λ.χ

η έγερση του βουλγαρικού

εθνικού ζητήµατος. Σ’ αυτά τα χρόνια η Μεγάλη Ιδέα δέχεται το πρώτο σοβαρό
πλήγµα. Οι κατηγορίες θέλουν τον όρο ως «ένα σύνθηµα σε κατάχρηση» ή ένα
µεγαλεπήβολο

αλλά

ταυτόχρονα

ανεφάρµοστο

σχέδιο

εθνικής

ανάτασης.81

Ακολουθεί η κρίσιµη τετραετία 1875-1878 µε την εναλλαγή βραχύβιων κυβερνήσεων
των Τρικούπη, Κουµουνδούρου, ∆εληγιώργη και δίκες όπου παραπέµπονταν
υπουργοί της προηγούµενης κυβερνήσεως Βούλγαρη καθώς και επίσκοποι, για
δωροληψία και εκβίαση.82 Οι κυβερνήσεις αυτές είναι αδρανείς σε ζητήµατα εθνικά
και επιπλέον δέχονται βολές για ακηδία σε ζητήµατα παιδείας και συγχρωτισµού µε
άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σχηµατικά εντελώς, διαµορφώνονται δυο τάσεις : η ανάγκη
διαµόρφωσης µιας εθνικής ιδεολογίας και από την άλλη η υπονόµευσης της πρώτης
µε επιχειρηµατολογία που αντλείται από την διαπίστωση ανεπάρκειας και έκπτωσης
του δοξασµένου παρελθόντος που συνδέεται µε τον Αγώνα. Με αυτή την οπτική
αντιµετωπίζεται και η πρώτη µετεπαναστατική γενιά : «Γιατί για την πρώτη
µετεπαναστατική γενιά υπήρχαν ακόµη ελαφρυντικά. Ήταν η διάµεσος γενεά και είχε
ένα άχαρο καθήκον να εκπληρώσει: να προλειάνει απλώς το έδαφος

για τις

µέλλουσες δόξες. Τα χρόνια όµως περνούν…η να γενεά θα καταγγελθεί ως γενεά
κοσµοπολιτισθείσα και κεχαυνωµένη»83. Πράγµατι γεννήθηκε µια αντίρροπη τάση
αποµυθοποίησης των εθνικών συνθηµάτων και συµβόλων και µια αίσθηση
µαταιότητας για τον αγώνα των διανοούµενων να κερδηθεί η ευρωπαϊκή υπόληψη.
Κάποιοι πίσω από το ευρωπαΐζον πρόσωπο της Ελλάδας, κάποιοι λιγότερο αισιόδοξοι
διέβλεπαν ότι η πρόοδος του Βασιλείου ήταν ένας µύθος και ότι ο λαός υπέφερε
εγκλωβισµένος σε µια εσωτερική κακοδιαχείριση, θύµα αλλά και ένοχος. Άλλη µια
έγνοια των Ελλήνων, συνυφασµένη µε τα προηγούµενα, είναι και η θέση τους
81

Για την κριτική στη Μεγάλη Ιδέα βλ. Σκοπετέα Έλλη, Το «Πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα.
Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα (1830-1880). Πολυτυπο, Αθήνα 1988, το οµώνυµο
κεφάλαιο, σελ.347-360.
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Για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής βλ. Ιστορία του ελληνικού έθνους. Νεώτερος Ελληνισµός από
1833-1881. Τόµος ΙΓ΄
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ανάµεσα σε Ανατολή και ∆ύση. Ο κοσµοπολιτισµός υποχωρεί για τις ανάγκες της
επανάστασης. Έπειτα ο ορισµός του πολιτισµένου έθνους προέκυπτε από την
αντίθεση µε τους Τούρκους. Μετά την ανεξαρτησία έπρεπε να αυτοπροσδιοριστεί, να
επεξεργαστεί µια νέα συνείδηση. Ακόµη και η επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου
εξέφραζε αυτή την δυσαρέσκεια προς την µίµηση ξένων ηθών αλλά και την
πληθωρική παρουσία ξένων εντός του βασιλείου. Στα 1842 ο Μάρκος Ρενιέρης µε
άρθρο του θέτει το ίδιο ερώτηµα: «Τι είναι η Ελλάς; Ανατολή ή ∆ύσις;». Η Ελλάδα
στα µέσα του 19ου αιώνα, πραγµατοποιεί µια στροφή και προσανατολίζεται προς τη
Ανατολή. ∆ραστικό ρόλο έπαιξε η αναβάθµιση του Βυζαντίου, η οποία ενίσχυε την
«ανατολικότητα»του ελληνισµού. Βέβαια ο πρότερος προσανατολισµός προς τη
∆ύση για πολλούς επιβιώνει και ανάµεσα σε αυτούς ο προαναφερθείς, ο οποίος
αρνείται ότι η Ελλάδα είναι Ανατολή. Από την άλλη η Ευρώπη δεν διευκόλυνε προς
αυτήν την κατεύθυνση πράγµα που δένει µε την αναγκαστική αυτάρκεια του
ανατολικού κόσµου µε πρωτεργάτη την Ελλάδα. Ας µην ξεχνάµε ότι και αυτή ήταν η
βασική αρχή της Μεγάλης Ιδέας Έπειτα γίνεται λόγος και για παρανόηση του
εξευρωπαϊσµού που κατέληγε σε αβασάνιστη µίµηση. Το σύνθηµα ήταν : «Η
Ανατολή δια της Ανατολής».84

Συµπεράσµατα
Ο Ασώπιος ανήκεί στην «κοσµοπολιτισθείσα» γενεά. Η αµφισβήτηση του
Φαλµεραϋερ δεν τον έριξε σε κάποιο αποδεικτικό αγώνα µε αντικείµενο την
αποκατάσταση της ελληνικής καταγωγής και της εθνικής ενότητας. Κάθε άλλο,
µάλλον στην περίπτωση του λειτούργησε ως κίνητρο αυτογνωσίας. Η πρώτη αίσθηση
που εισπράττει κανείς είναι ο σκεπτικισµός του που συχνά γίνεται δυσφορία για τις
εµµονές και τα συµπλέγµατα –πότε ανωτερότητας, πότε κατωτερότητας- των
Νεοελλήνων. Πραγµατικά νοµίζω ότι ο µεγαλοϊδεατισµός του Κωλέττη και των
επιγόνων του επικρίνεται υπαινικτικά στις περιπτώσεις των σταυροφοριών και του
Μεγάλου Αλέξανδρου. Μπορεί αυτή η σύνδεση να είναι παρακινδυνευµένη, το κοινό
όµως πολιτικό υπόβαθρο –το άνοιγµα προς την Ανατολή- και στις τρεις περιπτώσεις
την καθιστά πιθανή. Βέβαια ο όρος «Μεγάλη Ιδέα» δεν συναντάται σε κάποιο σηµείο
του βιβλίου. Υπάρχει µόνο ένας µάλλον υποτιµητικός χαρακτηρισµός για τον
84

βλ. Αλ. Πολίτης, Ροµαντικά χρόνια, κεφ. «Ανατολή ή ∆ύσις», σελ. 90-94, Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ελληνικός
Ρωµαντισµός, σελ. 356-359 και Έλλη Σκοπετέα, σελ. 19-63.
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εκφραστή της : « ο πολύτροπος Κωλέττης», κατά το πολυµήχανος85. Εδώ υπάρχει και
η εξής πρωτοτυπία, ο Ασώπιος δεν περιστρέφεται γύρω από την ανεπάρκεια των
ελληνικών κυβερνήσεων στους χειρισµούς τους για τη Μεγάλη Ιδέα αλλά γίνεται
αρνητής της

86

. Όπως είδαµε παραπάνω εκτιµάει εις βάθος τον πολιτισµό της

Ανατολής δεν προτρέπει όµως σε σύνδεση µε αυτήν, πόσο µάλλον σε υπερκέρασή
της. Θέλει την Ελλάδα στραµµένη προς τη ∆ύση, πράγµα που φανερώνει και η
µαθητεία του στην ευρωπαϊκή παιδεία. Ωστόσο όµως δεν τρέφει ψευδαισθήσεις,
γνωρίζει καλά τις ελλείψεις της Ελλάδας σε σχέση µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και
την άρνηση που στην ουσία είναι αδυναµία να ακολουθήσει τις εξελίξεις του
ευρωπαϊκού κόσµου. Αναφερόµενος στο Βυζάντιο –στα µεγαλεπήβολα σχέδια του
Μανουήλ Κοµνηνού για ανάκτηση της Ιταλίας- διαπιστώνει: « και έκτοτε η Ανατολή
διετέλει εν βαθυτάτη αγνοία των εν τη ∆ύσει συµβαινόντων»87. Φυσικά δεν πρόκειται
για έναν λόγιο γραφικό αρνητή των πάντων, ούτε για µια περίπτωση ανθελληνισµού,
το ουσιαστικό ενδιαφέρον του για τα ελληνικά ζητήµατα, αποδεικνύει το αντίθετο.
Επιπλέον σηµειώνεται και µια αιφνιδιαστική µνεία σε ληστρικές επιθέσεις
Βουλγάρων στην Μακεδονία, µε αφορµή

των

τις ληστρικές συµµορίες κατά τον

αγγλογαλλικό πόλεµο88. Προφανώς στηλιτεύει τις αξιώσεις που εγείρει το
βουλγαρικό επαναστατικό κίνηµα στο χώρο των Βαλκανίων. ∆εν είναι λοιπόν ένας
αδιάφορος κοσµοπολίτης, ούτε παρασύρεται από κάποια αβασάνιστη ξενοζηλία. Αν
και ζει σε εποχή αλλαγών, βιώνει τις αναζητήσεις και το µετασχηµατισµό της
ελληνικής κοινωνίας, χωρίς όµως εξάρσεις και παρανοήσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν
καταρτίζει κάποιο προγραµµατικό κείµενο για την πορεία της Ελλάδος, απλά
αντιτάσσει µέσω της σάτιρας την αµηχανία του.
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Φτάνοντας στο τέλος, µπορώ να εξοµολογηθώ πόσο µε ξένισε η πρώτη επαφή µε τον
τόµο των Παλαιών και Νέων. Λίγο ο όγκος του βιβλίου, λίγο η καθαρεύουσα σε
συνδυασµό µε την πληθώρα των ιστορικών στοιχείων δυσχέραιναν την κατανόηση. Η
αρχική αυτή αµηχανία υποχωρούσε σταδιακά µε τις επόµενες αναγνώσεις. Είναι
πράγµατι δύσκολο, όπως σηµειώνει ο ∆ηµαράς, να γράψει κανείς για την Ιταλία και
την ιστορία της, στα τέλη του 19ου αιώνα και να φανεί πρωτότυπος, αλλά και
θελκτικός, θα προσθέσω. Αυτή, επιµένω, είναι η αρχική εντύπωση. Και όµως,
αναδύεται ένα παράλληλο κείµενο που υψώνεται πάνω από τη πληροφορία και
υπερισχύει αυτής, επιτυγχάνοντας έτσι την σύνδεση του υλικού των τυπικά
ανεξαρτήτων κεφαλαίων. Το πεδίο αυτό δεν είναι άλλο από την σάτιρα, την
ανατροπή, το παιχνίδι µε σταθερούς στόχους τον κλήρο και τα εθνικά ζητήµατα.
Απ’ την άλλη δεν ορίζεται κάποιο θετικό σηµείο αναφοράς. ∆εν λείπει όµως από τον
αναγνώστη, µάλλον χαίρεται που τον απαλλάσσει ο συγγραφέας από το φόρτο
αντιπροτάσεων και συµβουλών, εξάλλου είναι από τις περιπτώσεις που το ανείπωτο
γίνεται εύκολα κατανοητό και οι εξηγήσεις περιττεύουν. Οι συνεχείς αρνήσεις στα
κακώς κείµενα µεταφράζονται σε κατάφαση στην αλλαγή.
Το ερώτηµα που διατυπώθηκε στον πρόλογο, βρίσκει πια απαντήσεις: ο Ειρηναίος
Ασώπιος δεν αξιώνει να ιδιοποιηθεί µια άλλη ιδιότητα από αυτή ήδη έχει, του λογίου
µε τα πολλά ενδιαφέροντα, την ευρυµάθεια, την επιστηµονική κατάρτιση, τον
κοσµοπολιτισµό, την προοδευτικότητα, την κοινωνική ευαισθησία και πάνω από όλα
το παιγνιώδες. Η κριτική του ορµή έχει αφετηρία ένα ευρύτερο ενδιαφέρον πολιτικό.
Η στάση του απέναντι στην εκκλησία, την εξουσία, τα ανθρώπινα επιτεύγµατα
συνθέτουν µια επιστηµονική, υλιστική αντίληψη του κόσµου.
Η συζήτηση δεν εξαντλείται εδώ. Το κείµενο ανοίγει ένα ευρύ πεδίο έρευνας για
νέους προβληµατισµούς πιο ειδικούς, λ.χ. τι µπορεί να σηµαίνει η αναφοράπαραποµπή στους συγκεκριµένους ιστορικούς, φιλοσόφους, σατιρικούς, οπωσδήποτε
θα δηλώνει µια τάση ή θα τεκµηριώνει την υπάρχουσα. Έπειτα θα ενδιέφερε ένας
συσχετισµός µε άλλους λογίους της εποχής του, αν προκύπτει µια ηθεληµένη ίσως
σχέση, ή έστω η αίσθηση κάποιας συλλογικότητας ή κοινού µετώπου. Οι προοπτικές
και τα ερωτήµατα δεν περιορίζονται στα παραδείγµατα που µόλις ανέφερα, θα άξιζε
ακόµη µια προσεκτική και συνετή σύνδεση µε την σύγχρονη εποχή. Η σκέψη του
κατά ένα σηµαντικό µέρος αντιπροσωπεύει το πνευµατικό σκηνικό του 19ου αιώνα
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και αφοµοιώνει την προβληµατική της γενιάς του, πτυχές της οποίας αναδεικνύονται
ιστορικά διηνεκείς.89

89

Παραθέτω ως ανεκδοτολογικό αντιπερισπασµό δύο δηµοσιεύµατα του Ιού της Ελευθεροτυπίας στο
παράρτηµα 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

∆ΑΡΒΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πιστεύοµεν και εις το DNA
1. 2.

Η θεωρία της εξέλιξης του ∆αρβίνου θεωρείται
ακόµα
και
σήµερα
"βλάσφηµη"
από
τους
χριστιανούς
φονταµενταλιστές.
Εκκλησιαστικοί
παράγοντες σε όλο τον κόσµο προσφεύγουν στη
λύση
µιας
"αντί-επιστήµης",
του
λεγόµενου
"δηµιουργισµού".

28 Ιουνίου 2000. Γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Η σκηνή
µεταδόθηκε απ' ευθείας σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά
µέσα. Ο εκπρόσωπος της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου (∆ΙΣ)
µητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλλίνικος διαβάζει το ανακοινωθέν
µε τις ενέργειες που αποφασίστηκαν από το καθοδηγητικό
όργανο της Εκκλησίας για τη "µάχη των ταυτοτήτων". Απαντά σε
λίγες ερωτήσεις δηµοσιογράφων και διαβάζει ένα δεύτερο
κείµενο απόφασης. Σ' αυτή τη δεύτερη απόφαση τα µέσα
ενηµέρωσης δεν δίνουν καµιά σηµασία. Και όµως. Πρόκειται για
µια πολύ σηµαντική ανακοίνωση, η οποία θα έπρεπε να προκαλεί
έκπληξη για το θέµα και κυρίως το περιεχόµενό της: "Η Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υποδέχεται µε ιδιαίτερη
χαρά την µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ίσως ανακάλυψη της
ανθρώπινης επιστήµης και τεχνολογίας: την αποκωδικοποίηση
του ανθρώπινου γονιδιώµατος. Θαυµάζει το επίτευγµα, επικροτεί
την κατάκτηση της νέας γνώσεως, ανακουφίζεται φιλάνθρωπα
από την προσδοκία µιας επαναστάσεως στη διαγνωστική,
προληπτική και θεραπευτική ιατρική, δοξάζει τον πάνσοφο Θεό
για το δώρο και εύχεται και ελπίζει πως η βαθύτερη γνώση της
βιολογικής και γενετικής ταυτότητός µας θα διευκολύνει την
πορεία προς την πνευµατική αυτογνωσία και θεογνωσία".
Ο ανυπόκριτος αυτός ενθουσιασµός της Ιεράς Συνόδου είναι
πραγµατικά απίστευτος. Η επιστηµονική ανακάλυψη, την οποία
χαιρετίζουν οι Ιεράρχες µε τόση ζέση, αποτελεί -µεταξύ άλλωνκαι την πιο πρόσφατη δικαίωση της θεωρίας της εξέλιξης. Όπως
λένε οι ειδικοί επιστήµονες, ποτέ µέχρι σήµερα, ούτε κατά τη
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διάρκεια της ζωής του ∆αρβίνου, οι απόψεις του δεν ήταν τόσο
επίκαιρες. Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος
επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή ανθρώπου και ζώων, και οι
εξελικτικές αλλαγές του DNA ερµηνεύουν την προοδευτική
πολυπλοκότητα στο γονιδίωµα των ειδών. Εµφανίζεται λοιπόν η
Ιερά Σύνοδος να χαιρετίζει µε θαυµασµό την περίφηµη θεωρία
του ∆αρβίνου, στην πλέον σύγχρονη εκδοχή της, κάτι που
έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε όλα όσα γνωρίζαµε µέχρι σήµερα
για τις εδραιωµένες αντιλήψεις της.
Μια πρώτη ερµηνεία που µπορεί να δοθεί σ’ αυτή την
ενθουσιώδη ανακοίνωση της ∆ΙΣ είναι ότι πρόκειται για µια
έµπρακτη αυτοκριτική και ανασκευή της σταθερής επιµονής της
εκκλησίας να αντιµετωπίζει τη θεωρία της εξέλιξης ως
«ψευδοεπιστήµη» και «δηλητήριο των υλιστών». Αλλά τότε θα
ήταν πολύ άκοµψο να βάλουν τον καηµένο τον µητροπολίτη
Πειραιώς να διαβάσει το ανακοινωθέν. Ο κ. Καλλίνικος είναι
εκείνος που είχε αναλάβει προσωπικά την εκστρατεία κατά του
«∆αρβίνου» τη δεκαετία του ’80, και ποτέ δεν θα έκανε «πίσω»
τόσο εύκολα και µάλιστα τώρα που έχει βαλθεί να εξοντώσει τον
Ρενάν, τον Στράους και τον Χέκελ.
∆υστυχώς δεν πρόκειται για καµιά αυτοκριτική. Αν µελετήσει
κανείς τα βιβλία και τις µπροσούρες που εκδίδουν τα τελευταία
χρόνια οι επίσηµοι εκκλησιαστικοί φορείς θα διαπιστώσει ότι
πρόκειται για έναν θρησκευτικό «µεταµορφισµό» της επιστήµης,
δηλαδή για µια επιχείρηση οικειοποίησης εκ µέρους της
εκκλησίας ορισµένων µόνο επιστηµονικών δεδοµένων (όσων
θεωρούνται συµβατά µε το θρησκευτικό δόγµα) και την
απόρριψη συλλήβδην όλων των άλλων.
Η Εκκλησία έχει κατανοήσει ότι δεν µπορεί στα χρόνια µας να
εµφανίζεται ως εχθρός της επιστήµης. Για να αντικρούσει µια
«υλιστική» θεωρία (τη θεωρία της εξέλιξης εν προκειµένω)
αισθάνεται υποχρεωµένη να συγκροτήσει µια άλλη «µη
υλιστική»
θεωρία.
Συνέβη
λοιπόν
στην
Αµερική.
Οι
φονταµενταλιστές προτεστάντες ανακάλυψαν την «επιστήµη της
δηµιουργίας»,
επιχείρησαν
δηλαδή
να
τεκµηριώσουν
επιστηµονικά τις διατυπώσεις της Βίβλου για τη δηµιουργίαγένεση του κόσµου και του ανθρώπου.
∆ίκες ανθρώπων και πιθήκων
Είναι γνωστό ότι η θεωρία της εξέλιξης, όταν διατυπώθηκε από
τον ∆αρβίνο στο πρωτοποριακό «Η καταγωγή των ειδών» το
1859, προκάλεσε πραγµατικό σάλο στην Αγγλία και ισχυρές
αντιδράσεις από εκκλησιαστικούς παράγοντες. Σε λίγα χρόνια,
όµως, η µάχη στο χώρο της επιστήµης είχε κερδηθεί. Η θεωρία
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της εξέλιξης γονιµοποίησε σχεδόν άµεσα τη σκέψη και την
έρευνα, όσο καµιά άλλη στο χώρο της βιολογίας και της
ανθρωπολογίας. Έτσι, όταν το 1871 ο ∆αρβίνος εξέδωσε το έργο
«Η καταγωγή του ανθρώπου», όπου διατυπώνεται ευθέως η
«βέβηλη» σκέψη ότι ο σηµερινός άνθρωπος και ο σηµερινός
πίθηκος έχουν κοινούς προγόνους, οι αντιδράσεις ήταν πολύ
ηπιότερες. Ακόµα και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες δεν έβρισκαν
τρόπο να διαµαρτυρηθούν αποτελεσµατικά και επέλεξαν την
πλήρη αποδοχή. «Τόσο η αγγλικανική όσο και η καθολική
εκκλησία κάνουν τάχα πως παραξενεύονται για το πόσο ο
δαρβινισµός συµφωνεί µε τη Βίβλο…» παρατηρεί ο Μαρσέλ
Πρενάν.
Η ανάπαυλα, όµως, είναι προσωρινή. Οι εκκλησιαστικοί
παράγοντες
όλων
των
δογµάτων
δυσκολεύονται
να
συµβιβαστούν µε την ιδέα ότι υπάρχει «φυσική» και όχι «θεία»
επιλογή. Οι φονταµενταλιστές, µάλιστα, δεν είναι διατεθειµένοι
ούτε καν να συζητήσουν ότι τα αποσπάσµατα της Γενέσεως που
περιέχει η Παλαιά ∆ιαθήκη δεν είναι επιστηµονικά θέσφατα.
Στην Αµερική υπάρχουν σήµερα τουλάχιστον 2000 σχολεία, στα
οποία το µάθηµα της φυσικής ιστορίας έχει αντικατασταθεί από
τη διδασκαλία της creation science, της «επιστήµης της
δηµιουργίας», η οποία επιχειρεί να δώσει επιστηµονική
τεκµηρίωση στις διατυπώσεις της Βίβλου.
Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν αφετηρία την περίφηµη «∆ίκη του
Πιθήκου», το 1925, όταν ο νεαρός καθηγητής του Γυµνασίου
στο Ντέιτον του Τενεσί Τζον Σκόουπς καταδικάστηκε σε
πρόστιµο 100 δολαρίων, επειδή δίδασκε τη «βλάσφηµη» θεωρία
της εξέλιξης. Η έκβαση της δίκης και η ουσιαστική δικαίωση του
καθηγητή θεωρήθηκε τότε νίκη της επιστήµης και της προόδου
απέναντι στον θρησκευτικό σκοταδισµό του ρατσιστικού Νότου.
Όµως στην πραγµατικότητα ο «∆αρβίνος» είχε ηττηθεί. Αν
µελετήσει κανείς τα πρακτικά της ιστορικής δίκης, θα
διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη θεωρία της
εξέλιξης. Όλη η συζήτηση διεξήχθη γύρω από τη Βίβλο. Ο
µηνυτής είχε χάσει τη µάχη, αλλά είχε κερδίσει τον πόλεµο.
Από τότε, επιχειρήθηκε επανειληµµένα στην Αµερική να
υποκατασταθεί η θεωρία της εξέλιξης από την «επιστήµη της
δηµιουργίας». Το 1938 συγκροτήθηκε η «Γεωλογική Εταιρεία
του Κατακλυσµού», το 1941 η ASA, µε στόχο τη συµφιλίωση
χριστιανισµού και επιστήµης και το 1963 ιδρύθηκε η «Εταιρεία
Μελέτης της ∆ηµιουργίας» η οποία αργότερα µεταλλάχτηκε σε
«Ινστιτούτο Έρευνας της ∆ηµιουργίας». Πρόκειται για το θινκ
τανκ των «δηµιουργιστών», µε έναν προπαγανδιστικό
µηχανισµό που εκτείνεται σε 35 πολιτείες των ΗΠΑ µε εκδόσεις,
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µπροσούρες, και 90 ραδιοσταθµούς. Η οργάνωση αυτή
χρηµατοδοτεί επιστήµονες που «τεκµηριώνουν» τη δηµιουργία,
αναζητώντας π.χ. την Κιβωτό του Νώε στο Αραράτ ή ίχνη
ανθρώπου σύγχρονα µε τα ίχνη δεινοσαύρων. Από την άλλη
µεριά, η οργάνωση ασκεί πίεση ως «λόµπι» στην πολιτεία, για
την τροποποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Τον Μάρτιο του 1981 ο κυβερνήτης του Αρκάνσας υπέγραψε ένα
νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει στα σχολεία τα παιδιά να
διδάσκονται «κατά ισοδύναµο τρόπο» (!) τη θεωρία της εξέλιξης
και τη θεωρία της δηµιουργίας. Μετά από λίγους µήνες ο νόµος
κρίθηκε αντισυνταγµατικός, επειδή στις ΗΠΑ απαγορεύεται κάθε
νόµος που επιβάλλει µια θρησκεία. Το οµοσπονδιακό δικαστήριο
έκρινε ότι η «θεωρία της δηµιουργίας» είναι απλή θρησκευτική
κατήχηση.
Παρόµοιες κινήσεις «δηµιουργιστών» παρατηρούνται σε όλο τον
κόσµο, κυρίως από οµάδες προτεσταντών. Στη Γερµανία δύο
βιολόγοι έγραψαν το 1993 ένα σχολικό εγχειρίδιο µε τίτλο
«∆ηµιουργία και Ιστορία της Ζωής», στο οποίο παρουσιάζονται η
θεωρία της εξέλιξης και ο «δηµιουργισµός» ως ισοδύναµα
επιστηµονικά µοντέλα. Επισήµως το βιβλίο απορρίφθηκε, αλλά
αυτό δεν εµποδίζει τους Γερµανούς «δηµιουργιστές» δασκάλους
να το προτείνουν ως βοήθηµα.
Η θεωρία των «δηµιουργιστών» δεν είναι αυτοτελής. Συνίσταται
κυρίως στην προσπάθεια να ανακαλυφθούν αντιθέσεις µεταξύ
των ειδικών επιστηµόνων που στηρίζονται στη θεωρία της
εξέλιξης. Φυσικά αντιθέσεις υπάρχουν. Αλλά, όπως γράφει ο
καθηγητής Αλαχιώτης, «οι αντιθέσεις αυτές αντανακλούν την
ύπαρξη ενός ενεργού ερευνητικού µετώπου, το οποίο στηρίζει
όλο και περισσότερο τον δαρβινισµό µε τη σηµερινή του µορφή,
τη νεοδαρβινική, και αποκρούει κάθε µορφή αντιδαρβινισµού».
("Το Βήµα της Κυριακής", 12/9/99). Χαρακτηριστικό για τον
τρόπο που σκέπτονται οι «δηµιουργιστές» είναι η µελέτη του
Ιωάννου Κωστώφ που κυκλοφορεί από τις επίσηµες εκδόσεις της
ελληνικής εκκλησίας: «∆εν µπορεί ποτέ να αποδειχθεί ότι έλαβε
χώρα η εξέλιξη, διότι αναγκαία προϋπόθεση της αποδείξεως είναι
η ύπαρξη εκείνου ο οποίος αποδεικνύει. Εφόσον όµως, σύµφωνα
µε τις εξελικτικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος (ο οποίος θα έπρεπε
να αποδείξει το ζητούµενο) είναι ο τελευταίος κρίκος της
βιοσφαιρικής αλυσίδας, αυτό σηµαίνει ότι δεν ήταν παρών στα
προηγούµενα στάδια και συνεπώς ούτε τα παρατήρησε ούτε τα
κατέγραψε». (σελ. 194-5) Όλως επικουρικώς -όπως θα λέγαµε
αν γινόταν και στη χώρα µας κάποια πραγµατική δίκη- ο ίδιος
συγγραφέας συµπεραίνει: «Ακόµα και η απόδειξη -η οποία
βέβαια ούτε έχει ούτε πρόκειται να επιτευχθεί- της θεωρίας της
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εξελίξεως δεν σηµαίνει κατανάγκην ότι δεν υπάρχει Θεός. Για
τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός θα µπορούσε κάλλιστα να φέρει
στην ύπαρξη όλο το βιόκοσµο µέσω της εξελικτικής
διαδικασίας». (σελ. 293)
Εγχώριοι πιθηκοµάχοι
Στην Ελλάδα η ιδεολογική «δίκη του πιθήκου» γνώρισε τρεις
κορυφαίες στιγµές. Η πρώτη συνδέεται µε τα περίφηµα «αθεϊκά»
του Βόλου, το 1910-11, όταν οι σκοταδιστές Ιεράρχες σε
συνεργασία µε υπερσυντηρητικούς πολιτικούς παράγοντες
επιχείρησαν να διακόψουν την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που
είχαν ξεκινήσει οι κορυφαίοι δηµοτικιστές και παιδαγωγοί της
εποχής (∆ελµούζος, Σαράτσης, κλπ) στο Παρθεναγωγείο του
Βόλου. Τελικά οι υπεύθυνοι του σχολείου παραπέµφθηκαν,
µεταξύ άλλων και επειδή «κατά διαφόρους εποχάς από του
Σεπτεµβρίου 1908 µέχρι τέλους Μαρτίου 1911 εν Βόλω, Λαρίση
και ιδίως εν τω Εργατικώ Κέντρω και τω Ανωτέρω
Παρθεναγωγείω Βόλου, προσεπάθησαν διά ζώσης, διά
διδασκαλίας και δι’ εντύπων φυλλαδίων να ελκύσωσι
προσηλύτους εις λεγόµενα θρησκευτικά δόγµατα, τουτέστι την
αθεϊαν, µε τα οποία ενεργούµενα είναι ασυµβίβαστος η
διατήρησις της πολιτικής τάξεως, διδάσκοντες ότι δεν υπάρχει
Θεός (…), ότι ο άνθρωπος εδηµιουργήθη υπό πιθήκων, ότι ο
Θεός είναι ένα αγγούρι (κλπ)». Η δίκη που διεξήχθη στο
Ναύπλιο το 1914 (11 ολόκληρα χρόνια πριν από τη δίκη του
Σκόουπς)
κατέληξε
σε
πανηγυρική
αθώωση
των
κατηγορουµένων, όµως η θεωρία της εξέλιξης παρέµεινε στο
περιθώριο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, παίζοντας
κρυφτούλι µε την κυρίαρχη κατηχητική διδασκαλία της
«∆ηµιουργίας».
Η δεύτερη «δίκη του πιθήκου» δεν διεξήχθη στα δικαστήρια,
αλλά στα ελληνικά βουνά! Ο εµφύλιος πόλεµος ήταν -µεταξύ
άλλων- και µάχη µέχρις εσχάτων του «αθέου υλισµού» από τη
µια και της «ορθόδοξης παράδοσης» από την άλλη. Το
σηµαντικότερο ιδεολογικό µανιφέστο της πλευράς των νικητών
ήταν η «∆ιακήρυξις της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστηµόνων»
που κυκλοφόρησε σε χιλιάδες αντίτυπα το 1946, µε
πρωτοβουλία
των
παραεκκλησιαστικών
οργανώσεων.
Η
∆ιακήρυξη επιδιώκει να αντικρούσει τις προοδευτικές και
αριστερές ιδέες που ηγεµόνευαν στη διανόηση την περίοδο
εκείνη. Πρώτος στόχος των συντακτών της ∆ιακήρυξης ήταν ο
∆αρβίνος και δεύτερος ο Φρόιντ. Από τις προσεκτικές
διατυπώσεις του κειµένου διαφαίνεται το γεγονός ότι πρόκειται
για µειοψηφική άποψη: «Ο ∆αρβινισµός δεν είναι ταµπού
άθικτον, αλλά θεωρία περί της οποίας θα µας επιτρέπεται κάποια
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συζήτησις». Με το επιχείρηµα ότι δεν έχει ανακαλυφθεί
«πιθηκάνθρωπος» η διακήρυξη καταλήγει στη σχετικοποίηση της
θεωρίας της εξέλιξης: «Ναι µεν η θεωρία του ∆αρβίνου είναι µια
επιστηµονική θεωρία, η οποία είχε και έχει τους υποστηρικτάς
της, αλλά µόνον εδώ εις την Ελλάδα, ή και αλλαχού, µόνον εις
κύκλους που εµφορούνται από σκόπιµον προχειρολογίαν,
θεωρείται ο δαρβινισµός ως η τελευταία λέξις της επιστήµης».
Η τρίτη «δίκη του πιθήκου» είναι πολύ πρόσφατη και την
περιγράφουµε στην επόµενη σελίδα. Ξεκίνησε το 1984 µε την
εξέγερση των ορθόδοξων φονταµενταλιστών εναντίον του
σχολικού βιβλίου του Σταυριανού και ολοκληρώθηκε στην αρχή
της δεκαετίας του ΄90 µε την τελική απόσυρση του
«βλάσφηµου» εγχειριδίου. Η υπόθεση αυτή σηµάδεψε την
αδυναµία της πολιτείας να επιβάλει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
που επιλέγουν οι επιστηµονικοί της σύµβουλοι και επιβεβαίωσε
το βέτο της Ιεραρχίας σε όλο το εύρος του διδακτικού
προγράµµατος, και όχι µόνο στο µάθηµα των θρησκευτικών.
Μετά από αυτή την τριπλή ήττα της θεωρίας της εξέλιξης δεν
µπορεί κανείς να είναι πολύ αισιόδοξος για την απρόσκοπτη
εισαγωγή της στην ελληνική εκπαίδευση. Στην ίδια απόφαση της
∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της 28ης Ιουνίου που παραθέσαµε
στην αρχή του κειµένου, αναγγέλλεται και η διενέργεια
"∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου" τον Οκτώβριο µε θέµα "Η
έκφραση της Ορθοδόξου Πίστεως στην πρόκληση των θετικών
επιστηµών και τεχνολογιών αιχµής στο κατώφλι του 21ου
αιώνα". Το θέµα της 5ης ενότητας του Συνεδρίου είναι η
"Γενετική Μηχανική και η Βιοτεχνολογία". Να δούµε αν θα
τολµήσουν οι "διασηµότεροι Έλληνες επιστήµονες του κόσµου"
τους οποίους έχει καλέσει -σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση- η
Ιερά Σύνοδος, να πουν το αυτονόητο: ότι δηλαδή η σηµερινή
ανακάλυψη επιβεβαιώνει για µια ακόµα φορά την ορθότητα της
θεωρίας που οι φανατικοί όλων των δογµάτων εξακολουθούν να
αποτάσσονται µετά βδελυγµίας
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 30/7/2000)
www.iospress.gr
ΜΕΡΟΣ
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∆ΑΡΒΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

1.

2.

Πίστευε και ψιλοερεύνα
Χαρακτηριστική περίπτωση για την πρόσφατη πολιτική της
Εκκλησίας να αποκτήσει ερείσµατα στον επιστηµονικό κόσµο
είναι η ίδρυση του Συνδέσµου Επιστηµόνων Πειραιώς (ΣΕΠ). Το
σωµατείο αυτό -του οποίου το όνοµα δεν υποδηλώνει την
εκκλησιαστική του διάσταση- συγκροτήθηκε το Νοέµβριο του
1993 υπό την αιγίδα του µητροπολίτη Πειραιά Καλλίνικου. Η
ιδρυτική του συνέλευση πραγµατοποιήθηκε σε αίθουσα του
µητροπολιτικού ναού και τον στελέχωσαν συνεργάτες του
µητροπολίτη. Μεταξύ των πρώτων που ανέλαβαν καθήκοντα
ξεχωρίζουµε τον τότε πρωτοσύγκελο της µητρόπολης και
σηµερινό µητροπολίτη ∆ηµητριάδος κ. Ιγνάτιο και τον υπεύθυνο
της "επιτροπής κοινωνικών προβληµάτων" κ. Κ. Πετρίδη,
διευθυντή του γηροκοµείου Πειραιά, του οποίου το όνοµα
συνδέθηκε µε τις πρόσφατες διώξεις στο ίδρυµα.
Ολη η δραστηριότητα του Συνδέσµου ακροβατεί ανάµεσα σε
επιστηµονικές διαλέξεις, σε πολιτικές δραστηριότητες και
συµµετοχή σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Ο εµφανής σκοπός
είναι να επενδυθούν µε "επιστηµονικό" µανδύα οι ιδεολογικές
τοποθετήσεις της εκκλησίας σε µια σειρά σύγχρονα πολιτικά και
θεωρητικά ζητήµατα. Μέθοδος που ακολουθείται είναι η όσµωση
επιστηµονικών ανακοινώσεων µε καθαρά λειτουργικές τελετές.
Τον ∆εκέµβριο του 1994 ο Σύνδεσµος έγινε µέλος της
Οµοσπονδίας Ορθοδόξων Οικογενειακών Οργανώσεων
Βαλκανίων και Κύπρου, ώστε να µην υπάρχει πλέον αµφιβολία
για τον πραγµατικό του χαρακτήρα. Και πιο πρόσφατα
(Φεβρουάριο 1997) πραγµατοποίησε εκδροµή στο Βόλο για να
πραγµατοποιήσει "Συνάντηση γνωριµίας και επικοινωνίας µε τα
µέλη της Ενώσεως Χριστιανών Επιστηµόνων Ν. Μαγνησίας".
Προφανώς οι δυο πνευµατικοί αδελφοί (Καλλίνικος,
Χριστόδουλος) έφεραν σε επαφή τα "επιστηµονικά" παιδιά τους.
Η επίσκεψη ανταποδόθηκε από τους Βολιώτες στους Πειραιώτες
τον Νοέµβριο της ίδιας χρονιάς.
Ενδεικτική για τη δραστηριότητα του Συνδέσµου είναι η
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"εκδήλωση τιµής και αγάπης για τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ.
Καλλίνικο, µε την ευκαιρία της εισόδου του στο 20ό έτος
ποιµαντορίας στον Πειραιά", τον Φεβρουάριο του 1997. Από τις
υπόλοιπες εκδηλώσεις του σωµατείου ξεχωρίζουµε την ηµερίδα
"Η ορθόδοξη οικογένεια ενώπιον της εθνικής µας και κοινωνικής
κρίσεως", και την επίκαιρη συζήτηση µε θέµα "Το ανθρώπινο
πρόσωπο στην εποχή της πληροφορικής" που διοργανώθηκε στο
ιδιόκτητο Συνεδριακό Κέντρο της Χρυσοπηγής, µε εισηγητές
έναν ιεροµόναχο-ιατρό και έναν µοναχό-ηλεκτρολόγο µηχανικό.
Η στρατευµένη ιδεολογική τοποθέτηση του σωµατείου
µαρτυρείται από την ταύτισή του µε το περιβόητο "∆ίκτυο 21".
Τον Ιούνιο του 1997 φιλοξενήθηκε από τον ΣΕΠ στην Αγία
Τριάδα η εκδήλωση "Η πορεία των εθνικών µας θεµάτων και η
πρωτοβουλία του ∆ικτύου 21" µε εισηγητές τους Καργάκο,
Στοφορόπουλο και Λαζαρίδη, ενώ τον ∆εκέµβριο του ίδιου
χρόνου ανακοινώνεται η "συµµετοχή του ∆Σ και µεγάλης
αντιπροσωπείας του ΣΕΠ στην εκδήλωση-δηµόσια συζήτηση του
∆ικτύου 21, κινήσεως πατριωτικής αφυπνίσεως".
Φυσικά είναι δικαίωµα των µητροπολιτών να ιδρύουν τα δικά
τους σωµατεία. Αναρωτιέται όµως κανείς, πόσο "επιστηµονική"
µπορεί να είναι η δραστηριότητα αυτών των σωµατείων, εφόσον
ως ύστατο κριτήριο της γνώσης θέτουν "την πίστη στις γραφές".
Γνωρίζουµε ότι στο Μεσαίωνα της ∆ύσης, αλλά και στο Βυζάντιο
της Ανατολής, οι θρησκευτικές οµάδες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο
στην καλλιέργεια ορισµένων επιστηµών. Μέχρι πρόσφατα στα
ελληνικά σχολεία διδάσκονταν τα παιδιά τη Γεωµετρία των
Ιησουϊτών µοναχών. Οµως η δηµιουργία των Πανεπιστηµίων
σήµανε ακριβώς την αποσύνδεση της επιστήµης από την πίστη
και την απελευθέρωση των επιστηµόνων από τον "ιερό" έλεγχο.
Η αυτονοµία των Πανεπιστηµίων, ακόµα και το πανεπιστηµιακό
άσυλο εξυπηρετούν αυτή την πρωταρχική ανάγκη της
πραγµατικά επιστηµονικής έρευνας. Η υπόθεση του Γαλιλαίου
σηµατοδότησε το τέλος της µιας εποχής και την αρχή της άλλης.
Η συγκρότηση "επιστηµονικών πυρήνων" από την εκκλησία
δυστυχώς φαίνεται να µας επιστρέφει αρκετούς αιώνες πίσω.

Το προπατορικό αµάρτηµα του Απ. Κακλαµάνη
Στην κατά κράτος ήττα των "πιθηκοφίλων" οδηγήθηκε πριν από
χρόνια η τελευταία -προς το παρόν- πράξη της ελληνικής "δίκης
των πιθήκων". Στα 1984, η ιδέα του υπουργείου Παιδείας να
περιλάβει στην ύλη της Α΄ Λυκείου το βιβλίο "Ιστορία του
ανθρώπινου γένους" του ιστορικού Λευτέρη Σταυριανού
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από ένα ευρύ -όσο και
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ετερόκλητο- φάσµα εχθρών της δαρβινικής θεωρίας. Είναι
αλήθεια πως οι αντιδράσεις αυτές δεν οφείλονταν αποκλειστικά
στις σύντοµες αναφορές του συγγραφέα στη θεωρία της
εξέλιξης, αλλά και σε άλλες θέσεις του που υποτίθεται ότι έθιγαν
τα ιερά και τα όσια της ελληνορθόδοξης παράδοσης - από το
ρόλο του Βυζαντίου έως την ισότητα των φύλων. Το σύνθηµα
για την επίθεση δόθηκε µε άρθρο του Κώστα Γεωργουσόπουλου
στο οποίο το πρόβληµα εντοπιζόταν στην υποβάθµιση της
ιστορίας του ελληνισµού ("Τα Νέα" 17/9/84), πολύ σύντοµα
όµως τη συζήτηση θα µονοπωλούσε το ζήτηµα της καταγωγής
του ανθρώπου. Ακολούθησε οργισµένη επερώτηση βουλευτών
της Ν∆ (29/11/84), µπαράζ απερίγραπτων δηµοσιευµάτων στον
δεξιό τύπο, σκληρά υποµνήµατα της Ιεράς Συνόδου, "γραφικές"
διαµαρτυρίες παραεκκλησιαστικών οργανώσεων και διαδηλώσεις
πολυτέκνων µε αίτηµα να ριχθεί το βιβλίο στην πυρά. Ελάχιστες
στάθηκαν τότε οι φωνές που αντιπαρατέθηκαν στο µέτωπο του
σκοταδισµού (ανάµεσά τους σηµειώνουµε το κείµενο του
∆ηµοσθένη Κούρτοβικ στο περιοδικό "Σχολιαστής", τ. 24,
Μάρτιος 1985), ενώ χλιαρές και απολογητικές υπήρξαν και οι
αντιδράσεις των κοµµάτων της Αριστεράς.
Ολα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Χρόνια προτού ενσκήψει ο
κίνδυνος της µη αναγραφής του θρησκεύµατος, η επιβίωση της
ελληνορθόδοξης ταυτότητας κρεµόταν από την εξουδετέρωση
των οπαδών της θεωρίας της εξέλιξης. Στο κλίµα αυτό, όπως
προκύπτει από την αλληλογραφία µεταξύ Ιεράς Συνόδου και του
τότε υπουργού Παιδείας Απόστολου Κακλαµάνη, το υπουργείο
Παιδείας δεν αποδείχθηκε ικανό να υπερασπίσει τις επιλογές
του: "Ως προς τη δαρβίνειο θεωρία για την καταγωγή του
ανθρώπου", έγραφε ο Α. Κακλαµάνης στον Σεραφείµ στις
20/12/1984, "σηµειώνουµε ότι στο βιβλίο της Α΄ Λυκείου γίνεται
απλή αναφορά, όπως έχει γίνει και παλιότερα (επί Ν∆) στα
σχολικά εγχειρίδια της ανθρωπολογίας του Γυµνασίου και της
βιολογίας του Λυκείου χωρίς η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος να
διαµαρτυρηθεί, ούτε άλλη πλευρά". Και συνέχιζε: "Εξάλλου ο
συγγραφέας κάνει διάκριση µεταξύ ανθρώπου και 'ανθρωπιδών',
αλλά αν υπάρχει στο σηµείο αυτό κάποια ασάφεια, όπως
γράψαµε ήδη και στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, σε
προσεχή έκδοση µπορεί να διευκρινισθεί".
Παρά τη µειλίχια στάση του υπουργού, και παρά τις
διαβεβαιώσεις του ότι στόχος του υπουργείου ήταν να
"διδάσκονται και να βιώνουν οι νέοι µας την ορθόδοξη πίστη και
ζωή", η Ιερά Σύνοδος επανήλθε δριµύτερη µε το υπ' αρ.
648/19/2/1985 υπόµνηµά της, ζητώντας ρητά "να καθαρθεί" ή
"να αποσυρθεί" το βιβλίο, το οποίο σηµειωτέον είχε ήδη υποστεί
κάποια πρώτα "στρογγυλέµατα". Αυτή τη φορά, η απάντηση που

62

ετοιµάστηκε για τον κ. Κακλαµάνη εντόπιζε το πρόβληµα στην
κακόπιστη κριτική που δέχτηκε το βιβλίο και αποτολµούσε µια
πιο ευθεία αντιπαράθεση µε την Ιεραρχία. Θύµιζε ακόµη ότι
θέσεις παρόµοιες µε του Σταυριανού είχαν υποστηριχθεί και σε
σχολικό βιβλίο βιολογίας του 1970, γραµµένο από στέλεχος του
"Σωτήρα". "Γιατί τότε δεν διαµαρτυρήθηκε κανένας;",
ακολουθούσε η ρητορική ερώτηση. "Αλλά τότε στόλιζε το βιβλίο
εκείνο το όρνιο της 21ης Απριλίου. Τότε όλα ήταν χριστιανικά,
τώρα όλα έγιναν αντίχριστα".
Η θαρραλέα υπουργική απάντηση δηµοσιεύεται µαζί µε όλη τη
σχετική αλληλογραφία στο βιβλίο του εκπαιδευτικού Αθανάσιου
Νίκα, συντονιστή τότε της Επιτροπής Μελέτης Εκκλησιαστικών
Θεµάτων ("Εκκλησία και Παιδεία", 1991). Από το ίδιο βιβλίο
πληροφορούµαστε µια ακόµη πιο ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια: µε
εντολή Κακλαµάνη, η επιστολή δεν στάλθηκε ποτέ στους άγιους
αποδέκτες της.

ΣΤΑ ΟΡΙΑ
∆ΑΡΒΙΝΟΣ. Ο καηµένος ο εισηγητής της θεωρίας της εξέλιξης

που έχει συγκεντρώσει τα πυρά του χριστιανικού
φονταµενταλισµού επί δύο αιώνες, δήλωνε θρήσκος µέχρι το
1859 που εκδόθηκε το περίφηµο "Η καταγωγή των ειδών". Οταν
µάλιστα πέθανε, το 1882, η ταφή του έγινε µε εθνικές τιµές στο
Ουέστµίνστερ. Οµως, όπως αποδεικνύουν οι σηµειώσεις και το
ηµερολόγιό του, ποτέ δεν διανοήθηκε να προδώσει την επιστήµη
για λόγους θρησκευτικούς. Ηδη το 1838 έγραφε: "Υπάρχει
βέβαια ένα χάσµα µεταξύ ανθρώπου και ζώων, αλλά ποτέ δεν θα
παραδεχτώ ότι ο άνθρωπος έχει διαφορετική καταγωγή από
εκείνα."

ΠΑΠΑΣ. Η καθολική εκκλησία, µετά από πολλές περιπέτειες

αποφάσισε πολύ πρόσφατα να αφήσει τον ∆αρβίνο στην ησυχία
του. Ο πάπας Ιωάννης-Παύλος Β' παραδέχτηκε τον Οκτώβριο
του 1996 ότι "οι νεότερες διαπιστώσεις οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι η θεωρία της εξέλιξης είναι κάτι περισσότερο
από απλή υπόθεση". Φρόντισε βέβαια στην ίδια εγκύκλιο να
αντιταχθεί στην "υλιστική ανάγνωση της θεωρίας". Το πρώτο
βήµα είχε συντελεστεί το 1950, όταν ο πάπας Πίος ΙΒ' στην
εγκύκλιό του Humani Generis είχε χαρακτηρίσει τη θεωρία της
εξέλιξης ως "µια σοβαρή υπόθεση εργασίας".

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ. Στην προπαγανδιστική µπροσούρα του "Ο
άνθρωπος από τον πίθηκο;" ο µητροπολίτης Καλλίνικος
επικαλείται τη γνώµη του Αµερικανού Duane Gish και τον

63

εµφανίζει ως διδάκτορα βιοχηµείας. Λησµονεί όµως να
προσθέσει ότι ο Gish είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος του
"Ινστιτούτου Ερευνας της ∆ηµιουργίας", δηλαδή επικεφαλής της
οργάνωσης των "δηµιουργιστών" στις ΗΠΑ και χρηµατοδότης
όλων όσοι υποστηρίζουν ότι η Βίβλος µπορεί να διαβαστεί και ως
επιστηµονικό πόνηµα φυσικής ιστορίας.

ΝΩΕ. Ο πονοκέφαλος των "δηµιουργιστών" είναι, µεταξύ
άλλων, να δώσουν και µια πιστευτή διάσταση στην ιστορία της
Κιβωτού. Εφόσον αντιλαµβάνονται τον Κατακλυσµό ως ιστορικό
γεγονός, σπάνε το κεφάλι τους να εξηγήσουν πώς βρέθηκε
χώρος στο ίδιο πλεούµενο για όλα τα ζωντανά της γης. Οι
Γερµανοί "δηµιουργιστές" υποχρεώθηκαν να συµβιβαστούν µε
"ολίγη εξέλιξη". Υποστηρίζουν ότι υπάρχει "µικροεξέλιξη",
δηλαδή ότι τα είδη εξελίσσονται σε πολύπλοκες παραλλαγές από
πολύ λίγα "βασικά" και αµετάβλητα.

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ. Χαρακτηριστική για τον διπλό λόγο της

Ιεραρχίας απέναντι στα µείζονα επιστηµονικά ζητήµατα είναι η
εγκύκλιος που απηύθυνε ο τότε µητροπολίτης Φλωρίνης
Καντιώτης το 1985, µε αφορµή τη διαµάχη για το βιβλίο του
Σταυριανού και τη θεωρία του ∆αρβίνου. Από τη µια µεριά, ο
φονταµενταλιστής µητροπολίτης νουθετεί τους επιστήµονες,
κάνοντας χρήση "ορθολογικών" επιχειρηµάτων της διεθνούς των
δηµιουργιστών: "Επειδή πιπιλίζετε την καραµέλα της λεγοµένης
εξελίξεως και πιστεύετε αυτής σαν αναντίρρητη επιστηµονική
αλήθεια, θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε: Γνωρίζετε τι πάνω στο
θέµα αυτό απεφάνθησαν διαπρεπείς επιστήµονες, βιολόγοι,
γενετισταί, εµβρυολόγοι, γεωλόγοι, παλαιοντολόγοι στο
Συνέδριο του Σικάγου το 1980 και στο Συνέδριο του Λίβερπουλ
το 1982; Αν δεν γνωρίζετε, σας πληροφορούµε, ότι οι
επιστήµονες αυτοί απεφάνθησαν, ότι διά της επιστηµονικής οδού
δεν έχει εξακριβωθεί ακόµη ο τρόπος της προελεύσεως του
ανθρώπου. Η θεωρία της εξελίξεως καταδικάζεται, και τα
διάφορα γενεαλογικά δένδρα, αποκυήµατα της φαντασίας
ορισµένων που τα υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα, πρέπει να
φύγουν από τα διδακτικά βιβλία". Ο Καντιώτης προτείνει,
µάλιστα, και σχετική χριστιανική βιβλιογραφία. Από την άλλη
µεριά, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται µε άλλο τρόπο στους
πιστούς: "Αγαπητοί µας χριστιανοί, άνδρες, γυναίκες, µαθηταί,
µαθήτριες! Μη δίνετε σηµασία στους κρωγµούς των αθέων και
των απίστων. Να είσθε βέβαιοι ότι τα υλιστικά των κηρύγµατα,
όσο κι αν εντυπωσιάζουν εκ πρώτης όψεως, θα σβήσουν σαν
πυροτεχνήµατα..." (εγκύκλιος 403/13-3-1985).
∆ΙΑΒΑΣΤΕ
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Καρόλου Ντάρβιν "Η καταγωγή των ειδών" (µετάφραση Α. Πάγκαλος,
εκδ. Γκοβόστη, χ.χ.). Το κλασικό έργο στην ολοκληρωµένη του µορφή είναι η
καλύτερη απάντηση στους χριστιανούς φονταµενταλιστές που επιχειρούν να
αποβάλουν τη θεωρία της εξέλιξης από την εκπαίδευση.
Marcell Prenant "∆αρβίνος και ∆αρβινισµός" (µετάφραση και σηµειώσεις
Γιάννη Βιστάκη, εκδόσεις Μορφή, Αθήνα 1956). Η πρόσληψη της εξελικτικής
θεωρίας και οι αντιθέσεις που δηµιούργησε η καινοτόµα σκέψη του ∆αρβίνου
σε µια µελέτη γραµµένη από έναν µαρξιστή καθηγητή της Σορβόνης.
Dominique Lecourt "L' Amerique entre la Bible et Darwin" (Presses
Universitaires de France, Παρίσι 1992). Η αντεπίθεση του χριστιανικού
φονταµενταλισµού στις ΗΠΑ, µε επίκεντρο τον αγώνα των "δηµιουργιστών"
να εκτοπίσουν από την εκπαίδευση τη "βλάσφηµη" θεωρία του ∆αρβίνου.
Ιστορικό διάγραµµα της συγκρότησης του µετώπου των δηµιουργιστών και
επιστηµολογική ανάλυση των θέσεών τους.
Volker Stollorz "Mit der Bibel gegen Darwin" (εφηµερίδα Die Zeit,
29/1/1993). Αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκρότηση πυρήνων χριστιανικού
φονταµενταλισµού στη Γερµανία, µε κεντρικό αίτηµα την κατάργηση της
διδασκαλίας της εξελικτικής θεωρίας και την αντικατάστασή της από τη
διδασκαλία της "δηµιουργίας".
Καλλίνικου Καρούσου (µητροπολίτου Πειραιώς) "Ο άνθρωπος από
τον πίθηκο;" (εκδόσεις Χρυσοπηγή, Αθήνα 1987). Μαχητική µπροσούρα, µε
αφορµή τη διαµάχη πολιτείας εκκλησίας για τη διδασκαλία του βιβλίου του
Σταυριανού "Ιστορία του ανθρώπινου γένους".
Ιωάννη Κωστώφ (φυσικού) "Συµβολή στην τελετή λήξεως της
θεωρίας της εξέλιξης" (εκδόσεις Αποστολικής ∆ιακονίας, β' έκδοση 1996).
Με προµετωπίδα το σύνθηµα των Αµερικανών "δηµιουργιστών" "Evolution is
no solution", ο συγγραφέας αναλύει τις αντιθέσεις µεταξύ ορισµένων
υποστηρικτών της εξελικτικής θεωρίας, για να κλονίσει την επιστηµονική της
ορθότητα.
∆ηµοσθένη Κούρτοβικ "Η εξέλιξη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας"
(εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1986). Ο ρόλος της σεξουαλικότητας κατά τη
διάρκεια της "ανθρωποποίησης", της εξέλιξης δηλαδή του ανθρώπου από
κατώτερα είδη των πρωτευόντων. Μια από τις σπάνιες πρωτότυπες
επιστηµονικές συνεισφορές συµπατριωτών µας στη σύγχρονη εξελικτική
θεωρία.

∆ΕΙΤΕ
Κληρονοµήστε τον άνεµο (Inherit the wind) του Στάνλεϊ Κράµερ (1960).
∆ικαστικό δράµα µε θέµα τη "δίκη των πιθήκων" του 1925, βασισµένο στο
οµώνυµο θεατρικό έργο των Τζερόµ Λόρενς & Ρόµπερτ Λι.
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