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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 7ησ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΙνΟΝΤΟΠΟΤΛΟ

Ό νέος ακαδημαϊκός κ. Στέφανος Ήμελλος είναι ομότιμος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπρεπής μελετητής της επιστήμης της ελλη-
νικής Λαογραφίας.

Γεννήθηκε στή Νάξο και εκανε εκεί τις εγκύκλιες σπουδές του, πάντοτε
αριστούχος. Κατά τή φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε ώς καθη-
γητή της Λαογραφίας τον αείμνηστο άκαδημαϊκο Γεώργιο Μέγα. Μετά τήν
άποφοίτησή του άπό το Πανεπιστήμιο και τήν έκπλήρο^ση τών στρατιω-
τικών του υποχρεώσεων, έδίδαξε επί ενα ετος στο Λεόντειο Λύκειο Αθηνών
και κατόπιν υπηρέτησε στο Κέντρο της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας άπο το 1959 εως το 1968. Το 1968 πήγε στή Γερμανία, δπου παρακο-
λούθησε κοντά σέ διαπρεπείς καθηγητές μαθήματα αρχαίας θρησκείας και
γερμανικής Λαογραφίας,,στά Πανεπιστήμια της Κολωνίας και τής Βόννης.

Ξαναγύρισε στήν Ελλάδα στή θέση του στο Κέντρο Λαογραφίας, του
οποίου εγινε Διευθυντής τό 1972. Τό 1981 εξελέγη τακτικός καθηγητής τής
Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δπου έδίδαξε μέχρι τό 2000 και
έμόρφωσε επιστημονικώς πλήθος μαθητών του, οί όποιοι συνεχίζουν τήν
καλλιέργεια τής έλληνικής Λαογραφίας.

Ό κ. "Ημελλος έξ άρχής, άπο τή θέση του στό Κέντρο Λαογραφίας τής
Ακαδημίας, υπήρξε ενας έρευνητής του οποίου ή έργασία χαρακτηρίζεται
άπο πρωτοτυπία. Μέ δική του επιτόπιο ερευνά συνέλεξε τήν ΰλη τών με-
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λετών του ή διευκρίνισε σημεία επιστημονικώς άβέβαια ή άσαφή παλαιοτέ-
ρων ερευνών. Τοΰτο γίνεται φανερό άπό τις ανακοινώσεις του σέ πολλά δι-
εθνή συνέδρια με θέματα ποικίλα και σημαντικά.

Τό κύριο εργο του κ. "Ημελλου, πλην του διδακτικού, είναι οί πολυ-
άριθμες μελέτες του και τά αύτοτελή έ'ργα πού έ'χει δημοσιεύσει και μέ τά
όποια γίνεται εμφανές τό εύρος τών επιστημονικών ένδιαφερόντων του. Δη-
μώδεις παραδόσεις και έ'θιμα, λαογραφικές πληροφορίες σέ κείμενα περιη-
γητών, παροιμίες, δημοτικά τραγούδια, ιστορικά γεγονότα πού διασώζονται
άπό τή λαϊκή παράδοση είναι μερικά άπό τά θέματα τά όποια ό νέος άκαδη-
μα'ίκός έ'χει πραγματευθεϊ μέ επιτυχία. Ή εί'σοδός του στήν Ακαδημία εξα-
λείφει μια μακρά αισθητή έ'λλειψη σέ εναν τομέα πού άφορα τον βίο τών νε-
ωτέρων Ελλήνων και τή λαϊκή μας παράδοση.

Συγχαίρω τον κ. "Ημελλο και τον καλο^ορίζω στήν Ακαδημία Αθηνών.

παρουσιαση απο τον γενικο γραμματεα
κ. βασιλειο χ. πετρακο

Τό πρώτο μου μάθημα κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τό
άκουσα πριν άπό πολλές δεκαετίες στο λεγόμενο άμφιθέατρο τής Φιλοσοφι-
κής Σχολής, τής οδού Σόλωνος. Ήταν τό εναρκτήριο τών παραδόσεων του
καθηγητού Αντωνίου Χατζή στούς πρωτοετείς και είχε πάντα ώς θέμα τήν
ετυμολογική έξέταση τών ονομάτων τών άριστούχων κατά τις εισαγωγικές
έξετάσεις. Πρώτο έξέτασε ό Χατζής τό δνομα του νέου άκαδημαϊκοΰ Στε-
φάνου "Ημελλου. Έτσι έ'μαθα ποιος ήταν ό άρχηγός του έ'τους και τί σήμαι-
νε τό ονομά του. Τά δύο πρώτα χρόνια συμβαδίζαμε μέ τον Στέφανο "Ημελ-
λο. Κατόπιν χωρίσαμε" έκεΐνος πήγε στο φιλολογικό τμήμα και εγώ στο
άρχαιολογικό. Ξαναβρισκόμαστε τώρα στις εδρες τής Ακαδημίας, πολύ με-
γαλύτεροι, 'ίσως λίγο σοφώτεροι, και οπωσδήποτε λιγώτερο βέβαιοι γιά τά
πράγματα άπ' δσο στά χρόνια τής νεότητος.

Καθηγητής και τών δυό μας στή Λαογραφία ήταν ό άείμνηστος άκα-
δημαϊκός Γεώργιος Μέγας, μαθητής και διάδοχος του Νικολάου Πολίτη.
Εξαίρετος ώς διδάσκαλος, ένέπνεε στούς φοιτητές τό ενδιαφέρον γιά τή Λα-
ογραφία και άριστος μαθητής του υπήρξε ό Στέφανος "Ημελλος. Άλλά, αν ό
δρόμος ό δικός μου χωρίστηκε άπό του νέου άκαδημαϊκοΰ, αύτό είναι φαι-
νομενικό γιατί ή έπιστήμη πού άσκεΐ ό καθένας μας, ενώ είναι διάφορη,
είναι και ίδια, ή άρχαιολογία. 'Εγώ θεραπεύω τήν άρχαιολογία τών παλαιών
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Ελλήνων, εκείνος την άρχαιολογία των νεώτερων Ελλήνων. Κα! αύτούς
τους δύο κλάδους τους υπηρέτησε πρώτος πρώτος Ινας Έλληνας αρχαιο-
λόγος, θρυλικός πλέον, άγωνιστής στην πολιορκία της Ακρόπολης κατά τό
πρώτο εξάμηνο του 1822, ό Κυριάκος Πιττάκης, με τήν πρωτοπόρα μελέτη
του Ύλη ϊνα χρησιμενση προς άπόδειξιν δτι οι νυν "Ελληνες είσϊν απόγονοι
των άρχαίων Ελλήνων. Στα χρόνια εκείνα της πρώτης βασιλείας, έξ αιτίας
της θεωρίας του Φαλμεράυερ, και άλλοι προσπάθησαν να συγκρίνουν τους
αρχαίους μέ τους νεώτερους Έλληνες και νά άποδείξουν τή συνέχεια της
ύπαρξής μας, ό Βυβιλάκης το 1840, ό Λευκίας τρία χρόνια άργότερα και κα-
τόπιν ό Πιττάκης τό 1852. Οί άτακτες και άμέθοδες προσπάθειες τών πρώ-
των εκείνων λογίο,ιν συντονίστηκαν άπο τον γενάρχη της Ελληνικής Λαο-
γραφίας, τόν Νικόλαο Πολίτη, τον Γεώργιο Μέγα, τον Στίλπωνα Κυριακί-
δη και τους άλλους Έλληνες έπιφανεΐς λαογράφους. Θά θυμίσω μόνο πώς
ή Λαογραφία είχε γοητεύσει εναν διαπρεπή άρχαιολόγο, μέλος της Ακαδη-
μίας μας' είχα τήν τύχη νά προλάβω και νά γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Ρω-
μαίο, ό όποιος είχε γράψει ωραίες μελέτες, μάλιστα μία, θεωρητικού περι-
εχομένου, έπιγράφεται Λαογραφία και Αρχαιολογία. Βέβαια σ' αύτή τήν
κλίση του τόν επηρέασε ό δάσκαλος του Νικόλαος Πολίτης και τό οτι'γενέ-
τειρά του ήταν τό χωριό του Βούρβουρα, στήν Αρκαδία, στον Πάρνωνα, στο
όποιο αφιέρωσε ωραία λαογραφικά κείμενα.

Ό Στέφανος "Ημελλος υπηρέτησε στήν άρχή ώς καθηγητής στή Μέση
Εκπαίδευση, κατόπιν ώς συντάκτης στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημί-
ας, μετά ώς Διευθυντής του και τέλος ώς καθηγητής της Λαογραφίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τή θητεία του στο Λαογραφικό Αρχείο και κατά τις άποστο-
λές του στά χωριά της Ελλάδος γιά συλλογή λαογραφικής υλης διαμόρφω-
σε τήν επιστημονική του μέθοδο, μακρυά άπο τό γραφείο, κοντά στά πρό-
σωπα πού τά ήθη, τά έθιμα, τά τραγούδια, τα μοιρολόγια άποτελοΰσαν άκό-
μη μέρος της πραγματικής τους κοινωνικής ζωής. Έδώ άλλη μία ομοιότητα
μέ τήν άρχαιολογία. Οί άρχαιολόγοι βρίσκουμε τήν ύλη της έπιστήμης μας
στή γη και στά κείμενα, ό λαογράφος τή βρίσκει στις πράξεις και στους λό-
γους του σημερινού άνθρώπου πού τή συντηρεί ώς κληρονομιά πού του άφι-
σαν οί πρόγονοι του. Και γιά τούς δύο χρειάζεται πρωτογενής, προσωπική
έ'ρευνα. Δεν άρκοΰν τά βιβλία.

Ή Λαογραφία, δηλαδή οί σκοποί της, έχουν υποστεί τις τελευταίες δε-
καετίες πολλές άλλαγές κατεύθυνσης. Όταν προτάθηκε στήν Τάξη ή προκή-
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ρυξη τής έδρας, έγιναν συζητήσεις για το πώς πρέπει νά άσκεΐ τήν έπιστή-
μη τής Λαογραφίας εκείνος πού θα κατελάμβανε τήν έδρα. Τό άποτέλεσμα
τής εκλογής έ'δωσε και τήν άπάντηση, τήν οποία θά άναλύσει σέ λίγο ό νέος
άκαδημαϊκός. Τό ίδιο συμβαίνει και μέ τήν Αρχαιολογία. Άπό πολλούς θεω-
ρείται σήμερα δτι ούτε ή πρωτογενής Αρχαιολογία, δηλαδή ή έ'ρευνα, εύρε-
ση και δημοσίευση νέων πραγμάτων, Ικανοποιεί, ούτε ή ιστορία τής Τέχνης,
πού άπό παλιά ένα μέρος τών άρχαιολόγίον θεωρούσε ώς κύριο σκοπό της
έπιστήμης. Κύριο σήμερα είναι γιά ορισμένους ή Νέα Αρχαιολογία, δηλαδή
Αρχαιολογία χωρίς άρχαιότητες. Τό ίδιο συμβαίνει και μέ μιά μερίδα νέων
λαογράφων. Ασκείται ή έπιστήμη μέσα άπό τά βιβλία χωρίς νά είναι άναγ-
καία ή έπαφή μέ τον λαό ή άκόμη άσκεΐται και μέ τή μελέτη τών κειμένων
τής λογοτεχνίας, πού άποτελοΰν εναν παραμορφωτικό καθρέφτη τής λαϊ-
κής ψυχής, άκόμη κι άν ό λογοτέχνης λέγεται Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Τό κύριο χαρακτηριστικό τού έργου του Στεφάνου "Ημελλου είναι ό
συνδυασμός τής γνώσης του βίου τών νέων Έλλήνο^ν μέ τήν άρχαιογνω-
σία. Τούτο φαίνεται άπό τήν πρώτη του μεγάλη μελέτη, τή διδακτορική
του διατριβή μέ τίτλο Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, μέ τήν όποία
έρευνάται άπό πλευράς λαϊκής παραδόσεως τό ζήτημα τής πειρατείας στο
Αιγαίο κατά τήν περίοδο 1453-1821. Πολλά είναι τά ούσιώδη πού προκύ-
πτουν άπό τή μελέτη αύτή, όπως ότι πολλές παραδόσεις περί πειρατών βα-
σίζονται σέ άρχαίους ελληνικούς μύθους, άλλες ε'χουν ώς πηγή τήν άγιολο-
γική μας παράδοση, δηλαδή συναξάρια και βίους άγίων, ότι τά πειρατικά
τραγούδια έχουν ώς αιτία δημιουργίας τους ιστορικά γεγονότα και πρόσω-
πα, τά όποια ό Στέφανος "Ημελλος ταυτίζει και χρονολογεί.

Άλλο συνθετικό έ'ργο του νέου άκαδημαϊκοΰ μας πηγαίνει άκόμη βαθύ-
τερα στήν άρχαιότητα. Είναι ή διατριβή του έπί ύφηγεσία μέ τίτλο Τό περί
ζώων Ιδιότητος έργον τον Αιλιανού ώς πηγή ειδήσεων περί μαγικών και
δεισά5αιμόνων δοξασιών και συνηθειών. Βλέπουμε καθαρά ότι ό λαογράφος
πρέπει νά είναι άρχαιογνώστης, φιλόλογος και ιστορικός. 'Εδώ έξετάζει τό
έργο ένός ρωμαίου σοφιστή πού εξελληνίστηκε, γιά τήν άκρίβεια εγινε άττι-
κιστής, και έγραψε μεταξύ άλλων σπουδαίο βιβλίο γιά τά ζώα. Πλήθος είναι
οί πληροφορίες πού μας παρέχει, τις όποιες ό νέος άκαδημαι'κός τις συγκρί-
νει μέ εκείνα πού άναφέρουν άλλοι άρχαΐοι συγγράφεις και μέ οσα μνημονεύ-
ονται στήν ελληνική λαϊκή παράδοση άλλά και στήν παράδοση άλλο^ν λαών
τής Εύρώπης. 'Εκείνο τό όποιο ό Κυριάκος Πιττάκης προσπάθησε νά μας
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δώσει τόσο άτελώς άποκτά επιστημονική υπόσταση και γίνεται αμφίδρο-
μο μέσον έρμηνείας τών άρχαίων μέ τους νέους και τών νέων Ελλήνων μέ
τους άρχαίους. Μας δείχνει άκόμη και τήν εξοικείωση του Στεφάνου "Ημελ-
λου μέ τήν άρχαία γραμματεία, μάλιστα σέ τομέα πολύπλοκο και εξαιρετικά
σύνθετο. Ή συγκριτική έξέταση τών πληροφοριών τοΰ Αιλιανού μέ στοιχεία
πού ό ίδιος ό Στέφανος "Ημελλος είχε συγκεντρώσει κατά τις λαογραφικές
άποστολές του δείχνει πώς ή γνώση τοΰ σήμερα βοηθεΐ στή γνώση και κυ-
ρίως τήν κατανόηση τών άρχαίων. Και θά προσθέσω εκείνο πού άπό τήν
έποχή του Ρήγα άποτέλεσε τή συνεχή προσπάθεια πλήθους παλαιών λογί-
ων αποτελεί μιά επιβεβαίωση τής άδιάσπαστης συνέχειας τοΰ άρχαίου βί-
ου, μεταβαλλόμενου άλλά πάντοτε ίδιου.

Ή μέθοδος τής έπιστήμης του άπασχόλησε τον Στέφανο "Ημελλο πολύ,
μαζί μέ τήν ιστορία της" δύο θέματα άλληλένδετα. Μέ τά Ιστορικά και με-
θοδολογικά της ελληνικής Λαογραφίας εξετάζει τή γέννηση και τήν άνάπτυ-
ξη τής έπιστήμης άπό τούς άρχαίους και τούς Βυζαντινούς, όπως τον Ηρό-
δοτο, τον Αριστοτέλη, τούς Αλεξανδρινούς, τον Άρέθα, τον Εύστάθιο Θεσσα-
λονίκης, τούς πατέρες τής Εκκλησίας, τούς περιηγητές, αύτή τήν άστείρευτη
πηγή πληροφοριών, και καταλήγει στον 19ο αιώνα, κατά τον όποιο ή θεωρία
τοΰ Φαλμεράυερ, γνωστή σέ όλους μας, έδωσε ώθηση σέ έρευνες και μελέτες
πού είχαν ώς κύριο σταθμό τό μέγα έργο τοΰ Νικολάου Πολίτη.

Ή καταγωγή τοΰ Στεφάνου "Ημελλου άπό ένα νησί τών Κυκλάδων,
τή Νάξο, έπηρέασε και τις μελέτες του. Θά ήταν διαφορετικός λαογράφος
αν είχε γεννηθεί Αθηναίος, δέν θά είχε ζήσει τά παιδικά και τά μαθητικά
χρόνια σέ περιβάλλον γνήσια λαϊκό, οπού οί παραδόσεις άποτελοΰσαν μέ-
ρος τής καθημερινής ζωής του, οπού ό βίος δέν ήταν ό άστικός και βιο-
μηχανικός τών μεγάλων πόλεων. Αυτό φαίνεται και στις μελέτες του και
στις άποστολές πού ανέλαβε. Νάξος, Ξάνθη, Αμοργός, Σάμος, Θήρα,"Ανά-
φη, "Ιος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Σέριφος και άλλα νησιά είναι οί τόποι δπου
έζησε ώς λαογράφος και τών οποίων μας άνάστησε τή λαϊκή ψυχή. Και αύτό
του τό έργο και αύτές του οί ιδιότητες είναι πού ή Ακαδημία θεώρησε πρω-
ταρχικό πλεονέκτημα: τό πώς έκπλήρωσε τήν υποχρέωση τοΰ έρευνητή τοΰ
λαϊκοΰ πολιτισμού, νά συλλέξει άπό τον ίδιο τον λαό εκείνα πού άποτελοΰν
τήν ούσία του, άκατανόητα αν τά δεις άπό δεύτερο χέρι, μόνο άπό τά βιβλία.

Σταματώ έδώ τή σκιαγράφηση τοΰ έργου τοΰ Στεφάνου "Ημελλου,
γιατί θά μειάισω τόν χρόνο πού τοΰ άνήκει. Μέ τή σύντομη παρουσίαση
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πού έκανα εκπλήρωσα ατελώς ενα εύχάριστο καθήκον: νά δώσω μια σύντο-
μη εικόνα ενός έρευνητή και μελετητή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ό
όποιος επί δεκαετίες τιμά τήν έλληνική επιστήμη και άπό δώ και πέρα και
τήν Ακαδημία. Μέ τήν εδρα πού κατέχει θα συνεχίσει και θα συμπληρώσει
τό έ'ργο και τήν προσφορά άειμνήστων προκατόχων του, παλαιών διδασκά-
λων και προδρόμων του στήν έπιστήμη.
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΛΛΪΚΟΤ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΛΚΟΤ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

εισιτηριοσ λογοσ του ακαδημαϊκου κ. στεφανου δ. ημελλου

Παρερχόμενος με συγκίνηση στο Βήμα του άνωτάτου πνευματικού
ιδρύματος της Χώρας, το όποιον έχουν λαμπρύνει έκπρεπεΐς έκπρόσωποι
των επιστημών, τών γραμμάτων και τών καλών τεχνών, αισθάνομαι τό
καθήκον νά άπευθύνω εύγνώμονες εύχαριστίες προς τά τακτικά μέλη του,
τά όποια μέ τήν πολύ τιμητική γιά μένα ψήφον των μέ κατέστησαν συμπά-
ρεδρόν των.

Οί εύχαριστίες μου άπευθύνονται είδικώτερα προς τόν άξιότιμον πρόε-
δρον της Ακαδημίας γιά τούς φιλόφρονες λόγους του, κυρίως δέ και προ πάν-
των προς τόν επίσης άξιότιμον Γενικόν Γραμματέα, ό όποιος μεταξύ άλλων
είχεν τήν εύγενή καλωσύνην νά μέ παρουσιάση.

Εισερχόμενος έπισήμως στήν Άκαδημίαν Αθηνών, θέλω νά έλπίζω δτι
θά κατορθώσίο νά άνταποκριθώ στά καθήκοντά μου γιά οσον χρόνον μου
επιτρέπει ό Θεός νά ζώ και νά όρθοφρονώ.

Τήν στιγμήν αύτήν φέρω εύγνωμόνως τήν σκέψη μου και προς τήν μνή-
μη τών γονέων μου, οί όποιοι κατέβαλαν υπό συνθήκες δυσμενείς κάθε προ-
σπάθεια γιά νά κατορθώσω νά δοκιμάσω στήν ζωήν τήν χαράν τής κοινω-
νικής και επιστημονικής εύδοκιμήσεως, γιά τήν οποία οφείλω πολλά στήν
σύζυγον και τά τέσσερα παιδιά μου.

Τό θέμα τής ομιλίας μου έ'χει τίτλον ((Ζητούμενα τον Ελληνικού λαϊκον-
παραδοσιακοϋ πολιτισμού», πολιτισμού τόν όποιον έξετάζει ή λαογραφία.

Διευκρινίζω άμέσως δτι κρίνω σκοπιμώτερον νά άποφύγω τις συστη-
ματικές θεωρητικές τοποθετήσεις, πού είναι άλλωστε γνωστές ή άφορούν
σέ θέματα έξειδικευμένων άναζητήσεων, και νά παραμείνω περισσότερο,
εκφραζόμενος περιληπτικά και οιονεί προγραμματικά, στά 'ίδια τά πράγμα-
τα, κατ' έκλογήν πάντοτε, και στά προβλήματα πού παρουσιάζουν.

Κατ' άρχάς, μέ τόν δρο λαός, πού έ'χει ρευστήν έννοιαν, έννοούμεν στήν
λαογραφία τόν λαόν στήν όλότητά του και οχι μιά ώρισμένην τάξη του μέ
ποσοτική μόνον διαφοράν στοιχείων μεταξύ τών διαφόρων στρωμάτων του.
Ώς προς τόν ορον παραδοσιακός υπενθυμίζω δτι τό κατά παράδοση, άνε-
ξάρτητα άπο τόν χρόνον πού τοποθετείται ή άρχή του, δπως και τό όμαδι-
κόν, άποτελοΰν τά δύο θεμελιιυδη γνωρίσματα του λαϊκού πολιτισμού, ίδί-
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ως μάλιστα τοΰ Ελληνικού, τά όποια προσδιορίζει ήδη κατά τήν Αρχαιότη-
τα ό Αριστοτέλης1.

Συνοπτικά ό λαός και τά δημιουργήματά του (υλικά, πνευματικά και
κοινωνικά), εφ' όσον έχουν τουλάχιστον όμαδικόν και παραδοσιακόν χαρα-
κτήρα, είναι και τό ύποκείμενον τής έρευνας τής Ελληνικής λαογραφίας ώς
έπιστήμης.

'Εκείνο πού πρέπει πάντοτε νά μην παραθεωρήται είναι οτι σκοπός
τής Ελληνικής Λαογραφίας είναι ή έρευνα τών λαϊκών δημιουργημάτων οχι
οποιουδήποτε άλλ' ένός ίστορικώτατον λαοΰ, μέ συνεπή έπιδίωξή της νά
έξετάζη τά στοιχεία τοΰ παρόντος καθ' έαυτό αλλά και νά άνατρέχη στο πα-
ρελθόν των, προκειμένου νά έπιτυγχάνεται μέσω και τής όλότητάς των ή
πλήρης κατά τό δυνατόν κατανόηση των.

Πρόκειται τελικά περί έπιστήμης πού έ'χει ώς σκοπόν νά καθορίση κυ-
ρίως έντός τοΰ πλαισίου ένός και τοΰ αύτοΰ έθνους τον χαρακτήρα και τήν
ίδιοσυστασίαν του, όπως προκύπτει και άπό τήν συνέχειάν του.

Ή ενότητα και άδιάσπαστη ιστορική πορεία τών Ελλήνων άπό τήν Αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα οφείλει νά θεωρήται γενικώς δεδομένη. Πρώτος,
στοιχειωδώς έ'στω, τήν συνέλαβε πριν άπό τόν Ζαμπέλιον και τον Παπαρρη-
γόπουλον, συνδέοντας τόν νεώτερον Έλληνισμόν μέ τόν Άρχαΐον μέσω τοΰ
Βυζαντινού, πού διατήρησε τήν γλώσσαν και τά ήθη και έθιμα, ό Αθηναίος
ιστορικός τής Αλώσεως Λαόνικος Χαλκοκονδύλης2. Προϋπόθεση όμως είναι
κατά τήν άντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων ή συνέχεια αύτή νά προέρ-
χεται άπό ύπεύθυνη έρευνα και αξιολόγηση τών πηγών και οχι άπό επιπό-
λαιες και άστήρικτες κρίσεις, συλλογισμούς, θεωρητικούς άκροβατισμούς,
φαντασιώσεις και εθνικιστικές προκαταλήψεις.

Ό Νικόλαος Πολίτης μέ τήν δημιουργικήν του έμπνευση και γενικώ-
τερα τήν πολύπλευρη και πολυσχιδή προσωπικότητά του, πρό τής οποίας
ολοι ύποκλινόμαστε, έθεμελίωσεν τήν έπιστήμη τής λαογραφίας επί βάσε-

1. Βλ. μεταξύ άλλων Περί ούρανον, Β, 1 (284a, 1) και Μεταφυσικά, Λ, 8 (989a, 10).

2. Βλ. Νικολαοϊ Β. Τωμαδακη, Δούκα - Κριτοβονλον - Σφρατζη - Χαλκοκονδύλη,
Περί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453Συναγωγή κειμένων μετά προ-
λόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί τών τεσσάρων ιστοριογράφων και τον 'Ιω-
σήφ Βρυεννίου, έν Αθήναις, 19692, σ. 212. Είναι γνωστόν οτι ό Παπαρρηγόπουλος στήν
προσπάθειάν του κινήθηκε σέ πολύ πιο σταθερό έπιστημονικόν ύπόβαθρον άπό εκείνο
τών κριτηρίου τοΰ ένθουσιώδους και διαισθητικά μάλλον έκφραζομένου Ζαμπέλιου.
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ων άσφαλών και ύγιών, επί τών οποίων έβάσισαν τήν περαιτέρω άνάπτυ-
ξη και πορείαν της και οί άξιοι άμεσοι διάδοχοι του Στίλπων Κυριακίδης
και Γεώργιος Μέγας, γιά νά άναφερθώ μόνον σ' αύτούς. Άπο τήν έποχήν
όμως εκείνη μέχρι τώρα έχει παρέλθει πολύς χρόνος και ή έπιστήμη παρου-
σιάζει πρόοδον, μέ άποτέλεσμα νά είναι πιο αύστηρή στήν μέθοδόν της, πιο
άνοικτή και πιο άνεκτική ώς προς τις παραδοχές της. "Εστω ώς παράδειγμα
τό άκόλουθο. Δεχόμενοι τήν παράδοση και τήν άδιάκοπη σχέση μέ τό Έλλη-
νικόν παρελθόν δέν y^pTjO'lJjLOTCOLOU^LSV CTTjJjlSpOC "yiOC Τ ήν στήριξη της ((παραδό-
σεις», γιά νά άναφερθώ μόνο σ' αύτές, ελκυστικές κατά τά άλλα, μέ πρωτα-
γωνιστικά πρόσωπα άρχαίους θεούς ή διακεκριμένες προσωπικότητες τής
ιστορίας ή έξέχοντες ήρωες τής άρχαίας μυθολογίας, και αύτό έπειδή ή άνα-
φορά στά πρόσο^πα αυτά είναι συνήθως άποτέλεσμα τής παρεμβάσεως ήμι-
λογίων ή και λογίων ή τής μεσολαβήσεως τής σχολικής διδασκαλίας κατά
τούς νεώτερους χρόνους, ταυτόν ειπείν οί σχετικές διηγήσεις δέν έ'χουν δια-
σωθή άπο τήν Αρχαιότητα μέ τήν στοματικήν ή άνάλογη διαδικασίαν.

Έξ αύτής και μόνης τής ισχνής άναφοράς συνάγεται ότι ή λαογραφία δέν
εΐναι καθόλου πρόθυμη νά ύποστηρίξη τήν σχέση του παρόντος μέ τό παρελθόν
μέ τέτοιου είδους ύλικό και γενικώτερα μέ μή έπαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία,
τά όποια είναι πάντως ύποχρεωμένη νά παρακολουθή κατά πόδας.

Ό Νικόλαος Πολίτης σημειώνει σχετικά: «άκροσφαλής και δυσχερε-
στάτη άποβαίνει ή τών ιστορικών παραδόσεων έξέτασις, τών άμέσως συν-
δεομένων προς τόν βίον επιφανών άνδρών τών παλαιών χρόνων... Ή φήμη
τών έν τοις γράμμασιν, έν τή τέχνη, έν τή έπιστήμη διαλαμψάντων σπανί-
ως υπερβαίνει τόν ούδόν του σπουδαστηρίου τών λογίων, αί δ' ενεκα ύπερ-
βολικου θαυμασμού ή άμαθίας ένίοτε διαπλαττόμεναι μυθώδεις περί αύτών
διηγήσεις ούδαμώς έξικνοΰνται μέχρι του λαού. Ό λαός άναγνωρίζει και
άσπάζεται συνήθως μόνα τά επινοήματα τής ιδίας φαντασίας, περικαλύπτει
δέ διά μυθικού πέπλου τόν βίον έξοχου άνδρός, μόνον αν οί τόν βίον τούτου
προς χάριν του λαού γράφοντες συνδέωσι τό ονομά του προς παλαιάς δημώ-
δεις παραδόσεις»3. Έξ άλλου ό Ν. Γ. Πολίτης στο γνωστό δίτομο έργο του
Παραδόσεις, ένα οίονεί στοιχειώδες Σώμα παραδόσεων (Corpus), πού παρέ-
μεινεν ημιτελές, έχει περιλάβει και τέτοιου είδους παραδόσεις, μή παραλεί-

3. Ν. Γ. Πολιτοτ, Λαογρ. Σνμμ., 22, έν Αθήναις 1975, σ. 1-2.
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ποντας δμως νά σημείωση οτι «πιθανώς μετεδόθησαν εις τον λαόν εν νεωτέ-
ροις χρόνοις ύπο λογίων»4 και άλλα παρόμοια5.

Ιδού τώρα ώς παράδειγμα μία μόνον άπό τις πάμπολλες παραδόσεις,
πού διαφέρουν άπό τις προηγούμενες, ή οποία δίνει έ'μμεση, έ'στω, άπάν-
τηση στο έρώτημα της σχέσεως προφορικής, έστω καταγεγραμμένης, και
γραπτής παραδόσεως, δημώδους και λόγιας, πού είναι και θά έξακολουθή
νά είναι έπί πολύ άκόμη έκ τών ών ούκ άνευ ζητονμενον τής Ελληνικής λα-
ογραφίας, ιδίως μάλιστα τών δημιουργημάτων τής δημώδους φιλολογίας.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν παράδοση αύτή, δποιος έκριζώνει ή κόβει
παλαιά και μεγάλα δένδρα βρίσκει τελικά ώς τιμωρίαν τόν θάνατον, έπει-
δή, δπως πιστεύεται, τά δένδρα αύτά είναι στοιχειωμένα και τά πνεύματά
των εκδικούνται. Τά δένδρα μέ άλλους λόγους κατά τήν πίστη τών πολλών
έ'χουν ψυχή, ή οποία ένοικεϊ σ' αύτά, συνδέεται μέ τήν ζωήν των και τιμω-
ρεί σκληρά δποιον άποπειράται νά βλάψη μέ τήν έκκοπήν τό κατοικητήριόν
των. Τό γεγονός αύτό συνδέεται μέ τό τεράστιο θέμα τών ιερών δένδρων και
τής δενδρολατρίας, στο όποιον άναμειγνύονται θρησκευτικές, μαγικές, λα-
τρευτικές και διάφορες άλλες πίστεις και άντιλήψεις, πού επηρεάζουν και δι-
αμορφώνουν και άναλόγους τρόπους συμπεριφοράς του άνθρώπου έναντι τοΰ
δένδρου. "Ενεκα τοΰ εντυπωσιακού περιεχομένου των οί παραδόσεις αύτοΰ
τοΰ τύπου άπασχόλησαν και τήν λογοτεχνίαν6.

4. Το κείμενο τής παραδόσεως τοΰ Ν. Γ. Πολίτη είναι ήδη το ύπ' άρ. 1 τοΰ έργου
του (Ν. Γ. πολιτου, Παραδόσεις, 1, 1914, άρ. 1), δπως και ή παρατιθέμενη σημείωση,
πού άναφέρεται σέ αύτο (Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παραδόσεις, 2, 1914, άρ. 1).

5. Στο σημαντικό αύτό θέμα τής υπάρξεως τών παραδόσεων αύτών και τοΰ λόγου
τής δημιουργίας των έχω άναφερθή εκτενώς σέ διάφορες μελέτες μου. Βλ. σχετικώς
Παρατηρήσεις εξ έπιτοπίου έρεύνης εις τόν λαϊκόν πολιτισμόν τών νοτίων Κυκλάδων
(Σέριφος), Λαογραφικά, Β', Ποικίλα, Αθήνα 1992, σ. 125-126 (πρβλ. και I. Θ.
Κακριδή, Οί άρχαΐοι "Ελληνες στή νεοελληνική λαϊκή παράδοση, Αθήνα 1978, σ. 83,
99 [Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης]), Ό Διόνυσος στή Νάξο κατά λαϊκή πα-
ράδοση, Λαογραφικά, Γ'. Ποικίλα, Αθήνα 1994, σ. 328-332, 21, Μυρμιδονιά και Φα-
paovtà. Ένα παραμύθι άπο τήν Κώ και ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος, Λαογραφικά. Δ',
Ποικίλα, σ. 13 κ.έ., Ό Γεώργιος Μιστριώτης λαογραφών, Λαογραφικά, Ε', Ποικίλα,
σ. 100-101, Οί περιπέτειες τής Δήμητρας, λατρευτικοΰ άγάλματος τοΰ ίεροΰ τής
'Ελευσίνας, αυτόθι, σ. 124 κ.έ.

6. Τυγχάνει πολύ γνωστό και άπό τά Νεοελληνικά άναγνώσματα τοΰ Γυμνασίου
διήγημα τοΰ Αλ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Ύπο τήν βασιλικήν δρΰν.
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Ή συγκεκριμένη παράδοση μέ διάφορες παραλλαγές άπαντα σήμερα
εύρύτατα διαδεδομένη σέ όλόκληρον τον Έλληνικον πολιτιστικον χώρον. Σέ
άνάλογη διαπίστωση περί του είδους, τής μορφής και τής παρουσίας τής
παραδόσεως καταλήγει κανείς παρακολουθώντας την σέ διαχρονικό επί-
πεδο. Αναφέρεται: Στήν Βυζαντινή αγιολογική και αγιογραφική παράδο-
ση και τέχνη και μάλιστα έκτενώς, στά Γεωπονικά του Κασσιανοΰ Βάσσου
του 10ου αι., πού είναι όμως συμπίλημα προγενεστέρων έργων τής Έλλη-
νορρωμαϊκής περιόδου, στον Βίον του Αγίου Ύπατίου (366-446), άπεικο-
νίζεται σέ νόμισμα τών Μύρων τής Λυκίας (238-241) και στήν εικονογρα-
φία, παραδίδεται σέ Βίους Αγίων τής Δυτικής Εκκλησίας, μέ πολύ πιθανήν
τήν έξάρτησή της άπο τήν Ελληνική αγιογραφική παραγωγή, και σέ άλλες
πηγές ενδεχομένως.

Οί σχετικοί μύθοι είναι γνωστοί σέ πηγές τής "Υστερης Αρχαιότητας,
μέ θέματα όμο^ς παλαιότερα, όπως:

Ό Ηπειρωτικός μύθος γιά τόν δρυτόμον Έλλόν ή Σελλόν, τόν ίδρυτήν
του μαντείου τής Δωδώνης, ό Θεσσαλικός μύθος γιά τόν Έρυσίχθονα, ό
Αττικός μύθος περί του Άλιρροθίον, ό όποιος τις ιερές έλιές τής Αθηνάς
αήθέλησεν εκκόψαι, άνατείνας δε τόν πέλεκυν και ταύτης αποτυχών επλη-
ξεν εαυτόν και άπέθανε», και ό άποδιδόμενος άπο τόν άκμάσαντα κατά τόν
3ον π.Χ. αί. Άπολλώνιον τόν Ρόδιον μύθος σέ κάποιον Παραίβιο, μοναδικόν
άνθρωπον του λαού πού εμφανίζεται σέ έπος ηρώων.

Ό λαϊκός και διαχρονικός χαρακτήρας τής παραδόσεως αύτής είναι
άδιαμφισβήτητος.

Ή παράδοση μέ τήν άπαγορευτικήν, άρνητικά έκφραζόμενην, προειδο-
ποίηση νά μήν καταστρέφωνται τά δένδρα, πού άποτελεΐ ύβρη, μέ συνέπεια
τόν αύστηρόν κολασμόν τών παραβατών τής άπαγορεύσεως, ολοκληρώνεται
μέ άλλον συναφή τύπον, άρχαΐον και αύτόν, κατά τόν όποιον εύεργετοΰνται
οί φροντίζοντες αύτήν τήν φοράν γιά τήν ζωήν, ευδοκίμηση και τήν άποτρο-
πήν καταστροφής τών δένδρων, πού παραδίδεται στά μεταγενέστερα σχόλια
στο κείμενο του Απολλώνιου του Ροδίου'.

7. Γιά τήν παράδοση βλ. έκτενώς Στεφ. Δ. ημελλοτ, Δένδρα ίερά-στοιχειωμένα
στις λαϊκές παραδόσεις. Ή σχέση τών παραδόσεων μέ βυζαντινές διηγήσεις και αρχαί-
ους μύθους, Λαογραφικά, Δ', ο.π., σ. 48-86, πρβλ. Του Ιδιοτ και Μυρμιδονιά και Φα-
ραονιά. Ένα παραμύθι άπο τήν Κώ και ό μϋθος του Έρυσίχθονος, ο.π., σ. 10 κ.έ.
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'Άς σημειο^θή ότι άπό τήν άποψη πού άνέφερα ή λαϊκή αύτη παρά-
δοση στο σύνολον της εκπέμπει σημαντικώτατο και ολοκληρωμένο μήνυ-
μα, τό όποιο άφορά στήν οικολογική ισορροπία, πού λόγω τής έπιδεινού-
μενης διαταραχής της μέ τήν σειράν του κεντρίζει σήμερα τό ενδιαφέρον
πολλών άνθρώπων. Παραλείποντας πολλά άλλα μνημονεύω μόνον τις άξιες
κάθε έξάρσεως και άοκνες προ^τοβουλίες τοΰ παναγιωτάτου Οικουμενικού
μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου γιά τήν διατήρηση τής οικολογικής ισορρο-
πίας, τήν οποίαν εχει χαρακτηρίσει ώς «έντολήν του Θεού», προσθέτοντας
μέ έντονη άγωνία ότι ((ή καταστροφή άπό τόν άνθρωπον τοΰ δάσους και τών
δένδρων οδηγεί στήν καταστροφήν τοΰ 'ίδιου».

Ή άναφορά στις παραδόσεις τοΰ άκραίου κολασμού γιά τούς κόπτοντες
τά δένδρα άποτελοΰσε πίστη τών πολλών σέ διάφορες έποχές, άν κρίνη κα-
νείς και άπό τις διατάξεις τών Βυζαντινών νομικών κειμένων, δπως τών Βα-
σιλικών: Περί τών δένδρων τών φανερώς ή λιάθρα τμηθέντων. Όπως πα-
ραδίδεται, προβλέπονταν βαρύτατες ποινικές κυρώσεις κατά τών δενδροτο-
μούντων, έπειδή τά δένδρα ((...μεγάλα δύναται σνντελεΐν εις σωτηρίαν και
νγείαν και σνστασιν της τών άνθρώπων ζωής. Ό γοϋν άφανίζων, φησί, τά
τοιαύτα δένδρα πολλαπλώς τους άνθρώπονς φονεύει»8.

Τό μήνυμα ((εν μύθω λέγονσι», γιά νά χρησιμοποιήσω Άριστοτελικήν
έκφραση9, έπειδή ή άντίληψη τοΰ λαϊκού άνθρώπου γιά τόν κόσμο εύρύτε-
ρα είναι μυθική, άφοΰ ό άνθρωπος αύτός λόγω ελλείψεως τής άπαιτούμενης
μορφώσεως προσπαθεί νά έρμηνεύση τόν κόσμον πού τόν περιβάλλει οχι μέ
τήν φυσικήν αιτιότητα, δηλαδή λογικά, άλλά μυθικά, μέ φαντασίαν τελικά
μυθοπλαστική.

Ή μυθοπλαστία πάντως δέν σημαίνει δτι ό μύθος ώς έρμηνευτικόν
έργαλεΐον είναι περιφρονητέος. 'Έχει χρησιμοποιηθή άνέκαθεν μέ αύτό τό
περιεχόμενον και αύτόν τόν σκοπόν, δπως φαίνεται και στούς άρχαίους μύ-
θους άπό τόν κοσμολογικόν τοΰ Ησιόδου, μέχρι τόν φιλοσοφικόν τοΰ Πλά-
τωνος, τόν όποιον ό φιλόσοφος έχρησιμοποίησεν ή μάλλον έδημιούργησεν
στήν προσπάθειάν του νά έπιλύση μέ ένορατικόν τρόπον, έξαίρετον μάλιστα,
τά προβλήματα πού είχε προηγουμένως διαλεκτικώς εκθέσει.

8. Βλ. μενελαου τοτρτογλοτ, Παρατηρήσεις άναφερόμενες στις διατάξεις του βυ-
ζαντινού δικαίου περί τών «τμηθέντων δένδρων», Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών,
82, 2007, Γ', σ. 159 κ.έ., ιδίως σ. 163, όπου και το παρατεθέν χωρίον.

9. Αριςτοτ., Περί τά ζώα ίστορίαι, Ζ, 35 (580a, 16).
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Ό Νικόλαος Πολίτης καθιέρωσε γιά τά Ελληνικά πράγματα τόν δρον
((παράδοση)) μέ ειδική έννοια, πού άναφέρεται σέ ένα και μόνον ώρισμένο
είδος τής δημώδους φιλολογίας.

Ό ορισμός τής παραδόσεως καλύπτει πάντως δλες τις κατηγορίες του
έργου τών Παραδόσεων Πολίτη, άπο τό όποιον δμως έλλείπει μιά κάποια
θεωρητική άναφορά. Εννοείται δτι σέ μιά θεωρητική, εισαγωγική, έστω,
πραγμάτευση δέν θά άνέμενε κάνεις νά θιγούν στοιχεία μορφής, ύφους,
αισθητικής και πολύ περισσότερον στοιχεία πού άναφέρονται στήν λεγόμενη
βιολογία τών παραδόσεων, πού έχουν και κοινωνιολογικές και λειτουργικές
παραμέτρους και συνδέονται μέ μεταγενέστερες επιστημονικές άπαιτήσεις.

Το σύστημα κατατάξεως παρουσιάζει άδυναμίες. Θεωρητικό έργο τών
Αρχαίων, πού νά άναφέρεται στά είδη του πεζού λόγου τού τύπου τού έργου
Περϊ ποιητικής τού Αριστοτέλη και πού θά μπορούσε νά διευκολύνη τά
πράγματα, δέν υπάρχει ή τουλάχιστον δέν έχει διασωθή. Γι' αύτό κατά τρό-
πον πρακτικόν μόνον και μέ βάση τό περιεχόμενο θά μπορούσαν νά χαρα-
κτηρισθούν ώς παραδόσεις οί διηγήσεις τού Ηροδότου γιά τήν γέννηση τού
Κύρου (I, 107 κ. έ.), τόν θάνατον του (I, 208 κ. έ.) και τήν έκλογήν τού Δα-
ρείου ώς βασιλέως τών Περσών.

Άλλα ύπάρχει και τό πρόβλημα τής γενέσεο^ς τών παραδόσεων, πού
οφείλεται σέ διάφορα αίτια, μέ πρώτον και γενικόν τήν γνωστήν τάση του
λαϊκού άνθρώπου νά αίτιολογή γεγονότα και πράγματα τού κόσμου πού τόν
περιβάλλει, τά όποια υποπίπτουν στήν άντίληψή του και συνήθως τού φαί-
νονται περίεργα. Τό διαρκές και άγωνιώδες έρώτημα γιατί υπάρχει ή συμ-
βαίνει αύτό ή εκείνο έχει άνάγκην άπο μιά εξήγηση, μιά αιτιολογία.

Έξ άλλου δμως τό πρόβλημα της κατατάξεως τών παραδόσεων είναι
δυσεπίλυτο και γιά τούς λαογράφους τού ευρύτερου Εύρωπαϊκοΰ χώρου.
"Ετσι, παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες ιδίως κατά τήν δεκαετίαν τού
1960, κατά τήν οποίαν συνεκλήθησαν πολλά διεθνή συνέδρια μέ θέμα τήν
κατηγοριοποίηση τών παραδόσεων, δέν έχει κατορθωθή μέχρι τώρα, δσον
τουλάχιστον γνωρίζω, νά γίνη άπό δλους άποδεκτόν ένα σχήμα πού θά ώδη-
γοΰσεν στήν σύνταξη ενός διεθνούς καταλόγου, και αύτό λόγω τών δυσκο-
λιών πού σχετίζονται, έκτος τών άλλων, μέ τόν χαρακτήρα τών παραδόσε-
ων νά είναι κατά βάση έθνικά μνημεία και νά φέρουν σέ τελευταία άνάλυ-
ση τήν σφραγίδα τής ψυχικής ιδιοφυίας κάθε λαού, πού τις δημιουργεί ή και
πού τις διαμορφώνει.

'Οπωσδήποτε μιά μεγάλη κατηγορία παραδόσεων, έστω ώς άποτέλε-
σμα διεθνών επιστημονικών συμβιβασμών, άναφέρεται σέ υπερφυσικά οντά
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καί δυνάμεις μέ μυθικό χαρακτήρα. Και το πρόβλημα πού άνακύπτει είναι
νά διευκρινισθή ή σχέση των μέ τις ιστορικές παραδόσεις.

Ή σχέση αύτή, καλυπτόμενη μονομερώς άπό ένα οποιονδήποτε όρι-
σμον τής παραδόσεως, είναι μάλλον χαλαρή. Αύτό σημαίνει οτι ή ερμηνευ-
τική προσέγγιση τής κατηγορίας τών μυθικών παραδόσεων έχει άνάγκην
πλήν τής φιλολογικής και ίστορικοσυγκριτικής10 και άπό άλλες μεθόδους
καί, έάν είναι δυνατόν, κατά τρόπον πού νά είναι άπότοκος συνδυαστικής
φαντασίας. Τέτοιες μέθοδοι συνδέονται συγκεκριμένα μέ τήν λειτουργίαν,
τήν δομήν, τήν ίστορίαν, τήν ψυχολογίαν, τήν παραψυχολογία καί τήν κοι-
νωνιολογία. Ή επιλογή τής μεθόδου ή τών μεθόδων εξαρτάται πάντοτε άπό
τόν σκοπό ν στον όποιον κανείς άπο βλέπει, όταν μάλιστα δέν ύπάρχη σύγ-
χρονον Σώμα παραδόσεων, στις όποιες πρέπει νά στηριχθή ή έρευνα. Μία
πλήρης μορφολογική καί στρουκτουραλιστική περιγραφή είναι ούτως ή
άλλως δύσκολο εγχείρημα.

Ας σημειωθή ότι στό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
τής Ακαδημίας Αθηνών ύπάρχει είδικόν άρχεΐο παραδόσεων, τό όποιον πε-
ριλαμβάνει τώρα 8.000 περίπου ταξινομημένα δελτία, πού έχει στό σύνολον
του ψηφιοποιηθή καί βρίσκεται στήν διάθεση τών ερευνητών γιά περαιτέ-
ρω έρευνα καί μελέτη.

Οί Παροιμίες είναι τό άντικείμενο τοΰ δεύτερου μεγάλου έργου τοΰ
Πολίτη. Οί ορισμοί τής παροιμίας είναι πολλοί. Μεταξύ αύτών συγκαταλέ-
γεται καί Αριστοτελικός ορισμός, πού είναι οχι μόνο ό πρώτος άλλά καί θε-
ωρητικά άψογα διατυπωμένος μέ σαφήνειαν καί λακωνικότητα.

Γιά τά άρχαΐα δεδομένα είναι εξαιρετικά σημαντική ή συμβολή κατά
τούς νεωτέρους χρόνους τών Leutsch καί Schneidewin, τών εκδοτών δηλα-
δή καί σχολιαστών τοΰ Corpus Paroemiographorum Graecorum (1839 καί
1851, άνατύπωση 1965), στό όποιον περιελήφθησαν οί άρχαΐοι παροιμιο-
γράφοι σέ ένα Σώμα, άπό τό όποιον άντλοΰν μέχρι σήμερα ύλην καί πληρο-

ί 0. Ή μέθοδος εχει χρησιμοποιηθή όχι μόνο γιά μεμονωμένες παραδόσεις, πού εν-
τάσσονται συνήθως σέ εύρυτέρου ενδιαφέροντος μελέτες, άλλα καί γιά σύνολα παρα-
δόσεων (βλ. ένδεικτικά πλήν τών παλαιοτέρων μελετών Δημ. Β. οίκονομιδοΐ, Αί πε-
ρί Νεράιδων δοξασίαι καί παραδόσεις του Ελληνικού λαοϋ, Έπιστημ. Έπετ. Φιλοσ.
Σχολ. Πανεπ. Αθηνών, περίοδος δευτέρα, 24, 1973-74, έν Αθήναις, 1975, σ. 337-355-
Tor Ιδιου, Ή Γελλώ εις τήν Έλληνικήν καί Ρουμανικήν λαογραφίαν, Λαογραφία, 30,
1975-76, σ. 246-278).
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φόρηση οί π α ρ ο ι μ ι ο λ ο γ ο ύ ν τ ε ς. Ή έκδοση του Corpus μετά παρέλευση τό-
σων ετών είναι πλέον κατά φυσικήν συνέπειαν πεπαλαιωμένη. Έξ άλλου ή
έπιχειρηθεΐσα νέα έκδοση τών περιλαμβανομένων στο Corpus παροιμιογρά-
φων άπο τόν Γερμανόν κλασσικόν φιλόλογον Winfried Bühler είναι άσυγκρίτως
εκτενέστερη και πληρέστερη, άλλά παρέμεινε λόγω του θανάτου του ημιτελής.

Στήν σύγχρονη Ελληνική παροιμιολογική έρευνα ή έλλειψη ενός Σώ-
ματος παροιμιών είναι αισθητή. Τό υπάρχον κενόν προσπάθησε νά τό πλη-
ρώση ό Νικόλαος Πολίτης, άλλά δυστυχώς άντί πολλών εξέδωσε μόνον τέσ-
σερις τόμους στήν περίπυστη Βιβλιοθήκη Μαρασλή (1899-1902), μέ τούς
οποίους, μαζί μέ τούς δύο τόμους τών Παραδόσεών του στήν ίδια Βιβλιοθή-
κη (1904), κατά τόν αύστηρόν και άπαιτητικόν Στίλπωνα Κυριακίδην, ό Πο-
λίτης άναδεικνύεται «εις τών κρατίστων του κόσμου λαογράφων»11. "Ετσι
τό παρά ταύτα μέγα αύτό έργο γιά τις παροιμίες παρέμεινε ήμιτελές γιά δι-
αφόρους λόγους και τό ζητούμενον τής Ελληνικής λαογραφικής επιστήμης
είναι νά συμπληρωθή και νά έκδοθή, μέ άξιοποίηση, έκτος τών άλλων, και
τού άνέκδοτου ύλικοΰ παροιμιών πού έσκόπευεν ό Πολίτης νά περιλάβη στο
Σώμα τών νεοελληνικών παροιμιών, υλικού τό όποιον τελικά κατέλιπεν στο
Κέντρον Λαογραφίας.

Ό Πολίτης συνοδεύει τά κείμενα τών παροιμιών μέ άξιολογώτατα σχό-
λια, φιλολογικά, ιστορικά, κριτικά, έθνολογικά, συγκριτικά κ.ά., άλλά μία
στοιχειώδης, έστω, θεωρητική άντιμετώπιση λείπει και άπο τό δημοσίευ-
μα αύτό. Παρά ταύτα είναι δυνατόν σήμερα νά άρχίση τό έργον τής συμπλη-
ρώσεως και εμφανίσεως τών Παροιμιών, μέ κάπως διαφορετικόν όμως, πιο
προωθημένον επιστημονικά και τεχνικά, σχεδιασμόν.

Στο Κέντρον Λαογραφίας υπάρχει είδικόν άρχεΐον παροιμιών μέ 120.000
περίπου, κατά τό σύστημα Πολίτη, ταξινομημένα δελτία. Γιά νά τό προσέγ-
γιση εύχερέστερα κανείς μπορεί νά προστρέξη σήμερα στήν έπικουρίαν της
σύγχρονης τεχνολογίας. "Ηδη έχει ψηφιοποιηθή τό 30% τών δελτίοον (περί-
που 38.000). Ή ψηφιοποίηση τού συνόλου τού ύλικοΰ θά τό καταστήση πιο
εύκολα προσβάσιμο στήν έπιστήμην και στήν σύνταξη έπί μέρους μελετών.

Παρόμοιον πρόβλημα ύπάρχει και γιά τις Βυζαντινές παροιμίες. Ό
Φαίδων Κουκουλές επισημαίνει τήν έλλειψη ενός Corpus, σύμφωνα μέ τις
άπαιτήσεις τής σύγχρονης επιστήμης12.

11. Στιλπ. Π. Κγριακτδοτ, Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφία, 7, 1923, σ. κβ'.

12. Βλ. Φαίδωνος Κοτκοτλε, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, 6, 1955, σ. 451.
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Οί Βυζαντινές παροιμίες παρουσιάζουν οχι σπάνια δυσκολίες κατανο-
ήσεως καί ερμηνείας. Ή σύγκριση μέ τις νεοελληνικές, πού συνήθως τις δι-
ασώζουν, θά όδηγήση σέ οπωσδήποτε άσφαλέστερα συμπεράσματα, μέ τις
άναγκαΐες παρατηρήσεις οί όποιες θά άναφέρωνται στό κύρος πού δίνει στήν
παροιμία ή παράδοση, στήν τοπικότητά της, στήν Ελληνική της διατύπωση
καί στούς έθνικούς προσανατολισμούς της. Άπό τήν άποψη αύτή τό άναγ-
καΐο έπίσης Σώμα τών Νεοελληνικών παροιμιών, πού θά ύπάρχη πρόχειρο
σέ σύγκριση, θά προσφέρη πολλές υπηρεσίες στήν έπιστήμη καί τήν Ελλη-
νική γλώσσα καί μάλιστα την δημώδη, όπως, μεταξύ άλλων, έδίδαξεν πα-
λαιότερα ό Αδαμάντιος Κοραής, ό όποιος, σέ αντίθεση μέ την γενικώτερη
αρνητική του θέση γιά τά δημοτικά τραγούδια, έκτιμοΰσεν ιδιαιτέρως τόν
δημώδη παροιμιακόν λόγον, άν καί τήν έκτίμησή του αύτή τήν έστήριζε
στήν Άριστοτελικήν αύθεντία13.

Αλλά οί Νεοελληνικές παροιμίες συνδέονται τελικά μέ κάθε έκφανση
τής ζωής μέ τήν πολυπλοκότητά της. Μέ ολα αύτά τό Σώμα, γιά τό όποιο
πρόκειται, θά έδινεν τήν δυνατότητα στον έρευνητήν του εί'δους νά προβά-
λη οχι μόνον τήν διαχρονικήν (έθνικήν) του διάσταση άλλά καί τήν συγχρο-
νικήν καί τήν άνθρωπολογικήν καί πολλά άλλα. Καί τέλος θά βοηθούσε τήν
Έλληνικήν παροιμιολογικήν έρευναν νά παρακολουθήση καί συναγοονισθή
κατά κάποιον τρόπον τήν άντίστοιχη Δυτικοευρωπαϊκήν (καί τήν Άμερικα-
νικήν), ή όποια καί Σώματα παροιμιών διαθέτει καί, εύρύτερα, είναι συγκρι-
τικά πολύ πιο προχωρημένη, μόνον οτι ή Ελληνική παροιμιολογική έ'ρευνα
έχει στήν διάθεση της μοναδικόν προνόμιον τό μεγάλον ιστορικόν βάθος τοΰ
άντικειμένου της14.

Τό ότι γίνεται λόγος γιά Ελληνική λαογραφία μέ τις εθνικές ιδιομορ-
φίες καί ιδιαιτερότητες της δέν σημαίνει οτι ή έπιστήμη αύτή περιχαρακώ-
νεται στά έθνικά όρια καί ότι παραγνωρίζει τήν επιτελούμενη εκτός αύτών
σέ εύρύτερο Εύρωπαϊκό επίπεδο κ.ά. λαογραφική κίνηση καί πρόοδο, μέ δε-
δομένο μάλιστα ότι οί έκδηλώσεις τοΰ λαϊκού πολιτισμού έχουν τοπικό ή
έθνικό χαρακτήρα άλλά ταυτόχρονα καί διεθνή.

13. Βλ. εκτενώς Στεφ. Δ. Ημελλοτ, Λαογραφικά στό έργο τοΰ Κοραή, Λαογραφικά,
Β', Ποικίλα, Αθήνα 1992, σ. 278 κ.έ.

14. Εννοείται ότι εχει ήδη δημοσιευθή μέ έπιστημονικήν έπάρκεια ικανός άριθμός
παροιμιών άπό διαφόρους τόπους, πού θά μποροΰσαν εύκολα νά ένταχθοΰν σέ Ινα μελ-
λοντικόν Σώμα παροιμιών.
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Αύτό άποδεικνύεται άναμφισβήτητα άπο τήν έπιδίωξή της άπο κοινού
μέ έκείνην πολλών άλλων χωρών της Εύρώπης νά δώση άπάντηση οχι μό-
νον στο πότε τών πραγμάτων, πού έχει συνδεθή έξ άρχής μέ τήν ίστορικο-
συγκριτική μέθοδο, άλλά στο πού, ερώτηση πού συνδέεται μέ τήν λεγόμενη
χαρτογραφική μέθοδον, και τήν δημιουργία χαρτών (Ατλάντων), στούς
όποιους άποτυπώνονται ή γεωγραφική κατανομή και διάδοσή των.

Μέ τούς Άτλαντες, και τά άναλυτικά υπομνήματα πού τούς συνοδεύ-
ουν, λόγω τών κοινών κανόνων πού διαμορφώνονται διευκολύνεται πολύ ή
διεθνής συνεργασία.

Ή επιτυχία τών κατά χώρας σχετικών πρωτοβουλιών κατέληξε κάπο-
τε στήν ίδέαν ιδρύσεως Διεθνούς 'Επιτροπής, πού άπέβλεπε στον συντονι-
σμόν τών επί μέρους προσπαθειών γιά τόν καταρτισμόν Εθνολογικού 'Άτλιαν-
τος της Εύρώπης και τών γειτονικών χωρών. Τό Κέντρον Λαογραφίας τής
Ακαδημίας κατώρθωσε νά άνταποκριθή τότε στήν πανευρωπαι'κήν αύτήν
έπιχείρηση μέ μεγάλην τελικά επιτυχία10.

Ή τελευταία αύτή προσπάθεια και δ συντονισμός της παρά τήν άρχικήν
άκραίαν έξαρση έχει άπο εδώ και μερικές δεκαετίες άτονήσει, δπως συμβαί-
νει σέ κάθε εποχή κατά τήν οποίαν ύπερεκτιμάται ή άτονεΐ άναλόγως ή άξία

15. Βλ. π.χ. Στεφ. Δ. Ημελλοϊ, 5ον Διεθνές συνέδριον προς έκδοσιν Εθνολογικού
'Άτλαντος τής Εύρώπης εις Visegrad τής Ουγγαρίας (23-28 Σεπτεμβρίου 1974), Λα-
ογραφία, 29, 1974, σ. 371-373' Toi' Ιδιοτ, 6η Διεθνής Σύνοδος δια τόν Έθνολογικόν
Άτλαντα τής Εύρώπης και τών γειτονικών χωρών, Λαογραφία, 30, 1975-76, σ. 389-
390, δπου και ο λόγος για τήν συμβολήν τής Ελληνικής Λαογραφίας στό εργο του
καταρτισμού τοϋ Εθνολογικού 'Άτλαντος τής Εύρώπης. Βλ. περαιτέρω Στεφ. Δ.
Ημελλοτ - Γρηγ. Κ. Δημητροποτλοτ, :"Ατλας τής Ελληνικής Λαογραφίας. Λεύκωμα

I. Ξύλινον αροτρον, ζυγός, σιδηρούν άροτρον, Άροτρίασις, Κέντρ. Έρεύν. Έλλ. Λαο-
γραφίας, Αθήναι 1975 (Χάρτες 4, 14 πίνακες μέ φωτογραφίες), Γεωργ. Α. Μεγα, Άνα-
κοίνωσις. 3ον Διεθνές συνέδριον προς έ'κδοσιν Εθνολογικού Άτλαντος τής Εύρώπης εις
Helsinki τής Φιλανδίας, Λαογραφία, 27, 1971, σ. 339-341, Δημ. Β. οίκονομιδοτ,
Λαογραφικός Άτλας, Αθηνά, 73-74, 1972-73, σ. 20-26, Στεφ. Δ. Ημελλοϊ, Die
Erntegeräte in Griechenland, Λαογραφικά, Β', Ποικίλα, Αθήνα 1992, σ. 297-303"
Tor Ιδιοτ, Ό Άτλας τής Ελληνικής Λαογραφίας και οί χειμερινές περιοδικές πυρές
στον βορειοελλαδικό χώρο, Λαογραφικά, Γ', 1994, σ. 7-19" Tor ιδιοτ, Οί πυρές τοϋ
Προφήτη Ηλία στήν Πελοπόννησο, δ.π., σ. 20-30" Tor Ιδιοτ, Οί περιοδικές πυρές τής
πρώτης Μαΐου στήν περιοχή Ηλείας, δ.π., σ. 333-343" βλ. Τοϊ Ιδιοτ γιά τις περιο-
δικές πυρές Forschungen zum Ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarlän-
der, Band 1, Die Termine der Jahresfeuer in Europa, Erläuterungen zur Verbreitungs-
karte, Göttingen 1980, σ. 20-23.
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καί αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου, άλλ' αύτό δέν σημαίνει ότι ή μέθο-
δος έξαφανίζεται καί ότι δέν μπορεί νά χρησιμοποιήται μεμονωμένα, ή καί
σέ άποτελεσματικώτερη συνδυαστική μορφή μέ άλλες μεθόδους, όταν μάλι-
στα αύτές σχετίζωνται μέ συγγενείς επιστήμες, όπως ή λαογραφία, ή κοι-
νωνιολογία, ή κοινωνική άνθρωπολογία κλπ.

Προς τόν σκοπόν αύτόν στό Κέντρον Λαογραφίας τής Ακαδημίας έχει
έπιστρατευθή τώρα ή σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή ή ψηφιακή εφαρμογή
του 'Άτλαντος τής Ελληνικής Λαογραφίας.

Τό ότι ή έπιστήμη τής Λαογραφίας δέν περιχαρακώνεται στά εθνικά
όρια άλλά διατελεί σέ επαφή καί γόνιμη συνεργασία μέ τήν άντίστοιχη
πολλών άλλο^ν λαών φαίνεται μεταξύ άλλων καί άπό τήν επιτυχημένη διορ-
γάνωση στήν Αθήνα άπό τό Κέντρον Λαογραφίας τόν Ίούνιον του 2009 τοΰ
15ου Συνεδρίου τής Διεθνούς Εταιρείας Λαϊκής Αφηγηματικής "Ερευνας
(International Society for Folk Narrative Research) μέ θέμα Οί άφηγήσεις
στον χώρο καί τόν χρόνο: μετάδοση καί προσαρμογές. Τό θέμα τοΰ Συνεδρί-
ου, τοΰ δεύτερου πού έχει συγκληθή στήν Αθήνα (τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1964
πραγματοποιήθηκε τό 4ον Συνέδριο μέ εύθύνη τής Λαογραφικής Εταιρεί-
ας)16, καλύφθηκε άπό 305 άνακοινώσεις συνέδρων άπό 53 χώρες άπό όλο τόν
κόσμο, τών όποιων έχει άρχίσει ή δημοσίευση. Εννοείται ότι ή σύγκληση
καί οργάνωση τοΰ Συνεδρίου αύτοΰ επί Ελληνικού έδάφους άποτελεΐ άνα-
νεωμένο δείγμα άναγνωρίσεως τής συμβολής τής Ελληνικής λαογραφικής
έπιστήμης στήν διεθνή λαογραφική έρευνα καί κίνηση.

Σχετική μέ τήν λαϊκήν ίατρικήν ύλη έχει περισυναχθή άρκετή. Πέ-
ρα τούτου στό θέμα αύτό άναφέρονται διδακτορικές διατριβές ή Συνέδρια,
τών οποίων έχουν έκδοθή τά πρακτικά. Παρά ταύτα δέν πρέπει νά διστάση
ό ερευνητής τοΰ παρόντος ή τοΰ μέλλοντος νά καταγράψη καί τήν έλαχίστην
άκόμη σχετική λεπτομέρεια, έπειδή ή λεπτομέρεια αύτή μπορεί νά έπιφυ-
λάσση εκπλήξεις.

Παράδειγμα πρόχειρον. Σέ πολλά μέρη τοΰ Ελληνικού χώρου οί κά-
τοικοι χρησιμοποιούσαν καί χρησιμοποιούν ενίοτε άκόμη μέ διαφόρους τρό-
πους μουχλιασμένο ψωμί στις πληγές, στις μολύνσεις τοΰ δέρματος κ.ά.,
γιά νά προλάβουν διαπυήσεις, καί γενικώτερα σέ πολλές άλλες περιπτώσεις

16. Στο Συνέδριο αύτό εχει άφιερωθή ο 22 (1965) πολυμάρτυρος τόμος τοΰ περι-
οδικού Λαογραφία, ό όποιος περιλαμβάνει τά κατά τήν σύγκλησή του καί τις άνακοι-
νώσεις τών συνέδρων. Ή κύρια εύθύνη του Συνεδρίου άνήκει στον Γ. Α. Μέγαν.
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ή μούχλα τού ψωμιού και άλλων ειδών χρησίμευε γιά τήν θεραπείαν διαφό-
ρου παθήσεων.

Ή λαϊκή αυτή θεραπευτική μέθοδος μέσω τής μούχλας θά μπορούσε
σήμερα νά έκληφθή ώς άφελής, επειδή δμως κανείς δέν ήταν δυνατόν νά
ύποπτεύση παλαιότερα δτι ή μούχλα θά κατέληγε κάποτε στά τρύβλια τού
Fleming, γιά νά παραχθή άπό αύτήν ή πενικιλλίνη μέ τά παρακολουθήμα-

' 17

τα της1'.

Μιά σύγχρονη πάντως κατά κάποιον τρόπον άποψη γιά τήν λαϊκή ια-
τρική, πού απορρέει πιθανώτατα άπό τήν Γαλλική κοινωνιολογική Σχολή,
τείνει νά δεχθή δτι ή λαϊκή ιατρική δέν είναι άπλή συλλογή ύλικοΰ, έστο_> λε-
πτομερούς, άλλά σύστημα λαϊκών θεραπευτικών αντιλήψεων, πίστεων και
ενεργειών κοινο^νιολογικής και πολιτιστικής ύφής, πού λειτουργεί μέ δικούς
του κοινωνικούς δρους.

Στήν βοήθεια τής λαϊκής ιατρικής, στήν όποία οχι σπάνια εμπλέκεται ή
μαγεία και ή δεισιδαιμονία, καταφεύγει πάντως ό άνθρωπος δταν δοκιμάση
άπογοήτευση άπό τήν επιστημονική ιατρική, δταν κατά τήν άρχαίαν έκφρα-
ση γιά τήν ύγείαν του αάπεΐπον οί τών Ιατρών δεινοί». Παράδειγμα διδα-
κτικόν ό Περικλής. Ό μεγάλος αύτός πολιτικός {(.δεισιδαιμονίας δοκεΐ γενέ-
σθαι καθνπέρτερος», κατά τόν Πλούταρχον18. Και δμως, παρά τό δτι ειχεν
«ηγεμόνα» τοΰ βίου του τόν ορθόν λόγον, δταν τό 429 προσβλήθηκε άπό
τόν ένσκήψαντα στήν Αθήνα θανατηφόρον λοιμόν, στήν άπελπισία του δέν
έδίστασε νά παρουσιάζεται μέ απερίαπτον νπο τών γυναικών τώ τραχήλω
περιηρτημένον»19. Τό φαινόμενο είναι διαχρονικό και ισχύει διεθνώς. Άπό
έρευνα π.χ., πού έγινε στήν Νορβηγία τό 1977, προέκυψεν δτι κάθε πέμπτος
Νορβηγός άπό δλα τά κοινωνικά στρώματα είχεν επαφή μέ κάποιον λα'ίκόν
θεραπευτήν20.

17. Βλ. Παν. Γ. Κρητικού, Ή προϊστορία τών αντιβιοτικών έν Ελλάδι. Ή χρήσις
των εις τήν Έλληνικήν λαϊκήν θεραπευτικήν, Λαογραφία, 18, 1959, σ. 405-422, ιδίως
σ. 402 και 404. Βλ. περαιτέρω, Αγλαίας Μπιμπη-Παπαςπτροποτλοτ, Παραδοσιακή
ιατρική στήν Πελοπόννησο, Αθήνα 1985 (διδ. διατρ.), και Λαϊκή ιατρική, Διεθνές
'Επιστημονικό Συνέδριο, Πρακτικά, Ρέθυμνο 2003.

18. Πλοττ., Περικλής, 6.

19. Ό.π. 38. Το γεγονός αύτό «ό Θεόφραστος έν τοις ήθικοϊς... ίστόρησεν», κατά
τον Πλούταρχον.

20. Βλ. Reimund Kvideland, Aspekte der Gegenwartsvolkskunde in Skandinavi-
en, άνάτ. άπό τό Probleme der Gegenwartsvolkskunde, Referate der Österreichischen
Volkskundetagung 1983 in Mattersburg (Burgenland), Wien 1985, σ. 117.
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Στήν προκειμένη περίπτωση θά μπορούσε νά καταφύγη κανείς σέ ψυ-
χολογικές ή βαθυψυχολογικές έρμηνεΐες, αν έπιδιώκη νά άντιληφθή πώς λει-
τουργεί το ατομικό ή συλλογικό ασυνείδητο καί πώς παραμερίζεται ό ορθός
λόγος άπό τήν άνάδυση στήν επιφάνεια τών σκοτεινών δυνάμεων που συγ-
κροτούν τόν κόσμον τών συναισθημάτων του άνθρώπου.

Ό θεραπευτής τής λαϊκής ιατρικής δέν γνωρίζει αυτονόητα τήν φροϋ-
δικήν διδασκαλίαν περί άλληλεπιδράσεως τών σωματικών καί ψυχικών γε-
γονότων καί άντιδράσεων. Κινείται εμπειρικά μέσα σέ ένα σύστημα ψυχο-
σωματικής ιατρικής, ή οποία άντιμετωπίζει τόν άσθενή άνθρο.»πον όχι ώς
σύνολον στοιχείων άνεξαρτήτων άλλά ώς ολοι>'\ που το συνιστουν στοιχεία
αλληλοεξαρτώμενα, καί αύτό φαίνεται μέν περίεργο, δέν είναι όμως έξω άπό
τήν πραγματικότητα. 'Άς προστεθή μέ τήν εύκαιρία οτι ή άδιαχώριστη ενό-
τητα ψυχής καί σώματος προβάλλεται τελευταία ώς άντίληψη ειδικά τής λε-
γόμενης Ψυχοσωματικής Σχολής του Παρισιού22.

Στήν Ελληνική παράδοση, πού είναι πάντοτε παρούσα, δέν είναι όμως
άγνωστη καί αύτή ή ιδέα. Τήν εκθέτει κατά τρόπον σαφέστατον ό Πλάτων
στον Χαρμίδην άποδίδοντάς την στον Θράκα μυσταγωγόν καί ίατρόν Ζάλ-
μοξιν, ό όποιος υποστήριζε ότι «ωσπερ οφθαλμούς ανεν κεφαλής ού δεϊ' έπι-
χειρεΐν ίάσθαι ονδε κεφαλίήν ανεν σώματος, όντως ονδε σώμα ανεν ψυχής)
άλλα τοντο και αίτιον εΐη διαφενγειν τους παρά τοις "Ελλησιν ιατρούς τά
πολλΛ νοσήματα, δτι τον όλον άμελοϊεν οϋ δέοι τήν επιμέλειαν ποιεΐσθαι,
ον μή καλώς έχοντος άδύνατον εΐη τό μέρος εν εχειν. Πάντα γάρ εφη εκ
τής γνχής ώρμήσθαι καί τά κακά καί τά αγαθά τω σώματι καί παντί τω
άνθρώπα)»23.

Σέ άλλο, παράλληλο, επίπεδο λειτουργεί ή άντίληψη αύτή στήν Εκκλη-
σία, ή οποία στηρίζεται τώρα στήν πίστη. Τό σώμα είναι κατοικητήρι-

21. Γιά τό «όλον» καί τήν έννοια του, πού ανταποκρίνεται στήν ούσία του αντι-
κειμένου τής κοινωνιολογίας, ιδίως στήν Γαλλικήν της έκφραση, βλ. τό βιβλίο Γ. Β.
Καββαδία, Ή έννοια τοΰ «δλου» στήν Κοινωνιολογία, Αθήναι 1979 (Βιβλιοθήκη
Κοινωνικών Επιστημών, Διεύθυνση Γεωργίου Καββαδία 3).

22. Βλ. πρόχειρα Marilia Aisenstein, The Indissociable Unity of Psyche and So-
ma: A View from the Paris Psychosomatic Schools, International Journal of Psycho-
Analysis, 87, 667-680, δπου καί βιβλιογραφία.

23. Πλατ. Χαρμίδης, 156d-e, πρβλ. καί I. Ν. Δαμπαςη, Ίστορικαί ίατρικαίμελέται,
Σειρά πρώτη, Αθήναι 1966, σ. 26 (Έκδοσις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών).
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ον τής ψυχής, «ναός τοϋ εν υμϊν Άγίον Πνεύματος», κατά τόν Άπόστολον
Παϋλον24, και έτσι οί 'Άγιοι είναι συνήθως ιατροί του δλου άνθρωπου αδιαι-
ρέτως. Άς σημειωθή δτι άπό τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς πρώτος ό
'Ιγνάτιος Αντιοχείας (ήδη περί τό 110) παραδίδει δτι ό ίδιος δ Χριστός είναι
ιατρός «σαρκικός τε και πνευματικός»25.

Συστηματικά κατατεταγμένη, μέ τήν βοήθεια μάλιστα παλαιότερα νο-
μομαθούς, δπως μου είχεν κάποτε άνακοινώσει ό Γ. Μέγας, είναι ή υλη
λαϊκοΰ δικαίου πού βρίσκεται στο άρχεϊον του Κέντρου Ααογραφίας, ή
όποία έχει περισυναχθή μέσω κυρίως τής στοματικής παραδόσεως και ή
όποία σχετίζεται μέ κάθε μορφή δικαίου. Τό έργον τού "Ελληνα λαογρά-
φου, ο όποιος, άς λεχθή και αύτό, οφείλει νά είναι λαογράφος αυτάρκης, δη-
λαδή νά διαθέτη ελληνομάθεια και άρχαιογνωστικήν έπάρκειαν, σέ έπίπεδον
έρμηνευτικής προσεγγίσεώς του, είναι, κατ' έμέ τουλάχιστον κριτήν, δυσχε-
ρές. Ώς πρώτον του μέλημα και στήν συγκεκριμένην περίπτωση είναι νά κι-
νηθή άναδρομικά, μέχρι τών χρόνων τής άκμής τής εφαρμογής του δικαί-
ου, πού συμπίπτει μέ τήν περίοδο τής Βενετοκρατίας-Φραγκοκρατίας και
Τουρκοκρατίας.

Τό δίκαιο αύτό (έπιχώριο, τοπικό, έθιμογενές κλπ.), πέρα τού δτι δπως
κάθε έθιμο άποτελεϊ συγκεκριμένη πράξη, γεγονός, συμβεβηκός, διατηρεί
και άλλα επίσης στοιχεία τού έθίμου, δηλαδή τήν πολυχρόνια και άδιάκοπη
συνέχεια, ήτοι τήν παράδοση, και αυτονόητα τήν λαϊκήν άποδοχή και επιδο-
κιμασία, μέσα στήν άτμόσφαιρα τής οποίας εξασφαλίζει τήν άναπνοήν του.
Άλλά ή ζωή είναι πολύπλοκη, μέ ποικίλες τάσεις και άντιθέσεις, και έτσι
έξ αύτου του λόγου τά πράγματα δέν είναι πάντοτε άπλά και μονοσήμαντα.

"Εχομεν νά κάμωμε μέ δίκαιο πού κατά τήν έποχήν τής άκμής του,
άλλά και μετέπειτα, δέν έφαρμοζόταν ένιαΐα σέ ολόκληρη τήν Έλληνικήν
έπικράτειαν. Αντιθέτως παρουσίαζε μεγάλην ποικιλίαν άναλόγως τών ξέ-
νων κυριαρχιών και τού χρόνου διάρκειάς των και αύτό είναι ένας μόνο άπό
τούς λόγους τής δυσκολίας τής μελέτης του.

24. Προς Κορινθ. 6, 19.

25. Βλ. Ανδρεανης Στ. κοτροτση, Ή ((τροπική λέξις» παρά τω Άγίω 'Ιωάννη τής
Κλίμακος, Αθηνά, 83, 2002-2005, σ. 435, οπού και ή παράθεση του χωρίου.
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'Άν το έφαρμοσθέν δίκαιον, πού κατά βάση στηριζόταν στήν συνήθεια
καί τό έθιμο, είναι άκραιφνώς Ιθιμικό, δηλαδή μή γραπτό, ή δημώδες, άπο-
τελεϊ ζήτημα προς διερεύνηση. "Ισως σέ πολλές περιπτώσεις νά έχωμεν
στοιχεία τοΰ γραπτού εθιμικού δικαίου «καταπεπτωκότα» στα λαϊκά στρώ-
ματα, τά όποια διέσωσεν ή συνήθεια, λησμονηθέντων τών προηγουμένων
κωδίκων νομοθεσίας, Βυζαντινών κλπ., άλλά καί «άναβεβηκότα», πού άκο-
λούθησαν τήν άκριβώς άντίθετη πορεία. Κατά τήν έφαρμογήν του βέβαια
ή δημιουργία πολλών προβλημάτων είναι ευεξήγητη, λόγω τής ιδιομορφί-
ας του. "Ενα δίκαιον προφορικό, άσταθές ώς έκ τής φύσεώς του καί κάποτε
μετέωρον ήταν φυσικό νά είναι επιδεκτικό παρερμηνειών, παρανοήσεων καί
στρεβλώσεων, καί ένίοτε σκόπιμων αύθαιρεσιών.

Γιά νά θεραπευθή ή άκαταστασία καί ή πολυνομία, κατέστη έπιτα-
κτική ή ανάγκη κωδικοποιήσεως του δικαίου τούτου, όπως ή κωδικοποίηση
τής Θήρας (1797) καί τής Νάξου (1810), μόνες κωδικοποιήσεις μέ τήν σύγ-
χρονη έννοια τοΰ όρου. Καί ή προσπάθεια όμως αύτή δέν φαίνεται νά έλυσεν
όλα τά προβλήματα πού δημιουργούσε ή σχέση των καί μέ τά έρανιστικά
πονήματα, δπως τό Σύνταγμα κατά στοιχεΐον τοΰ Βλάσταρη (1335) καί κυ-
ρίως ή Έξάβιβλος τοΰ Αρμενοπούλου (1345), πού ήταν μάλιστα μεταφρα-
σμένα σέ άπλή καί έξ αύτοΰ τοΰ λόγου κατανοητή στούς πολλούς γλώσσα.

Οί δυσχέρειες πολλές, ή διαδικασία τοΰ ενδεχομένου όονναι καί λαβείν
μεταξύ λογίας καί δημώδους παραδόσεως υπαρκτή. Ή έρευνα ώς προς τήν
σχέση γραπτού (επισήμου) καί έθιμικοΰ δικαίου, ή σύναψη μέ τό δίκαιον
ποικίλων δοξασιών, έθίμων καί θεσμών, πού άφοροΰν στήν οίκογένειαν, τόν
γάμον, τήν παιδοποϊίαν κ.ά., συντελούν στήν πληρέστερη κατανόηση τών
διαφόρων ζητημάτων.

Ή μουσική τών δημοτικών τραγουδιών καί μάλιστα τών κλέφτικων
καί τοΰ τραπεζιού, τής τάβλας, θεωρείται δτι ρέπει άπό λίγο ώς πολύ προς
τήν μελαγχολίαν, πάντως όχι προς τήν εύθυμίαν, πράγμα γιά τό όποιο,
κατά μερικούς, φέρει εύθύνη ή πολύχρονη περίοδος τής Τουρκοκρατίας μέ
τά δεινά πού έπεσώρευσεν στούς Ελληνικούς πληθυσμούς. Ό άρχαιολόγος
Κωνσταντίνος Ρωμαίος (ό όποιος μαζί μέ άλλους άρχαιολόγους, δπως ό Σπ.
Μαρινάτος καί ό Αντώνιος Κεραμόπουλλος, προσέφεραν πολλά καί πολύ
αξιόλογα στήν Ελληνική λαογραφική έρευνα) σέ ομιλία του τό 1956 άπό τό
βήμα πού βρίσκομαι ύπεστήριξεν δτι ή έρμηνεία αύτή είναι «επιπόλαια καί
άστήρικτος. Ό παθητικός καί μελαγχολικός τόνος τών τραγουδιών αύτών,



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΙΙΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

31

συνεχίζει ό Ρωμαίος, ιδιάζει γενικά εις τήν καθολικήν άνατολικήν μουσικήν,
πού είναι έξηπλωμένη εις δλας τάς βαλκανικάς χώρας»26. Ό Ρωμαίος ύπο-
στηρίζει τήν άποψή του αύτή και μέ άλλα επιχειρήματα. Γιά νά ύπάρξουν
όμως πιο εμπεριστατωμένα και πιο πειστικά άποτελέσματα επιβάλλεται μέ
συνεργασία έθνομουσικολόγων και λαογράφων νά έπιχειρηθή συστηματικώ-
τερα άπό δσο μέχρι τώρα σύγκριση μεταξύ Βυζαντινής και δημώδους μου-
σικής και αύτό τό θεωρώ ζητούμενο2'. 'Άς σημειωθή δτι ένας άριθμός ερμη-
νευτών δημοτικής μουσικής (παλαιότερα μεγαλύτερος) ήταν και είναι δι-
ωρισμένοι ιεροψάλτες σέ ναούς. Οί περισσότεροι έξ αύτών, δπως μοΰ είναι
γνωστό και άπό προσωπική έρευνα, προέρχονταν άπό κατώτερα κοινωνικά
στρώματα της Ελληνικής επαρχίας μέ άναμφίβολα βιωματική σχέση μέ
τό δημοτικό τραγούδι. Πέρα τούτου, άπό μουσικολογική άποψη στά δημο-
τικά τραγούδια χρησιμοποιούνται κλίμακες ταυτιζόμενες μέ τις κλίμακες
τής εκκλησιαστικής μουσικής. Ό λαϊκός τραγουδιστής είναι, δπως ό παλαι-
ότερος Βυζαντινός μελοίδός (πού συνθέτει ταυτόχρονα κείμενο και μουσική)
συνθέτης του τραγουδιού και εύρετής ταυτόχρονα τής μουσικής του, ή όποία
μπορεί νά είναι πρωτότυπη ή νά στηρίζεται σέ προηγούμενες, γνωστές σ'
αύτόν, μελωδίες, επειδή δέν είναι δυνατόν νά βρίσκη κάθε φορά πρωτότυ-
πη μελωδία. Μέ αύτόν τόν τελευτάΐον τρόπον στήν δημώδη μουσική έχο-
με τις μουσικές παραλλαγές και πέρα άπό αύτό, δπως διαπιστώνομε στις
επιτόπιες έρευνές μας, ό κατά κάποιον τρόπον μουσικά ταλαντούχος αύτός
άνθρωπος, συχνά καλλίφο^νος, τό προϊί ψάλλει βυζαντινά στήν εκκλησία και
κατόπιν τραγουδεΐ δημοτικά τραγούδια στήν διασκέδαση ενός πανηγυριού,
πού άκολουθει, ή στο τραπέζι ένός γάμου ή σέ οποιαδήποτε άλλη περίσταση

26. Κ. Α. Ρωμαιοϊ, Ακαδημαϊκοί λόγοι, Αθήναι 1964, σ. 23.

27. Τέτοιου είδους προσπάθειες σέ περιωρισμένον επίπεδο έ'χουν ήδη, τελευταία,
έπιχειρηθή (βλ. ενδεικτικά: 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ': Μουσική Εκλογή
ύπό Γεωργ. Κ. Σπυριδακη και Σπτρ. Δ. Περιςτερη, έν Αθήναις 1968, σ. ιε'-ν'
[Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας,
άρ. 10]. Το κείμενο άνήκει στόν Σπυρ. Περιστέρην), γεωργιου Στ. Αμαργιανακιι,
Βυζαντινή μουσική - Δημοτικά τραγούδι: Οί δύο όψεις τής Ελληνικής μουσικής
κλη ρονομιας, Οί δύο όψεις τής 'Ελληνικής μουσικής κληρονομιάς - Αφιέρωμα εις μνήμην
Σπυρίδωνος Περιστέρη, Ακαδημία Αθηνών. Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Λαογραφίας, άρ. 18, Αθήνα 2003, σ. 61-70, Γρηγ. Στάθη, Ή ψαλτική και
ή δημοτική μουσική και ή σχέση ανάμεσα τους, Τιμή προς τόν διδάσκαλον, άφιέρωμα
στά έξηντάχρόνα τής ηλικίας και τά τριαντάχρονα τής καλλιτεχνικής προσφιοράς τον,
Αθήνα 2001, σ. 639-655).
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πού απαιτείται ή παρουσία του. Δέν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια γιά νά
άντιληφθή κανείς τήν επίδραση πού είναι φυσικό νά ύπάρχη μεταξύ τών δύο
μουσικών ιδιωμάτων, βυζαντινού καί δημώδους, τά όποια έξέρχονται έκ τοΰ
αερκους τών οδόντων» τής εμπνεύσεως καί τής μουσικής εύαισθησίας τοΰ
ΐδιου άνθρώπου. Γιά τήν ιστορία σημειώνω ότι οί παρατηρηθείσες ομοιότη-
τες μεταξύ τών συστημάτων βυζαντινής καί δημώδους μουσικής συνετέλε-
σαν στό νά χρησιμοποιηθή ή πρώτη ώς όρος συγκρίσεως προς τήν δεύτερη
ήδη άπο τά τέλη τοΰ 19ου αιώνα.

Τά λαογραφικά ζητούμενα είναι ποικίλα. Άπό τήν Ελληνική βιβλιογρα-
φία λείπει π.χ. ένα λαογραφικό λεξικό υψηλών προδιαγραφών καί άπαι-
τήσεων. Υπάρχει πάντοτε καί ή έλλειψη ένός υπαιθρίου λαογραφικού
μουσείου, παλαιόν όνειρον τών Ελλήνων λαογράφων, πού θά ήταν άνάλογο
προς τά υπάρχοντα σέ άλλες χώρες τής Εύρώπης καί θά μπορούσε νά άπο-
τελή καθρέπτη τοΰ υλικού καί καλλιτεχνικού λαϊκοΰ βίου28, άλλά λόγω τών
πολύ μεγάλων οικονομικών άπαιτήσεων πού ύπάρχουν γιά νά συγκροτηθή
καί λειτουργήση, θά ήταν έκτος πραγματικότητας μέ τήν σημερινήν οικονο-
μική συγκυρία νά γίνεται λόγος περί αύτοΰ.

Όσα πάντως ζητούμενα έπισήμανα παραπάνω είναι μερικά μόνον έκ
τών πολλών τής Ελληνικής παραδόσεως πού δέν έχουν άκόμη έλκύσει τό
ένδιαφέρον τής σοβαρής επιστημονικής έρευνας. Τό έπιστημονικόν πεδίον
έτσι παραμένει καί θά παραμείνη άκόμη άνοικτόν γιά μακρό χρονικό διά-
στημα γιά τούς νέους έπιστήμονες πού έκτιμοΰν τόν λαϊκόν πολιτισμόν καί
θά θελήσουν νά επιδοθούν μέ άγάπην, μέ εύθύνην άλλά καί μέ τόν άπαιτού-
μενον σεβασμόν σέ ο,τι οί προηγούμενοι άπ' αύτούς έχουν προσφέρει στά
διάφορα ζητήματα πού σχετίζονται μέ τόν πολιτισμόν αύτόν.

Θά προβώ τώρα έπιλογικά καί άνακεφαλαιωτικά σέ ώρισμένες σύντο-
μες παρατηρήσεις. Κατ' άρχάς θά ήθελα νά παρατηρήσω ότι ή άναδρομή
στό παρελθόν, στήν οποίαν κατ' επανάληψη σαφώς ή ύπαινικτικά άναφέρ-
θηκα, δέν είναι ούτε κενός περιεχομένου ρωμαντισμός, ούτε επίδειξη φιλο-
πραγμοσύνης, πολύ περισσότερο δέν είναι τάση προγονολατρίας καί προγο-
νοπληξίας. Είναι γνωστόν δτι ή γνώση τών εκδηλώσεων τής νεοελληνικής

28. Βλ. σχετικώς καί Γ. Α. Μεγα, Υπόμνημα περί ιδρύσεως υπαιθρίου λαογραφικού
μουσείου, Λαογραφία, 24, 1966, σ. 479-480.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΙΙΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

33

ζωής (γλώσσα, ήθη και έθιμα, παραδόσεις) γονιμοποιεί τήν επιστημονική
ερευνά τοϋ παρελθόντος άπό τό άπώτατον μέχρι τό πρόσφατο, άλλά ή άνα-
δρομή οδηγεί και στήν άρχική μορφήν τών πραγμάτων, όπως εμφανίζονται
στο παρελθόν, πού καθίσταται άναγκαία γιά τήν κατανόηση τού παρόντος.

Προσωπικά πιστεύω ότι ή σχετική Αριστοτελική άρχή δέν έχει χάσει
τίποτα άπό τήν διαχρονικήν της έπικαιρότητα, δπως διατυπώνεται στά Πο-
λιτικά'. «ει δή τις εξ άρχής τά πράγματα φυόμενα βλέψειεν, ώσπερ έν τοις
αλιλοις, και εν τούτοις κάλλια τ' αν οντω θεωρήσειεν»29.

Ή πορεία αύτή προς τό παρελθόν άποβλέπει στο νά δείξη τήν συνέχεια
και ενότητα άλλά και νά άποκαταστήση τά πράγματα σέ πλήρη και ολοκλη-
ρωμένη μορφή και ένότητα, όταν έχη συμβή νά έχουν διασωθή ώς σπαράγ-
ματα ύπό τήν επίδραση τής φθοροποιού δυνάμεως του χρόνου.

Άλλ' ή εμμονή τής συνάψεως τών νέων μέ τά παλαιά και ή προβολή τής
παραδόσεως, τού παρελθόντος, πού μεταξύ άλλων στερεί τήν λαογραφίαν,
δπως έχει γραφή, άπό τήν δυνατότητα νά συλλάβη τήν δομήν τών πραγμά-
των, είναι συντηρητική, θά ισχυρισθούν μερικοί, ενώ είναι, εννοείται, προο-
δευτική ή συγχρονική μόνον εξέταση μέ άφηρημένα γενικευτικά κοινωνικο-
ανθρωπολογικά σχήματα, έννοιες και μεθόδους δομολειτουργικών Σχολών,
πού βοηθούν νά κατανοηθή. Έδώ δέν άντέχω στον πειρασμόν νά μήν πα-
pαφpάσoJ τόν λόγο σύγχρονου στοχαστή, πού θά μπορούσε νά τόν έκλά-
βη κανείς και ώς άνεκδοτικόν. Ή άντίληψη πού, χωρίς συνήθως ίστορικήν
προοπτικήν, άναχωρεΐ μόνον άπό τό παρόν και καταλήγει μόνον στο παρόν
υπάρχει κίνδυνος νά όδηγήση κάποτε στήν παραδοξολογία ό άσχολούμενος
μέ τήν άναστήλο^ση ένός άρχαίου μνημείου νά θεωρήται συντηρητικός, ενώ
προοδευτικός νά λογίζεται ό έργολάβος πολυκατοικιών. Αποτελεί πάντως
διδαχήν τού Νικολάου Πολίτη δτι «ό λαός εις τό παρόν μόνον άποβλέπων
άνευ συναφείας προς τό παρελθόν και προς τό μέλλον διατελεί έν νάρκη πο-
λιτική και ήθική, προδρόμω έξουδενώσεως και έξαφανίσεως»30.

Υπάρχουν δμως και θέματα πού άφοροΰν κυρίως στο πώς εννοούμε ώς
ζητούμενον τήν παράδοση, πού διαχέεται βέβαια στήν άνάλογη εύρύτερη,
κλασσική, βυζαντινή και νεώτερη, γλωσσική, θρησκευτική και'Ορθόδοξη.

Όχι πάντως ώς παράδοση άδρανή, άψυχη, μουσειακή, άποστεωμένη,
κλεισμένη στά άρμάρια τών βιβλιοθηκών και τών άρχείων. Ή παράδοση

29. Αριςτοτ. Πολιτικών Α, 2 (1252a).

30. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΤ, Δημώδεις δοξασίαι περί αποκαταστάσεως τοϋ Ελληνικού
έθνους, Λαογρ. Σύμμ., 1, 1920, σ. 15.
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αύτή πρέπει νά λειτουργή ώς συστατικόν στοιχέίον τής δημιουργικής πο-
ρείας τοΰ έθνους, ώς φωνή μέν τών προγόνων άλλα φωνή πού άπευθύνεται
στον σύγχρονον κόσμο, συνδιαλεγόμενη δυναμικά μέ τό παρόν, ώς παράδο-
ση πού διασώζει τό νόημα τής πνευματικής μας κληρονομιάς, ώς παράδοση
πού παρά τις μεταλλαγές καί προσαρμογές της παραμένει ή συνείδηση τής
ένότητας καί τής πολιτιστικής ομοιομορφίας μας μέ τό ιδιαίτερο χρώμα πού
δίνει στήν ιστορική καί γεωγραφική παρουσία τοΰ Ελληνικού λαοΰ, ώς πα-
ράδοση πού, όταν γίνεται συνειδητή, λέγεται ιστορία, καί τέλος ώς παράδο-
ση μέ δύναμη άφομοιο_>τική, πού νά έχη δηλαδή τήν δυνατότητα νά άφομοι-
ώνη καί νά ένσωματώνη τά παρουσιαζόμενα νέα στοιχεία σέ επίπεδο δομών,
θεσμών άλλά καί τεχνολογίας, νά άφομοιώνη καί νά ένσωματώνη δ,τι είναι
χρήσιμο, πού προέρχεται εΐτε άπό τόν άνώτερον πολιτισμόν τοΰ Έλληνικοΰ
λαοΰ εϊτε άπό τόν πολιτισμόν τών άλλων λαών.

Παλαιότερα όταν ό λαϊκός-παραδοσιακός μάλιστα πολιτισμός παρου-
σίαζε συνήθως όμαλή, άργή καί σταθερή, χωρίς μεγάλα άλματα έξέλιξη,
ή άφομοιωτική του αύτή δύναμη ήταν σχετικά πιο εύκολη, άφοΰ είχε τήν
δυνατότητα νά παρακολουθή τήν εξελικτική πορεία τών πραγμάτων. Σή-
μερα, λόγω τών ραγδαίων καί εκρηκτικών άλλαγών καί διαφοροποιήσεων
πού έφερεν ή τεχνολογία, ιδιαίτερα στον τομέα τής έπικοινο^νίας, οί μηχα-
νισμοί τών παραδοσιακών κοινωνιών άποδεικνύονται άνέτοιμοι νά τις παρα-
κολουθήσουν καί έτσι πολύ συχνά, λόγω άκριβώς έλλείψεως τών άπαραίτη-
των άφομοιωτικών δυνατοτήτων, ισοπεδώνονται ή καί εξαφανίζονται οί πα-
ραδοσιακές δομές ιδίως τών μικρότερων πληθυσμικά λαών, άν καί δχι ισο-
μερώς καί ομοιόμορφα.

Ή άφομοιωτική δμως δύναμη τής παραδόσεως καθίσταται άκόμη
πιο άνίσχυρη κατά τά τελευταία χρόνια, κατά τά όποια, έκτος τών άλλο,ιν,
πλανάται παντού τό έμφορτο μέ τά άρνητικά του στοιχεία φάσμα τής παγ-
κοσμιοποιήσεως, οί δημιουργοί τής οποίας μή σεβόμενοι τό άνθρώπινον πρό-
σωπο επιδιώκουν τελικά νά τό μεταβάλουν σέ άμορφη μάζα, γιά νά μπορούν
νά τό χρησιμοποιούν προς ύπηρέτηση ίδιωφελών σκοπών. Καμμιά προσπά-
θεια κάποιας έπί τέλους συνθέσεως τών πολιτισμών καί άναδείξεως τής ιδιο-
μορφίας τών ιστορικών λαών. Τό άντίθετο άκριβώς συμβαίνει, άφοΰ έπιδί-
ωξη τής παγκοσμιοποιήσεως είναι νά έξαφανίση κάθε εθνική διάσταση πού
τούς χαρακτηρίζει. Τό υφίστανται αύτό, όπίος είπα, κυρίως οί μικροί πλη-
θυσμικά λαοί, όπως ό Ελληνικός, ό όποιος όμως διαφέρει άπό τούς άλλους
κατά τό δτι διαθέτει μακράν, μοναδικήν προσφοράν στον πολιτισμόν, σέβε-
ται δέ, καί οφείλει νά τό κάνη, τήν έθνικήν του παράδοση καί ίδιοπροσωπί-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΙΙΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

35

αν, πού θά μπορούσε νά άποτελέση και άμυντήριον στήν ίσοπεδωτικήν μα-
νίαν τής παγκοσμιοποιήσεως, τήν οποίαν ενισχύει, τελευταία και ή λεγόμε-
νη πολυπολιτισμικότητα.

'Εναντίον τού φορέα τού πολιτισμού αύτού, δηλαδή τών 'Ελλήνων, εξα-
πολύονται γραπτώς και προφορικά, μέ άφορμήν τήν σημερινήν άπροσδό-
κητα δύσκολη και προβληματικήν οίκονομικήν συγκυρία, δηλητηριώδη και
άπαξιωτικά βέλη άπό ξένους ιδίως τεχνοκράτες. Οί άνθρωποι αύτοί πά-
σχουν συνήθως άπό παχυλήν άμάθειαν, σέ σημέϊον πού νά μήν είναι σέ θέ-
ση νά άντιληφθοΰν δτι τά βέλη των αύτά είναι αύτεπίστροφα, πού θά πλή-
ξουν τελικά και τούς 'ίδιους.

Πράξη συνέσεως θά άποτελούσε νά άλλάξουν στάση και συμπεριφορά
διδασκόμενοι άπό άνθρώπους πού οί γνώσεις και ή παιδεία των τούς έπιτρέ-
πουν νά έχουν έπίγνωση τής συμβολής τών Ελλήνων στήν δημιουργία και
τήν διαμόρφωση του πολιτισμού τής εύρύτερης Εύρωπαϊκής οικογένειας,
στήν οποίαν άνήκουν, δπως Γάλλος άρχαιολόγος, καθηγητής Πανεπιστη-
μίου του Παρισιού, ό όποιος στήν άκροτελεύτια φράση προσφάτου άρθρου
του στήν έγκυρη Γαλλική έφημερίδα Le Monde σημειώνει προειδοποιητικά:
ne laissons pas des technocrates mettre à genoux les Grecs, encore moins les
humilier et nous humilier, πού σέ απλά έλληνικά σημαίνει: 'Άς μήν έπιτρέ-
ψωμεν στούς τεχνοκράτες νά γονατίσουν τούς Έλληνες, πολύ περισσότερο
νά τούς ταπεινώνουν και νά ταπεινώνουν κ7 έμάς.

Σάς εύχαριστώ πολύ.
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RÉSUMÉ

STEFANOS D. IMELLOS, LES DESIDERATA IMPOSÉS PAR L'ÉTUDE
DE LA CULTURE POPULAIRE-TRADITIONNELLE GRECQUE

L'auteur considère qu'il faut accorder la priorité à la réalisation des sept
travaux suivants concernant la culture populaire traditionnelle grecque:

1) explorer le rapport entre tradition écrite et tradition orale, surtout
dans les créations de la littérature populaire,

2) compléter sur de nouvelles bases l'ouvrage de N. G. Politis en deux
volumes intitulé Légendes et reste inachevé. On disposera ainsi d'un Corpus
des légendes populaires,

3) compléter sur de nouvelles bases l'ouvrage inachevé du même auteur
intitulé Proverbes et créer un Corpus des proverbes grecs,

4) faire avancer la rédaction de l'Atlas du Folklore grec, qui met
l'accent sur le où des choses associé à la dite méthode cartographique et non
sur le quand qui s'associe à la dite méthode historico-comparative,

δ) pousser plus loin les études sur la médecine populaire jusqu'à
présent imparfaitement explorée,

6) faire avancer l'étude du droit populaire (coutumier),

7) comparer la musique populaire à celle ecclésiastique afin de
constater le rapport entre les deux.

En conclusion l'auteur expose son point de vue sur le sens du terme
tradition et sur la force assimilative que la tradition doit posséder.
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Παρουσίαση του βιβλίου
του Ακαδημαϊκού κ. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Ή άπόβαση τοϋ Ιμπραήμ στήν Πελοπόννησο

άπο τον Γενικά Γραμματέα κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο

Μέ τή σημερινή μου σύντομη άνακοίνωση κάνω χρήση ένός προνομίου.
Σάς άναγγέλλω πρώτος και σάς παρουσιάζω τήν έκδοση ένός νέου βιβλίου
τού άγαπητοΰ μας συναδέλφου και διδασκάλου, τού Μιχάλη Σακελλαρίου.

Τό βιβλίο έπιγράφεται «Ή άπόβαση του 'Ιμπραήμ στήν Πελοπόννησο
καταλύτης γιά τήν άποδιοργάνωση τής Ελληνικής 'Επανάστασης, 24 Φε-
βρουαρίου-23 Μαΐου 1825» και κυκλοφορήθηκε πριν λίγες μέρες άπό τις
Πανεπιστημιακές 'Εκδόσεις Κρήτης. Τό βιβλίο έκτείνεται σέ 462 σελίδες,
στις όποιες ό Μιχάλης Σακελλαρίου πραγματεύεται τήν ιστορία 89 μόνο
ήμερών τού 1825, κατά τις όποιες συντελέστηκε ή άπόβαση τού 'Ιμπραήμ
στήν Πελοπόννησο, πού είχε τις γνωστές καταστρεπτικές συνέπειες γιά τόν
Αγώνα και προκάλεσε τό σβήσιμο, σχεδόν, τής 'Επανάστασης.

Τό βιβλίο γράφτηκε πριν άπό πολλά χρόνια. Ή συλλογή τών στοιχείων
στά ελληνικά άρχεΐα άρχισε τό 1939 και τελείωσε, δπως λέγει ό Μιχάλης
Σακελλαρίου, ((πριν ξημερώσει ή 28η 'Οκτωβρίου 1940». Ή συγγραφή του
άρχισε μετά τήν κατάρρευση, τό 1941, και σχεδόν ολοκληρώθηκε μέσα στο
1942. Είχαν μείνει γιά συμπλήρωση ορισμένα κενά. Ή άναγκαστική στροφή
τού Μιχάλη Σακελλαρίου προς τήν άρχαία ιστορία άποτέλεσε και τήν αιτία
έγκατάλειψης τής άποπεράτωσης τού έργου, τού οποίου τά χειρόγραφα και
τό άρχειακό ύλικό πάνω στο όποιο στηριζόταν έγιναν ένα δέμα πού έμενε
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κλειστό επί 65 χρόνια. Άλλά habent res sua fata. To 2007 ό Μιχάλης Σα-
κελλαρίου είχε τήν εύτυχή ιδέα νά «έκκαθαρίσει τά άρχεΐα παλαιών έργα-
σιών» του. Διαπίστωσε οτι ή μεγάλη αύτή μελέτη του εξακολουθούσε νά
διατηρεί τήν άρχική πρωτοτυπία της καί, επειδή δέν θά του ήταν εύκολο
πλέον νά ερευνήσει εύρωπαϊκές καί αιγυπτιακές άρχειακές πηγές σχετικές
μέ τήν εκστρατεία του Ιμπραήμ στήν Πελοπόννησο, άποφάσισε, εύτυχώς
γιά μάς, νά δημοσιεύσει τή μελέτη του όπως τήν είχε συντάξει μέ τή βοήθεια
εκλεκτών συνεργατών, τών κυριών Martine Schneider Νικολάου, Βάλιας
Ράπτη καί Ελένης Μπεχράκη.

Έξ άρχής, άπό τόν πρόλογο, ό Μιχάλης Σακελλαρίου μάς προειδοποι-
εί ότι ((προβλέπω πώς ό συμβαντολογικός χαρακτήρας αύτού του έργου μου
—έπαναλαμβάνω, δημοσιεύεται μέ τή δομή καί τό ύφος πού τού έδωσα τό
1942— θά φανεί παλαιομοδίτικος στους νεότερους συναδέλφους πού διδάχθη-
καν νά έφαρμόζουν θεωρητικές ίστοριολογικές άρχές καί ιστοριογραφικές
προσεγγίσεις άπορρέουσες άπό τή "Σχολή τών Annales" καί άλλα μοντέρνα
ρεύματα)). Εύτυχώς, προσθέτω έγώ. Πώς είναι δυνατόν νά άποφύγει κα-
νείς τόν συμβαντολογικό χαρακτήρα τής μελέτης πού άφορά πράξεις καί
συμβάντα 89 μόνον ήμερών, στις όποιες διαδραματίζονται γεγονότα δρα-
ματικά πού οδηγούν σέ μία φοβερή καταστροφή τής Πελοποννήσου, στή
δενδροτομία καί τήν πυρπόληση, τόν σφαγιασμό τών ζώων, τόν φόνο τών
άνθρώπων καί τό σκλάβωμα. Ό Σακελλαρίου έπισημαίνει ότι ήδη στήν Ελ-
λάδα ή ιστοριογραφία βρίσκεται ((σέ φάση επικράτησης μοντέρνων ιδεών
καί έφαρμογών, ένώ οί έπιστημονικώς προηγμένες χώρες άναζήτησαν νέες
ιδέες, άφοΰ προηγουμένως κορέστηκαν άπό έρευνες έξικνούμενες μέχρι καί
μικρών λεπτομερειών, καθώς καί άσημάντων συμβάντων)). 'Εμείς όμως
στήν Ελλάδα δέν έχουμε διανύσει τό στάδιο αύτό. Τά άρχεΐα τής νεώτερης
ιστορίας μας μόλις τώρα ερευνώνται καί μελετώνται συστηματικά καί πολλά
άρχεΐα είναι άκόμη άπρόσιτα έξ αιτίας μικρόνοιας ή κακότητας. Αλλά «οί
μετασυμβαντολογικές συνθέσεις δέν γίνεται νά μή στηριχθούν σέ στοιχεία
πού παρέχουν οί συμβαντολογικές». Τό νέο βιβλίο του Μιχάλη Σακελλαρίου
μάς παρέχει τά συμβάντα μιας μικρής περιόδου του Αγώνα, πού οδήγησαν
σέ μεγάλη καταστροφή καί διάλυση, άπό τήν όποία μάς έσωσε ή ναυμαχία
τού Ναυαρίνου στις 8/20 'Οκτωβρίου 1827. Δύο χρόνια καί μισό ό 'Ιμπραήμ
κατέστρεφε τήν Πελοπόννησο έπειδή οί Έλληνες τόν άφισαν νά φθάσει έως
έκεΐ καί νά εδραιωθεί. Μπορούσε νά γίνει άλλιώς; Ό Μιχάλης Σακελλαρίου
τό πιστεύει, έπρεπε όμως καί οί "Ελληνες νά σκεφθούν καί νά πράξουν δια-
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φορετικά. Σέ συζήτηση πού είχα μαζί του γιά τό βιβλίο μοΰ είπε πώς αύτά
πού συμβαίνουν σήμερα στήν Ελλάδα έχουν τό παράλληλο τους στό 1825.
'Ά ν διαβάσει κανείς τό βιβλίο θά τό διαπιστώσει.

Ό Μιχάλης Σακελλαρίου γιά νά γράψει τό βιβλίο του βασίστηκε σέ πη-
γές σύγχρονες τών γεγονότων πού διηγείται. "Εγγραφα πολλά καί ποικίλα,
πού τά περισσότερα φυλάσσονται στά Γενικά 'Αρχεία του Κράτους, όπως
τά άρχεΐα τών Υπουργείων Πολέμου, Οικονομίας, Ναυτικών, Δικαιοσύ-
νης, Αστυνομίας, σέ άρχεΐα προσωπικά, του Κουντουριώτη, τοΰ Μαυροκορ-
δάτου, τοΰ Ρώμα, τής "Τδρας, σέ άπομνημονεύματα άγωνιστών, σέ άπο-
μνημονεύματα ξένων φιλελλήνων. Ό Μιχάλης Σακελλαρίου δικαίως θεω-
ρεί ώς τις πλέον άξιόπιστες πηγές τά έγγραφα, διότι οί πληροφορίες πού
παρέχουν είναι έγκυρες καί φυσικά άπόλυτα σύγχρονες μέ τά γεγονότα.
Όπως λέγει, «τά έγγραφα εστιάζουν σέ δράσεις τοπικά καί χρονικά πε-
ριορισμένες. Όταν όμως συγκεντρώνεται τό άθροισμα αύτών τών δράσε-
ων άποκτοΰμε εικόνα τής ροής τών γεγονότων άπό τήν άρχή έως τό τέλος,
χωρίς διακοπές καί καθ' όλο τό σκηνικό πλάτος καί βάθος — μέτωπο, μετόπι-
σθεν, ηγεσία». Τις άφηγηματικές πηγές, άπομνημονεύματα, ημερολόγια,
ιστορίες, τις θεωρεί «άτελεΐς καί τρωτές. Τά πορίσματά τους θά άνατρα-
πουν γρηγορότερα ή άργότερα, άπό μεταγενέστερες πού θά λάβουν ύπ' οψη
τους καί τό σύνολο τών συναφών άρχειακών πηγών».

Ή ελληνική 'Επανάσταση ξεκίνησε μέ αίσιους οιωνούς. Τά πρώτα της
χρόνια πετύχαμε νίκες, σταθεροποιήσαμε τις επιτυχίες μας καί άποκτήσαμε
κάποια νομική καί πολιτική-πολιτειακή οντότητα στις αύλές τής Εύρώπης.
Άπό τήν άλλη μεριά οί επιτυχίες γέννησαν καί τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες,
τά πάθη, τις άντιθέσεις, χώρισαν τούς άγωνιζόμενους Έλληνες σέ παρα-
τάξεις καί προκάλεσαν συγκρούσεις. Στά τέλη Νοεμβρίου 1823 τό Νομοτε-
λεστικό ύπο τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη διαλύει στό Άργος τό Βουλευτικό,
πού καταφεύγει στό Κρανίδι. Αμέσως δημιουργήθηκαν δύο Κυβερνήσεις, ή
μία στήν Τρίπολη ύπο τόν Πετρόμπεη καί ή άλλη τοΰ Βουλευτικού υπό τόν
Κουντουριώτη στό Κρανίδι. Άπό τόν 'Οκτώβριο τοΰ '24 έως τόν Φεβρουάριο
τοΰ '25 δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, ό πρωτότοκος γιος τοΰ Κολοκοτρώνη
Πάνος σκοτώνεται καί ό ΐδιος ό γέρος τοΰ Μοριά φυλακίζεται στήν "Τδρα.

Δύο εμφύλιοι πόλεμοι προηγήθηκαν λοιπόν τής άπόβασης τοΰ 'Ιμ-
πραήμ. Οί Ρουμελιώτες κατέχουν τήν Πελοπόννησο καί οί Πελοποννήσι-
οι, εξαντλημένοι, τούς βλέπουν ώς εχθρούς. Αρχηγός τών επαναστατημένων
Ελλήνων γίνεται ό πλέον άκατάλληλος άνθρωπος, δειλός, φατριαστικός,
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μνησίκακος, ό Γεώργιος Κουντουριώτης, άλλά φιλόδοξος, πού νόμιζε ότι
ειχε ιδιότητες ήγέτου. Ό 'Ιμπραήμ δέν διέφερε. Καμία στρατιωτική μόρφω-
ση ή ικανότητα, χωρίς κρίση, σύνεση καί προνοητικότητα, άλλά θαρραλέος,
δραστήριος καί πείσμων. Οί επιτελείς του μέτριοι καί οί άξιωματικοί του μέ
νοοτροπία δούλου.

Τά τραγικά γεγονότα τών εμφυλίων, τις διαμάχες τών Ελλήνων, τό
αιγυπτιακό στρατόπεδο περιγράφει δ Μιχάλης Σακελλαρίου μέ γλαφυρό,
πολλές φορές ήμερολογιακό, άλλά κριτικό καί συνθετικό τρόπο. Άφού εξι-
στορήσει τήν δλη ναυτική περιπέτεια του'Ιμπραήμ στό Αιγαίο, τις άπώλειές
του άπό τούς "Ελληνες καί τις τρικυμίες, μάς εμφανίζει νά άποβιβάζονται τά
πρώτα αιγυπτιακά τμήματα στις 12/24 Φεβρουαρίου στή Μεθώνη χωρίς νά
ύπάρξει άντίσταση, χωρίς στήν άρχή νά γίνει άντιληπτό δτι επρόκειτο γιά
εχθρό.

Ή ιστορία τής εισβολής τοΰ 'Ιμπραήμ είναι γνωστή, δπως καί οί κα-
ταστροφές πού έκανε καί ή τελική έπικράτησή του. Ό παραλληλισμός πού
έκανε ό 'ίδιος δ Μιχάλης Σακελλαρίου τών γεγονότων έκείνων μέ τά μή πο-
λεμικά τών ήμερών αύτών πού ζοΰμε έχει μία ισχυρή βάση. Πρώτα-πρώτα
τίποτε δέν ήταν άναπόφευκτο. Τά πράγματα μπορούσαν νά γίνουν άλλιώς
προς όφελος μας. Ή κακή διοίκηση, οί έσφαλμένες έκτιμήσεις, ό διχασμός,
ή ιδιοτέλεια, ή φιλοδοξία, ή άνοησία ύπήρξαν παράγοντες πού οδήγησαν
στήν άποτυχία καί στή συμφορά.

Δέν σας περιγράφω περισσότερο ούτε άναλύω τό νέο βιβλίο τού Μιχάλη
Σακελλαρίου, πού είχε τήν εύτυχή ιδέα 70 χρόνια μετά τή συγγραφή του νά
τό προσφέρει στούς Έλληνες τού σήμερα ώς μάθημα αύτογνωσίας. Καί έγώ
πού σας μιλώ γι' αύτό θεωρώ τόν έαυτό μου άκατάλληλο γιά τό έργο τής
παρουσίασης, γιατί τό βιβλίο μέ ξεπερνάει, χρειάζεται κάποιον ισότιμο τού
Σακελλαρίου. Το έκαμα δμως γιά έναν κυρίως λόγο. Πριν άπό εννέα ήμέρες,
τήν Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ό Μιχάλης Σακελλαρίου έγινε 100 χρονών. Τό
γεγονός είναι σπάνιο άλλά τό μοναδικό στήν περίπτωση είναι δτι, άντί νά
τού προσφέρουμε δώρα, δπως αρμόζει α έναν διδάσκαλο πού μόρφωσε γε-
νεές Ελλήνων, μάς προσφέρει έκεΐνος. Γιατί τί άλλο είναι τό νέο του βιβλίο
πού σας παρουσίασα παρά μία εθνική προσφορά, πού μάς ύπενθυμίζει οτι ώς
"Ελληνες μεταβάλαμε τή γή πού ζούμε άντί νά ((μεταλαμβάνει εύλογίας άπό
τού Θεού», άντίθετα νά εμφανίζεται «έκφέρουσα άκάνθας καί τριβόλους»1.

1. Προς Εβραίους 6, 8.
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Πρόσφατα2 ό Μιχάλης Σακελλαρίου έδωσε συνέντευξη στήν όποία χα-
ρακτηρίζει τήν εποχή μας μέ τά μελανώτερα χρώματα καί θεωρεί δτι οί
"Ελληνες είναι «αίχμάλο^τοι τών έαυτών τους». Τούτο δέν προέρχεται άπό
μία πρόσκαιρη άπαισιοδοξία άλλά άπό τή γνώση που έχει άποκομίσει σ' έναν
αιώνα ζωής καί άπό τήν επιστημονική γνώση τών προηγούμενων αιώνων,
άς δεχθούμε συμβατικά καί συμβολικά άπό τή δεύτερη Τουρκοκρατία τής
Πελοποννήσου, άπό τό 1715. Τό ελληνικό παρελθόν τού δίνει τις εξηγήσεις
πού σ' εμάς πού τό γνωρίζουμε άτελώς δέν είναι προφανείς. Άπό τήν άποψη
αύτή τό βιβλίο τού Μιχάλη Σακελλαρίου, γραμμένο πριν άπό 70 χρόνια γιά
γεγονότα πού έγιναν πριν άπό 187 χρόνια, είναι έργο πού άφορά τή σημε-
ρινή Ελλάδα, ή όποία, μιλώ μεταφορικώς, καί άπό τόν 'Ιμπραήμ κατέχεται
καί άπό τό πάντοτε παρόν συμπλήρωμά του, τόν Δημήτριο Νενέκο μπέη.

'Εκφράζω, πιστεύω, τή γνώμη ολόκληρης τής Ακαδημίας αν άπευθύνου-
με προς τόν Μιχάλη Σακελλαρίου τήν ομόθυμη εύγνωμοσύνη μας γιά δ,τι
προσέφερε στήν Ελλάδα καί στούς "Ελληνες, καί γιά δ,τι προσφέρει ώς
πνευματική καί έθνική παρακαταθήκη σ' εκείνους πού θά μάς άκολουθήσουν.

2. Περιοδικό Κ τής Καθημερινής, 48, Δεκέμβριος 2011-Ιανουάριος 2012, σ. 86-92.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης MAPTTOY 1821

εισηγηση του προεδρου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟ [ΙΟΥΛΟΥ

Στίς κρίσιμες στιγμές πού περνάει σήμερα ή πατρίδα μας είναι άναγ-
κάΐο νά διδαχθούμε άπο τά καλά, άλλά καί άπο τά άρνητικά παραδείγματα
τού παρελθόντος. Ή ελληνική επανάσταση τού 1821 μάς δίνει πολλά τέτοια
παραδείγματα.

Στίς άρχές τού 1821 ή έπανάσταση κουφόβραζε σ' όλη τήν Ελλάδα καί
ιδιαίτερα στήν Πελοπόννησο. Στή σύνοδο τής Βοστίτσας στίς 26 'Ιανουαρίου
τού 1821 οί πρόκριτοι τού Αιγίου, τών Πατρών καί τών Καλαβρύτων άποφά-
σισαν νά είναι έτοιμοι γιά δράση. Καί σέ λίγες ήμέρες, τόν Μάρτιο τού 1821,
άρχισαν οί πρώτες συγκρούσεις μέ τούς Τούρκους. Στίς 21 Μαρτίου έγινε έπί-
θεση τών Ελλήνων στά Καλάβρυτα. Σύγχρονος ξεσηκωνόταν ή Μάνη. Στίς
22 Μαρτίου οί Τούρκοι έφυγαν άπό τό Αίγιο. Καί στίς 23 Μαρτίου άρχισαν οί
εχθροπραξίες στήν Πάτρα καί έγιναν δεήσεις γιά τήν έναρξη τής έπαναστάσε-
ο:>ς, ένώ τήν ίδια ημέρα οί Μανιάτες κατέλαβαν τήν Καλαμάτα.

Τά πρώτα 2-3 χρόνια τής έπαναστάσεως οί "Ελληνες είχαν πολλές επι-
τυχίες. Όμο:>ς κατόπιν άρχισαν διαμάχες πού οδήγησαν στούς δύο τρομε-
ρούς έμφυλίους πολέμους. Οί Ρουμελιώτες μπήκαν σάν κατακτητές στήν
Πελοπόννησο. Κι ένώ ό 'Ιμπραήμ άποβιβαζόταν στή Μεσσηνία μέ ισχυρό-
τατες δυνάμεις, ό Κολοκοτρώνης βρισκόταν φυλακισμένος καί οί Έλληνες
σκοτώνονταν μεταξύ τους. Μόνο άργότερα, όταν ό 'Ιμπραήμ κυριάρχησε
στήν Πελοπόννησο, ή άπαίτηση τού λαού έφερε τήν άπελευθέρωση τοΰ Κο-
λοκοτρώνη καί όλοι ζήτησαν άπό αύτόν τή σωτηρία. Κι άπό φυλακισμένος
έγινε άρχιστράτηγος τών Ελλήνων.

Αλλά τότε φάνηκε τό μεγαλείο τοΰ Κολοκοτρώνη. "Εκανε ειρήνη μέ
τούς εχθρούς του, παρ' όλον ότι είχαν σκοτά>σει τόν ίδιο του τόν γυιό. Κι
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οταν έχανε τραπέζι στους άντιπάλους του, του είπε μέ πικρία ή μάνα: «Μού
έφερες στο σπίτι μου τον φονιά του παιδιού μου;» Καί ό Κολοκοτρώνης
άπάντησε: «Αύτδ είναι το καλλίτερο μνημόσυνο γιά τήν ψυχή του».

Υπήρξαν πολλά τέτοια λαμπρά παραδείγματα άγωνιστών. Άλλά θά
άναφέρω μόνο τό παράδειγμα του Κυβερνήτου Καποδίστρια, ό όποιος δέν
δέχθηκε νά πάρει κανέναν μισθό άπό τό κράτος. Είπε ό Καποδίστριας:

«...εφ' όσον τά ιδιαίτερα είσοδήματά μου άρκούν διά νά ζήσω, άρνουμαι
νά έγγίσω μέχρι και του ό^όλού τά δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις
τό μέσον έρειπίων καί άνθρώπων βυθισμένων εις έσχάτην πενίαν».

Ή σημερινή εποχή έχει πολλά κοινά μέ τήν εποχή του 1821. Δέν έχου-
με αυτή τή στιγμή πόλεμο, άλλά οί άπειλές πολέμου, το casus belli, εξακο-
λουθούν νά υπάρχουν. Καί ή οικονομική κρίση που μαστίζει τή χώρα μας
μάς καίει δλους.

Ή Ακαδημία Αθηνών δέν μπορεί νά μή συμμετέχει στόν πόνο καί στήν
άγωνία του λαοϋ μας. Δέν είμαστε δικαστές, άλλά δέν μπορούμε νά ύποκρι-
θούμε δτι δέν βλέπουμε τά κακά πού μάς προξένησαν πολλοί πολιτικοί μας
πού έβαλαν τό κομματικό καί τό άτομικό συμφέρον πάνω άπό τό συμφέρον
τής πατρίδος. Δέν μπορούμε νά μή δούμε τήν άτιμωρησία τών ενόχων, αύτών
πού κυριολεκτικά κατέκλεψαν τόν έλληνικό πλούτο, ή κατέστρεψαν τήν Αθήνα
καί τις άλλες πόλεις. Ή ((προστασία τού πολίτη» κατάντησε ((προστασία τών
ενόχων». Ό καθένας άς κοιτάξει γύρω του καί άς κρίνει.

Θά ήθελα δμως νά τονίσω καί μερικά πολύ καλά παραδείγματα πού
θά έπρεπε νά βρουν μιμητές. Τέτοια παραδείγματα έδωσαν ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας καί άλλοι μέ τό νά παραιτηθούν άπό τόν μισθό τους. Παρό-
μοια παραδείγματα έδωσε καί ό άπλός λαός, αύτοί πού προσέφεραν βοήθεια
στούς πιο άναξιοπαθούντες συνανθρώπους τους.

Ή Ακαδημία Αθηνών προσφέρει τις υπηρεσίες της δσο μπορεί. Ώς
άτομα οί Ακαδημαϊκοί είναι διαθέσιμοι σέ κάθε άνάγκη τής πατρίδος μας.
Κι δταν έπιστρατευθούν, δπως έγινε μέ τόν πρωθυπουργό τής Ελλάδας, δί-
νουν κάθε δυνατή βοήθεια στή χώρα μας.

Άλλά καί ώς σύνολο ή Ακαδημία οργανώνει συνέδρια ή ημερίδες σέ
θέματα πού είναι ζωτικά γιά τή χώρα μας. Μιά τέτοια ήμερίδα, πού άνα-
φέρεται στούς έλληνικούς υδρογονάνθρακες, πού άποτελουν έναν τεράστιο
πλούτο γιά τήν Ελλάδα καί τήν Κύπρο, θά γίνει μετά άπό λίγες έβδομάδες.
Παρόμοιες έκδηλώσεις θά γίνουν αργότερα. Εύχομαι οί πρωτοβουλίες αύτές
τών Ακαδημαϊκών μας νά άξιοποιηθουν άπό τήν πολιτεία. Αύτό θά είναι ένα
μέρος άπό τή συμβολή μας στόν κρίσιμο άγώνα του έθνους.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:
ΕΠΙ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ομιλια του ακαδημαϊκου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή άνίχνευση τής Ελληνικής 'Επανάστασης απολήγει στήν έξαρση τής
δημοκρατικής άρχής ώς μιάς γενεσιουργού αιτίας του συγκεκριμένου ιστορι-
κού φαινομένου καί άφετηρίας πολλών έκτοτε έξελίξεων. Ή βίωση τής άρχής
αύτής δέν οφείλεται σέ μιά έμφυτη άποκλειστικά τάση τών εξεγερμένων
Ελλήνων. Προσδιορίστηκε, παράλληλα καί σέ μεγάλο βαθμό, άπο τήν πα-
ράδοση, άπώτερη καί ζώσα, καί άπό τις ιδέες πού, στό ενδιάμεσο διάστημα,
είσάχθηκαν στον εθνικό κορμό. Κατά τούς μακρούς, πράγματι, αιώνες τού
παρελθόντος είχαν παρασχεθεί ψήγματα πού έμελλαν νά άξιοποιηθοΰν στή
διάρκεια τής σκληρής πραγματικότητας υπό τό καθεστώς τής οθωμανικής
δεσποτείας" καί, κατά τήν ΐδια έποχή, οί ύπόδουλοι άπέβαιναν εύαίσθητοι δέ-
κτες έξωθεν άρχών πού είχαν ώς άντικείμενο τόν σεβασμό τών άνθρωπίνων
δικαιωμάτων. Μέ τόν τρόπο αύτόν, εκκολάφθηκε μία άκλόνητη —όπως έμελλε
νά άποδειχτεΐ— συνείδηση σεβασμού τών Ελλήνων προς τήν έλευθερία καί τή
δημοκρατία τόσο στό έσωτερικό όσο καί στό διεθνές πεδίο. Παρά τήν εμφά-
νιση, στίς μέρες μας, ορισμένων δυσάρεστων φαινομένων, ή συνείδηση αύτή
έξακολουθεΐ κατά βάση νά διαπνέει τόν δημόσιο βίο τής χώρας.

1. Άπό τήν άξιοποίηση του πλούσιου έθνικού παρελθόντος προβάλλει
καθοριστικά ή παρουσία τής δημοκρατικής άρχής. Ή μακραίωνη παράδοση,
ώς πολιτιστικό άποταμίευμα καί ζωντανή μνήμη, συνέστησε άκένωτη πηγή
έμπνευσης καί καθοδήγησης γιά τό έθνος στήν τρισχιλιετή ιστορία του, υπό
ποικίλες μεταλλαγές. Κατά τήν περίοδο τής οθωμανικής κατάκτησης, ή έλ-
ληνική γλώσσα, ή ορθόδοξη πίστη καί ή συνείδηση τού λαμπρού παρελθόν-
τος συνέβαλαν στή διατήρησή του. Παράλληλα, ή γέννηση τής έννοιας τής
πολιτείας ώς αυτόνομης άξιας, ή ισονομία καί ή ισηγορία, ή αύτεξουσιότητα
καί ή δυνατότητα αύτοκαθορισμού άποτέλεσαν τις θεμελιακές εκφάνσεις τού
έλεύθερου καί δημοκρατικού πολιτεύματος πού θά οφείλε νά διέπει τις σχέσεις
μεταξύ τών άνθρώπων μήνυμα πού θά παραμείνει ένεργό καί μετά τήν τουρ-
κική κατάκτηση, ώθώντας τό Γένος σέ άγώνα κατά τής κεντρικής έξουσίας.
Ή επαφή τών περισσότερο καλλιεργημένων στρωμάτων μέ τή λόγια παράδο-
ση, άλλά καί οί εθνικοί θρύλοι καί τό δημοτικό τραγούδι, ώς βίωμα τού λαού,
τί άλλο ύποδηλώνει; 'Επιπλέον, ή άδιάπτωτη αίσθηση τής παράδοσης έμελλε
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νά άποδειχτεΐ απόλυτα συμβατή μέ όσες προοδευτικές ιδέες θά αναπτύσσον-
ταν στή νεώτερη Εύρώπη. Οί φιλελεύθερες καί δημοκρατικές άρχές τού Δια-
φωτισμού, απολήγοντας στο τρίπτυχο «έλευθερία - ισότητα - αδελφότητα»,
διακηρυγμένο άπό τή Γαλλική 'Επανάσταση, γνώρισαν τήν εύρύτερη δυνατή
διάδοση στούς κόλπους τής ελληνικής οικογένειας, πρωτοστάτη στήν άκτινο-
βολία τους στά Βαλκάνια. Ή επίτευξη τής άρμονικής αύτής σύζευξης δέν είναι
άνεξάρτητη καί άπό τό γεγονός ότι οί νεώτερες εύρωπαϊκές ιδέες άντλούσαν
συχνά τήν έμπνευση άπό άρχάίες έλληνικές- καί, άν υπήρξε «έλληνικός δια-
φωτισμός», στή συνέχεια τού «εύρωπαϊκοΰ», άν άναφάνηκαν έπιφανεΐς λόγιοι
πού φέρουν επάξια τόν χαρακτηρισμό τών Δασκάλων τού Γένους, τούτο οφεί-
λεται στή μακρά έξοικείωση προς ιδανικά παρεμφερή μέ τις νέες άρχές1.

Ή έπίδραση τών φιλελεύθερων καί δημοκρατικών ιδεών στή διαμόρφωση
τού ιδεολογικού προσώπου τής Ελληνικής 'Επανάστασης είναι δυνατό νά έχει
πολλές παραμέτρους. Οά ήταν όμως εύλογο νά εντοπιστεί ή διερεύνηση τών
θεμελιακών έκφάνσεών της σέ ορισμένες άπό αύτές — σέ όσες κατατάσσονται
στις καταβολές καί σέ όσες, κυρίως, ύπάγονται στά βασικά χαρακτηριστικά
της. Μεταξύ τών καταβολών, τήν προέχουσα θέση διατηρούν οί έπαναστα-
τικές προτάσεις τού Βελεστινλή καί ή σύντονη δράση τής Φιλικής Εταιρείας
— έξεικονίζοντας, άμφότερες, τις ριζοσπαστικές άκριβώς τάσεις τής έποχής2.

Ό Ρήγας, κατά πρώτον, καλλιέργησε καί υποστήριξε μέ όλες τις δυνά-
μεις του ένα συγκεκριμένο πρότυπο, βασισμένο σέ μιά άντίληψη έξ ολοκλήρου
φιλελεύθερη. Οά ήταν, πράγματι, δύσκολο νά έχει άλλος συγκεράσει εξίσου
λειτουργικά τή βίωση τής πίστης μέ τήν εφαρμογή στήν πράξη τών δοξασιών
αύτών. Φορέας τού μηνύματος γιά μιά νέα, δημοκρατική εύρωπαϊκή κοινωνία
καί δικαιοταξία, έφερε ταυτόχρονα ορατά τά τεκμήρια προσήλωσης στο εθνικό
παρελθόν — άρχαϊο, μεσαιωνικό καί νεώτερο. Χάρτες, Σύνταγμα, μνημεία τού
λόγου σύγχρονα καί παλαιότερα, πλούσια δράση, άναμνήσεις άπό τήν ιστορία
χιλιετιών καί αύστηρή συνείδηση τού παρόντος συνέθεταν ένα σύνολο θεωρίας
καί πράξης προορισμένο νά έπιδράσει βαθιά στήν ψυχή καί τόν νου τού ύπόδου-

1. Βλ. Κ. Σβ0Λ0Π0ΤΛ0Σ, εισήγηση στο θέμα «Δημοκρατία καί Πολιτεία», 'Ίδρυμα
'Ωνάση: Οί διάΡιογοι τών Αθηνών, Αθήνα 26.11.2010, στο www.athensdialogues.org-
Μ. Σακελλαρίου, Ή δυναμική τής έθνεγερσίας, Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, 67,
1992, Β', σ. 237-240.

2. Γιά τή σύνδεση, γενικότερα, τής φιλελεύθερης καί δημοκρατικής ιδεολογίας μέ τήν
Επανάσταση τοϋ 1821, βλ. Α. Μανεςης, Ή φιλελεύθερη καί δημοκρατική ιδεολογία τής
εθνικής επανάστασης τοϋ 1821, Επίσημοι Λόγοι, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 27, (περίοδος
1982-1983), Αθήνα 1987, σ. 269-316.
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λου Γένους. Ή τελική, έξ άλλου, ματαίωση του έγχειρήματός του, άποτέλεσμα
τής παρεμβολής άστάθμητων παραγόντων, προσφέρεται γιά νά οδηγήσει στήν
παράλληλη διατύπωση τοΰ έρωτήματος αν ή διεθνής συγκυρία προσφερόταν
περισσότερο κατά τό 1821 γιά τήν εκδήλωση ένός κινήματος άπό μόνους, στή
δεύτερη περίπτωση, τούς "Ελληνες...

'Ολιγότερο άπό δύο δεκαετίες διέρρευσαν μέχρις ότου διαμορφωθεί ένα
έπαναστατικό σχήμα περισσότερο κατάλληλα προσαρμοσμένο στά άντίστοιχα
πρότυπα όσων λαών είχαν επίσης έπιδιώξει τήν ολόπλευρη καταξίωσή τους
— εθνική καί κοινωνική. Αύτό ήταν τό νόημα τής Φιλικής Εταιρείας, ή όποία
άνάγει τή σύστασή της κατά τό 1814. Καθοδηγημένη άπό τήν πικρή πείρα
σειράς άτελέσφορων εξεγέρσεων τοΰ υποτελούς ελληνικού στοιχείου κατά τοΰ
'Οθωμανού δυνάστη, είχε επιπρόσθετα άσπαστεΐ τήν πρακτική μιάς μυστικής
όργάνο^σης πού φιλοδοξούσε νά καταφέρει —τη φορά αύτή—άποφασιστικό
πλήγμα κατά τής άπολυταρχικής έξουσίας καί της έθνικής καταπίεσης. Ή
κοινή προσήλωση στον συγκεκριμένο σκοπό είχε, στό ενδιάμεσο διάστημα,
έκτραφεΐ άπό τή διάδοση ιδεών δπως αύτές πού περιέχονται στήν έκδοση υπό
τόν τίτλο Ελληνική Νομαρχία ή στή φλογερή παρότρυνση εμπνευσμένων άτό-
μων —πρώτος ό Αδαμάντιος Κοραής— πού έτειναν ήδη νά κατακλύσουν τόν
ελληνικό χώρο. Είναι εύλογο άβίαστα νά ύπογραμμιστέί δτι ή Φιλική Εται-
ρεία προετοίμασε τήν εύθυγράμμιση μέ τή δημοκρατική άρχή καί τήν οργα-
νωτική, άκόμη, δομή της'Επανάστασης τοΰ 1821.

2. Πέρα όμως καί άπό τούς προάγγελους, ή Ελληνική 'Επανάσταση, καθ'
έαυτή, έγκλείει καθαρά τά νάματα τής δημοκρατικής άρχής. Αύτή ή κήρυξη
τής Ελληνικής 'Επανάστασης διαδήλωνε τή βούληση τού έθνους γιά τήν άνά-
ληψη ένός «υπέρ πάντων» άγώνα στό ονομα τών θεμελιακών δημοκρατικών
δογμάτων: τής ελευθερίας, της αύτεξουσιότητας καί τών άνθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Ή διεξαγωγή του, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις τών άνακτοβουλίων
τής επίσημης Εύρώπης, έπιβεβαίωσε πρώτη κατά τή συγκεκριμένη έποχή τήν
ισχύ τών ύπατων αύτών άρχών. Στό δνομά τους μάλιστα, ξεπερνώντας δσες
δυσχέρειες παρενέβαλλε τό γεωπολιτικό περιβάλλον, στενότερο καί εύρύτερο,
δημιούργησαν μέ μόνες τις πράξεις τών έπαναστατών ελληνικό ζήτημα. Ή
οριστική καταξίωση τών κατευθύνσεων αύτών μέ τήν 'ίδρυση τοΰ πρώτου άνε-
ξάρτητου έθνικοΰ κράτους στή γηραιά ήπειρο, τό 1830, θά επιστέψει άκριβώς
τόν ύπέρτατο άγώνα πού άνέλαβαν νά διεξαγάγουν οί "Ελληνες.

Ή άποψη αύτή έπιρρωνύεται άπό πλήθος ιστορικών τεκμηρίων. Ποικίλα
κείμενα —πολιτικά, νομικά καί επιστημονικά, λογοτεχνικά καί φιλοσοφικά,
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εκκλησιαστικά—, διακηρύξεις μέ κατεύθυνση το έσωτερικό ή το έξωτερικό,
γραπτές πηγές προορισμένες ενίοτε καί νά μείνουν άδημοσίευτες, μαρτυρούν
την παρουσία τους στο έπίκεντρο τής δημοκρατικής ιδεολογίας. Μεταξύ τών
πολλών δηλωτικών μαρτυριών θά ήταν —καί πάλι— δυνατό νά προταθούν δύο
κατ' εξοχήν ενδεικτικές περιπτώσεις. Ή μία άναφέρεται στις ιδέες πού συνό-
δευσαν τήν κήρυξη τού έπαναστατικοΰ άγώνα" ή δεύτερη, στή θεσμική του
διατύπωση καί καθιέρωση.

Κατά τήν έναρξή της, πράγματι, ή Ελληνική Επανάσταση κατέστησε
μέ καθαρότητα γνωστούς τούς σκοπούς πού τή διεΐπαν. Ή πρώτη διακήρυξη
στο 'Ιάσιο τής Μολδαβίας, τόν Φεβρουάριο του 1821, είχε άναδώσει τις κα-
τευθυντήριες άρχές ένός άκρως φιλελεύθερου πνεύματος: λαός καί τύραννος
κεντρικοί άξονες άναφοράς τού κειμένου" λαός πού καλείται νά διεκδικήσει
άπέναντι στόν βάρβαρο τύραννο ((τά δίκαια τής Πατρίδος)) — τήν ελευθερία,
τήν εύδαιμονία, τήν έθνική άνεξαρτησία. Ή διεκδίκηση τών ύψιστων αυτών
άγαθών νομιμοποιεί κάθε βίαιη άντίδραση καί πράξη, άνάλογη μέ αύτές τών
Τυραννοκτόνων ή τών φονέων τού Καίσαρα! Ή εφαρμογή τής έπιταγής γιά
λαϊκή κυριαρχία, ή άσκηση τής εξουσίας άπό εκλεγμένους άρχοντες, ή υπο-
ταγή στις διατάξεις καί μόνο του Νόμου, οφείλουν νά συνθέτουν τό πλαίσιο γιά
τή διακυβέρνηση του "Εθνους. Ή έπίκληση τής χριστιανικής πίστης καί τής
άλληλεγγύης μεταξύ τών λαών τής Εύρώπης συνυφαίνεται καί αύτή μέ τήν
ιδέα τής ελευθερίας καί τήν άρνηση τής Τυραννίας.

Ό ήγέτης τής επαναστατικής έξέγερσης, Αλέξανδρος Υψηλάντης, είχε
συνείδηση τού ενδόξου παρελθόντος τών Ελλήνων" καί, ταυτόχρονα, εμφο-
ρούνταν άπό τις ριζοσπαστικές κατευθύνσεις τού καιρού του — τής Γαλλικής
ιδίως 'Επανάστασης. Ή σκιαγράφηση του προσώπου του οδηγεί σέ βάθος
οικογενειακό —οί πλείστοι άπό τούς προπάτορές του ήταν ύπερασπιστές ((τών
φυσικών δικαιωμάτων τής άνθρωπότητας»— καί σέ έκταση γεωγραφική —
στή νοτιοανατολική Εύρώπη, πεδίο διάδοσης τών ιδεών του Διαφωτισμού. Ή
φιλελεύθερη αύτή προδιάθεση έμελλε νά καλλιεργηθεί καί στή Ρωσία, οπού
τελικά θά εγκατασταθεί. Ή κλίση προς τή λογοτεχνία, ή ενημέρωση πάνω
στά σύγχρονα ρεύματα μέ έπίκεντρο τή γαλλική διανόηση, τό κοσμοπολίτικο
πνεύμα καί ή ελευθεριότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς του, ή μύηση, τέλος,
στόν τεκτονισμό —έστία βίωσης καί διακίνησης τών προοδευτικών δογμάτων
τής έποχής— σκιαγραφούν ένα πνεύμα βαθιά ρομαντικό καί γνήσια άνήσυχο,
άνοιχτό στά νέα μηνύματα. Οί δοκιμασίες πού θά υποστεί, μετά τήν κατα-
στολή τής έξέγερσης, μαρτυρούν, καί αύτές, τις βαθιά δημοκρατικές πεποιθή-
σεις του. Ό Μέττερνιχ, πρωθυπουργός τής Αύστρίας, στήν όποία θά ζητήσει
καταφύγιο, θά πρωτοστατήσει όχι μόνο στή δίωξή, άλλά καί στήν αύστηρή
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άπομόνωσή του ώς «επικίνδυνου επαναστάτη», «έγκληματίου» επίφοβου γιά
τή δημόσια άσφάλεια γενικότερα στήν Εύρώπη! Ή προσθήκη στήν αύστριακή
αύτή άντίληψη καί τής ρωσικής συναίνεσης εξηγεί τήν άρνηση άκόμη καί τοΰ
αύτοκράτορα Νικολάου τοΰ Α' νά συγκατανεύσει στήν επάνοδο τού Υψηλάντη
στήν πατρίδα του, τή Ρωσία, έστω καί ώς ύπόδικου(!) — άποψη πού επιβεβαι-
ώνεται χάρις καί στό σχετικά πρόσφατα δημοσιευμένο άρχεΐο του3.

Αύτή ή επιλογή, ώς τόπου συνέγερσης, τών Παραδουνάβιοι Ηγεμο-
νιών δέν ήταν ξένη προς τήν πλατιά έφαρμογή τής δημοκρατικής άρχής. Ή
ισότιμη —κατά βάση— συνεργασία τών Ελλήνων μέ τούς λοιπούς λαούς τής
Βαλκανικής χερσονήσου έναντίον τοΰ «τυράννου» άσφαλώς άνταποκρινόταν
στή δημοκρατική προδιάθεση τοΰ Υψηλάντη. Ενδεικτικά, σέ προκήρυξή του
προς τούς άρχοντες τής επαρχίας τοΰ Brasov, στίς 10 Απριλίου, οχι μόνο θά
άναγνωρίσει τήν ιδιαιτερότητα τής «άγαπητής τους πατρίδας», τής Δακίας,
άλλά καί θά τούς προτρέψει νά άναζητήσουν τις προϋποθέσεις γιά τή μελλον-
τική εύδαιμονία της στήν άνάθεση τής άνώτατης έξουσίας «εις τάς χείρας ένός
έντοπίου καί ούδέποτε εις ξένον», στή διάκριση τών εξουσιών, στήν εκλογή
τών εκκλησιαστικών άρχών άπό «ολας τάς κλάσεις τών πολιτών», στήν επέ-
κταση, τέλος, τής εκπαίδευσης σέ όλα τά στρώματα τού λαοΰ" είχε, μάλι-
στα, άποβλέψει καί στήν κατάργηση τών προνομίων εύγενών καί έκκλησίας,
άλλά τήν τελευταία στιγμή άποτράπηκε στήν έφαρμογή τών σχεδίων του. Ή
κήρυξη όμως τοΰ επαναστατικού κινήματος στίς Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
προσφερόταν άκόμη καί γιά νά ύπηρετήσει άλλους σκοπούς, πού συνέχονταν
πάντοτε μέ τή θεμελιακή ύπόσταση τής Δημοκρατίας. Ή ύφανση ένός επανα-
στατικού ίστοΰ άπό Σέρβους, Βουλγάρους καί Ρουμάνους έτεινε νά προσδώσει
στον όλο σχεδιασμό —κατά τόν Νικολάι Τόντορωφ— τόν χαρακτήρα «πανβαλ-
κανικής έπανάστασης». Ό Υψηλάντης κατέβαλε προς τήν κατεύθυνση αύτή
κάθε προσπάθεια. Απέστειλε έγκαιρα επιστολή καί σχέδιο διμερούς συνθή-
κης στον Μίλος Όβρένοβιτς, προτείνοντάς του τή σύμπηξη συνομοσπονδίας,
ή όποια τελικά θά προσκρούσει στήν άρνητική στάση τοΰ Σέρβου ήγεμόνα.
Άκαρπη θά άπέβαινε καί ή κινητοποίηση τών Βούλγαρων έθελοντών κατά μεί-
ζονα λόγο εφόσον δέν θά οργανωνόταν κατάλληλα, εκφράζοντας τό γενικότερο
άπελευθεροπτικό πνεύμα, έστω καί άν οί τοπικές συνθήκες δέν είχαν άκόμη
ώριμάσει. Όσον άφορά τούς Ρουμάνους, έχουν άπό μακροΰ έγερθεΐ έρωτη-

3. Βλ. G. ArS, C. Svolopoulos (eds.), Alexandre ï'psilanti: Correspondance inédite,
1816-1828, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1999.
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ματικά σχετικά μέ τόν ρόλο τής μόνης συγκροτημένης έπαναστατικά έθνικής
ομάδας — τών χωρικών τής Βλαχίας, ύπό τήν ήγεσία τοϋ ικανού πολέμαρχου
Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου. Ή άφετηρία, εντούτοις, τής επιτόπιας έξέγερσης
εντοπιζόταν στή διατύπωση έπιμέρους αιτημάτων —έπίτευξη παραχωρήσεων
άπό τήν κεντρική εξουσία διοικητικής ή δημοσιονομικής ύφής προκειμένου νά
άνακουφιστοϋν τά άγροτικά στρώματα—, γεγονός πού εξηγεί καί τήν εύχερή
υπαναχώρηση έναντι ύποσχέσεων τής Πύλης. 'Ιδιαίτερα παραστατικός είναι,
στήν άπλοι'κότητά του, ό χαρακτηρισμός τών κινήτρων πού ενέπνευσαν τά
δύο παράλληλα κινήματα, τού Υψηλάντη καί τοϋ Βλαδιμηρέσκου, όπως δι-
ατυπώθηκε άπό Όθο^μανό άξιωματοΰχο τής Σιλιστρίας: ((Οί μέν μέ λόγον
έλευθερίας, οί δέ μέ λόγον αιτήσεως προνομίων...»4 Αλίμονο! Προκύπτει τό
μελαγχολικό συμπέρασμα ότι ή άγονη έκβαση τού κινήματος στις Παραδου-
νάβιες Ηγεμονίες θά καταστήσει έκτοτε άπραγματοποίητο τό όραμα γιά τή
σύμπηξη ένός ένιαίου μετώπου τών βαλκανικών λαών, βασισμένου στις άρχές
τής έθνικής έλευθερίας καί τής ισότιμης συνεργασίας.

'Άν είχε πρώιμα διακηρυχτεί στή Μολδοβλαχία ή έμμονή τών έπανα-
στατών στή δημοκρατική άρχή, τό φαινόμενο θά έπιβεβαιωθεΐ, ώς πληρέστερη
έκφραση ολόκληρου τοϋ έλληνικού έθνους, στόν γεωγραφικό χώρο τής νότιας
Ελλάδος. Τούς τοπικούς οργανισμούς —τής Πελοποννησιακής Γερουσίας, τής
Γερουσίας τής Δυτικής καί εκείνης τής Ανατολικής Στερεάς— διαδεχόταν, τόν
'Ιανουάριο τοϋ 1822, τό Σύνταγμα τής Επιδαύρου. Τότε διακηρυσσόταν προς
όλη τήν ύφήλιο ότι οί "Ελληνες άναγκάστηκαν «μετά μακράν δουλείαν» νά
λάβουν τά όπλα προκειμένου νά έξομοιωθοΰν μέ τούς λοιπούς Εύρωπαίους
χριστιανούς, ((κρίνοντας άνάξιον» νά ζοΰν πλέον αύτοί, «οί άπόγονοι τού πε-
ρικλεοΰς έκείνου έθνους τών Ελλήνων, ύπό δουλείαν τοιαύτην, ιδίαν μάλλον
τών άλογων ζώων παρά τών λογικών όντων». "Εκφραση τής ϊδιας διάχυτης
αντίληψης είναι καί τά συνταγματικά κείμενα πού θεσπίστηκαν, διαδοχικά
—μετά τό 1822— τό 1823 καί τό 18275. Ή Διακήρυξη τού Άστρους ομιλεί
γιά «άπαράγραπτα δικαιώματα», ένώ καί αύτή ή άντίστοιχη τής Τροιζήνας
τονίζει οτι ((ό πόλεμος μας... δέν πηγάζει άπό άποστασίαν (γενομένην εναντίον
νομίμου βασιλέως), άλλά άπό δικαίαν έπανάστασιν, γενομένην ύπέρ άπαρα-

4. Βλ. Κ. Σβολοπουλος, Ό Αλέξανδρος Υψηλάντης καί ή εξέγερση στις Παραδου-
νάβιες Ηγεμονίες: μία επανεκτίμηση, Μνήμη Αλεξάνδρου Υψηλάντη, 200 χρόνια άπο
τή γέννηση του (1792-1992), ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 59-76.

5. Βλ. τελευταίο συγκεντρωτικό δημοσίευμα, Α. ΜπΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΐΔΑ, Δημοκρατία
καί ατομικές έλευθερίες στά έπαναστατικά Συντάγματα 1822-1827, Πρακτικά τής
Ακαδημίας Μηνών, 86, 2011, Γ', σ. 89-108.
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γράπτων δικαίων του ανθρώπου εναντίον βαρβάρου τυράννου»" ή τελευταία
μάλιστα διακήρυξη —κατά τον άκαδημαϊκό Γεώργιο Βλάχο— χαρακτηρίζεται
ώς ή τελειότερη ενδεχομένως άπό όσες έγνώρισε ή Εύρώπη κατά τόν 19ο αιώ-
να6! Ή παρεμβολή σκοπιμοτήτων, κυρίως διεθνών, δέν έξέτρεψε τή θεμελιακή
φιλελεύθερη βούληση τών συντακτών τους προς άλλότρια κατεύθυνση.

Οί διεκδικήσεις τής Ελληνικής'Επανάστασης έντοπίζονταν στήν άνάκτη-
ση δικαίων «τά όποια ή φύση ένέσπειρε βαθέως εις τήν καρδίαν τών άνθρώπων
καί τά όποια οί νόμοι, σύμφωνοι μέ τήν φύσιν, καθιέρωσαν». Ή ελευθερία,
ύπο τις διάφορες μορφές της, καί ή ισότητα ήταν πανταχού παρούσες στίς
νομοθετικές ρυθμίσεις. Ή άξίωση τής λαϊκής κυριαρχίας έμελλε νά άποτελέσει
τή βάση τού πολιτεύματος, θεσπίζοντας τό άντιπροσωπευτικό σύστημα, τή
διάκριση τών εξουσιών, τήν καθολικότητα, άκόμη, τής ψήφου. Τά δίκαια τής
πολιτείας καί τών πολιτών όφειλαν νά διαφυλαχτούν. Τή σημασία τής άναγ-
καιότητας στή θέσπιση αύτών τών νομικών κανόνων έξαίρει, έξ άλλου, καί ή
διεθνής τους διάσταση: ποία άλλη έρμηνεία θά ήταν εύλογο νά άποδοθεΐ στήν
έννοια του έθνους έκτος έκείνης πού εδράζεται στή σύμπηξη μιάς κοινότητας
έλεύθερων πολιτών, στήν πλήρωση τών προϋποθέσεων γιά τήν καταξίίοση
στήν πράξη τής άρχής τών εθνοτήτων; "Εκτοτε, ούδέποτε θά θεμελιωθεί σέ
έννοια άλλη άπό αύτήν καί ή περισσότερο άκραία έκφραση τού συγκεκριμένου
φαινομένου, δ έλληνικός άλυτρωτισμός. Στή διάρκεια ένός αιώνα, τό έλληνικό
έθνος θά βιώσει τή λεγόμενη Μεγάλη 'Ιδέα καί θά καθοδηγηθεί άπό αύτήν, γιά
νά τήν εγκαταλείψει, ώς ιθύνουσα ιδεολογική δύναμη, δταν καί δπου δέν συνέ-
τρεχαν πλέον οί δημοκρατικοί κανόνες πού τήν έστήριζαν — δηλαδή ή ύπεροχή
τοΰ ομοεθνούς στοιχείου στά διεκδικούμενα έδάφη'.

3. 'Άν επιδιωκόταν, έντούτοις, νά άποδοθεΐ στήν Ελληνική 'Επανάστα-
ση άποκλειστικά, όχι κύρια, ή προσήλα>σή της στό δημοκρατικό ιδεώδες, άν
έπιδΐί»κόταν, άκόμη, ή πλήρης καί άπαρέγκλιτη ένταξή της στή «νέα» καί

6. Βλ. G. C. Vlachos, L'idée constitutionelle et la conception révolutionnaire de Na-
tion pendant la Révolution hellénique de 1821, La Révolution française et l'Hellénisme
moderne, Actes du IIIecolloque d'Histoire, Fondation Nationale de la Recherce Scien-
tifique, Athènes 1989, σ. 328 επίσης, Α. ΣβΩΛΟΣ, Τά πρώτα ελληνικά πολιτεύματα καί
ή έπίδρασις τής Γαλλικής Επαναστάσεως, Έφημερις Ελλήνων Νομικών, 1935, σ. 741.

7. Γιά το φαινόμενο τοΰ ελληνικού άλυτρωτισμοϋ, βλ. Κ. Σβολοποτλος, Ό έλλη-
νικός αλυτρωτισμός, Άνοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν τής Βασιλικής ΙΙαπονλια,
Θεσσαλονίκη 2012.



52

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙ ΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

οχι στήν «παλαιά» Ευρώπη, θά ήταν παραπλανητική ή διαδικασία. Ό Κα-
ποδίστριας είχε πρώτος ήδη διαμηνύσει στούς επαναστάτες νά μετριάσουν
τον υπέρμετρο δημοκρατικό ζήλο τών άρχικών διακηρύξεών τους' άλλά καί
ό φιλελεύθερος Μπάυρον, καταδικασμένος στήν 'Ιταλία γιά «καρμποναρι-
σμό», θά τούς ύποδείξει νά ομιλούν περί άγώνος «μεταξύ τής βαρβαρότη-
τας καί του πολιτισμού, μεταξύ τού Χριστιανισμού καί του 'Ισλαμισμού,
προς όφελος τών άπογόνων τού λαού εις τόν όποιον όφείλομεν τάς πρώτας
βάσεις τής μαθήσεο^ς, καί τά τελειότατα τών ύποδειγμάτων εις τά γράμματα
καί τάς τέχνας»: μέ αύτόν καί μόνο τόν τρόπο ήλπιζε ό κορυφαίος φιλέλλην
—έπισημαίνει ό Pietro Camba— «ότι οί πολιτικοί άνδρες οιασδήποτε άποχρώ-
σεως καί εις πάντα τά κράτη τής Εύρώπης θά συνηνοΰντο προς ύπεράσπισίν
[των]». Άπό τήν ελληνική πλευρά, ό Πολυχρονιάδης («άνώνυμος» συντάκτης
τού φυλλαδίου μέ τόν τίτλο ((Considérations sur la guerre actuelle entre les
Grecs et les Turcs») είχε σπεύσει νά έστιάσει τόν σκοπό τής έπανάστασης
στήν άποκατάσταση τού ιστορικού προσώπου τών Ελλήνων καί στήν προ-
άσπιση τής χριστιανικής πίστης, έρήμην κάθε «καρμποναρικής» επίδρασης.
«Έπρεπε τουλάχιστον νά ήξεύρετε —έγραφε στόν Υψηλάντη— ότι καί απλούν
τό ονομα τής έλευθερίας τρομάζει τούς δυνατούς βασιλείς καί, άντί τής αίμα-
τωμένης χλαμύδος τού Καίσαρος, τής μισοτυραννίας τών προγόνοον μας καί
τής μιμήσεως τών άλλων έθνών, νά μεταχειρισθήτε κάλλιον τό ονομα τής θρη-
σκείας, τήν άνάγκην τού νά σωθώμεν άπό τήν έπαπειλουμένην έθνικήν κατα-
στροφήν καί τήν άμεμπτον έπιθυμίαν τού νά ζήσωμεν ώς οί λαοί τών εύτυχώς
διοικούντων βασιλέων τής Ιεράς Συμμαχίας»(!)8. "Ενα έρώτημα τίθεται, κατά
συνέπεια: Ήταν, πράγματι, δυνατό νά επιτευχθούν οί στόχοι τών Ελλήνων
επαναστατών, έστω καί περιθωριακά παραλλαγμένοι, χωρίς νά θιγεί τό γενι-
κότερο άτεγκτο συντηρητικό σύστημα πού είχε θεσπιστεί γιά τήν Εύρώπη, τό
1815, στή Βιέννη;

Ή άπάντηση καταλήγει νά είναι κατά βάση άρνητική. Ή 'Επανάσταση
τού 1821 άποτέλεσε φαινόμενο πολυδιάστατο καί πολυδύναμο, άσύμβατο μέ
τή στατική άντίληψη πού είχε, μόλις, υιοθετηθεί. Όσοι, άποκρούοντας τό κα-
θεστώς τής άπολυταρχίας, οραματίζονταν τήν Εύρώπη τής λαϊκής κυριαρχίας
καί τής έθνικής έλευθερίας καταλαμβάνονταν εύλογα άπό ζωηρή συγκίνηση
στήν έξαγγελία τών ριζοσπαστικών έπαναστατικών διακηρύξεων' καί, στή

8. Βλ. Κ. Σβολοποτλος, Σχόλιο σέ μία παραίνεση τοϋ Λόρδου Μπάυρον προς τούς
επαναστατημένους "Ελληνες, Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πονχνερ, Αθήνα 2007,
σ. 1.075-1.078.
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συνέχεια, άναζητοΰσαν στις νίκες κατά τοΰ 'Οθωμανού ((τυράννου)) τή δικαί-
ωση τών ιδικών τους άνεκπλήρωτων πολιτικών δραμάτων. Ή συμπαράσταση
τών Εύρωπαίων πολιτών, στή μεγάλη πλειονότητά τους, μέχρι καί ή κάθο-
δος τους στήν Ελλάδα καί ή σύμπραξη ή καί ή θυσία, άκόμη, στό πεδίο τής
μάχης κατά τού ((τυράννου», ήταν, κατά τό πλείστον, άπότοκες τής πίστης
στήν ελευθερία, ώς άναπαλλοτρίωτου δικαιώματος τών άτόμων καί τών λαών.
Θεμελιακά όμως ελατήρια, δπως ή άνάμνηση τού ένδοξου κλασικού παρελ-
θόντος ή ή άλληλεγγύη έναντι τών χριστιανών πού είχαν εξεγερθεί κατά τού
άλλόθρησκου Ασιάτη δυνάστη, είχαν —καί αύτά— ένίοτε σοβαρό άντίκρυσμα
στήν καρδιά καί στον νοΰ ορισμένων Εύρωπαίων. Καί ή άνάγκη γιά τήν τελική
στήριξη τής 'Επανάστασης άπό τά συντηρητικά κοινοβούλια τής Εύρώπης;
Παρακινημένοι άπό διαφορετικά ελατήρια, πολίτες άπό κάθε μήκος καί πλά-
τος τής γηραιάς ηπείρου καί, άκόμη, τής υφηλίου έσπευδαν νά γιγαντώσουν τό
ρεύμα τού φιλελληνισμού — ριζοσπάστες καί συντηρητικοί, δημοκρατικοί καί
μοναρχικοί, θιασώτες τού κλασικισμού ή τού ρωμαντισμού, άριστοκράτες καί
άστοί, νέοι καί πρεσβύτεροι — έστω καί άν ή ποσοτική άναλογία τών μέν καί
τών δέ είναι δύσκολα συγκρίσιμη. Ή γέννηση, κατ' άκολουθία, ένός ((θαυμα-
στού» διεθνούς προτύπου άλληλεγγύης έξυφαινόταν μέ άντικείμενο τή δικαί-
α>ση τοΰ ελληνικού άγώνα, χωρίς όμως νά μεταβάλει ούσιαστικά τόν βασικό
ιδεολογικό χαρακτήρα του9.

'Ιδού οί συνθήκες πού άνάγουν τήν Ελληνική 'Επανάσταση τοΰ 1821 καί
τή σύσταση άνεξάρτητου έθνικοΰ κράτους, έκτός άπό ρηξικέλευθο έπίτευγμα,
σέ μείζον φαινόμενο τής εύρωπαϊκής ιστορίας. Ή δημιουργία του έπέφερε τό
πρώτο ρήγμα στό μονολιθικό οικοδόμημα τής δλομεροΰς Συμμαχίας πού είχε
άνεγερθέί τό 1815, καταδεικνύοντας δτι ή εμμονή στά στατικά δόγματα τής
νομιμότητας καί τής ισορροπίας τών δυνάμεων ήταν άσύμβατη μέ τή δυναμική
φορά τοΰ ίστορικοΰ γίγνεσθαι, δπως άντικατοπτριζόταν κατά τόν 19ο αιώνα,
στίς διεκδικήσεις τών λαών. Ή επίκληση τής άνάγκης αύτής είτε έδραζόταν
στή δημοκρατική άρχή δτι, δταν οί λαοί υπόκεινται, παρά τή θέλησή τους, σέ
καθεστώς δεσποτείας, δικαιούνται νά διεκδικήσουν τό άγαθό τής πολιτικής

9. Βλ. γνώμη του Κ. Θ. Δημαρά στό L. Droulia, Philhellénisme, 1821-1833. Ré-
pertoire Bibliographique, Athènes 1974, σ. vi· έπίσης Κ. Σβολοποτλος, Ή Ελληνική
Επανάσταση ώς γεγονός τής ευρωπαϊκής ιστορίας, Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών,
79, 2004, Β', σ. 179-192.
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έλευθερίας μέ κάθε ενδεχομένως μέσο, είτε καί στήν άπλή αποδοχή του πολυ-
δύναμου εθνικού φαινομένου — στή φιλελεύθερη δμως διάστασή του.

Ή ανακήρυξη τής Ανεξαρτησίας οχι μόνο δέν θά αναστείλει άλλά, άντίθε-
τα, θά κραταιώσει τό αίτημα τών Ελλήνων γιά εσωτερική δημοκρατική δια-
κυβέρνηση. Ό 'Ιωάννης Καποδίστριας, παρά τις μέγιστες ύπηρεσίες του χάριν
τής δημιουργίας καί τής λειτουργίας τής νεοσύστατης ελληνικής επικράτειας,
ό βασιλεύς Όθο^ν, παρά τήν άδιαμφισβήτητη προσήλωσή του στήν έλληνική
ιδέα, δσοι, γενικώς, άπέβλεψαν στή λειτουργία κράτους ερήμην τής συνεπούς
τήρησης τών δημοκρατικών κανόνων, θά άγονταν σέ επικίνδυνο άδιέξοδο. Ό
πρώτος κυβερνήτης, εκφράζοντας—έστω καί μέ τρόπο «αιρετικό))— συντηρη-
τικές πολιτικές άντιλήψεις, προεκάλεσε τήν άντίδραση μιάς ισχυρής μερίδας
τών πρωταγωνιστών στόν Αγώνα. Ό δεύτερος, έξ άλλου, ώς άνώτατος άρχων,
έφαρμόζοντας πλημμελώς, μετά δεκαετή άσκηση άπολυταρχικής εξουσίας, τό
Σύνταγμα τού 1844, ύποχρεωνόταν νά έγκαταλείψει τελικά τήν Ελλάδα. Ή
ψήφιση, στή συνέχεια, του Συντάγματος τού 1864, ή έγκριση τής «άρχής τής
δεδηλωμένης» άπό τό 1875, ή πιστή —σέ κάθε περίπτωση— έφαρμογή τής
άρχής τών εθνοτήτων καί τού δικαιώματος τής αύτοδιάθεσης τών λαών, ή επι-
λογή κατά τόν Α' καί τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ένός συνασπισμού άντίθετου
στο μέτωπο τών δυνάμεων τού ολοκληρωτισμού ή τής βίας, ή εύθυγράμμιση,
μεταπολεμικά, μέ δημοκρατικούς έταίρους στούς κόλπους τής Εύρωπαϊκής
"Ενωσης, ή εισαγωγή τού Συντάγματος τού 1975, μαρτυρούν τήν προσήλωση
στή δημοκρατική άρχή" ένίοτε, μάλιστα, έστω καί παραγνωρίζοντας άλλες
καθοριστικές παραμέτρους τού πολιτικού γίγνεσθαι. Στο όνομα, πράγματι,
τού δικαιώματος κάθε πολίτη γιά ελεύθερη πληροφόρηση καλλιεργείται ένίοτε
ή έθνοκτόνα άπαισιοδοξία καί μικρολογία ή καί ή άπαξίωση βασικών άρχών
τού δημοκρατικού βίου. Τό συγκεκριμένο, εντούτοις, γεγονός δέν έξαλείφει τή
γενική σημασία τής βαθύτερης προσήλωσης στή δημοκρατική άρχή.

Είναι άπόλυτα εύλογος ό ισχυρισμός πού ό Άγγελος Τερζάκης είχε δι-
ατυπώσει μέ άφορμή τήν άναφορά στο έπος τού 1940, ότι τό ελληνικό έθνος
διακατέχεται άπό ένα αίσθημα πού έπονομάζει «πάθος γιά τήν έλευθερία»10...
«Ού ποιήσομαι περί πλείονος τό ζήν τής ελευθερίας)) είχαν διακηρύξει οί Αθη-
ναίοι πριν άπό τή μάχη τών Πλαταιών. Στο διάβα τής νεώτερης ιστορίας, κατ'
έξοχήν ή μεγάλη Έλληνική Επανάσταση τείνει νά επιβεβαιώσει αύτή τή ρήση.

10. Βλ. Α. Τερζάκης, Ελληνική Εποποιία 1940-1941, Αθήνα 1990, σ. 223.
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ΑΠΟΝΟΜΗ TOT ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

απο τον γενικο γραμματεα
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Στή δημόσια συνεδρία τής Ακαδημίας πού γίνεται στίς παραμονές τού
Εύαγγελισμού, έκτος άπό τή χαρμόσυνη άναπόληση τής άποτίναξης τών δε-
σμών τής δουλείας μέ τήν 'Επανάσταση πού κήρυξαν πριν άπό 191 χρόνια οί
προπάτορές μας, μετράται καί ή πρόοδος τού Έθνους άπό έκείνη τή μεγάλη
ημέρα τού ξεσηκωμού έως σήμερα. "Ενα άπό τά μέτρα τής προόδου μας είναι
ή άπονομή τού Αριστείου τών 'Επιστημών, τών Γραμμάτων καί τών Καλών
Τεχνών. Τό Αριστείο άπονέμεται κατά τόν νόμο μόνον σέ "Ελληνες πού δη-
μιουργούν στήν Τέχνη, τόν Λόγο καί τις Επιστήμες καί οί όποιοι, έκτος
άπό τό εξαίρετο έργο τους κατά τό παρελθόν, έχουν προσφέρει «ύπέρ πάντα
άλλον εις τήν πρόοδον τής έλληνικής έπιστήμης, τών ελληνικών γραμμάτων
ή τής έλληνικής τέχνης».

Κατά τήν τετραετή σειρά τής άπονομής τής μεγάλης διάκρισης, έφέτος
άπονέμεται τό Άριστεΐον τών Επιστημών εις τόν Κωνσταντΐνον Τσάλλην,
Πρόεδρο τού Τμήματος Θεωρητικής Φυσικής στό Κέντρο "Ερευνας Φυσικής
τού Ρίο ντέ Τζανέιρο τής Βραζιλίας. Ό κ. Τσάλλης, μέ τό όλο έργο του καί
ειδικώς τών τελευταίων ετών, έχει συμβάλει ύπέρ πάντα άλλον τά μέγιστα
εις τήν διερεύνηση καί άνάπτυξη τής θεωρίας τής πολυπλοκότητος στίς Φυ-
σικές 'Επιστήμες.

Ή Πολυπλοκότητα βρίσκεται στό σταυροδρόμι πολλών επιστημών,
όπως τά Μαθηματικά, ή Φυσική, ή Χημεία, ή Βιολογία καί ή 'Επιστήμη
'Υπολογιστών, ένώ διακρίνονται ήδη οί επιρροές της στον χώρο τής Οικο-
νομίας καί τών Κοινωνικών 'Επιστημών. Αναλύει φαινόμενα πού διαφέρουν
εύρύτατα άπό άποψη χαρακτήρα καί μεγέθους: άπό τή δυναμική πληθυσμών
μέχρι τήν άνάπτυξη μικροοργανισμών, άπό τις διαδικασίες χημικών άντι-
δράσεων μέχρι τόν σχηματισμό γαλαξιών, καί άπό τις μεταβολές τού και-
ρού καί τις ταλαντώσεις σεισμογράφων καί έγκεφαλογραφημάτων, μέχρι
τις διακυμάνσεις τού Χρηματιστηρίου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αύτά
τά ποικίλα φαινόμενα εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. Αύτή άκριβώς ή



56

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙ ΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ομοιότητα καθιστά δυνατή τή μαθηματική άνάλυση καί μοντελοποίησή τους
καί τή διεπιστημονική τους άντιμετώπιση δια μέσου τής Επιστήμης τής
Πολυπλοκότητας.

Ή Ελλάδα βρίσκεται σέ καλή θέση διεθνώς οσον άφορα στις επιστη-
μονικές καί εκπαιδευτικές έξελίξεις στον σύγχρονο αύτό τομέα. Μεταξύ τών
πρωτοπόρων τής Επιστήμης τής Πολυπλοκότητας εξέχουσα θέση κατέχει
ό τιμώμενος σήμερα μέ τό Αριστείο άπό τήν Ακαδημία Αθηνών Καθηγητής
Κωνσταντίνος Τσάλλης. Ό κ. Τσάλλης γεννήθηκε στήν Αθήνα τό 1943.
Μετά τόν πόλεμο ή οίκογένειά του μετακόμισε στή Ν. Αμερική. Έλαβε τό
πτυχίο Φυσικού άπό τό Universidad Nacional de Cuyo τής Αργεντινής καί
τόν τίτλο του Docteur d'État des Sciences Physiques άπό τό Πανεπιστή-
μιο τού Paris Orsay τό 1974. Έχει μελετήσει πλήθος θεωρητικών θεμάτων
τών κρισίμων φαινομένων τής Στατιστικής Μηχανικής, τού Χάους, τής Μή
Γραμμικής Δυναμικής, τής έξέλιξης πληθυσμών, καθώς καί προβλημάτων
τής οικονομίας, τής γνωστικής ψυχολογίας καί τής άνοσολογίας. Τά τελευ-
ταία 20 έτη καί πλέον, έχει επικεντρώσει τήν ερευνά του στό πρόβλημα τής
εντροπίας, τών θεμελίων τής Στατιστικής Μηχανικής καί τών επιστημο-
νικών καί τεχνολογικών έφαρμογών τους. "Ισως ή μεγαλύτερη μέχρι σή-
μερα συμβολή του στήν κατεύθυνση αύτή υπήρξε ή πρότασή του τό 1988
γενίκευσης τής εντροπίας Boltzmann-Gibbs, πού σήμερα φέρει τό όνομά
του (Tsallis Entropy), καί τής λεγόμενης Μή 'Επεκτάσιμης Στατιστικής
Μηχανικής, ή όποία μελετάται παγκοσμίως άπό πλήθος ερευνητών πολλών
έπιστημών.

Ή Ακαδημία άπονέμει τό άργυρο μετάλλιο στό Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών γιά τό έθνικό έργο πού έπιτελέί γιά τήν έρευνα, τή συλλογή, τή
μελέτη καί τή δημοσίευση στοιχείων πού άφορούν τόν πολιτισμό καί τήν
'ιστορία τών τόπων τής Μικράς Ασίας πού κατοικούνταν άπό τά άρχάία χρό-
νια άπό "Ελληνες. Ή Καταστροφή τού 1922 άπέκοψε τούς Έλληνες έκείνους
άπό τά χώματα τής άρχαιότατης πατρίδας τους. Τό Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, πού ιδρύθηκε τό 1930 άπό τή Μέλπω Μερλιέ, άνέλαβε νά δι-
ασώσει τις ιστορικές άναμνήσεις, τις παραδόσεις, τή μουσική, τήν ποίη-
ση, κάθε εκδήλωση τού πολιτισμού τών 'Ελλήνων τής Μικράς Ασίας, μέ τή
δημιουργία Αρχείου καί σειράς επιστημονικών δημοσιευμάτων καί ετήσιου
επιστημονικού Δελτίου, πού άπομνημονεύουν καί διασώζουν γιά μάς καί
τούς έπιγιγνόμενους τόν ιστορικό βίο τους.
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Ή Ακαδημία άνακηρύσσει ώς εύεργέτη της τον Ακαδημαϊκό Μιχαήλ
Σακελλαρίου γιά τή δωρεά χρηματικού ποσού μέ τό όποιο προικοδοτείται
τό «"Ιδρυμα Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου», που εχει ώς μόνο σκοπό τήν
ένίσχυση τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Αρχαιότητος τής Ακαδημίας καί τοΰ
Κέντρου Έλληνικής καί Ρωμαϊκής Αρχαιότητος τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος
'Ερευνών σέ όλες τις δραστηριότητές τους καί τις επιστημονικές επιδιώξεις
τους. Καί τών δύο αύτών Κέντρων της αρχαιογνωστικής έπιστήμης ό Μι-
χαήλ Σακελλαρίου επί δεκαετίες υπήρξε καί είναι τό άγαθόν δαιμόνιον, οδη-
γός στή λαμπρή πορεία τους καί τή δημιουργική έπιστημονική δράση τους.

Ό Μιχαήλ Σακελλαρίου είναι ό κορυφαίος τών 'Ελλήνων ιστορικών
τών χρόνων μας. 'Άρχισε τήν πνευματική του πορεία μέ τό έργο του Ή
Πελοπόννησος κατά τήν δεντέραν Τονρκοκρατίαν καί μέ άλλες εξαίρετες
μελέτες γιά τήν ιστορία τού νέου 'Ελληνισμού, γιά νά συνεχίσει μέ τήν έρευ-
να καί τή μελέτη τής αρχαίας 'Ελλάδος, τής όποιας αναδείχτηκε έξοχος
ιστοριογράφος, μάλιστα τής άρχαιότατης. Ή σύζυγος του Άγνή τό γένος
Ξενάκη, πρόωρα χαμένη, υπήρξε διαπρεπής αρχαιολόγος μέ έξέχουσα θέση
στή μελέτη τοΰ μινωικού πολιτισμού.

Ό Μιχαήλ καί ή Άγνή Σακελλαρίου μέ τό επιστημονικό έργο τους
έπλούτισαν τήν ελληνική ιστοριογραφία καί άρχαιολογία. Μέ τή νέα προ-
σφορά τους συμβάλλουν εις τό διηνεκές εις τήν πρόοδο τών δύο αύτών επι-
στημών. Ή Ακαδημία εκφράζει τήν εύγνωμοσύνη της πρός τόν Μιχαήλ
Σακελλαρίου, διδάσκαλον γενεών 'Ελλήνων, ό όποιος σέ δυσχερείς ώρες τής
'Ελλάδος άναδεικνύεται σέ παράδειγμα έπιστήμης καί φιλοπατρίας.

Αναγγέλλεται οτι ή Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει τό Άριστεΐον τών
Γραμμάτων, τό όποιο θά άπονεμηθεί σέ Έλληνα λογοτέχνη δ οποίος, έκτος
άπό τό σύνολο τού παλαιοτέρου του σπουδαίου έργου, συνέβαλε μεγάλως
στήν πρόοδο τών έλληνικών γραμμάτων καί μέ έργο πού συντελέστηκε κατά
τήν τελευταία τετραετία. Τό Άριστεΐον θά άπονεμηθεί κατά τήν πανηγυρική
συνεδρία τής 25ης Μαρτίου 2013.
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ALBRECHT DÜRER.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ*

ομιλια tot ακαδιιμαϊκοτ κ. χρυσανθου χρηστου

* Ή άνωτέρω ομιλία θά δημοσιευθεί ώς αύτοτελής εργασία στη σειρά των δημοσι-
ευμάτων του Γραφείου Έρεύνης της Νεοελληνικής Τέχνης.
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Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ομιλια tot αντεπιστελλοντοσ μελοτσ
κ. αλεξανδρου-φαιδωνα λαγοπουλου

Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών,
Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες και Κύριοι,

Συμβολικοί κώδικες και άστικός χώρος

Ό άστικός χώρος, δ χώρος της πόλης, είναι ενα υλικό φαινόμενο. Συγ-
κροτείται άπό κτήρια μέ διάφορες χρήσεις, άνοικτούς και πράσινους χώρους,
και άπό δίκτυο δρόμων και άλλα δίκτυα ύποδομών. Κατά την παραγωγή
του, δομείται στο πλαίσιο κοινωνικοοικονομικών δυνάμεων, πολιτικών άπο-
φάσεων και νομικών, ή εθιμικών για παλαιότερες κοινωνίες, επιταγών,
καθώς και δεσμεύεται άπό φυσικούς γεωγραφικούς, εύρύτερα περιβαλλον-
τικούς παράγοντες. 'Εάν καθοριστικές ύλικές κοινωνικές δυνάμεις, καθώς
και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, λειτουργούν κατά τήν παραγωγή του άστι-
κου χώρου, οί πρώτες δέν νοούνται χωρίς τήν άδιάρρηκτη σύνδεσή τους
μέ τήν κοσμοθεωρία, τήν ιδεολογία. Ένα μέρος αύτής της δεύτερης σφαί-
ρας προβάλλεται επάνω στον άστικό χώρο, δπως και επάνω στήν αρχι-
τεκτονική, άρθρώνεται μέ αύτόν, και δημιουργεί μία νοηματική έπένδυσή
του, ή οποία του προσδίδει μία σημειωτική διάσταση τόσο σέ ενα δηλω-
τικό επίπεδο (dénotation) άμεσης άνάγνωσης, άναγνώρισής του, δσο και
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σέ ένα συνδηλωτικό έπίπεδο (connotation), αύτό τού συμβολισμού του. Σέ
αύτό τό δεύτερο επίπεδο έστιάζει ή άνάλυση πού ακολουθεί. Τό συμβολικό
επίπεδο τού χώρου ύπάρχει σέ όλες τις κοινωνίες καί σέ όλες τις κλίμακες
τών οικισμών, άπό τό χωριό έως τήν πόλη. Ένώ όμως στίς σύγχρονες κοι-
νωνίες προκύπτει άπό ένα σύνολο σημειωτικών κατευθύνσεων ή τό πολύ
άπό ένα διαγραμματικό σημειωτικό πρότυπο οργάνωσης τού χώρου, στίς
προκαπιταλιστικές κοινωνίες, δηλαδή τις προϊστορικές, ιστορικές καί έξω-
τικές (((πρωτόγονες») κοινωνίες, εκπροσωπείται άπό ένα ολοκληρωμένο καί
άπαράβατο πρότυπο, τό όποιο καθορίζει, τουλάχιστον κατευθύνει όσο τό
δυνατόν πιστότερα, οχι μόνο τή γενική οργάνωση τού οικισμού, άλλά καί
τις λεπτομέρειές της. Αύτή ή γενική οργάνωση λαμβάνει μία γεωμετρικά
καθορισμένη μορφή.

Πολλοί έπιμέρους σημασιολογικοί κώδικες συναρθρώνονται μεταξύ
τους, ώστε νά έπενδύσουν αύτήν τή γεωμετρική μορφή, συγκροτώντας μέ
αύτόν τόν τρόπο τό συμβολικό επίπεδο τού χώρου. Οί κώδικες αύτοί είναι
ισόμορφοι, δηλαδή έχουν τήν 'ίδια γενική δομή. Προτίθεμαι νά έξετάσω τήν
ιστορική πορεία τριών άπό αύτούς τούς κώδικες, τού κοσμικού (κοσμογο-
νικού καί κοσμολογικού), τού άνθρωπομορφικοΰ καί τού αισθητικού κώδικα,
όπως διαμορφώνουν τόν χώρο στό συμβολικό έπίπεδο. Ή έπιλογή αύτή δέν
είναι τυχαία. Οί δύο πρώτοι κώδικες είναι, γιά τήν ιδεολογία τών προκαπι-
ταλιστικών κοινωνιών, κυρίαρχοι μεταξύ του συνόλου τών συμβολικών κωδί-
κων, ένώ ό αισθητικός άπέκτησε κυρίαρχη σημασία κατά τή νεοτερική περί-
οδο, όταν οί άλλοι δύο έπαυσαν νά είναι ενεργοί. "Εχει όμως καί ό αισθητικός
κώδικας τήν προϊστορία του καί δέν είναι χωρίς ένδιαφέρον νά άναζητηθεΐ ή
ιστορική άνάδυσή του. Τό συνολικό πλέγμα τών κωδίκο^ν ένός πολιτισμού
(μέ τή στενότερη έννοια της κουλτούρας) συγκροτεί τήν κοσμοθεωρία του.

Αναμφίβολα, τό σώμα είναι μία βιολογική οντότητα, ή όποία, ώς τέτοια,
ύπόκειται σέ φυσικές διαδικασίες. Αύτή είναι ή οπτική επάνω στό σώμα τήν
όποία υιοθετούν βιολόγοι καί ιστορικοί. Όμως στή σφαίρα τών κοινωνικών
επιστημών αύτή ή προσέγγιση δέν είναι ικανοποιητική, έπειδή τό κοινω-
νικό σώμα είναι κάτι άλλο πέραν άπό τό βιολογικό σώμα, είναι ένα σώμα
πού άνήκει καί έξαρτάται άπό ένα κοινωνικό υποκείμενο. Τό τελευταίο έξα-
σκεΐ κοινωνικές πρακτικές, οφειλόμενες σέ κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
πού λειτουργούν έκτος αύτοΰ, άλλά δέν είναι άπροσπέλαστες άπό αύτό, καί,
λόγω αύτοΰ τοΰ συμπλέγματος δομικών προϋποθέσεων καί συγκυριακών
πρακτικών, άλλά καί άλληλεπιδρώντας μέ αύτό, δημιουργούνται πολιτι-
σμικές άντιλήψεις σχετικά μέ τό σώμα καί γενικότερα τόν κόσμο καί τήν
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κοινωνία. Το άποτέλεσμα είναι ή εμφάνιση και ένός πολιτισμικοί) σώματος
στο πλαίσιο ένος άνθρωπομορφικού κώδικα1. Αύτός ο κώδικας δέν λειτουργεί
μόνο στο υποκειμενικό επίπεδο, άλλα έπίσης γίνεται μέρος του ύλικού πολι-
τισμού, μέ τήν έννοια της ύλικής κουλτούρας, όταν προβάλλεται επάνω σέ
ύλικά άντικείμενα. Τότε τα άντικείμενα αύτά αποκτούν εναν άνθρωπομορ-
φικό συμβολισμό, και αύτή είναι ή περίπτωση του άστικου χώρου.

Στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες, ή άντίληψη του σώματος, διαφο-
ρετική γιά καθεμία άπό αύτές, είναι αύτή ένός μικρόκοσμου, πού έ'χει στενές
άναλογίες μέ τόν μακρόκοσμο, ένώ ό τελευταίος συλλαμβάνεται και ώς ενα
μακρο-σώμα. Άνθρωπομορφικός και κοσμικός κώδικας είναι αδιαχώριστα
συνδεδεμένοι και ό δεύτερος είναι αύτός πού καθορίζει τήν έκάστοτε γεω-
μετρία του σημειωτικού προτύπου τών οικισμών. Όσον άφορα στον αισθη-
τικό κώδικα, το επιχείρημα πού θά άναπτυχθεΐ είναι οτι σέ αύτές τις κοινω-
νίες είναι δευτερογενές παράγωγο τών δύο παραπάνω κωδίκων.

«Χωροποιημένος» κόσμος και σώμα στις μη δυτικές κοινωνίες

Θά άναφερθώ σέ δύο παραδείγματα μή δυτικών προκαπιταλιστικών
κοινωνιών, στή φυλή τών Φάλι του Κανγκού τού Β. Καμερούν, μία άπό τις
λεγόμενες «πρωτόγονες» κοινωνίες, και στήν παραδοσιακή 'Ινδία, τα όποια,
αν και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, τεκμηριώνουν τις θέσεις τις όποιες
άνέπτυξα εισαγωγικά και είναι τυπικά γιά τό σύνολο αύτών τών κοινωνιών.
"Ενας κοσμογονικός μύθος τών Φάλι άποδίδει τήν προέλευση τού κόσμου
σέ δύο πρωταρχικά αυγά κινούμενα κατ' άντίστροφες φορές και γιά έναν
άλλο τέτοιο μύθο ό πολιτισμικός ήρωας Τό Ντίνο, άρχικά κυνηγός και στή
συνέχεια ό πρώτος σιδηρουργός, κατέβηκε άπό τόν ούρανό κατά μήκος μιας
φασολιάς (πρόκειται περί μιάς μορφής τού κοσμικού άξονα). Κατοίκησε
σέ μία άδανσονία (μπαομπάμπ), τά κλαδιά τής οποίας άγγιζαν τόν ούρανό
(άλλη μορφή τού κοσμικού άξονα) και φύτευσε εναν σπόρο κόκκινου κεχριού
(tei'u) στό κέντρο τής γης τών άνθρο^πο^ν (και πάλι ό κοσμικός κώδικας).
Αύτή ή γή είναι τετράγωνη και σέ επαφή μαζί της βρίσκεται μία μικρό-
τερη, άγρια γή, έπίσης τετράγωνη. Τά ρέοντα ύδατα τής γης τών άνθρώπων

1. Βλ. και M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard,
Παρίσι 1975, σ. 30-31.
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οργανώθηκαν σέ τέσσερις ομάδες καί μέ αύτον τον τρόπο διαίρεσαν αύτήν τή
γή σέ τέσσερα μέρη" οί ομάδες αύτές άπαρτίζουν δύο άξονες πού συμπίπτουν
μέ τις διχοτόμους τών κύριων κατευθύνσεων τού ορίζοντα.

Αύτή ή τελευταία κοσμική εικόνα προβάλλεται επάνω στά χωριά τών
Fali (εικόνα Ια). Τό χωριό άναπαριστά τή γή τών άνθρώπων (κοσμικός
κώδικας) καί είναι γένους άρσενικού (άνθρωπομορφικός κώδικας). Έδώ
τό παραπάνω πρότυπο τών δύο γαιών μετασχηματίζεται σέ ομόκεντρους
κύκλους: τά χωράφια, πού περιβάλλουν τό χωριό, θηλυκού γένους, συμβο-
λίζουν τήν άγρια γή. Συναντάμε, σέ αύτήν τήν περίπτωση, ένα τυπικό χαρα-
κτηριστικό τής προκαπιταλιστικής σκέψης, πού είναι ή προβολή τής 'ίδιας
συμβολικής έννοιας σέ διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες. Συγκεκριμένα,
εάν τό χωριό συμβολίζει τή γή τών άνθρώπων (γι' αύτήν τή σκέψη, είναι
αύτή ή γή), συμβολίζει συγχρόνως τό κέντρο αύτής καί τού κόσμου' συγχρό-
νως·, τό χωριό, μαζί μέ τά χωράφια του, συμβολίζει τή γή τών άνθρώπων.
Ό συμβολισμός τού χωριού ώς κοσμικού κέντρου επιβεβαιώνεται άπό τό
γεγονός οτι τό χωριό περιβάλλεται άμεσα άπό τά χωράφια τού κόκκινου
κεχριού, πού είναι, καθώς άναφέρθηκε, φυτό κοσμικής κεντρικότητας.

Κάθε χωριό άκολουθεΐ αύτό τό πρότυπο όσο καλύτερα τό έπιτρέπουν
οί συνθήκες. "Ετσι, τό χωριό Τόρο, πού βρίσκεται στήν κορυφή ένός λόφου,
ένώ είχε παλαιότερα τις τέσσερις γειτονιές, όπως ορίζονται άπό τό κοσμικό
πρότυπο, άπέκτησε καί μία πέμπτη, όμως ή συμβολική σύλληψή του δέν
άλλαξε. Τό χωριό παραπέμπει, επίσης, σέ ένα άνθρώπινο σώμα (εικόνα
Ίβ). Ό συνδυασμός τού κοσμικού καί τού άνθρωπομορφικού κώδικα στό
χωριό οδηγεί στό συμπέρασμα τής μυθολογικής ύπαρξης ένός είδους κοσμι-
κού σώματος, τό όποιο επιβεβαιώνεται, έπειδή ή γή τών άνθρώπων θεω-
ρείται ώς άνδρας, πού άποτελεϊται άπό κεφάλι, κορμό, χέρια καί πόδια, ολα
οργανωμένα γύρω άπό ένα κεντρικό στοιχείο, τό γεννητικό του όργανο. Οί
ίδιοι δύο κώδικες προβάλλονται στά επιμέρους συγκροτήματα οικογενει-
ακών καλυβών, άπό τά όποία τό καθένα συνδέεται μέ μία άπό τις δύο άντί-
θετες κινήσεις τών πρωταρχικών αυγών" μέ κάθε κίνηση συνδέεται μία άπό
τις δύο κοινωνικές ομάδες του χωριού (καί γενικά τών Φάλι). 'Επίσης, κάθε
μεμονωμένη καλύβα συμβολίζει ένα μέλος τού σώματος2.

2. Γιά τους Φάλι, βλ. J.-P. Lebeuf, L'habitation des Fali, montagnards du Came-
roun septentrional, Hachette, Παρίσι 1961, σ. 367-372, 414-416, 424-428, 434-
435, 457-459, 470-471, 523-527.
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Το δεύτερο παράδειγμα άναφέρεται στήν άρχαία 'Ινδία. 'Υπάρχουν
στην ινδική παράδοση δύο κύριες εικόνες τού κόσμου ή κοσμογράμματα. Ή
πρώτη είναι τό λουλούδι τού λο)τού. Ό λωτός άναδύθηκε άπό τόν πρωταρ-
χικό ωκεανό. Είναι ή μήτρα τού θείου και τά χρυσά πέταλά του άκτινοβολούν
δπως ό ήλιος. Τό κέντρο του είναι χωροθετημένο έπάνο:» στον κατακόρυφο
άξονα πού διέρχεται άπό τήν κορυφή τού κόσμου, και άπό αύτό άπέρρευσαν
τά κύρια σημεία τού ορίζοντα, ή άρχή τής δημιουργίας. Ό λωτός ταυτίζεται
μέ τή γή, τόν κόσμο, τόν ήλιο, έναν τροχό, ένα άνθρο^πινο σώμα.

Αντίστοιχο μέ τόν λωτό είναι τό μάνταλα, πού σημαίνει στά σανσκρι-
τικά «δίσκος», «κύκλος». Πρόκειται γιά άναπαράσταση πού άπεικονίζει
έναν ίερό χώρο, προστατευμένο άπο τις έξωτερικές βέβηλες δυνάμεις. Στήν
περιφέρεια τού μάνταλα άπεικονίζεται ένα κυκλικό βουνό και άκολουθούν
ένας κύκλος ή ένα σύνολο κύκλων και τελικά ένα τετράγωνο μέ τις διάμε-
σους και τις διαγώνιους του. Ιερότερη περιοχή του είναι τό κέντρο του, στο
όποιο εικονίζονται πέταλα λωτού (εικόνα 2). Είναι δυνατό τό μάνταλα νά
πάρει τή μορφή ένός τετραγώνου μέ μία έσωτερική σχάρα, πού προέρχεται
άπό τήν ύποδιαίρεση τών πλευρών του σέ ϊσα μέρη. "Ενα κεντρικό τετρά-
γωνο του, πού συμβολίζει τό κέντρο τού κόσμου, καταλαμβάνεται άπό έναν
λωτό και άκολουθεΐ μία σειρά τεσσάρων όμοιόθετων τετραγώνων3.

'Υπάρχουν πολλά ιστορικά ινδικά εγχειρίδια πού άναφέρονται στήν
άρχιτεκτονική και τήν πολεοδομία. Τό σημαντικότερο είναι τό Mänasära-
Éilpasâstra, συλλογή πού συντάχθηκε μεταξύ τού 500 και τού 700 μ.Χ.,
άλλα έ'χει πολύ παλαιότερη προέλευση, και προδιαγράφει τά σχέδια κτηρίων
και οικισμών. Κάθε κατασκευή άρχίζει μέ τή χάραξη στο έ'δαφος ένός τετρα-
γώνου προσανατολισμένου προς τά κύρια σημεία του ορίζοντα, τό όποιο υπο-
διαιρείται στή συνέχεια σέ μία σχάρα τετραγώνων. Τό κείμενο παρουσιάζει
32 ονομασμένες παραλλαγές κατόψεων, μέ διαφορετικό άριθμό τετραγώ-
νων τής σχάρας. Αναφορικά μέ τούς οικισμούς, καταγράφει πρώτα οκτώ
τύπους χωριών, τέσσερις άπό τούς οποίους άπεικονίζονται στήν εικόνα 3,

3. Η. Zimmer, Mythes et symboles dans l'art et la civilisation de l'Inde, μτφ.
M.-S. Renou, Payot, Παρίσι 1951, σ. 56, 90-91, 136-140, 192· G. Tucci, The Theo-
ry and Practice of the Mandala, with Special Reference to the Modern Psychology
of the Subconscious, μτφ. A. H. Brodrick, Rider, Λονδίνο 1961, σ. 23-24, 27-28,
37-48, 85-87, 135· J. Auboïer, Le trône et son symbolisme dans l'Inde ancienne,
PUF, Παρίσι 1949, σ. 101-102, 221.
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καί συνεχίζει μέ οκτώ τύπους πόλεων καί άλλους τόσους κάστρων. Κοινά
χαρακτηριστικά τών τύπων είναι ότι ύπάρχουν τέσσερις πύλες, άνά μία στό
μέσο κάθε πλευράς, στίς όποιες άντιστοιχούν δύο κάθετα τεμνόμενοι δρό-
μοι, χωρίζοντας τόν οικισμό σέ τέσσερα 'ίσα μέρη. Κάθε τετράγωνο ή σύνολο
τετραγώνων τής σχάρας-ύπόβαθρο άφιερώνεται σέ μία θεότητα' κύριος τού
κεντρικού τετραγώνου είναι ό Βράχμα. Ή κάτοψη οργανώνεται συγχρόνως
σέ όμοιόθετα τετράγωνα καί ή θρησκευτική άξία τών ζωνών πού καθορί-
ζονται άπό αύτά είναι άντιστρόφως άνάλογη τής άπόστασης άπό τό κέντρο.
Είναι σαφές ότι αύτά τά άρχιτεκτονικά καί πολεοδομικά σχέδια δέν είναι
τίποτε άλλο παρά μάνταλα.

Ό χώρος τής κάτοψης έχει ώς σύνολο τή θεότητα τού Västu-purusha,
ή όποία τόν καλύπτει πλήρους μέ τό σώμα της καί τής όποιας ό ομφαλός
βρίσκεται στό κεντρικό τμήμα τού Βράχμα (εικόνα 4). Στή Ριγκβέδα, ό
Purusha είναι ή άρσενική άρχή άπό τήν όποία άπέρρευσε ό κόσμος. "Ετσι,
στό πολεοδομικό västu-purusha μάνταλα, ό κόσμος, τό σώμα καί ό χώρος
συγχωνεύονται σέ ένα άδιάσπαστο όλο4.

Αρχαία Ελλάδα καί συμμετρία

Θά στραφώ τώρα, παραμένοντας στό πλαίσιο τών προκαπιταλιστικών
κοινωνιών, στήν άπαρχή τού δυτικού πολιτισμού, δηλαδή στήν άρχαία
Ελλάδα, μέ άναφορά στό τέλος τής άρχαϊκής καί στήν κλασική περίοδο.
Έπειδή έχω πραγματευθεί καί άλλοτε τό θέμα αύτό0, θά υπενθυμίσω άπλώς
κάποια κύρια σημεία, προσθέτοντας όρισμένες έπισημάνσεις.

"Ηδη προς τό τέλος τής άρχαϊκής περιόδου άναδύεται ώς σημαντικός
ένας (ήμι-) αισθητικός κώδικας, πού είναι άδιάρρηκτα συνδεδεμένος μέ τις

4. Ρ. Κ. Acharta, Indian Architecture According to Mänasära-Silpasästra, Ox-
ford University Press, Λονδίνο χ.χ., σ. 36-38· W. Müller, Die heilige Stadt: Roma
quadrata, himmlisches Jerusalem und die Mythe vom Weltnabel, Kohlhammer,
Στουτγάρδη 1961, σ. 119-122· A. Ph. Lagopoulos, Urbanisme et sémiotique dans
les sociétés pré-industrielles, Anthropos, Παρίσι 1995, σ. 149-194· J. Rïkwert, The
Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy, and the Ancient
World, Princeton University Press, Princeton, NJ 1976, σ. 163-165.

5. Α.-Φ. Λαγοποταος, Ή σημειολογία του χώρου τής αρχαίας Ελλάδας, Πρακτικά
τής Ακαδημίας Αθηνών, 86, 2011, Β'.
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μαθηματικές άναλογίες. Ή βάση γιά τήν άρχαιοελληνική «αισθητική» θεω-
ρία τέθηκε άπό τόν Πυθαγόρα. Σύμφωνα μέ τούς Πυθαγορείους, οί άριθ-
μοί και οί σχέσεις τους, δηλαδή οί άναλογίες, διέπουν δλα τά πράγματα, τόν
κόσμο ώς σύνολο και τά διαστήματα τής μουσικής κλίμακας6. Λόγω αύτών
τών σχέσεων, ό κόσμος έχει τάξη και άρμονία και διαμορφώνεται γεωμε-
τρικά μέσα άπό τά τέλεια σχήματα του κύκλου και τής σφαίρας, άκριβώς
έπειδή χαρακτηρίζονται άπό τάξη, κανονικότητα και άπλότητα'. Άπό αύτήν
τήν έννοια τής κοσμικής τάξης προήλθε μία «αισθητική» έννοια, ή «συμμ.ε-
τρία». Συμμετρία είναι τό σύμμετρο, δηλαδή ή άναλογική σχέση μεταξύ τών
μερών ένός έ'ργου ((τέχνης» και μεταξύ αύτών και τού έργου ώς συνόλου" μία
τέτοια σχέση είναι ποσοτική και προϋποθέτει τήν ύπαρξη μιάς μονάδας,
ένός μέτρου. Δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο πεδίο έννοιών γύρω άπό αύτήν
τήν κεντρική έννοια8. Τοποθέτησα έντός εισαγωγικών τις λέξεις ((αισθη-
τική» και ((τέχνη», έπειδή ούδέποτε αύτονομήθηκε τό αισθητικό πεδίο στήν
άρχαία Ελλάδα. Τό ωραίο ήταν ή ενσωμάτωση σέ ένα έργο τής κοσμικής
τάξης.

Γιά νά περάσουμε στήν πόλη, έάν συγκρίνουμε τήν κοσμογονία και κοσ-
μολογία τού Τιμαίου τού Πλάτωνος9 μέ τή γεο^μετρία και άριθμητική τής
ιδανικής πόλης-κράτος τών Νόμων του10, συμπεραίνουμε ότι και οί δύο περι-
γραφές κτίζονται μέ βάση τόσο τά ί'δια γεωμετρικά σχήματα τού σταυρού,
τού κύκλου και τών ομόκεντρων κύκλων, όσο και τις άριθμητικές άναλογίες.

6. J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History, and Ter-
minology (student edition), Tale University Press, New Haven καί Λονδίνο 1974,
σ. 15-18, 167· J. Ε. Raven, Polyclitus and Pythagoreanism, The Classical Quarterly,
45, 1951, σ. 147-148.

7. F. W. Schlikker, Hellenistische Vorstellungen von der Schönheit des Bau-
werks nach Vitruv, Archäologisches Institut des Deutschen Reichs, Βερολίνο 1940,
σ. 67.

8. Pollitt, The Ancient View of Greek Art, σ. 14-23, 26, 88, 126, 162, 167-
169, 182, 187.

9. Plato, Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles, μτφ. R. G. Bury,
The Loeb Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press,
Κέιμπριτζ, Μασ. 1929, 34B-36E, 39A.

10. Plato, The Laws, I καί II, μτφ. R. G. Bury, The Loeb Classical Library,
Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1926, V: 737E-
738B, 745B-E, 746D-747A, VI: 756B-C, 771A-C, 778C-779C καί VIII: 848C-849A.
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Ό κόσμος τοΰ Πλάτωνος είναι, συγχρόνως ένα άνθρώπινο σώμα καί άμφό-
τερα προβάλλονται, επάνω στήν πόλη του. Καθώς είδαμε προηγουμένως, δέν
μπορεί παρά νά ένσωματώνεται στήν πόλη καί ή άρμονία τοΰ «ουραίου» ώς
άπόρροια της αρμονίας τοΰ κοσμικού.

Ή συμμετρία προβλήθηκε έπάνω στό σύνολο τοΰ ύλικοΰ πολιτισμού,
δπως στήν αρχιτεκτονική καί τούς ρυθμούς τών ναών, στή γλυπτική καί στή
ζωγραφική. Τήν είδαμε νά προβάλλεται στήν ιδανική πόλη τού Πλάτωνος,
άλλά σφραγίζει γενικότερα τήν άντίληψη τού γεωγραφικού χώρου. Πριν
στραφούμε στήν τελευταία, θά πρέπει νά άναφερθεΐ μία άπόκλιση άπό αύτήν
τήν άρχή πού εντοπίζει τό «ώραϊο» στίς ιδιότητες πού ενσωματώνονται στό
άντικείμενο, δηλαδή τό καθιστά άντικειμενικό, προς έναν υποκειμενισμό,
τάση πού έμφανίσθηκε προς τά τέλη τού 5ου αι. π.Χ. καί έντάθηκε κατά
τόν έπόμενο αιώνα. Αύτή ή στροφή προς τόν υποκειμενισμό ενδιαφέρθηκε
αύξόντως γιά τόν θεατή καί τήν οπτική άντίληψή του, δηλαδή γιά τό φαίνε-
σθαι, σέ άντίθεση μέ τό είναι. Ή έννοια πού τής άντιστοιχεΐ είναι ή «εύρυθ-
μία», ή όποία τονίζει τά ποιοτικά, μή μετρήσιμα χαρακτηριστικά ένός
έργου, καθώς καί τήν άπόδοση τοΰ χαρακτήρα («ήθους») καί τής συγκί-
νησης (((πάθους))). 'Άν καί θά μπορούσε νά θεωρηθεί δτι πρόκειται περί τού
άντιπόλου τής συμμετρίας, στήν πραγματικότητα ή εύρυθμία δέν καταργεί
τή συμμετρία, άλλά ενδιαφέρεται νά άνορθώσει τά οπτικά άποτελέσματά
της στον θεατή11.

Ας περάσουμε τώρα καί πάλι στον γεωγραφικό χώρο. Άπό τά τέλη
τοΰ 6ου αι. π.Χ., ό χώρος τής πόλης γινόταν άντιληπτός διαγραμματικά
ώς ένας κύκλος μέ τό κέντρο του, τά όποια άναπαρίσταναν τήν περιφέρεια
τής πόλης καί τήν άγορά άντίστοιχα, καί στή συνέχεια οί υπόλοιπες κλί-
μακες τού χώρου μέχρι τά πέρατα τής γης συλλαμβάνονταν ώς μία σειρά
κύκλων δμόκεντρων μέ τό περίγραμμα τής πόλης. Στό συμβολικό επίπεδο,
τό άστικό διάγραμμα τοΰ κύκλου μέ τό κέντρο του συμβόλιζε τά δρια τής
γής καί τό κέντρο του τό κέντρο τοΰ κόσμου, ήταν, δηλαδή, γιά τόν κοσμικό
κώδικα, ένα κοσμόγραμμα. Είδαμε πώς δ κώδικας τής κοσμικής τάξης

11. Περί τής ευρυθμίας, καθώς καί τής «φαντασίας», δηλαδή μιας διαισθητικής
διορατικότητας, ή όποία δέν συνδέεται μέ τις αισθήσεις καί είναι ικανή νά συλλάβει
τή θεία ουσία καί τό υπερβατικό ώραιο, κεντρικής έννοιας μιας κλασικίζουσας καί
μυστικής θεωρίας του 2ου αί. π.Χ., βλ. Pollitt, The Ancient View of Greek Art,
a. 27-31, 52-54, 82-85, 96, 153-154, 186-187, 204.
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μετασχηματίσθηκε σέ κώδικα τής αισθητικής συμμετρίας, παραμένοντας
πάντοτε ώς υπόβαθρο της. Γιά τόν αισθητικό κώδικα, ό κύκλος ήταν τέλειο
σχήμα, τό όποιο ασφαλώς θά ενσωμάτωνε συμμετρία — ύποθέτω, έπειδή ή
σχέση μεταξύ τών μερών του (ακτινών) είναι 1:1 (σχέση τών μερών μεταξύ
τους) καί κάθε ακτίνα οδηγεί στο σύνολο (σχέση μεταξύ μέρους καί συνό-
λου). Τό διάγραμμα, λοιπόν, τής πόλης ήταν φορέας καί αύτού τού συμ-
βολικού κώδικα. Ό μετασχηματισμός τού κοσμικού κώδικα δεν σταματά
στή συμμετρία. Μία άλλη μορφή τού μετασχηματισμού του δίνεται άπό τόν
πολιτικό κώδικα, ό όποιος οργανώνεται γύρω άπό τήν έννοια τής ((ισονο-
μίας». Πρόκειται γιά τήν ισότητα τών πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ τών
πολιτών, άρα τήν άμοιβαιότητα τών σχέσεων μεταξύ τους καί τελικά τήν
κοινωνική ισορροπία. Αύτή ή άρχή έκφράζεται στο διάγραμμα μέ τήν 'ίση
άπόσταση τών πολιτών, οί όποιοι θεωρούνται ώς τοποθετημένοι στήν περι-
φέρεια του κύκλου, άπό τό κέντρο-άγορά12. Τώρα προβάλλεται στον άστικό
χώρο ένας πολιτικός κώδικας συμμετρίας, πού συμπαρασύρει έναν κοινω-
νικό κώδικα.

Οί μετασχηματισμοί τής κοσμικής τάξης δέν σταματάν έδώ. Στά
Ηθικά Νικομάχεια, ό Αριστοτέλης άναφέρει δτι τό χρήμα, στο όποιο δίνει
βαρύνουσα σημασία, προσφέρει ένα κοινό μέτρο γιά νά μετρηθούν ολα τά
άγαθά. Ή άμοιβαία αναλογία τών άγαθών κατά τήν άνταλλαγή τους τά
καθιστά σύμμετρα καί επιφέρει άμοιβαιότητα μεταξύ τών κοινωνικών ομά-
δων13. Ή κοινωνική αμοιβαιότητα, πού είχε πολιτική βάση μέ τήν πολι-
τική ισονομία, άποκτά έδώ οικονομική βάση μέ τόν οικονομικό κώδικα συμ-
μετρίας. Τέλος, τό πολεοδομικό διάγραμμα κύκλου-κέντρου παραπέμπει
σέ έναν άνθρωπομορφικό κώδικα, όχι μόνο έπειδή ή άγορά είναι κέντρο
του κόσμου καί άμφότερα είναι συνυφασμένα μέ έναν ((ομφαλό», άλλα καί
διότι ή ((ισονομία» σήμαινε έπίσης τή σωματική υγεία, τή συμμετρία καί
ισορροπία τών στοιχείων τού σώματος, ιδιότητες πού προφανώς μετατρέ-
πονταν στήν έννοια μιάς υγιούς πόλης14. Τό σύνολο αύτών τών κοσμικών-

12. J.-P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, II, Maspero, Παρίσι 1974,
σ. 179-180, 183-186, 204, 206, 209-211.

13. Aristotle, Nicomachean Ethics, μτφ. Η. Rackham, The Loeb Classical Li-
brary, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1934, V,
ν: 10-16.

14. Raven, Polyclitus, σ. 150.
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συμμετρικών κωδίκων, οί οποίοι καλύπτουν τούς κύριους άξονες τής έλλη-
νικής σκέψης, τουλάχιστον κατά το τέλος τής άρχαϊκής καί τήν κλασική
περίοδο, άποκαλύπτει τή βαθιά δομή της, ή όποία προβάλλεται ολόκληρη
στον χώρο τής πόλης, νοούμενο τόσο ώς άστικό, δομημένο, οσο καί ώς
κοινωνικό περιβάλλον.

Ή έστίαση τής συμβολικής έλληνικής σκέψης στό κυκλικό χωρικό
πρότυπο άναδεικνύει μία έκ πρώτης όψεως άντίφαση μέ τήν ενεργό πολεο-
δομία, δεδομένου ότι όλες οί πόλεις πού προήλθαν άπό πολεοδομική επέμ-
βαση, δηλαδή οί άποικίες, άκολουθούσαν τό παραδοσιακό πρότυπο τοΰ
λεγόμενου «ίπποδάμειου» σχεδίου, δηλαδή τοΰ σχεδίου μέ οδικό δίκτυο
μορφής σχάρας καί ορθογώνιου τύπου οικοδομικά τετράγωνα. Έθεσα τόν
όρο ((ίπποδάμειο» μέσα σέ εισαγωγικά, έπειδή τό σχέδιο σχάρας προηγή-
θηκε πάνω άπό δυόμισι αιώνες τής δράσης τού Ίπποδάμου. Μέ βάση τις
πληροφορίες τοΰ Αριστοτέλους10 καί τά άρχαιολογικά εύρήματα, είμαστε σέ
θέση νά άναπλάσουμε μέχρις ένα σημείο τήν πρόταση τοΰ Ίπποδάμου, τόν
όποιο ό Αριστοτέλης άναφέρει ώς θεωρητικό τής πολιτικής, οχι ώς άρχιτέ-
κτονα. Έάν ή πόλη τήν όποία προτείνει ό Ίππόδαμος δέν είναι κυκλική άλλά
όρθογωνική, δέν παύει νά έχει τήν άγορά στό κέντρο της καί τήν κατοι-
κία περιμετρικά της. Υπόκειται στήν άρχή τής ισονομίας, ή όποία εκφρά-
ζεται ώς λίγο-πολύ ίσα οικοδομικά τετράγωνα, πού ύποδιαιροΰνται σέ ίσα
οικόπεδα μέ ομοιόμορφες κατοικίες (εικόνα 5). "Ετσι ή πόλη άποκτά ένα
μέτρο, καί μάλιστα διπλό -(οικόπεδο/κατοικία) καί οικοδομικό τετράγωνο
(«insula»)-, τοΰ όποιου είναι πολλαπλάσιο, ένσοηαατώνοντας τήν άρμονία
τής συμμετρίας16. Τελικά, λοιπόν, τό όρθογωνικό σχέδιο τοΰ Ίπποδάμου
άνάγεται στό κυκλικό πρότυπο, τετραγωνίζοντας μεταφορικά τόν κύκλο,
καί ένσωματο^νει τούς ίδιους κώδικες μέ αύτό.

15. Aristotle, Politics, μτφ. Η. Rackham, The Loeb Classical Library, Heine-
mann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1944, II, ν, 1267b:
20-40, 1268a: 10-15 καί VII, x, 1330b: 20-35.

16. Βλ. έπίσης W. Hoepfner καί Ε. L. Schwandner, Haus und Stadt im klas-
sischen Griechenland: Wohnen in der klassischen Polis, Deutscher Kunstverlag,
Μόναχο 1994, σ. 302, 306, 308, 312· L. Mazza, Plan and Constitution - Aristotle's
Hippodamus: towards an «ostensive» definition of spatial planning. Town Plan-
ning Review, 80, 2, 2009, <7. 114, 125-129.
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Βιτρουβιανη πό/.η καί συμμετρία

Τό έργο του Βιτρουβίου De architecture (1ος αι. π.Χ.) συμπυκνώνει,
χωρίς τήν έλλειψη παρερμηνειών, τις ελληνικές αρχιτεκτονικές θεωρίες, άπό
τις όποιες δέν άπέμειναν παρά ί'χνη. Ό Βιτρούβιος προτείνει ένα πρότυπο γιά
τόν προσανατολισμό τής πόλης. Αρχίζει χαράζοντας έναν κύκλο, τού οποίου
ή άκτίνα καθορίζεται άπό τή σκιά ενός χάλκινου γνώμονα, οργάνου άπο-
τελουμένου άπό ένα κατακόρυφο στέλεχος μέ οριζόντια βάση, στερεωμένη
έπάνω σέ οριζόντια μαρμάρινη πλάκα" κέντρο τού κύκλου είναι τό κάτω
άκρο τού στελέχους. Στή συνέχεια, χαράζεται ή μεσημβρινή γραμμή Β-Ν,
βάσει τών δύο σκιών τού στελέχους πριν καί μετά τή μεσημβρία, καί άκο-
λουθεΐ ή διαίρεση τού κύκλου σέ όκτώ ΐσους τομείς, μετά άπό μία πρώτη
υποδιαίρεση τής περιφερείας τού κύκλου σέ δεκαέξι ΐσα τόξα. Τότε οί διχο-
τόμοι τών γωνιών τών τομέων συμπίπτουν μέ τις κύριες κατευθύνσεις τού
ορίζοντα καί τις ένδιάμεσες κατευθύνσεις τους. Σέ κάθε τομέα άντιστοιχεΐ
ένας διαφορετικός άνεμος κι έτσι τό σύνολο τους άποτελει ένα όκταμερές
άνεμολόγιο (εικόνα 6). Τό όδικό δίκτυο τής πόλης έγγράφεται στο άνεμο-
λόγιο καί προσανατολίζεται έ'τσι ώστε νά άκολουθεϊ τις κατευθύνσεις πού
ορίζονται άπό τις άκτίνες μεταξύ τών τομέων1'.

Ή τρέχουσα ερμηνεία τού άστικού σχεδίου το όποιο προκύπτει είναι
ότι πρόκειται περί άκτινο-ομόκεντρου σχεδίου, άλλά παραβιάζει τόσο τό
κείμενο δσο καί τά ιστορικά δεδομένα, έφόσον έπί αιώνες οί ρωμαϊκές
άποικίες, όπως καί οί έλληνικές, κτίζονταν στή βάση τού σχεδίου σχά-
ρας. Αντίθετα, ό Βιτρούβιος προτείνει τό παραδοσιακό σχέδιο σχάρας18,
μέ έναν όμως συγκεκριμένο προσανατολισμό, τό όποιο συνδέει θεωρητικά
μέ τό κυκλικό περίγραμμα τού άνεμολογίου (εικόνα 7). Ή περιφέρεια του
άνεμολογίου συμβολίζει τόν ορίζοντα κι έτσι τό άνεμολόγιο ταυτίζεται μέ
ένα κοσμόγραμμα19. Μέ αύτήν τήν ιδιότητα πρέπει νά συνάδει προφανώς ό

17. ViTRUVE, De l'architecture, I, μτφ. Ph. Fleury, Les Belles Lettres, Παρίσι
1990.1. VI: 1, 6-7, 12-13.

18. Schlikker, Hellenistische Vorstellungen, σ. 42-43, σημ. 26- Ph. Fleurt στο
Vitruve, De l'architecture, I, σ. 186-187, σημ. 2.

19. Α. Ph. Lagopoulos, The Cosmic and the Aesthetic: Two Hidden Codes of
the Vitruvian City, P. Pellegrino (έπιμ.), L'espace dans l'image et dans le texte,
Quattro Venti, Urbino 2000, σ. 137.
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συμβολισμός τοΰ άστικοΰ χώρου πού εγγράφεται στό άνεμολόγιο. Ό Βιτρού-
βιος προτάσσει τόν παράγοντα τής υγιεινής, έπειδή προτείνει έναν προσα-
νατολισμό τοΰ όδικοΰ δικτύου πού άποφεύγει, κατ' αύτόν, τούς βλαβερούς
άνέμους (παράγοντα πού χαρακτηρίζει γενικότερα τήν πολεοδομική θεω-
ρία του), έπιλέγονται όμως ούσιαστικά δύο κάθετες κατευθύνσεις, οί όποιες
προέρχονται άπό άπλή περιστροφή τοΰ σταυρού τών κύριων κατευθύνσεων
τοΰ όρίζοντα καί τοΰ κόσμου. Μέ αύτόν τόν τρόπο, ή κοσμολογία άποτελέΐ
ύπόβαθρο τής θεωρίας ύγιεινής τοΰ Βιτρουβίου καί, γιά άκόμη μία φορά,
της πόλης του.

Ή συμμετρία θεμελιώνει ολο τό έργο τοΰ Βιτρουβίου ώς symmetiïa ή
commensuratio. Σχετικά μέ τό άνθρώπινο σώμα, ό Βιτρούβιος άναφέρει οτι
υπόκειται στή συμμετρία, σχεδιασμένη άπό τή φύση — καί οτι οί ναοί άκο-
λουθοΰν τή συμμετρία τοΰ σώματος. 'Εγγράφει τό σώμα μέσα σέ δύο γεω-
μετρικές μορφές. 'Εάν, γράφει, ένας άνθρωπος ξαπλιύσει έπάνω στήν πλάτη
του, μέ άνοικτά χέρια καί πόδια, καί θεωρήσουμε ώς κέντρο τόν ομφαλό του,
τότε έγγράφεται μέσα σέ έναν κύκλο. 'Εάν, πάλι, μετρήσουμε τό άνοιγμα
τών τεντωμένων χεριών ένός άνθρώπου καί τό ΰψος του, αύτές οί δύο δια-
στάσεις είναι ίσες καί βρίσκουμε ένα τετράγωνο20 (πρβλ. τό περίφημο σχέ-
διο τού Λεονάρντο ντά Βίντσι, εικόνα 8). Οί δύο αύτές άναπαραστάσεις είναι
παράλληλες καί επάλληλες, μέ συνδετικό στοιχείο τό σώμα. Ή άστική πρό-
ταση όμως τοΰ Βιτρουβίου συνενώνει κύκλο καί τετράγωνο (τετραγωνίζει
μεταφορικά τόν κύκλο, όπως καί ό Ίππόδαμος) σέ ένα ένιαΐο σχήμα, τό
όποιο παραπέμπει προφανώς στήν τελειότητα τού σώματος.

Άλμπέρτι και Αναγέννηση:

Συμμετρία καί απαρχή τής ανατουραλιστικής» αισθητικής

Στό μέτρο κατά τό όποιο ή βιτρουβιανή πόλη ενσωματώνει τις
νοητές γεωμετρίες τοΰ άνθρώπινου σώματος, είναι όμως καί ένα κοσμό-
γραμμα, καθίσταται σαφές ότι οί δύο έπιμέρους άναπαραστάσεις άπεικο-
νίζουν τόν άνθρωπο ώς μικρόκοσμο. Άπό τό Κουατροτσέντο καί καθ' ολη
τήν Αναγέννηση, οί δύο άνθρωποκοσμικές εικόνες τοΰ Βιτρουβίου έπαι-
ξαν πρωτεύοντα ρόλο γιά τις προτεινόμενες μορφές τών ιδανικών πόλεων.

20. ViTRUVE, De l'architecture, ΙΙΙ.Ι: 1-4
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Παρήγαγαν δλα τά κύρια πολεοδομικά πρότυπα, δπως τήν κυκλική πόλη,
πού αναπτύσσεται γύρω άπό ιερό όμφαλό, τήν τετραμερή πόλη, οργανωμένη
μέ βάση έναν κεντρικό ορθογώνιο σταυρό καί τό κέντρο του, τήν κυκλική
πόλη μέ ένα έγγεγραμμένο τετράγωνο καί τις διαγώνιους του, οί όποιες,
φυσικά, σχηματίζουν έναν ορθογώνιο σταυρό, ή τήν πόλη τών δύο ορθο-
γώνιων σταυρών καί δύο τετραγώνων, πού έγγράφεται μέσα σέ κύκλο21.

Σύμφωνα μέ τόν Rudolf Wittkower, ή άναγεννησιακή αρχιτεκτονική
διέπεται άπό τόν κόσμο καί τό σώμα, δπως ρυθμίζονται άπό τή συμμετρία.
Αναφέρει δτι οί άρχιτέκτονες καθιέρωσαν άναλογίες βασισμένες στο άνθρώ-
πινο σώμα καί πίστευαν δτι, έπειδή ό άνθρωπος δημιουργήθηκε άπό τόν
Θεό καί οί άναλογίες του σώματος του οφείλονται σέ Αύτόν, αύτές οί άναλο-
γίες εξέφραζαν τήν κοσμική τάξη. Υπάρχει, λοιπόν, ή άντίληψη δτι μικρό-
κοσμος καί μακρόκοσμος ύπακούουν στις ϊδιες άναλογίες, δπως άποκαλύ-
φθηκαν άπό τόν Πυθαγόρα καί τόν Πλάτωνα. Πάντοτε κατά τόν ίδιο συγ-
γραφέα, οί άριθμητικές άναλογίες ήταν ό κοινός τόπος κόσμου, σώματος
καί αισθητικής, καί έβρισκαν εφαρμογή οχι μόνο στήν άρχιτεκτονική, άλλά,
δπως στήν άρχαία Ελλάδα, καί στή μουσική22.

Πρόκειται περί μιας κοσμικής, άνθρωποκεντρικής καί κανονιστικής
((αισθητικής», ή οποία, δπως καί στήν άρχαία Ελλάδα, δέν άντιμετώπιζε τό
ώραΐο καθ' έαυτό, άλλά ώς συνάρτηση τού κοσμικού. Μέσα δμως άπό αύτό
τό πολιτισμικό περιβάλλον, άρχισε νά άναδύεται μία άλλη οψη τής αισθη-
τικής, ή όποία προανήγγειλε τή μετέπειτα αύτονομία τής αισθητικής ώς
πεδίου. Αύτή ή τάση έμφανίζεται άποκλειστικά στο έργο τού Άλμπέρτι De
re aedificatoria, τό όποιο γράφτηκε τό 1452 καί αποτελεί τό έπόμενο ορό-
σημο τής άρχιτεκτονικής θεωρίας μετά τό έργο του Βιτρουβίου.

Ή FrançoiseChoay θεωρεί δτι συναντιούνται σέ αύτό τό έργο δύο αισθη-
τικές, τις όποιες θεωρεί άντίθετες. Ή πρώτη, ξένη, κατά τή συγγραφέα, μέ
τό συνολικό πνεύμα του έργου του Άλμπέρτι, είναι βιτρουβιανή, δογματική,
κανονιστική καί μαθηματική, δανείζεται τά άριθμητικά ενδιαφέροντα τής
ελληνορωμαϊκής άρχαιότητας, προερχόμενη άπό τούς Πυθαγορείους μέσω

21. P. Marconi, Il problema délia forma délia città nei teorici di architettura
del Rinascimento, Palladio n.s., 22, 1972, σ. 49-88'.

22. R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, Norton,
Νέα Υόρκη καί Λονδίνο 1971, σ. 101-104, 110-111. 116-117, 121, 126, 132.
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τοΰ νεοπλατωνισμοΰ, καί ασπάζεται τήν ιδέα ένός άπόλυτου συστήματος
κανόνο_>ν ένός προτύπου άναλογιών, πού νά άκολουθεΐ, άν καί μέ ελαστικό-
τητα καί έφευρετικότητα, τή θεωρία τών «Αρχαίων» (βλ. τού Βιτρουβίου)
περί τών ρυθμών. Ή Choay θεωρεί ότι, γιά τόν Άλμπέρτι, ή κύρια πηγή τού
ωραίου σέ ένα κτήριο είναι, γι' αύτήν τήν οπτική, τό finitio, οί άναλογίες
του, καί finitio είναι τό άντίστοιχο τής έλληνικής συμμετρίας. Πιστεύει,
έπίσης, ότι τό finitio άποτελεί τόν πυρήνα τής κανονιστικής αισθητικής τού
Άλμπέρτι.

Ή Choay άντιπαραθέτει σέ αύτήν τήν κανονιστική αισθητική τή θείυρη-
τική καί «νατουραλιστική)) αισθητική τού Άλμπέρτι, ή όποία εκφράζεται,
κατ' αύτήν, μέ τις ιδέες οτι ((κάθε κτήριο είναι ένα είδος (άνθρώπινου)
σώματος», ότι ύπάρχει άντιστοιχία μεταξύ τών μερών ένός κτηρίου καί τών
μελών τού σώματος καί οτι ένα κτήριο μοιάζει μέ ένα ζώο. Παρατηρεί ότι
ό Άλμπέρτι άναφέρεται σέ ζωντανό σώμα μέ τή γενική έννοια, οχι μόνο
τού άνθρώπου, έπισημαίνοντας τήν άναφορά του στά σπονδυλωτά ζώα καί
ιδίως στό άλογο. Συμπεραίνει ότι αύτή ή σχέση καθιερώνει στενή άναλογία
μεταξύ κτηρίου καί σώματος, πού συνεπάγεται ταύτιση τής όργάνωσής
τους καί θέτει τό κτήριο ώς ύποκατάστατο τού σώματος. Τό ίδιο πρέπει νά
ύποθέσουμε καί γιά τήν πόλη, άφοΰ, κατά τόν Άλμπέρτι, ή οργάνωση ένός
χωρικού σχεδίου μπορεί νά έπιτευχθεί μέ βάση ένα κεντρικό καί προνομι-
ούχο στοιχείο, άνάλογο μέ τήν καρδιά, πού είναι τό atrium γιά τήν κατοι-
κία καί τό forum γιά τήν πόλη. Πράγματι, ύπάρχει άμεση άναλογία, γιά
τόν Άλμπέρτι, μεταξύ πόλης καί κτηρίου, άφοΰ «ή πόλη δέν είναι περισσό-
τερο άπό ένα μεγάλο κτήριο». Ή άντίληψη κτηρίου-σώματος είναι, γιά τήν
Choay, μία επαναστατική θεωρία ποιητικής δημιουργικότητας.

Καθώς άναφέρει ή Choay, τό ώραίο ένός κτηρίου, είναι, γι' αύτήν
τήν αισθητική, όμοιο μέ τό ώραίο ένός ζώου καί οφείλεται στή μίμηση
τής φύσης. Συγχρόνως, τό ώραίο στό ζώο συμπίπτει μέ τήν προσαρμογή
του στίς λειτουργίες του. Αύτή είναι, γιά τή συγγραφέα, καί ή κεντρική
ιδέα τής άρχιτεκτονικής αισθητικής τού Άλμπέρτι, οτι τό ώραίο είναι σύμ-
φυτο μέ τήν προσαρμογή ένός κτηρίου στον προορισμό καί τις χρήσεις
του. Πρόκειται, γιά τήν ίδια, περί μιάς αισθητικής τής προσαρμογής, μιάς
νέας, νατουραλιστικής ή «όργανισμικής» αισθητικής, ή όποία άνάγει τό
άρχιτεκτονικό ώραίο στό σωματικό ώραίο καί πηγάζει άπό τόν «φυσιολο-
γισμό» τού Αριστοτέλους. Είναι άπό τό έπίπεδο τής χρηστικότητας άπό τό
όποϊο άναδύεται τό ώραίο —ιδέα πού θά σφραγίσει τή σαρο^τική τάση τής
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νεωτερικής άρχιτεκτονικής, τον φονξιναλισμό, καί συμπυκνώνεται στο κεν-
τρικό σύνθημά του «form follows function»— καί το ώραιο είναι ή κορωνίδα
τής θεωρίας τής άρχιτεκτονικής του Άλμπέρτι. Το άρχιτεκτονικό ώραϊο
δημιουργεί απόλαυση, ή οποία επιστρατεύει τό σύνολο τού σώματος αύτού
πού τό βιώνει καί πού αντιλαμβάνεται τό ώραιο κτήριο ώς ένα άλλο σώμα,
μέ τις ΐδιες άναλογίες μέ τό δικό του23.

Θεωρώ ύπερβολική τήν άποψη τής Choay δτι ή κανονιστική αισθη-
τική τού Άλμπέρτι έκπροσωπει μία στιγμιαία άπόκλιση άπό τή συνολική
λογική τού έργου του. Σύμφωνα μέ τήν Jane Andrews Aiken, στο παλαιό-
τερο έργο του De statua ό Άλμπέρτι άναφέρει ώς πρότυπο τής γλυπτικής
τό άνθρώπινο σώμα καί θεωρεί δτι υπακούει στόν νόμο τής φύσης πού ύπα-
γορεύει άναλογικές μαθηματικές σχέσεις, τόσο άριθμητικές (μέ τή μορφή
κλάσματος, άρα ρητού άριθμού) 'όσο καί γεωμετρικές (πού στηρίζονται σέ
άρρητο άριθμό), μεταξύ τών μερών τού σώματος, άλλά καί μεταξύ αύτών
καί του συνόλου του, σχέσεις μέσα άπό τις όποιες άναδύεται τό ώραϊο. Ό
άνθρωπος είναι σέ θέση νά άναγνωρίσει αύτό τό (κανονιστικό) ώραιο, χάρις
σέ μία εσώτερη πνευματική ίδιότητά του, θέμα γιά τό όποιο ή Aiken παρα-
πέμπει στο De re aedificatoria. Ή συγγραφέας θεωρεί δτι αύτή ή κανο-
νιστική προσέγγιση οφείλεται στις άρχαΐες πηγές, τις όποιες είδαμε νά
άναφέρει καί ή Choay. 'Επισημαίνει, πιο συγκεκριμένα, τήν παράδοση τήν
όποία δημιούργησε ό Κανών τού Πολυκλείτου καί προσθέτει τή μεσαιωνική
γνώση τών άνθρώπινων άναλογιών καί τις πρακτικές τών έργαστηρίων τής
έποχής τού Άλμπέρτι. Ή Aiken άντιλαμβάνεται μία έξέλιξη στήν άντί-
ληψη τού Άλμπέρτι περί ώραίου άπό τό De pictura στο De statua στο De re
aedificatoria, βλέποντας στο τελευταίο έργο τόν Άλμπέρτι νά φθάνει σέ έναν
σφαιρικό ορισμό τού ωραίου24.

23. F. Choaï, La règle et le modèle: Sur la théorie de l'architecture et de l'urba-
nisme. Seuil, Παρίσι 1980, σ. 89-90, 91, 95, 114, 117-118, 121. 123, 124-126, 134-
136. 138, σημ. 4, 139 καί The Rule and the Model: On the Theory of Architecture
and Urbanism, μτφ. D. Bratton, MIT Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Λονδίνο 1997.
σ. 91-100,111-115, 118,328, σημ. 28. Βλ. καί L. Β. Alberti, Ten Books on Architec-
ture, μτφ. J. Leoni, έπιμ. J. Rykwert, Tiranti. Λονδίνο 1965, Εισαγωγή, Ι.IX.

24. J. A. Aiken, Leon Battista Alberti's System of Human Proportions, Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes, 43, 1980, σ. 69-77, 83-92.
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Άντί γιά απόκλιση, λοιπόν, ή Aiken θέτει θέμα εξέλιξης καί πιστεύω
ότι αύτή ή θέση επιτρέπει καλύτερη κατανόηση τής σχέσης τών δύο αισθη-
τικών τού Άλμπέρτι. Ή νέα, νατουραλιστικού τύπου αισθητική του δίνει
στήν αύστηρή συμμετρία έναν πιο ποιοτικό καί ανοικτό χαρακτήρα. Τό ϊδιο
άκριβώς συνέβη, όπως είδαμε, στήν άρχαία Ελλάδα μέ τήν εύρυθμία. Όμο^ς,
δπως άκριβώς ή εύρυθμία άναδύθηκε άπό τή συμμετρία χωρίς νά τήν έγκα-
ταλείψει (γεγονός πού είναι πιο έντονο στον Βιτρούβιο, δ όποιος άντιλαμ-
βάνεται γενικά καί τις διορθώσεις λόγω εύρυθμίας μέ ποσοτικούς όρους23),
τελείως άντίστοιχα ή νατουραλιστικού τύπου αισθητική τού Άλμπέρτι
άναδύθηκε άπό τό ίδιο υπόβαθρο καί μέ παρόμοια δέσμευση.

Συμπερασματικά, ό κοσμικός καί δ άνθρωπομορφικός κώδικας, συμ-
παρασύροντας, βάσει τής άρχαιοελληνικής παράδοσης, τόν αισθητικό, συνε-
χίζουν κατά τήν Αναγέννηση νά κυριαρχούν συμβολικά στή σκέψη τών
ειδικών γιά τόν άστικό χώρο (καί τήν άρχιτεκτονική) καί γενικότερα στήν
πολιτισμική σφαίρα. Μέσα σέ αύτόν τόν κόσμο, ό Άλμπέρτι έπιτελεΐ δύο
μετακινήσεις: τοΰ κοσμικού προς μία νατουραλιστική έννοια τής φύσης καί
τού αισθητικού προς μία νατουραλιστική αισθητική, ή όποία εδράζεται στή
φύση. Αύτό τό έργο όλοκλήρωσε τρεισήμισι αιώνες άργότερα ό Κάντ.

Ή θρησκευτική «τέχνη» τής Ινδίας και τής Κίνας:
και πάλι οί τρεις κώδικες

To De re aedificatoria άποτελέί, λοιπόν, ένα ορόσημο στον δυτικό πολι-
τισμό τής πρώτης τάσης προς μία καθαρά αισθητική θεωρία, έδρασμένη σέ
μία άποϊεροποιημένη, νατουραλιστική άντίληψη τοΰ ώραίου. Μία αισθητική
ή όποία ύπερακόντισε τις έλληνορωμαϊκές πηγές της, στίς όποιες τό συγκρί-
σιμο μέ τήν αισθητική φαινόμενο ήταν ύποταγμένο στό ιερό καί κοσμικό.
Θά έπιχειρηματολογήσω στήν παρούσα ένότητα δτι αύτή ή υποταγή τής
αισθητικής είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό τών προκαπιταλιστικών πολι-
τισμών καί δτι έχει πάντοτε τόν χαρακτήρα τής εξάρτησης άπό τόν κοσμικό
καί τόν άνθρωπομορφικό κώδικα, άπό όπου συνάγεται δτι ή πορεία προς
τήν αύτονόμησή της, τήν όποία ξεκίνησε ό Άλμπέρτι, είναι μία καθαρά

25. VITRUVIUS, De architectura, μτφ. F. Granger, The Loeb Classical Library,
Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Heinemann, Λονδίνο 1931, I.II: 4, III.
III: 11, 13, III. V: 8-9, VI. II: 1-5, VI. III: 11.
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δυτική ύπόθεση. Προκειμένου νά έμπεδώσο} τήν επιχειρηματολογία μου, θά
αναφερθώ σέ δύο άρχαίους καί έκλεπτυσμένους πολιτισμούς, αύτούς τής
'Ινδίας καί τής Κίνας, οί όποιοι, πιστεύω, θά ήταν οί πρώτοι υποψήφιοι,
μετά τήν άρχαία Ελλάδα, ώς παραγωγοί μιάς άμιγοΰς αισθητικής θεωρίας.

Καθώς θά δούμε, ορισμένοι ερευνητές υποστήριξαν αύτήν τήν τελευταία
θέση. Παράλληλα, τό θέμα τής έλλειψης τέτοιας θεωρίας στούς μή δυτικούς
πολιτισμούς έχει τεθεί άπό τήν έπιστημονική κοινότητα. Έτσι, παραδείγ-
ματος χάριν, ό Richard L. Anderson πιστεύει δτι ί'σως υπάρχουν κριτήρια
στούς μή δυτικούς πολιτισμούς γιά νά καθορισθεί ένα άντικείμενο ώς τέχνη,
γεγονός πού δέν συνεπάγεται δτι έχουν τήν ίδια άντίληψη περί τέχνης, δμως
οί περισσότεροι πιθανώς πολιτισμοί δέν έχουν διατυπώσει μία ρητή αισθη-
τική θεωρία26. Αν καί ό Anderson κινείται προς τήν κατεύθυνση τήν όποία
ύποστηρίζω, θεωρώ τή διατύπωσή του μετριοπαθή, έπειδή, πρώτον, παρά
τή σχετικότητα τήν όποία προσδίδει στον καθορισμό τής τέχνης, άφήνει
νά έννοηθεΐ δτι αύτή άνήκει σέ ένα κοινό πεδίο μέ δ,τι ορίζει ή νεωτερικό-
τητα ώς τέχνη, καί, δεύτερον, κανένας προκαπιταλιστικός πολιτισμός δέν
έχει διατυπώσει καθαρή αισθητική θεωρία, δπως θά προσπαθήσω νά δείξω
μέ τά παραδείγματα τής 'Ινδίας καί τής Κίνας. Εξετάζοντας τόν πολιτισμό
τους, δέν θά περιορισθώ στή σημειωτική του χώρου, άλλά θά έπεκταθώ άπό
τή σημειωτική τού χώρου καί σέ άλλα σημειωτικά συστήματά τους, δπως
αύτά τής ζωγραφικής καί τής μουσικής, έπειδή, σέ κάθε κοινωνία, μία κοινή
κυρίαρχη ιδεολογία διαχέεται σέ δλα τά πολιτιστικά συστήματα καί, έτσι, ή
μελέτη τού καθενός διαφωτίζει κάθε άλλο σύστημα.

Πιστεύ(ο δτι ή ινδική τέχνη (δρος τόν όποιο πρέπει νά θέσουμε έντός
εισαγωγικών), καί οχ ι μόνο, μπορεί νά προσεγγισθεί μέσα άπό τρεις διαφο-
ρετικές θεωρητικές οπτικές. Ή πρώτη άσπάζεται τήν άποψη δτι έχει μία
καθαρά αισθητική διάσταση. "Ετσι, αναφερόμενος στήν ινδική τέχνη (καί
άρχιτεκτονική), ό Rekha Jhanji άναφέρει δτι κακώς θεωρείται ιερή ή πνευ-
ματική. Πιστεύει δτι οί ειδικοί ταύτισαν τήν παραδοσιακή ινδική τέχνη μέ
ιερή τέχνη λόγω τής στενής έπαφής της μέ υποτιθέμενες θρησκευτικές πρα-
κτικές καί δτι άντιλαμβάνονται αύτές τις τελετουργίες πού προηγούνται
τής δημιουργίας ένός έργου τέχνης ώς άρση ένός μή ιερού περιβάλλοντος.

26. R. L. Anderson, Do Other Cultures Have «Art»? American Anthropolo-
gist, n.s., 94, 4, 1992, σ. 926-929.
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Πράγματι, κατά τόν Jhanji, λαμβάνει χώρα μία τέτοια διαδικασία καθαρι-
σμού, άλλά δέν άποσκοπεί σέ θρησκευτικούς λόγους, παρά στή δημιουργία
ένός αύτόνομου περιβάλλοντος, γιά νά ύποδε/θεί ένα αύτόνομο «αισθητικό»
άντικείμενο2'.

Πρόκειται, καθώς ελπίζω νά καταστεί σαφές, περί μιάς παρεξήγησης
καντιανού τύπου σχετικά μέ τό νόημα τής ινδικής τέχνης, άλλά εξίσου
μεγάλη είναι καί ή παρεξήγηση τών άπόψεων τού θρησκειολόγου Mircea
Eliade. Ό συγγραφέας συμφωνεί μέ τόν Eliade οτι οί παραδοσιακές κοινωνίες
θεωρούν πώς ό,τι είναι σημαντικό στή ζο^ή αποκαλύφθηκε ab origine άπό
θεούς ή ήρωες καί οτι ή πραγματικότητα ένός παρόντος άντικειμένου ή μιάς
πράξης έξασφαλίζεται μέ τήν έπαναφορά ένός μυθικού άρχετύπου, μέ
άποτέλεσμα κάθε δημιουργία νά γίνεται κοσμική δημιουργία. Συμπεραίνει,
λοιπόν, ορθά ότι ή φαντασία τού παραδοσιακού «καλλιτέχνη» καθοδη-
γείται άπό τόν αιωνόβιο μύθο, άλλά προφανώς λανθάνει όταν άποκολλά τόν
θρησκευτικό κώδικα ώς αίτιο άπό τόν αισθητικό, πού είναι προϊόν του, στό
ονομα μιάς τάχα καθαρής αισθητικής.

Αντίθετα, ό Eliade κινείται πρός μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
Ή επαναφορά τού προτύπου, κατ' αύτόν, τό όποίο είναι άρχέτυπο μέ τήν
έννοια τού υποδείγματος καί τής θείας προέλευσης, συνεπάγεται γιά τόν
παραδοσιακό άνθρωπο τή διακοπή τής ροής τού καθημερινού, μή ιερού χρό-
νου καί τήν προβολή στον πρωταρχικά μυθικό χρόνο, in illo tempore. Αύτή ή
πραγματικότητα δέν άφήνει χώρο γιά μία καθαρή αισθητική, θέμα τό όποιο
θέτει καί ό ίδιος ό Eliade, όταν συμπεραίνει ότι, γιά τήν άρχαϊκή αισθητική,
τά άνθρώπινα έργα τέχνης μιμούνται τά θεία. Γιά τόν Eliade, ό παραδοσι-
ακός άνθρωπος είναι homo religiosus καί όχι (γιά νά χρησιμοποιήσω έναν
νεολογισμό) homo aestheticus28.

"Οπως δ Jhanji, έτσι καί ό Ralph J. Hallman, πού θέτει ώς άντικεί-
μενο του τήν ίνδουιστική «αισθητική», παγιδεύεται στή δυτική αισθητική

27. R. Jhanji, Creativity in Traditional Art, British Journal of Aesthetics, 28,
2, 1988, σ. 162-172.

28. M. Eliade, Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return, μτφ. W. R.
Trask, Harper Torchbooks καί Bollingen Foundation, Νέα Υόρκη 1954, σ. ix, 21,
32, 54, 76, 85, 86, 95 καί Le sacré et le profane, Gallimard, Παρίσι 1965, σ. 41-42,
57-59, 137.
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ιδεολογία, όμως προσεγγίζει επιδεξιότερα τή φύση τών ίνδουιστικών τεχνουρ-
γημάτων. Αποτελεί παράδειγμα τής δεύτερης θεωρητικής οπτικής, ή όποία
επιχειρεί νά διασώσει τήν ύπαρξη καθαρής αισθητικής, παρά τό γεγονός ότι
δέχεται τήν παράλληλη εμφάνιση καί άλλων στοιχείων. Ό Hallman θεωρεί
οτι τό καλλιτεχνικό, όπως γράφει, άντικείμενο άπαρτίζεται άπό δύο μέρη,
ένα πρώτο, πού είναι άμεσα παρόν στήν αντίληψη, τό ((πρωτογενές άντικεί-
μενο» (σημειωτικά, τό σημαίνον), καί ένα άλλο, πού παρουσιάζεται διαμε-
σολαβημένο (άπό τό πρώτο) μέσω υπόδειξης, τό ((δευτερεύον άντικείμενο»
(σημειωτικά, καί στήν προκειμένη περίπτωση, συνδηλωτικό σημαινόμενο).
Συνεχίζει γράφοντας ότι, γιά τήν ίνδουιστική αισθητική, το δευτερεύον
άντικείμενο μεταφέρει ένα σύνολο νοημάτο^ν σημαντικό γιά τήν άνθρώπινη
ζωή καί έχει μεγαλύτερη σημασία άπό τό πρώτο ώς αΐτιο τής αισθητικής
έμπειρίας. Αύτό τό συμβολικό νόημα είναι, γιά τόν συγγραφέα, συγχρόνως
καί αισθητικό και θρησκευτικό. Έτσι, οί ήχοι είναι ίεροί καί παραπέμπουν
σέ θρησκευτικά καί μεταφυσικά νοήματα, καί «κάθε χρώμα υποδεικνύει μία
συγκεκριμένη râsa ή αισθητική έμπειρία», συμβολίζοντας συγχρόνως ((θεό-
τητες, κοσμικές λειτουργίες καί ήθικά γνωρίσματα»29.

Ώς μόνη, λοιπόν, πιθανή αισθητική έννοια παραμένει άπό τήν επιχει-
ρηματολογία τού Hallman αύτή τής «râsa», καί αύτήν τήν έννοια άναλύει
εξονυχιστικά ό W. G. Raffé, μέ άντικείμενο τήν ίνδουιστική μουσική. Αύτή
ή άνάλυση οδηγεί στήν τρίτη θεωρητική οπτική. Ό συγγραφέας συνδέει
αύτήν τήν έννοια μέ δύο άλλες έννοιες, τις ((räga)> καί «hilftva». Ή râga είναι
στή μουσική ή μελωδική μορφή τήν όποία δίνει ό μουσικός καί ή όποία συμ-
βολίζει μία râsa, δηλαδή συγκίνηση, ένα έπιθυμητό συναίσθημα. Ή râsa,
δημιουργημένη καί έλεγχόμενη άπό τόν άνθρωπο, έπαναλαμβάνει ή άκόμη
καί έντείνει τή râsa πού πηγάζει άπό τήν έπιρροή στήν άνθρωπότητα τής
bhäva, τής διάθεσης τής φύσης, ιδιαίτερης έκάστοτε σέ κάθε συγκεκριμένο
χρόνο καί τόπο. Δέν πρέπει όμως νά άντιληφθούμε τή φύση μέ δυτικούς
όρους. Όπως έξηγέί ό Raffé, αύτή ή μουσική άντίληψη δείχνει τόν τρόπο μέ
τόν όποιο ό άνθρωπος μιμείται τή θεότητα, τόν ((Μεγάλο Απολαμβάνοντα»,
στο δικό του ((Παιχνίδι τού Κόσμου». Ή ίνδουιστική μουσική, καθώς καί ή
άρχιτεκτονική, συμβολίζουν όσο τό δυνατό, σέ ήχο καί μορφή άντίστοιχα,

29. R. J. Hallman, The Art Object in Hindu Aesthetics, The Journal of Aes-
thetics and Art Criticism, 12, 4, 1954, σ. 493-496.
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τον κοσμικό Βράχμα, τόν Δημιουργό, και ή räga είναι τό όχημα του Vach,
του Δημιουργικού "Ηχου30. Πολύ, λοιπόν, άπέχει ή rasa άπό ένα καθαρά
αισθητικό συναίσθημα, τή στιγμή κατά τήν όποία είναι άδιαχώριστη άπό
μία κοσμογονία πού επιτελείται στό πλαίσιο τής συνάρθρωσης τού κοσμικού
καί τού άνθρωπομορφικού, άκριβώς όπως τή συναντήσαμε ήδη σέ σχέση μέ
τά άρχιτεκτονικά καί πολεοδομικά σχέδια.

Ό Raffé άναφέρει, έπίσης, τό Éri-yantra, ένα μάνταλα πού άποτε-
λεΐται άπό συνδεόμενα τρίγωνα μέσα σέ ένα διπλό άνθος λωτού, τό όποιο
έγγράφεται, μέ τή σειρά του, μέσα σέ μία ιερή πόλη μέ τέσσερις πύλες. Οί
κύριες rägas άκολουθοΰν τις άναλογίες τις όποιες ενσωματώνει τό yantra,
καί σέ αύτό τό σημείο ό συγγραφέας προχωρά σέ σύγκριση μέ τόν έλληνικό
«κανόνα», δηλαδή τή συμμετρία· άπό τις rägas προέρχονται τά râginîs, πού
είναι παραλλαγές τους. Υπάρχουν 42 rägas καί râginîs στή βόρεια ίνδουι-
στική μουσική καί άντιστοιχοΰν σέ 42 τρόπους-διαθέσεις τής φύσης (δηλαδή
όψεις τής κοσμογονίας). Πάντοτε σύμφωνα μέ τόν Raffé, τό ϊδιο σύστημα
άναλογιών προβάλλεται, άπό τούς πρώιμους ίνδουιστικούς χρόνους, σέ όλα
τά πολιτισμικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τής άρχιτεκτονικής καί
τής γλυπτικής31.

Μελετώντας συγκριτικά τις θεμελιώδεις θεωρητικές άρχές τής ινδικής
καί τής κινεζικής ζωγραφικής, ό Clay Lancaster συμπεραίνει οτι ύπάρχει
στενή συγγένεια μεταξύ δύο κειμένων, τού ινδικού "Έξι μέλη τον Tasodhara,
πού βρέθηκε σέ σχόλιο τού 12ου αί. γιά τό Vätsäyana Kämasütra του 2ου
αι. καί γράφτηκε πιθανώς τόν 6ο ή 7ο αι., καί τοΰ κινεζικού Έξι άρχες
του Hsieh Ho, γραμμένου στό τέλος του 5ου αί. 'Άν καί ό Lancaster, όπως
καί ό Hallman, άντιλαμβάνεται λανθασμένα τή râsa ώς τό «άντίστοιχο τού
Ωραίου ή τής Αισθητικής Διαίσθησης», πάντως δέν άμφιβάλλει ότι μόνος
τρόπος κατανόησης τής ινδικής θεωρίας τής τέχνης είναι ή γνώση τού
ινδουισμού, ((τού οποίου είναι μέρος»32.

30. W. G. Raffé, Rägas and Raginis: A Key to Hindu Aesthetics, The Journal
of Aesthetics and Art Criticism, 11, 2, 1952, σ. 105, 107, 108, 110, 114, 116, 117.

31. Raffé, Rägas and Raginis, σ. 108-110, 114-115. Βλ. έπίσης C. Lancaster,
Keys to the Understanding of Indian and Chinese Painting: The «Six Limbs» of
Tasodhara and the «Six Principles» of Hsieh Ho, The Journal of Aesthetics and
Art Criticism, 11,2, 1952, σ. 97, 98-99, 104.

32. Lancaster, Keys to the Understanding, σ. 95, 96-97, 98, σημ. 8, 99, 104.
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Στήν Κίνα, κατά τον Lancaster, ή κυρίαρχη άντίληψη, γνωστή άπό πηγή
του 4ου αι., δτι ή ζωγραφική πρέπει νά υπηρετεί ηθικά παράκμασε τόν 8ο
αι., γιά νά αντικατασταθεί άπό μία προσέγγιση τής ζωγραφικής ώς ((καθα-
ρού αισθητικού σκοποϋ». Όμως μέ αύτήν τήν εύρωκεντρική άποψη περί
αισθητικής άντιφάσκει ή ι'δια του ή άνάλυση τού ιδεολογικού πυρήνα τής
κινεζικής ζωγραφικής. Συγκεκριμένα, άναφέρει δτι οί "Εξι αρχές θεμελιώ-
νουν τήν κινεζική πρακτική ζωγραφικής καί κριτικής άπό τήν πρώτη διατύ-
πωση τους μέχρι τήν έποχή μας. 'Εάν είχε δίκαιο, θά έπρεπε αύτές οί άρχές
νά είχαν έπηρεάσει τήν υποτιθέμενη μετακίνηση άπό ήθική προς αισθητική.
Όμως ό 'ίδιος άναφέρει δτι ή πρώτη άρχή «θεωρούνταν ώς ή πιο σημαν-
τική» καί ((είναι οδηγός γιά τήν έρμηνεία τών άλλων πέντε». Ή άρχή αύτή
είναι ή ch'i-yün shêng-tung, πού μεταφράζεται ώς «άντήχηση πνεύματος
(πού παράγει) εμψύχωση παρόμοια μέ τής ζωής» καί «άντήχηση/δόνηση
τού ζωοποιού πνεύματος καί κίνηση ζωής». Ό Lancaster συμφο^νεΐ μέ τήν
άποψη δτι ch'i είναι ή άναπνοή ζωής κάθε υπάρχοντος πράγματος, έμψύχου
ή άψύχου, ή ζωτικότητα πού προκύπτει άπό τό πνεύμα ή τή δραστηριότητα
τού πνεύματος (άνθρωπομορφικός κώδικας). Προσθέτει δτι ή άρχή άναφέ-
ρεται στή ζωτική άρμονία πού δίνει σέ έναν «πίνακα τή ζωντάνια τής ίδιας
τής ζωής»33.

Ή κινεζική ζωγραφική, λοιπόν, μεταφέρει στήν άνθρώπινη ζωγραφική
τό ζωοποιό πνεύμα, ένα πνεύμα πού δέν είναι άλλο άπό τό Έσχατο, έφόσον,
δπως άναφέρει ό Lancaster, οί σχολιαστές του κειμένου, μέ μία μοναδική
έξαίρεση, συνδέουν αύτήν τήν άρμονία τού πνεύματος καί τήν κίνηση τής
ζωής είτε μέ τό Τάο, τήν άπόλυτη πραγματικότητα, τής οποίας ό άνθρω-
πος μπορεί νά συλλάβει μόνο μία έκδήλωση, τήν όρατή διαδικασία τής
φύσης, θεμελιωμένη στή συνεχή κίνηση καί εξισορρόπηση του yin καί τού
yang, είτε μέ τό κομφουκιανικό «Πνεύμα τής Γής καί τού Ούρανοΰ». Είναι
προφανές, πιστεύω, δτι ό ρυθμιστικός παράγοντας τής ζωγραφικής δέν είναι
ή αισθητική, άλλά πίσω άπό τό έργο τής ζωγραφικής βρίσκεται μία «αισθη-
τική» άρμονία καί πίσω καί υψηλότερα άπό αύτήν υπάρχει ή άρμονία τού
Πνεύματος σέ δλη τήν κοσμική διάστασή του — άκριβώς δπως ή πυθαγόρεια
συμμετρία προήλθε άπό τήν κοσμική τάξη.

33. Lancaster, Keys to the Understanding, σ. 99, 100-104. Βλ. έπίσης M.
Loehr, The Question of Individualism in Chinese Art, Journal of the History of
Ideas, 22, 2, 1961, σ. 149, 150.
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Άκριβώς το ίδιο ch'i θεμελιώνει τό Feng shui, τήν τέχνη τής γεωμαν-
τείας. Feng είναι ό άνεμος, τά ((κύματα» τού ούρανοΰ, ένώ shui τά ρέοντα
ύδατα, τά ((κύματα» τής γής. Οί κανόνες τού Feng shui, k'an yu, συνδέονται
μέ τή χωρική έκφραση τού ch'i ώς πανταχού παρούσας δύναμης ζωής τής
κοσμικής άναπνοής. Ό γεωμάντης, k'an yu hia, ((ελέγχει τήν κατάσταση))
τού yin καί τού yang, δηλαδή εξετάζει τή ροή τών ύδάτων, πού είναι τό
κινούμενο στοιχείο yang καί μετέχει τής φύσης τού ούρανοΰ, καθώς καί
τή ((μορφή τοΰ δράκου», δηλαδή τών βουνών, ή όποία, ώς τό ήρεμο στοι-
χείο yin, μετέχει της γής (εικόνα 9). Ή χωροθέτηση, ό λεπτομερειακός
προσανατολισμός, ή λεπτομερειακή οργάνωση καί ή μορφή τών κινεζικών
πόλεων καί κτηρίων άπορρέουν άπό αύτόν τόν έλεγχο τοΰ γεωμάντη. Ό
οικισμός είναι τετράγωνος, έχει ώς πλαίσιο τοΰ προσανατολισμού του τά
κύρια σημεία τοΰ ορίζοντα καί περιέχει οδικό δίκτυο μορφής σχάρας μέ έναν
κεντρικό όδικό σταυρό, πού τόν διαχωρίζει σέ τέσσερα ίσα μέρη (εικόνα 10).
Αποτελεί, λοιπόν, ένα κοσμόγραμμα, τό όποιο μάλιστα συνδέεται άδιάρ-
ρηκτα μέ έναν άνθρωπομορφικό κώδικα, έπειδή, δπως μάς πληροφορεί
κείμενο τού 6ου αι., ό κόσμος δημιουργήθηκε άπό τά μέλη τού P'an ku,
τού πρωταρχικού άνθρώπου, τής Άρχής χωρίς άρχή, τής άντιθετικής συνέ-
νωσης τών κοσμικών yin καί yang, πού άναπαυόταν μέσα στήν πρωταρχική
άβυσσο, τήν άνυπαρξία34.

Τό χρώμα είναι ούσιαστικό στοιχείο της ζωγραφικής, άλλά ή χρήση
του είναι πολύ εύρύτερη, καθώς διατρέχει έπίσης, παραδείγματος χάριν, τήν
άρχιτεκτονική ή τήν ένδυμασία. 'Εάν στήν Κίνα δέν έχει ιδιαίτερη αισθητική
σημασία, δέν παύει νά έχει άλλου είδους συμβολική σημασία. Τά κύρια
χρώματα, λευκό, μπλέ, μαύρο, κόκκινο καί κίτρινο, άντιστοιχοΰσαν στά

34. T. C. P'eng, Chinesischer Städtebau: Unter besonderer Berücksichtigung
der Stadt Peking, αδημοσίευτη διδ. διατρ., Technische Universität Aachen, 'Άαχεν
1959, σ. 6-7, 10· M. Granet, La pensée chinoise, Albin Michel, Παρίσι 1968,
σ. 103· Lagopoulos, Urbanisme et sémiotique, σ. 99-148· P. Wheatlet, The Pivot
of the Four Quarters: A preliminary Enquiry into the Origins and Character of the
Ancient Chinese City, Edinburgh University Press, Εδιμβούργο 1971, σ. 419-420·
L. Sickman, Painting and Sculpture, L. Sickman καί A. Soper, The Art and Archi-
tecture of China, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1960, σ. 298, σημ. 2.
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πρωταρχικά στοιχεία, στά τέσσερα κύρια σημεία του ορίζοντα, σύν το κέν-
τρο τού κόσμου, καί στις τέσσερις εποχές, σύν τήν έννοια ((όλες οί εποχές))
(τήν ανάλογη άντιστοιχία μεταξύ, αφενός, χρωμάτων καί, άφετέρου, πρωταρ-
χικών στοιχείων, κύριων σημείων τού ορίζοντα καί έποχών συναντάμε στόν
Εμπεδοκλή). Υπήρχε μία ιεραρχία τών χρωμάτων. Κατά τή δυναστεία Ch'in
(221-206 π.Χ.), παραδείγματος χάριν, τό χρώμα τών ενδυμάτων τής αρι-
στοκρατίας χαρακτήριζε τή θέση της στήν ιεραρχία. Τό κίτρινο ήταν τό
χρώμα τού yin καί του κόσμου καί χρησιμοποιούνταν τόσο γιά τό ένδυμα του
αύτοκράτορα-κέντρο τής γης όσο καί γιά τήν οροφή τού ανακτόρου του33.

Πιστεύω ότι τά δεδομένα τά όποια προηγήθηκαν άποδεικνύουν ότι
καθαρή αισθητική θεωρία δέν υπήρξε ιστορικά ούτε στήν 'Ινδία ούτε στήν
Κίνα, όπως δέν υπήρξε ούτε στήν άρχαία Ελλάδα ή τή Ρώμη. Σέ όλες τις
περιπτώσεις, ό αισθητικός κώδικας είναι υποταγμένος στόν συνδυασμό τού
κοσμικού καί τού άνθρωπομορφικού κώδικα, τών δύο μειζόνων κωδίκων
πού ρυθμίζουν καί τόν άστικό χώρο, καθώς καί τήν αρχιτεκτονική καί όλα
τά υπόλοιπα πολιτισμικά συστήματα.

Συμμετρία, νατουραλιστική αισθητική καί οργανισμός
στή νεωτερικότητα

Ή νατουραλιστική αισθητική τού Άλμπέρτι παρέμεινε περιφερειακή στή
δυτική άρχιτεκτονική έπί τέσσερις ολόκληρους αιώνες, μέχρι τά μέσα τού
19ου αι. Άπό τόν 16ο αι., τά εγχειρίδια άρχιτεκτονικής χρησιμοποίησαν
ώς πρότυπο τόν Βιτρούβιο, γεγονός τό όποιο ή Choay θεωρεί ώς «βιτρου-
βιανίζουσα έπαναστροφή», καί τούς κανόνες τών ρυθμών, τής συμμε-
τρίας36. Ή νατουραλιστική αισθητική συγκροτήθηκε ώς θεωρητικό σώμα
μόνο στο τέλος τού 18ου αι. μέ τή φιλοσοφία τού Κάντ, άφού είχε τεθεί
ήδη στά μέσα τού αιώνα τό θέμα τής αύτονομίας τής αισθητικής άπό τόν
Μπάουμγκαρντεν. Γιά τόν τελευταίο, ύπάρχει μία ιεραρχική σχέση μεταξύ
τής ορθολογικής γνώσης, άνώτερου μέρους τής ικανότητας γνώσης, καί τής
άντίληψης μέσω τών αισθήσεων, κατώτερου μέρους αύτής τής ικανότητας.

35. V. Χ au, Use of Colour in China, British Journal of Aesthetics, 34, 2, 1994,
σ. 151, 155, 158.

36. Choaï, La règle et le modèle, σ. 218-232.
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Ό Κάντ δέν άποδέχεται αύτήν τήν ιεραρχία, ανυψώνοντας τήν αισθητική
στάση (αισθητικό λόγο) στό επίπεδο μιάς θεμελιώδους καί έμφυτης ικανό-
τητας ένός καθολικού υπερβατικού νοΰ (πρβλ. τήν έσώτερη πνευματική ποι-
ότητα τού Άλμπέρτι) καί άναγνωρίζοντας τήν αισθητική κρίση ώς μία θεμε-
λιώδη μορφή κρίσης. Ή σημασία αύτής τής στάσης γιά τόν Κάντ φαίνεται
άπό τήν άποψή του οτι οί ιδέες, άκόμη καί ή δομή, της πρακτικής, ηθικής,
στάσης, τήν όποία άναγνωρίζει ώς θεμελιώδη, μαζί μέ τήν αισθητική καί
τή γνωστική, θεωρητική, στάση, άποκτοΰν αισθητή μορφή μέσω τών άντι-
κειμένων τέχνης, ιδίως αύτών τών καλών τεχνών. Τελικά, όπως γράφει καί
ό Robert L. Zimmerman, «τό αισθητικό κρατά τό κλειδί γιά τό σύνολο τής
καντιανής φιλοσοφίας... είναι τό άληθές άποκορύφωμα τής κριτικής φιλο-
σοφίας» — καί, θά πρόσθετα, καταλαμβάνει τή θέση τήν όποία κατείχε ή
θρησκεία3'.

Όπως καί γιά τόν Άλμπέρτι, ή καντιανή αισθητική άγκυρώνεται σέ
μία εύκαμπτη άντίληψη γιά τή φύση. Αντιλαμβανόμαστε τούς οργανισμούς
τούς όποιους παράγει ώς συγκροτημένους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τά άτο-
μικά μέρη τους νά είναι προϋποθέσεις γιά τήν ύπαρξη τού οργανισμού ώς
συνόλου. Ή φύση διακατέχεται, γιά τόν άνθρωπο, άπό μία ύπερβατική σκο-
πιμότητα (μία ιδιαίτερη a priori έννοια), τάξη καί άρμονία. Γιά τόν Κάντ,
δπως καί γιά τόν Άλμπέρτι, ή φύση (δπως τήν άντιλαμβανόμαστε, κατά
Κάντ) παράγει τό ωραίο (καί τό υψηλό, τό όποιο συνδέεται μέ τό ά-μορφο,
κατά Κάντ). Έτσι, μετά σχεδόν τρεισήμισι αιώνες, ό Κάντ διατυπώνει
μία ποιοτική καί νατουραλιστική συμμετρία έξαιρετικά συγγενή μέ αύτήν
του Άλμπέρτι. Τό ώραίο άναδύεται άπό τό έργο τέχνης, λόγω τής αίσθη-
σης δτι τό έργο έχει ενότητα άμεσα κατανοητή, πού ικανοποιεί μία πρωτο-
γενή πνευματική άνάγκη, αίσθησης μέ τήν όποία άντιλαμβανόμαστε τούς

37. I. Kant, Critique of the Power of Judgment, μτφ. P. Guyer, Cambridge
University Press, Κέιμπριτζ 2000 (1790), 5: 196,198, 325· R. L. Zimmerman, Kant:
The Aesthetic Judgment, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 21, 3, 1963,
σ. 337, 341. 343· Η. Höffding, A History of Modern Philosophy: A Sketch of the
History of Philosophy from the Close of the Renaissance to Our Own Day, II, μτφ.
Β. Ε. Meyer, Dover, ΗΠΑ 1955, σ. 7· T. A. Gracïk, Sublimity, Ugliness, and
Formlessness in Kant's Aesthetic Theory, The Journal of Aesthetics and Art Criti-
cism, 45, 1, 1986, σ. 49.
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οργανισμούς. Οί κανόνες τής τέχνης, τούς όποιους χρησιμοποιεί ό καλλι-
τέχνης, ακολουθούν τούς θεωρουμένους ώς νόμους τής φύσης' στήν αισθη-
τική έμπειρία, άποκαλύπτονται ή φύση καί ό ορθολογικός χαρακτήρας της.
Όπως γιά τόν Άλμπέρτι ή απόλαυση τού αρχιτεκτονικού ωραίου μεσολα-
βεί μεταξύ τής αρχιτεκτονικής ώς σώματος καί του σώματος τού .θεατή πού
τή βιώνει, έτσι καί γιά τόν Κάντ ή αισθητική απόλαυση τής ζωγραφικής
είναι σωματική, άλλά μέ άλλον τρόπο: θεωρεί ότι, άν καί αύτή ή άπόλαυση
ικανοποιεί ορθολογικές άπαιτήσεις, έξαρτάται άπό ένα ζωικό, σωματικό,
στοιχείο, τό όργανο τής όρασης, άρα καθορίζεται όρθολογικά-σωματικά38.

Είναι πιθανώς αύτή ή ιδέα τής αισθητήριας δέσμευσης πού έπηρεάζει
τήν άποψη περί ώραίου τού Κάντ. Διακρίνει δύο εΐδη ωραίου. Τό άληθές
ώραϊο είναι τό έλεύθερο ώραϊο, πού είναι γνήσιο, ώς στερούμενο περιεχο-
μένου, δηλαδή τής έννοιας τού άντικειμένου πού άναπαρίσταται (ό Κάντ
περιορίζεται σέ αύτό πού είναι γιά τή σημειωτική τό δηλωτικό σημαινό-
μενο). Κατ' άκολουθία, παραδείγματος χάριν, ή ώραία οπτική μορφή (σημει-
ωτικά, το οπτικό σημαίνον) δέν σημαίνει τίποτε, έπειδή είναι άντικείμενο
καθαρής ένατένισης. Αντίθετα, έάν ή έννοια συγκρατεί τήν προσοχή, λειτουρ-
γεί άντίθετα μέ τήν αισθητική άπόλαυση. Υπάρχει όμως γιά τόν Κάντ καί ένα
άλλο είδος ώραίου, τό προσαρτημένο ώραϊο, τό όποϊο επιδέχεται έννοιες, τις
«αισθητικές έννοιες», βεβαίως μέ άποτέλεσμα τό αισθητικό άντικείμενο νά
άπολέσει τήν καθαρότητά του. Τότε τό ώραϊο άκόμη ύπάρχει, δεδομένου ότι
αύτό το περιεχόμενο, οί αισθητικές ιδέες, δέν άποσπά άπό τή μορφική τάξη
τού αισθητικού άντικειμένου, δηλαδή δέν έχει αύτόνομη ύπαρξη, άλλά έξυ-
πηρετεϊ αύτήν τήν τάξη. Μέ αύτόν τόν τύπο ώραίου, στόν όποιο έπιτρέπε-
ται στο περιεχόμενο νά συμμετέχει στήν αισθητική άξία, τό ώραϊο ύπάρχει,
άλλά μέ δευτερεύοντα τρόπο39.

Σέ αύτό τό σημεϊο, συναντάμε δύο ούσϊαστικά προβλήματα μέ τήν
καντιανή θεωρία, ένα θεωρητικό καί ένα ιστορικό, τό όποιο προκύπτει άπό
τό ύλικό πού πραγματεύθηκα. Πρώτα τό θεωρητικό. Τό άληθές ώραϊο τού

38. Kant, Critique, 5: 179, 185,188, 193, 321- Hoffding, A History of Modern
Philosophy, σ. 106-109· Zimmerman, Kant, σ. 335.

39. Kant, Critique, 5: 229-230- Zimmerman, Kant, σ. 341-343· P. Guter, Feel-
ing and Freedom: Kant on Aesthetics and Morality, The Journal of Aesthetics and
Art Criticism, 48, 2, 1990, σ. 140.
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Κάντ επαγγέλλεται τήν εμπειρία μιας καθαρής μορφής, δηλαδή γνήσιων
αισθητικών σημαινόντων, άπαλλαγμένων άπό νοήματα, δηλαδή σημαινό-
μενα. Όμως είναι άπαραίτητη μία διευκρίνιση, δεδομένου ότι ό Κάντ δημι-
ουργεί σύγχυση όταν ταυτίζει άναπαράσταση καί νόημα. Μέ έννοια εννοεί
τήν άναπαράσταση, παραδείγματος χάριν, μιάς εκκλησίας, καί τό έπιχεί-
ρημα είναι ότι ή ζωγραφισμένη εκκλησία άνακαλεΐ τή γνώση τής πραγμα-
τικής έκκλησίας, μέ άποτέλεσμα ή ζωγραφική εικόνα νά κρίνεται κακώς
άναφορικά μέ τήν τελευταία. Αύτό τό όποιο τού διαφεύγει είναι ότι τό νόημα
είναι έννοια εύρύτερη άπό τήν άναπαράσταση καί είναι άναπόφευκτο, ώστε
μία έμπειρία μιάς γνήσιας μορφής νά είναι άδύνατη. Τό οπτικό σημείο
είναι μία υποκατηγορία σημείων καί κάθε σημείο μετέχει τής φύσης τής
«langue» τού Ferdinand de Saussure, δηλαδή τού γλωσσικού συστήματος, ή
όποία «εΐναι άκόμη συγκρίσιμη μέ ένα φύλλο χαρτιού: ή σκέψη είναι ή μονή
σελίδα καί ό ήχος ή ζυγή» καί στήν όποία «δέν θά μπορούσαμε νά άπομονώ-
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σουμε ουτε τον ήχο απο τη σκέψη ουτε τη σκέψη απο τον ηχο» . υ,τι υπο-
πίπτει στήν άντίληψη δέν μπορεί παρά νά είναι σημείο (signe), δηλαδή μία
άόιάρρ'ηχτ'η ένωση σημαίνοντος καί σημαινομένου, καί ό,τι δέν είναι σημείο
άπλούστατα δέν μπορεί νά καταγραφεί στον νού. Άκόμη καί μία άπλή μαύρη
γραμμή επάνω σέ έναν πίνακα ζωγραφικής δέν άναπαριστά ίσως κάτι άλλο,
άλλά σίγουρα παριστά τόν έαυτό της καί σημαίνει τό λιγότερο, δηλωτικά,
«μαύρη γραμμή» — καί θά μπορούσε παραπέρα νά παραπέμψει συνδηλωτικά,
παραδείγματος χάριν, στήν «πορεία τής ζωής».

Ας έλθουμε, τώρα, στήν ιστορική άδυναμία τής καντιανής θεωρίας.
Στούς πολιτισμούς τούς όποιους εξετάσαμε, τό ώραίο, είτε ώς προς τή θεω-
ρία τους είτε ώς προς τά συγκεκριμένα σημειωτικά συστήματά τους, όπως
είναι αύτό τού αστικού χώρου, ούδέποτε τό αισθητικό ύπήρξε άνεξάρτητο
εννοιών, άλλά άντίθετα έννοιες άλλου είδους άπό τις αισθητικές είναι αύτές
πού συγκρότησαν τήν ίδια τήν ιδέα του. Τότε, ώς πρώτο βήμα, τό άληθές
ώραίο άποκλείεται στό προκείμενο, έπειδή ή ωραία μορφή συναρτάται μέ
έννοιες, καί, ώς δεύτερο βήμα, άκόμη καί τό προσαρτημένο ώραίο άποκλεί-
εται, έπειδή οί έννοιες αύτές είναι καθοριστικές γι' αύτήν, προερχόμενες άπό

40. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, Παρίσι 1971 (1915),
σ. 157.
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το συνδηλοίτικό επίπεδο, μέ αποτέλεσμα τήν ύποταγή τοΰ μορφικού επιπέ-
δου σέ αύτές. Αντίθετα μέ τήν άποψη τού Κάντ, λοιπόν, ούδέποτε τό αισθη-
τικό ύπήρξε ιστορικά αύτόνομο, είναι ένα πεδίο πού άναδύθηκε στά πρόθυρα
τής νεωτερικής περιόδου καί ή έπέκτασή του έκτος τής δυτικής ιστορίας
άποτελεΐ άπλώς μία δυτικο-κεντρική προβολή41.

Πολύ κοντά στήν εποχή κατά τήν όποία ό Κάντ διατύπωνε τή νατουρα-
λιστική αισθητική του ό Michel Foucault τοποθετεί τήν άπαρχή τής νεωτε-
ρικής épistémè, δηλαδή ένός νέου ιδεολογικού μορφώματος, καί τή σύγχρονη
μέ αύτήν άνάδυση στή βιολογία τής έννοιας τής λειτουργίας. Θεωρεί αύτήν
τήν έννοια ώς άξονα ένός συνόλου έννοιών πού οργάνωσαν τή σφαίρα τής
βιολογίας, τής φιλολογίας καί τών κοινωνικών επιστημών. Αύτή ή έννοια,
μαζί μέ αύτήν τοΰ άνθρώπου ώς βιολογικού οντος, συνέκλιναν, κατά τόν
Foucault, σέ μία όργανισμική άντίληψη, πού κυριάρχησε στις κοινοτικές

' ~ 42

επιστήμες .

Είναι αύτή ή άντίληψη, κατά τή γνώμη μου, ή όποία διαμορφώνει
τά λίγα καί θεμελιώδη πρότυπα τής πόλης στά βασικά πολεοδομικά κεί-
μενα τού 19ου καί του 20ού αι. Πράγματι, οφείλουμε στή Choay, ή όποία
άνέλυσε τό σώμα αύτών τών κειμένων μέχρι καί τό 1964, τό συμπέρασμα
ότι υπακούει σέ δύο κύρια πρότυπα, τά όποια άποκάλεσε «προοδευτικό»
(progressiste) καί «πολιτισμικό» (culturaliste), καθώς καί σέ ένα τρίτο, τό
((νατουραλιστικό» (naturaliste), μεταγενέστερο, προερχόμενο άπό τις ΗΠΑ
καί πιο περιορισμένης εμβελείας43. Πιστεύο^ ότι καί τά τρία αύτά πρότυπα
οργανώνονται ιδεολογικά γύρω άπό τήν όργανισμική ιδέα, έπειδή, γιά τό
προοδευτικό πρότυπο, ό χώρος είναι ένα εργαλείο, μία μηχανή, πού λειτουρ-
γεί συνθέτοντας μέ λειτουργικό τρόπο μέρη σέ ένα σύνολο, τό πολιτισμικό
πρότυπο προσβλέπει στήν αύτοεκπλήρωση καί ταυτότητα τού έαυτού ώς

41. Αύτή είναι καί ή θέση του P. Bourdieu, The Historical Genesis of a Pure
Aesthetic, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 46 (Analytic Aesthet-
ics), 1987, σ. 201-210 καί Le marché des biens symboliques, L'Année Sociologique,
Sème série, 22, 1971, σ. 49-50, 54, 59-62, 100-101, 106-110, 118, 123-124.

42. M. Foucault, Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines,
Gallimard, Παρίσι 1966, σ. 276-279, 321, 366-369.

43. F. Choaï, L'urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie, Seuil, Παρίσι 1965,
σ. 10-53.
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οργανικού μέρους-μέλους μιάς άστικής κοινότητας καί τό νατουραλιστικό
πρότυπο ζητά τήν οργανική ενσωμάτωση τής πόλης στή φύση44.

Αύτά τά μεταφορικά ιδεολογήματα δέν επέζησαν ώς ολότητες στή
σύγχρονη πολεοδομία άπό τή δεκαετία τού '60 καί μετά. Παρέμεινε όμως τό
κεντρικό στοιχείο τους, ή λειτουργία. Ή ιστορική πορεία, λοιπόν, τού άνθρω-
πομορφικοΰ κώδικα ξεκίνησε μέσα σέ ένα μυθικό-θρησκευτικό πλαίσιο, τό
όποιο στή Δύση διαπέρασε καί μάλιστα προσπέρασε τήν Αναγέννηση, μέ τόν
Άλμπέρτι δ άνθρωπομορφικός κώδικας άρχισε νά μετακινείται προς έναν
γενικότερο φυσιολογικό κώδικα, ό όποιος, μέ τή σειρά του, έξειδικεύθηκε
κατά τή νεωτερικότητα σέ έναν βιολογικό-όργανισμικό κώδικα. Αμφότεροι
οί τελευταίοι κώδικες θεμελιώνονται στήν έννοια τής λειτουργίας, καί αύτή
άκριβώς είναι τό κεντρικό στοιχείο πού έπέζησε στή σύγχρονη πολεοδομία,
άν καί μέ καθαρά έπιχειρησιακό χαρακτήρα, ένώ, άπό τήν πλευρά της, ή
μετανεωτερική άρχιτεκτονική τήν άποτίναξε, άλλά μόνο ιδεολογικά. Παρά
τήν άπομάκρυνση τής πολεοδομίας άπό τά μεταφορικά σχήματα, οί βιολο-
γικές μεταφορές διαπερνάν άκόμη τήν έπαγγελματική διάλεκτο όχι μόνο
τών πολεοδομούντων άρχιτεκτόνων, άλλά καί τών άκραιφνών πολεοδόμων:
ή «άρρο.>στη» πόλη, ή «καρδιά» γιά τό κέντρο της πόλης, οί «άρτηρίες» γιά
τούς κύριους δρόμους της, οί ((πνεύμονες» γιά τούς πράσινους χώρους της.

Αύτά περί τής ιστορικής πορείας τού άνθρωπομορφικού κώδικα. Στή
Δύση, ό κοσμικός κώδικας, ενεργός άκόμη κατά τήν Αναγέννηση, περιέ-
πεσε γενικά σέ άχρηστία κατά τή νεωτερική περίοδο. Ας τελειώσουμε μέ
τή μοίρα τού αισθητικού κώδικα στήν άρχιτεκτονική καί τήν πολεοδομία.

Αναγεννησιακοί άρχιτέκτονες, δπως δ Άλμπέρτι καί δ Παλλάντιο,
δημιούργησαν συστήματα άναλογιών καί κατά τήν Αναγέννηση ύπήρξε
εύρεία ή διάχυση τής ιδέας τής χρυσής τομής ώς ιδανικού συνόλου άναλο-
γιών. Ή χρυσή τομή συνέχισε νά γοητεύει τούς άρχιτέκτονες άκόμη καί μετά
τά μέσα τού προηγούμενου αιώνα, καί, παράλληλα, κυρίως άπό τά μέσα του
19ου αί. καί γιά περισσότερο άπό έναν αιώνα, πολλοί θεωρητικοί θέλησαν νά

44. Α. Ph. Lagopoulos, The Social Semiotics of Space: Metaphor, Ideology, and
Political Economy, Semiotica, 173, 1-4, 2009, σ. 191-200.



εξηγήσουν τήν αισθητική άξια των κτηρίων διάφορων εποχών τής ιστορίας,
προβάλλοντας σέ αύτά αύτοσχέδια, αυθαίρετα συστήματα αρμονικών χαρά-
ξεων, βασισμένων σέ άπλα γεωμετρικά σχήματα καί άναλογίες40.

Ή αισθητική καί το ώραϊο σφράγισαν τή νεωτερική άρχιτεκτονική καί
μάλιστα ύπήρξε καί μία πρόσφατη άναβίωση τής συμμετρίας, χάρις σέ έναν
άπό τούς κύριους έκπροσώπους τής νεωτερικής άρχιτεκτονική ς τού περα-
σμένου αιώνα, τόν Le Corbusier. Γι' αύτόν, ή πεμπτουσία τής άρχιτεκτο-
νικής είναι ή δημιουργία τάξης μέσω τών γεωμετρικών μορφών, μορφών
πού είναι φορεϊς τού ώραίου καί προκαλούν άπόλαυση μέ τή μαθηματική
ποιότητά τους καί τις άναλογίες τους. Θεμέλιο τών άναλογιών είναι ή χρυσή
τομή, πού άνάγεται στή φύση. Ό ιδιοφυής άρχιτέκτονας δημιουργεί τάξη
μέ τή γεωμετρία καί τις άναλογίες καί ή «άρχιτεκτονική συγκίνηση προκύ-
πτει όταν τό (άρχιτεκτονικό) έργο άντηχέί μέσα σας τό σύνολο ένός κόσμου,
τον οποίον υφιστάμεθα, άναγνωρίζονμε και θαυμάζουμε τους νόμους» (ή
έ'μφαση δική μου)46. Στο έργο του Modulor, ό Le Corbusier συνδυάζει χρυσή
τομή καί ανθρώπινο σώμα (εικόνα 11) καί διατυπώνει μία άριθμητική κλί-
μακα ώς βάση όλων τών άρχιτεκτονικών διαστάσεων καί τής τυποποίησης
προκατασκευασμένων μονάδων47.

'Άν καί ό όψιμος φονξιοναλισμός τής δεκαετίας τού '50 καί αργό-
τερα δέν χρησιμοποίησε ποσοτικά συστήματα, ή χρήση κανάβου καί τού
«ματιού» του ώς μονάδας στόν άρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ένα υπόβαθρο γιά

45. Δ. Κωνςταντινιδης, Περί αρμονικών χαράξεων εις τήν άρχιτεκτονικ?)ν καί τάς
είκαστικάς τέχνας, Αθήναι 1961.

46. Le Corbusier, Vers une architecture, Vincent Fréal, Παρίσι 1966, σ. 9.

47. Le Corbusier, Le modulor: Essai sur une mesure harmonique à l'échelle
humaine applicable universellement à l'architecture et à la mécanique, Éditions
de l'Architecture d'Aujourd'hui, Παρίσι 1949, κυρίως σ. 51 (είκ. 18) καί Modu-
lor 2: 1955 (la parole est aux usagers) suite de «Le modulor» «1948», Editions de
l'Architecture d'Aujourd'hui, Παρίσι 1955, κυρίως 21, 59 (είκ. 22), 107, 308 (είκ.
172). Βλ. έπίσης Η. W. Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius
to the Present, μτφ. R. Taylor, E. Callander καί A. Wood, Zwemmer, Λονδίνο καί
Princeton Architectural Press, Νέα Υόρκη 1994 (1985), σ. 397-401.
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μία ανοικτή συμμετρία, υπήρξε διαδεδομένη μέχρι τήν έλευση τής μετανεω-
τερικότητας. Άπό τή δεκαετία του '70, έννοιες όπως άσυνέχεια, κατάτμηση,
κολάζ, μοντάζ καί δυσαρμονία ήλθαν στο έπίκεντρο τής θεωρητικής σκέψης
καί τής καλλιτεχνικής καί άρχιτεκτονικής παραγωγής, ενώ ή συμμετρία,
καί μαζί της δλη ή προϊστορία καί ιστορία τής αισθητικής θεωρίας καί τοΰ
ώραίου, άπο τον Πυθαγόρα στόν Βιτρούβιο καί στή συνέχεια στόν Άλμπέρτι
καί τόν Κάντ καί μέχρι τόν Le Corbusier, σαρώθηκε, μία διαδικασία πού είχε
ήδη άρχίσει άπό τις άρχές τού προηγούμενου αιώνα μέ τις πρωτοπορίες τοΰ
νταντα'ισμοΰ καί τοΰ σουρρεαλισμοΰ. Βέβαια, δέν πρόκειται περί εξάλειψης
τής αισθητικής, άλλά περί μιάς διαφορετικής άντίληψής της. Ή πολεοδομία,
άπό τήν άλλη πλευρά, πολύ περισσότερο δεσμευμένη άπό τήν κοινοτική,
τήν οικονομική καί τήν πολιτική πραγματικότητα, οργανώθηκε μετά τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο ώς ένα συστηματικότερο, καί τεχνικό, πεδίο συγκριτικά
μέ τήν άρχιτεκτονική καί ούσιαστικά άνεξάρτητο άπό αύτήν, τό όποϊο σέβε-
ται τήν αισθητική, όποτε κάί εάν τεθεί τέτοιο θέμα, άλλά μέ κανέναν τρόπο
δέν καθορίζεται άπό τό δικό της πεδίο.



Είκ. 1: α. To κοσμικό πρότυπο πού διέπει τήν οργάνωση καί τή μορφή τών χωριών τών
Φάλι του Κανγκού καί β. Ό άνθρωπομορφικός συμβολισμός τοΰ χωριοϋ Τόρο
(Lebeuf, L'habitation des Fali, σ. 425, 435).
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Είκ. 2: Τυπικό μάνταλα, Θιβέτ, 18ος αί. (P. Rawson, Tantra: The Indian Cult of
Ecstasy, Thames and Hudson, Λονδίνο 1973, είκ. 66).
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Είκ. 3: Τέσσερις άπο τούς οκτώ τύπους χωριών πού καταγράφονται στο Mänasära-
Éilpasâstra. Πρόκειται γιά τους τύπους: α. Dandaka («αύτο που θυμίζει
ράβδο»), β. Nandyavarta («οίκος τής ευνοϊκής τύχης»), γ. Padmaka («αύτό
που εχει τή μορφή μπουμπουκιοϋ λωτοϋ») καί δ. Svastika («αύτο που εχει τέσ-
σερις όψεις») (Rïkwert, The Idea of a Town, σ. 167).
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Είκ. 4: To άρχιτεκτονικό καί πολεοδομικό μάνταλα μορφής σχάρας καί ό άνθρωπο-
μορφικός συμβολισμός του.
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Είκ. 5: Τρισδιάστατη άναπαράσταση τής Πριήνης τοϋ 300 π.Χ., μισό αιώνα μετά τήν
ίδρυση της (Hoepfner xkISchwandner, Haus und Stadt, είκ. 183).
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Είκ. 6: Το βιτρουβιανο όκταμερές άνεμολόγιο (κατά τόν F. Granger στό Vitruvius,
De architectuia, I, I-V πίν. A).
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Είκ. 7: To βιτρουβί,ανο πρότυπο τής πόλης (κατά τόν Ph. Fleury στο Vitruve,
De l'architecture, είκ. IV).
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Είκ. 8: Ό homo ad circulum et ad quadratum τοϋ Λεονάρντο ντά Βίντσι (Kruft,
A History of Architectural Theory, είκ. 21).
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Είκ. 9: Ή κινεζική πόλη, περιβαλλόμενη άπο βουνά (δράκος) στα βόρεια και ποταμούς
(ουρανός), κυρίως στα νότια και ανατολικά (Ε. Egli, Geschichte des Städtebaues,
I. Die alte Welt, Eugen Reutsch, Erlenbach-Ζυρίχη και Στουτγάρδη 1959,
σ. 163).
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Είκ. 10: Ιδανική κινεζική πόλη, μέ πλευρά 9 Ii (4.824 μ), βάσει ένός άπο τα κείμενα
του Chou-li (Τελετουργικό των Chou), προς τα τέλη της ομώνυμης δυναστείας
(1111 [1122] - 221 [256]). —: Κύριο οδικό δίκτυο, πού συνδέει τις πύλες.
-—: Δευτερεύον οδικό δίκτυο. —: Πύλες. Διαγραμμισμένο τετράγωνο: Ενδει-
κτική έκταση της περιοχής τοϋ άνακτόρου.

MODULOR COUDÉE PIED „„,™^ PALM

Είκ. 11: Modulor τοΰ Le Corbusier (Le Corbusier, Modulor 2, σ. 59, είκ. 22).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ησ ΜΑΪΟΤ 2012

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ομιλια tot ακαδημαϊκοτ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΤΛΟΤ

Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους συμπληρώνονται ενενήντα χρόνια
άπό την απάλειψη της Σμύρνης άπό τον εθνικό ορίζοντα. Παράλληλα μέ
απόψεις και σχόλια μεροληπτικά, θά ήταν άπαραίτητο νά επιχειρηθεί μιά
έντιμη άναφορά στην ιστορική ταυτότητα της πόλης, στους λόγους πού συ-
νηγορούσαν, τότε, υπέρ της ένσωμάτωσής της στο ανεξάρτητο έλληνικό
κράτος, καθώς και στο νόημα κάθε σημερινής άνάκλησής της στή μνήμη.

1. Ή ταυτότητα τής Σμύρνης ήταν, άπο τή γένεσή της, ελληνική. Λέ-
γεται οτι τήν απώτερη ΐδρυσή της οφείλει στον Θησέα ή σε μια Αμαζόνα
ονόματι Σμύρνη· και τα άρχαιολογικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ τού ιστο-
ρικού πυρήνα τού μύθου αυτού. 'Εξάλλου, ανήκει στις πόλεις πού έρίζουν γιά
τήν καταγωγή τού 'Ομήρου.

Ιστορικά, ή πρώτη έγκατάσταση ελληνικών φύλων μαρτυρεϊται κατά
τή μετάβαση άπό τή δεύτερη στήν πρώτη χιλιετία π.Χ. Τότε, οί Αιολείς
εκτόπισαν τούς Κάρες ή Λέλεγες, πιθανούς κατοίκους τής πόλης κατά τό
παρελθόν. Μετά δύο, έντούτοις, αιώνες παραγκωνίστηκαν και αύτοί άπό
τούς "Ιωνες της Κολοφώνος, οί όποιοι τήν προσάρτησαν στήν ιωνική Δωδε-
κάπολη. Κατά τούς άρχαϊκούς, άκριβώς, χρόνους γνωρίζει και τήν πρώτη
μεγάλη άκμή ώς λιμάνι στήν καρδιά τής ανατολικής Μεσογείου. Ή μοίρα
έντούτοις έ'μελλε, κατά τήν άμέσως επόμενη περίοδο, νά τής επιφυλάξει μιά
πρώτη καταστροφή άπό τό έσωτερικό τής Μικράς Ασίας, άπό τούς Λυδούς,
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οί όποιοι, διεσκόρπισαν τούς κατοίκους σέ κώμες - τό 580 π.Χ. Ή πρόθεση,
μετά δυόμισι αιώνες, τού Μ. Αλεξάνδρου για τήν επανάκτηση και τήν άνα-
συγκρότησή της δεν ύλοποιήθηκε, λόγω τού πρόωρου θανάτου του, γιά νά
πραγματωθεί άπό έναν διάδοχο του, τον Λυσίμαχο, στα τέλη τού 4ου αιώ-
να π.Χ. Ή Σμύρνη, άκολουθώντας τον οραματισμό του, εμελλε νά γνωρίσει,
κατ' αύτό τον τρόπο, νέα, μεγαλύτερη άκμή - έμπορική και πνευματική.
Στό επίκεντρο χερσαίων και θαλάσσιων οδών, άναγόταν σέ κύριο οικονομικό
κέντρο τής εύρύτερης περιοχής και εξοπλιζόταν μέ καλαίσθητα άρχιτεκτο-
νήματα. Πολιτιστικά ιδρύματα και ιερά -όπως τό Άσκληπιεΐον, τό Όμή-
ρειον, τό Θέατρο και τό Ώδεΐο, ή Στοά, ή Βιβλιοθήκη, τό Στάδιο, ό ναός
τών Νεμέσεων και ή ρητορική σχολή, τό Πρυτανείο μέ τό ιερό τής Εστί-
ας-, πνευματικοί, άκόμη, άνθρωποι -ό Άπολλοφάνης, ό Α'ίλιος Αριστείδης,
ο Κόιντος, ό Βίων, ό Θέων- εμπλούτιζαν τό δυναμικό και συντελοΰσαν στήν
πλήρωση, πάντοτε άπαραίτητη, τής πρακτικής γνώσης και τών θεωρητικών
άναζητήσεο^ν.

Μετά τή Ρωμαιοκρατία, κατά τή βυζαντινή περίοδο, ή Σμύρνη, έδρα
πλέον Μητροπολίτη, εξακολούθησε νά άποτελεΐ ζίοτικό πνεύμονα, μέ ε'κ-
δηλα, κατά καιρούς, τά χαρακτηριστικά τής εύημερίας ή, άντίστροφα, τά
συμπτο^ματα μιας κρίσης συνδεδεμένης μέ συγκυριακά κατά τό πλείστον
γεγονότα. Αλλά άπό τόν 11ο αιώνα άντιμετώπισε τή βαθμιαία διείσδυση
τών Λατίνων και ιδίως τις αύξανόμενες έπιδρομές τών Τούρκων, οί όποιοι
τελικά τήν κατέλαβαν -και οριστικά- τό 1424. Τό έλληνικό στοιχείο ύπέστη
σοβαρό πλήγμα και παράκμασε· προσωρινά δμως. Άπό τόν 16ο, ήδη, αιώ-
να ένισχύθηκε μέ άποικους άπό άλλα σημεία τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατο-
ρίας· πληθυσμό ό όποιος έκτοτε, παράλληλα μέ τήν εγκατάσταση Γάλλων,
Βρετανών και 'Ολλανδών έμπορων, δέν θά παύσει νά αύξάνει. Κατά τόν 18ο
αιώνα, πληθώρα περιηγητικών κειμένων έπισημαίνει τήν ύπαρξη σέ αύτό
τό μεγάλο έπικοινωνιακό κέντρο τής έγγύς Ανατολής σοορείας εύρωπαϊκών
πολιτιστικών γνωρισμάτων. Ή συγκεκριμένη, εντούτοις, διαπίστωση συνέ-
πιπτε μέ τήν εκδήλωση άπαράδεκτων βιαιοτήτων κατά τών Ελλήνων άπό
τήν πλευρά τού έπικυρίαρχου δυνάστη. Ή έξαπόλυση άπό τόν τουρκικό όχλο
σφαγών και βασανιστηρίων εναντίον τους -τό 1770, τό 1797, τό 1821- άνα-
πόφευκτα ένθυμίζουν μεταγενέστερες καταστάσεις.

Άπό τήν έπομένη, μολοντούτο, τής δημιουργίας τού άνεξαρτήτου κρά-
τους ό πληθυσμός τών Ελλήνων τής Σμύρνης πολλαπλασιαζόταν σέ άριθμό
και σέ ισχύ. Τό 1875, σέ σύνολο 151.000 κατοίκων, συμποσούνταν σέ
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60.000, ένώ κατά τις παραμονές τοΰ 1919, σέ σύνολο 270.000 εως 350.000,
οί μισοί καί περισσότεροι ήταν Έλληνες ορθόδοξοι. Ή αριθμητική ενδυ-
νάμωση συμβάδιζε μέ τήν πολιτική επιβολή. Επιχειρηματικές επιδόσεις,
πολιτιστικές δραστηριότητες, άνθηση κοινωνική χάρις καί στίς πλούσιες
δυνατότητες πού πρόσφερε καί ή διείσδυση τής δυτικής οικονομίας, ό άνα-
πτυγμένος κοινοτικός καί εκκλησιαστικός βίος, συνδιαμόρφωναν ένα κρα-
ταιό φαινόμενο... Ή κοσμοπολιτική Σμύρνη τοΰ 18ου αιώνα άπέβαινε καί
πάλι, ολοένα καί περισσότερο, έλληνική - όπως υποστήριξε πρόσφατα καί ό
Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος.

2. Βάσει αύτών τών ιστορικών καί, άκόμη, πολιτικών δεδομένων άπε-
φάσισε ό Ελευθέριος Βενιζέλος νά έπεκτείνει τήν έλληνική κυριαρχία στήν
'Ιωνία όταν διαπίστωσε ότι τό όραμα, στό όποιο είχε παλαιότερα καί ό
ΐδιος πιστεύσει, τής συνύπαρξης Ελλήνων καί Τούρκων ήταν πλέον νεκρό. Ό
Σμυρναίος Γεώργιος Τενεκίδης, άπό το βήμα τής Ακαδημίας Αθηνών, δέν
είχε διστάσει νά προφέρει τόν όρο τής «γενοκτονίας» τών έλληνικών πλη-
θυσμών τών άκτών τής Μικράς Ασίας κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 20οΰ αιώ-
να. Θά ήταν, ύπο τις συγκεκριμένες συνθήκες, άδιανόητο ό "Ελληνας πρω-
θυπουργός νά άρνηθεΐ τήν ούσιαστική έκχώρηση τής περιοχής στήν Ελλάδα
άπό τούς νικητές -Λόυδ Τζώρτζ, Κλεμανσώ καί Ούίλσον-, δοκιμασμένους
στήν πυρά τού Α' παγκοσμίου πολέμου καί παίκτες κυρίαρχους ήδη στή διε-
θνή σκακιέρα, εντεταλμένους νά εφαρμόσουν στήν πράξη όσες υποσχέσεις
είχαν κατά τό παρελθόν διακηρύξει ύπέρ τοΰ δικαιώματος τής αύτοδιάθε-
σης τών λαών, όπου εδράζονταν καί οί ελληνικές άλυτρωτικές διεκδικήσεις.
Τά κριτήρια τοΰ Βενιζέλου δέν ήταν στρατιωτικά, ήταν κυρίους πολιτικά.
<(Έγώ δέν ύπολόγισα ποτέ στίς δυνάμεις τού στρατού γιά νά κρατήσομε τά
σύνορά μας», θά εκμυστηρευτεί μετά τις εκλογές τοΰ 1920 στήν Πηνελόπη
Δέλτα, «άλλά στίς συμμαχίες καί στά γενικά εύρωπαϊκά συμφέροντα))1.
Καί, έπιπρόσθετα, ή επιδίωξη έξισορρόπησης, γιά πρώτη φορά, άλίμονο (!),
τής ισχύος μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας, κατέρρεε άνεπιστρεπτί...

Τήν οριστική άπώλεια τής νύμφης τοΰ Αιγαίου προσεπικύρίοσε
στό διπλωματικό πεδίο ή άπόφαση γιά τήν ύποχρεο^τική άνταλλαγή τών

1. Π. Σ. Δ., Ελευθέριος Βενιζέλος: Ήμερο?Μγιο-Άναμνήσεις-ΑΙαρτνρίες-Άλ?.ηλο-
γραφία, έπιμ. Π. Α. Ζάννας, Αθήνα 1978, σ. 68.
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πληθυσμών. Τραγική ειρωνεία θέλησε ή απόφαση αύτή νά διατυπωθεί για
πρώτη φορά -όπως απέδειξα σέ μία διάλεξή μου στήν Εταιρεία Μακεδο-
νικών Σπουδών- άπο τόν Ελευθέριο Βενιζέλο, ό όποιος τρία χρόνια νωρί-
τερα είχε επωμιστεί τήν εύθύνη γιά τήν επέκταση τής έλληνικής κυριαρχίας
έως τις δυτικές παρυφές τής Μικράς Ασίας. Στις 13 'Οκτωβρίου τού 1922,
έπικεφαλής πλέον τής έλληνικής άντιπροσωπείας τών διαπραγματεύσεων
γιά τήν υπογραφή τής ειρήνης, θά άναγκαστεϊ νά επιζητήσει, προτού ή άνα-
πόφευκτη φυγή τού ελληνικού στοιχείου άπό τά τουρκικά εδάφη άποτελε-
σει τετελεσμένο γεγονός σέ μονομερή βάση, τήν άντίστοιχη εκκένωση τής
έλληνικής έπικράτειας άπό τήν παρουσία συμπαγών μουσουλμανικών πλη-
θυσμών - στή Μακεδονία, ιδίως, και στήν Κρήτη. Μέ ιδική του πρωτοβου-
λία, θά έπισπευσθεΐ ή διαπραγματευτική διαδικασία, πού θά καταλήξει, στις
30 'Ιανουαρίου τού 1923, στή συνομολόγηση τής διμερούς σύμβασης γιά τήν
υποχρεωτική άνταλλαγή τών πληθυσμών, ή οποία γιά πρώτη φορά έφαρμο-
ζόταν στό διεθνές έπίπεδο2... Θλιβερό τέλος μιας πολύπλαγκτης και πολύ-
μορφης ιστορικής διαδρομής.

3. Δέν θά ήταν σκόπιμο νά γίνει άναφορά στήν έκλογική ετυμηγορία
τού 1920 και νά διερευνηθούν τά άποτελέσματα τής άναγκαστικής άποχώ-
ρησης τού Ελευθερίου Βενιζέλου άπό τή διαχείριση τής έλληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής χωρίς καν νά έχει κριθεί οριστικά τό μικρασιατικό ζήτημα.
Θά επιχειρήσω άπλώς, επικεντρώνοντας τήν προσοχή μου στή σημερινή
συγκυρία, νά εκφέρω θέσεις και νά διατυπώσω έρωτήματα πού προκύπτουν
άπό τή δραματική έξοδο τών Ελλήνων, μετά χιλιετίες, άπό τή Σμύρνη.

Τί έχει άπομείνει άπό τή σημαντική αύτή πόλη κατά τις ήμέρες μας;
Μιά γλυκιά ή, άνάλογα μέ τις περιστάσεις, πικρή άνάμνηση; "Ενα έπιχεί-
ρημα πολιτικό τών μέν έναντίον τών δέ - ή και άντίστροφα; Τίποτε άπό
αύτά δέν είναι συμβατό μέ ένα μείζον ιστορικό πεπρωμένο. Είναι, εντούτοις,
σκόπιμο νά υπογραμμιστεί ότι ή έξοδος, τότε, τών Έλλήνίυν σηματοδότησε
τή ζωή τού έλευθέρου κράτους μέ σημαντικές δυνάμεις - πνευματικές και
κοινωνικές. Ή εισροή τών δημιουργικών άστών και άγροτών τής Μικράς

2. Κ. Σβολοπογλος, Ή απόφαση γιά τήν «υποχρεωτική άνταλλαγή τών πλη-
θυσμών Ελλάδας και Τουρκίας», Ελευθέριος Βενιζέλος: 12 μελετήματα, Αθήνα 1999,
σ. 93-120.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΪΟΥ 2012

103

Ασίας εμπλούτισε το άνθρώπινο δυναμικό τής ελεύθερης επικράτειας - πο-
σοτικά καί ποιοτικά. Ή πρωτεύουσα τής 'Ιωνίας, μητρόπολη τού μικρασια-
τικού ελληνισμού, διαδραμάτισε στή διαδικασία αύτή ιθύνοντα ρόλο. 'Υπό
τήν έννοια αύτή, ή σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα βασίζεται σέ έναν
νέο συσχετισμό δυνάμεων -πολιτικό, κοινωνικό καί πνευματικό-, πού απη-
χεί αύτήν άκριβώς τήν ανθρώπινη ζύμωση.

Άλλά ή πόλη τής Σμύρνης υποδηλώνει, ειδικά στις ήμέρες μας, καί
κάτι άλλο. Ή έξέλιξή της μέσα άπό τήν ιστορία, παλαιότερη καί νεώτερη,
προσφέρεται γιά νά συνηγορήσει υπέρ τής συνέχειας τών Ελλήνων. Έπί
τρεις, τουλάχιστον, χιλιετίες άποτέλεσε προπύργιο τοΰ έλληνισμοΰ στις
άνατολικές παρυφές τοΰ Αιγαίου Πελάγους, στο άκρο μιάς χερσονήσου, τής
Μικράς Ασίας, κυριαρχημένης άπό τήν παρουσία άλλων λαών - συχνά άντα-
γωνιστικών. Ή ισχύς τοΰ φαινομένου δέν οφείλεται, άσφαλώς, σέ γεωπο-
λιτικούς ή γεωοικονομικούς, άλλά μάλλον σέ εύρύτερα πολιτιστικούς παρά-
γοντες, οί όποιοι προσέδωσαν στο γένος τή δυνατότητα νά ύπερκεράσει τις
πιέσεις. 'Οφείλουμε νά συνειδητοποιήσουμε τό γεγονός - ειδικά έδώ, στήν
Ακαδημία Αθηνών- κατά μείζονα λόγο, άφοΰ τό έχουν συνειδητοποιήσει,
άρνητικά, όσοι στρέφονται βάσει στρατηγικού προγράμματος κατά τής
παράδοσης καί κατά τοΰ έθνους.

Ή Σμύρνη, πόλη πού διαχέεται στις δέλτους τής έλληνικής ιστορίας
καί τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού... Μιά παρακαταθήκη ήθική πού οφείλει νά
διαφυλαχθεί...
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Ό Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος αναγγέλλει, τον θάνατο του
Ακαδημαϊκού Μενελάου Παλλαντίου.

Μετά τον Πρόεδρο λαμβάνει τον λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Γρηγόριος
Σκαλκέας και λέγει για τον έκλιπόντα τα έξης:

«Μέ βαθιά συγκίνηση και θλίψη ανέρχομαι στο γεραρόν βήμα της
Ακαδημίας για νά πω λίγα λόγια στη μνήμη του άγαπημένου φίλου και
συναδέλφου Μενελάου Παλλαντίου, ό όποιος επί σαράντα δύο έ'τη το έτίμησε
μέ τις μνημειώδεις ομιλίες του.

Ό Μενέλαος Παλλάντιος ήταν μία πολύπλευρη προσωπικότητα. Από
πατέρα Σπαρτιάτη κληρονόμησε το μεγαλεΐον τής άπλότητος. Ήταν λιτός,
αύστηρος και δίκαιος, γνωρίσματα θά 'λεγε κανείς δωρικά. Ωστόσο ή έσώ-
τερή του κίνηση πού τον κατέκλυζε άπό τήν μικρή του ήλικία, και έ'να νοη-
τικά εύρος πού πλάταινε τούς όρίζοντές του οσο μεγάλωνε, ΐσως νά τον κα-
τέτασσαν στις ομάδες των σκεπτομένων 'Ιώνων.

Γεννημένος κάτω άπό τον άττικο ούρανό, εκλεινε μέσα του το φως και
τήν καθαρότητα του άττικοϋ τοπίου. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Άπο τήν
μικρή του ήλικία φοίτησε στο Ώδεΐο στή σχολή του πιάνου. Εμφάνισε
κάποια ξεχωριστά δείγματα ταλέντου, άλλά ήταν άνυπάκουος και δεν
μελετούσε, δπως θά ήθελε ή αύστηρή του δασκάλα. Έτσι ή τελευταία
άναγκάστηκε νά άναφέρει τά πάντα στούς γονείς του, προσθέτοντας
μάλιστα πώς θά ήταν καλλίτερα νά σταματήσουν τά μαθήματα. "Μπορεί
κανείς νά ζήσει και χωρίς μουσική, παιδί μου. θά κάνεις κάτι άλλο", ήταν
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ή άμεση άπάντηση τής μητέρας του. Αύτή ή άπάντηση άπετέλεσε καί το
έναυσμα, γιατί ό μικρός Μενέλαος δέν ήθελε νά άσχοληθεϊ μέ κάτι άλλο παρά
μόνον μέ τή μουσική. Πολλές φορές άργότερα έλεγε πόσο πολύ τόν είχε
προβληματίσει άλλά καί πόσο τοΰ χάραξε τόν δρόμο αύτή ή άντίδραση τής
μητέρας του.

Σιγά σιγά άρχισε νά μελετά συστηματικά πιάνο, καί κυρίως θεωρη-
τικά. Παράλληλα έδωσε εξετάσεις στό Πανεπιστήμιο καί πέτυχε στή Νο-
μική Σχολή. Όμως ή μουσική ήταν πάνο^ άπό όλα. Μέ καθηγητές τόν
Φιλοκτήτη Οίκονομίδη καί τόν Δημήτριο Μητρόπουλο έλαβε, σέ ήλικία 19
έτών, τό μεγαλύτερο δίπλωμα θεωρητικών, τό δίπλωμα άντιστίξεως καί
φυγής.

Οί "Ελληνες μουσικοί πού κατείχαν αύτό τό δίπλωμα τότε μετριοΰνταν
στά δάχτυλα του ένός χεριού.

Άπό τή νεαρή του ήλικία άρχίζει νά συνθέτει άλλά καί νά διδάσκει.
Ανήσυχη φύση καί δημιουργική, συγκροτεί τή χορωδία Πειραιώς καί διευ-
θύνει στό Δημοτικό θέατρο πολλά ορατόρια ή ρέκβιεμ μέ διακεκριμένους
σολίστες.

Τό 1938 άναχωρεΐ γιά τήν 'Ιταλία μέ υποτροφία γιά άνώτερες σπουδές
στή σύνθεση. Στήν Ακαδημία τής Αγίας Καικιλίας, στή Ρώμη όπου φοιτά,
έχει καθηγητή τόν μοντέρνο τότε'Ιταλό συνθέτη Alfredo Casella. Δυστυχώς,
τό ξέσπασμα τοΰ πολέμου μετά άπό δυόμισι χρόνια τόν άναγκάζει νά γυρί-
σει στήν πατρίδα του, όπου υπηρετεί στό Ναυτικό.

Αρχίζει έκτοτε μία γόνιμη συνθετική περίοδος καί τό άστρο ένός νέου
"Ελληνα συνθέτη άνατέλλει καί μεσουρανεί. Συνθέτει έργα γιά ορχήστρα, γιά
πιάνο, έργα μουσικής δωματίου, κοντσέρτο γιά πιάνο, τήν όπερα Αντιγόνη,
τραγούδια σέ στίχους Ελλήνων ποιητών, μουσική σέ πολλές άρχαϊες τρα-
γωδίες, σέ πολλά άρχαϊκά χορευτικά, μουσική σκηνής καθώς καί μουσική
κινηματογράφου σέ έξι ελληνικές καί τέσσερις άμερικανικές ταινίες.

Γνωστά τά έργα του καί έκτος Ελλάδος καί πολύ γνωστές οί κριτικές
πού δέχτηκε: πάντοτε εύμενέστατες καί οχι μόνον άπό τούς σπουδαίους
κριτικούς τής έποχής του άλλά καί άπό τούς μεγάλους συναδέλφους του,
όπως ό Μανώλης Καλομοίρης, ό Πέτρος Πετρίδης, ό Μάριος Βάρβογλης, ό
Γεώργιος Λυκούδης, ό Θεόδωρος Βαβαγιάννης καί ό Δημήτριος Χωραφάς.

Παράλληλα έργάζεται ώς καθηγητής μουσικής σέ δημόσια σχο-
λεία, στήν Γυμναστική Ακαδημία καί στά Ώδεΐα Αθηνών καί Πειραιώς.
Αναλαμβάνει τήν διεύθυνση τής χορωδίας Αθηνών καθώς καί τής 'Εθνικής
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Λυρικής Σκηνής. Μετά τον θάνατο του Σπύρου Φαραντάτου, διευθυντού τού
'Ωδείου Αθηνών, τον διαδέχεται και παραμένει γιά πολλά χρόνια στήν θέση
τού διευθυντού και ακολούθως τού Προέδρου.

Οί μαθητές του είναι πάμπολλοι και καταξιωμένοι μουσικοί σήμερα.
Μιλούν γι' αύτόν μέ τά καλλίτερα λόγια· γιά τήν αισθητική ποιότητα πού
άπεκόμιζαν άπό τήν διδασκαλία του άλλά και γιά τήν αύστηρότητά του, πού
πάντοτε συνοδευόταν άπό αίσθημα δικαίου άπέναντί τους. Πάντοτε τούς φε-
ρόταν πατρικά, ποτέ δέν μάλωνε μαθητή ή δάσκαλο μπροστά σέ τρίτο πρό-
σωπο άλλά μόνον στο γραφείο του και μέ κλειστή τήν πόρτα, τούς προστά-
τευε μέ τόν καλλίτερο τρόπο. 'Έτσι ό Παλλάντιος είχε καταξιωθεί άπό νωρίς
και ως άριστος δάσκαλος.

Ήταν ένας άνθρωπος μέ άνεξάντλητο, πηγαίο χιούμορ, εύχάριστος και
περιζήτητος στις συντροφιές.

Τό 1970 έξελέγη τακτικό μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών. Διετέλεσε
επί σειράν έτών Γραμματέας επί τών Πρακτικών, Γενικός Γραμματέας και
Πρόεδρος αύτής.

Παράλληλα μέ τις ενδιαφέρουσες διαλέξεις του άρχίζει και τό συγγρα-
φικό του έργο. 'Ιδρύει επίσης τήν "Μορφωτική Εταιρία", ή οποία ξεκινά μέ
περισσότερα άπό έκατό ενεργά μέλη, Ακαδημαϊκούς, Καθηγητές Πανεπι-
στημίου, Καλλιτέχνες. Σκοπός τής Εταιρίας ήταν νά φέρει σέ επαφή τούς
διαφόρους μορφωτικούς συλλόγους άνά τήν 'Ελλάδα μέ τό έπιστημονικό και
καλλιτεχνικό "γίγνεσθαι" τής πρωτευούσης και τής συμπρωτευούσης, φθά-
νοντας άκόμη και στήν μικρότερη κωμόπολη ή χωριό. Ή πρωτοβουλία του
αύτή είχε πολύ μεγάλη άπήχηση σέ ολη τήν Ελλάδα, άποδεικνύοντας έτσι
τή δίψα τού "Ελληνα γιά κάτι υψηλότερο και καλλίτερο. Ή Εταιρία δού-
λεψε μέ έντονο ρυθμό γιά λίγα χρόνια. Ή έλλειψη χρημάτων όμως είχε ώς
άποτέλεσμα τήν μείωση τού ρυθμού αύτοΰ. Ζητήθηκε τότε βοήθεια άπό τό
κράτος, άλλά δυστυχώς χωρίς άποτέλεσμα. Μιά μεγάλη προσπάθεια έληξε
άδοξα, προς μεγάλη θλίψη όλων τών συμμετεχόντων σέ αύτήν, και κυρίως
τού Παλλαντίου.

Ό Μενέλαος Παλλάντιος παρέμεινε άνεπηρέαστος άπό τόν υλιστικό
εύδαιμονισμό, καθώς, γεννημένος άνθρωπιστής, κατέβαλλε πάντοτε προ-
σπάθεια, ιδιαίτερα στις ομιλίες του, νά καταδείξει ότι μεγαλύτερο τίτλο
τιμής άποτελεΐτό νά καλείται κάποιος "Άνθρωπος". Πάντοτε κατέληγε λέ-
γοντας ότι οί εκλογές στήν Ακαδημία δέν θά πρέπει νά γίνονται "δι' έπιστή-
μην και άρετήν" άλλά "δι' άρετήν και έπιστήμην", ιδιαίτερα στήν έποχή μας
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πού οί πανανθρώπινες άξιες έχουν έξοβελιστεϊ και ό πλουτισμός μέ το εΰκο-
λον κέρδος άποτελεΐ το ίδανικόν των περισσοτέρων άνθρώπων.

Χαρακτήρισα στήν άρχή της ομιλίας μου τον Μενέλαο Παλλάντιο ώς
πολύπλευρη προσωπικότητα. Θά ήθελα νά προσθέσω δτι στις έκτος μου-
σικής ώρες ασχολούνταν μέ τήν ζωγραφική. 'Επίσης έ'γραφε και μετέφραζε
ποίηση. Πολλά ποιήματά του και μεταφράσεις του έ'χουν δημοσιευτεί σε λο-
γοτεχνικά περιοδικά.

Συμμετείχε σέ συμβούλια και έξεταστικές έπιτροπές στήν Ελλάδα,
άλλά και ώς έκπρόσωπος της Ελλάδος στήν Εύρώπη και στήν Αμερική. Το
1996 άνεκηρύχθη 'Επίτιμος Διδάκτωρ του τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τήν πολλαπλή του δράση, άλλά και τό ήθος του, τιμήθηκε κατ'
έπανάληψιν άπό τήν Πολιτεία, άπό τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
άπό Ανώτατα Μουσικά Ιδρύματα του 'Εξωτερικού, άπό πάμπολλους μου-
σικούς και φιλολογικούς συλλόγους.

Τό ονομά του περιλαμβάνεται σέ πολλά έγκυκλοπαιδικά και καθαρώς
'ιστορικά μουσικά λεξικά, ελληνικά και ξένα.

Ή μακρά επί σαράντα δύο έ'τη πορεία του στήν Ακαδημία θά μείνει
άξέχαστη γιά δσους τον γνώρισαν και είχαν τήν τύχη νά συνεργαστούν μαζί
του. Προσωπικά είμαι εύτυχής πού έπί σαράντα έ'τη μας συνέδεε στενή
φιλία, πού δέν τελείωσε ούτε μετά τήν τελευταία του πνοή, και του είμαι
εύγνώμων διότι μοΰ έδίδαξε πολλά.

Τό άξιόλογον έργον του θά διατηρήσει τήν μνήμην του άσβεστη».

Ή Όλομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην του έκλιπόντος.
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εισηγηση tot προεδρου χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ή Ακαδημία Αθηνών τιμά σήμερα τήν αντίσταση του ελληνικού λαοΰ
στήν επίθεση του ιταλικού φασισμού. Σύσσωμη ή Ελλάδα, ώς τον τελευταίο
πολίτη, άντιτάχθηκε θαρραλέα στις 8.000.000 λόγχες τοΰ Μουσολίνι. Ξε-
χάστηκαν οί πολιτικές διαφορές καί αντιθέσεις μπροστά στόν μεγάλο κίν-
δυνο τής πατρίδος. Όλοι ενωμένοι άντιμετώπισαν τόν πανίσχυρο έχθρό καί
νίκησαν.

Καί 'ίσως ή νίκη στά αλβανικά βουνά θά μπορούσε νά έδραιωθεΐ άν δέν
άκολουθοΰσε ό μυστηριώδης θάνατος τοΰ'Ιωάννου Μεταξά καί στή συνέχεια
ή έπίθεση τής σιδηρόφρακτης χιτλερικής Γερμανίας.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ό έλληνισμός κρύβει άπεριόριστες δυνάμεις
πού έκδηλώνονται σέ κρίσιμες στιγμές. Οί άπλοί άνθρωποι γίνονται ήρωες.
Οί στρατιώτες μας ξεπερνούσαν τά άνθρώπινα όρια μέσα στό χιόνι στις
οροσειρές της Αλβανίας, προχωρώντας στις πιο έπικίνδυνες άποστολές. Οί
μητέρες έστελναν τά παιδιά τους με τήν εύχή τους στόν πόλεμο κι έσφιγγαν
τήν καρδιά τους όταν αύτά έπεφταν στή μάχη. Κι ολος ό λαός βοηθούσε μέ
κάθε τρόπο στόν υπέρτατο άγώνα. Ήταν οί πιο λαμπρές σελίδες τοΰ σύγ-
χρονου ελληνισμού.

Σήμερα ή πατρίδα μας ζει άλλη μιά φορά μία κρίση. Ή κρίση δέν είναι
μόνο οικονομική. Είναι προπάντων κρίση έλπίδας. "Εχουμε φόβο αν θά τά
βγάλουμε πέρα, αν οί θυσίες μας θά άποδώσουν καί δέν θά πάνε χαμένες.

Γι' αύτό άξίζει νά βλέπουμε τά παραδείγματα τού παρελθόντος. Οί
"Ελληνες τοΰ '40 δέν σκέφθηκαν τις δυνάμεις τοΰ Μουσολίνι. Δέν παραδό-
θηκαν. Πολέμησαν μέ όλη τους τήν καρδιά καί γι' αύτό νίκησαν. Ας τούς
μιμηθούμε κι έμεΐς.
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: Η ΑΠΤΩΤΟΣ ΝΙΚΗ
ομιλια tot ακαδημαϊκοι" κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΓΚΑΚΟΤ

Επιτρέψτε μου νά άρχίσω τήν ομιλία μου μέ μιαν αναφορά στον ομιλητή
της περσινής επετείου της 28ης 'Οκτωβρίου, τον άκαδημαϊκό Κωνσταντίνο
Δεσποτόπουλο.

"Ενα προορισμένο για κάποιο θεατρικό έ'ργο άπόσπασμα πού βρέθηκε
στά κατάλοιπα του Αύστριακοΰ συγγραφέα Hugo von Hofmannsthal έ'χει
ώς έξης:

((Τό έξυπνο παιδί. "Μπορείς νά άγγίξεις ενα άστέρι;" τό ρωτά κάποιος.
"Ναί", λέει τό παιδί, σκύβει και άγγίζει τήν γή».

Αύτές οί προτάσεις νομίζω οτι είναι ό πιο κατάλληλος τρόπος για νά πε-
ριγράψω τήν άντίδρασή μου όταν, σκοπεύοντας νά μιλήσω για τον ήρωισμό
και τούς ήρωες τοΰ 1940, πληροφορήθηκα ορισμένα στοιχεία άπό τήν βιο-
γραφία τοΰ Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, τά όποια ό 'ίδιος —δπως κάθε
άληθινός ήρωας— άποφεύγει νά άναφέρει: οτι δηλαδή ελαβε μέρος στον πό-
λεμο τοΰ 1940-1941 καί, άφού προήχθη σέ έ'φεδρο άξιωματικό, έπέστρεψε
πεζός άπό τό μέτωπο στήν Αθήνα. Στο πρόσωπο του τιμούμε σήμερα
ολους τούς μαχητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δσους ζουν, δσους
άπεβίο^σαν κατόπιν έν ειρήνη καί —προπαντός— δσους έ'πεσαν στά πεδία τών
μαχών. Κοντά σέ αύτούς καί δσους έ'χασαν τήν ζωή τους άντιστεκόμενοι
στους κατακτητές, άλλά καί δλους τούς άμάχους συμπατριώτες μας, παιδιά,
γυναίκες, άνδρες, οί όποιοι ε'ίτε οδηγήθηκαν στον θάνατο μέσα στις άπάν-
θρωπες συνθήκες διαβίωσης πού επέβαλε στήν χώρα ή τριπλή κατοχή ε'ίτε δο-
λοφονήθηκαν έν ψυχρώ κατά τήν διάρκεια τών εκατοντάδων τρομοκρατικών
επιχειρήσεων τών εισβολέων.

Ό —δπως τεκμηριώνεται καί άπό τήν μεταπολεμική ζωή καί προσφορά
προς τήν πατρίδα— σωκρατικός βίος τοΰ Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου είναι
χαρακτηριστικός γιά τήν γενιά τών άνθράίπων της «έποποιίας», δπως δικαί-
ως ονομάσθηκε, του 1940-1941. Τόσο άπτοί, προσιτοί καί ((γήινοι», άλλά καί
τόσο δυσπρόσιτοι στο σεμνό τους μεγαλείο, στήν άθόρυβη άλλά ούσιαστική
προσφορά τους στήν πατρίδα καί τον λαό της. Άνθρωποι διπλανοί μας, πα-
τέρες καί μητέρες, παππούδες καί γιαγιάδες μας. 'Άνθρωποι πού —αύτό δέν
πρέπει νά τό λησμονούμε— ώς επί τό πλείστον βίωσαν —οντάς πολύ συ-
χνά, δπως ό Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, καί οί 'ίδιοι πρόσφυγες— τήν
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τραυματική γιά το έθνος εμπειρία τής Μικρασιατικής Καταστροφής, πράγ-
μα το όποιο ΐσως εξηγεί έν μέρει και τούς άθλους τους στον πόλεμο, άλλά
και τήν ειρήνη. Άν ή Ελλάδα δέν καταποντίστηκε στον τρικυμιώδη 20ό
αιώνα και άντεξε τήν ολέθρια ήττα τού 1922, τήν τριπλή κατοχή τού 1940-
1944, τόν έμφύλιο τού 1944-1949, τήν άπριλιανή δικτατορία και τήν συνα-
κόλουθη άπώλεια τής μισής Κύπρου τού 1967-1974, τό οφείλει σέ πολύ με-
γάλο βαθμό στήν σύνεση, τόν κοινό νού και τήν μετριοπάθεια τής γενιάς τού
'40, πού άντιστάθηκε μέ γενναιότητα έν ονόματι ενός νηφάλιου και χαμηλό-
φωνου άνθρωπισμοΰ τής καθημερινής πράξης στον μισάνθρωπο παροξυσμό
και φανατισμό οχι τόσο τών άκραίων ιδεολογιών πού ύπέθαλψαν τόν πόλεμο,
όσο μιας ιδεολογίας τής άκρότητας και τών αυτονομημένων άπό κάθε σκοπό
άκραίων μέσων, ή οποία οδήγησε στον άφανισμό δεκάδ(ι>ν έκατομμυρίων
άνθρώπων στήν Εύρώπη και έκατοντάδων χιλιάδων στήν πατρίδα μας.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά διευκρινιστεί ρητά ότι ή έν λόγω «γενιά
τού '40» δέν ταυτίζεται μέ καμιά κοινωνική τάξη, άλλά, άντίθετα, σέ αύτήν
άνήκουν άνθρωποι όλων άνεξαιρέτως τών τάξεων και όλων τών μορφωτικών
έπιπέδων, τούς όποιους ένωσε ή πίστη στήν άνεκτίμητη άξία και τήν άξιο-
πρέπεια τής άνθρώπινης ζωής.

Όποιος έπιχειρήσει νά συγκρίνει τά ευρήματα αύτής τής πολύ πρόχειρης
και άτελούς φαινομενολογίας τής «γενιάς τού '40» μέ τήν άντίληψη πού
έχουμε έμέίς οί σημερινοί "Ελληνες γιά τόν εαυτό μας δύσκολα μπορεί νά
άποφύγει τήν μελαγχολική αίσθηση μιάς μεγάλης, σχεδόν άγεφύρωτης άπό-
στασης. Λές και πρόκειται γιά άνθρώπους πού είναι φτειαγμένοι άπό άλλο
((μέταλλο», κι ας είμαστε άμεσοι άπόγονοί τους. Μέ άλλα —'ησιόδεια— λόγια,
θά μπορούσε νά πει κανείς ότι εδώ έχουμε νά κάνουμε όχι μέ μιά ποσοτική,
άλλά μέ μιά ποιοτική άπόσταση και διαφορά: σάν νά άλλάξαμε εποχή και νά
περάσαμε άπό ένα χρυσοϋν σέ ένα σιδηρούν γένος.

Θά έπανέλθω όμως άργότερα στήν περιώνυμη άρχαϊκή-μυθική γενεα-
λογία πού άναπτύσσει στό διδακτικό του έπος *Έργα και Ήμέραι ό Ησίοδος,
όπου περιγράφει, όπως είναι γνωστό, τήν προϊούσα πορεία έκπτωσης τών
άνθρώπων, μέ πρώτο και άνώτατο στάδιο τήν περίοδο τού χρνσον και πέμ-
πτο και κατώτατο τήν σύγχρονή του εποχή τού σίδηρου γένους. Στό σημείο
αύτό θέλω νά επιμείνω λίγο άκόμη στον χαρακτήρα και τήν εικόνα τής
γενιάς τού '40, όπως περιγράφονται άπό ξένους, παρατηρητές τής εποχής
εκείνης, και μάλιστα παρατηρητές οί όποιοι δέν άνήκουν στους συμμάχους
μας σέ έκεΐνον τόν πόλεμο, τών οποίων τά θερμά λόγια είναι γνωστά, ούτε
όμως και σέ ούδέτερες χώρες, άλλά στό τότε άντίπαλο στρατόπεδο.
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'Ιδιαίτερα χρήσιμα, διότι προέρχονται άπο έναν αύτόπτη μάρτυρα, είναι
στήν συνάφεια αύτήν δσα σημειώνει δ Prinz Viktor zu Erbach-Schönberg,
Γερμανός πρεσβευτής στήν Αθήνα το 1936-1941. Σέ μιαν εμπιστευτική του
έκθεση προς το υπουργείο εξωτερικών του Βερολίνου τήν 15η Νοεμβρίου 1940,
ο Γερμανός διπλωμάτης άναφέρει τά άκόλουθα για τήν στάση του 'Ιωάννη
Μεταξά και του ελληνικού λαοί» κατά τήν έναρξη του έλληνοϊταλικού
πολέμου:

«Ό Μεταξάς έδωσε τήν μόνη άπάντηση πού μπορούσε νά δώσει, δη-
λαδή νά θεο^ρήσει το τελεσίγραφο κήρυξη πολέμου. Και γι' αύτό τό σημείο
δεν θά πρέπει νά ύπάρξουν ψευδαισθήσεις. 'Εάν ό Μεταξάς άντιδροΰσε μέ
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι ζήτημα αν θά παρέμενε γιά έξι άκόμη ώρες
στήν εξουσία, είναι ζήτημα εάν θά επιζούσε καν. Ό Μεταξάς μπορεί δικαίως
νά ισχυρισθεί δτι μέ τον βιβλικό τρόπο μέ τον όποιο μίλησε έκπροσώπησε
τήν θέληση και του τελευταίου ύποδηματοκαθαριστοΰ τών Αθηνών. Όλοι
είναι σύμφωνοι μέ τήν άποχαιρετιστήρια φράση πού είπε στον 'Ιταλό πρέ-
σβη: "Alors, c'est la guerre".

Και άν ΐσως αύτό δέν φάνηκε καθαρά τήν πρώτη ήμέρα, συνεχίζει ό Γερ-
μανός πρεσβευτής, κατέστη σαφές τις επόμενες, ένώ διαρκούσε ή επιστρά-
τευση. Αύτό βέβαια μπορεί νά το κατανοήσει μόνον εκείνος πού γνωρίζει τήν
τεράστια έθνική συνείδηση τοΰ ελληνικού λαού και άκόμη, πέραν αύτής, τήν
άντίθεση του ορθόδοξου ελληνισμού προς τήν καθολική Ρώμη [...].

Οί 'Ιταλοί, μέ τον παράλογο τορπιλλισμό του καταδρομικού "Έλλη",
άφησαν στούς "Ελληνες δύο μήνες νά προετοιμασθούν. Όσοι άνδρες κλήθηκαν
στά όπλα έφθαναν σέ πυκνές ομάδες τό πρώτο πρωί της επιστράτευσης στά
κέντρα πού είχαν ορισθεί. Μπορούσε κανείς νά παρατηρήσει άπερίγραπτες
σκηνές ενθουσιασμού στά κέντρα αύτά, και μάλιστα ενθουσιασμού άπο τόν
όποιον έ'λειπε κάθε νότιος θεατρινισμός και κάθε συναισθηματική έπιπο-
λαιότητα. Μεταξύ τών έκατοντάδων πού είχαν ντυθεί στο χακί και τούς οποί-
ους είδα μέ τά μάτια μου, μόνον έναν είδα δακρυσμένο. Αποχαιρετούσε τούς
γονείς του, πού είχαν έ'ρθει στον στρατώνα, και έ'φευγε γιά τό μέτωπο. Ό πα-
τέρας, ένας χωρικός, του έδωσε τό χέρι και τόν άκουσα νά τοΰ λέει: "Μήν
κλαις. Πάρ' το άπόφαση ήρεμα δτι θά σκοτωθείς. Άν πεθάνεις, έπειδή δέν
έχω άλλο παιδί, θά πάρω εγώ τήν θέση σου στο μέτωπο".

Παρόμοιες ιστορίες άκούγονται παντού στούς δρόμους, όλες αύθόρ-
μητες. 'Εάν οί 'Ιταλοί είχαν στηρίξει τις πληροφορίες τους σέ άνάλογες μι-
κρές ιστορίες τοΰ λαοΰ και δέν βασίζονταν στις "βόμβες" τών νεήλυδων πρα-
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κτόρων τους, δέν θά είχαν έκπλαγεΐ τόσο άπό τήν στάση τών Ελλήνων».
Αύτά άπό τόν Γερμανό πρεσβευτή.

Αναγνώριση και τιμή άπό τόν εχθρό υπήρξε όμως γιά τούς "Ελληνες
καί στό πεδίο τής μάχης κατά τήν διάρκεια τών συγκρούσεών τους μέ τις συντρι-
πτικά ύπερέχουσες σέ άνδρες καί οπλισμό γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις,
οί όποιες υποστηρίζονταν επιπλέον άπό μεγάλο άριθμό τεθωρακισμένων καί
άεροπλάνων σύγχρονης τεχνολογίας. Όπως βεβαιώνει καί ό αύτόπτης μάρτυς καί
—προφανώς(;)— άποδέκτης αύτής τής τιμητικής άναγνώρισης Κωνσταντίνος
Δεσποτόπουλος, αύτό συνέβη, παραδείγματος χάριν, μέ τό λεγόμενο Τμήμα
Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας, τό όποιο ύστερα άπό σθεναρή άντίσταση
άναγκάστηκε νά συνθηκολογήσει μέ τούς Γερμανούς «μέ πολύ τιμητικούς
όρους», όπο^ς σημειώνει ό 'ίδιος στόν περσινό του λόγο.

Ή άναγνώριση αύτή έκφράστηκε όμως καί άπό τόν ΐδιο τόν Χίτλερ σέ
μιάν επιστολή του προς τήν πρώτη, έλληνικής καταγωγής, σύζυγο του άγα-
πημένου του νεοκλασικιστή γλύπτη καί μέλους τού ναζιστικού κόμματος
Arno Breker, τήν Δήμητρα Μεσσάλα. Ή γεννημένη στήν Αθήνα Δήμη-
τρα Μεσσάλα-Breker, ή όποία υπήρξε μοντέλο τού Πάμπλο Πικάσο καί του
Aristide Maillol, παντρεύτηκε τόν Breker τό 1937 καί σκοτώθηκε τό 1956
σέ αύτοκινητικό δυστύχημα. Στήν επιστολή του πού φέρει τήν ήμερομηνία
τής εισόδου τών γερμανικών στρατευμάτων στήν Αθήνα, τήν 27η Απριλίου
1941, ό Χίτλερ σημειώνει μεταξύ άλλων καί τά έξής:

«Αγαπητή κυρία Breker, σάς σκεφτόμουν πολύ τόν τελευταίο καιρό καί
λυπήθηκα γιά τις πολιτικές περιπλοκές μέ τήν Ελλάδα. Δέν φαντάζεστε πό-
σο δύσκολο ήταν γιά μένα νά πρέπει νά πολεμήσω έναντίον τής πατρίδας
σας. Ήταν ή σκληρότερη πολεμική άναμέτρηση στήν όποία ενεπλάκη μέ-
χρι σήμερα στόν παρόντα πόλεμο ή γερμανική Βέρμαχτ. Οί άδελφοί σας πο-
λέμησαν όπως οί ήρωες τής άρχαίας Ελλάδας καί, έχοντας εσάς στόν νοΰ
μου, έξέδωσα μετά τήν λήξη τών εχθροπραξιών τήν διαταγή νά επιτραπεί
άμέσως σέ όλους τούς "Ελληνες στρατιώτες νά επιστρέψουν ελεύθεροι στις
οίκογένειές τους, μέ έξαίρεση τό σώμα τών άξιωματικών, ή πολιτική στάση
τού όποιου έναντι τής Γερμανίας άφήνει ορισμένα ερωτήματα άνοικτά».

Ή άναγνώριση τής άνδρείας του έλληνικού στρατεύματος είναι γνή-
σια καί ειλικρινής καί στηρίζεται προφανώς στις έκθέσεις άπό τό μέτωπο.
Ώς προς αύτό δέν χωράει έδώ άμφιβολία. Ωστόσο ό άπολογητικός τόνος, οί
παραβολές μέ τήν άρχαία Ελλάδα καί ή ούμανιστική προαίρεση τοΰ Χίτλερ
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δεν πρέπει νά παραπλανήσουν. Τις πραγματικές προθέσεις του τις είχε δι-
αβλέψει εύθύς εξαρχής ό 'Ιωάννης Μεταξάς, ό όποιος τήν 30ή 'Οκτωβρίου
1940 ομολογεί στους διευθυντές τών άθηναϊκών έφημερίδων ότι, ένώπιον
τοΰ κινδύνου νά έμπλακεΐ ή Ελλάδα σέ έναν ολέθριο πόλεμο, είχε έπαφές
μέ έκπροσώπους τοΰ Χίτλερ γιά νά διερευνήσει τις δυνατότητες άποφυγής
αύτοΰ τοΰ ένδεχομένου. Ή απάντηση πού έ'λαβε άπό τούς συνομιλητές του
στις βολιδοσκοπήσεις αύτές ήταν, οπ<^ς σημειώνει ό ΐδιος, «ότι ή μόνη λύσις
θά ημπορούσε νά είναι μία εκούσια προσχώρησις της Ελλάδος εις τήν "Νέαν
Τάξιν". Προσχώρησις πού θά έγίνετο λίαν εύχαρίστως δεκτή άπό τον Χίτ-
λερ ώς "έραστήν τοΰ Ελληνικού πνεύματος"». Παράλληλα όμως οί συνομι-
λητές του άφηναν νά έννοηθεΐ ότι, όπο^ς σημειώνει ρητά ό Μεταξάς, «ή προς
τούς "Ελληνας στοργή τοΰ Χίτλερ» είχε καί τό τίμημά της, τήν παραχώ-
ρηση τμημάτων τοΰ ελληνικού εδάφους στις δυτικές καί βορειοανατολικές
περιοχές της χώρας στούς 'Ιταλούς καί τούς Βουλγάρους. ((Δηλαδή θά
έπρεπε», συνεχίζει ο Μεταξάς, ((νά γίνωμεν έθελονταί δούλοι καί νά πληρώ-
σωμεν αύτήν τήν τιμήν μέ τό άπλίυμα τοΰ δεξιού χεριού της Ελλάδος προς
άκρωτηριασμόν άπό τήν Ίταλίαν καί τοΰ άριστεροΰ άπό τήν Βουλγαρίαν».

Πέραν αύτοΰ όμως, ή ήμιεπίσημη θεωρία πού είχαν υιοθετήσει οί έθνι-
κοσοσιαλιστές γιά τήν Ελλάδα καί τούς "Ελληνες είχε ένα εντελώς διαφορε-
τικό περιεχόμενο άπό τις ουμανιστικής εμπνεύσεως φιλοφρονήσεις τοΰ Χίτ-
λερ προς τήν Δήμητρα Μεσσάλα. Τήν θεο^ία αύτήν τήν είχε διατυπώσει
ό Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968), ένας καθηγητής εύγονικής,
στο έκδεδομένο τό 1929 βιβλίο του μέ τον τίτλο Rassengeschichte des
hellenischen und des römischen Volkes (Φυλετική Ιστορία τοϋ ελληνικον
καί τον ρωμαϊκού λαον). Σύμφορα μέ τον Günther, οί άρχαΐοι Έλληνες
ήταν μιά όμάδα βορείων, δηλαδή βορειογερμανικών φύλοον, τά όποια προ-
ωθήθηκαν στήν δεύτερη προχριστιανική χιλιετία προς τον Νότο, υπέταξαν
τούς φυλετικά κατώτερους πληθυσμούς πού ζούσαν έκεΐ καί δημιούργησαν
τούς ύψηλούς πολιτισμούς τών Μυκηνών, τών Αθηνών καί της Σπάρτης.
Κατόπιν ώστόσο υπήρξε έπιμειξία μέ τούς έγχώριους πληθυσμούς, πράγ-
μα πού επέφερε τήν νόθευση τοΰ αίματος, τον εκφυλισμό καί τήν παρακμή
τών άρχαίων Ελλήνων. "Ετσι λοιπόν οί πραγματικοί Έλληνες στήν ούσία
δέν ήταν οί κάτοικοι της σημερινής Ελλάδας, ((οί Νεο-Έλληνες» όπως χα-
ρακτηριστικά άναφέρονταν στις σχετικές δημοσιεύσεις της έποχής, άλλά οί
((φυλετικά καθαροί» Γερμανοί, ένώ ή Γερμανία τοΰ Τρίτου Ράιχ ήταν άντί-
στοιχα ή ((πραγματική Ελλάδα».
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Έάν έχει κανείς αύτό ύπόψη, δέν εκπλήσσεται δταν στό βιβλίο τοΰ
Erhart Kästner Griechenland: Ein Buch aus dem Kriege (Ελλάδα: εν α βι-
βλίο άπο τον πόλεμο), τό όποιο άπο τό φθινόπωρο τοΰ 1942 μέχρι τό τέ-
λος της γερμανικής κατοχής διανεμήθηκε σέ δεκάδες χιλιάδες Γερμανούς
στρατιώτες, διαβάζει τήν έξης περιγραφή μιάς ομάδας Γερμανών στρατιωτών
πού έπέστρεφαν άπο τό κρητικό μέτωπο:

«Ήταν άνδρες άπό τήν Κρήτη πού έρχονταν άπο εκεί και κατευθύνονταν
προς μιά νέα μάχη. Στό άνοιχτό, έπίπεδο σιδηροδρομικό βαγόνι κάθονταν, στέ-
κονταν και ξάπλωναν άμέριμνοι οί ήρωες της μάχης, ύπέροχες μορφές. [...]
Νά τοι, οί "ξανθοί Αχαιοί" τοΰ Όμήρου, οί ήρωες της Ίλιάδας. Όπως και εκεί-
νοι κατάγονταν άπό τόν Βορρά, όπως και εκείνοι ήταν ψηλοί, μέ άνοιχτόχρωμη
επιδερμίδα, νέοι, μιά γενιά πού έλαμπε στήν μεγαλοπρέπεια τών μελών της.
Ήταν όλοι τους εκεί, ο νεαρός Άντήνίορ, ό μεγαλόσωμος Αΐας, ό εύέλικτος
Διομήδης, άκόμη και ό άπαστράπτων Άχιλλεύς μέ τις λευκές μπούκλες.
Πώς μπορούσαν νά είναι εκείνοι [οί ομηρικοί ήρωες] διαφορετικοί στήν οψη
άπό αύτούς εδώ, οί όποιοι έπιδείκνυαν χαλαρά τόν ηρωισμό τους και ήρεμα
και συντροφικά, σάν νά μήν ήταν τίποτε τό ιδιαίτερο, εξιστορούσαν τις μά-
χες στήν Κρήτη, πού άσφαλώς ήταν πολύ ηρωικότερες, πολύ τολμηρότε-
ρες, πολύ πιο σκληρές άπό δλες τις μάχες γιά τήν Τροία. [...] Γύρω άπό
τόν καθέναν τους αιωρούνταν τό φτερούγισμα της μοίρας. Έπνεε ομηρικός
άνεμος».

Όσο γιά τούς ((Νεοέλληνες», ((φυσικά», σημειώνει ό συγγραφέας,
«σέ ο,τι άφορά τό αίμα τών άρχαίων Ελλήνων έχει μείνει ελάχιστο ή κα-
θόλου στήν σημερινή Ελλάδα». ((Τό άληθινό εθνικό πάθος» μάλιστα τών
Νεοελλήνων άνδρών, γράφει, είναι ((νά κάθονται άπό νωρίς τό πρωί μέχρι
άργά τό βράδυ στό καφενείο και νά μήν κάνουν τίποτε. Μόνον δταν έχουν
μιά πιο ζωηρή διάθεση, παίζουν τό τάβλι τους, φυσικά μέ δραχμές». Το
1953 ό Kästner έπανεκδίδει τό βιβλίο του άλλάζοντας ριζικά έπίμαχα ση-
μεία και προσαρμόζοντάς το στήν πολιτική ορθότητα πού επέβαλαν οί με-
ταπολεμικές συνθήκες. Στήν νέα λοιπόν αύτή έκδοση, ή όποία διαβάζεται μέχρι
σήμερα, ό συγγραφέας δηλώνει στον πρόλογο δτι έγραψε τό έργο αύτό γιά τούς
Γερμανούς κατοχικούς στρατιώτες, επειδή, δπως σημειώνει αναφερόμενος
στούς συμπατριώτες του εισβολείς —τούς όποιους στήν άρχική έκδοση πα-
ρουσίαζε, δπως είδαμε, ώς τούς πραγματικούς ομηρικούς ήρωες—, ((ήταν
άποκρουστικό νά πρέπει νά άκούει κανείς δτι, άκολουθώντας μιά τότε ή
άκόμη και τώρα [τό 1953] έπικρατοΰσα νοοτροπία, καθένας άπό αύτούς
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τους άλητόβιους φούσκωνε άπο άλαζονεία γιά τήν εργατικότητα και τήν
άποτελεσματικότητά του και ξεσπούσε σέ ύβρεις εναντίον τού τεμπέλη και
άπατεώνα λαού τού Νότου, χωρίς νά έχει ιδέα ότι ό κάθε Έλληνας έχει στό
αίμα του τόσο μεγάλο άπόθεμα πανάρχαιης πείρας, πού θά ήταν καλό νά μα-
θαίνει κανείς κάτι άπό αύτό».

'Άς μού επιτραπεί εδώ μιά παρέκβαση: Όποιος παρακολουθεί τόν σύγ-
χρονο γερμανικό τύπο, ό όποιος πλήν ορισμένων έξαιρέσεων έχει άπολέσει
κάθε μέτρο σέ δ,τι άφορά τήν ελληνική κρίση, μπορεί νά άνιχνεύσει εδώ άκρι-
βώς κάποιες άπό τις ιδεοληψίες πού τροφοδοτούν σήμερα τά σχόλιά του.
Άπό τήν άποψη αύτήν —και στον βαθμό πού δέν χρησιμοποιείται γιά νά ύπο-
βαθμισθεΐή δική μας πρωταρχική βαρύτατη εύθύνη γιά τήν σημερινή κατά-
στασή μας— ή υπενθύμιση άπό τούς Νεοέλληνες τού ναζιστικού παρελθόντος
τών Γερμανών δέν είναι, φοβούμαι, έντελώς άστοχη.

Οί ναζί έγκατέλειψαν γρήγορα τήν ούμανιστική ρητορεία και έδειξαν
τό άληθινό πρόσωπο τους μέ τήν οικονομική λεηλασία και καταλήστευση τής
χώρας, τήν παραχώρηση τής άνατολικής Μακεδονίας και Θράκης <5τούς
Βουλγάρους, τήν στέρηση τών στοιχειωδών γιά τήν έπιβίίοση τού λαού μέ-
σων πού οδήγησε στον ολέθριο λιμό τόν χειμώνα τού 1941-1942, στήν Τρο-
μοκρατία και πρωτίστως στούς έκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς άπό τόν άμαχο
πληθυσμό. Το τέλος τής κατοχής άφησε πίσω, ώς γνωστόν, μιάν έρημη χώ-
ρα μέ κατεστραμμένες και λεηλατημένες ύποδομές και περίπου έκατό «τόα
πους τής φρίκης».

Τόποι της Φρίκης. Εγκλήματα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τιτλο-
φορείται ένα γερμανικό βιβλίο τό όποιο (παραπέμποντας στούς «τόπους μνή-
μης» τού Γάλλου ιστορικού Pierre Nora) παρουσιάζει εύρωπαϊκές τοποθε-
σίες όπου διαπράχθηκαν μερικά άπό τά ειδεχθέστερα ναζιστικά εγκλήματα
τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σέ αύτούς τούς «τόπους τής φρίκης»
συγκαταλέγονται άπό τήν Ελλάδα τό Δίστομο, τά Καλάβρυτα και τά τρία
χωριά τής'Ηπείρου Μουσιωτίτσα, Κομμένο και Αιγκιάδες. 'Επιπλέον ή Κε-
φαλονιά, δπου τό 1943 δολοφονήθηκαν άπό τούς Γερμανούς 4.000 'Ιταλοί
στρατιώτες τής μεραρχίας Acqui μετά τήν συνθηκολόγηση τής 'Ιταλίας μέ
τούς συμμάχους. Και ας μή λησμονούμε φυσικά τήν έξόντωση τών δεκάδων
χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων.

Σέ αύτήν τήν συνάφεια άξίζει νά εξιστορηθεί ένα άλλο γεγονός, τό όποιο
διαδραματίζεται στήν διάρκεια τού πολέμου και άφορά τόν άρχαΐο, μεσαιω-
νικό και νεότερο έλληνισμό και τό ζήτημα τής σχέσης τους' τό ζήτημα τής
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ιστορικής συνέχειας τοΰ έλληνισμοΰ έπανήλθε στο προσκήνιο, ώς γνωστόν,
τά δύο τρία τελευταία χρόνια στόν γερμανικό τύπο μέ έναν τρόπο πού έχει καί
αυτός τις ρίζες του στις πιο σκοτεινές παραδόσεις τής χώρας αύτής. Ό Max
Vasmer (1886-1962) ήταν ένας άπό τούς έπιφανέστερους Γερμανούς σλαβο-
λόγους, καθηγητής στό Βερολίνο κατά τήν διάρκεια τού πολέμου, άλλά κά-
θε άλλο παρά συνοδοιπόρος τού έθνικοσοσιαλισμού. Δέν εύθυγραμμίστηκε,
όπως ή μεγάλη πλειονότητα τών Γερμανών πανεπιστημιακών, μέ τούς ναζι-
στές, άλλά τίμησε τό ονομα τής επιστήμης καί τήν άλήθεια πού αύτή οφείλει
νά ύπηρετεΐ, άντιτασσόμενος στις φασιστικές αύθαιρεσίες καί στις διώξεις
συναδέλφων του. "Ενα άπό τά έργα του είναι καί Οί Σλάβοι στήν Ελλάδα,
τό όποιο εκδόθηκε τό 1941, τήν χρονιά τής γερμανικής εισβολής στήν χώρα
μας. Στό πολύ σημαντικό άλλά καί πολύ παρεξηγημένο αύτό έργο, το όποιο
μάλλον άπό παρανόηση επικαλούνται καί ορισμένοι βόρειοι γείτονές μας, κα-
ταγράφονται τά σλαβικά τοπωνύμια στήν Ελλάδα. Στήν εισαγωγή του ό
Vasmer πραγματεύεται καί τήν σημασία τής λέξης «έσθλαβώθη» στό Περί
Θεμάτων τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. Σέ αύτήν τήν συνάφεια
υπάρχει καί μιά πρόταση ή όποία συμπυκνώνει τήν θέση τού Vasmer γιά τήν
παρουσία τών Σλάβων κατά τήν μεσαιωνική περίοδο στόν έλλαδικό χώρο.
Γράφει λοιπόν ό Vasmer: «Ή λέξη "έσθλαβώθη" κατά κανέναν τρόπο δέν δη-
λώνει φυσικά [όπως ύποστήριζε ό Fallmerayer] τόν πλήρη έκσλαβισμό [τής
Ελλάδας], άλλά ή φράση πρέπει νά έννοηθεϊ, κατά τήν ορθή παρατήρηση τού
Krumbacher ( B[yzan ti n isch e]Z[ci I sc h ri ft /■ Χ, 368), έτσι όπως όταν κάποιος
ισχυρίζεται σήμερα γιά μιά γερμανική πόλη δτι "έχει έβραιοποιηθεΐ πλήρως"
[ganz verjudet]». Ή στερεότυπη άντισημιτική έκφραση «έχει έβραιοποιηθεΐ
πλήρίος» προέρχεται άπό τόν 19ο αιώνα, άνήκει ώστόσο καί στήν Lingua
Tertii Imperii, τήν όποία τόσο εύστοχα άνέλυσε ό Victor Klemperer (1881-
1960), ό περίφημος Γερμανοεβραΐος καθηγητής ρωμανικής φιλολογίας πού
επέζησε κρυβόμενος στήν ναζιστική Γερμανία χάρη στήν «Άρια», Γερμα-
νίδα γυναίκα του.

Σέ πολλές δημοσιεύσεις διαβάζει κανείς δτι ή πρόταση τού Vasmer πού
παρατέθηκε προηγουμένως μαρτυρεί τήν έπιρροή πού άσκησαν στις ιδέες του
οί ρατσιστικές θεωρίες τής έποχής του. Άλλά σέ μιά τέτοια κεφαλαιώδη πα-
ρανόηση μπορεί νά οδηγηθεί μόνον όποιος άγνοεΐτό ποιόν του άνδρός άφενός,
τούς κώδικες καί τις τεχνικές ειρωνικής άποστασιοποίησης, κριτικής καί
καλυμμένης άντίστασης άφετέρου, τις όποιες χρησιμοποιούσαν οί Γερμανοί
«άντιφρονοΰντες» τής ναζιστικής περιόδου γιά νά ποΰν τήν άλήθεια καί νά
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άποφύγουν τις παραχωρήσεις προς τις ναζιστικές ψευδοεπιστήμες, όπως,
παραδείγματος χάριν, ή διαβόητη «φυλετολογία» (Rassenkunde), καθώς
και τις διώξεις και τήν λογοκρισία.

Μέ μιάν άνάλογη ειρωνεία και άποστασιοποίηση έχουμε νά κάνουμε και
στήν προκειμένη περίπτωση. Ό Γερμανός σλαβολόγος παίρνει μέ διπλό τρό-
πο άποστάσεις άπό τόν ορο «έχει έβραιοποιηθεΐ πλήρως»: άπό τήν μιά το-
ποθετώντας τον σέ εισαγωγικά και άπό τήν άλλη λέγοντας «όταν κάποιος ισχυ-
ρίζεται σήμερα». Οί έβραϊκής καταγωγής Γερμανοί ήταν στήν Γερμανία τό 1933
περίπου 500.000, λιγότερο δηλαδή άπό τό 2% του συνολικού πληθυσμού
τής χώρας. Περί τό 1940, όταν έγραφε ό Vasmer το έργο του, ό άριθμός
τους θά είχε προφανώς μειωθεί άκόμη περισσότερο εξαιτίας τών διώξεων
και εκτοπισμών στά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ή πρόταση, επομένως,
οτι τό «έσθλαβώθη» στό Περί Θεμάτων του Κωνσταντίνου Πορφυρογέν-
νητου «πρέπει νά εννοηθεί [···] έτσι όπως όταν κάποιος ισχυρίζεται σήμερα
γιά μιά γερμανική πόλη ότι "έχει έβραιοποιηθεΐ πλήρως"» έχει εδώ τριπλή
λειτουργία και σημασία: Πρώτα πρώτα δηλο'^νει ύπόρρητα ότι οί έβραϊκής
καταγωγής Γερμανοί ήταν άριθμητικά λίγοι" δεύτερον, άσκεΐ κριτική στήν
ναζιστική ψευδολογία και υπονομεύει τό λεξιλόγιο της, και τρίτον —πράγμα
πού άποτελέί τό κύριο και ρητό θέμα της— υπογραμμίζει ότι οί Σλάβοι στήν
Ελλάδα (όπως οί Εβραίοι στις γερμανικές πόλεις) δέν ήταν άριθμητικά
και τόσο πολλοί και δέν άπειλοΰσαν μέ πλήρη έκσλαβισμό τήν «έλληνική
φυλή».

Κρίσιμη όμως είναι έδώ και ή παραπομπή στον Karl Krumbacher, τον
Βαυαρό θεμελιωτή τών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Ό Vasmer
παραπέμπει σέ μιά βιβλιοκρισία τού Krumbacher στό ιδρυμένο άπό τόν ίδιο
περιοδικό Byzantinische Zeitschrift, ή όποία δημοσιεύθηκε στον έκδεδομένο
τό 1902 10ο τόμο του. Στήν βιβλιοκρισία παρουσιάζεται τό άρθρο τού Albert
Thumb (1865-1915), ενός Γερμανού γλωσσολόγου και νεοελληνιστή,
μέ τόν τίτλο «Περί τής καταγωγής τών σημερινών Ελλήνων», τό όποιο
είχε δημοσιευθεί τό 1900 στον 26ον Τόμον τοϋ Έν Κωνσταντινουπόλει
Έλιληνικοϋ Φιλολογικού Συλλόγου. Στήν βιβλιοκρισία του ό Krumbacher
παραθέτει, έπιδοκιμάζοντάς την, τήν θέση τού Thumb, οτι δηλαδή οί
"Ελληνες, όπως κάθε ιστορικός λαός, δέχθηκαν ισχυρές έπιμειξίες, ιδιαίτερα
άπό άλβανικό και σλαβικό αίμα" ώστόσο άπορρόφησαν τά ξένα στοιχεία,
τά άφομοίωσαν και άπέκτησαν μέσω αύτών νέα ζωτική δύναμη. Ακριβώς
ίδια είναι και ή άντίληψη τού Vasmer, τήν όποία και διατυπώνει ρητά στό
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υπό συζήτηση έ'ργο. Ό Krumbacher προσθέτει, επιπλέον και τό ερώτημα
μήπως, παρά τήν προαναφερθείσα άπορρόφηση και αφομοίωση, προέκυψε
άπό τήν μακρόχρονη και ποικίλη έπιμειξία μια φυλή ή όποία πρέπει νά
χαρακτηρισθεί νέα — μέ τήν έννοια, συμπληρώνει, «μέ τήν όποία, γιά παρά-
δειγμα, άντιπαραθέτει κανείς τήν σημερινή άγγλική ώς νέα στήν παλιά
άγγλοσαξωνική φυλή». Μέ τήν παραπομπή στον Krumbacher, επομένως, ό
Vasmer ειρωνεύεται και επικρίνει έμμεσα τις άντιλήψεις τών ναζιστών και
τών συναφών ψευδοεπιστημών γιά φυλετική καθαρότητα, παραπέμποντας
στούς Έλληνες, οί όποιοι δέν εκφυλίστηκαν και δέν εξαφανίστηκαν άπό τις
έπιμειξίες, άλλά τις άφομοίωσαν πλήρως και ενισχύθηκαν άπό αύτές.

Αποκαθιστώντας τούς "Ελληνες τοΰ βυζαντινού μεσαίωνα, τούς όποιους οί
κατά κανόνα «συνοδοιπόροι» τών ναζιστών κλασικοί φιλόλογοι, ιστορικοί
και άρχαιολόγοι περιφρονούσαν καί, όπως και οί ναζιστές «φυλετολόγοι»,
τούς θεο_>ροΰσαν —σέ άντιδιαστολή προς τούς «Άρίους» "Ελληνες της άρχαιό-
τητας— «γραικοσλάβους» ή «γραικοτούρκους», ό Vasmer στρέφεται έδώ
κατά της χίμαιρας της «φυλετικής καθαρότητας», κατά τών ρατσιστικών
άντιλήψεων περί «άνώτερων» καί ((κατώτερων» φυλών καί της πρωτόγονης
ναζιστικής ιδεολογίας «τοΰ αΐματος καί της γης» (Blut und Boden)..

Ή υπενθύμιση αύτών τών συζητήσεων είναι άναγκαία σέ μιά εποχή πού
αύτές οί παρωχημένες, δηλητηριώδεις καί αιματοβαμμένες άντιλήψεις περί
φυλετικής καθαρότητας καί άνωτερότητας επανεμφανίζονται μέ ύπόρρητο ή
ρητό, άναιδή καί άνιστόρητο τρόπο οχι μόνον ώς θεωρητικές προβολές, άλλά
δυστυχώς καί ώς ελατήρια δολοφονικής δράσης στον εύρύτερο εύρωπαϊκό
χώρο. Στήν Γερμανία έπί μία δεκαετία μιά άδίστακτη έθνικοσοσιαλιστική
συμμορία δολοφονούσε έν ψυχρώ έντιμους εργαζόμενους καί μικροεπιχει-
ρηματίες μετανάστες κυρίους άπό τήν Τουρκία, άνάμεσά τους καί έναν "Ελ-
ληνα, ενώ τόσο άπό τις επίσημες πολιτικές, δικαστικές καί διωκτικές άρχές
όσο καί άπό τά μέσα μαζικής ενημέρωσης διέρρεαν διαρκώς φήμες ότι οί
φόνοι ήταν άποτέλεσμα εσωτερικών διαφορών άνθρώπων τοΰ υποκόσμου
άπό τήν νοτιοανατολική Εύρώπη καί τήν Τουρκία, προς τούς όποιους καί
μόνον έστρεφαν άπό προκατάληψη τις έρευνές τους.

Είναι επώδυνο, άλλά πρέπει νά τό ποΰμε. Τόν τελευταίο καιρό, οί νο-
σηρές φυλετικές προκαταλήψεις καί οί έπονείδιστες συνέπειές τους άποτε-
λοΰν μέρος της καθημερινής ειδησεογραφίας καί στήν χώρα μας. Καί είναι
πολύ άμφίβολη παρηγοριά τό νά σκεφτόμαστε οτι οί δράστες άποτελοΰν πε-
ριθο^ιακές μειονότητες ή σεσημασμένες συμμορίες. Άλλωστε τέτοια παρη-
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γοριά τήν απαγορεύουν τά Ιστορικά προηγούμενα. Οί 'Ιταλοί φασίστες καί
οί Γερμανοί έθνικοσοσιαλιστές ξεκίνησαν ώς μικρές άδίστακτες τρομοκρα-
τικές συμμορίες, οί όποιες, άφοΰ ιδιοποιήθηκαν σέ καιρό κρίσης τό κρά-
τος, εξολόθρευσαν πρώτα τούς έσωτερικούς τους «εχθρούς» καί βύθισαν
κατόπιν στο χάος καί τήν βαρβαρότητα ολόκληρη τήν Ευρώπη, συμπε-
ριλαμβανομένης φυσικά καί της ϊδιας της πατρίδας τους. Ή άντίσταση, μέ λόγο
καί μέ έργο, έναντίον αύτής της βαρβαρότητας δέν ήταν μόνον πράξη άμυνας
καί επιβίωσης. Ήταν πάνω καί πριν άπ' όλα ή προάσπιση ένός άξιακοΰ συ-
στήματος πού βρισκόταν σέ μετωπική άντίθεση μέ τήν αύθαιρεσία, τον σκο-
ταδισμό καί τον ολοκληρωτισμό. Γι' αύτό, τήν ήμέρα πού ώς έθνος μνημο-
νεύουμε τήν πρώτη καί —ίοχι μόνον άπό ψυχολογική πλευρά— άποφασιστικής
σημασίας νίκη έναντίον τοΰ φασιστικού άξονα καί τιμούμε τούς μάρτυρες
της νικηφόρας άντίστασής μας, οφείλουμε ταυτόχρονα νά μνημονεύουμε καί
τις άξιες πού νοηματοδότησαν τήν διακινδύνευση, τήν θυσία καί τον θάνα-
το τους.

«Ζωή», «θάνατος», «άξιες», «νόημα»: Ημέρες όπως ή σημερινή, εφό-
σον δέν έπιτρέπουμε νά εκπέσουν σέ ρουτίνα, μάς προσκαλοΰν νά θέσουμε
τά έσχατα ερωτήματα γιά τον έαυτό μας καί τήν κοινωνία μας, γιά τήν άτο-
μική καί συλλογική μας ύπαρξη καί υπόσταση. Διότι μιά τέτοια έπέτειος,
έκτος άπό τελετουργικό άνάμνησης καί έορτασμοΰ, άποτελεΐ συνάμα
έντολή περισυλλογής καί άναστοχασμοΰ γύρω άπό τον τρόπο ή τούς τρό-
πους μέ τούς όποιους τά άνθρώπινα υποκείμενα ύφίστανται τήν 'Ιστορία
καί καταβάλλουν τό τίμημα της ιστορικής συγκυρίας. Καί στήν ρύμη τέτοιου
άναστοχασμοΰ είναι άνθρώπινο, πολύ άνθράιπινο νά αναρωτηθεί κανείς μή-
πως ή άπώλεια τής άνθρώπινης ζωής, όσο ήρωική καί αν είναι, όποιο νόημα
καί αν τής δώσουμε άναδρομικά, είναι τελικά ένα άδόκητο σκάνδαλο. Καί
έ'χω πάλι τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο κατά νου, όταν λέω οτι αύτήν τήν
αίσθηση τοΰ άδόκητου καί τοΰ άδικου μπορεί νά τήν κατανοήσει υπαρξιακά
καί βιωματικά μόνον ό έπιζήσας συμπολεμιστής πού άνακαλεϊ, άκόμη καί
σήμερα, τό τελευταίο βλέμμα, τήν τελευταία χειρονομία, τον στερνό λόγο τοΰ
φίλου πού δέν άξιώθηκε τον γυρισμό. Καί μόνον αύτός πού γύρισε άπό τό
μέτωπο τοΰ θανάτου, χωρίς νά περάσει τήν μοιραία έκείνη γραμμή, μπορεί
νά έπιτύχει τήν μεστή καί έσχατη γνώση ότι είναι άκριβώς αύτή ή γραμ-
μή, είναι ή έμπειρία αύτού τοΰ μεταιχμίου άνάμεσα σέ ζωή καί θάνατο πού
μπορεί νά γίνει ή μήτρα, ή γενέθλια πράξη άξίας καί νοήματος. Καί άπό
τήν άποψη αύτήν, τό '40 καί ή γενιά του δέν είναι μόνον έπος καί ήρωισμός
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άλλά καί στοχαστική ελεγεία καί βιωμένη φιλοσοφία. Καί έπιτρέψτε μου μέ
έμφαση νά πώ δτι μόνον μιά τέτοια βιωμένη φιλοσοφία μπορεί νά κατανο-
ήσει πλήρως τήν οντολογική σύσταση αύτοΰ πού ονόμασα ((άξια». Γιά τούς
άλλους, τούς νεότερους καί τούς έπιγενομένους, ύπάρχει μόνον ή δυνατότη-
τα τής τελετουργικής καί έπετειακής άνάκλησης.

Δέν είμαι, συνήθως, θιασώτης τού ο tempora, ο mores, άλλά πρέπει νά
πώ δτι έμεϊς οί νεότεροι, οί έπιγενόμενοι, έλεύθεροι άπό τόν ζυγό τής βιω-
ματικής άνάγκης, εύκολα θά μπορούσαμε νά ταυτίσουμε τό νόημα τής άξιας
μέ τις άνθρώπινες καί έν πολλοίς εύλογες επιθυμίες μας. Καί, αν δέν είμαστε
άρκετά στοχαστικοί, άκόμη πιο εύκολα θά μπορούσαμε νά ταυτίσουμε τήν
έννοια τής άξιας μέ τήν καλώς έννοουμένη εύμάρεια ή τήν άκριτη εύζωία.
Καί άκριβώς αύτό τό βιοθεωρητικό πρόταγμα, ή λαχτάρα τού «νά περνάμε
καλά», πού κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες στόν τόπο μας, βρίσκεται
στόν άντίποδα τών άξιών πού σφυρηλάτησαν οί μικροί καί μεγάλοι πρω-
ταγωνιστές τοΰ '40, άσυμβίβαστοι διά πυρός καί σιδήρου, άσυμβίβαστοι άνά-
μεσα σέ ζωή καί θάνατο. Κάποιοι, βέβαια, άς μήν τό άποσιωπήσουμε, συμ-
βιβάστηκαν καί τότε.

Τό ιστορικό μάθημα πού μάς δίδαξε έκείνη ή γενιά είναι δτι οί άξιες
δέν διαμορφώνονται άπό τις εύλογες επιθυμίες, άλλά είναι άντίθετα οί έμ-
πεδες, πρωταρχικές άξιες τής άτομικής, συλλογικής, έθνικής άξιοπρέπειας
πού πρέπει νά ρυθμίζουν καί νά ιεραρχούν τό έπιθυμητό. Οί άξιες προσανα-
τολίζουν τήν βούλησή μας, μάς επιβάλλουν νά θέλουμε νά έχουμε καί νά
άποδεχόμαστε ορισμένες άπό τις έπιθυμίες μας καί νά μή θέλουμε καί νά
άπορρίπτουμε ορισμένες άλλες. Άπό τις άξίες πού επιλέγουμε εξαρτάται,
μέ άλλα λόγια, τό τί έπιθυμοΰμε, πώς πράττουμε καί τι είδους άνθρωποι θέ-
λουμε τελικά νά είμαστε.

Όπως γνωρίζετε, ή θρυλούμενη καί άπό πολλούς προσδοκώμενη «νέα
εθνική άφήγηση» δέν έχει εμφανιστεί άκόμη, γι' αύτό άς μοΰ έπιτραπεΐ νά
επανέλθω στόν Ησίοδο καί τόν δικό του πανάρχαιο μύθο.

Έδώ είναι άναγκαία μιά μικρή παρέκβαση: Ή (μέχρι στιγμής) άνεκπλή-
ρωτη προσδοκία μιάς τέτοιας «άφήγησης», στήν όποία αποδίδονται στό με-
ταξύ μεσσιανικές σχεδόν διαστάσεις, δείχνει πόσο κρίσιμος είναι σέ τέτοιες
περιόδους ό λόγος στήν άρχαία πολυδιάστατη σημασία του, άλλά καί πόσο
μεγάλη ένδεια ύπάρχει σήμερα σέ αύτό τό πεδίο.

Στό έπος του "Εργα καί Ήμέραι ό Ησίοδος λοιπόν περιγράφει, δπως
προαναφέρθηκε, τήν προϊούσα έκπτωση τοΰ άνθρώπου άπό τήν πρωταρχική
«παραδείσια» περίοδο τοΰ χρυσοϋ στό πέμπτο καί κατώτατο σιδηρούν γένος,
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στο όποιο ό Βοιωτός ποιητής εντάσσει τήν εποχή του καί τόν έαυτό του. Στήν
έσχατη αύτήν βαθμίδα τής εύρύτερης κατιούσας κλίμακας τών πέντε γενών
ό Ησίοδος διαπιστώνει μιά περαιτέρω έπίταση τής έκπτωτικής ροπής, ή
όποία, οσο οί άνθρωποι άδρανούν, οδηγεί βαθμιαία στήν πλήρη κατάλυση
καί τήν διαστροφή τών άρετών ή, όπως θά λέγαμε σήμερα, τών «άξιών» πού
εξασφαλίζουν τήν συνοχή κάθε κοινωνίας καί κοινότητας. Αύτές οί άρετές
ή ((άξιες)) είναι, κατά τόν Ησίοδο, ή φίλια, ή αιδώς καί ή νέμεσις. Ενώπιον
τοΰ ενδεχομένου νά ζήσει σέ μιάν άφιλη, χωρίς αιδώ καί χωρίς δίκαιη
άγανάκτηση καί δίκαιη κατανομή εύθυνών καί τιμωριών εποχή, ό Βοιωτός
ποιητής αναφωνεί (στ. 174-175):

μηκέτ' επειτ' ώφελλον έγώ πέμπτοισι μετειναι
άνδράσιν, αλλ'η πρόσθε θανεΐν ή επειτα γενέσθαι.

Άμποτε νά μή ζούσα έγώ σ' αύτήν τήν πέμπτη γενεά,
μέ τούς άνθρώπους της" καλύτερα νά 'χα πεθάνει πιο μπροστά
ή νά γεννιόμουν ύστερα, (μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτη)

Αλλά άπέναντι σ' αύτήν τήν φαντασίωση άπόδρασης ύπάρχει μιά άμε-
τακίνητη πραγματικότητα: Είμαστε άναγκαστικά ένοικοι μίας καί μόνης
εποχής, τής δικής μας, καί σ' αύτήν μόνον μπορούμε καί οφείλουμε νά ζή-
σουμε. Τό γνωρίζει κατά βάθος αύτό ό άρχαϊκός ποιητής καί αναζητεί στή-
ριγμα στήν άσάλευτη κοσμική τάξη καί δικαιοσύνη τοΰ Δία. 'Επιτρέψτε μου
εδώ νά πώ ότι αύτή ή διατύπωση, ((άσάλευτη κοσμική τάξη καί δικαιο-
σύνη», μοιάζει νά είναι άκριβώς τό άντίστροφο άπό αύτό πού βιώνουμε σή-
μερα, καί άπό δικές μας άστοχίες άλλά καί έπειδή ή μεταφυσική εγγύηση
ενός Δία ή ενός θεού μοιάζει άδύναμη άπέναντι στις δυνάμεις τής κοσμικής
άταξίας, καί ιδιαίτερα άπέναντι στον Μαμωνά τών διαβόητων άγορών.
Προς τά ποΰ λοιπόν νά στραφούμε καί άπό πού νά άντλήσουμε ελπίδα έμεΐς
σήμερα;

Σύμφωνα μέ μιά διάκριση τοΰ μεγάλου κλασικοΰ φιλολόγου καί φιλο-
σόφου Φρίντριχ Νίτσε στήν περίφημη πραγματεία του Περί ωφελείας και
βλάβης της ιστορίας γιά τήν ζωή (ή διάκριση αύτή υπόκειται καί στις σύγ-
χρονες θεωρητικές διακρίσεις μεταξύ ιστορίας καί μνήμης), ύπάρχουν τρία
είδη ιστορίας, ή χρήση τών οποίων είναι άναγκαία γιά κάθε λαό καί κάθε
άνθρωπο καί ποικίλλει μέσα στον χρόνο άνάλογα μέ τούς εκάστοτε σκοπούς,
τις δυνάμεις καί τις άνάγκες του: ή άρχαιοδιφική (antiquarische Historie),
ή κριτική (kritisch) καί ή μνημειακή (monumentalisch). Ή άρχαιοδιφικη
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ιστορία συλλέγει καί καταγράφει χωρίς ιεράρχηση καί άξιολόγηση οτιδήποτε
παλιό, σημαντικό ή άσήμαντο, μείζον ή έλασσον, προσπαθώντας μέ τον τρό-
πο αύτόν νά διαφυλάξει καί νά τιμήσει τό παρελθόν. Ή κριτική ιστορία είναι
ή σύγχρονη ιστορική επιστήμη μέ τις αύστηρές καί άκριβεϊς μεθόδους της,
μέ τις όποιες έπιδιώκεται ή καθαρή αντικειμενική γνώση καί μόνον, άπο-
φεύγεται οποιαδήποτε έκφορά άξιολογικών κρίσεων καί έξοβελίζεται κά-
θε υποκειμενισμός πού θά μπορούσε νά παραποιήσει τά εύρήματά της. Ή
μνημειακή ιστορία τέλος, ή όποία μάς ένδιαφέρει εδώ, στρέφεται στά μείζονα
καί έπιφανή πρόσωπα, γεγονότα καί έργα. Ό Νίτσε εξετάζει τούς τρεις τύ-
πους ιστορίας σέ συνάρτηση μέ «τήν ώφέλεια καί τήν βλάβη» πού συνεπά-
γονται <(γιά τήν ζωή)), καί άπό τήν άποψη αύτήν τούς πραγματεύεται κριτικά,
καθώς καί οί τρεις, μολονότι άναγκαΐοι ύπό ορισμένες ιστορικές συνθήκες,
μπορούν εξίσου νά ώφελήσουν, άλλά καί νά βλάψουν τήν ζωή ένός λαού. Τήν
ιδιότυπη αύτήν κριτική στάση τήν περιγράφει ό Νίτσε άντιδιαστέλλοντάς
την προς τήν έπιστημονική πρόσβαση, καθώς, όπως γράφει, δέν προσεγγί-
ζει έδώ τήν ιστορία «όπως μιά όμάδα καθαρών διανοητών πού παρατηρούν
άπλώς άπέξω τήν ζωή, ούτε δπως μεμονωμένα, διψασμένα γιά γνώση άτομα
πού μπορούν νά ικανοποιηθούν άπλώς καί μόνον μέ τήν γνώση καί γιά τά
όποια ή αύξηση τής γνώσης είναι αύτοσκοπός, άλλά πάντα μόνον μέ σκοπό
τήν ζωή καί, επομένως, ύπό τήν κυριαρχία καί άνώτατη καθοδήγηση αύτοΰ
τοΰ σκοποΰ». Μιά τέτοια θεώρηση τής ιστορίας είναι νόμιμη, διότι, δπως
ύποστηρίζει ό Νίτσε, ((σέ δλες τις έποχές ή γνώση τοΰ παρελθόντος γίνεται
άντικείμενο επιθυμίας μόνον γιά νά ύπηρετήσει τό μέλλον καί τό παρόν, οχι
γιά τήν άποδυνάμωση τοΰ παρόντος, οχι γιά τήν εκρίζωση ένός μέλλοντος
πού έχει τήν δύναμη νά ζήσει».

Σέ αύτό λοιπόν τό πλαίσιο ή ((μνημειακή ιστορία» υποστηρίζει δτι ((ή
ιστορία άνήκει προπαντός στόν δραστήριο καί τον ισχυρό, σέ αύτόν πού άγω-
νίζεται εναν μεγάλο άγώνα, πού χρειάζεται πρότυπα, δασκάλους, παρηγο-
ρητές, καί δέν τούς βρίσκει μεταξύ τών συγχρόνων του καί στό παρόν του».
Όποιος εντοπίζει έδώ τό νόημα τής ιστορίας δέν εξαντλείται στήν περιέρ-
γεια καί τήν μικρολογία, άλλά άναζητά αύτό πού προσφέρει «έρεθίσματα γιά
τήν μίμηση καί τήν ύπέρβασή του)). Ό θιασώτης τής μνημειακής ιστορίας
στρέφεται, σύμφωνα μέ τον Νίτσε, προς «τό σπάνιο καί τό κλασικό προη-
γούμενων εποχών», διότι πιστεύει ((δτι τό μεγαλειώδες πού υπήρξε κάποτε
σέ έναν τόπο, πού ύπήρξε κάποτε δυνατό σέ έναν τόπο, θά είναι γιά τόν λόγο
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αύτόν άλλη μία φορά δυνατό». Αύτή ή πεποίθηση τού επιτρέπει νά υπερβεί
«κάθε άμφιβολία και άδυναμία, κάθε άδράνεια τής συνήθειας, καθετί τό μι-
κρόψυχο και ταπεινό, παρακάμπτοντας τήν άτραπό πού οδηγεί μέσα άπό
φοβισμένα και βραχύβια ζώα, τά όποια άναδύονται γιά νά υποστούν τις ίδιες
χρείες και μέ κόπο προσπαθούν νά άποτρέψουν γιά λίγο καιρό τόν όλεθρο
τους. Διότι άρχικά θέλουν ένα και μόνον πράγμα: νά ζήσουν μέ κάθε τίμημα».
Ή μνημειακή ιστορία διδάσκει, άντίθετα, «ότι μέ τόν πιο ώραΐο τρόπο ζει
όποιος άδιαφορεϊ γιά τήν ύπαρξη».

Ό Νίτσε γνωρίζει βέβαια πολύ καλά ότι ή μνημειακή ιστορία παραποιεί
τήν πραγματικότητα τού παρελθόντος ή, όπως συχνά γράφει, τήν «διορθωστρε-
βλώνει». Αύτή όμως ή «διορθωστρέβλωση» και παραποίηση, ή όποία προέρ-
χεται άπό άφαίρεση, υπερβολή και έξιδανίκευση, έχει τόν χαρακτήρα μιάς
άληθινής ποίησης, καθώς καθιστά δυνατή τήν ύπέρβαση τής παραίτησης
πού προκαλεί ένα δύσκολο παρόν και ένα σκοτεινό και άβέβαιο μέλλον, και
έπομένως ύποστηρίζει και ώφελεΐ τήν ζωή. Γιά νά συμβεί κάτι τέτοιο άπαι-
τεΐται όμως μιά ιστορική παιδεία πού διαφέρει ριζικά άπό τήν Ιστορική παι-
δεία τής εποχής του — οπως και τής έποχής μας. Ή παιδεία αύτή ήταν
—και είναι— μιά συσσώρευση επιστημονικών και άρχαιοδιφικών γνώσεων,
δέν είναι ((ζωντανή)), ((πραγματική» παιδεία, άλλά «ένα είδος γνώσης γιά
τήν παιδεία», άπό τήν όποία δέν προκύπτει μιά «άπόφαση παιδείας», όπου
((παιδεία» σ' αύτήν τήν τελευταία σύναψη σημαίνει διαμόρφωση, διάπλαση
νέων, άλλά και ενηλίκων.

Ή γλώσσα και το πάθος του Νίτσε άκούγονται ξένα και άπόμακρα στήν
εποχή μας. Ή σύγχρονη αύτή καχύποπτη πρόσληψη τού φιλοσόφου έχει
τούς λόγους της και είναι καθ' όλα νόμιμη. Θά πρέπει όμως νά άναρωτη-
θούμε εάν θά άξιζε νά προσπαθήσουμε, μέσω τής ιστορικής παιδείας, νά
άποκαταστήσουμε τό στήν εποχή μας μάλλον στρεβλωμένο, αν όχι εντελώς
χαμένο, αισθητήριο γιά ο,τι ονομάζει ό Νίτσε ((μνημειακή ιστορία», γιά
τό ((μεγαλειώδες» και τό ((υψηλό», χωρίς τό όποιο δέν μπορεί νά ύπάρξει
ύπέρβαση τής καθημερινότητας και πρόσβαση σέ γεγονότα όπως ή 28η
'Οκτωβρίου 1940. Μιά τέτοια προσφυγή στό ((θυμικό» δέν υπηρετεί τό
άλογο και τό παράλογο, άλλά τό σημείο άπό οπού ενδέχεται νά πηγάζει ένας
«λόγος», ο όποιος θά μπορούσε νά εμπνέει, νά κινητοποιεί και νά συνέ-
χει έναν λαό σέ συνθήκες όπως οί σημερινές και νά τόν οδηγήσει σέ μιά νέα,
άπαραίτητη γιά τήν έπιβίωσή του, «συλ-λογικότητα». ((Λόγοι» αύτού τού
είδους ύπήρξαν στήν Ελλάδα, τήν άρχαία, τήν μεσαιωνική και τήν νεότερη.
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«Τό έπος τοΰ '40», τό όποιο κάθε άλλο παρά τυχαία φέρει αύτό τό ονομα,
εΐναι ό τελευταίος μεγάλος λόγος τοΰ έλληνισμοΰ, ό πιο κοντινός καί πιο
κατανοητός γιά μάς. Όσο μπορούμε νά άκοΰμε καί νά κατανοούμε αύτόν τόν
λόγο πού —όπως κάθε άληθινός καί υψηλός λόγος— φωτίζει καί άνοίγει δρό-
μους, υπάρχει άκόμη έλπίδα.
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ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κυρίας ΧΡΥΣΑΣ ΜΑΛΤΕΖΟΥ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. γεωργιο κοντοποτλο

Ή σημερινή συνεδρία είναι αφιερωμένη στήν έπίσημη ομιλία τής νέας
Ακαδημαϊκού, καθηγήτριας Χρύσας Μαλτέζου.

Ή κυρία Χρύσα Μαλτέζου γεννήθηκε στήν Αλεξάνδρεια τό 1941 . Μετά
τις σπουδές της στήν Αθήνα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στήν Πάδουα καί
στή Βενετία. "Ελαβε διδακτορικό τό 1970 καί έγινε διευθύντρια τού Κέντρου
Βυζαντινών 'Ερευνών τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών. 'Εξελέγη καθηγήτρια
τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Κρήτης τό 1982 καί άπό τό
1995 είναι καθηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άπό τό 1998 άνέλαβε διευθύντρια τοΰ'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μετα-
βυζαντινών Σπουδών τής Βενετίας. Διετέλεσε έπισκέπτρια καθηγήτρια στήν
Μπολόνια καί στή Ραβέννα, καί είναι μέλος πολλών επιστημονικών ιδρυ-
μάτων. Τό επιστημονικό έργο τής κυρίας Μαλτέζου βασίζεται κυρίως σέ πρω-
τογενές ύλικό πού μελέτησε σέ διάφορα άρχεϊα στήν Ελλάδα καί στό έξωτε-
ρικό. Αναφέρεται στήν περίοδο τού Νέου 'Ελληνισμού, κυρίως άπό τόν 13ο
αιώνα μέχρι σήμερα. Μέ τό έργο της έχει άναδείξει τή συνέχεια τού Ελλη-
νισμού κατά τή διάρκεια τής Βυζαντινής έποχής καί τής Τουρκοκρατίας.

Τό έργο καί τήν προσωπικότητα τής κυρίας Μαλτέζου θά άναπτύξει ό
Ακαδημαϊκός κ. Κο,ινσταντΐνος Σβολόπουλος.
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παρουσιαση απο τον ακαδημαϊκο
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΑΟΠΟΥΛΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα στούς κόλπους της τήν ιστο-
ρικό κυρία Χρύσα Μαλτέζου, κορυφαία ένετολόγο. Και θεραπεύει, ταυτό-
χρονα, όπως συνέβη και μέ τόν προκάτοχο της Μανοΰσο Μανούσακα, τήν
άνάγκη νά εγκύψει και σέ τομέα πού άπτεται τής ιστορίας τού ελληνισμού
και σέ ένα εύρύτερο πεδίο. Ή επέκταση τής ένετικής κυριαρχίας στήν Ανα-
τολή σημαίνει, κατά βάση, μία κατάκτηση τού έλληνικού χώρου περιβεβλη-
μένη, βέβαιους, μέ άρνητικές πλευρές. Συνάπτεται, όμως, και μέ δημιουργικές
εκλάμψεις — κατ' έξοχήν στον πολιτιστικό και πνευματικό τομέα. Συνδέεται,
άκόμη, μέ τή διάδοση τών κλασικών έλληνικών γραμμάτων στή Δύση, εξ ω
άπό τά όρια τής κατακτημένης άπό τούς 'Οθωμανούς εθνικής έπικράτειας"
και συνέβαλε, τέλος, στήν εξάπλωση στον χώρο τού ελληνισμού ροπών και
ιδεών πού προοδευτικά έτειναν τότε νά άναπτυχθοΰν στήν Εύρώπη. 'Υπό τή
σκέπη τής Γαληνοτάτης, χωρίς νά άπολέσουν τήν ταυτότητά τους, οί "Ελ-
ληνες βρήκαν τόν τρόπο νά καταστήσουν τήν παρουσία τους αισθητή σέ ένα
εύρύτερο περιβάλλον.

Σέ αύτό τόν κόσμο επέλεξε νά διακινηθεί ή κυρία Μαλτέζου μέ ευαι-
σθησία, μέ σταθερότητα, μέ ζήλο επιστημονικό. Γεννημένη και γαλου-
χημένη στήν Αλεξάνδρεια, έφερε τό στίγμα ένός έκτεταμένου έλληνισμοΰ
πού ύπερβαίνει τά όρια τού έλληνικού κράτους και άγκαλιάζει ολόκληρη
τήν άνατολική Μεσόγειο ως τις παρυφές τής Δυτικής Εύρώπης. 'Εκεί, στήν
Αλεξάνδρεια, συμπλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στό Άβερώφειο Γυμνά-
σιο, γιά νά έρθει μετά τήν άποφοίτησή της στήν έλληνική πρωτεύουσα και
νά εγγραφεί στή Φιλοσοφική Σχολή — Τμήμα 'Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Αμέσως μετά έπιδόθηκε στό έργο πού έτεινε νά επιλέξει, μελέτησε παλαιο-
γραφία, άρχειονομία και διπλωματική στήν Πάντοβα και έργάσθηκε, σέ πρώτη
φάση, σέ άρχεΐα και βιβλιοθήκες τής Αθήνας και τής Βενετίας- και τό 1970
άνακηρύχθηκε άριστούχος διδάκτωρ τού Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου
μέ επιβλέποντα καθηγητή τόν Διονύσιο Ζακυθηνό.

"Εκτοτε, κάθε βήμα τής κυρίας Μαλτέζου θά σηματοδοτεί ένα θετικό
στάδιο γιά τήν πρόοδο τών ιστορικών σπουδών και μελετών — ειδικά όσων
άφοροΰν τήν ένετική κυριαρχία. Συνεργάτις, διευθύντρια στή συνέχεια, άπό τό
'1980 έως τό 1994, στό Κέντρο Βυζαντινών'Ερευνών τού'Εθνικού'Ιδρύματος
'Ερευνών, ειδική έπιστήμων, άρχικά, καθηγήτρια άπό τό 1982 τού Πανεπι-
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στημίου Κρήτης καί άπό τό 1995 του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισκέπτρια
καθηγήτρια σέ πανεπιστήμια τής 'Ιταλίας, μέλος ή έταΐρος πολλών διεθνών
επιστημονικών ιδρυμάτων, έκλεγμένη, τέλος, άπό τήν Ακαδημία Αθηνών
διευθύντρια τού Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών τής Βενετίας — ώς διάδοχος τών Σοφίας Αντωνιάδη, Μανούσου
Μανούσακα καί Νικολάου Παναγιωτάκη. Ή δράση πού θά άναπτύξει άπό τή
θέση αύτή στή διάρκεια δεκαπέντε, περίπου, χρόνων μαρτυρεΐται χάρις στήν
καταγραφή κάθε έτος του έργου πού έχει επιτελεστεί στό "Ιδρυμα: έκδοση
δεκάδων βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων καί έπιστημονικών συναντήσεων,
ταξινόμηση τού Ιστορικού Αρχείου, συντήρηση καί άνάδειξη τών εικόνων,
άναστήλωση τού κωδωνοστασίου καί άνακαίνιση τοΰ όλου μνημειακού συγ-
κροτήματος τοΰ Campo dei Greci' καί, παράλληλα, επαγωγός παρακολού-
θηση τών υποτρόφων τού 'Ινστιτούτου, εύρυθμη λειτουργία τοΰ μουσείου
καί τής βιβλιοθήκης, διευκόλυνση επιστημόνων —Ελλήνων καί άλλοδαπών—,
έκμαίευση σημαντικών δωρεών.

Ανάλογο είναι καί τό έρευνητικό καί τό συγγραφικό έργο τής νέας
Ακαδημαϊκού. Πάνω άπό 150 αύτοτελεΐς έργασίες καί άρθρα άριθμεΐή προ-
σφορά της. Ό θεσμός τον εν Κωνσταντίνουττόλει Βενετού Βαΐλον 1268-
1453 είναι ό τίτλος τής διδακτορικής διατριβής της, ή όποια άπτεται —όπως
καί σημαντικό μέρος τών μελετών της— θεμάτων Ενετοκρατίας καί κυριαρ-
χίας τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας στήν ύστερη φάση της. Σημαντικό μέ-
ρος τών δημοσιευμάτων της άφορά τήν ιστορία ολόκληρων περιοχών τού
έλληνικοΰ χώρου οί όποιες ύπάχθηκαν στή λατινική έξουσία: Κρήτη, Πελο-
πόννησος, Αιγαίο, Επτάνησα, Κύθηρα, Κύπρος. "Ετερος άξονας τού ενδια-
φέροντος της ύπήρξε ή έκδοση σειράς αύτοτελών τόμων πού έχουν ώς επί-
κεντρο τή Βενετία, αύτή τών 'Ελλήνων, καί τό Ελληνικό 'Ινστιτούτο. Ή συμ-
βολή τής κυρίας Μαλτέζου στήν άποκάλυψη καί τήν άξιοποίηση πρωτογενούς
ύλικοΰ άποτυπώνεται στήν έργασία πού έπιτέλεσε στό Κρατικό Αρχείο τής Βε-
νετίας καί στό 'Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, σέ μοναστήρια —όπως τοΰ Αγίου
'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου στήν Πάτμο καί τής Αγίας Λαύρας στά Καλάβρυτα—
ή σέ ιδρύματα — όπως τό 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο, οπού άπόκειται τό άρχεΐο τής
'Ελληνικής Κοινότητας καί ό ναός τού Αγίου Άντωνίνου στή Βενετία. Πάνω
σέ αύτή τή βάση έχει προαγάγει τήν έρευνα ποικίλων θεμάτων τού δημοσίου
καί ιδιωτικού βίου, όπως ή θέση τών 'Ελλήνων στις λατινοκρατούμενες περιοχές
καί στή διασπορά, άλλά καί τών ξένων έποικων στις έλληνικές χώρες, οί
μετακινήσεις πληθυσμών, ή άπονομή τού δικαίου καί ή νομική πρακτική, οί
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καταγγελιοδότες, ή οικογένεια, ή θέση τής γυναίκας καί τοΰ παιδιού, ή υγεία,
οικονομικά προβλήματα δπως οί τιμές τών άγαθών, ή άμοιβή τής εργασίας,
ή αγροτική παραγωγή, τό έμπορικό ναυτικό καί ή πειρατεία, οί ναοί καί οί
μονές — μέσα πάντοτε άπό άρχειακές πηγές.

'Ιδού τά έπιστημονικά εφόδια τής κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, τά όποια
τήν καθιστούν άξιο μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών. Ή έπιμέλεια, ή γνώση καί
ή έπεξεργασία τοΰ πρωτογενούς, κυρίως, άλλά καί τοΰ δευτερογενούς ύλικοΰ
τήν έχουν άναγάγει σέ κορυφαία ειδικό γιά τήν περίοδο μεταξύ τοΰ 13ου
καί τοΰ 18ου αιώνα. "Εχει, πράγματι, άναδειχτεΐ γιά τή δεξιότητα εντο-
πισμού καί έρευνας άρχειακών πηγών, τή συνθετική ικανότητα επεξερ-
γασίας τοΰ συχνά ποικίλου ύλικοΰ της, τήν εύστοχία στή διατύπωση άπό-
ψεων καί κρίσεων, άλλά καί τή φαντασία, ή όποία όμως στηρίζεται σέ πραγ-
ματικά περιστατικά. 'Επιπλέον, ή διοικητική πείρα καί ή ενεργητικότητα πού
τή χαρακτηρίζουν έλπίζεται δτι θά βροΰν πρόσφορο έδαφος στήν Ακαδημία
Αθηνών. Ή έκλογή της, έξ άλλου, θά άναδείξει τήν προσήλωση στήν ιδέα
τής έπιβίωσης τοΰ ελληνισμού, μετά τήν 'Άλωση τοΰ Βυζαντίου, στό περι-
βάλλον τής Δύσης —«τό συνταίριασμα καί τό γεφύρωμα τής Δύσης καί τής
Ανατολής))— καί τής συνέχειας τοΰ ιστορικού βίου τοΰ έθνους.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ακαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι, καλωσορίζω
τή νέα Ακαδημαϊκό, κυρία Χρύσα Μαλτέζου.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ:
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

εισιτηριοσ λογοσ τησ ακαδημαϊκου
κυρίας ΧΡΥΣΑΣ ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Έξω άπο τον ναό του Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων στή Βενετία,
έπάν(ο άπό τή Μεγάλη Πύλη, υπάρχει χαραγμένη έπιγραφή μέ χρονολογία
1564. Ποίημα τοΰ Μιχαήλ Σοφιανού άπό τή Χίο, καθηγητή τοΰ Πανεπι-
στημίου τής Πάντοβας, ή έπιγραφή άναφέρεται στά έγκαίνια τοΰ ναοΰ, τόν
όποιον είχαν άφιερώσει στόν Χριστό καί τόν άγιο Γεώργιο οί "Ελληνες μέ-
τοικοι στή Βενετία καί οί άλλοι Έλληνες πού συνεχώς κατέφταναν εκεί1.
Αρκετά χρόνια άργότερα, τό 1619, μιά άλλη έπιγραφή στό έσωτερικό τής
εκκλησίας άναφέρεται στούς ένοικους καί έποικους "Ελληνες πού είχαν άνε-
γείρει, έπάνω άπό τή νότια πύλη, μνημείο, γιά νά τιμήσουν τόν μητροπολίτη
Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο2. Συντάκτης τής έπιγραφής ήταν ό κύπριος
Αλέξανδρος Συγκλητικός, καθηγητής κι αύτός τοΰ Πανεπιστημίου τής Πάν-
τοβας3. Οί επιγραφές παραπέμπουν σέ δύο περιστατικά τής ιστορικής δια-
δρομής τών Ελλήνων τής Βενετίας, στήν οικοδόμηση τοΰ έκεΐ περικαλλοΰς
ορθόδοξου ναοΰ καί στόν θάνατο τοΰ εύρυμαθοΰς ιεράρχη τους Γαβριήλ Σε-
βήρου. Προσδιορίζουν έπίσης μέ σαφήνεια έκείνους πού άνέθηκαν τά μνη-
μεία: ήταν οί Έλληνες μέτοικοι στή Βενετία τό 1564, ένοικοι καί έποικοι
στή Γαληνοτάτη τόν έπόμενο αιώνα.

Ή μνεία, τοΰ όρου "Ελληνες σέ έπιγραφές οί όποιες συντάχθηκαν στή
Βενετία έναν περίπου αιώνα μετά τήν Άλωση είναι δείκτης τής συλλογικής
ιδεολογικής συμπεριφοράς πού επέδειξε ή έλληνική μειονότητα στήν τενα-
γήτιδα πολιτεία. Τό ιδεολογικό κλίμα πού έπικρατοΰσε κατά τή μεταβυ-

1. I. Βελουδης, Ελλήνων ορθοδόξων άποικία εν Βενετία, Βενετία 1893, σ. 33 [149].
Για τήν έπιγραφή που συνέθεσε ό Μιχαήλ Σοφιανός βλ. Ε. μπρουσκαρη, Ή εκκλησία τοΰ
Άγιου Γεωργίου τών 'Ελλήνων στή Βενετία, Αθήνα 1995, σ. 69, όπου συγκεντρωμένη
σχετική βιβλιογραφία. - Βλ. φωτ. 1.

2. Βελουδης, δ.π., σ. 38, 159.

3. Γιά τόν Συγκλητικό βλ. Π. κίτρομηλιδιισ, Κυπριακή λογιοσύνη, Λευκωσία
2002, σ. 255 (όπου συγκεντρωμένη βιβλιογραφία).
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ζαντινή αύτήν περίοδο μεταξύ τών ελλήνων προσφύγων στή Γαληνότατη
σχετίζεται άμεσα με τό πολυσυζητημένο σήμερα ζήτημα τής ταυτότητας
και τής συνείδησης τής ιστορικής συνέχειας τού έλληνισμοΰ4. Ή διερεύνηση
τής ιστορικής πορείας πού άκολούθησαν οί Έλληνες στή Βενετία είναι γιά
τήν προσέγγιση τών αιτημάτων αύτών άποφασιστικής σημασίας, έξαιτίας κυ-
ρίως τού άρχειακοΰ ύλικοΰ πού έχει σωθεί. Είναι άκριβώς ό λόγος γιά τόν
όποιο επέλεξα νά χρησιμοποιήσω ώς βάση γιά τήν πραγμάτευση τού θέ-
ματος τις άρχειακές και άλλες μαρτυρίες πού άφοροΰν τό έλληνικό στοιχείο
τής Βενετίας και κατ' έπέκταση τόν βενετοκρατούμενο ελληνισμό. Όχι
μόνο γιατί ή σχετική άρχειακή ύλη προσφέρεται ώς καλό δείγμα έρευνας,
άλλά γιατί μέσα άπό τις άρχειακές πηγές άναδύεται μέ ένάργεια τό σύνθετο
τούτο φαινόμενο.

Ό έρευνητής πού άναζητεΐ στή συγκεχυμένη πνευματική άτμό-
σφαιρα τής πρώτης μεταβυζαντινής περιόδου τήν ιδεολογική συμπεριφορά
τών Ελλήνων διακρίνει δύο ρεύματα νοοτροπίας, τά όποια συνυπάρχουν και
άποτελούν παράλληλες πηγές έμπνευσης. Τό πρώτο συνιστά τή λόγια έλλη-
νοκεντρική πνευματική παράδοση και συνάπτεται μέ τις θεωρήσεις τών λογίων
πού ήταν προσηλωμένοι στήν άρχαία γραμματεία, έτοιμοι νά άνταποκριθοΰν
στίς ζητήσεις τών Εύρωπαίων. Ή δεύτερη ιδεολογική ροπή συγκροτείται
άπό μιά λαϊκή πατριωτική παράδοση πού είχε συνεπάρει τό μεσαίο κοινω-
νικό στρώμα τών Ελλήνων φυγάδων στή Δύση. Ή ιδεολογική διαφοροποίηση
είναι εμφανής σέ όλο σχεδόν τό σώμα τών διαθέσιμων άρχειακών πηγών πού
τροφοδοτούν τήν πληροφόρησή μας.

Ή πρώτη ιδεολογική τάση, οικεία στούς μελετητές χάρη στήν πρόοδο τής
έρευνας πού έχει συντελεστεί πρός τήν κατεύθυνση αύτή, εκπροσωπείται άπό
διανοούμενους πού άλλοι είχαν επιτύχει νά εισχωρήσουν στό πανεπιστημιακό
σύστημα της Πάντοβας, όπως ήταν, γιά παράδειγμα, οί δύο πανεπιστημιακοί
καθηγητές, συντάκτες τών έπιγραφών στον ναό τού Αγίου Γεωργίου, τούς
όποιους ήδη άνέφερα, άλλοι είχαν φροντίσει νά εξοικειωθούν μέ τις επαναστα-
τικές μεθόδους τής νέας τεχνολογίας τής εποχής, δηλαδή τής τυπογραφίας,
και άλλοι είχαν άπλώς εγκαταλείψει τις έστίες τους άναζητώντας καλύτερη

4. Βλ. Ν. Γ. Σβορωνος, Τό ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση τον Νέου
'Ελληνισμού, προλεγόμενα Σ. I. Άσδραχάς, Αθήνα 2004.
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τύχη στή Δύση. Κληρονόμοι, οί περισσότεροι τών αντιθετικών πνευματικών
άνησυχιών πού χαρακτήριζαν τήν κοινωνία τής τελευταίας βυζαντινής περιό-
δου, έξακολούθησαν νά εμμένουν στήν πολιτιστική ύπεροχή τους, προβάλ-
λοντας στους Δυτικούς πού διψούσαν γιά τή γνώση τής ελληνικής γραμμα-
τείας τή θέση τους. Ό πολύς Ιανός Λάσκαρις δέν θά διστάσει, εκφράζοντας
τούτη τήν ιδέα, νά άποκαλέσει "Ελληνα τον ιταλό άνθρωπιστή Guarino, πού
είχε έκδώσει στή Ρώμη, τό 1523, τό Μέγα καί πάνυ ώφέλιμον Λεξικόν, μέ
επιμέλεια τού Ζαχαρία Καλλιέργη3. Γιά τις άνάγκες της έκδοσης, ό Λάσκαρις
ειχε συνθέσει επίγραμμα, στό όποιο άναγράφεται ότι ό Βαρίνος, στήν ερώ-
τηση ποιος ήταν τάχα κι άπό πού καταγόταν ό συγγραφέας τού πονήματος
(τις πόθεν), άπάντησε ότι ήταν εκείνος πού είχε συντάξει τό λεξικό, οτι ήταν
Έλλην, άφοΰ άπό τά παιδικά του χρόνια σπούδαζε έλληνικά, κι ότι ήταν
ένας Γραικός σέ σώμα ιταλικό6. Ή άφοσίωση ένός 'Ιταλού στά έλληνικά
γράμματα άρκούσε, μέ βάση τή θέση τού 'Ιανού Λάσκαρι, γιά νά λογίζεται
Έλληνας. Ό κωνσταντινουπολίτης σοφός προφανώς γνώριζε ότι ό άποδέ-
κτης τού επιγράμματος ήταν ύπερήφανος γιά τήν έλληνομάθειά του, όπως
άλλωστε ήταν καί οί άλλοι εύρωπαΐοι άνθρωπιστές πού συνέρρεαν στά πανε-
πιστήμια, γιά νά άκούσουν τούς έλληνες καθηγητές νά μιλούν γιά τον Αρι-
στοτέλη καί τον Πλάτωνα. Όσοι άναγνώριζαν τήν ήγεμονική θέση τού έλλη-
νικου πολιτισμού ήταν έπομένως άξιοι, σύμφωνα μέ τον Λάσκαρι, νά θεω-
ρούνται κι αύτοί "Ελληνες. Έχοντας επίγνωση ότι κατείχαν τις κλείδες ένός
πνευματικού θησαυρού τον όποιον όρέγονταν νά άποκτήσουν οί καλλιεργη-
μένοι ξένοι, οί έλληνες λόγιοι πού συναλλάσσονταν μαζί τους φρόντιζαν, μέ
τον έναν ή μέ τον άλλο τρόπο, νά τούς ύπενθυμίζουν τή σημασία του καί νά
διατηρούν συνεχώς επίκαιρο τό ένδιαφέρον τους προς αύτό. 'Ονομάζοντας
"Ελληνες τούς ξένους έραστές τών άρχαίων γραμμάτων οχι μόνο τούς κολά-
κευαν, άλλά κυρίως τούς εμφύτευαν τήν ιδέα ότι είχαν χρέος νά προστα-
τεύσουν τον έλληνικό θησαυρό. Στον ρόλο άκριβώς τού προστάτη τής έλλη-
νικής παιδείας άναφέρεται ό βενετός ούμανιστής Pietro Bembo, στον λόγο

5. Βλ. άντίτυπο στή βιβλιοθήκη τοΰ Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. 'Ωνάσης: 'Ελληνική
βιβλιοθήκη. Ή συλ.λογή βιβλίων τον Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου εφεξής ή βιβλιοθήκη
τον Κοινωφελούς 'Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. :Ωνάσης, Αθήνα 2011, σ. 27 άρ. 44.

6. Giano Lascaris epigrammi greci, a cura di Anna Meschini, Padova 1976, άρ. 44,
σ. 65-67, 155-158.
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του, γραμμένο ελληνικά, το 1494, μέ τίτλο: ...προς Ένέτας περί τον βοηθεΐν
τοις τών Ελλήνων λόγοις. Παρότρυνε εκεί ό Bembo τούς συμπατριώτες του
νά σώσουν τά ορφανεμένα ελληνικά γράμματα πού ζητούσαν προστασία άπό
τή Βενετία ώς μοναδικοί κηδεμόνες τους'.

Δύο άλλα γνωρίσματα παρατηρούνται διαχρονικά στήν ιδεολογική συμπε-
ριφορά τών λογίων: άπο τή μιά μεριά ό κλονισμός καί ή θλίψη γιά τήν άπώ-
λεια τής πατρίδας, στήν όποία άφιερώνουν θρηνητικές ώδές, καί άπό τήν
άλλη ή ενασχόληση μέ τή σύνταξη καί άποστολή εκκλήσεων προς κοσμι-
κούς καί θρησκευτικούς ήγέτες γιά τήν ανάληψη πρωτοβουλιών, μέ σκοπό
τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας άπό τήν τουρκική σκλαβιά. 'Έξοχα λογο-
τεχνικά μνημεία, τά ικετευτικά καί πατριωτικά αύτά κείμενα μελετήθηκαν
διεξοδικά άπό τούς άγαπημένους μου δασκάλους Διονύσιο Ζακυθηνό8 καί
Μανοΰσο Μανούσακα9, τή μνήμη τών όποιων άναπολώ μέ συγκίνηση τούτη
τήν ώρα. Μολονότι χάρη στή διδασκαλία καί τή συγγραφική τους δράση οί
έλληνες διανοούμενοι γίνονταν στούς νέους τόπους όπου πήγαιναν άποδέκτες
τής εκτίμησης καί τοΰ σεβασμού τών συναδέλφίον τους, δέν έπαυαν νά διακα-
τέχονται-άπό αισθήματα πικρίας γιά τήν ξενητειά καί άπελπισίας γιά τήν
κατάντια τής πατρίδας. Ό Μιχαήλ Αποστόλης, γιά παράδειγμα, πού παρα-
πονιέται συνεχώς σέ φίλους καί γνωστούς γιά τή φτώχεια του, υπογραμ-
μίζει στά γραφτά του δτι ήταν πάσης αίματος ρίζης εστερημένος καί δτι
ήταν αοικος, απατρις, άβασίλεντος10. Στήν εξορία τοΰ Ίανοΰ Λάσκαρι ανα-
φέρεται επίσης ό γνωστός επιτάφιος, στον όποιο μνημονεύεται οτι το νεκρό
σώμα τοΰ έλληνα λογίου είχε έναποτεθέϊ σέ ξένη γή, αλλοδαπή γαίη[ί. Τή

7. Ρ. Bembo, Oratio pro litteris graecis, εκδ. Ν. G. Wilson, Messina 2003.

8. Δ. Α. ΖακΊ'ΘΗΝΟΣ, Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης, "Ελλην ποιητής τών χρόνων
τής Αναγεννήσεως, Μεταβυζαντινά και Νέα Ελληνικά, Αθήνα 1978, σ. 244-310.

9. Βλ. M. I. Μανοτςακας, 'Εκκλήσεις (1453-1535) τών Ελλήνων λογίων τής Άνα-
γεννήσεως προς τους ηγεμόνες τής Ευρώπης για τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδος,
Λόγος εκφωνηθείς τήν 25ην Μαρτίου 1963 εις τήν Μεγάλην Αΐθουσαν τών Τελετών,
Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 9" Ο Ιδιος, 'Εκκλή-
σεις τών Ελλήνων λογίων προς τους ηγεμόνες τής Εύρώπης γιά τήν άπελευθέρωση τής
Ελλάδος, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 59, 1984, σ. 196-249.

10. é. Legrand, Bibliographie Hellénique..., 2, Paris 1885 (φωτοτ. έπανέκδ. Bruxelles
1963), σ. 249.

11. Giano Lascaris epigrammi greci, δ.π., άρ. 72, σ. 85, 189-192.
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δυστυχία τής χαλεπώτατης δουλείας καί τή νοσταλγία για τή χαμένη πατρί-
δα περιέγραψε λίγες δεκαετίες ενωρίτερα ό λατινόγλωσσος έλληνας ποιητής τής
αναγέννησης Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης σέ κομψές ποιητικές συνθέ-
σεις. Ή πατρίδα πού κειτόταν σέ έρείπια δέν ήταν άλλη γιά τόν Μάρουλλο
παρά ή κλασική Ελλάδα, «ό οφθαλμός τής γής», δπως ό ίδιος τήν ονόμα-
ζε12. Ή ιστορική συνέχεια στή συνείδηση τών έξόριστων λογίων αναγόταν
στήν άρχαιότητα, άπό τήν όποία άντλοΰσαν πολλοί άπό αύτούς πνευματική
τροφή. Ό κορυφαίος φιλόλογος Μάρκος Μουσοΰρος θά κινηθεί ένα άκόμη
βήμα πιο μπροστά καί θά συνδέσει τήν άρχαία Αθήνα καί τήν Κωνσταντι-
νούπολη μέ τή Βενετία. Τό πολυσήμαντο διαχρονικό τρίπτυχο Βενετία-Κων-
σταντινούπολη-Αθήνα εκφράζεται σέ μία μόνο λιτή φράση του Μουσούρου:
Ή πόλη τών Ένετιών είναι ή βασιλίς τών πόλεων καί πορεύεται στά χνάρια
τής αρχαίας Αθήνας (τής γάρ Αθηναίων πολιτείας, ης ή βασιλίς αντη τών πό-
λεοιν εστίν ου κατ'ίχνη χωρεί)13. Σχετική μέ τήν άναγωγή στήν άρχαιότητα
είναι ή διαπίστο^ση δτι σέ κείμενα τών εκκλήσεων γιά βοήθεια, τις όποιες
άπηύθυναν κατά καιρούς οί λόγιοι στούς διάφορους ήγεμόνες, επιχειρείται·,
μέσα άπό τόν συσχετισμό τών ονομάτων πού έφεραν οί ξένοι, σύγκριση τών
τελευταίων μέ τούς μονάρχες τής οικουμένης. 'Ιδού πώς άποκαλέί, στά χρό-
νια 1545 καί 1555, τόν μελλοντικό βασιλιά τής Ισπανίας Φίλιππο Β' ό 'Ιάκωβος
Διασωρινός στήν έκκληση πού τού άπευθύνει στήν άρχαία ελληνική γλώσ-
σα: Καί γάρ άπασα, Φίλιππε, Μακεδόνικη σε Φιλίππου / γή καλέει Οαμινώς
Φίλιππον ενσεβέαιί. Ανάλογο παραλληλισμό χρησιμοποίησε έναν αιώνα πε-
ρίπου άργότερα, τό 1657, ό διαπρεπής πεπαιδευμένος ιερωμένος Γεράσι-
μος Βλάχος στόν παραμυθητικό λόγο, μέ τόν όποϊο παρακινούσε τόν τσά-

12. ζακτθηνοσ, Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης, σ. 285-286, πρβλ. Χ. Μαλτεζοτ,
Βενετία τό σχεδόν άλλο Βυζάντιο: άπό τόν Ερρίκο Ντάντολο στόν Βησσαρίωνα, ύπό
έκδοση στά πρακτικά του συμποσίου «Τό Βυζάντιο στήν ιστορική συνέχεια», πού
οργανώθηκε στους Δελφούς (8-10 'Ιουλίου 2011).

13. é. Legrand, Bibliographie Hellénique..., 1, Paris 1885 (φωτοτ. έπανέκδ. Bruxelles
1963), σ. 49· πρβλ. Α. Παρδος, Οί άξονες τής ιδεολογίας τοΰ Νέου Ελληνισμού στήν
'Άλλη Κωνσταντινούπολη. Ή παρακαταθήκη τοΰ Βησσαρίωνα: Λάσκαρης καί Μου-
σοϋρος άνάμεσα στούς "Ελληνες τής Βενετίας, 'Άνθη Χαρίτων, Βενετία 1998, σ. 533
σημ. 29, πρβλ. μαλτεζου, Βενετία τό σχεδόν αλλο Βυζάντιο, δ.π.

14. Βλ. Μανουςακας, 'Εκκλήσεις (1985), σ. 208-209 σημ. 28 (δπου σχετική
βιβλιογραφία, παράθεση τοΰ πρωτοτύπου κειμένου καί νεοελληνική μετάφραση).
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ρο Αλέξιο Μιχαήλοβιτς νά έλευθερώσει τους Έλληνορωμαίους, προκειμένου
νά δοξαστεί και νά ονομαστεί Μέγας ώς άλλος Αλέξανδρος15. Άλλοτε διδά-
σκοντας στά ξένα πανεπιστημιακά κέντρα τά ελληνικά γράμματα κι άλλο-
τε συντάσσοντας λόγους, μέ τούς οποίους εκλιπαρούσαν τούς δυνατούς τής
Εύρώπης νά ξεσκλαβώσουν τήν πατρίδα τους, οί έλληνες λόγιοι συγκρο-
τούσαν στήν ξενητειά μία μικρή άλλά άξιόλογη πνευματική ομάδα άτόμων
πού πολεμούσαν γιά τήν έλευθερία μέ μοναδικά όπλα τήν παιδεία και τή
γραφίδα τους. Ανεξάρτητα άν μέ τή δράση πού είχαν άναπτύξει συνδεόταν
συχνά ή προσπάθεια προσπορισμού χρημάτων γιά τήν κάλυψη τών άναγκών
πού άντιμετώπιζαν ζώντας μακρυά άπό τά πάτρια εδάφη, οί ύπηρεσίες πού
προσέφεραν σέ έξαιρετικά δύσκολες γιά τήν επιβίωση τού ελληνισμού περιό-
δους κρίνονται σπουδαίες. Και τούτο γιατί κατόρθωναν μέ τις ένέργειές τους
νά διατηρούν εξακολουθητικά ζωντανό στό εξωτερικό τό έλληνικό ζήτημα,
έστω και χωρίς τά ποθητά άποτελέσματα. Στήν άρχή τού 17ου αιώνα, τό
1600, όταν οί έλπίδες γιά τή σωτηρία τής Ελλάδας διαψεύδονταν ή μία μετά
τήν άλλη, ένας ιερωμένος στή Βενετία, ό πολύς Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπο-
λίτης Φιλαδελφείας, σημείωνε στήν εισαγωγή τού συνταγματίου του περί
τών άγίων και ίερών μυστηρίων τρεις τρόπους μέ τούς οποίους μπορούσε κα-
νείς νά ύπηρετήσει τήν πατρίδα του: μέ τά όπλα και τό αίμα του, μέ τήν περι-
ουσία του και μέ τούς πνευματικούς του κόπους. Καθώς ό ΐδιος δέν ήταν,
έγραφε, σέ θέση νά πολεμήσει γιά νά άπαλλάξει τήν πατρίδα άπό τήν τυραν-
νίδα ούτε διέθετε περιουσία γιά νά τήν εύεργετήσει, άφιέρωνε τό εγχειρίδιο
πού είχε εκδώσει στούς σοφούς άνδρες τής λακωνικής Επιδαύρου, θεωρώντας
ότι προσφέροντας πόνημα πνευματικό έξυπηρετούσε τήν ιδιαίτερη πατρί-
δα του, Μονεμβασία, πού τήν είχαν λαμπρύνει στό παρελθόν μέ δωρεές
καί προνόμια οί βυζαντινοί αύτοκράτορες Μαυρίκιος, Αλέξιος Κομνηνός
και Ανδρόνικος Παλαιολόγος16. Μέ λιτότητα καί σαφήνεια ό Σεβήρος στήν

15. Βλ. Μανοϊςακας, δ.π., σ. 227-229, Ch. Maltézou, Les Grecs devant Moscou-
ville Imperiale, Studia slavico-byzantina et mediaevalia europensia, Studies on the
slavo-byzantine and west european middle ages, In memoriam Ivan Dujcev, 1, Ivan
Dujcev Centre for Slavo-Byzantine Studies, Dr Petre Beron State Publishing House
1989, σ. 73" Χ. Μαλτεζοτ, Οί άμπασαδόροι τής Μεγάλης Μοσχοβίας στή Βενετία,
Θησαυρίσματα, 30, 2000, σ. 12-13.

16. Legrand, Bibliographie Hellénique..., 2, ό.π., άρ. 235, σ. 143.
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εισαγωγή τοΰ βιβλίου δίνει το στίγμα τοΰ ρόλου πού διαδραματίζει ή οφεί-
λει νά διαδραματίζει στήν κοινωνία ό πνευματικός άνθρωπος.

Ώς κομβικό σημείο τής συζήτησης πού άφορά τή συνείδηση τής ιστο-
ρικής συνέχειας προβάλλεται συνήθως ή θεωρία ότι μέ τό ιστορικό παρελθόν,
καί μάλιστα τοΰ αρχαίου κόσμου, συνδιαλέγονταν μόνο οί έγγράμματοι, εξέ-
χοντες στις περισσότερες περιπτώσεις διανοητές τής διασποράς, οί όποιοι
έπιδείκνυαν στούς Εύρωπαίους πού διψούσαν γιά τή σπουδή της έλληνικής
γραμματείας τήν έλληνική ταυτότητα καί στούς όποιους διοχέτευαν τήν άντί-
ληψη τής ήγετικής θέσης τής έλληνικής παιδείας. Όμως, άνεξάρτητα άπό τήν
ιδεολογική στάση τών μορφωμένων πού ήξεραν σέ καιρούς άβεβαιότητας νά
διαχειρίζονται ευχερώς τή μνήμη τής ιστορίας, άναγνώριζαν τούς έαυτούς
τους ώς "Ελληνες καί οί άπλοί άνθρωποι, όπως μαρτυρούν χάριν δείγματος
οί δύο έπιγραφές πού προανέφερα, στον ναό τοΰ Αγίου Γεωργίου στή Βε-
νετία, οί όποιες χαράχθηκαν γιά νά γίνει σέ όλους γνωστό οτι "Έλληνες μέτοι-
κοι ήταν έκεΐνοι πού είχαν οικοδομήσει τήν έκκλησία καί ότι πάλι "Ελληνες
ένοικοι καί έποικοι ήταν εκείνοι πού είχαν άνεγείρει μνημείο στό έσωτερικό
της. Γιατί, άν οί πρόσφυγες δέν είχαν συνείδηση τής ταυτότητάς τους, οί λό-
γιοι στούς όποιους αύτοί οί ίδιοι είχαν παραγγείλει τή σύνταξη τών έπιγρα-
φικών κειμένων δέν θά χρησιμοποιούσαν άσφαλώς τον όρο Έλληνες γιά νά
τούς δηλώσουν, κι ούτε άπό τήν άλλη μεριά, άν οί μετανάστες πού εισέρ-
χονταν καθημερινά στον ναό δέν ήξεραν ποιοι ήταν, θά δέχονταν άδιαμαρτύ-
ρητα νά προσδιορίζονται ώς "Ελληνες. Σέ άντίθεση μέ τό ιδεολογικό ρεΰμα,
προσανατολισμένο στή σφαίρα παιδείας τοΰ άρχαίου κόσμου πού εξέφραζαν
οί μορφωμένοι, μιά παράλληλη ιδεολογική ροπή, βασισμένη στή λαϊκή πα-
τριωτική παράδοση, έκδηλώθηκε στό άνοιγμα τού χρόνου άπό τά λαϊκά καί
μεσαία στρώματα τών ελλήνων προσφύγων στή Δύση. 'Ενδιαφέρον τεκμή-
ριο αύτοΰ τοΰ τρόπου σκέψης άποτελεΐ τό ποίημα 'Ιστορία τον Βελασαρίου,
γραμμένο στά τέλη τοΰ 15ου αιώνα, μέ τις τέσσερις διασκευές του1'. Άπό
κείμενο πού άπευθυνόταν αρχικά σέ ορισμένο κοινό καί είχε πολιτική σκοπι-
μότητα, γίνεται στήν πορεία τοΰ χρόνου λαϊκό άνάγνωσμα ή λαϊκή άφήγηση

17. W. F. Barker - Α. F. van Gemert, Ιστορία τοΰ Βελισαρίου, κριτική έκδοση τών
τεσσάρων διασκευών με εισαγωγή, σχόλια καί γλωσσάριο, β' εκδ. μέ επίμετρο, Αθήνα

2007.
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μέ ήθικοδιδακτικό περιεχόμενο και μέ άπο δέκτη πλέον τόν λαό18. Στήν προ-
σπάθεια εκσυγχρονισμοί) του κειμένου τών διασκευών παρατηρείται συστη-
ματική άντικατάσταση τοΰ όρου Ρωμαίος άπό τόν όρο Γραικός, χρήση τοΰ
όρου τό γένος μας άντί τοΰ συνήθους τό γένος τών Ρωμαίων, ενώ ύπογραμ-
μίζεται ή ιστορική συνέχεια μέ άλλεπάλληλες άναφορές σέ αρχαίους συγ-
γραφείς καί σέ άρχαΐα μυθολογικά καί ιστορικά πρόσωπα. Κατά τήν έπεξερ-
γασία τοΰ ποιήματος μέ τον εμπλουτισμό «πατριωτικών» στοιχείων, ό στι-
χουργός παρουσιάζει τόν Βελισάριο ώς νέο Αχιλλέα, δεύτερο Μεγαλέξανδρο
καί νέο Ηρακλή. Προχωρά όμως άκόμη πιό πέρα, ονομάζοντας τούς Μετα-
βυζαντινούς/"Ελληνες παιδιά τών θαυμαστών άρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα
μέ τήν άφήγηση, όταν έφτασε ό Βελισάριος μέ τόν στόλο του στήν εχθρική
γη τής Έγγλιτέρας, παρακινεί τούς άντρες του νά πολεμήσουν γενναία, μη
έντραπώμεν, άδελφοί, μηδέ δειλοί φανώμεν [...], μή αίσχννθή τό γένος μας
τό φοβερόν και μέγα [...], Ελλήνων παίδες εΐμεθεν, ώς "Ελληνες φανώμεν
(είμαστε παιδιά τών Ελλήνων, ας άποδείξομε ότι είμαστε "Ελληνες)19. Μέ
βάση αύτό τό σχήμα οί άκροατές ή οί άναγνώστες τοΰ ποιήματος χαρα-
κτηρίζονται οχι ώς "Ελληνες, άλλά ώς παιδιά τών άρχαίων Ελλήνων πού
έπρεπε νά δείξουν οτι ήταν άξιοι άπόγονοί τους. Ή ριμάδα τοΰ Βελισαρίου
τυπώθηκε στή Βενετία τουλάχιστον έξι φορές, μέ πρώτη γνωστή έκδοση τό
1525/1526 καί τελευταία τό 157720. Ό άριθμός τών εκδόσεων, πού εκτείνονται
χρονολογικά σέ μία περίπου πεντηκονταετία, δείχνει πόσο διαδεδομένο καί
άγαπητό άνάγνουσμα ήταν τό ποίημα. Ό μορφωμένος ποιητής απευθυνόταν
σέ άκροατές καί άναγνώστες πού δέν άνηκαν στον κύκλο τών λογίων, άλλά
ήταν άνθρωποι τής λαϊκής καί μεσαίας τάξης. Μέ ήρωα έναν άνθρωπο τοΰ
λαού, ή ριμάδα σηματοδοτεί άσφαλώς τήν κοινωνική πραγματικότητα τής
έποχής στήν όποία ζοΰσε τό κοινό πού διάβαζε ή άκουγε τούς στίχους της

18. Ό.π., σ. 94.

19. Ό .π., σ. 167 στ. 234, 237, 239. Στήν παρούσα μελέτη, ή άναφορά στή Βελι-
σαριάδα καί τό ζήτημα τής συνείδησης τής ιστορικής συνέχειας αποτελεί σύνοψη του
άρθρου του Α. van Gemert, Ελλήνων Παίδες Είμεθεν, ως Έλληνες Θανώμεν, Con-
structions of Greek Past. Identity and Historical Consciousness from Antiquity to the
Present, ed. Hero Hokwerda, Groningen 2003, σ. 185-191. Ευχαριστώ τόν φίλο Arnold
van Gemert πού μοϋ υπενθύμισε τή μελέτη, άλλά καί γιά τή γόνιμη συζήτηση πού
είχαμε σχετικά με το θέμα.

20. Ιστορία τοΰ Βελισαρίου, δ.π., σ. 54.
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καί πού ήταν σέ θέση νά κατανοήσει, το ίστορικοδιδακτικό πλαίσιο της. Οί
άναγνώστες τού έργου τόν 16ο αιώνα ήταν "Ελληνες οί όποιοι είχαν συνεί-
δηση τής ταυτότητάς τους καί οί όποιοι θά διάβαζαν μέ συγκίνηση τούς στί-
χους πού έκαναν λόγο γιά τήν πατρίδα, όπως ή γλυκεία μας πατρίς [...], Ώ
πόλις ή γεννήσασα, πατρίς ή θρεψαμένη [...], ώς πάλιαι εις τήν πατρίδα μας
οπίσω νά στραφοϋμεν21.

Άνθρωποι έπίσης λαϊκοί, Ινας λευκαδίτης μαραγκός, ό 'Ιωάννης, κι ένας
κερκυραίος ((σπετσιέρης», ό μαστρο-Άλέξιος Βάρβαρης, ήταν εκείνοι πού
είχαν ύποβάλει, τό 1498, στις βενετικές άρχές έκ μέρους τών Ελλήνων τής
Βενετίας αίτηση, μέ τήν όποία ζητούσαν νά συγκροτηθούν σέ σώμα εθνικής
μειονότητας. Στό κείμενο τής αίτησης πού έχει σίϋθεΐ στά ιταλικά οί μετα-
βυζαντινοί "Ελληνες τής Βενετίας, ή université dei Greci in questa città,
αύτοχαρακτηρίζονται ώς nazione great, ώς έθνότητα δηλαδή, ώς γένος
τών Έλλήνο^ν. Μέ αύτήν τήν ταυτότητα οί "Ελληνες προσπάθησαν νά ριζο-
βολήσουν στον μυχό τής Αδριατικής22. Ώς προς τό περιεχόμενο τού ορού
nazione, χρήσιμο είναι γιά τήν καλύτερη κατανόησή του νά ύπομνηστεΐ
ότι στις μεσαιωνικές πανεπιστημιακές κοινωνίες ονομάστηκαν nazioni οί
φοιτητικές συσσωματώσεις, μέ τή σημασία πιθανότατα τού ξένου, αύτοΰ
πού οί Βυζαντινοί θά άποκαλοΰσαν εξωτικό, εξω Ρώμης ή άπλώς εθνικό23.
Στήν άντίληψη τών άπλών προσφύγουν πού είχαν ύποβάλει τήν αίτηση, μα-
ραγκών, ναυτικών καί τεχνιτών, ή nazione ώς σωματειακή ιδέα περιελάμ-
βανε συνεκτικά τής κοινωνικής ομάδας στοιχεία, τά όποια βρίσκονταν στήν
επιφάνεια ή στό υπόστρωμα τής συλλογικής μνήμης.

21. Ό.π., σ. 167 στ. 336, 337, σ. 169 στ. 356.

22. Αρχείο Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας, Α'. 'Οργάνωση-Λειτουργία, 1. Νομικό
καθεστώς, κατάστιχο άρ. 1 = Mariegola, φ. 5r (ν. άρ.). - Βλ. φωτ. 2. Γιά τό ιστορικό πλαί-
σιο βλ. Χ. Μαλτεζοτ, Ή Βενετία τών Ελλήνων, [Αθήνα] 1990, σ. 37 κ.ε. Βλ., έπίσης,
η ιδια, "Ελληνες μέτοικοι στή Βενετία μετά τήν Αλωση. Ταυτότητα καί εθνική
συνείδηση, Θησαυρίσματα, 35, 2005, σ. 175-184" Η Ιδια, Profughi Greci a Venezia dopo
la caduta di Costantinopoli: tra mito e realtà, L'Europa dopo la caduta di Costantinopoli\
29 maggio 1453, Spoleto 2008, σ. 355-374.

23. Μαλτεζοτ, "Ελληνες μέτοικοι στή Βενετία, σ. 175. Γιά τις nazioni (λατ. nationes) βλ.
συγκεντρωμένη βιβλιογραφία στή μελέτη τής Β. Μπομποτ-Σταματη, Τά καταστατικά
τον σωματείου (nazione) τών Έ/,λήνων φοιτητών τον Πανεπιστημίου τής Πάδοβας
( 17ος-18ος αι.), Αθήνα 1995, σ. 16 σημ. 4.
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Έκτος άπο τή θρησκεία, κυρίαρχη μορφή συνοχής καί προστατευ-
τική άσπίδα δσων είχαν επιλέξει νά παραμείνουν ορθόδοξοι σέ καιρούς δοκι-
μασίας καί σέ άντίξοο ξένο περιβάλλον, ό τόπος καταγωγής μαζί μέ τή
γλώσσα λειτουργούσαν ώς ισχυροί ενωτικοί παράγοντες. Στά μητρώα τών
μελών τής Αδελφότητας τό όνομα κάθε μέλους συνοδεύεται άπό μνεία του
τόπου καταγωγής ή προέλευσης: Αλέξιος άπό τή Μεθώνη, Άντρώνης άπό
τό Ναύπλιο, Δημήτρης άπό τή Θεσσαλονίκη, Ανδρόνικος άπό τά Χανιά,
Πιέρος Γαβρίλης άπό τήν Πάτρα, Κωνσταντής Καραβίας άπό τήν Κέρκυρα,
Παύλος Καλούτζης άπό τά Κύθηρα, Μαρία άπό τά Γιάννενα κ.ο.κ.24 Οί τό-
ποι προέλευσης μεταφέρονταν έτσι νοερά στόν χώρο ύποδοχής τών προ-
σφύγων. Αργότερα, τήν ίδια συνήθεια δήλωσης τού τόπου καταγωγής πλάι
στό ονομα θά τήν άκολουθήσουν οί έλληνες φοιτητές τού Πανεπιστημίου
τής Πάντοβας, συσσωματωμένοι στήν καλούμενη υπερπόντια εθνότητα
(nazione oltramarina)25, οί όποιοι κατά μίμηση δυτικών προτύπων θά χρησι-
μοποιήσουν καί οίκόσημα στήν προσπάθεια κοινωνικής καταξίωσής τους.
Τά ονόματα τών πατρίδων τών φοιτητών, πού σέ πολλές περιπτώσεις άνα-
γράφονται μαζί μέ τά οίκόσημά τους, έχουν άποτυπωθεί στό γνωστό ζω-
γραφικό σύνολο τής οροφής τού Πανεπιστημίου τής Πάντοβας26, καθώς
καί σέ κώδικα του παλαιού άρχείου του πανεπιστημίου, τοΰ 17ου αιώνα
(Calafati Georgius Cretensis, Acheli Andreas Rethymnensis, Policalà
Nicolaus Cephalenus, Mormori Ioannis Candiensis, Licinius Andreas
Epidaurensis κ.λπ.)27. Ώς πρός τή nazione greca, αύτή περιέκλειε οχι μία
άλλά πολλές πατρίδες (patrie). Στά μέσα τοΰ 16ου αιώνα, όταν τό ελληνικό
στοιχείο είχε πλέον έδραιώσει τήν παρουσία του στή Γαληνοτάτη, ή άδελφό-

24. Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Α'. Όργάνωση-Λειτουργία, 2. Μητρώα,
κατάστιχο άρ. 1, φ. 23r. Βλ. γενικά Α. Δ. Παρδος, Αλφαβητικός κατάλογος τών πρώτων
μελών τής Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας άπό τό κατάστιχο 129 (1498-1530). Β'.
Γυναίκες, Θησαυρίσματα, 17, 1980, σ. 168" Μαλτεζοτ, Ή Βενετία τών 'Ελλήνων,
σ. 55-57. - Βλ. φωτ. 3.

25. Βλ. γιά τή nazione oltramarina: G. Fedalto, La nazione ultramarina, Studenti,
Université, città nella storia padovana. Atti del convegno, Padova 6-8 febbraio 1998,
a cura di F. Piovan - L. Sitran Rea, Τεργέστη 2001, σσ. 425-439.

26. Βλ. φωτ. 4.

27. Βλ. L. Rossetti - Ε. dalla Franœsca, Stemmi di Scolari dello Studio di Padova
in manoscrotti delfarchivio antico universitario, Πάντοβα 1987.
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τητα αποφάσισε τήν ποσοστιαία κατανομή τών μελών της στή διοίκηση τοΰ
σωματείου, άνάλογα μέ τον τόπο καταγωγής τους. Γεωγραφικοί λόγοι καί ή
κοινή ιστορική τύχη καθόρισαν τήν ένταξη τών περιοχών σέ εύρύτερες ενό-
τητες. Οί ((πατρίδες», όπως ονομάστηκαν οί γεωγραφικές περιοχές κοινής
προέλευσης, ήταν έξι, ή Κύπρος, ή Κρήτη μέ τά νησιά τού Αιγαίου, τό Ναύ-
πλιο μέ τή Μονεμβασία, ή Ζάκυνθος μέ τήν Κεφαλονιά, ή Κέρκυρα, καί
ή Κεντρική καί Βόρεια Ελλάδα. Οί άντιπρόσωποι στή διοίκηση καθεμιάς
άπό τις πέντε πρώτες ((πατρίδες» ήταν έπτά, ενώ τήν τελευταία ((πατρίδα»

5 λ. / /-. 28 <ττ ' \\\ / /

εκπροσωπούσαν πεντε μελη . Η κοινοτητα που με τον τροπο αυτόν οργανώ-
θηκε διοικητικά είχε συνείδηση ότι άποτελοΰσε σύνολο άλληλέγγυο μέ χω-
ριστή πολιτισμική φυσιογνωμία. Δηλωτική τών ιδεολογικών στρωμάτων
σκέψης πού συνέβαλαν προοδευτικά στή συγκρότηση τής έθνικής συνείδησης
είναι ή άκόλουθη παρατήρηση. Μολονότι στις διαθέσιμες πηγές πού χρονο-
λογούνται στις πρώτες δεκαετίες ζωής τής άδελφότητας οί μνείες μελών μέ
προέλευση τήν Κωνσταντινούπολη ε'ίτε άπουσιάζουν είτε είναι έλάχιστες,
ή συλλογική μνήμη πλάθει στούς κατοπινούς αιώνες τον μύθο ότι εκείνοι
πού είχαν άνεγείρει τον ναό τού Αγίου Γεωργίου ήταν Κωνσταντινουπολίτες,
πρόσφυγες μετά τήν Άλωση στή Βενετία. Σύμφωνα μέ τον μύθο, πρόσφυγες
άπό τήν Κωνσταντινούπολη, μέ κίνητρο ((τήν πίστη στή θρησκεία καί τήν
εθνική τιμή» (animati dalla religione e dalVonore nazionale), διέθεσαν χρή-
ματα και κοπο για να κτιστεί η εκκλησία . .Στήν πραγματικότητα ο ναος
οικοδομήθηκε μέ τή συνδρομή όλων τών Ελλήνων, ναυτικών, στρατιωτών,
έμπορων καί βιοτεχνών, οχι μόνο τών έγκατοίκων τής Βενετίας, άλλά, όπως
δηλώνει ή λαξεμένη στήν πύλη της έκκλησίας επιγραφή, καί τών άεΐ καταιρόντων
Ένετίαζε τών Ελλήνων30. Βεβαίως, ή πηγή μέ τή μνεία τής «έθνικής τιμής»
χρονολογείται σέ νεώτερη εποχή καί έντάσσεται σέ άλλη ιστορική πραγμα-
τικότητα, όμως δέν είναι σίγουρα τυχαίο ότι ή παράδοση πού παραπέμπει
στήν Κωνσταντινούπολη καί τή συνδέει μέ τήν έλληνική μειονότητα τής Βε-
νετίας γεννιέται στούς κόλπους μιάς κοινο_>νίας ή οποία είχε διαφυλάξει επί
αιώνες τήν άνάμνηση τής χαμένης αύτοκρατορίας καί ή όποία ώς κιβωτός
διέθετε τούς σπόρους γιά τήν καλλιέργεια τής ιδέας. Ή σύνδεση καί τελικά

28. Μαλτεζοϊ, Ή Βενετία τών Ελλήνων, σ. 54.

29. Μνεία σέ έγγραφο τοΰ 19ου αιώνα: Maltezdu, Profughi Greci a Venezia, δ.π., σ. 355.

30. Γιά τήν επιγραφή βλ. πιο πάνω, σελ. 131 σημ. 1.
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ή ταύτιση άπο τή μιά μεριά τών δύο πόλεων, Κωνσταντινούπολης καί Βενε-
τίας, καί άπό τήν άλλη τών δύο ναών, Αγίας Σοφίας καί Αγίου Μάρκου, βρί-
σκει τήν καλύτερη έκφρασή της στό γνωστό δημοτικό τραγούδι, με τό όποιο
νανούριζαν παλιά οί μανάδες τά παιδιά τους, πού μιλά γιά προικιά καί δια-
μαντικά, άγορασμένα άντίστοιχα στήν Πόλη καί στή Βενετιά, καθώς καί σέ
ποίημα τών άρχών του 16ου αιώνα πού παρουσιάζει τόν Άγιο Μάρκο στολι-
σμένο μέ τά πολύτιμα ιερά σκεύη τής Άγιά-Σοφιάς31.

Άλλά άς έξετάσομε προσεκτικά τόν τρόπο μέ τόν όποιο έκδήλωνε τήν
ιδεολογία της ή ελληνική μειονότητα τής Βενετίας. Ή έννοια τών ορών Ρω-
μαίος, "Έλληνας, Γραικός φαίνεται πώς δέν ήταν άποσαφηνισμένη καί πώς
οί διαχωριστικές άνάμεσά τους γραμμές δέν ήταν εύδιάκριτες, άν κρίνομε άπό
τό γεγονός ότι στις πηγές του 17ου αιώνα ό ναός καλείται χωρίς διαφορο-
ποίηση Άγιος Γεώργιος τών Γραικών, Άγιος Γεώργιος τών Ρωμαίων καί
Άγιος Γεώργιος τών Ελλήνων32. Ωστόσο, ή χωρίς διάκριση χρήση οφειλόταν
μάλλον σέ άδιαφορία καί δέν πρέπει νά είχε σχέση μέ άμηχανία ή άγνοια
άπό τήν πλευρά τοΰ κοινωνικού σώματος τής άκριβοΰς σημασίας τών όρων.
Ό κόσμος τών εμπόρων, τών καραβοκύρηδων καί τών στρατιωτών είχε νά
άντιμετωπίσει έπιτακτικά προβλήματα έπιβίωσης, τά όποια δέν άφηναν στήν
καθημερινότητά του περιθώρια ενασχόλησης μέ τόν προβληματισμό γύρω
άπό τις ιδεολογικές έννοιες τών όρων καί τις λεπτές συχνά άποχρίόσεις τους
πού ταλάνιζαν τούς κύκλους τών διανοουμένων. Άς σημειωθεί μόνο ότι ό
όρος Ρωμαίος, άποσυνδεμένος άπό τήν πολιτική του έννοια, χάνει τή σημα-
σιολογική του εύρύτητα καί ταυτίζεται, άπό τούς ιερωμένους συνήθο^, μέ
τόν χριστιανό ορθόδοξο. Δέν ξενίζει άπό τήν άποψη αύτήν τό περιεχό-
μενο ληξιαρχικής πράξης τοΰ 1674, καταχωρημένης στά βιβλία γάμων τής

31. Βλ. Ζ. Ν. Τςιρπανλης, Ή βασιλική τοϋ Αγίου Μάρκου τής Βενετίας σέ βυζαντινά
καί μεταβυζαντινά κείμενα, Θησαυρίσματα, 26,1996, σ. 192" Χ. Α. Μαλτεζοτ, Βενετία,
ή άλλη πατρίδα τών Ελλήνων, Δημοσία ίλ.αρία, Βενετία 1999, σ. 11.

32. Αρχείο Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας, Β'. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις,
Βιβλία Γάμων, κατάστιχο άρ. 14, φφ. 4ν, 7ν, 28ν, 55ν: έκδ. M. I. Μανούσακας - |Ίω. Γ.
Σκουλας, Τά ληξιαρχικά βιβλία τής Ελληνικής Άδελφότητος Βενετίας. Α' Πράξεις
γάμων (1599-1815), Βενετία 1993, σ. 7 άρ. 20, 21, σ. 8 άρ. 23, σ. 13 άρ. 46, σ. 44
άρ. 174, 175, σ. 72 άρ. 285· πρβλ. Σ. Κοττμανης, Όψεις τής εγκατάστασης τών
Ελλήνων στή Βενετία τόν 17ο αιώνα, Θησαυρίσματα, 35, 2005, σ. 311' μαλτεζου,
"Ελληνες μέτοικοι στή Βενετία, σ. 178. - Βλ. φωτ. 5.
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αδελφότητας, στήν όποια ένας Ελβετός, ένας Σβίτζερος, χαρακτηρίζεται
ώς Ρωμαίος. Ό 'Ιάκωβος Κοούτης, διαβάζομε, άπό τήν φηλήν τών Σβήτζε-
ρων, μα εις τό ρήτο Ρωμαίος (δηλαδή ορθόδοξος), μεταλαμβάνι ρωμαΐκα
καί στεφανώνεται τήν Αίκατερίνα Χαρκιόπονλο απον τό Κάστρον τής Κρή-
της . Τή θρησκευτική σημασία του όρου, άπογυμνωμένου άπό τήν πολιτική του
έννοια, είχε προφανώς κατά νου ή άριστοκράτισσα Άννα Παλαιολογίνα Νο-
ταρά, θυγατέρα του μεγάλου δουκός Κωνσταντινουπόλεως Αουκά Νοταρά,
όταν συνέταξε, τό 1493, στή Βενετία τή διαθήκη της. Ή Μεγαλοδούκισσα
όριζε μεταξύ τών τελευταίων επιθυμιών της νά τή μνημονεύουν μετά τον
θάνατο της κατα τήν τάξην των Ρωμαίων Χριστιανών, καθώς καί νά κτι-
στεί απο τον βίον της εκλησίαν ρωμαίικη [...] με τρόπον ότι πάντωτε και
αιωνίως να ένα ι ρωμαίικα και εις ίεροΐς Ρωμαίοις34. Στις πηγές δέν μαρ-
τυρέίται ό όρος ((ορθόδοξος». Τά έγγραφα άναφέρονται συνήθως στό rito
greco, έννοώντας τό ορθόδοξο δόγμα, ένώ σέ ιταλικά έγγραφα τής πρώτης
περιόδου συναντάται ή χρήση τοΰ όρου greco vero catholico, γιά τον όρισμό
τού έλληνα ενωτικού33. Άσχετα άπό τις θρησκευτικές συνδηλώσεις τοΰ όρου
ρωμαίος ή καί greco στά ιταλικά κείμενα, ή nazione δέν έπαψε ποτέ νά ονο-
μάζεται greca36. Ή ονομασία ήταν διακριτή άκόμη καί όταν ή άδελφότητα
είχε δεχθεί, πριν άπό τήν εγκαθίδρυση τοΰ μητροπολίτη Φιλαδελφείας, μέ-
χρι τά μέσα περίπου τοΰ 16ου αιώνα, νά έγγράψει ώς μέλη της, έκτος άπό

33. ΆρχεΤο Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας, Β'. 'Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις,
δ.π., φ. 151ν: εκδ. Μανούσακας - Σκουλας, Ια ληξιαρχικά βιβ/.ία, δ.π., σ. 176 άρ.
692, πρβλ. κουτμανησ, Όψεις τής εγκατάστασης τών Ελλήνων στή Βενετία, σ. 312
σημ. 9" Μαλτεζοτ, Έλληνες μέτοικοι στή Βενετία, 178. - Βλ. φωτ. 6.

34. Π. Γοτναριδης, «Γένος Ρωμαίων»: Βυζαντινές και νεοελληνικές ερμηνείες,
Αθήνα 1996, σ. 21-22, πρβλ. Χ. μαλτεζοτ, 'Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά μιά τραγική
μορφή ανάμεσα στον βυζαντινό καί τον νέο ελληνικό κόσμο, Βενετία 2004, σ. 81-87-
η ιδια, Έλληνες μέτοικοι στή Βενετία, α. 179.

35. Βλ., παραδείγματος χάριν, Φ. Μαυροετδη-Παοτμιδη, Νέες ειδήσεις γιά τήν έλλη-
νική παροικία τής Βενετίας (1493-1499), Θησαυρίσματα, 15, 1978, σ. 72 άρ. έγγρ.
4 (...esser vero e catholico christiano)· H. D. Saffret, Pie II et les prêtres uniates en
Crète au XVe siècle, Θησαυρίσματα, 16, 1979, σ. 48-49 (...presbyteri Greci catholici)·
Ζ. Ν. Τςιρπανλης, Ή εφαρμογή τοϋ φλωρεντινού «δρου» στο ελληνικό άρχιπέλαγος.
Ή περίπτωση τής βενετοκρατούμενης Κρήτης καί τής ίπποτοκρατούμενης Ρόδου,
Βυζαντινά, 16, 1991, σ. 82 (...presbyterorum Graecorum vere catholicorum).

36. μαλτεζοτ, "Ελληνες μέτοικοι στή Βενετία, σ. 180.
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"Ελληνες, καί Σέρβους. Όμως οί ομόδοξοι Σέρβοι πού δέν είχαν κατορθώσει
νά ιδρύσουν δικό τους σωματείο καί είχαν βρει στέγη στήν έλληνική άδελ-
φότητα άποτελοΰσαν χωριστή έθνική όμάδα καί ή έλληνική άδελφότητα, ή
nazione, έξακολούθησε νά τιτλοφορείται greca, παρόλο πού οί Σέρβοι είχαν
επιχειρήσει νά ισχυροποιήσουν τήν παρουσία τους μέ τήν προσθήκη τού εθνι-
κού serva στήν ονομασία: scuola e chiesa délia nazion greca e serva31. Άλλα
καί στις σπάνιες αύτές περιπτώσεις, ή άναφορά γίνεται σέ δύο χο^ριστές
έθνικές ομάδες. Τό όνομα τής Σερβίας άπουσιάζει άλλωστε άπό τόν κατά-
λογο τών «πατρίδων» πού είχαν οριστεί, μέ τήν άπόφαση τού 1572, σχετικά
μέ τήν ποσοστιαία εκπροσώπηση τών μελών στή διοίκηση τού σωματείου,
γεγονός πού εξέφραζε τή θέληση τών Ελλήνων νά διαχειρίζονται χο^ρίς τήν
άνάμιξη άλλων έθνικών στοιχείων τήν τύχη τους38.Όσο γιά τά μέλη τής
άδελφότητας πού ήταν άλβανικής καταγωγής, στό βιβλίο συνδρομών τών
πρώτων μελών δέν καταχωρίζεται παρά μονάχα ένα όνομα μέ δίπλα τό έθνικό
αλβανός, αύτό τής Κατερίνας, ή όποία πληρώνει τό 1515 τή συνδρομή της καί
ονομάζεται albanese39. Μέ βάση τήν ένδειξη τού ονόματος, Αλβανοί πρέ-
πει νά ήταν ό 'Ιωάννης καί ό Αλέξιος Μπούας40, ένώ μέ βάση μόνο τόν τόπο
προέλευσης, χωρίς νά άποκλείεται ή έλληνική καταγωγή τους, ενδέχεται νά
ήταν Αλβανοί ό Τζώρτζης άπό τό Δυρράχιο41, ό Γιάννης Δημήτρης καί
ό Μιχάλης Μουζάκης, οί δύο τελευταίοι άπό τό Μπεράτι42, οί όποιοι μαρ-
τυροΰνται νά καταβάλλουν συνδρομές στις άρχές του 16ου αιώνα. Τά μέλη
αύτά, άκόμη καί άν δεχθούμε ότι ήταν άλβανικής προέλευσης, δέν αύτοχα-

37. Γιά τήν παρουσία τών Σέρβων στους κόλπους τής Ελληνικής Άδελφότητας
βλ. Φ. Ματροειδη, Συμβολή στήν Ιστορία τής Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας στο
ΙΣΤ'αιώνα. "Εκδοση τοΰ Β'Μητρώου εγγραφών (1533-1562), Αθήνα 1976, σ. 68-70"
Η Ιδια, I Serbi e la Confraternita Greca di Venezia, Balkan Studies, 24, 2, 1983,
σ. 511-529.

38. Ματροειδη, Συμβολή, σ. 70.

39. Παρδος, Αλφαβητικός κατάλογος τών πρώτων μελών τής Ελληνικής Άδελ-
φότητας Βενετίας..., Β'. Γυναίκες, ο.π., σ. 156.

40. Α. Παρδος, Αλφαβητικός κατάλογος τών πρώτων μελών τής Ελληνικής
Άδελφότητας Βενετίας άπό τό κατάστιχο 129 (1498-1530). Α'. 'Άντρες, Θησαυρί-
σματα, 16, 1979, σ. 336.

41. Ό.π., σ. 383.

42. Ό.π., σ. 351, 361 αντίστοιχα.
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ρακτηρίζονται στούς καταλόγους ώς Αλβανοί. Δύο πρέπει νά ήταν οί λόγοι
γιά τούς οποίους οσοι ήταν άλβανικής καταγωγής έπέλεγαν νά έγγράφονται
στήν αδελφότητα τών Ελλήνων καί όχι σ' αύτήν τών Αλβανών, πού είχε συ-
σταθεί τό 1443, μισό περίπου αιώνα πριν άπό τή nazione greca43: πρώτο,
γιατί ήταν ορθόδοξοι, σέ άντίθεση μέ οσους συγκροτούσαν τήν άλβανική
άδελφότητα, πού ήταν καθολικοί44, καί δεύτερο, γιατί ήταν έλληνίζοντες. Τή
συνάφεια τών Αλβανών μέ τούς "Ελληνες φωτίζει τό άκόλουθο παράδειγμα:
Στήν τελετή άνακήρυξης, τό 1526, ώς ιππότη τού άλβανοΰ, όπως δηλώνει
τό όνομά του, Τζερμπάν Μάναση, άρχηγοΰ στρατιωτών πού πολεμούσαν
κάτω άπό τή σημαία τής Γαληνοτάτης, παρευρέθηκαν δύο άρχηγοί στρατιω-
τικών σωμάτων, ό έλληνας Θεόδωρος Παλαιολόγος καί ό άλβανός Domenico
Busichio43, καί μαζί τους πολλοί έλληνες καί άλβανοί στρατιώτες πού έπαι-
ζαν μουσικά όργανα46. Αργότερα, τό 1546, δύο άλλοι στρατιώτες, πού πρέ-
πει νά κατάγονταν άπό τήν ϊδια μεγάλη άλβανική οικογένεια τών Μάνες4',
μαρτυρούνται μέλη τής άδελφότητας μέ άναμφίβολα συνείδηση έλληνική.
Ήταν οί στρατιώτες άδελφοί 'Ιωάννης καί Γεώργιος Μάνεσης, πού άφιέ-
ρωσαν στον ναό τού Άγιου Γεο^ργίου τών Ελλήνων τήν εικόνα τής Μεγάλης
Δέησης, μέ έλληνική καί λατινική έπιγραφή καί παράσταση τών άφιερωτών
μέ τά άλογά τους48. Άπό τότε πού πολεμούσε ό άλβανός Τζερμπάν Μάνασης
ώς τή χρονιά κατά τήν όποία τά δύο άδέλφια 'Ιωάννης καί Γεώργιος Μά-
νεσης, ενταγμένα συνειδητά στή nazione greca, άφιέρωναν τήν εικόνα στον
ναό τών Ελλήνων, δέν είχαν περάσει παρά είκοσι χρόνια, διάστημα άρκετό
γιά τήν ένσωμάτωση τών Αλβανών στήν πολιτιστική σφαίρα τού έλληνι-
κού κόσμου.

43. Μλγροειδη, Συμβολή, σ. 9.

44. Γιά τήν άλβανική μειονότητα στή Βενετία βλ. Β. Imhaus, Le minoranze orientait
a Venezia 1-300-1510, Γώμη 1997, σ. 230 κ.έ.

45. Γιά τους στρατιώτες Μποζίκη βλ. Ρ. Petta, Stradioti. Soldati albanesi in Italia
(sec. XV-XIX), Lecce 1996, σ. 86 κ.έ.

46.1 Diarii di Marino Sanuto, 28, Βενετία 1890 (φωτοτ. έπανέκδ. Bologna 1969), στ.
492, πρβλ. Μ. ΚοΛΓΒΑ, Θεόδωρος Παλαιολόγος, άρχηγός μισθοφόρων «στρατιωτών» καί
διερμηνέας στήν υπηρεσία τής Βενετίας (1452c.-1532), Θησαυρίσματα, 10, 1973, σ. 156"
Χ. Μαλτεζοτ, «Stradioti». Ol προστάτες τών συνόρων, Αθήνα 2003, σ. 23.

47. Για τήν οικογένεια Μάνες βλ. Ρ. Petta, Stradioti, ο.π.

48. Μαλτεζοτ, «Stradioti», σ. 9-15 (δπου σχετική με τήν εικόνα βιβλιογραφία).
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Ή παρατήρηση δτι γιά τούς "Ελληνες τής βενετικής διασποράς οί έννοιες
πού ενείχαν οί δροι Ρωμαίος, Γραικός καί "Ελληνας δέν συνιστούσαν σημεία
ιδεολογικών άντιπαραθέσεων ισχύει καί γιά τούς πληθυσμούς τών έλλη-
νικών περιοχών οί όποιες είχαν περιέλθει κάτω άπό τή βενετική κυριαρχία.
Στά νοταριακά κατάστιχα, τά όποια άποτελούν, δπο^ς είναι γνωστό, τό κά-
τοπτρο τής κοινωνικής πραγματικότητας, δπως αύτή είχε διαμορφωθεί στις
άλλοτε βυζαντινές έπαρχίες, είναι συχνή ή χρήση τών όρων Ριομαΐος καί
Γραικός, χωρίς μεταξύ τους διάκριση. Όταν ή κρητικιά Μαριέττα Σκλαβο-
πούλα δρισε μέ τή διαθήκη της, τό 1530, δτι επιθυμούσε νά « θάπτει εις ρω-
μα'ίκήν οΐον Γραικών έκκλησίαν ή εις μοναστήριον, ήγουν γραικόν...»49, τό-
σο εκείνη δσο καί οί συγγενείς ή εκτελεστές τής διαθήκης της γνώριζαν δτι
ή ρωμαϊκή εκκλησία, ή εκκΛησία τών Γραικών ή τό γραικό μοναστήρι ήταν
τό ορθόδοξο, δηλαδή τό ελληνικό, σέ άντιδιαστολή μέ τόν καθολικό ναό τών
Βενετών. 'Εδώ οί δροι Ρωμαίος καί Γραικός είναι ταυτόσημοι.

Ή προοδευτική ενδυνάμωση τής παρουσίας τους στή μαρκιανή πολι-
τεία, ή άνάγκη προσαρμογής στά σύγχρονα ρεύματα καί ή έπαφή μέ τόν δυτι-
κοευρωπαϊκό κόσμο συνετέλεσαν ώστε οί "Ελληνες νά κατανοήσουν γρήγορα τά
νεωτερικά μηνύματα τής εποχής τους καί νά ενδιαφερθούν γιά τήν άπόκτηση
πρακτικών γνώσεων. 'Εκτός άπό τά λειτουργικά βιβλία πού διοχετεύονταν
στή συνέχεια στά μεγάλα κέντρα τής ορθοδοξίας, τυπο^νονταν στά ελληνικά
καί βενετικά τυπογραφεία τής πόλης λεξικά, έμπορικά βιβλία, έγχειρίδια
άριθμητικής, έπιστολάρια. Μέ τό νέο κοινωνικό σκηνικό προβάλλεται καί νέος
τρόπος σκέψης, στραμμένος προς τις ρίζες τής λαϊκής παράδοσης. Έκφραση
τής ροπής αύτής άποτελεΐ ή χρήση τής ομιλούμενης λαϊκής γλώσσας, ή όποία
καλείται ρωμεικη καί διακρίνεται άπό τή λόγια, τήν ελληνική. Σκόπιμη είναι
καί πάλι ή ψηλάφηση τής σημασίας τών δρων ρωμεικη καί ελληνική. Στις
πηγές τής βενετοκρατούμενης Κρήτης, μέ τόν όρο ρωμαίικα γράμματα εννο-
είται ή δημοτική γλώσσα. "Ηδη στις άρχές τοΰ 15ου αιώνα ό κρητικός ποιη-
τής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας δήλωνε στά ποιήματά του ότι είχε μάθει στό
σχολείο γράμματα φράγκικα καί ρωμαΐκα, εννοώντας τά ιταλικά άπό τή μιά

49. ΜανουήλΓρηγορόπουλος νοτάριος Χάνδακα 1506-1532, Δ ιαθήκες- άπογραφές-
εκτιμήσεις, έκδ. Σ. Κακλαμάνης - Σ. Λαμπάκης, Ηράκλειο 2003, σ. 233 άρ. 141.
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μεριά και τήν κοινή δημώδη γλώσσα τής εποχής του άπό τήν άλλη50. Στά τέ-
λη πάλι του ίδιου αίό^να, τό 1494, ό ϊουστίνος Δεκαδύος, προλογίζοντας τό
Ψαλτήριον πού είχε τυπωθεί στή Βενετία άπό τόν 'Άλδο Μανούτιο, άπευθύ-
νεται τοις εν Ελλάδι, γραικοΐς καί άναγγέλλει τό σχέδιο τού τυπογράφου νά
τυπώσει τρίγλωσση Παλαιά Διαθήκη στά έβραϊκά, στά έλληνικά καί στά λατι-
νικά (έβραϊστί, ελληνιστί και ρούμαϊστιγι. Τήν άπλή έλληνική γλώσσα έννοοΰν
βέβαιους οί κρητικοί νοτάριοι τού 15ου αίο^να δταν μνημονεύουν στά πρωτο-
κολλά τους τις ρωμέικες καί λατινικές νοταρικες γραφές, δηλαδή τά δικαιο-
πρακτικά έγγραφα (διαθήκες, λογαριασμούς, άγοραπωλησίες κ.ά.), γραμμένα
άφενός στά νέα έλληνικά καί άφετέρου στή μεσαιωνική λατινική γλώσσα02.
Ή διευκρίνιση περιέχεται σέ σύμβαση μαθητείας, συνταγμένη στον Χάνδα-
κα τό 1645, στήν όποία διαβάζομε οτι ό Τζώρτζης Πρωτονοτάριος, δημό-
σιος νοτάριος, είχε άναλάβει νά διδάξει στον μαθητή του Τζώρτζη Σεβαστό,
ό όποιος προοριζόταν προφανώς νά άσκήσει τό επάγγελμα τού νοταρίου, τήν
τρέχουσα έλληνική γλώσσα πού χρησιμοποιούσαν στά έγγραφά τους οί νοτά-
ριοι: υσε βολγαρε και οχι ελληνικά μ?]δε την λατινα, μα απλός βολγαρε,
δηλαδή τή δημοτική καί όχι τή λόγια έλληνική53. "Εναν περίπου αιώνα νω-
ρίτερα, τό 1556, ό ιταλός ούμανιστής Chirico Strozzi (Κυριάκος Στρώξας,

50. Λεονάρδον Ντελλ.απόρτα ποιήματα (140-3/1411), έκδοση κριτική,"εισαγωγή,
σχόλια καί ευρετήρια M. I. μανοτσακασ, Αθήνα 1995, σ. 252 στ. 1207-1210 καί
σχόλια σ. 387. Ή γλώσσα τών ποιημάτων του Ντελλαπόρτα είναι «ή κοινή γραφομένη
δημώδης τής εποχής του» (μανοτσακασ, ο. π., σ. 133-147). Βλ. όμως Α. van Gemert
(Ό Στέφανος Σαχλίκης καί ή εποχή του, Θησαυρίσματα, 17, 1980, σ. 41), ό οποίος
θεωρεί ότι ό Ντελλαπόρτας μέ τόν όρο ρωμαΐκα «θά εννοεί μάλλον τή γλώσσα τής
λόγιας θρησκευτικής βυζαντινής παράδοσης». Βλ., έπίσης, γιά τό ζήτημα τής χρήσης
τής νέας έλληνικής γλώσσας σχετικές παρατηρήσεις τοϋ Σ. Α. εταγγεαατοτ, Προς
τήν αλήθεια γιά τον Βιτσέντζο Κορνάρο, Ποιός ήταν ο ποιητής τον «Έρωτόκριτου»;,
Αθήνα 1985, σ. 115-118.

51. É. Legrand, Bibliographie Hellénique..., 1, Παρίσι 1885 (φωτοτ. έπανέκδ.
Bruxelles 1963), σ. 24 άρ. 11. Για τόν Δεκαδύο βλ. Ε. Latton, The Sixteenth Century
Greek Book in Italy, Printers and Publishers for the Greek World, Βενετία 1994,
σ.272-275.

52. Βλ., παραδείγματος χάριν, Μανουήλ Γρηγορόπονλος, ό.π., σ. 88 άρ. 50.

53. Θ. Ε. δετορακησ, Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις στή βενε-
τοκρατούμενη Κρήτη, Κωμολογία, 10-11, 1980, σ. 250, πρβλ. Χ. μαλτεζοτ, Ή Κρήτη στή
διάρκεια τής περιόδου τής βενετοκρατίας, Κρήτη ιστορία και πολιτισμός, Κρήτη 1988,
σ. 146-147.
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όπως ό ίδιος αποδίδει στά έλληνικά τό δνομά του) διέκρινε τή δημοτική άπό
τήν άρχαία γλώσσα, όταν περιέγραψε τή συνάντησή του στήν Πίζα μέ τόν
πρέσβυ του τούρκου σουλτάνου. Δέν μπορούσαν οί δύο άνδρες, σημείωσε δ
Strozzi, νά συνομιλήσουν στά έλληνικά, γιατί έκεϊνος μέν γνώριζε μόνο κλα-
σικά έλληνικά (greco per lettera), ό δέ τούρκος πρέσβυς μόνο τή δημοτική
(greco per vulgare)a4. Παρόμοιο διαχωρισμό συναντούμε καί στήν περίπτω-
ση τού Μαρτίνου Κρουσίου, ό όποιος δήλωνε δτι γνώριζε μέν τή δημοτική
άλλά μπορούσε νά εκφραστεί μόνο στά άρχαία ελληνικά130. Τά παραδείγματα
άρκουν γιά νά καταδειχθεί δτι άπό τή μιά μεριά έχομε τούς λίγους διανοού-
μενους, Έλληνες καί ξένους, πού κατανοούσαν τή γλώσσα τού Αριστοτέλη
καί του Πλάτωνα, καί άπό τήν άλλη έναν ολόκληρο κόσμο προοδευτικών
εμπόρων καί άνθρώπων τής άγοράς πού έκφράζονταν στή λαλούμενη καί
γραφόμενη νέα μορφή τής έλληνικής γλώσσας. Ασφαλής δεσμός μέ τό πα-
ρελθόν, ή γλώσσα άποτέλεσε σταθερό σημείο άναφοράς στήν αύτοσυνείδηση
τών Ελλήνων36. Τό κοινωνικό άλλωστε κλίμα πού έπικρατοΰσε στή Βενετία
είχε επιτρέψει τή δημιουργία κυψελών μέ κύριο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό
τή χρήση τής έλληνικής γλώσσας είτε στή λόγια είτε στή δημώδη μορφή της.

54. Βλ. γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Strozzi τή μελέτη του Ν. Zorzi, Il grecista
Chirico Strozzi (1504-65). Notizie sulla biografia, le lettere, gli scritti, αIn partibus
Clius». Scritti in onore di Giovanni Pugliese Carratelli, a cura di G. Fiaccadori, Napoli
2006, σ. 355-460, ιδιαίτερα σ. 400-405 (έκδοση τοϋ κειμένου τής συζήτησης).

55. Α. Ροντανι, Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV: L'esempio di
Michele Apostolis, Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento: confronti e
relazioni, Atti del Convegno internazionale (Ferrara, Palazzo Paradiso 20-24 mar.
1991), a cura di M. Tavoni et al., Φερράρα 1996, 1, σ. 148 σημ. 32' Zorzi, Il grecista
Chirico Strozzi, σ. 402 σημ. 179.

56. Για τή γλώσσα, τήν ορθόδοξη πίστη καί τήν κοινή καταγωγή ώς γνωρίσματα
τής συλλογικής ταυτότητας τών Κρητικών κατά τόν 16ο αιώνα βλ. Κ. Ε. Ααμπρινος,
Νοταριακή τέχνη καί βενετική έξουσία. Ή δίκη ένός κρητικού συμβολαιογράφου στα
τέλη τοΰ 16ου αιώνα, Πεπραγμένα Θ'Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου ('Ελούντα, 1-6
'Οκτωβρίου 2001), Β(: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος. Ιστορία, γλώσσα και,
λογοτεχνία., Ηράκλειο 2004, σ. 288-290. Ό συγγραφέας τής πιο πάνω μελέτης εξετάζει
τήν περίπτωση τοΰ κρητικοΰ νοταρίου Ανδρέα Βλαστοΰ, ό όποιος είχε κατηγορηθεί τό
1582 άπό τούς Βενετούς ότι δέν άσκοΰσε νόμιμα τήν τέχνη του. Στήν κατηγορία ότι
δέν γνώριζε τήν ιταλική γλώσσα, που ήταν άπαραίτητη γιά νά άσκέι τό επάγγελμα τοΰ
βενετοΰ νοταρίου, ό Βλαστός είχε άπαντήσει ώς έξής: Ιο son nella Grecia e scrivo facende
degreci, ma non perö di quelli che non sano parlar in greco (δ.π., σ. 288).
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Αρχαία ελληνικά διδάσκονταν στις πανεπιστημιακές αίθουσες τής Πάν-
τοβας, όπου άπό τόν 16ο ήδη αίοονα φοιτούσαν παιδιά ελλήνων άστών άπό
διάφορες βενετοκρατούμενες συνήθως ελληνικές περιοχές57, στήν άπλή νέα
έλληνική, άναμιγμένη μέ λέξεις βενετικές, μιλούσαν και έγραφαν οί έμποροι,
εγκλιματισμένοι στά ζητούμενα τής εποχής τους, τέλος, στήν άρχαία, στή
λόγια βυζαντινή καί στή δημοτική γλώσσα τυπώνονταν, στά ελληνικά καί
ξένα τυπογραφεία, έργα κλασικής παιδείας, εμπορικά εγχειρίδια καί βιβλία
γιά τις άνάγκες τής εκκλησίας. Συγχρόνως, ή δημοτική γλώσσα είχε εισχω-
ρήσει στή Βενετία μέσω τής προφορικής λαλιάς τών ελλήνων ναυτικών καί
εμπόρων. Στον 16ο αιώνα ένα ιδιάζον γλωσσικό ιδίωμα, βασισμένο σέ λέξεις
καί εκφράσεις τής καθημερινής ζωής τών Ελλήνων, είχε διοχετευτεί στήν
commedia dialettale58, ενώ στούς επόμενους αιώνες βενετοί έμποροι τύπωναν
διαφημιστικά μονόφυλλα, γραμμένα στήν έλληνική γλώσσα, πού άπευθύ-
νονταν σέ έλληνική πελατεία09. Γιά ικανό, επίσης, χρονικό διάστημα ή βενε-
τική διοίκηση χρησιμοποιούσε, όπως είναι γνωστό, τήν έλληνική γλώσσα
στις διπλωματικές σχέσεις της μέ τήν οθωμανική αύτοκρατορία. Ανάμεσα
στά τεκμήρια πού πιστοποιούν ότι ή έλληνική είχε άναδειχθεΐ σέ γλώσσα
έπίσημης επικοινωνίας μέ τις τουρκικές άρχές είναι ό άνέκδοτος κώδικας
μέ τόν τίτλο Liber Graecus πού σώζεται στό Κρατικό Αρχείο τής Βενετίας.
Ό κώδικας περιέχει έγγραφα τών ετών 1478-1504, κυρίως κείμενα βενετο-
τουρκικών συνθηκών, γραμμένα ελληνικά μέ μετάφραση στά ιταλικά, πού
άφοροΰν ελληνικές περιοχές. Αναμφίβολα τά έγγραφα έχουν συνταχθεί στά

57. Βλ. Γ. Σ. Πλοτμιδης, Αί πράξεις έγγραφης τών Ελλήνων σπουδαστών τοΰ
Πανεπιστημίου τής Παδούης (Μέρος A'. Artisti 1634-1782), Έπετηρις Εταιρείας
Βυζαντινών Σπουδών, 37, 1969-1970, σ. 260-336- Ο Ιδιος, Αί πράξεις εγγραφής
τών Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Παδούης (Μέρος Β'. Legisti 1591-
1809), Έπίμετρον (Μέρος A'. Artisti), ο.π., 38, 1971, σ. 84-206" Ο Ιδιος, Οί Έλληνες
σπουδαστές τοϋ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας, Δωδώνη, 12, 1983, σ. 263-281' Ο Ιδιος,
"Ελληνες σπουδαστές τοϋ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας (Πτυχιοΰχοι, 18ος αιώνας),
Ηπειρωτικά Χρονικά, 43, 2009, σ. 617-672.

58. Αϊ. Κοτμαριανοϊ, Τό «Ένετογραικικον ιδίωμα» τής commedia dialettale:
νέες προοπτικές, Θησαυρίσματα, 3, 1964, σ. 140-145, πρβλ. Μαλτεζοτ, Βενετία,
ή άλλη πατρίδα τών Ελλήνων, ο.π., σ. 19-20. Βλ. συγκεντρωμένα τά κείμενα στή
φωτοαναστατική έκδοση: Barzellette stradiotesche (XVI sec.), Venezia 2004.

59. Βλ. Γ. Σ. ΠλοϊΜΙΔΗΣ, Τά παλαιά έλληνικά βιβλία τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης
Βενετίας με προσθήκη άγνωστων εκδόσεων, Ό Ερανιστής, 9, τεΰχ. 54, 1971, σ. 266-273.
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έλληνικά καί στή συνέχεια μεταφραστεί άπό έλληνα διερμηνέα πού πρέ-
πει νά είχε προσληφθεί τότε στήν ύπηρεσία τών βενετικών άρχών60. Μέ τή
δυναμική τής λαλούμενης έλληνικής γλώσσας συνδέεται, πιστεύω, τό φαι-
νόμενο τής γραφής έλληνικών κειμένων μέ λατινικούς χαρακτήρες, τό όποιο
παρατηρείται στήν Κρήτη στή διάρκεια τής βενετοκρατίας καί τό όποιο δέν
έχει περιέργως απασχολήσει ώς τώρα επαρκώς τούς έρευνητές. Βενετοί
συμβολαιογράφοι τής δουκικής καγκελλαρίας πού δέν ήξεραν νά γράφουν
έλληνικά, άλλά καί μιά εύρύτερα μορφωμένη δίγλωσση όμάδα, χρησιμοποί-
ησαν ένα κοινό πιθανότατα σύστημα μεταγραφής τών έλληνικών τόσο σέ
συμβολαιογραφικές πράξεις όσο καί σέ λογοτεχνικά κείμενα61.

Ή χρήση τής νεοελληνικής γλώσσας συμβάδιζε μέ τό πνεύμα τής πατριω-
τικής παράδοσης πού διακατείχε τό μεσαίο στρώμα τής έλληνικής κοινωνίας,

60. Α. Bombaci, Il «Liber Graecus», un cartolario veneziano comprendente inediti
documenti ottomani in greco (1481-1504), Westöstliche Abhandlungen, Rudolf
Tschudi zum 70. Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern, Wiesbaden 1954,
σ. 288-303. Γιά τή χρήση τής έλληνικής άπο τους Τούρκους άξιωματούχους βλ. Σ. Λάμπρος,
Έλληνκά έγγραφα έν τω Άρχείω τής Βενετίας έν οΐς καί έγγραφα Τούρκων αρχόντων
έλληνιστί, Αε?.τίον 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας τής Έ/.λάδος, 4, 1895, σ. 634-
652" Ο Ιδιος, Ή έλληνική ώς έπίσημος γλώσσα τών σουλτάνων, Νέος ΈλΛηνομνήμων,
5, 1908, σ. 40-78" Ο Ιδιος, Ελληνικά δημόσια γράμματα του σουλτάνου Βαγιαζίτ
Β', Νέος Έλ/.ηνο μνήμων, ο.π., σ. 155-189" F. Babinger - F. Dölger, Mehmed's II.
frühester Staatsvertrag (1446), Orientalia Christiana Periodica, 15. 1949, σ. 225-258"
Α. Bombaci, Nuovi firmani greci di Maometto II, Byzantinische Zeitschrift, 47, 1954,
σ. 298-319" Η. Ahrweiler, Une lettre en grec du Sultan Bayezid II (1481-1512),
Turcica, 1, 1964, σ. 150-160" Η. Hunger, Piraterie in der Aegaeis anno 1504. Brief
Bajezids II an Leonardo Loredan, Byzantion, 40,1970 = Hommage au R. P. R .-J. Loenertz,
σ. 361-376' I. Γ. γιαννοπουλοσ, Επιστολή εις τήν έλληνικήν τοϋ μποσταντζή μπασή
Σκεντέρ μπέη προς τον Andrea Gritti (1503), Θησαυρίσματα, 11, 1974, σ. 127-135.

61. Ή έξαιρετικά ένδιαφέρουσα θεωρία δτι είχε καθιερωθεί πιθανότατα σύστημα
μεταγραφής τών έλληνικών πού χρησιμοποιούσε ο κύκλος τών διοικητικών υπαλλήλων
καί ένα δίγλωσο μορφωμένο κοινό άνήκει στον φίλο Arnold van Gemert, που είχε τήν
καλωσύνη νά μου τήν κοινοποιήσει. Τον ευχαριστώ θερμά για τήν απλόχερη άνταπόκριση
στά ερωτήματα που τοϋ εθεσα. Βλ. επίσης τήν άναρτημένη στο διαδίκτυο άνακοίνωση
τοΰ G. S.-Henrich, Ποιος έγραψε το άρχικό κείμενο τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης
(τέλη 15ου αί.) καί γιατί χρησιμοποίησε τό λατινικό άλφάβητο; Τέταρτο Συνέδριο
τής Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 2010).
Ό Henrich άναφέρει ώς πιθανό λόγο χρήσης τοϋ λατινικοΰ άλφαβήτου «τις μεγάλες
δυσκολίες τής έλληνικής ιστορικής ορθογραφίας».



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΪ'ΧΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

151

πολλαπλώς εύνοημένο άπο τή συμμετοχή του στις δυτικές άστικές δραστη-
ριότητες. Μέ συνεκτικούς κρίκους τήν ορθόδοξη λατρεία καί τήν πίστη στήν
ιδέα τής ένότητας τής καταγωγής, τής γλώσσας καί γενικότερα τής παι-
δείας, οί Έλληνες, προσανατολισμένοι στόν δυτικό κόσμο, ενεργοποιούν τις
δικές τους δυνάμεις. 'Εγκαταλείποντας τή στείρα προσκόλληση στό παρελθόν,
στρέφονται προς τό μέλλον καί προσπαθούν σέ άτομικό ή σέ συλλογικό επί-
πεδο ε'ίτε νά προσφέρουν στούς νέους, τούς έμπορους καί τούς φιλομαθείς
χρήσιμες πρακτικές γνώσεις ε'ίτε νά ικανοποιήσουν θρησκευτικές καί άλλες
πνευματικές τους άνάγκες. Τή νοοτροπία αύτή τήν ύποδηλο'ινουν οί χαρα-
κτηρισμοί πολλά, ώφέλιμον, πάνυ ώφέλιμον, δώρον κοινον καί επωφελες πού
συναντούμε σέ τίτλους ή προλόγους χειρόγραφων ποιημάτων ή τυπωμένων
βιβλίων62, άλλά κυρίως τήν ύποδηλώνει ή έγνοια γιά τή μόρφωση τής νεο-
λαίας. Στούς τόπους καταγωγής τους, τή Χίο, τά Γιάννενα, τήν Αθήνα, τήν
Πάτρα, τήν Καστοριά καί άλλού, κληροδότησαν έτσι πλούσιοι έμποροι χρη-
ματικά ποσά γιά τήν ίδρυση καί λειτουργία σχολείων63.

Παρά τό άνανεωτικό πνεύμα πού είχε άναπτυχθεί, τό ελληνικό στοιχείο
δέν έπαψε νά έλπίζει ότι ή άπελευθέρωση τής πατρίδας ήταν δυνατό νά επι-
τευχθεί μέ τήν επέμβαση καί πρωτοβουλία τών χριστιανικών χωρών. Παρα-
τηρείται ώστόσο μιά άλλαγή στή στάση τών λογίων τής Βενετίας. Στήν προ-
σπάθεια νά πείσουν τούς ξένους ηγεμόνες νά άναλάβουν τόν άντιτουρκικό
άγώνα, άνασύρουν άπό τό ιστορικό παρελθόν, θέτοντας στή διάθεση τών
ξένων, μνήμες οχι τού ένδοξου άρχαίου κόσμου, άλλά τού βυζαντινού. Διαφω-

62. Παραδείγματα: [1494] ...τό κοινωφελές τοντο τοις βουλομένοις Ψαλτήριον (βλ.
Legrand, Bibliographie Hellénique..., 1, ο.π., σ. 25' 1499, Έτυμολογικδν μέγα κατά
αλφάβητον πάνυ ώφέλιμον... (βλ. P. Botleï, Learning Greek in Western Europe, 1396-
1529: grammars, lexica, and classroom texts, Philadelphia 2010, σ. 156 άρ. 71)' ...ποίημα
ομορφότατο καί πολλά ώφέλιμον εις τους Χριστιανούς' βλ. ΙΙαλ.αιά και Νέα Διαθήκη
ανώνυμο κρητικό ποίημα (τέλη 15ου-άρχες 16ου αι.), κριτική έκδοση |Ν. Μ. Πανα-
γιωτάκης, έπιμέλεια σ. κακλαμανησ - Γ. κ. Ματρομματης, Βενετία 2004, σ. 3" 1568-
1596, ...πασι δώρόν τι κοινόν καί επωφελες έντυπώσας χαρίσασθαι... (πρόλογος τοΰ
Μανουήλου Γλυζούνη στό Βιβλ.ίον ... περιέχον ... τήν λογαριαστικήν βλ. Ε. Legrand,
Bibliographie Hellénique..., 2, Παρίσι 1885, φωτοτ. έπανέκδ. 1963, σ. 121' πρβλ. τ. Ε. σκλα-
βενιτησ, Τά εμπορικά εγχειρίδια τής βενετοκρατίας και τουρκοκρατίας και ή Εμπορική
εγκυκλοπαίδεια τοΰ ΝικολΛου Παπαδόπουλ.ου, Αθήνα 1991, σ. 16).

63. Γ. Σ. Πλοτμιδης, Σχολεία στήν Ελλάδα συντηρούμενα άπό κληροδοτήματα
Ελλήνων τής Βενετίας (1603-1797), Θησαυρίσματα, 9, 1972, σ. 236-249 (οπού
συγκεντρωμένη προγενέστερη βιβλιογραφία).
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τιστικά προς τήν κατεύθυνση αύτή είναι, τά άκόλουθα παραδείγματα. Χρονο-
λογούνται καί τά δύο στις παραμονές τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου, δταν ό
συνασπισμός τών χριστιανικών δυνάμεο_>ν μέ τή συγκρότηση τής Ιεράς Συμ-
μαχίας είχε αναπτερώσει τις ελπίδες τών Ελλήνων γιά τήν άπελευθέρωση
τής Ελλάδας άπό τούς Τούρκους. Τό 1571 ό Ανδρέας Λονδάνος, "Ελληνας
τής Βενετίας ναυπλιακής καταγωγής, παρουσίασε στό Συμβούλιο τών Δέ-
κα σχέδιο γιά τήν άνακατάληψη τής Πελοποννήσου άπό τούς Τούρκους64. Μέ
έντολή τών βενετικών άρχών, ό Λονδάνος είχε μεταβεί, δπως σημειώνεται στό
σχετικό έγγραφο, στήν οικία τοΰ Γενικού Προνοητή τής Θάλασσας Agostino
Barbarigo, ό όποιος γνώριζε ελληνικά, γιά νά τοΰ δείξει χειρόγραφο του Λέ-
οντος ΣΤ' τοΰ Σοφοΰ μέ οδηγίες γιά τήν άσκηση τής τέχνης τοΰ πολέμου. Ό
άνώτερος βενετός άξιωματοΰχος, κρίνοντας προφανώς δτι ή μελέτη τοΰ περιε-
χομένου τοΰ κειμένου θά τόν βοηθούσε νά νικήσει τόν εχθρό, όπως σέ προγε-
νέστερες εποχές είχαν κατατροπώσει τούς εχθρούς τους οί βυζαντινοί αύτο-
κράτορες, ζήτησε άπό τόν Λονδάνο νά μεταφράσει τό χειρόγραφο στά ιταλικά.
Τον ίδιο καιρό ένας άλλος λόγιος, ό κερκυραίος Αντώνιος "Επαρχος, μετέ-
φρασε στά ιταλικά, γιά τόν 'ίδιο προφανώς λόγο, άνάλογο έργο πολεμικής
τέχνης, πού πρέπει νά ταυτίζεται μέ τά Τακτικά περί ναυμαχίας καί στρα-
τηγημάτων τοΰ Νικηφόρου Ούρανοΰ65. Υπενθυμίζεται δτι ό "Επαρχος, μετά
τήν πολιορκία καί λεηλασία τής Κέρκυρας άπό τόν Μπαρμπαρόσα, τό 1537,
είχε εγκατασταθεί στή Βενετία, δπου είχε άσχοληθεΐ μέ τή διδασκαλία τής
ελληνικής γλώσσας καί τό έμπόριο τών χειρογράφων. Προμηθεύοντας στούς
Βενετούς έργα πολεμικής τέχνης πού ήταν σέ χρήση στά βυζαντινά χρόνια,
ό Λονδάνος καί ό "Επαρχος, ό καθένας άπό τήν πλευρά του, επιχειρούσαν νά
προπαγανδίσουν στούς Βενετούς τήν ιδέα δτι, εάν οί τελευταίοι άκολουθοΰσαν
τις οδηγίες καί τά βυζαντινά στρατηγήματα, θά νικούσαν, δπως οί Βυζαντινοί,
τούς εχθρούς, καί θά κυριαρχούσαν, δπως εκείνοι, στή θάλασσα. Ή έπανάχρηση
τών βυζαντινών έργων άνταποκρινόταν στή ζήτηση τών Βενετών καί τήν
επιθυμία τής Γαληνοτάτης νά στεφτοΰν οί άντιτουρκικοί αγώνες της μέ έπι-

64. Γιά τό θέμα τών μεταφράσεων βυζαντινών έργων πολεμικής τέχνης στά ιταλικά
άπο τόν Ανδρέα Λονδάνο καί τον Αντώνιο "Επαρχο βλ. Ch. Maltezou, Il riuso di
testi militari bizantini nel XVI secolo, ύπο έκδοση στον τόμο προς τιμήν τοΰ Antonio
Carile (δπου συγκεντρωμένη βιβλιογραφία).

65. Τό κείμενο τής μετάφρασης άπόκειται σήμερα στο αρχείο τοΰ βενετικοΰ
συμβουλίου τών Δέκα (Archivio di Stato di Venezia, Capi del Consiglio dei Died,
τετράδιο χ. άρ. φ. 4)· βλ. Maltezou, Il riuso, ο.π. - Βλ. φωτ. 7.
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τυχία. Όπο^ς παλαιότερα, στά χρόνια πού ακολούθησαν την 'Άλωση, οί έλλη-
νες λόγιοι στή Δύση είχαν εκμεταλλευτεί τή δίψα τών Εύρωπαίων γιά τή μά-
θηση τών κλασικών γραμμάτων καί είχαν προβάλει τήν άρχαία γραμματεία,
έτσι καί τώρα οί λόγιοι στή Βενετία θά εκμεταλλευτούν τό κλίμα τών πολε-
μικών προετοιμασιών καί θά σπεύσουν νά έφοδιάσουν τούς Βενετούς μέ κείμενα
πολεμικής τέχνης.. Μόνο πού αύτή τή φορά τά έργα πού οί ξένοι είχαν άνάγ-
κη παρέπεμπαν στό Βυζάντιο καί οχ ι στήν άρχαιότητα. Τόσο ή μία όσο καί
ή άλλη περίπτωση είναι φανερό πώς συνιστούν μορφές διαχείρισης άπό τήν
έλληνική λογιοσύνη τής ιστορικής μνήμης τού παρελθόντος.

Προσπάθησα, μέ βάση τις πηγές, νά ψηλαφίσω τις νοοτροπίες καί τις
ιδεολογικές ροπές τών Ελλήνων πού έζησαν στή Βενετία σέ καιρούς άνήσυ-
χους, μέ στόχο νά κατανοηθεί μέ ποιά σημασία καί σέ ποιά χρονική συγκυρία
χρησιμοποίησαν τούς ορούς Γραικός, Έλληνας, Ραιμιός ώς δηλωτικούς τής
ταυτότητάς τους. Δέν είναι τυχαίο οτι στούς έπίσης άνήσυχους καιρούς μας
οί οροί βρίσκονται στό επίκεντρο τών συζητήσεων πού άφοροΰν τή γένεση καί
διαμόρφωση τού νέου έλληνισμοΰ. Τό συμπέρασμα πάντως στό όποιο άβία-
στα, νομίζω, οδηγεί ή άρχειακή τεκμηρίωση πού παρουσίασα είναι ότι, είτε μέ
τή μία είτε μέ τήν άλλη ονομασία χαρακτηριζόταν, τό έλληνικό στοιχείο τής
Γαληνοτάτης είχε συνείδηση τής ταυτότητάς του. Άλλά άς γυpίσoJ στήν κατά-
στικτη μέ μνήμες τού παρελθόντος έλληνική γωνιά της Βενετίας καί άς τελειώσω
τήν ομιλία μου μέ ένα ποίημα πού περιγράφει μέ έξαιρετική ζωντάνια τήν
ιστορική αύρα πού άποπνέει ό χώρος. Είναι τό ποίημα τού Νίκου 'Εγγονό-
πουλου άπό τή συλλογή Στήν κοιλάδα με τους ροδώνες :

Περνούσα ετσι, άννποπτος, μέσα στή γόνδολα, δταν με
φώναξε:

—"Ελληνα. Έ, "Έλληνα...

Στέκονταν, δρθιος, πίσω απ ' τή σιδερένια καγκελόπορτα
τον χορταριασμένου περίβολου, στον 'Άη Γιώργη τών Γραικών,
πάνω στό κανάλι.

66. Οί στίχοι μνημονεύονται στήν άρχή του βιβλίου τής μπροτσκαρη, Ή εκκλησία
τον Άγιου Γεωργίου, ο.π. Γιά τόν ζωγράφο καί ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο (1916-
1985) βλ. Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό, 3-, Εκδοτική Αθηνών 1999, σ. 318-319,
καί Δ. Βλαχοδημος, Διαβάζοντας τό παρελθόν στον Εγγονόπουλο, Λογοτεχνία και
ιστορία - Άπό τά ακριτικά τραγούδια μέχρι τά προεπαναστατικά χρόνια, Αθήνα 2006.
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Φο^τ. 1: Ή έπιγραφή εξω άπο τον ναο τοϋ Αγίου Γεοοργίου τών Ελλήνων στή Βενετία (βλ. σ. 131).
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Φωτ. 2: Ή αίτηση τών Ελλήνων, σύμφωνα μέ τήν οποία ζήτησαν άπό τούς Βενετούς
τήν αδεία νά συγκροτηθούν σέ Αδελφότητα (βλ. σ. 139 καί σημ. 22).
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καταγωγής)· βλ. σ. 140 καί σημ. 24.
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τ. 4: Ή οροφή του Πανεπιστημίου
(βλ. σ. 140 καί σημ. 26).

ιντοβας μέ τά οίκόσημα τών σπουδαστών
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Φωτ. 5: Βιβλίο Γάμων (μνεία τοϋ ναοϋ του Αγίου Γεωργίου τών Γραικών /τών Ελλή-
νων /τών Ρωμαίων)· βλ. σ. 142 καί σημ. 32.
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Φωτ. 7: 'Ιταλική μετάφραση άπο τον Αντώνιο Έπαρχο βυζαντινού έργου πολεμικής
τέχνης (βλ. σ. 152 καί σημ. 65).
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Φωτ. 8: Ό ναός τοΰ Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων στή Βενετία.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ομιλια tot ακαδημαϊκου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή ιστορία είναι μιά άπο τις επιστήμες πού καλλιεργούνται σ' αύτον
τον άκαδημαϊκό καί ερευνητικό χώρο. Αν έπέλεξα νά προβώ στή συστημα-
τική πραγμάτευση τοΰ έργου της, είναι γιατί πιστεύω δτι ή μακρά πείρα μοΰ
επιβάλλει αύτό τό καθήκον, μακριά άπό σκοπιμότητες άλλότριες τΐρός τόν
χαρακτήρα της. Τό άντικείμενο τής ιστορικής άποτίμησης εντοπίζεται στό
παρελθόν, στήν έξέταση καί τήν άνάλυση ενεργειών ήδη τετελεσμένων ή καί
ιδεών πού δέν έχουν καταρχήν διατυπωθεί γιά νά τύχουν εφαρμογής κατά
τό παρόν. Ή συνδρομή τής ιστορίας είναι επιστημονικά εποικοδομητική
προκειμένου νά γνωρίσουμε πιο έπισταμένα δσες πράξεις διαπράχθηκαν καί
δσες σκέψεις διαμορφώθηκαν στό διάβα τών αιώνων πού προηγήθηκαν. Τό
ιδανικό της έγκειται στήν πιστή, κατά τό δυνατόν, άπεικόνισή τους.

Σ' αύτήν άκριβώς τήν επιδίωξη τείνει νά άνταποκριθεΐ τό έργο τοΰ
εύσυνείδητου ιστορικού. Προκειμένου νά τήν επιτελέσει μέ συνέπεια, καλεί-
ται νά διανύσει μακρύ καί επίπονο δρόμο — δπως κάθε επιστήμων στον άντί-
στοιχο κλάδο του. Θά ήταν σχεδόν άδύνατο, καθ' όδόν προς τήν έπιδίωξη
αύτή, νά άποφευχθεΐ μία ορισμένη σχηματοποίηση. Άν ληφθεί έντούτοις
ύπόψη ή άναγκαιότητα τής καταγραφής, κρίνεται σκόπιμο νά κατανεμηθεί
τό συγκεκριμένο έργο σέ τρία στάδια. Στό πρώτο υπάγεται ή συγκέντρωση
καί ή άπαραίτητη τεκμηρίωση τοΰ ύλικοΰ" στό δεύτερο, ή άξιοποίηση καί ή
σύνθεσή του' στό τρίτο, ή πιθανή γενική εκφορά διαχρονικών πορισμάτων
πού, τυχόν, προκύπτουν.
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1. Κατά το πρώτο στάδιο τής πραγμάτευσης, ό μελετητής τής Ιστορίας
καλείται νά συγκεντρώσει τις πηγές πληροφόρησής του — γνωστές ή άδιε-
ρεύνητες. 'Οφείλει, κατά πρώτον, νά γνωρίζει τί έχει γραφεί ή, ενδεχομένως,
ειπωθεί σχετικά μέ το έκάστοτε θέμα προτού επιχειρήσει νά τό ερμηνεύσει
ό ίδιος. Κατά δεύτερο εξάλλου λόγο, τί οφείλει νά προστεθεί στις γνώσεις
— επιμελώς ή καί έλλειπτικώς κεκτημένες. Άν ληφθεί υπόψη ότι, συχνά, ή
γνώση είναι άτελής, έχει ώς άποστολή νά άποκαταστήσει, στό μέτρο του
δυνατού, ή, έστω, νά προσεγγίσει τήν άντικειμενική άλήθεια.

' Σέ ο,τι άφορά τήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία, ό ιστορικός οφείλει νά
ενημερωθεί σχετικά μέ αύτήν, άλλά καί νά διαχωρίσει τά θετικά καί εποικο-
δομητικά άπό τά τυχόν άσήμαντα στοιχεία. Ώς ειδικός μελετητής καλείται
επιπλέον νά λάβει ύπόψη καί, ενδεχομένως, νά υπερβεί τό γενικό κλίμα πού
έχει επίπλαστα δημιουργηθεί περί τό επίμαχο ζήτημα πού καλείται νά εξε-
τάσει. Πολλάκις, γύρω άπό τό κάθε υπό πραγμάτευση άντικείμενο έχει
δημιουργηθεί μία άχλύ πού εμποδίζει τήν ορθή καί έντιμη θέαση καί κρίση.
Ή συστηματική εντούτοις ενασχόληση τού ερευνητή τείνει νά προσλάβει
ούσιαστικό περιεχόμενο κατά τήν έπομένη κυρίως φάση, δταν χρειαστεί νά
διεξέλθει καί νά άξιολογήσει τις πρωτογενείς κυρίως πηγές. Άπό τήν έκτα-
ση καί τήν ποιότητα τών πηγών αύτών, καθώς επίσης καί άπό τό βάθος τής
διερεύνησής τους, εξαρτάται καί αύτή ή πρωτοτυπία τής ιστορικής σύνθε-
σης. Μνημεία, άρχεία καί μεμονωμένα έγγραφα —δημόσια καί ιδιωτικά—,
μαρτυρίες —άνέκδοτες καί δημοσιευμένες, έπίσημες καί ιδιωτικές—, ήμερο-
λόγια, άπομνημονεύματα καί άναμνήσεις, άρθρα καί σημειώματα πού άφο-
ροϋν τά γεγονότα, συνθέτουν τό πρός διερεύνηση άπόλυτα άναγκαίο υλικό.
Απαραίτητο είναι νά προστεθεί άκόμη, ιδιαίτερα γιά τή σύγχρονη ιστορία,
καί ή θετική συνεισφορά τών προφορικών μαρτυριών. Προκειμένου νά είναι
καθ' δλα άξιόπιστες, οί τελευταίες οφείλουν νά φέρουν τή σφραγίδα τής άπό-
λυτης γνησιότητας, ή όποία είναι δυνατό νά παρασχεθεί μέ τήν κατηγορη-
ματική συναίνεση τής κατάθεσής τους άπό τόν ίδιο τόν μάρτυρα.

Στή φάση αύτή πρέπει νά ληφθεί άκόμη, κατά κύριο λόγο, ύπόψη καί
ή ζωντανή μνήμη πού ενεργοποιεί τόν συλλογικό βίο. Αποτελεί άμφισβη-
τήσιμη ενέργεια ή άβασάνιστη άπόρριψη, στό ονομα σκοπιμοτήτων τής
παρούσας στιγμής, παραδεδομένων είκόνο^ν τού ιστορικού γίγνεσθαι. Ή
παρατήρηση αύτή δέν υπονοεί δτι στήν περίπτωση πού άποδειχτεί ένα ιστο-
ρικό λάθος πρέπει νά άποκρυβεί" άπαιτείται δμως ή άποτίμηση ή, ένδεχο-
μένως, ή επίδειξη σεβασμού γιά μιά παραδοσιακή άφήγηση πού έχει ζυμωθεί
μέ ορισμένες πραγματικότητες καί, ενίοτε, διαπλάθει ή εξηγεί μία συγκε-
κριμένη ιστορική συγκυρία.
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Ή άρχική ερευνά πρέπει, νά συνοδευτεί άπο τον έλεγχο τής γνησιότητας
καί τής άξιοπιστίας τών πηγών. Αποτελεί αύτονόητο καθήκον ή διεκπε-
ραίωση καί αύτής τής διαδικασίας, ή όποία ταυτόχρονα συνεπάγεται καί τή
διατήρηση τής σημασίας κάθε μαρτυρίας. Ή επιμελής, γενικότερα, άξιο-
λόγηση τής βαρύτητας κάθε τεκμηρίου συνιστά, θεωρητικά καί πρακτικά,
ενέργεια σύμφωνη μέ τό έργο τής συστηματικής επεξεργασίας τού ιστο-
ρικού υλικού. Ή άμέλεια στήν έκτέλεσή της άποτελέΐ άνεπανόρθωτο λάθος.

Τέλος, κατά τή φάση αύτή, οφείλει νά ολοκληρωθεί μία άκόμη σημαν-
τική διαδικασία: ή διασταύρωση τών ιστορικών πηγών. Δέν είναι σπάνιο τό
φαινόμενο τής διατύπωσης άνασφαλών καί μονομερών θέσεων βασισμένων
σέ μία άποκλειστικά πηγή" σ' αύτήν τήν περίπτωση, ή χρήση καί άλλων
μαρτυριών καί πληροφοριών είναι άπαραίτητη. Ή διασταύρωση τών πηγών
άποτελέΐ άσφαλιστική δικλείδα καί γιά έναν πρόσθετο λόγο: Εξοβελίζει τόν
πειρασμό μιάς άθέλητης ή καί ηθελημένης άλλοίωσης τής πραγματικότητας
άπό τόν ϊδιο τόν ιστοριογράφο βάσει τής τεκμαιρόμενης πλήρους άξιοπι-
στίας τών τεκμηρίων — κατά μείζονα λόγο τών άνέκδοτων! Ή άπόλυτα άπο-
δεικτική άξία, πράγματι, τυχόν μεμονωμένοι άνέκδοτων πηγών είναι σχε-
τική καί άπαιτεΐ τή συνολική θεώρησή τους προκειμένου νά συναχθεί ένα
βάσιμο συμπέρασμα. Ή πρόσβαση, εξάλλου, στις κάθε είδους μαρτυρίες
τείνει έν μέρει νά διευκολυνθεί πρόσφατα χάρη καί στήν κατάλληλη χρή-
ση τού διαδικτύου, τό όποιο προσφέρει ευρύτερα προσιτά ψηφιοποιημένα
στοιχεία, καθώς καί πληροφορίες γιά ενδιαφέροντα ερευνητικά, άλλά καί
διδακτικά, προγράμματα.

Ή επιμελής συγκέντρωση τού ύλικού κατά τό άρχικό αύτό στάδιο
συνιστά καί τή σχετικά περισσότερο άντικειμενική εργασία, τήν όποία
καλείται ό ιστορικός νά επιτελέσει" καί άποτελεΐ άπαράβλεπτη προϋπό-
θεση γιά τήν επιστημονική υποδομή τοΰ έργου του. Ή πλήρης άξιοποίηση
τοΰ συγκεκριμένου ύλικοΰ κατά τή δεύτερη καί τήν τρίτη φάση δύναται
περισσότερο νόμιμα νά άντικατοπτρίζει τις τυχόν ιδιαίτερες προτιμήσεις τοΰ
συγγραφέα πρός τήν άλφα ή βήτα κατεύθυνση, ενδεχομένως καί προς τήν
άλφα ή βήτα ιδεολογία. Τό πρώτο όμως στάδιο είναι άποκλειστικά άφιερω-
μένο στή συγκέντρωση τοΰ άπαραίτητου γιά επεξεργασία ύλικοΰ. Ή άξιο-
πιστία ένός επιστημονικού έγχειρήματος στό πεδίο τής ιστορίας άντιμετράται
κατά πρώτο λόγο μέ τήν επάρκεια στήν επακριβή καταγραφή καί τήν ορθή
άποτίμηση τών μαρτυριών. Αύτό οφείλει νά είναι τό βάθρο δπου θά άνεγερθέΐ
τό οικοδόμημα τής ιστορικής συγγραφής.
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2. Το δεύτερο στάδιο άφορά τήν αξιοποίηση καί τή σύνθεση τοΰ ύλικοΰ.
Το έργο τοΰ ιστορικού στή φάση αύτή δέν είναι πλέον μόνο ή συστηματική
συγκέντρωση τών άμεσων πληροφοριών γιά τό γεγονός. Συνιστά βεβαίως
τήν επιστημονική τεκμηρίωση, άλλά καί προϋποθέτει άκόμη τήν ικανότητα
συνένωσης καί άξιοποίησης τών έπιμέρους στοιχείων μέ τήν επιπλέον προ-
σθήκη τής δημιουργικής φαντασίας.

Επιβάλλεται, κατά πρώτον, ώς θέμα άρχής, ή άποκατάσταση τών συμ-
βάντων, όπως εξελίχθηκαν οχι κατά τή σημερινή έποχή, άλλά κατά τή διάρ-
κεια εκείνης κατά τήν όποία διαδραματίστηκαν καί έδρασαν οί συντελεστές
τους. Επιδιώκεται, ώς έκ τούτου, ή βίωση καί ή άνάπλαση τοΰ παρελθόντος
μέ τρόπο επακριβή καί πειστικό: προσέγγιση οχι —επαναλαμβάνω— εξυπη-
ρετική τής τρέχουσας ρευστής συγκυρίας, άλλά όσων γεγονότων ή καταστά-
σεων επέβαλαν, τότε, τήν άνάληψη δράσης ή τή λήψη συγκεκριμένης άπό-
φασης. Ή διερεύνηση αύτή, προκειμένου νά είναι επιτυχής, προϋποθέτει τήν
άποθησαύριση γνώσεων, πληροφοριών καί παραγόντων ποικίλων. Οί ιδεο-
λογικές πεποιθήσεις καί οί ηθικές επιταγές, οί παραδόσεις καί —άκόμη— οί
μύθοι, ή μνήμη τοΰ παρελθόντος, οί γεωγραφικοί όροι, ό δημόσιος καί ιδιω-
τικός βίος, οί πολιτικές, νομικές καί οικονομικές συνθήκες, οί πνευματικές
καί πολιτιστικές καταβολές, έχουν άσφαλώς ύπολογίσιμο άντίκρισμα στήν
εκτίμηση τής τότε ζέουσας πραγματικότητας.

Άλλά υπάρχουν, καί στή συνέχεια, δύο ολισθήματα πού καλείται ό
ιστορικός νά άποφύγει. Τό πρώτο έγκειται στήν άποκλειστική εξέταση τής
πιθανώς ιδιαίτερης περίστασης σέ εθνικό έπίπεδο ερήμην τής άναφοράς
στό εύρύτερο διεθνές πλαίσιο — ή ενδεχομένως καί άντίστροφα. Τά ιστο-
ρικά δρώμενα επηρεάζονται άπό τόν διεθνή περίγυρο, ολοένα καί περισσό-
τερο καθοριστικά καί συχνά κατά τούς νεώτερους χρόνους. Ερήμην αύτής
τής εξέτασης, ή πλήρης κατανόηση τών εξελίξεων άποβαίνει, κατά συνέ-
πεια, άδύνατη. Τό δεύτερο πιθανό ολίσθημα σχετίζεται μέ τήν άποκλειστική
κλίση προς έναν παράγοντα τού έσωτερικοΰ ή τοΰ διεθνοΰς γίγνεσθαι —προς
τόν πολιτικό, έπί παραδείγματι, τόν οικονομικό ή τόν πολιτιστικό—, άπόν-
των τών άλλων. Μιά μονομέρεια προς τή μία ή τήν άλλη κατεύθυνση πρέπει
νά άποφευχθεϊ, οχι μόνο γιά λόγους άρχής, άλλά καί προκειμένου νά άποδο-
θεΐ εικόνα μεστή: Κάθε παράγων τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι είναι σκόπιμο νά
άποτιμηθει άνάλογα μέ τή συμβολή του.
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Ή ορθή εντούτοις καί στά σημεία αύτά τοποθέτηση δέν άρκεΐ. Ό ιστο-
ρικός οφείλει νά διαθέτει, επιπλέον, τήν άρετή τής εντιμότητας" κατά μεί-
ζονα μάλιστα λόγο, άφοΰ έχει νά έξετάσει καί νά άποτιμήσει καταστάσεις
καί πράξεις τών όποιων οί φορείς δέν διαθέτουν κατά κανόνα φωνή γιά νά
ύποστηρίξουν τήν άποψή τους. Ό ερευνητής έπιβάλλεται νά σεβαστεί αύτό
τό γεγονός καί νά μήν παρασυρθεί άπό τήν αίσθηση μιάς, έκ τών πραγμάτων,
μοιραίας οιονεί υπεροχής άπέναντί τους. Ή επίδειξη μετριοπάθειας καί κατα-
νόησης είναι συνυφασμένη μέ τή γνώση καί τήν άποτίμηση καταστάσεων
παρο^χημένων καί τήν άντικειμενική άξιολόγησή τους κατά τήν έποχή πού
διαπράχθηκαν. Πέρα, πράγματι, άπό δεοντολογική ύποχρέωση, ή εφαρ-
μογή της παραμέτρου αύτής προσφέρεται γιά νά άποτρέψει καί τή συναγωγή
πορισμάτων άπρόσφορων ή άνεπιτήδειων νά έρμηνεύσουν τό υπό έξέταση
ζήτημα.

Ή πραγμάτευση, πράγματι, τής πρόθεσης, κατά τήν έκτέλεση μιας
πράξης πού συντελέστηκε στό παρελθόν άποτελεΐ μιά έπιπλέον ένέργεια πού
άπαιτεΐ ένα άκόμη άπόθεμα κατανόησης. Ή ορθή έκβαση τής διερεύνησης
αύτής προϋποθέτει συχνά τήν έξέταση ολόκληρης διαδρομής άπό τήν αρχική
σύλληψη έως τήν πλήρη εφαρμογή μιάς ιδέας ή ένός έγχειρήματος. Απαι-
τείται, κατά ταύτα, έκτος άπό γνώση, δημιουργική φαντασία καί κριτική
ικανότητα" καί, άκόμη, δυνατότητα —καί πάλι— κατανόησης τών συγκε-
κριμένων συνθηκών πού έπέβαλαν τή λήψη τής συγκεκριμένης θέσης ή άπό-
φασης. Ή άντικειμενική τοποθέτηση, ιδίως άν βασίζεται στά επακόλουθα
γεγονότα, συχνά δέν άρκεΐ καί ένέχει τόν κίνδυνο νά είναι παραπλανητική"
έδώ χρειάζεται ή υποκειμενική, άλλά πάντοτε άπροκατάληπτη διείσδυση
τού συγγραφέα.

Ή διαδικασία τής επεξεργασίας τού πρωτογενούς ύλικοΰ όπου θά άνε-
γερθεΐ τό ιστορικό οικοδόμημα δέν θά ήταν εντούτοις πιθανά ολοκληρωμένο
χωρίς μιά προσπάθεια γιά προσέγγιση μιάς πρόσθετης μαρτυρίας — αύτής,
κατ' έξαίρεση, οχι ύποχρεωτικά γραπτής καί έλλογα όρατής καί ορθολο-
γικά ψηλαφητής. Ό ιστορικός έχει νά λάβει ενδεχομένως ύπόψη «μύθους»
πού συχνά συντελούν στή διαμόρφωση τού ιστορικού γίγνεσθαι. Οί «μύ-
θοι» αύτοί δέν άνταποκρίνονται πάντοτε σχολαστικά σέ έναν ρασιοναλιστικό
«επιστημονισμό» — ένίοτε μάλιστα τείνουν φαινομενικά νά τόν άναιρέσουν.
Ή ιστορία δέν ύπόκειται στούς νόμους τής φυσικής επιστήμης, άπαιτώντας
θετική μόνο —σέ κάθε περίπτωση— τεκμηρίωση. Επιβάλλεται νά συμπε-
ριλάβει καί τή συλλογική συνείδηση, προκειμένου νά διακρίνει μέσα στό
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παρελθόν όχι μόνο τά γεγονότα άλλά και τή σημασία τους, «οχι τή μηχα-
νική κίνηση τών αιτίων καί τών αιτιατών άλλά τόν ειρμό τοΰ νοήματος
τους» — κατά τόν Εύάγγελο Παπανούτσο. Ή τυχόν ολιγωρία ή ή συνειδητή
παραμέληση αύτής τής παραμέτρου θά κινδύνευε νά μήν άποδώσει τήν ορθή
διάσταση τής εκάστοτε συγκυρίας.

Θά ήταν δυνατό, άπλουστευτικά, νά υποστηριχθεί ότι το δεύτερο στά-
διο στήν επεξεργασία τοΰ ιστορικού ύλικοΰ συμπίπτει μέ αύτό τής σύνθεσης.
Απαιτείται ή τοποθέτηση στήν τότε εποχή καί ή άνάπλασή της, ή κατανόηση
άπέναντι σέ πρόσωπα ή καταστάσεις, ή άξιοποίηση τών ικανοτήτων τοΰ
συγγραφέα γιά τήν έπιτυχή άπόδοση τοΰ εκάστοτε περιβάλλοντος" άλλά καί
συνιστάται ό τελευταίος νά επιδεικνύει κριτικό πνεύμα, νά συστηματοποιεί,
νά επισημαίνει τή σημασία κάθε γεγονότος γιά τήν εξέλιξη τών ύπό εξέταση
θεμάτων. Τό κριτικό βλέμμα είναι, εξάλλου, πάντοτε άναγκαΐο προκειμένου
νά άποφευχθέί μιά ολιγωρία ή μιά άμετροέπεια ώς προς τήν έκταση ή τήν
ουσία τού λόγου. Ή συστηματοποίηση είναι ταυτόσημη μέ τήν επιστημο-
νική επεξεργασία καί διατύπωση τών αναγκαίων πορισμάτων. Ή ύπογράμ-
μιση, τέλος, τής σημασίας τείνει αύτονόητα νά προσδώσει τήν επιβεβλημένη
βαρύτητα στά έκάστοτε δρώμενα. Ή θετική άνταπόκριση στό σύνολο τών
επιταγών αύτών άποτελεΐ άναγκαΐο συμπλήρωμα τής ορθής τεκμηρίωσης
τού ιστορικού ύλικού πού καλείται ό ερευνητής νά συγκεντρώσει καί εμπε-
ριστατωμένα νά άποτιμήσει στό άρχικό στάδιο.

3. Τί, άραγε, άπομένει νά διενεργηθεί σέ μιά τελευταία φάση; Μήπως
ή σύναψη μέ τό έκάστοτε παρόν; Άλλά ή ιστορία —σύμφωνα μέ όσα ήδη
ύποστηρίχτηκαν— καλείται καταρχήν νά άποφύγει μία τέτοια σύνδεση, έπι-
διώκοντας, άντίθετα, νά έξάρει τά γνωρίσματα τής εποχής άκριβώς πού
συντελέστηκαν τά γεγονότα. Θά ήταν, άραγε, εύλογο νά προταθεί ή εξέ-
ταση τοΰ διαχρονικά ισχύοντος — δπου καί αύτό ύπάρχει; Ύπό τήν τελευ-
ταία αύτήν έννοια, θά ήταν τουλάχιστο δυνατό νά παρασχεθεί υλικό καί νά
συναχθούν συμπεράσματα ενίοτε χρήσιμα. Άν, πράγματι, στήν πρώτη περί-
πτωση κινδυνεύει ή ιστορία νά μεταβληθεί σέ θεραπαινίδα τής πολιτικής
επιστήμης ή τής κοινωνιολογίας, στή δεύτερη μπορεί νά διαγραφεί ώς εποι-
κοδομητική ή συναγωγή πορισμάτων γενικής εμβέλειας. Είναι, πράγματι,
δυνατό ύπό ορισμένες περιστάσεις νά επιχειρηθεί ή έπισήμανσή τους κατά τό
παρελθόν ύπό μορφή ενίοτε διδακτική γιά τό σύγχρονο γίγνεσθαι. Ανάλογη
όμως προσφυγή δέν εντάσσεται στον πρωταρχικό σκοπό τής επιστημονικής
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Ιστορίας καί, κατά βάση, δέν άποτελεΐ φυσική προέκτασή της" κυρίως όμως
δέν συνεπάγεται τήν οποιαδήποτε προσαρμογή τών ίστορουμένων στις
ρευστές άνάγκες του παρόντος.

Άπό τήν άλλη πλευρά, δέν είναι πάντοτε έφικτό νά άποκοπεΐ έντελώς
ό συγγραφέας άπό τό σύγχρονο γίγνεσθαι. Τό έργο του, ώς πνευματικό
δημιούργημα, ώς «νού ένέργεια» κατά τόν Αριστοτέλη, δέν είναι στατικό"
έπηρεάζεται, έως έναν βαθμό, άπό τήν άναπόδραστη σύνδεση τών άξιών καί
τών πράξεων τού παρελθόντος μέ τις παραστάσεις καί τις άγωνίες τής τρέ-
χουσας συγκυρίας. Ή επικοινωνία αύτή θά είναι δυνατό νά θεωρηθεί άναπό-
δραστη άπό τή στιγμή πού ή μελέτη έπιτελεΐται κατά τόν παρόντα χρόνο. Δέν
είναι, εντούτοις, έπιτετραμμένο νά παρεκκλίνει, σέ οποιαδήποτε περίπτωση,
τό βλέμμα άπό τήν παρωχημένη περίοδο πού οφείλει άξιόπιστα νά ιστορηθεί.
Ή συνδυαστική αύτή έπιδίο^ξη δέν θά ήταν εύλογο νά θεωρηθεί ώς παντελώς
άπραγματοποίητη. Είναι άναμφίβολα εφικτή καί σκόπιμη ή άντληση διδαγ-
μάτων άπό τό ιστορικό παρελθόν, εφόσον αύτή ή διαδικασία δέν προϋπο-
θέτει τήν άντιγραφή γεγονότων ή καταστάσεων, άλλά τήν άξιοποίηση άρχών
γενικότερης ισχύος — όπως, γιά παράδειγμα στήν έλληνική ιστορία, τό πάθος
γιά τήν ελευθερία ή ή καταστροφική διχαστική ροπή, φαινόμενα πού συχνά
επαναλαμβάνονται ύπο μεταλλασσόμενες μορφές" ή, σέ εύρύτερο διεθνές πλαί-
σιο, ή άδυναμία τών έθνικών μονάδων νά υπερκεράσουν μία διεθνή συγκυρία
πού καταβιβάζει τήν ορθολογική όργάνο^ση σέ οφελος τής κυριαρχίας ιδίως
τών έκάστοτε ισχυρών, μέ άποτέλεσμα τή μοιραία κατάλυση τής ισοτιμίας
άνάμεσα στά κράτη — μεγάλα καί μικρά.

Χάριν τής ένδελεχέστερης εκφοράς τών τελικών συμπερασμάτων θά
ήταν δυνατό νά έπιχειρηθεΐ ή χρήση καί τής συγκριτικής μεθόδου. Ή
παράθεση στοιχείων δέν άποτελεΐ, πράγματι, μηχανική πρόσθεση, άλλά
έπενέργεια του νού, ή όποία έπιδιώκει καί τή συγκριτική διαδικασία. Ή
γνώση τού άλλότριου, έκτος άπό τήν επίδειξη άνοχής καί τήν προβολή πολυ-
μέρειας, βοηθά στήν πληρέστερη κατανόηση καί τού προκείμενου έργου.
Αποκαλύπτει άκόμη τή μοναδικότητα κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης, τεκμη-
ριώνοντας τήν άποψη οτι τό ιστορικό φαινόμενο είναι άνεπανάληπτο καί
δέν έπανεμφανίζεται υποχρεωτικά υπό παραπλήσιες συνθήκες. Άν, εξάλ-
λου, δέν προσφέρεται γιά νά εφαρμοστεί ή μίξη τών μεθόδων μέ συγγενείς
έπιστήμες τής ιστορίας, τούτο δέν οφείλεται μόνο στό γεγονός οτι είναι έντελώς
διαφορετικές μεταξύ τους. Μία άνάλογη έγκατάμιξη κινδυνεύει, πρώτον,
νά εκτρέψει τήν ιστορία άπό τήν έρευνα τών πρωτογενών τεκμηρίων καί,
δεύτερον, νά τήν κατευθύνει κυρίως προς τήν αναγκαστική άναζήτηση
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δογμάτων διαχρονικής ισχύος. Άλλά μία τέτοια τροπή άντίκειται στον
χαρακτήρα τής μοναδικότητας πού κατά βάση ενέχει κάθε ιστορικό γεγο-
νός. Ή αντίληψη αύτή δέν σημαίνει άσφαλώς ότι οί παρατηρήσεις τών συγ-
γενών επιστημών παύουν ενίοτε νά είναι άξιοποιήσιμες" ύπό ορισμένες
μάλιστα συνθήκες, είναι δυνατό νά άποδειχτοΰν καί πολύ χρήσιμες. 'Επιβάλ-
λεται όμως πάντοτε νά άποτελοΰν δευτερεύον, εποικοδομητικό έστω, εργα-
λείο προς όφελος τής ιστορικής επιστήμης.

Πρέπει επιπρόσθετα νά παρατηρηθεί ότι είναι εύκταΐο νά επιδιωχτεί
όπως ή συγγραφή επενδυθεί μέ χαρακτήρα άξιοπιστίας, άναζητώντας, ειδι-
κότερα, τή μακροπρόθεσμη καθιέρο^σή της. Ό σκοπός αύτός πραγματώνεται
πληρέστερα στό μέτρο πού θά τηρηθούν πιστότερα οσοι κανόνες προανα-
φέρθηκαν. Ή ύποχώρηση άπό τήν αυστηρή καί συστηματική άντίληψη
τής πραγμάτευσης κάθε επιμέρους προβλήματος προσφέρεται ένδεχομένως
γιά νά άποφέρει, ώς προσωρινό κέρδος, τό άκοπο χειροκρότημα καί τήν
άμεση επιδοκιμασία ενός άπληροφόρητου ιδιαίτερα κοινού. Αντίστροφα, ή
επιμελής καί άντικειμενική στάθμιση τών ιστορικών φαινομένων δέν είναι
πάντοτε δημοφιλής καί ύπόκειται ενίοτε στήν κριτική ότι είναι δήθεν
σχολαστική" άλλά τείνει νά εξασφαλίσει τή μακροπρόθεσμη άπόδοση τού
εγχειρήματος.

Θά ήταν, τέλος, επιθυμητό νά εμφυσηθεί ένδεχομένως παλμός ζωής στό
κείμενο, εφόσον ό ιστορικός συγγραφέας διαθέτει τή δέουσα εμμονή άλλά καί
τό συναφές χάρισμα τού λόγου καί τής φαντασίας. Ή επισώρευση εποικο-
δομητικών γνώσεων ή καί ή υιοθέτηση ορθών μεθόδων είναι δυνατό νά μήν
άποδώσουν τό επιθυμητό άποτέλεσμα άν δέν εμψυχωθεί κατάλληλα ή συγ-
γραφή. Ή συγκεκριμένη αύτή έπίτευξη προσφέρεται, πράγματι, γιά νά
συμβάλει επιβοηθητικά προκειμένου νά υπάρξει ή αίσθηση οτι έπιχειρήθηκε
καί συντελέστηκε ή ολοκληρωμένη έπιτυχής πραγμάτευση τού άντικειμένου.

Άπό τά άπειρα πεδία εφαρμογής τών θεωρητικών αύτών θέσεων,
άς επιλέξουμε τυχαία, ώς παράδειγμα, τήν άπόφαση γιά τήν κήρυξη τής
Ελληνικής 'Επανάστασης τού 1821. Μετά τή διαπίστωση τί έχει γρα-
φεί ή ειπωθεί σχετικά μέ τό θέμα, πρέπει νά επισημανθούν καί νά διερευ-
νηθούν οί πηγές —έλληνικές καί ξένες, άνέκδοτες, άλλά καί έκδεδομένες—, νά
γίνει αύστηρή άποτίμηση καί διαβάθμιση τής γνησιότητας καί τής άξιοπι-
στίας τους. 'Επακολουθεί ή άναγκαία διασταύρωση τών τεκμηρίων, καθώς
καί ή δυνητική άξιοποίηση συλλογικών παραστάσεων τής εποχής. Πάνω σέ
άνάλογα ισχυρό βάθρο οφείλει νά επιχειρηθεί, σέ δεύτερη φάση, ή σύνθεση
τού ύλικού: επισήμανση καί άξιολόγηση όσων παραγόντων συνέβαλαν στή
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λήψη τής άπόφασης μέσα στο συγκεκριμένο, τότε, γεωπολιτικό περιβάλλον"
αποθησαύριση γνώσεων καί μνεία παραγόντων ποικίλων" διακρίβωση, άκόμη,
άν, πέρα άπό ένδοελληνικό ή, έστω, διμερές έλληνοτουρκικό, ήταν εύρύτερο
διεθνές ζήτημα" καί άν, καί έως ποιο βαθμό, υπερέβαινε μιά μονομερή
στρατιωτική, οικονομική ή πολιτιστική καί όδηγοΰνταν σέ μιά εύρύτερα
πολιτική διένεξη. Σκόπιμη, τέλος, είναι —κατά τή γνώμη μου— ή επί-
δειξη κατανόησης άπό τόν συγγραφέα καί ή θωράκιση μέ μετριοπάθεια
προκειμένου νά έκτεθουν καί νά άξιολογηθούν καταστάσεις καί πράξεις πού
διαπράχθηκαν κατά τό παρελθόν υπό τό κράτος ειδικών συγκυριών άπό
άτομα πού δέν εύρίσκονται πλέον στή ζωή. Σέ ένα τελικό στάδιο, θά ήταν
δυνατό νά διατυπωθεί τό έρώτημα άν είναι έφικτό ένα συμπέρασμα γενικής
ισχύος. Στό σημείο αύτό κρίνεται άναγκαία ή προεισαγωγική διευκρίνιση οτι
ή διατύπωση ενός διαχρονικού διδάγματος είναι πιθανό νά έκφύγει άπό
τόν καθαρά επιστημονικό σκοπό τής ιστορίας. Χωρίς, μολοντούτο, νά προσ-
βάλει άμεσα τόν σκοπό αύτόν ή νά ύποστεΐ τήν επήρεια τού σύγχρονου
γίγνεσθαι, είναι νόμιμο ό ιστορικός νά συναγάγει πορίσματα πού άφορούν
διαχρονικά τήν έλληνική καί τή διεθνή πολιτική: ό μόνιμος έρως γιά τήν
έλευθερία καί τό διάχυτο, καθ' όλη τή διαδρομή τής νεώτερης ιστορίας,
δημοκρατικό πάθος" ή άπευκταία έπίδραση τού διχασμού καί τού φανατισμού
άντίθετα προς τά θετικά άποτελέσματα τής εσωτερικής ομόνοιας" στό επί-
πεδο τών διεθνών σχέσεων, τό φαινόμενο τής συχνής έξάρτησης τών διακρα-
τικών ζυμώσεων άπό εσωτερικές πολιτικές πραγματικότητες" ένίοτε, μάλι-
στα, ή άναπόφευκτη προσαρμογή τών κυβερνήσεων σέ βαθύτερες δυνάμεις τής
κοινής γνώμης πού δέν είχαν άρχικά προβλεφθεί — όπως, κατεξοχήν, στήν
περίπτωση τής Έλληνικής'Επανάστασης. Είναι, έξάλλου, δυνατό νά υπο-
στηριχτεί ότι ή 'Επανάσταση τού 1821 προσφέρεται προκειμένου νά έπιτευ-
χθεΐ ή ιδανική ολοκλήρωση τής πραγμάτευσης κάθε σχεδόν πτυχής της μέ
τήν έπιθυμητή εμψύχωση τού κειμένου.

Αύτά τά μείζονα στάδια προτείνεται νά διανύσει ό ιστορικός άν έπιθυμεΐ
νά παρουσιάσει έπιστημονικά όλοκληρωμένο έργο — στάδια πού άπαιτούν
συστηματική γνώση καί δημιουργική φαντασία, εύσυνειδησία καί σεμνότητα,
έπίπονο μόχθο. Θά ήταν πιθανό ή καί δυνατό νά έχουν υπάρξει καί άλλες προ-
τάσεις καί εισηγήσεις, παραλλαγμένες ή διαφορετικές. Αύτές πού προέτεινα
έχουν, σέ κάθε περίπτωση, τό πλεονέκτημα ότι εκφράζουν μία άποψη ή όποία
επιχειρήθηκε στή διάρκεια μιάς ολόκληρης ζωής νά τεθεί σέ εφαρμογή. Θε-
ωρώ οτι τό γεγονός αύτό μοΰ έδωσε καί τό δικαίωμα νά σάς άπασχολήσω.
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tot γενικου γραμματεωσ τησ ακαδημιασ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Τά όσα μερικώς θά εκθέσω άπο τά πεπραγμένα της Ακαδημίας τοϋ
έτους πού τελειώνει έγιναν κατά τή διάρκεια μιάς άπο τις δυσμενέστερες πε-
ριόδους τοΰ ελεύθερου εθνικού μας βίου. Ή Ακαδημία είναι θεσμός ύπερχρο-
νικός, άλλά έκεϊνοι πού τή συγκροτούν ζούν τά όσα διαδραματίζονται στήν
πατρίδα μας καί μετέχουν τής κοινής μοίρας. Παρά τήν καθολική δυσθυμία,
συνεχίζουν τό έργο πού τούς έχει άνατεθεΐ έχοντας ώς γνώμονα τό καθήκον
καί άκολουθώντας τήν προτροπή τοΰ άρχαίου Κορύδωνος: «Θαρσέίν χρή,
τάχ' αυριον έσσετ' άμεινον» (Θεοκρ. 4, 41).

Κατά τό 2012 εξελέγησαν νέοι άντεπιστέλλοντες, στήν Τάξη τών
Θετικών Επιστημών ή κυρία Ευαγγελία Κράνια, καθηγήτρια τής Καρδιο-
λογίας στό Πανεπιστήμιο τοΰ Cincinnati τών Ηνωμένων Πολιτειών τής
Αμερικής, καί ό κ. Γεώργιος Παξινός, καθηγητής Νευροεπιστημών καί
Νευροανατομίας στό Πανεπιστήμιο τού Σύδνεϋ τής Αύστραλίας. Κατά τό
2012 προκηρύχθησαν, στήν Τάξη τών Θετικών'Επιστημών έδρα άντεπιστέλ-
λοντος μέ τίτλο (('Επιστήμη τών Μεταφορών καί τών Συγκοινωνιών» καί
στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών έδρα τακτικού μέλους
στον κλάδο τής ((Λατινικής Φιλολογίας», σέ άναπλήρωση τού άειμνήστου
Κωνσταντίνου Γρόλλιου.
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Άπο τά τακτικά μέλη τής Ακαδημίας ή Τάξη τών Θετικών Επι-
στημών έχασε τόν Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου (1"31 Ιουλίου 2012), πού
κατείχε τήν έδρα της Πειραματικής Χημείας, τόν Νικόλαο Άμβράζη (f28
Δεκεμβρίου 2012) τών Γεωλογικών 'Επιστημών καί τούς άντεπιστέλλοντες
Δημήτριο Ώραιόπουλο (f25 Απριλίου 2012), καθηγητή τής 'Ιατρικής του
Πανεπιστημίου τοΰ Τορόντο Καναδά, καί τόν 'Ηλία Γυφτόπουλο (f 23 'Ιουνίου
2012), καθηγητή τής Πυρηνικής Φυσικής στό Τεχνολογικό 'Ινστιτούτο τής
Μασσαχουσέττης (MIT). Ή Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών
στερήθηκε το άρχαιότερο μέλος τής Ακαδημίας, τόν Μενέλαο Παλλάντιο
(f8 Αύγούστου 2012), πού κατείχε άπό τό 1970 τήν έδρα τής Μουσικής.

Ή Τάξη τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών στερήθηκε καί αύτή
δύο άντεπιστέλλοντα μέλη της, τόν Κίονσταντΐνο Βαβοΰσκο (flO Φεβρου-
αρίου 2012), καθηγητή τοΰ Αστικού Δικαίου στό Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, καί τόν Αναστάσιο Ζοΰμπο (fl5 'Ιουλίου 2012),
καθηγητή τής Συστηματικής Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά το 2012 έγιναν πολλές δημόσιες συνεδρίες καί ήμερίδες. Μνη-
μονεύω μόνον τήν ύποδοχή νέων τακτικών μελών: τοΰ κ. Στεφάνου "Ημελ-
λου, ό όποιος ομίλησε μέ θέμα «Ζητούμενα τοΰ ελληνικού λαϊκοΰ-παραδο-
σιακοΰ πολιτισμού», τοΰ κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου μέ θέμα ((Θετικό Δίκαιο
καί ύπερθετικές άξιες. Οί άπαρχές τής άντιπαράθεσης στήν κλασσική Αθή-
να καί ή σημερινή κατάληξη» καί τής κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, ή όποία
άνέπτυξε τό θέμα ((Ταυτότητα καί συνείδηση ιστορικής συνέχειας μετά τήν
Άλωση. Ή ιδεολογική συμπεριφορά τών Ελλήνων τής Βενετίας». Άπό τούς
ξένους εταίρους καί τούς άντεπιστέλλοντες ή Ακαδημία υποδέχτηκε τά νέα
μέλη τής Τάξεως τών Θετικών 'Επιστημών κυρίους Harvey V. Fineberg,
Γρηγόριο Στεφανόπουλο καί Γεώργιο Παξινό. Τής Τάξεως τών 'Ηθικών καί
Πολιτικών 'Επιστημών έγινε ύποδοχή τοΰ κ. Νικήτα Άλιπράντη.

Κατά τήν πανηγυρική συνεδρία γιά τήν 25η Μαρτίου ομίλησε ό άκαδη-
μαϊκός κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος μέ θέμα ((Ή δημοκρατική άρχή: έπιγέν-
νημα τής έλληνικής Επανάστασης». Γιά τήν επέτειο τής 28ης 'Οκτωβρίου
ομίλησε ό άκαδημαϊκός κ. Αντώνης Ρεγκάκος μέ θέμα ((28η 'Οκτωβρίου
1940: ή άπτωτος νίκη».

Ή δραστηριότης τής Ακαδημίας έκτείνεται καί καλύπτει ολόκληρη τήν
έλληνική κοινιονία μέ τό έργο τών 'Ερευνητικών Κέντρων της, γιά τό όποιο
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θά μιλήσει διεξοδικώς ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας κατά τήν πρώτη δημόσια
συνεδρία τοϋ 2013 καί με τό έργο τό εκπαιδευτικό καί βραβευτικό. Μέ αύτό
ενισχύονται οί μελλοντικοί επιστήμονες τού τόπου ή επιβραβεύονται έργα
καί ταλέντα άξια υποστηρίξεως.

Τό εκπαιδευτικό μας έργο είναι κυρίως οί άφθονες υποτροφίες γιά
σπουδές στό Εξωτερικό καί στήν Ελλάδα, πού καλύπτουν τις Θετικές καί
τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τήν Αρχιτεκτονική, τις Καλές Τέχνες καί τή
Μουσική. 'Εφέτος χορηγήθηκαν 21 υποτροφίες μέ εξαίρετους όρους.

Κατά τό 2012 σημαντικές έπιστημονικές μελέτες κρίθηκαν άξιες βρα-
βεύσεως, ώς καί έργα τού λόγου, καί άπονέμονται άκόμη υψηλές διακρίσεις
γιά επιτεύγματα πού έκφεύγουν τοΰ συνήθους.

Μέ εισήγηση τής Τάξεως τών Θετικών 'Επιστημών καί έγκρι-
ση τής 'Ολομέλειας τής Ακαδημίας άπονέμονται οί έξης διακρίσεις:

1. Το βραβείο Νικολάου Κ. Άρτεμιάδη, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, άπονέμεται στον κ. Βασίλειο Νεστορίδη γιά τή μελέτη του Επε-
κτάσεις τής άλγεβρας τον δίσκου και τον θεωρήματος τον Mergelyan —
Extensions of the disc algebra and of Mergelyan's theorem. Μέ τήν εργασία
αύτή τοΰ διακεκριμένου συντάκτη της δίδονται άπαντήσεις σέ βασικά προ-
βλήματα σχετικά μέ τή δυνατότητα άντιστοίχων προσεγγίσεων στό μιγα-
δικό έπίπεδο.

2. Το βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, άπονέμεται στον κ. Νικόλαο Σπηλιά, πρώτον άριστεύσαντα πτυχι-
ούχο τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου μέ βαθμό
πτυχίου 9,67.

3. Τά δύο βραβεία Δημητρίου Λαμπαδαρίου, μέ χρηματικό έπαθλο
3.000 εύρώ τό καθένα, γιά τή βράβευση τών ικανότερων στό μάθημα τής
Γεωδαισίας άποφοίτων τών ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών τού άκαδη-
μαϊκοΰ έτους 2010-2011, άπονέμονται στούς άριστούχους κυρία Χρυσού-
λα Λίτινα, άπόφοιτο τής Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, καί τόν κ. 'Ιάσονα Χαλμούκη, άπόφοιτο τής Πολυτεχνικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Το βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά τήν καλύτερη έργασία στον κλάδο τής Γεο^δαισίας, άπονέμεται
στον κ. Δημήτριο Τσούλη γιά τή μελέτη του Αναλυτικός υπολογισμός τοϋ
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βαρντικοϋ σήματος μιας γενικευμένης πολυεδρικής κατανομής — Analytical
computation of the full gravity tensor of a homogeneous arbitrarily shaped
polyhedral source using line integrals.

5. To βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000
εύρώ, απονέμεται στο Μουσείο Φυσικής'Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της γιά το πολυσχιδές έκπαιδευτικό, ερευνητικό, συγγραφικό καί εκδοτικό
του έργο, καί τήν υποδειγματική όργάνο^σή του, πού τό αναδεικνύουν ώς
ένα άπό τά σημαντικά, παγκοσμίως, στό είδος αύτό μουσεία, στό όποιο
προάγεται ή επιστημονική έρευνα, καί τό καθιστούν ισοδύναμο ομοίων ιδρυ-
μάτων τού Εξωτερικού καί χώρο έκπαίδευσης.

6. Τό βραβείο Χίλδεγκαρδ, χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, μέ χρηματικό έπα-
θλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στούς κυρίους 'Ιωάννη Λυκάκη καί Μανώλη
Στρατάκη γιά τή μελέτη τους 'Οξειδωτική κνκλοπροσθήκη τοϋ τετραμε-
θυλοδισιλοξανίου σε άλκύνια καταλυόμενη άπο νανοσωματίδια χρυσον —
Oxidative Cycloaddition of 1,1,3,3: Tetramethyldisiloxane to Alkynes
Catalysed by Supported Gold Nanoparticles, γιά τήν επίτευξη γιά πρώ-
τη φορά τής οξειδωτικής κυκλοπροσθήκης ύποκατεστημένης δισιλοξάνης
σέ άλκύνια.

7. Το βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, μέ χρηματικό
έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στον κ. Γιάννη Θωμαΐ'δη γιά τό βιβλίο του
έπιγραφόμενο 'Εξισώσεις και άνισώσεις δευτέρου βαθμοϋ στά Άριθμητικά
τοϋ Διόψαντου. Μιά μελάτη γιά τήν ιστορία τής 'Άλγεβρας. Ό κ. Θωμα'ί'δης
παρουσιάζει τό ιστορικό πλαίσιο τής χρήσης τού «τύπου τής διακρίνουσας»
στά Άριθμητικά τού Διόφαντου.

8. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στον κ. Εύθύμιο Μητρόπουλο,
ύποναύαρχο τού Λιμενικού Σώματος έν άποστρατεία, γιά τή συμβολή του
σέ θέματα πού άφοροΰν τήν προστασία τής θάλασσας άπό τις αύξανόμενες
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Αποφασιστικής σημασίας είναι οί ένέργειές
του γιά τήν προστασία τού Αρκτικού καί τού Ανταρκτικού περιβάλλοντος,
τής Μεσογείου καί τού Περσικού Κόλπου.

9. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στον κ. Χρήστο Λάζο γιά τό
βιβλίο του μέ τίτλο Ή οπτική στήν Αρχαία Ελλάδα. Φάροι, Διόπτρες, Κά-
τοπτρα, Φακοί, Τηλεσκόπια, έργο επιστημονικό υψηλού επιπέδου καί πολ-
λαχώς ένδιαφέρον, μέ τό όποιο διαφωτίζεται μία πλευρά οχι πολύ γνωστή
τής άρχαίας έλληνικής τεχνολογίας.
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10. *Έπαινος τής Ακαδημίας απονέμεται, στον κ. Γεώργιο Βουγιουκα-
λάκη γιά τήν εργασία του Αντιδράσεις τον άζαφουλερενίον μέσω ελευθέ-
ρων ριζών. Σύνθεση μονοπαραγώγων καί περιορισμοί — Radical Reactivity
of AZa[60]fullerene: Preparation of Monoadducts and Limitations, έξαιρε-
τικοΰ ένδιαφέροντος, ή όποία άφορα τήν προσθήκη οργανικών ομάδων στό
φουλερένιο.

11. Ενφημος μνεία τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν ιατρό κυρία Ειρή-
νη Σαρόγλου-Τσάκου γιά τό βιβλίο της Υγεία εν πλω. Ή βραβευομένη
πραγματεύεται τά προβλήματα υγείας τών εργαζομένου στά πλοία, εξε-
τάζει τήν άνάπτυξη σ αύτά ορισμένων νόσων, δπως τών άνθρακέιον ή τού
σκορβούτου ώς καί τόν ρόλο τών πλοίων στή διάδοση έπιδημιών.

Ή Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών εισηγή-
θηκε καί ή 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας ένέκρινε τήν άπονομή τών άκολού-
θο^ν διακρίσεων:

1. Το χρνσό μετάλλιο τής Ακαδημίας άπονέμεται στό περιοδικό σύγ-
γραμμα τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρχαιολογική Εφημερίς·
ιδρύθηκαν καί οί δύο τό 1837, έπί τής πρώτης Αντιβασιλείας. "Εκτοτε, έπί
175 χρόνια, ή 'Εταιρεία άκμάζει καί ή Έφημερίς εκδίδεται μέ περιεχόμενο τις
άρχαιολογικές έρευνες στήν Ελλάδα, τά νέα ευρήματα καί μελέτες περί τών
ελληνικών μνημείων. Τό πολύτιμο περιεχόμενο της τήν έχει καταστήσει
διεθνώς πηγή επιστήμης τών μνημείων καί τής έλληνικής ιστορίας. Πρώτοι
έκδοτες τής 'Εφημερίδος -ήσαν ό άγωνιστής στήν πολιορκία τής Ακροπό-
λεως τοΰ 1822 Κυριάκος Πιττάκης καί ό νεώτερος του λόγιος καί κατόπιν
διαπρεπής πολιτικός καί διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Καί
οί δύο, έχοντας ώς εφόδιο έκτος άπό τις γνώσεις τους τή φιλοπατρία, τήν
άνιδιοτέλειακαίτό πάθος γιά τήν πρόοδο μιάς Ελλάδος κατεστραμμένης καί
μόλις έλευθερωμένης, παρέδωσαν τήν Αρχαιολογική Εφημερίδα σε όμό-
γνίομους διαδόχους καί έπί 175 χρόνια άποτελεΐ τήν κιβωτό πού περιέχει
τό μεγαλύτερο μέρος τής έλληνικής άρχαιολογικής έπιστήμης.

2. Τό άργνρό μετάλλιο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. 'Ιορδάνη
Δημακόπουλο, Γενικό Διευθυντή Άναστηλώσεο^ς τών μνημείων τής 'Ελλά-
δος έ.τ., γιά τό έξαίρετο έπιστημονικό του έργο, πού εκτείνεται στά προϊ-
στορικά, τά κλασικά, τά βυζαντινά καί τά νεώτερα μνημεία τής 'Ελλάδος.
Ό κ. Δημακόπουλος, μέ παιδεία τεχνική, τοΰ άρχιτέκτονος καί τοΰ μηχανικοΰ,
καί ιστορική, φιλολογική καί άνθρωπιστική, έπί δεκαετίες έφρόντισε γιά
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τήν αποκατάσταση τής μορφής τών ελληνικών μνημείων, καλλιεργώντας
συγχρόνως τήν επιστήμη καί συμβάλλοντας στή γνώση τής ιστορικής μας
παράδοσης, πού αποτελεί τό θεμέλιο τής εθνικής μας συνέχειας.

3. Τό βραβείο Ελένης Τιμ. Μνκονίον, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, άπονέμεται στον νέον άριστοΰχο διπλωματούχο πιανίστα κ. Γεώργιο
Φράγκο γιά τήν εξαίρετη εκτέλεση καί έρμηνεία του έργων γιά πιάνο, πού
δημιουργεί τή βεβαιότητα μίας λαμπρής συνέχειας.

4. Το βραβείο Σπύρου Μοτσενίγον, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
άπονέμεται στόν διακεκριμένο μουσικό κ. Άρη Γαρουφαλή γιά το σύνολο του
πολυσχιδούς έργου του ώς μουσικού πιανίστα, ώς μουσικού παιδαγωγού καί
ώς άκαμάτου διευθυντού τού Ωδείου Αθηνών επί δεκαετίες. Διδάσκαλος γε-
νεών πιανιστών, έχει συμβάλει μέ τή διδασκαλία του καί τό έργο του στήν
πρόοδο τής μουσικής παιδείας τών Ελλήνων.

5. Το βραβείο Ελένης καί Πάνου Ψημένου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, άπονέμεται στήν κυρία Αθηνά Γεωργαντά γιά τό βιβλίο της μέ τίτ-
λο Τά θαυμάσια νερά, Ανδρέας Κάλβος. Ό ρομαντισμός, ό βυρωνισμός και
ό κόσμος τών Καρμπονάρων, μέ τό όποιο έπιχειρεΐται ερμηνευτική άναθεώ-
ρηση τού τρόπου εξέτασης τής ποίησης τού Κάλβου. Ή συγγραφεύς άναδει-
κνύει τόν Κάλβο κορυφαίο "Ελληνα ποιητή, ισάξιο συγχρόνων του μεγάλων
Ευρωπαίων ρομαντικών ποιητών.

6. Βραβείο τής Ακαδημίας Αθηνών, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
γιά τήν καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλα-
σικής φιλολογίας άπονέμεται στόν κ. Δανιήλ 'Ιακώβ γιά τό δίτομο έργο
του Εύριπίδου 'Ά?>.κ?]στις. Τό έργο τού κ. 'Ιακώβ είναι πλήρης ερμηνευτική
έκδοση τής τραγωδίας τού Εύριπίδη, άποτελεΐ σημαντική προσφορά στις
έλληνικές φιλολογικές σπουδές καί ύποδεικνύει στούς νεώτερους φιλολόγους
τρόπο καί μέθοδο ερμηνείας τών ποιητικών δραματικών κειμένων.

7. Τό βραβείο εις μνήμην "Ολγας Τσακατίκα-Δεσποτοπονλου, άθλο-
θετημένο άπό τόν σύζυγο της άκαδημαϊκό Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο,
μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέμεται στούς κυρίους Ήρκο καί
Στάντη Αποστολίδη καί μεταθανατίως στόν Ρένο Αποστολίδη γιά τή
μετάφραση, τόν εκτενή ιστορικό σχολιασμό καί εκσυγχρονισμό τού έργου
τού Johann Gustav Droysen 'Ιστορία τοϋ Ελληνισμού. Τό μέγα αύτό έργο
τού Droysen, γραμμένο κατά τόν 19ο αιώνα, άποτελεΐ τόν οδηγό τών μετέ-
πειτα σπουδών γιά τήν ιστορία τοΰ Ελληνισμού δπως εξαπλώθηκε μέ τόν
Αλέξανδρο στήν Ασία καί τήν Αφρική καί δημιούργησε τόν έλληνιστικό
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πολιτισμό πού έκτείνεται στήν Τέχνη, τή διοίκηση, τό δίκαιο, τά γράμματα,
τήν έπιστήμη, τήν ποίηση.

Ή γλαφυρή μετάφραση τού Ρένου Αποστολίδη καί ό έξαντλητικός
σχολιασμός καί εκσυγχρονισμός τού έργου τού Droysen άπό τούς ΤΗρκο καί
Στάντη Αποστολίδη άποτελούν προσφορά στήν παιδεία τών νέων καί τούς
φέρουν σέ επαφή μέ τή μεγάλη ιστοριογραφία πού συνιστά τήν αύτογνωσία
τών σημερινών Ελλήνων.

8. Τό βραβείο Μαρίας Σ. Θεοχάρη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
άπονέμεται στον ομότιμο καθηγητή τής Αρχιτεκτονικής Σχολής τού Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Χαράλαμπο Μπούρα γιά τό βιβλίο του Βυζαν-
τινή Αθήνα, 10ος-12ος ai. Τό βιβλίο άποτελεΐ συνολική συστηματική πραγ-
μάτευση περί τών έκκλησιών τών Αθηνών τής μεσοβυζαντινής περιόδου καί
μέ αύτό προσφέρεται στήν έπιστήμη έξαίρετο εργαλείο μελέτης τής ναϊκής
μεσοβυζαντινής άρχιτεκτονικής τών Αθηνών καί τής ιστορίας της, άτελώς
γνωστών καί τών δύο.

9. Τό βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, άπονέμεται εις τήν κυρίαν Εύρυδίκην Εύδοκίαν Λέκα γιά τήν εκτε-
ταμένη άνέκδοτη μελέτη της στά γαλλικά μέ τίτλο Συντήρηση και απο-
κατάσταση γλυπτών κατά τήν αρχαιότητα: τό παράδειγμα τής άρχαϊκής
γλυπτικής. Ή συγγραφεύς πραγματεύεται τή μέθοδο καί τούς τρόπους τών
Ελλήνων τής άρχαϊκής περιόδου γιά νά προστατεύσουν, νά συντηρήσουν
καί νά έπισκευάσουν έργα γλυπτικής. Ή κυρία Λέκα συνδυάζει τις άρχαΐες
γραπτές μαρτυρίες, τά σωζόμενα γλυπτά μνημεία καί συνθέτει ένα μεθοδικό
έπιστημονικό έργο.

10. Τό βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, άπονέμεται στήν κυρία Λένα Άραμπατζίδου γιά τό άνέκδοτο έργο της
μέ τίτλο Τό διακείμενον του αισθητισμοϋ στήν ποιητική τοϋ Κ.Π. Καβάφη.
Ή κυρία Άραμπατζίδου, μέ πλήρη γνώση τής περί τόν ποιητή βιβλιογραφίας
καί έξοικείωση μέ τή θεωρία τής λογοτεχνίας, οικοδομεί σημαντική μελέτη
γιά τις άλληλεπιδράσεις τής καβαφικής ποιητικής καί τού αισθητισμοϋ,
ερμηνεύοντας ή προτείνοντας έρμηνεΐες τής ποίησης τού Καβάφη.

11. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον ζωγράφο-χαράκτη
κ. Γιώργο 'Ιωάννου γιά τό σύνολο τής καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Ό
κ. 'Ιωάννου κινείται σέ μιά κατεύθυνση όπου συνδυάζονται μέ προσωπικό
τρόπο οί τύποι της άγγλικής Πόπ Άρτ μέ στοιχεία τού σουρρεαλισμού καί
άκόμη μέ λαϊκότροπα χαρακτηριστικά. Στά έργα του άπαντοΰν συμβολικοί
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τύποι, σατιρική διάθεση, βιόμορφα και γεωμετρικά στοιχεία. Ανήσυχος
στις άναζητήσεις του καί τούς προσωπικούς συνδυασμούς δημιουργός, δια-
κρίνεται γιά τόν χαρακτήρα, τήν ποιότητα καί τόν πλούτο τών έκφραστικών
του μέσων, τήν ιδιομορφία τών τρόπων του, τήν εκφραστική του δύναμη καί
τήν άλήθεια τού καλλιτεχνικού του έργου.

12. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται γιά τό σύνολο του έργου του
στόν ζωγράφο-σκιτσογράφο κ. Γιάννη Κυριακόπουλο, γνωστότατο μέ τό
συντομευμένο ονομά του Κύρ. Τό έργο τού Γιάννη Κυριακόπουλου έχει όλες
τις άρετές τής ιδιότυπης τέχνης τής γελοιογραφικής σάτιρας, ή όποία στήν
πραγματικότητα άποτελει τολμηρή κοινωνική κριτική ποτισμένη μέ τήν πι-
κρία πού αισθάνεται ό πολίτης γιά τά όσα γίνονται εις βάρος του μέ τόν μαν-
δύα τών θεσμών, τής οίονεί νομιμότητος καί τής δημοκρατίας. Ό Κύρ μέ
τις λιτές, πολλές φορές φευγαλέες γραμμές του, έκφράζει μέ τή δύναμη του
σχεδίου καί τής τέχνης του τή γνώμη τού λαού γιά όσα βλαπτικά γίνονται
έρήμην του.

13. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στούς κινηματογραφικούς
παραγωγούς καί σκηνοθέτες Γεώργιο καί Ήρώ Σγουράκη γιά τό σύνολο τού
πολυετούς καί σημαντικού έργου τους. Προικισμένοι μέ καλλιτεχνικό
ταλέντο, δημιούργησαν γιά τήν τηλεόραση μεγάλο άριθμό έκπομπών πνευ-
ματικού, καλλιτεχνικού καί ιστορικού περιεχομένου, καί παρουσίασαν μέ
εικόνες, μέ λόγο καί οικονομία περιόδους ιστορικές καί πρόσωπα πού δημι-
ουργούν στούς "Ελληνες ψυχική ανάταση. Οί βιογραφικές τους έκπομπές
άποτελούν πολύτιμη προσωπογραφία Ελλήνων πού έδρασαν στό παρελθόν
άλλά καί στήν εποχή μας καί δημιούργησαν, όπως χαρακτηρίστηκε, έργο
«γιά τις επόμενες γενεές».

14. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στή Δημόσια Κεντρική Βιβλι-
οθήκη Βεροίας, ή όποία, ιδρυμένη πριν άπό μισόν αιώνα, δημιούργησε με-
γάλο μορφωτικό καί έκπαιδευτικό έργο. Μέ χρήση όλων τών συγχρόνων
τεχνολογικών μέσων καί τήν έπί 27 χρόνια δράση τού διευθυντού της
κ. Γιάννη Τροχόπουλου, άποτέλεσε ύπόδειγμα οργάνωσης καί πληρότητας
στούς νομούς Ημαθίας, Πέλλης καί Πιερίας καί προσέφερε τό δώρο τής
μάθησης πρώτα πρώτα στούς μαθητές, τούς όποιους εξοικειώνει μέ τό βι-
βλίο, καί κατόπιν στούς άνθρώπους έκείνους πού στήν περίοδο τής πρώτης
νεότητος δέν έτυχαν τής εύεργεσίας πού προσφέρει ή γνώση, ή όποία ελευ-
θερώνει τόν άνθρωπο άπό τόν φόβο καί τις προλήψεις.
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15. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στον κ. Γεράσιμο Μπάλλα
καί τήν κυρία Νίκη Λάσκαρη Μπάλλα γιά το τρίτομο έργο τους Λαογρα-
φικά Κεφαλλονιάς — Λιανοτράγουδα — Δημοτικά Τραγούδια — Λαϊκοί ποιη-
τές. Το έργο είναι άποτέλεσμα πολυχρόνιας μελέτης, επίπονης προσπάθειας,
έρευνας στον γενέθλιο τόπο, καί έχει συνταχθεί μέ έπιστημοσύνη καί αίσθη-
μα εύθύνης καί σεβασμού προς τό άντικείμενό του καί προς τόν άναγνώστη
καί τόν ειδικό έπιστήμονα που θά τό χρησιμοποιήσει γιά νέες μελέτες.

16. Εύφημος μνεία τής Ακαδημίας άπονέμεται στον κ. Γεώργιο ΙΙαπα-
σταματίου γιά τό βιβλίο του μέ τίτλο Ή Γορτυνία τοϋ Λάδωνα καί ή Τριπο-
ταμιά της, τό όποιο άποτελεΐ έξαίρετη συλλογή ιστορικών στοιχείων γιά τό
χωριό Μπέλεσι-Τριποταμιά Γορτυνίας καί μπορεί νά χρησιμεύσει ώς υπό-
δειγμα πρωτογενούς εργασίας γιά ζητήματα αύστηρώς τοπικής ιστορίας
καί τοπογραφίας.

Διακρίσεις σέ πνευματικούς δημιουργούς καί σέ έργα τής τέχνης τού
λόγου άπονέμουν διά τής Ακαδημίας Αθηνών τά δύο λογοτεχνικά 'Ιδρύματα
Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη καί Πέτρου Χάρη.

Τό "Ιδρυμα Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη:

1. Το βραβείο ποιήσεως, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέμεται
στον κ. Χριστόφορο Λιοντάκη γιά τό σύνολο τού έργου του. Ό κ. Λιοντάκης,
διακεκριμένος μελετητής τής τέχνης τού λόγου καί τής ποιήσεως, τιμη-
μένος μέ διακρίσεις γιά τό έργο του, εμπνεόμενος άπό τά κείμενα τού παρελ-
θόντος, τόν Όμηρο, τούς Πατέρες, έκφράζει μέ λυρικό τρόπο, λιτό καί
καίριο, τή σημερινή πραγματικότητα.

2. Τό βραβείο μυθιστορήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
άπονέμεται στον κ. Γιώργο Συμπάρδη γιά τό βιβλίο του Υπόσχεση γάμου,
έργο στό όποιο εικονίζεται ή σημερινή κοινωνική καί οικονομική κατάσταση
μέ πρωταγωνιστές πρόσωπα κοινά, καθημερινά, πού τά συνδέει τό πρόσω-
πο τού κεντρικού ήρωα, ό όποιος δημιουργεί περίπλοκες σχέσεις μέ τις γυ-
ναίκες πού τόν περιβάλλουν. Χαρακτηριστικό του έργου είναι τό πολυπρό-
σωπο τού μύθου καί ή έκτασή του, όπου ξετυλίγονται μέ ρεαλισμό ιστορίες
τών άνθρώπων τής καθημερινής ζωής.

3. Τό βραβείο διηγήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέ-
μεται στήν κυρία Έλενα Πέγκα γιά τό βιβλίο της Σφιχτές ζώνες και άλλα
δέρματα. Τό βιβλίο απαρτίζει συλλογή τριάντα έξι μικρών ιστοριών, πού τις
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χαρακτηρίζει ένας λανθάνων φευγαλέος έρωτισμός που άποκτά υπόσταση
μέ πυκνό λόγο. Οί σύντομες ιστορίες τού βιβλίου διερευνούν τήν άνθρώπινη
ύπαρξη καί σκέψη μέ τρόπο εύγενικά νοσταλγικό καί γραφή έμπειρη καί
ποιητική.

4. Το βραβείο δοκιμίου, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέ-
μεται στόν κ. Γιάννη Εύσταθιάδη γιά τό σύνολο τού έργου του. Ό κ. Εύστα-
θιάδης, μέ πολυσχιδές λογοτεχνικό καί ποιητικό έργο, γνώστης τής μεγάλης
μουσικής, έχει άφιερώσει στήν άνάλυσή της τρεις τόμους μέ σύντομα πυκνά
δοκίμια πού καθοδηγούν στήν κατανόησή της. Στοχαστικός καί έκλεκτικός,
αύστηρός στήν κρίση του, συνάμα ποιητικός, έχει κατακτήσει έπάξια τή θέ-
ση πού κατέχει στόν κόσμο τοΰ πνεύματος καί τής έπιστήμης.

5. Το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000
εύρώ, άπονέμεται στήν κυρία Σοφία Γιαλουράκη γιά τό σύνολο τοΰ έργου
της. Ή κυρία Γιαλουράκη, γεννημένη καί μεγαλωμένη στήν Αίγυπτο μέ τήν
έντονη έλληνική πνευματική παράδοση, αφιέρωσε τήν έπιστήμη της στή
μόρφωση καί τή διάπλαση τών παιδιών, καί τό πέτυχε μέ δύο τρόπους, τή
διδασκαλία της καί τήν τέχνη της, δίνοντας στήν πνευματική καί λογοτε-
χνική προσφορά της άνάλαφρο καί γλαφυρό ψυχαγωγικό τόνο καί μεταδί-
δοντας άβίαστα στά παιδιά τις άξιες πού τήν εμπνέουν στήν επιτέλεση τής
άποστολής της.

Τό "Ιδρυμα Πέτρου Χάρη:

1. Το βραβείο μυθιστορήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
άπονέμεται στόν κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο γιά τό βιβλίο του Τά παιδιά
τοϋ Κάιν. Τό βραβευόμενο έργο, ιδιότυπο ώς πρός τήν οικονομία του, άπο-
τελεΐ άφήγηση πού εκτείνεται σέ πλήθος κεφαλαίοι ένίοτε αύτόνομων, μέ
συχνές έναλλαγές τοΰ τρόπου παρατήρησης, άκόμη μέ έναλλαγές ύφους, μέ
τις όποιες μάς προϊδεάζει γιά ό,τι θά συμβεϊ χωρίς νά τό περιγράφει. Είναι
μιά εικόνα εκείνου πού δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, μιά κρίση
ΐσως άθεράπευτη.

2. Το βραβείο διηγήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέ-
μεται στόν κ. Γιώργο Σκαμπαρδώνη γιά τή συλλογή είκοσι έξι διηγημάτων
μέ τόν τίτλο Περιπόλων περί πολλίών τυρβάζω. Ό ιδιότυπος τίτλος τοΰ
βιβλίου, κάτι στό όποιο άρέσκεται ό βραβευόμενος, χαρακτηρίζει καί τό
περιεχόμενο τής συλλογής. Μέ τόπο τοΰ δράματος κυρίως τή Θεσσαλονίκη,
βρισκόμαστε στή σημερινή πραγματικότητα. Τό γνωστό καί τό νέο, ό πόνος
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καί ή ίλαρότης διαδέχονται το ένα το άλλο δεμένα μέ λυρισμό, μέ τό φαντα-
στικό καί τό πραγματικό, μέ τήν ποίηση καί τόν ρεαλισμό, καί ολα ντυμένα
μέ γλώσσα ζωντανή, πλούσια, άπό τήν όποία δέν λείπει ή ήθοποιία.

3. Το βραβείο δοκιμίου, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέμεται
στόν κ. Δημήτριο Άρβανιτάκη γιά τό βιβλίο του Στο δρόμο για τις Πατρί-
δες. Ό βραβευόμενος ιχνηλατεί καί φωτίζει τήν καλλιτεχνική καί ιδεολο-
γική διαμόρφο^ση τού Ανδρέα Κάλβου μέσα στόν ιταλικό καί τόν βρετανικό
κόσμο, πριν άπό τή στροφή τού ποιητή στήν έλληνική γλώσσα. Τό βιβλίο
είναι αυστηρά μεθοδικό καί επιστημονικό, έχει ώς κέντρο τόν Κάλβο, άλλά
επεκτείνεται σέ εύρύτατο πεδίο καί προσφέρει νέα γνώση γιά τά πνευμα-
τικά πράγματα τού τέλους τοΰ 18ου καί τών πρώτων δεκαετιών τού 19ου
αιώνα.

4. Τό βραβείο ποίησης, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέ-
μεται στόν κ. Μανόλη Πρατικάκη γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. Ό κ. Πρατι-
κάκης, λυρικός ποιητής, μάς χαρίζει ονειρικές εικόνες ένός ιδεατού κόσμου
μέ γλώσσα ύπερρεαλιστική, δική του, μέ λεκτική είκονοποιία άλλά πειθαρ-
χημένη. Ή ποίηση του σκιαγραφεί έναν άπέραντο κόσμο άλλοτε ώς όνει-
ρο άλλοτε ώς εφιάλτη, άλλά δέν παύει ποτέ νά είναι γνήσια, έστω κι άν τήν
καλύπτει μέ τόν έντεχνο μανδύα τού πεζοΰ λόγου.

5. Τό βραβείο παιδικής λογοτεχνίας, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000
εύρώ, άπονέμεται στήν κυρία Λίτσα Ψαραύτη γιά τό σύνολο τού έργου της.
Ή κυρία Ψαραύτη, πολυγραφότατη καί άναγνωρισμένη στόν κόσμο τοΰ πνεύ-
ματος, εμπνέεται άπό ποικίλα θέματα τά όποια, μέ τήν πλούσια καί δημι-
ουργική φαντασία της καί τό λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό ταλέντο της, μάς
ταξιδεύουν στόν ονειρικό κόσμο τών πρίοτόφαντων εμπειριών τής παιδικής
ψυχής, μετακινώντας την άπό τόν χρόνο τής καλλιτεχνικής φαντασίας της
στόν σημερινό ζωντανό καί πραγματικό.

Μέ εισήγηση τής Τάξεως τών Ηθικών καί Πολιτικών Επι-
στημών καί έγκριση τής 'Ολομέλειας άπονέμονται οί εξής διακρίσεις:

1. Τό βραβείο Νικολάου Καρόλου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
άπονέμεται στό μή κερδοσκοπικό Σωματείο «Σύλλογος γονιών παιδιών μέ
νεοπλασματική άσθένεια "Ή Φλόγα"» γιά τήν επί 30 χρόνια προσφορά στά
παιδιά πού πάσχουν άπό καρκίνο, μέ τήν παροχή ιατρικής, ψυχικής καί
κοινοτικής φροντίδας καί τή στήριξη τών οικογενειών τους.
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2. Το βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, άπονέμεται στήν Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών γιά τήν επί 40
χρόνια προσφορά της σέ παιδιά, νέους καί ενήλικες πού πάσχουν άπό έγκε-
φαλική παράλυση, μέ συστηματική παροχή ποιοτικών ύπηρεσιών, προ-
γραμμάτων καί δραστηριοτήτων πού άποβλέπουν στή βελτίωση καί προα-
γωγή τής ποιότητας τής ζωής τους.

3. Τό βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000
εύρώ, άπονέμεται στούς κυρίους Τηλέμαχο Εύθυμιάδη καί Παναγιώτη
Τσίντζο γιά τήν άνέκδοτη μελέτη τους Τό εξωτερικό χρέος τής Ελλάδας
και οί επιπτώσεις του επί τής έλληνικής οικονομίας σήμερα καί στό άμεσο
μέλλον. Πρόκειται γιά συστηματική καί μεθοδική έργασία πού άποτελεΐ
σημαντική συμβολή στή διερεύνηση καί άξιολόγηση τών έπιπτοοσεων τού
έξωτερικού χρέους τής Ελλάδας στήν οικονομία μας.

4. Τό βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000
εύρώ, άπονέμεται στον κ. Δημήτριο- Φούφουλα γιά τήν άνέκδοτη μελέτη του
Sociologie et utopie socialiste, Essai sur Saint-Simon, ή όποία άποτελεΐ άνα-
λυτικό πρότυπο άντικειμενικής ερευνητικής εργασίας καί έπαναφέρει στήν
επικαιρότητα μία φιλοσοφική θεωρία πού άπό μακρού άποσιωπάται.

5. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη γιά
το τρίτομο έργο του Δωδεκανησιακός τύπος (1848-2008). Συμβολή στή
νεότερη καί σύγχρον7] ιστορία τής Δωδεκανήσου, στό όποιο άπεικονίζονται
ή ιστορία, ό πολιτισμός καί οί κοινωνικοί καί έθνικοί άγώνες τής Δωδεκα-
νήσου, καί άποτελεΐ πολύτιμη μαρτυρία γιά τήν πνευματική προσφορά τών
Ελλήνων τής Δίοδεκανήσου.

6. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται μετά θάνατον σέ δύο νέους
άνδρες άπό τό Πακιστάν, τόν Hamayun Anwar, 18 ετών, καί τόν Wakar
Ahmed, 32 ετών, γιά τήν ύπέρτατη πράξη αύτοθυσίας, καθώς βρήκαν τρα-
γικό θάνατο κατά τήν προσπάθειά τους νά άπομακρύνουν ήλικιωμένο ζευ-
γάρι εγκλωβισμένο στις γραμμές τραίνου. Ή Ακαδημία, ώς έλάχιστη ένδει-
ξη άναγνώρισης τής ήρωικής πράξης τών δύο νέων, χορηγεί στούς οικείους
τους χρηματική συνδρομή.

7. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλ-
λογο Φλωρίνης <('0 Αριστοτέλης» γιά τήν πλούσια πολιτιστική δράση του
έπί 71 συνεχή χρόνια, τή διδασκαλία μαθημάτων, τή δημιουργία μουσείου καί
βιβλιοθήκης, καί τήν οργάνωση ομιλιών στήν εύρύτερη περιοχή τής Φλίόρινας
— ενέργειες καί έκδηλώσεις πού συμβάλλουν στήν άνύψωση τού πνευματικού
επιπέδου της κοινωνίας.
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8. Έπαινος της Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Βασίλειο Δωροβίνη γιά
τήν πνευματική καί πολιτιστική του δραστηριότητα έπί σειρά έτών, κυρίως
στήν περιοχή τής Αργολίδος άλλά καί σέ άλλες περιοχές τής Ελλάδος, σέ θέ-
ματα προστασίας τοϋ τοπίου καί τών παραδοσιακών κτιρίων καί οικισμών.
Χάρη στις προσπάθειές του πολλά νεώτερα μνημεία διασώθηκαν.

9. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Εμμανουήλ Καλλί-
γερο γιά τά δύο βιβλία του Κνθηραϊκά επώνυμα καί Κνθηραϊκά τοπωνύμια,
τά όποια άποτελοϋν τόν καρπό πρωτότυπων καί πολύχρονων ερευνών μέ τις
όποιες διαφωτίζεται ή νεώτερη ιστορία τών Κυθήρων καί προσφέρεται ύλη
γιά νέες έρευνες.

10. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Χρίστο Φωτεινόπουλο,
καθηγητή τής Φιλολογίας καί επίτιμο λυκειάρχη, γιά τό παιδαγωγικό, πολι-
τιστικό καί πνευματικό του έργο στά Καλάβρυτα καί τήν περιοχή τους· άκό-
μη γιά τή συμβολή του στήν άνάδειξη τοΰ Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυ-
τινού 'Ολοκαυτώματος καί τό πλούσιο συγγραφικό καί εκδοτικό του έργο,
πού τόν άναδεικνύει σέ πνευματική προσωπικότητα.

11. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στό μή κερδοσκοπικό σωμα-
τείο «Ελληνοαμερικανική "Ενωση» γιά τήν έπί 55 χρόνια προσφορά του σέ
θέματα παιδείας, έκπαίδευσης, πολιτισμού, γιά τή διατήρηση τής Έλλη-
νικής μεταξύ τών Ελλήνων τής διασποράς καί γιά τις παρεχόμενες υποτρο-
φίες καί έκπαιδευτικά προγράμματα σέ εύρύτατα τμήματα τού έλληνικοΰ
πληθυσμού.

12. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Νικόλαο Κουφό γιά
τό βιβλίο του Παλαιά σχολεία τοϋ Οίνοϋντος. Ή οργάνωση τής εκπαίδευσης
στόν τ. Δήμο Οίνοϋντος Λακωνίας (1800-1950). Τό βραβευόμενο έργο εί-
ναι καρπός πολύμοχθης καί συνθετικής έργασίας γνησίως έπιστημονικής,
άφορά τήν τοπική ιστορία άλλά θά χρησιμεύσει ώς υπόδειγμα καί γιά άλλες
παρόμοιες μελέτες πού μάς είναι αναγκαίες.

13. Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Θεόδωρο Μονέο, ό
όποιος, άοπλος, στις 2 Νοεμβρίου 2009 κατεδίωξε ένοπλο δράστη ληστείας
στή Νίκαια πού κρατούσε όμηρο έναν πολίτη. Ό κ. Μονέος συνεπλάκη μέ
τόν ληστή, τόν συνέλαβε καί έλευθέρωσε τόν όμηρο.

Μέ τήν άπονομή τών διακρίσεων σάς άνακοινώθηκε ένα μεγάλο μέρος
τών έργων τής Ακαδημίας κατά τό 2012. Τό έπιστημονικό, ερευνητικό καί
δημοσιευτικό έργο της θά σάς άνακοινωθεΐ άπό τόν Πρόεδρο τής Ακαδημίας
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στις 15 'Ιανουαρίου 2013. Απομένει άκόμη νά σας γνωστοποιήσω ότι κατά
τήν πανηγυρική συνεδρία γιά τήν 25η Μαρτίου 2013, 192 χρόνια μετά τήν
Επανάσταση, θά άπονεμηθεΐ το Άριστεΐον τών Γραμμάτων. Τά λοιπά βρα-
βεία πού προκηρύσσονται καί θά άπονεμηθούν σέ έναν χρόνο άκριβώς θά
άνακοινωθοΰν διά τοΰ τύπου.

Υποθέτω ότι κατά τήν άκρόαση τής άπονομής τών βραβείων θά κατα-
λήξατε σέ αισιόδοξο συμπέρασμα: ότι ενώ οί άνθρωποι τής πατρίδος μας
δοκιμάζονται κατά τρόπο πού πολλούς τούς οδηγεί έξω άπό τή ζωή, άρκε-
τοί, πολλοί, δέν παύουν νά εργάζονται, νά δημιουργούν, νά διαπρέπουν, νά
θυσιάζονται γιά τόν πλησίον τους. Τό πνεύμα τους θάλλει καί άντιστέκονται
στήν προσπάθεια πού γίνεται νά ύποταχθοΰν σέ καθεστώς φθοράς καί όλοκλη-
ρο^τικοΰ άφανισμοΰ τους. Άλλ' άν ή προσπάθεια αύτών πού μάς μάχονται
τούς έχει φέρει μία πρόσκαιρη νίκη, θυμηθήτε τά λόγια τοΰ Αγγέλου στήν
Αντιγόνη (στ. 1158-1160):

Τύχη γάρ ορθοί καί τύχη καταρρέπει
τόν εύτυχοΰντα τόν τε δυστυχοΰντ' άεί.
καί μάντις ούδείς τών καθεστώτων βροτοΐς.

γιατ' είναι ή τύχη πάντα πού άνυψώνει
τόν ένα εύτυχισμένο κι έναν άλλο
δυστυχισμένο τόν σωριάζει χάμω"
καί κανείς δέ μπορεί νά προφητέψη
τό τί φυλάει ή Μοίρα στούς άνθρώπους.

(μετ. Γ. Γρυπάρη)

Αύτός ήταν ό μερικός άπολογισμός τής Ακαδημίας γιά τό 2012.
Χαίρετε.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ 191

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ - ΙΑΝΕ

Κατά το έτος 2012 στο Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέ-
κτων καί 'Ιδιωμάτων — ΙΑΝΕ έγιναν τά έξης:

Συνεχίζεται ή σύνταξη τής σειράς τών λημμάτων πού περιλαμβάνει ό
ύπό προετοιμασίαν 6ος τόμος τού Λεξικού (τεύχος Α'), ό όποιος ύπολογίζεται
σέ 300 περίπου σελίδες μεγάλου σχήματος, περιλαμβάνοντας κατά προσέγ-
γιση 1.500 λήμματα (δε - διασκελιά).

'Ολοκληρώθηκε ή εκτύπωση δύο σημαντικών εκδόσεων: α) τού άνα-
θεωρημένου Κανόνια μου Συντάξεως τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού, ώς παραρτή-
ματος τού Λεξικογραφικού Δελτίου, καί β) τοΰ 26ου τόμου τοΰ Λεξικο-
γραφικού Δελτίου, ό όποιος περιλαμβάνει εξαντλητική σχολιασμένη βιβλιο-
γραφία διαλεκτικής λεξικογραφίας καί ειδικές μεταλεξικογραφικές εργασίες
πού άφοροΰν στήν ιστορική, φωνητική, σημασιολογική κ.λπ. διάσταση τής
λεξικογραφικής πρακτικής τοΰ Ιστορικού Λεξικού.

'Ολοκληρώθηκε ή ήλεκτρονική καταγραφή τού νέου ύλικοΰ πού έχει
προστεθεί στό Αρχείο γιά τά γράμματα Α-Δ, δηλαδή τούς ήδη τυπωμένους
τόμους τοΰ Λεξικού, μέ στόχο τήν έκδοση Συμπληρώματος. Λημματο-
γραφήθηκε καί άρχειοθετήθηκε μεγάλος άριθμός νέων καί παλαιών προβλη-
ματικών δελτίων γλωσσικού ύλικοΰ, ενώ ένημερώθηκε μέ τά νέα στοιχεία
τό ήλεκτρονικό άρχεΐο τού Κέντρου. Αποδελτιώθηκαν 20 χειρόγραφα τοΰ
Αρχείου σέ ήλεκτρονική μορφή καί τό σχετικό υλικό έντάχθηκε στό Άρχεΐο
Δελτίων.

Οί ερευνητές τού Κέντρου έλαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ συνέδρια
έλληνικά καί διεθνή.

'Εμπλουτίσθηκε τό άρχεΐο τοΰ Κέντρου μέ τήν εισαγωγή συλλογών διαλε-
κτικού ύλικοΰ πού προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές άποστολές τών
ερευνητών καί άπό τόν γλωσσικό διαγωνισμό πού προκηρύσσει κατ' έτος
ή Ακαδημία Αθηνών. 'Εντάχθηκαν στήν ήλεκτρονική βάση δεδομένων τού
άρχείου τών ελληνικών τοπο^νυμίων 21.000 νέες καταχωρήσεις πού προέρ-
χονται άπό γλωσσικές συλλογές τοΰ Άρχείου τοΰ ΙΑΝΕ. Ή βιβλιοθήκη τοΰ
Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών νέων βιβλίων καί συγκρο-
τήθηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

[Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟ Γ ΡΑΦΙ ΑΣ

Όλοι οί ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας πραγματοποίησαν τήν
εντεταλμένη λαογραφική τους αποστολή γιά έπιτόπια έρευνα καί έπ' εύκαι-
ρία αποστολές γιά τήν καταγραφή λαογραφικών θεμάτων, καί τεκμηρίωσαν
άρχειακό ύλικό στή βάση δεδομένων τοϋ Κέντρου. Εισήχθησαν στο Αρχείο,
άναλογικά καί ψηφιακά, πέραν τής νέας λαογραφικής ύλης, ψηφιακά άντί-
γραφα έλληνικών χειρογράφων άπο τις Βιβλιοθήκες Βουκουρεστίου, 'Ιασίου καί
Γαλατσίου τής Ρουμανίας (προσφορά του τέως άντιπροέδρου τής Βουλής
κ. Γεωργίου Σούρλα), μουσειακά άντικείμενα τής Συλλογής Νίκου Παπα-
γεωργίου καί φωτογραφικά ύλικό (5.200 άρνητικά, έγχρωμα καί άσπρό-
μαυρα, δωρεά Δημ. Καλούσιου). Αξιολογήθηκαν οί συλλογές λαογραφικού
ύλικοΰ τού 2011. Ή Διευθύντρια καί οί έρευνητές του συμμετείχαν μέ άνα-
κοινώσεις συνολικά σέ 32 συνέδρια, στήν οργάνωση συνεδρίων καί εκθέσεων
τού Κέντρου, επιμελήθηκαν τις έκδόσεις του, πραγματοποίησαν 38 διαλέ-
ξεις-μαθήματα, έξέδωσαν δέκα επιστημονικές άνακοινώσεις καί παρέδωσαν
γιά έκδοση σέ συλλογικούς τόμους καί πρακτικά συνεδρίων 50 έπιστημο-
νικά άρθρα. Παράλληλα συμμετείχαν ώς κριτές-άξιολογητές σέ προγράμ-
ματα τής ΓΓΕΤ καί τού ΙΚΤ, καθώς καί σέ φεστιβάλ ταινιών καί τραγου-
διών εθνογραφικού περιεχομένου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τό Κέντρο Λαογραφίας:

α. Υλοποιεί εγκεκριμένη πρόταση μέ τίτλο (('Εθνικό Ψηφιακό Δίκτυο
Τεκμηρίωσης τής Άυλης καί'Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», προϋπο-
λογισμού 950.000 εύρώ, στό πλαίσιο τής Πρόσκλησης 31 τού 'Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τό έργο έπεκτείνει, άναβαθμίζει
καί κοινοποιεί τά άποτελέσματα προγράμματος μέ τίτλο: «Ανάπτυξη 'Εθνι-
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης τού Λαϊκού Πολιτισμού». Εύρίσκεται ήδη στή
διαβούλευση ή προκήρυξη τού έργου.

β. Συμμετέχει στό πρόγραμμα ((Καταγραφή, τεκμηρίωση, προβολή καί
διακίνηση άρωματικών καί θεραπευτικών βοτάνων καί φυτών καί φυτικών
προϊόντων» [Recording, documentation, promotion and distribution of the
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aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products (RE.HERB)] στο
πλαίσιο τοΰ προγράμματος «INTERREG IV / Έλλάδα-Ίταλία». Χρημα-
τοδοτείται άπο τον Άξονα 1 τοΰ διμεροΰς προγράμματος Εύρωπαϊκής Εδα-
φικής Συνεργασίας Έλλάδα-Ίταλία 2007-2013 - Ενίσχυση τής άνταγωνι-
στικότητας καί τής καινοτομίας.

γ. Συνέταξε πρόταση μέ τίτλο «RIZA: DIGITAL PATHFINDER OF
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE», τοΰ τομέα ένδιαφέροντος
«Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία», στό πλαίσιο τής πρόσκλησης-προκή-
ρυξης «Αριστεία II», τοΰ έπιχειρησιακοΰ προγράμματος ((Εκπαίδευση καί
Διά Βίου Μάθηση» τοΰ ΕΣΠΑ 2007-2013.

δ. Τέλος συμμετέχει στό πρόγραμμα ((Προβολή τοΰ έργου τών Ερευνη-
τικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών στόν παγκόσμιο ιστό» τοΰ έπιχει-
ρησιακοΰ προγράμματος ((Ψηφιακή Σύγκλιση», στό έρευνητικό πρόγραμμα
((Χορεύοντας στήν πόλη: τά άποκριάτικα δρώμενα τής Νάουσας ώς τοπικό
δεδομένο καί ώς άνθρωπολογικό ζητούμενο. Εθνογραφική καί ιστορική
έρευνα», πού σχεδιάσθηκε καί ύλοποιέίται άπό τόν Τομέα Νεότερης καί Σύγ-
χρονης Ιστορίας, Λαογραφίας καί Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τού Τμήματος
'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας τοΰ ΑΠΟ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφορήθηκαν τά Πρακτικά τοΰ συνεδρίου (('Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης
καί τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Ααογραφίας», σέ δύο τόμους 1.200
σελίδων, γιά τόν ιδρυτή τής Λαογραφίας καί τοΰ Κέντρου Λαογραφίας.

Εκδόθηκε έπίσης τό βιβλίο τοΰ Δημητρίου Σ. Λουκάτου Λαογραφική
άτιοστολή στά Διαπόντια νησιά (Έρείκουσα, Μαθράκι, Όθωνοί), σ. 452 +
1 CD.

ΣΤΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κατά τή διάρκεια τοΰ 2012 τό Κέντρο πραγματοποίησε μέ επιτυχία δύο
συνέδρια: 1. «Ααι'κή ιατρική καί ιατρική έπιστήμη. Σχέσεις άμφίδρομες».
2. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ((Σμύρνη: Ή άνάπτυξη μιάς μητρόπολης
τής Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922)».

Πραγματοποίησε έπίσης μιά ήμερίδα μέ θέμα (('Η λαογραφία τής
Κύπρου καί τής περιοχής Λεμεσοΰ μέσα άπό τά Αρχεία τοΰ Κέντρου Λαο-
γραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών» σέ συνεργασία μέ τό Δημοτικό Μουσείο-
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Άρχεΐο-Κέντρο Μελετών καί τήν Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού, στο πλαί-
σιο τής Κυπριακής Προεδρίας τοΰ Συμβουλίου τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης.

Σέ συνεργασία μέ τόν Δήμο Λευκάδας πραγματοποίησε μόνιμη έκθεση-
μουσεΐο μέ θέμα «Τά Δώρα τοΰ Φεστιβάλ. Έκθεση ενθυμίων πενήντα χρό-
νων τοΰ Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ» Δήμου Λευκάδας καί συμμετείχε μέ
άνακοινώσεις σέ ημερίδα μέ θέμα «Τά λαογραφικά μουσεία τής Λευκάδας».

Ή Διευθύντρια κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη καί ή ερευ-
νήτρια κυρία Ζο^ή Μάργαρη, μέ απόφαση τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού,
μετέχουν στήν 'Εθνική 'Επιτροπή γιά τήν άυλη πολιτιστική κληρονομιά
στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τής Unesco, ύπό τήν προεδρία τοΰ Ακα-
δημαϊκού κ. 'Εμμανουήλ Ρούκουνα, γιά τή δημιουργία καί τεκμηρίωση τοΰ
έθνικοΰ καταλόγου τών θεμάτων τής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τής
χώρας μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τό Κέντρο μέ ερευνητές του προσφέρει άπό τό έτος 2010-2011 μαθή-
ματα Λαογραφίας στό Λαϊκό Πανεπιστήμιο τής Εταιρείας Φίλων τοΰ Λαοΰ,
καθώς και τήν επιστημονική εποπτεία καί συνδρομή του σέ τέσσερα μου-
σεία: Μουσείο τής ελιάς, Καψαλιανά Αρκαδίου Κρήτης· μόνιμη έκθεση μέ
θέμα «Έλαίας έγκώμιον» στήν Κερατέα Αττικής- «Οί Ακρίτες τής Εύρώ-
πης» στήν Παλαιόχωρα Χανίων "Τά Δώρα τού Φεστιβάλ". Έκθεση ενθυ-
μίου πενήντα χρόνων τού Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ» τού Δήμου Λευκάδας.
Συνεργάζεται μέ τό Κρατικό Μουσείο Μεσογειακού καί Εύρωπαϊκοΰ Πολι-
τισμού στή Μασσαλία γιά τήν προετοιμασία τής μόνιμης έκθεσής του καί
τήν τεκμηρίωση τών άντικειμένων πού προέρχονται άπό τόν ελληνικό χώρο.

Τέλος τό Κέντρο, προκειμένου νά συμβάλει στήν τοπική οικονομία
σέ συνεργασία μέ τήν τοπική αύτοδιοίκηση καί πολιτιστικούς φορείς τής
Άράχωβας, πραγματοποιεί πρόγραμμα μέ θέμα: «Δημιουργία Λαογρα-
φικού Μουσείου καί 'Εργαστηρίων Παραδοσιακών 'Επαγγελμάτων στήν
Άράχο^βα», τά όποια ήδη λειτουργούν καί παράγουν. 'Επίσης μετέχει σέ
πρόγραμμα άναθέρμανσης τοΰ ενδιαφέροντος γιά τήν ύφαντική τέχνη στήν
Κρήτη. 'Εγκαινίασε συνεργασία μέ τά Ελληνικά Ταχυδρομεία μέ τήν
έκδοση σειράς γραμματοσήμων μέ θέμα τά έθιμα τοΰ Δωδεκαημέρου, μέ
ύλικό άπό τό Φωτογραφικό Άρχεΐο του.

[Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
TOT ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνεχίστηκαν τά έξης έρευνητικά προγράμματα του Κέντρου:
«Αρχεία τής Πρέβεζας» (υπεύθυνη: Ρόδη Σταμούλη).
«Ή κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία» (ύπεύθυνος:
Κώστας Λαμπρινός).

((Διπλωματία καί έμπόριο στήν άνατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος
αιώνες» (υπεύθυνη: Δέσποινα Βλάμη).

((Οί πόλεις στο Βυζάντιο (13ος-15ος αιώνες): Οικονομία—Διοίκηση—
Κοινωνία» (ύπεύθυνη: Αναστασία Κοντογιαννοπούλου).

Ξεκίνησαν στό Κέντρο τά εξής προγράμματα (άπόφαση τής Εφορευ-
τικής Επιτροπής τού Κέντρου, συνεδρία τής 4ης Νοεμβρίου 2011):

((Τό άρχεΐο τού έμπορου Μιχαήλ Βασιλείου» (ύπεύθυνοι: Χαρίτων Καρα-
νάσιος καί Δέσποινα Βλάμη).

((Έλληνες γραφείς χειρογράφων (16ος-19ος αιώνες)» (ύπεύθυνος: Χαρί-
των Καρανάσιος).

((Ελληνικά χειρόγραφα συλλογών τής Ρουμανίας» (ψηφιοποιημένο
ύλικό δωρεάς τού 'Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Συνεργασίας ((Ρήγας Βελε-
στινλής» μέ τήν πρωτοβουλία τού κ. Γ. Σούρλα) σέ συνεργασία μέ τό Κέν-
τρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών (ύπεύ-
θυνοι: Χαρίτων Καρανάσιος [ΚΕΜΝΕ] καί 'Ιωάννης Πλεμμένος [ΚΕΕΛ])·
Ένετάχθησαν στις δραστηριότητες τού Κέντρου (άπόφαση τής Εφορευ-
τικής Επιτροπής, συνεδρία τής 4ης Νοεμβρίου 2011) τά ήδη έν εξελίξει
εύρισκόμενα κάτωθι προγράμματα:

«Ή εισαγωγή τής διδασκαλίας τού Νεύτωνα στή νεοελληνική παιδεία.
Νικόλαος Ζερζούλης, Παράφραση τών Elementa physicae τού Νεύτωνα κατά
τόν Peter van Musschenbroek στήν Άθωνιάδα (έτ. 1760)». Κριτική έκδο-
ση, σχόλια (ύπεύθυνοι: Χαρίτιον Καρανάσιος, έρευνητής ΚΕΜΝΕ — Κων-
σταντίνος Πέτσιος, άναπληρο_>τής καθηγητής Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων —
Παντελής Καρέλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Humboldt Βερολίνου).

((Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Τό πρώτο σχέδιο τού ύπομνήματος στή
Φυσικήν άκρόασιν τού Αριστοτέλη, άρχές 17ου αί.» (ύπεύθυνοι: Χαρίτων
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Καρανάσιος, ερευνητής ΚΕΜΝΕ - Ηλίας Τεμπέλης, επίκουρος καθηγητής
φιλοσοφίας τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων).

Άπο τις έργασίες τών ώς άνω προγραμμάτων προέκυψαν καί εφέτος:

— μελέτες πού δημοσιεύτηκαν ή τελούν ύπο δημοσίευση σέ έλληνικά καί
ξένα περιοδικά διεθνούς κύρους,

— άνακοινώσεις σέ τοπικά καί διεθνή έπιστημονικά συνέδρια.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Ολοκληρώθηκε ή εκτύπωση τού δέκατου τόμου τής περιοδικής έκδο-
σης τού Κέντρου Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά μέ μελέτες έρευνητών καί
συνεργατών τοΰ Κέντρου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τό Κέντρον Έρεύνης του Μεσαιωνικού καί Νέου 'Ελληνισμού τής Ακα-
δημίας Αθηνών, τό Τμήμα Βυζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών καί τό
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς καί ή Εται-
ρεία Κυπριακών Σπουδών, συνδιοργάνωσαν τό Διεθνές Συνέδριο ((Φαναριώ-
τικα στιχουργήματα: άναζητήσεις στήν ποίηση τού Διαφωτισμού» (Λευκω-
σία, 7-9 'Ιουνίου 2012).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Κατά τό 2012 πραγματοποιήθηκαν οί έξής ερευνητικές άποστολές
έρευνητών τοΰ Κέντρου:

1. τοΰ κ. Χαρίτωνος Καρανάσιου α) στήν 'Ιερά Μονή 'Ιβήρων Αγίου
Όρους (27-30 'Οκτωβρίου 2012) γιά τή συνέχιση της καταγραφής τών 600
άκατάγραφων χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τής μονής, β) στήν Πετρούπολη
τής Ρωσικής 'Ομοσπονδίας (16-22 'Ιουνίου 2012) γιά τήν καταγραφή άγνω-
στων μεταβυζαντινών χειρογράφων πού προέρχονται άπό τή βιβλιοθήκη Αθα-
νασίου Παπαδοπούλου-Κεραμέως καί άπόκεινται στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη
καί τή Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας 'Επιστημών τής Πετρούπολης (σέ συνερ-
γασία μέ τήν κυρία Lora Gerd, έρευνήτρια τοΰ 'Ινστιτούτου 'Ιστορίας τής
ιδίας άκαδημίας),

2. τού κ. Κ(ϋνσταντίνου Ααμπρινοΰ στό Ηράκλειο Κρήτης (7-13 Νοεμ-
βρίου 2012) γιά τή συνέχιση τής μελέτης έγγράφων τοΰ Κρατικού Αρχείου
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Βενετίας, τά όποια έχουν μικροφωτογραφηθεΐ άπό τή Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. Ή ερευνά άποσκοπεΐ στόν έντοπισμό καί τήν εξέ-
ταση συμβολαιογραφικού καί διοικητικού ύλικοΰ γιά τήν κοινωνική ιστο-
ρία τής βενετικής Κρήτης κατά τόν 16ο καί τόν 17ο αιώνα, μέ έμφαση στή
συγκρότηση καί τήν εξέλιξη κοινωνικών τάξεων άλλά καί επαγγελματικών
κατηγοριών στά άστικά κέντρα καί τήν ύπαιθρο τού νησιού.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παράλληλα μέ τις ερευνητικές καί συγγραφικές τους δραστηριότητες
οί ερευνητές τοΰ Κέντρου άσχολήθηκαν κατά τό 2012 μέ τήν εύρετηρίαση
τών μελετών τους στόν τόμο Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά, 10 (2012). Ή
κυρία Ρόδη Σταμούλη εργάστηκε γιά τήν ένοποίηση τού εύρετηρίου καί τήν
προετοιμασία του γιά τό τυπογραφείο.

Τήν Πέμπτη 5 Απριλίου 2012, στήν Ανατολική Αίθουσα τής Ακαδη-
μίας Αθηνών, τό Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού
καί τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας διοργάνωσαν εκδή-
λωση, κατά τήν όποία παρουσίασαν τό πρόγραμμα «Ελληνικά χειρόγραφα
συλλογών τής Ρουμανίας», τό όποϊο άνέλαβαν άπό κοινού. Τό ψηφιοποιημέ-
νο υλικό γιά τήν εκτέλεση του προγράμματος προέρχεται άπό βιβλιοθήκες
καί άρχεϊα τής Ρουμανίας καί άποτελεί δωρεά τού 'Ινστιτούτου Διαβαλκα-
νικής Συνεργασίας «Ρήγας Βελεστινλής» μέ πρωτοβουλία τού προέδρου του
κ. Γεωργίου Σούρλα. Κατά τήν παρουσίαση τό Κέντρο εκπροσώπησαν ή
διευθύνουσα κυρία Ρόδη Σταμούλη, πού άπηύθυνε χαιρετισμό, καί ό ερευ-
νητής κ. Χαρίτων Καρανάσιος, πού μίλησε γιά τά «Βυζαντινά καί μετα-
βυζαντινά φιλολογικά χειρόγραφα συλλογών Βουκουρεστίου, 'Ιασίου καί
Γαλατσίου».

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου εμπλουτίστηκε μέ 183 τόμους, έκ τών
όποιων οί 40 οφείλονται σέ άγορά καί οί υπόλοιποι σέ άνταλλαγή ή δωρεά.

Ή κυρία Νίκη Πατρινέλη έδώρισε στό Κέντρο συμπληρωματικό ύλικό
μέ τήν παιδεία επί Τουρκοκρατίας άπό τό άρχεΐο τού άειμνήστου συζύγου
της Χρίστου Πατρινέλη.

Ή κυρία Μαρία Παπαβρανούση προσέφερε στό Κέντρο τμήμα τών κα-
ταλοίπων του άειμνήστου άδελφοΰ της Λέανδρου Βρανούση, συντάκτη (άπό

τό 1956) καί διευθυντή (1962-1983) τού Κέντρου.
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Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 2012 αποχώρησε άπό τό Κέντρο λόγω διορισμού
της ώς άναπληρώτριας καθηγήτριας στό Τμήμα Σλαβικών Σπουδών τής
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών ή ερευνήτρια Β' βαθμίδος
κυρία Όλγα Αλεξανδροπούλου.

[Ρόδη Σταμούλη]
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ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κατά το έτος 2012 συνεχίστηκαν τά έξης έρευνητικά προγράμματα τοΰ
Κέντρου:

«Ή διαμόρφο^ση τοΰ γαιοκτητικοΰ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή
βρετανική διπλωματία, 1833-1843» (υπεύθυνη: Εύαγγελία Καρούζου).

«Όψεις τοΰ άστικοΰ καί άγροτικοΰ χώρου στά Επτάνησα, μέσα 19ου-
άρχές 20οΰ αιώνα» (υπεύθυνη: Κατερίνα Μπρέγιαννη).

«Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών άρχείων τού Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου "Records of German Divisions" 1940-1945»
(υπεύθυνος: Δημήτριος Άποστολόπουλος).

((Αλληλογραφία τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου, Αρχιεπισκόπου Σύρου
καί Τήνου, μέ τόν William Ewart Gladstone (1870-1875)» (ύπεύθυνη: 'Ελι-
σάβετ Κοντογιώργη).

((Δημόσια υγεία στήν Ελλάδα τοΰ Μεσοπολέμου. Ή συμβολή τής ΚτΕ
στήν οργάνωση τών υπηρεσιών υγείας καί κοινωνικής πρόνοιας» (ύπεύθυνη:
Ελισάβετ Κοντογιώργη).

'Εγκαινιάστηκε τό πρόγραμμα «Ή έλληνική πολιτική στή Μεσοπολε-
μική περίοδο» (υπεύθυνος: Σωτήρης Ριζάς).

'Εκδόθηκε ή μονογραφία τού Σωτήρη Ριζά Τό Γραφείο Στρατηγικών
Υπηρεσιών (OSS) στήν κατεχόμενη Ελλάδα, 1942-1944.

'Ολοκληρώθηκε ή εκτύπωση τοΰ Γ'τόμου τοΰ περιοδικού τού Κέντρου
Νεοελληνικά Ιστορικά, ό όποιος περιλαμβάνει ειδικό άφιέρωμα μέ θέμα
((Χερσαίες συγκοινωνίες στήν Ελλάδα: όψεις διαχείρισης τοΰ χώρου» καί
φιλοξενεί ένδεκα μελέτες.

'Ολοκληρώθηκε ή σύνταξη τοΰ Α' τόμου τού Περιγραφικού καταλόγου
τοϋ αρχείου τοϋ Αλεξάνδρου Λυκούργου, Αρχιεπισκόπου Σύρου καί Τήνου
(1827-1875) (ύπεύθυνη: 'Ελισάβετ Κοντογιώργη).

Πρόγραμμα «Χρονολόγιο Γεγονότων τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου
πού άφοροΰν τήν 'Ελλάδα»: 'Ολοκληρώθηκε ή έπεξεργασία τοΰ Α'τόμου τοΰ
Χρονολογίου πού συντάσσεται βάσει τών έγγράφων τής βρετανικής ύπηρε-
σίας Special Operations Executive καί καλύπτει τά γεγονότα άπό τήν
κήρυξη τού έλληνοϊταλικοΰ πολέμου έως καί τό τέλος τοΰ 1942 (ύπεύθυνη:
Μαρία Σπηλιωτοπούλου).
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Πρόγραμμα ((Νεότερη Ελληνική Ιστορία στό Διαδίκτυο»: Συνεχίζεται
ή ενημέρωση καί συντήρηση τής ήλεκτρονικής βάσης δεδομένων ((Πηγές
Νεότερης Έλληνικής Ιστορίας» πού συγκροτήθηκε καί έχει αναρτηθεί στήν
ίστοσελίδα τού Κέντρου. Ή βάση περιλαμβάνει έως τώρα 176 ίστοτόπους
ψηφιοποιημένων πηγών τής νεότερης έλληνικής ιστορίας, οί όποιες διατί-
θενται στό διαδίκτυο μέ έλεύθερη πρόσβαση άπό δημόσιους καί ιδιωτικούς
φορείς (ύπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπούλου).

Συνεχίζεται ή προετοιμασία τής έκδοσης τού τόμου Agricultural co-
operatives in South and Central Europe, 19th-20th century: A comparative
approach edited by Helen Gardikas-Katsiadakis and Catherine Brégianni,
πού φιλοξενεί 15 μελέτες.

Υποβλήθηκε πρόταση πράξης μέ τίτλο «DARI ΑΗ-ΑΤΤΙΚΗ-Άνάπτυξη
τής έλληνικής έρευνητικής ύποδομής γιά τις άνθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»,
μέ συντονιστή τήν Ακαδημία Αθηνών καί συνεργαζόμενους φορείς τό Ερευ-
νητικό Κέντρο Αθηνά, τό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τό Ερευνητικό Πανεπι-
στημιακό 'Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών καί Υπολογιστών / EM Π,
τήν Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καί τό "Ιδρυμα Τεχνολογίας καί "Ερευ-
νας (ύπεύθυνη: Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη).

Τά πεπραγμένα τών έρευνητών τού Κέντρου βρίσκονται στον δικτυακό
τόπο τού Κέντρου www.keine-academyofathens.gr.

[Έλενη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας δη-
μοσίευσε τις άκόλουθες κριτικές εκδόσεις:

• P. D. BERNARDAKIS - Η. G. INGENKAMP, Plutarchi Chae-
ronensis Moralia. Recognovit Gregorius N. Bernardakis. Editio maior, vol.
IV, Athenis 2011, σ. 13*+2**+475.

• Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5. Commentary in Aristot-
le's Meteorologica. Βιβλίον πέμπτον, τών μετεωρικών. Editio princeps. Prole-
gomena-Text-Indices by Ioannis Telelis, Αθήναι 2012, σ. X + 132*+137.

Γιά τή διεθνή διακίνηση τού προαναφερθέντος έργου τού Πλουτάρχου ή
Ακαδημία συνήψε συμβόλαιο μέ τόν γνωστό γερμανικό εκδοτικό οίκο Georg
Olms.

Επίσης, ή Ακαδημία συνήψε συμβόλαιο μέ τόν άμερικανικό εκδοτικό
οίκο Princeton University Press προκειμένου νά μεταφρασθεί στά άγγλικά
καί νά διατεθεί άπό τόν παραπάνω οίκο τό έργο τοΰ Π. Καλλιγά, Πλωτίνου
Έννεάδες (Βιβλιοθήκη Άντ. Μανούση).

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ερευνητές τού Κέντρου δημοσίευσαν άρθρα καί συμμετείχαν μέ ειση-
γήσεις σέ διεθνή συνέδρια, συμπόσια καί ημερίδες. Αναλυτικότερα:

Άρθρα

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

«Ένα "ελληνικό" χειρόγραφο των Επιστολών τοΰ Σενέκα καί τών σχο-
λίων τού Gasparino Barzizza: instrumentum magistri vel discipuli liber?»,
Έλλψικά, 61, 2011, σ. 267-285.
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Συνέδρια-Συμπόσια-'Η μερίδες

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«Ή εικόνα τοϋ φτερωτού Γηρυόνη στον Στησίχορο (S 87 PMGF) καί
ή διακωμώδηση της άπό τόν Αριστοφάνη (Άχ. 1082)», Θ' Συμπόσιο Κλα-
σικών Σπουδών, 'Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2012.

((Πλάτων καί Όμηρος. Ή γνώμη του φιλοσόφου γιά τόν μεγάλο ποι-
ητή», 16η 'Ομηρική Ακαδημία — Euroclassica, Χίος, 6-15 'Ιουλίου 2012.

Αθηνά Μπάζου

((L'importance de la tradition indirecte pour l'édition des textes médi-
caux grecs anciens» στό συνέδριο «Éditions et manuscrits de l'Antiquité aux
Lumières» (15-16 novembre 2012, Université de Strasbourg, Faculté des
langues et des cultures étrangères, Département d'études néo-helléniques).

«Γαληνικά καί μή γαληνικά φάρμακα στό (ψευδό?)-Γαληνικό Περί
ενπορίστων» στό συνέδριο ((Ή ιστορία τής Φαρμακολογίας άπό τήν Αρχαι-
ότητα μέχρι, σήμερα» (8-9 'Ιουνίου 2012, Πανελλήνια 'Εταιρεία 'Ιστορίας
τής 'Ιατρικής, 'Ιατρική Σχολή ΑΠΟ, 'Ιατρική Σχολή ΔΠΟ).

((Μεθοδολογία έκδοσης τών άρχαίων ελληνικών κειμένων», Έλληνική
Παλαιογραφική Εταιρεία, Αθήνα (ΜΙΕΤ, 2 Απριλίου 2012), θεσσαλονίκη
(ΑΠΟ, 18 Μαίου 2012).

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

«Τό ομηρικό τραγούδι τών Σειρήνων στήν ύπηρεσία τής φιλοσοφίας
του Κικέρωνα. Ή πρώτη θεωρητική προσέγγιση του τραγουδιού στή λατι-
νική γραμματεία καί ή έπίδρασή της στον Δάντη», 16η 'Ομηρική Ακαδημία
— Euroclassica, Χίος, 6-15 'Ιουλίου 2012.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ 194 τίτλους βιβλίων καί
άνανεώθηκε ή συνδρομή σέ 29 τίτλους περιοδικών.

[Κωνσταντίνος Οικονομάκος]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Τον 'Ιούνιο τού 2012 δημοσιεύτηκε δ 11ος τόμος τοΰ Δελτίου Επιστη-
μονικής Όρολογίας καί Νεο?Μγισμών (ΔΕΟΝ). Περιλαμβάνει α. κατά-
λογο έλληνογενών άθησαύριστων νεολογισμών, β. κατάλογο ξενόγλωσσων
νεολογισμών προς άντικατάσταση μέ έλληνικές άποδόσεις, γ. τό σύνολο τής
ολοκληρωμένης 'Ενεργειακής Όρολογίας σέ συνεργασία μέ μηχανολόγους
τοΰ Υπουργείου Περιβάλλοντος, 'Ενέργειας καί Κλιματικής Αλλαγής.

"Εγινε φιλολογική επιμέλεια τών ήδη παραληφθεισών μελετών γιά τόν
υπό έκδοση (συλλογικό) 12ο τόμο τοϋ ΔΕΟΝμζ τίτλο Δημιουργία καί μορφή
στή γλώσσα (συμμετοχή επιφανών Ελλήνων καί ξένων γλωσσολόγων).

Παρελήφθη καί τέθηκε σέ λειτουργία τό Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Εύρε-
σης καί Ταξινόμησης Νεολογισμών καί Όρολογίας, τό όποιο σχεδιάστηκε άπό
τή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου μέ σκοπό τή μηχανοργάνωση καί τήν ψηφιακή
μετάβασή του (ερευνητικό πρόγραμμα «Νεολογισμοί τής Νέας Έλληνικής
Γλώσσας. Συλλογή, Ταξινόμηση, 'Έλεγχος», υπεύθυνος ό Ακαδημαϊκός
κ. Νικόλαος Κονομής). Ενδεικτικώς:

1. α) Εμπλουτίστηκε ή Βάση Δεδομένων μέ στόχο τή δημιουργία
'Ηλεκτρονικού Αρχείου Νεολογισμών. Συγκεκριμένα, εισήχθη καί ταξινο-
μήθηκε παλαιότερο υλικό νεολογισμών, β) Συνελέγησαν καί ταξινομήθηκαν
(μορφολογικώς καί κειμενικώς) νέα γλωσσικά δεδομένα (νεολογισμοί, ορολο-
γία/ δημιουργία σώματος κειμένων νεολογισμών) τής Έλληνικής προς ένταξη
στό προσεχές 13ο ΔΕΟΝ. γ) Προετοιμάστηκε υλικό γιά άντίστροφο λεξικό
νεολογισμών.

2. 'Οργανώθηκε, έλέγχθηκε καί βελτιώθηκε τό πρόγραμμα γιά μεσο-
πρόθεσμη γλωσσολογική άξιοποίηση άποτελεσμάτων.

Γίνεται διαρκής έρευνα επιστημονικής βελτιστοποίησης του νέου Ηλε-
κτρονικού Περιβάλλοντος τοΰ Κέντρου (άνάλυση άναγκών γιά περαιτέρω
άνάπτυξη μέ νέους αύτοματισμούς καί κατά τό πρότυπο διεθνών έρευνη-
τικών προγραμμάτων).

"Εγινε επιστημονική έρευνα γιά τήν παρακολούθηση τής διάχυσης τών
νεολογισμών στήν έλληνική κοινωνία (μελέτη άξιοπιστίας τών μετρήσεων
τών μηχανών άναζήτησης τού διαδικτύου).
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Αναπτύχθηκε τό εργαλείο γλωσσικού ελέγχου (Μάρτιος 2012). Ή Neu-
rolingo (Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας) άντάλλαξε τεχνογνωσία μέ
τό Κέντρο καί τού προσέφερε τό πληρέστερο ευρετήριο τής Έλληνικής, μέ
περίπου 1.200.000 ορθογραφημένους λεκτικούς τύπους, μέ σκοπό τήν άρτι-
ότερη λειτουργία τού συστήματος ήμιαυτόματου εντοπισμού νεολογισμών.

Τό Κέντρο συμμετείχε στό ύποέργο 1 τής Πράξης «Προβολή τού "Εργου
τών Ερευνητικών Κέντρο^ν τής Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό»
(Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση): Ανάλυση Δομής Συλλογών, Φάση Α' (έκθεση περι-
γραφής τεκμηρίων τού Κέντρου μέ τις προδιαγραφές έπιστημονικής τεκμη-
ρίο^σης τών συλλογών του).

Εγκρίθηκε ή συμμετοχή τού Κέντρου στό δίκτυο ΔΤΑΣ II (Κατα-
σκευή τής έθνικής ύποδομής γιά τήν έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
τού Ιδρύματος Τεχνολογίας καί "Ερευνας (μέ συντονιστή τήν Ακαδημία
Αθηνών) γιά τό πεδίο ερευνών ((Γλωσσολογία».

Στό πλαίσιο τού συμβουλευτικού ρόλου τού Κέντρου καί τής διάχυσης
τών άποτελεσμάτων τής έρευνας στήν έλληνική κοινωνία καί στον έρευνη-
τικό ίστό, υπήρξε συνεργασία μέ τή συντακτική ομάδα τού περιοδικού
Έρευνα & Τεχνολογία τής ΓΓΕΤ (βλ. ένημερωτικά δελτία 'Ιουλίου-Αύγού-
στου καί Όκτο^βρίου 2012).

Παραμένει σέ ισχύ ή διμερής συμφο^νία μεταξύ τής Αύστριακής Ακα-
δημίας Επιστημών καί τής Ακαδημίας Αθηνών μέ σκοπό τή συνεργασία σέ
θέματα μορφολογίας καί ορολογίας καί τήν εκπόνηση κοινών γλωσσολο-
γικών μελετών (βλ. διεθνή δημοσίευση).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αναστασία Χριστοφίδου

«Πολυλεκτικά Σύνθετα, Σειραϊκοί Σχηματισμοί καΓΥστερωνυμικά Ζεύ-
γη. Συμβολή στήν έλληνική Λέξη», Πρακτικά τον ΙΟον Διεθνούς Συνεδρίου
Έλληνικής Γλωσσολογίας, Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011, Κομοτηνή 2012.

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Κατά το έτος 2012 συνεχίστηκαν στό Κέντρον Έρεύνης της Αρχαιότητος
οί έργασίες σέ θέματα προϊστορικής καί έλληνορωμαϊκής αρχαιολογίας καί
ιστορίας.

Ή Διευθύντρια τού Κέντρου κυρία Μαρία Πιπιλή παραιτήθηκε άπό τή
θέση της στήν Ακαδημία, προκειμένου νά συνταξιοδοτηθεί, στις 23 'Ιουλίου
2012. Διευθύνουσα ορίσθηκε ή ερευνήτρια κυρία Βασιλική Μαχαίρα. Ή κυρία
Πιπιλή άσχολήθηκε κυρίως μέ τήν εκδοτική επιμέλεια καί τήν παρακο-
λούθηση τής εκτύπωσης τριών τόμων ενταγμένων σέ ισάριθμες διεθνείς
σειρές τής Ακαδημίας: τού τεύχους J35 (Aegean Islands) τής σειράς
Tabula Imperii Romani, τού τεύχους Greece 13, Thessaloniki, Aristotle
University, Cast Museum τής σειράς Corpus Vasorum Antiquorum, καί τού
τεύχους Greece 7 - The KIKPE Collection of Bronze Coins, vol. I, τής σειράς
Sylloge Nummorum Graecorum. Τόν Μάιο εκπροσώπησε τήν Ακαδημία στή
Σύνοδο τού LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) στή
Βασιλεία τής Ελβετίας.

Ή Διευθύνουσα τό Κέντρο κυρία Βασιλική Μαχαίρα, στό πλαίσιο τού
προγράμματος ((Ελληνιστική γλυπτική άπό τό Αιγαίο», συνέχισε τή μελέτη
τών ελληνιστικών γλυπτών στή Ρόδο. Επιστημονική άποστολή γιά μελέτη
στό Μουσείο Ρόδου πραγματοποιήθηκε άπό 4 έως 10 Νοεμβρίου. Προετοι-
μάζεται εντατικά ό Β' τόμος, στόν όποιο θά περιληφθούν γλυπτά άδημοσίευτα
καί άγνωστα στήν έως τώρα έρευνα· εκκρεμεί ή φωτογράφιση ικανού άριθ-
μοΰ γλυπτών. Παράλληλα συνεχίζεται ή έρευνα καί επί τόπου μελέτη τών
ροδιακών γλυπτών, τά όποια φυλάσσονται σέ μουσεία τοΰ εξωτερικού (Γ'
τόμος)· τόν Απρίλιο 2012 πραγματοποιήθηκε μελέτη στό Πανεπιστημιακό
Μουσείο τοΰ Princeton καί τόν Σεπτέμβριο 2012 στήν Αρχαιολογική Συλ-
λογή τών Κρατικών Μουσείων τοΰ Βερολίνου.

Σχετικά μέ τή συνολική δημοσίευση τοΰ Ιερού τοΰ Ασκληπιού στή
Λισό, συστάθηκε εύρύτερη όμάδα εργασίας γιά τή μελέτη τών μνημειακών
καταλοίπων καί τών κινητών εύρημάτων. Στό πλαίσιο αύτό συνεχίζεται
ή μελέτη τών γλυπτών άπό το 'Ιερό στό Μουσείο τών Xaviojv. Απαραίτητη
προϋπόθεση γιά τήν ολοκλήρωση τής μελέτης είναι ή συγκόλληση έπί μέρους
θραυσμάτων στά γλυπτά πριν άπό τήν τελική φωτογράφιση. Δημοσιεύθηκε
ένα άρθρο της. "Ελαβε μέρος σέ δύο συνέδρια.
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Ό κ. Χρήστος Μπουλώτης, στο πλαίσιο τοΰ προγράμματος «'Έρευ-
να στόν προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου», συνέχισε τή μελέτη τών
κινητών εύρημάτων τής άνασκαφής, τήν ταξινόμηση καί τόν σχολιασμό τοΰ
σχετικοΰ ήλεκτρονικοΰ άρχείου φο^τογραφιών καί σχεδίίον. Δημοσίευσε τρία
άρθρα καί έλαβε μέρος σέ τρία συνέδρια.

Ή κυρία Βικτωρία Σαμπετάι, στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος τής κλα-
σικής κεραμικής, συνέχισε τή μελέτη ταφικών συνόλων μέ διακοσμημ,ένη
κεραμική άπό τό Άκραίφνιο στό Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Πραγμα-
τοποιήθηκε έπιστημονική άποστολή γιά μελέτη στό Μουσεϊο Θηβών άπό
19 έως 25 Νοεμβρίου. Ή ολοκλήρωση τής μελέτης εξαρτάται άμεσα άπό
τήν έκπόνηση σχεδίων καί φωτογραφιών. Παράλληλα συνέχισε τις μελέτες
της σχετικά μέ τήν κλασική εικονογραφία (Ή εικονογραφία τής «καθημε-
ρινής ζωής» καί τοϋ γάμου κατά τήν κλασική επο~χή). Δημοσιεύτηκαν τέσ-
σερα άρθρα της.

Ό κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, στό πλαίσιο τοΰ μυκηναϊκού
προγράμματος, ξεκίνησε άπό τις άρχές τοΰ 2012 νά άσχολεϊται συστηματικά
μέ τή δημοσίευση τής Μυκηναϊκής Ακρόπολης τής Βραυρώνας.

'Ο κ. Γεώργιος Ζάχος άπασχολήθηκε κατ' έξοχήν στό πρόγραμμα τής
Tabula Imperii Romani. To 2012 κυκλοφόρησε τό τεΰχος Tabula Imperii
Romani J35 - Smyrna I: Aegean Islands, τοΰ όποιου είχε τήν έπιστημονική
καί έκδοτική επιμέλεια. Παράλληλα εργάζεται εντατικά γιά τή σύνταξη
τοΰ τεύχους J34 - Athens ('Οπούντια καί Έπικνημίδια Λοκρίδα, Έσπέ-
ρια Λοκρίδα, Φωκίδα, Οίταία, Δωρίδα, Μαλίδα, Αίνίδα, Εύρυτανία, Αχαΐα,
Φθιώτιδα, Αίτωλία-Άκαρνανία), καθώς καί γιά τά επιγραφικά Testimonia
κατά πόλεις τής Φωκίδος. Γιά επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε έπιστη-
μονική άποστολή άπό 26 έως 30 Νοεμβρίου. Δημοσιεύτηκαν έπίσης δύο
άρθρα καί μία βιβλιοκρισία του, έλαβε δέ μέρος σέ ένα συνέδριο.

Ώς προς τά διεθνή προγράμματα τής Ακαδημίας Αθηνών, τά όποϊα
τελούν υπό τήν έποπτεία τοΰ Κέντρου, ολοκληρώθηκαν τό 2012 οί άκόλου-
θες τέσσερις δημοσιεύσεις:

1) Tabula Imperii Romani J35 - Smyrna I: Aegean Islands. Συγγρά-
φεις τοΰ τόμου είναι ό κ. Παΰλος Καρβώνης καί ή κυρία Μαρία Μικεδάκη,
μέ τή συνεργασία τοΰ κ. Γεωργίου Ζάχου.

2) Corpus Vasorum Antiquorum Greece 13, Thessaloniki, Aristotle
University, Cast Museum, μέ συγγραφέα τήν κυρία Βασιλική Σαριπανίδη.
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3) Sylloge Nummorum Graecorum Greece 7 - The KIKPE Collection
of Bronze Coins, vol. 1, μέ συγγραφείς τήν κυρία Βασιλική Πέννα καί τον
κ. Γιάννη Στόγια.

4) Corpus Vasorum Antiquorum Greece 12 - Athens, National Museum,
fasc. 6, μέ συγγραφέα τήν κυρία 'Ελευθερία Σερμπέτη.

[Βασιλική Μαχαίρα]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στό Κέντρο, κατά τό 2012, εργάσθηκαν οί ερευνήτριες κυρίες Ιωάννα
Μπίθα (σέ ετήσια ερευνητική άδεια έως καί τόν 'Ιούλιο 2012 καί Διευθύνουσα
άπό τόν Αύγουστο 2012) καί Σταματία Καλαντζοπούλου, ό κ. 'Ιωάννης Βιτα-
λιώτης (άναπληρωτής διευθύνων εως καί τόν 'Ιούλιο 2012), καθώς καί οί κυρί-
ες 'Ιωάννα Χριστοφοράκη καί Όλγα Καραγιώργου (σέ άδεια άνευ άποδοχών
άπό 13 Αύγούστου έως 12 'Οκτωβρίου 2012). Στά ερευνητικά προγράμματα
καί στις λοιπές δραστηριότητες εργάσθηκαν επίσης ή βιβλιοθηκονόμος κυρία
Εύγενία Κουρέτα καί ή σχεδιάστρια κυρία Αλεξάνδρα Καραγεώργου ('Επι-
τροπή Ερευνών).

Κατά τό 2012 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαν-
τινής Τέχνης τής Ακαδημίας Αθηνών συνέχισε τό ερευνητικό πρόγραμμα
πού άφορά τή σύνταξη τών Ευρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά
'Ιόνια Νησιά, τήν Κρήτη καί τά μνημεία τής Ανατολικής Μακεδονίας καί
τής Δυτικής Θράκης (Π. Λ. Βοκοτόπουλος καί συνεργάτες), καθώς καί γιά
τά νησιά Σύμη, Τήλο, Χάλκη καί Ρόδο τής Δωδεκανήσου (Ίω. Μπίθα καί
συνεργάτες). Γιά τήν προαγωγή τοΰ τελευταίου προγράμματος πραγμα-
τοποιήθηκε επταήμερη ερευνητική άπο στολή στή Χάλκη μέ σκοπό τήν
έρευνα, τόν εντοπισμό, τόν έλεγχο καταγραφών καί τή σχεδίαση άποπλυ-
μένων τοιχογραφιών (Ίω. Μπίθα, 'Οκτώβριος).

'Επίσης τό Κέντρο συνέχισε τήν άποδελτίωση άρθρων καί μονογραφιών
μέ στόχο τή σύνταξη σέ συνοπτική μορφή τού Γενικοΰ Εύρετηρίου Μεταβυ-
ζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος (Στ. Καλαντζοπούλου).

Γιά τήν προαγωγή τού προγράμματος «Μνημεία τής χριστιανικής λα-
τρείας στήν Αλβανία» πραγματοποιήθηκε δεκαπενθήμερη άποστολή γιά τήν
καταγραφή καί φωτογράφηση μνημείων στις περιοχές Μιρντίτας, Κορυτσάς,
Αγίων Σαράντα, Αργυροκάστρου, μέ στόχο τήν κατάρτιση τού Εύρετηρίου
Μνημειακής Μεσαιωνικής Ζωγραφικής τής Αλβανίας (I. Βιταλιώτης μέ
τή συνεργασία τοΰ συντηρητή τοΰ 'Ινστιτούτου Μνημείων κ. Zamir Marika).

'Εξάλλου τό Κέντρο συνέχισε τήν καταγραφή καί επεξεργασία τοΰ Φωτο-
γραφικού καί Σχεδιαστικού Άρχείου Άγιου Όρους τοΰ y Παύλου Μ. Μυλωνά,
τό όποιο δώρισε ή οικογένεια στό Κέντρο κατόπιν επιθυμίας του. Κατά τό
2012 ολοκληρώθηκε τό τμήμα πού άφορά στήν καταγραφή τών διαφανειών
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άπο μονές τοϋ Αγίου Όρους (7.681 εισαγωγές) (Άλ. Καραγεώργου, Εύγ.
Κουρέτα, Ίω. Μπίθα, I. Βιταλιώτης).

'Οργάνωσε τήν ετήσια διάλεξη, τήν άφιερωμένη στή μνήμη τοϋ ιδρυτή
του Ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν όποία μίλησε ό άρχαιο-
λόγος τής 26ης 'Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, διδάκτωρ τοϋ ΑΠΟ,
κ. Μιχάλης Κάππας μέ θέμα «Μοναστήρια καί άσκητήρια στό ρέμα τοϋ
Σωφρόνη Λακωνίας» (Ίω. Μπίθα).

Δημοσίευσε τό βιβλίο τοϋ έπόπτη Ακαδημαϊκού κ. Παναγιώτη Λ. Βοκο-
τόπουλου μέ τίτλο Ή μονή τον Άγίον Δημητρίου στο Φανάρι. Συμβολή
στήν μελέτη τής αρχιτεκτονικής τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου / The
Monastery of Saint Demetrios at Phanari. A contribution to the study of
the architecture of the Despotate of Epiros, 242 σ., είκ. καί σχέδια.

Ή Βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 108 νέους τίτλους, κυρίους
άπό δωρεές. 'Επίσης τό Φωτογραφικό καί Σχεδιαστικό Αρχείο έμπλουτίσθηκε
μέ 9.709 νέες εισαγωγές.

Κατά τό 2012 τό Κέντρο δέχθηκε τό Φωτογραφικό Αρχείο τής άρχαιο-
λόγου ΙΆγγελικής Μητσάνη, τό όποιο δωρήθηκε άπό τήν άδελφή της κυρία
Εύαγγελία Μητσάνη-Κολοκούρη.

['Ιωάννα Μπίθα]
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