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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΛΟΓΟΣ TOT ΑΠΟΧΩΡΟΓΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΓ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΤ

Από αερικών ετών εχει καθιερωθεί νά μήν περιλαμβάνονται στήν έκθε-
ση πού δ Γενικός Γραμματεύς διαβάζει κατά τήν πανηγυρική συνεδρία τοϋ
τέλους τοϋ έτους οι εκθέσεις τών πεπραγμένων τών κέντρων και γραφείων
ερευνών της Ακαδημίας, αλλά να παρουσιάζονται από τον απερχόμενο Πρό-
εδρο κατά τήν τελετή παραδόσεως της Προεδρίας.

Ή Ακαδημία Αθηνών περιλαμβάνει σήμερα 13 Κέντρα, 11 Γραφεία και
ένα "Ιδρυμα Ερευνών.

Τό αρχαιότερο είναι το Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
και 'Ιδιωμάτων, πού ώς «Ιστορικόν Λεξικόν» ίδρύθη τό 1914, πολύ προ της
ιδρύσεως της Ακαδημίας. Μετά τήν άφυπηρέτηση της Κας Ελευθερίας
Γιακουμάκη, Διευθύντριά του εξελέγη ή Κα Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντά-
κου. Τό Κέντρο μεταστεγάσθηκε σέ κτήριο επί της οδού Αλεξάνδρου Σού-
τσου 22, γεγονός πού έ'δωσε τήν εύκαιρία για ανανέωση της υποδομής και
αναδιάρθρωση της βιβλιοθήκης του. Μεταφέρθηκαν μέ τήν δέουσα προσοχή
τά 5.000.000 δελτία τοϋ Αρχείου τών γλωσσικών συλλογών και οι 1.450
γλωσσικές συλλογές καθώς και μικρότερα άρχεΐα. Αρχειοθετήθηκαν ήλεκτρο-
νικά 90.000 δελτία γλωσσικού ύλικοΰ και λημματογραφήθηκε μεγάλο μέρος
παλαιών προβληματικών δελτίων. Ή βάση δεδομένων τοϋ ελληνικού τοπω-
νυμικού πλουτίσθηκε μέ 2.100 νέα τοπωνύμια. Συγκροτήθηκε και οργανώ-
θηκε ήλεκτρονικά τό υλικό τοϋ γράμματος δέλτα. Έξεδόθησαν τά Πρακτικά
τοϋ Δ ' 'Ονοματολογικού Συνεδρίου με θέμα «'Ονοματολογικά Κυκλάδο,ίν»,

* Δημοσία Συνεδρία της 15ης 'Ιανουαρίου 2008.
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που είχε συνέλθει τό 2005 στήν Τήνο. Τό Κέντρο μετέσχε στήν διοργάνω-
ση Συμποσίου γιά τό Κεφαλληνιακό γλωσσικό ιδίωμα, που συνήλθε στό
'Αργοστόλι τόν περασμένο 'Οκτώβριο.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας είναι και αυτό άρχαι-
ότερο τής 'Ακαδημίας —εορτάζει εφέτος τήν 90ή του έπέτειο. Διευθύνεται
άπό τήν Κα Αικατερίνη Καμηλάκη και στεγάζεται από τριετίας σέ τριώ-
ροφο οίκημα στήν Πλάκα, δωρεά τοϋ "Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη. Άπό τις
ποικίλες δραστηριότητες του αναφέρω τήν ψηφιοποίηση τού αρχειακού του
υλικού (χειρογράφων, φωτογραφιών, δελτίων και μουσικού ύλικού), τήν
εκτέλεση αποστολών άπό τούς έρευνητές του γιά τήν συλλογή λαογραφικού
υλικού σέ 11 διαφορετικούς προορισμούς, άπό τήν Κεφαλληνία ■ μέχρι τήν
Χίο και άπό τις Σέρρες μέχρι τό Σίδνεϋ, τήν δημιουργία βάσεως δεδομένων
γιά έθνοτοπικούς συλλόγους, τήν διοργάνωση ήμερίδος γιά τόν μουσικό
Κωνσταντίνο Ψάχο, κατά τήν οποία παρουσιάσθηκε τό παναρμόνιον πού
είχε επινοήσει ό τιμώμενος και έδίορήθη στό Κέντρον άπό τήν άνεψιά του
Κα Ελένη Ντάλα, τήν μεταφορά στήν καεΐσα 'Ολυμπία τής εκθέσεως
«Έλαίας Έγκώμιον» και τήν μετάφραση τού βιβλίου Ώδή στην Έλιά εις
τήν κινεζικήν.

Τό Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού πού διευ-
θύνει ό κ. Κώστας Λάππας προώθησε ερευνητικά προγράμματα οπως ή
«Ελληνική Επανάσταση και ή συγκρότηση τού Ελληνικού Κράτους μέ
βάση ιστορικά αρχεία τού 18ου-19ου αιώνος» και οι 'Αλληλογραφίες τού
Κωνσταντίνου Οικονόμου και τού 'Αναστασίου Γορδίου. Σέ ένα νέο ερευνη-
τικό πρόγραμμα μέ θέμα τήν Νεοελληνική 'Επιστολογραφία μεταξύ 1500
και 1821, πού εγκαινιάσθηκε τό 2007, τό Κέντρο συνεργάζεται μέ τό
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών τής Αυστριακής 'Ακαδημίας 'Επιστημών
και τό Βυζαντινό και Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο τού Πανεπιστημίου τής Βιέν-
νης. 'Εξεδόθησαν τά Πράκτικα Ήμερίδος εις μνήμην τού 'Ακαδημαϊκού Μα-
νουσου Μανούσακα και τό δίτομο έργο τού τέως διευθυντού Δημητρίου Σο-
φιανού και τοϋ αειμνήστου άντεπιστέλλοντος μέλους Καθηγητού Γεωργίου
Γαλάβαρη Εικονογραφημένα χειρόγραφα τών μονών τών Μετεώρων.

Στό Κέντρον Έρεύνης τής Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου, τήν διεύ-
θυνση τοϋ οποίου άνέλαβε ή Κα Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, ολοκληρώθηκε ή
προετοιμασία γιά τήν έκδοση Περιγράμματος της 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζα-
ντινού Δίκαιου και έξεδόθησαν πραγματεία τού κ. Γεωργίου Ροδολάκη σχε-
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τική μέ τό βυζαντινό ναυτικό δίκαιο και δ 40ός τόμος τής Έπετηρίδος τοϋ
Κέντρου.

Άπό τις δραστηριότητες τού Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Νεω-
τέρου Ελληνισμού (διευθύντρια ή Κα Ελένη Κατσιαδάκη), σημειώνω τήν
προώθηση τού ήδη μνημονευθέντος έργου «Ελληνική Επανάσταση και
συγκρότηση τού Ελληνικού Κράτους μέ βάση ιστορικά άρχεϊα τού 18ου-
19ου αιώνος», σέ συνεργασία μέ τό Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού και
Νέου Ελληνισμού, και τήν προώθηση τών έρευνητικών προγραμμάτων «Τό
γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών στήν κατεχόμενη Ελλάδα (OSS) 1942-
44», «Επτανησιακή Προσωπογραφία τού 19ου-20οϋ αιώνα», και «Ή δια-
μόρφωση τοϋ γαιοκτητικού συστήματος στήν Ελλάδα και ή βρετανική δι-
πλωματία 1833-1843».

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας εξέ-
δωσε κριτική έκδοση τού έργου Έξήγησις Ιωάννου Γραμματικού τοϋ Τζέ-
τζου εις Όμηρου Ίλιάδα, άπό τόν Όμ. Καθηγητή τού Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων κ. Μανόλη Παπαθωμόπουλο.

Τό προσωπικό τού Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Έφηρμοσμένων
Μαθηματικών έδημοσίευσε 36 άρθρα σέ διεθνή περιοδικά και Πρακτικά
Συνεδρίων. Τό Κέντρον οργάνωσε μέ μεγάλη επιτυχία συνέδριο μέ τίτλο
«Χάος στήν Αστρονομία», στό όποιο έλαβαν μέρος 80 άπό τούς γνωστότε-
ρους διεθνώς ειδικούς στό θέμα αυτό.

Διευθύντρια τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας άνέλαβε
ή Κα Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη. Εξεδόθη τό βιβλίο τού Έπόπτου τού
Κέντρου Ακαδημαϊκού κ. Εύαγγέλου Μουτσοπούλου Kairicité et liberté, τοϋ
οποίου ή παγκόσμιος πρόσληψις υπήρξε άκρως θετική, και έκυκλοφόρησε δ
37ος τόμος τού περιοδικού Φιλοσοφία, τού οποίου δ δεύτερος ήμίτομος πε-
ριέχει τά Πρακτικά τής Ήμερίδος πού είχε οργανωθεί τό 2006 μέ τίτλο
«Nécessité-Hasard-Liberté dans la philosophie antique».

Τό Κέντρον Έρεύνης Επιστημονικών "Ορων και Νεολογισμών συνέχισε
ύπό τήν Κα Αναστασία Χριστοφίδου τήν συστηματική άποδελτίωση τοϋ
ήμερησίου και έβδομαδιαίου Τύπου. Απεδόθησαν στήν έλληνική πολλές ξένες
λέξεις και έπεσημάνθη μεγάλος άριθμός νεολογισμών πού άπουσιάζουν άπό
λεξικά τής τελευταίας δεκαετίας. Σέ συνεργασία μέ ειδικούς μηχανολόγους
μηχανικούς και οικονομολόγους γίνεται επεξεργασία ειδικής ενεργειακής και
οικονομικής δρολογίας.
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'Απεχώρησε τον Αύγουστο τοϋ 2007 άπό τήν Διεύθυνση τού Κέντρου
Έρεύνης Φυσικής τής 'Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας δ Καθ. Χρήστος
Ρεπαπής. Στήν θέση του εξελέγη δ κ. Τσελιούδης, δ δποΤος δέν ανέλαβε
ακόμη τά καθήκοντα του. Οί έρευνες πού διεξήχθησαν πέρυσι αφορούν στήν
κλιματολογία και τήν ρύπανση τής ατμοσφαίρας σέ συνεργασία μέ διάφορα
έλληνικά και ξένα επιστημονικά ιδρύματα. Στόν τομέα τής Κλιματολογίας
γίνεται προσπάθεια εκτιμήσεως τών μελλοντικών κλιματικών άλλαγών στήν
'Ανατολική Μεσόγειο μέ τήν έφαρμογή προτύπων ύποκλιμακώσεως.
'Ερευνάται επίσης δ ρόλος τών χημικών καΐ τών διαδικασιών ακτινοβολίας
στήν περιοχή τής ανωτέρας τροποσφαίρας και τής κατωτέρας στρατοσφαί-
ρας, γιά μία βελτιωμένη στρατηγική σχετικά μέ τήν παγκόσμια
περιβαλλοντική αλλαγή. "Οσον άφορα στήν ρύπανση τής άτμοσφαίρας,
έρευνώνται τά χαρακτηριστικά τού όζοντος πλησίον τής έπιφανείας τού
έδάφους και στό δριακό στρώμα τής άτμοσφαίρας στήν 'Ανατολική Μεσό-
γειο. Τά άποτελέσματα τών ερευνών αύτών δημοσιεύθηκαν σέ διεθνή περιο-
δικά και πρακτικά συνεδρίων.

Στό Κέντρον Έρεύνης τής 'Αρχαιότητος, πού διευθύνει ή Κα Μαρία Πι-
πιλή, συνεχίσθηκαν διάφορες έρευνητικές έργασίες, π.χ. γιά τά νεολιθικά
ειδώλια τής Θεσσαλίας, τό Κουκονήσι τής Λήμνου ή τά γλυπτά τού Μου-
σείου τής Ρόδου, και έξεδόθησαν δύο τόμοι τού Corpus Vasorum Antiquorum,
πού τελεί υπό τήν εποπτεία τού Κέντρου: τά Έρυθρόμορφα αγγεία τοϋ
Μουσείου Μπενάκη, πού συνέγραψε ή ερευνήτρια τού Κέντρου Κα Βικτω-
ρία Σαμπετάι, και τά Μελανόμορφα αγγεία τού Μουσείου της Ρόδου, πού
έμελέτησε ή Καθηγήτρια Κα 'Άννα Λαιμού.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας, πού διευθύνει ή Κα
Λίλυ Στυλιανούδη, μετεκόμισε σέ διαμέρισμα τής δδού Μηλιώνη. Τό ερευ-
νητικό του έργο έπικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώ-
σεις τής μεταναστεύσεως στήν ελληνική κοινωνία. Ή έπιτροπή έρευνών
τής Ακαδημίας χρηματοδοτεί δύο προγράμματα γιά τό «Νομικό Καθε-
στώς τών μεταναστών στήν Ελλάδα» μέ υπεύθυνο τόν άκαδημαϊκό κ. Γε-
ώργιο Μητσόπουλο και γιά τις «Επιπτώσεις τής μεταναστεύσεως στήν
ελληνική κοινωνία», μέ υπεύθυνο τόν πρόεδρο τής Ακαδημίας κ. Κων-
σταντίνο Δρακάτο. Τό Κέντρο ήταν συνδιοργανωτής επιστημονικής Συναν-
τήσεως μέ άφορμή τήν όκτακοσιαετηρίδα τής ιδρύσεως τού Δουκάτου τού
Αρχιπελάγους.
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Το Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης (διευ-
θύνουσα ή Κα Ιωάννα Μπίθα) έξέδωσε τόμο μέ τίτλο Ή βυζαντινή τέχνη
μετά την Τετάρτη Σταυροφορία, πού περιέχει άνακοινώσεις πού έγιναν στό
Συνέδριο γιά τήν Τετάρτη Σταυροφορία και τϊς Επιπτώσεις της, πού είχε
διοργανώσει ή 'Ακαδημία τό 2004. Έξέδωσε επίσης αναλυτική Βιβλιογρα-
φία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης κατά τήν
πενταετία 2001-2005, όπου αναγράφονται όλα τά σχετικά δημοσιεύματα
τών Ελλήνων έρευνητών, πλουτισμένα μέ αναλυτικά ευρετήρια. Τό κύριο
έρευνητικό πρόγραμμα τού Κέντρου, ή Σύνταξις Ευρετηρίου τών Βυζαντινών
Τοιχογραφιών τής Ελλάδος, δέν προχώρησε μέ τήν επιθυμητή ταχύτητα.
Στήν περίπτωση τοϋ Ευρετηρίου 'Ιονίων Νήσων ή καθυστέρησις οφείλεται
σέ ολιγωρία τής αρμοδίας κρατικής Υπηρεσίας να συντηρήσει μερικά σύνο-
λα τοιχογραφιών. Πραγματοποιήθηκαν αποστολές γιά τήν φωτογράφηση και
σχεδίαση μνημείων στήν 'Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη, τήν Ζά-
κυνθο και Λευκάδα και τήν Ρόδο. Πρέπει νά σημειώσω ότι ή 'Ακαδημία
συντονίζει τήν σύνταξη αναλόγων ευρετηρίων σέ άλλες χώρες, υπό τήν αιγί-
δα τής Διεθνούς 'Ακαδημαϊκής Ενώσεως. Καμία πρόοδος δέν έπετεύχθη
στά ξένα προγράμματα ('Ιταλίας, Κύπρου, Ρουμανίας). Είχα κατηγορηθεί
προ ετών ότι ευθύνομαι γιά τήν υποβάθμιση τού προγράμματος, επειδή κα-
θυστερώ τήν διοργάνωση συναντήσεως στήν 'Αθήνα «τών εκπροσώπων όσων
χωρών έπιθυμούν νά μετάσχουν» σέ αύτό. Ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε
μετά τήν κατάλληλη προετοιμασία, μέ μεγάλη έπιτυχία άλλά μέ μηδενικό
αποτέλεσμα. Καμία άλλη χώρα δέν προθυμοποιήθηκε νά μετάσχει στό διε-
θνές αύτό εγχείρημα. Προχώρησε σημαντικά ή καταγραφή τοϋ μεγάλου
αρχείου σχεδίων και φωτογραφιών μνημείων τού Αγίου "Ορους, πού έκλη-
ροδότησε στό Κέντρο ό άείμνηστος άκαδημαϊκός Παύλος Μυλωνάς.

Τό Γραφεΐον Θεωρητικής και Έφηρμοσμένης Μηχανικής, πού εποπτεύει
ό άκαδημαϊκός κ. Αντώνιος Κουνάδης, ήταν άπό τούς διοργανωτές τού «6ου
Έλληνογερμανοπολωνικού Συμποσίου Μηχανικής» πού πραγματοποιήθηκε
τόν περασμένο Σεπτέμβριο στήν 'Αλεξανδρούπολη μέ θέμα τις τελευταίες
έξελίξεις στήν Μηχανική.

Τό Γραφεΐον Ερευνών Θεωρητικών και Έφηρμοσμένων Μαθηματικών
έκυκλοφόρησε τό βιβλίο τού έπόπτου του άκαδημαΐκοϋ κ. Νικολάου Άρτε-
μιάδη Εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων, προϊόν ερευνητικού προγράμματος
τής Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας.
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Ίο Γραφεΐον Ερευνών της Επιστήμης της Πληροφορικής και τής
Ηλεκτρονικής, πού εποπτεύει δ ακαδημαϊκός κ. Πάνος Λιγομενίδης, προώ-
θησε σημαντικά τήν ερευνά τής ψηφιακής επεξεργασίας μαστογραφιών, μέ
σκοπό τήν ανίχνευση και τήν πρώιμη μή επεμβατική διάγνωση καρκίνου του
μαστού.

Στο Γραφείο Θεωρητικής Φυσικής ερευνήθηκε μεταξύ άλλων ή πιθανή
έξάρτησις τής ταχύτητος του φωτός άπό τήν συχνότητά του, δπως είχε
διαβλέψει ήδη άπό το 1997 δ Επόπτης τοΰ Γραφείου 'Ακαδημαϊκός κ. Δη-
μήτριος Νανόπουλος. Ό επόπτης τοϋ Γραφείου Στρατιωτικών και Αμυν-
τικών Θεμάτων ακαδημαϊκός κ. Δημήτριος Σκαρβέλης μετέσχε σέ σχετικά
με τά θέματα αυτά συνέδρια και συναντήσεις.

Τό Γραφείο Διαστημικής "Ερευνας και Τεχνολογίας που εποπτεύει ό
Ακαδημαϊκός κ. Σταμάτιος Κριμιζής διοργάνωσε τόν περασμένο 'Ιούνιο διε-
θνή συνάντηση μέ συμμετοχή 100 και πλέον επιστημόνων άπό διάφορες
χώρες μέ θέμα τήν διαστημική αποστολή Cassini-Huygens, πού είναι ή
πρώτη αποστολή στό διάστημα πού πραγματοποιείται άπό κοινού άπό τήν
NASA και τόν Ευρωπαϊκό 'Οργανισμό Διαστήματος. Οί διευθυνταί τής άπο-
στολής μίλησαν σέ άνοικτή στό κοινό εκδήλωση, παρουσία χιλίων περίπου
άκροατών. Πραγματοποιήθηκε επίσης στήν Χίο τόν Μάιο συνάντηση τών
ομάδων ΜΙΜΙ και CAPS τής άποστολής τού διαστημοπλοίου Cassini, μέ
συμμετοχή 50 περίπου επιστημόνων.

Τό Γραφείο "Ερευνας τής Νεοελληνικής Τέχνης δημοσίευσε μελέτη τού
έπόπτου άκαδημαϊκού κ. Χρυσάνθου Χρήστου μέ τίτλο Ή τέχνη σήμερα.
Προβλήματα, κατευθύνσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές. Συνεχίσθηκε μέ
άποστολές στήν Θράκη και τήν "Ηπειρο ή καταγραφή υπαιθρίων γλυπτών
τής επικρατείας.

Τό Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, πού εποπτεύει ό άκα-
δημαϊκός κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας, εξέδωσε μελέτη γιά τήν γυναικεία με-
τανάστευση και τά άνθρώπινα δικαιώματα και μετέσχε στήν έκδοση Πρα-
κτικών διημέρου Συμποσίου γιά τήν Ελλάδα στήν ευρωπαϊκή κοινωνία δι-
καίου. Συνεχίσθηκαν πρόγραμμα γιά τούς τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος
και έρευνα γιά τό καθεστώς τού "Ελληνος ναυτικού.

Τό Γραφείο Οικονομικών Μελετών, πού εποπτεύει ό πρόεδρος τής 'Ακα-
δημίας Καθηγητής κ. Δρακάτος, δημοσίευσε μελέτη γιά τήν Συμβολή του
άγροτικού τομέα στήν οικονομική ανάπτυξη τής Ελλάδος και συνέχισε τήν
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έρευνα θεμάτων όπως «Το παρόν και το μέλλον τής έλληνικής έμπορικής
ναυτιλίας» και «Ή επιχειρηματικότητα στήν άρχαία ελληνική οικονομία».

Τό "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών Ερευνών συνεχίζει τήν άνοδική πορεία
του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ό ακαδημαϊκός κ. Γρηγό-
ριος Σκαλκέας και απασχολεί 355 έρευνητές. Άπό τήν πολλαπλή δραστη-
ριότητά του περιορίζομαι νά αναφέρω τήν δημιουργία Τραπέζης Όμφαλο-
πλακουντιακοϋ Αίματος, που έχει χορηγήσει βλαστικά κύτταρα σέ ελληνικά
νοσοκομεία γιά τήν πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων σέ βαρέως άσθενεις,
τήν προσφορά διαγνωστικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης άπό τήν PET
camera τού Κέντρου Πυρηνικής 'Ιατρικής και τήν παρακολούθηση επί
24ώρου βάσεως άπό τό Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας μέσω δορυφόρου
τών μεταβολών τών άτμοσφαιρικών φαινομένων. Σέ συνεργασία μέ τό
Αστεροσκοπείο Αθηνών και διεθνείς οργανισμούς και υπό τήν προεδρία τών
άκαδημαϊκών κ.κ. Σκαλκέα, Κοντοπούλου και Ζερεφού διοργανώθηκε Παγ-
κόσμιο Συνέδριο Περιβάλλοντος γιά τό "Οζον, στό όποιο έλαβαν μέρος 100
ξένοι καθηγηταί, μεταξύ τών οποίων τρεις κάτοχοι βραβείου Νόμπελ. Τήν
άνοδική πορεία τού "Ιδρύματος έπιβεβαιώνει ή έπιλογή του άπό τήν Ευρω-
παϊκή "Ενωση γιά τήν δημιουργία Τραπέζης Βιολογικού Υλικού, Κέντρου
Νανοϊατρικής, Κέντρου Βιολογίας τού Καρκίνου και Κέντρου Βιολογίας
Συστημάτων, τά όποϊα θα στεγασθούν σέ νέο κτηριακό συγκρότημα επιφα-
νείας 16.000 τετραγωνικών μέτρων, και ό άριθμός υποτροφιών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων πού έχουν χορηγηθεί τήν περασμένη διετία άπό τήν
Γενική Γραμματεία "Ερευνας και Τεχνολογίας, τήν Ευρωπαϊκή "Ενθεση και
τις Ηνωμένες Πολιτείες, πού άνέρχονται σέ 12 εκατομμύρια εύρώ. Φιλο-
δοξία τού Ιδρύματος είναι νά περιληφθεί μεταξύ τών Κέντρων Άριστείας
στήν Εύρώπη και τήν Αμερική.

Εξυπακούεται ότι οί διευθυνταί και οί έρευνηταί τών κέντρων τής Ακα-
δημίας έλαβαν μέρος μέ εισηγήσεις και άνακοινώσεις σέ συνέδρια τής ειδι-
κότητος των και έδημοσίευσαν μελέτες σέ έλληνικά και ξένα περιοδικά και
πρακτικά συνεδρίων. Ενδεικτικά άναφέρω ότι οί έρευνηταί τοϋ Ίατροβιολο-
γικοϋ Κέντρου έδημοσίευσαν 45 έργασίες σέ περιοδικά υψηλού δείκτου άπη-
χήσεως και έδωσαν 107 διαλέξεις σέ πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ή επίδοση τών έρευνητικών μονάδων τής Ακαδημίας μπορεί νά θε<:υρη-
θεΐ άπό ικανοποιητική μέχρις έξαιρετική, δέν πρέπει όμως νά λησμονούμε ότι
πάντα υπάρχει περιθώριο γιά περαιτέρω βελτίωση τού έργου μας.
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"Ενα γεγονός τής προεδρίας μου που δεν πρέπει να περάσει άπαρατήρη-
το, είναι δτι γιά πρώτη φορά άπό τό 1989 έκύλισε ολόκληρος χρόνος χωρίς
νά άποδημήσει ούτε έ'να τακτικό μέλος τής 'Ακαδημίας. Θά μπορούσα νά
επαναλάβω τό έδάφιον 17:12 του κατά Ίωάννην ευαγγελίου «Ους δέδωκάς
μοι έφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών άπώλετο».

Κατά τό παρελθόν έτος ή Ακαδημία έτυχε τεραστίας δημοσιότητος,
επειδή ή Πολιτεία έζήτησε τήν γνώμη του άνωτάτου πνευματικού ιδρύματος
τής χώρας γιά τό ποιόν ενός διδακτικού βιβλίου, σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 τού
ιδρυτικού της νόμου, πού ορίζει ότι σκοπός τής 'Ακαδημίας είναι μεταξύ
άλλων ή «διά γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, άποφάσεων και κρίσεων διαφώ-
τισις και καθοδήγησις τής Κυβερνήσεως και τών άλλων Αρχών». Νομίζω
ότι ό χειρισμός τού θέματος ήταν σωστός και εξύψωσε τό κύρος τού ιδρύ-
ματος στήν μεγάλη πλειοψηφία τής μή προκατειλημμένης κοινής γνώμης,
άσχέτως τών άβασίμων επικρίσεων, ότι ή Ακαδημία είναι δήθεν άναρμοδία
νά κρίνει τό βιβλίο, ή ότι έσπευσε νά τοποθετηθεί άρνητικά, ενώ άπήντησε
μέ νηφαλιότητα μετά πάροδον πολλών εβδομάδων, ή, τό άντίθετο, ότι πήρε
θέση μάλλον διστακτικά, ενώ δεν υπήρξε ενας άκαδημαϊκός πού νά εκφέρει
δημόσιο λόγο γιά τό βιβλίο τής ιστορίας και νά μιλήσει κατά πρόσωπο μέ
κάποιον άπό τήν συγγραφική του ομάδα. Ή γνωμοδότηση τής Ακαδημίας
ήταν σαφεστάτη και ευτυχώς οι άκαδημαϊκοί άπέφυγαν μέχρι τώρα νά
εμπλακούν στό θλιβερό φαινόμενο τών διαπληκτιζομένων κεφαλών τής ελλη-
νικής τηλεοράσεως.

Ή Ακαδημία έπετέλεσε και πέρυσι χωρίς τυμπανοκρουσίες τό έργο
της και επέσυρε όπως κάθε χρόνο τήν εύκολη κριτική άνθρώπων πού
αγνοούν πώς λειτουργούν άνάλογα ιδρύματα, τουλάχιστον στήν γηραιά
ήπειρο. Ακραία περίπτωση είναι ίστοσελίδα, όπου κάποιος άπό τούς άγνώ-
στους, γιά μένα τουλάχιστον, κυρίους, πού θεωρούν ότι είναι άρμόδιοι νά
κρίνουν τό έργον τής Ακαδημίας, γράφει έπί λέξει τό άμίμητον «'Εκδόσεις
άμφιβάλλω αν υπάρχουν». Οι εκδόσεις τής Ακαδημίας πλησιάζουν ώς
γνωστόν τούς 700 τόμους, και πέραν τής άναγραφής των στήν Επετηρί-
δα, ή άπερχομένη προεδρία έφρόντισε να εκδοθεί καλαίσθητος κατάλογος
των γιά τό εύρύ κοινό.
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Κυρίες και Κύριοι,

Ελπίζω νά μήν διέψευσα σέ μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες πού είχαν άπό
μένα τά τακτικά μέλη τής Ακαδημίας, όταν, σέ μία στιγμή άμηχανίας, μού
ανέθεσαν τήν προεδρία τού "Ιδρύματος. Προσπάθησα νά άνταποκριθώ στις
ύποχρεώσεις τού.προέδρου, όσο μού επέτρεπαν οι άσθενεΐς μου δυνάμεις. Στο
έργο μου είχα τήν άμέριστη συμπαράσταση τού κ. Γενικού Γραμματέως και
τών λοιπών μελών τής συγκλήτου, καθώς και ολοκλήρου τού διοικητικού
προσωπικού τού 'Ιδρύματος. Τούς εύχαριστώ δλους θερμότατα.

Και τώρα ήλθε ή στιγμή τής έγκαταστάσεως τών νέων άρχών. Παρα-
καλώ τόν διάδοχο μου στήν προεδρία διαπρεπή οικονομολόγο κ. Κωνσταντίνο
Δρακάτο νά προσέλθει, γιά νά τόν περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τής
'Ακαδημίας και νά καταλάβει τήν θέση του στό Προεδρείο. Καλώ έπίσης τόν
άκαδημαϊκό κ. Πάνο Λιγομενίδη νά καταλάβει τήν θέση τού 'Αντιπροέδρου.
Τούς συνοδεύουν οί ολόψυχες εύχές μου γιά υγεία, εύτυχία και πλήρη επι-
τυχία στα νέα ύψηλά τους καθήκοντα.

2
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κωνσταντίνου Μηνά, Λεξικό τών ιδιωμάτων της Καρπάθου, υπό του
Ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Κονομή.

Δεν είναι ή πρώτη φορά που στήν Ακαδημία Αθηνών γίνεται λόγος γιά
έργο του κ. Κ ων/νου Μηνά, ομότιμου καθηγητή τής Γλωσσολογίας του
Παν/μίου Αιγαίου. "Υπενθυμίζω ότι τό "Ιδρυμά μας τόν βράβευσε γιά τό βι-
βλίο του Ή γλώσσα των δημοσιευμένων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων
της Κάτω 'Ιταλίας και της Σικελίας και ότι παρουσίασα πρότινος δύο βι-
βλία του: α) Τοπωνυμικό της Καρπάθου, β) rΙστορικά, αρχαιολογικά και
λαογραφικά της Καρπάθου.

Ό κ. Κ. Μηνάς έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αιγαίου
τήν άρχαία Ελληνική, τήν ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, τή διδακτική
τής νέας Ελληνικής, έχει δέ άσχοληθεϊ ερευνητικά μέ τή μεσαιωνική
Ελληνική και ιδιαίτερα μέ τις νεοελληνικές διαλέκτους. Ό ογκώδης τόμος
του Μελέτες Νεοελληνικής Λιαλεκτολογίας, μέ τις 820 πυκνογραμμένες σε-
λίδες του, περιλαμβάνει μελέτες γιά τις διαλέκτους τού Πόντου, τής Κάτω
Ιταλίας, τής Ηπείρου, τής Πελοποννήσου, τής Κρήτης, τής Κύπρου (110
σελίδες), τής Δωδεκανήσου (255 σελίδες). "Οπως έχω πληροφορηθεί, στό
τυπογραφείο βρίσκεται τώρα ένα άλλο βιβλίο του, 300 περίπου σελίδο.>ν, μέ
τίτλο Παρατηρήσεις στη νεοελληνική γραμματική.

Σήμερα έχω τήν τιμή νά σας παρουσιάσω τό πρόσφατα έκδομένο βιβλίο
του, τό Αεζικό τών ιδιωμάτων της Καρπάθου, πού ίσως άποτελεΐ τό επι-
στέγασμα τής έως τώρα επιστημονικής του προσφοράς. Τό έργο άριθμεΐ
1.028 πυκνοτυπωμένες σελίδες.



20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ό συγγραφέας υστέρα άπό προσπάθεια πολλών έτών, όπως εύκολα μπο-
ρεί νά αναλογισθεί κανείς, μπόρεσε νά συγκεντρώσει, νά κατατάξει και νά
συγκρίνει, νά δαμάσει, ένα τεράστιο σέ έκταση γλωσσικό υλικό. Γιά κάθε
λήμμα τοϋ λεξικού υπάρχει τό τυπολογικό, τό ερμηνευτικό, τό έτυμολογικό,
και στό τέλος ένα τμήμα πού θά τό λέγαμε «παραβολικό» ή «συγκριτικό»,
όπου συγκεντρώνονται τύποι και σημασίες όμοιων λημμάτων άπό άλλους
ελληνικούς τόπους.

Χωρίς υπερβολή πρόκειται γιά άθλο, πού συντελέστηκε χάρη στήν αγά-
πη τού συγγραφέα προς τό γενέθλιο νησί του και προς τήν έπιστήμη του,
άλλά και γιατί ό συγγραφέας διαθέτει τήν άνάλογη ψυχική άντοχή, πού
άπαιτούν τέτοιου είδους έργα. Υπήρχε βέβαια τό Λεξικό της καρπαθιακης
διαλέκτου τού Μιχαήλ Μιχαηλίδη-Νουάρου (Αθήνα 1972), πού άσφαλώς
προσέφερε μεγάλη βοήθεια στούς μελετητές τής καρπαθιακής διαλέκτου και
τής έλληνικής γλώσσας γενικότερα, άλλά ό κ. Μηνάς στόχευε νά προσφέ-
ρει ένα άλλο λεξικό τοϋ 'ίδιου χώρου, υπερδιπλάσιο σέ όγκο και περιεχόμενο.
Τό λεξικό αύτό περιλαμβάνει όχι μόνο τόν λεξιλογικό πλούτο τού Λεξικού τοϋ
Μιχαηλίδου-Νουάρου, μεταλλαγμένο, αύξημένο και διορθωμένο, μέ λημματο-
γράφηση λέξεων πού βρίσκονται σκόρπιες σέ διάφορα, συχνά άσχετα λήμμα-
τά του, άλλά, επιπλέον, περιλαμβάνει τόν πλούτο πού υπήρχε στούς δύο τό-
μους τών Λαογραφικών συμμείκτων Καρπάθου τού άείμνηστου Μιχαηλίδη-
Νουάρου, πού δέν είχε περιληφθεί στό λεξικό του, περιλαμβάνει άκόμη, μέ
ειδική ένδειξη, και τις λέξεις τών δημοτικών τραγουδιών τής Καρπάθου και
πολλές άλλες λέξεις άπό διάφορα καρπαθιολογικά βιβλία —κυρίως τά γνω-
στά Καρπαθιακά τού 'Εμμανουήλ Μανωλακάκη και τό πρόσφατο βιβλίο Τά
παραδοσιακά τραγούδια της 'Ολύμπου Καρπάθου τού Μανόλη Μακρή— και
άπό άρθρα, άπό εύχετικές μαντινάδες και μοιρολόγια πού δημοσιεύτηκαν σέ
καρπαθιακές έφημερίδες. Προπάντων όμως, περιλαμβάνει άπό τήν ιδιαίτερη
πατρίδα τού συγγραφέα, τή γνωστή στούς έπισκέπτες τού νησιού και στούς
ερευνητές "Ολυμπο, άφθονο λεξιλογικό πλούτο, τόν όποιο δέν κατείχε και δέν
περιέλαβε στό λεξικό του ό Μιχαηλίδης-Νουάρος. 'Επειδή ό συγγραφέας,
έκτός άπό στίχους δημοτικών τραγουδιών τής Καρπάθου, παραθέτει συχνά
ευχές, κατάρες, παροιμίες, αινίγματα, τό λεξικό αύτό είναι χρήσιμο και
στούς μελετητές τής έλληνικής λαογραφίας.

Στήν άρχή ύπάρχει ό Πρόλογος, κατόπιν έκτίθεται ό τρόπος μέ τόν
όποιο συγκροτήθηκε τό λεξικό, παρατίθεται πίνακας τών σπουδαιότερων δια-
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φορών τών διαλεκτικών ζωνών τής Καρπάθου και βιβλιογραφία χωρισμένη
σέ δύο μέρη: α) κατά συγγραφείς, β) κατά γεωγραφικές περιοχές. Το β '
αύτό μέρος τής βιβλιογραφίας χρειάζεται γιά νά πληροφορηθεί δ άναγνώστης
άπό ποιούς μελετητές τού κάθε ελληνικού χώρου βρήκε βοήθεια δ συγγρα-
φέας και έτσι μπορεί και δ ί'διος δ μελετητής νά βοηθηθεί.

Στδ κάθε λήμμα παρέχονται οί άλλόμορφοι και άλλόφωνοι κατά τις
γλωσσικές ζώνες τής Καρπάθου τύποι, καταγράφονται εξελικτικά οί σημα-
σίες μέ αυτοτελείς νοηματικά φράσεις ιδιωματικού λόγου, στις όποιες εμφαί-
νονται και οί διάφοροι γραμματικοί τύποι, π.χ. τό αντίστοιχο θηλυκό γένος
τών ονομάτων, ό ένεστώτας, άλλά και δ αόριστος και ή μετοχή τού ρήμα-
τος, κ.ά.

Ή πραγμάτευση μερικών λημμάτων ισοδυναμεί μέ μικρά άρθρα, π.χ.
άλλάιν 'τμήμα έργασίας', γίλλα 'ειδικό μεγάλο ψωμί πού χρησιμοποιείται σέ
δημόσια διασκέδαση άφιερωμένη στά νεογέννητα παιδιά', ντζιάννος 'ανόη-
τος', σάτσω 'μετακινώ τά ψωμιά στόν φούρνο', ροσφάιν 'χοιροσφάγιον',
φηνίν 'μικρή ψείρα', φαντζόζ 'φαιός', κ.ά.

Ό συγγραφέας μελέτησε και αποδελτίωσε όλες σχεδόν τις μελέτες πού
άναφέρονται στις νεοελληνικές διαλέκτους καί, έπιπλέον, αποδελτίωσε τά λε-
ξικά τών Liddell-Scott, Lampe, DuCange, Somavera, Βλάχου, Κριαρά
(Μσν.), 'Ανδριώτη (Αρχαϊσμοί), Κοραή ('Άτακτα), τό "Ιστορικό Λεξικό τής
Ακαδημίας Αθηνών, καί πλήθος άλλων λεξικών καί γλωσσάριων τών νεοελ-
ληνικών διαλέκτων, άλλά καί τά κείμενα συγγραφέων, ιδιαίτερα τής ύστερο-
μεσαιωνικής περιόδου, π.χ. τού Προδρόμου, τού Γλυκά, τού Σαχλίκη, τού
Βιτσέντζου Κορνάρου, τού Αγάπιου Λάνδου, τών Άσσιζών καί τών χρονο-
γράφων τής Κύπρου, κ.ά. Παρέθεσε άκόμη τά ονόματα τών έλληνικών τό-
πων στούς όποίούς άπαντα όμοιος ή παρόμοιος λεξικός τύπος, παρέχοντας
έτσι σημαντική βοήθεια στή νεοελληνική συγκριτική διαλεκτολογία, χωρίς έν
τούτοις νά γίνεται φορτικός καί νά παραβιάζει τήν οικονομία τών λημμάτων
καί τού όλου έργου. 'Ιδιαίτερα αισθητή είναι ή επιμονή του στήν ετυμολογία
τών λέξεων καί ή εύσυνείδητη άπόδοση τής ορθής ετυμολογίας στόν πρώτον
εύρόντα. Στό μέρος αύτό, τό ετυμολογικό, είναι βέβαιο ότι θά υπάρξουν δια-
φορετικές άπόψεις, όσες όμως κι αν είναι, πιστεύω πώς δέν θά μειώσουν τόν
μόχθο καί τήν άξία τού έργου τού συγγραφέα.

Τό Λεξικό τού κ. Μηνά δέν είναι χρήσιμο μόνο γιά τή μελέτη τών καρ-
παθιακών ιδιωμάτων. Είναι χρήσιμο έπίσης καί γιά τή μελέτη τής έλλη-
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νικής γλώσσας γενικότερα, άφού ή Κάρπαθος είναι ένας χώρος τής έλλη-
νικής έπικράτειας στόν οποίο μαζί μέ τήν ελληνική ψυχή έμεινε γνήσια και
ή ελληνική γλώσσα και μάλιστα μέ «παλιάς ζωής στολίδια». Ό Χριστό-
δουλος Τσιγάντες, άρχηγός τοϋ Ιερού Λόχου, τό 1945 άπευθυνόμενος στους
έκπροσώπους τών νησιών τής Δωδεκανήσου, γιά νά άκούσουν και οί παρευ-
ρισκόμενοι "Αγγλοι πού, μετά τήν ήττα τοϋ "Αξονα προσπαθούσαν νά κρα-
τήσουν τά νησιά και νά μήν τά αποδώσουν στήν Ελλάδα, τούς έλεγε: «Κι
αν αύτοί —οί "Αγγλοι— αρνούνται τήν ελληνικότητα τής Δωδεκανήσου, ας
πάνε στήν "Ολυμπο τής Καρπάθου, νά δούν πόση Ελλάδα υπάρχει έκεϊ».
Μιά πλευρά λοιπόν τής έλληνικότητας τής Καρπάθου προβάλλει καθαρά μέ-
σα άπό τό Λ.Ι.Κ. τού κ. Μηνά. Γι' αύτή λοιπόν τήν έθνική και τήν επι-
στημονική άξια τού όγκώδους αυτού λεξικού θά πρέπει νά έπαινέσουμε και
νά συγχαρούμε άνεπιφύλακτα τόν συγγραφέα και νά συστήσουμε θερμά τό
έργο του όχι μόνο στούς Καρπάθιους —ιδιαίτερα τούς νέους, πού θά πρέπει
νά διαφυλάξουν τούς παραδοσιακούς θησαυρούς του,— άλλά και στούς υπό-
λοιπους, "Ελληνες και ξένους, μελετητές τής έλληνικής γλώσσας.
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΟΓΟΣ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή σύσταση τού ανεξάρτητου ελληνικού κράτους άποτελεΐ, καθαυτό,
μείζον ιστορικό γεγονός. Οί "Ελληνες, υποκείμενοι σέ ξενικό ζυγό, καλούνταν
νά συμμετάσχουν στό διεθνές σύστημα διαθέτοντας ΐ'δια κρατική προσωπικό-
τητα. Αποκτώντας, έξ άλλου, ιδική τους εθνική εστία, θά άναμετρούσαν τις
δυνάμεις τους στόν τομέα τής αύτοτελούς, πλέον, πολιτικής οργάνωσης.

Τό γεγονός τής σύστασης έλληνικής έπικράτειας είχε και σημαντικές
διεθνείς παραμέτρους. Ή Ελλάδα υπήρξε τό πρώτο άνεξάρτητο κράτος στόν
εύρύτερο χώρο τής νοτιοανατολικής Εύρώπης όπου έκτεινόταν ή οθωμανική
αύτοκρατορία- υπό τήν έννοια μάλιστα αυτή, έδωσε τό έναυσμα γιά τή δη-
μιουργία άντίστοιχων κρατών και άπό τούς λοιπούς βαλκανικούς λαούς.
Όρόσημο, ίσως, περισσότερο άκόμη άξιοπρόσεκτο: έπέφερε τό πρώτο ρήγμα
στό μονολιθικό οικοδόμημα τής Πενταπλής Συμμαχίας πού είχε άνεγερθεΐ,
τό 1815, στή Βιέννη. Κατέδειξε, ειδικότερα, ότι ή έμμονή στις στατικές
άρχές τής νομιμότητας και τής ισορροπίας τών δυνάμεων ήταν άσύμβατη μέ
τή δυναμική φορά τοϋ ιστορικού γίγνεσθαι, όπως άντικατοπτριζόταν, κατά
τόν 19ο αιώνα, στις διεκδικήσεις τών λαών.

"Εχει καθιερωθεί ή ί'δρυση τής Ελλάδος νά έντοπίζεται, κατά κύριο
λόγο, στήν 3η Φεβρουαρίου 1830, οπότε και συνομολογήθηκε τό πρωτό-
κολλο τοϋ Λονδίνου μεταξύ Ρωσίας, Γαλλίας και Μ. Βρετανίας. Ή άπό-
φαση, εντούτοις, γιά τή σύσταση της κυοφορήθηκε πολύ ένωρίτερα, ενώ
διεξαγόταν, αδυσώπητος, ο άγώνας τής Ανεξαρτησίας, θά προσπαθήσω νά
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διατρέξω τις κύριες φάσεις τής έξελικτικής αυτής διαδικασίας, άπό τήν
έκρηξη ήδη τής Ελληνικής Επανάστασης, κατά τούς πρώτους μήνες τού
18211.

1. 'Αποτελεί θεμελιακή παράγραφο τής δημοκρατικής άρχής δτι δταν οί
λαοί υπόκεινται, παρά τή θέλησή τους, σέ καθεστώς δεσποτείας, δικαιούνται
νά διεκδικήσουν τό άγαθό τής πολιτικής έλευθερίας μέ κάθε μέσο. Ή επί-
κληση, μολοντούτο, τού θεμελιακού αύτού δικαιώματος έμελλε αρχικά νά
προσκρούσει στήν άτεγκτη προσήλωση τού συνόλου τών Μεγάλων Δυνά-
μεων στούς κανόνες πού είχαν θεσπίσει υπέρ μιας άναλλοίωτης διατήρησης
τής καθεστηκυίας τάξης, έσο,ιτερικής καί διεθνούς, στήν Ευρώπη- καί, επι-
πλέον, συνέπιπτε μέ συγκεκριμένα γεγονότα πού, άπειλώντας νά διασαλεύ-
σουν τήν τάξη αύτή στήν καρδιά τής γηραιάς ήπείρου —στήν 'Ιταλία καί
τήν "Ισπανία,— τούς είχαν ωθήσει νά συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο κορυφής
στό Λάυμπαχ. 'Ιθύνοντα, άσφαλώς, ρόλο στή διαδικασία αύτή, δίπλα στόν
'Αλέξανδρο Α ', τόν Μέττερνιχ ή τόν Κάστλεριγ, διεδραμάτιζε καί ό 'Ιωάν-
νης Καποδίστριας, υπουργός τών 'Εξωτερικών τού τσάρου. "Οπωσδήποτε, ή
ύποχρέωση νά εφαρμόζει στρατηγικές καί τακτικές έπιλογές, πρόσφορες «νά
προφυλάξουν τήν Εύρώπη άπό τήν επαναστατική μάστιγα», δέν άπέκλινε ρι-
ζικά άπό τις βαθύτερες συντηρητικές τάσεις του. Θά όφειλε όμως παράλλη-
λα νά υπογραμμιστεί ή άποψή του ότι ή συντηρητική ιδεολογία ήταν δυνατό
νά εξυπηρετηθεί καί μέσω μιας δυναμικής τακτικής, περισσότερο εύέλικτης
καί λιγότερο στατικής, προσαρμοσμένης στά αιτήματα τών λαών γιά εθνική
καταξίωση καί γιά συνταγματικές έγγυήσεις —ελεγχόμενες πάντοτε «έκ
τών άνω». «Τό status quo παρήλθεν άνεπιστρεπτί», είχε τονίσει ό Κερκυ-
ραίος πολιτικός μέ παρρησία στούς Ευρωπαίους ομολόγους του εύθύς μετά
τήν έκρηξη τής "Ελληνικής Επανάστασης" καί, έστω καί διαμετρικά άντί-
θετος στά ριζοσπαστικά δόγματα πού παρακίνησαν τούς "Έλληνες νά εξε-
γερθούν κατά τού «τυράννου», θά επιδιώξει νά εκβιάσει τήν ένοπλη παρέμ-

1. Πολυπληθείς είναι οί γενικές αφηγήσεις τών γεγονότων τής Ελληνικής Επαναστάσεως.
Όλίγες είναι, αντίθετα, καί ήδη πεπαλαιωμένες, σέ ΰφος καί τεκμηρίωση, οί προσεγγίσεις τών
διπλωματικών αποκλειστικά γεγονότων. Άπό τις τελευταίες αυτές, περισσοτερο γνωστές είναι
τών Ε. Driault - M. Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours,
Tome Premier, Paris 1925, καί Σ. Θ. Λάσκαρι, Διπλωματική ιστορία της 'Ελλάδος, 1821-
1914, Αθήνα 1947, βλ. ιδίως σσ. 1-48.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

25

βαση τής Ρωσίας κατά τής Τουρκίας —απόπειρα που προσφέρονταν για νά
συνεπικουρήσουν οί προκλητικές ωμότητες που θά έκτυλιχθοϋν στήν Κων-
σταντινούπολη, μέ αποκορύφωμα τόν άπαγχονισμό τοϋ Πατριάρχη Γρηγορί-
ου Ε'. Οί άντιδράσεις, έντούτοις, τής κοινής γνώμης στό έσωτερικό τής
Ρωσίας δέν θά άρκέσουν γιά νά υπερκεράσουν τήν έμμονή τοϋ τσάρου 'Αλε-
ξάνδρου Α ' στήν προάσπιση τοϋ οικοδομήματος πού είχε πρόσφατα άνεγερ-
θεΐ. Ό Καποδίστριας έκβαλλόταν πολιτικά, στά μέσα τού 1822, άπό τό μο-
νολιθικό σύστημα μιάς βαθειά συντηρητικής Εύρώπης3... Όμιλώντας άπό
το βήμα αύτό διερωτήθηκα, πρό δύο ετών, αν τελικώς ή διεθνής συγκυρία
δέν ήταν περισσότρο δυσμενής τό 1821 άπό δ,τι, κατά τήν προγενέστερη
έποχή, άκόμη και τού Ρήγα Βελεστινλή3.

Τό Συνέδριο τού Λάυμπαχ είχε υποδηλώσει τήν άντίθεση τών ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων άπέναντι στήν Ελληνική 'Επανάσταση· τό Συνέδριο
τής Βερόνας, ένάμιση χρόνο άργότερα, θά προσδώσει έμφαση στό ίδιο φαι-
νόμενο. Κάθε έπίσημη συνηγορία υπέρ τού άγώνα τής άνεξαρτησίας, στόν
όποιο είχε άποδυθεΐ ένα έθνος γνωστό άπό τις δέλτους τής ιστορίας, κατα-
πνιγόταν ύπό τό κράτος συλλογισμών πού συνέχονταν άμεσα μέ τήν έν ισχύ ι
πολιτική συγκυρία. Οί Εύρο^παίοι μονάρχες έδειχναν νά έπιχαίρουν γιά τή
διαβεβαίωση τής Πύλης ότι είχε τήν πρόθεση νά έφαρμόσει πιστά όσες
Συνθήκες είχε κατά τό παρελθόν συνάψει μέ τή Ρωσία και νά επιδείξει έπι-
είκεια στήν άντιμετώπιση τών επαναστατημένων υπηκόων της. «Ούτε μιά
φωνή δέν άκούστηκε στή διάρκεια τοϋ Συνεδρίου υπέρ τών Ελλήνων», υπο-
γράμμιζε μέ έκδηλη ικανοποίηση δ Γκέντζ, έμπιστος φίλος τού Μέττερνιχ.
Ό Αύστριακός καγκελάριος κατοχύρωνε πλέον τήν άμεση έπιβολή του: «Τό
έτος 1822 ύπήρξε τό έτος του (Μέττερνιχ)», επιλέγει δ Edouard Driault4.
Μάταια οί εκπρόσωποι τής 'Επαναστατικής Συνέλευσης τών Ελλήνων
άποβιβάζονταν στήν 'Ιταλία μέ τήν έλπίδα νά άναπτύξουν, κατά τή διάρκεια
τών διαβουλεύσεων τής Βερόνας, τις άπόψεις τους.

2. Κ. Σβολοπούλου, «Ή Ρωσία και το Ελληνικό Ζήτημα στο Συνέδριο του Λάυμπαχ»,
Δ.Ι.Ε.Ε., τ. 29 (1986), σσ. 5-34' τοΰ ιδίου, «Ή "Ευρώπη" τοϋ 'Ιωάννη Καποδίστρια», Δελ-
τίο τοΰ Κ.Ε.Ι.Ν.Ε. της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. Β ' (2000), σσ. 7-17.

3. Κ. Σβολοπούλου, «Επανεκτιμώντας τήν επαναστατική πρόταση τοΰ Ρήγα Βελεστινλή»,
Πρακτικά 'Ακαδημίας \Αθηνών, τ. 80 (2005), τχ. 2, σσ. 152-53.

4. Ε. Driault - M. Lhéritier, ο'.π., σσ. 192, 195.
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Άν διερευνώνταν οί θέσεις πού υποστηρίχτηκαν στό Λάυμπαχ ή στή Βε-
ρόνα, θά διαπιστωνόταν ή έλλειψη κάθε μνείας στό ενδεχόμενο μιας νικηφό-
ρας παράτασης τής εξέγερσης στήν Ελλάδα. "Ελλειψη διορατικότητας ή,
μήπως, άδυναμία κατανόησης τών κινήτρων που τήν ένέπνεαν; Προσφερό-
ταν, άραγε, γιά νά ανταποκριθεί στά κίνητρα αυτά ή επάνοδος υπό τό κα-
θεστώς τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας —έστω εξωραϊσμένο; Ή άπάντηση
στά συγκεκριμένα ερωτήματα δέν είναι μονοσήμαντη. Τά ευρωπαϊκά άνα-
κτοβούλια άδυνατοΰσαν νά συμπορευτούν μέ τους στασιαστές χωρίς νά υπο-
νομεύσουν τήν ομοφωνία στήν έφαρμογή τών αύστηρά συγκεντρωτικών
άρχών τής πολιτικής τους. Ή υιοθέτηση στάσης εύνοϊκής πρός τούς "Ελ-
ληνες συνεπαγόταν τή μετακίνηση άπό τις στατικές άντιλήψεις πού διακα-
τείχαν τούς θιασώτες τής Εύρώπης τών μοναρχικών καί άπολυταρχικών
συστημάτων διακυβέρνησης, χάριν τής «νέας» Εύρώπης τών άνθρώπινων δι-
καιωμάτων καί τών δημοκρατικών ελευθεριών. 'Ιδού, κατά συνέπεια, μία κα-
ταλυτικής σημασίας συνεισφορά τής 'Επανάστασης τού 1821 πού, ένίοτε,
παραβλέπεται: παρατείνοντας τόν νικηφόρο άγώνα τους έπί δύο και πλέον
έτη, κατέληγαν νά επιφέρουν τό πρώτο, μοιραίο, πλήγμα κατά τής καθο-
λικής έφαρμογής τών άποφάσεων τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Κατά τό Γδιο, πράγματι, έτος πού είχε συγκληθεί τό Συνέδριο τής Βε-
ρόνας, τό 1822, συντελούνταν άπό τούς έπαναστάτες θαυμαστά πολεμικά
έπιτεύγματα. Ή καταστροφή τής στρατιάς τού Δράμαλη Πασά στά Δερβε-
νάκια κατοχύρωνε τήν κυριαρχία άπ' άκρου σ' άκρο τής Πελοποννήσου- καί
ή άπόκρουση, λίγους μήνες άργότερα, τών πολιορκητών στό Μεσολόγγι είχε
επιβεβαιώσει τήν επικράτηση τών Ελλήνων καί στή Δυτική Στερεά. 'Ακό-
μη καί όσα δεινά επισωρεύονταν σέ βάρος τους προσφέρονταν γιά νά τροφο-
δοτήσουν τή συμπάθεια σέ εύρύτερη διεθνή κλίμακα. Ή σφαγή καί ό εξαν-
δραποδισμός τών κατοίκων τής Χίου, άπεικονισμένη καί άπό τόν Εύγένιο
Ντελακρουά, έξήπτε τόν νού καί τήν καρδιά κάθε εύαίσθητου πολίτη τής
οικουμένης, φιλελεύθερου ή συντηρητικού" καί ή έντυπωσιακή άνατίναξη,
στόν Γδιο χώρο, τής ναυαρχίδας ενός άνάλγητου κατακτητή χαιρετιζόταν άπό
τήν παγκόσμια κοινότητα ώς πράξη δίκαιης άνταπόδοσης. Ήταν, άραγε,
πέρα άπό θεμιτό, εφικτό έστω, νά υπαχθεί εκ νέου αύτός ό λαός σέ καθε-
στώς δουλείας; 'Αν —όπως άποδεικνυόταν— άπέβαινε τούτο άνέφικτο, τό-
τε πώς θά άντιμετωπιζόταν ή νέα πραγματική κατάσταση;
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2. Ή επικράτηση τών Ελλήνων επαναστατών μέ μόνες τις δικές τους
άρχικά δυνάμεις έμελλε νά προκαλέσει τό πρώτο ρήγμα στό συμπαγές, έως
τότε, οικοδόμημα τής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Ή πολιτική συλλογιστική,
που ένέπνεε τήν άκαμπτη άντίθεση στά πηγαία αιτήματα τών λαών γιά πο-
λιτική έλευθερία και έθνική αυτοδιάθεση, άποδεικνυόταν άπρόσφορη γιά νά
κατευθύνει τόν ρού τής ιστορίας. "Ο,τι δέν κατορθώθηκε ενωρίς —στήν
'Ιταλία ή τήν 'Ισπανία,— έπιτεύχθηκε στήν Ελλάδα, όταν διαψεύστηκαν οί
δυσοίωνες προρρήσεις γιά τήν άναπόδραστη καταστολή τής έξέγερσης άπό
τις έκδηλα υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Ή εσπευσμένη προσαρμογή τής
Μ. Βρετανίας στή νέα πραγματικότητα, ή άναγκαστική διατύπωση άπό τή
Ρωσία έναλλακτικής πρότασης, ή τελική σύνταξη και τής Γαλλίας υπέρ τής
έπιβολής λύσης κατάλληλης νά άνταποκριθεΐ στό αίτημα τής αύτοδιάθεσης
τών λαών, συνθέτουν τό μωσαϊκό —αύτό πού θά άποτυπωθεΐ στό διπλωμα-
τικό χάρτη κατά τά έπόμενα χρόνια.

Πράγματι, έφόσον τό έλληνικό ζήτημα παρέμενε έξακολουθητικά «άνοι-
χτό», ή ιδέα τής εύρωπαϊκής παρέμβασης είχε κατά τά φαινόμενα μόνον
«οριστικά» έγκαταλειφθεϊ στή Βερόνα. Ή δυναμική πού ένέκλειε, άθέατη
άρχικά στά όμματα τών συντηρητικών άνακτοβουλίων, έτεινε νά γίνει μεμο-
νωμένα αισθητή άπό, πρώτους, ορισμένους όξυδερκεϊς Βρετανούς ιθύνοντες.
"Εχοντας μόλις άντικαταστήσει τόν λόρδο Κάστλεριγ, ό Τζώρτζ Κάννινγκ
άντιμετώπιζε πρόωρα, ήδη τόν Σεπτέμβριο τού 1822, τό ένδεχόμενο τής δη-
μιουργίας ένός «έλληνικού κράτους». Βαδίζοντας στήν οδό αύτή, θά κηρύξει
επίσημα, στις 25 Μαρτίου 1823, τόν άποκλεισμό τών τουρκικών παραλίων,
άναγορεύοντας «έμπολέμους», μέ τόν τρόπο αύτό, τούς "Ελληνες έπαναστά-
τες: γεγονότα πού, σέ συνδυασμό μέ τή δανειοδότηση άπό "Αγγλους τραπε-
ζίτες, υπό ορούς έστω δυσμενείς, κατέτειναν στήν ούσιαστική άναγνώρισή
τους ώς μάχιμης έθνικής όντότητας. Χάραξη νέας στρατηγικής μέ πρότα-
ξη τών έπιμέρους έπιδιώξεων έναντι τής συμμόρφωσης στό κοινό συμφέρον
τών πέντε άνακτοβουλίων, υποκατάσταση τής έμμονής στά συντηρητικά ιδε-
ολογήματα άπό μία δυναμική φιλελεύθερη άντίληψη!

Ή διάνοιξη τής πρώτης ρωγμής άρκεσε γιά νά κλονίσει τήν εύστάθεια
τού οικοδομήματος πού είχε μέ περισσή φροντίδα άνεγερθεΐ στή Βιέννη.
Προτού έκδηλωθεϊ τό βρετανικό ένδιαφέρον, τό άνακτοβούλιο τής Πετρούπο-
λης είχε προβάλει κατά καιρούς ένστάσεις γιά τήν πλημμελή έφαρμογή άπό
τήν Πύλη μέτρων πρός τήν κατεύθυνση μιας έπιθυμητής συνδιαλλαγής μέ
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τό ορθόδοξο στοιχείο τής Αυτοκρατορίας. "Ηδη όμως, καταθέτοντας στις 9
'Ιανουαρίου 1824 τό υπόμνημα «περί τής είρηνεύσεως τής Ελλάδος», άνε-
λάμβανε ένεργή πλέον πρωτοβουλία γιά τή σύσταση τών τριών αύτόνομων
ήγεμονιών υπό τήν επικυριαρχία τού Σουλτάνου. "Οπωσδήποτε, ή εφαρμογή
τού σχεδίου προσέκοψε στήν κοινή αντίθεση τών εμπολέμων: οί "Ελληνες θά
έπικαλεστούν τις άρχές στό όνομα τών οποίων είχαν έξεγερθεϊ, οί Τούρκοι θά
άντιταχθούν καταρχήν στήν πρακτική τής ξένης παρέμβασης, παρελκύοντας
—κατά τήν ανατολική συνήθεια— τή διπλωματική διαδικασία μέ τήν έλπί-
δα ότι ή τύχη θά τούς έπεφύλασσε μεγαλύτερη γεναιοδωρία στό μέλλον.
Μολοντούτο, ή μεταβολή στό περιφερειακό άλλά καί στό διεθνές σκηνικό
ήταν έκδηλη. Ή Ρωσία επιβεβαίωνε ούσιαστικά τήν άναγνώριση ως υπαρ-
κτού ενός άνεπίλυτου ελληνικού ζητήματος" καί, άκόμη, καθιστούσε άντιλη-
πτό ότι δέν ήταν διατεθειμένη νά εκχωρήσει στούς "Αγγλους τό στρατηγικό
πλεονέκτημα τής άποκλειστικής παρουσίας στό νευραλγικό γεωπολιτικό
χώρο τής άνατολικής Μεσογείου. "Εστω, μάλιστα, καί αν οί 'ίδιοι οί Βρετα-
νοί είχαν αποφύγει επίσημα νά τήν ενθαρρύνουν, ή πρόθεση μερίδας τών
"Ελλήνων έπαναστατών νά επιζητήσουν, τό 1825, τήν προστασία τους, είχε
συντελέσει ώστε νά ένταθεΤ ή άνησυχία τής Πετρούπολης.

"Όσα γεγονότα είχαν έ'ως τότε διαδραματιστεί οδηγούσαν άναπόφευκτα
στόν συγκερασμό πολιτικών τάσεων έκδηλα έτερότροπων. Στρατηγικές καί
τακτικές άντιλήψεις έκ διαμέτρου αντίθετες συνέπιπταν έπί τής άνάγκης νά
άναζητηθεΐ διπλωματική λύση τού ελληνικού ζητήματος ικανή νά γίνει
ευρύτερα άποδεκτή. Στις 4 'Απριλίου 1826, κατ' ακολουθία, θά συνομολο-
γηθεί μεταξύ 'Αγγλίας καί Ρωσίας τό γνωστό πρωτόκολλο τής Πετρούπο-
λης: ήταν ή πρώτη συμβατική πράξη πού προέβλεπε τή σύσταση καί τή
λειτουργία κράτους ύπό τό όνομα "Ελλάς. Τά δύο συμβαλλόμενα μέρη πρό-
σφεραν στήν Πύλη τή μεσολάβησή τους, προκειμένου νά ιδρυθεί μία αυτό-
νομη έλληνική επικράτεια φόρου ύποτελής στό Σουλτάνο. 'Αν ή προσφορά
τους δέν γινόταν δεκτή άπό τήν έπικυρίαρχη δύναμη, τά δύο συμβαλλόμε-
να μέρη δεσμεύονταν νά βασίσουν έφεξής οποιαδήποτε πρωτοβουλία τους
στις 'Γδιες προϋποθέσεις" καί έξέφραζαν τήν εύχή νά τήν ένστερνιστοΰν καί
τά λοιπά μέλη τής Πενταπλής Συμμαχίας. Νέο, κατ' άκολουθία, στάδιο θά
διανυθεί όταν, στις 6 'Ιουλίου τού επομένου έτους, συμπράξει καί ή Γαλλία
στό ρηξικέλευθο έγχείρημα τής 'Αγγλίας καί τής Ρωσίας. Στήν εφαρμογή
όμως, ήδη, τών όρων τής νέας αύτής τριμερούς συνθήκης προσδινόταν ύπο-
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χρεωτικός χαρακτήρας: εφόσον ή Πύλη δέν θά συναινούσε στις αποφάσεις
τών Τριών Δυνάμεων, προβλεπόταν ή προσφυγή σέ καταγκαστικά μέτρα.
Ό Γεώργιος Κάννινγκ άπέθνησκε ένα μόλις μήνα άργότερα' είχε εντούτοις
οριστικά πλέον μορφοποιηθεί και δρομολογηθεί ή ευρωπαϊκή μεσολάβηση
υπέρ τών Ελλήνων.

Συγκυρία, άραγε, άσύμβατη μέ τήν έμμονή στή σχολαστική έρμηνεία
τών γεγονότων ή και εξέλιξη πού άκριβώς άποθαρρύνει τή συναγ(ογή ταυ-
τόσημων συμπερασμάτων, έγκυρων σέ κάθε τουλάχιστον παρεμφερή περί-
πτωση; Ενόσω, συγκεκριμμένα, ό επαναστατικός άγώνας κραταιωνόταν, ή
διπλωματική συγκυρία είχε παραμείνει αντίξοη· ή διεθνής καταξίωση έπι-
τεύχθηκε, όταν ό ίδιος άγώνας φάνηκε νά εκπνέει στό πεδίο τών ένοπλων
έπιχειρήσεων! Ή στρατιωτική παρέμβαση τού 'Ιμπραήμ, μετά τό Αιγαίο,
στήν Πελοπόννησο έτεινε νά καταστήσει προβληματική τήν έπιβίωση τής
έξέγερσης σ' αύτή τήν εστία της. Ή δραστική όμως πρωτοβουλία του είχε
άναληφθεϊ μέ καθυστέρηση, ενώ οί κυρίως άντίπαλες δυνάμεις —"Ελληνες
και Τούρκοι— είχαν πλέον δώσει τό στίγμα τών δυνατοτήτων τους· καί,
έπιπλέον —μοιραίο πολιτικό όλίσθημα,— συνδύαζε ό Αιγύπτιος πολέμαρχος
τήν έπιχειρησιακή δράση του μέ τή γενοκτονία τού έλληνικοϋ στοιχείου.
Πρακτική άλλότρια στά εύρωπαϊκά νόμιμα, άξια καί μόνη νά έξεγείρει κάθε
συνείδηση, συντηρητική ή φιλελεύθερη, στό χώρο τών «εύ πεπολιτισμένο.»ν
εθνών τής Ευρώπης»5.

Έπιγέννημα συρροής παραγόντων υπήρξε ή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου,
στις 20 'Οκτωβρίου 1827 —παρορμήσεων συναισθηματικών, υπαγορεύσεων
πολιτικών, γεγονότων τυχαίων. Περιφανής καί έντυπωσιακή ή νίκη τών
συμμάχων, καθολικός ό άφανισμός τοϋ τουρκο-αίγυπτιακού στόλου! Θά
ήταν, έντούτοις, άδύνατο νά έρμηνευτεΐ τό μείζον αύτό γεγονός χωρίς νά λη-
φθεί υπόψη ή σπουδή ή ή άδεξιότητα τών Τουρκο-αίγυπτίων πυροβολητών
πού άνοιξαν πρώτοι τό πϋρ, άλλά καί ή ίσχυρογνωμοσύνη καί άδιαλλαξία τού
Σουλτάνου πού είχε χρονικά προηγηθεί, ή όπισθοβουλία καί ή παρελκυστική
διάθεση τοϋ 'Ιμπραήμ, ή εφαρμογή κατά γράμμα άπό τούς Εύρωπαίους ναυ-
άρχους τών έντολών πού τούς είχαν άνατεθεΐ, άλλ', άκόμη, καί ή αίσθηση
ότι έπιτελοϋν υπέρτατο καθήκον ύπέρ τής πατρίδας τους, άλλά καί τού «δι-

5. Σύμφωνα μέ τή διατύπωση του Δημητρίου Καταρτζή (πρβλ. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, γ ' εκδ., Αθήνα 1964, σ. 150).
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καίου τών εθνών» κατά τήν έκφραση τής έποχής. Τον κατεξοχήν, ίσως, επι-
γραμματικό χαρακτηρισμό έδωσε ό Μέττερνιχ, κορυφαίος έχθρος τής νέας
τάξης που έκδηλα άναδυόταν: «Αρχίζει νέα ώρα γιά τήν Ευρώπη»6!

3. Ή άφήγηση πού προηγήθηκε, έως τή στιγμή αύτή, βασίστηκε στή
μνεία όσων μείζονος σημασίας πολιτικών γεγονότων σηματοδότησαν, στό
χώρο τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ή στό εύρύτερο διεθνές πεδίο, τόν
ρού τών εξελίξεων περί τό ελληνικό ζήτημα. Πέρα όμως απ' ό,τι ήταν
αμεσότερα όρατό, επενεργούσαν καί βαθύτερες δυνάμεις ικανές νά προσδιο-
ρίσουν τις εκάστοτε έπιλογές. Τό φαινόμενο είναι δυνατό νά άπεικονιστει μέ
εύκρίνεια στό επίπεδο τών ιδεών πού κινούσαν τήν πρωτοβουλία τόσο τών
Γδιων τών Ελλήνων, όσο καί τών πολιτών τής Εύρώπης, στήν εύρύτερη
διάστασή της7.

Οί "Ελληνες είχαν ενωρίς, ήδη άπό τόν ΙΓ ' αιώνα, βιώσει τήν έννοια
καί υιοθετήσει τόν όρο τού «γένους». Ή διαμόρφωση τής ίδιοπροσωπίας
τους, υπαρκτή καί ύπό τις χαλεπές συνθήκες τής τουρκικής κατάκτησης,
βασίστηκε στή διατήρηση καί τήν καλλιέργεια τής πάτριας γλώσσας, τής
ελληνικής παιδείας καί τής ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Ό έμπλουτισμός
τής πλούσιας αύτής πνευματικής παρακαταθήκης μέ γονίδια άπό τή δυτική
Εύρώπη θά τούς οπλίσει μέ πρόσθετα εφόδια γιά τήν εθνική χειραφέτηση
τους. Ή ισχυρή δόνηση, σέ επίπεδο ήθικό καί πνευματικό, πού θά επιτευ-
χθεί χάρις στήν έξακτίνωση τών ιδεών τού Διαφωτισμού θά άκολουθηθεΐ άπό
τή ριζοσπαστικοποίηση τής πολιτικής τους σκέψης μέσω τής διάδοσης τών
ιδεών τής Γαλλικής Επανάστασης. Αρχικά, ή έπαναστατική προκήρυξη τού
Αλέξανδρου Υψηλάντη, στή συνέχεια τά πρώτα Συντάγματα, διαποτισμένα
άπό τις ιδέες πού τούς ένέπνεαν, καταδείκνυαν τή συνειδητή άπόφαση τών
επαναστατημένων Ελλήνων νά διεκδικήσουν —κατά τούς λόγους τού εθνι-
κού ποιητή— «τή νίκη ή τή θανή». Ποίας έμβέλειας συλλογική ισχύ δέν
άποκάλυπτε ή άπόφαση αύτή τού ελληνικού λαού; Καί τί άπόσταση, άλή-
θεια, άπό τις σαθρές εντυπώσεις πού είχαν έκθρέψει τή συλλογιστική τών
Εύρωπαίων ιθυνόντων στό Λάυμπαχ!

6. Ε. Driault, ο.π., σ. 385.

7. Εκτενέστερα οί σχετικές απόψεις, Κ. Σβολοπούλου, «Ή ελληνική έπανάσταση ώς γε-
γονός τής ευρωπαϊκής ιστορίας», Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 79 (2004), τχ. 2,
σσ. 3-16.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

31

Στους κόλπους, έξ άλλου, τής διεθνούς κοινωνίας, παράλληλα μέ τή βού-
ληση τής ιθύνουσας μερίδας, λειτουργούσαν άκατάβλητες συλλογικές δυνά-
μεις υπό τήν έπίδραση είτε άρχων καί κανόνων είτε παρορμήσεων καί άνα-
ζητήσεων άσύμβατων μέ τήν τρέχουσα πολιτική σκοπιμότητα. Τά χαρακτη-
ριστικά άκριβώς αύτά έμελλε νά φέρει στήν έπιφάνεια, ευθύς μετά τήν έναρ-
ξη τού άγώνα τής Ανεξαρτησίας, τό κίνημα τοϋ Φιλελληνισμού, τό όποιο
κυριάρχησε στόν εύρωπαΐ'κό, κατά προτεραιότητα, χώρο. Παρακινημένοι άπό
διαφορετικά ελατήρια, πολίτες άπό κάθε γωνία τής Γηραιάς Ηπείρου εξέ-
φραζαν μέ τρόπους ποικίλους τήν άλληλεγγύη έναντι τών επαναστατημένων
Ελλήνων, ριζοσπάστες καί συντηρητικοί, δημοκρατικοί καί μοναρχικοί,
θιασώτες τού κλασικισμού ή τού ρομαντισμού, άριστοκράτες καί άστοί, νέοι
καί πρεσβύτες. Ανεξάρτητα άπό τή νικηφόρα ή όχι έκβαση τών ένοπλων
έπιχειρήσεων, τό ρεύμα τού Φιλελληνισμού ολοένα καί γιγαντωνόταν, γιά νά
κορυφωθεί κατά τήν έξοδο τού Μεσολογγίου, όταν ή βούληση γιά τήν προ-
άσπιση τής έλευθερίας ξεπέρασε κάθε όριο σέ ένταση καί διάρκεια8! Ήταν,
άραγε, νοητό νά έχουν οί Εύρωπαΐοι ιθύνοντες παραμείνει, στό σύνολο τους,
άνεπηρέαστοι άπό τις πιέσεις αύτές; Ή νά έχουν γίνει άποδέκτες τών μη-
νυμάτων αύτών τής κοινής γνώμης χωρίς, έστω καί έν μέρει, νά έπηρεα-
στοϋν στή διαμόρφωση τών άποφάσεών τους;

Δέν θά ήταν άβάσιμο νά υποστηριχτεί ότι ή δικαίωση τού έπαναστα-
τικοϋ άγώνα έπιτεύχθηκε χάρις στή δυναμική σύνθεση τών δύο αύτών πα-
ραμέτρων. Αφενός τής ένσυνείδητης ομαδικής βούλησης τών Ελλήνων νά
μήν υποκύψουν έκ νέου στήν καταπίεση καί τή βία καί, άφετέρου, τής
συλλογικής παρόρμησης εύρύτερων στρωμάτων τής διεθνούς κοινωνίας
υπέρ τής καταξίωσης στήν πράξη τών ιδανικών πού προάσπιζε ή Ελλη-
νική Επανάσταση.

4. Εύλογα θά ήταν δυνατό νά υποθέσει δ ψύχραιμος παρατηρητής ότι,
παρά τούς άναπόφευκτους κραδασμούς στή σφαίρα τής έσωτερικής ή τής
διεθνούς συγκυρίας, ή νίκη τοϋ Ναυαρίνου προσφερόταν γιά νά έπιβεβαιώσει

8. Βλ. χαρακτηριστικά, J. Dimakis, La presse française face à la chute de Missolongui
et à la bataille navale de Navarin, Thessaloniki 1976- βασικής σημασίας επισημάνσεις γιά
τις τάσεις τοϋ Φιλελληνισμού, L. Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la Guerre
de l'Indépendance Grecque (Répertoire bibliographique), Athènes 1974.
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τήν εμμονή τών κρατών τής Τριπλής Συμμαχίας στήν εφαρμογή τών όρων
τής 4ης Απριλίου 1826 καί 6ης Ιουλίου 1827 γιά τή δημιουργία αυτοδύ-
ναμης ελληνικής επικράτειας. Ή Πύλη, εντούτοις, θά παραμείνει άδιάλλα-
κτη στήν άρνηση νά έκχ(ορήσει έστω καί μέρος τής κυριαρχίας της. Ίσχυ-
ρογνωμοσύνη, αδυναμία προσαρμογής στή ζέουσα πραγματικότητα ή, μή-
πως, πολιτική πονηρία έν αναμονή εύνοϊκότερων περιστάσεων; Ανεξάρτητα
άπό τήν άποτίμηση καθενός χωριστά, καί οί τρείς αύτοί παράγοντες συνέ-
βαλαν στή διαμόρφωση στάσης άρνητικής. Δέν πρέπει δμως νά παραληφθεί
ή αναφορά καί σ' έναν, άκόμη, συντελεστή. Γεννά έρωτήματα, έ'ως σήμερα,
ή άδυναμία τών Τούρκων —συντηρητικών άλλά καί φιλελεύθερων— νά
ερμηνεύσουν ορθολογικά τήν Ελληνική Επανάσταση. Ή έξήγηση συνέχε-
ται μέ τό γεγονός ότι ή άδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση τής αύτεξουσιότητας
τών άτόμων καί τών λαών παραμένει εξακολουθητικά ύποβαθμισμένη σέ
σχέση μέ τήν έλξη πού άσκεΐ στή διαμόρφωση τής ιστορικής τους συνείδη-
σης τό κρατικό μόρφωμα τής Όθωμανικής Αύτοκρατορίας.

Ή άμηχανία πού προκάλεσε ή διπλωματική δυσκαμψία τής Πύλης δέν
συνεπάχθηκε εντούτοις τήν άπραξία τών μελών τής Τριπλής Συμμαχίας.
Ή άνεπιφύλακτη, μάλιστα, άποδοχή άπό τούς επαναστάτες τής μεσολα-
βητικής τους πρωτοβουλίας διευκόλυνε τήν περαιτέρω διαχείριση τού όλου
ζητήματος τής σύστασης αυτοδύναμου ελληνικού κράτους" ειδικότερα, οί
διαβουλεύσεις τών εκπροσώπων τους κατέτειναν στή συγκεκριμενοποίηση
τών γενικών άρχών πού είχαν ήδη διατυπωθεί. Στό Λονδίνο, άρχικά, στή
συνέχεια στόν Πόρο καί, τελικά, έκ νέου στό Λονδίνο τόν Μάρτιο τού
1829, επιχειρούσαν νά καθορίσουν τή διεθνή προσωπικότητα καί τή γεω-
γραφική έκταση τής νέας επικράτειας. Ή εμμονή τής Πύλης στήν άπόρ-
ριψη τής «μεσιτείας» τους έμελε τελικά νά καμφθεί μόνον όταν, τό Σε-
πτέμβριο τού 1829, προελάσουν τά ρωσικά στρατεύματα στή Θράκη μέ
κατεύθυνση τήν Κωνσταντινούπολη. Ή Συνθήκη τής Αδριανούπολης, στις
14 τού ίοιου μήνα, έπιβεβαίο^ε —έπιτέλους!— τή συμφωνία όλων τών
μερών: «Άνευ δρων» άποδοχή άπό τήν Τουρκία τών προταγμάτων τής
6ης 'Ιουλίου 1827, προσυπογραφή κάθε άπόφασης πού είχε έκτοτε διατυ-
πουθεϊ άπό τούς τρεις συμμάχους.

Θετική υπήρξε ή παρουσία τού 'Ιωάννη Καποδίστρια επικεφαλής τής
έλληνικής πολιτείας κατά τή δυσχερή, τελευταία αύτή φάση τού έπαναστα-
τικού άγώνα. Ό 'Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος άνέδειξε, πριν άπό 50 καί πλέ-
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ον χρόνια, τήν αποφασιστική συμβολή τοϋ πρώτου κυβερνήτη τής Ελλάδος
προς τήν κατεύθυνση όχι μόνο μιας σειράς στρατιωτικών έπιτυχιών καί συγ-
κεκριμένων μέτρων έσωτερικής ειρήνευσης, αλλά καί τής άποτελεσματικής
στήριξης τών εθνικών θέσεων στόν τομέα τών διπλωματικών διαπραγματεύ-
σεων. Στά τρία χρόνια πού άσκησε τήν εξουσία θά προαχθούν, πράγματι, οί
δύο μείζονες έπιδιώξεις τού έθνους: ή σύσταση κυρίαρχου κράτους καί ή μέ-
γιστη δυνατή έπέκταση τών έδαφών του9.

Ή ίδρυση ελληνικού κράτους υπήρξε γενναίο καί, ταυτόχρονα, ρηξικέ-
λευθο έπίτευγμα" ή θεσμοθέτησή του, ως άνεξάρτητου, άποτελοΰσε τήν
κορυφαία έπιδίωξη πού προοριζόταν υπό τήν ευνοϊκή επήρεια τής διεθνούς
συγκυρίας νά συντελεστεί τελικά καί αυτή. Τό υπ' άριθμόν 1 άρθρο τού
πρωτοκόλλου τού Λονδίνου, στις 3 Φεβρουαρίου 1830, όριζε: «Ή Ελλάς
θέλει σχηματίσει έν κράτος άνεξάρτητον, καί θέλει χαίρει όλα τά δίκαια,
πολιτικά, διοικητικά καί έμπορικά, τά προσπεφυκότα εις έντελή άνεξαρτη-
σίαν». Τά ιδρυτικά μέλη προσδιόριζαν τήν πολιτειακή μορφή καί έγγυών-
ταν «άνιδιοτελώς» τήν άσφάλεια καί τήν εδαφική άκεραιότητα τής νέας
έπικράτειας· τηρώντας, έξ άλλου, αύστηρά τόν κανόνα τής ισορροπίας τών
δυνάμεων, προέβλεπαν ρητά τόν άποκλεισμό κάθε άποκλειστικής άλλο-
δαπής έπιρροής στή λειτουργία του. Όπωσδήποτε δέν είχε έξίσου πρα-
κτικά άντίκρισμα ή άπόπειρα νά περισώσουν, έστω καί έν μέρει, τήν άρχή
τής νομιμότητας —διατηρώντας τήν επικυριαρχία τού Σουλτάνου. Ή συγ-
κεκριμένη όμως αύτή θετική άνέλιξη στό πεδίο τού προσδιορισμού τής διε-
θνούς προσωπικότητας τής Ελλάδος έμελε νά συνεπιφέρει τή δυσμενή
διαρρύθμιση τού έτερου σκέλους τών έθνικών έπιδιώξεων —αύτού πού
άφορούσε τή γεωγραφική έκταση τού νέου κράτους: προκειμένου νά δια-
σκεδαστεί ή δυσμενής έντύπωση άπό τήν υπαναχώρηση στό θέμα τού διε-
θνούς καθεστώτος, παραχωρούνταν πρός στιγμήν στήν Πύλη τά έδάφη τής
Αιτωλοακαρνανίας, τά όποια είχε άρχικά άποφασιστεϊ νά δοθούν στήν
αυτόνομη Ελλάδα. Αλλά καί μετά τήν έπάνοδο, μέ τή Συνθήκη τής
Κωνσταντινούπολης, στις 27/9 'Ιουλίου 1832, στό πρότερο έδαφικό καθε-
στώς, χωρίς πάντοτε νά άρθεϊ ή εκχώρηση τής άνεξαρτησίας, άνεπαρκές
καί πάλι κρινόταν άπό τούς "Ελληνες τό τμήμα τής 'Οθωμανικής Αύτο-

9. Α. I. Δεσποτοπούλου, Ό Κυβερνήτης Καποδίστριας καί ή άπελευθέρωσις της 'Ελλά-
δος, Αθήναι 1954.

2
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κρατορίας πού είχε περιληφθεί στά όρια του νέου κράτους. Οί ομοεθνείς
τους παρέμεναν εξακολουθητικά παρόντες, ενίοτε μάλιστα κατά πλειονότη-
τα, σέ γεωγραφικό χώρο κατά πολύ ευρύτερο αύτού πού είχε απελευθερω-
θεί. Θά διεκδικούσαν, κατά συνέπεια, σταθερά επί έναν αιώνα, τήν άπαλ-
λαγή άπό τόν ξενικό ζυγό στό όνομα τής αρχής τών έθνοτήτων —πρό-
δρομη μορφή τής σύγχρονης άρχής γιά τήν αύτοδιάθεση τών λαών. Πλη-
θυσμιακή ποσόστωση, παρακαταθήκη τού παρελθόντος, ενεργή συμμετοχή
στόν αγώνα τής 'Ανεξαρτησίας: αναδεικνύοντας τά κριτήρια αύτά, ό Κα-
ποδίστριας είχε, ένωρίς, υπογραμμίσει τήν άνάγκη νά διασφαλιστούν οί
προϋποθέσεις γιά τήν παγίωση τής ειρήνης: θά ήταν άραγε εφικτή ή δια-
τήρησή της —πρόβαλε τό ερώτημα— αν οί "Ελληνες ωθούνταν νά υιοθε-
τήσουν πολιτική άλυτρωτισμού;

Πολλοί έχουν —έως σήμερα— διερωτηθεί αν ή, έστω, κατά πόσον ή
άνεξαρτησία τού νέου κράτους υπήρξε πραγματική. "Οπωσδήποτε, ή άσκη-
ση τής άνεξαρτησίας, προκειμένου νά άποκτήσει ούσιαστικό περιεχόμενο,
συνεπάγεται, πέρα άπό τή θεσμική χειραφέτηση, τή διατήρηση τής οντό-
τητας καί τής ιδιομορφίας, πολιτιστικής καί οικονομικής, μιάς χώρας.
"Γπό άνάλογη έννοια, ή μετεπαναστατική Ελλάδα άντιμετώπιζε, στά
πρώτα βήματά της, τά προβλήματα κάθε κράτους μικρού καί άδύναμου,
έπαυξημένα μάλιστα εξαιτίας τής έπίκαιρης καί εύαίσθητης γεωπολιτικής
θέσης της. Ούδόλως, έντούτοις, οί συμβατικές δεσμεύσεις προσφέρονταν
γιά νά περιορίσουν ούσιαστικά τήν ελληνική άνεξαρτησία. "Οσες πιέσεις
έμελλαν κατά καιρούς νά άσκηθοΰν σέ βάρος τής Ελλάδος συνέχονταν,
κατά κύριο λόγο, μέ τήν έπενέργεια έξωθεσμικών παραγόντων, κατά πα-
ράβαση ή βάσει, έστω, καταχρηστικής ερμηνείας τών κανόνων πού διεΐπαν
τή διεθνή προσωπικότητά της10.

Στις 3 Φεβρουαρίου 1830 είχε, πράγματι, διανυθεί ένα μεγάλο βήμα.
Ή πορεία πού θά επακολουθούσε προσδιοριζόταν, άσφαλώς, άπό εγγενείς
συνθήκες, συγκυριακές ή καί άστάθμητες, συχνά δυσμενείς. Συνεπαγόταν,
άκόμη, τήν άνταπόκριση σέ αιτήματα πού είχε άφήσει άνεκπλήρωτα ή
ίδρυση τού πρώτου ελληνικού κράτους. 'Εναπόκεινταν όμως —κατά τόν
προσφυή χαρακτηρισμό τού Rappard— καί στούς ίδιους τούς "Ελληνες νά

10. Βλ. σχετική άποψη τοΰ Γ. Τενεκίδη, Θέματα κοινωνιολογίας τών διεθνών σχέσεων,
Αθήνα 1976, σσ. 64-69, 81.
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μή μεταβληθεί ή «μικρή χώρα» τους σέ «χώρα μικρή»11. Υποθήκες καί
προκλήσεις που έμελλαν, σε μια πρώτη περίοδο, νά αποδειχτούν δύσκολα
ύπερβάσιμες!

Ή συστηματική διερεύνηση καταδεικνύει ότι ή προσέγγιση τών γεγονό-
των τής Έλληνικής Επανάστασης, έως τήν άπόληξή τους στή δημιουργία
μιας αύτεξούσιας έπικράτειας, οφείλει νά είναι πολύπλευρη. Θά ύποδήλωνε
μονομέρεια καί θά δυσχέραινε τήν κατανόηση τών έξελίξεων ή έστίαση τής
προσοχής στό στρατιωτικό, στό διπλωματικό ή στό πεδίο τής έσωτερικής
αποκλειστικά διαμάχης, πολιτικής ή κοινωνικής, κατά τή διάρκεια τού
άγώνα τής Ανεξαρτησίας. Θά συντελούσε, άκόμη, στή συρρίκνωση τής θε-
ώρησής τους, ή μνεία, κατά προτίμηση, τής δράσης τών προσώπων ή,
άντίστροφα, τών συλλογικών φορέων: ή άναζήτηση τής ιστορικής άλήθει-
ας άπαιτεΐ τήν έξέταση τής εκάστοτε συγκυρίας ως μοναδικής· ή προ-
σφυγή σέ μεθόδους τών κοινωνικών έπιστημών, προκειμένου νά άντληθούν
κανόνες γενικής έφαρμογής, είναι άσύμβατη μέ τήν έμπειρική ιστορική μέ-
θοδο πού οφείλει νά άκολουθεΐ ό ιστορικός, άν επιδιώκει νά καταλήξει σέ
πορίσματα διαχρονικής ισχύος. 'Αλλ' ή τάση αύτή —πρέπει νά διευκρινι-
στεί— συνεπάγεται τήν άνάδειξη, άλλ' όχι τήν άποκλειστική έμμονή
στούς εκάστοτε άστάθμητους παράγοντες πού επιδρούν στή διαμόρφωση
τών έξελίξεων. Πίσω άπό κάθε ένέργεια, ατομική ή ομαδική, κατά μείζο-
να λόγο πίσω άπό ένα άθροισμα ενεργειών, έπενεργούν καί δυνάμεις βαθύ-
τερες, ή έπισήμανση καί ή μελέτη τών οποίων είναι άναγκαία προκειμένου
νά εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα.

Ή Ακαδημία Αθηνών, θεματοφύλακας κατά προτεραιότητα τής έπιστη-
μονικής γνώσης, προσβλέπει, σέ κάθε περίπτωση —καί κατά τή σημερινή
τελετή— στή διακονία της.

11. Πρβλ. L. Ledermann, Considérations sur le petit état, Neuchâtel 1946, σ. 68.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41 ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ ας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΑΪΟΥ'*

Ό πόλεμος πού άρχισε μέ τήν απάντηση τής Ελληνικής κυβέρνησης
στό τελεσίγραφο τών 'Ιταλών —τό ΟΧΙ, τού οποίου τήν έπέτειο γιορτά-
ζουμε— έχει αναγνωριστεί ώς μία άπό τις πιο ήρωικές στιγμές τής ιστο-
ρίας τών Ελλήνων, άλλά καί ώς ένας σημαντικός σταθμός (ή άποφασι-
στική καμπή, έλεγε στις 9 Δεκεμβρίου 1940 ό Βρετανός Υπουργός Ναυ-
τιλίας Roland Cross)1 στήν πορεία τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. Πράγ-
ματι, τό 1940-41 δ πόλεμος πολύ άπεΐχε άπό τό νά έχει κριθεί, καί οί δυ-
νάμεις τού "Αξονα βρίσκονταν σέ άνοδική πορεία. Στή Δυτική Εύρώπη, ή
Δανία καί ή Νορβηγία είχαν καταληφθεί τόν Απρίλιο τού 1940. Στις 10
Μαΐου, ό Γερμανικός στρατός εισέβαλε στήν Όλλανδία καί τό Βέλγιο. Ή
Γαλλία κατελήφθη σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα. Μεγάλο μέρος τής ήπει-
ρωτικής Ευρώπης, λοιπόν, είχε καταληφθεί άπό τούς Γερμανούς καί τούς
'Ιταλούς, καί ή 'Αμερική δέν είχε άκόμη μπει στόν πόλεμο, γιά νά προσφέ-
ρει τή βοήθειά της στή χειμαζόμενη Μεγάλη Βρετανία. Οί δυνάμεις τού
"Αξονα, δηλαδή ή 'Ιταλία έν προκειμένω, είχαν ήδη άναπτύξει δραστηριό-
τητες, όχι πολύ έντονες άκόμη, στή Βόρειο 'Αφρική. Τόν 'Ιούλιο τού 1940,
ό Χίτλερ είχε ήδη άποφασίσει τήν έπίθεση έναντίον τής Σοβιετικής Ένω-

* Ή ομιλία εκφωνήθηκε άπό τον Γενικό Γραμματέα τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Νικόλαο
Ματσανιώτη.

1. 'Ιστορία 'Ελληνικού "Εθνους, τ. 15, άρθρο Α. Δεσποτοπούλου, σ. 455.
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σης, προγραμματισμένη γιά τόν Μάιο του 1941 (πρόκειται γιά το Σχέδιο
Barbarossa). Ή απόφαση αυτή ήταν άκόμη απολύτως μυστική και γνω-
στή μόνο στα ανώτατα στρατιωτικά κλιμάκια της Γερμανίας, επηρέαζε
ομως καθοριστικά τήν πολιτική της ναζιστικής Γερμανίας.2

Σ' αυτές τις ζοφερές συνθήκες, ή αντίσταση καί, όπως απεδείχθη, ή νι-
κηφόρος άντίσταση ενός λάου επτά μόλις εκατομμυρίων άνθρώπων, άνύψω-
σε το ήθικό των άντι-φασιστικών δυνάμεων στήν Ευρώπη, ενώ συνέβαλε ση-
μαντικά στήν άναβολή διαφόρων σχεδίων τών δυνάμεων τοΰ "Αξονα μέ κα-
ταστρεπτικά γι' αυτές αποτελέσματα. Κατά τή διάρκεια του πολέμου, καί
γιά κάποια χρόνια μετά τό τέλος του, ή μεγάλη καί πολυσχιδής αυτή συμ-
βολή έξυμνεϊτο άπό ξένους πολιτικούς ήγέτες, άναλυτές, ιστορικούς, καί
άλλους. Μία σφαιρική εκτίμηση τής Ελληνικής συμβολής έ'γινε άπό τόν
Francis Noel-Baker στο BBC:

«'"Αν ή Ελλάς ένέδιδε στό τελεσίγραφο τοΰ Μουσσολίνι, κανείς δέν θά
είχε τό δικαίωμα νά τήν κατηγορήσει. Τό λέγω αυτό, ένώ γνωρίζαμε τότε
καί γνωρίζομε σήμερα άκόμη καλύτερα τί θά σήμαινε γιά μάς καί γιά τόν
άγώνα μας ή συνθηκολόγηση αυτή: ό "Αξονας θά είχε άπό τότε στή διάθε-
ση του ολη τήν Ευρώπη γιά ν' άναπτύξει τις γραμμές τών συγκοινωνιών
του, καί τ' άεροπλάνα καί τά ύποβρύχιά του θά κυριαρχούσαν έκτοτε άπό
τις άκτές τής Ελλάδος σέ ολόκληρη τή Μεσόγειο. Τό έργο τής άμυνάς μας
στήν Αίγυπτο θά γινόταν πολύ δυσκολότερο. Ή Συρία, τό Τράν, τό 'Ιράκ,
ή Κύπρος, θά καταλαμβάνονταν άπό τόν "Αξονα. Ή Τουρκία θά περικυ-
κλωνόταν. Οι πετρελαιοπηγές τής Εγγύς Ανατολής θά ήταν στή διάθεσή
του. Ή οπίσθια θύρα τοΰ Καυκάσου θά άνοιγε γι' αύτόν. Δέν δυσκολευόμα-
στε νά πιστέψομε ότι θά χάναμε ολόκληρη τή Μέση Ανατολή, ίσως καί
αύτόν τόν πόλεμο. Χάρις στήν Ελληνική άντίσταση μας δόθηκε ό καιρός νά
άντικρούσομε καί κατόπιν νά συντρίψομε τήν ιταλική στρατειά πού κινήθη-
κε άπό τή Λιβύη έναντίον τής Αιγύπτου, νά έκκαθαρίσομε τήν Ερυθρά Θά-
λασσα άπό τά εχθρικά πλοία, νά μεταφέρομε τήν άμερικανική βοήθεια προς
τήν Εγγύς Ανατολή καί νά έξουδετερώσομε, έτσι, τήν έχθρική άπειλή έναν-
τίον της... 'Αν τό Στάλινγκραντ καί ό Καύκασος κρατούν σήμερα, αύτό δέν
είναι άσχετο προς τήν Ελληνική άντίσταση, άπό τήν οποίαν έπωφελούμα-

2. Ian Kershaw, Fateful Choices. Ten decisions that changed the world, 1940-1941,
Νέα Ύόρκη-Λονδίνο 2007, σ. 54 κ.έ.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ, ΕΥΡΩΠΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1941-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1942

1. 8 Ιουνίου 1941. Οί Σύμμαχοι εισβάλλουν στή Συρία.

2. 22 'Ιουνίου 1941. Ή Γερμανία εισβάλλει στή Σοβιετική "Ενωση.

3. 28 'Ιουνίου 1941. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τό Μίνσκ, πρωτεύουσα τής Λευκορωσίας.

4. 14 Αυγούστου 1941. Ό Ρούσβελτ και 6 Τσώρτσιλ εξαγγέλλουν τήν 'Ατλαντική Χάρτα.

5. 20 Αυγούστου 1941. 'Αρχίζει ή τριετής πολιορκία τοΰ Λένινγκραντ.

6. 19 Σεπτεμβρίου 1941. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

7. 5 Δεκεμβρίου 1941. Ή γερμανική προέλαση σταματά έ'ξω άπό τή Μόσχα.

8. 11 Δεκεμβρίου 1941. Ή Γερμανία κηρύσσει τόν πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

9. 1 'Ιανουαρίου 1942. Είκοσι έ'ξι συμμαχικά εθνη δημιουργούν τά Ηνωμένα "Εθνη.

10. 20 'Ιανουαρίου 1942. 'Εξαγγέλλεται ή «Τελική Λύση».

11. 26 'Ιανουαρίου 1942. Τά πρώτα αμερικανικά στρατεύματα φθάνουν στή Μεγάλη Βρετανία.

12. 30 Μαΐου 1942. Πρώτη αεροπορική επιδρομή στή Γερμανία (Κολωνία).

13. 'Ιούνιος 1942. 'Αρχίζει ή θανάτωση Εβραίων με αέριο στο "Αουσβιτς.

14. 21 'Ιουνίου 1942. Οί Γερμανοί καταλαμβάνουν τό Τομπρούκ.

15. 1 'Ιουλίου-4 Νοεμβρίου 1942. Λαμβάνουν χώρα μάχες γύρω άπό τό Έλ 'Αλαμέιν.

16. 5 'Ιουλίου 1942. Οί Γερμανοί καταλαμβάνουν τή χερσόνησο τής Κριμαίας.

17. 22 'Ιουλίου 1942. 'Αρχίζει ή εκκαθάριση τοΰ γκέτο τής Βαρσοβίας.

18. 17 Αυγούστου 1942. Ή πρώτη άμερικανική άεροπορική επιδρομή (Ρουέν, Γαλλία).

19. 13 Σεπτεμβρίου 1942. 'Αρχίζει ή μάχη τοϋ Στάλινγκραντ.

20. 8 Νοεμβρίου 1942. Οι άμερικανικές δυνάμεις εισβάλλουν στο Μαρόκο καί τήν 'Αλγερία.

21. 11 Νοεμβρίου 1942. Ή Γερμανία καί ή 'Ιταλία καταλαμβάνουν τή Γαλλία τοΰ Βισύ.

22. 19 Νοεμβρίου 1942. Οί Σοβιετικοί εξαπολύουν τήν 'Επιχείρηση Ουρανός (περικύκλωση τοΰ Στάλινγκραντ).
-- Γραμμή μετώπων, Νοέμβριος 1942.
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στε έτσι καί υστέρα άπό τήν πάροδο δύο ολοκλήρων ετών. Ό κόσμος, πραγ-
ματικά, δεν δικαιούται νά λησμονήσει τά κατορθώματα τών Ελλήνων κατά
τήν ιστορική εκείνη στιγμή».3

Αύτή ή ομιλία έκφωνήθηκε τήν 28η 'Οκτωβρίου τού 1942, σέ μία στιγ-
μή όπου ή έκβαση τού πολέμου έξακολουθούσε νά είναι άβέβαιη, άλλά ήταν
πιά σίγουρο πώς ή μεγάλη έλπίδα τού Χίτλερ ότι θά κατελάμβανε τή Σο-
βιετική "Ενωση, μέ τόν τεράστιο φυσικό πλούτο της, μέσα σέ πέντε έβδο-
μάδες, ήταν άπολύτως άβάσιμη. Τά σχέδιά του κατέρρεαν, αν καί άκόμη δέν
είχε άρχίσει ούτε ή μεγάλη μάχη τού Στάλινγκραντ, ούτε ό Ρωσικός χει-
μώνας, πού κατέστρεψαν τά Γερμανικά στρατεύματα. Ό Νόελ Μπέικερ,
όπως καί πολλοί ιστορικοί στά χρόνια πού άκολούθησαν, άποδίδουν μεγάλη
σημασία στήν Ελληνική άντίσταση στή διάρκεια τού Έλληνο-ιταλικού καί
μετέπειτα τού Έλληνο-γερμανικού πολέμου, γιά τήν καθυστέρηση τής
πραγμάτωσης τού Σχεδίου Barbarossa, καί άρα γιά τήν άποτυχία τής Γερ-
μανικής έκστρατείας κατά τής Σοβιετικής "Ενωσης. "Εχει δέ επικρατήσει
γενικώς ή άντίληψη ότι αύτή ήταν ή σημαντικότερη συμβολή τής Ελλάδος
στή γενική έξέλιξη τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου.4 Έξ άλλου, τό 1945, δ
'ίδιος ό Χίτλερ άπέδωσε τήν ήττα πού υπέστη στήν ΕΣΣΔ στήν άποτυχη-
μένη 'Ιταλική έκστρατεία στήν Ελλάδα καί τήν άνάγκη νά σταλούν Γερ-
μανικά στρατεύματα στό Ελληνικό μέτωπο. "Ολα αύτά έτσι έχουν.

Ή συμβολή τής Ελλάδος, όμως, ήταν άρκετά πιό πολύπλευρη, καί άνε-
πτύχθη κατά τή διάρκεια τού πολέμου: ήταν διαφορετική τόν Νοέμβριο τού
1940 άπό δ,τι, γιά παράδειγμα, τόν Μάρτιο ή τόν Μάιο τού 1941. 'Άς μήν
ξεχνάμε ότι ό πόλεμος, συμπεριλαμβανομένης καί τής Μάχης τής Κρήτης,
διήρκεσε σχεδόν έξι μήνες, πολύ περισσότερο άπό δ,τι σέ οποιοδήποτε έως
τότε μέτωπο τής Εύρώπης. Στή διάρκεια αύτών τών έξι μηνών έλαβαν χώ-
ρα σημαντικά γεγονότα στόν κόσμο, καί δρισμένα έπηρεάστηκαν άπό τις
Ελληνικές πολεμικές έπιχειρήσεις.

Σκοπός μου σήμερα δέν είναι νά άναφερθώ έν έκτάσει στά θέματα αύτά,
γνωστά έν πολλοίς καί μελετημένα άπό ειδικούς. Ό στόχος μου είναι περιο-

3. Άπό το άρθρο τοϋ Α. Δεσποτοπούλου, 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, τ. 15, σ. 456.
Βλ. καί γενικότερα, Alexandras I. Despotopoulos, Contribution to the outcome of two
World Wars, Αθήνα 1993.

4. "Αλλοι σύγχρονοι ιστορικοί διαφωνούν ώς προς τις πραγματικές διαστάσεις τής έλλη-
νικής συμβολής στήν αποτυχία τοϋ Σχεδίου Barbarossa: Ian Kershaw, σ. 178-183.
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ρισμένος. Θέλω νά δώσω μια εικόνα τοϋ πώς έβλεπαν, ερμήνευαν και αξιο-
λογούσαν τόν πόλεμο τή στιγμή πού αύτός διεξαγόταν, και λίγο μετά τήν
περαίωσή του, ορισμένοι ξένοι παρατηρητές. Δηλαδή, θέλω νά έξετάσω ποιά
σημασία απέδιδαν στόν Έλληνο-ιταλικό και τόν Έλληνο-γερμανικό πόλεμο
ένόσω έξελίσσονταν τά γεγονότα. Δέν θά μιλήσω γιά τις έκτιμήσεις τών δι-
πλωματών ή τών αρχηγών κρατών ή τών στρατιωτικών αρχών. Οί πηγές
μου είναι ό ξένος Τύπος, καί έν μέρει καί τό BBC. Τό θέμα είναι τεράστιο,
καί μόνο άκροθιγώς θά τό έξετάσω. "Εχει όμως τή σημασία του, γιατί ή
δημόσια παρουσίαση καί έρμηνεία τών γεγονότων σέ ένα πολεμικό μέτωπο
(έν προκειμένω τό ελληνικό), έπηρεάζει ώς ένα βαθμό τό τι συμβαίνει σέ
άλλα μέτωπα. Δεδομένου ότι σέ μεγάλα τμήματα τής Εύρώπης ύπήρχε λο-
γοκρισία, θά περιοριστώ σέ ορισμένες σοβαρές Αμερικανικές καί Βρετανικές
έφημερίδες, σέ κείμενα πού έκφωνήθηκαν άπό τό BBC, καθώς καί, όπου
υπάρχουν, σέ έρμηνευτικά σχόλια γιά τά κείμενα. Λιγότερο θά στηριχθώ στις
έφημερίδες τών Ελεύθερων Γάλλων, πού έβγαιναν στό Λονδίνο, καί στις
Γαλλικές εκπομπές τού BBC.5 Δέν ξεχνώ, φυσικά, ότι καί στή Μεγάλη
Βρετανία ύπήρχε λογοκρισία, άσυγκρίτως λιγότερη, όμως, άπό δ,τι στή Γερ-
μανία, τή Σοβιετική "Ενωση, ή τήν κατεχόμενη Γαλλία καί τό κράτος τοΰ
Vichy. Είναι άπαραίτητο νά άναφερθεΐ έδώ τό γεγονός ότι δημοσιογράφοι,
πολεμικοί άνταποκριτές, πολιτικοί άναλυτές καί πολιτικοί συντάκτες τών
μεγάλων Αμερικανικών καί Αγγλικών έφημερίδων ήταν, κατά πολύ υψηλό
ποσοστό, έξαίρετοι γνώστες τών θεμάτων, πολύ καλά πληροφορημένοι, καί
μέ κρίση πού σήμερα θά τή ζήλευαν πολλοί ειδικοί σέ στρατιωτικά καί πο-
λιτικά θέματα.

"Οταν άρχισε δ πόλεμος, μέ τό τελεσίγραφο τού Μουσσολίνι καί τήν
Ιταλική εισβολή, δέν ήταν πολλοί οί ξένοι παρατηρητές πού πίστευαν ότι ή
άντίσταση τοΰ Ελληνικού στρατού θά διαρκούσε γιά μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Άπό τήν άρχή καί μέχρι τά μέσα Νοεμβρίου, ό άμερικανικός Τύπος,
συγκεκριμένα οί New York Times, πού είχαν στείλει ώς άνταποκριτή τους
στήν Αθήνα τόν Cyrus L. Sulzberger, ήδη γνωστό καί άργότερα διάσημο
δημοσιογράφο, θεωρούσε ότι ό Ελληνικός στρατός, παρά τόν άναμφισβήτη-

5. Ανθολογημένες άπό τον Roger Milliex, βρίσκονται τόσο στά βιβλία τοϋ ιδίου όσο καί
στο άρχείο τοϋ ΕΛΙΑ. Ευχαριστώ τον κ. Μάνο Χαριτάτο καί τον κ. Δημήτρη Μπαχάρα, πού
μοΰ έπέτρεψαν νά χρησιμοποιήσω τά άρχεϊα τοϋ σπουδαίου αυτού ιδρύματος.
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το ήρωισμό του, δέν θά μπορούσε νά αντισταθεί γιά πολύ έναντίον τών ση-
μαντικά ανωτέρων 'Ιταλικών δυνάμεων. Δεδομένων τών συνθηκών, τά άρθρα
που άναφέρονται στον πόλεμο, άρχής γενομένης άπό κύριο άρθρο τών New
York Times τής 29ης 'Οκτωβρίου 1940, τονίζουν δύο πράγματα- πρώτον, ότι
ή άντίσταση τών Ελλήνων αποτελεί φώς καί ελπίδα μέσα στό ζόφο πού
σκέπαζε τήν Ευρώπη, καί δεύτερον οτι οί "Ελληνες του 1940 είναι άντάξι-
οι τών άρχαίων προγόνων τους: «"Ο,τι καί άν συμβεί, ή άντίσταση τής
Ελλάδος είναι ένα λαμπερό σημάδι μέσα στό σκοτάδι. Στή μακρά της ιστο-
ρία, ή Ελλάς (Hellas, όχι Greece, στό κείμενο) δέν ήταν ποτέ μεγάλη δύ-
ναμη. 'Επέζησε πολλών εισβολών καί ήττών, διότι ήταν αυτό πού εξακο-
λουθούν νά είναι τά λίγα εκατομμύρια Ελλήνων σήμερα: ένα μεγάλο έθνος».
Στό ΐ'διο άρθρο τονίζεται πώς, σέ κάθε περίπτωση, ή άπόφαση τών Ελλή-
νων νά φανούν άντάξιοι τών προγόνων τους δικαιώνει τήν ήρωική παράδοση
τού Μαραθώνα, τών Θερμοπυλών, καί τής Σαλαμίνας.

Κυρίως γύρω στους δύο αύτούς άξονες κινείται ή άξιολόγηση του πολέ-
μου τις πρώτες εβδομάδες. "Υπάρχουν, βέβαια, παραλλαγές. Παραδείγματος
χάριν, κατά καιρούς τονίζεται πόσο ή Ελληνική άντίσταση εμψυχώνει τους
υπόδουλους λαούς τής Εύρώπης. Χαρακτηριστικά είναι τά λόγια τού
Jacques Duchesne, πού έκανε έκπομπές άπό τό BBC στή διάρκεια τού πο-
λέμου: «Κατά τό χειμώνα καί τήν άνοιξη τού 1940-41, τό παράδειγμα τής
Ελλάδος υπήρξε τό πρώτο πού ξανάδωσε, στους έκπληκτους άπό τήν τα-
πείνωσή τους Γάλλους, τή χαροποιό έμπιστοσύνη πώς δέν μπορούσαν νά
πνίξουν τήν ελευθερία, πώς ή άδυναμία δέν εμπόδιζε τήν περηφάνια καί πώς
ή ήττα δέν άπαγόρευε τήν ελπίδα. Μας ήταν πολύ εύχάριστο πού μπορού-
σαμε νά σκεφτόμαστε πώς αύτό τό παράδειγμα μάς ερχόταν άπό μιά χώρα
πού αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε άπόγονοί της»6.

"Οσο γιά τήν άναφορά στήν άρχαία ιστορία καί τόν παραλληλισμό τών
μεγάλων μαχών τών άρχαίων προγόνων μέ τόν ήρωισμό τών συγχρόνων,
αυτή έπανέρχεται άρκετά συχνά κατά τή διάρκεια τών πολεμικών επιχειρή-
σεων, τόσο στον άμερικανικό όσο καί στον βρετανικό Τύπο, άλλά καί στις
Γαλλικές πηγές. Μάλιστα, τά κείμενα τών Γάλλων διανοουμένων, ποιητών,
καί καλλιτεχνών πού έχει δημοσιεύσει ό Milliex στό 'Αφιέρωμα στην Έλλά-

6. R. Milliex, 'Αφιέρωμα στην 'Ελλάδα, 1940-1944, Αθήνα 1980. σ. 219.
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δα είναι διαποτισμένα από μνήμες τής αρχαίας ιστορίας, τήν οποία συσχετί-
ζουν μέ αυτήν τών συγχρόνων τους Ελλήνων.

Μερικές φορές, οί,παραπομπές στήν αρχαία ιστορία γίνονταν όχι απλώς
μέ σκοπό νά έξυμνήσουν τους μαχόμενους "Ελληνες, άλλά καί γιά νά τους
ένθαρρύνουν νά συνεχίσουν τόν άγώνα. "Ετσι, τό Foreign Office χρησιμο-
ποίησε άπό νωρίς καί συνειδητά τήν άρχαία έλληνική ιστορία μέ αυτόν τό
σκοπό. Στις 31 'Οκτωβρίου 1940, ό Philip Nichols, έκπρόσωπος τοϋ
Foreign Office, έστειλε στόν υπεύθυνο τών έκπομπών τού BBC έπιστολή,
μέ τήν οποία τού ύπεδείκνυε ότι οί εκπομπές έπρεπε νά ένθαρρύνουν καί νά
κολακεύουν τούς "Ελληνες, τούς οποίους θεωρούσε, ούτως ή άλλως, έπιρρε-
πεΐς στις κολακείες. Θά έπρεπε οί έκπομπές νά τονίσουν τή δυσάρεστη
έκπληξη πού προκάλεσε στούς 'Ιταλούς ή Έλληνική άντίσταση, ένώ άντί-
θετα οί Βρετανοί πάντα ήταν σίγουροι γιά τή γενναιότητα τών Ελλήνων,
τούς οποίους είναι υπερήφανοι νά έχουν ώς συμμάχους, μιά πού μοιράζονται
άξίες οί οποίες, αν κανείς πάει άρκετά μακριά στό χρόνο, είναι έλληνικές
άξιες. Ό Nichols θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία νά γίνονται άναφορές
στήν άρχαία καί κλασική έποχή. Γιά παράδειγμα, θά πρέπει νά πει τό BBC
στούς "Ελληνες άκροατές του ότι ό ρωμαϊκός πολιτισμός οφείλει τά. πάντα
στήν Ελλάδα. Τέτοια θέματα, καθώς καί ή γενικότερη άξια τού άρχαίου
Ελληνικού πολιτισμού, θά ήταν, κατά τόν έκπρόσωπο τού Foreign Office,
πάρα πολύ χρήσιμα γιά νά κρατήσουν ψηλά τό ήθικό τών Ελλήνων. Προ-
τείνει νά άνατεθεΐ τό ζήτημα σέ έναν κλασικό φιλόλογο μέ λίγη φαντασία
—τό κόστος, θεωρεί, θά είναι έλάχιστο σέ σχέση μέ τά άποτελέσματα7. Καί

7. Ρ. Β. Β. Nichols (F.O.) to Η. J. Bruce (Min of Info); 31 Oct. 1940. F.O.
371/24925/R8128: Χρονολογία γεγονότων 1940-1944. Άπο τά έγγραφα, τοϋ Βρετανικού
Υπουργείου τών 'Εξωτερικών, Foreign Office 371, τόμ. Α, 1940-1943, σύνταξη Μ.'Σπη-
λιωτοπούλου, Πρ. Παπαστρατής, Αθήνα 2002, σ. 53. Ευχαριστώ τήν Κα 'Ελένη Κατσιαδά-
κη καί τήν Κα Σπηλιωτοπούλου τού Κέντρου Έρεύνης του Νεωτέρου Ελληνισμού γιά τή βοή-
θεια πού μου προσέφεραν στήν ερευνά αύτή. Ή κυνική εκτίμηση τής αρχαιογνωσίας τών Ελλή-
νων άπό τον Nichols (μεταξύ άλλων γράφει δτι «οί "Ελληνες έχουν πολύ άμυδρά συνείδηση
τών κλασικών παραδόσεών τους») δέν είναι εντελώς άδικη, τουλάχιστον δσον άφορα τά νεφε-
λώδη ιδεολογήματα του καθεστώτος Μεταξά. Ή άναγέννηση τού Ελληνισμού καί ή ίδρυση τοΰ
Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού προφανώς είχαν σχέση καί μέ τήν άρχαία Ελλάδα, σχέση δμως
άσαφή καί κατ' άνάγκη περιορισμένη: ή Σπάρτη ήταν τά άντικείμενο θαυμασμού, όχι τά δημο-
κρατικά ιδεώδη καί ή ελεύθερη σκέψη: βλ. το πολύ χρήσιμο βιβλίο τής Μαρίνας Πετρακη, Ό
μύθος τοΰ Μεταξά. Δικτατορία καί προπαγάνδα στήν 'Ελλάδα, Αθήνα 2006. Είναι ενδιαφέρον
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πράγματι, όχι μόνο τό BBC άλλά καί ό Winston Churchill χρησιμοποίησαν
συχνά τέτοιου είδους παραλληλισμούς. Στό συγχαρητήριο τηλεγράφημα πού
έστειλε ό Churchill στόν Ιωάννη Μεταξά, στις 25 Νοεμβρίου 1941, φαίνε-
ται ότι ό ί'διος ό "Αγγλος πρωθυπουργός προσέθεσε μέ τό χέρι του τις φρά-
σεις: «Αυτά (δηλαδή, οί νίκες τού στρατού καί ή κατάληψη τής Κορυτσάς)
θυμίζουν τήν κλασική έποχή. Ζήτω ή Ελλάς» (ή τελευταία φράση στά
Ελληνικά)8.

"Ενας τρίτος, λιγότερο σημαντικός άξονας, πού κυρίως έμφανίζεται στόν
βρετανικό Τύπο καί τό BBC, είναι ή σημασία πού έχει ή ενότητα τού
Ελληνικού πληθυσμού καί τού πολιτικού κόσμου έναντίον τών εισβολέων. Ό
διεθνής Τύπος άναφέρει τό γεγονός ότι ήγέτες όπως ό Νικόλαος Πλαστήρας
καί ό Παναγιώτης Κανελλόπουλος άνέστειλαν τήν άντιδικτατορική τους
δραστηριότητα καί κάλεσαν όλους τούς "Ελληνες νά πολεμήσουν κατά τών
Τταλών. 'Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στή στάση τού Γενικού Γραμματέα τού
ΚΚΕ. Τήν 1η Νοεμβρίου, ό άνταποκριτής τών Times τού Λονδίνου στήν
'Αθήνα μεταδίδει ότι ό «άρχηγός», όπως τόν άποκαλεϊ, τού Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδος, «πού είναι φυλακισμένος», έστειλε έπιστολή στήν κυ-
βέρνηση, ζητώντας νά πάει στό μέτωπο γιά νά πολεμήσει έναντίον τού φα-
σισμού. Πρόκειται, φυσικά, γιά τή γνωστή έπιστολή τού Νίκου Ζαχαριάδη
(γράφτηκε στις 29 'Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκε στόν ελληνικό Τύπο στις 2
Νοεμβρίου), μέ τήν οποία καλούσε τό λαό «στόν έθνικοαπελευθερωτικό πό-
λεμο ένάντια στό φασισμό τού Μουσσολίνι» καί ίσως υποφώσκει καί άναφορά
στό αίτημα άλλων κομμουνιστών φυλακισμένων καί έξορίστων νά σταλούν
στό μέτωπο γιά νά πολεμήσουν, αίτημα πού δέν έγινε δεκτό: ή Κατοχική
κυβέρνηση παρέδωσε τούς έξορίστους στους Γερμανούς9.

Οί πρώτες, λοιπόν, εκτιμήσεις γιά τήν Ελληνική άντίσταση έναντίον
τών 'Ιταλών εστιάζονταν στόν ήθικό καί τόν ιστορικό παράγοντα. Συγχρό-
νως, άπό τήν άρχή τού πολέμου, καί πριν άκόμη νά καταστεί σαφές πόσο
θά διαρκούσε ή Ελληνική άντίσταση, έμφανίζονται έκτιμήσεις γιά τόν άντί-

οτι επιστολές στρατιωτών άπό το Αλβανικά μέτωπο σπάνια κάνουν παραλληλισμούς ανάμεσα
στον δικό τους άγώνα καί τήν αρχαία Ελλάδα (έπιστολές σέ διάφορους φακέλους στο ΕΛΙΑ).

8. F.O. 371/24917/R7299.

9. ΚΚΕ, 'Επίσημα Κείμενα, τ. 5, σ. 9-10. Μ. Γλέζος, 'Εθνική 'Αντίσταση 1940-1945,
τ. Α', 3η εκδ, 'Αθήνα 2007, σ. 146-147, 150, 204, 386-401.
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κτύπο των συμβάντων σέ άλλα μέτωπα του πολέμου. Ό Τύπος συνδέει τήν
'Ιταλική επίθεση μέ αυτό που θεωρείται ως έπιθυμία του "Αξονα: να στερή-
σει άπό τή Μεγάλη Βρετανία πιθανές βάσεις γιά επιχειρήσεις στή Μέση
'Ανατολή, καί, από τήν άλλη, νά εξασφαλίσει δικές του βάσεις άπό δπου θά
μπορέσει νά επιτεθεί στήν Αίγυπτο. Ακόμη καί Σοβιετικές εφημερίδες ανα-
φέρονται, στις 13 Νοεμβρίου, στήν παρουσία, μετά τήν κήρυξη του πολέμου,
Βρετανών στρατιωτών στήν Ελλάδα, γεγονός που άλλαξε, κατά τήν έκτί-
μησή τους, τήν ισορροπία τών δυνάμεων στή Μεσόγειο10. Μία σύντομη
άνταπόκριση άπο τό Λονδίνο, στίς 29 'Οκτωβρίου, άναφέρει ήδη φήμες ότι
εντός τών ήμερών ή 'Ισπανία θά αποφάσιζε άν θά επέτρεπε στά Γερμανικά
στρατεύματα νά περάσουν άπό τό Γιβραλτάρ γιά νά άναπτυχθοΰν στή Βό-
ρειο Αφρική. Στίς 16 Νοεμβρίου, ή ε'ίδηση οτι ό Υπουργός Εξωτερικών
της Ισπανίας, ό Γερμανόφιλος Ramon Serrano Suner, επρόκειτο νά ταξι-
δεύσει στό Βερολίνο, συσχετίζεται μέ τήν πολύ άργή πρόοδο τών 'Ιταλικών
επιχειρήσεων στήν Ελλάδα —ο Ελληνικός στρατός είχε, βέβαια, περάσει
ήδη στήν άντεπίθεση11. Στίς 27 Νοεμβρίου, όταν πιά είχε προ πολλού αρχί-
σει ή Ελληνική άντεπίθεση, ό άνταποκριτής τών Times του Λονδίνου στό
Κάιρο έγραφε γιά τήν τεράστια άπήχηση πού είχαν στή Μέση Ανατολή οι
Ελληνικές επιτυχίες. Ό συσχετισμός μεταξύ τών επιχειρήσεων στήν
Ελλάδα, καί της κατάστασης στή Μέση Ανατολή, τή Βόρειο Αφρική, καί
τήν Αίγυπτο, συσχετισμός προφανής δεδομένων τών Βρετανικών συμφερόν-
των, θά έξακολουθήσει νά άπασχολεΐ τους παρατηρητές έως τό τέλος τών
επιχειρήσεων.

Άπό έ'να πιό άπομακρυσμένο μέτωπο, εκφράστηκε πολύ νωρίς άνησυχία
γιά τίς επιπτώσεις του Έλληνο-ιταλικοϋ πολέμου. Ό πρέσβυς της Μεγά-
λης Βρετανίας στό Τόκιο, Sir R. Craigie, μήνυσε στό Foreign Office ότι
οι 'Ιάπωνες παρακολουθούν μέ ένδιαφέρον τόν πόλεμο στή Μεσόγειο, καθώς
επηρεάζει τή θέση τους στή Σιγκαπούρη. Παραλληλίζουν τήν Ελλάδα μέ
Νορβηγία, καί τυχόν άδυναμία της Βρετανίας νά βοηθήσει άποτελεσματικά
τήν Ελλάδα θά ισχυροποιήσει τούς ιαπωνικούς κύκλους πού σχεδιάζουν

10. ΝΓΤ 30.10, 3.11, 13.11 (άπο τήν εφημερίδα Trud).

11. NTT, 29.10, ανταπόκριση άπό Μαδρίτη στίς 16 Νοεμβρίου. Πρβλ. Gerhard L.
Weinberg, A World at Arms. A Global History of World War II, Cambridge, New York
1994/2005, σ. 206-7.
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επιθέσεις εναντίον Βρετανικών και Όλλανδικών κτήσεων12. Αύτοϋ τοϋ
εί'δους οί ανησυχίες δεν εμφανίστηκαν στον Τύπο εκείνη τή στιγμή, άπό δσο
γνωρίζω. 'Αργότερα, εκφράστηκε ή γνώμη ότι ή σαφής πιθανότητα να υπο-
στεί ή Ιταλία διπλό πλήγμα, στό 'Αλβανικό μέτωπο και σε εκείνο της Βο-
ρείου Αφρικής, πιθανόν νά επηρέαζε τή μελλοντική στάση τής Ιαπωνίας1'®.
Πάντως, και άλλοι Βρετανοί συμφώνησαν στό γενικότερο ζήτημα. Συμφώ-
νησαν, δηλαδή, ότι εάν ή Μεγάλη Βρετανία δεν βοηθούσε εμπράκτως τήν
Ελλάδα, θά δημιουργούσε μεγάλη άναταραχή και ανησυχία στους άλλους
συμμάχους της.14

Τό μέτωπο τής Βορείου Αφρικής φαινόταν, και ήταν, στενά συνδεδεμέ-
νο μέ αυτό τής Ελλάδος. Δεν πρόκειται, βέβαια, γιά τή Γερμανική εκστρα-
τεία στή Βόρειο Αφρική, αλλά γιά τήν 'Ιταλική, ή οποία προηγήθηκε.
'Υπενθυμίζω ότι ό Χίτλερ είχε παραχωρήσει στον Μουσσολίνι τις πρωτο-
βουλίες γιά δράση στή Μεσόγειο και τήν Αδριατική. Ώς μέρος αυτής τής
συμφωνίας, βασισμένης στήν ιδεοληψία του Μουσσολίνι γιά άναβίωση, έστω
και μερική, τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οί 'Ιταλοί, συγχρόνως μέ τήν
εκστρατεία στήν Ελλάδα, διεξήγαν έναν μάλλον ράθυμο πόλεμο στή Βόρειο
'Αφρική, όπου ήλπιζαν νά καταλάβουν τήν Αίγυπτο και τή διώρυγα τοϋ Σου-
έζ. Άν πετύχαινε αυτή ή στρατηγική, ό πόλεμος θά είχε πιθανότατα πολύ
διαφορετική έκβαση. Μετά, όμως, άπό κάποιες άρχικές νίκες, οί 'Ιταλικές
δυνάμεις στή Βόρειο Αφρική δέν μπόρεσαν νά άντισταθοϋν στή Βρετανική
αντεπίθεση πού άρχισε στις 9 Δεκεμβρίου 1940, και κατέληξε στήν κατά-
ληψη, άπό τούς Βρετανούς, τής Κυρηναϊκής καί, τό Φεβρουάριο τοϋ 1941,
τής Άντίς Άμπέμπα.15 Στις 12 Φεβρουαρίου έφθασε στή Βόρειο Αφρική ό
Ρόμμελ. Στό πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του πρός τόν Ελληνικό λαό, ό
Υπουργός Εξωτερικών Anthony Eden, είπε, μεταξύ άλλων, ότι οί Ελλη-
νικές νίκες στήν Αλβανία συνοδεύτηκαν άπό εκείνες τών Βρετανών στή Λι-
βύη, καί ότι ή ήρώι'κή Ελληνική άντίσταση θά άποδεικνυόταν καθοριστική
γιά τήν κατάρρευση τών δυνάμεων τής βίας. Τό γεγονός ότι οί 'Ιταλοί, μετά
τις ταπεινωτικές ήττες τους άπό τόν Ελληνικό στρατό, άναγκάστηκαν νά

12. Χρονολόγιο, 46. Ή Σιγκαπούρη βομβαρδίστηκε άπό τους 'Ιάπωνες στις 8 Δεκεμ-
βρίου 1941, καί κατελήφθη στις 15 Φεβρουαρίου 1942.

13. ΝΤΤ, 15 Δεκεμβρίου, 1940.

14. Times, 20.11.1940 (επιστολή τοϋ Peter Matthews).

15. Weinberg, 208-222. Kernshaw, 129-31.
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αποσύρουν δυνάμεις άπό τή Βόρειο Αφρική καί νά τις μεταφέρουν στήν
'Αλβανία, θεωρείται άπό τούς σημερινούς ιστορικούς ώς ένας άπό τούς κύρι-
ους λόγους γιά τήν 'Ιταλική άποτυχία στό σημαντικό αύτό μέτωπο.

Οί παρατηρητές τών γεγονότων έκείνη τήν έποχή είδαν γρήγορα καί κα-
θαρά αύτήν τήν όψη τού Έλληνο-ιταλικοϋ πολέμου. "Ηδη άπο τις άρχές
Δεκεμβρίου καί στή συνέχεια, γίνονται συχνές άναφορές στή συνάφεια με-
ταξύ τών δύο μετώπων. Κάποιες φορές έκφράζονται άνησυχίες: είναι λογι-
κό, άπό στρατηγική άποψη, ή Μεγάλη Βρετανία νά άποσπά δυνάμεις άπό
τό σπουδαίο μέτωπο τής Βορείου 'Αφρικής γιά νά ένισχύει τόν άγώνα τής
Ελλάδος; "Αλλοτε, κυριαρχεί ή πεποίθηση ότι ή βοήθεια πρός τήν Ελλά-
δα είναι σημαντική γιά τήν έκβαση τού πολέμου, όχι μόνον γιατί ή Μεγά-
λη Βρετανία μέ τόν τρόπο αύτόν άποκτά Μεσογειακές βάσεις τόσο στήν
ήπειρωτική Ελλάδα όσο καί στήν Κρήτη, άλλά καί γιατί τό διαφαινόμενο
διπλό φιάσκο τών προσπαθειών τού Μουσσολίνι θά καταστρέψει τήν όποια
αίγλη τού φασιστικού καθεστώτος καί θά δημιουργήσει προβλήματα στό
εσωτερικό τοϋ "Αξονος. "Ενα διθυραμβικό άρθρο στούς Times τής Νέας
Υόρκης, τήν 1η Δεκεμβρίου, καταλήγει μέ τήν έξής παράγραφο: «Μιά χού-
φτα γενναίοι "Ελληνες στρατιώτες κατέρριψαν όλες τις θριαμβολογίες, τούς
κομπασμούς καί τις άπειλές πού έκπέμπονταν άπό τό Palazzo Venezia.
Άκόμη καί αν τελικά ή 'Ιταλία διασώσει έαυτήν άπό τήν ταπείνωση πού
υπέστη στήν Ελλάδα, ή αν ή Γερμανία αναγκαστεί νά άποστείλει στρατεύ-
ματα στήν Αλβανία γιά νά τή διασώσει, ή ντροπή καί ή ταπείνωση θά πα-
ραμείνουν. Ή δόξα τής σύγχρονης Ελλάδος στις δέλτους τής ιστορίας θά
είναι τό γεγονός ότι θρυμμάτισε τό μύθο ότι ό "Αξονας είναι άτρωτος, καί
ότι χάρισε σέ όλους τούς έλεύθερους άνθρώπους μία καινούρια άπόδειξη τής
άξιας τής γενναιότητας».

Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1941, δύο θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν Ελλάδα
άπασχολούν τόν διεθνή Τύπο. Τό ένα είναι ή πιθανή έμπλοκή τών Γερμανών
στόν πόλεμο κατά τής Ελλάδος. 'Ενώ άπό τήν άρχή τοϋ Έλληνο-ιταλικοϋ
πολέμου ετίθετο τό έρώτημα κατά πόσον οί Γερμανοί συμφωνούσαν μέ την
άπόφαση τού Μουσσολίνι, καί κατά καιρούς έφημολογεϊτο ότι προσπαθούσαν
νά μεσολαβήσουν ώστε νά συνθηκολογήσει ή Ελλάδα, άπό τόν Δεκέμβριο
τοϋ 1940 άρχίζουν νά κυκλοφορούν φήμες ότι ό Χίτλερ έτοίμαζε εισβολή,
ώστε νά τελειώσει επί τέλους αύτός ό τόσο ταπεινωτικός· γιά τόν "Αξονα
πόλεμος. Οί φήμες εντείνονται τόν 'Ιανουάριο τού 1941, καί ιδίως στά τέλη
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Φεβρουαρίου, μετά τή σύναψη συνθήκης ανάμεσα στή Βουλγαρία καί τις δυ-
νάμεις τού "Αξονος.

Ίο δεύτερο θέμα πού συζητείται ευρέως είναι ή στάση τής Σοβιετικής
"Ενωσης καί οί σχέσεις της μέ τον "Αξονα. Βεβαίως, ήταν άκόμη σέ ισχύ
τό σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, άλλά διάφορα σύννεφα είχαν άρχίσει νά
εμφανίζονται. Έν μέρει, τό πρόβλημα ήταν ότι ή Σοβιετική ήγεσία άνη-
συχούσε άπό τήν αυξανόμενη παρουσία Γερμανικών στρατευμάτων στή
Ρουμανία, καί γενικότερα άπό τή Γερμανική κινητικότητα στά Βαλκάνια,
πού βεβαίως περιλαμβάνουν καί τά Δαρδανέλια, τήν είσοδο στή Μαύρη
Θάλασσα. Στις 23 Μαρτίου, λίγες μέρες πριν τή Γερμανική εισβολή στήν
Ελλάδα, άνταπόκριση άπό τήν Ουάσινγκτον διαβλέπει έ'να διευρυνόμενο
ρήγμα μεταξύ Γερμανίας καί ΕΣΣΔ, κατά κύριο λόγο έπειδή ή Μόσχα φο-
βόταν, άκριβώς, τήν έπέκταση τών Γερμανών στά νότια σύνορά της καί
στά Δαρδανέλια.

Τώρα πιά, στις μέρες μας, καί προ πολλού, είναι γνωστό ότι ό Χίτλερ
είχε άποφασίσει τήν εισβολή στή Σοβιετική "Ενωση τόν 'Ιούλιο τού 1940,
καί τήν είχε προγραμματίσει γιά τόν Μάιο τού 1941. "Ομως, φαίνεται βέ-
βαιον ότι οί Σοβιετικοί δέν γνώριζαν αυτό τό σχέδιο, καί αιφνιδιάστηκαν
όταν τελικώς άρχισε ή Γερμανική έπίθεση. Έξ άλλου, οί δημοσιογράφοι
καί άναλυτές τών γεγονότων, ένώ συνεχώς προσπαθούσαν νά άνακαλύψουν
ποιά ήταν τά σχέδια τής Σοβιετικής "Ενωσης, συνήθως δέν έβαζαν στήν
εξίσωση τήν πιθανότητα Γερμανικής έπίθεσης έναντίον της. Στις 26 'Ια-
νουαρίου, ό Cyrus Sulzberger, σέ άνταπόκρισή του άπό τήν Αθήνα, γρά-
φει ότι, μετά τήν προσχώρηση τής Βουλγαρίας στις δυνάμεις τού "Αξο-
νος, συζητείται πολύ δ τελικός στόχος τής Γερμανίας στή Νοτιοανατολική
Ευρώπη, καί πολλοί νομίζουν ότι ό Χίτλερ θά προσπαθήσει νά καταλάβει
τήν Ούκρανία καί τόν Καύκασο, ώστε νά αποκτήσει τούς πόρους πού τού
χρειάζονταν γιά έναν διαφαινόμενο μακρύ πόλεμο, στόν όποιον άναπόφευκτα
θά έλάμβαναν μέρος καί οί Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερο χαρακτηρι-
στικό, όμως, είναι ένα άρθρο άπό τήν Ουάσινγκτον, γραμμένο στις 5 Μαρ-
τίου, στό οποίο ό άρθρογράφος εξετάζει διάφορες θεωρίες ώς προς τούς
στόχους καί τή στρατηγική τής ΕΣΣΔ. Σέ καμία άπό αυτές τις θεωρίες
δέν άντιμετωπίζεται ή περίπτωση ή ΕΣΣΔ νά διαβλέπει, νά άναμένει, ή νά
προετοιμάζεται γιά πόλεμο μέ τις δυνάμεις του "Αξονος. Γιά τό θέμα μας,
οί παρατηρήσεις αύτές έχουν τήν έξης σημασία: ή Γερμανική έπίθεση κατά
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τής ΕΣΣΔ δέν ήταν αναμενόμενη, τουλάχιστον άπό τόν Τύπο καί τήν
κοινή γνώμη, κι έτσι οί εκτιμήσεις γιά τις πιθανές επιπτώσεις τοϋ Ελλη-
νικού πολέμου, τόσο εναντίον τών Τταλών, όσο καί εναντίον τών Γερ-
μανών, δέν συμπεριελάμβαναν, ώς επί τό πλείστον, κάποιο μελλοντικό Ρω-
σικό μέτωπο ώς σημείο άναφοράς. Σπάνια βρίσκει κανείς μία εικασία πού
είναι άκριβώς άντίστροφη: στις 17 Μαρτίου, άνταπόκριση τών New York
Times άπό τή Γιουγκοσλαβία άναφέρει ότι οί Ναζί διστάζουν νά κηρύξουν
πόλεμο στήν Ελλάδα, έπειδή φοβούνται ότι, μέ τά Βαλκανικά στρατεύ-
ματά τους άπασχολημένα στήν Ελλάδα, ό Κόκκινος Στρατός θά εύρισκε
τήν ευκαιρία νά κινηθεί κάπου στά Νότια σύνορα τής ΕΣΣΔ, ίσως κατά
τής Ρουμανίας.

Κάπως έτσι είχαν τά πράγματα λίγες εβδομάδες πριν τή Ναζιστική
εισβολή. Στις 25 Μαρτίου 1941, οί New York Times δημοσίευσαν ένα συγ-
κινητικό κύριο άρθρο, όπου, μέ άφορμή τήν έπέτειο τής Ελληνικής 'Επα-
νάστασης, έξυμνούσαν τόν άγώνα πού διεξήγαν οί "Ελληνες τή στιγμή έκεί-
νη. 'Αξίζει νά μεταφέρουμε έ'να μέρος του άρθρου, πού έχει τόν τίτλο «The
glory that IS Greece», «Ή δόξα πού ΕΙΝΑΙ ή Ελλάδα», άναφορά στή
γνωστή άγγλοσαξωνική ρήση «The glory that WAS Greece and the
grandeur that WAS Rome», δηλαδή «ή δόξα πού ΗΤΑΝ ή Ελλάδα, καί ή
μεγαλοπρέπεια πού ΗΤΑΝ ή Ρώμη» —στήν άρχαία εποχή, βέβαια.

«Λίγοι περίμεναν άπό τήν Ελλάδα περισσότερο άπό μιάν άντίσταση ολί-
γων εβδομάδων —μια γενναία, άλλά σύντομη χειρονομία χάριν τής ελευθε-
ρίας, πού θά έτύγχανε άναγνωρίσεως όταν θά έληγε δ πόλεμος. "Ομως κα-
τέλαβε τόν κόσμο έξαπίνης. "Εκανε φανερή τήν τραγική άδυναμία τού
Μουσσολίνι. "Εφερε άνω-κάτω τά σχέδια τού Χίτλερ. Είναι ή ειρωνεία τών
καιρών μας ότι ή βούληση νά άντισταθεΐ είναι τόσο ορμητική σ' αύτό τό μι-
κρό, μισο-οπλισμένο έθνος, ένώ σέ άλλα, μεγαλύτερα έθνη, δέν υπήρξε
σχεδόν καθόλου. Ή Ελλάδα δίνει τή σύγχρονη μάχη της γιά τήν έλευθερία
όχι μέ τυφλή οργή, άλλά μέ πάθος καί ικανότητα. "Εκανε τό άπρόσμενο,
κατόρθωσε τό άδύνατο. "Αναψε μιά φλόγα τόσο λαμπερή όσο αύτή πού έκαι-
γε στή Δουγκέρκη καί πάνω άπό τό Λονδίνο —τόσο λαμπερή όσο έκείνη
πού φώτισε τόν ουρανό τής έλευθερίας πάνω άπό τις Θερμοπύλες, τή Σα-
λαμίνα καί τόν Μαραθώνα. Μπορεί νά πέσει υπό τό βάρος τής συντριπτικής
δύναμης, άλλά είναι τόσο βέβαιο όσο καί ή αυγή τής αύριον ότι δέν μπορεί
νά υποδουλωθεί έσαεί».

4
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Ή Γερμανική επίθεση, στις 6 'Απριλίου 1941, δέν φαίνεται νά εξέπληξε
κανέναν. Ό Τύπος τής έποχής παρακολουθεί άπο κοντά τον πόλεμο στήν
Ελλάδα καί τή Γιουγκοσλαβία καί καταγράφει τις κινήσεις τών Γερμανικών
στρατευμάτων, τις μάχες, καί τά άλλα πολεμικά γεγονότα. Ώς προς τήν
ευρύτερη σημασία τών νέων έξελίξεων, αύτό πού προέχει στόν Τύπο είναι ή
άνησυχία γιά τό Μεσογειακό μέτωπο πού άνοιγε πάλι κάτω άπό νέες
συνθήκες: δ Ρόμμελ είχε ήδη άρχίσει τήν έπίθεση έναντίον τού Τομπρούκ,
καί ή κατάσταση στή Βόρειο 'Αφρική καί τή Μέση 'Ανατολή ήταν άκρως
άνησυχητική. Στις 12 'Απριλίου, άνταποκριτής τού New York Times άπό τήν
Ούάσινγκτον συνδέει τήν κατάσταση στή Μεσόγειο μέ γεγονότα σέ ένα
άλλο, άπομακρυσμένο, μέτωπο, τό 'Ιράκ. Πράγματι, στό 'Ιράκ είχε λάβει
χώρα ένα πραξικόπημα υπέρ τού "Αξονος, στις 2 'Απριλίου 1941. Τό πραξι-
κόπημα κατεστάλη μετά άπό δύο περίπου μήνες, καί φαίνεται πώς τό γε-
γονός ότι ή Γερμανία ήταν άπασχολημένη μέ τόν πόλεμο στήν Ελλάδα καί
τή μάχη τής Κρήτης ήταν καθοριστικός παράγοντας. Οί Ναζί δέν μπόρε-
σαν νά στηρίξουν τούς πραξικοπηματίες, καί έτσι οί Βρετανοί, πού άρχικά
ήταν έπίσης άπροετοίμαστοι, είχαν τήν άνεση χρόνου πού τούς έπέτρεψε τε-
λικά νά στείλουν στρατεύματα άπό τήν 'Ινδία. Τή στιγμή πού τελείωνε δ πό-
λεμος στήν ήπειρωτική Ελλάδα, στις 20 'Απριλίου, οι New York Times έγρα-
ψαν ότι ή άντίσταση τών Ελλήνων καθυστέρησε τά σχέδια τού Χίτλερ —
ή άναφορά, όμως, δέν είναι στήν έπίθεση έναντίον τής ΕΣΣΔ, άλλά στήν
προσπάθεια νά καταληφθεί ή διώρυγα τού Σουέζ.

Μιά πολύ σοβαρή προσφορά τής Ελλάδας στήν τελική έκβαση τού πο-
λέμου ήταν προφανής στούς άναλυτές εκείνης τής έποχής, άλλά δέν έχει
άρκετά εκτιμηθεί άπό τούς ιστορικούς. Πρόκειται γιά τή σταδιακή άλλαγή
στή στάση τών Ηνωμένων Πολιτειών ώς πρός τόν πόλεμο. "Οπως είναι
γνωστό, παρ' ότι δ Πρόεδρος τών ΗΠΑ Franklin Roosevelt έβλεπε ότι ήταν
άναγκαΐο οί ΗΠΑ νά λάβουν μέρος στόν πόλεμο, στή χώρα ύπήρχε ισχυρό-
τατο ρεύμα άπομονωτισμού τόσο μεταξύ τών ψηφοφόρων όσο καί μεταξύ
τών έκλεγμένων άντιπροσώπων τους. Ή 'Αμερικανική κυβέρνηση βοηθούσε,
μέ διάφορους τρόπους, τή Μεγάλη Βρετανία, καί υποσχόταν βοήθεια σέ
δποιαν ουδέτερη χώρα δεχόταν έπίθεση άπό χώρα τοϋ "Αξονος, άλλά τίπο-
τε άπό όλα αύτά δέν ήταν άρκετό. Ή βοήθεια στήν Ελλάδα ήταν λιγοστή,
παρ' όλο πού σε 'Αμερικανικές πόλεις μέ πληθυσμό ομογενών πολλές ήταν



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

51

οί ιδιωτικές πρωτοβουλίες γιά αποστολή βοήθειας. Ό μακρός αγώνας τής
Ελλάδος, άλλά καί το γεγονός δτι, στά τέλη Απριλίου του 1941, ή κατά-
σταση τής Μεγάλης Βρετανίας κάθε άλλο παρά ένθαρρυντική ήταν μετά τις
ήττες στήν Ελλάδα καί τή Βόρειο 'Αφρική, έδωσαν τήν ευκαιρία στους
υπέρμαχους τής 'Αμερικανικής παρέμβασης νά κρούσουν πολύ δυνατά τόν
κώδωνα τού κινδύνου. "Ηδη στις 26 'Απριλίου μιά δημοσκόπηση έδειχνε ότι
μεγαλύτερος άριθμός 'Αμερικανών υποστήριζε πλέον τήν Αμερικανική έμπλο-
κή. Φυσικά, ή έπίσημη κήρυξη πολέμου άπό τις ΗΠΑ πρός τις δυνάμεις τού
"Αξονος άργησε άκόμη άρκετά: ήρθε τή δεύτερη έβδομάδα τού Δεκεμβρίου
1942 καί ήταν άπολύτως καθοριστική γιά τό τελικό άποτέλεσμα τού πολέ-
μου. Επομένως, πρέπει νά πούμε ότι ή έπίδραση τού Ελληνικού πολέμου
στήν τελική άπόφαση τών ΗΠΑ ήταν έμμεση μάλλον παρά άμεση, καί απέ-
δωσε καρπούς σέ βάθος χρόνου. Ήταν, όμως, νομίζω, πολύ σημαντική. Ή
Αμερικανική κοινή γνώμη μεταβλήθηκε σταδιακά, καί άπό τόν Τύπο τής
έποχής άποκομίζει κανείς τήν έντύπωση ότι ό ήρώίσμός τού Ελληνικού
λαού μίλησε στις ψυχές τόσο τών ιθυνόντων όσο καί τής κοινής γνώμης,
πού έκείνη τήν έποχή είχε μεγάλη σημασία στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο, άλλω-
στε, υπαινίχθηκε καί ό Lord Cecil σέ έπιστολή του τής 8ης Μαίου στους
Times τού Λονδίνου, όπου γράφει ότι ή άνιδιοτελής Βρετανική βοήθεια πρός
τήν Ελλάδα είχε ως άποτέλεσμα τήν αύξηση τής Αμερικανικής βοήθειας
πρός τή Μεγάλη Βρετανία.

'Επιτρέψτε μου καί πάλι νά παραθέσω μέρος τού κυρίου άρθρου τών New
York Times, στο φύλλο τής 24ης Απριλίου 1941. Ό τίτλος: «Δέν είναι ή
στιγμή γιά επαίνους».

«Άν μπορούσε κανείς, θά έπρεπε νά τηρήσει σιγή, μέ σκυφτή καί
άσκεπή τήν κεφαλή μπροστά στήν τραγωδία καί τή γενναιότητα τής
Ελλάδος. Δέν υπάρχουν λόγια άντάξια τού μικρού αύτού λαού τών έπτά
έκατομμυρίων άνθρώπων, πού ζουν σέ μιάν άγονη καί τραχεία χώρα, οί
όποιοι κατέστρεψαν τά 'Ιταλικά στρατεύματα καί, γιά μιά υπέροχη στιγμή,
καθήλωσαν τά τεθωρακισμένα, τά άεροπλάνα, τά πυροβόλα καί τή συντρι-
πτική άριθμητική υπεροχή τής Ναζιστικής Γερμανίας. Ούτε έχουν πιά ση-
μασία τά λόγια. Ή Βρετανία έστειλε στήν Ελλάδα άεροπλάνα, άεροπόρους
καί, στό τέλος, στρατεύματα έξ ίσου γενναία μέ αυτά τής Ελλάδος. 'Εμείς
στείλαμε τις καλύτερες εύχές μας καί λίγα δολάρια γιά τούς τραυματίες καί
τούς άρρώστους. Ούτε μπορούμε τώρα πιά νά τούς στείλουμε κάτι πού θά
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τούς σώσει. Τά λίγα πού στείλαμε έφτασαν (δπως πάντα στά δύο χρόνια τού
μοιραίου αύτού πολέμου) πολύ αργά... Κρυφτήκαμε στό καταφύγιο μας καί
υμνήσαμε, καί μερικοί υμνούν ακόμη, τήν άπομόνωση. Τήν απομόνωση!
'Απομόνωση υπάρχει στά νεκροταφεία, στίς νεκρές πόλεις, καί όχι σέ αύτόν
τον ζωντανό, βασανισμένο κόσμο. "Επεσε ή Γαλλία. Τά μικρά κράτη έπεσαν
έ'να έ'να, θύματα της βίας ή της προδοσίας, ή καί τών δύο μαζί. Ή Ελλά-
δα έ'πεσε άποκτώντας αθάνατη δόξα, πού οί άνθρωποι θά θυμούνται όσο θυ-
μούνται τον Μαραθώνα καί τις Θερμοπύλες, όμως καί αύτή έπεσε... Θά
επαινέσουμε τήν Ελλάδα, διαλέγοντας προσεκτικά τά λόγια μας, φτιάχνο-
ντας ωραίους καί ταιριαστούς λόγους; Δέν υπάρχει χρόνος. 'Ας πληρώσουμε
τό χρέος μας πρός τούς "Ελληνες, πρός όλους τούς γενναίους στρατιώτες,
προς όλους τούς θαρραλέους άμάχους, άπό τό Αιγαίο έως τή Μάγχη, μέ
άποφασιστικές πράξεις».

Ή τελευταία μάχη στήν ήπειρωτική Ελλάδα δόθηκε μετά τήν κατάρ-
ρευση τού μετώπου, καί ήταν ή μάχη τών Θερμοπυλών, όπου κυρίως οί Νε-
οζηλανδοί άλλα καί Αυστραλοί καί Βρετανοί συμπτύχθηκαν στίς 20 'Απριλί-
ου καί έδωσαν μάχη έναντίον τών Γερμανών στίς 22 έως τις 25 Απριλίου.
'Επρόκειτο γιά έπιβραδυντική μάχη, χωρίς καμία έλπίδα επιτυχίας. Ό ιστο-
ρικός συμβολισμός ήταν ισχυρότατος, τόσο πού άκόμη καί ό ναζιστικός Τύ-
πος θεώρησε ότι έπρεπε νά ταυτίσει τούς Γερμανούς μέ τούς Πέρσες. Άπό
τήν άλλη πλευρά, ό συμβολισμός είχε τόσο συγκινησιακές όσο καί πρακτικές
προεκτάσεις. Άπό τή «Φωνή της 'Ελεύθερης Γαλλίας (BBC)», ό Jacques
Duchesne διακήρυττε, στίς 23 Απριλίου 1941: «Μάχες διεξάγονται σ'
αυτές τις Θερμοπύλες, πού καί μόνο τ' όνομά τους μας θυμίζει όλες τις
σχολικές μας άναμνήσεις. Νά ξέρουμε πώς αύτές οί ελληνικές πόλεις, αυτοί
οί τόποι πού τούς θεωρούσαμε πάντα ιερούς, είναι βομβαρδισμένοι, κατε-
στραμμένοι. Είναι σάν όλη μας τή νιότη, όλα τά πράγματα πού δημιουρ-
γούσαμε καί ζούσαμε μέ τή φαντασία μας, νά μας τά βεβηλώσανε. Τό μί-
σος πού μάθαμε νά νιώθουμε γιά τούς Ναζί παίρνει ένα νέο νόημα άπό τό-
τε πού άρχισε ή εισβολή στά ελληνικά έδάφη».16

Ή μάχη τών Θερμοπυλών έπανέρχεται μέ κάποια συχνότητα στά κεί-
μενα Ελλήνων καί ξένων, ιδίως μετά τήν κατάρρευση του μετώπου. Στίς
17 Νοεμβρίου 1941, ένας "Ελληνας άξιωματικός άναφέρεται στήν άντίστα-

16. 'Αφιέρωμα στην 'Ελλάδα, σ. 119.
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ση τών Ελλήνων στά στρατεύματα τού Ξέρξη πριν 2.500 χρόνια17. Τρία
χρόνια αργότερα, ό συνταγματάρχης πυροβολικού Επαμεινώνδας Βρεττός
έγραφε ένα κείμενο μέ τίτλο «Θερμοπύλαι 480 π.Χ. - 1941», στό όποιο απα-
ριθμούνται οί ομοιότητες μεταξύ τής μάχης τών Θερμοπυλών τό 480 π.Χ.
καί τής μάχης τών Θερμοπυλών τού 1941: οί τεράστιες άναντιστοιχίες στόν
άριθμό καί τή δύναμη τών στρατευμάτων, καί ή μάχη, καί στις δύο περι-
πτώσεις, πού δίνει ή «έλευθερία, ή μήτηρ τού πολιτισμού καί τής άνθρωπί-
νης άξιοπρεπείας κατά τής δουλείας, τής μητρός τής οπισθοδρομικότατος
καί τής άπανθρωπίας». Καί στις δύο περιπτώσεις, ή ήττα στις Θερμοπύλες
παρουσιάζεται λιγότερο ώς ήττα καί περισσότερο ώς προανάκρουσμα τής
έπόμενης νίκης, στή Σαλαμίνα στή μία περίπτωση, στό El Alamein στήν
άλλη.

Βέβαια, είναι άπολύτως άναμενόμενο ότι ό παραλληλισμός μεταξύ τών
δύο μαχών, μεταξύ τής ιστορίας καί τής σύγχρονης κατάστασης, θά γινό-
ταν εύρέως, καί πολύ νωρίς. Τό ενδιαφέρον είναι ότι, έκτός άπό τήν εύκολη
ιστορική άναφορά, ό παραλληλισμός θεωρήθηκε σημαντικός καί γιά τήν προ-
ώθηση πολιτικών καί στρατιωτικών στόχων. Υπάρχει ένα ενδεικτικό κείμε-
νο πού χρονολογείται στις 11 'Απριλίου, δηλαδή σχεδόν άμέσως μετά τήν
κατάληψη τής Θεσσαλονίκης άπό τά Γερμανικά στρατεύματα καί τή συν-
θηκολόγηση τού Διοικητή τού Τμήματος Στρατού 'Ανατολικής Μακεδονίας
(9 'Απριλίου). Στις 11 'Απριλίου, λοιπόν, ή άρμόδια υπηρεσία τοϋ Υπουρ-
γείου Πληροφόρησης τής Μεγάλης Βρετανίας, έστειλε ένα μνημόνιο γιά
προώθηση στό BBC καί όπου άλλού χρειαζόταν, μέ θέμα τή διαμόρφωση
καινούριας γραμμής προπαγάνδας πρός τήν Ελλάδα, ή οποία είχε καταστεί
άναγκαία υπό τις νέες συνθήκες18. Ό σκοπός ήταν διττός: άφ' ένός νά κρα-
τηθεί ύψηλό τό φρόνημα καί τό ήθικό τών Ελλήνων, καί άφ' έτέρου νά επι-
τευχθεί ό επόμενος στόχος τής Βρετανικής στρατηγικής, πού ήταν ή άμυ-
να στά Ελληνικά νησιά καί ή συνέχιση τού άγώνα σέ αύτά —κυρίως, βε-
βαίως, στήν Κρήτη. Τό πρώτο, κατά σειράν, στοιχείο πού έπρεπε νά τονι-
σθεί ήταν ότι ή ύποχώρηση ήταν στρατηγική ύποχώρηση, ενώπιον συντρι-

17. ΕΛΙΑ, 17.11.41, φάκελος Παπαδήμα-Φραγκια.

18. Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΕ, MDA1 F0371/2985 P.R.O., F.O. Political
(Southern) a. F.O. 371/29852: 1941 British Press and Propaganda in Greece, file
351, Άρ. Μικροδελτίου 1563.
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πτικώς ισχυρότερων εχθρικών δυνάμεων. «Ό παραλληλισμός μέ τό 480
π.Χ. είναι πάρα πολύ σαφής, και πολύ χρήσιμος» συνεχίζει τό μνημόνιο. Καί
άκολουθεΐ ή έξιστόρηση. Μετά τήν ήττα στίς Θερμοπύλες, ό Θεμιστοκλής
καί οί Αθηναίοι άποφάσισαν νά έγκαταλείψουν τήν 'Αθήνα, ένώ όσο τό δυ-
νατόν περισσότεροι κάτοικοι θά μεταφέρονταν στή Σαλαμίνα. Ό σημερινός
βασιλεύς τών Ελλήνων καί ή κυβέρνησίς του, εξακολουθεί τό μνημόνιο,
έχουν άποφασίσει νά συμπτυχθοΰν στήν Κρήτη, καί, όπως φαίνεται, θά δο-
θεί μάχη στίς Θερμοπύλες γιά νά καλυφθεί αυτή ή σύμπτυξη. «Οί καινού-
ριοι εισβολείς θά έχουν τήν Σαλαμίνα τους». Οί «"Ελληνες πρέπει νά ενθαρ-
ρυνθούν, ώστε όσο τό δυνατόν περισσότεροι άξιόμαχοι άνδρες νά διαφύγουν
στά νησιά, άπ' όπου θά έξακολουθήσουν τόν άγώνα». Ή αναφορά στήν
άρχαία ιστορία είναι σαφής, λεπτομερειακή, καί μέ στρατηγικό στόχο. Δε-
δομένου ότι δεν ήταν άκόμη, εκείνες τις ήμέρες, ξεκάθαρη ή πορεία πού θά
ακολουθούσε ή Ελληνική κυβέρνηση, πρέπει κανείς νά θεωρήσει ότι ή
αναφορά στίς Θερμοπύλες καί τή Σαλαμίνα είχε σκοπό νά προωθήσει τή
στρατηγική έπιλογή της Βρετανικής κυβερνήσεως, δηλαδή τή συνέχιση
τού πολέμου γιά όσο διάστημα ήταν δυνατόν. Είναι γνωστό τοίς πάσι ότι
ή ιστορία χρησιμοποιείται συχνά γιά νά καλύψει ανάγκες της κάθε εποχής,
κοινωνίας, ή λαού. Στή συγκεκριμένη περίπτωση, οί ιστορικές μνήμες τών
Θερμοπυλών χρησιμοποιήθηκαν γιά στρατιωτικούς καί στρατηγικούς σκο-
πούς.

Ή μάχη τής Κρήτης έξιστορεΐται μέ λεπτομέρειες στον Βρετανικό καί
'Αμερικανικό Τύπο, αλλά αύτό πού κυρίως ένδιέφερε εκείνη τή στιγμή ήταν
οί στρατιωτικές έπιχειρήσεις αυτές καθ' έαυτές. Ενδιέφεραν επίσης οί συ-
ζητήσεις πού γίνονταν στή Μεγάλη Βρετανία γιά τό λόγο πού οί Βρετανοί
άπέτυχαν νά οχυρώσουν τό νησί, ή γιά τό κατά πόσον ήταν σοφή ή άπόφα-
ση νά αποσυρθούν στρατεύματα άπό τή Βόρειο 'Αφρική γιά νά χρησιμοποιη-
θούν στήν Ελλάδα. Σπάνια έμφανίζονται άρθρα, όπως αύτό πού δημοσιεύ-
θηκε στίς 31 Μαίου στους Times τού Λονδίνου μέ τόν τίτλο «Ή εκδικητική
οργή τών Ελλήνων», όπου έξυμνεϊται ό άγώνας τού Κρητικού λαού, τών
χωριατών, τών ψαράδων, αυτών πού έριξαν τά καΐκια τους στίς ξέρες μαζί
μέ τούς Γερμανούς στρατιώτες πού είχαν άναγκαστεί νά μεταφέρουν. Τρεις
εβδομάδες μετά τό τέλος τής Μάχης τής Κρήτης, οί Βρετανοί θεώρησαν
ότι έπρεπε νά πάψει νά γίνεται μνεία αύτού τού έπεισοδίου τού πολέμου,
γιατί οί "Ελληνες διατηρούσαν πικρές άναμνήσεις.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

55

Δέν θά παρακολουθήσουμε εδώ τις αναφορές στήν Ελλάδα μετά το τέ-
λος τών πολεμικών έπιχειρήσεων. Θά ήθελα μόνο νά σταθώ σέ λίγα σημεία
που έχουν άμεση σχέση μέ τό θέμα μας. Μετά τή Μάχη τής Κρήτης έξα-
κολουθοϋν, βέβαια, νά γίνονται άναφορές στήν ιστορία τών άρχαίων Ελλή-
νων σέ σχέση μέ τους συγχρόνους, καί τόν ήρωισμό προγόνων καί άπογό-
νων. "Ομως, καί άριθμητικά μειώνονται αυτές οί μνείες, καί είναι κάπως
άτονες. Αντίθετα, άπό τό BBC κυρίως, άρχίζουν νά προβάλλονται άλλες
όψεις του άγώνα πού τελείωσε, ούτως ώστε νά έπηρεαστεΐ ό άγώνας πού
άρχιζε. Βλέπουμε συχνές, συχνότατες άναφορές στήν «ένότητα» πού θά πρέ-
πει νά διασφαλίσει ό Ελληνικός λαός, συσπειρωμένος γύρω άπό τόν βασιλέα
καί τήν κυβέρνησή του. Ό 'Αμερικανικός Τύπος άσχολεϊται λιγότερο μέ τήν
ένότητα, ίσως γιατί οί μεγάλες Ελληνικές παροικίες ήταν ήδη πολιτικοποι-
ημένες καί διχασμένες, καί είχαν έπίσης σοβαρό καί οργανωμένο έργατικό
κίνημα. Στελέχη τής κυβέρνησης Μεταξά πού ταξίδεψαν στήν 'Αμερική δέν
ήταν καλοδεχούμενα, ένώ έφημερίδες όπως ό Greek American Herald ζη-
τούσαν άπό τόν Τσουδερό νά πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του περί δη-
μοκρατίας . Τό δεύτερο θέμα πού προβάλλεται είναι ή τεράστια άρωγή πού
προσέφεραν οί "Ελληνες στή Μεγάλη Βρετανία καί στους συμμάχους γενι-
κά —σ' αύτό τό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε καί ή ομιλία τού Noel-Baker
πού άνέφερα στήν άρχή. Συνέπεια αύτού είναι καί τό γεγονός ότι ορισμένοι
δημοσιογράφοι ή ομιλητές τού BBC συνειδητά έπιμένουν στόν ήρωισμό τών
συγχρόνων Ελλήνων, στό έπος τό σημερινό, καί όχι τό άρχαϊο. "Οσοι
εκφράζουν τήν έπίσημη 'Αγγλική πολιτική, άλλά καί τήν Αμερικανική, έπι-
μένουν, έπίσης, στήν υπόσχεση ότι μετά τό τέλος τού πολέμου ή Ελλάδα
θά λάβει τή μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια, ότι θά γίνει πιό σημαντική άπό πο-
τέ, ότι θά είναι ή πρώτη χώρα πού θά άνασυγκροτηθει.

'Επιτρέψτε μου νά τελειώσω τήν ιστορική αύτή έπισκόπηση μέ μία προ-
σωπική κρίση. Οί "Ελληνες στρατιώτες πού πολέμησαν στά βουνά καί στά
χιόνια τής 'Αλβανίας έναν έχθρό άσύγκριτα ισχυρότερο, καί πολέμησαν μέ
πάθος, προσέφεραν πολύ μεγάλες υπηρεσίες στό στρατόπεδο τών άντιφασι-
στικών καί άντιναζιστικών δυνάμεων. 'Ελπίζω νά έγινε σαφές ότι οί έξελί-
ξεις σέ πολλά μέτωπα έπηρεάστηκαν σημαντικά ή καί καθοριστικά άπό τά
τεκταινόμενα στό 'Αλβανικό μέτωπο. "Ομως, στις μέρες μας, πού τόσο λεί-
πουν τά ιδεώδη καί ή ήθική άπό τις διεθνείς σχέσεις, ξαναγυρίζω σέ αύτό
πού άπό τις πρώτες μέρες τού πολέμου έλαμψε ώς ή μεγάλη ήθική προ-
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σφορά τής Ελλάδας στον δημοκρατικά κόσμο. Παρά τό γεγονός οτι είχαν
ζήσει τόσα χρόνια υπό δικτατορικό καθεστώς, ίσως επειδή είχαν τήν εμπει-
ρία τοϋ δικτατορικού καθεστώτος, οί "Ελληνες πάλεψαν μέ όλες τους τις δυ-
νάμεις υπέρ πάντων —υπέρ τής έλευθερίας, υπέρ τής άξιοπρεπείας, υπέρ
μιας καλίτερης Ελλάδος καί μιας καλίτερης Ευρώπης. Καί έγιναν φάρος
στήν κορυφή τοϋ λόφου, φάρος λαμπρός που έσκισε γιά μιά μεγαλειώδη
στιγμή τά σκοτάδια που είχαν σκεπάσει τήν Ευρώπη, δίνοντας ελπίδα στους
σκλάβωμένους λαούς καί σ' έκείνους πού ακόμη πολεμούσαν ή θά πολε-
μούσαν στό μέλλον.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ

ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ - Ι.Λ.Ν.Ε.

Κατά τό έτος 2008 στο Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέ-
κτων και Ίδιωμάτο.»ν - Ι.Λ.Ν.Ε. έγιναν τά έξης:

'Ολοκληρώθηκε τό πρόγραμμα ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟ-
ΓΟΥ («Κοινωνία τής Πληροφορίας» — Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), τοϋ
οποίου έργο ήταν νά δοθούν δείγματα άρχειακοϋ ύλικού τοϋ Κέντρου σε ψη-
φιακή μορφή μέ παράλληλο σχεδιασμό καί ανάπτυξη ήλεκτρονικοϋ περιβάλ-
λοντος διαχείρισης τών αρχείων, θεματικού δικτυακού τόπου καί πολύγλωσ-
σης έκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων μέ έντυπη συνοδευτική έκδοση.

Εμπλουτίσθηκε τό αρχείο τού Κέντρου μέ τήν εισαγωγή συλλογών δια-
λεκτικού υλικού πού προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές άποστολές
τών έρευνητών τού Κέντρου καί άπό τόν γλωσσικό διαγωνισμό πού προκη-
ρύσσει κατ' έτος ή Ακαδημία Αθηνών.

Ανασυγκροτήθηκαν οί βάσεις δεδομένων τών χειρογράφων γλωσσικών
συλλογών καί τών τόπων προελεύσεως τοϋ διαλεκτικού ύλικού καί συγκρο-
τήθηκε ιδιαίτερη ήλεκτρονική βάση δεδομένων τοϋ προσφυγικού γλωσσικού
ύλικού πού έμπεριέχεται στό Αρχείο τού Κέντρου.

Αναθεωρήθηκε καί συμπληρώθηκε ή ίστοσελίδα τοϋ Κέντρου μέ νέες βά-
σεις ψηφιοποιημένου υλικού.
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Αποδελτιώθηκε σέ ψηφιοποιημένη μορφή σημαντικός αριθμός χειρογρά-
φων, λημματογραφήθηκε καί άρχειοθετήθηκε μεγάλος αριθμός νέων καί πα-
λαιών προβληματικών δελτίων γλωσσικού υλικού καί ενημερώθηκε μέ τά νέα
στοιχεία τό ήλεκτρονικό άρχειο του Κέντρου.

Εμπλουτίσθηκε ή ήλεκτρονική βάση δεδομένων τοϋ έλληνικοϋ τοπωνυ-
μικού μέ 2.000 νέα τοποονύμια που είχαν καταγραφεί σέ γλωσσικές συλ-
λογές τοϋ 'Αρχείου τοϋ I.A.Ν.Ε.

'Εφαρμόσθηκε ό ήλεκτρονικός τρόπος σύνταξης τής σειράς τών λημμά-
των πού περιλαμβάνει ό υπό προετοιμασίαν τόμος τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού καί
έντοπίσθηκαν τά σχετικά προβλήματα, τά όποια καί καταβάλλεται προσπά-
θεια νά έπιλυθούν.

Μέ τήν έπιμέλεια τού Κέντρου έκδόθηκε δ τόμος τών Πρακτικών τού
Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας «Κυπριακή διάλεκτος:
Συγχρονία καί διαχρονία» ('Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006).

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών
νέων βιβλίων καί δλοκληρώθηκε ή άναδιάρθρωσή της μέ νέα ταξινόμηση τών
βιβλίων καί συγκρότηση πλήρους βιβλιογραφικής βάσεως δεδομένων.

Τό Κέντρο υποστήριξε έπιστημονικά τό Ε ' 'Ονοματολογικό Συνέδριο τής
Ελληνικής 'Ονοματολογικής Εταιρείας μέ θέμα «'Ονοματολογικά Φθιώτι-
δος» (Λαμία, 3-5 'Οκτωβρίου).

'Ολοκληρώθηκε ή διαδικασία κρίσεως γιά τήν πλήρωση δύο θέσεων
ερευνητών Γ 'βαθμίδος καί μιας θέσεως ερευνητού Β ' βαθμίδος στό Κέντρο.

Οί έρευνητές τού Κέντρου έ'λαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ συνέδρια
ελληνικά καί διεθνή.

[Χριστίνα Μπασέα-Μπεζεντάκου]
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Τό Κέντρο Λαογραφίας ολοκλήρωσε επιτυχώς τό Πρόγραμμα «Ανάπτυ-
ξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τοϋ Λαϊκού Πολιτισμού» τού Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Κοινωνία τής Πληροφορίας». Στό πλαίσιο τού Προ-
γράμματος ψηφιοποίησε 830.000 τεκμήρια (χειρόγραφα, μουσικές καταγρα-
φές, φωτογραφικό υλικό, δελτία, τήν Επετηρίδα του καθώς καί τό σύνολο
τών έκδόσεών του. Επίσης δημιούργησε δύο ψηφιακές εφαρμογές σέ μορφή
DVD. Ή μία άφορα στον "Άτλαντα, τήν γεωγραφική δηλ. άπεικόνιση τής
διάδοσης τών γεωργικών έργαλείων, τών περιοδικών πυρών καί τού λαϊκού
εορτολογίου. Ή δεύτερη άποτελεΐ εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποίη-
σης λαογραφικής άποστολής γιά επιτόπια έρευνα καί μελέτη τού λαϊκού πο-
λιτισμού. Δημιούργησε ίστοσελίδα ή οποία περιλαμβάνει πληροφορίες γιά τό
Κέντρο καί τις δραστηριότητές του (έκδόσεις, έκθέσεις, συνέδρια, ήμερίδες
κλπ.) καί λειτουργεί ώς κόμβος γιά τούς λαογραφικούς πολιτιστικούς Συλ-
λόγους. Τά αποτελέσματα τού έν λόγω Προγράμματος παρουσίασε τό Κέν-
τρο σέ ειδική ήμερίδα, στις 16 Δεκεμβρίου στήν Ανατολική αί'θουσα τής
Ακαδημίας Αθηνών.

Τόν Μάρτιο τού 2008 τό Κέντρο πραγματοποίησε διεθνές συνέδριο μέ
θέμα «Παραδοσιακή μουσική καί σύγχρονη δημιουργία» στό Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών σέ συνεργασία μέ τό Εθνικό 'Ωδείο, τήν Εθνική Λυρική
Σκηνή καί τήν "Ενο.»ση Ελλήνων Μουσουργών. Στό συνέδριο πήραν μέρος
"Ελληνες καί ξένοι μουσικοί καί μουσικολόγοι. Είχε τεθεί ύπό τήν αιγίδα
τού Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας, ό όποιος παρέστη κατά τήν
έναρξή του. Επίσης πραγματοποίησε επιτυχέστατη μεγάλη συναυλία στό
κινηματοθέατρο Ακροπόλ μέ τή συμμετοχή καταξιωμένων ερμηνευτών τής
Δημοτικής Μουσικής, κατά τήν όποια τό Κέντρο έτίμησε τήν σημαντική
προσφορά στή διάσωση καί διάδοση τής δημοτικής μουσικής τών τραγου-
διστών Δόμνας Σαμίου καί Χρόνη Αηδονίδη. Τά βραβεία έπέδωσε ή κ.
Μαίη Παπούλια.

Κατά τή διάρκεια τού έτους εκδόθηκαν στις έκδόσεις τοϋ Κέντρου τά
εξής βιβλία:
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1. Ελένη Ψυχογιού, «Μαυρηγη» καί Ελένη: Τελετουργίες θανάτου καί
αναγέννησης, άρ. 24, Αθήνα 2008, σελ. 531.

2. Γεώργιος I. Χατζηθεοδώρου, Τραγούδια καί σκοποί στην Κώ, Μου-
σική συλλογή: Σπυρ. Περιστέρη (1958), Κοινότητας Κεφάλου (1996-
1997). Γ. I. Χατζηθεοδώρου (2006), S. Baud-Bovy (καταγραφή 1930).
Συνέκδοση ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟΪ ΟμΙΛΟΓ Κωων «Ο ΦίΛΗΤΑΣ», άριθ. 11.

3. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Ό Δημήτριος Σ. Λουκάτος
καί ή Ελληνική Λαογραφία», που πραγματοποιήθηκε στή Φιλοσοφική
Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων, σελ. 246. άρ. 27.

Τό Κέντρο άνέλαβε σέ συνεργασία καί μέ χρηματοδότηση τής Τοπικής
καί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τήν έκδοση στή σειρά «Πηγές του λαϊκού
πολιτισμού» πέντε νέων εκδόσεων.

Ή Διευθύντρια καί οί 'Ερευνητές τού Κέντρου πραγματοποίησαν τις λα-
ογραφικές τους άποστολές γιά έπιτόπια έρευνα, πήραν μέρος σέ τοπικά καί
διεθνή συνέδρια καί δημοσίευσαν άρθρα καί μελέτες σέ περιοδικές καί αύτο-
τελεϊς έκδόσεις. 'Επίσης τό Κέντρο Λαογραφίας παρέσχε τήν έπιστημονική
του υποστήριξη σέ φορείς τής περιφέρειας συμμετέχοντας σέ κοινές δραστη-
ριότητες

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

Ι. Ερευνητικά προγράμματα

Συνεχίστηκαν τά έν έξελίξει ερευνητικά προγράμματα του ΚΕΜΝΕ:

1) "Εκδοση τής άλληλογραφίας τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου (Κων-
σταντίνος Λάππας, Ρόδη Σταμούλη)

2) "Εκδοση επιστολών τοΰ πρεβεζάνου Αποστόλη Δαμιανή (1801-
1814) μέ έμπορικό κυρίως περιεχόμενο (Ρόδη Σταμούλη)

3) Μελέτη τοΰ ρωσικού περιηγητισμού στή νοτιοανατολική Ευρώπη καί
άνατολική Μεσόγειο καί κριτική έκδοση τής 'Ιστορίας της Ρωσίας τοΰ Διο-
νυσίου Ίβηρίτη (1668) ("Ολγα Αλεξανδροπούλου)

4) "Εκδοση τής άλληλογραφίας τού Αναστασίου Γορδίου (Χαρίτων Κα-
ρανάσιος)

5) "Εκδοση ιταλικού συμβολαιογραφικού καταστίχου τοΰ Michel
Gradenigo, νοταρίου στή δουκική καγκελλαρία τού βενετικού Χάνδακα
(1593-1617), στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος «Ή κοινωνία τής Κρήτης
κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία» (Κωνσταντίνος Λαμπρινός)

6) Επεξεργασία υλικού άπό τά άγγλικά άρχεΐα (Levant Company), στό
πλαίσιο τού προγράμματος «Διπλωματία καί Εμπόριο στήν Άνατολική Με-
σόγειο, 17ος-19ος αί.» (Δέσποινα Βλάμη).

'Ολοκληρώθηκαν τά έργα «Έλληνική Επανάσταση καί συγκρότηση
Ελληνικού Κράτους μέ βάση ιστορικά Αρχεία 18ου-19ου αιώνα» καί
«Έλληνική Επανάσταση καί συγκρότηση τοΰ έλληνικοΰ κράτους. Επιστη-
μονική τεκμηρίωση καί ψηφιοποίηση ιστορικών άρχείων τοΰ 18ου καί 19ου
αιώνα — Ανάδειξη καί προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου καί
χρήση διαδραστικής έφαρμογής», πού έκπονήθηκαν άπό κοινού άπό τό ΚΕ-
ΜΝΕ καί τό Κέντρον Έρεύνης τής Ιστορίας τού Νεωτέρου Ελληνισμού,
στό πλαίσιο τής «Κοινωνίας τής Πληροφορίας» (Γ ' Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης). Τά άποτελέσματα τών έργων παρουσιάστηκαν στήν Ακαδημία
Αθηνών στις 19 Νοεμβρίου 2008.

Συνεχίστηκε τό έρευνητικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Επιστολογραφία,
1500-1821», πού έχει ώς άντικείμενο τήν άποδελτίωση τών έπιστολών τής
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ανωτέρω περιόδου καί τήν εισαγωγή του σχετικού υλικού σέ ήλεκτρονική
βάση, ή οποία θά είναι προσβάσιμη άπό τό Διαδίκτυο. Τό πρόγραμμα έκπο-
νεΐται στό πλαίσιο τής συνεργασίας μεταξύ τής Ακαδημίας 'Αθηνών καί τής
Αυστριακής 'Ακαδημίας 'Επιστημών καί συνεργάζονται σ' αύτό τό
ΚΕΜΝΕ, τό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών τής Αυστριακής Έκαδημίας
'Επιστημών καί τό Βυζαντινό καί Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο τού Πανεπιστη-
μίου τής Βιέννης, υπό τή διεύθυνση τής άκαδημαϊκού- καθ. 'Αγγελικής Λαίου
(= Δεκ. 2008) καί τού καθ. Johannes Köder, μέλους τής Αύστριακής
'Ακαδημίας 'Επιστημών. Στό πρόγραμμα έργάστηκε μέ σύμβαση έργου ό
έξωτερικός συνεργάτης "Ικαρος Μαντούβαλος.

II. Εκδόσεις

'Εκδόθηκε ό ένατος τόμος τού περιοδικού τού ΚΕΜΝΕ Μεσαιωνικά και
Νέα Ελληνικά μέ έργασίες τών έρευνητών καί συνεργατών τοϋ ΚΕΜΝΕ.

III. 'Ερευνητικές αποστολές

Ό Κων. Λάππας, κάνοντας χρήση τής κανονικής του άδειας, μετέβη
στό Βουκουρέστι καί μελέτησε στή Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας
(23-27 'Οκτωβρίου 2008) έλληνικά χειρόγραφα τού 18ου αιώνα μέ επιστο-
λικά κείμενα.

Ή "Ολγα Αλεξανδροπούλου πραγματοποίησε Ιδήμερη έρευνητική άπο-
στολή στή Μόσχα (29 Σεπτεμβρίου - 13 'Οκτωβρίου 2008), όπου έργά-
στηκε στήν Κεντρική Κρατική Βιβλιοθήκη τής Ρωσίας καί τήν 'Ιστορική
Βιβλιοθήκη γιά τόν έντοπισμό καί τή μελέτη πηγών τού ρωσικού περιηγη-
τισμού στή νοτιοανατολική Ευρώπη καί άνατολική Μεσόγειο.

IV. Συμμετοχή σέ επιστημονικά Συνέδρια

Ό Κων. Λάππας έλαβε μέρος στό 'Επιστημονικό Συμπόσιο «Άπό ποιόν,
γιά ποιόν καί πώς γράφεται ή ιστορία» (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου 2008), μέ θέ-
μα άνακοίνωσης «Ξαναγράφοντας τήν ιστορία. Οί τρεις εκδόσεις τής 'Ιστο-
ρίας Σουλίου και Πάργας τού Χριστόφορου Περραιβού».

Ό Χαρίτων Καρανάσιος έλαβε μέρος στό Συνέδριο «Πνευματικός βίος
καί Παιδεία στόν 18ο αιώνα: Ό Διδάσκαλος τού Γένους Νεόφυτος Καύσο-
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καλυβίτης καί τό έργο του» (Σχολή 'Ανθρωπιστικών καί Κοινωνικών 'Επι-
στημών τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών καί Κέντρο Φιλοσοφίας καί Παιδείας
τοϋ Δήμου Πύργου 'Ηλείας, Πύργος 'Ηλείας, 24-25 Μαίου 2008), μέ θέ-
μα ανακοίνωσης «Οί σχέσεις τού Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου μέ τόν Εύγέ-
νιο Βούλγαρι βάσει τής αλληλογραφίας τους».

Ό Κων. Λαμπρινός έλαβε μέρος α) στό Διεθνές Συνέδριο «Donne a
Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (XVI-XVIII sec.)» (Πανεπι-
στήμιο Ca'Foscari Βενετίας, 8-10 Μαΐου 2008), μέ θέμα άνακοίνωσης
«La donna patrizia nella Creta veneziana del Cinque e Seicento.
Condizione giuridica e sociale», καί β) στό Διεθνές Συνέδριο «Ή πρώην
έπαρχία Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου άπό τήν άρχαιότητα έως σήμερα. Πε-
ριβάλλον-Άρχαιολογία -'Ιστορία - Κοινωνία» (Πλακιάς Ρεθύμνου, 19-23
'Οκτωβρίου 2008), μέ θέμα άνακοίνωσης «Ό καστελλάνος, ό γραμματικός
καί οί άνθρωποι τής υπαίθρου. Ή βενετική έξουσία στήν περιοχή τοϋ Αγ.
Βασιλείου».

Ή Δέσποινα Βλάμη έλαβε μέρος α) στό Διεθνές Συνέδριο «Transactions
and Interactions. The Flow of Goods, Services and Information»
(European Business History Association-12th Annual Conference, Bergen
Norway, 21-23 Αυγούστου 2008), μέ θέμα άνακοίνωσης «British
Entrepreneurship and Family Strategy in a Levantine Context: the
Abbott of Salonica (18th-19th century)», καί β) στό Διεθνές Συνέδριο
Οικονομικής καί Κοινωνικής Ιστορίας «Θεωρητικές αναζητήσεις καί έμπει-
ρικές έρευνες» (Ρέθυμνο, 10-13 Δεκεμβρίου 2008), μέ θέμα άνακοίνωσης
«The female environment of a Greek merchant entrepreneur (18th-19th
centuries). New evidences from the personal archive of Mihail Vassiliou».

V. Δημοσιεύματα ερευνητών τοϋ ΚΕΜΝΕ

Κώστας Λάππας, «Συμβολή στή μελέτη τών πηγών τών έντυπων Έπι-
στολαρίων τού 18ου αιώνα», Μεσαιωνικά και Νέα Έλ?\.ηνικά 9 (2008), σ.
61-118.

Χαρίτων Καρανάσιος, «Τό Χρονικό τής Πωγωνιανής», Μεσαιωνικά και
Νέα Ελληνικά 9 (2008), σ. 119-142' δ Γδιος, «Κατάστιχο Λάρισας τού
1720 στή μονή Ιβήρων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 53 (2008), σ. 241-260·
δ 'ίδιος, «Ό Ευγένιος Βούλγαρις καί ή Κοζάνη», Έλιμειακά, έτ. 27, τχ.
60-61 ('Ιούν. 2008), σ. 48-58.
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Κώστας Λαμπρινός, «Τά προνόμια καί τά σπαθιά. Κοινωνικές μεταβολές
καί στρατολόγηση στή βενετοκρητική ύπαιθρο (16ος-17ος αι.)», Μεσαιω-
νικά και Νεα Ελληνικά 9 (2008), σ. 9-59.

Δέσποινα Βλάμη, «Βρετανικό έμπόριο καί διπλωματία στήν Ανατολική
Μεσόγειο. Ή Levant Company στή Θεσσαλονίκη, 1792-1825», Μεσαιω-
νικά και Νέα 'Ελληνικά 9 (2008), σ. 143-267.

VI. Διαλέξεις, μαθήματα

Ό Κων. Λάππας έλαβε μέρος στήν παρουσίαση του βιβλίου Λέανδρος
Βρανούσης, ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, ο ερευνητής επιστήμο-
νας, ο Ήπειρολάτρης, πού έκδόθηκε άπό τόν «Σύνδεσμο 'Αποφοίτων Ζωσι-
μαίας Σχολής 'Ιωαννίνων "Οί Ζωσιμάδες"», καί μίλησε μέ θέμα «Ό ιστο-
ρικός καί φιλόλογος Λέανδρος Βρανούσης» ('Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα,
22 'Οκτωβρίου 2008).

Ό Χαρ. Καρανάσιος δίδαξε στό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μεθοδολογία κριτικής καί έκδοσης τών ιστορικών πηγών» τού Τμήματος
'Ιστορίας τού 'Ιονίου Πανεπιστημίου, μέ θέμα «Νεοελληνική 'Επιστολογρα-
φία καί σύγχρονη φιλολογική καί ιστορική έρευνα» (άρχές 'Ιουνίου 2008).

Ό Κων. Λαμπρινός δίδαξε στό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μεθοδολογία κριτικής καί έκδοσης τών ιστορικών πηγών» τού Τμήματος
Ιστορίας τού 'Ιονίου Πανεπιστημίου, μέ θέμα «Κοινωνική ιστορία τής
έλληνοβενετικής 'Ανατολής μέσα άπό τά τεκμήρια» (29-30 Μαΐου καί 26-
27 'Ιουνίου 2008).

[Κων. Λάππας]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
TOT ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1. Κατά το έτος 2008 συνεχίστηκαν τά έρευνητικά προγράμματα τοϋ
Κέντρου:

α) Το Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS) στήν κατεχόμενη Ελλά-
δα, 1942-1944.

β) Ή διαμόρφωση τοϋ γαιοκτητικοϋ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή
βρετανική διπλωματία, 1833-1843. Συνεχίστηκε ή μελέτη τών
άρχείων τοΰ Foreign Office, τής σχετικής βιβλιογραφίας καί τοϋ
άρχειακοΰ υλικού που εντοπίστηκε στά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους,
γ) Διονυσίου Μαρκόπουλου: έμπορου άπομνημονεύματα (1829-1905).
δ) Επτανησιακή Προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας. Συνεχίστηκε μέ

τήν εισαγωγή νέων λημμάτων στή βάση δεδομένων,
ε) ""Οψεις τοϋ άστικοϋ καί άγροτικοΰ χώρου στά Επτάνησα, μέσα 19ου
- αρχές 20οΰ aicôva. Στό πλαίσιο τής έκπόνησης τοϋ προγράμματος
αυτού πραγματοποιήθηκε έρευνητική αποστολή της ερευνήτριας κας
Αικατερίνης Μπρέγιαννη στήν Κέρκυρα,
στ) Περιγραφικός κατάλογος τού Αρχείου τού Αλεξάνδρου Λυκούργου,

Αρχιεπισκόπου Σύρου (1827-1875).
ζ) Χρονολόγιο γεγονότων πού άφοροϋν τήν Ελλάδα, 1940-1944. Κατα-
γραφή άπό τά έγγραφα τής βρετανικής Διεύθυνσης Ειδικών Επιχει-
ρήσεων (SOL). Συνεχίστηκε ή έπεξεργασία τών έγγράφων τής Βρε-
τανικής Υπηρεσίας Ειδικών Επιχειρήσεων (SOL), ή τεκμηρίωση
τών στοιχείων πού προκύπτουν, καθώς καί ή εισαγωγή σχετικών
έγγραφών στήν ήλεκτρονική βάση δεδομένων μέσω τής οποίας συ-
ντάσσεται τό Χρονολόγιο. Στόχος τοϋ προγράμματος είναι νά συγκρο-
τηθεί σέ πρώτη φάση τό 2009 χρονολόγιο γιά τά έτη 1940-1943 καί
στή συνέχεια τοϋ 1944, οπότε καί συναντάται μεγαλύτερος άριθμός
πληροφοριών.

2. 'Άρχισε ή υλοποίηση τού συνθετικού προγράμματος τοϋ Κέντρου
«Δημόσια Υγεία στήν Ελλάδα τού Μεσοπολέμου. Ή συμβολή τής ΚτΕ
στήν όργάνωση τών ύπηρεσιών ύγείας καί κοινωνικής πρόνοιας». Στό πλαί-

5
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σιο τής εκπόνησης τοϋ προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε ερευνητική
αποστολή τής έρευνήτριας κας 'Ελισάβετ Κοντογιώργη στή Γενεύη γιά τήν
επισήμανση και φωτογράφηση όλων τών εκθέσεων πού συνέταξαν τά μέλη
τής έπιτροπής ύγιειονολόγων τής 'Οργάνωσης Υγείας τής Κοινωνίας τών
Εθνών πού επισκέφθηκαν τήν Ελλάδα τό 1929.

3. Εγκαινιάστηκε νέο έρευνητικό πρόγραμμα μέ τίτλο «Περιγραφικός
κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών αρχείων τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου 'Records of German Divisions' 1940-1945». Πρόκειται γιά βά-
ση δεδομένων άρχείων τών γερμανικών στρατιωτικών άρχών πού μικρο-
φωτογραφήθηκαν άπό τις άμερικανικές υπηρεσίες καί βρίσκονται στή συλ-
λογή μικροταηκών τοϋ Κέντρου. Ή βάση δεδομένων θά είναι διαθέσιμη
στό διαδίκτυο.

4. 'Εκδόθηκε ό πρώτος τόμος τού περιοδικού τού Κέντρου Νεοελληνικά
'Ιστορικά. Περιεχόμενα:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Cathérine Brégianni, «Images narratives ioniennes du XIXe siècle et
abstraction de l'espace: Solomos, Polylas, Théotokis», σ. 13-34
'Ελισάβετ Κοντογιώργη, «Ή προσέγγιση τής 'Αγγλικανικής μέ τήν
Ελληνική 'Ανατολική 'Εκκλησία κατά τήν περίοδο τού βουλγαρικού ζη-
τήματος. Ή συμβολή τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Σύρου καί Τήνου 'Αλεξάνδρου
Λυκούργου», σ. 35-110

Φωτεινή Άσημακοπούλου, Κώστας Χατζής, «Σπουδαστές στή Γαλλία,
μηχανικοί στήν Ελλάδα. Ό κόσμος τών Ελλήνων μηχανικών, 19ος -
άρχές 20ού αιώνα», σ. 111-130

Σωτήρης Ριζάς, «Πολιτική κρίση καί οικονομική πολιτική 1963-1966.
'Ανάπτυξη καί άναδιανομή στήν προδιδακτορική Ελλάδα», σ. 131-180
Κική Δημουλά, «Καπνός άναθρώσκων», σ. 181-184

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Σωτήρης Ριζάς, «Εισαγωγή», σ. 187-190

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Οί επιπτώσεις τής γερμανικής εισβολής
στά Βαλκάνια στήν έξέλιξη τής επιχείρησης Barbarossa υπό τό φώς
τής άπόρρητης έκθεσης Robertson», σ. 191-206

John Iatrides, Rival Visions: «The Government in Exile and the
Resistance Movement, April 1941-April 1944», σ. 207-234
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Γιώργος Α. Καζαμίας, «Πόλεμος καί Κοινοβούλιο. Ή Βουλή τών Κοι-
νοτήτων καί ό επισιτισμός τής Ελλάδας, Αύγουστος 1941 - 'Οκτώ-
βριος 1944», σ. 235-250

Φαίδρα Κουτσούκου, «Πτυχές τής γερμανικής πολιτιστικής πολιτικής
στήν κατοχική Ελλάδα: Ή πολιτική έξάπλωσης τής γερμανικής γλώσ-
σας», σ. 251-282

Σεβαστή Χρηστίδου, «Οικονομικός έθνικισμός στά χρόνια τοϋ Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Ό Φόρος Περιουσίας στήν Τουρκία: Ή οικονο-
μική άφαίμαξη τών μειονοτήτων», σ. 283-330

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Εύάνθης Χατζηβασιλείου, «Βρετανική διοίκηση έλληνικών πληθυσμών,
19ος - 20ός αιώνας. Νέες θεματολογίες τής διεθνούς βιβλιογραφίας», σ.
333-354.

Προετοιμάζεται ό δεύτερος τόμος.

5. Όλοκληρώθηκαν τά έργα «Έλληνική Επανάσταση καί συγκρότηση
Ελληνικού κράτους —μέ βάση ιστορικά αρχεία 18ου-19ου αιώνα» καί
«Επιστημονική Τεκμηρίωση καί Ψηφιοποίηση "Ιστορικών 'Αρχείων τού
18ου καί 19ου αιώνα μέ θέμα τήν Έλληνική Επανάσταση καί τή Συγ-
κρότηση τού Ελληνικού Κράτους. 'Ανάδειξη καί προβολή ψηφιακού περιεχο-
μένου μέσω Διαδικτύου καί μέ τή χρήση Διαδραστικής Εφαρμογής», πού
είναι ένταγμένα στό ΕΠ «Κοινωνία τής Πληροφορίας» καί ύλοποιήθηκαν
άπό κοινού μέ τό Κέντρο Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού.

Στό πλαίσιο τών δύο αύτών έργων πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρί-
ου 2008 στήν Άνατολική Α'ίθουσα τής Ακαδημίας Αθηνών ήμερίδα παρου-
σίασης τών άποτελεσμάτων τών δύο έργων.

Στό ί'διο πλαίσιο, ή διευθύντρια τού Κέντρου Ελένη Γαρδίκα - Κατσια-
δάκη συμμετείχε σέ δύο ήμερίδες:

—Συμμετοχή σέ στρογγυλή τράπεζα στήν ήμερίδα μέ τίτλο «Ψηφιακή
Καινοτομία γιά τήν Κοινωνία τής Γνώσης» πού οργάνωσε τό Ερευ-
νητικό Κέντρο «Αθηνά» στό "Ιδρυμα Εύγενίδη, στις 18 Μαΐου 2008.
—Συμμετοχή μέ poster μέ τίτλο «Ή μετάβαση άπό τό φυσικό στό ψη-
φιακό άρχεΐο: Παλαιές καί νέες μορφές ιστορικής έρευνας. Προβλήμα-
τα καί προκλήσεις» στήν ήμερίδα μέ τίτλο «Τεκμηρίωση καί έπιμέ-
λεια πολιτισμικών πληροφοριών: άπό τή θεωρία στήν πράξη», πού
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πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008 στο Μουσείο
Μπενάκη.

6. Ή Διευθύντρια τού Κέντρου Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη έκπροσω-
πεΐ τήν Ακαδημία ώς έπιστημονική ύπεύθυνη στο έργο Preparing DARIAH
στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Υποδομές, ΠΠ7. Στο έργο με-
τέχουν 14. φορείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται γιά τή μελέτη τής
κατασκευής μιας υποδομής ή όποία θά παρέχει μακροχρόνια πρόσβαση καί
διατήρηση έρευνητικών δεδομένων καί ύλικού ψηφιακής κληρονομιάς γιά τις
άνθρωπιστικές έπιστήμες στήν Εύρώπη. Τό DARIAH θά συνδέει τούς
χρήστες τής πληροφορίας (έρευνητές), τούς διαχειριστές τής πληροφορίας
καί τις ύπηρεσίες παροχής τής πληροφορίας, θά τούς παρέχει ένα τεχνολο-
γικό πλαίσιο πού θά καθιστά εφικτή τήν ένίσχυση τής δυνατότητας οί έρευ-
νητικές κοινότητες νά μοιράζονται δεδομένα.

To DARIAH θά συμβάλει στήν άποδοτικότητα καί άποτελεσματικότη-
τα τής έρευνας στις άνθρωπιστικές έπιστήμες, καθώς: έξασφαλίζοντας ότι
τά δεδομένα θά είναι άναζητήσιμα καί προσβάσιμα χωρίς τήν άνάγκη γιά
έκτεταμένα ταξίδια, έξασφαλίζοντας τήν πρόσβαση σέ καινοτόμα έρμηνευτικά
έργαλεΐα στήν εύρύτερη έρευνητική κοινότητα, διατηρώντας τά δεδομένα γιά
μελλοντική άνάλυση, τυποποιώντας εργαλεία καί σύνολα δεδομένων γιά τήν
εξασφάλιση τής διαλειτουργικότητας.

Τό έργο στήν προπαρασκευαστική φάση πού προηγείται τού DARIAH
άντιμετωπίζει ζητήματα συντονισμού, στρατηγικής, οικονομικών, διοίκησης,
λογιστικά, νομικά καί τεχνικά, καθώς δραστηριότητες διαχείρισης καί δημο-
σιότητας γιά τήν υποστήριξη τού έργου. Οί προβλεπόμενες δραστηριότητες
ποικίλουν άπό έρευνα γραφείου, συναντήσεις καθορισμού δράσεων καί
forums, επισκοπήσεις, ταχυδρομικές ύπηρεσίες καί έλεγχο τεχνολογικών
πρωτοτύπων. Ειδικότερα ή προπαρασκευαστική φάση θά καταλήξει σέ: ένα
πλάνο έργασίας γιά τήν κατασκευή καί λειτουργία τού DARIAH, μία κοι-
νοπραξία πού θά δεσμεύει γιά τήν κατασκευή καί λειτουργία τού DARIAH,
ένα νομικό κείμενο πού θά προσδιορίζει τά δικαιώματα καί τις υποχρεώσεις
διαφόρων τύπων μελών τού DARIAH καί θά έπιτρέπει τήν εισδοχή νέων
μελών, ικανή οικονομική ύποστήριξη γιά τήν κατασκευή καί άρχική λει-
τουργία τοϋ DARIAH.

[Ελένη Γαρδίκα -Κατσιαδάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΓΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δημοσιεύματα

Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας δημο-
σίευσε κριτικές έκδόσεις τών έργων:

Plutarchi Chaeronensis Moralia. Recognovit Georgius Ν. Bernardakis.
Editionem maiorem curaverunt Panagiotes D. Bernardakis/Henricus
Gerardus Ingenkamp, vol. I, Academia Atheniensis - Institutum
Litterarum Graecarum et Latinarum Studiis Destinatum, Athenis
MMVIII, pp. 41*+ 4**+ 421 ISBN 978-960-404-128-2

Georgios Pachymeres, Philosophia. Buch 6: Kommentar zu De partibus
animalium des Aristoteles. Editio princeps. Einleitung-Text-Indices von
Eleni Pappa [Corpus Philosophorum Medii Aevi. Commentaria in
Aristotelem Byzantina 4/1], Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης τής
Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2008, pp. VIII +
136* + 74

ISBN 978-960-404-115-2 καί 978-27116-7996-6 καί 978-2-
87060-138-7

Michael Psellos, Kommentar zur Physik des Aristoteles. Editio princeps.
Einleitung-Text-Indices von Linos G. Benakis [Corpus Philoso-
phorum Medii Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina 5], Ακα-
δημία Αθηνών — Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής καί Λατινικής
Γραμματείας, Αθήναι 2008, pp. Χ+ 94*+ 440
ISBN 978-960-404-124-4 καί 978-2-7116-8995-8 καί 978-2-
87060-142-6

"Εξι (6) αρθρα τών έρευνητών τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής
καί Λατινικής Γραμματείας δημοσιεύθηκαν σέ έπιστημονικά περιοδικά τής
ήμεδαπής καί τής αλλοδαπής, ήτοι Asklepios, Jahrbuch der Österreichischen
Byzantinistik, Pharos - Journal of the Netherlands Institute in Athens, Rivista di
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Cultura Classica e Medioevale, Wiener Studien, καί σε συλλογικά τόμο υπό τόν
τίτλο Mythe et Justice dans la pensée grecque, ενώ ή ερευνήτρια Αθηνά Μπά-
ζου συμμετέσχε μέ ανακοινώσεις της στό 6ο Διεθνές Συνέδριο για τήν έκδο-
τική τών άρχαίων έλληνικών ιατρικών κειμένων, καί στό Συνέδριο του Διε-
θνούς Ιπποκράτειου 'Ιδρύματος τής Κώ, ήτοι

Κωνσταντίνος 0ίκονομάκος,

«Pour une nouvelle édition du Περί Γραμματικής διάλογος de Maxime
Planude, Rivista di Cultura Classica e Medioevale, 50 (2008) 149-165».

Αθανάσιος Στεφανής,

"Εδωσε πρός δημοσίευση σέ συλλογικό τόμο μέ τίτλο Mythe et Justice
dans la pensée grecque τό άκόλουθο άρθρο: «Elements de droit pénal
dans la tragédie grecque ancienne. Formes d'application de peines
dans les Bacchantes d'Euripide» (26 σελίδες).

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη,

1. «The Chest of Cypselus. An Interpretation of the First Zone
(Pausanias 5.17.7-11)», Pharos. Journal of the Netherlands Institute in
Athens XIV, 101-114

2. «Stesichorus, Geryoneis Sil SLG: the Dilemma of Geryon», Wiener
Studien 121 (2008), 67-69.

Ιωάννης Τελέλης,

«Climatic Fluctuations in the Eastern Mediterranean and the Middle
East AD 300-1500 from Byzantine Documentary and Proxy Physical
Paleoclimatic Evidence - A comparison», Jahrbuch der Österreichischen
Byzantinistik, 58 (2008), 167-207.

'Αθηνά Μπάζου,

«Cerebral localization theories in antiquity», Asklepios, II (XXI)
(2008), 20-24.

Συνέδρια

Ή 'Αθηνά Μπάζου συμμετέσχε στά έξής συνέδρια:
1. Vie Colloque international L'ecdotique des textes médicaux grecs:
réception et traduction (CNRS-UMR 8167 Orient et Méditerrannée,
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Université de la Sorbonne - Paris 4, Ecole doctorale 1 Mondes
anciens et médiévaux, Istituto Universitario di Napoli), Παρίσι, 10-
12 Απριλίου 2008. Παρουσίαση εισήγησης μέ τίτλο: «Remarques
sur la tradition du Pseudo-Galien De remedies parabilibus».

2. Προτελεότια Διλήμματα - End of life dilemmas (Διεθνές 'Ιπποκράτειο
"Ιδρυμα Κώ), 'Αθήνα, 26-27 Μαΐου 2008. Παρουσίαση εισήγησης μέ
τίτλο: «Ή στάση τών ιατρών τής αρχαιότητας απέναντι στις ανίατες
καί/ή έπώδυνες άσθένειες».

Βιβλιοθήκη

Ή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 450 τίτλους βιβλίων καί
άνανεώθηκε ή συνδρομή σέ 50 τίτλους περιοδικών. Επιπλέον, συνεχίστηκε
ή βιβλιοδεσία παλαιών καί σπάνιων βιβλίων τής Βιβλιοθήκης Κόντου (βι-
βλιοδετήθηκαν 300 τόμοι).

Ηλεκτρονικός (excel) κατάλογος μικροταινιών χειρογράφων

Δημιουργήθηκε ήλεκτρονικός κατάλογος (excel) περίπου χιλίων (1.000)
μικροταινιών χειρογράφων τής άρχαίας καί μεταγενέστερης έλληνικής γραμ-
ματείας, πράγμα που άποτελεΐ σημαντική συμβολή στήν άναβάθμιση τών
υπηρεσιών έρευνας τοϋ ΚΕΕΛΓ.

[Κωνσταντίνος Οίκονομάκος]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΓΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Α. Το Κέντρο "Ερευνας Επιστημονικών "Ορων καί Νεολογισμών το
έτος 2008 συνέχισε τήν αποδελτίωση τοϋ ήμερήσιου τύπου καί έπεσήμανε
αθησαύριστους νεολογισμούς πού απουσιάζουν άπό τά Λεξικά Μπαμπινιώτη
(έκδοση 2008), Τριανταφυλλίδη (έκδοση 1998), Μείζον Ελληνικά Λεξικό
(έκδοση 1997), τών οποίων ή συχνότητα έμφάνισης έλέγχθηκε μέ τή βοή-
θεια τοϋ διαδικτύου. "Ολοι οί νεολογισμοί ταξινομήθηκαν μέ μορφολογικά καί
σημασιολογικά κριτήρια καί καταγράφηκαν ήλεκτρονικά συνοδευόμενοι άπό
τό άμεσο κειμενικό περιβάλλον στό οποίο έμφανίζονται. Ενδεικτικά παραθέ-
τουμε ορισμένα λήμματα άπό τά γράμματα α- καί β-:

άερανάρτηση, άεριοκίνητος, άεροσταθμός, αίμοδιύλιση, άναδιαπραγμά-
τευση, άνοσοαντίδραση, άνοσοβλαστικός, άντιβακτηριακός, άντιπαγκο-
σμιοποίηση, άντιπύρ, άξιολόγιο, άποεπένδυση, άπο-επιβίβαση, άποφορο-
λόγηση, άρχηγοκεντρικός, άστρόσκονη, άστροφωτογραφία, άτομοκεντρι-
σμός, αύτοκινητοπομπή, αύτόλογος, άφαλατικός,

βηματόμετρο, βιοαντιδραστήρας, βιοαποκατάσταση, βιοασφάλεια, βιοε-
ξυγίανση, βιοεπιστήμη, βιοκαταναλωτής, βιοκεντρικός, βιομετρικό δια-
βατήριο, βιομηχανοστάσιο, βιοπλαστικό, βιοσταθεροποίηση, βιοσυσσώ-
ρευση, βιοσυσσωρεύω, βιοτοξίνη, βιοτρομοκρατία, βλαστοκυτταρικός,
βραχυθεραπεία.

Μία εξέχουσα διάσταση στόν τομέα τών νεολογισμών είναι αύτή πού πα-
ρέχει σημαντικά στοιχεία γιά τις τάσεις εξέλιξης τής Ελληνικής, όπως
αύτή διαγράφεται άπό τή μορφολογική δομή τών νεολογισμών. Γιά αύτόν
τόν έρευνητικό σκοπό είναι σέ έξέλιξη Ερευνητικό Πρόγραμμα τού Κέντρου
μέ υπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό κύριο Κονομή καί συνεργάτιδα τή φιλόλογο
Παρασκευή Κρητικού.

Επίσης, κατά τήν αποδελτίωση έπισημάνθηκαν πολλές ξένες λέξεις κυ-
ρίως άπό τόν τομέα τής Οικονομίας καί τών Νέων Τεχνολογιών, οί όποιες
δέν έχουν άκόμη καθιερωθεί. Μέ τή βοήθεια τών στοιχείων πού συγκεντρώ-
θηκαν γιά τις κανονικότητες καί τις τάσεις τής Ελληνικής, τό Κέντρο
έκανε έμπεριστατωμένες προτάσεις γιά άντικατάσταση ξενόγλωσσων καί
εσφαλμένων νεολογισμών σέ συνεργασία μέ ειδικούς επιστήμονες.
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Β. Το Κέντρο σέ συνεργασία μέ μηχανολόγους τοΰ Υπουργείου 'Ανά-
πτυξης ολοκλήρωσε τό Α ' Μέρος σώματος Ενεργειακής Όρολογίας μέ
άπόδοση στήν Ελληνική. 'Επιπλέον, σέ συνεργασία μέ οικονομολόγους
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) έπεξεργάστηκε τήν απόδοση σώματος
Οικονομικών "Ορων.

Γ. Τό Κέντρο έπισημοποίησε Διμερή Συμφωνία γιά έπιστημονική συνερ-
γασία μέ τό άντίστοιχο Κέντρο τής 'Ακαδημίας τής Αυστρίας στό πλαίσιο
αναζήτησης τής δυναμικής τών μορφολογικών μηχανισμών (νεολογισμοί /
γλωσσική κατάκτηση) τής Γερμανικής καί τής Ελληνικής. 'Επιπλέον έχει
προωθήσει τήν έγκατάσταση έκτενούς ήλεκτρονικού Προγράμματος αυτόμα-
της άναγνώρισης νεολογισμών άπό σώματα έφημερίδων μέ έξειδικευμένες
μηχανές άναζήτησης γιά τήν κατάρτιση άντίστροφου λεξικού.

Δ. Ή Διευθύντρια τού Κέντρου 'Αναστασία Χριστοφίδου δημοσίευσε άπό
κοινού μέ τήν καθηγήτρια U. Stephany ένα βιβλίο στό Πανεπιστήμιο τής
Κολωνίας:

1. The Acquisition of Greek Case, Number, and Gender. A Usage-Based
Approach. Arbeitspapiere 55. University of Cologne <U. Stephany &
A. Christofidou>

και έστειλε πρός δημοσίευση σέ διεθνή έκδοτικό Οίκο μία άπό κοινού
μελέτη, ή όποια θά δημοσιευτεί τό Δεκέμβριο τού 2008:

2. (ύπό δημοσίευση) «The emergence of nominal inflection in Greek»,
στό U. Stephany and M. Voeikova (έπιμ.), Berlin: Mouton de
Gruyter. cUrsula Stephany and Anastasia Christofidou>

'Επιπλέον ή Κα Χριστοφίδου παρουσίασε μία άνακοίνωση στή Διεθνή Συ-
νάντηση:

3. 15th International Pre- and Protomorphology Meeting (Βιέννη
2008)

'Ανακοίνωση: «The Greek adjective in child Language. The data».

Ή άποσπασμένη (μέχρι τό Σεπτέμβρη 2008) φιλόλογος Γ. Κατσούδα
παρουσίασε άπό κοινού τή μελέτη
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«Μορφολογικά προβλήματα τής Ελληνικής κατά τή διδασκαλία: ή περί-
πτωση τών θηλυκών επαγγελματικών» <Γ. Κατσούδα / Γ. Τράπαλης>

στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο γιά τήν Ελληνική Γλώσσα ('Οργανισμός γιά
τή Διάδοση τής Ελληνικής Γλώσσας).

Ή άποσπασμένη φιλόλογος Π. Δεληκάρη παρουσίασε στό Ρέθυμνο
(11/10/08) τή μελέτη της

«Έτεροτοπίες στό έργο τής 'Ιωάννας Καρυστιάνη»

στό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης.

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

I. Στο πλαίσιο τοϋ Νεολιθικού προγράμματος τού Κέντρου, ή έρευνήτρια
κ. Λάια Όρφανίδη-Γεωργιάδη συνέχισε τή μελέτη τών πήλινων καί λίθινων
ειδωλίων τής συλλογής Α. Μπάστη καί άλλων συλλογών στήν Θεσσαλία.
Γιά τή μελέτη αύτή πραγματοποίησε 20ήμερη επιστημονική άποστολή.

II. Στο Κρητομυκηναϊκό Πρόγραμμα, ή έρευνήτρια κ. Δέσποινα Δανιη-
λίδου συνέχισε τήν ένημέρωση τού γενικού «Βιβλιογραφικού Αρχείου τής
Προϊστορικής Ελλάδος» πού καταρτίζεται στό Κέντρο, καθώς καί τών επί
μέρους θεματικών καί τοπογραφικών καταλόγων του (προστέθηκαν 150 πε-
ρίπου νέα δελτία). Επίσης, συμμετέσχε στό έρευνητικό πρόγραμμα τής τε-
λικής δημοσίευσης τών παλαιών άνασκαφών τών Μυκηνών υπό τήν επο-
πτεία. τού Ακαδημαϊκού κ. Σπ. Ίακωβίδη. Στό πλαίσιο τού προγράμματος
αύτού πραγματοποίησε 20ήμερη έπιστημονική αποστολή στις Μυκήνες (15
'Ιουλίου - 3 Αύγούστου 2008) κατά τήν οποία κατέγραψε τό ύλικό τών
άνασκαφών πού είχαν διενεργηθεί τά έτη 1971 καί 1972 στήν περιοχή τής
Πομπικής Όδού, τών Βωμών πρό τής Οικίας Τσούντα καί τού κυκλικού
βωμού τού Θρησκευτικού Κέντρου. "Ετσι, ολοκληρώθηκε ή μελέτη όλου τού
άνασκαφικού ύλικού άπό τις άνασκαφές τών έτών 1970-1975 σέ ολόκληρη
τήν περιοχή τού Θρησκευτικού Κέντρου τών Μυκηνών. Ή κ. Δανιηλίδου
ασχολήθηκε επίσης μέ τήν έκδοτική έπιμέλεια τοϋ τιμητικού τόμου γιά τόν
καθηγητή κ. Σπ. Ίακωβίδη. Ό έρευνητής κ. Χρήστος Μπουλώτης άσχο-
λήθηκε μέ τήν μελέτη τού υλικού τών άνασκαφών του στόν προϊστορικό
οικισμό Κουκονήσι Λήμνου. Υπήρξε μέλος τής έπιστημονικής έπιτροπής γιά
τήν οργάνωση έκθεσης τού 'Ιδρύματος Ωνάση στή Νέα 'Υόρκη μέ τίτλο
«From the Land of the Labyrinth: Minoan Crete 3000-1100 B.C.» (12
Μαρτίου - 13 Σεπτεμβρίου) καί συνέγραψε δύο εισαγωγικά κεφάλαια (From
mythical Minos to the Search for Cretan Kingship καί The Art of Cretan
Writing) στόν κατάλογο τής έκθεσης.

III. Στό Κλασσικό Πρόγραμμα ή Διευθύντρια τού Κέντρου κ. Μαρία Πι-
πιλή είχε τήν γενική έποπτεία τής έκδοσης τευχών τών σειρών Corpus
Vasorum Antiquorum καί Sylloge Nummorum Graecorum (βλ. άναλυτικά
παρακάτω). Κυκλοφόρησε ή μελέτη της «Ό Τήλεφος ώς ικέτης στό έπος
καί τήν τραγωδία: Σχετικά μέ τήν κύλικα τού 'Ιέρωνα στή Βοστώνη» στόν
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τόμο στή μνήμη Αλκμήνης Σταυρίδη Amicitiae Gratia (Αθήνα, ΤΑΠΑ 2008)
σελ. 47-52. Ή ερευνήτρια κ. Βασιλική Μαχαίρα, στό πλαίσιο τής εκπόνη-
σης τοϋ καταλόγου τών ελληνιστικών γλυπτών τής Ρόδου, πραγματοποίησε
επιστημονική αποστολή στή Ρόδο (15 Σεπτεμβρίου - 4 'Οκτωβρίου 2008),
όπου έδωσε καί διάλεξη μέ θέμα «Τά γλυπτά άπό τήν έλληνική πόλη τής
Ρόδου». Κυκλοφόρησε ή μονογραφία της Ιερό '''Αφροδίτης κ/xi 'Έρωτος στήν
Ιερά cΟδό (Βιβλιοθήκη τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας άρ. 253,
2008) καί τό άρθρο της «Αγαλμάτιο 'Αφροδίτης μέ "Ερωτα», Τό Μουσεϊον
4 (2004) σελ. 29-36. Ή έρευνήτρια κ. Βικτωρία Σαμπετάι άσχολήθηκε μέ
τήν προώθηση τοϋ ερευνητικού της προγράμματος που άφορά τήν δημοσίευ-
ση ταφικών συνόλων άπό τό Άκραίφνιο Βοιωτίας, καί πραγματοποίησε επι-
στημονική άποστολή γιά μελέτη στό Μουσείο τής Θήβας. "Ελαβε μέρος σέ
συνέδριο μέ θέμα «Perspektiven in der Hermeneutik griechischer
Vasenbilder» (Μόναχο, 'Απρίλιος 2008) μέ τήν άνακοίνωση «The Poetics of
Maidenhood: Visual Constructs of Womanhood in Vase-Painting» καί
έδωσε σειρά διαλέξεων στό Παρίσι, στήν Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (Centre Gemet-Glotz) (Άπρίλιος-Μάίος 2008).

IV. Διεθνή Προγράμματα τής 'Ακαδημίας που τελοϋν υπό τήν έποπτεία
τού Κ.Ε.Α.

1. Corpus Vasorum Antiquorum. Παραδόθηκαν πρός έκδοση τά τεύχη
«'Αγγεία τού Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης» (υπό Κ. Καθάριου) καί
«Μελανόμορφες λήκυθοι τού 'Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου» (υπό
Ε. Σερμπέτη). Συνεχίσθηκε ή ετοιμασία τών τευχών: «Αγγεία 'Ιδιω-
τικών 'Αρχαιολογικών Συλλογών» (υπό Μ. Πιπιλή), «Πελίκες τού
'Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου» (υπό Γ. Καββαδία), καί «'Αγγεία
τού Μουσείου Έλευσΐνος» (υπό Μ. Τιβέριου).

2. Sylloge Nummorum Graecorum. Εξεδόθη ό τόμος τών Η. Τσούρτη καί

M.-D. Trifirö «Νομισματικό Μουσείο: Συλλογή Α. Σούτζου» (στά
άγγλικά). Συνεχίσθηκε ή ετοιμασία τών τευχών «Νομισματικό Μου-
σείο: Συλλογή Α. Χρηστομάνου (β ' μέρος) (υπό Μ. Οίκονομίδου καί
Π. Τσέλεκα) καί «Νομίσματα τής Συλλογής τής Alpha Bank» (υπό
Δ. Τσαγκάρη).

3. Tabula Imperii Romani. 'Ολοκληρώθηκε ή συγγραφή μέρους τού φύλ-
λου J 35 (νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες) άπό τούς Π.
Καρβώνη καί Μ. Μικεδάκη.

[Μαρία Πιπιλή]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά τό 2008 έργάσθηκαν οί έρευνητές κ.κ. Ιωάννα Μπί-
θα (διευθύνουσα), Σταματία Καλαντζοπούλου, Ιωάννης Βιταλιώτης, 'Ιωάν-
να Χριστοφοράκη (έως 10 Σεπτεμβρίου 2008 πού έλαβε άδεια άνευ άπο-
δοχών διάρκειας ένός έτους) καί "Ολγα Καραγιώργου (άπό 22 Σεπτεμβρίου
κ.έ., υστέρα άπό τή λήξη τής άδειας μητρότητας). Στά έρευνητικά προ-
γράμματα καί λοιπές δραστηριότητες έπίσης συνεργάσθηκαν ή βιβλιοθηκονό-
μος κ. Εύγενία Κουρέτα ('Επιτροπή Ερευνών), ή σχεδιάστρια κ. Αλεξάν-
δρα Καραγεώργου ('Επιτροπή Ερευνών), οί άρχαιολόγοι κ.κ. Ελένη Πα-
παβασιλείου, 'Αγγελική Κατσιώτη, ή άρχιτέκτων κ. Παναγιώτα Ζαχοπούλου
(Κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού) καί ό φωτογράφος κ. Νίκος Κασέρης
(Κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού).

Κατά τό 2008 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζα-
ντινής Τέχνης άνέπτυξε τά κύρια έρευνητικά του προγράμματα πού άφορούν
στή σύνταξη τών Ευρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά νησιά Σύμη,
Τήλο, Χάλκη καί Ρόδο τής Δωδεκανήσου, τά 'Ιόνια Νησιά καί τά μνημεία
τής Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Συνέχισε τήν άποδελτίωση μέ
στόχο τή σύνταξη σέ συνοπτική μορφή τού Γενικού Ευρετηρίου Βυζαντινών
καί Μεταβυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος. Γιά τήν προαγωγή τών παρα-
πάνω προγραμμάτων πραγματοποίησε έρευνητικές άποστολές στή Ρόδο, στή
Ζάκυνθο, στήν 'Ανατολική Μακεδονία καί τή Θράκη μέ σκοπό τήν έρευνα,
έντοπισμό, καταγραφή, καί κατά περίπτωση έπαγγελματική φωτογράφηση
καί άρχιτεκτονική άποτύπωση τών τοιχογραφημένων ναών. Γιά τήν επιτά-
χυνση τής δημοσίευσης τού Εύρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών 'Ιονίων
Νήσων ή 'Ακαδημία 'Αθηνών ένέκρινε τήν οικονομική ένίσχυση τού έργου
συντήρησης τών άποτοιχισμένων τοιχογραφιών τής Ζακύνθου καί τής Κε-
φαλονιάς (κληροδότημα 'Αποστόλου Σαχίνη).

Στό πλαίσιο τού «Corpus de la peinture monumentale byzantine»,
διεθνούς τμήματος τού προγράμματος καταγραφής τών βυζαντινών τοιχο-
γραφιών τού οποίου ήγεΐται ή 'Ακαδημία Αθηνών, ό έπόπτης τού Κέντρου,
άκαδημαϊκός κ. Π. Λ. Βοκοτόπουλος, παρουσίασε στή Γενική Συνέλευση
τής Διεθνούς Ενώσεως 'Ακαδημιών (Βρυξέλλες 27 Μαΐου - 1 'Ιουνίου
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2008), υπό τήν αιγίδα τής οποίας έχει τεθεί τό παραπάνω πρόγραμμα, τήν
πορεία τών έργασιών έκτος τοϋ έλληνικοϋ Corpus, τών άντίστοιχων τής
Κύπρου, τής 'Ιταλίας, τής Βουλγαρίας, τής Ρουμανίας καί τής Νουβίας
(σημερινό Σουδάν).

Τό Κέντρο προσκλήθηκε γιά τέταρτη συνεχή χρονιά καί συμμετείχε στις
άνασκαφές πού διεξάγει τό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Αλβανικής Ακα-
δημίας στήν περιοχή τών Αγίων Σαράντα μέ πεδίο έργασίας τή μελέτη τών
ευρισκομένων τοιχογραφιών, καθώς καί τή μελέτη αύτόνομων συνόλων πού
άπτονται τής βυζαντινής τέχνης. Γιά τό σκοπό αύτό πραγματοποιήθηκε
έρευνητική άποστολή στή Νότια 'Αλβανία.

Καί κατά τό 2008 συνεχίσθηκε ή άποδελτίωση καί ή εισαγωγή τών
στοιχείων στήν ήλεκτρονική τράπεζα δεδομένων γιά τό πρόγραμμα «Άγιω-
νύμια καί έπιγραφές ειληταρίων σέ έργα τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής
τέχνης». 'Επίσης συνεχίσθηκαν οί άποδελτιώσεις γιά τό πρόγραμμα «Ανα-
φορές βυζαντινών μνημείων σέ περιηγητικά κείμενα».

Συνέχισε τήν καταγραφή καί έπεξεργασία τού Φωτογραφικού καί Σχεδια-
στικού Αρχείου Αγίου "Ορους τού Παύλου Μυλωνά, τό όποιο δώρισε ή οικο-
γένεια στό Κέντρο κατόπιν έπιθυμίας τού Παύλου Μ. Μυλωνά. Κατά τό 2008
όλοκληρώθηκε τό τμήμα πού άφορά στις μοναστηριακές τράπεζες τού Αγίου
"Ορους, ένώ ξεκίνησαν οί προκαταρκτικές διαδικασίες γιά τήν οργάνωση σχε-
τικής έκθεσης μέ δημοσίευση καταλόγου, καθώς καί ειδικού συμποσίου.

'Οργάνωσε τήν ετήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη τού ιδρυτή
του άκαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν όποια μίλησε ό ομότιμος
καθηγητής τού Ε.Μ.Π. κ. Χαράλαμπος Μπούρας μέ θέμα «Τρόποι έργα-
σίας άρχιτεκτόνων καί άρχιμαστόρων στό Βυζάντιο» (Ακαδημία Αθηνών, 4
Μαρτίου 2008).

Ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 2.100 νέους τίτλους έκ
τών οποίων οί 1.951 προέρχονται άπό τή δωρεά Μανόλη Χατζηδάκη. 'Επί-
σης τό Φοοτογραφικό καί Σχεδιαστικό Αρχείο μέ περίπου 600 εισαγωγές.

Στήν εκτέλεση τών παραπάνω έρευνητικών προγραμμάτων τό Κέντρο
ένισχύθηκε οικονομικά άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας
Αθηνών καί τά κληροδοτήματα Γ. Θ. Φωτεινού καί Α. Σαχίνη τής Ακα-
δημίας Αθηνών.

Τέλος οί έρευνητές τοϋ Κέντρου μέ οικονομική ένίσχυση τής Ακαδημίας
Αθηνών μετείχαν μέ άνακοίνωση σέ έπιστημονικά συνέδρια.

['Ιωάννα Μπίθα]
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