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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

λογοσ tot αιιοχωροτντοσ προεδροτ
χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κατ' έ'θος θά προβώ στη συνοπτική άναφορά στην έπιστημονική δρα-
στηριότητα των Κέντρων και των Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών, τα
όποια, επανδρωμένα μέ ογδόντα περίπου έκλεκτούς έπιστήμονες, συνδρά-
μουν αποφασιστικά το επιστημονικό της εργο.

Το Κέντρον Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων,
αρχαιότερο ώς Ίστορικον Λεξικόν και αύτής της Ακαδημίας, μέ διευθύντρια
την κ. Μπασέα-Μπεζαντά*ου, συνεχίζει τη σύνταξη και άρχειοθέτηση με-
γάλου άριθμοΰ νέων και παλαιών γλωσσικών λημμάτων, προετοιμάζοντας
ταυτόχρονα την έκδοση του έκτου τόμου τοϋ Ίστορικον Λεζικοϋ.

Τό Κέντρον Έρεννης της Ελληνικής Λαογραφίας, μέ διευθύντρια την
κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, ταξινόμησε, άρχειοθέτησε και μελέτησε το πλού-
σιο λαογραφικό ύλικό που εχει συλλέξει.

Στο Κέντρον Έρεννης τον Μεσαιωνικού και Νέον Ελληνισμού, μέ δι-
ευθύνουσα την κ. Σταμούλη, έρευνήθηκαν και μελετήθηκαν εντυπες πηγές
και χειρόγραφα και ταξινομήθηκαν πληροφορίες για πρόσωπα και πράγ-
ματα άπό τον βίο τοΰ ελληνισμού.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Αικαίον, υπό τη διεύθυν-
ση της κ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, προώθησε τη διερεύνηση τών μορφών του
έλληνικου δικαίου διαχρονικά άπό τους άρχαίους και τους μεταβυζαντινούς
αιώνες εως την Ελληνική 'Επανάσταση.

* Δημοσία Συνεδρία της 13ης 'Ιανουαρίου 2011.
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Το Κέντρον Έρεύνης της Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού, μέ δι-
ευθύντρια τήν κ. Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, έξεπλήρωσε τον σκοπό της διε-
ρεύνησης και της άνάδειξης ιστορικών φαινομένων που συνάπτονται μέ
τις κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες και μέ τις έξελίξεις τοϋ Β' Παγ-
κοσμίου Πολέμου στήν Ελλάδα.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, μέ
διευθυντή τον κ. Οΐκονομάκο, παρουσίασε σειρά άπό μελέτες για έλληνικά
και λατινικά, άρχαϊα και βυζαντινά, κείμενα.

Τό Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας και Έφ η ρ μ ο σμένων Μαθηματικών,
μέ διευθύνοντα τον κ. Πάτση, διεξήγαγε έρευνες στους τομείς της Γαλαξι-
ακής Δυναμικής, της Μή-Γραμμικής Δυναμικής και τοϋ Χάους, τής Ηλι-
ακής Φυσικής, τής Μαγνητοϋδροδυναμικής και τής Κοσμολογίας και Βα-
ρύτητας.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, τό όποιο έχει διευθύν-
τρια τήν κ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, έντρύφησε κυρίως σέ άγνωστες και έλάχι-
στα μελετημένες πτυχές άπό έργα τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφοον — υπό τό
πρίσμα τών άρχαίων καί, κατ' έξαίρεση, τών νεωτέρων σχολιαστών τους.

Μέ διευθύντρια τήν κ. Χριστοφίδου, τό Κέντρον Έρεύνης Επιστημονικών
"Ορων και Νεολογισμών, μέσω κυρίως τοϋ τύπου, άποθησαύρισε έλληνογε-
νέίς νεολογισμούς καί έντόπισε ξενόγλωσσους μέ στόχο τήν άπόδοσή τους
στήν ελληνική γλώσσα. Ή συστηματική ταξινόμησή τους άποβλέπει μακρο-
πρόθεσμα στή σύνταξη ένός άντίστροφου λεξικοΰ νεολογισμών.

Ό σκοπός τοϋ Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής Ατμοσφαίρας και Κλι-
ματολογίαςΊ ύπό τή διεύθυνση του κ. Τσελιούδη, εντοπίζεται στή μελέτη
τών προβλημάτων τοϋ περιβάλλοντος σέ πλαίσιο παγκόσμιο καί, κυρίως,
έλληνικό" παράλληλα, έξ άλλου, συντονίζει τήν προσπάθεια τής Τράπεζας
τής Ελλάδος για έπισήμανση τών οικονομικών επιπτώσεων τής κλιματικής
άλλαγής.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Αρχαιότητος, μέ διευθύντρια τήν κ. Πιπιλή,
έντοπίζοντας τό έπίκεντρο τής εργασίας του στο πεδίο τής Προϊστορικής
καί τής Κλασσικής Αρχαιολογίας, διεξήγαγε ερευνες γιά τήν προϊστορική
Θεσσαλία καί τή Λήμνο, καθώς καί γιά τή μεταγενέστερη Βοιωτία, τήν
Αττική καί τή Ρόδο.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας, μέ διευθύνουσα τήν
κ. Στυλιανούδη, μελέτησε εποικοδομητικά τά κοινωνικά καί οικονομικά φαινό-
μενα τής μετανάστευσης στήν Ελλάδα καί τις έπιπτώσεις τους στό δίκαιο,
στήν εκπαίδευση καί στήν οικογένεια σέ εθνικό καί τοπικό έπίπεδο.
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Το Κέντρον Έρεννης τής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, μέ
διευθύνουσα τήν κ. Μπίθα, κατέγραψε τα Ευρετήρια τών Βυζαντινών Τοι-
χογραφιών σέ νησιά τών Δωδεκανήσων, στα Επτάνησα, τήν Κρήτη, τήν
Εύβοια, τήν Ανατολική Μακεδονία καί τή Θράκη, συνέχισε τήν αποδελτίω-
ση μέ στόχο τή σύνταξη σέ συνοπτική μορφή του Γενικού Ευρετηρίου Βυ-
ζαντινών καί Μεταβυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος καί έπεξεργάστηκε
συστηματικά μέρος του Αρχείου Αγίου Όρους του Παύλου Μυλωνά.

Τέλος, τό Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Έψηρμοσμένων Μαθημα-
τικών, μέ διευθύνοντα τον κ. Καστή, έστιάστηκε στή δημιουργία άλγορίθ-
μων άνακατασκευής ιατρικής εικόνας προκειμένου νά υπάρξει τριδιάστατη
εικόνα στά σύγχρονα άπεικονιστικά συστήματα PET, CT καί SPECT.

Άπό τά Γραφεία 'Ερευνών, τά όποια τελούν υπό τή διεύθυνση αρμό-
διων άκαδημαϊκών, τό Γραψεΐον Θεωρητικής καί Έψηρμοσμένης Μηχα-
νικής προώθησε τήν εκπόνηση έρευνών, άπό τις όποιες προέκυψαν δημο-
σιεύσεις σέ έγκριτα διεθνή περιοδικά, καί συνέβαλε στή διοργάνωση δι-
εθνών επιστημονικών εκδηλώσεων στον τομέα τής Μηχανικής.

Τό Γραψεΐον Επιστήμης τής Πληροφορικής καί Ηλεκτρονικής έπε-
ξέτεινε τήν ερευνά επί τής υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης τοΰ
καρκίνου τοϋ μαστού μέσω Βάσης Δεδομένοι Έθνικοΰ Μητρο'^ου, υπολο-
γιστικής έκτίμησης έπικινδυνότητας άπεικονιστικών καί άλλων ευρημά-
των, τηλεδιάγνωση μαστογραφιών καί διαδικτυακή ευαισθητοποίηση καί
ενημέρωση τοΰ πληθυσμού.

Τό Γραψεΐον Πειραματικής Φυσικής άπέβλεψε στήν προαγωγή τής
έπιστήμης καί τής τεχνολογίας τής ένέργειας καί στήν εις βάθος μελέτη
τών ένεργειακών άναγκών στήν Ελλάδα.

Τό Γραψεΐον Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων ερεύνησε θέ-
ματα πού άνάγονται στο άντικείμενό του, μέσω συνεδρίων καί ήμερίδων
καί άρθρων στον τύπο, επιδιώκοντας πάντοτε συνεργασία μέ τις 'Ένοπλες
Δυνάμεις.

Το Γραψεΐον Διαστημικής Έρεννης και Τεχνολογίας ένεβάθυνε τή διερεύ-
νηση του ήλιακού συστήματος καί, γενικότερα, τών διαστημικών φαινομένων.

Τό Γραψεΐον Τεχνικής Σεισμολογίας άσχολήθηκε μέ τή διεπιστημο-
νική έρευνα καί μελέτη θεμάτων σεισμικής επικινδυνότητας πού άφοροΰν
τήν προστασία τής πολιτιστικής κληρονομιάς καί τής εθνικής οικονομίας
τής χώρας, γενικότερα" καί, ειδικότερα, μέ τή συλλογή τεχνικών πληρο-
φοριών σχετικά μέ τήν κατασκευή καί τήν άντισεισμική συντήρηση τοΰ
Μεγάρου τής Ακαδημίας.
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Το Γραψεΐον Επιδημιολογικών 'Ερευνών συμμετέσχε σέ διακεκριμέ-
νο διεθνές επιστημονικό δίκτυο γιά τήν έπισήμανση γενετικών πολυμορ-
φισμών πού σχετίζονται μέ κακοήθεις νεοπλασίες.

Τό Γραψεΐον Έρεύνης τής Νεοελληνικής Τέχνης ύλοποίησε τό γενικότε-
ρο ευρετήριο έργων υπαίθριας γλυπτικής σέ δημόσιους χώρους τής Ελλάδος
μέ τον εντοπισμό καί τή φωτογραφική άποτύπωση μνημείων στήν Κρήτη.

Τό Γραψεΐον Ερευνών τής Αρχιτεκτονικής, μετά τήν ολοκλήρωση τής
έρευνας άρχειακοΰ ύλικοΰ, εντόπισε, χρονολόγησε, φο^τογράφισε καί άπο-
τύπωσε —στήν Ελλάδα καί στο έξωτερικό— τά έργα του έκλιπόντος μέ-
λους καί εύεργέτη τής Ακαδημίας Βασιλείου Κουρεμένου καί προετοίμασε
ίστοσελίδα δπου προβάλλονται βιογραφικά πορτραίτα καί έργογραφία τών
κατά καιρούς άρχιτεκτόνων άκαδημαϊκών.

Τέλος, τό Γραψεΐον Έρεύνης Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών συνέ-
χισε τις έρευνες μέ άντικείμενο τους τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος, τό κα-
θεστώς τών ναυτικών καί τήν έλληνική έπιστήμη του διεθνούς δικαίου.

Μέσο γιά τήν πραγμάτωση τών έπιδιώξεων αύτών υπήρξε ή ένταξη τών
έρευνητών σέ συγκεκριμένα προγράμματα, ορισμένα άπό τά όποια έχουν
έκπονηθέί υπό το κράτος εύρύτερης διεθνούς ζήτησης — δπως ή άνταπόκρι-
ση του Κέντρον Έρεύνης τής Αρχαιότητος, άφενός, καί τοΰ Κέντρον Έρεύνης
τής Βνζαντινής και Μεταβνζαντινής Τέχνης, άφετέρου, στο αίτημα τής Διε-
θνούς "Ενωσης Ακαδημιών (U.A.I.) μέ τήν έκδοση, καί κατά τό έτος 2010,
ιδιαίτερα καλαίσθητων τόμων: ειδικότερα, τό πρώτο συμμετέχει στις σειρές
«Corpus Vasorum Antiquorum)). ((Tabula Imperii Romani» καί «Sylloge
Nummorum Graecorum» καί τό δεύτερο στή σειρά ((Corpus de la Peinture
Monumentale Byzantine». 'Εξ άλλου, τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής
Λαογραφίας, στο πλαίσιο τοΰ εύρωπαϊκοΰ προγράμματος ((Culture 2007-
2009», συμμετέχει σέ έρευνα γιά τήν ποιμενική ζωή στον εύρωπαϊκό χώρο
καί τό Γραψεΐον Θεωρητικής καί Έψηρμοσμένης Μηχανικής έκπονέϊ μελέτες
στον ειδικότερο τομέα του. 'Επίσης, τό Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής Ατμο-
σφαίρας καί Κλιματολογίας συνεργάστηκε σέ έπτά προγράμματα κυρίως τής
Εύρωπαϊκής "Ενωσης, άλλά καί άλλων πανευρωπαϊκών 'Οργανισμών.

Ή επικοινωνία μέ άντίστοιχα Ιδρύματα τοΰ έξωτερικοΰ υπηρετείται καί
μέ άλλους, επίσης, τρόπους. Πρώτον, μέ τήν οργάνωση συνεδρίων. Τό Κέν-
τρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας οργάνωσε διεθνές συνέδριο μέ
τον τίτλο ((Λαϊκός πολιτισμός καί έντεχνος λόγος (Ποίηση-Πεζογραφία-
Θέατρο)», τό Κέντρον Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού μέ
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θέμα ((Agricultural cooperatives in South and Central Europe, 19th-20th
century: a comparative approach», ένώ το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής
Φιλοσοφίας οργάνωσε δύο συνέδρια, ένα άπό κοινού μέ το Ελληνορθόδοξο
Πατριαρχείο τής Αλεξάνδρειας πάνω στο άντικείμενο «Ή έννοια του πολί-
τη στήν Ελληνική Φιλοσοφία» καί ένα σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο
Κύπρου μέ τίτλο «Φιλοσοφία-Λογοτεχνία-Φιλολογία: παράδοση καί άπο-
σπάσματα». Τέλος, τό Γραφεΐον Πειραματικής Φυσικής συνέστησε δεκα-
επταμελή όμάδα έργασίας, ή οποία μελέτησε τό θέμα (('Ηλεκτροπαραγωγή
στήν Ελλάδα: ορυκτά καύσιμα, άνανεώσιμες πηγές ενέργειας καί προοπτική
ένεργειακού εφοδιασμού».

Δεύτερον, μέ τήν καρποφόρα συμμετοχή συνεργατών τών Κέντρων σέ
συνέδρια, ήμερίδες καί σεμινάρια σέ έλληνικό καί, κυρίως, διεθνές έπίπεδο.

Τρίτον, μέ τήν άποκατάσταση δεσμών διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας
μέ άντίστοιχα Κέντρα τοΰ έξωτερικοΰ. Συγκεκριμένο παράδειγμα, ή συνερ-
γασία τοΰ Κέντρον Επιστημονικών "Ορων και Νεολογισμών μέ τήν Αυστρι-
ακή Ακαδημία καί τό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης πάνω σέ γλωσσολογικά
θέματα, τοΰ Κέντρον Έρεύνης τής Βνζαντινής και Μεταβνζαντινής Τέχνης
μέ τό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Αλβανικής Ακαδημίας γιά έρευνες στήν
περιοχή τών Αγίων Σαράντα ή τοΰ Γραφείου Διεθνών καί Συνταγματικών
Θεσμών μέ τό δίκτυο τής Ακαδημίας 'Επιστημών τών Ηνωμένων Πολιτειών
χάριν τής διεθνούς προστασίας τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέταρτον, τέλος, μέ τή δημοσίευση πλήθους έπιμέρους συμβολών σέ
έγκυρα περιοδικά τοΰ εσωτερικού καί τοΰ εξωτερικού. Στά αύτοτελή, έξ
αύτών, δημοσιεύματα άναφέρθηκε ό Γενικός Γραμματεύς τής Ακαδημίας
Αθηνών κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος κατά τή δημοσία συνεδρίαση τής 28ης
Δεκεμβρίου 2010.

Ώς σημαντική πρέπει νά θεωρηθεί καί ή πρωτοβουλία τών Κέντρων γιά
τήν οργάνωση σεμιναρίων. Σέ έβδομαδιαία βάση διεξάγονται τά σεμινάρια
τοΰ Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων Μαθηματικών μέ
μελετητές διακεκριμένους επιστήμονες άπό τήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό.
Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας διεξάγει έπίσης μηνιαίο
σεμινάριο διδασκόντων φιλοσοφίας. Οί έρευνητές τών δύο Κέντρων, καθώς
καί τοΰ Γραφείου Διαστημικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας, καθοδηγούν έπί-
σης μεταπτυχιακούς φοιτητές καί υποψήφιους διδάκτορες στήν έρευνα καί
ενίοτε μετέχουν ώς μέλη τών έξεταστικών επιτροπών τους.

Μέ πρωτοβουλία, έπίσης, τών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών, οργα-
νώθηκαν έκθέσεις. Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας οργά-
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νωσε έκθεση σέ συνεργασία μέ τήν Ελληνοαμερικανική "Ενωση μέ αντικεί-
μενα άπό τή συλλογή τοΰ εθνολόγου Ν. Παπαγεωργίου, δπως καί άντίστοι-
χη έκθεση μέ θέμα: «'Ερυσίχθων. Σύγχρονη άνάγνωση τοΰ μύθου». Καθο-
ριστική, έξ άλλου, ήταν ή συμμετοχή τοΰ Γραφείου Ερευνών τής Αρχιτε-
κτονικής στήν έκθεση «Ρωμιοί άρχιτέκτονες τής Πόλης στήν περίοδο τοΰ
έκδυτικισμοΰ» πού παρουσιάστηκε στήν Κωνσταντινούπολη.

Ζωτική άνάγκη τών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών είναι ή λειτουργία
ειδικής, σέ κάθε περίπτωση, βιβλιοθήκης, ή όποία ενημερώνεται καί εμπλου-
τίζεται κατ' έτος μέ νέα άποκτήματα. 'Ενίοτε, έξ άλλου, επεκτείνεται καί χά-
ρις σέ δωρεές δπως ή προσφορά τοΰ κ. Μ. Σακελλαρίου στο Κέντρον Έρεννης
τής Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού ή τής άείμνηστης Αγγελικής Λαίου
στο Κέντρον Έρεννης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέον Ελληνισμού.

Θά άποτελοΰσε, τέλος, παράλειψη ή τυχόν μή άναφορά στήν αλματώ-
δη πρόοδο πού έχουν έπιτελέσει τά Κέντρα τής Ακαδημίας στήν ήλεκτρο-
νική διαχείριση του υλικού τους. Μέ τον τρόπο αύτό άφενός έπισπεύδεται
ή συγκέντρωση τοΰ άναγκαίου ύλικοΰ καί άφετέρου έξοικονομεΐται χρόνος
γιά τήν ποσοτική καί ποιοτική άνάλυσή του. Ή προμήθεια υπολογιστών,
ή καταγραφή, ή ψηφιοποίηση καί ή άξιοποίηση τών άποτελεσμάτων κάθε
έρευνας, ή διευκόλυνση τής συμμετοχής σέ εύρύτερα έπιχειρησιακά προ-
γράμματα, ή διάδοση επιστημονικών πορισμάτων υποδηλώνει μιά ολοένα
καί περισσότερο έκτεταμένη πρακτική. 'Ενδεικτικά, ή Ακαδημία Αθηνών
έξασφάλισε ρόλο συντονιστή στο έργο ((Δημιουργία Δικτύου Υποδομών
γιά τήν "Ερευνα στις Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες», τό όποιο τελεί υπό τήν
αιγίδα τής Γενικής Γραμματείας "Ερευνας καί Τεχνολογίας.

'Ιδιαίτερη θέση διατηρεί εντός τής Ακαδημίας τό Ίδρνμα Ίατροβιολο-
γικών Ερευνών, τό όποιο, επανδρωμένο μέ έκατοντάδες έπιστήμονες καί μέ
ένα θαυμαστό κτίριο, συστεγάζει πολλαπλές ερευνητικές δραστηριότητες — τή
βασική βιολογική έρευνα, τήν κλινική έρευνα, τήν έρευνα στήν Πειραματική
Χειρουργική, τή μελέτη τοΰ περιβάλλοντος, καθώς καί προηγμένες ιατρικές
ύπηρεσίες. Κεντρικός σκοπός του είναι ή διεξαγωγή έρευνας αιχμής, βασικής
καί κλινικής, ώστε νά έπιταχυνθέΐ ή άνάπτυξη έφαρμογών γιά τήν πρόληψη,
τή διάγνο^ση καί τή θεραπεία τών άσθενειών. Τό έργο πού άνέπτυξε κατά τό
2010 εντοπίζεται στή διενέργεια έρευνας καί τήν παροχή υπηρεσιών στούς το-
μείς τοΰ καρδιαγγειακού συστήματος, τής Νευροβιολογίας, στις μεταβολικές
καί στις φλεγμονώδεις άσθένειες, στόν καρκίνο καί στο πεδίο τών βασικών
μηχανισμών ζωής" στή διάρκεια μάλιστα τοΰ έτους αύτοΰ εισήχθη ή κλινική
κυτταρογενετική καί εξατομικευμένη θεραπευτική ιδιαίτερα γιά κακοήθεις νό-
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σους καί καρδιοπάθειες. Αξιόλογη είναι καί ή συνεισφορά του Ιδρύματος στήν
εκπαίδευση νέων έπιστημόνων —ύπερδιακοσίων μεταπτυχιακών φοιτητών,
υποψηφίων διδακτόρων καί μεταδιδακτόρων έρευνητών— βάσει καί έξι μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών άπό κοινού μέ Πανεπιστήμια καί 'Ερευ-
νητικά Κέντρα τής χώρας.

Στις δημοσιευμένες, υπέρ έκατό, ερευνητικές έργασίες, προϊόν τής όλης
αύτής δραστηριότητας, όπως καί στο εκδοτικό έργο τών υπολοίπων Κέντρων
καί Γραφείων τής Ακαδημίας Αθηνών, άναφέρθηκε —όπως είπα— ό Γενικός
Γραμματεύς τής Ακαδημίας.

Στή διάρκεια, τέλος, τοΰ έτους 2010 ολοκληρώθηκαν έννέα έρευνητικά
προγράμματα υπό τήν έποπτεία τών αρμοδίων, σέ κάθε περίπτο^ση, τακτικών
μελών τής Ακαδημίας, τά άκόλουθα: «Δημοσίευση τών άνασκαφών τών Μυ-
κηνών», ((Τοιχώματα άπό οπλισμένο σκυρόδεμα», ((Μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας, καί δεικτών όστικοΰ μεταβολισμού σέ εφήβους», ((Τό παρόν καί τό
μέλλον τής έλληνικής έμπορικής ναυτιλίας», ((Καταγραφή δωρεών, ήλεκτρο-
νική άρχειοθέτηση, ταξινόμηση καί δημοσίευση τής βιβλιοθήκης καί τών
άρχείων τοΰ Κέντρου "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης»,
«Corpus des Astronomes Byzantines)), (('Εκσυγχρονισμός τής βιβλιοθήκης
τοΰ ΚΕΕΦ», «Ταφικά σύνολα μέ διακοσμημένη κεραμική άπό τό Άκραίφνιο
Βοιωτίας», «Γαλαξιακή Δυναμική».

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ή χρηματοδότηση τεσσάρων νέων προ-
γραμμάτων, άπό τήν Εύρωπαϊκή "Ενο^ση ή μέσω Εύρωπαϊκών Κοινοτικών
Ταμείων, μέ διαχειριστή τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών, ή όποία διαχειρίστηκε
έπιπλέον είκοσι προγράμματα άπό κληροδοτήματα.

Ή 'Επιτροπή 'Ερευνών άνέλαβε έπίσης τή διαχείριση τεσσάρων έρευ-
νητικών προγραμμάτων γιά τή ((Δημιουργία 'Εθνικών 'Ερευνητικών Δι-
κτύων σέ Τομείς πού άφοροΰν τις 'Ερευνητικές Υποδομές τοΰ Εύρωπαϊ-
κοΰ Όδικοΰ Χάρτη τών 'Ερευνητικών Υποδομών)) καί χρηματοδοτούνται
άπό τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση καί άπό εθνικούς πόρους.

Πέρυσι, κατά τήν 'ίδια αύτήν ήμέρα, άναλαμβάνοντας τήν προεδρία,
είχα προαγγείλει ότι θά έστιάσω τις προσπάθειές μου προς τέσσερις κυρί-
ως κατευθύνσεις: στήν επικέντρωση τοΰ έργου της στον έπιστημονικό καί
τον πνευματικό, άποκλειστικά, τομέα' στήν άναζήτηση τών μέσων γιά τον
περαιτέρω έμπλουτισμό τοΰ ρόλου της αύτοΰ" στήν επιλογή κατά τό δυ-
νατόν τών άρίστο^ν μελών' στήν προβολή τής πλούσιας προσφοράς πού τήν
καθιστά ύστατο καταφύγιο άξιοκρατίας στή χώρα μας.
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Μολονότι ό χρόνος ήταν βραχύς καί ή συγκυρία εκτάκτως άρνητική, οί
προσπάθειες αύτές άπέδωσαν καρπούς. Ή Ακαδημία Αθηνών έξεπλήρωσε
τό έργο της άποδοτικά σύμφωνα μέ τον οργανισμό της, τά σαράντα πέντε
κορυφαία τακτικά μέλη της καί τά υπέρ εκατό άντεπιστέλλοντα, άπό τήν
Ελλάδα καί τό έξωτερικό, εισέφεραν τό έργο τους στο πεδίο τής έπιστή-
μης, τών γραμμάτων καί τών τεχνών, τά είκοσι πέντε καί πλέον έπιστημο-
νικά Κέντρα καί Γραφεία, έπανδρωμένα μέ άξιους συνεργάτες, προσέδωσαν
έπιπλέον τήν πλούσια συνεισφορά τους, οί έπιστημονικές έκδόσεις τής Ακα-
δημίας έφθασαν συνολικά τούς έννιακόσιους περίπου τόμους, ένώ, σταθερά
πάντοτε, οργανώνονται διεθνή συνέδρια, ήμερίδες, διαλέξεις, διατηρείται ή
γόνιμη επικοινωνία μέ άντίστοιχα 'Ιδρύματα στόν διεθνή χώρο καί χορη-
γούνται σέ άξιοσημείωτο άριθμό βραβεία καί υποτροφίες.

Στήν πολυδύναμη αύτή παρουσία προστέθηκε, κατά τον χρόνο αύτό, ή
διεξαγωγή έγκυρων συζητήσεων άπό μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών πάνω σέ
ζέοντα μείζονα θέματα τής πνευματικής ζωής, επιτεύχθηκε ή εύρύτερη συμ-
μετοχή τών έταίρων καί τών άντεπιστελλόντων μελών στις εργασίες της,
καταβλήθηκε έπίμονη προσπάθεια γιά τήν άναφορά σέ θέματα έθνικά χωρίς
νά παραβιαστεί ή γενική άρχή τής άποχής άπό τήν τρέχουσα πολιτική, επι-
διώχθηκε ή ένημέρωση πάνω στις έκδόσεις καί τις δράστη ρ ιότητές της μέσω
ιδικού της βιβλιοπωλείου-έκθετηρίου καί έξαμηνιαίου ένημερωτικοΰ δελτίου,
ολοκληρώθηκε τό πρώτο στάδιο γιά τήν άνέγερση καί νέου κτιρίου στο ιδι-
όκτητο οικόπεδο τών οδών Σίνα καί Βησσαρίωνος καί προγραμματίστηκε ή
κατάλληλη άνακατασκευή καί λειτουργία στόν παρόντα νεοκλασσικό χώρο
τής βιβλιοθήκης, έστίας συγκέντρωσης τών θησαυρών πού έχουν καταθέσει
επιφανή μέλη της: ολα αύτά έγιναν πράξη χωρίς νά αύξηθεΐ τό ελλιπές προ-
σωπικό —άντίθετα μάλιστα— καί έντός τοΰ πλαισίου τής αύστηρής τήρησης
τών γενικών κυβερνητικών οδηγιών γιά την περιστολή τών δαπανών.

Κυρίες καί Κύριοι,

Καλώ τον κ. Απόστολο Γεωργιάδη, διαπρεπή νομικό, νά άναλάβει τά
καθήκοντα τοΰ Προέδρου.

Αποτελεί πηγή βαθειάς ικανοποίησης καί άνυπόκριτης χαράς ή παρά-
δοση τών διασήμων τοΰ Προέδρου σέ άξιους συναδέλφους.

Έπίσης, καλώ τον άκαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κοντόπουλο νά καταλάβει
τή θέση τοΰ Αντιπροέδρου.
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ΕΚΔΗΑΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΑΣΟΤ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
(1913-2006)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Τήν Τρίτη 18 'Ιανουαρίου 2011 ή Ακαδημία Αθηνών έτίμησε τήν

μνήμη τοϋ άκαδημαϊκοΰ Τάσου Αθανασιάδη μέ έκδήλωση στήν Ανατο-
λική Αίθουσα τοΰ μεγάρου της. Κατά τήν έκδήλωση αύτή μίλησαν:

• ό άκαδημαϊκος κ. Σπύρος Εύαγγελάτος, ό όποιος δέν κατέθεσε τό κεί-
μενο τής ομιλίας του,

• ή έπίτιμη διευθύντρια τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσο-
φίας τής Ακαδημίας Αθηνών κυρία Άννα Κελεσίδου γιά τον Μικρα-
σιάτη Τάσο Αθανασιάδη,

• ή διδάκτωρ Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Σταυρούλα
Τσούπρου γιά τον μυθιστοριογράφο Τάσο Αθανασιάδη, καί

• ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Δ. Μαστρο-
δημήτρης γιά τήν δοκιμιογραφία τοΰ Τάσου Αθανασιάδη.

Κείμενα τοΰ Τάσου Αθανασιάδη άνέγνωσε ή κυρία Κατερίνα Χέλμη.





Ο ΜΙ ΚΡΑΣΙ ΑΤΗΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αννα Κελεςιδοτ
'Επίτιμη Διευθύντρια του Κέντρου 'Ερεύνης
τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών

Μπορεί, δπως παρατηρήθηκε1, «ή μικρασιατική ταυτότητα τοΰ Τάσου
Αθανασιάδη νά παρέμεινε» άρκετό καιρό ((άγνωστη γιά πολλούς», καθώς
στο εύρύτερα γνωστό μυθιστορηματικό έργο του ή δράση τοποθετείται ((σέ
περιοχές τοΰ ελλαδικού χώρου))· έντούτοις, πολύ πριν άπό τήν επιβεβαίω-
ση τής μικρασιατικής καταγωγής τοΰ συγγραφέα μέ τό μυθιστόρημα Τά
παιδιά τής Νιόβης, στούς δύο πρώτους τόμους τοΰ όποιου ιστορείται ή ζωή
στή γενέτειρα τοΰ Τάσου Αθανασιάδη, τό Σαλιχλί, τις Σάρδεις τής άρχαίας.
Λυδίας, στά χρόνια 1917-1922, άν δχι κυρίως τό θέμα, τό ήθος τής μικρα-
σιατικής ψυχής δομεί ρητά ή νοερά δ,τι ό ϊδιος ονομάζει «άνθρώπινό τοπίο»
((μέσα στο όποιο μνημειώνεται ή άνθρώπινη δραστηριότητα»2.

Όλοι οί Μικρασιάτες έφεραν, μαζί μέ τά έλάχιστα μικρασιατικά τους
υπάρχοντα, κυρίως τις εικόνες τους, τήν τριτογένεια τών άρχών τής ελληνι-
κότητας: τήν άξιοκρατία, τήν οίκειοπραγία καί τήν έργατικότητα· ό Τάσος
Αθανασιάδης υπήρξε στόν πνευματικό έλληνικό χώρο ό «καρτεροάγρυπνος»
έκφραστής τους. Χρησιμοποιώ εδώ έναν δρο πού δέν άπαντά στά λεξικά,
δμως τον χρησιμοποιώ συνεχώς άπό τότε πού τον συνάντησα, σέ ένα κεί-
μενο-συστατική έπιστολή3, πού υπογράφουν οπλαρχηγοί γιά έναν άγωνιστή
τού 1821 καί 1827 άπό τήν Καισάρεια. Ό δρος ζωγραφίζει γιά μένα, δπως

1. σταυρουλα Τςοτπροτ, ((Τά νεανικά διηγήματα του Τάσου Αθανασιάδη: ή συνύφαν-
ση τοϋ προσωπικού βιώματος με τήν ιστορία καί ή έπιβίωση τών πρώτων λογοτεχνικών
καταθέσεων στο μεταγενέστερο εργο του», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Ή νεοελληνική
γλώσσα στόν Μεσοπόλεμο. 'Ιστορική καί Αρχαιολογική προσέγγιση (υπό έκδοση), Πανεπι-
στήμιο Πατρών. Πρβλ. Ερη στατροποϊλοτ, «Ό Τάσος Αθανασιάδης στο πρώτο σκαλί»,
Διαβάζω, 471, 2007, σ. 111-114.

2. ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, «Μέσα στο άνθρώπινό τοπίο», Νουμας.

3. Μικρασιατικά Χρονικά, 23, 2010, σ. 13.
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γενικά κατά τον Σιμωνίδη ή ελληνική γλώσσα, το εύρος και το πλάτος της
ψυχής, έδώ του Μικρασιάτη Τάσου Αθανασιάδη.

Παιδί άκόμη δεκάξι χρόνων ό Τάσος Αθανασιάδης, μέ το πρώτο διήγημά
του, γραμμένο μάλιστα μέ έπίδραση τοΰ μικρασιατικού ιδιώματος και τίτλο
«Δυο χρόνια στο ντουλάπι»4, άφηγεΐται μια ιστορία στήν οποία έπανέρχεται
στον Α' τόμο τών Παιδιών της Νιόβης (πρώτο κεφάλαιο)5. Στο ΐδιο σκηνικό,
στο Σαλιχλί, διαδραματίζεται και ή ιστορία του δεύτερου διηγήματος της συλ-
λογής μέ τίτλο «Ό Κοσμάς» (δπως και. τοΰ διηγήματος «Τό μάτι»).

Έκτος άπό αύτό τό πρώτο είδος μικρασιατικής έπίδρασης στο πνεύμα
τοΰ Τάσου Αθανασιάδη, χαρακτηριστικό τοΰ μικρασιατικού ήθους του είναι ή
άντικατάσταση τής καρτεσιανής έξίσωσης ((σκέπτομαι, άρα υπάρχω» μέ την
ταυτότητα «ελπίζω, άγωνιζόμαστε —ιδού πάλι τό «άνθρώπινο τοπίο»—, άρα
υπάρχουμε». Ό ίδιος είχε γράψει τό 1972: ((Είμαι μιά ιδιοσυγκρασία λυρική,
πού φιλοδοξούσα, ωστόσο, νά δημιουργήσω ένα εργο ψυχολογικού ρεαλισμοΰ,
...επρεπε... ν' άγωνιστώ πολύ μέσα μου, για νά μετατρέψω μιά γραφή έμφυτα
μουσική... σέ πλαστική, γιά νά μέ συνδέσει εύθύγραμμα μέ τους άνθρώπους
και τά πράγματα»6.

Στήν καταληκτήρια παράγραφο τοΰ Δ' τόμου τών Παιδιών της Νιόβης,
ό συγγραφέας βάζει στο στόμα τοΰ ήρωά του Τρύφωνα Ίωαννίδη, πού θά
μπορούσε νά είναι κεντρικό πρόσωπο σέ εργο τοΰ Γκόγκολ, τή μαρτυρία-
έπιβεβαίωση τοΰ καρτεροάγρνπνου πυρήνα της μικρασιατικής ψυχής: «[...] έπί
δέκα χρόνια, κάνω έγγραφές άπό μέρες θριάμβων άλλά και άπό μέρες συμ-
φορών... δλων τών προσφύγων Μικρασιατών ώς τό ρίζωμά μας στήν Ελλάδα.
Σέ δλο αύτό τό διάστημα συνεισφέρουμε στήν πρόοδο τής οικονομικής, πολι-
τικής, κοινωνικής και πνευματικής της ζωής.. » (Δ 499)

Ό Τάσος Αθανασιάδης δραματοποιεί τή ρήση τοΰ Μικρασιάτη προγόνου
του Ξενοφάνη γιά την κατάκτηση τών άγαθών, τής άλήθειας και της προόδου
άπό τον Ϊδιο τον αγωνιζόμενο άνθρωπο: ((Ούτοι άπ' άρχής πάντα θεοί θνητοΐσ'
υπέδειξαν, άλλά χρόνω ζητοΰντες έφευρίσκουσιν άμεινον» (Β' 18).

Την ϊδια, πάντα έπίκαιρη, άλήθεια διατυπώνει στόν Β' τόμο τών Παι-
διών της Νιόβης ό καδής στόν Πρόεδρο Χατζή Λεόντη, τήν κρίσιμη ώρα
τής νεοελληνικής ιστορίας, δταν ό έλληνικός στρατός ύποχωρεϊ και οί Έλλη-

4. ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Στο πρώτο σκαλί, 'Ιούνιος 1929.

5. Β' έκδοση, Βιβλιοπωλείο ν τής «Εστίας», Αθήνα 1988, σ. 274-275.

6. Ερη Στατροποταοτ, δ.π.
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νες του Σαλιχλί, «έμπορικοΰ επίκεντρου της επαρχίας Φιλαδελφείας μέ τα εξήν-
τα πλούσια χωριά του» (Β' 324), φεύγουν ένας ένας γιά τή Σμύρνη: «(Οί
Ευρωπαίοι...) Μας μπλέκουν στα νιτερέσια τους — έμεΐς ζημιωνόμαστε,
αύτοί μένουν κερδισμένοι... 'Εγώ πολύ λυπάμαι πού φεύγετε. Δίνατε ζωή οί
ρωμιοί στή Μικρά Ασία. Είσαστε φυλή μέ φυσική εύγένεια. 'Έχετε τήν πρό-
οδο στο αίμα σας. Σας άρέσει τό γέλιο, τό λούσο, τα γράμματα...» (Β' 332)

Έδώ τό ((ανθρώπινο τοπίο» δίνεται ώς ((σύνολο πού μοιάζει νά πλέει σά
σκάφος σ' έναν ύδάτινο χώρο (υδάτινο μέ τήν έννοια του εύμετάβλητου τών
συνθηκών), ένώ οί αιφνιδιαστικές άντιξοότητες, δμοιες μέ σκοπέλους, προ-
καλούν πολύ συχνά τους κλυδωνισμούς του»· μόνο πού τό σκάφος Ελλάς
βάλλεται διπλά, πάλι κατά τα λεγόμενα στις 26 Μαρτίου του 1923 (άλλά
τραγικά έπίκαιρα και σήμερα, άφοΰ, κατά τό έγελιανό, «ή ιστορία διδάσκει,
δέν διδάσκει», δηλαδή οί άνθρωποι δέν διδάσκονται άπό αύτήν) τοΰ Σαλι-
χλιώτη Τρύφωνα Ίωαννίδη: «(Ή Ελλάδα) έπαιτεϊ δάνεια άπ' τό έξωτερικό
και δέχεται πιέσεις άπ' τήν Εύροόπη άλλά και άπ' τό έσωτερικό...» (Γ' 230)
«Ή Ελλάδα ύποδουλωνόταν δσο σέ καμιά άλλη περίοδο τής ιστορίας της
στο μεγάλο κεφάλαιο τής Δύσης. Οί ξένοι κεφαλαιούχοι θά κινούν άπό τώρα
κι εξής σά μαριονέτες τούς πολιτικούς» (Γ' 92).

Τήν ίδια υπαρξιακή, ιστορική άλήθεια ομολογεί ο Μικρασιάτης Τάσος
Αθανασιάδης δταν βάζει ώς προμετωπίδα τοΰ βιογραφικού του έργου 'Ελεγει-
ακό οδοιπορικό. Τό χρονικό τοϋ ταξιδιού στη γενέτειρά μου1 τή φράση: ((Είναι
μεγάλος πόνος νά ξέρεις πώς άλλοι άποφασίζουν γιά τά δνειρά σου».

Τό 1990 ο Τάσος Αθανασιάδης ταξίδεψε στή γενέτειρά του, άπό δπου είχε
φύγει παιδί τοΰ Δημοτικού, πριν άπό έξήντα οκτώ χρόνια, φέρνοντας τώρα,
έκτος άπό τον θησαυρό τών γνώσεων τής ιστορίας και της μυθολογίας πού είχε
έν τώ μεταξύ άποκτήσει, ένα άναπόφευκτα «έξιδανικευμένο άπ' τη νοσταλγία
παρελθόν», πού τον έμπόδιζε νά εκτιμήσει ((μέ άντικειμενικότητα τό παρόν»,
δπως ό ίδιος δηλώνει στήν άρχή τής γραπτής κατάθεσης τοΰ ταξιδιού του.

Οί Μικρασιάτες, «άπόγονοι τών δυο παιδιών τής γιαγιάς Νιόβης (συμβο-
λικά, τής Μικράς Ασίας)», πού είχαν μιά παρόμοια εμπειρία, ομολογούν δτι
υπήρξαν και αύτοί ((χρυσοθήρες», δπως ό Έφέσιος Ηράκλειτος, πού, σύμφω-
να μέ τον Τάσο Αθανασιάδη, ((πρώτος είχε άνακαλύψει τό δαίμονα τής έσω-
τερικής ζωής, βγάζοντας έκείνη τήν κραυγή πόνου σά νά 'χε άγγίξει μέσα του

7. Βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας», Αθήνα 1992.
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πληγή: "Έδιζησάμην έμεο,ιυτόν" και "Εις έμοί μύριοι"» (Ελεγειακό οδοιπο-
ρικό, σ. 56-57, 73)· ενώ όμως έσκαψαν νοσταλγικά «γήν πολλήν», γιά νά συ-
νεχίσω μέ εικόνα τοΰ Έφεσίου, προκειμένου νά ξαναβρούν τον χρυσό τής μι-
κρασιατικής πατρίδας, τήν εικόνα τοΰ οποίου τόσο στοργικά, καθώς έκεινο τό
προστατευτικό εικόνισμα τής Αγίας Αναστασίας8, κρατούσε ή μικρασιατική
μνήμη, οί Μικρασιάτες συνάντησαν, δταν μετά άπό χρόνια έπισκέφθηκαν ξανά
τή γενέθλια γή, ο,τι και ό Τάσος Αθανασιάδης: «(τεφρές οικοδομές», «άπρό-
σωπες πολυκατοικίες», ζωή ((οργανωμένη στόν μεγαλειότατο τουρίστα», πό-
λεις ((χωρίς υφος», μεταμορφωμένες ((άπ' τό ραβδί κάποιου έκδικητικοΰ μά-
γου», λαϊκά κεφαλοχώρια (σ. 33, 37, 74, 81, 82).

Βέβαια, παραμένει τό έπαθλο τής ήρακλειτικής αύτογνωσίας. "Ετσι, ό Μι-
κρασιάτης Τάσος Αθανασιάδης κλείνει τό έλεγειακό (θά 'λεγα συχνά και ποι-
ητικό-είδυλλιακό) οδοιπορικό στή γενέτειρά του μέ έναν νηφάλιο φιλοσοφικό
λόγο: ((Μπορεί νά συνηθίζεις γρήγορα τό Απροσδόκητο, άφοΰ είναι συστατικό
της ζωής· χρειάζεται δμως ικανότητα σοφιστική γιά νά πείσεις τον άλλο πώς
δ,τι τοΰ φαίνεται άπίθανο ήταν ωστόσο πραγματικό. Είχα κιόλας άρχίσει νά
τό έπιχειρώ. Γιατί., αύτός ό "άλλος" ήμουν έγώ...» (σ. 85)

Τό Απροσδόκητο, πού άνέτρεψε και σημάδεψε άνεξίτηλα τή μικρασιατική
ζωή, λειτουργεί και στα έργα τής Τέχνης, πού ώς ((συμβάντα τής Αλήθειας»
(Geschehen der Wahrheit, κατά τήν έκφραση τοΰ Martin Heidegger), κατα-
φέρνουν, παρά τήν άδιάκοπη ροή τής ζωής, νά έπιφαίνουν, κατά τρόπο μονα-
δικό, τήν ούσία τοΰ άνθρώπινου οντος. "Ετσι, και στο έργο τοΰ Τάσου Αθανα-
σιάδη τό Απροσδόκητο δεσπόζει ώς προεξάρχουσα έννοια μέ τήν οποία συνυ-
φαίνονται ή τυχαιότητα, ό θάνατος, ό έρωτας, ή διπολία καλοΰ-κακοΰ, έννοιες
και υπαρξιακές άλήθειες, γιά παράδειγμα, τοΰ μυθιστορήματος 7α Παιδιά της
Νιόβης.

Στά Παιδιά τής Νιόβης τό Απροσδόκητο είναι ή κατηγορία τοΰ θαυμάσι-
ου και θαυμαστοΰ· τοΰ νέου, οπού ό χαρακτήρας τής μοναδικότητας προσδιο-
ρίζει μιαν άξία καθαυτήν και μιάν άξία γιά τή συνείδηση· άπό αισθητική άπο-
ψη τό Απροσδόκητο γίνεται μέσον κινητοποίησης τών λογικών και ύπερλο-

8. Ό Τάσος Αθανασιάδης, σέ ηχογραφημένη άφήγησή του (21.11.2001), αναφέ-
ρεται στο εικόνισμα τοΰ μοναστηρίου τής Αγίας Αναστασίας στή Μαγνησία, οπου τόν
είχε πάει ή μητέρα του. Το εικόνισμα αύτό κρατούσε σέ ολη τήν περιπλάνηση μέσα στήν
καιόμενη Σμύρνη και «από τότε... το φυλάο^: μέ προστάτευσε άπό τους Τούρκους», Το
δέντρο, 117-118, 2002, σ. 143.
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γικών πηγών τής συνείδησης (τοΰ άναγνώστη), ενώ στο οντολογικό και υπαρ-
ξιακό έπίπεδο τό Απροσδόκητο είναι ή βίαιη διακοπή τής καθημερινότητας,
ή στιγμή πού ό Albert Camus θα περιέγραφε ώς στιγμή της συνείδησης τοΰ
παραλόγου- ό καιρός, μέ τήν ιπποκρατική σημασία της κρίσης, πού διακόπτει
τή γραμμή τής έγχρονης συνέχειας. Όπως λέγεται στόν Β' τόμο, τό Απροσ-
δόκητο άνατρέπει «τήν παραπλανητική ομοιομορφία... μιας ζωής ακατάλυτης
άπ' τό χρόνο» (Β' 181), γιά νά σπείρει τήν άγωνία και νά οδηγήσει στή συνει-
δητοποίηση τής θνητότητάς μας.

Στή μυθιστορηματική πληθωρική σύνθεση Οί τελευταίοι εγγονοί9, δπου
τό πραγματικό, μέ δρώμενα και δρώντα πρόσωπα ιστορικά, είναι ζυμωμένο
μέ τή φαντασία δπως στο ψωμι τό άλεύρι μέ τή μαγιά και κόβεται έπιδέξια σέ
κριτικές άποτιμήσεις πού δραματοποιούν ιδέες, ή μικρασιατική άτμόσφαιρα
ξεκινά άπό τόν τόπο (τό Κρυονέρι και τόν Άγιο Στέφανο), περνά στο στήσιμο
τής οικογενειακής σύναξης μέ τά μικρασιατικά έδέσματα, θυμίζει τή μετα-
τροπή τών άχαρων χερσότοπων σέ περιβόλια ευφορίας και δέν παραλείπει νά
άναδείξει τόν ρόλο τοΰ Αναπάντεχου, έδώ ώς καιρό δπου θραύεται ή πληρότη-
τα τής εύτυχίας άπό τή δυστυχία τής βίαιης άποκοπής τοΰ νήματος τής ζωής

(Α' 131).

Ή αισιοδοξία δμως τοΰ έργου και τοΰ χαρακτήρα του Μικρασιάτη Τάσου
Αθανασιάδη βρίσκεται στή διαλεκτική σύνδεση τών άντιτιθέμενων έννοιών και
μεγεθών, στή δυναμική τους διαπλοκή, δπο^ς, και πάλι σ' έκέΐνον τόν μακρινό,
Έφέσιο πρόγονο, ώς διαπλοκή συνέχειας, οδός πάνω και κάτω μία, καθώς ή
μέρα και ή νύχτα. Στόν Δ' τόμο τών Παιδιών τής Νιόβης, τό καλό και τό
κακό είναι σάν «τά άγιοδημητριάτικα έκεΐνα καμώματα τοΰ καιροΰ, πού γύ-
ριζε τήν ίδια κιόλας ώρα άπ' τή λιακάδα στή συννεφιά» (Δ 479). "Ετσι, γιά
νά σταθώ ιδιαίτερα σέ ένα ιστορικό παράδειγμα, πού μακάρι νά έπαληθευόταν
και σήμερα, ή Ελλάδα «αθόρυβα, δπως ή πραγματική δημιουργία —άνάμεσα
σέ έπαναστάσεις, κινήματα, μεταπολιτεύσεις, δικτατορίες— άρχίζει νά παίρνει
ξανά έπάνω της» (Δ 417).

Αύτό τό βίωμα τής αισιοδοξίας ό Μικρασιάτης Τάσος Αθανασιάδης τό έζη-
σε και δταν ξαναπάτησε τό πάτριο έδαφος, έκείνη την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
1990, δταν άπώθησε τή δυσαρέσκεια, βιώνοντας μέσα του μιά εύφρόσυνη διάθε-
ση, μεταστρέφοντας τό παρόν σέ άλλοτινή πραγματικότητα: «Όπως δέ θυμάται

9. Δ' έκδοση, Βιβλιοπωλειον τής «Εστίας», Αθήνα 1992.
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κανείς τις επιθανάτιες ώρες κάποιου, μά τις μέρες της άκμής του, έτσι κι έγώ
είχα άσυναίσθητα άπωθήσει άπ' τη μνήμη μου τήν προκυμαία πού είχα εγκα-
ταλείψει, μέ το πανικόβλητο πλήθος παγιδευμένο άνάμεσα στις φλόγες, γιατί
κυριαρχούσε έπίμονα μπρός μου ή γοητευτική εικόνα τοΰ περίφημου Και της
Σμύρνης —μέ τά άρχοντικά, τά μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία, τά πολυτελή κέντρα,
τά γραφικά τραμβάυ, τις κομψές σιλουέτες— νά παίρνει μιά διάσταση δραμα-
τική μέσα στο μοναδικό ήλιοβασίλεμά της» (:Ελεγειακό οδοιπορικό, σ. 10).

Τό τελευταίο θέμα στο όποιο, σχεδόν υπαινικτικά, θά ήθελα νά άναφερθώ
είναι και μία άποστροφή στους σύγχρονους Προκροΰστες τής έλληνικής, πού
((συρρικνώνουν», όπως στά οικονομικά πού μάς μαστίζουν, τόν νοηματοφό-
ρο λόγο — αύτό μέ άφορμή τή γλωσσική καθαρότητα και γλαφυρότητα της
γλώσσας τοΰ Τάσου Αθανασιάδη, άπότοκης βαθιάς άγάπης και καλλιέργειας.
Οί «Μήλιοι», πού είμαστε σήμερα οί Νεοέλληνες, δέν έχουμε «στο σεντούκι
μας» «πάρεξ» τή γλώσσα μας, πού «είναι τό ίδιο τό έθνος» μας, γιά νά θυ-
μηθώ τόν Αδαμάντιο Κοραή. Τά ονόματα, ο «κόσμος» γιά τόν οποίο οί Μι-
κρασιάτες είναι ιδιαίτερα ύπερήφανοι, νικοΰν τήν άφωνία και τήν πενία τών
ονομάτων τών άλλων γλωσσών. Αύτό ό Τάσος Αθανασιάδης τό γνώριζε καλά,
γι' αύτό και θεμελίωνε τήν άνθηση τής Ελλάδας και στόν αδαπάνητο πλούτο
τής έλληνικής.

Θά πρόσθετα γιά τήν ποιότητα και τής δυναμικής αισιοδοξίας τοΰ Τάσου
Αθανασιάδη τό πιστεύω του —συνάμα κατηγορηματική προσταγή του γιά
τους πνευματικούς ταγούς—, αύτό πού λέει ό ίδιος μέ τό στόμα τοΰ μαθημα-
τικοΰ στούς Τελευταίους εγγονούς (Α' 177):

((Μυριάδες άσήμαντοι πεθαίνουν κάθε λεπτό σά ζωύφια... όμως ένας με-
γάλος, φεύγοντας άπ' τή ζωή, εχει χρέος νά κληροδοτήσει στήν άνθρωπότητα,
πού έθρεψε το μεγαλείο του, μιαν έλπίδα — τήν πίστη σ' ένα μέλλον της καλύ-
τερο».

Έδώ όμως θά σταματήσω και θά θυμίσω όσα είχε δηλώσει ό Πίνδαρος,
άφοΰ είχε υμνήσει τόν νικητή στο άρμα Ηρόδοτο τόν Θηβαίο:

((Συχνά ό,τι άποσιωπάται, αύτό φέρει και μεγαλύτερη εύφροσύνη» ("Ισθμια
88-89: «πολλάκι και τό σεσωπαμένον εύθυμίαν μείζω φέρει). Στήν είσηγησή
μου γιά τόν όμόριζό μου Τάσο Αθανασιάδη, τόν συγγραφέα πού δημιούργησε
ιδιαίτερες άλλά και καθολικές άλήθειες γιά τις συνειδήσεις οί οποίες μπορούν νά
μετάσχουν σ' αύτές μέσα άπό τήν υπέρβαση τοΰ έγχρονου και την έπίγνωση τοΰ
καιρού, προσπάθησα νά άφήσω χώρο και στή σιωπή, στήν οποία άνήκει ή πραγ-
ματική κάρπωση τοΰ θέματος άπό τόν άναγνώστη ή τόν άκροατή.
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Στατροτλα Τςοτπροτ
Διδάκτωρ Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέ τήν παρούσα μελέτη επιχειρείται ή κατά τό δυνατόν σαφέστερη
ένταξη τοΰ Τάσου Αθανασιάδη στήν ιστορία τής νεότερης έλληνικής λογο-
τεχνίας, τόσο ώς προς αύτό πού συνήθως άποκαλοΰμε ((γενιά)), μέ όλες τις
έπιφυλάξεις πού συνοδεύουν τον όρο, όσο καί ώς προς τό είδος τής μυθο-
πλασίας, καί, συγκεκριμένα, τοΰ μυθιστορήματος, πού καλλιέργησε.

Ξεκινώντας, θά κάνουμε μία συντομότατη άλλά άναγκαία περιήγηση σέ
εκείνες τις Ιστορίες τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πού χρησιμοποιούνται
στις πανεπιστημιακές αίθουσες τά τελευταία χρόνια καί όπου συναντάμε βέβαια
τήν Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τοΰ Mario Vitti, τήν πιό πρόσφα-
τα άναθεωρημένη (μόλις τό 2003), τήν λίγο παλαιότερη (1996) Εισαγωγή στή
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία τοΰ Roderick Beaton καί τήν παλαιότερη έκ τών
τριών (1985) καί μή άναθεο^ρημένη 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τοΰ
Λίνου Πολίτη (παραλείποντας τήν άντίστοιχη Ιστορία τοΰ Κ. Θ. Δημαρά, ή
όποία καί άποκλείει άπό τήν έρευνά της τούς συγγραφείς πού έμφανίστηκαν
μετά τό 1940). Άπό τις τρεις αύτές, λοιπόν, καί είναι ιδιαιτέρως περίεργη ή
άκόλουθη έπισήμανση, μόνον ή Ιστορία τοΰ Λίνου Πολίτη άναφέρεται, μέ εύνο-
ϊκά σχόλια νά σημειώσουμε, στήν πεζογραφία τοΰ Τάσου Αθανασιάδη, κάνον-
τας λόγο γιά τά διηγήματα καί τις μυθιστορηματικές βιογραφίες του, άλλά καί
γιά το ((κατ' εξοχήν "έργο" του», όπως τό ονομάζει, τούς ΙΊανθέονς, τό όποιο
καί χαρακτηρίζει ώς ((roman-fleuve» (μυθιστόρημα-ποταμός). Ή παράλει-
ψη πού επισημαίνεται εδώ καί άφορά στά δύο άλλα έγχειρίδια ίσως είναι πε-
ρισσότερο συγγνωστή γιά τό βιβλίο τοΰ Beaton, καθώς αύτό συνιστά τήν
((σύλληψη καί θεώρηση» καί, συχνότατα, τήν οπτική γωνία «ένός άγγλόφωνου
νεοελληνιστή, πού άπευθύνεται στο όμόφωνό του κοινό». Ό Mario Vitti όμως
επέλεξε νά άφαιρέσει στήν προσφάτως άναθεωρημένη έκδοχή τοΰ έργου του καί
εκείνες άκόμα τις έξι σειρές πού άφιέρωνε στόν Τάσο Αθανασιάδη, άπό κοινού
μέ τον Θανάση Πετσάλη, στήν έκδοση τοΰ 1987. Μέ τούς λόγους αύτής τής
άπάλειψης δέν θά άσχοληθοΰμε, πάντως, έδώ· άπλώς τήν επισημαίνουμε.
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Τέλος, στήν ένότητα Ή Μεσοπολεμική Πεζογραφία τών έκδόσεων Σοκόλη,
γιά νά αναφερθούμε και σέ ένα πολύτομο έγχειρίδιο πού δέν συνιστά όμως μιά
τυπική 'Ιστορία Λογοτεχνίας, ή "Ερη Σταυροπούλου έχει κάνει μιά έκτενή «II α-
ρουσίαση-Άνθολόγηση» τοΰ έργου τοΰ Τάσου Αθανασιάδη, άναπληρώνοντας
εύτυχώς τά κενά πού οί προαναφερθείσες Ιστορίες έχουν άφήσει1.

I.

Ποΰ τοποθετείται δμως χρονολογικά, γιά νά έρθουμε και στο πρώτο μέρος
τής διερεύνησής μας, ό πεζογράφος Τάσος Αθανασιάδης; Ό ΐδιος θεωρούσε
ώς γενιά του τήν γενιά πού άρχιζε νά δίνει το έργο της στήν δεκαετία 1940-
1950 και γιά τήν οποία το δοκίμιο του Αποστασία, γραμμένο το 1944 και
δημοσιευμένο τό 1945, λειτουργούσε, κατά τόν ίδιο, ώς («μανιφέστο». Γι' αύτό
και διαμαρτυρήθηκε στόν έκδοτη τής 'Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-
Μπριττάνικα, καθώς ό Αλέξανδρος Αργυρίου τόν προσδιόριζε έκέί, στο λήμμα
((Τάσος Αθανασιάδης», ώς ((ύστατο έκπρόσο^πο τής γενιάς τοΰ Τριάντα». Ό
Αργυρίου έξακολουθοΰσε βέβαια νά θεωρεί ότι ό Αθανασιάδης, ε'ίτε πάρει κα-
νείς ώς κριτήριο τό μυθιστορηματικό είτε τό δοκιμιακό του έργο, δέν διακρίνε-
ται ούτε χρονικά ούτε ιδεολογικά άπό τήν διάσημη αύτη γενιά τών Γραμμάτων
μας, ένώ παρεμπιπτόντως, σέ άλλο πιο πρόσφατο κείμενο του (συγκεκριμένα
στο άφιέρωμα τοΰ περιοδικού Διαβάζω στόν Τάσο Αθανασιάδη, 471, 2007),
άποτιμοΰσε πολύ θετικά τήν προσφορά τοΰ Αθανασιάδη στήν λογοτεχνία.

Ή άποψη τοΰ Αλέξανδρου Αργυρίου, παρά τήν άντίθεση τοΰ 'ίδιου τοΰ
Τάσου Αθανασιάδη, φαίνεται νά έχει και άλλους θιασώτες, μέ τελευταίο δείγμα
τήν τοποθέτηση τοΰ κριτικοΰ Στάθη Μάρα, πού θεωρεί τόν Αθανασιάδη ώς τόν
ταλαντούχο «βενιαμίν» τής προρρηθείσας γενιάς2. Υπήρξαν όμως και κάποιοι
στο παρελθόν πού, συμφωνώντας περισσότερο μέ τόν ίδιο τόν συγγραφέα,
μίλησαν γιά ((πρώτη μεταπολεμική γενιά». "Ενας έξ αύτών ήταν και ό Άρης

1. Βλ. Ερη Στατροποτλοτ, «Τάσος Αθανασιάδης: Παρουσίαση-Άνθολόγηση»
του έργου του, στο Ή Μεσοπολεμική Πεζογραφία. Άπό τον Πρώτο ως τον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1939), τόμος Β', Σοκόλης, Αθήνα 1996, σ. 50-119.
Υπάρχουν βέβαια και οί λεπτομερείς αν και αναγκαστικά σύντομες άναφορές στο
εργο του Τάσου Αθανασιάδη στο Π. Δ. μαστροδημητρη, Εισαγωγή στή Νεοελλη-
νική Φιλολογία, ζ' έκδοση, Δόμος, Αθήνα 2005.

2. Βλ. Στάθης Μαρας, Ή ξένοιαστη γενιά τον 1930, Εξάντας, Αθήνα 2006.
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Δικτάϊος3, πού έγραφε μεταξύ άλλων καί τά έξης το 1950, οντάς πάντως ακόμα
πολύ κοντά στις περιγραφόμενες καταστάσεις: «Ή έλληνική λογοτεχνική γενεά
πού άνδρώθηκε κατά τή διάρκεια τής σκληρής τελευταίας δεκαετίας [...] πλου-
τισμένη άπό τήν πείρα πού κερδήθηκε άπό τις συγγραφικές προσπάθειες καί
δοκιμές τής [άμέσως προηγούμενης λογοτεχνικής] γενεάς [...], άλλά καί ζών-
τας πιο έντονα σήμερα παρά ποτέ άλλοτε στο πνευματικό κλίμα τής Εύρώπης
[...] προχώρησε, σίγουρη, προς βεβαιότερες κι ούσιαστικώτερες κατακτήσεις.
"Ετσι, μάς έδωσεν ολοκληρωμένα έργα κι οχι πειραματισμούς. Ό Σκελετόβρα-
χός τής Εύας Βλάμη, τά Ψάθινα καζτέλλα κι ό 'Άλλος Αλέξανδρος τής Μ. Λυμ-
περάκη καί, τώρα, οί Πανθέοι τοΰ Τάσου Αθανασιάδη [...]. Ή πρώτη τούτη
μεταπολεμική γενεά έπωμίστηκε τό τεράστιο βάρος τής Λογοτεχνίας μας: νά
συνειδητοποιήση τά προβλήματα μιάς έντονα δραματικής έποχής καί νά μπή
στήν ψυχολογία της, ώστε νά μπορέση νά τής δώση τήν πλαστικήν έκφρασή
της, άπό τήν μιά, κι άπό τήν άλλη νά φέρη τήν παράδοση τής πεζογραφίας μας
προς τά μπρός, χωρίς καί νά σπάση τούς δεσμούς πού τήν δένουν μαζί της».

Βλέπουμε έδώ τον Δικτάϊο νά συμπαραθέτει τό έργο τοΰ Αθανασιάδη μέ
έργα πού λίγο τοΰ μοιάζουν καί νά δημιουργεί έτσι παρεξηγήσεις, οί όποιες
λύνονται όμως λίγο άργότερα, όταν διευκρινίζεται ότι ή χρονική σύμπτωση
δέν προϋποθέτει άναγκαστικά καί άλλου είδους συμπτώσεις καί, άρα, ή το-
ποθέτηση τοΰ Αθανασιάδη στήν γενιά τοΰ '40 καθόλου δέν προεξοφλεί μιά
«κοινή έκφραστική» μέ τά υπόλοιπα «μέλη» τής ίδιας γενιάς (κάτι σύνηθες
έξάλλου μέ όλες τις ((γενιές»).

Διαπιστώνει, λοιπόν, γιά τον Αθανασιάδη ό Δικταΐος ότι «ήθικά, πνευ-
ματικά καί καλαισθητικά διαμορφώθηκε κατά τήν μεσοπολεμική περίο-
δο. Ότι είναι ήδη μιά όλοκληρο_>μένη συνείδηση καί ώς ήθικός καί πνευ-
ματικός άνθρωπος καί ώς καλλιτέχνης» καί, άρα, συνδυάζει έτσι, κατά
κάποιον τρόπο, ό παλαιότερος κριτικός (Άρης Δικταΐος) τον αύτοπροσδιο-
ρισμό τοΰ Αθανασιάδη μέ τήν άπόφανση τοΰ Αλέξανδρου Αργυρίου.

Στήν συνέχεια, μάλιστα, καί άναφερόμενος συγκεκριμένα στους Πανθέονς,
ό Δικτάίος μέ όξύνοια έκτιμά ότι έδώ άξιοποιοΰνται «ολα τά κέρδη άπ' ολα
τά είδη τοΰ μυθιστορήματος [...] καί τής έκφραστικής πού κατάκτησε [αύτό]
κατά τούς κοντά δύο αιώνες συνειδητής νέας ζωής του» καί (αύτά τά κέρδη)
κατατείνουν σέ «μιάν ενορχήστρωση πολλαπλών αισθητικών ειδών καί μιά

3. Βλ. Αρης Δικταιος, Αναζητητές προσώπου, έκδοτικος οΐκος Γ. Φέξη, Αθήναι
1963, σ. 145-152.



28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

σύνθεση δλων τών τομέων του έπιστητοΰ — και, φυσικά, και τής προχθεσινής
ψυχανάλυσης, και τής χθεσινής βιολογίας και τής σημερινής έθνολογίας».

Άλλά στο είδος τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Αθανασιάδη θά άναφερθοΰμε
στο δεύτερο μέρος τής παρούσας μελέτης, κρατώντας βέβαια στήν μνήμη
έδώ τήν καίρια αύτή παρατήρηση τοΰ Άρη Δικταίου, στήν οποία και θά
επανέλθουμε.

Προς τό παρόν, και σέ δ,τι άφορά στήν ένταξη τοΰ Τάσου Αθανασιάδη
στήν περιοδολόγηση τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, καταλήγουμε σέ μία
μεικτή κατάσταση, δπου, ένώ ό συγγραφέας, συμπορεύτηκε πνευματικά
και ηλικιακά μέ τήν γενιά τοΰ Τριάντα, έδωσε τό έργο του άπό τήν δεκα-
ετία τοΰ '40 και μετά, καθώς προτίμησε νά έξασφαλιστεί πρώτα έπαγγελ-
ματικά (έργάστηκε άρχικά ώς δικηγόρος και στήν συνέχεια σέ διοικητική
θέση στο Εθνικό Θέατρο, άπό τό 1945 έως τό 1972 — έργασία που τοΰ
έδινε τήν δυνατότητα νά άσχολείται παράλληλα μέ τό δημιουργικό του
έργο) και υστέρα νά άποτολμήσει μία συγγραφική σταδιοδρομία.

Μέλος τής διάσημης γενιάς, λοιπόν, και ό Τάσος Αθανασιάδης; Επίγονος
έστω; Και σέ τί διαφέρει άπό αύτήν άλλά και άπό δ,τι προηγήθηκε αύτής ή
της έναντιώθηκε;

Συμβαίνει συχνά νά προσεγγίζουμε άσφαλέστερα ένα άντικείμενο έρευ-
νας διά τοΰ άρνητικοΰ προσδιορισμοΰ του: εντοπίζοντας δηλαδή τί δέν συ-
νιστά δικό του χαρακτηριστικό. Ή έν λόγω μέθοδος θά μποροΰσε, λοιπόν,
νά μας φανεί χρήσιμη και στήν παρούσα περίπτο^ση.

Άς άρχίσουμε μέ τήν καταγωγή τοΰ Τάσου Αθανασιάδη άπό τήν Μικρά
Ασία, γεγονός, πρέπει νά ποΰμε, πού πολύ συχνά, και τούλάχιστον έως πριν
άπό την προβολή τής ομώνυμης μέ τό τελευταίο του μυθιστόρημα σειράς Τά
Παιδιά τής Νιόβης, προκαλοΰσε έκπληξη σέ πολλούς άναγνώστες του δταν
τό πληροφορούνταν, καθώς σέ κανένα άπό τά προηγούμενα μυθιστορήματά
του δέν ύπήρχαν στοιχεία έμφανή πού νά παραπέμπουν έκεϊ. Αύτή ή κατα-
γωγή, λοιπόν, θά μποροΰσε νά τόν εντάξει, έστω ώς άργοπορημένο έπίγονο,
στήν «Αιολική Σχολή», πού γιά χάρη του ίσως νά μετονομαζόταν σέ «Μι-
κρασιατική» γιά νά περιλαμβάνει και τήν 'Ιωνία, άπό δπου καταγόταν ό
ίδιος. Αλλά ό Αθανασιάδης καθόλου δέν θά ταίριαζε μέ τό ((κλίμα» αύτής
τής Σχολής και οχι μόνον έπειδή οί δύο πρώτοι άπό τούς συγγραφείς πού τήν
άποτελοΰν (Στρατής Δούκας, Ηλίας Βενέζης, Στράτης Μυριβήλης, Φώτης
Κόντογλου) έκαναν τήν πρώτη έκδοτική τους έμφάνιση μέ άφηγήσεις πού
άναφέρονταν στήν Μικρασιατική Καταστροφή (ό Αθανασιάδης τό έκανε μέ
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το τελευταίο του μυθιστόρημα, περισσότερο άπό έξήντα χρόνια μετά). Οΰτε
έπειδή άπό τον νεότερο έξ αύτών (τον Ηλία Βενέζη) είχε διαφορά σχεδόν
δέκα χρόνια. Άλλά, κυρίως, έπειδή τήν ομάδα αύτή τών λογοτεχνών τήν ένω-
νε «ό βαθύς σεβασμός προς τις παραδόσεις τής έλληνικής άγροτικής ζωής»
(κάτι πού δέν ήταν στά άμεσα ενδιαφέροντα τοΰ Αθανασιάδη) καί ταυτόχρονα
((ή άντίθεση προς τον νεοφερμένο, δυτικότροπο άστικό πολιτισμό)) (ό όποιος
όμως άσκοΰσε άκαταμάχητη γοητεία στόν νεαρό Τάσο). 'Επιπλέον, ό Αθανα-
σιάδης έπέλεξε μιά θεματολογία διαφορετική στό μεγαλύτερο μέρος τής συγ-
γραφικής του πορείας καί δέν επιδίωξε νά γράψει γιά τήν συλλογική έμπειρία
μιάς κοινότητας (άν καί κατάφερε νά άποδώσει θαυμαστά, σύμφωνα μέ τήν
κριτική, τόν άγώνα τοΰ Αλβανικού Μετώπου στό τρίτο βιβλίο τών Πανθέων,
τήν Κερκόπορτα), οΰτε άναζήτησε τήν ομαδική καί αύθεντική φωνή, όπως
έκανε ή «Αιολική Σχολή» ή, μέ τόν δικό του τρόπο, ό Παντελής Πρεβελάκης.
Δέν έπέμεινε (χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς δέν τήν σεβόταν) στήν έννοια τής
((παράδοσης» καί στήν σωτηρία πού πιθανώς νά έρχόταν άπό εκεί, ένώ τά
έπαρχιακά σκηνικά πού έπέλεξε γιά δύο τούλάχιστον άπό τά μυθιστορήματά
του δέν έπελέγησαν γιά τούς ίδιους λόγους γιά τούς όποιους είχαν επιλέξει τά
δικά τους άγροτικά ή έπαρχιακά σκηνικά άλλοι συγγραφείς.

Σαφώς, λοιπόν, περισσότερο πλησιάζει ό Αθανασιάδης τούς συγγρά-
φεις πού στοιχίζονται κάτω άπό τόν χαρακτηρισμό ((αστικός ρεαλισμός», άν
καί έκεΐνος δέν γεννήθηκε σέ πόλη, όπως πολλοί άπό αύτούς — ήθελε όμως
νά ζήσει καί νά δημιουργήσει σέ μιά πόλη, ήθελε νά γίνει άστός. "Ετσι, Οί
Πανθέοι καί ό,τι τούς άκολούθησε θά μπορούσαν νά μποΰν σέ μιά ομάδα μέ
τά έργα τοΰ Κοσμά Πολίτη, τοΰ Αγγέλου Τερζάκη, τοΰ Μ. Καραγάτση, τοΰ
Γιώργου Θεοτοκά, άκολουθώντας τα μέ κάποια άπόσταση χρονική άλλά όχι
ειδολογική. Είναι πράγματι έτσι; Όχι άκριβώς.

Οί ήρωες τοΰ Αθανασιάδη δέν παθιάζονται άπό τό δαιμόνιο τοΰ Θεοτο-
κά, δέν άναζητοΰν τό άπρόσιτο ιδανικό, τό Χρυσόμαλλο Δέρας, άκόμα καί σέ
χώρους έκτος τής έλληνικής επικράτειας. Ούτε καί είναι περιορισμένοι άνά
μυθιστόρημα, καταλήγοντας σέ έναν βασικό ήρο^α κάθε φορά, δπως συμβαίνει
μέ τά μυθιστορήματα τοΰ Μ. Καραγάτση. Ό Αθανασιάδης μελετούσε άπλη-
στα ξένη λογοτεχνία, τούς Γάλλους νομοθέτες τοΰ μυθιστορήματος, δπως έλε-
γε, καί τούς μεγάλους Ρώσους κλασικούς, άλλά δέν δημιούργησε άλλοδαπούς
ήρωες, ούτε μετέφερε μέρος τής δράσης έξω άπό τήν Ελλάδα — έπιπλέον, δέν
είναι ή εκρηκτική άλληλεπίδραση τής παραδοσιακής έλληνικής νοοτροπίας μέ
τις καινούργιες άντιλήψεις πού ήρθαν άπό τό εξωτερικό έκείνη πού προκαλεί
τις μεγάλες συγκρούσεις στόν έσωτερικό κόσμο τών ήρώο^ν του. Ή κοινο.)-
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νική διαστρωμάτωση πού περιγράφει ό συγγραφέας μας πλησιάζει εκείνη τοΰ
Λεμονοδάσους και τής !Εκάτης (τοΰ Κοσμά Πολίτη), δπως και τής Άργώς
(τοΰ Γιώργου Θεοτοκά), άλλά οί φιλοσοφικές και θεολογικές άναζητήσεις τών
ήρώων του θυμίζουν πολύ περισσότερο τις άντίστοιχες έκέίνες πού βρίσκου-
με στο έργο τοΰ Νίκου Καζαντζάκη, τόν όποιο ό Αθανασιάδης γνώριζε και
εκτιμούσε ώς μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία και μέ τόν όποιο τόν δένει,
έξάλλου, και μία «συγγραφική», άς τήν πούμε, σύμπτωση. Τό πρώτο άπό
τά έπτά μυθιστορήματά του (Βίος και πολιτεία τον Αλέξη Ζορμπά), αν και
ήδη πενήντα οκτώ χρονών, ό Καζαντζάκης τό δημοσιεύει τό 1946, ένώ τό
έχει ολοκληρώσει άπό τό 1943, χρονιά πού ό Αθανασιάδης έκδίδει τό πρώτο
του βιβλίο μέ διηγήματα (Θαλασσινοί προσκυνητές). Άπό την άλλη, ό Αθα-
νασιάδης άρχίζει τήν μυθιστορηματική συγγραφή τό 1945, μέ πολύ μικρή
χρονική άπόκλιση δηλαδή άπό τήν πρώτη ούσιαστική έμφάνιση τοΰ Κα-
ζαντζάκη ώς μυθιστοριογράφου. Βέβαια οί ομοιότητες και οί συμπτώσεις
σταματούν νωρίς, ένώ τό «φιλοσοφικό περιεχόμενο» γενικότερα άποτελεΐ, θά
λέγαμε, κοινό τόπο τών άστικών μυθιστορημάτων τής δεκαετίας τοΰ '30, γε-
γονός πού συνδέει οπωσδήποτε τήν παραγωγή τοΰ Αθανασιάδη μέ αύτή τήν
γενιά. Παρόμοια τόν συνδέει μέ τά μεταγενέστερα έργα κάποιων άπό αύτούς
τούς συγγραφείς ή έμμονη του στόν πυρηνικό ρόλο τής οικογένειας στα μυθι-
στορήματά του, κάτι πού στό δικό του έργο άποκτά τελικά διαστάσεις μοτίβου
άλλά και συμβόλου.

Και μέ τούς μοντερνιστές; Συνέδεε τόν Αθανασιάδη κάποιο στοιχείο
μέ αύτή τήν όμάδα συγγραφέων;

'Επιχειρώντας μέχρι τώρα νά έντάξουμε τόν Αθανασιάδη στήν πε-
ριοδολόγηση τής ιστορίας τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, εισχωρήσαμε
άναπόφευκτα και στό ζήτημα τού ειδολογικού προσδιορισμού τών μυθι-
στορημάτων του, πού άποτελεΐ τό δεύτερο μέρος τής παρούσας μελέτης.
Προχί,οροΰμε τώρα άμεσα σέ αύτό τό δεύτερο μέρος, κρατώντας υπό ση-
μείωσιν τό άναπάντητο έρώτημα γιά τόν μοντερνισμό πού μόλις προη-
γουμένους θέσαμε και υπενθυμίζοντας έδώ τήν παρατήρηση έκείνη τοΰ
Άρη Δικταίου πού άναφέραμε νωρίτερα. "Ελεγε ό Δικταΐος δτι ήδη στόν
πρώτο τόμο τών Πανθέων έβλεπε νά άξιοποιοΰνται «όλα τά κέρδη άπ' δλα
τά ε'ίδη τού μυθιστορήματος».



ΕΚΔΗΑΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΐ Λ ΚΛΔΗΜΛΪΚΟΤ ΤΑΣΟΐ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

31

II.

Πράγματι, τά μυθιστορήματα τοΰ Τάσου Αθανασιάδη δέν άνήκουν οΰτε
μόνον ουτε κυρίως σέ ένα είδος· αντιθέτως, συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά
άπό περισσότερα τοΰ ένός είδη.

Κατ' άρχάς, άναγνωρίζουμε τήν έπίδραση πού είχε στήν τεχνική τοΰ
Αθανασιάδη τό «έπιστολογραφικό μυθιστόρημα» τοΰ 18ου αιώνα. Βέβαια
δέν πρόκειται έδώ γιά ολόκληρα μυθιστορήματα πού λέγονται διαμέσου τών
επιστολών τις όποιες άνταλλάσσουν οί διάφοροι Χαρακτήρες. Ό συγγραφέας
έπο^φελήθηκε άπό τήν άποτελεσματικότητα τής έπιστολογραφικής τεχνικής
ώς προς τήν έμβάθυνση στήν ψυχή τών Χαρακτήρων του, άποφεύγοντας
έντελώς τά μειονεκτήματα πού είχε παρουσιάσει τήν περίοδο τής άκμής της
ή άποκλειστική χρήση της. Επιπλέον, στά μυθιστορήματα τοΰ Αθανασιάδη
τό ημερολόγιο καί ή άλληλογραφία συχνά συνυπάρχουν στήν ίδια καταγραφή,
δηλαδή ό ήρωας ή ή ήρωίδα στέλνουν μία επιστολή ή όποία ταυτόχρονα άπο-
τελεΐ καί άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιό τους.

Διευκρινίζουμε, λοιπόν, έδώ ότι τόσο τά ήμερολογιακά ένθετα, όσο καί
οί παντός είδους έπιστολές καί σημειώματα πού «συγγράφουν» οί ήρω-
ες καί οί ήρωίδες τοΰ Αθανασιάδη έντάσσονται, τόσο άπό τήν άποψη τής
μορφής όσο καί άπό τήν άποψη τοΰ περιεχομένου, στό είδος τοΰ πλασμα-
τικού ήμερολογίου. Τό ότι ό έν λόγω μυθιστοριογράφος άντιμετώπισε μέ
τόν ίδιο τρόπο, άλλά καί χρησιμοποίησε έν πολλοίς γιά τόν ίδιο σκοπό, τις
ποικίλες έπιστολές καί έπιστολές-ήμερολόγια, τά σημειώματα άλλά καί
τά ίδια τά, λιγότερο ή περισσότερο εκτενή, ήμερολογιακά άποσπάσματα
τών ήρώων του φαίνεται καί άπό τήν θέση του, όπως αύτή διατυπώνεται
στό δοκίμιο του «Ή νεώτερη βιογραφική τέχνη» στόν τόμο Αναγνωρίσεις-
έκει υποστηρίζει ότι «ό μυθιστοριογράφος είναι ένας "δυνάμει" βιογράφος,
άφοΰ στά μυθιστορήματά του έπινοεϊ "μύθους" άπ' οπού προβάλλουν φαν-
ταστικοί άνθρωποι», καί, στή συνέχεια, μιλώντας γιά τήν «κατάταξη τοΰ
ύλικοΰ μέ τό όποιο θά άποκαλύψουμε τόν βιογραφούμενο», βάζει μαζί ώς
δεύτερα στήν «άξιολογική σειρά» «τά στοιχεία άπό τήν άλληλογραφία του,
[καί] άπό αύτοβιογραφικές του σελίδες (ήμερολόγια, άπομνημονεύματα)».

Διαπιστώνεται άκόμη ότι, ώς προς τό «ένθετο» ήμερολόγιο γενικά, ή συγ-
γραφική πορεία τού Αθανασιάδη υπήρξε έξελικτική, άφοΰ κατέληξε στό τε-
λευταίο του μυθιστόρημα, Τα Παιδιά τής Νιόβης, νά τού παραχωρήσει τά δύο
τρίτα τοΰ συγκειμένου· καί αύτό δέν έγινε γιά νά πολλαπλασιαστούν οί ύπο-
κειμενικές οπτικές γωνίες, άφοΰ, έτσι κι άλλιώς, τά μυθιστορήματα τοΰ Άθα-
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νασιάδη είναι, πολυφωνικά, γεγονός πού άποτελεΐ, μεταξύ άλλων, έκφραση της
περίφημης, σύμφωνα με δλους τούς κριτικούς, άντικειμενικότητάς του. Έκεΐ,
λοιπόν (στα Παιδιά τής Νιόβης), έκτος τού τριτοπρόσωπου άφηγητή, οί δύο
άλλες (ήμερολογιακές έκεΐνες) ((φωνές» βρίσκονται σέ μάλλον άποκλίνουσες
πορείες, όχι, βέβαια όσον άφορά στό άφηγούμενο υλικό, άλλά όσον άφορά στόν
τρόπο άφήγησής του. Στό ((άφήγημα περί παιδικής ηλικίας» τού Στέργιου
υπερτερεί τό μυθοπλασιακό στοιχείο και τό ήμερολογιακό πρότυπο είναι αύτό
τού journal intime (προσωπικό ήμερολόγιο), ένώ στό ήμερολόγιο τού Τρύφω-
να Ίο^αννίδη, πού, σέ άντίθεση μέ τό προηγούμενο, άναγγέλλεται πάντοτε ώς
τέτοιο (ένώ ή άφήγηση τού Στέργιου ξεχωρίζει μόνον άπό τά πλάγια τυπο-
γραφικά στοιχεία), ή μίμηση τού ήμερολογιακοΰ προτύπου πού έπιτυγχάνεται
πλησιάζει περισσότερο στήν μορφή τοΰ έξωτερικοΰ ήμερολογίου (journal ex-
terne).

Ό Αθανασιάδης έπέλεξε ojç προσωπική του άφηγηματική τεχνική, με-
ταξύ και άλλων βέβαια τεχνικών, τήν ήμερολογιακή γραφή, διότι τό αίτημα
τής περιρρέουσας λογοτεχνικής άτμόσφαιρας τοΰ Μεσοπολέμου γιά τήν μυθι-
στορηματική άπόδοση τοΰ εσωτερικού άνθρώπου υπήρξε και δικό του αίτημα
και άνάγκη. Καθώς ένημερωνόταν άνέκαθεν και μέ άδιάπτωτο ένδιαφέρον γιά
τις έξελίξεις στόν χώρο τών επιστημών, και ιδιαίτερα στόν τομέα τής ψυχο-
λογίας, μποροΰσε νά συνειδητοποιήσει ((άπό πρώτο χέρι» ότι ή, γενικά πα-
ραδεκτή πλέον, πολλαπλότητα τοΰ υποκειμένου άνήγαγε τήν ψυχική του ζωή
((σέ βασικό άντικείμενο μυθοπλασιακής έρευνας».

Δεύτερον· τά μυθιστορήματα τού Αθανασιάδη μποροΰν άπό άρκετές από-
ψεις νά χαρακτηριστούν ((ιστορικά». Στό έργο του συνολικά πρόκειται γιά μία
πολύ μεγάλη σέ έκταση ιστορική μυθιστορηματική σύνθεση, πού άφηγεΐται
τήν έξέλιξη της νεοελληνικής κοινο^νίας άπό τά τέλη τού 19ου αιώνα μέχρι τά
χρόνια τής μεταπολίτευσης· καλύπτει δηλαδή μία περίοδο περίπου έκατό έτών.

Πρώτοι στή σειρά (τόσο άναφορικά μέ τήν έλληνική 'Ιστορία όσο και ώς
προς τόν χρόνο της συγγραφής τους) έρχονται Οι Πανθέοι, μιά πληθωρική
τοιχογραφία, όπου, μέ έπίκεντρο τήν ομώνυμη άστική οικογένεια, άπεικονίζε-
ται ή νεοελληνική κοινωνία άπό τόν μακεδόνικα άγων α, τήν έπανάσταση τοΰ
Γουδί και τήν βενιζελική έποχή μέχρι τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο. (Νά ση-
μειώσουμε έδώ ότι στήν δεκαετία 1917-1928, τήν τόσο τραγικά σημαντική
γιά τήν μοίρα τοΰ μικρασιατικού άλλά και τοΰ σύνολου έλληνικοΰ κόσμου,
ό συγγραφέας έστιάζει στό τελευταίο στήν σειρά συγγραφής μυθιστόρημά
του, Τά Παιδιά τής Νιόβης, οπού ό ίδιος γυρίζει πίσω, οντάς μεγάλος πιά σέ
ήλικία, σέ άναμνήσεις πολύ συχνά προσωπικές). Τούς Πανθέονς άκολούθησαν
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Ή Αίθουσα τοΰ Θρόνου, ένας πίνακας ηθών και χαρακτήρων τοποθετημένος
στήν δεκαετία τοΰ '60, Οί Φρουροί τής Αχαΐας, πού κυκλοφόρησαν τό 1975
και διαδραματίζονται στήν έπταετία τής δικτατορίας, και Οί Τελευταίοι
Εγγονοί (1984), πράγματι «τελευταίοι» άπό τά μυθιστορήματα τοΰ Αθανα-
σιάδη όσον άφορά στά γεγονότα τής έλληνικής Ιστορίας πού περιγράφουν, οί
όποιοι τοποθετούνται στήν μεταπολίτευση τοΰ 1974.

Στά τέσσερα κυρίως άπό τά πέντε προαναφερθέντα μυθιστορήματα οί
ήρωες τοΰ συγγραφέα άλλοτε «συνομιλούν» και άλλοτε άπλώς συνοδοιπο-
ρούν μέ προσωπικότητες όπως ο Χαρίλαος Τρικούπης, ό 'Ελευθέριος Βε-
νιζέλος, ό Παύλος Μελάς, ό 'Ιωάννης Μεταξάς, ό μητροπολίτης Φιλαδελφείας
Χρυσόστομος, ό Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ό Γεώργιος Παπανδρέου, και
υφίστανται τήν μοίρα τοΰ έλληνικοΰ κόσμου στήν διάρκεια τής συγκεκριμένης
έκατονταετίας. Αρκούν όμως τά παραπάνω γιά νά προσδιοριστούν τά έν λόγω
μυθιστορήματα ώς ιστορικά;

Σύμφωνα και μέ όσα σχετικά άναφέρονται στό βιβλίο της Σοφίας Ντενίση4,
γιά νά χαρακτηριστεί ένα μυθιστόρημα ώς ιστορικό θά πρέπει νά διαθέτει συγ-
κεκριμένα στοιχεία τούλάχιστον ώς πρός τις τέσσερις άκόλουθες παραμέτρους:
τοΰ χρόνου, τοΰ τόπου, τών ηθών και τών έθίμων και τής ιστορικής άλήθειας.
Σέ κάποια άπό τά ζητούμενα τών προαναφερθεισών παραμέτρων τά μυθι-
στορήματα τοΰ Αθανασιάδη άνταποκρίνονται, ένώ σέ κάποια άλλα λιγότερο
ή καθόλου.

Υπάρχει όμως και κάτι έξίσου σημαντικό μέ τις παραπάνω παραμέτρους
πού μας ένδιαφέρει έδώ, καθώς τό ιστορικό μυθιστόρημα θεωρείται οτι προε-
τοίμασε τήν έλευση τού ρεαλισμού καί, άρα, συνδέεται και άπό άλλο δρόμο μέ
τό είδος πού καλλιέργησε ό Τάσος Αθανασιάδης. Κρίνοντας τά ιστορικά μυθι-
στορήματα τοΰ Scott, ό Thomas Carlyle έπεσήμανε κάτι πού άναγνωρίστηκε
λίγο άργότερα καί άπό άλλους, δπως ό Vissarion Belinsky καί ό Henry James:
«Αύτά τά ιστορικά μυθιστορήματα δίδαξαν σέ ολους τούς άνθρώπους αύτή
τήν άλήθεια πού μοιάζει αύταπόδεικτη καί όμως ήταν έντελώς άγνωστη στούς
συγγραφείς της Ιστορίας καί στούς άλλους, μέχρι πού διδάχτηκαν δτι οί πε-
ρασμένες έποχές τοΰ κόσμου κατοικοΰντο άπό ζωντανούς άνθρώπους κι οχ ι άπό
πρωτόκολλα, κρατικά έγγραφα, έριδες καί "άφηρημένες έννοιες άτόμων"»5.

4. ΣΟΦΙΑ Ντενίση, Το ελληνικό ιστορικά μυθιστόρημα και δ Sir Walter Scott
(18-30-1880), Καστανιώτης, Αθήνα 1994.

5. Ό.π., σ. 116-117.
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Τά παραπάνω βρίσκονται σέ συνάφεια μέ τήν άντίληψη τοϋ Τάσου Αθανα-
σιάδη γιά τήν μυθιστορηματική συγγραφή, δπως αύτή διατυπώνεται στο δοκίμιο
του «Μυθιστορηματική μαρτυρία». «Άν τό έργο τής έπιστήμης, ή Ιστορία»,
γράφει ο Αθανασιάδης, «είταν —καί μένει, βέβαια, άκόμη— ή πιο ύπεύθυνη
μαρτυρία γιά νά γνωρίσουμε μιάν έποχή, ώστόσο μονάχα μέ τό έργο τής τέχνης,
τό μυθιστορηματικό χρονικό, πετύχαμε ώς τώρα νά τήν άναπαραστήσουμε,
άπεικονίζοντας τούς ανθρώπους καί τά ήθη τους στή ζεστή καθημερινή τους
πορεία, γιά νά τήν κατανοήσουμε. Μέσα στό χρονικό του, ό μυθιστοριογράφος
άναχωνεύοντας, σέ μιά σύνθεση πλασματική, ιστορικά μέ φανταστικά στοιχεία,
προσωπικότητες καί γεγονότα τής Ιστορίας μέ πρόσωπα τής φαντασίας καί
περιστατικά τής καθημερινής ζωής, κατορθώνει νά τά άναπαραστήσει μέ τόση
αληθοφάνεια, ώστε νά παρακολουθούμε τή διαμόρφωση μιάς έποχής όχι πιά μέ
τήν ψυχρή περιέργεια πού τή μελετούμε σέ μιά μονογραφία, άλλά νά τή ζούμε
μέ συγκίνηση, σά νά έρχόμαστε σ επαφή μέ άνθρώπους καί γεγονότα σύγχρονά
μας. Καί γιά νά χρησιμοποιήσω τήν ορολογία τής βιολογίας: ό ιστορικός μάς
άποκαλύπτει μιάν έποχή "in vitro" (μέσα στόν πειραματικό σωλήνα), ένώ ό μυ-
θιστοριογράφος "in vivo" (μέσα άπ' τό ζωντανό οργανισμό)»6.

Ώς μυθιστορηματικό χρονικό άντιμετωπίζει ό Τάσος Αθανασιάδης καί
τό καθένα άπό τά δικά του βιβλία.

"Ενας τρίτος τύπος μυθιστορήματος πού άφορά στήν περίπτο^ση τού Αθα-
νασιάδη είναι τό «μυθιστόρημα-ποταμός» (roman-fleuve). Ώστόσο ό ορισμός
του, «μιά σειρά άπό διαδοχικά μυθιστορήματα πού μπορούν νά διαβαστούν καί
νά εκτιμηθούν μεμονο^μένα άλλά πού έχουν νά κάνουν μέ έπανεμφανιζόμενους
χαρακτήρες καί/ή κοινά γεγονότα καί τά όποια φτιάχνουν μιά άλληλουχία ή
συμπληρώνουν τό ένα τό άλλο», δέν άνταποκρίνεται άκριβώς στό είδος τών μυ-
θιστορημάτων πού έχει γράψει ό Αθανασιάδης. Γιά παράδειγμα, οί δύο, τρεις ή
τέσσερις τόμοι πού συναποτελοΰν κάθε φορά ένα μυθιστόρημα τοΰ Αθανασιάδη
(έκτος άπό τήν Αίθουσα τοϋ Θρόνου, πού είναι ένας μόνον τόμος) δέν μπορούν
νά διαβαστούν μεμονωμένα. Άλλά τό «μυθιστόρημα-ποταμός», σημειώνει ό J.
Hawthorn7, «σχετίζεται στενά μέ αύτό πού ονομάζουμε "μυθιστόρημα saga" —

6. Βλ. στό Ταςοϊ αθανασιαδη, Αναγνωρίσεις, Δοκίμια, ΒιβλιοποΛείον τής ((Εστίας»,
Αθήνα 1974, σ. 23.

7. Βλ. στο Jeremt Hawthorn, Studying the Novel. An Introduction, second edition,
Arnold, 1992 (οί παραπομπές στις σ. 35, 46-54) — ολα τά παραθέματα άπό έδώ είναι
μεταφρασμένα άπό τήν γράφουσα.



ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΤΑΣΟΙ' ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

35

μιά σειρά άπό μυθιστορήματα γύρο.» άπό μιά μεγάλη οικογένεια, καθένα άπό
τά όποια έπικεντρώνεται σέ διαφορετικά κλαδιά τής οικογένειας ή σέ διαφορε-
τικά γεγονότα στά όποια αύτή έμπλέκεται». 'Άν καί ό Αθανασιάδης δέν έγραψε
παραπάνω άπό ένα μυθιστόρημα τήν φορά έπικεντρωμένο σέ μιά συγκεκριμένη
οικογένεια, τό στοιχείο πού πρέπει νά προσέξουμε έδώ είναι άκριβώς αύτός ό
κεντρικός ρόλος τής οικογένειας, κοινός άνάμεσα στό «μυθιστόρημα saga» καί
τά μυθιστορήματα τού Αθανασιάδη. Όπως γράφει ή Ζερμαίν Μαμαλάκη στό
βιβλίο της: «[Ό συγγραφέας] καθορίζεται στήν έπιλογή τών θεμάτων του [...]
άπό τό ιδιαίτερο κλειδί του, τό Οικογενειακό Σύνδρομο [...] ξεκινάει άπό τό
"οικογενειακό γκέτο" πού άνοίγεται στόν έξω κόσμο καί άπό τούτο τό κεντρικό
κύτταρο περνάνε όλα τά ρεύματα πού συγκλονίζουν τήν έποχή))8.

Συνεχίζοντας, μετά τήν παραπάνω ειδολογική διερεύνηση, στό πλαίσιο
τών ευρύτερων επιδράσεων πού δέχτηκε ό Τάσος Αθανασιάδης, θά θυμίσουμε
τήν άπάντηση πού έδωσε όταν έρωτήθηκε «ποιοι υπήρξαν οί δάσκαλοι» του.
Πρώτους άνέφερε τότε τούς ((κλασικούς Γάλλους μυθιστοριογράφους τού πε-
ρασμένου αιώνα — νομοθέτες τοΰ μυθιστορήματος»9.

«Αύτοί οί συγγραφείς», λοιπόν, όπως γράφει ό J. Hawthorn, ((έκαναν
τεράστιες προσπάθειες γιά νά διασφαλίσουν ότι «οί πραγματικές λεπτομέρει-
ες» στά έργα τους ήταν ((σωστές» — δηλαδή ικανές νά έλεγχθοΰν καί νά
έπαληθευτοΰν άντιπαραβαλλόμενες μέ μιά έξωτερική πραγματικότητα μέσω
έμπειρικών έρευνών. Πέτυχαν αύτήν τήν άκρίβεια μέ μακροχρόνιες καί κο-
πιώδεις έρευνες. «Ό ρεαλισμός» σέ σχέση μέ αύτούς τούς συγγραφείς είναι,
λοιπόν, τόσο ένας όρος πού καταδεικνύει μιά όμάδα μυθιστοριογράφων, όσο
καί ένας όρος πού άναφέρεται σέ μιά συγκεκριμένη μέθοδο σύνθεσης. Τά πα-
ραπάνω άνιχνεύονται σέ μεγάλο ποσοστό μέσα στό έργο τού Αθανασιάδη, ό
όποιος έξάλλου ομολογεί οχι μόνον τήν μαθητεία του άλλά καί τόν θαυμασμό
του γιά τούς μεγάλους Γάλλους ρεαλιστές.

Τις «ρεαλιστικές συμβάσεις», ((μιά πλοκή βασισμένη στήν αιτία καί τό
άποτέλεσμα, καλά διαγεγραμμένοι χαρακτήρες, μιά γενική υπόθεση ότι ό

8. Βλ. στό ΖΕΡΜΑΙΝ ΜΑΜΑΛΑΚΗ, Τάσος Αθανασιάδης. Ό επικός τής Έλληνικής Κοι-
νωνίας, Μαυρίδης, Αθήνα 1990, σ. 13-14.

9. Βλ. στον δεύτερο τόμο δοκιμίων, ΤΑΣΟΐ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Βεβαιότητες καί αμφι-
βολίες, α' έκδοση, Βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας», Αθήνα 1980, στήν ((Συνομιλία μέ τόν
Βαγγέλη Ψυρράκη», σ. 355.
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κόσμος μπορεί νά γίνει, αντικείμενο γνώσης καί είναι έπιδεκτικός μιας ορθο-
λογιστικής ερευνάς», ό Τάσος Αθανασιάδης τις άκολούθησε άλλά παράλλη-
λα τις έμπλούτισε. Καί τά στοιχεία έμπλουτισμοΰ τά άντλησε άπό τήν «πε-
ριοχή» του μοντερνισμού. (Φτάσαμε έτσι στό άναπάντητο έρώτημα άπό τό
πρώτο μέρος τής παρούσας μελέτης.)

Διαβάζουμε στόν J. Hawthorn: «[...] Ό μοντερνισμός έχει βαθιά έπίδρα-
ση στήν άντίληψη τών μυθιστοριογράφων γιά τόν "χαρακτήρα". [...] Γιά τούς
μεγάλους μοντερνιστές μυθιστοριογράφους [...] ό χαρακτήρας δέν μπορεί νά
θεωρείται πλέον ότι είναι διαφανής άπό μόνος του [...]. Αύτή ή εστίαση στά
προβλήματα του έαυτοΰ καί τής έσωτερικής ζωής ενθάρρυνε τήν άνάπτυ-
ξη νέων "μεθόδων" μυθοπλαστικής έκφρασης. 'Αν ό μοντερνισμός μπορεί νά
όριστέϊ άρνητικά άπό τήν άποψη τής άπόρριψης τών ρεαλιστικών συμβάσε-
ων καί ύποθέσεων, ή θετική του πλευρά μπορεί νά ιδωθεί στήν άξιοση-
μείωτη άνάπτυξη τεχνικών δπως "ή συνειδησιακή ροή" καί "ό έσωτερικός
μονόλογος"». Εκείνο, λοιπόν, πού συνδέει τόν Αθανασιάδη μέ τόν μοντερ-
νισμό είναι ή έστίαση τής συγγραφικής ματιάς του στόν έσωτερικό κόσμο
τών Χαρακτήρων του μυθιστορήματος. Μόνο πού αύτό δέν έγινε μέσω τής
χρήσης του έσο^τερικοΰ μονολόγου, άλλά έγινε, σέ μεγάλο ποσοστό, μέσω
τής υιοθέτησης τής «ήμερολογιακής γραφής» πού είδαμε νωρίτερα.

Ό Τάσος Αθανασιάδης, λοιπόν, συνδύασε στοιχεία ρεαλιστικά καί στοι-
χεία μοντερνιστικά στήν σύνθεση τών μυθιστορημάτων του. 'Επιπλέον, ό
ίδιος θεωρεί δτι γιά τό έργο του είναι κατάλληλος ό χαρακτηρισμός «ψυ-
χολογικός ρεαλισμός». Καί αύτό μάς οδηγεί σέ μία μεγάλη μορφή, πού
είχε καί αύτή ισχυρότατη έπίδραση τόσο στόν Άθανασιάδη-λογοτέχνη δσο
καί στόν Άθανασιάδη-άνθρωπο (αν κρίνουμε άπό τόν μεγάλο άριθμό παρα-
θεμάτων άπό έργα του πού βρίσκουμε στήν πεζογραφία τού Αθανασιάδη):
στόν Ντοστογιέφσκι. Διότι ό Ντοστογιέφσκι θεωρείται ό σπουδαιότερος
έκπρόσωπος τοΰ «(ψυχολογικού ρεαλισμού», «μέ τόν οποίο άπεικονίζεται
καί τήν ίδια στιγμή διερευνάται ό ψυχικός κόσμος τοΰ άνθρώπου, άκόμη καί

\ \ 5 ~ 5 -, / ΙΟ

στις πιο ακραίες εκοηλωσεις του» .

Φτάνουμε έτσι σέ έναν χαρακτηρισμό τής μυθοπλασίας τού Αθανασιάδη
πού δίνει τό προβάδισμα στην ιδιωτική ζωή έναντι τής κοινωνικής, κάτι γιά

10. Βλ. στο Παριςης Ιωάννης, Παριςης Νικήτας, Λεξικό Λογοτεχνικών "Ορων,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων — Παιδαγωγικό 'Ινστιτούτο, 'Οργα-
νισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1999, στό λήμμα («ρεαλισμός».



ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΤΑΣΟΙ' ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

37

το όποιο εξάλλου έχει μιλήσει καί ό ίδιος στήν συνέντευξή του στήν Γιολάντα
Πατεράκη: (('Επινοώ έναν πυρήνα άπό πρόσωπα — πάντα άντιπροσωπευτικά
τής κοινωνίας καί τής εποχής πού θ' άπεικονίσω. Ξέρω μόνο τις πρώτες μέρες
τής δράσης τους. Πέντε-εξι σελίδες. Άπό κει όλα έξελίσσονται άπό μόνα τους.
Άπ' τήν έμπλοκή τοΰ άτομικοΰ μύθου τοΰ ένός μέ τοΰ άλλου, υφαίνεται ό ιστός
τής δράσης, δπως συμβαίνει καί στή ζωή. Μυθοποιώ τήν ζωή. Τά πρόσωπά
μου είναι ένεργούμενά της — εκφραστές τού τυχαίου της... "Ολα ξεκινούν άπ'
τους ήρωες μου. Τά μυθιστορηματικά πρόσωπά μου διαμορφώνονται άπ'
τις πράξεις τους, άπ' τις σκέψεις τους, άπ' τις γνώμες τών άλλων γι' αύτά.
Πασχίζω νά είναι άνάγλυφες μορφές — νά τις θυμάται ό άναγνώστης δταν
κλείσει τό βιβλίο [...]. 'Εγώ άρχίζω ένα μέρος τού κεφαλαίου άργά — σελίδα
μέ σελίδα. Όταν τό τελειώσω, προχωρώ στό έπόμενο, μέ τήν προϋπόθεση δτι
προωθείται ή δράση καί συγχρόνως διαγράφεται καθαρότερα ή φυσιογνωμία
τοΰ ήρωά μου — άπ' τις πράξεις του, τις σκέψεις του καί άντανακλαστικά άπ'
τις πράξεις τών άλλων. [...] Θαρρεύτηκα κάποτε νά γράψω πώς δέν πιστεύω
στήν πάλη τών τάξεων άλλά στήν πάλη τών ιδιοσυγκρασιών — μέσα στό θυ-
μικό γίνονται οί συγκρούσεις· καί έπειδή είναι κρυφές, είναι άνελέητες..»11

Μήπως δμως ή κριτική, ή όποία, βασιζόμενη καί στά παραπάνω, έστιάζει
κυρίως στούς Χαρακτήρες ώς τό ((σήμα κατατεθέν» της μυθοπλασίας τοΰ Αθα-
νασιάδη, πρέπει νά λάβει ύπ' οψιν της καί κάτι άλλο, συμπληρώνοντας ίσως
άκόμα καί τήν άποψη τού ίδιου τοΰ συγγραφέα γιά τό έργο του;

Σύμφωνα καί μέ τήν διατύπωση τοΰ Γάλλου θεωρητικού καί κριτικού Jean
Ricardou, πού έκφράζει βέβαια γενικότερα παραδεκτές άντιλήψεις, ((ό συγ-
γραφέας είναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ έργου του». Υποστηρίζουμε,
λοιπόν, δτι ό Αθανασιάδης, ώς πνευματική οντότητα, συντίθεται σέ μεγάλο
βαθμό άπό τά λόγια τών Χαρακτήρων του, καθώς σέ κάθε μυθιστόρημά του
βάζει τούς Χαρακτήρες του νά συζητοΰν τά θέματα έκέίνα πού άπασχολοΰσαν
καί τόν ίδιο ώς σκεπτόμενο άνθρωπο, συνεκφράζοντας άναμφίβολα καί πολ-
λούς άλλους σκεπτόμενους άνθρώπους. Τέτοια θέματα, γιά παράδειγμα, είναι:
Ή 'Ιστορία τοΰ πνεύματος ώς πάλη ίδιοσυγκρασιών/Ή πάλη τοΰ Καλού μέ
τό Κακό μέσα στό θυμικό τού άνθρώπου καί ό άγώνας του νά άντισταθεΐ στόν

11. Βλ. στο τασοσ αθανασιαδησ, Άπό τον εαυτό μας στους άλλους, Δοκίμια, Βι-
βλιοπωλείον τής ((Εστίας)), Αθήνα 1993 (στήν καταχωρισμένη έκεΐ συνέντευξη στήν
Γιολάντα Πατεράκη), σ. 263-264, 269.
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πειρασμό του Άπαγορευμένου/'Ο στρατευμένος Χριστιανισμός/Ή άντίληψη
τής ζωής ώς δώρου θεϊκού, ώς τάλαντου πού κάτι πρέπει νά μάς άποφέρει.
Καί, παράλληλα μέ δλα αύτά καί μαζί μέ ολα αύτά, το έργο του Αθανασιάδη
διαπνέεται βέβαια καί εμπνέεται άπό μιά άπέραντη κατανόηση γιά τά λάθη
τού άνθρώπου, γιά τις κακίες του, γιά τις άδυναμίες του δηλαδή. Είναι χα-
ρακτηριστική μία φράση άποδιδόμενη στόν Κομφούκιο πού χρησιμοποίησε
ή Ζερμαίν Μαμαλάκη προκειμένου γιά τόν άνθρωπο-άφηγητη Αθανασιάδη:
((Ανώτερος είναι ό άνθρωπος έκεΐνος πού δείχνει μιά άμερόληπτη εύμένεια γιά
όλους... »

Γι' αύτό καί μπορούμε νά πούμε ότι τά μυθιστορήματα τοΰ Αθανασιάδη
είναι έκεΐνο τό κομμάτι τοΰ έργου του (υπήρξε καί διηγηματογράφος καί
πολύ καλός δοκιμιογράφος) πού τόν άντιπροσωπεύει πληρέστερα. Διότι τε-
λικά έκεΐνο πού έκανε πάντα ό Αθανασιάδης ήταν νά σκηνοθετεί, άριστα καί
διαφορετικά κάθε φορά, τά έρωτήαατά του, τις άγωνίες του, τις Βεβαιότη-
τες και τις αμφιβολίες τον, όπως είναι καί ό τίτλος τοΰ δεύτερου τόμου τών
Δοκιμίων του. Ό συγγραφέας μας άγάπησε πολύ τόν άνθρωπο ώς μία πολυ-
ποίκιλη καί συχνά άντιφατική ένότητα καί οί μακρές συζητήσεις τών ήρώων
καί ήρωίδίον του, πού κάποιες φορές μοιάζουν μέ προφορικά δοκίμια, έχουν
πάντοτε αύτόν ο:>ς άντικείμενο, στόν καθαγιασμένο καθημερινό ψυχικό καί
πνευματικό άγώνα του.

Τελειώνοντας, άς έπανέρθουμε στό βασικό μέλημα τής παρούσας μελέτης,
όπως γίνεται φανερό καί άπό τόν τίτλο της. Διότι όλα όσα άναφέρθηκαν έδώ
θά πρέπει νά άξιοποιηθοΰν σέ σύγκριση μέ τά έπιτεύγματα καί τήν λογοτε-
χνική υπόσταση τών άλλων, συγκαιρινών τού Αθανασιάδη λογοτεχνών. Γιά νά
βρει τήν θέση του, έπί παραδείγματι, ώς προς τήν καλλιέργεια στήν Ελλάδα
τοΰ κλασικού μυθιστορήματος, γιά τό όποιο έχει διατυπωθεί ή άποψη ότι
ούδέποτε πήρε πραγματικά τήν έλληνική ιθαγένεια12, θά πρέπει τό έργο τού
Αθανασιάδη νά συνεξεταστεί μέ τό έργο τοΰ Θεοτοκά, άλλά καί μέ τό έργο τοΰ

12. Ό Βαγγέλης Αθανασόπουλος, στο άρθρο του με τόν τίτλο ((Οί άγνωστοι
εύεργέτες τής Λογοτεχνίας μας» [κριτική του βιβλίου: Σονια ιλινσκαγια (εποπτεία ερευ-
νάς, επιμέλεια), Ή ρωσική λογοτεχνία στήν Ελλάδα, 19ος αιώνας, Ελληνικά Γράμματα],
έγραφε σχετικά: «[...] χάθηκε γιά τή λογοτεχνική μας παράδοση τό κλασικό μυθιστόρη-
μα, άφήνοντας ετσι χωρίς θεμέλιο καί τήν πεζογραφία του μοντερνισμού [.··]»' στό ενθετο
Βιβλιοθήκη τής έφημερίδας 'Ελευθεροτυπία, 415, 2006, σ. 6-7.
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Πετσάλη-Διομήδη καί τοϋ Παντελή Πρεβελάκη, όπως καί μέ τών υπολοίπων
που άναφέρθηκαν στήν άρχή αύτής της μελέτης. Μόνον τότε θά μπορούμε νά
ποΰμε μέ σιγουριά αύτό πού τώρα άπλώς ύπαινισσόμαστε: ότι ό Τάσος Αθα-
νασιάδης ύπήρξε ό γνησιότερος "Ελληνας κλασικός μυθιστοριογράφος13.

13. Γιά τά θεωρητικά θέματα πού θίγονται έδώ, καθώς καί για ειδικότερα ερευνη-
τικά αντικείμενα πού άφοροΰν στό εργο τοϋ Τάσου Αθανασιάδη, ό άναγνώστης μπορεί
έπίσης νά συμβουλευτεί τά έξης: α) σταυρουλα Γ. τσουπρου, Τό Παρακείμενο καί ή
...-(Δια)κειμενικότητα ώς Σχόλιο στο πεζογραφικό εργο τον Τάσου Αθανασιάδη (καί
στά 21 εγκιβωτισμένα ποιήματα τον πεζογράφου), "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη,
Αθήνα 2009, καί β) σταυρουλα Γ. τσουπρου, Τάσος Αθανασιάδης «Μέ τα μάτια τής
γενιάς μας», Γρηγόρης, Αθήνα 2007.
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Η ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΙΑ TOT ΤΑΣΟΤ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ:
ΚΤΡΙΕΣ ΣΤΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ TOT ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παναγιώτης Δ. Μλςτροδημητρης
'Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ό λογοτέχνης καί άκαδημαϊκός Τάσος Αθανασιάδης (1913-2006), στή
μνήμη τοΰ οποίου είναι άφιερωμένη ή άποψινή έκδήλωση, έπέδειξε μιάν
άξιοζήλευτη άφοσίωση στήν οικοδόμηση ένός μακρόπνοου μυθιστορημα-
τικού, βιογραφικού καί δοκιμιογραφικοΰ έργου. Ζωγράφος τής κοινωνικής
πραγματικότητας τής 'Ελλάδας τοΰ 19ου καί τοΰ 20οΰ αιώνα, άποδίδει
έπικά τις μεταβολές τοΰ έθνικοΰ μας βίου καί τήν πορεία τής κοινωνίας
πρός σύγχρονες μορφές άνθρώπινων σχέσεων, έκφράζοντας τήν άγοονία
καί τόν προβληματισμό του γιά τή μοίρα τού Νεοέλληνα καί τοΰ ανθρώπου
γενικότερα" παράλληλα, άνατόμος τής άνθρώπινης καί δή τής έλληνικής
ψυχής, αύτοαποκαλύπτεται διά τής αύτοανάλυσης καί τής αύτοερμηνείας.
Κύριος εισηγητής τοΰ «μυθιστορήματος-ποταμός» («roman-fleuve») στή
νεοελληνική λογοτεχνία, μάς κληροδότησε μιά πολύτομη παραγωγή μυθι-
στορημάτων, βιογραφιών καί δοκιμίων, όπου μετουσιώνονται σέ τέχνη οί
προβληματισμοί πού προκύπτουν τόσο άπό τά μεγάλα ύπαρξιακά έρωτή-
ματα τού άνθρώπου καί τοΰ λογοτέχνη οσο καί άπό τόν έκσυγχρονισμό τής
νεοελληνικής κοινωνίας καί τις προσαρμογές της στήν εύρωπαϊκή.

Τό δοκιμιογραφικό καί κριτικό έργο τοΰ Τάσου Αθανασιάδη έκτείνεται
κυριότατα σέ τέσσερις τόμους: Αναγνωρίσεις (α' έκδοση: 1965, οριστική
έκδοση: 1974), Βεβαιότητες καί αμφιβολίες (1980), Άπό τόν εαυτό μας
στους άλλους (1993) καί Κυρίες καί κύριοι σας ευχαριστώ (2002)1. Νεώ-

I. Αναλυτικότερα: α') ΤΑΣΟΐ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Αναγνωρίσεις. Δοκίμια. Δεύτερη έκδοση
— Κείμενο οριστικό. Βιβλιοπωλεϊον τής «Εστίας» 'Ιωάννου Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.
[Αθήνα 1974, α' έκδοση: 1965], (Νεοελληνική Λογοτεχνία, 158), β') Tot Ιδιοϊ, Βεβαι-
ότητες καί αμφιβολίες. Δοκίμια. Βιβλιοπωλείο ν της «Εστίας» I. Δ. Κολλάρου & Σίας
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τεροι μελετητές, ώστόσο, όπως ή κυρία Σταυρούλα Τσούπρου, έντάσσουν,
εύλογα όπως θά δούμε, στά δοκίμια τού συγγραφέα καί τις βιογραφίες καί
τά βιογραφικά του χρονικά2.

Εκκινώντας άπό τή σημειολογία τών τίτλων, διαπιστώνουμε ότι στις
Αναγνωρίσεις ό δοκιμιογράφος ύποδεικνύει τόν πνευματικό χώρο όπου άνα-
γνωρίζει καί έντάσσει τόν έαυτό του ώς δημιουργική συνείδηση καί ώς έρμη-
νευτή τών φαινομένων τού καιρού του. Ταυτόχρονα, τά δοκίμια συνιστούν
άναλύσεις βασικών προβλημάτων πού άπασχόλησαν τή σκέψη τού Δυτι-
κού άνθρώπου καί ενέπνευσαν τούς χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους τού
εύρωπαϊκού μυθιστορήματος κατά τόν 19ο καί τόν 20όν αιώνα. Στις Βεβαι-
ότητες και αμφιβολίες ό Αθανασιάδης περνάει σέ διεισδυτικότερες άναλύσεις
τού μυστηρίου της καλλιτεχνικής δημιουργίας, βασιζόμενος κατ' άρχάς στις
προσωπικές του εμπειρίες καί προχωρώντας σταδιακά σέ γενικεύσεις γιά τήν
καλλιτεχνική διεργασία. Νέα θεματολογία άναπτύσσεται στόν τόμο Άπό τον
εαυτό μας στους άλλους, παράλληλα μέ άναδιαπραγματεύσεις τών άγαπη-
μένων έρωτημάτων τοΰ συγγραφέα' ό τίτλος τοΰ βιβλίου έκφράζει μία με-
τάβαση άπό τό κλειστό πεδίο προβληματισμού πού έξέφραζαν οί τίτλοι τών
προηγούμενων τόμων σέ μίαν άνανοηματοδότηση τής ζο^ής, τής τέχνης καί
τής ελληνικότητας διά τής επαφής μέ τόν πλησίον — παράμετρος πού είχε ήδη
άπασχολήσει έπανειλημμένα τόν δοκιμιογράφο. Τέλος, ό τίτλος τού τόμου
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ, τοΰ τελευταίου βιβλίου πού εξέδωσε, δίνει
έμφαση, μέ τήν «κοσμικότητά» του, στή διάσταση τών ομιλιών πού προσ-
λαμβάνει ό δοκιμιακός λόγος τοΰ Αθανασιάδη στό παρόν έράνισμα διαλέξεων
γιά σημαντικούς άνθρώπους τού πνεύματος τού 19ου καί τοΰ 20οΰ αιώνα3, καί

Α.Ε., Αθήναι [1980], (Νεοελληνική Λογοτεχνία, 236), γ') Tot Ιδιοτ, Άπο τον εαυτό
μας στους άλλους. Δοκίμια. Βιβλιοπωλείο ν τής ((Εστίας» 'Ιωάννου Δ. Κολλάρου & Σίας
Α.Ε., Αθήνα 1993, (Νεοελληνική Λογοτεχνία, 310), δ') Tot Ιδιοϊ, Κυρίες και κύριοι σας
ευχαριστώ. Βιβλιοπωλεΐον τής ((Εστίας» I. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε., Αθήνα 2002.

2. Βλ. στατροτλα Γ. Τςοτπροτ, Το παρακείμενο καί ή ...-(Öια)κειμενικότητα
ώς σχόλιο στο πεζογραφικό εργο τοϋ Τάσου Αθανασιάδη (καί στά 21 εγκιβωτισμέ-
να ποιήματα τον πεζογράφου). "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, Νεοελληνική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009, σ. 44.

3. Οί διαλέξεις αύτές, πριν συμπεριληφθούν στόν τόμο Κυρίες καί κύριοι σας
ευχαριστώ, είχαν ήδη εκδοθεί, με τήν ίδια ή μέ έλαφρώς παραλλαγμένη μορφή,
στους τρεις τόμους τών δοκιμίων του Τ. Αθανασιάδη ώς «πορτραίτα», στά όποια
αναφερόμαστε έδώ.
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επισφραγίζει επιτυχημένα τή ζωή καί το έργο ένός δημιουργού μέ τήν εύγνώ-
μονη εύγένεια που πάντοτε τόν χαρακτήριζε.

Πέρα άπό τόν συσχετισμό τών τίτλων, παρατηρούμε άναλογίες δομής με-
ταξύ τών τόμων τών δοκιμίων: στούς τρεις πρώτους τόμους δοκίμια προ-
βληματισμού συνοδεύονται άπό τήν παρουσίαση ((πορτραίτων» σημαντικών
προσώπων τοΰ πνεύματος, Ελλήνων καί ξένων, άπό τήν ((πινακοθήκη» τοΰ
συγγραφέα, ένώ ό τέταρτος τόμος άποτελεΐ άνθολόγηση τών ομιλιών πού
έκανε ό δοκιμιογράφος γιά τά πρόσωπα αύτά. Επιπλέον, τις Βεβαιότητες
καί αμφιβολίες καί τό Άπό τόν εαυτό μας στους άλλους κλείνουν δύο σημαν-
τικές καί άποκαλυπτικές συνεντεύξεις τοΰ Αθανασιάδη, οί όποιες υπογραμ-
μίζουν τό προσωπικό στοιχείο τοΰ δοκιμιακού του λόγου.

"Ετσι, οί τόμοι τών δοκιμίων τοΰ συγγραφέα τών Πανθέων παρουσιά-
ζουν μιαν ένδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα: άποτελοΰνται άπό τρία εΐδη λόγου,
τό καθαυτό δοκίμιο, τή συνέντευξη ώς ((προφορικό δοκιμιακό λόγο»4 καί τό
«πορτραίτο», μέ τις άναμενόμενες έπικαλύψεις, γιά νά καταλήξουμε στόν
τελευταίο τόμο, τό Κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ, σέ άποκλειστική άν-
θολόγηση όμιλιών-«πορτραίτων». Στόν χώρο τοΰ καθαυτό δοκιμίου, θά μπο-
ρούσαμε νά διακρίνουμε δύο ((κύκλους προβληματισμού»: τόν πρώτο, ό όποιος
άναφέρεται στά θέματα τής τέχνης καί στά υπαρξιακά έρωτήματα τού
άνθρώπου καί δημιουργοΰ, καί τόν δεύτερο, ό όποιος σχετίζεται μέ σύγχρο-
να θέματα ((πρακτικού» προσανατολισμού τοΰ άνθρο^που καί δή τοΰ "Ελλη-
να μέσα στις έναλλαγές τοΰ 19ου καί τοΰ 20οΰ αιώνα, ένώ οί συνεντεύξεις,
άναφερόμενες στό σύνολο αύτών τών θεμάτων, άποκαλύπτουν μέ τόν εξο-
μολογητικό τους λόγο άμεσότερα τήν ποιητική τού συγγραφέα.

Στόν πρώτο κύκλο δοκιμίων άνήκουν κείμενα δπου ό Αθανασιάδης κατα-
γράφει καί σχολιάζει τήν προσφορά Ελλήνων καί ξένων μυθιστοριογράφων
πού τόν έπηρέασαν (λ.χ. στή «Μυθιστορηματική μαρτυρία» τών Αναγνω-
ρίσεων)5, καθώς καί άλλα, δπως τό δοκίμιο γιά τήν πεζογραφία τοΰ Ηλία
Βενέζη6, δπου παρουσιάζει καίριους χαρακτηρισμούς τοΰ έργου καί τής
ποιητικής άλλων δημιουργών πού ισχύουν, τοποθετημένοι σέ ένα διαφορε-
τικό πλαίσιο δημιουργικής γραφής, καί γιά τή δική του μυθιστορηματική

4. Βλ. Στατροτλα Γ. Τςοτπροϊ, Το παρακείμενο καί ή ...-(δια)κειμενικότητα...,
δ.π., σ. 532.

5. Ταςοτ αθανασιαδη, 'Αναγνωρίσεις, δ.π., σ. 23-29.

6. Ό.π., σ. 271-321.
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πράξη. Ασχολείται, έπίσης, μέ ούσιώδη ζητήματα τοΰ μυθιστορήματος, δπως
τά υπαρξιακά θέματα μέ κεντρικό το πρόβλημα τοΰ χρόνου: γιά τή νίκη
έπ αύτοΰ προτείνει άφενός, στις Αναγνωρίσεις, τήν έσο^τερική δύναμη
τού άνθρώπου ώς ένταση, που παίρνει μορφή πάθους: πάθος ερωτικό, πά-
θος δράσης, πάθος γνώσης, πάθος γιά κάθε λογής πνευματική δημιουργία],
αφετέρου, στό Άπό τόν εαυτό μας στους άλλους, τήν προσφορά τού έαυτοΰ
μας στούς άλλους, ή οποία οδηγεί στήν πληρότητα τής εύτυχίας καί στήν
προσέγγιση τοΰ μυστηρίου τής ζωής. Στό κεντρικό γιά τόν προβληματισμό
τοΰ Αθανασιάδη δοκίμιο «Συμβίωση μέ τό Δαιμόνιο»8, άλλά καί σέ σειρά
άλλων, ό συγγραφέας καταγράφει τήν ιδιαίτερη, μυστηριακή σχέση άνάμε-
σα στόν λογοτέχνη καί στό άντικείμενό του καί, άναπτύσσοντας μιά πλα-
τωνικών καταβολών θεωρία, άντιλαμβάνεται τήν καλλιτεχνική δημιουργία
ώς διαρκή πλαστουργία νέων μορφών μέ τή βοήθεια τής μετουσίωσης τών
άσαφών όψεων τής άνθρώπινης ψυχής σέ λόγο. Εξάλλου, θέματα πού τόν
απασχολούν επανειλημμένα είναι ή σχέση συγγραφέα-κειμένου-άναγνώστη
καί ή άποστολή τής Λογοτεχνίας, δπως άποδεικνύουν τά προαναφερθέντα
δοκίμια καθώς καί τά άκόλουθα: «Ό Μεγαλοφυής καί ή Καλλονή», «Ή
Καταγωγή τής Λογοτεχνίας καί ή έπίδρασή της στήν έξέλιξη τών λαών»,
«Ή λειτουργία τής άναπλήρωσης», «Ή εύεργετικότητα τής αύταπάτης»,
«Μέσα στό άνθρο^πινο τοπίο»9.

Στόν δεύτερο κύκλο προβληματισμού, ό Αθανασιάδης, έντοπίζοντας τά
σύγχρονα προβλήματα τού άνθροΥπου καί τοΰ "Ελληνα, προτείνει τήν εμβά-
θυνση στήν ούσία της Ελλάδας ώς διαιώνιας πνευματικής οντότητας καί στή
βίωση τών άρετών καί τών κελευσμάτων τοΰ ελληνικού πνεύματος, δπως αύτό
διαμορφώθηκε μέσα στόν χρόνο καί έγινε παγκόσμια άποδεκτό10.

Προσεγγίζοντας σημαντικούς ανθρώπους τού ελληνικού καί τοΰ ξένου
πνευματικού στερεώματος, ό Αθανασιάδης τούς αντιμετωπίζει όος δημιουρ-
γικούς καλλιτέχνες ή/καί ώς έκφραστές καί, κάποτε, διαμορφωτές τών θε-

7. Ό.π., σ. 11-12.

8. Ταςοτ αθανασιαδη, Βεβαιότητες καί αμφιβολίες, δ.π., σ. 11-41.

9. Βλ. καί στατροταα Γ. Τςοτπροτ, Το παρακείμενο καί ή ...-(δια)κειμενικότητα...,
ό.π., σ. 542-543, σημ. 105.

10. Ή Ελλάδα στή συνείδηση τοΰ κόσμου παραμένει πάντα μία έννοια πνευ-
ματική. Καί τό πνεύμα είναι άπ' τή φύση του άνεξίκακο καί φιλειρηνικό (ΤΑΣΟΐ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Άπό τόν εαυτό μας στους άλλους, ό.π., σ. 119).
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τικών καί αρνητικών πλευρών τής κοινωνίας τοΰ 19ου καί τοΰ 20οΰ a'io'jva
μέ τις εναλλαγές, τά προβλήματα, τις άνατάσεις καί τά αδιέξοδα της (βλ.
λ.χ. τα κείμενα του γιά τούς Robert Oppenheimer, Jean Rostand, Aldous
Huxley, Karl Jung, Fyodor Dostoïevski, Leo Tolstoy, Alexis Carrel, Marcel
Proust), άλλά καί ώς παράγοντες επίδρασης στό νεοελληνικό πνευματικό
καί ειδικότερα λογοτεχνικό στερέωμα καί, οπωσδήποτε, στή δική του λο-
γοτεχνική γραφή καί σκέψη (πλειάδα Νεοελλήνων συγγραφέων, μελετητών,
στοχαστών καί άνθρώπίον τοΰ θεάτρου). Ό Αθανασιάδης δίνει έμφαση στόν
προσωπικό τους άγώνα καί στις άπαντήσεις πού έδωσαν στά θέματα κοι-
νωνικής συμβίωσης ή στά αιώνια καί καθολικά ερωτήματα τής άνθρώπινης
ψυχής. Τά «πορτραίτα)) αύτά πρέπει νά συν-μελετηθοΰν μέ τις αύτοτελεΐς
μυθιστορηματικές βιογραφίες καί τά βιογραφικά χρονικά προσώπων (τοΰ
'Ιωάννη Καποδίστρια, τοΰ Albert Schweitzer, τοΰ F. Dostoïevski, τοΰ 'Ιου-
λιανού τοΰ Παραβάτη, Τριών παιδιών τοϋ αιώνα) πού συγγράφει ό Αθανα-
σιάδης, καθώς ή δοκιμιογραφία του έκφράζει άπό έναν άλλο δρόμο τήν πρό-
θεση νά προσδιορίσει μόνιμες καί αιώνιες καταστάσεις της συνείδησης καί
διαχρονικούς προβληματισμούς τοΰ άνθρώπου τής Δράσης καί τοΰ Πνεύμα-
τος μέσα σέ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, πρόθεση ή όποία υλοποιείται καί
μέ τις βιογραφήσεις αύτές. Εξάλλου, τή διαπλοκή τής μυθιστορηματικής
βιογραφίας, τοΰ βιογραφικού χρονικοΰ καί τοΰ βιογραφικού δοκιμίου στό
σύνολο τών «βιογραφημάτων» τού Τάσου Αθανασιάδη διαπιστώνουν ό ίδιος
καί οί μελετητές του11, ένώ ό συνδυασμός τής μυθιστοριογραφίας μέ τή βι-
ογραφία τόν άπασχολεί καί θεο^ρητικά στό δοκίμιο «Ή νεώτερη βιογραφική
τέχνη»12, τό οποίο προέρχεται άπό σειρά μαθημάτων έπί τοΰ θέματος πού
παρέδωσε στό διάστημα Νοέμβριος 1961-'Ιανουάριος 196213.

Ή λογοτεχνική κριτική τοΰ Τάσου Αθανασιάδη φέρει έντονη τήν προσω-
πική σφραγίδα καί άξιοποιέί τήν αύτοανάλυση καί τήν αύτοερμηνεία, δπως
σημειώσαμε παλαιότερα στό μελέτημά μας «Τό 'ιωνικό ήθος' τής κριτικής

11. Βλ. το κεφάλαιο «Τό 'ειδολογικό' ζήτημα πού προκύπτει γιά τά 'βιογραφήματα'
τοϋ Τάσου Αθανασιάδη» στή διδακτορική διατριβή: Στατροτλα Γ. τσοτπροτ, Τό παρα-
κείμενο και ή ...-(δια)κειμενικότητα..., δ.π., σ. 91-100, καθώς καί σ. 90, σημ. 9.

12. Ταςοτ αθανασιαδη, Αναγνωρίσεις, δ.π., σ. 45-86.

13. Ή πληροφορία άπό τό: τασοτ αθανασιαδη, Αναγνωρίσεις, δ.π., σ. 323' πρβλ.
Στατροτλα Γ. Τςουπροτ, Τό παρακείμενο και ή ...-(δια)κειμενικότητα..., δ.π., σ. 90.
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τοΰ Τάσου Αθανασιάδη»14. Στο ίδιο μελέτημα χαρακτηρίσαμε τή δοκιμι-
ογραφία του ώς άντιπροσωπευτική έκφραση τοΰ ιωνικού ήθους καί υφονς,
δπως ό ίδιος ό Μικρασιάτης συγγραφέας το προσδιόρισε: δηλαδή [...] μιά
νοοτροπία, [...] μιά πνευματική στάση 'ιδιότυπη στή ζωή, μιά άντίληψη τής
ζωής προσωπική [...]: τή λεπτότητα στήν απόλαυση τής ζωής" τή διαύγεια
στή σκέψη' τό καλό γούστο" τήν πνευματικότητα" τήν κοινωνικότητα' τήν
απλότητα" τή σαφήνεια' τν) λυρική διάθεση — μ' εν α λόγο: τήν Αρχοντιά1 t
Ή άναλυτική καί τεκμηριωμένη σκέψη καί έρμηνεία, ή έμφαση στό συγ-
κεκριμένο καί στή λεπτομέρεια, ή κατανόηση, ή συμπάθεια καί ο άνθρωπι-
σμός· ή έλλειψη φανατισμοΰ καί ή άποφυγή τής στείρας άρνησης, ή άπρο-
κατάληπτη καί ώριμη κρίση, ή τρυφερότητα καί ή «ήρεμη απελπισία»16, ή
στωική άποδοχή τών φαινόμενων τοΰ βίου άλλά καί ή κοινωνική κριτική·
ή άπόδοση τιμής στήν πληρότητα τής ζωής, ή άγάπη προς τό πνευματικό
έργο καί τό καλό γοΰστο, ό λειτουργικός συνδυασμός ψυχογράφησης καί
άντικειμενικής καταγραφής, ή διαπλοκή τοΰ άτομικοΰ μέ τό καθολικό υπό
τό πρίσμα τής αιωνιότητας, καί, τέλος, ή εκτίμηση τοΰ ((ένδον σκάπτε»,
πρακτικής που καί ό ίδιος εφάρμοσε στή δημιουργία του17, άποτελοΰν τις
άρετές τής κριτικής ματιάς τοΰ Αθανασιάδη.

Ό κομψός δοκιμιακός του λόγος μέ τήν ρέουσα δημοτική του, συχνά
αύτοαναφορικός, έτεροερμηνευτικός καί ταυτόχρονα έμμεσα καί άμεσα αύτο-
ερμηνευτικός, δομείται πολλές φορές μέ βάση τόν άντιθετικό λογισμό καί αξι-
οποιεί τά λογοτεχνικά σχήματα, εμμένοντας, ώστόσο, στήν άνάδειξη τοΰ καί-
ριου καί τοΰ ούσιώδους μέσω αύτών, ενώ διακρίνεται συχνά άπό μιά πνοή ποι-
ητικότητας ένός πεζογράφου πού τόν συγκίνησε καί ο ποιητικός λόγος18. Όπως
έχουμε παρατηρήσει γιά τά μυθιστορήματά του, έτσι καί τά δοκίμιά του δια-
θέτουν ((μιάν έντονη πλαστικότητα λόγου, ή όποια στηρίζεται σέ ζωντανές καί

14. Π. Δ. μαστροδημητρησ, «Τό 'ιωνικό ήθος' τής κριτικής τοϋ Τάσου Αθανα-
σιάδη» (1994), στόν τόμο τοΰ ίδιου: Ανάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας, β' έκδοση
συμπληρωμένη. 'Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 268.

15. ΤΑΣΟΐ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Βεβαιότητες και αμφιβολίες, ο.π., σ. 344" πρβλ. καί Π. Δ.
Μαςτροδημητρης, ((Τό "ιωνικό ήθος'...», ό.π., σ. 263-274.

16. Βλ. ΤΑΣΟΐ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Βεβαιότητες και Αμφιβολίες, δ.π., σ. 368.

17. Βλ. ο.π., σ. 353.

18. Βλ. τήν άνάλυση τών 21 ποιημάτων του στό ((Παράρτημα 2» τοΰ βιβλίου:
στατροϊαα Γ. τσοϊπροτ, Τό παρακείμενο καί ή ...-(δια)κειμενικότητα.., ο.π., σ. 729-863.
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σχεδόν εκθαμβωτικές μεταφορές, που καί αύτές μέ τή σειρά τους κορυφώνον-
ται. συνήθως σέ γοητευτικούς άφορισμούς»19. Ό Αθανασιάδης συλλαμβάνει το
πνευματικό φαινόμενο πού άναλύει ή τήν προσωπικότητα πού προσεγγίζει,
σφαιρικά, μέ πληρότητα καί πάντοτε στή διάσταση τοΰ χώρου καί τού χρό-
νου καί σέ συσχετισμό μέ τά διεθνή, πρωτίστως τά ευρωπαϊκά, τεκταινόμενα.
Φανερές, εξάλλου, καθίστανται ή λεπτότητα καί ή εύαισθησία στήν άνάλυση
θεμάτων καί διλημμάτων τών βιογραφουμένο^ν, άλλά καί ή πρωτοτυπία τής
κριτικής του ματιάς μέ έμφαση καί σεβασμό στή λεπτομέρεια καί στήν τρα-
γικότητα τοΰ άγώνα προσωπικοτήτων όχι μόνον τής λογοτεχνίας άλλά καί
τοΰ συνολικού πνευματικού γίγνεσθαι' τά παραπάνω χαρακτηριστικά τόν άνα-
δεικνύουν σέ σημαντικόν δοκιμιογράφο άλλά καί σέ έναν άπό τούς εξέχοντες
μυθιστορηματικούς βιογράφους της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Ή έπιστήμη τής νεοελληνικής φιλολογίας άναμένει τή συστηματική
μελέτη καί άξιολόγηση τοΰ δοκιμιογραφικοΰ καί κριτικού έργου τοΰ Τά-
σου Αθανασιάδη, ό όποιος συνέβαλε ποικιλότροπα στήν προώθηση τής δο-
κιμιογραφίας στόν τόπο μας, άκόμη καί μέ τήν εποπτεία τής σύνθεσης
Ανθολογίας τον νεοελληνικού δοκιμίον20. Ή κυρία Τσούπρου, στήν έκτενή
καί σημαντική διδακτορική διατριβή της μέ τίτλο Τό παρακείμενο και ή
...-(δια)κειμενικότητα ώς σχόλιο στό πεζογραφικό εργο τού Τάσου Αθανα-
σιάδη (καί στά 21 εγκιβωτισμένα ποιήματα τον πεζογράφον), άσχολήθηκε
ήδη μέ κύρια σχετικά ζητήματα: τή χρήση τών μότο στά δοκίμια καί τά
«βιογραφήματά» του21, τή λειτουργία τών υποσημειώσεων στά δοκίμια22,
τήν άξιοποίηση τού δοκιμίου ώς όμοδιακειμένου τών μυθιστορημάτων τοΰ
πεζογράφου2'1, τήν καταγραφή φράσεων καί χωρίοον πού, άνήκοντας σέ
άλλους, λειτουργούν έσωδιακειμενικά, ή, άνήκοντας στον συγγραφέα, λει-
τουργούν αύτοδιακειμενικά καί όμοδιακειμενικά24, καί τόν έντοπισμό δο-

19. Π. Δ. Μαςτρολημητρης, «Τό 'ιωνικό ήθος'...», δ.π., α. 267.

20. Ανθολογία τον νεοελληνικού δοκιμίου. Εποπτεία: Τάσος Αθανασιάδης,
Ακαδημαϊκός, Γεράσιμος Ζώρας, Άν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλολο-
γική επιμέλεια: Αγγέλα Άποστολοπούλου, Μαρία Δημάκη, Βέρρα Μπάλλα. Εκδό-
σεις Αλέξανδρος, Αθήνα 2003.

21. Βλ. στατροτλα Γ. Τςοτπρου, Το παρακείμενο καί ή ...~(δια)κειμενικότητα...,
δ.π., σ. 265-277.

22. Βλ. δ.π., σ. 432-438.

23. Βλ. δ.π., σ. 37-40 καί 520-535.

24. Βλ. δ.π., σ. 557, 561, 564-609, 613-617.
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κιμίων πού λειτουργούν ώς «γονο-κείμενα», τά όποια συνετέθησαν νωρίς
άπό τόν δημιουργό καί ίχνη ή άποσπάσματά τους επανεμφανίζονται στό
έργο του κατά τή διάρκεια τής ζωής του25. Πρέπει, επομένως, νά προσδι-
οριστεί άναλυτικά ή ποικιλότροπη διαπλοκή τού μυθοπλαστικού μέ τό δο-
κιμιακό έργο τοΰ Αθανασιάδη, άλλά καί οί σχέσεις τών δοκιμίων μεταξύ
τους, άφοΰ, δπως ήδη έχουν παρατηρήσει οί μελετητές, μεγάλο είναι τό εύρος
τής αύτοδιακειμενικότητας καί όμοδιακειμενικότητας στό έργο τοΰ συγγρα-
φέα τών Παιδιών τής Νιόβης2*'. Πρέπει, άκόμη, νά εντοπιστούν τά κύρια
προβλήματα μέ τά όποια ασχολείται ό Αθανασιάδης καί νά καταγραφούν
συνδυαστικά οί λύσεις πού προτείνει ή οί δρόμοι πού υποδεικνύει (λ.χ. στό
θέμα τής σχέσης τοΰ άνθρώπου καί καλλιτέχνη μέ τόν χρόνο, δπως έξετά-
ζεται στό δοκίμιο «Χρόνος καί Πόνος» τών Αναγνωρίσεων καί στις ((Ανι-
χνεύσεις» τού τόμου Άπό τόν εαυτό μας στους άλλους)11. Αφενός, θά πρέ-
πει νά μελετηθούν οί σχέσεις τής δοκιμιογραφίας του μέ τήν παράδοση τού
έλληνικοΰ δοκιμιακού λόγου καί νά έντοπιστεΐ ή συμμόρφο^ση ή ή διαφορο-
ποίηση άπό αύτήν, άλλά καί οί έπιρροές άπό τόν άρχαΐο έλληνικό καί άπό
τον ξένο φιλοσοφικό στοχασμό. Αφετέρου, ή δοκιμιογραφία του χρειάζεται
νά μελετηθεί σέ συσχετισμό μέ τήν εύρωπαϊκή δοκιμιογραφία καί μάλιστα
μέ αύτήν πού άσχολέίται μέ τά θέματα τής τέχνης, νά έντοπιστοΰν δοκιμιο-
γράφοι πού τόν ενέπνευσαν καί νά καταγραφούν συστηματικά οί έπιδράσεις
μέ εκκίνηση τούς δημιουργούς πού ό ίδιος κατονομάζει ώς πηγές έμπνευ-
σής του. Επιπρόσθετα, πρέπει νά προσδιορισθεί ή θέση καί ή συμβολή τής
δοκιμιογραφίας του στο πλαίσιο τής λογοτεχνικής γενιάς τού '30, ή προσ-
φορά του στό έλληνικό στοχαστικό καί κριτικό δοκίμιο, ή συμβολή του
στήν άποτύπο^ση καί στή διαμόρφωση τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί
σκέψης, ό γόνιμος συνδυασμός στοχαστικού δοκιμίου, συνέντευξης, ομιλίας
καί «βιογραφήματος» ώς μορφή τής κριτικής του. Χρειάζεται, άκόμη, νά
μελετηθούν οί τρόποι μέ τούς όποιους άρθρώνεται ό έμμεσος, πλήν δραστι-
κός, καί ο άμεσος κοινωνικός28 καί —γιατί όχι;— ό πολιτικός του λόγος καί

25. Βλ. ο.π., σ. 558, 666-717, καθώς καί τά γενικά συμπεράσματα, σ. 720-727.

26. Βλ. ό.π., σ. 37-40.

27. Βλ. Τάσου αθανασιαδη, Αναγνωρίσεις, ο.π., σ. 9-15, καί Tor Ιδιοτ, Άπο
τον εαυτό μας στους άλλους, ό.π., σ. 13-96.

28. Πρβλ.: "Ενας μυθιστοριογράφος, εξ ορισμού, είναι κατήγορος τής κοινωνί-
ας του, άφοΰ καμιά κοινωνία δεν κατόρθωσε νά γίνει παράδεισος γιά τά μέλη της.
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τά σχετικά θέματα πού τόν απασχολούν. Τέλος, τά «πορτραίτα» άπό τήν
«πινακοθήκη» τών δοκιμίων του άπαιτεΐται νά μελετηθούν συνδυαστικά μέ
τις μυθιστορηματικές βιογραφίες καί τά βιογραφικά χρονικά πού συνέγρα-
ψε καί μέ τά δοκίμια θεωρητικής υποδομής (δπως τό δοκίμιο ((Ή νεώτε-
ρη βιογραφική τέχνη» τών Αναγνωρίσεων), ώστε νά άναδειχθεΐ, μεταξύ
άλλων, τό ιδεολογικό υπόβαθρο τών προσεγγίσεων στό άτομο πού έπιχειρεί
άλλά καί ή προσφορά του στή βιογράφηση ώς δημιουργική πραγμάτωση
καί ώς θεωρητικό προβληματισμό.

Κυρίες καί κύριοι,

«Ό Τάσος Αθανασιάδης [...] σχημάτισε μέ πληρότητα διεισδυτικής
εύαισθησίας καί μέ έλκυστική σαφήνεια μορφής μιά σειρά κύκλων στοχα-
σμού προπαντός έπάνω σέ ζητήματα τής μυθιστορηματικής τέχνης καί σέ
κορυφαίους δημιουργούς τού χώρου αύτοΰ, δπου γίνεται διαρκώς έμφανής ή
παρουσία καί τής προσωπικής έμπειρίας του ώς πεζογράφου τών μακρών
κοινωνικών καί ψυχογραφικών συνθέσεων [..,]»29. Ή ένασχόληση μέ τή δο-
κιμιογραφία του, ή συστηματική μελέτη τής όποιας άποτελεΐ θέμα άνοιχτό
καί πολλαπλά ενδιαφέρον, άποδεικνύεται, τελικά, μιά ιχνηλασία ένό'ς έσω-
τερικού οδοιπορικού άναζήτησης τού πολυγράφου λογοτέχνη καί μιά προσέγ-
γιση τού τρόπου μέ τόν όποιον ό ίδιος διαμόρφωσε τή δημιουργική καί
άνθρώπινη συνείδηση του σέ διάλογο μέ μεγάλες μορφές του έλληνικού καί
ξένου εύρύτερου πνευματικού χώρου πού τόν έπηρέασαν. Κλείνοντας τήν
παρούσα άναφορά στό θέμα τοΰ δοκιμιογραφικοΰ έργου τού Τάσου Αθανα-
σιάδη, όπως θά έλεγε καί ό ίδιος ό συγγραφέας,

Κυρίες καί κύριοι, σας ευχαριστώ.

Καθώς τήν περιγράφει, εμμεσα τή στηλιτεύει (Ταςοτ Αθαναςιαδη, Άπό τον εαυτό
μας στους άλλους, δ.π., σ. 270).

29. Π. Δ. Μαςτροδημητρης: Εισαγωγή στή νεοελληνική φιλολογία, ζ' έκδοση.
Εκδόσεις Δόμος ['Επανέκδοση μέ βελτιώσεις, Αθήνα 2008], σ. 259.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης άναγγέλλει τόν θάνατο τής
Jacqueline de Romilly, ξένου εταίρου τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτοΰ σιγή εις μνήμην τής έκλιπούσης.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης αναγγέλλει, τόν θάνατο τοϋ
άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Τάκη Βαρβιτσιώτη.
Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτοϋ σιγή εις μνήμην τοΰ έκλιπόντος.



«



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΑΠΟΝΟΜΗ TOT ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Κατά τή Δημόσια Συνεδρία τής Ακαδημίας πού γίνεται γιά νά τιμηθεί ό
Αγώνας τοϋ '21 καί ή Παλιγγενεσία τού Ελληνικού "Εθνους —καί σήμερα
συμπληρώνονται 190 χρόνια—, μετά τόν έπαινο τόν πρέποντα γιά τήν ήμέρα
έκείνη «ην έποίησε ό Κύριος», άπονέμεται τό Άριστέίον τών 'Επιστημών, τών
Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών.

Τούτο δίδεται μόνον σέ "Ελληνες θεράποντες τών τεχνών, τοΰ λόγου καί
τών έπιστημών οί όποιοι, πέραν τής έξαίρετης έργασίας τους τοΰ παρελθόντος,
έχουν συμβάλει «υπέρ πάντα άλλον εις τήν πρόοδον τής έλληνικής έπιστή-
μης, τών ελληνικών γραμμάτο^ν ή τής έλληνικής τέχνης». Μέ τό γύρισμα τοΰ
τετραετούς κύκλου της άπονομής τής διάκρισης αύτής, έφέτος τό Άριστεΐον
άπονέμεται σέ καλλιτέχνη, όπως έκέίνοι τούς όποιους οί άρχαϊκοί Αθηναίοι'
άποκαλοΰσαν σοφούς διότι τούς καθοδηγοΰσαν οί θεοί στήν τέχνη τους, τέχνη
πού την ύμνησε ό Πίνδαρος.

Άπονέμεται τό Άριστεΐον τής γλυπτικής στή γλύπτρια κυρία Ναταλία
Μελά «γιά τό σύνολο τοΰ έργου της καί γιά τήν όλη καλλιτεχνική καί πνευ-
ματική προσφορά της» στούς "Ελληνες καί τήν Ελλάδα. Ή κυρία Νατα-
λία Μελά, άπό τή γενιά τού Νικολάου Δραγούμη καί τού Παύλου Μελά,
υπήρξε μαθήτρια τοΰ Κωνσταντίνου Δημητριάδη καί τοΰ Μιχαήλ Τόμπρου
καί έργάστηκε μέ τόν Θανάση Άπάρτη. Ή καλλιτεχνική της πορεία άρχί-
ζει μέ μορφές στήν πέτρα καί τό μάρμαρο πού έντυπωσιάζουν. Μνημονεύω
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μόνον τό μνημείο τοϋ Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, τών πεσόντων
στό Λεόντιο Νεμέας, τό μνημείο στά Ζαγοροχώρια και τ' αφιερωμένα στόν
πάππο της ήρωα τοΰ "Εθνους Παΰλο Μελά.

Κάποια στιγμή άφίνει τήν ύλη πού σμίλευε καί στρέφεται στό μέταλ-
λο· τό σφυρηλατεί καί πλάθει μ' αύτό μορφές ολοκληρωμένες καί εκφρα-
στικές, μέ δύναμη καί αλήθεια, πού έκφράζουν τις πνευματικές της άνα-
ζητήσεις. Ανανεώνει συνεχώς τήν τέχνη της γιά νά άποδώσει τις εικό-
νες πού εμπνέεται, μέ τήν «τονισμένη σχηματοποίηση καί τ' άφαιρετικά
στοιχεία». Καταλήγει πάντα μέ τή σοφία τών χεριών της νά προσφέρει
έργα πού μάς εύφραίνουν καί θά χαρίζουν τήν ομορφιά τους στις γενιές
πού θά άκολουθοΰν.

Μέ πρόταση τής Τάξεως τών Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών, ή
Ακαδημία άπονέμει βραβεϊον εις τόν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Με-
ταλληνό καί εις τήν κυρία Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνοΰ γιά τό
πεντάτομο έργο τους Άρχειον τής Ιεράς Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης,
Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης τον Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μη-
τροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τνπάλδον-Ίακωβάτον), 1844-
1864, Αθήνα 2003-2009.

Γιά τόν 'Ελληνισμό, άπό τά χρόνια τού Ρήγα καί δώθε, έχει ξεχω-
ριστή επιστημονική σημασία ή δημοσίευση τών παλαιών άρχείων, πηγών
ιστορικής γνώσης γιά έποχές κατά τις όποιες δέν ύπήρχαν ό Τύπος μέ τή
μορφή πού γνωρίζουμε ή οί είδικώτερες δημοσιεύσεις πού προσφέρει ή
τεχνολογική έποχή μας. Ή δημοσίευση παντός είδους έγγράφων πού άφο-
ροΰν τά πνευματικά καί επιστημονικά πράγματα τών Έλλήνοον τοΰ 19ου
αιώνος άποτελεΐ προσφορά έθνικής καί ήθικής αύτογνωσίας. Οί πέντε τό-
μοι τοΰ έργου πού μνημόνευσα περιέχουν δημοσιευμένο μέ επιστημονική
μέθοδο τό άρχεΐο τών έγγράφων τής Σχολαρχίας τής Θεολογικής Σχολής
τής Χάλκης τής εικοσαετίας 1844-1864 καί άποτελοΰν πλέον ιστορική
πηγή, άπό τήν οποία οί ιστοριογράφοι τής άνωτέρας εκπαιδεύσεως καί
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου θά άντλοΰν πολύτιμα ιστορικά στοιχεία.
Ή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης ήταν ή φαεινή κρηπίς τής εκπαιδεύσεως
τού ορθοδόξου κλήρου καί έκείνη πού έμόρφωσε τό πλήθος τών άνωτάτοον
στελεχών τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας.

Τό βραβευόμενο έργο τοΰ πρωτοπρεσβύτερου πατρός Γεωργίου Μεταλ-
ληνοΰ καί τής κυρίας Βαρβάρας Καλογεροπούλου-Μεταλληνοΰ, μεθοδικό, συ-
στηματικό καί έμβριθές, άποτελεΐ προσφορά προς τήν έλληνική επιστήμη.
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Με πρόταση τής Τάξεως τών Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών ή
Ακαδημία άπονέμει βραβεΐον στό Hellenic Centre τοΰ Λονδίνου, τό όποιο
ιδρύθηκε καί διευθύνεται άπό "Ελληνες κατοίκους τού Ήνοομένου Βασι-
λείου καί σκοπό έχει τήν προβολή τοΰ ελληνικού πολιτισμού στή Μεγάλη
Βρετανία. Τόν σκοπόν αύτόν επιτυγχάνει μέ έκθέσεις, ειδικές δημόσιες
ομιλίες μέ ομιλητές διαπρεπείς έπιστήμονες κυρίως άπό τήν Ελλάδα καί
μέ τή διδασκαλία τής έλληνικής. Κατά τις δεκαετίες τής λειτουργίας του
τό Hellenic Centre έχει δημιουργήσει παράδοση ή όποια προβάλλει τήν
πνευματική καί έπιστημονική οψη τής σημερινής Ελλάδας.

Τελειώνω μέ τήν άγγελία ότι ή Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει τό
Άριστεΐον τών Επιστημών, τό όποιο θά άπονεμηθεϊ σέ "Ελληνα έπιστή-
μονα έγκατεστημένο στήν Ελλάδα ή άλλοΰ, ό όποιος, παράλληλα προς τό
σύνολο τών επιστημονικών καί έρευνητικών έργασιών του, μέ τό έργο πού
δημιούργησε κατά τήν τελευταία τετραετία συνέβαλε στή διερεύνηση καί
άνάπτυξη τής πολυπλοκότητας στις φυσικές έπιστήμες.

Οί σχετικές προτάσεις ή αιτήσεις πρέπει νά έχουν υποβληθεί έως τό τέ-
λος τού Δεκεμβρίου 2011. Ή άπονομή τού Αριστείου θά γίνει κατά τή Δη-
μόσια Πανηγυρική Συνεδρία τού 2012 κατά τήν όποία θά τιμηθεί ή Εθνική
Παλιγγενεσία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΝΤΙΕΓΚΟ ΒΕΛΑΣΚΕΘ.
Η ΙΣ11ΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ*

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

* Ή ανωτέρω ομιλία θά δημοσιευθεί ώς αυτοτελής εργασία στή σειρά τών δημοσιευμάτων
τοϋ Γραφείου Έρεύνης τής Νεοελληνικής Τέχνης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 31 ιις ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος αναγγέλλει τόν θάνατο τοϋ
Ακαδημαϊκού 'Ιάκωβου Καμπανέλλη. Ό κ. Εύαγγελάτος λαμβάνει τόν λόγο
καί λέγει τά έξης:

«Σήμερα άποχαιρετάμε μιά άπό τις έντελώς κορυφαίες προσωπικότητες
τοΰ νεοελληνικού θεάτρου, προσωπικότητα που έδέσποσε στή νεοελληνική
σκηνή επί πενήντα χρόνια καί έσφράγισε μέ τό προσο^πικό της ύφος τήν
έλληνική δραματουργία τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 20οΰ αιώνα.

Ή γραφή τοΰ Καμπανέλλη είναι πολυεπίπεδη: πολιτικό θέατρο, κοινω-
νικός προβληματισμός, σαρκαστική σάτιρα, ευφάνταστες πλοκές, άλλά καί
μιά μυστική, υπόγεια ποίηση που προβάλλεται στις κορυφαίες δημιουργίες
του.

"Εχουν γραφτεί πολλά γιά τόν 'Ιάκωβο Καμπανέλλη καί θά γραφτούν
πολλά και στό μέλλον. 'Εδώ συνοψίζουμε κάποια άπό τά έμμονα αίτήματά
του: άγώνας γιά Ανθρωπιά, Δικαιοσύνη, 'Ελευθερία, σαρκασμός τής τιπο-
τένιας άδικίας, ύμνος στόν "Ερωτα καί κάποτε άναμέτρηση μέ τό μυστήριο
τής Γέννησης καί τού Θανάτου.

Είχα τήν τύχη νά γνωρίσο:» άπό νέος τόν 'Ιάκωβο Καμπανέλλη καί τή χαρά
νά είναι άπό τά ιδρυτικά μέλη τής Εταιρείας τοΰ Άμφι-Θεάτρου. Θυμάμαι άκό-
μα τήν ύπέροχη συνεργασία μας όταν τό Άμφι-Θέατρο παρουσίασε ένα άπό τά
κορυφαία έργα του, 7α τέσσερα πόδια τοϋ τραπεζιοϋ. Αναπολώ μέ νοσταλγία
τήν άνακήρυξή του σέ επίτιμο διδάκτορα τοΰ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί τόν συγκινητικό τρό-
πο πού άντιφώνησε, άπαντώντας στούς δικούς μας έπαίνους.
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Έκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, ή οποία τον δέχτηκε πανηγυρικά
στους κόλπους της τό 1999, απευθύνω τό "Τστατο Χαίρε στόν Δημοκρά-
τη, τόν Ποιητή καί τόν Άνθρωπο».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5ΠΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Η ΒΙΩΣΙΜΟΊΉΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΐ
κ. ΙΊΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΤΣΗ

Μέ απασχολούσε αύτό τό ζήτημα έπιμόνως καί κατά συνέπεια είχα πάντα
σκέψεις, έροοτήματα, άμφιβολίες. Αύτές πιθανόν νά περνούν άπό τήν σκέψη καί
κάποιων άλλων, πιθανόν νά τις συμμερίζονται.

Θά άρχίσω μέ τήν άνάγνωση άποσπάσματος άπό τό αύτοβιογραφικό βιβλίο
τοϋ Περικλή Βυζάντιου II ζωή ενός ζωγράφου, σπουδαίου καλλιτέχνη που δέ-
σποσε τόν μισό 20ό αιώνα.

Στις λίγες αύτές σελίδες, έκτος άπό τό όνομα τοΰ συγγραφέα, άναφέρονται
καί τρία άλλα: τοΰ Γεωργίου Ίακωβίδη, ζωγράφου πού γνωρίζετε, τοΰ Νικολά-
ου Λύτρα, γιοΰ τοΰ Νικηφόρου, έξαιρέτου άνανεωτοΰ τής νεοελληνικής τέχνης,
καί τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, φιλοτέχνου καί πολύ καλοΰ ζωγράφου.

Θά διαβάσω άπό τις σελίδες 131-132:

«Τό γερο-Ίακωβίδη τόν έλεγαν όλοι "δάσκαλο"· μαζί μέ αύτούς κι έγώ, πού
δέν τόν είχα ποτέ δάσκαλο μου. Ή άλήθεια είναι ότι σεβόμουνα πολύ τή δουλειά
του, καί μάλιστα ένα ολόσωμο γυμνό πού είχε κάνει στή Σχολή σάν τέλειωσε
τις σπουδές του. Αύτό τό γυμνό μοΰ άρεσε περισσότερο άπό όλα τά γυμνά τοΰ
Ribera. Είχε μιά δύναμη καί συγχρόνως μιά εύαισθησία καταπληκτική, καί νά
φανταστεί κανείς ότι τό είχε κάνει ένα φτωχόπαιδο πού δέν είχε δει ποτέ του
ζωγραφική.

[...] ό Νίκος ό Λύτρας μοΰ είπε νά πάμε μαζί στό άτελιέ τοΰ δασκάλου νά
διαλέξουμε τά έργα πού έπρεπε νά στείλει στήν 'Έκθεση τής "Όμάδας Τέχνης"
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πού οργανώσαμε το 1919 [...] Ό,τι έχει άποφασίσει νά μας δώσει, θά το δε-
χτούμε μέ εύχαρίστηση.

"Ετσι ξεκινήσαμε γιά τό Πολυτεχνείο. Στό βάθος, καθώς άνεβαίνει κα-
νείς τά μαρμάρινα σκαλιά, άριστερά, είχε ό γερο-Ίακωβίδης τό έργαστήρι του.
Μάς άνοιξε ό ίδιος. Τό άτομο του τό άποτελοΰσε ούσιαστικά ένα τεράστιο πε-
πονοειδές φαλακρό κεφάλι καί ένα ζευγάρι ματογυάλια [...] έσκυψε τή φαλά-
κρα του γιά νά μάς χαιρετήσει, καί μέ τό ένα χέρι τράβηξε μιά κουρτίνα [...]
'Εγώ πρώτη φορά έβλεπα ένα πραγματικό άτελιέ στήν Αθήνα [...] Σέ διάφορα
βαριά καβαλέτα, ό δάσκαλος είχε τοποθετημένα παλιά του έργα. Τό σύνολο
θύμιζε τήν παλιά έποχή του προ τοΰ 1900 Μονάχου [...] Ντιβάνια καί παλιά
τούρκικα χαλιά, χαμηλά τραπέζια μέ μπρούντζινα τασάκια καί ένας ναργιλές
συμπλήρωναν, μαζί μέ βαριές ξύλινες καρέκλες σκαλιστές, τόν υποβλητικό
διάκοσμο. Άλλά ό δάσκαλος δέ μάς άφησε νά χαρούμε τήν παλιά κεντροευ-
ρωπαϊκή αύτή άτμόσφαιρα. Μάς τράβηξε κατευθείαν μπροστά σ' ένα καβα-
λέτο πού είχε επάνω ένα τελάρο καί ολα τά ζωγραφικά σύνεργα [...] Μέ ύφος
άποφασιστικό καί ικανοποιημένο μάς· έδειξε ένα τελάρο μετρίου μεγέθους καί
καλοκάγαθα μάς δήλωσε:

—Αύτό τό έργο τό έκανα γιά σάς, αύτό θά στείλω στήν "Εκθεση.

Θεέ μου, τί έργο ήταν αύτό... Ό παλιός δάσκαλος, κολακευμένος πού οί νε-
ότεροι συνάδελφοι του τόν προσκάλεσαν τιμητικά νά συμμετάσχει στήν πρώτη
πρωτοποριακή "Εκθεση, θέλησε νά νεωτερίσει κι είχε φτιάξει ένα τέρας άπερί-
γραπτο, πού δέν είχε καμιά σχέση όχι μονάχα μέ ό,τι έκανε στά παλιά του, στά
νιάτα του, άλλά ούτε μέ τά μέτρια λουλούδια πού ζωγράφιζε στά τελευταία του
χρόνια. Αύτό παρίστανε τάχατες μιά νύχτα στήν πλατεία 'Ομονοίας, μ' έναν
άθλιο σαλεπιτζή [...] Τό όλον ήταν μπλέ, καί τό διέκοπταν φωτάκια κιτρινωπά,
λαμπιόνια ήλεκτρικά- κάτι τό άπίστευτα κακόγουστο καί άθλια ζωγραφισμένο.

Ό Λύτρας κέρωσε, στεκόταν άμίλητος σάν στήλη άλατος [...] Εύτυχώς
εκείνη τή στιγμή ή πόρτα άνοιξε καί μπήκε μέσα ό πρίγκιψ Νικόλαος, πού
πήγαινε, φαίνεται, συχνά νά δει τόν Ίακοοβίδη. Πλησίασε κοντά στο έργο καί
ρώτησε αυστηρά:

— Τί είναι αύτό;

— Είναι τό έργο πού έτοίμασα νά στείλω στήν καινούργια 'Έκθεση.

— Ποτέ, δάσκαλε, άκοΰς; ποτέ... Αύτό θά στείλεις, δάσκαλε — καί τού έδει-
ξε ένα θαυμάσιο παλιό πορτρέτο ενός ζο^γράφου τοΰ Μονάχου, πού βρισκόταν
έπάνω σέ ένα μεγάλο καβαλέτο.

— Άκουσε, δάσκαλε! 'Εμείς γερνάμε, τ' άριστουργήματα δέ γερνούν ποτέ...

Ό δύστυχος ό Ίακο^βίδης γύρισε πρός τό μέρος μας νά ζητήσει βοήθεια [...]
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Στά εγκαίνια τής Εκθέσεως [...] τό πορτρέτο τοϋ Ίακωβίδη [...} αντιμετώ-
πιζε άφοβα τήν καλύτερη παραγο^γή του Κώστα Παρθένη, πού παρουσιαζόταν
γιά πρώτη φορά στό έλληνικό κοινό».

Μετά ένενήντα ένα χρόνια διαβάζω στόν Τύπο (Καθημερινή 17 Μαρτίου
2010) δήλωση τοΰ φίλου Βλάση Κανιάρη πού χάσαμε πριν άπό έναν μήνα,
μέ τήν εύκαιρία βραβεύσεώς του τήν 15η Μαρτίου άπό τήν "Ενωση Κριτικών
Τέχνης AICA Ελλάδος: «Τά έργα τέχνης άρρωσταίνουν, γερνοΰν, πεθαίνουν,
άλλά, καί άν δέν διαρκέσουν στόν χρόνο, τήν δουλειά τους τήν έχουν κάνει».
Ακόμα μεταφέρω παράγραφο τοΰ άρθρου τοΰ συντάκτη: «Ό σπουδαίος εικα-
στικός ομολόγησε ότι δέν αισθάνθηκε ποτέ ζωγράφος ή γλύπτης καί δέν θεώ-
ρησε τήν τέχνη ώς ένα καθήκον δύσκολο ή μιά έργασία ξεχθεριστή καί ιδιαί-
τερη».

Τό έργο τοΰ Ίακωβίδη καί τά σχόλια της μικρής συντροφιάς πάνω σ' αύτό,
καταπώς γράφει ό Περικλής Βυζάντιος, καθώς καί ή δήλωση τοΰ Βλάση Κα-
νιάρη, σαφέστατα τοποθετούνται σέ δυο άντίθετα άκρα, δυο πόλους πού δέν
έλκονται. Μεταξύ αύτών εκτυλίσσεται μιά μεγάλη πορεία καί διαγράφεται ή
δυναμική καί συχνά προκλητικά οργισμένη περιπέτεια τής νεώτερης, τής σύγ-
χρονης, τής ρέουσας τέχνης, ή όποία άρχίζει μέ τήν έναρξη τοΰ 20οΰ αιώνα,
ίσως καί νοορίτερα.

Αύτά τά λίγα πού ειπώθηκαν κατά λακωνικό τρόπο καί άποφθεγματικά
καί άπό τις δύο πλευρές σέ άπόσταση χρόνου προκαλούν αιχμηρές άπορίες,
άλλά ή πλέον αιχμηρή είναι έκείνη τοΰ κατά πόσο είναι πνευματική περιουσία
τό έργο τέχνης, κοινωνικό άγαθό πού, ένώ φαίνεται ώς άδιαμφισβήτητο ιερό
δημιούργημα «ταμπού», έν τούτοις υφίσταται άνατροπές πού δέν ήσαν άγνω-
στες στήν ιστορία (χριστιανικός φανατισμός κατά τής άρχαιότητος, μουσουλ-
μανικός κατά τού χριστιανισμού). Καί δέν πρόκειται μόνο γι' αύτές τοΰ παρελ-
θόντος, άλλά καί γιά τής σύγχρονης έποχής τοΰ 20οΰ αιώνα, όπως ό διωγμός
τών Ναζί καί τών Σοβιετικών κατά τής μοντέρνας τέχνης καί ή πολιτιστική
έπανάσταση τού Μάο. Δηλαδή ύπάρχει έρώτημα ποιο καί τί είναι τό έργο τέ-
χνης καί ποια θέση έχει. Τό έρώτημα τούτο, πού πάντα ύπάρχει καί δέν πε-
ριορίζεται στούς κύκλους τών καλλιτεχνών καί τών φιλότεχνων, είναι άπορία
πού, ιδιαίτερα σ' ό,τι άφορά στήν σύγχρονη τέχνη, άπασχολεϊ τήν σκέψη τών
πολλών, τοΰ μεγάλου κοινοΰ.

Ό Ίακωβιδης καί ό Κανιάρης έχουν ταύτιση στήν σκέψη, έστω κι άν τούς
χωρίζουν δυο γενιές. "Εχουν κοινήν έγνοια: πώς θά 'ναι συνεπείς, ό καθένας άπό
τήν σκοπιά του, στά χρόνια πού ζοΰν καί δροΰν, μέ τήν έποχή. Ό Ίακωβιδης
κλονίζεται γιατί ύποψιάζεται ότι μένει πίσω καί τά λουλούδια του δέν είναι ίκα-



66

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

νοποιητικά ώστε νά τον αντιπροσωπεύουν. Ή επιβράβευση τών νεωτέρων φί-
λων, δτι έχει δώσει έργο μιάς ώριμότητος στήν ζωή του δλη, δτι δέν έχει άνάγ-
κη αναθεωρήσεως καί δτι τούτο κληροδοτείται στο άπώτερο μέλλον, δέν τον
ικανοποιεί καί γι' αύτό, σέ άπέλπιδα κίνηση, θέλει νά αγκιστρωθεί στό παρόν
καί νά βρεθεί κι αύτός σέ έμπροσθοφυλακή. Θεμιτό λάθος. Ή σπασμωδική
έκείνη κίνηση τόν οδηγεί σέ άδιέξοδο, γιατί τοΰ διαφεύγει οτι ή εξωτερική δψη
είναι επιφάνεια, έπίφαση δίχως περιεχόμενο, ένα άμάλγαμα. "Ετσι άπουσιάζει
ό πνευματικός πυρήνας τής άνάγκης άπό τήν τελευταία αύτή δημιουργία, πού
πλησιάζει —δπως διακρίνουν οί φίλοι— σέ Kitsch. Ή περιγραφή τοΰ Βυζάντιου
γιά τό έργο δέν άφήνει περιθώρια έπιείκειας. Κυριαρχοΰν τόνοι μπλέ σκούρου,
βγαίνουν κίτρινα φωτάκια, λαμπιόνια τής 'Ομόνοιας, κι άκόμα ή άθλια φιγού-
ρα ένός σαλεπιτζή. Θά 'λεγα τώρα μέ τήν σειρά μου πώς, άν εξαφανιζόταν ή
φιγούρα του, θά μπορούσε τό υπόλοιπο μέρος νά είναι πίνακας συγχρόνου καλ-
λιτέχνη. 'Άς μήν μάς διαφεύγει δτι ένα άπό τά συστατικά τοΰ «σύγχρονου», δη-
λαδή ένός έργου μιάς άντιλήψεο^ς καινούργιας, πρέπει νά 'χει τό έλάχιστο· αύτή
τήν τάση πού πήρε τόν τίτλο minimal καί πού άποβάλλει τήν παρουσία τής
άνθρώπινης μορφής. Ό Ίακωβίδης, πού δέν θέλησε νά υστερεί, είναι τό πνεύμα
τού καλλιτέχνη τό ποτισμένο άπό άσταμάτητη διάθεση άλλαγής, ή όποία άν
έρχόταν αύθόρμητα δέν θά ήταν ξένη, ή επίπλαστη δμως άπό ύπερεγο^τική
σύγχυση προδίδεται.

'Άν κοιτάξουμε πίσω στους αιώνες είναι συνεχείς οί μεταβολές, οί αλλαγές·
δμίος ή τομή, ή μεγάλη μαχαιριά, έρχεται στήν άρχή τοΰ περασμένου αιώνα·
ειδικά το πρώτο τέταρτο του είναι ρηξικέλευθο, ήρωικό σχεδόν. Δέν πιστεύω
δτι έγινε μετέπειτα τίποτα πιο ή έστω τόσο τολμηρό. Ή έποχή έκείνη καί δλος
ό αιώνας είναι διαποτισμένος μέ τό πνεΰμα τής άσταμάτητης άλλαγής· είναι
ή πυκνότερη περίοδος τής ιστορίας τής τέχνης· πιστεύο:» δτι μέγιστος αριθμός
βιβλίων περί τέχνης άγγίζουν αύτήν τήν έποχή. Όμο^ς τούς πιονιέρους, τούς
έμπροσθοφύλακες τής επανάστασης, δέν τούς διαδέχονται άλλοι έξ ίσου γεν-
ναίοι ή καί τολμηρότεροι. Ακολουθούν ώς αντιστάθμισμα: συναθροίσεις εις
ομάδες, άκολούθως ώς κινήματα σέ κοινές άντιλήψεις· καί μετά άλλα τά όποία
έναλλάσσονται καί τό ένα άναιρεί τό άλλο. Αύτό έπετάθη μετά τόν Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο, οπότε εμφανίζεται ή άμερικανική ήπειρος δυναμική, ώς ήγέτης
πού αμφισβητούσε τήν κουρασμένη Εύρώπη, ή όποία προσπαθεί λαχανιασμένη
νά σταθεί στά πόδια της μέ τήν άσταμάτητη εναλλαγή κινημάτων 8ίγως πει-
στική άνταπόκριση. Τοΰτο δμως δέν σημαίνει πώς τά κινήματα δέν έχουν πι-
στούς πού μέ πεισματική συνέπεια καί ύπερεγο^τική θέση έναντι άλλων άντα-
ποκρίνονται στήν χάραξη κάποιας γραμμής, άποβάλλοντας τόν πιθανόν έσω-
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τερικό πλούτο, μόνο καί μόνο γιά νά βρίσκονται στήν προ^τοπορία τής τέχνης,
έκδηλώνοντας μάλιστα άγωνία μέχρι παρακρούσεο^ς. Καί τότε παρουσιάζεται
ό «καθοδηγητής», πού άναλαμβάνει άφ' έαυτόν τόν ρόλο νά κάνει υποδείξεις
στούς καλλιτέχνες μέ γνώμονα τις δικές του ιδέες καί έπιδιώκει νά άρκοΰνται
αύτοί εις έκτέλεση· δηλαδή ό καλλιτέχνης στήν σκιά.

Τώρα, όταν έχει ξεχειλίσει τό χρώμα, παρουσιάζεται ό συλλέκτης-μαικήνας,
πίσω άπό τόν όποιον σύρονται οί νεώτεροι, άποζητώντας μιά εύνοϊκή ματιά του,
ένα νεύμα. Αύτά πού λέγονται δέν είναι μομφή, άλλωστε ό δημιουργός έχει άνάγ-
κη ένθάρρυνσης άπό κάπου, άλλά ύποψιάζομαι ότι πιθανόν βαθύτερες άξίες νά
έχουν αύτοπροδοθέί, μέ άποτέλεσμα νά άμφισβητέίται ή ζωγραφική μέχρι ση-
μείου τελεσίδικης άκύρωσής της, τόσο πού καί ή άπλή χρήση τών χρο^μάτων,
σέ οποιαδήποτε έκφραση, νά καταδικάζεται.

Οί εκφάνσεις στήν τέχνη δέν είναι αύτές μόνο. Οί καλλιτέχνες, πνευματικά
όντα άλλά καί χειρώνακτες, θέλησαν νά υποβιβάσουν τήν δεύτερη ιδιότητα καί
νά διογκώσουν τήν πρώτη, μισανοίγοντας πόρτες γιά νά περάσουν σέ σφαίρες
πού άπομακρύνονταν άπό τήν κύρια άποστολή τους, σέ έκέινες δηλαδή μέ έπέν-
δυση φιλοσοφίας, πιστεύοντας ότι έτσι πλησιάζουν τόν βαθύτερο στοχασμό γιά
τήν θέση καί τόν προορισμό της τέχνης, μήν κάνοντας τέχνη, δηλαδή άπεμ-
πολώντας την. "Ετσι ήλθε ή στιγμή πού ό γραπτός λόγος άντικατέστησε τήν
πράξη. Μέσα σ' αύτόν προβάλλετο ή άβεβαιότης τοΰ μέλλοντος τής εποχής καί
τό κοινωνικό άνά τόν κόσμο αίτημα γιά τό καλύτερο μέσα άπό νεφελώδη άνα-
ζήτηση. Τόν διέκρινε άδεξιότης συγκρατημένης καί λιτής σκέψης, φιλοσοφικής
χροιάς όπο^ς θά ήθελαν, άλλά πού πρόδιδε σύγχυση καί άνωριμότητα —έμφα-
νέστερη δταν διατυπώνετο σέ άρθρα—, μέ άποτέλεσμα τήν δυσκολία τού άνα-
γνώστη νά άντιληφθέϊ τόν άξονα της σκέψης.

Ή σύγκλιση άτόμο^ν τής τέχνης, μέ λανθάνουσες ή άβέβαιες θέσεις, σέ ομά-
δες καί κινήματα είχαν μικρή διάρκεια, ώστε νά μήν μπορούν νά διαγράψουν
μιά τροχιά πού θά άφηνε σφραγίδα· συχνά έμφανίζονταν νά 'ναι συγγενικές
άλλά μέ διαφορετική ονομασία, σάν υποδιαιρέσεις. "Ετσι ή άνεικονική, ή άφη-
ρημένη, τέχνη πού κυριάρχησε γιά δεκαετίες βαπτίσθηκε ποικιλοτρόπως, μέ
άλλοτε γαλλόφωνα καί άλλοτε άμερικανόφωνα έπίθετα. Κάποιες ομάδες αύτής
τής τάσης δέν είναι παρά άπόρροια έκδηλώσεων τέχνης τού παρελθόντος, πού
παραπέμπουν σέ καλλιτέχνες τού άλλοτε, δπως στόν Μονέ γιά τούς «abstraits
lyriques»· ή ή άγρια χειρονομιακή τέχνη μάς φέρνει κοντά στούς Γερμανούς
έξπρεσσιονιστές ή καί στό μεγαλύτερο μέρος τού πικασσικοΰ έργου.

Κάπου έδώ θά έπρεπε νά σύρουμε μιά διαχωριστική γραμμή, παΰλα, γιά
τούς καλλιτέχνες πού μένουν πιστοί στις μπογιές, είτε τις χρησιμοποιούν κατά
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ποσότητες άπό κάδους είτε κατά παραδοσιακό τρόπο, μέ γνωστά εργαλεία ή
άπό τήν ροή μέ ποτιστήρι τοϋ ρευστοΰ χρώματος, εϊτε άκόμα μέ τά χέρια, τά
δάχτυλα, τις παλάμες, είτε μέ κάποιο άλλο μέσον πού ήταν άγνωστο στό πα-
ρελθόν, όπως μέ τόν άερογράφο, ό όποιος προσέφερε στόν ζωγράφο τήν δυνα-
τότητα τής ομαλής λεπτής μεταβάσεως προς τονικές διαβαθμίσεις καί χρωμα-
τικές άρμονίες· εύκόλυνε έκεΐνο τό όποιο πετύχαινε άλλοτε ό ζωγράφος μέ τήν
δεξιοτεχνία του στόν χειρισμό τού κατάλληλου πινέλου. Ό φίλος μας Ηλίας
Δεκουλάκος σέ μιά περίοδο τής τέχνης του επωφελήθηκε άπ' αύτό τό μέσον
γιά νά δημιουργήσει. Πιστεύω πώς, άν ό πολυγραφότατος Ροΰμπενς καί άλλοι
είχαν στόν καιρό τους τέτοιο εργαλείο, δέν θά τό άποποιοΰνταν. Ό στόχος τους
πάντως δέν άπομακρύνετο τής ζωγραφικής άκόμα κι όταν υπήρχαν διαφορε-
τικά υλικά ή καί ένθετα στοιχεία, δπως χαρτιά, ύφάσματα, μέταλλα — δέν πρέ-
πει νά μάς διαφεύγει πώς καί ό Παρθένης δέν άπέρριπτε τήν χρήση τέτοιων
στοιχείων σέ έργα του, τά όποΐά δμως ήσαν ορθά ένσωματωμένα.

Τά καλλιτεχνικά γεγονότα τού δευτέρου μισού τού περασμένου αιώνα, ιδι-
αίτερα τοϋ τελευταίου τετάρτου, μέχρι σήμερα είναι όχι σημαντικά μόνο, είναι
άνατρεπτικά- κύματα προσφοράς νέων μέσων, νέων στοιχείων, πού σέ έλάχιστο
χρόνο άνατρέπονται γιά νά πάρουν τήν θέση τους νεώτερα, άπρόσιτα ή τερατώ-
δη καί σέ έπιτάχυνση ξέφρενη, μέ έκφραση καί διατύπωση χαοτική, πού ό καλ-
λιτέχνης σέ ένα ιδιότυπο γλέντι, άσθμαίνοντας, τήν άκολουθέί γιατί δέν μπορεί
νά κάνει άλλιώς.

Άλλά πριν άπό τήν προσχώρηση στήν ποικίλη τεχνολογία καί τήν έγκα-
τάλειψη τής μπογιάς είχαν έλθει άλλες άντιλήψεις: οπτικές τέχνες, νέος ρεα-
λισμός, εγκαταστάσεις, performance, πτο^χή τέχνη, arte povera, οί όποιες δέν
έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους· ή έτικέτα άρκούσε. Τήν πτωχή τέχνη
—ιταλικό γέννημα— μάς τήν δίδαξε δεκαετίες πριν ό ιταλικός κινηματογρά-
φος. Μάς έδειξε τό πώς, μέ λιτά μέσα, λόγω μεταπολεμικής άνέχειας, μπορείς
νά φτάσεις σέ κάποιο άριστούργημα καί μάς έφερε μιάν άλλη όραση καί αισθη-
τική μέ τόν ρεαλισμό πού βρίσκουμε στό «Μάμα Ρόμα» («Mamma Roma»),
στό ((Πικρό ρύζι» («Riso amaro»), στό «Θαύμα στό Μιλάνο» («Miracolo
a Milano»), στόν «Κλέφτη ποδηλάτων» («Ladri di biciclette») καί στό άρι-
στούργημα τοΰ Νίκου Κούνδουρου «Μαγική Πόλη». Ό κινηματογράφος πραγ-
ματευόταν κοινίονικά προβλήματα, ήταν γιά τούς φτωχούς· είχε προλάβει τούς
λεγόμενους ((εικαστικούς» τής arte povera, πού, παρά τήν έτικέτα της, έριχνε
ματιές στά σαλόνια.

Άλλά, μιά καί είχε έπιδιωχθέϊ ή άπεμπόληση τής ζωγραφικής πράξης, οί
νεώτερες έκφάνσεις ποιό κοινωνικό πρόβλημα εξέφραζαν; Τό δτι μπορούμε
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νά κάνουμε τέχνη μέ οποιοδήποτε εύτελές υλικό καί μέσον, μόνο καί μόνο γιά
νά μπούμε στήν μύτη τών οικονομικά ευροοστοον παίζοντας τό διπλό παιχνί-
δι νά έπιτρέπουμε σ' έκείνους νά έχουν τήν έπίφαση ότι δέν είναι συντηρητικοί
σέ άντιλήψεις καί δέν μένουν πίσω, καί νά καρπούμαστε έμεΐς άπό τήν σπουδή
τους. Τό νά μπορούμε νά κάνουμε τέχνη μέ άπλά ύλικά ή ένα εύτελές μέσον δέν
πρέπει νά τό άπορρίπτουμε· ύπάρχει όμως ή άρνητική πτυχή ότι τά υλικά καί
τά μέσα αύτά δέν έξασφαλίζουν μακροχρόνια διάρκεια ζωής τού έργου — γιά
παράδειγμα, τά κολάζ έφημερίδων ή τά κακής ποιότητος χαρτιά ταπετσαρίας,
προσφιλή στούς κυβιστές. "Η, όταν υπάρχει έργο έγκατάστασης, συνονθυλεύ-
ματος (assemblage), άπαιτοΰνται ειδικοί χώροι προς διαφύλαξη καί συντήρηση·
έτσι δημιουργούνται οί ειδικές συλλογές καί τά κατάλληλα μουσεία. Άλλά ό
συλλέκτης πού διαθέτει τόν ειδικό χώρο γιά τά έργα τόν έπισκέπτεται άραιά
καί πού, δέν τόν ζει καθημερινά· δέν ύπάρχει ή άνάσα τού σπιτιού, ή ζεστασιά
της συνομιλίας μέ τό έργο, δημιουργείται ή άπόσταση καί ή μουσειακή ψυχρό-
της. Γι' αύτό οί μεγάλες συλλογές παίρνουν τόν χαρακτήρα ή ένσωματώνονται
στήν συνομοταξία τών μουσείων, ώστε νά είναι προς όφελος τών πολλών, όπως
τό υπαγορεύει ή σύγχρονη δημοκρατική καί κοινωφελής άντίληψη· καί τό έργο
τέχνης νά είναι θεατό άπό πολλούς.

Τό οτι μπορούμε νά κάνουμε τέχνη μέ εύτελή μέσα, πού είναι πιό προσιτά
στόν καλλιτέχνη, είναι προφανές ότι ένεργοποιέί σέ αύτόν άλλα έσωτερικά του
νήματα καί χορδές· τοΰ δίνει τήν ελευθερία καί τήν άνεση ότι άπαλλάσσεται
άπό τήν ιεροτελεστία τής ζωγραφικής καί τήν δουλεία τοΰ πινέλου. Είναι καί
δέν είναι εύρημα τοΰ καιρού μας· τό διδαχθήκαμε άπό τήν τέχνη τών μή συγ-
χρόνίον κοινωνιών καί λαών καί τό ενσωματώσαμε σέ πολλές έκδοχές, μέ συνέ-
πεια τώρα ή άξία τού έργου νά έγκειται όχι τόσο στό άποτέλεσμα όσο στήν έπι-
νόηση, στήν κίνηση, στήν ένέργεια, στήν πράξη, στήν έπίδειξή της, στόν χρόνο·
καί γι' αύτό άπό τις μεγάλες καλλιτεχνικές συναντήσεις δέν παραμένουν παρά
έλάχιστα· κατασκευάζονται έργα μέ προορισμό έπιδείξεως κατά την διάρκειά
τους —ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ημέρες τών εγκαινίων— καί μετά καταστρέ-
φονται. "Ετσι, άν επισκεφθεί κάποιος τήν Biennale της Βενετίας μετά τρίμηνο,
κατά τήν λήξη της, δέν άντιμετωπίζει παρά τήν διάλυση (Κανιάρης).

Δέν ύπάρχει άμφιβολία —είναι κοινός τόπος άπό παλιά— ότι ή διαφήμι-
ση έπηρέασε τήν σύγχρονη τέχνη (δέν έννοώ τήν προβολή της) εις τό έσω της,
δηλαδή εις άντίληψη καί έκφραση, όρα κονσερβοκούτι καί Μαίριλυν τοΰ Γουόρ-
χωλ, τά μεγεθυσμένα Κόμιξ τοΰ Λιχτενστάιν, τόν Βαζαρελί κ.ά. Καί άντιστρό-
φως, ή τέχνη έπηρέασε τήν διαφήμιση. Σχέσεις έναλλασσόμενες. Ή έπίδραση
τής διαφήμισης στήν νεώτερη τέχνη είναι έμφανής άπό τήν άπλοποίηση εις τό
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επίπεδο τής φόρμας καί τήν χρωματική ένταση τών άποχρώσεων. Ακολούθως
δέ, όταν ή τεχνολογία μέ τά καινούργια της κατορθώματα, τις αλλεπάλληλες
ικανότητες σέ μέσα καί ταχύτητα, προσφέρει άποτελέσματα έκπληκτικά, τότε
ό καλλιτέχνης, άν έκανε χειροποίητη τέχνη μέ συνήθως άργό ρυθμό, θά ένιω-
θε ότι μειονεκτεί καί γι' αύτό σάν ζηλιάρικο παιδί τρέπεται καί τέρπεται στήν
μείξη καί άλλων τεχνών συγχρόνως: κινούμενη εικόνα, κινηματογράφο, βίντεο,
τηλεόραση. 'Έτσι τά οπτικά αύτά μέσα τού άνοιξαν διόδους προς διαφορετική
δημιουργία μιάς νέας μορφής τέχνης.

Όσα έσημείωσα πού μάς άποκαλύφθησαν είναι ένα ποσοστό έλάχιστο σέ
σύγκριση μέ όσα κατά διαστήματα έρχονται στήν άντίληψή μας καί τά όποια
πολλαπλασιάζονται μέ ρυθμό έξαλλο, απρόσιτο. Στις έκδηλώσεις αύτές υπάρ-
χει έντονη ή πρόθεση τού ξαφνιάσματος, τής εκπλήξεως καί όσο γίνεται τού
καινούργιου, τού πρωτότυπου· τού άμεταχείριστου. Θαυμάζω τό τί σκαρφί-
ζονται οί δημιουργοί αύτών. Τόσα πού νά χάνουν τήν πρωτοτυπία. Νομίζω
πώς τούτα τά καλλιτεχνικά ή καλλιτεχνίζοντα καμώματα ή κατορθώματα
είναι ό άντίλαλος άπό τόν βομβαρδισμό τών πληροφοριών περί Σύμπαντος,
συμπάντων καί χάους μέ τις όποιες μάς περιλούζουν Νανόπουλοι, Κριμιζήδες,
Κοντόπουλοι καί άλλοι εξέχοντες έπιστήμονες, βιολόγοι καί άλλοι, δικοί μας
καί ξένοι. Μέ τέτοια πληθώρα βασανιστικών καί θαυμαστών πληροφοριών ό
άπλός καί άφελής άκροατής καί άναγνώστης, μεταξύ αύτών ό καλλιτέχνης,
δέν βρίσκει λύση, μέ συνέπεια άναζητήσεις σπασμωδικές καί άγονες γιά τήν
ζωγραφική.

Τά δημιουργήματα αύτών τών άναζητήσεων πρέπει νά διαφυλαχθούν καί
νά χωρέσουν κάτω άπό τήν στέγη κατάλληλου οικοδομήματος· θά είναι ή άπο-
θησαύριση τής εύρηματικότητος καί τής εύαισθησίας στήν άντιμετώπιση τής
χρονικής περιόδου· θά είναι ή εικόνα άπό τό άπόσταγμα τής συμπεριφοράς μας.
Επιβάλλεται ή συντήρηση τών σταθμών αύτών τής δραστηριότητος.

Υπάρχει δμως πρόβλημα: θά πώ ((τό πρόβλημα!» Άπό δλα αύτά τί μένει
γιά τις μέλλουσες γενιές;

Τό έρώτημα δέν συνεπάγεται άρνηση. Δέν είναι έπιφανειακό· γιατί ή ιστο-
ρία τής τέχνης μάς διδάσκει δτι οί έκλάμψεις τής δημιουργίας είναι άστείρευτες
εις τόπο, εις χρόνο καί κατά λαούς. Κατά τόν 19ο αιώνα άρχίζει μιά διαδικασία
χάραξης νέων δρόμων, ή όποία επιταχύνεται μέ τό άνοιγμα τοΰ 20οΰ. Είναι ή
πιο τολμηρή έποχή μέχρι σήμερα· άληθινή έπανάσταση. Τό βάρος δίνεται σ'
αύτό καθ' αύτό τό νόημα τής τέχνης καί κατά συνέπεια στό παράγωγο της, τό
έργο. Άλλά οί επαναστάσεις φθάνουν καί σέ κάποιο χρονικό σημείο πού άτονοΰν
ή λήγουν καί γι' αύτό τήν άτονη παρουσία εις τις προφυλακές της τέχνης τήν
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διεδέχθησαν προσανατολισμοί σέ πηγές πού θά έξασφάλιζαν χροιά πρωτοπορί-
ας σέ ομάδες ή καί άτομα, ώστε νά περηφανεύονται δτι τήν συντηρούν.

Μάς είναι γνωστές οί συσπειρώσεις πού έχουν τό προβάδισμα τις πρώτες
χρονιές: τών κυβιστών, τών φώβ, τών έξπρεσσιονιστών καί άργότερα τών σουρ-
ρεαλιστών. Ή κάθε μιά είχε νά καταθέσει την άποψή της. Είναι ομάδες συγ-
γενών άπόψεων, δπου κάθε μέλος καλλιτέχνης συμβάλλει ισάξια, άνάλογα μέ τό
ειδικό βάρος του, καί παράλληλα· τόσο πού στά πρώτα βήματα τών κυβιστών
είναι δύσκολο νά ταυτίσεις έργα — ποιανού είναι ποιό. 'Εν τούτοις ορισμένοι
έκτινάσσονται μέ προβάδισμα σέ δημοσιότητα, σάν τόν παμπόνηρο Πικάσσο,
πού δέν σημαίνει οτι υπερέχει τού ζωγραφικότερου Μπράκ (ό Σεβερίνι άκού-
στηκε κάποτε νά λέει: «Μιάν ήμέρα νά μήν ιδεί τό ονομά του ό Πικάσσο σέ έφη-
μερίδα, άρρωσταίνει»). Οί περιστάσεις καί ή ικανότης ένός εύνοούν την προβολή
του· άλλος πού δέν τήν έχει μένει στήν άφάνεια. "Ετσι ή Γκουέρνικα άπέκτησε
αΐγλη —ξέρουμε τήν ιστορία της—, έγινε φετίχ, ύπερφυσική. Καί ή Τζοκόντα
τό ΐδιο. (Αναρωτιέμαι: τί έχει παραπανίσιο; Υπάρχουν τόσες έκπληκτικές ανα-
γεννησιακές προσωπογραφίες!) Καί στις ήμέρες μας τά ίδια, μέ συγχρόνους
καλλιτέχνες· τό φετίχ, οί πολλαπλές Μαίριλυν τοΰ Γουόρχωλ. Είναι μοναδικά;

Οί άναθεωρήσεις, έναλλαγές, άνανεώσεις στήν πορεία τής τέχνης είναι
άνάσα καθαρής άτμόσφαιρας. "Ενα δείγμα έχουμε μέσα άπό τήν διήγηση τοΰ
Βυζάντιου έπάνω στό περιστατικό μέ τόν Ίακωβίδη, ό όποιος σίύνει καί καλά
θέλει νά έκθέσει τό έκμοντερνίζον έργο του. Πρέπει νά σταθούμε έκέί: ό ήλικιω-
μένος καλλιτέχνης, λαμπρός, πετυχημένος, μέ πλούσιο έργο, αισθάνεται άνάγ-
κη άλλαγής· δέν είναι μοναδική περίπτωση· φτάνει νά μήν γλυστρήσει στήν
παγίδα τοΰ επιφανειακού, τοΰ επίκτητου, κάτι πού εχει συμβεί, ειδικά όταν
καλλιτέχνες έχουν πίσω τους έργο. Άλλά δέν σημαίνει οτι πρέπει νά αύτοπε-
ριοριστοΰν καί νά μήν τολμήσουν. Μιά άποτυχία είναι άξιοπρόσεκτη καί προ-
τιμότερη άπό την προσκόλληση στήν έπανάληψη έπιτυχιών. Ό Ίακωβίδης, μέ
τά χρόνια έπάνω του, θέλησε νά νεωτερίσει, άλλά είχε τήν άτυχία ή έκρηξη τής
πρόσφατης τότε τολμηρής τέχνης νά συμπίπτει μέ τήν ώριμότητά του καί νά
μήν τοΰ άφήνει περιθώρια.

'Άν λοιπόν αύτός πασχίζει νά έπαναστατήσει καί νά άναθεο^ρήσει, τότε πολύ
περισσότερο οί άνήσυχοι νέοι της εποχής έκείνης άνά τόν κόσμο νά μήν είναι
άνατρεπτικοί, έτοιμοι προς άναδημιουργία; "Ετσι όλος' ό προηγούμενος αιώνας
μέχρι τις ήμέρες μας είναι μιά άλυσίδα προς άναζήτηση τοΰ νεώτερου· άπό την
Γκουέρνικα στις συσκευασίες τοΰ Κρίστο, τό άμπαλάρισμα τής Πόν νέφ καί τού
Ράιχσταγκ, τά οπτικοακουστικά, τά βίντεο, τήν ηλεκτρονική τέχνη καί πολλά
πολλά άλλα.
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Ή υποδοχή τής μεταγενέστερης τέχνης άπ' αρχής δέν ήταν ενθαρρυντική
άλλα ψυχρή καί δύσπιστη (μήπως καί οί έμπρεσσιονιστές δέν είχαν άρχικά
'ίδια τύχη;) Άλλά δέν έλειπαν οί λίγοι θερμοί άκόλουθοι καί πιστοί. Σήμερα, άν
δέν συνταχθείς μέ τούς έπιγόνους, δέν είσαι άνθρωπος τού καιρού σου· έτσι οί
χρήστες χρωμάτων άντιμετωπίζονται ώς παλαιοημερολογίτες, αιρετικοί.

Άρχισα τήν κουβέντα μέ τήν διήγηση τοΰ Βυζάντιου περί τής διαρκείας τοΰ
έργου τέχνης εις τον χρόνο. Ό Βλάσης Κανιάρης μάς λέει ότι τό έργο γερνά καί
πεθαίνει, τήν δουλειά δμους τήν έχει κάνει. Ή άποψή του αύτή είναι συνεπής μέ
ό,τι συμβαίνει στά καλλιτεχνικά. Όπως άνέφερα, γίνονται έργα μέ μόνο προο-
ρισμό τήν έκθεσή τους καί άκολούθως έγκαταλείπονται. Επομένως δέν πρέπει
νά περιμένουμε περισσότερα άπό τό περιορισμένου χρόνου δημιούργημα παρά
τήν δύναμη τής δράσης, τό εύρημα ή καί τήν ιδέα του, καί αύτό είναι όλο. Αύτό
πού θά μείνει θά είναι κάποιες φωτογραφίες, ένα βίντεο καί κάποιο γραπτό τοΰ
σκεπτικοΰ τού δημιουργού. Το σώμα τού έργου τέχνης δέν θά ύπάρχει.

Επομένως άναιρέίται ή άναγκαιότητα ύπαρξης μουσείου σύγχρονης τέ-
χνης, μιά καί τά παραγόμενα γερνούν καί πεθαίνουν, διαγράφουν ζωή περιορι-
σμένου ή έστω ορισμένου χρόνου· ένώ οί συλλογές ένός μουσείου είναι άορίστου
χρόνου καί μόνιμες. Δηλαδή ή σύγχρονη τέχνη έχει άνάγκη έκθεσιακών χώρων
ώστε σέ σύντομα χρονικά διαστήματα νά άκολουθεΐ άλλαγή καί άντικατάστα-
ση. Είναι ή βασική άρχή τήν όποία ό συνεπής Βλάσης Κανιάρης δέν δίστασε νά
διατυπώσει.

Τά έργα τέχνης μέχρι σήμερα είχαν μιά πολύτιμη πνευματική διάσταση,
ήσαν ώς ένα είδος ιερό· άλλωστε πίσοο στούς αιώνες είχαν λατρευτικό προορι-
σμό, ένώ μετέπειτα θρησκευτικό, κοινωνικό καί κοσμικό χαρακτήρα. Σήμερα
συμβαίνει νά έχουν οικονομική άξία· προσελκύουν τόν διακαή καί άσυγκράτητο
ζήλο τής άγοράς. Είναι κι αύτό μιά άκόμα άναταραχή· γιατί ό 20ός αιώνας μάς
έφερε καί μάς δίδαξε πολλά καί άγνωστα.

Νομίζω ότι, μέ τήν δύση τού 19ου αιώνα, γέρνει νά βασιλέψει καί ή μεγάλη
τέχνη, μέ έξαίρεση τόν Ροντέν καί τόν Μονέ· άκόμα καί ό έμπρεσσιονισμός, πού
όντως ήταν τό καινούργιο, μιά νέα όραση, δέν ήταν πάντως ή μεγάλη τέχνη. Κι
ό 20ός αιώνας; Τούτος έχει τό εύσημο τοΰ άνατρεπτικοΰ, τού τολμηροΰ καί έπι-
θετικοΰ.

Τό καλό καί σημαντικό σημάδι στήν νεώτερη τέχνη, στόν πρώιμο 20ό
αιώνα, στις πρώτες τρεις δεκαετίες, είναι κατατεθειμένο στό έργο της· άν
έξαιρέσουμε τούς ντανταϊστές, πού οί εκδηλώσεις καί οί διακηρύξεις τους, τά
«μανιφέστα», έχουν άλλη χροιά, όπως συμβαίνει καί μέ τούς υπερρεαλιστές
«σουρρεαλιστές», πού άποβλέπουν στό ενδόμυχο, οί περισσότεροι καλλιτέχνες



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

73

δέν αρνούνται το παρελθόν, τήν παράδοση. 'Άν τους έξετάσουμε βαθύτερα καί
τούς μελετήσουμε, θά διαπιστώσουμε ότι έχουν κοινές άρχές μέ τήν τέχνη τών
περασμένων έποχών, είτε τών πιο πρόσφατοι είτε τών απώτερων. Σέ μεγάλο
μέρος τού έργου τού πιο φημισμένου ζωγράφου τού αιώνα αύτοΰ, τοΰ Πικάσ-
σο, φαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά πώς πηγή δημιουργίας ήταν ή άρχαιότητά
μας. Τά σχέδια στά άρχάία άγγέία, καί συγκεκριμένα στις λευκές ληκύθους,
ήσαν αιτία γιά έναν κύκλο έργων του. Άπό τούς τρεις άδελφούς, μέ έξαίρεση
τόν άνατροπέα Μαρσέλ Ντυσσάν, στόν Ρομπέρ Ντελο_>ναί καί στόν Βιλλόν δια-
φαίνονται εναργέστερα οί άρχές τής παραδόσεως. Δέν ύπάρχει άπομίμηση καί
φανερά ή μορφή είναι τελείως άλλη. Άν άναλύσουμε τό έργο τού πρώτου, θά
διαπιστώσουμε πώς κλείνονται σ' αύτό άρχαιοελληνικές καί άναγεννησιακές
άρχές, ίδιες όπως αύτές σέ κλασσικό άνάγλυφο ή καί σέ σύνθεση τοΰ Ραφαέ-
λο. Ακόμα καί ό άνεικονικός Καντίνσκυ παραπέμπει μέ τούς δυναμικούς άξονες
καί τις γραμμές του σέ άναγεννησιακά έργα (στό έργαστήριο της ΑΣΚΤ οπού
έδίδασκα ήσαν άναρτημένες πλάι πλάι δύο εικόνες, ένα σχέδιο άναγεννησιακής
Αναλήψεως καί ένα μιάς συνθέσεως έργου τού Καντίνσκυ· συνάφεια άρχών).

Μία παρένθεση: θά διαβάσου άπόσπασμα κειμένου τοΰ Τεριάντ γιά τις
((πλαστικές άξιες τής κίνησης», όπως τό επιγράφει, στούς ζωγράφους τού
πρώτου μισοΰ τού 20οΰ αιώνα.

((Ακριβώς έκεί μέσα στήν βιαιότητα τού δράματος τής άπελευθέρωσής
τους άντλησαν τήν αναγκαία άνάσα, τήν άναγεννητικήν ορμή, τήν έκτίναξη, οί
οποίες τούς έπέτρεψαν νά ξαναβρούν τούς μεγάλους δυναμικούς ρυθμούς τής
ζωγραφικής, τις βαθιές σπαράζουσες διακυμάνσεις μέσα άπό τις γραμμές τους
καί τά χρώματά τους, αύτούς τούς σφυγμούς σέ έξαψη, παραληρήματος σχε-
δόν, οί οποίοι, έδραιωμένοι σέ πλούσια πλαστικά δεδομένα, υποβάλλουν στις
συνθέσεις τους τήν αύθεντική άξία τής κίνησης».

Δέν πρέπει νά παραλείψθ3 νά έπισημάνω το έργο τοΰ Πώλ Ντελβώ, πού
παραπέμπει ολοφάνερα στήν άρχαιότητα (είχε προηγηθεί ό Πυβή ντέ Σαβάν,
άλλης οπτικής καί ψυχικής λεπτότητας).

Κι άν θέτουμε ερωτηματικά γιά τήν έποχή αύτή, σ' έκείνους οφείλουμε ότι
μας κάλεσαν σέ ένα όφθαλμόλουτρο, γιά νά έκτιμήσουμε ορισμένες έκφάνσεις
της τέχνης, πτυχές πού δέν είχαν τήν προσοχή μας πρίν. Αύτοί μάς άνοιξαν τά
μάτια προς εκτίμηση τής προϊστορικής τέχνης μας γιά τά μινωικά, τά κυκλα-
δικά καί τήν τέχνη τών «άπολίτιστων» πρωτογόνων λαών. Γιά τις ύστερώτερες
δεκαετίες μόνο ερωτηματικά.

Τολμώ νά πώ, όπως τό άντιλαμβάνομαι τό θέμα, πώς ένα μέρος τής σύγ-
χρονης τέχνης συντηρείται άπό τήν τότε νεώτερη, τρέφεται άπό τά ύπάρχοντα·
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ένα άλλο έχει ενσωματωθεί ή έχει εγκλωβιστεί στήν σύγχρονη τεχνολογία. Μιά
νεώτερη πτυχή, άλλά γιά πόσο;

Ή έλληνική τέχνη άνταποκρίθηκε καί συμπορεύθηκε στήν πρόσκληση καί
πρόκληση τής νεώτερης ρέουσας τέχνης πού γιά διάφορες αιτίες δέν υπήρξε
στόν τόπο μας γενεσιουργή. Όμως άπό τις άρχές τού έλληνικοΰ κράτους έπι-
τελέσθη τό θαύμα, ώστε άπό τό ελάχιστο, άπό κάποιες σπίθες καί τήν συμβολή
τού ((Καταραμένου Μονάχου» (τώρα πού τό άναθεο^ρούμε ούς «εύλογημένο»),
νά δημιουργηθεί ή έλληνική τέχνη κατά τούς δύο τελευταίους αιώνες.

Ό Περικλής Βυζάντιος, μέ τήν φιλοπαίγμονα διάθεση πού τόν διέκρινε, δέν
είχε πρόθεση νά υποτιμήσει τό έργο τού Ίακωβίδη —άλλο^στε κάθε δημιουργός
οποιασδήποτε τέχνης έχει οχι μόνο έργα ύψηλού έπιπέδου στό ένεργητικό του
άλλά καί άσήμαντα έο^ς κάκιστα—, όμως τούτο τό τέκνο τού Μονάχου είχε το
θάρρος νά προχωρήσει σέ τολμηρότερες θέσεις. Πλησιάζει α αύτές τοΰ Λόβις
Κόρινθ καί τοΰ Λίμπερμαν, μέ στοιχεία έμπρεσσιονισμού καί έξπρεσσιονισμοΰ.
Ή τόλμη του ήταν στό νά άντικρύσει κατάματα το φως, άμεσα, πού μεταμορ-
φώνεται καί τό έρμηνεύει χρωματικά- τό πέτυχε. Μά, άν στά γηρατειά του πα-
ραπατούσε, τοΰτο είναι σημείο ότι είχε άπόθεμα άνανεωτικής ζωντάνιας. Άλλω-
στε ό Βυζάντιος, μέ το παιγνιώδες σχόλιο του, δέν άπεμπολέί τόν σεβασμό καί
τόν θαυμασμό γιά τό σύνολο τοΰ έργου τοΰ Ίακωβίδη· άντίθετα τόν τονίζει γιά
τήν παλιά προσωπογραφία καί τό γυμνό τό άντάξιο τοΰ Ριμπέρα. Τέτοια έργα
έχουν τό χρίσμα τοΰ άριστουργήματος.

Κι άπό καιρό, στό γεμάτο άπορίες καί άμφιβολίες μυαλό μου εισβάλλει τό
έξής έρώτημα, πού όμως δέν μπορώ νά τού δώσω άπάντηση: πρόκειται γιά
τήν διάρκεια ζωής ένός έργου τέχνης τού 20οΰ αιώνα —όχι γιά τήν υλική του
σύσταση, αύτό είναι άλλη παράγραφος, άλλά γιά τήν ζωντάνια τής παρουσίας
του, έστω κι άν έχει περιβληθεί τήν διασημότητα, όπως ή Γκουέρνικα—, όταν
μέ τά χρόνια θά έχει λησμονηθεί τό τραγικό πολιτικό γεγονός πού ενέπνευσε
τόν καλλιτέχνη — όπως έχει συμβεί μέ πολλά έργα τέχνης: τά άριστουργήματα
τοΰ Γκόγια, τά γεγονότα τής 2ας Μαίου καί τής 3ης Μαΐου 1808, ή Σφαγή
τής Χίου τοΰ Ντελακρουά, ή Σχεδία τής Μέδουσας τοΰ Ζερικώ, ή έκτέλεση
τοΰ Αύτοκράτορα Μαξιμιλιανοΰ τοΰ Μανέ. Αύτά έχουν παραμείνει ώς διάσημα
έργα τέχνης καί συνδέονται μέ γεγονότα. Ποιός τά έχει ύπ' όψη του; Μόνο γιά
έμάς τούς "Ελληνες λέει πολλά ή σφαγή τής Χίου, πού ήταν ή θρυαλλίς γιά τήν
δημιουργία αύτοΰ τοΰ πολυσυζητημένου έργου. 'Ερωτηματικό!

Καί τό έρώτημα δίχως συμπέρασμα: άπό τά έργα τής νεώτερης καί σύγ-
χρονης τέχνης τί θά άπομείνει; Καί ή πασίγνωστη Γκουέρνικα;
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
κ. GREGORY' NAGT

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή ώς
ξένο έταϊρο της τον κ. Gregory Nagy, Καθηγητή Κλασσικής Λογοτεχνίας, τον
όποιο ή 'Ολομέλεια έξέλεξε κατά τό παρελθόν έτος στήν έδρα τής Κλασσικής
Φιλολογίας.

Ό νέος Ακαδημαϊκός, μετά άπό λαμπρές σπουδές στήν Κλασσική Φιλολο-
γία καί τή Γλωσσολογία στά Πανεπιστήμια Ιντιάνα καί Χάρβαρντ, άνέλαβε
τό 1984 τήν έδρα Francis Jones της Κλασσικής Έλληνικής καί Συγκριτικής
Λογοτεχνίας τοϋ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ καί ύπηρετεϊ άπό τό 2000 ώς Διευ-
θυντής τοΰ Κέντρου 'Ελληνικών Σπουδών τοΰ ιδίου Πανεπιστημίου.

Διεθνώς άναγνωρισμένη αύθεντία στόν χώρο τών ομηρικών σπουδών καί
άλλων σχετικών κλάδων τής άρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας, ό Καθηγητής
Nagy έχει τιμηθεί μέ διάφορες διακρίσεις καί βραβεία, μέ σημαντικότερη γιά
τήν Ελλάδα αύτήν τοΰ Πρέσβη τοΰ Έλληνικοΰ Πολιτισμού στις 4 Μαρτίου
2009.

"Εχει έπιμεληθεί τήν έκδοση πολλών έξειδικευμένων βιβλίων καί έχει δημο-
σιεύσει περί τά εκατό άρθρα καί βιβλιοκρισίες. Διηύθυνε μόνος του ή μαζί μέ
άλλους περισσότερες άπό 50 διδακτορικές διατριβές. Τέλος, έκλήθη καί έδωσε
διαλέξεις σέ θέματα τής είδικότητάς του σέ 100 πανεπιστημιακά ιδρύματα
άπανταχοΰ της γης.
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Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσορίζει
καί σάς απευθύνει τις καλύτερες εύχές γιά ύγεία καί συνέχιση τής επιστη-
μονικής καί κοινωνικής προσφοράς σας — τώρα πλέον καί στο πλαίσιο τής
Ακαδημίας Αθηνών.

Σάς καλώ νά σάς περιβάλω μέ το μεγάλο διάσημο του 'Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή νά άνέλθει στό
βήμα καί —σύμφωνα μέ σχετική άπόφαση τής Συγκλήτου— νά παρουσιάσει
τό έργο καί τή δράση τοΰ νέου Ακαδημαϊκού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΟΜΗ

Κύριε καθηγητά Gregory Nagy,

Στήν 'Ελλάδα είστε γνωστός στούς φιλολογικούς κύκλους καί σέ όσους
άσχολοΰνται μέ τήν έπιστήμη τής αρχαιότητας. Τό έργο σας είναι έντυ-
ποοσιακό καί σέ άριθμό άξιόλογων μονογραφιών καί ώς συνολικό έργογρα-
φικό έργο. Γιά τόν λόγο αύτό θεώρησα προτιμότερο, άντί νά άπαριθμήσω
άπλώς τά συγγράμματά σας, νά άναφερθώ στις επιστημονικές άπόψεις
πού έκφράζετε σ' αύτό καί στά θέματα πού μελετάτε.

Ό καθηγητής Nagy γεννήθηκε στή Βουδαπέστη καί νέος βρέθηκε στις
'Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τό 1962 άπεφοίτησε άπό τό Indiana University
μέ σπουδές στά Κλασικά Γράμματα καί στήν Ίνδοευροοπαϊκή Γλωσσολογία.
Τό 1966 άπέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στήν 'Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία
καί τήν Κλασική Φιλολογία. Άπό τό 1984 είναι Francis Jones Professor τής
'Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας καί καθηγητής τής Συγκριτικής Άογοτεχνίας
στό Πανεπιστήμιο τού Harvard. Τά τελευταία χρόνια προΐσταται έπίσης τοΰ
Κέντρου 'Ελληνικών Σπουδών στήν Ούάσινγκτον.

Ό καθηγητής Nagy κατείχε στή θαυμαστή σταδιοδρομία του καί κατέχει
πολλές άλλες θέσεις, τις όποιες παραλείπω νά άπαριθμήσω γιά νά μή σάς κου-
ράσω. Αναφέρω άπλώς ότι τό 1982 τού άπονεμήθηκε το βραβείο Goodwin
άπό τήν Αμερικανική Φιλολογική 'Εταιρεία καί ότι τό 2002 διετέλεσε Sather
Classical Lecturer στό Πανεπιστήμιο Berkeley στήν Καλιφόρνια. Τό 2006
βραβεύτηκε μέ τό Διεθνές Βραβείο τού Ώνασείου 'Ιδρύματος γιά τή συμβολή
του στήν προαγωγή τών έλληνικών σπουδών καί τού έλληνικοΰ πολιτισμού
γενικότερα. Στις 4 Μαρτίου 2009 στόν καθηγητή Gregory Nagy άπονεμήθη-
κε άπό τόν νομάρχη Αθηνών ή τιμητική διάκριση τού Πρέσβη τοΰ 'Ελληνικού
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Πολιτισμού. Όπως ό ΐδιος άνέφερε κατά τή βράβευση, τά ιδανικά τοϋ έλληνι-
κοΰ πολιτισμοΰ ένέπνευσαν κάθε βήμα τής πολυετοϋς άκαδημαϊκής του σταδι-
οδρομίας, καθώς καί τής ζωής του έν γένει, καί προσπάθησε μέ τις μελέτες του
νά φανερώσει δσο περισσότερες πτυχές τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ στόν χώρο
κυρίως της άρχαϊκής ποίησης στούς φοιτητές του, στήν εύρύτερη άκαδημαϊκή
κοινότητα, καθώς καί στούς άπανταχοΰ τής γής σκεπτόμενους άνθρώπους.

Επειδή τά θέματα πού επεξεργάζεται ό καθηγητής Nagy, όπως άνέφε-
ρα ήδη, είναι καθ' έαυτά δύσκολα έξαιτίας τοΰ ύφους του άλλά καί εξαιτίας
κυρίως τής ύλης πού πραγματεύεται, θά άναφερθώ σέ τέσσερα μόνο έργα του,
μέ τήν έλπίδα ότι θά σχηματίσετε μιά ιδέα τής έπιστημονικής του σκέψης. Τό
πρώτο έργο του έχει τόν τίτλο στά Ελληνικά: Ελληνικές διάλεκτοι και δ με-
τασχηματισμός μιάς Ινδοευρωπαϊκής εξέλιξης. Πρόκειται γιά τή διδακτορική
του διατριβή· είναι ένα δύσκολο βιβλίο γλωσσολογίας κυρίως, δπου πραγμα-
τεύεται τήν έφαρμογή τοΰ νόμου τών Sievers - Edgerton γιά τά ήμιφωνήεν-
τα τής ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας στήν Ελληνική καί σέ άλλες
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, ένώ σημαντικό μέρος τοΰ έργου άφιερώνεται στήν
έξέταση της γνωστής διαλεκτικής παραλλαγής *-τι-/-σι-, δίδω-τι/δίδω-σι, ή
όποια είναι βασική παράμετρος γιά τήν κατάταξη τών έλληνικών διαλέκτων.
Τό βιβλίο περιέχει πολλές διορατικές παρατηρήσεις καί σέ άλλες περιοχές της
ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας.

Τό δεύτερο έργο έχει τόν τίτλο: Συγκριτικές μελέτες στήν ελληνική και
ινδική μετρική. Πραγματεύεται τις σχέσεις άνάμεσα στά μέτρα καί στό λε-
κτικό υφος τής έλληνικής καί ινδικής ποιητικής παράδοσης. Στην ούσία τό έργο
έρευνά τήν προέλευση τοΰ λογότυπου —formula, σύμφωνα μέ τόν Parry— καί
γενικότερα τήν καταγωγή τής ποιητικής γλώσσας, ιδιαίτερα έκείνης τής λυ-
ρικής ποίησης πού δέν προέρχεται άπό τό έπικό ιδίωμα. Τό τρίτο σημείο τοΰ
βιβλίου είναι ή έξήγηση τοΰ σχηματισμοΰ τοΰ έξαμέτρου άπό τήν εσωτερική
άνάπτυξη συντομότερων λυρικών στίχων.

Στό έργο του Οί άριστοι τών Αχαιών πραγματεύεται ποικίλα θέματα γλωσ-
σολογίας, λογοτεχνίας, μυθολογίας καί θρησκείας, πάντοτε τής άρχαϊκής
έποχής. Ή πολύτιμη αύτή πραγμάτευση στηρίζεται σέ δύο ύποθέσεις: ότι ό μη-
χανισμός καί ή τέχνη ένος ποιήματος είναι παραδοσιακά όχι μόνο στό έπίπεδο
τής μορφής άλλά καί στό έπίπεδο τοΰ θέματος καί ότι τό ύφος είναι άκριβέστα-
τη έκφραση τοΰ θέματος. Μεταξύ τών άλλων, στό κεφάλαιο 3 γίνεται ή εισήγη-
ση ότι ό δυϊκός άριθμός στή ραψωδία Ν τής Ίλιάδας άναφέρεται μόνο στόν Α'ίαν-
τα καί τόν Φοίνικα, όχι καί στόν 'Οδυσσέα, τόν όποιο έχθρευόταν ό Αχιλλέας.
Είναι μιά έξυπνη εισήγηση, ή όποια λύνει τήν άπορία τών φιλολόγων, οί όποιοι
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προβληματίζονταν για την ακατανόητη γι' αύτούς χρήση τοϋ δυϊκοΰ, άφοΰ τά
μέλη τής πρεσβείας ήταν τρία.

Τό σημαντικότερο γιά τή λογοτεχνία έργο του, πού έχει τίτλο Ό "Ομη-
ρος τοϋ Πινδάρου, είναι ένα γοητευτικό βιβλίο γραμμένο άπό έναν θαρραλέο
έπιστήμονα, όπου ξεδιπλώνεται ένα έντυπωσιακό, συναρπαστικό σύνολο γνώ-
σης, ένδιαφερόντων καί άνάγνωσης. Λογοτεχνία, πολιτική καί κοινωνική ιστο-
ρία, μουσική καί μετρική μελετώνται μέ τήν ΐδια έπιστημοσύνη. Έδώ κατε-
ξοχήν ή κλασική φιλολογία συμπληρώνεται μέ μοντέλα άπό τήν άνθρωπολογία,
τήν έθνολογία καί τή γλωσσολογία. 'Ιδιαίτερα ένδιαφέρει τό κεφάλαιο 12, όπου ό
συγγραφέας άναφέρεται στήν πολυσυζητημένη σχέση άνάμεσα στή χορική ποίη-
ση καί τή μονωδία.

"Ενας τόμος, τέλος, μέ τίτλο Έλληνική μυθολογία και ποιητική περιέχει
12 μελέτες τοΰ συγγραφέα, οί όποιες άναδιοργανώθηκαν γύρω άπό ένα ένοποι-
ητικό σχέδιο. Συγκεκριμένα ό συγγραφέας άναπτύσσει τήν άποψη δτι ή ποι-
ητική, οί μύθοι καί οί τελετουργίες, καθώς καί οί κοινωνικές δομές σέ άλλους
ινδοευρωπαϊκούς πολιτισμούς άπό τόν 8ο π.Χ. αιώνα καί έξής, άντανακλοΰν
στή μεσογειακή τους τοποθέτηση συγγενικές νοητικές καί κοινωνικές δομές
στούς κοινούς πολιτισμούς τής ινδοευρωπαϊκής κληρονομιάς καί όλοι μαζί με-
ταμορφώνονται βαθμιαία σέ μιά διακριτικά έλληνική κληρονομιά. Σύμφωνα μέ
τόν συγγραφέα, βασικός σκοπός στις μελέτες αύτές είναι ή έξέταση τής έλλη-
νικής γλώσσας, τήν όποία συγκρίνει μέ συγγενείς γλώσσες, σάν άντανάκλαση
τής έλληνικής κοινωνίας, μέ ιδιαίτερη προσοχή στή λειτουργία τής γλώσσας
ώς φορέα έκφρασης τής μυθολογίας καί τής ποιητικής. Μελετά τις δυνάμεις
πού μεταμόρφωσαν τήν ινδοευρωπαϊκή κληρονομιά σέ μιά καθαρά έλληνική
κληρονομιά, τήν όποία άποκαλέϊ συγκεντρωτικά Ελληνισμό. Ό καθηγητής
Nagy είναι άπό τούς έπιστήμονες πού άπό τήν αρχή ένστερνίσθηκαν τήν άπο-
ψη δτι άπ' έδώ καί εμπρός δέν νοείται μελέτη τής έλληνικής ποίησης χωρίς τή
συνδρομή τών πληροφοριών άπό τούς άρχαίους λαούς τής Ανατολής.

Παραλείποντας τις πολλαπλές εκδοτικές δραστηριότητες τού καθηγη-
τού Nagy, θά άναφερθώ σέ μιά ίδιότητά του πού σχετίζεται άμεσα καί μέ τήν
Ελλάδα. Άπό τό 2000 είναι διευθυντής τοΰ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τοΰ
Harvard στήν Ούάσινγκτον, ένώ, δπως άνέφερα, παράλληλα διδάσκει στό Πα-
νεπιστήμιο τού Harvard στό Cambridge της Μασσαχουσέτης. Ώς καθηγητής
Κλασικών Σπουδών καί Συγκριτικής Λογοτεχνίας, προσπαθεί νά διαμορφώσει
δυναμικά μοντέλα συνεργασίας στήν έρευνα καί τή διδασκαλία σέ όλα τά έπίπε-
δα τής έκπαίδευσης, βοηθώντας ιδιαίτερα τούς νέους έπιστήμονες. Άνάμεσα
στις νέες πρωτοβουλίες τού καθηγητού Nagy γιά επέκταση τής συνεργασίας
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μεταξύ τών επιστημόνων τών ανθρωπιστικών σπουδών ήταν καί ή εγκαθίδρυ-
ση τοΰ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) καί στήν Ελλάδα, προκειμένου
νά ένδυναμώσει καί νά διευρύνει τή συνεργασία τοΰ Κέντρου μέ επιστήμονες,
ιδρύματα καί άλλους συνεργάτες στήν Ελλάδα καί τήν ύπόλοιπη Εύρώπη. Μέ
τήν ίδρυση τοΰ παραρτήματος τοΰ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στό Ναύπλιο
θά προωθούνται οί σκοποί τοΰ ΚΕΣ, δηλαδή ή προαγωγή τών έλληνικών κλα-
σικών γραμμάτων καί άξιών. "Ετσι, μέ τή συνεργασία τού ΚΕΣ καί φορέων τής
πόλεως τοΰ Ναυπλίου, άξιοποιήθηκαν οί δωρεές ιδιωτών καί στις 28 'Ιουνίου τοΰ
2008 άνοιξε τις πύλες του σέ κάθε ένδιαφερόμενο φοιτητή ή έρευνητή τό Κέντρο
Έλληνικών Σπουδών (Ελλάδος) τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Harvard. Πρόκειται
γιά τόν πρώτο κόμβο πού διαθέτει στήν Εύρώπη τό διεθνές δίκτυο έρευνητικών
κέντρων τοΰ Harvard. Ό κόμβος αύτός είναι τώρα προσιτός, καί μάλιστα δωρε-
άν, στό εύρύ κοινό στην Ελλάδα.

Άπό τά άξιομνημόνευτα τοΰ Κέντρου αύτοΰ είναι μεταξύ άλλων ή Ψηφι-
ακή Βιβλιοθήκη, πού είναι άπό πολλές άπόψεις άγνωστη στόν χώρο τών έλλη-
νικών πανεπιστημίων καί άλλων έρευνητικών κέντρων τής χώρας μας· έξα-
σφαλίζει στούς έρευνητές πρόσβαση σέ πλειάδα βάσεων δεδομένων καθώς καί
σέ άλλα μέσα, πρωτίστως δέ άμεση πρόσβαση σέ ολόκληρο τό φάσμα τών 70
καί πλέον βιβλιοθηκών τοΰ Harvard. Μέ τόν τρόπο αύτό, άξιοποιώντας δη-
λαδή τήν καινοτόμο αύτή υποδομή, ο χρήστης έχει τή δυνατότητα νά άποθη-
κεύσει δυσπρόσιτα άρθρα καί άρχειακό υλικό πού τόν ένδιαφέρει.

"Ενα άλλο πρωτόγνωρο γιά τήν Ελλάδα «μηχάνημα» τοΰ Κέντρου αύτοΰ
είναι τό λεγόμενο «λίκνον» (Cradle), πού χρησιμοποιήθηκε ήδη στήν ψηφιο-
ποίηση, μεταξύ άλλων, τοΰ άρχαιότερου σωζόμενου χειρογράφου τής Ίλιάδας,
τοΰ γνωστού Μαρκιανοΰ κώδικα τής Βενετίας, τοΰ Venetus Α τού 10ου αιώ-
να. Μέ τόν τρόπο αύτό, χάρις στήν προσπάθεια τοΰ καθηγητού Nagy, ή ψηφι-
οποιημένη Ίλιάδα είναι πλέον στή διάθεση οποιουδήποτε έρευνητή μέσα άπό
τήν ίστοσελίδα τοΰ Κέντρου. "Ετσι ένα άπό τά οράματα τοΰ ΚΕΣ έγινε πραγ-
ματικότητα. Τό «λίκνον» είναι στή διάθεση ιδρυμάτων καί έρευνητών γιά τήν
ψηφιοποίηση εύαίσθητων καί παλαιών βιβλίων καί χειρογράφων.

Αύτά συνοπτικά γιά τό έπιστημονικό άνάστημα τοΰ καθηγητού Nagy άλλά
καί τις σημαντικές προ,ιτοβουλίες του στόν χώρο τής άρχαιογνωσίας. Χάρη σ'
αύτόν έχουμε τό Κέντρο Έλληνικών Σπουδών καί στήν Ελλάδα, ένα ίδρυμα
πού κατέχει σημαίνουσα θέση στόν παγκόσμιο άκαδημαϊκό χάρτη, πού άποτε-
λεΐ πόλο έλξης στην Ελλάδα γιά φοιτητές καί καθηγητές διαφορετικών χωρών
καί επιστημών. Ελπίζω οτι τά Ερευνητικά Κέντρα τής Ακαδημίας Αθηνών θά
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άξιοποιήσουν τήν εύκαιρία τής παρουσίας τοΰ Κέντρου στή χώρα μας γιά νά
προαγάγουν τήν ερευνά τους.

Αγαπητέ μου κ. καθηγητά, τά σημαντικά πνευματικά έπιτεύγματά σας
ιδιαίτερα στή μελέτη τής άρχαϊκής έλληνικής ποίησης καί τής ινδοευρωπαϊκής
γλωσσικής κληρονομιάς μας σάς οδήγησαν τύχη άγαθή καί προς τήν Ακαδημία
Αθηνών, οίονεί διάδοχο τής Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος, ή όποία σάς υποδέχεται
σήμερα ώς έταΐρο, καί σάς εύχόμαστε υγεία καί μακροζωία γιά νά συνεχίσετε
άπρόσκοπτα τό πρωτοπόρο επιστημονικό σας έργο. Καλώς ήλθατε.
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OBSERVATIONS ON GREEK DIALECTS
IN THE LATE SECOND MILLENNIUM BCE

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOY ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
κ. GREGORT NAGT

In the first millennium BCE, which is the era when alphabetic writing
was developed by Greek-speaking people, starting in the eighth century BCE,
there is evidence for a wide range of dialects, which can be divided roughly
into four groups: (1) Arcado-Cypriote, (2) Aeolic, (3) Ionic, and (4) Doric
or "West Greek." But my focus here is on an earlier time, the late second
millennium BCE. There is evidence for the existence of these same four
dialectal divisions even in this earlier time. The primary evidence can be
found in the texts of clay tablets written in the so-called Linear Β script.
These tablets have been found by archaeologists mainly at the following
ancient sites:

on the island of Crete: (a) Knossos

on the Helladic mainland: (b) Mycenae, (c) Tiryns, (d) Thebes, (e) Pylos.

What these tablets tell us was discovered only in the middle of the
twentieth century of our era, when the Linear Β script that was used in
the writing of these tablets was finally deciphered by Michael Ventris. We
now know, thanks to the spectacular achievement of this decipherment,
that the Linear Β texts, dating back to the late second millennium BCE,
represent the Greek language. And the Greek language of these Linear Β
texts, as spoken in the late second millennium BCE, has provided linguists
with further evidence about the four dialectal divisions of the Greek lan-
guage as spoken many centuries later, in the early first millennium BCE.

Why is this evidence important? Or, to ask the basic question in an-
other way, what is at stake?

Here is my answer. This evidence is important, even essential, for un-
derstanding the identity of the Greek-speaking people whose texts date
back to such an early period, that is, all the way back to the late second
millennium BCE.

So, who were these people? What did they call themselves?

In answer to these questions, I start with a negative fact. These Greek-
speaking people of the late second millennium BCE did not call themselves
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Hellenes, as Greek-speaking people have been calling themselves ever since
the first millennium BCE. In another project (Nagy 2009), I have shown that
Hellenes were not called Hellenes before that time.

So what were they called, then, before that time? What did Greek-
speaking people call themselves in the late second millennium BCE?

I say here that these Greek-speaking people called themselves Achae-
ans, Αχαιοί.

I am aware that I am making problems by saying what I just said. In
ancient Greek epic, specifically in the Homeric Iliad and Odyssey, the name
Αχαιοί refers to the heroes who lived in the glory days of the Trojan war.
By contrast, the Greek-speaking people who wrote the Linear Β texts were
scribes. They were administrative functionaries working for the administra-
tive centers of (a) Knossos and (b) Mycenae and (c) Tiryns and (d) Thebes
and (e) Pylos. Let me put it even more bluntly: these Greek-speaking admin-
istrative functionaries were bureaucrats. The Linear Β tablets are records of
inventories — of seed, livestock, personnel, equipment, and so on.

But why do the archaeologists who have excavated or are still excavating
the administrative centers of (a) Knossos and (b) Mycenae and (c) Tiryns
and (d) Thebes and (e) Pylos describe such centers as ανάκτορα or "pal-
aces"? Are they merely romanticizing the ancient Greek-speaking people
who controlled these centers?

Such descriptions are not just an exercise in romantic fancies. That
is because archaeologists are engaged in finding a relationship between
the archaeological realities of the sites they are excavating with the an-
cient Greek epic poetry that tells about heroes who controlled these sites.
Matching such archaeological sites as (a) Knossos and (b) Mycenae and
(c) Tiryns and (d) Thebes and (e) Pylos are heroes who were said to be
kings of these sites, such as (a) Minos and (b) Agamemnon and (c) Dio-
medes and (d) Kadmos and (e) Nestor. The question debated by archaeolo-
gists, and this question takes on a myriad of forms, is how to relate the ar-
chaeological realities of these sites, including the testimony of the Linear
Β texts that have been excavated at these sites, with the stories of ancient
Greek epic poetry, especially as represented by the Homeric Iliad and Odys-
sey? Here is where I make my entry into the ongoing debate. I do so not as
an archaeologist but as a linguist, specifically a historical linguist, who has
spent most of his academic life in the pursuit of analyzing the archaeology,
as it were, of the linguistic evidence embedded in Homeric poetry.
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In terms of such linguistic archaeology, what basically matters is not
whether epic characters like (a) Minos and (b) Agamemnon and (c) Dio-
medes and (d) Kadmos and (e) Nestor as we see them represented in the
medium of Homeric poetry were historical figures. What matters is how
they were viewed by the audiences of Homeric poetry, a medium that took
shape around the eighth century BCE. And the audiences of this medium
did in fact view such characters as historical figures. More than that, they
viewed the Αχαιοί of Homeric poetry to be their very own heroic ances-
tors: as we see clearly from the overall plot of the Iliad, the Greek-speaking
people who were the audience of this epic believed that they would not
even exist, that they would have become extinct as a people, if the ships of
the Achaeans had been destroyed during the Trojan war, making it impos-
sible for these warriors to return to their Helladic homeland (Nagy 1979
/ 1999 chapters 5 and 20).

Such a view, if we analyze it as historical evidence, reshapes our con-
cept of what it meant to be a Greek in the late second millennium BCE.

I now proceed to give an overview of the dialectal divisions of this era,
drawing on more detailed analysis that I have published elsewhere (Nagy
2008). In that analysis, I relied especially on the criterion of shared innova-
tion for the purpose of establishing the affinities of the attested ancient Greek
dialects.1

In what follows, I will be working with three kinds of linguistic evidence:

1. The texts of the Linear Β tablets in the second half of the second
millennium BCE. The Greek language as written in the Linear Β script is
conventionally called Mycenaean.

2. The texts of the first millennium BCE, written in the Greek alpha-
bet, which show four basic dialectal divisions. These dialects show distinc-
tions that can be reconstructed as far back as the second millennium BCE.
In terms of these distinctions, the prototypical dialects of the second mil-
lennium BCE are Arcado-Cypriote, Aeolic, Ionic (or, more broadly, Attic-
Ionic), and Doric or "West Greek."

1. Nagt 2008:58. This criterion of shared innovation is I think of prime interest
for those who are interested in developing more effective methodologies for analyzing
the Greek dialects. On the probative value of shared innovation vs. shared retention,
see especially Adrados 1952.
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3. The texts of the oral epic poetry of the Homeric Iliad and Odyssey (and
of other such poetry) as this poetry took shape in the first millennium BCE.

In the language of epic, as represented primarily by Homeric poetry,
there are at least three main groupings of dialects involved: Arcado-Cypriote,
Aeolic, and Ionic. The existence of forms that are typical of these three dia-
lects in epic can be viewed in terms of three successive layers, as we see in the
analysis by Antoine Meillet (1935), among others.2 Such a three-layer theory
is most clearly articulated by Milman Parry (1932). In my recent work, how-
ever, I distance myself from speaking of successive dialectal "layers" in ep-
ic.3 In general, I am persuaded by the argumentation of Geoffrey Horrocks
(1997) in criticizing various current "layer theories.'"'1 Instead of speaking of
earlier and later dialectal "layers" in epic, I will hereafter speak of earlier
and later dialectal "phases," since the term phases allows for an overlap and
even a coexistence of relatively earlier and later dialectal forms at any given
time in the evolution of epic. To the extent that the term layer may not al-
low for such overlap or coexistence, it seems to me preferable not to use it. In
general, my current thinking about the dialectal mix of epic is closest to that
of Rudolf Wächter (2000).5

Of the three dialects that shape the diction of epic, which I have listed
as Arcado-Cypriote, Aeolic, and Ionic, the Arcado-Cypriote component
must have extended all the way back to the Mycenaean period in the sec-
ond millennium BCE. Implicit in the term Arcado-Cypriote is a reconstruc-
tion of the Arcadian and the Cypriote dialects, as they existed in the first
millennium BCE, back to a common dialect that existed in the second mil-
lennium BCE. The term Arcado-Cvpriote. as a unified heading, is apt. The
Arcadian and the Cypriote dialects, as John Chadwick points out, "dis-
play an astonishing similarity, for at the time they are recorded (fifth to
fourth centuries [BCE]) they had certainly been out of touch for at least
five centuries."6 And what would be the most apt term for the prototypi-
cal Arcado-Cypriote that existed five or more centuries earlier? Arguably,

2. Meillet 1935/1965:183.

3. Nagt 2008:59.

4. See especially Horrocks 1997:214.

5. See especially Wächter 2000:64η 4.

6. Chadwick 1963:9.
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that term would be Achaean (Ruijgh 1957).' Such a term evokes the idea
of a prototypical cultural unity in the second millennium, when speakers
of "Mycenaean" were most likely to have called themselves "Achaeans."
Unity was followed by fragmentation in the first millennium. By that
time, Arcadian was an enclave-dialect, the only significant non-Doric dia-
lect in the Peloponnesus, while Cypriote was a frontier-dialect, studiously
archaizing and ostentatiously self-conscious of its Achaean legacy. I note
here with great interest the fact that the elites of this insular culture of
the Cypriotes still retained the custom of chariot-fighting and the practice
of syllabic writing, using a scribal system that is evidently cognate with
the Linear Β system (and even with the earlier Linear A system).

On the basis of the mutual similarities between Arcadian and Cyp-
riote, Chadwick concludes: "Historically these facts are only explicable
if these two dialects are the remnants of a widespread dialect which was
elsewhere displaced by West Greek; this implies that Mycenaean Greek
should also belong to the same group, and the decipherment of the Linear
Β script has shown this to be true, though Mycenaean does not show all
the features shared by Arcadian and Cypriot."8

I need to point out that the term West Greek, as Chadwick uses it here,
corresponds to what I have been describing as Doric. I also need to point out
that Chadwick, in studying the "mutual similarities" of Arcado-Cypriote,
does not separate cases of shared innovation from cases of shared retention.9

Viewing Mycenaean Greek as a dialect, we encounter an important com-
plication. As Ernst Risch (1966) has shown, the Greek of the Linear Β script
was written by two kinds of scribes, each speaking one of two different dia-
lects. One of these dialects was the standard language —standard, that is, for
the scribes— while the other was substandard. Making use of studies iden-
tifying individual scribes by way of their handwriting, Risch demonstrated
that scribes who spoke the substandard dialect were inconsistent in the spell-
ing of words that they pronounced differently from the scribes who spoke

7. See also Janko 1992:1 InFor further views, see Sakellariou 2009:176-183.

8. Chadwick 1963:9. For a list of correspondences linking "Mycenaean" and Arcado-
Cypriote, see Vilborg 1960:20-21. For a list of correspondences linking Arcadian and
Cypriote, see Vilborg 1960:22-23.

9.1 return here to the point I made in the first footnote.
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the standard dialect and who spelled such words consistently. In another
work, I produced a detailed study of standard and substandard Mycenaean
as reflected in the scribal hands at Pylos (Nagy 1968). More recently, the
study of standard and substandard Mycenaean has been extended from the
scribal hands at Pylos to the scribal hands at Knossos (Woodard 1986).

I offer here a test case, with reference to this phonological rule: in
standard Mycenaean, vocalic *n becomes ο next to a bilabial, while in sub-
standard Mycenaean it becomes a. Here is an example: the common Greek
word for 'seed', reconstructed as *spermn, becomes spermo in standard
Mycenaean, spelled pe-mo in Linear B, while it becomes sperma in sub-
standard Mycenaean, which can be spelled pe-ma in Linear Β. I say "can
be spelled" not "is spelled" because scribes who spoke the substandard dia-
lect could be inconsistent in their spelling, writing either pe-mo or pe-ma
in free variation, while only the scribes who spoke the standard dialect
would consistently write pe-mo. I offer further analysis in my article on
standard and substandard Mycenaean (Nagy 1968).

We find residual survivals of standard Mycenaean in the first millen-
nium BC. Risch cites two examples of such survivals: 'ίππος and άρμόττω.ιη
The meanings of these two words are relevant to their survival, as we are
about to see.

I start with the second word, the verb άρμόττω (secondarily αρμόζω),
which means 'fit, join' with reference to the work of a joiner, that is, of a
master carpenter. We see here a parallel to a form we have already seen,
which is standard Mycenaean spermo as opposed to the substandard Myc-
enaean sperma. The verb άρμόττω is derived from the standard Mycenae-
an form harmo 'chariot-wheel', spelled a-mo in the Linear Β tablets. Just
as the meaning of spermo / σπέρμα as 'seed' derives from its etymology as
an action-noun *spermn, which refers to a 'sowing' and which in turn de-
rives from the root of the verb attested as σπείρω 'sow' in alphabetic Greek,
so also the meaning of harmo / άρμα as 'chariot-wheel' derives from its
etymology as an action-noun *arsmn, which refers to a 'fitting' and which
in turn derives from the root of the verb attested as άραρίσκω 'fit, join' in
alphabetic Greek. Just as the meaning of spermo / σπέρμα shifts from the
abstract sense of 'sowing' to the concrete sense of 'seed', so also the meaning

10. Risch 1966:157.
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of harmo shifts from the abstract sense of 'fitting' to the concrete sense of a
'fitting' for a chariot-frame: such a 'fitting' for a chariot-frame is the chariot-
wheel ttseit (Vo. Linear Β tablets^ the perfect tjaiticiqle ararmotmeno- of what
becomes the verb άρμόττω 'fit' in alphabetic Greek refers to the fitting of
wheels to a chariot-frame). Whereas the standard Mycenaean form harmo
means 'chariot-wheel' in the Linear Β tablets, the substandard form *harma
survives in alphabetic Greek as άρμα, meaning 'chariot' (just as German
Rad, which means 'wheel' etymologically, becomes the word for 'bicycle').
A point of special interest here is the fact that even the Linear Β scribes
who are speakers of substandard Mycenaean consistently write a-mo and not
*a-ma with reference to chariot-wheels. It appears that the speakers of the
substandard dialect pay relatively closer attention to the standard spelling
of words that have to do with social prestige.

Having dealt with άρμόττω, which is the second of the two residu-
al standard Mycenaean words isolated by Risch, I now turn to the first,
which is the noun 'ίππος, meaning 'horse'. The corresponding Mycenaean
form is hi(k)kuos 'horse', spelled i-qo in the Linear Β tablets. From the
standpoint of Indo-European linguistics, we would have expected the
common Greek form to be *hekkuos or, without expressive gemination,
*hekuos, since it is cognate with Latin equus 'horse'. (The reconstructed
alternation *hekkuos / *hekuos would be parallel to the alternation we
see in Latin vacca / vaca 'cow', respectively with and without expressive
gemination, as reflected in derivative Romance languages.) But the attest-
ed Mycenaean form is not *he(k)kuos but hi(k)kuos, following a linguistic
rule that distinguishes standard Mycenaean from substandard Mycenaean.
The rule can be formulated as follows: e is raised to i next to a bilabial.
This rule is one of the three rules that Risch has highlighted as criteria
for distinguishing standard from substandard Mycenaean in the Linear Β
tablets.11 And, of those three rules, only this one is clearly definable as a
linguistic innovation.12

In my study of standard and substandard Mycenaean (Nagy 1968),
I have analyzed examples of standard Mycenaean forms that follow this
rule, which says that e is raised to i next to a bilabial. And I have also an-

11. Risch 1966:150.

12. Again I return to the point I made in the first footnote.
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alyzed corresponding examples of substandard Mycenaean forms written
by scribes who are inconsistent in spelling standard forms. In the case of
the word hikkuos 'horse', however, the Linear Β scribes who are speakers
of substandard Mycenaean consistently write i-qo and not *e-qo with ref-
erence to horses. As in the case of the word for 'chariot-wheel', it appears
that the speakers of the substandard dialect pay relatively closer attention
to the standard spelling of words that have to do with social prestige.

Risch (1966) noted a surprising fact about the substandard dialec-
tal forms stemming from the substandard dialect spoken by some of the
scribes writing the Linear Β script. The characteristics of this substandard
dialect as it existed in the era of Linear Β writing in the second millennium
BCE are normally matched by the same characteristics in all the surviv-
ing dialects of the first millennium BCE. For example, all the attested dia-
lects in the first millennium show the form σπέρμα, which as we have seen
corresponds to the substandard Mycenaean form sperma, and none of them
shows the form *σπέρμο, which would correspond to the standard Myce-
naean form. It can be inferred, then, that the standard dialect of Mycenaean
Greek become extinct with the collapse of Mycenaean civilization toward
the end of the second millennium BCE.

Nevertheless, we have seen that some standard Mycenaean words have
survived into the first millennium BCE, and the two examples we have
considered are ίππος and άρμόττω.1'® It is no accident, I think, that these
two surviving examples of standard Mycenaean, ίππος and άρμόττω, have
to do with the elite activities of horsemanship and charioteering.

An analogous point can be made about the elite activity of scribal
writing. It has to do with the noun διφθέρα / diphtherä, meaning 'leather,
parchment', which is derived from the verb δέψο.» / depsö in the sense of
'tan'— as in the tanning of leather or parchment (cf. δέψα in the Suda,
s.v.). The noun διφθέρα passes the phonological test of the standard Myc-
enaean dialect, showing the linguistic innovation of raising e to i next to
a bilabial, whereas the corresponding verb δέψω fails the same test, with
its original e left unraised.

In translating διφθέρα as 'parchment', I mean 'parchment for writing',
following Herodotus (5.58), who says that the word διφθέρα was used by

10. Risch 1966:157.
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Ionians in that sense. Relevant here is the existing archaeological evidence
for the use of parchment by the Linear A scribes in the administrative
center at Zakro in Crete.14 Evidently, the procedure of these scribes was
to use parchment for their permanent archival records, as opposed to their
use of clay tablets for making temporary records. I infer that the Linear Β
scribes of the Mycenaean era followed an analogous procedure: they would
write their temporary records on clay tablets, and these records would
then be transferred at the end of a given fiscal year from clay to parch-
ment (the notion of a fiscal year is indicated by references in the Linear
Β tablets to the current year as opposed to the immediately preceding and
following years). There is an irony to be noted here: when the administra-
tive centers of the Mycenaean era were destroyed by fires, the temporary
records of the Linear Β scribes were made permanent for archaeologists
because they were baked and thus preserved by the same fires that must
have destroyed the permanent records recorded on parchment.

I argue, then, that the noun διφθέρα is a reflex of standard Mycenae-
an, referring to the elite activity of scribes writing on parchment, while
the corresponding verb δέψω is a reflex of substandard Mycenaean, re-
ferring to the non-elite activity of tanners tanning hides — whether or
not these hides ever become the parchment of scribes. The use of διφθέρα
with reference to the parchment of elite scribes survives in the Cypriote
word διφθεραλοιφός, which means literally 'parchment-painter'. This word
is preserved in the ancient dictionary attributed to Hesychius, where it
is glossed as γραμματοδιδάσκαλος παρά Κυπρίοις 'teacher of literacy, in
Cypriote usage' (literally, 'teacher of letters, among Cypriotes'). This word
is relevant to my earlier statement about the studiously archaizing culture
of the Cypriotes in the first millennium BCE: "the elites of this insular
culture still retained the custom of chariot-fighting and the practice of
syllabic writing, using a scribal system that is evidently cognate with the
Linear Β system (and even with the earlier Linear A system)."

From what we have seen up to now, I conclude that the prehistoric
phases of Arcado-Cypriote, Aeolic, Ionic, and Doric were already differen-
tiated in the late second millennium BCE, and that the dialect that comes
closest to being identical with the standard "Mycenaean" language is the

14. Weingarten 1983.
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ancestral Arcado-Cypriote. Still, it is unnecessary to posit complete iden-
tity, as Leonard Palmer points out:

"Arcado-Cypriot" is merely the name given to a group of linguistic fea-
tures which philologists assign to the dialects of the Mycenaean Pelopon-
nese. It does not imply a completely uniform "Mycenaean" language. The
documents of later Cyprus and Arcadia themselves show dialectal differ-
entiation, and we may expect to find in the Linear Β tablets forms which
differ from Arcado-Cypriot not simply because they are more archaic but
because they mirror a variety of "Mycenaean" in some respects different
from the direct ancestors of Arcadian and Cypriot.15

Moreover, there is evidence for not only dialectal differentiation but also
dialectal cross-influence in this early period: for example, there are strong ar-
guments in favor of positing the penetration, in the late Mycenaean era, of
Aeolic or North-Mycenaean elements into such South-Mycenaean dialectal
areas as the Peloponnesus,16 even including parts of Arcadia itself.17

I return to the question, posed earlier, concerning different dialectal
phases of Homeric poetry. From what we have seen so far, it is reasonable
to infer that the earliest dialectal phase of this poetry is for all practical
purposes the prototypical phase of Arcado-Cypriote in the second millennium
BCE — as we reconstruct this phase on the basis of the attested phases of
Arcadian and Cypriote in the first millennium BCE. But here we encoun-
ter once again the same difficulties we already encountered in looking for
a direct affinity between the attested Mycenaean Greek of the Linear Β
texts and the prototypical counterpart that we reconstruct as Arcado-Cyp-
riote: shared retention is of no probative value.18 Even if we succeed in de-
tecting archaisms exclusively shared by the attested Greek of the Homeric
corpus and by Arcado-Cypriote, which point to the Mycenaean origins of
a given epic configuration, the question remains: what kind of Mycenae-
an Greek are we talking about? In confronting this question, we have to
reckon with the possibility that whatever archaisms we detect might have

15. Palmer 1963b:61.

16. Kiechle 1960.

17. Kiechle 1962.

18. Again I return to the point I made in footnote 1.
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been still extant in the prototypical Aeolic or Ionic coeval with the pro-
totypical Arcado-Cypriote of the Mycenaean era. This possibility is most
relevant because Aeolic and Ionic, in that chronological order, are the
next two dialectal phases of epic after Arcado-Cypriote.

In speaking of a distinct Aeolic phase in the evolution of the Homeric
language, I recognize that there have been various attempts to disprove the
existence of such a phase.19 Still, I maintain that there is incontrovertible
evidence for an Aeolic phase in the form of distinctly Aeolic features em-
bedded in the formulaic system of Homeric diction. I also maintain that
these features complement the distinctly Ionic features that are likewise
embedded in this formulaic system. In order to prove the existence of such
embedded Aeolic and Ionic features, it is essential to locate not their lin-
guistic archaisms but rather their linguistic innovations. Examples of such
innovations include the Aeolic perfect participle in -οντ- and the Attic-
Ionic particle άν.20

If it is true that Arcado-Cypriote represents the oldest dialectal phase of
epic, it stands to reason that it will be difficult to find embedded in the for-
mulaic system of Homeric diction any examples of innovations that are ex-
clusive to Arcado-Cypriote. That is because Arcado-Cypriote represents not
only the oldest dialectal phase of Homeric diction but also its oldest formula-
iç phase. And it is inherently difficult to glean new linguistic forms from old
linguistic material embedded in old formulaic settings. Still, such gleaning is
necessary because it is methodologically insufficient to identify a given epic
form as Arcado-Cypriote simply because it is attested in Arcadian or Cypri-
ote texts dating from the first millennium BCE.21

I must stress, however, that I do not mean to underrate the importance
of finding correspondences of attested Arcadian and Cypriote words with
words attested in Homeric diction. Such correspondences are of interest
because the very fact of attestation, either epigraphic or lexicographical,
shows the archaism of both Arcadian and Cypriote.22

19. For references to such attempts, see Risch 1958:91η 1; also Cowgill 1966:86. See
now also Rose 2008 and Parker 2008.

20. Nagï 2008:62.

21.1 elaborate on this point in Nagt 2008:63-65.

22. In what follows, I draw on my analysis in Nagï 2008:63.
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Especially important is the testimony of the Alexandrian lexicographi-
cal tradition as represented by a compendium known as the γλώσσαι κατά
πόλεις (on which see Latte 1924). As we see from this compendium, the
aim of its compilers was to find residual epichoric attestations of poetic
words long obsolescent in the general Greek-speaking world. For example,
the Greeks of Clitor (Kleitorioi) in Arcadia are credited with the active
usage of the following Homeric words that are no longer used in the liv-
ing language of most other Greeks:

άήται- άνεμοι ('winds')
αύδή" φωνή ('voice')
δέδορκεν όρα ('sees')
ενεροί" νεκροί ('corpses')
εσθλόν άγαθόν ('worthy')
λεύσεί" όρα ('sees')
πάροιθεν εμπροσθεν ('in front')
χηλός- κιβωτός ('coffer')
ώκα" ταχέως ('quickly')
ώλέναί' βραχίονες ('arms')

The Clitorian samples we see quoted here from the Alexandrian
γλώσσαι κατά πόλεις may have stemmed from a Lokalantiquar who was
contemporary with the younger Zenodotus.23 That so many epic words
should survive in the everyday spoken language of a remote community
such as Clitor in Arcadia during the historical period shows how much
our own understanding of the Greek language is confined to the literary
and official languages. In this connection, I draw attention to the attitude
underlying the textual regularization in the Clitorian gloss αύδή· φωνή: it
tells us that the Homeric word αύδή means 'voice' and that this meaning
is still preserved in Clitorian, but the actual local form, which must have
been αύδά, is not even specified.2'1

On the phonological level as well, it is possible to find traces of a
"Mycenaean" phase in Homeric poetry. I am about to show two Homer-

23. As we see from the scholia for Apollonius of Rhodes 2.1005; cf. Latte 1924:151-

152.

24. Cf. Ruijgh 1957:68.
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ic words that show such traces, coming from a dialectal phase that I de-
scribed earlier as standard Mycenaean, examples of which survive only
sporadically into the alphabetic era. The examples shown by Risch, as we
have seen, are the words 'ίππος and άρμόττω, which survive even in the
everyday usage of the classical era, not only in epic.25 The examples that
I am about to show, on the other hand, survive only in epic. My examples
are two Homeric words shaped by the same phonological rule that results
in a form such as 'ίππος. As we have seen, the rule is to be formulated as
follows: e is raised to i next to a bilabial. Here are the examples:

πινυτος (Odyssey i 229, etc.): from a morphological point of view, we
expect an original *πενυτός26

πίσυρες (Odyssey ν 70, etc.): the original zero-grade *kvetures (vs. full-
grade *kwetwores) still survives in Lesbian πέσυρες.27

It is likely that many other Mycenaean characteristics of Homeric dic-
tion are also derived from a Mycenaean phase in the evolution of this dic-
tion. This Mycenaean phase is what I have been calling the Arcado-Cyp-
riote phase, which is older than the Aeolic phase, which in turn is older
than the Ionic phase.28

I bring this presentation to a close by adding a personal observation
to the empirical observations I have made so far. I feel a sense of wonder
in considering the linguistic evidence for a phase of Greek identity that
links directly with the era of the Achaeans — an era that later Hellenes
understood to be the era of epic heroes. For the real people of that earlier
era, back in the late second millennium BCE, their identity as Achaeans
was perhaps not quite as exalted as later generations of Greek-speaking
people may have thought it to be. But this identity was a historical reality,
and that reality is for me a true wonder, a θαΰμα.

25. Risch 1966157.

26. Cf. Frisk GEW II 509; also already Hamp 1960:200. See now Janko 1992:303.

27. For commentary on the morphological variants, see Szemerénti 196634

28. Cf. Chantraine 1958:507-508.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Αιμιλίου Δημ. Μαυρουδή, Μακεδόνικη Ιατρική Προσωπογραφία. Μακεδόνες
γιατροί και γιατροί στήν υπηρεσία Μακεδόνων κατά τήν Αρχαιότητα.

Μαρτυρίες και αποσπάσματα: Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια

άπο τον Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,

"Εχω τήν τιμή νά σάς παρουσιάσω τή μονογραφία τού καθηγητή της Φιλο-
σοφικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αιμιλίου
Δημ. Μαυρουδή, Μακεδόνικη Ιατρική Προσωπογραφία. Μακεδόνες γιατροί
καί γιατροί στήν υπηρεσία Μακεδόνων κατά τήν Αρχαιότητα. Μαρτυρίες καί
αποσπάσματα: Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια [Πραγματειαι της Ακαδημίας
Αθηνών, τόμ. 62], Αθήναι, Γραφέϊον Δημοσιευμάτων τής Ακαδημίας Αθηνών,
2010, 669 σελίδες.

Ή παρούσα μονογραφία τοΰ κ. Αιμιλίου Μαυρουδή έρχεται νά καλύψει
Ινα σημαντικό κενό όσον άφορά τή μελέτη τοΰ ποιοτικού έπιπέδου καί τής
πρακτικής άσκήσεως τής ιατρικής στήν άρχαία Μακεδονία, καθώς έπιχει-
ρεΐ νά μάς προσφέρει μιά πλήρη καί συγκροτημένη εικόνα τής θεραπείας
τής έπιστήμης τού Άσκληπιοΰ στόν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Γιά
τόν λόγο αύτόν στήν Εισαγωγή τοΰ βιβλίου έκτίθενται διάφορα στοιχεία πού
άφοροΰν τή σχέση γενικά τών Μακεδόνων βασιλέων καί ειδικότερα διαφό-
ρων μακεδονικών πόλεων μέ τόν θεό τής ιατρικής καί τούς θεράποντες τής
τέχνης του. Ακολουθεί ό έντοπισμός καί ή καταγραφή τών γιατρών πού δια-
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πιστωμένα ήταν μακεδόνικης καταγωγής ή πού άσκησαν το επάγγελμα τους
στή Μακεδονία (και ένδεχομένως και αυτοί ήταν Μακεδόνες, ή τουλάχιστον
καμιά ένδειξη δεν άντιστρατεύεται τήν πιθανή καταγωγή τους άπό τήν πε-
ριοχή αύτη)· συμπληρωματικά εξετάζονται και οί Μακεδόνες βασιλείς γιά
τους οποίους μαρτυρεϊται κάποιου είδους ενασχόληση μέ τήν ιατρική. Στή
συνέχεια καταγράφονται οί γιατροί έκεΐνοι πού μαρτυρούνται σαφώς ως κα-
ταγόμενοι άπό άλλες περιοχές της Ελλάδας, άπό άρχάΐες πηγές δμως πιστο-
ποιείται δτι προσέφεραν τις ύπηρεσίες τους περιστασιακά ή μόνιμα σέ Μα-
κεδόνες βασιλείς ή άκολούθησαν τον Αλέξανδρο στήν έκστρατεία του στήν
Ασία ή Ιάτρενσαν στις Αύλές τών Διαδόχων· μαζί μ' αύτούς έξετάζονται και
κάποιοι γιατροί γιά τήν καταγωγή τών οποίων δέν διασώζεται καμιά πληρο-
φορία, υπηρέτησαν δμως ε'ίτε στον στρατό του Αλεξάνδρου είτε στις Αύλές
τών Πτολεμαίων και τών Σελευκιδών.

Ειδικότερα στήν Εισαγωγή (σσ. 87-118: «Ή ιατρική και ή λατρεία
του Ασκληπιού στήν άρχαία Μακεδονία») περιγράφεται τό θρησκευτικό-
λατρευτικό πλαίσιο μέσα στο όποιο καλλιεργήθηκε ή ιατρική επιστήμη στήν
άρχαία Μακεδονία· έξετάζονται μέ άλλα λόγια οί μαρτυρίες πού πιστοποιούν
τή λατρεία του Ασκληπιού στήν περιοχή αύτή της Ελλάδας και πού, όπως
επισημαίνει ό συγγραφέας του βιβλίου, παραδίδονται κυρίως σέ επιγραφές,
άφου οί γραμματειακές πηγές παραδίδουν ελάχιστες μόνον πληροφορίες γιά
τις λατρείες στήν άρχαία Μακεδονία. Μέ συστηματικό τρόπο ό κ. Μαυ-
ρουδής εντοπίζει και άξιοποιεΐ τό σύνολο τών σχετικών μαρτυριών, άπό
εκείνη πού άφορα τήν πρωιμότερη λατρεία του Ασκληπιού στήν πόλη της
Άντισάρας (κοντά στήν Καβάλα) εως τά πλούσια εύρήματα άπό τήν Αμφί-
πολη, τό Δίον ή τή Θάσο.

Στό πρώτο κεφάλαιο (σσ. 119-355: «(Μακεδόνες γιατροί») ό κ. Μαυ-
ρουδής προσφέρει μιά βιοεργογραφική προσωπογραφία σαράντα έπτά συνο-
λικά γιατρών, γιά τους όποιους βάσει τών σχετικών μαρτυριών είμαστε βέ-
βαιοι ή γιά τούς οποίους υπάρχουν άποχρώσες ένδείξεις δτι κατάγονταν άπό
τή Μακεδονία. Τά λήμματα της προσωπογραφίας συγκροτούνται άπό μιά
εισαγωγή, δπου έκτίθενται ό βίος και τό εργο ένός έκάστου άπό τούς για-
τρούς αύτούς, άλλά έπίσης άντιμετωπίζονται και τά σημαντικότερα ζητή-
ματα πού άπασχόλησαν τή φιλολογική έπιστήμη σχετικά μέ τή δράση και
τά συγγράμματά τους (δπως π.χ. θέματα πού σχετίζονται μέ τή μορφή του
ονόματος κάποιου γιατρού, ή μέ τήν ταύτιση ομώνυμων γιατρών και τή χρο-
νολόγησή τους, μέ τον τίτλο, τον άριθμό τών βιβλίων ή τό περιεχόμενο κά-
ποιου μή σωζόμενου συγγράμματος τους κτλ.). Ακολουθεί ή παράθεση του
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άρχαίου έλληνικοΰ ή λατινικού κειμένου καί ή νεοελληνική άπόδοση όλων τών
μαρτυριών πού σχετίζονται μέ τον συγκεκριμένο γιατρό, ένώ ή πραγμάτευ-
ση ολοκληρώνεται μέ έξαντλητικά πραγματολογικά καί γλωσσικά σχόλια ή
σχόλια κριτικής τού κειμένου πού αφορούν τις μαρτυρίες πού παρατέθηκαν.
Τά σχόλια αύτά στήν πληρότητά τους λαμβάνουν συχνά τή μορφή σύντομων
αύτόνομων πραγματειών γιά σημαντικά σημασιολογικά ή πραγματολογικά
ζητήματα πού άπτονται τής άρχαίας ιατρικής καί άποτελοΰν άνεξάντλητη
πηγή πολύτιμων πληροφοριών γιά τά άρχαιοελληνικά ιατρικά κείμενα. 'Επί-
σης ιδιαιτέρως πρέπει νά έπισημανθοϋν οί πολυάριθμες καίριες διορθώσεις
άρχαίων χωρίων τις όποιες προτείνει ό κ. Μαυρουδής καί πού προσδίδουν
ύψηλή φιλολογική άξία στό τμήμα αύτό τής πραγματείας του. Μνεία άξί-
ζουν επίσης τά μονογραφικοΰ χαρακτήρα λήμματα πού άναφέρονται στις ια-
τρικές γνώσεις καί τά ιατρικού περιεχομένου άποσπάσματα τού Αριστοτέλη,
στόν πολυγραφότατο γιατρό τής Πνευματικής ιατρικής σχολής Θεόδωρο τόν
Μακεδόνα, καθώς καί στόν γιατρό τής Λογικής-Δογματικής, πιθανότατα,
σχολής Λύκο τόν Μακεδόνα, πού μνημονεύεται συχνά άπό τόν Γαληνό γιά
τις άνατομικές γνώσεις του.

Τό δεύτερο κεφάλαιο (σσ. 357-490: «Μακεδόνες βασιλείς φιλίατροι καί
εύρεταί φαρμάκων») πραγματεύεται τις μαρτυρίες πού άφοροΰν τις σχέσεις,
πραγματικές ή έπινοημένες, Μακεδόνων βασιλέων μέ τήν ιατρική έπιστήμη
(τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, τοΰ Άντιόχου Η' τοΰ Επιφανούς Φιλομήτορος,
τοΰ Αττάλου Γ' τού Φιλομήτορος, τής Κλεοπάτρας Ζ', τού Λυσιμάχου, τοΰ
Πτολεμαίου Γ' τοΰ Εύεργέτου καί ένδεχομένως τοΰ Φιλίππου Ε') είτε οί σχέ-
σεις αύτές άφοροΰν γενικά τό ενδιαφέρον τους γιά τήν τέχνην τοΰ Ασκληπιού
είτε πιο συγκεκριμένα άναφέρονται στή σύνθεση άπό μέρους τους φαρμάκων
ή στή συγγραφή ιατρικών πραγματειών (όπως διευκρινίζει ό συγγραφέ-
ας, κάνοντας λόγο γιά «Μακεδόνες βασιλείς)) έννοεΐ τόσο τούς βασιλείς τής
Μακεδονίας όσο καί τούς Διαδόχους τοΰ Αλεξάνδρου). 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον
παρουσιάζει τό προσωπογραφικό σημείωμα γιά τόν Μέγα Αλέξανδρο, στό
όποιο άνασκευάζονται μέ πειστικό τρόπο δήθεν μαρτυρίες γιά τήν άξιοση-
μείωτη ίατρογνωσία τού Μακεδόνα βασιλιά σέ διάφορους τομείς, δπως είναι
ή διαιτητική, ή χειρουργική άντιμετώπιση τών τραυμάτων καί ή έπιδεσμο-
λογία, ή έξ ένυπνίων ιατρική, ή σύνθεση φαρμάκων καί ιατρικών συνταγών,
άλλά καί έκεΐνο γιά τήν Κλεοπάτρα Ζ', στή συναρπαστική προσωπικότητα
τής όποιας έσφαλμένα άποδίδονταν στήν Αρχαιότητα καί κατά τόν Μεσαί-
ωνα ένα πλήθος συγγραμμάτων πού σχετίζονταν μέ τήν ιατρική έπιστήμη
(μεταξύ άλλοον καί ή γνωστή φαρμακολογική συλλογή Κοσμητικοί').
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Αντικείμενο τοΰ τρίτου κεφαλαίου (σσ. 491-625: «Γιατροί στην υπηρε-
σία Μακεδόνων») αποτελούν βιοεργογραφικά σημειώματα για σαράντα τρεις
συνολικά γιατρούς, οί όποιοι είτε διαπιστωμένα δέν ήταν μακεδόνικης κατα-
γωγής εϊτε εϊναι άδηλης γιά μας καταγωγής, άλλα πού ή άσκηση του επαγ-
γέλματος τους τούς συνέδεσε μέ τη Μακεδονία και τις Αύλές των Διαδόχων.
Μεταξύ των γιατρών πού παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αύτό συγκαταλέγον-
ται και ορισμένοι κορυφαίοι της έπιστήμης τους, δπως γιά παράδειγμα ό
Διοκλής ό Καρύστιος, ό έπονομαζόμενος ((νεότερος Ιπποκράτης», και ό διά-
σημος 'Ερασίστρατος ό Κέίος, ένώ άπό τούς γιατρούς πού έδρασαν τόσο στή
Μακεδονία δσο και στον στρατό του Αλεξάνδρου ιδιαιτέρως γνωστός ήταν ό
Φίλιππος δ Άκαρνάν, πού φρόντιζε τήν ύγεία τοΰ Μακεδόνα βασιλιά άπό την
παιδική ηλικία του. 'Επίσης έξετάζεται λεπτομερώς τό ζήτημα της ταυτίσεως
ή δχι τών γιατρών Κριτοβούλου τοΰ Κώου και τοΰ έπίσης Κώου Κριτοδήμου,
γιά τούς οποίους έντοπίζεται στις πηγές κάποια σύγχυση. Και στο κεφάλαιο
αύτο δ κ. Μαυρουδής παραθέτει τό άρχαϊο έλληνικό ή λατινικό κείμενο και τή
νεοελληνική μετάφραση τών μαρτυριών πού άφοροΰν τούς έν λόγω γιατρούς
και άκολούθως τις σχολιάζει μέ έξαντλητικό τρόπο.

Τέλος, στο Παράρτημα (σσ. 627-633: ((Μακεδόνες ίπποϊατροοι) παρουσι-
άζονται τρεις ίπποϊατροί, δ 'Ιορδάνης, πού άνήκει στον 5ο ή 6ο αιώνα μ.Χ., δ
Αύρήλιος Λύκος και ό Ούαλεριανός, άγνώστου χρονολογίας. 'Εξετάζεται έπί-
σης δ γιατρός Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς, ένα σκεύασμα τοΰ δποίου
γιά τις άσκαρίδες στούς άνθρώπους χρησιμοποιήθηκε και γιά τήν ί'αση τών
τετραπόδων, και τέλος παρουσιάζονται κεφάλαια τοΰ άριστοτελικοΰ συγγράμ-
ματος Περί τά ζώα ίστορίαι, τά όποια έ'χουν συμπεριληφθεί στα Ίππιατρικά.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν πρέπει να έπισημάνω δτι ή μονογραφία αύτή
τοΰ κ. Μαυρουδή πραγματεύεται μέ τρόπο έξαντλητικό τή λατρεία τοΰ Άσκλη-
πιοΰ, τήν άσκηση της ιατρικής επιστήμης καθώς και τον βίο και τά έργα Μα-
κεδόνων γιατρών, φιλιατρών Μακεδόνων βασιλέων και γιατρών στήν υπηρεσία
Μακεδόνων άπό τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και τόν 5ο/6ο αιώνα μ.Χ., καλύπτει
δηλαδή τήν ιστορία της επιστήμης αύτής στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο
επί μία χιλιετία. Τό σύγγραμμα τοΰ κ. Μαυρουδή προσφέρει ένα εντυπωσιακό
πανόραμα μιάς έπιστήμης, της ιατρικής, ή όποία σημείωσε ιδιαίτερη άνθιση
κατά τήν έλληνιστική και τήν αύτοκρατορική εποχή. Ή έστίαση στή Μακεδο-
νία και τούς Μακεδόνες βασιλείς προσφέρει έπί πλέον μιά τρανή άπόδειξη της
ζωντανής πνευματικής ζωής στήν περιοχή αύτή της Ελλάδας, άλλα και τών
στενών σχέσεών της μέ τά υπόλοιπα κέντρα τοΰ τότε 'Ελληνισμού (Αλεξάν-
δρεια, Αντιόχεια, Αθήνα κτλ.). Ή πραγμάτευση τών συνολικά ένενήντα τεσσά-
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ρων γιατρών καί τών έπτά φιλιατρών Μακεδόνων βασιλέων βασίζεται σέ όλες
τις διαθέσιμες άρχαΐες μαρτυρίες, οί όποιες φωτίζονται παντοιοτρόπως άπό
φιλολογική, γλωσσική καί πραγματολογική άποψη. Ή έντυπωσιακή έξοικεί-
ωση τοϋ κ. Μαυρουδή μέ τό σύνολο της άχανοΰς ιατρικής γραμματείας καί της
δαιδαλώδους σύγχρονης έρευνας γύρω άπό αύτήν, ή στέρεη φιλολογική κατάρ-
τιση, ή όποία προσφέρει άναρίθμητες κειμενικές βελτιώσεις καί καίριες διορ-
θώσεις πολυσυζητημένων προβληματικών χωρίων, άλλά καί ή συναφής μέ τά
θέματα πού μελετά βαθιά ιστορική γνώση καθιστούν τή Μακεδόνικη Ιατρική
Προσωπογραφία ένα πραγματικό κτήμα ες αεί γιά τόν ερευνητή τής ιατρικής
έπιστήμης καί γενικά τόν ιστορικό τής άρχαίας Μακεδονίας.
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ομιλια tot αντεπιστελλοντοσ μελοτσ
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ-ΦΑΙΔΩΝΑ ΛΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας Αθηνών,
Αξιότιμοι κύριοι Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες καί Κύριοι,

Αρχίζοντας, θά ήθελα νά έστιάσο^ στήν πολιτισμική συνιστώσα τοΰ άστι-
κοΰ χώρου, μέ άντικείμενο άναφοράς τήν άρχαία Ελλάδα καί έπίκεντρο,
μετά άπό μία είσαγο^γική θεώρηση τής μυκηναϊκής περιόδου, τό τέλος τής
άρχαϊκής καί τήν κλασική περίοδο'. Πρόκειται λοιπόν περί μίας ιστορίας
τής πολεοδομίας, πού προσεγγίζεται δμως άπό οπτική γωνία διαφορετική
άπό τήν τρέχουσα. Ή μελέτη τού άρχαιοελληνικοΰ χώρου ύπό τήν οπτική
τοΰ πολιτισμού δέν είναι εφικτή βάσει μόνο τών συμβατικών πηγών τής
ιστορίας τής πολεοδομίας" συνεπάγεται κυρίως τή διερεύνηση τών άντιλήψεων
περί χοίρου τών άρχαίων Έλλήνο^ν ή άλλιώς τής ιδεολογίας, τής κοσμοθεωρίας
τους περί χοίρου, δηλαδή τής χο^ρικής ιδεολογίας τους.

1. Πλαίσιο αύτοΰ τοΰ κειμένου αποτέλεσε ή διδακτορική διατριβή μου Ή επιρ-
ροή τών κοσμικών άντιλήψεων επί τής παραδοσιακής μεσογειακής καί ινδοευρωπα-
ϊκής πολεοδομίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 1970. Βλ. καί
Α.-Φ. Λ αγοποτλοσ, Ό θρησκευτικός καί πολιτικός συμβολισμός τής πόλης στήν
άρχαία Ελλάδα, Α.-Φ. Λαγόπουλος (έπιμ.), Ή ιστορία τής ελληνικής πόλης, Έρμης
— Αρχαιολογία καί Τέχνες, Αθήνα 2004, σ. 225-234.
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Ιστορία τής πολεοδομίας, θεωρία πολιτισμού και σημειολογία

Ή μελέτη της χωρικής ιδεολογίας είναι προφανώς μελέτη νοήματος και μία
τέτοια προσέγγιση υποδεικνύει τη φύση αύτου και των υπόλοιπων ιδεολογικών
συστημάτων ώς σημειολογική ή σημειωτική. Ό πολιτισμός είναι το σύνολο,
το ύπερ-σύστημα, των σημειωτικών συστημάτων μίας κοινωνίας. Ή σημειω-
τική προσέγγιση οδηγεί σέ δύο κατευθύνσεις τή διερεύνηση τής σύλληψης τοΰ
άστικοΰ χώρου. Ή πρώτη άπεμπλέκει άπό τον μονόδρομο τής αποκλειστικής
χρήσης τών πιο άμεσων πηγών που άναφέρονται σ' αύτόν, ε'ίτε είναι άρχάίες,
δπως οί άρχαΐες περιγραφικές αναφορές σέ συγκεκριμένες πόλεις, ει'τε είναι
επιβιώσεις της άρχαιότητας, δπως τα άνασκαφικά δεδομένα, είτε είναι ιστο-
ρικά άρχέία, σύγχρονες ιστορικές άναλύσεις ή άναλύσεις προερχόμενες άπό τήν
κοινωνική ανθρωπολογία. Αύτές είναι οί πηγές, μέ έξαίρεση τις τελευταίες, τής
συμβατικής ιστορίας τής πολεοδομίας, ιστορίας γεγονότων, χρονολογιών και
υλικών μορφών, άλλά συμβάλλουν μόνο συμπληρωματικά σέ μία ιστορία ιδεών,
νοήματος — μέ έξαίρεση, κατά περίπτωση, τήν κοινωνική ανθρωπολογία.
"Ετσι, π.χ., άναμφίβολα ή τρέχουσα άρχαιολογία προσφέρει ένα βασικό υλικό
στήν ιστορία τής πολεοδομίας, άλλά πολύ λίγα, πλήν υποθέσεων, γιά τό συμ-
βολικό νόημα τοΰ χώρου. Ή μετακίνηση του ένδιαφέροντος άπό τον ύλικό στον
συμβολικό άστικό χώρο και άπό τό ύλικό χωρικό σύστημα στο σημειωτικό
έπιτρέπει, λόγω τής κυκλοφορίας κοινής ιδεολογίας διαμέσου τών σημεκοτικών
συστημάτων και προκειμένου νά μελετηθεί τό νόημα τοΰ άστικοΰ χώρου, τή
διεύρυνση τοΰ πεδίου τής ερευνάς και πρός πολλά άλλα σημειωτικά συστήματα
πλήν τοΰ πολεοδομικού, σημαντικά άπομακρυσμένα άπό αύτό, δπως τή φιλο-
σοφία, τή μυθολογία, τή θρησκεία ή τήν ποίηση (και γενικότερα τή γραμματο-
λογία), τόν χορό ή τή μουσική. Ή δεύτερη κατεύθυνση όδηγεϊ στήν άναζήτη-
ση τοΰ νοήματος και σέ άλλα σημειωτικά συστήματα, συγγενέστερα μέ τό
πολεοδομικό, πού είναι τά άλλα εικονικά συστήματα δπως ή άρχιτεκτονική, ή
γλυπτική και ή ζωγραφική. Λόγω τής κυκλοφορίας τής ιδεολογίας, μία τέτοια
διερεύνηση άποκαλύπτει ιδεολογικά συμπλέγματα συγγενή μέ τό σύμπλεγμα
τοΰ άστικοΰ χώρου, ένισχύοντας ή και συμπληρώνοντας τά ευρήματα άπό τόν
τελευταίο.

Χορός, μουσική και ίδρυση τοϋ οίκισμοϋ

Τά στοιχεία πού άναφέρονται στον συμβολισμό τοΰ χώρου προ τοΰ 6ου
αιώνα π.Χ. είναι φτωχά, άποσπασματικά και άπλώς ένδεικτικά. 'Ενδιαφέρον-
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τα στοιχεία προς αύτήν τήν κατεύθυνση μπορεί νά άντληθοΰν, γιά τή μυκη-
ναϊκή περίοδο, άπό τόν χορό καί τή μουσική. "Ενας χώρος βαθιά συμβολικός,
οχι άστικός, είναι ό λαβύρινθος. Είναι μέσα σέ λαβύρινθο πού ό Θησεύς πέτυ-
χε τήν περίφημη νίκη του επί τού Μινωταύρου. Γιά τόν θρησκειολόγο Mircea
Eliade, ή διείσδυση του Θησέως στόν λαβύρινθο καί ό άγώνας του μέ τό τέρας
έντάσσονται στό πλαίσιο ένός μυητικού θέματος. Ή έπιτυχής όλοκλήρο^ση τής
μυητικής διαδικασίας άπό τούς έκλεκτούς, έπειδή δέν είναι ό καθένας ικανός
γιά τέτοιο κατόρθωμα, τούς προσέδιδε ισχύ, ιερότητα, άκόμη καί άθανασία2.
Μετά τή νίκη του, ό Θησεύς καθιέρωσε στή Δήλο τόν χορό «γέρανος» καί,
δπως άναφέρει ό Πλούταρχος: «...έχόρευσε μετά τών ήϊθέων χορείαν ην έτι
νΰν έπιτελεΐν Δηλίους λέγουσι, μίμημα τών έν τω Λαβυρίνθω περιόδων καί
διεξόδων... καλείται δέ... γέρανος...»3

Ό Δαίδαλος κατασκεύασε γιά τήν Αριάδνη μία ορχήστρα γιά νά έκτελε-
σθέί ό γέρανος καί ό Όμηρος παραβάλλει αύτόν τόν «χορόν» τοΰ Δαιδάλου
μέ τόν χορό τού Ηφαίστου, πού συνδέεται μέ τήν κατασκευή τής άσπίδας
τοΰ Άχιλλέως. Ή ορχήστρα τοΰ Δαιδάλου κατασκευάσθηκε γιά νά ύποδεχθεΐ
τόν σπειροειδή γέρανο καί ό σπειροειδής χορός τοΰ Ηφαίστου4 συνδέεται μέ
μία άσπίδα στήν όποία τό σύνολο τοΰ κόσμου, μέ τά ούράνια σώματα, καθώς
καί πλήθος άφηγήσεων, οργανώνονται προφανώς σέ ομόκεντρους κύκλους,
γιά νά καταλήξουν στόν περιμετρικό ώκεανό5· αύτοί οί κύκλοι άναπτύσσονται
γύρω άπό τό κεντρικό τμήμα της, πού είναι ό ((ομφαλός» της. Αναδεικνύεται,
μέ αύτόν τόν τρόπο, μία συγγένεια τών γεωμετρικών σχημάτων τής σπείρας
καί τών ομόκεντρων κύκλων, καθώς καί μία συγγένεια τοΰ συμβολικού περι-
εχομένου τους, πού ύποδεικνύει τόν κόσμο ώς συμβολισμό της σπείρας, τοΰ
γεράνου καί τής ορχήστρας. Έπειδή όμως οί κινήσεις τοΰ γεράνου φαίνεται
νά έπαναλαμβάνουν τις κινήσεις τοΰ Θησέως μέσα στόν λαβύρινθο, μπο-
ρούμε εύλογα νά υποθέσουμε ότι ή πιθανή κοσμική διάσταση τοΰ χορού είναι
άντανάκλαση μίας παρόμοιας ιδιότητας τού λαβυρίνθου, οπότε συνάγεται ότι
ό λαβύρινθος συλλαμβανόταν ώς ένα κτήριο-κόσμος.

2. M. Eliade, Traité d'histoire des religions, Payot, Παρίσι 1964, σ. 320-321.

3. Βίοι παράλληλοι (Plutarch's Lives), I, μτφ. Β. Perrin, The Loeb Classical Library,
Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1914, Θησεύς, XXI.

4. R. Eilmann, Labyrinthes: Ein Beitrag zur Geschichte einer Vorstellung und
eines Ornamentes, Αθήνα 1931, σ. 70.

5. Ίλιάς (The Iliad), II, μτφ. A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard
University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Heinemann, Λονδίνο 1925, Σ, 478-608.
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Ό ομφαλός της άσπίδας του Άχιλλέούς είναι μία μεταφορά, άνήκει δη-
λαδή ώς έννοια στο συμβολικό επίπεδο, και μάλιστα σέ έναν άνθρωπομορφικό
σημασιολογικό κώδικα, γιά νά χρησιμοποιήσω μία άλλη σημειο^τική έννοια.
Συγχρόνως δμως αύτός ό ομφαλός άποτελεΐ τό κέντρο τοΰ άπεικονιζόμενου
κόσμου, ό όποιος παραπέμπει σε εναν άλλο κώδικα, κοσμολογικό αύτήν τη φορά"
υπάρχει συγγένεια αύτών τών δύο κωδίκων, λόγω τής ταύτισης του ομφαλού,
μέσου τοΰ σώματος, μέ τό μέσο τοΰ κόσμου. Αύτή ή σημειωτική τοΰ όμφαλοΰ
της άσπίδας προέρχεται, μέ βάση τά παραπάνω, άπό τή μυκηναϊκή παράδοση.

Πολλές και διαφορετικές άπόψεις έχουν διατυπωθεί γιά τή φύση τοΰ λα-
βυρίνθου στον όποιο διείσδυσε ό Θησεύς, μία άπό τις όποιες είναι αύτή τοΰ
Arthur J. Evans περί της ταύτισης του μέ τό άνάκτορο της Κνωσοΰ6. Θά
ήταν ένίσχυση αύτής τής άποψης ή ένδεχόμενη ταύτιση άπό τον Κλείδημο
(4ος αιώνας π.Χ.) λαβυρίνθου και άνακτόρου, μέ βάση σχετική άναφορά τοΰ
Πλουτάρχου7. 'Εάν λοιπόν υπήρχε πράγματι ταύτιση λαβυρίνθου και άνακτόρου,
τότε το τελευταίο θά φορτιζόταν μέ έναν κώδικα άναφερόμενο στον κόσμο, τον
«κοσμικό» κώδικα.

Ή 'ίδρυση μίας πόλης θεωρούνταν στήν άρχαιότητα ώς έξαιρετικό γεγονός
και συνεπαγόταν ιδιαίτερα φορτισμένες τελετουργικές πράξεις. Μία άπό τις
πράξεις αύτές, κατά τήν 'ίδρυση ένος οικισμού, ήταν και ή έκτέλεση ένός χο-
ροΰ. Ό ιδρυτικός χορός υποδεικνύει μία νοηματική σύνδεση τοΰ χοροΰ μέ τήν
πόλη, σύνδεση τήν όποια συναντήσαμε κατ' άναλογία ήδη στή σχέση γεράνου-
λαβυρίνθου και ή οποία δείχνει δτι ένα κοινό συμβολικό νόημα διέπει χορό και
πόλη, τό όποιο δεν μπορεί παρά νά είναι, σέ τελευταία άνάλυση, ένα νόημα
δημιουργίας. Αν και δεν πρόκειται περί χοροΰ, άλλά πάντως περί συγκρίσιμης
κίνησης, ή περιφορά τοΰ σώματος τοΰ νεκρού "Εκτορος άπό τον Αχιλλέα γύρω
άπό τήν Τροία φαίνεται νά είναι μαγική συμπεριφορά, μέ σκοπό νά λύσει τήν
άμυντική ικανότητα τοΰ τείχους της8. Ότι πρόκειται περί τελετουργίας έπιβε-
βαιώνεται άπό τήν παρόμοια τριπλή περιστροφή έφιππων, μετά τον θρήνο τοΰ

6. Α. J. Evans, The palace of Minos: A Comparative Account of the Successive Stages
of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knossos, I. The Neo-
lithic and Early and Middle Minoan Ages, Macmillan, Λονδίνο 1921, σ. 123, 358-359.

7. Βίοι παράλληλοι., Θησεύς, XIX, 4, 6-7.

8. Ίλιάς, Χ, 395-404. Βλ. W. F. J. Knight, Cumaean Gates: A Reference of the Sixth
Aeneid to the Initiation Pattern, 'Οξφόρδη 1936, σ. 106- J. Rtkwert, The Idea of a Town:
The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World, Princeton
University Press, Princeton, NJ 1976, σ. 70.
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Άχιλλέως καί τών συντρόφων του, γύρω άπό τό νεκρό σώμα τοΰ Πατρόκλου,
προφανώς θετικού συμβολισμού καί πιθανώς άντίστροφης, άρα θετικής, φοράς9.
Ή μαγική ισχύς τής τελετής τοΰ Άχιλλέως ενισχύθηκε άπό μία δεύτερη άρνη-
τική τελετουργία. Συγκεκριμένα, ό Τριφιόδωρος (5ος αιώνας μ.Χ.) συγκρίνει τις
κινήσεις τών Τρώων, κατά τή μεταφορά τοΰ Δούρειου "Ιππου, μέ τόν γέρανο.
Ό W. F. Jackson Knight θεωρεί οτι αύτός δ σπειροειδής χορός υποδεικνύει μία
άντίληψη τής Τροίας ώς πόλης-λαβύρινθος καί εκείθεν ώς εικόνας τής γης10.
Χορός λοιπόν καί παρόμοια κίνηση είναι μαγικές πράξεις, οί όποιες, ώς θετική
τελετουργία, ((δένουν)) τήν πόλη καί σέ αύτές άντιπαρατίθεται ή άντίθετή της
άρνητική τελετουργία, ή όποία ((λύνει» τήν πόλη.

Φυσικά, ό χορός προϋποθέτει μουσική, ή όποία πρέπει νά είχε έπίσης ιδι-
αίτερο συμβολικό νόημα. Μουσική καί χορός συνδυάζονται κατά τή δημιουργία
τής πόλης. Γιά τό τείχος τής δεύτερης Θήβας: ((Περί Ζήθου καί Άμφίονος ίστο-
ροΰσιν άλλοι τε καί Ησίοδος δτι κιθάρα τό τείχος τής ©ήβης έτείχισαν»11. Μέ
μουσική τοΰ Απόλλωνος καί χορό κτίσθηκε τό τείχος τής Τροίας12, θετική τε-
λετουργία, τήν όποία ήραν οί πολιορκητές της. Ανάλογα στά Μέγαρα, τό τείχος
τους κτίσθηκε ύπό τούς ήχους τής λύρας τοΰ Έρμοΰ. Ή παράδοση, κατά τήν
όποία ή κρούση τους άπέδιδε μελωδικούς ήχους13, καταδεικνύει οχι μόνο δτι τό
συμβολικό νόημα μουσικής καί τείχους-πόλης ήταν έναρμονισμένο, άλλά καί δτι
τό δηλωτικό έπίπεδο τής μουσικής, δηλαδή ή 'ίδια ή μελωδία της, ενσωματώνε-
ται, στήν ύλικότητα τής πόλης. Σέ ύπόνοια άρνητικής τελετής παραπέμπει,
άσφαλώς γιά πολύ μεταγενέστερη έποχή, ή άναφορά άπό τόν Ξενοφώντα τής
κατεδάφισης τών τειχών τής Αθήνας ύπό τή μουσική αύλητρίδων14. Μουσική

9. Ίλιάς, Ψ, 12-14.

10. Knight, Cumaean Gates, σ. 63, 93, 106, 108, 113, 124, 132- Rïkwert, The Idea
of a Town, σ. 14· G. R. Levï, The Gate of Horn: A Study of the Religious Conceptions of
the Stone Age, and their Influence upon European Thought, Faber and Faber, Λονδίνο
1963 (1948), σ. 248-249, 251.

11. Hesiod, The Shield, Catalogue of Women, Other Fragments, μτφ. G. W. Most,
Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Λονδίνο 2007, Fragmenta, Γυναικών
κατάλογος, 125.

12. Levy, The Gate of Horn, σ. 250, σημ. 3.

13. Ν. L. Goodrich, The Ancient Myths, Mentor Book, Νέα 'Υόρκη 1960, σ. 70.

14. 'Ελληνικά (Hellenica), I-IV, μτφ. C. L. Brownson, The Loeb Classical Library,
Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1918, II, ii, 23.
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και χορός ευθυγραμμίζονται, μέ το νόημα της ίδρυσης τής πόλης, το όποιο θα
προσπαθήσω να εντοπίσω στήν έπόμενη ένότητα.

Φόνος τον δράκου και, ΐδρνσ?] τον οικισμού: 6 οικισμός ώς κοσμόγραμμα

Συνεχίζοντας μέ τή μυκηναϊκή περίοδο, εί'δαμε ότι τό τείχος τής δεύτερης
Θήβας κτίσθηκε άπό τόν Ζήθο και τόν Άμφίονα, δίδυμους άδελφούς, γιούς
του Δία. Ό Ζήθος άποσποΰσε τους κυκλώπειους λίθους άπό τά βράχια και 6
Αμφίων τούς τοποθετούσε και τούς προσάρμοζε μέ τούς ήχους τής λύρας
του. Φημισμένος κιθαρωδός και τραγουδιστής, ήταν περίφημος και για τις
έφευρέσεις του, δπως ή προσθήκη τέταρτης χορδής στή λύρα ή, κατ' άλλη
παραλλαγή, άκόμη τριών χορδών15. Δεδομένου δτι οί δύο άδελφοί ((...πρώτοι
Θήβης έδος έκτισαν έπταπύλοιο,/πύργωσάν τ',»16, θεωρούνταν δτι κατασκεύα-
σαν τις έπτά πύλες, λόγω τών επτά χορδών τής λύρας ή τών έπτά θυγατέρων
του Άμφίονος, τά ονόματα τών οποίων και έλαβαν. Ενδέχεται λοιπόν νά
ένσωματώνεται ή μουσική στο τείχος και μέ άλλον τρόπο, και μάλιστα μέσω
τοΰ άριθμοΰ 7, ο όποιος εμφανίζεται και μέ άλλες εύκαιρίες στήν ιστορία τής
Θήβας. Μία, ομολογουμένως κατά πολύ μεταγενέστερη, ένδειξη γιά τό νόη-
μα τοΰ άριθμοΰ αύτοΰ μας δίνει ό Καλλίμαχος, ό όποιος άναφέρει δτι, δταν
γεννήθηκε ό Απόλλων, οί κύκνοι τής Μαιονίας περιστράφηκαν έπτά φορές γύρω
άπό τή Δήλο. Δεδομένου δτι ό Απόλλων είναι ηλιακή θεότητα, είναι λογικός ό
συσχετισμός αύτών τών περιστροφών μέ τούς έπτά πλανήτες. Έάν 'ίσχυε ό 'ίδιος
συμβολισμός και κατά τήν 'ίδρυση τής Θήβας, τότε ή πόλη θά παρέπεμπε συμ-
βολικά στο σύμπαν, θά ήταν δηλαδή, γιά τούς ιδρυτές και τούς κατοίκους της,
μία μικρογραφία τοΰ σύμπαντος, ενα κοσμόγραμμα.

Αύτη ή υπόθεση ένισχύεται άπό τό μυθικό πλαίσιο της ίδρυσης της πρώτης
Θήβας, τής άκρόπολης Καδμείας. Σύμφωνα μέ εναν πρώτο μύθο, τή θέση τοΰ
νέου οικισμού υπέδειξε στον Κάδμο μία άγελάδα, μεταμόρφωση τής άδελφής
του Εύρώπης, ή οποία έμελλε νά θυσιασθεϊ προκειμένου νά λάβει χώρα ή
ίδρυση. Σημειώνω έδώ δτι και ή κόρη τοΰ ιδρυτή τής Τίρυνθας φανταζόταν

15. Πατςανιοϊ, Ελλάδος περιήγιρις (Description of Greece), IV, μτφ. W. Η. S. Jones,
The Loeb Classical Library, Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. και Heinemann,
Λονδίνο 1918, Θ'. Βοιωτικά, V, 7-8.

16. 'Οδύσσεια (The Odyssey), I, μτφ. Α. Τ. Murray, The Loeb Classical Library,
Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. και Heinemann, Λονδίνο 1919, λ, 263-264.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ιτς ΜΑΪΟΥ 2011

109

τον έαυτό της ώς αγελάδα. Πριν άπό τή θυσία, αναπηδούν μέσα άπό τή γη
άνθρωποι-φίδια, οί όποιοι άλληλοεξοντώνονται κατά τήν έκτέλεση ένός χοροΰ
μέ ξίφη. Στό τέλος τής τελετής καί μετά τόν ιερό γάμο του, ό Κάδμος με-
τατρέπεται σέ φίδι. Ή ίδια χθόνια διάσταση χαρακτηρίζει καί τόν Κέκροπα,
ιδρυτή τής μυκηναϊκής Αθήνας, τής Κεκροπίας, ό όποιος άπεικονίζεται ώς
τέρας, μισός άνθρωπος καί μισός φίδι ή δράκος. Υπάρχει καί μία άρχαιότερη
μορφή τοϋ μύθου τής ίδρυσης τής Θήβας, σύμφωνα μέ τήν όποία ό Κάδμος,
γιά νά ολοκληρώσει τή θυσία τής άγελάδας, στέλνει τούς συντρόφους του σέ
μία πηγή γιά νά φέρουν νερό. Τήν πηγή τή φυλά ένας δράκος, ό όποιος καί
τρώει τούς συντρόφους τοΰ Κάδμου. Ό τελευταίος μεταβαίνει στην πηγή, φο-
νεύει τον δράκο μέ τή βοήθεια τής Αθηνάς καί, σύμφωνα μέ τις οδηγίες της,
σπέρνει τά δόντια του. Άπό αύτά άναφύονται οί Σπαρτοί καί τότε ό Κάδμος
ρίχνει άνάμεσά τους πέτρες, πού γίνονται άφορμή νά άρχίσουν νά άλληλοε-
ξοντώνονται. Πέντε μόνο άπό αύτούς τούς χθόνιους άνθρώπους γλυτώνουν
άπό τόν θάνατο, οί όποιοι καί γίνονται οί γενάρχες τών άριστοκρατικών οίκων
τοΰ νέου οίκισμοΰ17.

Ό χορός λοιπόν καί πάλι άποτελεΐ μέρος τής ιδρυτικής τελετής. Μέρος
της άποτελεΐ καί τό κεντρικό στοιχείο τής θυσίας. Καί γιά τούς δύο μύθους, ή
ιδρυτική πράξη έπεται τής έξόντωσης χθόνΐίον στοιχείων. Συγχρόνως όμως τό
χθόνιο στοιχείο, άν καί νικημένο, έπιβιώνει ώς ούσιαστικό στοιχείο τοΰ ιδρυτή
καί τών λοιπών ιδρυτικών προσώπων. Ό Jürgen Trumpf επιχειρηματολογεί
πειστικά ότι ό δράκος συμβολίζει τό χάος καί ή νίκη τοΰ ήρωα έπ' αύτοΰ είναι
νίκη επί τοΰ χάους καί άπαρχή τής δημιουργίας τοΰ κόσμου18. Αύτή ή κοσμο-
γονία μάς είναι γνωστή άπό τόν Ησίοδο. "Οπο^ς άναφέρει στή Θεογονία του:
«...ή τοι μέν πρώτιστα Χάος γένετ'...,)) καί μέσα σέ αύτό σχηματίσθηκε ή
«Γαία», ((...πάντων έδος ασφαλές αίεί...»19 Ή δημιουργία τοΰ οίκισμοΰ φαίνε-
ται νά συμβολίζει τή δημιουργία τοΰ κόσμου, νά είναι δηλαδή μία κοσμογονία,
άρα ό οικισμός νά καθίσταται μία κοσμολογική εικόνα. Αύτός ό συμβολισμός
ένισχύει τήν ύπόθεση περί τής δεύτερης Θήβας ώς κοσμογράμματος. 'Επίσης,
ή μυθολογία της Θήβας ύποδεικνύει ότι ό ιδρυτικός χορός παραπέμπει σέ κο-
σμογονία καί ένισχύει τήν άντίστοιχη ύπόθεση γιά τόν γέρανο. Παρατήρησα

17. J. Trumpf, Stadtgründung und Drachenkampf, Hermes, 86, 1958, σ. 146-147.

18. Trumpf, Stadtgründung und Drachenkampf, σ. 146.

19. Θεογονία (Theogony, Works and Days, Testimonia), μτφ. G. W. Most, The Loeb
Classical Library, Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Λονδίνο 2006, '116-117.
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προηγουμένως δτι τό γενικό συμβολικό νόημα χοροΰ και πόλης πρέπει νά
αναφέρεται σέ δημιουργία και τά δεδομένα αύτά έξειδικεύουν τό είδος τής δη-
μιουργίας σέ δημιουργία κοσμικοΰ έπιπέδου, σέ κοσμογονία. Τότε δχι μόνο ή
Θήβα, άλλά γενικότερα ό μυκηναϊκός οικισμός, ώς άποτέλεσμα τής κοσμο-
γονίας, είναι ένα κοσμόγραμμα.

'Ομφαλός, 'Εστία και εστία: ή κοσμική κεντρικότητα οικισμών και κτηρίων

Είναι έντυπωσιακή ή συνέχεια αύτής τής κοσμικής σύλληψης τοΰ οικισμού
κατά τήν κλασική περίοδο. Περί τό 476 π.Χ., δ Ίέρων Α', τύραννος τών Συ-
ρακουσών, 'ίδρυσε μία πόλη στούς πρόποδες τής Αίτνας, τήν Αίτνα-Κατάνη,
στήν όποία έφερε, καθώς άναφέρεται, 10.000 άποικους. Πριν άπό τον έορ-
τασμό, δ Ίέρων είχε άναθέσει, άνάμεσα σέ άλλους και στδν Πίνδαρο, τή συγ-
γραφή έργων πού νά έξυμνοΰν τήν πράξη του. Ό Πίνδαρος έντάσσει τήν ίδρυ-
ση τής πόλης μέσα σέ ένα μυθολογικό σχήμα. Στο πρώτο ποίημα τών Πυθιο-
νικών του άναφέρεται στή σύγκρουση άνάμεσα στον ούρανό και τούς εχθρούς
του. Ό «Τυφώς έκατοντακάρανος» καθηλώνεται άπό τδν Δία στον Τάρταρο
και πιέζουν τό στήθος του οί άπόκρημνες άκτές τής Κύμης και ή Σικελία, μέ
τή χιονισμένη Αίτνα: «...κίων δ' ούρανία συνέχει, /νιφόεσσ' Αίτνα...»20

Ό νέος οικισμός, έτσι, πού βρίσκεται στο γήινο έπίπεδο, συνέχεται μέ
τήν ούράνια κολόνα, τήν όποία δ ποιητής ταυτίζει μέ τήν Αίτνα. Στή βάση
τής κολόνας βρίσκονται ό δράκος Τυφώς και ό Τάρταρος, ένώ ή κορυφή της
φθάνει στον Δία και τον ούρανό. Ή κολόνα αύτή, πού είναι παρόμοια μέ τις
κολόνες του Όμήρου πού κρατούν σέ άπόσταση τον ούρανό άπό τή γη21,
επέχει τή θέση τοΰ κοσμικοΰ άξονα. Όπως παρατηρεί ό Trumpf, ή νέα πόλη
άποτελεΐ τό σημείο έπικοινωνίας τών τριών περιοχών τοΰ κόσμου, γεγονός
πού τής προσδίδει μία κοσμική κεντρικότητα. Ό ίδιος συμπεραίνει δτι δ
Πίνδαρος άντιλαμβάνεται ώς ένα άδιαχώριστο σύνολο τήν ίδρυση μίας πόλης,
τον άγώνα εναντίον δράκου ή δράκων, τον συμβολισμό τοΰ κέντρου τοΰ
κόσμου —πού άναφέρεται στον Όμηρο ώς «δμφαλός θαλάσσης»— και τή νο-
μοθεσία τοΰ ίδανικοΰ κράτους22. Αύτδ τό τελευταίο στοιχείο άποτελεΐ ένταξη

20. Πυθιονίκαι (Olympian Odes, Pythian Odes), I, μτφ. W. Η. Race, The Loeb
Classical Library, Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. και Λονδίνο, 1997, 1. Ίέρω-
νι Αίτναίω, 13-21.

21. 'Οδύσσεια, α, 50-54.

22. Trumpf, Stadtgründung und Drachenkampf, σ. 130-135, 157.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ιτς ΜΑΪΟΥ 2011

111

μέσα στο παραδοσιακά κοσμικό σχήμα μίας διάστασης που ελαβε έξέχουσα
θέση στήν έλληνική σκέψη άπό τήν άρχαϊκή περίοδο, τής πολιτικής.

Συναντήσαμε ήδη τήν ταύτιση τών δύο έννοιών του κέντρου του κόσμου και
του ομφαλού. Ή πυκνότερη προβολή τους γίνεται επάνω στήν εστία, προσφέρον-
τας, στήν περίπτωση της κατοικίας, ένα περίπου κεντρικό σημείο γύρω άπό τό
όποιο άναπτύσσεται άρχιτεκτονικά. Ή εστία ώς τόπος βρίσκει τό άντίστοιχό
της στήν ομώνυμη πρεσβυτάτη τών θεών. Ό χαρακτήρας τής τελευταίας πε-
ριγράφεται σφαιρικά άπό τόν Jean-Pierre Vernant, και μάλιστα σέ συστημα-
τική άντίθεση μέ τόν χαρακτήρα τοΰ Έρμοΰ. Έρμης και Εστία συνδέονται μέ
τά έξής ζεύγη άντίθεσης: ((άρσενικό))-«θηλυκό», <(φώς»-«σκοτάδι», «κίνη-
ση»-«άκινησία», «μετάβαση»-«μονιμότητα», ((δυναμική κατάσταση τών πε-
ριοχών τοΰ κόσμου»-«καθήλωση τοΰ χώρου περί σταθερό σημείο)) και «έξω-
τερικός χώρος»-«έσωτερικός χώρος». Στόν Έρμή άντιστοιχέι τό τετράγωνο,
στήν Εστία ό κύκλος. Ή Εστία κατέχει τήν κεντρική θέση τοΰ κόσμου και
είναι άδιάρρηκτα συνδεδεμένη μέ τόν άξονα τοΰ κόσμου23. Είναι σαφής ή σχέση
Εστίας και εστίας μέ τήν έξαιρετική σταθερότητα, ιδιότητα ή όποία δέν μπορεί
παρά νά χαρακτηρίζει και τόν άξονα τοΰ κόσμου.

Ή Ελλάδα βρίθει ομφαλών, άνάμεσα στούς οποίους προέχουν ό ομφαλός
τών Δελφών, τό μαντείο και ό ίδιος ό οικισμός. Τό μαντείο είναι ό ((Πύθιος
άξων», ό ((άξων όμφήεις» («όμφαίος»), ό «μεσόμφαλος άξων»24. Στόν «πίνα-
κα» τοΰ Άναξιμάνδρου, ή γή είναι κυκλική και περιβάλλεται άπό ωκεανό, ενώ
κέντρο της είναι οί Δελφοί (εικόνα 1). 'Ομφαλοί υπάρχουν και σέ πολλές άλλες
θέσεις τής χώρας. Τό ίερό τοΰ Απόλλωνος στά Δίδυμα, ή Δήλος και ή Μίλη-
τος θεωρούνταν, όπως και οί Δελφοί, όμφαλοί-κέντρο τής Ελλάδας, τής γής
και τοΰ κόσμου. Τήν ίδια ιδιότητα είχαν ή Πάφος, ή Κλάρος, τό Γρύνειο και
τά Πάταρα, καθώς και ενδεχομένως τό ορος Λύκαιο τής Αρκαδίας (δυτικά
τής πεδιάδας τής Μεγαλόπολης), στο όποιο λατρευόταν ό Λύκαιος Ζεύς και
τό όποίο πρέπει νά θεωρούνταν κέντρο τής Πελοποννήσου και τοΰ κόσμου.
'Ομφαλός τής χώρας, τής γής και τοΰ κόσμου είναι, κατά τόν Ιπποκράτη,
ή 'Iojvia, ή όποία είναι ομφαλός ενός σώματος, μέ κεφάλι τήν Πελοπόννη-

23. J.-P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, I, Maspero, Παρίσι 1974, σ. 124-
170, 183. Βλ. επίσης L. Gernet, An thropologie de la Grèce antique, Maspero, Παρίσι 1968,
σ. 383-391,393,397,399-402.

24. W. Roscher, Omphalos: Eine philologisch-archäologisch-volkskundliche Abhand-
lung über die Vorstellungen der Griechen und anderer Völker vom «Nabel der Erde»,
Teubner, Λειψία 1913, σ. 74.
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σο καί νωτιαίο μυελό τον 'Ισθμό23. "Ενας άνθρωπομορφικός κώδικας λοιπόν
προβάλλεται στή γεωγραφία τής χώρας, ό όποιος, δπως καί ό κοσμικός κώδι-
κας, δημιουργεί μία μυθική γεωγραφία.

Όπως ή Εστία είναι άδιαχώριστη άπό τόν κοσμικό άξονα, έτσι καί τό μαν-
τείο τών Δελφών ώς ομφαλός είναι καί ένας άξονας. Ή μυθική γεωγραφία, δη-
λαδή ή συμβολική σύλληψη του χώρου, άπλώνεται ισοδύναμα γύρω άπό αύτό
τό κέντρο, προσλαμβάνοντας τή μορφή ομόκεντροι κύκλοι: υπάρχει ή Ελλάδα,
υπάρχουν τά κυκλικά όρια τής γής καί ό κυκλικός ώκεανός πού τήν περιβάλλει.
Έκεΐθεν ή μυθική γεωγραφία μετατρέπεται σέ ομόκεντρη κοσμολογία, δπο^ς
είναι αύτή του Άναξιμάνδρου, σύμφωνα μέ τήν όποία οί τρεις έπάλληλες τροχιές
τών ούρανίων σωμάτων άπέχουν άπό τή γή κατά πολλαπλάσια τής διαμέτρου
της, μέ βάση τόν άριθμό 326.

Συμμετρία καί σημειολογικά εικονικά συστήματα

'Εντοπίσαμε προηγουμένως τά δύο κύρια καί καίρια συμβολικά χαρακτη-
ριστικά τοΰ άρχαιοελληνικοΰ οικισμού, πού είναι ή ταύτισή του μέ τόν κόσμο
καί τό κέντρο τού κόσμου. Μέ πυρήνα αύτόν τόν συμβολισμό, άναπτύσσε-
ται, καθώς θά δούμε, ένα εύρύτερο συμβολικό σύστημα τοΰ άστικοΰ χώρου,
τό όποιο συμπίπτει μέ τόν πυρήνα τής άρχαιοελληνικής κοσμοθεωρίας. Κεν-
τρική γιά τήν κατανόησή του είναι ή πυθαγόρεια φιλοσοφία, προς τήν όποία
καί θά στραφώ άμέσως. Ή εισαγωγική διερεύνηση τοΰ τρόπου προβολής της,
ένσωμάτωσής της, στά εικονικά συστήματα τής άρχιτεκτονικής, τής γλυπτικής
καί τής ζωγραφικής θά προσφέρει ένα πλαίσιο τό όποιο συνεισφέρει ούσιαστικά
στήν κατανόηση τού άστικοΰ συμβολισμού.

Σύμφωνα μέ τόν Πυθαγόρα, ό κόσμος καί ή γή έχουν σφαιρική μορφή
καί τό κέντρο τού τριμεροΰς κόσμου καταλαμβάνει μία εστία φωτιάς, ή
((εστία τοΰ παντός», πού είναι ή «μονάς», ό «Ζανός πύργος». Θεμέλιο τής

25. Roscher, Omphalos, ιδίως σ. 3-5, 32, 36-54, 105 καί Neue Omphalosstudien:
Ein archäologischer Beitrag zur Vergleichenden Religions-Wissenschaft, Teubner, Λειψία
1915, σ. 19-21, 27, 28, 31- Κ. Miller, Mappae mundi: Die ältesten Weltkarten, VI:
Rekonstruierte Karten, Jos. Roth'sche Στουτγάρδη 1898, σ. 146.

26. A. Koestler, Les somnambules: Essai sur l'histoire des conceptions de l'univers,
Calmann-Lévy, Παρίσι 1960, σ. 17' Μεγάλη Έλληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, Δ', Αναξίμανδρος'
P. Lavedan καί J. Hugueneï, Histoire de l'urbanisme: Antiquité, Henri Laurens, Παρίσι
1966, σ. 99.
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πυθαγόρειας φιλοσοφίας άποτελεΐ ό άριθμός, σέ συνδυασμό μέ τά τέσσερα
πρωταρχικά στοιχεία, τή φωτιά, τόν άέρα, τή γή καί τό νερό. Ό άριθμός είναι
άφηρημένος, ύπάρχει στή νόηση, καί έκφράζει κάθε πράγμα τού κόσμου καί
τις σχέσεις μεταξύ πραγμάτων, συγχρόνως όμο^ς είναι ή άρχή τών πάντων
καί υφίσταται ώς πραγματική καί αύτοτελής ούσία. Πρώτοι οί Πυθαγόρει-
οι χρησιμοποίησαν τόν ορο «κόσμος», δηλαδή μία ύπαρξη διακοσμημένη,
οργανωμένη καί άρμονικά διαταγμένη, καί ή άρμονία, πού διέπει τόσο αύτόν
όσο καί τις σχέσεις μεταξύ τών πραγμάτων, είναι ή άναλογία μεταξύ τών
άριθμών, στήν οποία οδηγήθηκαν κυρίως άπό τήν παρατήρηση τής μουσικής.
Ό άριθμός 10, τό άθροισμα τών τεσσάρων πρώτων άκεραίων (1+2+3+4),
εΐναι ή ιερή τετρακτνς, ό τέλειος άριθμός, ή πηγή κάθε δημιουργίας. Οί βα-
σικές άναλογίες αύτών τών άριθμών δημιουργούν τις άρμονίες τής μουσικής
κλίμακας, οί όποιες διέπουν καί τήν ούράνια σφαίρα27. Όπως δείχνουν οί
μύθοι τών μυκηναϊκών ιδρύσεων τών οικισμών, ή ιδέα τής κοσμικής μου-
σικής φαίνεται νά είναι μυκηναϊκό κληροδότημα στούς Πυθαγορείους, έφόσον
ή μουσική συνδεόταν μέ τά τείχη, πού οριοθετούσαν τήν πόλη-κόσμος.

Είναι λοιπόν γιά τήν πυθαγόρεια σκέψη βασική ή ιδέα της κοσμικής τάξης.
Άπό αύτήν τήν έννοια προέκυψε στό πεδίο τής αισθητικής, χωρίς νά αύτο-
νομηθεΐ, μία κεντρική έννοια, αύτή τής συμμετρίας. Φυσικά, δέν μπορεί νά
γίνει λόγος γιά αισθητική μέ τή σημερινή έννοια, έπειδή ούτε ή συμμετρία
ούτε οί παράγωγες άπό αύτήν έννοιες δέν άποδεσμεύθηκαν άπό τήν κοσμική-
θρησκευτική έδρασή τους28. Συμμετρία σήμαινε τήν άναλογικότητα τών μερών
ένος έργου μεταξύ τους καί ώς πρός τό σύνολο του. Δηλαδή αύτή ή (ήμι-)
αισθητική έννοια μεταφέρει σέ ένα έν δυνάμει πεδίο αισθητικής τήν κοσμική
τάξη ώς ένοποιητική άρχή κάθε έργου29. Γιά νά υπάρξουν άναλογίες, πρέπει νά
βασίζονται σέ συγκρίσιμα μεγέθη, γιά νά είναι συγκρίσιμα, πρέπει νά άνήκουν
σέ ένα κοινό σύστημα μέτρησης καί τό τελευταίο προϋποθέτει μία βασική
μονάδα άναφοράς" πυρήνας λοιπόν τής κοσμικής αισθητικής τάξης είναι τό
«μέτρον».

27. J. J. Pollitt, The Ancien t View of Greek Art: Criticism, History, and Terminology
(sludent edition), Tale University Press, New Haven καί Λονδίνο 1974, σ. 15-18, 167' J. Ε.
Raven, Polyclitus and Pythagoreanism, The Classical Quarterly 45, σ. 147-152.

28. Ή ιδέα μίας αυτόνομης αισθητικής είναι δημιούργημα τοϋ 18ου αιώνα καί
ειδικότερα του Baumgarten, τον όποιο ακολούθησε, σέ αύτό τό θέμα, ό Kant.

29. Pollitt, The Ancient View of Greek Art, σ. 15, 26, 162 (βλ. καί σ. 14, 16-23,
126,167-169,182,187).
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Ή συμμετρία και τά συστήματα της διέπουν τά σημαντικότερα δημι-
ουργήματα της έλληνικής άρχιτεκτονικής και κατ' έξοχήν τούς ρυθμούς τών
ναών. Το γεγονός δτι τά άρχαιότερα παραδείγματα δωρικού ρυθμού άνάγονται
περί τά μέσα τοΰ 7ου αιώνα π.Χ., δηλαδή προ τοΰ Πυθαγόρα και τής κλασικής
περιόδου, καταδεικνύει δτι ή έννοια τών αναλογιών δέν είναι έφεύρεσή του, άλλά,
δπως και στήν περίπτωση τής κοσμικής μουσικής, έχει άρχαιότερη προέλευση.
Βέβαια υπάρχει έξαιρετική ειδοποιός διαφορά, έπειδή δ Πυθαγόρας ενσωμάτω-
σε-προφανώς τις παλαιότερες άντιλήψεις σέ ένα ένιάίό και συνεκτικό σύστημα
αύτής τής έλληνικής εφεύρεσης πού άποκαλέίται φιλοσοφία.

Εξίσου ή συμμετρία διέπει τή γλυπτική τής κλασικής περιόδου. Ενδέχε-
ται ήδη οί κοΰροι νά άκολουθοΰσαν κάποια άρχή αναλογιών, όποτε, δπως και
στήν περίπτωση τοΰ δωρικού ρυθμού, προηγείται τοΰ Πυθαγόρα. 'Ορόση-
μο τής γλυπτικής τής συμμετρίας υπήρξε δ Πολύκλειτος, δ όποιος οχι μόνο
ήταν Πυθαγόρειος, άλλά και συνεισέφερε στή διαμόρφωση τής πυθαγόρειας
σκέψης30. Ή πραγματεία του Κανών τοΰ δεύτερου μισοΰ τοΰ 5ου αιώνα π.Χ.,
πού δυστυχώς δέν διασώθηκε, παρείχε ένα συνολικό σύστημα άναλογιών γιά
τή δημιουργία τέλειων γλυπτικών έργων. Τδ έργο του πού αποτελεί πρότυπο
εφαρμογής τοΰ Κανόνος είναι (('Ο Δορυφόρος».

Συναντάμε τδ σύστημα τής συμμετρίας και στη ζωγραφική, και συγκε-
κριμένα στδ εικαστικό σύστημα τών τεσσάρων χρωμάτων, τδ όποιο αποδίδε-
ται άπό τδν Vincent J. Bruno στον Πολύγνωτο (500-440 π.Χ.) και τον κύκλο
του, άλλά άπδ τον J. J. Pollitt στήν όψιμη κλασική και στήν πρώιμη ελληνιστική
περίοδο. Τδ σύστημα αύτδ έδράζεται στη χρήση τεσσάρων βασικών χρωμάτων,
άπδ τις άναμείξεις τών όποιων είναι δυνατή ή παραγωγή ενός άπεριόριστου άριθ-
μοΰ δευτερογενών χρωμάτων. Γεγονός είναι δτι ή μνημειακή αύστηρή ζωγρα-
φική τοΰ Πολυγνώτου βασιζόταν σέ τέσσερα βασικά χρώματα, λευκό, κίτρινο,
κόκκινο και μαΰρο, κατά τις πηγές, άλλά αύτή ή βάση δέν έπιτρέπει τήν κάλυψη
τοΰ χρωματικού φάσματος, άφοΰ δέν περιέχει τό κυανό, δέν μπορεί, άρα, νά πα-
ραγάγει τό πράσινο, πρόβλημα τό όποιο έπιλύει ό Bruno, δπως θά δοΰμε πα-
ρακάτω.

Τό σύστημα τών τεσσάρων χρωμάτων είναι στενά συγγενικό μέ τή φιλο-
σοφία τοΰ 'Εμπεδοκλέους, ή όποία έκκινέί άπό τά τέσσερα πρωταρχικά στοι-

30. Raven, Polyclitus and Pythagoreanism, σ. 150-152.
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χέία και τρία είδη σχέσεων, δομών, πού δημιουργούν μεταξύ τους (είκ. 2)31. Το
φιλοσοφικό αύτό σύστημα του Εμπεδοκλέους ένσοψατώνει και άντιστοιχίες
μέ χρώματα. Όπως βλέπουμε στην εικόνα 2, ό 'Εμπεδοκλής άντιστοιχέί στα
τέσσερα στοιχεία τέσσερα χρώματα, ως έξής: φωτιά-λευκό, άέρας-κίτρινο, γή-
κόκκινο, νερό-μαύρο. Ό Bruno ύποστηρίζει οτι τό χρώμα πού άναφέρεται ώς
μαύρο είναι στήν πραγματικότητα κυανό (μπλέ σκούρο) και αύτή ή άποψη είναι
πειστική, λόγω του προηγουμένου τών ομηρικών άναφορών στους θεούς και
ήρωες μέ κυανά μαλλιά, φρύδια και γένια καί, άκόμη παλαιότερα, τής μινωικής
ζωγραφικής, στήν όποία άπεικονίζονται κυανά κρανία καί πίθηκοι. Σέ αύτήν την
περίπτωση, ό 'Εμπεδοκλής άναφέρεται άκριβώς στά τέσσερα βασικά χρώματα
πού επιτρέπουν τήν παραγωγή δλων τών χρωμάτων πού χρειάζεται ή ζωγρα-
φική παλέτα.

Γιά τόν 'Εμπεδοκλή, δπως παράγονται δλα τά πράγματα τοΰ κόσμου άπο
τά τέσσερα πρωταρχικά κοσμολογικά στοιχεία, έτσι προκύπτουν καί δλα τά
χρώματα άπό τήν άνάμειξη τών τεσσάρων βασικών χρωμάτων βάσει διαφο-
ρετικών άναλογιών. Μέ αύτόν τόν τρόπο, ή άναλογία, δηλαδή ή συμμετρία,
χρησιμοποιείται γιά τήν έξήγηση τής διαδικασίας παραγωγής τοΰ χρωματι-
κού φάσματος. Αύτή ή διαδικασία ισοδυναμεί μέ, είναι μία κοσμογονία, δε-
δομένης τής άντιστοιχίας χρωμάτων-στοιχείων, οί άναμείξεις λοιπόν τών
χρωμάτων έχουν τόν ίδιο συμβολισμό μέ τόν ιδρυτικό χορό τοΰ οικισμού καί
τό άποτέλεσμα αύτής τής κοσμογονίας δέν μπορεί παρά νά είναι ένας κόσμος,
μία ζωγραφική σύνθεση-κόσμος. Ή συμμετρία διέπει λοιπόν τά χρώματα, ή
λογική της δμως διέπει καί τά μέρη τής σύνθεσης, άφοΰ οί ζωγραφικές μορφές
άπεικονίζουν πραγματικότητες οί οποίες παράχθηκαν άπό τόν συνδυασμό τών
πρωταρχικών στοιχείων32. "Ενα άπό τά πολύ γνωστά ζωγραφικά έργα τής
έλληνικής άρχαιότητας, τό όποϊο άνήκει στή σχολή τών τεσσάρων χρωμάτων
καί, δπως <('0 Δορυφόρος», ένσωματώνει τή φιλοσοφία τής συμμετρίας, είναι
«Ή Μάχη τής Ισσού», πού χρονολογείται στο τέλος τοΰ 4ου ή στήν άρχή τοΰ
3ου αιώνα π.Χ., άλλά μάς είναι γνωστή άπό μεταγενέστερο μωσαϊκό τής Πομ-
πηίας (τμήμα τοΰ έργου άπεικονίζεται στήν εικόνα 3).

31. J. Bollack, Empédocle. I: Introduction à l'ancienne physique, Minuit, Παρίσι
1965, σ. 18-25, 35-36, 39, 81-83, 238-239.

32. Γιά τά παραπάνω θέματα, βλ. V. J. Bruno, Form and Color in Greek
Painting, Norton, Νέα Υόρκη 1977, σ. 56-58, 63-64, 83, 96" Pollitt, The Ancient
View of Greek Art, σ. 23, 111, 244· Bollack, Empédocle. I, σ. 238-239.
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Συμμετρία καί αστικός χώρος

Αθήνα

Σύμφωνα μέ τόν Vernant, ένα σημειωτικό πρότυπο διέϊπε τή σύλληψη τής
έλληνικής πόλης ήδη άπό τήν άρχαϊκή περίοδο. Πρόκειται περί ένός κύκλου μέ
ένα κέντρο — διαγραμματικής άναπαράστασης τής πόλης τοΰ έπιπέδου τής
δήλωσης, μέσω τών δύο έξεχόντων χαρακτηριστικών της, τής άγοράς της καί
τών ορίων της (εικόνα 4α). Κατά τόν ϊδιο, αύτό τό πρότυπο συγγενεύει μέ τις νέες
κοσμολογικές άντιλήψεις — οπότε ό κόσμος επέχει θέση συνδήλωσης άναφορικά
μέ τό δηλωτικό έπίπεδο. «Μέσον» τής πόλης είναι ή άγορά, άλλά περιλαμβάνει
καί ένα άλλο κέντρο, τό κατ' έξοχήν κέντρο, τήν ((εστία κοινή», ή όποία στεγάζε-
ται στις ((θόλους» ή τά ((πρυτανεία» καί παραπέμπει, καθώς είδαμε, στήν κο-
σμολογία. Τό διάγραμμα κύκλου-κέντρου του δέν παραπέμπει συνδηλωτικά
μόνο στόν κοσμικό κώδικα, άλλά καί σέ έναν πολιτικό33, στό πλαίσιο τοΰ όποιου
εκφράζεται ή άρχή τής ((ισονομίας», λόγω τής ίσης άπόστασης τών πολιτών,
πού διαγραμματικά βρίσκονται στήν περιφέρεια τοΰ κύκλου, άπό τό κέντρο του,
σέ έναν κώδικα υγιεινής, έπειδή ισονομία είναι καί οί ορθές άναλογίες καί ή ισορ-
ροπία τών βασικών στοιχείων τοΰ σώματος34, καί σέ έναν ήμι-αίσθητικό κώδι-
κα, δεδομένου ότι ό κύκλος είναι ένα τέλειο σχήμα καί είναι άναπόσπαστος άπό
τό «μέτρον», έπειδή άπό αύτό, τήν άκτίνα του, κατασκευάζεται. Τό διάγραμμα
λοιπόν τής πόλης συνδέει άδιάρρηκτα, στό συμβολικό έπίπεδο, κοσμολογία, πο-
λιτική, υγιεινή καί ((αισθητική».

Θά ξεκινήσω μέ τό παράδειγμα τής Αθήνας, προκειμένου νά παρακο-
λουθήσουμε τόν τρόπο προβολής τού κεντρο-κυκλικοΰ προτύπου καί τής συμ-
μετρίας στόν άστικό χώρο. Στόν Παναθηναϊκό του τοΰ 2ου αιώνα μ.Χ., ο
Πόπλιος Α'ίλιος Αριστείδης άναφέρεται σέ μία ομόκεντρη όργάνο^ση τοΰ γε-
ωγραφικού χώρου, ή όποία έκκινει άπό τήν Ακρόπολη καί συνεχίζεται μέ τήν
πόλη τής Αθήνας, τήν Αττική, τήν Ελλάδα καί τό κυκλικό όριο τής γης30 [πρβλ.
τόν πίνακα τοΰ Άναξιμάνδρου] (εικόνα 4β).

33. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, I, σ. 179-186, 203, 206, 210-211,
215. Βλ. έπίσης P. Lévêque καί P. Vidal-Naquet, Clisthène l'Athénien: Essai sur la
représentation de l'espace et du temps dans la pensée politique grecque de la fin du Vie
siècle à la mort de Platon (Annales Littéraires de l'Université de Besançon 65), Les
Belles Lettres, Παρίσι 1964, σ. 77-78.

34. Raven, Polyclitus and Pythagoreanism, σ. 150.

35. Παναθηναϊκός (Panathenaic Oration and in Defence of Oratory), I, μτφ. C. A.
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Σύμφωνα μέ τόν Θουκυδίδη, ή μέχρι τόν Θησέα Αθήνα περιοριζόταν
στήν Ακρόπολη καί μικρή περιοχή προς νότον της36. Ό Θησεύς ανήγειρε στήν
άρχαία άγορά (άγορά τού Θησέως) τό Πρυτανείο, τό σημαντικότερο κτήριο
της, «ένθα ή έστία τής πόλεως καί τό άσβεστον πυρ», δηλαδή τόν νέο ομφαλό
τής πόλης (πρβλ. τόν γενικό συμβολισμό τής έστίας καί τήν έστία τού παντός
τοϋ Πυθαγόρα). Στις άρχές τοΰ 6ου αιώνα π.Χ., ό Σόλων δημιούργησε τή νέα
άγορά του τοΰ Κεραμεικοΰ στήν άμεση έπέκταση τής άγοράς τοΰ Θησέως καί
τό 521/520 π.Χ. ό έγγονός τοΰ Πεισιστράτου ίδρυσε στή βορειοδυτική είσοδο
της ένα σπουδαιότατο όρόσημό της, τόν βωμό τών δώδεκα θεών (εικόνα 9).
Όπως άναφέρει ό 'Ιωάννης Τραυλός, ό βωμός χωροθετήθηκε σέ αύτήν τή
θέση, δηλαδή κοντά στήν όδό Παναθηναίων καί σέ σημείο στό όποίο, κατά
τις διαπιστώσεις του, σχηματιζόταν κόμβος τών κυριότερων συγκοινωνιακών

> ~ t/ rf \ / ' 37 "17

αρτηριών, ούτως ωστε να χρησιμοποιήσει ως αφετηρία μετρήσεων . Liva ση-
μείο άπαρχής μετρήσεων γιά έναν εύρύτερο περιβάλλοντα χώρο είναι δηλω-
τικά ένα συγκοινωνιακό σημείο 0, άλλά συνδηλωτικά παραπέμπει σέ ένα άλλο
σημείο 0, τό κέντρο τής γής καί τοΰ κόσμου, καί ένδεχομένως μέ τή δυναμική
έννοια μίας κοσμογονίας πού έκκινεί άπό αύτό τό κέντρο.

Μία συγκριτική έπιβεβαίωση έρχεται άπό τόν Φλ(ε)ιοΰντα, σέ θέση τοΰ
οποίου βρισκόταν, κατά τόν Παυσανία, «...ό καλούμενος 'Ομφαλός, Πελο-
ποννήσου δέ πάσης μέσον...»38 (άν καί ή πόλη βρίσκεται γεωγραφικά στό Β.Α.
άκρο τής Πελοποννήσου), δεδομένου ότι ό Wilhelm Heinrich Roscher κατέληξε
στό συμπέρασμα ότι ό ομφαλός τής πόλης βρισκόταν στό κέντρο αύτής καί τής
περιοχής της, καθώς καί στό σημείο σύγκλισης τών οδικών άρτηριών της τελευ-
ταίας39. Υπάρχει, τελικά, γιά τήν Αθήνα μία έμμεση μαρτυρία γιά τήν ταύτιση
τοΰ βοομοΰ μέ τό κέντρο τοΰ κόσμου, έπειδή, στόν διθύραμβο του γιά τήν Αθήνα,

Behr, The Loeb Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμ-
πριτζ, Μασ. 1973, εδάφιο 16.

36. 7στορίαι (History of the Peloponnesian War), I καί II, μτφ. C. F. Smith, The Loeb
Classical Library, Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Heinemann, Λονδίνο
1928, Β', xv, 3.

37. I. τρατλοσ, Πολεοδομική εξέλιξις τών Αθηνών, Αθήνα 1960, σ. 34, 36.

38. 'Ελλάδος περιήγησις (Description of Greece), I, μτφ. W. H. S. Jones, The Loeb
Classical Library, Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. καί Heinemann, Λονδίνο
1918, Β'. Κορινθιακά, XIII, 7.

39. Roscher, Omphalos, σ. 33. Ανάλογα, ή Αντιόχεια επί τοϋ Όρόντου είχε μία
περιοχή-όμφαλός στο κέντρο της (Roscher, Omphalos, σ. 34).
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ό Πίνδαρος αναφέρει: «...πολύβατον οι τ' άστεος όμφαλόν θυόεντ'...»40 Θεωρήθη-
κε δτι δ δμφαλδς τοΰ Πινδάρου δέν είναι άλλος άπδ τδν βο^μδ τών δώδεκα θεών
και αύτήν τήν άποψη υιοθέτησε και δ Roscher41. Βλέπουμε λοιπδν δτι δ κατ'
έξοχήν δμφαλδς τής Αθήνας μετακινήθηκε ιστορικά, άκολουθώντας τήν άνάπτυ-
ξη τής πόλης.

Προς τδ τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., δ Κλεισθένης θέλησε, γιά λόγους πο-
λιτικούς, νά άποδιαρθρώσει στήν Αθήνα μία κοινωνική οργάνωση σέ 4 φυλές.
Χρησιμοποίησε γιά τή δημοκρατική του άναδιάρθρο^ση και τδν σκοπό του τής
ισονομίας τή λογική τής συμμετρίας. Δημιούργησε 10 φυλές, ή καθεμία τών
όποιων περιελάμβανε τρεις τριττΰς, άπδ τις όποιες ή καθεμία χωροθετήθηκε
σέ μία άπδ τις τρεις περιοχές ύποδιαίρεσης τής Αττικής' οί περιοχές άνήκαν
σέ δμόκεντρη οργάνωση, μέ κεντρικό «ήμικύκλιο» τήν πεδιάδα τής Αθήνας.
Χρησιμοποίησε τδν άριθμδ τών φυλών ώς βάση τής σύστασης τών συναρχιών
και έτσι δρίσθηκαν 10 στρατηγοί, 10 άποδέκτες, δηλαδή οικονομικοί άρχοντες,
10 δρκωτά δικαστήρια τής Ηλιαίας κτλ. Οί 400 βουλευτές άντικαταστάθηκαν
άπδ 500 (5 Χ ΙΟ2), 50 (5 x 10) άνά φυλή. Οί άριθμοί λοιπόν 3, 5 (10:2), 10

και ΙΟ2 διέπουν τήν κοινωνική και διοικητική άναδιάρθρωση τοΰ Κλεισθένους,
άλλά κεντρικός άνάμεσά τους είναι δ 10, πού πρέπει νά είναι ή τετρακτύς τοΰ
Πυθαγόρα42. Στήν Αθήνα λοιπόν δμφαλός, τό κέντρο και άρχή τοΰ κόσμου, και
τετρακτύς, ή άρχή κάθε δημιουργίας και τής Δημιουργίας, συνδυάζονται σέ ένα
ενιαίο κοσμικό σύμπλεγμα.

Νεφελοκοκκυγία

Πιστεύω δτι τό σημειωτικό πρότυπο τής πόλης, δ κύκλος μέ τό κέντρο του,
περιλαμβάνει άκόμη ένα έξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, τό όποιο μποροΰμε νά
άντλήσουμε και άπό μία πηγή ή όποία είναι μάλλον άπρόβλεπτη. Πρόκειται
γιά τούς "Ορνιθες τοΰ Αριστοφάνους, πού διδάχθηκαν στο άθηναϊκό κοινό κατά
τά Διονύσια τοΰ 414 π.Χ. Ό κωμωδός σατιρίζει τόν περιώνυμο άστρονόμο,

40. Διθύραμβοι (Nemean Odes, Isthmian Odes, Fragments), μτφ. W. Η. Race, The
Loeb Classical Library, Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. και Heinemann, Λον-
δίνο 1997, 75. Άθηναίοις.

41. Roscher, Omphalos, σ. 33, και Neue Omphalosstudien, σ. 22-23.

42. Βλ. επίσης Lévêque και Vidal-Naquet, Clisthène l'Athénien, σ. 10, 11, 13-
15, 77-83, 91-93, 99, 100, 107, 123, 128, 132· Vernant, Mythe et pensée chez les
Grecs, I, σ. 211-213, 218-219, 224-225.
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μαθηματικό καί μηχανικό Μέτωνα, κατά μία γενεά πιο ηλικιωμένο άπό τον
ίδιο, ό όποιος χαράσσει στόν άέρα τό σχέδιο τής πόλης τών πουλιών Νεφελο-
κοκκυγίας. Ό Μέτων υλοποιεί στόν άέρα έναν κύκλο μέ έναν καμπύλο κανόνα
καί στή συνέχεια άναφέρει: «...όρθώ μετρήσω κανόνι προστιθείς, ίνα/ό κύκλος
γένηταί σοι τετράγωνος...» Τέλος, χωροθετεΐ «εν μέσω» μία άγορά. Ώς σύνολο,
άναφέρει, ή πόλη θά προσομοιάζει μέ ένα άστρο καί «...όρθαί πανταχή/άκτΐνες
άπολάμπο^σιν... )>43

Θεωρήθηκε ήδη άπό τήν άρχαιότητα δτι αύτή ή χάραξη είναι άνευ νοήματος
καί δτι ό Αριστοφάνης παρουσιάζει τόν Μέτωνα ώς άγύρτη. Θά μπορούσαμε
ίσως νά ύποθέσουμε δτι ό Μέτων έπιδίδεται σέ μαθηματική άκροβασία, άλλά
δέν είναι δυνατό νά θεωρήσουμε δτι λείπει κάθε συνοχή στη διαδικασία του
καί δτι είναι παράλογα άνακόλουθος. "Εστω είδος εγγραφής τετραγώνου στόν
κύκλο, άλλά τότε άπό πού προκύπτουν οί άκτίνες, οί οποίες έξυπακούονται ώς
προϊόν της προηγούμενης χάραξης (εικόνα 5α); Είναι δυνατό άπό ένα τετράγω-
νο νά παραχθούν άκτίνες; Βεβαίως, έάν άναφέρουμε τή λέξη ((τετράγωνος» οχι
στο γνωστό γεωμετρικό σχήμα, άλλά στήν άλλη άρχαιοελληνική έννοια τών
τεσσάρων ίσων ορθών γωνιών πού σχηματίζονται άπό δύο κάθετα τεμνόμενες
εύθείες44 (εικόνα 5β). Τότε ή ιδρυτική διαδικασία τοΰ Μέτωνος γίνεται πλήρως
συνεκτική καί κάθε άσάφεια ή άντίφαση εξανεμίζεται45.

((Πανταχή», πιστεύω δτι έχει ιδιαίτερη σημασία. Οί άκτίνες είναι μόνο
τέσσερις, οπότε θά μπορούσε νά έχει ένα προσεγγιστικό έμπειρικό νόημα, τοΰ
τύπου ((οί τέσσερις άκτίνες φαίνεται ώς νά καλύπτουν δλο τόν ορίζοντα». Κατά
τή γνώμη μου δμως τό νόημα δέν είναι έμπειρικό καί προσεγγιστικό, άλλά συμ-

43. "Ορνιθες, 992-1009. Ότι πρόκειται περί άκτίνων καί οχι τετραγώνου, χωρίς
δμως, περιέργως, νά άντιλαμβάνεται καί τήν ορθογώνια ιδιότητα τους, διαπιστώνει καί ό
Β. Β. Rogers, μεταφραστής τοΰ Aristophanes, The Peace, the Birds, the Frogs, The Loeb
Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ.
1924, σ. 226-227, σημ. d.

44. Οί Η. G. Liddell καί R. Scott αναφέρουν σχετικά μέ τη λέξη ((τετράγωνος»:
α. ((with four angles, but usu. square», στο A Greek-English Lexicon, Clarendon Press,
'Οξφόρδη 1968, καί β. ((with four equal angles, square», στο συνεπτυγμένο τους A
Lexicon, Clarendon Press, 'Οξφόρδη 1974' αύτος ό δεύτερος ορισμός είναι άκριβέστερος
ώς προς τήν πρώτη έννοια τής λέξης.

45. Αύτή είναι καί ή έρμηνεία τών Lavedan και Hugueneï, Histoire de l'urbanisme,
σ. 100, γιά τούς όποιους ό όρθός κανόνας είναι ορθογώνιος, δηλαδή γνώμονας, μετάφρα-
ση ή όποία ί'σοίς δέν είναι κυριολεκτική, άλλά προσφέρει ενα δργανο τεχνικά ορθότερο.
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βολικό και συστηματικό. Ό Εμπεδοκλής συσχετίζει μέ τά τέσσερα πρωταρχικά
στοιχεία τά τέσσερα κύρια σημεία του ορίζοντα" όπως άπό τά τέσσερα στοιχεία
προκύπτει τό σύνολο τού κόσμου, έτσι καί τά τέσσερα σημεία συγκροτούν τό
ϊδιο σύνολο, δηλαδή οί τέσσερις κύριες κατευθύνσεις ισοδυναμούν μέ τό σύνολο
τών προσανατολισμών προς τόν ορίζοντα. Τότε συμπεραίνουμε ότι ό κεντρικός
σταυρός τού Μέτωνος δέν είναι τυχαία τοποθετημένος στόν κύκλο, άλλά είναι
προσανατολισμένος προς τά κύρια σημεία του ορίζοντα (εικόνα 5β). Ό Μέτων
άναφέρεται πιθανώς στό πρόβλημα τού τετραγωνισμού τού κύκλου, στό όποιο
καί δίνει μία μεταφορική άπάντηση41'. Συμπερασματικά, τό πλήρες πρότυπο τής
πόλης είναι ό κύκλος μέ τό κέντρο του καί δύο κάθετα τεμνόμενες διαμέτρους,
έναν κεντρικό σταυρό, προσανατολισμένες προς τά κύρια σημέίά τού ορίζοντα.

Πιθανώς, αύτή ή άντίληψη τού κοσμικού σταυρού άποτυπώνεται καί σέ
κυκλικά νομίσματα τού Φλιούντος, στά όποια άπεικονίζονται, στή μία όψη,
ένας ταύρος, σύμβολο τού Διονύσου πού κερατίζει, καί, στήν άλλη, μία σειρά
ομόκεντρων κύκλων γύρω άπό ένα κεντρικό κυκλικό έξόγκωμα καί ένας
ορθογώνιος σταυρός, άποτελούμενος άπό τέσσερα έπιμήκη καμπυλόγραμμα
σχήματα μορφής κίονα (εικόνα 6). Ανάλογο θέμα εμφανίζεται καί σέ νομίσμα-
τα τών Δελφών'*7. Είδαμε ότι Φλιούς καί Δελφοί περιέβαλλαν έναν ομφαλό.
Είδαμε, έπίσης, ότι στήν περίπτωση τού πρώτου ενδέχεται ό ομφαλός νά
βρισκόταν στό σημείο σύγκλισης τών οδικών άρτηριών τής περιοχής του.
Είναι τότε πολύ πιθανό ότι τό νόμισμα άπεικονίζει διαγραμματικά αύτήν τήν
πραγματικότητα, άλλά καί συμβολικά, άποδίδοντας τόν τρόπο σύλληψης τής
'ίδιας τής πόλης, σέ πλήρη συμφωνία μέ τή χάραξη του Μέτωνος.

Ή πλατωνική πόλη

Τό σύμπλεγμα σταυρού-όμόκεντρων κύκλων, τόσο πολεοδομικό οσο καί κο-
σμικό, δέν άνιχνεύεται μόνο μέσα άπό τά πολεοδομικά στοιχεία, άλλά καί στό
έπίπεδο τής φιλοσοφίας. Άρκέϊ νά στραφούμε τώρα στό τέλος τής κλασικής
περιόδου, καί μάλιστα στή φιλοσοφία τού Πλάτωνος. 'Άς άρχίσουμε μέ τήν
κοσμογονία τού Τιμαίου. Βάση της, τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία άπό τά
όποια δημιουργήθηκε ό κόσμος: Ό δημιουργός κατασκεύασε ένα μείγμα, συν-
τιθέμενο άπό τρεις ούσίες, καί τό διαμοίρασε, άφαιρώντας βασικές ποσότητες,
μέ καθορισμένα μέγεθος καί άριθμητικές σχέσεις μεταξύ τους" συγκεκριμένα ή

46. Lavedan και Huguenet, Histoire de l'urbanisme, σ. 99-100.

47. Roscher, Omphalos, σ. 33 (ιδίως σημ. 60).
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πρώτη ποσότητα ήταν μοναδιαία (βλ. τό μέτρον), ή δεύτερη ποσότητα ίση μέ 2
μονάδες, ή τρίτη ίση μέ 3, ή τέταρτη μέ τό διπλάσιο της δεύτερης (22), ή πέμπτη
μέ τό τριπλάσιο τής τρίτης (32), ή έκτη μέ τό όκταπλάσιο της πρώτης (23) καί ή
έβδομη μέ τό 27πλάσιό της (33) (εικόνα 7α). Μετά άπό αύτές τις έπτά βασικές
ποσότητες, συνέχισε νά άφαιρεί καί άλλες, μεγέθους μεταξύ τών προηγουμένου
καί έπίσης καθορισμένου, έως ότου τό μείγμα εξαντλήθηκε.

Μέ τό σύνολο τών ποσοτήτων, ό δημιουργός έφτιαξε μία ταινία, τήν οποία
έκοψε κατά τό μήκος της σέ δύο ίσα μέρη, τοποθέτησε χιαστί τό ένα μέρος έπί
τοΰ άλλου (εικόνα 7β) καί κύρτωσε καί τά δύο, μέ άποτέλεσμα νά σχηματισθούν
δύο κύκλοι, ένας εξωτερικός, μέ κίνηση τοΰ «ταύτοΰ», κι ένας έσωτερικός, μέ
κίνηση τού «θατέρου», οί όποιοι νά άνήκουν σέ διαφορετικά έπίπεδα καί νά
έχουν μία κοινή διάμετρο (εικόνα 7γ). Ό έξωτερικός κύκλος άναφέρεται στόν
ούράνιο ισημερινό καί παρέμεινε αδιάσπαστος, ένώ ό δημιουργός προσέδωσε
στόν έσωτερικό μία συγκεκριμένη κλίση, έπειδή άναφέρεται στήν έκλειπτική,
τήν οποία «...σχίσας έξαχή έπτά κύκλους άνισους...» δημιούργησε. Αύτοί οί κύ-
κλοι ήταν ομόκεντροι (βλ. τις φαινομενικές πλανητικές τροχιές)' οί θέσεις τομής
είχαν άκτίνες άνάλογες τών παραπάνω βασικών ποσοτήτων, έξαιρουμένης της
μοναδιαίας (εικόνα 7δ). Μετά τήν ψυχή, ό δημιουργός κατασκεύασε τό σώμα
καί έφερε σέ σύμπτωση τό μέσο του μέ τό μέσο της" άπό αύτό τό μέσο ή ψυχή
πλέχθηκε μέχρι τά άκρα τοΰ ούρανοΰ, τόν όποίο καί περικάλυψε περιμετρικά48.

Τελείως άνάλογα στοιχεία ένσωματώνει ή ιδανική πόλη τών Νόμων. Μέ
βάση τήν περιγραφή τού Πλάτωνος, μπορούμε νά σχηματίσουμε μία σαφή ιδέα
γιά τήν κοινο^νικο-γεωγραφική οργάνωση τής πόλης καί τής άμεσης περιφέ-
ρειάς της, τήν οποία προτείνει (εικόνα 8). Αρχικά, στό χωροταξικό έπίπεδο, ή
πόλη πρέπει νά είναι στό κέντρο τής περιφέρειάς της, γιά νά έξασφαλισθεί στό
συμβολικό έπίπεδο, καθώς γνωρίζουμε πλέον, ή κοσμική κεντρικότητά της. Ό
νομοθέτης πρέπει νά διαιρέσει τή γή, τόσο τής πόλης όσο καί τής «χώρας», δη-
λαδή τής περιφέρειάς της, σέ δώδεκα τομείς, οί όποιοι είναι άνισοι μεταξύ τους,
λόγω τής διαφοράς τής ποιότητας τής γής. Οί τομείς άποτελοΰν κλήρους τών

48. Τίμαως (Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles), μτφ. R. G. Bury,
The Loeb Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμ-
πριτζ, Μασ. 1929, 32C, 34B-36E. Ή αντιστοιχία τοϋ ανθρώπου ώς μικροκόσμου μέ
τόν μακρόκοσμο έπηρέασε βαθιά τόν μεσαίωνα καί τήν άναγέννηση καί ή γεωμετρική
πραγματοποίησή της άπό τόν Βιτρούβιο σφράγισε τά ιδανικά πρότυπα της αναγεννησι-
ακής πόλης (Ρ. Marconi, Il problema délia forma délia città nei teorici di architettura del
Rinascimento, Palladio 22, σ. 50-51, 53, 58, 60, 68, 73-74, 82-84, 86-87).
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δώδεκα θεών και ό κάθε τομέας, πού βρίσκεται ύπο τήν προστασία ενός θεού,
ονομάζεται άπό τή φυλή πού τον κατοικεί. Έάν οί τομείς ήταν ισομεγέθεις, θά
άναπτύσσονταν γύρω άπό δύο κάθετα τεμνόμενες διαμέτρους (Dj-D^ εικόνα
13), ένώ στήν άντίθετη περίπτο^ση ύπάρχει πάλι ένα κεντρικό στοιχείο, άλλά
μοιάζει μέ χί, του οποίου τά μισά κάθε σκέλους δέν βρίσκονται επάνω σέ εύθεία,
εκτός κι εάν έπιδιο^χθεΐ τό άντίθετο (D'^-D'·^).

Ή χωρική υποδιαίρεση άρχίζει άπό μία κεντρική άκρόπολη (C) μέ κυκλικό
τείχος, ή όποία καταλαμβάνει τήν ύψηλότερη τοπογραφικά θέση και περι-
λαμβάνει τούς ναούς τής Εστίας, τοΰ Διός και τής Αθηνάς (Τ) γύρω άπό μία
κεντρική άγορά (Α). Αμέσως έξω άπό τήν άκρόπολη πρέπει νά χο^ροθετηθοΰν
οί κατοικίες τών άξιωματού/ων, καθώς και τά δικαστήρια, πού είναι ίεροι τοποι
(L). Ακολουθεί μία άπό τις δεκατρείς ομάδες στις όποιες διαιρούνται οί τεχνίτες,
ή όποία κατανέμεται στα προάστια σύμφωνα μέ τούς δώδεκα τομείς τής πόλης
(R). Σέ αύτήν τή θέση, ή πόλη δέν περιβάλλεται άπό τείχος, άλλά αύτό άντι-
καθίσταται άπό τις εξωτερικές κατοικίες τόσο διότι ή πόλη είναι υγιεινότερη δσο
και διότι οί κάτοικοι της πρέπει νά έχουν τή στρατιο^τική ικανότητα νά τήν προ-
στατεύσουν (Η).

Καθεμία άπό τις υπόλοιπες δώδεκα ομάδες τών τεχνιτών χωροθετέίται σέ
μία άπό δώδεκα κώμες πού περιβάλλουν τήν πόλη, οί όποιες πρέπει νά βρίσκον-
ται στο μέσο τών δά)δεκα τομέο^ν. Ή κοινο^νικο-γεωγραφική όργάνο^ση τών
κ<^μών είναι παρόμοια μέ αύτήν τής πόλης (εικόνα 8): ή κεντρική άγορά (Α)
περιβάλλεται άπό τούς ναούς τών ΐδιων θεών (Τ), σύν τον ναό τής πολιούχου
θεότητας τοΰ αντίστοιχου τομέα, οί ναοί περιβάλλονται άπό τά κτήρια τής
φρουράς, πού χωροθετοΰνται, δπως και οί ναοί, στήν ύψηλότερη τοπογραφικά
θέση (G), και μπορούμε νά ύποθέσουμε δτι άκολουθοΰσαν κατά σειρά, πάντοτε
ομόκεντρα, οί τεχνίτες (R) και οί γεωργοί (F).

Ή γεωμετρία λοιπόν τής πλατωνικής πόλης είναι άκτινο-ομόκεντρη, δέν
πρόκειται δμως περί τοΰ άντίστοιχου πολεοδομικού σχεδίου, επειδή σέ αύτό
άκτίνες και κύκλοι μορφοποιούνται σέ δδικό δίκτυο. Αντίθετα, ή γεωμετρία
τής πλατωνικής πόλης εφαρμόζεται σέ κοινωνικές όμάδες, είναι δηλαδή μία
κοινωνική γεωγραφία. Είναι προφανής ή ομοιότητα μεταξύ τής τελευταίας
και τής γεωμετρίας τής κοσμολογίας τοΰ Τιμαίου" ή γεωμετρική λογική τής
πόλης είναι λοιπόν συνυφασμένη μέ τή γεωμετρία τοΰ κόσμου. Αύτό τό λογικό
συμπέρασμα περί κοσμικής γεωμετρίας τής πόλης επαληθεύεται άπό τον 'ίδιο
τον Πλάτο^να. Έάν ή πόλη είναι ό κόσμος, τότε θά μποροΰσε νά παραπέμψει
και στήν κοσμική κίνηση. Πράγματι, ό Πλάτων άναφέρει: «...έκάστην δή
τήν μοΐραν διανοέϊσθαι χρεών ώς ούσαν ιερόν θεοΰ δώρον, έπομένην τοις μησί
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καί τή τοΰ παντός περιόδω. Διό καί πάσαν πόλιν άγει μέν τό ξύμφυτον ίεροΰν
αύτάς». Κάθε τομέας, κάθε χωρική μονάδα, άντιστοιχεΐ, μέσω τής φυλής της,
σέ μία μονάδα τοΰ έτους, τόν μήνα, δηλαδή σέ ένα στάδιο τής περιστροφής
τοΰ κόσμου, καί, έτσι, πράγματι ή πόλη παραπέμπει στή συνολική κοσμική
κίνηση κατά τή διάρκεια ενός έτους. Ανάλογος χρονικός-κοσμικός κώδικας
οργανώνει τήν άριθμητική σύνθεση τής Βουλής, έφόσον πρέπει νά συγκροτείται
άπό τριάντα δωδεκάδες βουλευτών, οί όποιοι όδηγοΰν στόν άριθμό 360 (βλ. τις
μέρες τοΰ χρόνου), καί διαιρείται σέ 4 τμήματα (πρβλ. τις 4 εποχές, καθώς καί
τά 4 τεταρτημόρια τής πόλης, λόγω τοΰ κεντρικού χί) τών 90 βουλευτών.

Πέραν τοΰ κοσμικού συμβολισμού του, ό άριθμός 12 (γινόμενο τών 3 καί 4
τοΰ Τιμαίου) συσχετίζεται μέ ένα εύρύτερο σύνολο άριθμών, δπως άκριβώς ό
κόσμος τοΰ Τιμαίου ένσωματώνει ένα σύνολο σημαντικών άριθμών. Επιτομή
αύτοΰ τοΰ συνόλου είναι ό άριθμός 5.040 τών πολιτών49. Ή ιερότητα αύτοΰ τοΰ
άριθμοΰ οφείλεται, κατά τόν Πλάτωνα, σέ ένα σύνολο αριθμητικών ίδιοτήτο^ν
του, μεταξύ τών όποίο^ν είναι δτι διαιρείται διά τοΰ 12 καί τό 1/12 του δι-
αιρείται επίσης διά τοΰ 12. Γιά τόν Πλάτωνα, δλοι αύτοί οί άριθμοί είναι οί
χρησιμότεροι γιά τήν πόλη, πρέπει νά έχουν τό ορθό μέγεθος καί νά συμφωνούν
μεταξύ τους (δηλαδή νά έχουν όρθές σχέσεις) καί οφείλουν νά καθορισθούν μέ
νόμο. Είναι οικουμενικός νόμος οτι εφαρμόζονται γιά κάθε σκοπό καί ισχύουν,
παραφράζοντας τόν Πλάτωνα, καί στήν έπιπεδομετρία, στή στερεομετρία, στήν
άκουστική καί στήν κινητική50.

Γεωγραφία λοιπόν τής πόλης καί τής άμεσης περιφερείας της, καθώς
καί κοσμογονία-κοσμολογία άποτελοΰν στήν πλατωνική σκέψη ένα άδιάρρη-
κτο σύνολο. Ή ίδια λογική, μία στενά συγγενής γεωμετρία καί ή άνάλογη
ενσωμάτωση ένος συνόλου σημαντικών άριθμών, άπαντα μέ τό σχέδιο τής
Άτλαντίδας στόν Κριτία. Σύμφωνα μέ τό κείμενο, έγινε κλήρωση μεταξύ τών
θεών καί τό νησί τής Άτλαντίδας κληρώθηκε στόν Ποσειδώνα. Θεωρούνταν
ιερή καί βρισκόταν τότε «ύφ' ήλίω». Πιστεύω δτι ή κοινότοπη κατανόηση
αύτής τής άναφοράς είναι άνεπαρκής, έπειδή τά πάντα έπάνω στή γή βρίσκον-
ται κάτω άπό τόν ήλιο. "Ηδη σημασιολογικά ή πρόθεση «υπό» υποδηλώνει

49. Βλ. καί Η. P. L'Orange, Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in
the Ancient World, H. Aschehoug, Όσλο 1953, σ. 9 (ιδίως σημ. 1).

50. Γιά τις παραπάνω απόψεις τοΰ I Ιλάτωνος, βλ. Νόμοι (Laws), I καί II, μτφ. R. G.
Bury, The Loeb Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press,
Κέιμπριτζ, Μασ. 1926, V: 737E-738B, 745B-E, 746D-747A, VI: 756B-C, 771A-C,
778C-779C, VIII: 848C-849A.
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κάτι κάτω άπο κάτι άλλο, ένα είδος κατακόρυφης σχέσης. Αναφορικά μέ τόν
ήλιο, άποκαθίσταται μεταφορικά μία κατακόρυφη σχέση όταν βρίσκεται στό
ζενίθ του, στό υψηλότερο σημείο τής φαινομενικής τροχιάς του. Θά έρμήνευα
λοιπόν τήν άναφορά ώς ((ύπό τό ζενίθ τοΰ ήλιου», ερμηνεία πού υποδεικνύει
τήν Ατλαντίδα ώς χωροθετημένη στή γήινη βάση τοΰ κοσμικοΰ άξονα καί,
άρα, στό κέντρο τοΰ κόσμου.

Στό μέσο τοΰ νησιοΰ καί κοντά στή θάλασσα βρισκόταν ένας λόφος, στόν
οποίο διέμενε ό Εύήνωρ. Στήν πλευρά τής θάλασσας, βρισκόταν ή έξής δι-
αμόρφωση τοΰ Ποσειδώνος. Γιά νά οχυρώσει τόν παραπάνω λόφο, στόν όποιο
διέμενε ή Κλειτώ, «...περιρρήγνυσιν κύκλω, θαλάττης γής τε έναλλάξ έλάττους
μείζους τε περί άλλήλους ποιών τροχούς, δύο μέν γής, θαλάττης δέ τρεις...»
Δημιουργήθηκε έτσι ένα κεντρικό νησί (άκρόπολη, Α εικόνα 9α), τό όποιο είχε
διάμετρο 5 σταδίων καί στό κέντρο τοΰ όποιου, όπου καί τό βασιλικό άνάκτο-
ρο, άνεγέρθηκε άργότερα ναός τοΰ Ποσειδώνος καί τής Κλειτοΰς. Τά πλάτη τών
έπάλληλων ομόκεντρων δακτυλίων πού περιέβαλλαν τό κεντρικό νησί ήταν 1
στάδιο (θάλασσα), 2 (ξηρά), 2 (θάλασσα), 3 (ξηρά), 3. (θάλασσα) — ήταν δη-
λαδή ή άναλογία μεταξύ τους 1:2:2:3:3 (Α2, Β2, C2: δακτύλιοι θάλασσας. Β,
C: δακτύλιοι ξηράς). Ά ς θυμηθούμε έδώ ότι οί άριθμοί 1, 2 καί 3 άντιστοιχοΰν
στις τρεις πρώτες βασικές ποσότητες, τις όποιες άφαίρεσε ό δημιουργός άπό τό
μείγμα τής ψυχής τοΰ κόσμου. Κάθε δακτύλιος ξηράς περιβλήθηκε άργότερα
έξωτερικά άπό τείχος (w) καί κάθε τείχος έπενδύθηκε έξωτερικά, τό έξωτερικό
μέ χαλκό, τό μεσαίο μέ κασσίτερο καί τό εσωτερικό μέ ορείχαλκο, «μαρμαρυγάς
έχοντι πυρώδεις». Ό ναός Ποσειδώνος καί Κλειτοΰς περιβαλλόταν άπό χρυσό
τείχος. Γύρω άπό τό σύμπλεγμα άκρόπολης (Α εικόνα 9β) καί δακτυλίοον, δη-
λαδή τήν έσωτερική πόλη, άναπτύχθηκε σέ άπόσταση όμόκεντρο κυκλικό τείχος
(W), τό όποιο περιέβαλλε τήν έξίοτερική πόλη (Β) καί άποτελοΰσε τό έξωτερικό
όριο τής πόλης' δέν γίνεται καμμία νύξη γιά τή μορφή τοΰ όδικοΰ δικτύου τής
έξωτερικής πόλης51.

Άς άναλύσουμε τό σχέδιο τής Άτλαντίδας καί άς άρχίσουμε άπό τό συνο-
δευτικό στοιχείο τής πόλης, τήν πεδιάδα. Βρισκόταν στό μέσο τοΰ νησιοΰ καί
έφαπτόταν τής πόλης. Ήταν μία πολύ γόνιμη ορθογώνια πεδιάδα, διαστάσεων
3.000 Χ 2.000 στάδια, δηλαδή καί οί δύο πλευρές της είναι πολλαπλάσια τού

51. Κριτίας (Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles), μτφ. R. G. Bury,
The Loeb Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμ-
πριτζ, Μασ. 1929, 109B, 113B-114A, 115B-116C, 117C-118E.
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10. Στά όρια της πεδιάδας, κατασκευάσθηκε μέσα στον χρόνο μία τάφρος συ-
νολικού μήκους 10.000 σταδίων καί πλάτους 1 σταδίου (C εικόνα 9γ· C2 εικό-
να 9β: μέρος τής νότιας τάφρου). Βλέπουμε ότι οί πλευρές της πεδιάδας είναι
πολλαπλάσια τοΰ 10, τό ίδιο καί τό άθροισμά τους ώς περίμετρος της πεδιάδας
(μύρια στάδια), καί ή άναλογία τους 2:3 είναι υποσύνολο τών άναλογιών τών
κεντρικών δακτυλίων. Όσον άφορά στά αύλάκια πού τή διασχίζουν, συνάγεται
άπό τό κείμενο ότι χαράχθηκαν καί κατά τις δύο κάθετες κατευθύνσεις, Α-Δ καί
Β-Ν. Σχηματίζουν δηλαδή ένα σχέδιο σκακιέρας, προσανατολισμένο προς τά
κύρια σημεία τοΰ ορίζοντα, άλλά δέν πρόκειται περί τοΰ τυπικοΰ άρχαιοελληνι-
κοΰ σχεδίου, έφόσον, άντί δρόμων, υπάρχουν αύλάκια. Τά 100 στάδια άπόστα-
σης μεταξύ τών αύλακιών τά όποια άναφέρει ό Πλάτων είναι, άρα, άπόστασή
τους καί κατά τις δύο κατευθύνσεις, καί ό τετράγωνος χώρος τόν όποιο οριοθε-
τούν, επιφάνειας μύριων τετραγωνικών σταδίου, άποτελεΐ προφανώς τή μονάδα
τοΰ συστήματος τής πεδιάδας. Ή τετρακτύς άριθμητικά καί τό τετράγο^νο γεο;>-
μετρικά άποτελοΰν τήν πεμπτουσία τής πεδιάδας.

Υπάρχει όμως άκόμη μία σημαντική γεωμετρική ιδιότητα τής πεδιάδας.
Δεδομένου τοΰ μονοΰ άριθμοΰ αύλακιών σέ κάθε κατεύθυνση, τό σύνολο τους
οργανώνεται γύρο:> άπό έναν κεντρικό ορθογώνιο σταυρό, προσανατολισμένο
προς τά κύρια σημεία τοΰ ορίζοντα, τοΰ όποιου τό σκέλος Β-Ν διασχίζει καί
τήν πόλη (C1 εικόνα 9β: διώρυγα).

'Εάν τό τετράγο^νο, μέ τή διπλή έννοια τόσο τοΰ γνωστού γεωμετρικού
σχήματος όσο καί τών κάθετα τεμνόμενων άξόνο^ν, σέ συνδυασμό μέ τήν τε-
τρακτύν, δημιουργεί τήν πεδιάδα, ό κύκλος, τό άλλο ιδανικό σχήμα, δημιουρ-
γεί τήν πόλη. Στήν πεδιάδα λοιπόν έπίκεντρο άποτελεΐ τό κοσμικό χί τής δη-
μιουργίας, έδώ συνδεδεμένο μέ τις τέσσερις κύριες κατευθύνσεις τοΰ κόσμου,
ένσωματώνονται κοσμολογικοί άριθμοί, μέ κυριαρχία τής τετρακτύος, καί
άναδύεται ώς μονάδα τό τετράγωνο. Ή πόλη, άπό τήν άλλη μεριά, άναδύεται
άπό ομόκεντρους κύκλους, οί όποιοι άνέρχονται σέ 7 γιά τήν εσωτερική πόλη,
όσες δηλαδή καί οί πλανητικές τροχιές. Αύτός ό κοσμικός συμβολισμός ενισχύε-
ται άπό τόν ίδιο τόν Πλάτωνα, όταν θέλει ή ορειχάλκινη έπένδυση τοΰ εξωτερι-
κού τοΰ τείχους τοΰ κεντρικού νησιού νά άκτινοβολεΐ ό:>ς φωτιά, όταν δηλαδή τό
ταυτίζει μέ τήν πυθαγόρεια έστία τού παντός32. Πεδιάδα καί πόλη είναι λοιπόν

52. Βλ. καί Η. Herter, Die Rundform in Piatons Atlantis und ihre Nachwirkung
in der Villa Hadriani, Rheinisches Museum für Philologie, 96, 1953, ÎSicoç σ. 3, 6,
8-13, 15-16, 19.
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μία δίδυμη απεικόνιση τοΰ κόσμου, μέ κάθε σκέλος νά αντιστοιχεί σέ μία δι-
αφορετική γεωμετρία τελειότητας. Τελικά, ή ιδανική πόλη τών Νόμων και ή
Ατλαντίδα συγγενεύουν στενά ώς προς τή γεωμετρία και τήν πολεοδομική
όργάνο^σή τους. Βέβαια, τό κεντρικό χαρακτηριστικό και τών δύο είναι ό κο-
σμικός συμβολισμός τους. 'Άς ψάχνουμε λοιπόν τό σχέδιο τής Άτλαντίδας οχι
στή γη, άλλά στο υπερπέραν.

Ή πόλη τοΰ Ίπποδάμου

Είδαμε μέχρι το'^ρα τήν έπιμονή ένός δηλωτικού σημειωτικού χοορικοΰ
προτύπου στήν όψιμη άρχαϊκή και στήν κλασική Ελλάδα, τό όποιο συγκρο-
τείται άπό ομόκεντρους κύκλους, οργανωμένους γύρω άπό ένα κέντρο, μέ
έξαιρετική συμβολική σημασία, έφόσον παραπέμπει στο κέντρο τοΰ κόσμου.
'Επιφανειακά, φαίνεται νά συγκρούεται ριζικά αύτό τό πρότυπο μέ τήν εφαρ-
μοσμένη πολεοδομία, ή όποια χαρακτηρίζεται άπό το σχέδιο πού έφαρμοζόταν
στις άποικίες, τό λεγόμενο «ίπποδάμειο», σχέδιο όρθογοονικό, άποτελούμενο
άπό έναν οδικό κάνναβο. Πιστεύοο όμως ότι μία προσεκτική διείσδυση στον
δυνατό συμβολισμό, τουλάχιστον τοΰ άντίστοιχου σχεδίου τοΰ Ίπποδάμου,
αίρει αύτήν τή φαινομενική άντίφαση και προς αύτήν τήν κατεύθυνση θά κι-
νηθώ στή συνέχεια.

Όπως είναι σαφές άπό τό ονομά του, τό ίπποδάμειο σχέδιο ονομάσθηκε
έτσι άπό τον Ίππόδαμο, ό όποιος γεννήθηκε στή Μίλητο στις άρχές τοΰ 5ου
αιώνα π.Χ. και νέος μετοίκησε στήν Αθήνα. Θεωρούνταν ειδικός στα θέματα
τών ούρανίων σωμάτων ή θεωρητικός μαθηματικός33. 'Ο Ίππόδαμος δέν εξαίρε-
ται ώς ειδικός τοΰ χώρου. Ό Αριστοτέλης δίνει τή λακωνική πληροφορία, σχε-
τικά μέ τή θεωρία τοΰ Ίπποδάμου, ότι ((...τήν τών πόλεων διαίρεσιν εύρε...»3'1
Ασφαλώς δμο^ς ό Αριστοτέλης δέν άναφέρεται στήν έφεύρεση τοΰ ίπποδάμειου
σχεδίου, έπειδή φυσικά δέν ήταν δυνατό νά άγνοέϊ, γεγονός πού ισχύει και γιά τον
Ίππόδαμο, τήν ιστορία τοΰ ελληνικού άποικισμοΰ και τά ((Ιπποδάμεια)) σχέδια
πού τον συνόδευσαν, ήδη άπό τά μέσα τοΰ 8ου αιώνα π.Χ. Ό Αριστοτέλης δίνει
μία και μοναδική πιο άναλυτική πολεοδομική πληροφορία, ότι ή Ιπποδάμεια

53. αρποκρατιωνοσ, Λέξεις τών δέκα ρητόρων (Lexeis of the Ten Orators),
έπιμ. J. J. Keaney, A. M. Hakkert, 'Άμστερνταμ 1921, I, 18. «Ιπποδάμεια». Βλ. και
Lavbdan και Hugueneï, Histoire de l'urbanisme, σ. 98.

54. Πολιτικά (Politics), XXI, μτφ. Η. Rackham, The Loeb Classical Library, Hein-
emann, Λονδίνο και Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1944, II, iv, 1267b, 20-30.
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πόλη είναι «εύτομος», με διάταξη κατοικιών πού θεωρείται πιο εύχάριστη καί
πρακτική άπό τή διάταξη τών αρχαίων πόλεων, άσκέί όμως τήν κριτική σέ
αύτόν τόν «νεώτερον» τρόπο ότι είναι κατώτερος στρατιωτικά άπό τις άρχάίες
πόλεις, έπειδή ό άντίπαλος στρατός δυσκολευόταν νά εισχωρήσει καί νά κινηθεί
στο έσωτερικό τους" προσθέτει όμως ότι δέν πρέπει τό σύνολο τής πόλης νά είναι
εύτομο, άλλά πρέπει νά συνδυασθούν τά πλεονεκτήματα τών δύο σχεδίων".

Ό προβληματισμός γύρω άπό τό πολεοδομικό σχέδιο τό όποιο προτείνει ό
Ίππόδαμος οδήγησε σέ έναν άπρόοπτο συσχετισμό του μέ τό σχέδιο του Μέτω-
νος. Συγκεκριμένα, οί Lavedan καί Hugueney έξετάζουν ύπόθεση σύμφωνα μέ
τήν όποία, πίσω άπό τό πρόσωπο τοΰ Μέτωνος, κρύβεται ό Ίππόδαμος καί,
άποδεχόμενοι τήν εγγραφή δύο κάθετων διαμέτρων μέσα στόν κύκλο, θεωρούν,
καθώς είδαμε, ότι γίνεται προσπάθεια συνδυασμού τών δύο τέλειων σχημάτων,
τοΰ κύκλου καί τοΰ «τετραγώνου». Θεωρούν, έπίσης, ότι ό μόνος δυνατός συμβι-
βασμός κύκλου καί σκακιέρας είναι άκριβώς τό σχέδιο τοΰ Μέτωνος, άλλά ότι ή
μορφή τοΰ πολλαπλασιασμού τών δρόμων πέραν τών δύο παραμένει άναπάντη-
τη56. Βέβαια, εάν δεχθούμε αύτήν τήν ύπόθεση περί Μέτωνος-Ίπποδάμου, θά
μπορούσαμε νά θεωρήσουμε ότι οί δύο κάθετες διάμετροι είναι μία μετωνυ-
μική άναφορά, δηλαδή τοΰ μέρους άντί γιά τό όλο, στο σχέδιο τοΰ Ίπποδάμου.
Πάντο^ς, ό,τι καί νά δεχθούμε, οί ελληνικές πόλεις-σκακιέρα δέν είχαν κυκλικό
περίγραμμα καί, καθώς ήδη άνέφερα, τό ίδιο ερώτημα άπευθύνεται στή σχέση
μεταξύ αύτοΰ τοΰ σχεδίου καί τοΰ κυκλικού σημειωτικού χωρικού προτύπου.

Ή απάντηση σέ αύτό τό ερώτημα είναι μέρος τής γενικότερης συμβολικής
χο^ρικής λογικής τοΰ Ίπποδάμου. 'Ο Ίππόδαμος εντάσσεται στην πυθαγόρεια
σκέψη καί, τότε, έξηγέίται γιατί θέλει τήν πόλη «μυρίανδρον», δηλαδή μέ
10.000 πολίτες, άριθμό πού στηρίζεται στήν τελειότητα τής τετρακτύος. Οί
Lavedan καί Hugueney ύποδεικνύουν αύτόν τόν πυθαγόρειο συμβολισμό, καθώς
καί τήν έμμονη παρουσία τοΰ άριθμοΰ 3, τόν ρόλο τοΰ όποιου στο πρόγραμμα
τοΰ Ίπποδάμου συγκρίνουν μέ τόν ρόλο τοΰ ίδιου άριθμοΰ στήν κοσμολογία τοΰ
συμπατριώτη του Άναξιμάνδρου. Συγκεκριμένα, ό Ίππόδαμος προβλέπει γιά
τήν πόλη τρείς κοινωνικές ομάδες, στρατιώτες, τεχνίτες καί γεωργούς, τρία
είδη έδαφικών κλήρων, τούς ιερούς, τούς δημόσιους καί τούς ιδιωτικούς, οπότε
«διαίρεσιν εύρε», τής γής, καί οχι μόνο, καθώς θά δοΰμε, τρία είδη άξιωμα-
τούχων, προερχόμενοι άντίστοιχα άπό τις τρεις κοινωνικές ομάδες τής πόλης,

55. Πολιτικά, VII, χ, 1330b, 20-35.

56. Lavedan καί Hugueneî, Histoire de l'urbanisme, σ. 100.
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καί τρία είδη νόμων, οί όποιοι άντιστοιχοΰν σέ τρία άντικείμενα άγο^γών (γιά
βιαιοπραγία, σωματική βλάβη καί άνθρο^ποκτονία). Οί δύο αύτοί άριθμοί ένσω-
ματώνουν τήν κοσμική άρμονία καί ολότητα στήν πόλη τού Ίπποδάμου57.

Πιστεύω ότι ό συμβολισμός τοϋ σχεδίου τού Ίπποδάμου δέν σταματά μέ
τόν συμβολισμό τών άριθμών, άλλά έπεκτείνεται καί στή γεωμετρία του. Δέν
ύπάρχουν ιστορικά στοιχεία άναφορικά μέ τό νόημα τών έλληνικών σχεδίων
σκακιέρας καί, λόγω αύτοΰ του γεγονότος, μόνο ύποθέσεις μπορούμε νά κάνου-
με, καί μάλιστα οχι γιά τά παλαιότερα μεταξύ τους, άλλά γιά οσα έπονται τοΰ
Πυθαγόρα καί τοΰ Κλεισθένους. 'Άς θεωρήσουμε τό σχέδιο τής Μιλήτου (εικόνα
15), ή όποία άνοικοδομήθηκε τό 478 π.Χ., μετά τήν καταστροφή της άπό τούς
Πέρσες. Δέν τίθεται θέμα οποιασδήποτε άνάμειξης τού τότε νεαρού Ίπποδάμου,
άλλά προσφέρεται, κατά τή γνώμη μου, ώς τυπικό δείγμα ενδεχόμενης χρήσης
ένός πυθαγόρειου καί μετα-κλεισθένειου συμβολισμού, ό όποιος θά μπορούσε
νά είναι διάχυτος στόν έλληνικό χώρο, νά χρησιμοποιήθηκε μέ άποσπασμα-
τικό τρόπο στή Μίλητο, νά κυκλοφορούσε, άρα, ειδικότερα στό περιβάλλον τοΰ
Ίπποδάμου καί νά οργανώθηκε ώς θεωρητικό-συμβολικό σύστημα άπό τόν ίδιο.

Ή πόλη δέν είναι φυσικά κυκλική, άναπτύσσεται όμως περιμετρικά τής
άγοράς, πολεοδομική οργάνωση στήν όποία άντιστοιχέί διαγραμματικά ό κύκλος
μέ τό κέντρο του, όσο έξάλλου άντιστοιχέί καί στις πόλεις πού άναπτύχθηκαν
σταδιακά. 'Εάν τό περίγραμμα τής πόλης προσαρμόζεται στήν τοπογραφία, ή
ίδια ή πόλη χαρακτηρίζεται άπό ομοιομορφία, λίγο πολύ ισότητα, οικοδομικών
τετραγώνων, τά όποια υποδιαιρούνται, μέ τή σειρά τους, σέ ίσα οικόπεδα μέ
ομοιόμορφες κατοικίες. Αύτή ή ομοιομορφία πρέπει νά μεταφέρει στόν χώρο
τήν άρχή τής ισονομίας, ή όποία στόν κύκλο συμβολίζεται μέ τήν άκτίνα του.
Αύτό είναι καί τό συμπέρασμα τοΰ Wolfram Hoepfner σχετικά μέ τήν ομοι-
ομορφία οικοπέδων καί κατοικιών στήν Πριήνη (μέσα τοΰ 4ου αιώνα π.Χ.)58.
Στό «αισθητικό)) έπίπεδο, όπως ή άκτίνα είναι τό μέτρο τοΰ κύκλου, φαίνεται
νά ύπάρχει καί έδώ το μέτρο, καί μάλιστα διπλό, μέ τή μορφή τοΰ οικοδομικού
τετραγώνου καί τοΰ οικοπέδου. Ή άπόδοση αύτής τής λογικής στόν Ίππόδαμο

57. Πολιτικά, II, iv: 1267h 30-40, ν: 1268α 10-15- Lavedan καί Hugueneï, Histoire
de l'urbanisme, σ. 99' Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, I, σ. 219-226' Lévêque
καί Vidal-Naquet, Clisthène l'Athénien, σ. 124-128, 132' R. Martin, L'urbanisme dans
la Grèce antique, A. et J. Picard, Παρίσι 1956, σ. 16.

58. W. Hoepfner, Ή πολεοδομία τής κλασικής περιόδου, Α.-Φ. Λαγόπουλος
(έπιμ.), Ή ιστορία τής ελληνικής πόλης, Ερμής — Αρχαιολογία καί Τέχνες, Αθήνα

2004, σ. 215.
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θά εξηγούσε γιατί τη «διαίρεσιν εύρε», άλλη μία διαίρεση πέραν της ιδιοκτησι-
ακής διαίρεσης τής πόλης. Είναι λοιπόν λογικό νά υποθέσουμε δτι ή παραπάνω
συμβολική γεωμετρία προκύπτει άπό τήν Ιπποδάμεια θεωρία, οπότε μπορούμε
νά συμπεράνουμε, λαμβάνοντας ύπόψην και τή συμβολική άριθμολογία τοΰ
Ίπποδάμου, δτι συμμετρία και κοσμική τάξη, άρα όλότητα, άρμονία και ισορ-
ροπία, φαίνεται νά σφραγίζουν τό πολεοδομικό σχέδιο τοΰ Ίπποδάμου.

Συμπερασματικά, τό παράδειγμα τής άρχαίας Ελλάδας άναδεικνύει τήν
ταύτιση τών σημειωτικών συστημάτων και τοΰ πολιτισμού, καθώς και τήν
κυκλοφορία μίας γενικής ιδεολογίας μεταξύ αύτών τών συστημάτων, ή όποία
έπηρεάζει και τήν άντίληψη γιά τήν πόλη, εφόσον τήν έπενδύει συμβολικά μέ
έναν κοσμικό, καθώς και άλλους ρυθμιστικούς κώδικες. Πρέπει έδώ νά σημειω-
θεί δτι ή ιδεολογία πού μελετήθηκε, τοΰ τέλους τής άρχαϊκής και τής κλασικής
περιόδου, ούτε μονολιθική είναι στις έπιμέρους έκφάνσεις της ούτε και πλήρως
γενικευμένη. Αφενός, έπιδέχεται ποικιλία παραλλαγών, οί όποιες έκπροσωποΰν
ιδιαίτερες έρμηνεΐες της, και, άφετέρου, πηγάζει ί'σοίς άπό τήν άρχουσα κοινω-
νική όμάδα και είναι άσφαλώς κυρίαρχη, δέν ταυτίζονταν δμως μέ αύτήν, παρά
τις ύπερκαλύψεις, οί ιδεολογίες έπιμέρους όμάδο,ίν, δπως, π.χ., τών γεωργών.
Πάντως, τελικά, σφραγίζει αύτήν τήν περίοδο, έχοντας ρίζες στή μυκηναϊκή
περίοδο, καθώς προσπάθησα νά δείξω, και άμεσες έπεκτάσεις στήν έλληνι-
στική, δύο περιόδους στις όποιες ή πόλη είναι έπίσης κοσμική. Αποκαλύπτει,
θά έλεγα, τον πυρήνα τής έλληνικής σκέψης αύτής τής περιόδου, τή βαθιά δομή
της, πεμπτουσία τής όποιας είναι ή κοσμική τάξη, ή όποία διαρθρο^νεται τόσο
άπό άριθμούς και τις σχέσεις τους δσο και άπδ συσχετισμένη μέ αυτούς γεω-
μετρία και έκδηλώνεται ώς εικόνα τοΰ κόσμου, πού δργανώνεται γύρω άπό τό
κέντρο του, τόσο τετραμερώς δσο και ομόκεντρα.

Άπό αύτόν τον πυρήνα τοΰ πυρήνα τής κοσμικής τάξης άπορρέουν άμεσα,
ώς άντικατοπτρισμός του, τρεις θεμελιώδεις έννοιες, ή συμμετρία στο «αισθη-
τικό» επίπεδο, ή ισονομία στο πολιτικό, δηλαδή ή συμμετρία του ώς ισότητας
τών πολιτών, και ή ισονομία στο επίπεδο τής υγιεινής, συμμετρία τοΰ σώμα-
τος και κατ' επέκταση τής πόλης. Αύτές οί έννοιες, αύτή ή άριθμολογία κι
αύτή ή γεωμετρία προβάλλονται σέ δλες τις κλίμακες τοΰ χώρου, συμπερι-
λαμβανομένου τοΰ άστικοΰ χώρου, άλλοτε μόνο συμβολικά, άλλοτε και ύλικά.
Αύτή ή σύλληψη τοΰ κόσμου, προϊόν τής πρωτοεμφανιζόμενης φιλοσοφικής
σκέψης, προϊόντος, μέ τή σειρά της, μίας νέας μορφής λογικής, τοΰ ορθολο-
γισμού, υπήρξε άδιαχώριστη, όπως και δ ορθολογισμός, άπό τή νέα χρημα-
τική οικονομία, πού έμφανίσθηκε στο τέλος τοΰ 7ου αιώνα π.Χ. Αύτής τής
μορφής ή οικονομία ώθησε, μαζί μέ τον ορθολογισμό, προς τή μετατροπή τών
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ποιοτικών σχέσεων μεταξύ πραγμάτων σέ ποσοτικές, πρόβαλε δηλαδή, πέραν
τής χρηστικής, τήν άνταλλακτική άξία τους, μέσω τής άναγωγής τους σέ μία
κοινή μονάδα, τή δραχμή. Όπως καί ή μονάδα τής συμμετρίας, χαρακτηρίζει
κάθε πράγμα ώς συνάρτησή της, έπιτρέπει, άρα, τόν άκριβή καθορισμό τών
σχέσεων τών πραγμάτων μεταξύ τους καί τά ενοποιεί σέ μία ολότητα59.

59. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, I, a. 176 -179 καί II, σ. 37-39, 104-
107,117-123.
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Είκ. 1: Αναπαράσταση του «πίνακα)) τοΰ Άναξιμάνδρου (Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια, ΚΔ', Μακρής/Πυρσός, Αθήνα 1926-1934, «Χαρτογραφία»).

1.

φως

σκοτάδι

φωτιά

λευκό

αέρας

κίτρινο

γη

vepo

μαύρο

3.

φως

ενδιάμεσες διαβαθμίσεις

νύχτα

Είκ. 2: Τά πρωταρχικά στοιχεία, οί δομές τους καί ή αντιστοιχία μεταξύ, άφενός,
στοιχείων καί, άφετέρου, χρωμάτων καί διαβαθμίσεων φωτός, σύμφωνα με
τον Εμπεδοκλή.
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Είκ. 3: Τμήμα τής μάχης τής Ίσσοΰ, άπο μωσαϊκό τής Πομπηίας (Museo Nazionale
di Napoli).

Είκ. 4: α. Διαγραμματική άναπαράσταση τής πόλης.

β. Ή μυθική γεο^γραφία τοϋ Παναθηναϊκού τοΰ Αριστείδου.
1: Ακρόπολη 2: Αθήνα 3: Αττική 4: Ελλάδα 5: Όρια γης
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Είκ. 5: α. Ενδεικτική άπόδοση τής χάραξης τοΰ Μέτωνος, σύμφωνα μέ τις τρέχου-
σες ερμηνείες. —: Δυνατή, άλλά οχι πιθανή, θέση τοΰ τετραγώνου,
β. Προτεινόμενη χάραξη τοΰ Μέτωνος.

R— αχτίνα τοϋ κόσμου

Είκ. 6: Νόμισμα τοΰ Φλιούντος (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΚΔ', «Φλιούς»).

Είκ. 7: Οί φάσεις τής δημιουργίας τής ψυχής καί τοΰ κόσμου, κατά τόν Πλάτωνα.
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Είκ. 8: Ή ιδανική πόλη τοϋ Πλάτωνος.
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Είκ. 9: α. Ή κεντρική πόλη τής Άτλαντίδας. h: Γέφυρες καί t: Τούνελ γιά τά πλοία κάτω
άπό τούς δακτυλίους ξηράς, κατασκευασμένα άπό τούς μετέπειτα βασιλείς,
β. Τό σύνολο τής πόλης τής Άτλαντίδας. S: Θάλασσα.

γ. Ή πεδιάδα τής Άτλαντίδας. Κεντρικός σταυρός: Προσθήκη τοϋ συγγραφέα
(κατά R. G. Bury, ό.π., σημ. 48 καί 51).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΤ 2011

Ο ΓΙΟΣ TOT ΔΡΑΚΟΥ
ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
κ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Όταν ό κορυφαίος Κρητικός επιστήμονας Στέφανος Ξανθουδίδης δημοσίευ-
σε τή μνημειώδη κριτική έκδοση τοΰ Έρωτόκριτου (1915), έρεύνησε γιά πρώτη
φορά σέ βάθος —δσο του τό επέτρεπαν οί γνώσεις τής τότε έποχής— τό θέμα
τής ταυτότητας τοΰ ποιητή1.

Γνωρίζαμε δτι ποιητής του Έρωτόκριτου είναι κάποιος Βιτσέντζος Κορνά-
ρος άπό τή Σητεία, άλλά δέν γνωρίζαμε πότε ακριβώς έζησε και σέ ποιά κοι-
νωνική τάξη άνήκε. Ό Ξανθουδίδης σχολίασε δλους τούς μέχρι τότε γνωστούς
Βιτσέντζους, τούς όποιους δικαιολογημένα άπέρριψε, και έτεινε νά ταυτίσει τον
ποιητή μέ έναν Βιτσέντζο Κορνάρο πού χάραξε τό δνομά του, καθώς και τή χρο-
νολογία 1677, σέ ένα έκκλησάκι, τον 'Άγιο Αντώνιο, πού βρίσκεται κοντά στον
Μόχλο Σητείας2. Δεχόταν δηλαδή δτι, μετά τήν παράδοση του Χάνδακα στούς

* Ευχαριστώ θερμά τή Διευθύντρια τοϋ Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας κα
Χρύσα Μαλτέζου γιά τή φιλοξενία πού μου παραχώρησε και γιά τή γόνιμη άνταλ-
λαγή επιστημονικών άπόψεων.

1. Βιτςεντζογ Κορνάρου, Έρωτόκριτος, εκδοσις κριτική ... ύπο Στεφάνου Α. Ξαν-
Οουδίδου, Ήράκλειον 1915, σ. XLV-LXXV, δπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία.

2. Ό.π., σ. LXXII-LXXV.
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Τούρκους (1669), ό Βιτσέντζος εκείνος, εάν ήταν αύτός ό ποιητής, παρέμεινε
στήν Κρήτη. Αύτή ή ύπόθεση τοΰ Ξανθουδίδη θεωρήθηκε γιά πολλά χρόνια
πιθανή, άλλά της ελειπαν αποδεικτικά στοιχεία.

Το 1955 ό ιστοριοδίφης Στέργιος Σπανάκης δημοσίευσε τή διαθήκη τοΰ
εύγενή Ανδρέα Κορνάρου τοΰ 'Ιακώβου και υποστήριξε δτι ό άδελφός του Βι-
τσέντζος πιθανόν να είναι ό ποιητής3. Τή θεωρία είδε μέ συμπάθεια ό Νικόλαος
Παναγιωτάκης και μέ έπιφύλαξη ό Στυλιανός Αλεξίου, ό όποιος όμως άργότερα
μετέβαλε γνουμη και μαζί μέ τον Παναγιωτάκη έγιναν οί πιο ένθερμοι υποστη-
ρικτές της. Αντιθέσεις είχαν εκφράσει ό Αίνος Πολίτης (πολύ έντονες), ό Εμμα-
νουήλ Κριαρας και ό Μανοΰσος Μανούσακας'1.

Τον χειμώνα τοΰ 1974-1975 βρισκόμουν υπότροφος τοΰ Βρετανικού Συμ-
βουλίου στο Λονδίνο, οπού μελέτησα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη το μοναδικό
σωζόμενο χειρόγραφο τοΰ Έρωτόκριτον (Επτάνησα 1710). Μελέτησα έπίσης
καθετί σχετικό μέ τα πρότυπα ή πιθανά πρότυπα τοΰ έργου. "Ετσι προσέκρουσα
στο έργο τοΰ 'Ιταλού ποιητή Angelo Albani Innamoramento di dui fidelissimi
amanti Paris e Vienna (Α' έκδοση Ρώμη 1626, Β' έκδοση Βενετία 1628 και
δεκάδες άνατυπώσεων έως τό τέλος τοΰ 19ου αιώνα). Πρώτος ο Ρουμάνος κα-
θηγητής Nicolae Cartojan ειχε υποστηρίξει εξάρτηση τοΰ Έρωτόκριτον άπό
τό έργο τοΰ Albani5. Επειδή δμως το βάρος τοΰ μελετήματος του έπεφτε στήν
άνάδειξη τοΰ άπώτατου γαλλικού προτύπου Paris et Vienne τοΰ Pierre de la
Cypède (1432;), δέν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στή σχέση τοΰ Έρωτόκριτον μέ
τό έργο τοΰ Albani, κυρίως γιατί ό Ρουμάνος μελετητής δέν ειχε άσχοληθεϊ μέ
δλα τά πιθανά πρότυπα τοΰ κρητικοΰ άριστουργήματος. Άργότερα ό 'Ιταλός με-
λετητής Francesco Màspero υποστήριξε έπίσης δτι τό εργο τοΰ Albani ήταν ένα

3. Στέργιου Γ. Σπανακη, Ή διαθήκη τοϋ Αντρέα Κορνάρου (1611), Κρητικά
Χρονικά, ετος Θ', III, 1955, σ. 385-386.

4. Βλ. βίτσεντζοσ Κορνάρος, Έρωτόκριτος, κριτική έκδοση Στυλιανού Αλεξίου, Β'
έκδοση, Έρμης, Αθήνα 1986, σ. ε'-ς', όπου και ή σχετική βιβλιογραφία. Την 'ίδια χρονιά
(1955) ό λόγιος Κωνσταντίνος Μέρτζιος επανέρχεται σέ μια παλιά ύπόθεση τοϋ Κωνσταν-
τίνου Σάθα και προτείνει ώς ποιητή τον Βιτσέντζο Κορνάρο του Ανδρέα, γνωστόν άπο ενα
συμβόλαιο τοϋ 1561. Τή θεωρία αύτή απέκρουσαν μέ ορθά έπιχειρήματα ό Νικόλαος Β.
Τωμαδάκης και ό Λίνος Πολίτης. Γιά όλα αύτά βλ. Στυλιανοΰ Αλεξίου, ό.π., σ. α'-β'.

5. Nicolae Cartojan, Poema cretanä Erotocrit In literatura romäneascä izvorul ei
necunoscut, Academia Romana, Memoriile sectiunii literare, seria III, tomul VII, mem.
4, Bucure§ti 1935, σ. 83 κ.έ." Tor Ιδιοτ, Le modèle français de l'"Erotokritos" poème
crétois du XVIIe siècle, Revue de Littérature comparée, avril-juin 1936, σ. 265 κ.έ.
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άπό τά πρότυπα τοϋ Έρωτάκριτου . Έπειδή όμως τά επιχειρήματα δέν φαίνον-
ταν άρκετά πειστικά καί έπειδή δέν είχε προχωρήσει σέ παραβολή όλων τών πι-
θανών προτύπων, ή θεωρία του άπερρίφθη άπό τούς περισσότερους μελετητές.

"Υστερα άπό πολύμηνες μελέτες μου καί συγκρίνοντας όλα τά πρότυπα ή
πιθανά πρότυπα τοϋ Έρωτόκριτου, κατέληξα στό συμπέρασμα ότι, έκτος άπό
τήν ιταλική μετάφραση σέ πρόζα (διότι τό άπώτατο πρότυπο ήταν γραμμένο
στή γαλλική, όπως σημειώσαμε), ό Κορνάρος γνώριζε καί τήν ποιητική δια-
σκευή τοΰ Albani. Τά πορίσματα της έρευνάς μου δημοσίευσα προδρομικά στό
τεΰχος-πρόγραμμα τής έναρκτήριας παράστασης τοΰ Άμφι-Θεάτρου μέ τόν
Έρωτόκριτο (1975) καί τά ανακοίνωσα έπισήμως στό Δ' Διεθνές Κρητολογικό
Συνέδριο (Ηράκλειο 1976), προσκομίζοντας πάνω άπό 40 παραδείγματα άπο-
κλειστικής έξάρτησης τοΰ Κορνάρου άπό τόν Albani.

Στό ί'διο Συνέδριο ό Νικόλαος Παναγιωτάκης άνακοίνωσε τά πορίσματα
δικών του μελετών, σύμφωνα μέ τά όποια πιθανότατα ποιητής τοΰ Έρωτό-
κριτου ήταν ό βενετόφρων καθολικός Βιτσέντζος Κορνάρος τοΰ 'Ιακώβου
(1553-1613/1614), πού έφερε τή «βενετική εύγένεια», έκεϊνος δηλαδή πού
είχε προτείνει ό Στέργιος Σπανάκης. Επακολούθησαν θυελλώδεις συζητήσεις,
διότι, άν γινόταν δεκτή ή δική μου χρονολόγηση, σύμφωνα μέ τήν όποία τό έργο
γράφτηκε μετά τό 1626 (άφοΰ ό Κορνάρος γνώριζε τό έργο τοΰ Albani), ή θε-
ωρία τών Σπανάκη-Παναγιωτάκη κατέρρεε, έπειδή ό γιος τοΰ 'Ιακώβου είχε
πεθάνει 13 χρόνια πριν άπό τήν έποχή πού θά μποροΰσε νά εϊχε γραφτεί τό έργο.

"Ετσι ό Νικόλαος Παναγιωτάκης άνέθεσε στόν τότε μαθητή του καί σήμερα
καθηγητή στά 'Ιωάννινα Γιάννη Μαυρομάτη νά συνθέσει διδακτορική διατριβή
μέ θέμα τη διερεύνηση τών προτύπων τοΰ Έρωτόκριτου. Τό 1981 δημοσιεύε-
ται ή άνακοίνωσή μου στό Δ' Κρητολογικό Συνέδριο7 καί τό 1982 βλέπει τό
φώς ή διατριβή τοΰ Γιάννη Μαυρομάτη8, στό 'Επίμετρο της οποίας επιχειρείται
άντίκρουση τών δικών μου παραδειγμάτων ταύτισης Κορνάρου-Albani.

6. Francesco MAspero, Le fonti del poema neogreco Erotokritos e Paris e Vienna di
Angiolo Albani, Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di
Lettere, 105, 1971, a, 69-86.

7. ΣπΤΡΟΤ Α. Εταγγελατοτ, Χρονολόγηση του Έρωτόκριτου (Ό "terminus post
quem" για τή συγγραφή τοΰ έργου), Ελληνικά, 33, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 98-127 (στό
έξης: Σ.Α.Ε. 1981).

8. γΐαννη Κ. Ματροματη, Τό πρότυπο τοϋ Έρωτόκριτου, Πανεπιστήμιο'Ιωαννίνων,
Σειρά έπιστημονικών διατριβών τής Φιλοσοφικής Σχολής, 3, Διδακτορική διατριβή, Ειση-
γητής: Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, 'Ιωάννινα 1982 (στό έξης: Γ.Κ.Μ. 1982).



140

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το 1985 δημοσιεύο:» αύτοτελή έκδοση 200 σελίδων9, δπου αντικρούω μία προς
μία τις προσπάθειες αναίρεσης τών άπόψεών μου γιά το θέμα αύτό. Άπό τό
1985 μέχρι σήμερα δέν γράφτηκε ούτε ένα σχόλιο, ούτε μία λέξη, γιά νά επιχει-
ρηθεί άπάντηση στά 46 παραδείγματα αποκλειστικής εξάρτησης τοΰ Κορνάρου
άπό τον Albani. Ωστόσο, χάρη στο δικαιολογημένο κύρος τοΰ άείμνηστου
Νικόλαου Παναγιωτάκη και τοΰ Στυλιανού Αλεξίου, ή θεωρία περί Βιτσέντζου
τοΰ 'Ιακώβου τείνει νά θεωρηθεί, άλλοτε μέ έπιφυλάξεις, άλλοτε χωρίς ενδοια-
σμούς, γεγονός. Γι' αύτό και επανέφερα τό θέμα της χρονολόγησης στο I' Δι-
εθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά 2006)10, προκαλώντας κάθε ένδιαφερόμενο
νά έπιχειρήσει άντίκρουση τών 46 παραδειγμάτων μου γιά τήν εξάρτηση τοΰ
Κορνάρου άπό τον Albani. Επακόλουθο: σιγή.

Παράλληλα συνέχιζα τις έρευνές μου στά Κρατικά Αρχεία τής Βενετίας
γιά τήν προσπάθεια έντοπισμοΰ τοΰ ποιητή και τις συνεχίζω άκόμη. Τά πρώτα
άποτελέσματα ανακοίνωσα στο ΣΤ' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο στά Χανιά
(1986)11. Άπό όσους Βιτσέντζους Κορνάρους είχαν έίος τότε έντοπιστέί άπό πα-
λαιότερους μελετητές, άπό τον Γιάννη Μαυρομάτη και άπό εμένα, πρότεινα δύο
ώς πιθανούς ποιητές: τον Βιτσέντζο Κορνάρο τοΰ Μπενέτου και τον Βιτσέντζο
Κορνάρο τοΰ Δράκου. Στή δημοσίευση τής άνακοίνωσής μου πού προανέφε-
ρα, άναλύω τούς λόγους γιά τούς όποιους προκρίνονται ώς πιθανοί ποιητές οί
παραπάνω δύο. 'Εδώ συνοπτικά θυμίζω ότι οί χρονολογίες τοΰ βίου τους, ή
γέννησή τους στή Σητεία, ή μόρφωσή τους, ή καταγωγή τους άπό δευτερεύον-
τα άπολύτως εξελληνισμένο κλάδο τής μείζονος οικογένειας τών Κορνάρων, τό
πιθανότατα όρθόδοξο θρησκευτικό τους δόγμα, όλα αύτά άποτελοΰν ένδείξεις
ότι θά μποροΰσε ένας άπό τούς δύο νά είναι ό ποιητής τοΰ Έρωτόκριτον.

Άπό νεότερες έρευνές μου στή Βενετία (οί πιο πρόσφατες ήταν τοΰ 'Οκτω-
βρίου 2010) τείνω νά πιστέψο:» ότι, πλήν κάποιας έκπληξης, δέν φαίνεται πι-
θανό ό Βιτσέντζος τοΰ Μπενέτου νά είναι ό δημιουργός τοΰ Έρωτόκριτον. Οί
λόγοι είναι οί άκόλουθοι:

9. ΣΠΤΡΟΤ Α. Εταγγελατοϊ, Προς τήν αλήθεια γιά τον Βιτσέντζο Κορνάρο, Ποιος
ήταν δ ποιητής τοϋ Έρωτόκριτου; Κάκτος, Σειρά Φιλολογικών Μελετημάτων, 1, Αθήνα
1985 (στο έξης: Σ.Α.Ε. 1985).

10. ΣΐΠ'ΡΟϊ Α. ΕΐΑΓΓΕΛΑΤΟΐ, Και πάλι γιά τή χρονολόγηση τοϋ Έρωτόκριτον,
Παράβασις, 8, Εκδόσεις Ergo, Αθήνα 2008, σ. 13-17 (στο έξης: Σ.Α.Ε. 2008).

11. Σπγροϊ Α. Εταγγελατοτ, Και πάλι γιά τον Έρωτόκριτο, Προσπάθεια προσδιο-
ρισμού τοϋ ποιητή τον, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1989 (στο έξης: Σ.Α.Ε. 1989).
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α) Δέν φαίνεται νά παντρεύτηκε στο Κάστρο, δπως ρητά δηλώνει ό ποιη-
τής: στο Κάστρον επαντρεντηκε. Δέν ένετόπισα γάμο του ουτε στον Χάνδα-
κα, άλλά ούτε στή Σητεία, δπου πιθανότατα παντρεύτηκε (βλ. παρακάτω) καί
δπου τόν συναντάμε νά δρά επί δεκαετίες.

β) Άπό έγγραφα έχει άποσαφηνιστεΐ δτι κουνιάδος του ήταν ό Στειακός
Μαρκαντώνιος Στρατηγός του Ανδρέα. Δεδομένου ότι στήν ιταλική καί ιδι-
αίτερα στή βενετική διάλεκτο ή λέξη cugnato, cognato, cugnado σημαίνει καί
τόν κουνιάδο καί τόν γαμπρό, δέν ήταν σαφές εάν ό Στρατηγός είχε παντρευ-
τεί άδελφή αύτού του Βιτσέντζου, ή άν ό Βιτσέντζος είχε παντρευτεί άδελφή
του Στρατηγού12. Ωστόσο, άπό τις μαρτυρίες τών έγγράφο.ιν δέν φαίνεται
ό Βιτσέντζος νά είχε άλλη άδελφή πλήν τής Έργινούσας, ή όποία είχε παν-
τρευτεί δύο φορές άλλους καί οχι κάποιον Στρατηγό13. 'Άρα ό Βιτσέντζος τοΰ
Μπενέτου είχε παντρευτεί κόρη τής οικογένειας Στρατηγού, ή όποία συν-
δεόταν κυρίως μέ τή Σητεία, γεγονός πού καθιστά πολύ πιθανόν τόν γάμο
αύτοΰ τοΰ Βιτσέντζου στή Σητεία. Βέβαιους, ή λέξη cugnato έχει καί μιά
τρίτη έννοια, σημαίνει καί τόν σύγγαμβρο (μπατζανάκη). Δέν φαίνεται δμως
πιθανό αύτός ό Βιτσέντζος καί αύτός ό Στρατηγός νά είχαν παντρευτεί δύο
άδελφές. Άλλά, καί άν αύτό συνέβη, οί γάμοι θά έγιναν στή Σητεία.

12. γΐαννη Κ. Ματροματη, Οί Βιτσέντζοι Κορνάροι της Σητείας καί τοϋ Χάνδακα
καί ό ποιητής τοϋ Έρωτόκριτον, Δωδώνη, Ιωάννινα, 13, 1984, σ. 376 (στο έξης: γ.K.M.
1984), Σ.Α.Ε. 1989, σ. 31-32.

13. Archivio di Stato — Venezia (στο έξης A.S.V.), Notai di Candia Β. 258 Giorgio
Sapso, φ. 44Γ-45ν (νέα αρίθμηση) 16/12/1610, Σητεία: in casa et habitacione de clmo sr.
Andrea Corner, fô de clmo sr. Vincenzo ... Γ eccte sr. Benetto Corner fratello del sudetto clmo
sr. Andrea ... e il ma™ sr. Manea Coroneo q. sple mr. Antonio(;). Ό Benetto παντρεύει τήν
ma™ madona Erginusa sua diletta filiola μέ τον sple mr. Zuanne filio del sud10 sr. Manea.
Βλ. επίσης καί A.S.V. Notai di Candia B. 75 Giovanni Colonna, Libro V 14/2/1622
m.V. (= 1623) - 30/8/1623, φ. 136'-138r, 15/1/1624 (=1625), Σητεία: ο euiegnis

afendis Giacomo Arauasa(s) potte eclectu afendi Costadi chie ... ο euiegnis afendis
Vicenzos Cornaros potte eclectu afendi Benetto. Ό Βιτσέντζος παντρεύει τήν eclecti tu
adherfi onomasomegni chiera Erginusa μέ τόν προαναφερθέντα Άραβαζα. Ενδιαφέρον
είναι δτι, ένώ στόν πρώτο της γάμο, πού τήν πάντρεψε ό πατέρας της, τό Μυστήριο
τελείται κατά τό καθολικό δόγμα (come comanda l'apostolica madré chiesa Romana),
στόν δεύτερο γάμο της, πού τήν παντρεύει ό αδελφός της, τό Μυστήριο τελείται κατά
τό ορθόδοξο δόγμα (cathos to risi i agia tu Theu eclisia che i nomi ton orthodhoxo
ghristiano).
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γ) Ή τελευταία μνεία πού διαθέτουμε γι' αύτόν είναι έκείνη της 17ης
'Οκτωβρίου 164414, ένώ έως τότε ή δράση του είναι συνεχής. Πιθανόν νά έζη-
σε λίγο άκόμη, άλλά σίγουρα οχι πολύ. Χωρίς φιλολογική τεκμηρίωση δια-
τυπώνω τήν άποψη ότι ό ποιητής είχε ζήσει τις έμπειρίες του μεγάλου Κρητικού
Πολέμου (1645-1669), έμπειρίες πού δέν φαίνεται νά είχε ζήσει ό Βιτσέντζος
τοΰ Μπενέτου. Στόν Έρωτόκριτο ή αναμέτρηση Κρητικοΰ-Καραμανίτη προ-
βάλλει τή λυσσαλέα σύγκρουση Χριστιανών καί Μωαμεθανών στήν Κρήτη,
άλλά βέβαια έμμεσα καί καλυμμένα καί, όπως γράφει ό Ξανθουδίδης: ((ίνα μή [ό
ποιητής] δι' άκαιρου έπιθέσεως έπισύρη κατόπιν, άν ή τύχη τόν έρριπτεν εις τάς
χείρας των [τών Τούρκων] ...τήν έκδίκησιν τού κατακτητού»15.

δ) Στά δεκάδες έγγραφα στά όποια έχουμε διαπιστώσει νά δρά ό Βιτσέν-
τζος τοΰ Μπενέτου, παρουσιάζονται: οικονομικής υφής θέματα, συντάξεις προι-
κοσυμφώνων έπειδή δέν ύπηρξαν έκείνη τήν ήμέρα διαθέσιμοι νοτάριοι στήν πε-
ριοχή"', πληρεξούσια καί εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους γιά διευθέτηση διαφόρων
ύποθέσεων, δίκες καί άναθέσεις διαιτησιών κ.λπ. Ή πολλαπλή κινητικότητα
αύτή, μεταξύ τών ετών 1612-1644, προβάλλει μιά μάλλον «άντιποιητική» προ-
σωπικότητα. Τέτοιας ύφής έπιχειρήματα γνωρίζω ότι δέν παρέχουν αύστηρά
επιστημονική εγγύηση, περιγράφουν όμως μιά πραγματικότητα, ή οποία —κατά
τή γνώμη μου— πρέπει νά προσμετρηθεί.

Πιστεύω λοιπόν οτι ό μόνος πιθανός ποιητής —σύμφωνα μέ τις έως τώρα
γνώσεις μας— είναι ό Βιτσέντζος Κορνάρος τοΰ Δράκου. Γιά τήν ύποστήρι-
ξη της ύπόθεσης αύτής έπιστρατεύουμε άλλοτε άποδεδειγμένα γεγονότα καί
άλλοτε εικασίες, πού στηρίζονται ομως σέ ρεαλιστικούς συλλογισμούς.

Ό κλάδος τής οικογένειας Κορνάρου άπό όπου ό Βιτσέντζος αύτός προ-
έρχεται ξεκινάει άπό τόν μείζονα οίκο τών εύγενών Κορνάρων Σητείας-
Χάνδακα. Προπάππους του ήταν ό εύγενής Βενετός Βιτσέντζος Κορνάρος τοΰ
Ανδρέα (έκέίνος τοΰ συμβολαίου τοΰ 1561 πού είχε προταθεί ώς ποιητής άπό
τον Κωνσταντίνο Σάθα καί τόν Κωνσταντίνο Δ. Μέρτζιο). Ό Βιτσέντζος αύτός
είχε τουλάχιστον τρία παιδιά: τόν Ανδρέα, τόν Μπενέτο καί τόν Τζουάνε1'.
Ό πρωτότοκος Ανδρέας είναι ό άποδέκτης τού μεγαλύτερου μέρους της πα-

14. Γ.K.M. 1984, σ. 376· Σ.Α.Ε. 1989, σ. 30.

15. Στέφανου Α. Ξλνθοτδιδοτ, δ.π., σ. LXXIII.

16. Τά άνεπίσημα αύτά έγγραφα τά μετέφεραν άργότερα γιά νά νομιμοποιηθούν
σέ πράξεις νοταρίων.

17. Κωνςταντινοτ Δ. Μερτζιογ, Βιτζέντζος Κορνάρος — Έρωτόκριτος, Κρητικά
Χρονικά, 18, 1964, σ. 239 κ.έ. (στο εξής: Κ.Δ.Μ. 1964).
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τρικής κληρονομιάς και αύτός μέ τους απογόνους του διατηρούν τή ((βενετική
εύγένεια», τήν οποία φαίνεται δτι χάνουν τά δύο νεότερα αδέλφια του και οί
άπόγονοί τους. Γίνονται άποδέκτες δμως ενός ικανού μέρους της πατρικής πε-
ριουσίας18. Οί τίτλοι έπίσης μέ τούς οποίους προσφωνούνται δείχνουν δτι κατά
κάποιον τρόπο σχετίζονται μέ τήν ((εύγένεια», ένώ οί άπόγονοί τους στρέφονται
άπό τον καθολικισμό στήν ορθοδοξία. Ή ορθοδοξία ήταν, γιά έκείνη τήν εποχή,
μια ισχυρότατη ένδειξη ελληνικής εθνικής συνείδησης.

Ό παππούς τοΰ Βιτσέντζου, ό Τζουάνες, ήταν νεαρός άλλα ένήλιξ το 159119
(δηλαδή 16-18 ετών). Γιά τον γιό του Δράκο, πατέρα τοΰ Βιτσέντζου, μποροΰμε
να δεχτούμε δτι γεννήθηκε γύρο} στα 1593-159520. Ό Βιτσέντζος τοΰ Δράκου
λοιπόν είναι πιθανό νά γεννήθηκε γύρω στα 1612-1615. Σέ αύτή τήν περίπτω-
ση μπορεί να έγραψε τό 163521 τή Θυσία τοϋ Αβραάμ22, έργο νεανικό του. Τήν
ΐδια εποχή 'ίσως είχε ξεκινήσει και ή συγγραφή τοΰ Έρωτόκριτον, πού διήρκεσε
πολλά χρόνια (κείμενο 10.000 στίχων), μέ άντιγραφές, διορθίύσεις, βελτιώσεις
κ.λπ. Στο μεταξύ άπό νέος θα πρέπει νά επισκεπτόταν τον Χάνδακα γιά πα-
ραγγελίες ή παραλαβή βιβλίων άπό τή Βενετία και γιά άλλες ύποχρεώσεις.
Δέν αποκλείεται νά παντρεύτηκε νέος στόν Χάνδακα κατά τή διάρκεια τών

18. Κ.Δ.Μ. 1964, ό.π.' Σ.Α.Ε. 1989, σ. 19-20 και σημ. 30. Δεν φαίνεται νά 'ίσχυε
γιά δλες τις οικογένειες «βενετικής εύγένειας» της Κρήτης ή ακόλουθη διαπίστωση,
πού ΐσχυε αποδεδειγμένα για τον κλάδο Μπενέτου-Τζουάνε Κορνάρων: Ό πρωτότοκος
αδελφός τους, ό Ανδρέας, παίρνει τό πολύ μεγαλύτερο μέρος της πατρικής περιουσίας
και μόνο οί δικοί του άπόγονοί αναγράφονται στα έπίσημα βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων,
γάμων τών «εύγενών Βενετών».

19. Κ.Δ.Μ. 1964, σ. 241, 243.

20. Ή πρώτη εξαδέλφη του, ή Έργινούσα, κόρη τοϋ Μπενέτου, πού ήταν αδελφός
τοΰ πατέρα του, γνωρίζουμε οτι παντρεύτηκε σέ πρώτο γάμο τό 1610. Δεδομένου οτι
τότε τά κορίτσια παντρεύονταν γύρω στα 16, θα πρέπει νά γεννήθηκε και αύτή γύρω στα
1592-1594 (βλ. έδώ σημ. 13).

21. Ή μαρτυρία τοϋ χειρογράφου της Θυσίας τον Αβραάμ είναι ρητή:

Στούς χίλιους έξακόσιους τριάντα πέντε έγίνη
ΐν βέρσο άπόνα Κρητικό ευλάβεια για νά δίνη...
Για λεπτομερή άντιμετώπιση τοΰ θέματος βλ. Σ.Α.Ε. 1985, σ. 97-98 (σημ. 164),
όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.

22. Άπό τον Στέφανο Ξανθουδίδη εως τον Στυλιανό Αλεξίου, γιά να άναφέρω μόνο
τούς δύο κριτικούς εκδότες τοΰ Έρωτόκριτον, σχεδόν όλοι οί μελετητές έχουν άποδε-
χθεΐ (λόγω πάρα πολλών κοινών χωρίων) ότι ποιητής και της Θυσίας πρέπει νά είναι ό
Βιτσέντζος Κορνάρος.
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έπισκέψεών του εκεί. Άλλά υπάρχει και ή πιθανότητα νά παντρεύτηκε στήν 'ίδια
πόλη άργότερα (βλ. παρακάτω).

Γενικά ό Βιτσέντζος αύτός, πού γεννήθηκε στή Σητεία, όπου ήταν και τό
πατρικό του23, έχω τήν αίσθηση ότι ζούσε άποτραβηγμένος σέ κάποια βίλα
του τής υπαίθρου, γιατί επί χρόνια δέν εμφανίζεται σέ δημόσια ή συμβολαι-
ογραφικά έγγραφα τής Σητείας. Μετά τήν έναρξη τοΰ Κρητικού Πολέμου κι
όταν τά πράγματα καθίστανται όλο και πιο έπικίνδυνα, τον συναντάμε νά δρά
(1648-1650) στή Φορτέτζα τής Σητείας (βλ. παρακάτο.»), όπου ήταν, όπως
είδαμε, τό πατρικό του. (Στή Φορτέτζα κατέφυγαν, λόγω τοΰ πολέμου, πολλοί
φεουδάρχες πού διέμεναν στήν ύπαιθρο.)

Τό 1651 έγκαταλείπουν Βενετοί και "Ελληνες τήν πόλη τής Σητείας και
μεταφέρονται στον Χάνδακα. Παρόλο πού δέν μπορέσαμε μέχρι τώρα νά έντο-
πίσουμε μνεία παρουσίας τοΰ Βιτσέντζου στον Χάνδακα, θεωρητικά δεχόμα-
στε ότι κατέφυγε κι αύτός εκεί (όπως κατέφυγε όλη ή οίκογένειά του — βλ.
παρακάτω), όπου, αν δέν είχε παντρευτεί νωρίτερα, παντρεύεται τώρα. Ή
δυσχέρεια νά έντοπιστοΰν στοιχεία τοΰ βίου του στον Χάνδακα ΐσως νά οφείλε-
ται και πάλι στο γεγονός ότι δέν επιθυμούσε νά μετέχει στά κοινά και ζοΰσε
άποτραβηγμένος άκόμη και στον πολιορκημένο Χάνδακα.

Και έδώ πρέπει νά προστεθούν λίγα λόγια γιά τά μέλη τής οίκογένειάς
του. Ό Τζουάνες, πατέρας τοΰ Δράκου και παππούς τοΰ Βιτσέντζου, είχε
τουλάχιστον άλλα δύο παιδιά, τον Τζώρτζη και τον παπα-Ααυρέντη, οί όποιοι
ήταν έγγράμματοι24. Ό Δράκος έκτος άπό τον Βιτσέντζο είχε άλλους τρεις
γιούς: τον προφανώς πρωτότοκο Τζουάνε και δύο άκόμη, πού θά συναντήσου-
με παρακάτω. Είχε έπίσης και δύο κόρες, τή Μαρούλα και τήν Καλίτσα.
Ό Δράκος ήταν άτομο μεγάλης ((κοινωνικής άκτινοβολίας» στή Σητεία τής
έποχής έκείνης. Τόν συναντάμε νά δρά σχεδόν άδιάλειπτα άπό τό 1625
(χωρίς συστηματική έρευνα προγενέστερων έτών) έως τό 1651 στή Σητεία,
άλλά και άργότερα στον Χάνδακα. Δρά άλλοτε σέ άγοραπωλησίες, άλλοτε ώς
«κομέσος» (πληρεξούσιος) έπιφανών άλλά και λαϊκών προσώπων, ενώ κάποτε
συντάσσει συμβολαιογραφικές πράξεις (λόγω άπουσίας νοταρίου), ή και άκόμη

23. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 42.

24. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 25 (και σημ. 41-42) και σ. 38" για τον Τζώρτζη: Notai,
δ.π., Β. 77, Zuanne Colona, Filza di Testamenti, Διαθήκη Ν" 85, διαθέτης Gerardhos
Psarogegnis pote Manoli (15/2/1632=1633, Μάρτυς: εγώ Τζώρτζις Κορνάρος υοσ
του ευγενεστατου αφεντι Τζουανε ιμε πρεζεντεσ).
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είναι avvocato καί difensore, δηλαδή επαγγελματίας δικηγόρος «πρακτικός»,
λόγω μόρφωσης καί εξειδίκευσης (χωρίς όμως σπουδές σέ Πανεπιστήμιο που
θά τοΰ έπέτρεπαν νά φέρει τόν τίτλο "dottore di legge"). 'Άλλοτε πάλι δρά ώς
μάρτυς, άλλοτε ώς «δικαστής-διαιτητής» καί τέλος, κατά τήν περίοδο τοΰ
Κρητικοΰ Πολέμου, ώς capitano στή Σητεία καί άργότερα στόν Χάνδακα,
όπου είχε μετοικήσει μέ όλη τήν οικογένεια.

Ό Βιτσέντζος, ό πατέρας του Δράκος καί ό παππούς του Τζουάνες άπο-
δεδειγμένα ύπήρξαν άτομα μορφωμένα. Τόν προφανώς πρωτότοκο γιο τοΰ
Δράκου, τόν Τζουάνε, ό όποιος γνώριζε έπίσης νά γράφει έλληνικά2°, τόν συ-
ναντάμε νά δρά τόν καιρό τοΰ πολέμου, στήν άρχή στή Σητεία, ώς alfier (ή
alifier = σημαιοφόρος) στις έγχώριες στρατιωτικές δυνάμεις τής Σητείας υπό
τις διαταγές τοΰ πατέρα του, πού τότε ήταν capitano, καί μετά στόν Χάνδακα,
ώς capitano καί ό ίδιος (άργότερα γίνεται καί maggior)21'. To ίδιο πρόσωπο, ό
Τζουάνες τοΰ Δράκου, μαζί μέ έναν άπό τούς άδελφούς του, τόν Τζώρτζη, πού
μέχρι τώρα δέν είχαμε συναντήσει σέ άλλα έγγραφα, ζητοΰν άπονομή της ((κρη-
τικής εύγένειας» το 1665, ή όποια καί τούς παραχωρείται άπό τόν Capitano
General Andrea Corner2'. Ό Τζώρτζης αύτός έντοπίστηκε στόν Χάνδακα
(9/6/1660). Μάρτυς: dorn"" Zorzi Corner q. sr Draco28. Ό τέταρτος γιός τοΰ
Δράκου ήταν ό μετέπειτα ήγούμενος τής Παναγίας Άκρωτηριανής (περιοχή
Σητείας) Παρθένιος, τοΰ όποιου τό κατά κόσμον βαπτιστικό θά άρχιζε άπό Π.

25. Σ.Α.Ε. 1.989, σ. 39.

26. Notai, ο.π., Β. 232, Matteo Pacidiotti, Libro 5s 2/9/1662-4/6/1667, φ. 360,
28/4/1667. Μάρτυρες: il sr maggior Zuanne Corner q. sr Draco et il sr Vicenzo Athanassi
q. sr Zorzi de Settia.

27. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 40 καί A.S.V., Duca di Candia, B. 7, Libro Receptorum 1653-
1666, φ. 165Γ-166Γ: Αναγράφεται επισήμως ή παραχώρηση (οχι επικύρωση) τής «κρη-
τικής εύγένειας» στούς δύο άδελφούς (10/10/1665). Ή άπονομή έγινε άπό τόν Capitano
General Andrea Corner τήν 1/10/1665. Κατέθεσαν αίτηση τήν 22/1/1663 (=1664).
Είχε προηγηθεί σύμφωνη γνώμη τοΰ Συμβουλίου τών Δεκαοκτώ. Τήν αίτηση τους
ύπογράφουν ώς έξης: Zuanne et Zorzi Corner q. Do"° Francesco, detto Draco fu de sr
Zuanne, fu del nob. huomo q. Vicenzo. Γιά πρώτη καί μοναδική φορά άναφέρεται οτι ό
Δράκος είχε καί βαπτιστικό Φραντζέσκος. Τό δνομα αύτό δέν σημειώνεται ποτέ σέ καμία
μνεία τοΰ προσώπου αύτοΰ. Θά ύπήρχε άσφαλώς κατά τή βάπτιση, ένώ τό «Δράκος»
έπεβλήθη είτε κι αύτό άπό βάπτιση είτε ώς προσωνύμιο. 'Εάν ήταν άπό βάπτιση (πλάι
στό Φραντζέσκος), ίσως άπέφυγαν νά τό άναφέρουν γιατί είναι καθαρά έλληνικό βαπτι-
στικό καί ετσι έδωσαν έμφαση στό παρανόμι (detto = ό έπονομαζόμενος).

28. Notai, δ.π., Β. 229 Michiele Piri, Atti 1659-1661, φ. 98ν-99'.
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'Εντοπίστηκε και αύτός, πού έως τώρα ήταν «άλλοθεν αμάρτυρος»: il magco
sr Piero Corner q. sr Draco da Setia (10/3/1660)29. Πλήν του Βιτσέντζου, οί
άλλοι τρεις γιοι τοΰ Δράκου έχουν λοιπόν εντοπιστεί στον Χάνδακα, καθώς και
ό γαμπρός του Carlo Carrara fo de molto illre sr Ottavio, σύζυγος της κόρης
τοΰ Δράκου Καλίτσας. Ή άλλη κόρη του, ή Μαρούλα, ήταν σύζυγος σέ δεύτε-
ρο γάμο τοΰ εύγενέστατου άφέντη Γερόνιμο Ντεκάντι, ποτέ έκλεκτοΰ άφέντη
Τζώρτζη30.

Στον πολιορκημένο Χάνδακα ό Βιτσέντζος επεξεργάζεται τήν τελική μορφή
τοΰ Έρωτόκριτον και άρχίζουν νά κυκλοφορούν χειρόγραφα, ε'ίτε αποσπασμάτων,
ε'ίτε ολόκληρου τοΰ έργου. Στούς έπιλογικούς στίχους τοΰ Έρωτόκριτον ο ποι-
ητής μιλάει γιά τήν άπήχηση πού είχε τό έργο του, προφανώς στήν πολιορκημένη
κοινωνία τοΰ Χάνδακα, δπου κυκλοφοροΰσε σέ χειρόγραφα.

(Γιά τούς θαυμαστές του:)

Θωρώ πολλοί εχαρίκασι κ ' εκονρφοκαμαρώσα

κι όσοι εκ?Μνθοϋσα άπό μακρά, εδά κοντά εσιμώσα.

(Γιά τούς επικριτές του:)

Ή γης εβγάνει τη βοή, ό άέρας και μουγκρίζει
και μιά βροντή στον ουρανό τσ'όχθρονς μον φοβερίζει'
εκείνους τούς κακόγλωσσους πού ψέγονν δ,τ ι δοϋσι.
κι άπόκεις δεν κατέχονσι τήν 'Άλφα σκιάς νά ποϋσι.

Ε' 1533-1538

'Ενώ, όπως είδαμε, δύο άλλα αδέλφια του επιζητούν και άποκτοΰν τήν
«κρητική εύγένεια)), ό 'ίδιος μέ τον άλλο άδελφό του, τον Πιέρο-Παρθένιο,
φαίνεται πώς επιστρέφει στήν ύπαιθρο της Σητείας για νά ζήσει εκεί, όπως

29. Notai, ό.π., Β. 185 Demetrio Negrini, Libro 3° 15/12/1659-2/5/1667, φ. 4"-5r.
Και άπό τή θέση αύτή θα ήθελα νά εύχαριστήσω θερμά τούς μεταπτυχιακούς ύποτρόφους-
έρευνητές τοϋ Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας πού είχαν τήν εύγένεια νά μέ βοηθήσουν,
ερευνώντας και αύτοί φακέλους πού τούς ύπέδειξα, όπου 'ίσως νά ύπηρχαν κάποια συγκε-
κριμένα ονόματα. Ήταν οί: Χρήστος Ζαμπακόλας (μέ ιδιαίτερα αύξημένο ένδιαφέρον και
έπιμονή), Σπύρος Τακτικός, Αθηνά Νάνου καί, παλαιότερα, Κνινσταντίνα Κυριαζή. Μαζί
τους ή διπλωματούχος μεταπτυχιακού προγράμματος τοΰ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστιάννα Μαντζουράνη. Ό Χρήστος ένετόπισε τον Zorzi
καί ή Χριστιάννα τον Piero.

30. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 40.
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έζησαν χιλιάδες άλλοι "Ελληνες στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη. Τό γεγονός
αύτο δέν είναι άπαραίτητο νά έγινε τό 1669, μέ τήν παράδοση τοΰ Χάνδακα
στούς Τούρκους, άλλά μπορεί νά συνέβη άρκετά νωρίτερα. Τό 1672 πάντως ό
άδελφός του Παρθένιος είναι ήγούμενος της Μονής Άκρωτηριανής τής περιοχής
Σητείας καί κοντά σέ κτήματά του υπήρχαν κτήματα «υποτελούς Βιτσέντζου»31
(συχνά σέ τουρκικά έγγραφα άναφέρονται τά ονόματα τών «υποτελών» χωρίς
επώνυμο). Ό Βιτσέντζος αύτός πρέπει νά είναι δ άδελφός τοΰ Παρθένιου καί
συγχρόνως αύτός πού δημιούργησε τό χάραγμα ((1677 Βιτσέντζο Κορνάρος»32
στο εκκλησάκι τοΰ Άγιου Άντο^νίου κοντά στόν Μόχλο τής Σητείας. Πέθανε
λοιπόν μετά τό 1677.

Ανακεφαλαιώνοντας, άναφέρουμε εδώ τά στοιχεία πού εύνοοΰν τήν πι-
θανή ταύτιση του Βιτσέντζου τοΰ Δράκου μέ τόν ποιητή.

Λόγοι χρονολογικοί

Οί υποστηρικτές τής ταύτισης τοΰ ποιητή μέ τόν εύγενή Βενετό Βιτσέντζο
Κορνάρο τοΰ 'Ιακώβου, άφοΰ ένετόπισαν τό πρόσωπο αύτό, ύστερα προσπάθη-
σαν νά ((βολέψουν» τό έργο στά χρονολογικά δεδομένα πού ταίριαζαν στή θε-
ωρία τους. Πιστεύω ότι ή κατεύθυνση αύτή τής έρευνας γιά τήν ταύτιση δέν
είναι όρθή. Πρώτα πρέπει νά χρονολογηθεί τό έργο καί μετά νά διερευνηθεί
ποιος μορφωμένος Βιτσέντζος Κορνάρος ζοΰσε τήν έποχή πού γράφτηκε ό
Έρωτόκριτος. Έκτος πολλών άλλίυν ενστάσεο^ν πού έχω κατά καιρούς δια-
τυπώσει33 γιά τήν ταύτιση αύτή, γιά καθαρά χρονολογικούς λόγους υπενθυμίζω
τά άκόλουθα:

• Σύμφωνα μέ τις άπόψεις τών οπαδών τοΰ Βιτσέντζου Κορνάρου τοΰ
'Ιακώβου, πού πέθανε τό 1613/1614, ό Έρωτόκριτος πρέπει νά γράφτη-
κε γύρω στά 1590 ή στά 1600. Δηλαδή γράφτηκε περίπου τά ίδια χρόνια
μέ τήν Έρωφίλη τοΰ Γεωργίου Χορτάτση ή καί νωρίτερα. Μιά τέτοια

31. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 47-48, δπου καί άναφορές σε προγενέστερα δημοσιεύματα.

32. Στο άρθρο τοΰ ΣτΤΛΙΑΝΟϊ Αλεξιοϊ, Κορνάρος καί Albani, Αμάλθεια, 14, 1983,
σ. 208-209, ό συγγραφέας σημειώνει δτι άπό επιτόπια έπίσκεψη διαπίστωσε πώς ή χρονο-
λογία τοϋ χαράγματος είναι 1607 καί οχι 1677. Ή ((θεωρία» αύτή, πού δείχνει απλώς εως
ποΰ μπορεί νά οδηγήσει άκόμη κι εναν μεγάλο έπιστήμονα ή προσπάθεια νά άποδείξει τά
άναπόδεικτα, διαψεύστηκε ώς άπολύτως εσφαλμένη, βάσει φοοτογραφικών μαρτυριών καί
μαρτυριών άπό αύτόπτες μάρτυρες (βλ. Σ.Α.Ε. 1985, σ. 174 κ.έ. καί Πίν. 27).

33. Σ.Α.Ε. 1985, 1989, 2008 (πολλαπλές ενστάσεις).
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άποψη δέν άντέχει σέ σοβαρή λογοτεχνική κριτική. Γιά λόγους γλωσ-
σικούς και υφολογικούς, εχει γίνει γενικά άποδεκτό ότι ή Έρωφίλη, πού
γράφτηκε γύρω στά 1600, είναι σαφώς προγενέστερο κείμενο άπό τον
Έρωτόκριτο.

• Έάν ό Έρωτόκριτος γράφτηκε γύρω στά 1590-1600, πώς θά έρμηνεύσου-
με τό γεγονός ότι τυπώθηκε γιά πρώτη φορά (1713) 110-120 περίπου
χρόνια άργότερα! Ή Έρωφίλη πρωτοτυπώθηκε περίπου 40 χρόνια μετά
τή συγγραφή της. Ή Θυσία τον Αβραάμ, περίπου 60 χρόνια μετά τή
συγγραφή της. Και άναφέρω εδώ έργα πού τυπώθηκαν (όπως και ό
Έρωτόκριτος) οχι άπό προσωπικό ένδιαφέρον τοΰ συγγραφέα (όπως π.χ. ό
Ροδολϊνος τοΰ Τρώιλου), άλλά άπό πρωτοβουλία έκδοτών γιά έμπορικούς
λόγους.

• Έάν τό έργο γράφτηκε γύρω στά 1590-1600, είναι δυνατόν νά μήν έχει
επηρεάσει μεταγενέστερα κρητικά έργα; Ούτε ό πολύ όψιμος Μπουνιαλής
γνώριζε τον Έρωτόκριτο.

• Γνωρίζουμε βεβαιωμένα ότι ό Έρωτάκριτος γράφτηκε μετά τό 1626 (Α'
έκδοση τοΰ Innamoramento... τοΰ Albani). Άφοΰ δέν έχει άνατραπέί ή
χρονολόγηση αύτή (και, τό ξαναλέω, άπό τό 1985 μέχρι σήμερα ούδείς
επεχείρησε νά άκυρώσει τά 46 παραδείγματα άποκλειστικής έξάρτησης
τοΰ Κορνάρου άπό τον Albani πού έχω έπισημάνει), μπορούμε νά δε-
χθούμε ότι ό Έρωτάκριτος γράφτηκε γύρω στά 1635 έως 1650 και πι-
θανότατα ή τελική μορφή του ολοκληρώθηκε στον Χάνδακα μετά τό 1651.
Σίγουρα πάντως ό Επίλογος τοΰ έργου γράφτηκε έκει.

Επομένως, ό Βιτσέντζος Κορνάρος τοΰ Δράκου γιά χρονολογικούς λόγους
μπορεί νά είναι ό ποιητής.

Μόρφωση - θρ?]σκεντικο δόγμα

Άπό τήν οικογενειακή του καταγωγή διαπιστώνουμε ότι ήταν άτομο πού
μπορούσε νά διαθέτει μόρφωση και όπο^σδήποτε οικονομική άνεση, πού θά
τοΰ έπέτρεπε τή συγγραφή λογοτεχνικών έργων.

Τό προφανώς ορθόδοξο θρησκευτικό του δόγμα προβάλλει μιά τάση πού θά
ονομάζαμε —άναχρονιστικά— ελληνική εθνική συνείδηση. Αύτή έμφανίζεται
στον Έρωτόκριτο άπό μιά συμπαντική θεώρηση τοΰ ελληνικού κόσμου: άρχαία
Αθήνα, Μακεδονία, Βυζάντιο, Κρήτη, Κύπρος κ.λπ. Σέ άντίθεση μέ τούς καθο-
λικούς άδελφούς τοΰ Βιτσέντζου τοΰ 'Ιακώβου, οί όποιοι άπεχθάνονται τά μοι-
ρολόγια και στις διαθήκες τους ορίζουν νά μήν πλησιάσουν στο μνήμα τους μοι-
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ρολογίστρες34, ό ποιητής τοϋ Έρωτόκριτου έχει συνθέσει το συναρπαστικότερο
ίσως μοιρολόι τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι ή στιγμή πού ή Αρετούσα
θρηνεί για τόν πεθαμένο —όπως νομίζει— Έρωτόκριτο (παραθέτουμε τούς 4
πρώτους άπό τούς 64 στίχους τοΰ μοιρολογιού):

Ρωτόκριτε, ΐντα θέλω πλιό τή ζήση νά μακραίνω;

Ποια όλπίδα πλιό μου 'πόμείνε και θ ε νά σ ' άνιμένω;

Δίχως σου πώς είν'μπορετό στόν κόσμο πλιό νά ζήσω;

Ανάθεμα τό ριζικό στά ψνλαγεν οπίσω!

Ε' 985-988

Έκτος άπό τό γεγονός ότι ό παππούς του Τζουάνες, ό πατέρας του Δράκος
καί τά άδέλφια του Τζουάνες, Τζώρτζης καί Πιέρο (Παρθένιος) ήταν άτομα
εγγράμματα, γιά τή μόρφωση τοΰ ίδιου τοΰ Βιτσέντζου γνωρίζουμε τά έξής:
έγκλειστος στή Φορτέτζα τής Σητείας, μή ύπάρχοντος έκείνη τήν ήμέρα νο-
ταρίου στήν περιοχή, συντάσσει προικοσύμφωνο. Τό κείμενο είναι γραμμένο
μέ πλήρη γνώση τής σχετικής ορολογίας τής έποχής καί διαθέτει γλωσσική
«άνεση». Είναι γραμμένο σέ γλώσσα έλληνική μέ λατινικούς χαρακτήρες ,
συνήθεια πολύ διαδεδομένη τήν έποχή. Τόν Βιτσέντζο αύτόν τόν συναντάμε
έπίσης νά ύπογράφει άντί άγραμμάτοον σέ δημόσια έγγραφα καί ώς μάρτυρας
σέ συμβολαιογραφικές πράξεις διαπρεπών προσώπων36.

Άπό όσα έως τώρα άναπτύξαμε, γίνεται, νομίζω, φανερό ότι πιθανότατα
ό Βιτσέντζος ό γιος τοΰ Δράκου είναι ό δημιουργός τοΰ Έρωτόκριτου. Αύτό
πού μάς λείπει είναι νά έντοπιστεΐ ή παρουσία του στό Κάστρο καί ό γάμος
του εκεί.

Μέ τήν παρούσα άνακοίνωση νομίζω πώς έπαναφέρουμε καί ένισχύου-
με άποφασιστικά τήν παλαιά ύπόθεση τοΰ Στέφανου Ξανθουδίδη, ό οποίος
πρότεινε ώς ποιητή τόν Βιτσέντζο Κορνάρο πού χάραξε α ένα έκκλησάκι τής
περιοχής Σητείας τό ονομά του καί τη χρονολογία 1677, χωρίς βέβαια τότε νά
γνο,ιρίζει τίποτα γιά τό ποιος μπορεί νά ήταν έκείνος ό Βιτσέντζος Κορνάρος.

34. Στεργιοτ Γ. Σπανακη, Ή διαθήκη ..., δ.π., σ. 402" Γιάννη Κ. Ματροματη,
Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα για τους Κορνάρονς τής Σητείας καί τοϋ Χάνδακα, Δαί-
δαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1986, σ. 49-50.

35. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 42-43.

36. Σ.Α.Ε. 1989, σ. 41, 43-44.
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Ανδρέας

θ. προ 1561

Βιτσέντζος

θ. 1591/1592

'Ανδρέας

Πρωτότοκος
Άπό αύτόν
συνεχίζεται, ό
κλάδος «εύγενών
Βενετών»

Μπενέτος

γεν. 1570/1572
θ. 1623/1624

Βιτσέντζος

γεν. 1592/1594
θ. μετά 1644

Τζώρτζης

Μνείες 1638,
1641, 1643

Έργινούσα

Μνείες 1610,
1625,1630

Τζουάνες

γεν. περ. 1573
θ. 1646/1648

Δράκος

γεν. 1593/1595
θ. 1656/1660
Σητεία/ Κάστρο

Τζώρτζης

Μνείες 1630-
1636

παπα-
Λαυρέντης

Μνείες 1638,
1639

Τζουάνες

Πρωτότοκος
Μνείες 1648-1667
Σητεία/ Κάστρο

Τζώρτζης

Μνείες 1660,
1665
Κάστρο

Βιτσέντζος

γεν. 1612/1615
0. μετά 1677

Πιέρος-
Παρθένιος

Μνείες 1660

Κάστρο,
1672 Σητεία

Μαρούλα

Α' Γάμος
Τζώρτζης
Καραβέλας-
Κοκιρόπουλος
Β' Γάμος 1648,
Γερόνιμος Ντε-
κάντις

Καλίτσα

Γάμος προ 1648,
Κάρλο Καρράρα



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Παρουσίαση της έκδοσης τών περί. νεοελληνικής ιστορίας μελετών
τοϋ Ακαδημαϊκού κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου
άπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο

Αύτές τις ήμέρες συντελέστηκε ένα έπιστημονικό γεγονός πού ορισμένοι
στήν Ελλάδα, οσοι είχαν γνώση τοΰ θέματος, τό δέχτηκαν μέ μεγάλη χαρά.
Κυκλοφορήθηκαν δύο ογκώδεις τόμοι 950 σελίδων συνολικώς, μέ τίτλο Θέμα-
τα νέας έλληνικής Ιστορίας, μέ έργα της νεότητος του σεβαστού καί αγαπητού
Μιχάλη Σακελλαρίου.

Άπό χρόνια πολλά είχα διαβάσει στή Νέα Εστία ιστορικές μελέτες του
γιά θέματα νεοελληνικής ιστορίας καί είχα θαυμάσει, χωρίς νά τον γνωρίζω
άκόμη, τή σαφήνεια, τήν καθαρότητα καί τή μέθοδο τών γραπτών του εκείνων,
τών πρώτων χρόνων της επιστημονικής του πορείας. Ήλθε όμως άργότερα,
καί ώς άργότερα έννοώ εγώ τό 1958, πριν άπό 53 χρόνια, τό μνημειώδες έργο
του γιά τήν εξάπλωση τών Ελλήνων στήν 'Ιωνία, τό γνωστότατο La migration
grecque en Ionie, πού τον καθιέρωσε ώς ιστορικό της άρχαίας Ελλάδος.

Ακολούθησαν σειρά σπουδαίων δημοσιευμάτων, πού έπέβαλαν τον Μιχάλη
Σακελλαρίου ώς διαπρεπή ιστορικό της άρχαίας έλληνικής ιστορίας καί μάλι-
στα της άπώτερης, όπως τό τελευταίο του δίτομο, 850 σελίδων, μέ τον τίτλο
Ethné grecs à l'âge du Bronze, πού εκδόθηκε τό 2009 άπό τό Κέντρον Έρεύνης
της Αρχαιότητος της Ακαδημίας καί τό Κέντρον της Έλληνικής καί Ρωμαϊκής
Αρχαιότητος του 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών. Παραλείπω τά όσα έγραψε
στήν Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνονς της 'Εκδοτικής Αθηνών καί είναι κρίμα
πού δέν τά ξεχώρισε νά μας τά δώσει σέ έναν τόμο καθημερινής μελέτης.

Όλοι θεωρούσαν τον Μιχάλη Σακελλαρίου ώς ιστορικό της άρχαίας Ελλά-
δος. 'Αλλά ή χρονική αύτή περίοδος πού καλλιέργησε οφείλεται σέ μια ήθε-
λημένη στροφή του στήν επιστήμη. Ξεκίνησε, καί εξακολουθεί νά είναι, καί
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Ιστορικός της νεο^τερης Ελλάδος. Τό πρώτο του δημοσίευμα γιά τήν ιστορική
αύτή περίοδο είναι του 1931 —δέν είχα γεννηθεί— και τό τελευταίο τοΰ 1945.

Ό πρώτος τόμος τής δίτομης συλλογής άρχίζει μέ τή μελέτη-πανόραμα
«Νεοελληνικές ιστορικές σπουδές. 'Ιστορικό και κριτικό σχεδίασμα», πού είχε
δημοσιευτεί στή Νέα Εστία τοΰ 1943. Καταλαμβάνει 139 σελίδες τού τόμου
και πρόκειται γιά συστηματικό έργο οπού έξετάζει χρονολογικά τήν πρόοδο
τών σχετικών σπουδών, άλλά μέ κριτικό πνεύμα. Χωρίζει τή νεώτερη ιστο-
ριογραφία μας σέ τέσσερις περιόδους: τήν προοτη, τήν παλαιότερη, τήν προ-
δρομική" τή δεύτερη τών ετών 1835-1865' τήν τρίτη τοΰ χρονικού διαστήμα-
τος 1865-1895' και τήν τέταρτη, τήν άπό τό 1895 έως τό 1943. Στήν πυκνή
διήγησή του παρελαύνουν πρόσωπα γνωστότατα και σημαντικά. Αρχίζοντας
άπό τόν Pouqueville, τον Finlay, τον 'Ιωάννη Φιλήμονα, τον Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο, τόν Παύλο Καρολίδη, καταλήγει στον Γιάννη Κορδάτο,
τόν όποιο κρίνει δίκαια, νηφάλια και άμερόληπτα. Τό ένδιαφέρον στή μελέτη
αύτή δέν είναι μόνον ό άπέραντος πλούτος τής ιστορικής γνώσης, άλλά και ή
κριτική τής ιστοριογραφίας πού μνημονεύει, τών άπόψεων, τών ιδεολογιών
και τών έπιτευγμάτων. Πρόσωπα και έργα τους καθιερωμένα —μνημονεύο^
τόν Παύλο Καρολίδη— τά έξετάζει, τά άναλύει και άποδεικνύει τήν κενότητα
ή τήν ώφέλεια τής προσφοράς τους. Μήν ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν, άλλά
και σήμερα άκόμη, δημιουργούνται τεχνηέντως μΰθοι γύρο:» άπό πρόσωπα
πού μέ τή βοήθεια τοΰ τύπου θεωρούνται αύθεντίες. Ό Μιχάλης Σακελλα-
ρίου, μέ τήν έπιστημονική κριτική του, άποτιμά τήν προσφορά τοΰ καθενός
και τόν τοποθετεί στή σο^στή του θέση.

Συνέχεια και συμπλήρωμα τής μελέτης του γιά τις Νεοελληνικές ιστο-
ρικές σπονδές είναι εκείνη πού άκολουθεϊ στον πρώτο τόμο μέ τίτλο «Πηγές
τής νέας έλληνικής ιστορίας», δημοσιευμένη και αύτή στή Νέα Εστία τοΰ
1946. Άπό τόν τίτλο ύποπτεύουμε τό περιεχόμενο. Άν γιά τούς άρχαιολόγους
πηγές μας είναι τά μνημεία, οί επιγραφές, τά εύρήματα τών άνασκαφών και οί
αρχαίοι συγγραφείς, γιά τόν ιστορικό τής νεώτερης Ελλάδος είναι ή γλώσσα,
τά τοπωνύμια, ή λαογραφία, τά δημοσιεύματα τής έποχής, τά έγγραφα, τουρ-
κικά, έλληνικά, προξενικά, εκκλησιαστικά, δικαστικά, ενθυμήσεις, όπως αύτές
τοΰ Παρθενώνος, άπομνημονεύματα. Ή άξία τής μελέτης είναι μεγάλη γιά τά
στοιχεία πού μνημονεύει. Γιά έναν νέο ιστορικό όμως άποτελεΐ έναν πλήρη με-
θοδολογικό οδηγό. Σοΰ υποδεικνύει τί πρέπει νά προσέξεις, ποΰ νά τό ζητήσεις
και πώς νά τό χρησιμοποιήσεις. Και ή άξία της μελέτης είναι καθολική γιά τις
ιστορικές και άνθρωπιστικές σπουδές.
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Ή τρίτη μελέτη τοϋ πρώτου τόμου έπιγράφεται «Ή δυναμική τής εθνε-
γερσίας» καί αποτελεί άνεπτυγμένη μορφή τοϋ λόγου πού εκφώνησε έδώ
μέσα ό Μιχάλης Σακελλαρίου ώς Πρόεδρος τής Ακαδημίας στις 24 Μαρτίου
τοΰ 1992. Νά λοιπόν πού έπειτα άπό τήν εγκατάλειψη τής νέας έλληνικής
ιστορίας ξαναγύρισε σ' αύτήν. Είχαν περάσει 47 χρόνια. Όποιος τή διαβάσει
θά βρει τις άπαντήσεις στά όσα άνεύθυνα καί άντιεπιστημονικά ειπώθηκαν,
τυπώθηκαν καί έγιναν καί θέαμα τούς τελευταίους μήνες.

Στούς δύο τόμους τών μελετών τοϋ Μιχάλη Σακελλαρίου γιά τούς όποιους
σάς μιλώ υπάρχουν καί νέες μελέτες, γραμμένες πρόσφατα. Μνημονεύω δύο.
Ή πρώτη έπιγράφεται «Οί τύχες τών χειρογράφων καί τών Απομνημο-
νευμάτων καί τών οραμάτων τοϋ στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη». Όπως
δηλώνεται άπό τόν τίτλο, είναι μία μελέτη συστηματική 30 σελίδων, στήν
όποία δίδεται άπάντηση σ' ένα μεγάλο ερώτημα πού έπί πολλές δεκαετίες
πλανιέται άνάμεσα στούς ιστορικούς τής νεώτερης Ελλάδος.

Ή δεύτερη νέα μελέτη τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου έπιγράφεται «Φοιτητικές
καί μεταφοιτητικές εμπειρίες (1928-1944). Συμβολή άπό υποκειμενική σκο-
πιά στήν ιστορία μελετών τής νεοελληνικής ιστορίας». Πρόκειται γιά κείμε-
νο αύτοβιογραφικό —γι' αύτό βάζει τόν όρισμό άπό υποκειμενική σκοπιά—,
άλλά στήν ούσία είναι μία ψυχολογική-κοινωνική-ίδεολογική-πολιτική εξέτα-
ση τής Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας γιά τήν περίοδο 1928-1944. Παρά
τή συντομία της, 64 σελίδες, είναι καί μία άναδρομή στήν προσωπική μεθο-
δολογική έξέλιξη καί διαμόρφωση τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου καί, άκόμη, μία
κριτική τών έπιστημονικών πράξεων πολλών προσώπων —μερικοί υπήρξαν
καί μέλη τής Ακαδημίας— πού άποτέλεσαν αιτία άνάσχεσης τής πνευματικής
προόδου τοΰ τόπου. "Εχω άσχοληθεΐ μέ ορισμένα άπό τά πρόσωπα αύτά στήν
ιστορία τής Δεύτερης Τάξης τής Ακαδημίας πού γράφω καί χρωστώ χάρι-
τες στόν Μιχάλη Σακελλαρίου γιά τή διαύγεια τής περιγραφής καί τής κρι-
τικής του, πού μοΰ επιτρέπει, σ' έμένα, τόσο μακρυνό άπό όσα μνημονεύει, νά
βλέπω μέ καθαρότητα γεγονότα καί πρόσωπα πού έπηρέασαν άποφασιστικά
τήν επιστημονική τύχη καί πορεία πολλών άνθρώπων.

Δέν μνημόνευσα έως τώρα τό σημαντικώτερο έργο τοΰ Μιχάλη Σα-
κελλαρίου στόν τομέα τής νέας έλληνικής ιστορίας, τό γνωστότατο Ή Πε-
λοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τουρκοκρατίαν. Ή εύχή όλων μας είναι νά
τό ίδοΰμε ξανατυπωμένο.

Ή άνακοίνωσή μου γίνεται βιαστικά. Δέν είχα άρκετό χρόνο γιά νά σάς
παρουσιάσω άναλυτικά τά περιεχόμενα καί τών δύο τόμων. Στάθηκα, έκλε-
κτικά, σέ λίγα μόνον κείμενα άπό τά 20 πού περιέχουν καί στά σπουδαία
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παραρτήματα τους. Μίλησα γιά μελέτες πού μέ είχαν εντυπωσιάσει δταν
μάθαινα τήν επιστημονική μέθοδο. Άπό τις μελέτες αύτές δμο^ς προκύπτει
ή πορεία τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου στή σπουδή τής νεοελληνικής ιστορίας, ή
άνάπτυξη τής μεθόδου του, μεθόδου κριτικής πού σέ όδηγεϊ στήν άλήθεια ή
σέ κρατάει στόν εύθύ δρόμο τής άποκάλυψής της. Ό Μιχάλης Σακελλαρίου,
μέ τό νεοελληνικό ιστοριογραφικό έργο του, άναδεικνύεται σέ διδάσκαλο τής
έλληνικής αύτογνωσίας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης άναγγέλλει τόν θάνατο τοΰ άντε-
πιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Patrick Michael Leigh Fermor. Ό Γενικός
Γραμματεύς κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος λαμβάνει τόν λόγο καί λέγει τά έξης:

((Στις 10 'Ιουνίου άπέθανε στή Μ. Βρετανία, σέ ηλικία 96 ετών, ό άντε-
πιστέλλων της Ακαδημίας μας σέ έδρα Λογοτεχνίας Patrick Michael Leigh
Fermor, γεννημένος στο Λονδίνο στις 11 Φεβρουαρίου τοϋ 1915. 'Εξ άρχής
στράφηκε προς τά κλασικά γράμματα, έλληνικά καί λατινικά, τή μεγάλη
λογοτεχνία όπως τόν Σαίξπηρ καί τή σπουδή της ιστορίας. Άπό τή νεαρή
του ήλικία ταξίδευε στήν Εύρώπη, άρχίζοντας άπό τήν 'Ολλανδία καί κα-
ταλήγοντας στήν Κωνσταντινούπολη, τή Μακεδονία, τήν Αθήνα, τόν Πόρο.
Κατά τήν έκρηξη τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόταν στή Μολ-
δαβία. "Εσπευσε άμέσως νά καταταγή ώς εθελοντής στήν ιρλανδική φρουρά
άλλά, λόγω της γνώσης του της έλληνικής, τοποθετήθηκε ώς σύνδεσμος
άξιο:>ματικός στήν Αλβανία. Μετά τή συνθηκολόγηση πολέμησε στήν Κρή-
τη, στήν όποία κατά τή διάρκεια της Κατοχής ξαναγύρισε τρεις φορές ώς
άξιωματικός της SOE (Special Operations Executive) γιά νά οργανώσει τήν
άντίσταση κατά τών Γερμανών. Είναι γνωστότατο τό κατόρθωμά του της
άπαγωγής άπό τήν Κρήτη τοΰ στρατηγού Heinrich Kreipe.

Αξίζει νά μνημονευτεί, σχετικά μέ τήν κλασική του παιδεία, ότι, όταν ενα
πρωινό ό αιχμάλωτος Kreipe, άντικρύζοντας τόν Ψηλορείτη, άπάγγειλε τούς
πρώτους στίχους ώδής τοΰ 'Οράτιου (I, IX) «vides ut alta stet nive candidum |
Soracte», ό Leigh Fermor συνέχισε μέ τις υπόλοιπες πέντε στροφές'.

1. Antony Beevor, Crete, The Battle and the Resistance, Penguin 1991, 309.
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Το λογοτεχνικό του στάδιο άρχισε τό 1950 μέ τό πρώτο του ταξιδιωτικό
βιβλίο, The Traveller's Tree, το όποιο καί βραβεύτηκε. Ακολούθησαν καί άλλα
ταξιδιωτικά, άπό τά όποια ειδικό ένδιαφέρον γιά τούς "Ελληνες έχουν τά γνω-
στότατα Μάνη καί Ρούμελη. Μετέφρασε επίσης άπό τά έλληνικά στά άγγλικά
τό βιβλίο τού Γιώργη Ψυχουντάκη, στό όποιο ό συγγραφεύς πραγματεύεται,
μεταξύ άλλων, τήν άπαγωγή τού Kreipe, μέ τόν τίτλο The Cretan Runner (Ό
Κρητικός Μαντατοφόρος).

Άπό πολλά χρόνια είχε έγκατασταθεϊ μέ τή γυναίκα του Elizabeth στήν
Καρδαμύλη της Μάνης, μοιράζοντας τόν χρόνο του άνάμεσα στή Μάνη καί
στήν πατρίδα του τήν Αγγλία.

Ό Leigh Fermor διακρίθηκε στήν ταξιδιωτική λογοτεχνία καί τιμήθη-
κε στήν Ελλάδα καί τήν Αγγλία. Ανήκει στήν ομάδα έκείνη τών 'Άγγλων,
πολύ νέων κατά τόν πόλεμο, πού έχοντας εξαίρετες γνώσεις τής έλληνικής
φιλολογίας καί τής νέας έλληνικής άνέλαβαν παράτολμες άποστολές.

Παρόμοια πορεία μέ τόν Leigh Fermor, πολεμική καί έπιστημονική-φιλο-
λογική, άκολούθησαν καί άλλα τρία μέλη τής Ακαδημίας μας, Βρετανοί πού
πολέμησαν στήν Ελλάδα, ό άντεπιστέλλο^ν Christopher Woodhouse, βιογρά-
φος του Καποδίστρια, καί οί ξένοι έτάίροι μας Nicholas Hammond, ιστορικός
τής Μακεδονίας, καί Peter Fraser, ιστορικός τής έλληνιστικής Αιγύπτου».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

Ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης αναγγέλλει
τόν θάνατο τοϋ ξένου έταίρου τής Ακαδημίας Αθηνών Jean Leclant και τοΰ
άντεπιστέλλοντος μέλους της Hratch Bartikian.

Ό Γενικός Γραμματεύς τής Ακαδημίας κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος λέ-
γει γιά τόν Jean Leclant τά έξης:

((Στις 16 Σεπτεμβρίου άπέθανε ό Jean Leclant, ξένος έταΐρος μας, τοΰ
οποίου ή ύποδοχή είχε γίνει στις 18 'Οκτωβρίου 2005.

Ήταν μέλος τής Académie des Inscriptions et Belles Lettres άπό το 1974
και Γραμματεύς της διηνεκής (Secrétaire perpétuel) άπό τό 1983. Διαπρεπής
αίγυπτολόγος, είχε άξιοζήλευτη έπιστημονική σταδιοδρομία. 'Εργάστηκε ώς
έρευνητής στο C.N.R.S., επιφορτισμένος μέ τό αιγυπτιακό Τμήμα τοΰ μουσεί-
ου τοΰ Λούβρου, και πολύ νωρίς έγινε μέλος τοΰ Institut français d'archéologie
orientale τοΰ Καΐρου. To 1952 τοΰ άνατέθηκε ή συγκρότηση τής 'Υπηρεσίας
Αρχαιοτήτων τής Αιθιοπίας. Τό 1955 έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τοΰ
Στρασβούργου και τό 1963 καθηγητής τής Αίγυπτολογίας στή Σορβόνη, άπό
τήν όποία άποχώρησε τό 1990. Άπό τό 1979 έως τό 1990 διετέλεσε καθη-
γητής τής Αίγυπτολογίας στο Collège de France.

Τό επιστημονικό και κοινωνικό κΰρος του άντανακλάται στο πλήθος
τών έπιστημονικών έταιρειών και τών διασήμων Ακαδημιών τών όποιων
ύπήρξε μέλος και στο πλήθος τών μεγάλων διακρίσεων πού τοΰ είχαν άπο-
νεμηθεϊ.

Ή επιστήμη τήν όποία καλλιέργησε έχει τήν άρχή της στον Ηρόδοτο και
στον αιγύπτιο λόγο του (2, 5-182). Τό άνασκαφικό και συγγραφικό έργο τοΰ
Jean Leclant άφορά τόν φαραωνικό πολιτισμό τής Αιγύπτου και τήν ιστορία
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της, ιδιαίτερα της 25ης δυναστείας, τής λεγόμενης αίθιοπικής, καί τόν μεροϊ-
τικό πολιτισμό, δηλαδή έκέίνον πού αναπτύχθηκε στή χώρα πού ορίζεται άπό
τούς ποταμούς Νείλο, Άτβάρα καί τόν Κυανό Νείλο, χώρα ή όποία άποτελεϊ
μέρος τής Αιθιοπίας τών άρχαίων Ελλήνων.

Οί δημοσιευμένες μελέτες τοΰ Jean Leclant καλύπτουν τήν αιγυπτιακή
γραφή καί έπιγραφική, δηλαδή τά κείμενα τών πυραμίδων άλλά καί τή μερο-
ϊτική γραφή, γραφή άφρικανική πολύ κοντινή στήν αιγυπτιακή. Είναι χαρα-
κτηριστικό τοΰ ένδιαφέροντός του γι' αύτήν οτι τά θέματα έρεύνης της έπανέρ-
χονται τακτικά μέσα στά δημοσιεύματά του. Ή θρησκεία καί ή θρησκευτική
ιστορία, άκόμη ή θρησκευτική καί ή ταφική άρχιτεκτονική τής Αιγύπτου, ή
έπίδραση τής Αιγύπτου στήν τέχνη, ειδικότερα μάλιστα στήν εικονογραφία
καί τήν έθνογραφία, άποτελοΰν θέματα περισπούδαστων μελετών του. Μιά
γρήγορη θεώρηση τών δημοσιευμάτοον άποκαλύπτει ότι τά επιστημονικά ένδι-
αφέροντά του εκτείνονταν άκόμη στή φιλοσοφία καί τή μεταφυσική —πάντα
στο πλαίσιο της έρεύνης τής άρχαίας Αιγύπτου—, στόν ιδιωτικό βίο, στή νομι-
σματική καί στή γλυπτική, στή φιλολογία καί τήν άρχιτεκτονική, στήν ιστο-
ρία, στή γεωγραφία. Άλλά καί ή προϊστορία τής Νουβίας καί της Αιθιοπίας
είλκυσε τό ενδιαφέρον του, καθώς καί ή χριστιανική τέχνη στήν Αιθιοπία. Τό
κριτικό του πνεύμα φανερώνεται στις άφθονες παρουσιάσεις βιβλίων πού έκα-
νε τακτικώτατα καί στις βιβλιοκρισίες, πού άποτελοΰν θετικότατες συμβολές
στήν έπιστήμη.

"Ενα άκόμη ξεχωριστό πεδίο έπιστημονικής δράσης του ήταν ή έρευνα
τής αιγυπτιακής θρησκείας καί τών θεοτήτων της. Ή θρησκεία αύτή είναι
συνδεδεμένη γεωγραφικώς καί κοινωνικώς μέ τή φαραωνική Αίγυπτο, άλλά
κατά παράδοξο τρόπο ή λατρεία ορισμένων θεοτήτων της άπλώθηκε πέραν τής
Αιγύπτου, σ' όλη τήν έλληνορωμαϊκή Μεσόγειο, καί έφθασε ώς τή μακρυνή
Παννονία, στις όχθες τοΰ Ρήνου καί στά όρια τής ρωμαϊκής Αγγλίας. Στόν
κλάδο αύτής τής έξω τών όρίων τής Αιγύπτου λατρείας τών αιγυπτίων θεών ό
Jean Leelant ήταν πρωτοπόρος, τά σχετικά δημοσιεύματά του είναι πολλά καί
άποτελοΰν τή βάση γιά κάθε νέα μελέτη καί έρευνα γιά τις Ίσιακές λατρείες,
όπως λέγονται.

Πολύ σημαντικό είναι τό έργο του πού άφορά στήν ιστορία τών Ακαδη-
μιών καί τών έπιστημονικών έταιρειών. Τελευταίο σχετικό έργο πού έγινε
ύπό τις οδηγίες του είναι τό τρίτομο σέ μεγάλο σχήμα μέ τίτλο Le second
siècle de l'Institut de France. Άφορά τήν περίοδο 1895-1995 καί περιέχει τις
βιογραφίες όλων τών μελών τοΰ Institut de France, τακτικών καί ξένων, μιάς
ολόκληρης έκατονταετίας. Αποτελεί τό έργο ένα μνημείο γνώσεων, καθώς
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μέσα σ' αύτό περιλαμβάνεται καί ή έργογραφία τών Ακαδημαϊκών, δηλαδή
ένα μεγάλο μέρος τής έπιστημονικής βιβλιογραφίας έκατό έτών πού καλύπτει
εύρύτερα τήν άρχαιογνωσία. Άλλά καί τά προσο^πογραφικά κείμενα πού δη-
μοσίευσε είναι συνεχή καί άφθονα καί μ' αύτά διέσωσε τή μνήμη σημαντικών
προσώπων τής έπιστήμης.

Μεγάλο έργο πού έγινε ύπό τή διεύθυνση του είναι τό Dictionnaire de
l'Antiquité (2.358 σελίδες, Presses Universitaires de France). Στό λεξικό
αύτό γίνεται πραγμάτευση τών σημαντικωτέρων θεμάτων πού άφοροΰν τήν
Αίγυπτο, τή Μεσοποταμία, τήν Εγγύς Ανατολή, τήν Ελλάδα καί τή Ρώμη.
Ή ετοιμασία τοΰ έργου αύτοΰ πήρε 12 χρόνια!

Ό Jean Leclant ύπηρξε μεγάλη έπιστημονική προσωπικότης πού τίμη-
σε τήν πατρίδα του. Ή έκλογή του ώς ξένου έταίρου τής Ακαδημίας Αθηνών
τόν είχε χαροποιήσει καί τό είχε θεωρήσει ώς έξαιρετική τιμή. Αλλά καί ή
Ακαδημία μας τιμήθηκε έχοντας άνάμεσα στά μέλη της έναν έπιστήμονα τής
άξίας καί του ήθους τοΰ Jean Leclant».

Ακολούθως ό Γραμματεύς έπί τών Δημοσιευμάτων κ. Παναγιώτης Λ.
Βοκοτόπουλος λαμβάνει τόν λόγο καί λέγει γιά τόν Hratch Bartikian τά έξης:

«Έγνώριζα τό όνομα τοΰ Χράτς Μπαρτικιάν άπό τό 1976, όταν έδημο-
σίευσε στήν άρμενική, στό περιοδικό Badma-Panasiragan Hantes, τήν πρώτη
βιβλιοκρισία γιά τό βιβλίο μου περί τής 'Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής εις
τήν Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν "Ηπειρον, πού μόλις είχε κυκλοφορήσει.
Τόν συνήντησα γιά πρώτη φορά στήν Λευκωσία κατά τό Δεύτερο Κυπριολο-
γικό Συνέδριο, τό 1982, όταν προσεφώνησε τις άρχές καί τούς συνέδρους σέ
άπταιστα έλληνικά.

Γεννημένος στήν Αθήνα τό 1927, ό άείμνηστος συνάδελφος ήταν γιος Αρμε-
νίων πού είχαν καταφύγει στην Ελλάδα μετά τήν μικρασιατική καταστροφή.
Απεφοίτησε τό 1945 άπό τό Γυμνάσιο του Βύρο^να καί έγκατέλειψε τόν τόπο
μας λίγο άργότερα όταν, δπως θά θυμούνται οί παλαιότεροι, πολλοί Αρμένιοι της
Ελλάδος επέστρεψαν στά πατρογονικά τους εδάφη.

Ό Μπαρτικιάν έσπούδασε ιστορία στό Πανεπιστήμιο τοΰ Έρεβάν καί άνη-
γορεύθη διδάκτωρ τών πανεπιστημίων τοΰ Λένινγκραντ καί τοΰ Έρεβάν, μέ
διατριβές γιά τούς Παυλικιανούς καί τό έπος τού Διγενή Ακρίτα. Διετέλεσε
γιά πολλά χρόνια καθηγητής τής μεσαιωνικής ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τοΰ
Έρεβάν καί διευθυντής τοΰ τμήματος μεσαιουνικής ιστορίας τοΰ 'Ινστιτούτου
Ιστορίας τής Αρμενικής Ακαδημίας Επιστημών, της όποιας ήταν τακτικό
μέλος. Αντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών είχε έκλεγεϊ τό 1981.
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Ό εκλιπών συνάδελφος έχει έκδώσει μεταφράσεις στα άρμενικά βυζαν-
τινών πηγών καί συγγράψει περισπούδαστα βιβλία καί μελέτες γιά τήν βυ-
ζαντινή ιστορία καί τις σχέσεις της μεσαιωνικής μας αύτοκρατορίας μέ τήν
Αρμενία. Στά έλληνικά έχουν κυκλοφορήσει οί μονογραφίες του Τό Βυζάντι-
ον εις τ ας άρμενικάς πηγάς (1981), Ελληνισμός και Αρμενία (1991) καί Ή
βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια τών Γαβράδων (1993). Στο βιβλίο του
Άρμενο βυζαντινά: Σχέσεις τοϋ αρμένικου έθνους με τό μεσαιωνικό ελληνισμό,
πού έξεδόθη προσφάτως, έχουν άνατυπωθεϊ μελέτες του στήν άγγλική, γαλ-
λική καί ελληνική γλώσσα. Αξιοσημείωτο είναι οτι, άπό τις 25 μελέτες τοΰ
βιβλίου, οί 14 είχαν γραφεί έξ άρχής στά έλληνικά.

Ή άπώλεια τοΰ Χράτς Μπαρτικιάν είναι δυσαναπλήρωτη, διότι, όσο του-
λάχιστον γνωρίζω, δέν υπάρχει νεώτερος αρμένιος μεσαιωνολόγος μέ άριστη
γνώση της έλληνικής, πού νά συνεχίσει τήν έρευνα τών πολλών καί ποικίλων
δεσμών τοΰ Βυζαντίου μέ τήν Αρμενία, τήν οποία είχε προωθήσει μέ συνέπεια
καί μέ μεγάλη επιτυχία ό άείμνηστος συνάδελφος».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τών εκλιπόντων.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Χ. EGERT PÖHLMANN

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά και τιμή ώς
άντεπιστέλλον μέλος της τον κ. Egert Pöhlmann, 'Ομότιμο Καθηγητή τής
Αρχαίας Έλληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Erlangen-Νυρεμβέργης,
τόν όποιο ή 'Ολομέλεια εξέλεξε κατά τό τρέχον ετος στον κλάδο τής Κλασσικής
Φιλολογίας.

Ό νέος Ακαδημαϊκός έκανε τις πρώτες του σπουδές στήν έκκλησιαστική
μουσική, στή γνωστή Μουσική Ακαδημία τοΰ Bayreuth, και -πήρε δίπλωμα
οργανίστα. Στή συνέχεια σπούδασε Κλασσική Φιλολογία, Γερμανική Φιλολογία
και Φιλοσοφία στά Πανεπιστήμια Erlangen-Νυρεμβέργης και Ludwig-
Maximilians Μονάχου. Ή πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία άρχισε μέ μιά
θέση βοηθού στο 'Ινστιτούτο τής Κλασσικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου
Erlangen-Νυρεμβέργης τό 1962 και ολοκληρώθηκε μέ τήν άνακήρυξή του ώς
'Ομότιμου Καθηγητή στο ΐδιο Πανεπιστήμιο τό 2001, καθώς και ώς 'Επίτιμου
Διδάκτορα στο 'Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τό 2004.

Ό κ. Egert Pöhlmann εχει διοργανώσει διεθνή σεμινάρια γιά τήν άρχαία
ελληνική μουσική, έχει δώσει διαλέξεις στήν Αθήνα και στούς Δελφούς, και έχει
συντελέσει στήν εδραίωση τοΰ κλάδου τών Νέων 'Ελληνικών στο κρατίδιο της
Βαυαρίας μέ τή βοήθεια τοΰ'Υπουργείου Πολιτισμού της'Ελλάδος. Είναι ειδικός
στή μουσική τής άρχαιότητας, στο άρχάϊο δράμα και στήν παράδοση και κριτική
της άρχαίας γραμματείας. 'Εκτός άπό τά περισσότερα άπό εκατόν είκοσι άρθρα
του σέ διεθνώς άναγνωρισμένα περιοδικά και τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις του
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σέ συλλογικούς τόμους, έχει συγγράψει καί έπτά μονογραφίες γύρω άπό τήν
προαναφερθείσα θεματική, καθώς καί πλήθος μουσικολογικών μελετών.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσορίζει
καί σάς άπευθύνει τις καλύτερες εύχές γιά συνέχιση της έπιστημονικής καί
ερευνητικής προσφοράς σας - τώρα πλέον καί στο πλαίσιο τών σκοπών τής
Ακαδημίας Αθηνών.

Σάς καλώ νά σάς άπονείμο^ τά διάσημα τοΰ Αντεπιστέλλοντος Μέλους τοΰ
Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή νά άνέλθει στο
βήμα καί νά παρουσιάσει τό έργο τοΰ νέου Άκαδημαϊκοΰ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΟΜΗ

Κύριε Καθηγητά,

Πριν άπό λίγο ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών σάς εξέφρασε τά
αισθήματα μέ τά όποια σάς υποδέχεται τό "Ιδρυμα τοΰτο καί σάς επέδωσε
τό διακριτικό σήμα πού φέρουν τά μέλη τής Ακαδημίας. Έγώ καλούμαι νά
προβώ στήν παρουσίασή σας στο άκροατήριο πού παρακολουθεί τήν τελετή
τής εισδοχής σας καί σέ λίγο θά έχει τήν τύχη νά σάς άκούσει νά άναπτύσσετε
τό θέμα σας, πράγμα σπάνιο, σέ λόγο έλληνικό. Ή παρουσίασή σας είναι γιά
μένα δύσκολη, άφοΰ στήν επιστήμη έμφανίζεσθε μέ μιά διφυή προσωπικότη-
τα. Διαπρέψατε ώς κλασικός πανεπιστημιακός δάσκαλος, άλλά διακριθήκατε
άκόμα περισσότερο διεθνώς ώς μελετητής τής άρχαίας έλληνικής μουσικής.
Μά ας πάρουμε τά πράγματα άπό τήν άρχή:

Γεννηθήκατε στή Νυρεμβέργη καί άποφοιτήσατε άπό τό Gymnasium
Carolinum Illustre στο Ansbach. To 1953 άποκτήσατε Απολυτήριο τής Ακα-
δημίας Μουσικών Σπουδών στο Bayreuth. Τό 1958 γίνατε διπλωματούχος τής
Κλασικής καί Γερμανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τοΰ Erlangen. Τό
1962 άρχίσατε τήν πανεπιστημιακή σας σταδιοδρομία ώς βοηθός στο Πανε-
πιστήμιο άπό όπου άποφοιτήσατε. Τό 1968 άποκτήσατε δίπλωμα υφηγεσίας
της Κλασικής Φιλολογίας στο ΐδιο Πανεπιστήμιο. Τό 1972 προήχθητε σέ
"Εκτακτο Καθηγητή τοΰ ΐδιου Πανεπιστημίου καί τό 1974 σέ Αναπληρωτή
Καθηγητή. Τό 1975/6 διδάξατε Λατινική Γλώσσα καί Φιλολογία ώς Άνα-
πληρο^τής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τοΰ Μονάχου. Τό 1976 γίνατε Τα-
κτικός Καθηγητής τής Άρχαίας Έλληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τοΰ
Glessen, τό 1980 Τακτικός Καθηγητής της Άρχαίας Έλληνικής Φιλολογίας
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στο Πανεπιστήμιο τοϋ Erlangen καί άπό τό 2001 είστε 'Ομότιμος Καθηγητής
αύτοΰ τοΰ Πανεπιστημίου. Τέλος, άπό τό 2004 είστε Επίτιμος Διδάκτωρ τοϋ
Έθνικοΰ καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ή έντυπωσιακή έργογραφία σας άριθμεΐ έκατόν πενήντα δύο τίτλους, πού
έπικεντρώνονται στά έξης:

α. Αρχαία μετρική καί μουσική (πενήντα οκτώ τίτλοι)
β. 'Ιστορία της λογοτεχνίας της άρχαιότητας (σαράντα τέσσερις τίτλοι)
γ. 'Ιστορία της παράδοσης τών κειμένων καί της κριτικής της άρχαίας λο-
γοτεχνίας (δεκαεπτά τίτλοι)

δ. Αρχαία δραματική ποίηση καί μορφή τοΰ άρχαίου θεάτρου (δεκαεννέα
τίτλοι)

ε. Εκκλησία καί έκκλησιαστική μουσική (δεκατέσσερις τίτλοι)
Αύτό πού μέ δυσκολεύει στήν παρουσίασή σας είναι οί έργασίες σας πού
άναφέρονται στήν άρχαία ελληνική μουσική, τομέας στον όποιο είστε ή μία
άπό τις δύο αύθεντίες πού διαθέτει σήμερα ό έπιστημονικός κόσμος. Γιά νά
άντιληφθέϊ τό άκροατήριο τί εννοώ, θά άναφερθώ πρώτα στους τίτλους με-
ρικών μονογραφιών σας μέ μιά στοιχειώδη άνάλυση τοΰ περιεχομένου τους.

1. Griechische Musikfragmente. Ein Weg zur altgriechischen Musik,
Nürnberg 1960. ('Ελληνικά μουσικά άποσπάσματα.)

Μέ αύτή τή διατριβή προσπαθήσατε νά φωτίσετε τήν ιστορία της άρχαίας
έλληνικής μουσικής μέ τή βοήθεια τών τότε γνωστών άποσπασμάτων της. Τό
πρώτο πού προέκυψε άπό τις έρευνες σας είναι οτι, στή στροφικά δομημένη λυ-
ρική ποίηση τοΰ 5ου αιώνα π.Χ., ή μελωδία πού είχε επινοηθεί γιά τή στροφή
μεταφερόταν χωρίς άλλαγές στήν άντιστροφή, ή δέ προσωδία τοΰ κειμένου
δέν λαμβανόταν ύπόψη στή μελωδία. Αντίθετα, στά άποσπάσματα της έλλη-
νιστικής ή αύτοκρατορικής εποχής, πού δέν έκαναν πλέον χρήση της στροφικής
δομής, άνασχηματίζεται ή προσωδία τοΰ κειμένου στή μελοποίηση μέ άκρίβεια.
Εξάλλου παρατηρήσατε ότι στά ελληνιστικά μουσικά κομμάτια, όπως στούς
δελφικούς παιάνες, άναγνωρίζεται ή πρόθεση νά περιγραφεί τό περιεχόμενο τοΰ
κειμένου μέ λιτά μουσικά μέσα. Τέλος, στά άποσπάσματα τής αύτοκρατορικής
έποχής, διαπιστώσατε αύξηση τών μελισμάτων στή μελοποίηση.

2. Denkmäler altgriechischer Musik. Sammlung, Übertragung und Erläute-
rung aller Fragmente und Fälschungen, Nürnberg 1970. (Μνημεία αρχαίας
ελληνικής μουσικής.)

Τό 1960 δέν ύπήρχε άκόμα ένα Corpus τών μέχρι τότε γνωστών άπο-
σπασμάτων τής άρχαίας έλληνικής μουσικής. Τό 1970 δημοσιεύσατε μία συλ-
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λογή μέ τόν τίτλο Μνημεία άρχαίας ελληνικής μουσικής. Σ' αύτήν συλλέξατε
τριάντα πέντε άποσπάσματα άρχαίας έλληνικής μουσικής καί πέντε πλαστά
άπο τον μεσαίωνα, τήν άναγέννηση καί το μπαρόκ. Ή έκδοση περιλαμβάνει τό
κείμενο τών άποσπασμάτων, τή μεταγραφή τους σέ μοντέρνα σημειογραφία
καί τόν σχολιασμό τους.

3. Documen ts of Ancien t Greek Music. The extan t melodies and fragmen Is,
edited and transcribed with commentary by Egert Pöhlmann and Martin
L. West, Oxford 2001. (Τεκμήρια άρχαίας ελληνικής μουσικής. *Έκδοση
και μεταγραφή με σχολιασμό τών σωζόμενων μελωδιών κι άποσπασμά-
των της.)

Στό διάστημα τών τριάντα έτών πού μεσολάβησαν άπό τήν έκδοση τών
Denkmäler τό 1970, ήρθαν στό φώς άλλα είκοσι έξι άποσπάσματα άρχαίας
έλληνικής μουσικής άπό διάφορες έποχές, τών όποίοον τήν πλειονότητα εϊχε
μελετήσει καί σχολιάσει ό Martin L. West. Έπειδή τά Denkmäler είχαν έν τω
μεταξύ έξαντληθεΐ, ό πανεπιστημιακός έκδοτικός οίκος τής 'Οξφόρδης έδειξε
ένδιαφέρον γιά μία άπό κοινού έκδοση τοΰ ύλικοΰ τών Egert Pöhlmann καί
Martin L. West, ή όποια καί πραγματοποιήθηκε τό 2001 μέ τίτλο Τεκμήρια
άρχαίας ελληνικής μουσικής. 'Έκδοση καί μεταγραφή με σχολιασμό τών σω-
ζόμενων μελωδιών κι άποσπασμάτων της. Στήν έκδοση αύτή, έχουν κατανε-
μηθεί τέσσερα τεκμήρια στήν ώριμη κλασική έποχή (τά τρία τοΰ Εύριπίδη),
δεκαπέντε τεκμήρια άπό τήν ύστερη κλασική μέχρι καί την πρώιμη ελληνι-
στική περίοδο (μεταξύ τών όποιων πέντε βεβαιωμένα παραδείγματα δραμα-
τικής ποίησης), τρία παραδείγματα στήν ύστερη έλληνιστική περίοδο (έδώ
συγκαταλέγονται κι οί δελφικοί παιάνες) καί τριάντα έννέα στή ρωμαϊκή αύτο-
κρατορική περίοδο (άξιομνημόνευτα είναι τό τραγούδι τοΰ Σεικίλου καί οί ύμνοι
τοΰ Μεσομήδη), καθώς καί έπτά παραδείγματα μελοποιήσεων δραματικών
κειμένων άπό τήν ίδια τήν αύτοκρατορική έποχή κι ένας παλαιοχριστιανικός
ύμνος τού τέλους τού 3ου αιώνα. Τόσο ό αριθμός οσο κάί ή κατανομή τών τεκ-
μηρίων σέ έποχές έπιτρέπουν τώρα νά σκιαγραφηθεί γιά πρώτη φορά ή ιστορία
της άρχαίας έλληνικής μουσικής.

4. Ή αρχαία ελληνική μουσική στό πλαίσιο τής άρχαίας ελληνικής ποίησης
(μέ τήν 'Ιωάννα Σπηλιοπούλου), 'Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2007.
Σκοπός της μελέτης είναι ή έρμηνεία τών μέχρι σήμερα γνωστών άπο-
σπασμάτων της άρχαίας έλληνικής μουσικής στό πλαίσιο της άρχαίας έλλη-
νικής ποίησης. Τά καλύτερα συμπεράσματα αύτοΰ τοΰ είδους τά παρέχει ή
κατηγορία τοΰ ύμνου, ή όποία ξεκινά μέ τήν Ίλιάδα καί έμπλουτίζεται άπό
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ένδεκα παραδείγματα ύμνων μέ σημειογραφία (κεφ. VII-X). Ή κατηγορία
της μονωδιακής λυρικής ποίησης μέ στροφική δομή συμπληρώνεται μόνο άπό
πέντε παραδείγματα μέ σημειογραφία (κεφ. XI). Γιά τήν έλεύθερη ώστόσο
μορφή τοΰ κιθαρωδικοΰ και τοΰ αύλωδικοΰ νόμου δέν υπάρχουν σίγουρα
τεκμήρια μέ σημειογραφία (κεφ. XI). Στή δραματική ποίηση τοΰ 5ου και τοΰ
4ου π.Χ. αιώνα ρίχνουν φώς δεκατέσσερα παραδείγματα μέ σημειογραφία. Ή
παρουσίαση μεμονωμένων κομματιών δραματικών κειμένων άπό τούς σολί-
στες τής ρωμαϊκής αύτοκρατορικής έποχής άντιπροσωπεύεται άπό οκτώ πα-
ραδείγματα μέ σημειογραφία (κεφ. XIII-XVI). Τέλος, ή ενόργανη μουσική
άντιπροσωπεύεται άπό δεκαοκτώ παραδείγματα, έπτά έκ τών όποιων άφο-
ροΰν ή τή συνοδεία της μελικής ποίησης ή τά έμβόλιμά της (κεφ. XVII). Στήν
εισαγωγή τοΰ βιβλίου άναφέρονται οί πηγές τής άρχαίας έλληνικής μουσικής
(κεφ. I). Τή μοναδική ιστορία τής άρχαίας έλληνικής μουσικής πού μάς έχει
παραδοθεί έξ ολοκλήρου άποτελεΐ τό σύγγραμμα Περί Μουσικής τοΰ Ψευδο-
πλουτάρχου, τό όποιο καλύπτει τό χρονικό διάστημα άπό τόν Όμηρο μέχρι
τήν άρχή τής γραπτής παράδοσης τής μουσικής, πού συντελέστηκε στά τέλη
τοΰ 5ου αιώνα π.Χ. μέ τούς έπαγγελματίες μουσικούς. Γι' αύτό τόν λόγο,
τό σύγγραμμα Περί Μουσικής σχολιάζεται άναλυτικά στά κεφάλαια II-V.
Θεωρήθηκε σκόπιμο άπό τούς συγγραφείς νά σκιαγραφηθεί στον έπίλογο ή
έπιβίωση της άρχαίας έλληνικής μουσικής στον μεσαίωνα και στούς νεότερους
χρόνους (κεφ. XVIII).

5. Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der
antiken Literatur, Bd. I Altertum, Darmstadt 1994. Bd. II Mittelalter
und Neuzeit, Darmstadt 2003. (Εισαγωγή στήν ιστορία τής παράδοσης
και τής κριτικής τοϋ κειμένου στήν αρχαία λογοτεχνία.)
Στον Ιο τόμο αύτής τής εισαγωγής παρακολουθήσατε τήν παράδοση τής
άρχαίας έλληνικής και ρωμαϊκής λογοτεχνίας άπό τις άπαρχές τους μέχρι και
τήν ύστερη άρχαιότητα, άποκαλύπτοντας έτσι τήν άρχική μεθοδολογία τής
κριτικής τών κειμένων. Γι' αύτό τόν σκοπό, σκιαγραφήσατε τήν έξέλιξη τών
βιβλιοθηκών τής ελληνιστικής και ρωμαϊκής έποχής. "Ενα σημαντικό σημείο
καμπής στήν ιστορία τής παράδοσης τών κειμένων άποτελεΐ ή άντικατάστα-
ση τοΰ παπύρου μέ τήν περγαμηνή, και άργότερα ή άλλαγή τοΰ κυλίνδρου
παπύρου στή μορφή τοΰ κώδικα, πού ορθά έπισημαίνετε.

Στον 2ο τόμο αύτής τής εισαγωγής παρουσιάζετε τήν έξέλιξη τής κρι-
τικής τών κειμένων άπό τόν Richard Bentley μέχρι σήμερα.
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6. Studien zur Bühnendichtung und zum Theaterbau der Antike, Frankfurt-
Berlin-New York 1995. (Μελέτες γιά τή δραματική ποίηση καί τή δόμηση
τον θεάτρου στήν αρχαιότητα.)

Το 1993 διοργανώσατε μαζί μέ τον Klaus Fittschen τοϋ Γερμανικού
Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου Αθηνών καί τον Peter Funke τοΰ Πανεπιστημίου
τοΰ Münster ένα επιμορφωτικά σεμινάριο γιά τήν Αττική. Τά συμπεράσματά
του δημοσιεύσατε μαζί μέ τά σημαντικότερα άρθρα σας γιά τή δραματική
ποίηση σ' έναν συλλογικό τόμο.

7. Δράμα και μονσική στήν αρχαιότητα (μέ τήν 'Ιωάννα Σπηλιοπούλου),
Αθήνα 2000.

Τό 1998 διδάξατε σ' ένα μεταπτυχιακό πιλοτικό πρόγραμμα στό Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, έφαρμόζον-
τας ώς παράδειγμα τά πορίσματα σας γιά τόν Δύσκολο τοΰ Μενάνδρου. Τά
συμπεράσματα αύτοΰ τοΰ σεμιναρίου δημοσιεύσατε τό 2000 σ' ένα βιβλίο, πού
περιέχει κεφάλαια γιά τόν ρόλο τοΰ χοροΰ στό άρχάϊο δράμα, γιά τήν άρχαία
μουσική σημειογραφία, γιά τά άποσπάσματα τής άρχαίας έλληνικής μου-
σικής, γιά τή σκηνή τών περιοδευόντων τεχνιτών καί τελικά μία εισαγωγή
στις κωμωδίες τοΰ Μενάνδρου καί τή σκηνή τους.

8. Gegenwärtige Vergangenheit. Ausgewählte Kleine Schriften von Egert
Pöhlmann, Berlin-New York 2009. Επιλεγμένα μικρά εργα.)

Σ' αύτή τή συλλογή, ή όποία δημοσιεύτηκε μέ τή βοήθεια τοΰ Πανεπι-
στημίου Erlangen-Νυρεμβέργης, συγκεντρώσατε δεκαεπτά άρθρα γιά διάφο-
ρα θέματα. Γιά πρώτη φορά δημοσιεύονται καί τέσσερις ομιλίες πού κάνατε
τό 2007/8 στήν Κέρκυρα καί τήν Cremona:

«Ancient Greek Poetry and the Development of Monody»
((Aristophanes, Free Form and the Monody»
((King Iphitus of Elis asking Apollo for an Oracle»
((Greek Music and Greek Musicians for Rome»

Σέ πολλά άλλα άρθρα σας παρουσιάζετε συχνά νέα σημαντικά ευρήματα,
κυρίως γιά τήν άρχαία έλληνική μουσική καί μετρική.

Κύριε Καθηγητά, τά σημαντικά πνευματικά έπιτεύγματά σας, ιδιαίτερα
ή συστηματική μελέτη σας της άρχαίας έλληνικής μουσικής, σάς οδήγησαν
τύχη άγαθή καί προς τήν Ακαδημία Αθηνών, οίονεί διάδοχο τής Ακαδημίας
τοΰ Πλάτωνος, ή όποία σάς υποδέχεται σήμερα ώς άντεπιστέλλον μέλος. Σάς
εύχόμαστε υγεία καί μακροζωία γιά νά συνεχίσετε άπρόσκοπτα τό πρωτοπο-
ριακό έπιστημονικό σας έργο. Ώς εύ παρέστητε.
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ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑ ΜΟΤΙΒΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. EGERT POHLMANN*

Ή χρονολόγηση τής Ίλιάδος

Μετά τήν παρακμή τών μυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων περί τό 1200
π.Χ. ξεκινά στον έλλαδικό χώρο μια περίοδος χωρίς γραφή. Ή μυκηναϊκή
γραμμική Β ξεχάστηκε1 καί οί υπόλοιπες γραμμικές γραφές συνέχισαν νά
χρησιμοποιούνται μόνο στήν Κύπρο2. Μόλις γύρω στά 800 π.Χ. ξαναέμα-
θαν οί "Ελληνες γιά δεύτερη φορά τή γραφή μέ τήν υιοθέτηση του φοινικικού
άλφαβήτου3. Παρ' ολα αύτά, ή έλληνική ποίηση παρέμεινε πρωταρχικά στο
επίπεδο της προφορικής παράδοσης, κάνοντας τό πρώτο βήμα σέ γραπτό λόγο
μόλις στά τέλη του 8ου αιώνα'1. Ό Albin Lesky είναι ό πρώτος πού συνέδε-
σε μέ τήν Ίλιάδα τή μετάβαση άπό τήν προφορικότητα στόν γραπτό λόγο,
μέ τόν έξης ισχυρισμό: Ό ποιητής της Ίλιάδος, ένας άπό τούς τελευταίους
έκπροσώπους τής προφορικής ποίησης, έκανε χρήση τής άλφαβητικής γραφής
πού ήταν γνωστή ήδη άπό δύο γενεές, γιά νά τήν άπαθανατίσει5. "Ετσι άπο-
κρυστάλλωσε ό Lesky τήν κοινώς άποδεκτή γνώμη ότι ή Ίλιάς καί ή 'Οδύσσεια
είναι έργα περίπου του τέλους τοΰ 8ου αιώνα, επομένως πρωιμότερα αύτών
τοΰ Ησιόδου, κάτι πού ίσχυε έως τά τέλη τοΰ 20οΰ αιώνα. Ό ισχυρισμός
αύτης της τόσο πρώιμης χρονολόγησης είχε ώς συνέπεια όχι μόνο κομμάτια
της Ίλιάδος, όπως ή δεκάτη ραψωδία, ή έπονομαζόμενη «Δολώνεια», πού

* Μετάφραση: 'Ιωάννα Σπηλιοπούλου. Ή κα 'Ιωάννα Σπηλιοπούλου είναι Επίκου-
ρος Καθηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα 'Ιστορίας, Αρχαιολογίας καί
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 'Επιστημών καί Πολιτι-
σμικών Σπουδών στήν Καλαμάτα).

1. Heubeck, 1966.

2. Heubeck, 1979.

3. Heubeck, 1979: 75-80.

4. Pohlmann, 1990.

5. Leskï, 1968: 692 κ.έ., 703-709.- Leskt, 1971: 29-101.
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είναι σαφώς μεταγενέστερη, άλλα καί δλα έκεϊνα τά σημεία πού άνήκουν στήν
άνατολίζουσα περίοδο (700-630 π.Χ.), νά θεωρηθούν ώς μεταγενέστερες
προσθήκες στήν πρωταρχική Ίλιάδα.

Πρώτος ό καθηγητής Martin L. West ('Οξφόρδη) άπέδειξε ότι γι' αύτή
τήν παγιωμένη άποψη δέν υπάρχουν άξιόπιστα επιχειρήματα6. Όπως καί ό
Walter Burkert7, χρονολογεί τήν Ίλιάδα μετά τόν Ησίοδο, στά μέσα τού 7ου
αιώνα. Ό Burkert ειχε προτείνει ώς terminus post quem τήν άναφορά τών
«έκατομπύλων Θηβών» (Ίλιάς 9.381-384), πού καταστράφηκαν άπό τόν
Σαρδανάπαλο (Άσουρμπανιβάλ), μετά άπό περίοδο άκμής (715-663 π.Χ.).
Τήν άναφορά αύτή στήν Ίλιάδα τή συνδέει ό Burkert μέ τήν καταστροφή τής
πόλης τό 663 π.Χ. Αντίθετα ό West8 μάς παραπέμπει στήν έφεύρεση τής κα-
ταστροφής τού άγκυροβολίου τών πλοίων τών Αχαιών άπό έναν κατακλυσμό,
πού προκλήθηκε άπό τούς θεούς μέ τήν παράκαμψη όλων τών θαλασσίων
ρευμάτων προς Δυσμάς. Οί συνέπειες αύτοΰ τοΰ κατακλυσμού, πού προφη-
τεύεται στό 7.442-464 της Ίλιάδος, άπαριθμοΰνται στό 12.17-33. Τό ότι τό
άγκυροβόλιο τών πλοίων τών Αχαιών είναι ποιητική έφεύρεση τό διαπίστο:»-
σε ήδη ό Αριστοτέλης («ό πλάσας ποιητής ήφάνισεν»: άπόσπ. 162 Rose). Ό
West έντοπίζει τό πρότυπο της σκηνής αύτής, παράλληλα μέ τόν κατακλυσμό,
στό έπος τοΰ Γκιλγκαμές, έκεϊ δπου γίνεται άναφορά στήν καταστροφή της
Βαβυλώνος τό έτος 689/8 π.Χ. άπό τόν Σανχερίμπ, ό όποιος έκανε έκτροπή
τού Εύφράτη, διοχετεύοντάς τον στήν πόλη, διά μέσου ένός καναλιού. Τό
678/7 π.Χ. ξανακτίστηκε ή Βαβυλώνα άπό τόν Άσαρχαντόν. Ό κατακλυσμός
καί ή πορεία τής άνοικοδόμησης μάς είναι γνωστά άπό έπιγραφές.

Ό West θεωρεί ότι τό πρότυπο τοΰ έφευρημένου κατακλυσμού της Τρωά-
δας άνάγεται στήν αύλική άσσυριακή ποίηση, κερδίζοντας κατ' αύτό τόν τρόπο
έναν terminus post quem (689 ή 678 π.Χ.) γιά την τελειωτική μορφή τής
Ίλιάδος, πού θά μποροΰσε νά μετατοπισθεί χρονικά καί άργότερα, σύμφωνα μέ
τόν Burkert. Ώς terminus ante quem θέτει ό West τό γεγονός ότι ύπάρχουν
μέν άπό τό 700 π.Χ. σέ δύο άγγέίά άπεικονίσεις άπό τόν έπικό κύκλο, άλλά ότι
βεβαιωμένες παραστάσεις άπό τήν Ίλιάδα πρωτοεμφανίζονται προσεγγιστικά
μόλις τό 625 π.Χ.9 Σέ αύτές έρχεται νά προστεθεί ή πρώτη σίγουρη λογοτε-

6. West, 1995: 203-206.

7. Burkert, 1976.

8. West, 1995.

9. West, 1995: 207.- Βλ. έπίσης Fittschen, 1969: 169-185.
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χνική άναφορά στήν Ίλιάδα άπό τον Αλκαίο (άπόσπ. 44.6-8). Δέν είναι δυνατόν
νά έπεκταθοϋμε έδώ στήν πληθώρα περαιτέρω έπιχειρημάτων υπέρ και κατά.
Μιά συνέπεια αύτής τής τόσο ύστερης χρονολόγησης άποτελεΐ τό γεγονός ότι
όλα τά «άνατολίζοντα» χωρία στήν Ίλιάδα μπορούν σέ αύτή τήν περίπτωση νά
ένταχθοΰν πλέον χωρίς δυσκολίες στήν τελική μορφή του έπους10. "Ενα τέτοιο
άνατολίζον παράδειγμα, τά παράλληλα και τά πρότυπά του, πρόκειται νά άπο-
τελέσουν στή συνέχεια άντικείμενο ενδελεχούς συζήτησης.

Ό Martin L. West μελέτησε τό κείμενο τής παρούσας ομιλίας και έκανε ση-
μαντικές παρατηρήσεις. Χρωστώ επίσης εύγνωμοσύνη στον καθηγητή Henrik
Pfeiffer (Erlangen), διότι μοΰ έδωσε πολύτιμες συμβουλές γιά τά κεφάλαια 3
και 4 άναφορικά μέ τήν Παλαιά Διαθήκη. Ή άπόδοση τοΰ κειμένου στά έλλη-
νικά οφείλεται στήν παλιά μου επιστημονική συνεργάτιδα κα 'Ιωάννα Σπηλιο-
πούλου, 'Επίκουρο Καθηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Βελλεροφόντης, Προΐτος και Άντεια στήν έκτη ραψο^δία τής Ίλιάδος

Στήν έκτη ραψωδία, ή μάχη διεξάγεται μπροστά άπό τά τείχη τής Τροίας
χωρίς τή βοήθεια τών θεών. 'Εξ αιτίας αύτοΰ, οί Αχαιοί, μέ έπικεφαλής τόν
Διομήδη, βρίσκονται σέ πλεονεκτική θέση και εξαναγκάζουν τούς Τρώες νά
μποΰν στήν πόλη (1-73). Τότε προσεγγίζει ό μάντης "Ελενος τόν "Εκτορα και
τόν προτρέπει νά γυρίσει στήν Τροία μέ σκοπό νά οργανώσει μιά γυναικεία
γιορτή προς τιμήν τής πολιούχου θεάς Αθηνάς. Είναι βέβαια γεγονός ότι προς
τό παρόν δέν μπορούν νά στερηθούν οί Τρώες τόν "Εκτορα. Αύτό τό παρατηρεί
ό ποιητής και βάζει τόν "Εκτορα νά εμψυχώνει μέ άπρόσμενη έπιτυχία τούς
Τρώες στο πεδίο τής μάχης πριν έπιστρέψει στήν πόλη, οπλισμένος μέ μιά
μυκηναϊκή όμφαλόσχημη άσπίδα, πού κτυπά τόν ήρωα καθώς βαδίζει στούς
άστραγάλους και στήν πλάτη («άμφί δέ μιν σφυρά τύπτε και αύχένα δέρμα
κελαινόν», 117 κ.έ.).

Ό χρόνος πού χρειάζεται ό "Εκτο^ρ γιά νά φτάσει στις Σκαιές Πύλες γε-
φυρώνει μιά παράλληλη σκηνή (119-236), πού φαίνεται νά είναι μεταγενέστερη
προσθήκη11. Ό πρωτοστάτης τών Ελλήνων Διομήδης συναντά τόν Γλαΰκο, τόν

10. Burkert, 1983.- West, 1995: 210.

11. Kirk, 1990: 170-192.- West, 2011: 176. Ό Άριστόνικος γνωρίζει προσπάθειες με-
τατόπισης αύτοΰ τοϋ χωρίου («μετατιθέασί τίνες άλλαχόσε ταύτην τήν σύστασιν»: Σχόλιον
στήν Ίλιάδα 6.119-236).



170

Π PAKT! ΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

άρχηγό τών Λυκίων. Όπως είθισται, κατονομάζουν οί δύο πολεμιστές τά γενε-
αλογικά τους δέντρα. Κατόπιν τούτου διαπιστώνει ό Διομήδης ότι ό παππούς
του Γλαύκου Βελλεροφόντης έχει άνταλλάξει δώρα μέ τόν δικό του παππού, τόν
Οίνέα (215-221). Τότε σταματούν καί οί δύο άμέσως τις έχθροπραξίες καί συμ-
φιλιώνονται. Κατά τη διάρκεια αύτής τής μακράς σκηνής παύει ό Διομήδης νά
δρά ώς πολεμιστής καί οί Τρώες ξαλαφρώνουν, κάτι πού μάς έπιτρέπει καί πάλι
νά διαπιστώσουμε τήν άφηγηματική οικονομία του ποιητή. Οί μακροσκελείς
λόγοι τών δύο άγωνιστών είναι πλούσιοι σέ παρεκβάσεις: Ό Διομήδης δέν είδε
ποτέ τόν Γλαύκο στό πεδίο τής μάχης καί σταθμίζει άρχικά τό γεγονός ότι έχει
μπροστά του έναν θεό μέ τόν όποιο δέν θέλει νά πολεμήσει, φέρνοντας ώς προ-
ειδοποιητικό παράδειγμα τόν τρομερό Λυκούργο, πού τά 'βαλε μέ τούς θεούς,
κάνοντας στή Νύσα επίθεση στόν μικρό Διόνυσο, ό όποιος βρισκόταν άνάμεσα
στις τροφούς του, καί τόν κυνήγησε μέχρι τή θάλασσα (119-143). Τόν γλίτω-
σε τελικά ή Οέτις, άλλά ό Δίας τύφλωσε τόν Λυκούργο γιά τό άνοσιούργημά
του. Ή έκταση αύτής της παρέκβασης είναι άξιοσημείωτη12. Ό Γλαύκος,
στήν ερώτηση πού τοΰ άπευθύνει ό Διομήδης γιά τήν καταγωγή του, άπαντά
στήν άρχή υπεκφεύγοντας μέ τόν διαδεδομένο λογότυπο της παρομοίωσης μέ
τά φύλλα (145-149), ό όποιος έντοπίζεται στήν Ίλιάδα καί σέ ένα άλλο σημείο
σέ συντετμημένη μορφή (21.464-466), χρησιμεύοντας μόνο ώς έμβλημα13.
Στή συνέχεια ό Γλαΰκος άναλύει τό γενεαλογικό του δέντρο: Ό προπάτωρ του
είναι ό Σίσυφος άπό τήν άργειακή 'Εφύρα τής Κορίνθου, τοΰ όποιου γιος ήταν
κάποιος προγενέστερος Γλαΰκος καί έγγονός ό Βελλεροφόντης. Ό τελευταίος
έμελλε νά γίνει υπηρέτης τοΰ Άργείου βασιλιά Προίτου στήν Τίρυνθα, διότι είχε
διαπράξει φόνο, δπως δείχνει καί τό δνομά του, τό όποιο σημαίνει ((φονιάς τοΰ
Βελλέρου»14. Γιος τοΰ Βελλεροφόντη είναι ό Ίππόλοχος, ό πατέρας τοΰ μετα-
γενέστερου Γλαύκου.

12. Ό Διόνυσος άναφέρεται στήν Ίλιάδα μόνο μία άκόμη φορά στό 14.325, στή
δέ 'Οδύσσεια μόνο στο 11.325 καί στο 24.74. Γιά τήν αποτίμηση αύτοΰ τοΰ παρα-
δείγματος βλ. Kirk, 1990: 173-175.

13. Ή παρομοίωση άναφέρεται στόν Σιμωνίδη (άπόσπ. 19 West) καί στόν Μίμνερ-
μο (άπόσπ. 2 West), στόν Αριστοφάνη ('Όρνιθες 685) καί παρηλλαγμένη στόν 'Οράτιο
(ΑΡ 60-62). Παράλληλα άπό τήν Παλαιά Διαθήκη (Ψαλμός 103.15-16· Ησαΐας 40.6-7)
άναφέρονται άπό τόν West, 1995: 206, με έπιφυλάξεις ώς προς τήν άναγωγή τής ελεγείας
τοΰ Μίμνερμου στήν Ίλιάδα, δ.π., άρ. 16. Γιά περαιτέρω άνατολίζοντα παραδείγματα βλ.
West, 1997: 365.

14. Kirk, 1990: 178.
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Ή άναφορά στον Βελλεροφόντη αποτελεί έναυσμα γιά μια παρέκβαση σέ
μορφή νουβέλας (156-205): Ή γυναίκα τοΰ Προίτου, ή Άντεια, ή Σθενέβοια
τοΰ Εύριπίδη, είχε προσπαθήσει νά αποπλανήσει τον Βελλεροφόντη, ό όποιος
τήν άπέπεμψε, γι' αύτό καί τόν κατηγόρησε στον ΓΤροϊτο ότι τή βίασε: Πρόκει-
ται για τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή (((Ό πειρασμός τοΰ Ιωσήφ»: Γένεσις 39.7-20).
Γι' αύτό έστειλε ό Προΐτος τόν Βελλεροφόντη μέ ένα γράμμα σέ μορφή διπτύχου
στή Λυκία, στον πεθερό του Ίοβάτη, ύποδεικνύοντάς του νά σκοτώσει τόν Βελλε-
ροφόντη: Πρόκειται λοιπόν γιά κάτι άντίστοιχο μέ τό γράμμα τοΰ Ούρια («Δαβίδ
καί Βηρσαβεέ»: Βασιλειών Β' 11).

Ό Ίοβάτης υποδέχεται τόν Βελλεροφόντη μέ τιμές, άναθέτοντάς του όμως
στή συνέχεια σειρά άπό επικίνδυνες άποστολές: Πρέπει νά παλέψει μέ τή Χίμαι-
ρα15, τούς Σολύμους καί τις Αμαζόνες, στή δέ επιστροφή πέφτει σέ ενέδρα πού τοΰ
έστησε ό ίδιος ό Ίοβάτης. Παρ' όλα αύτά, ό Βελλεροφόντης υπερνικά ολα αύτά
τά εμπόδια, παντρεύεται τή νεώτερη κόρη τοΰ Ίοβάτη (191-197) καί άνάγεται σέ
ήρωικό γενάρχη τών Λυκίων. Κατ' αύτό τόν τρόπο άποκτά το μικρασιατικό γένος
τών Γλαυκιδών φήμη μέσα άπό τήν Ίλιάδα, όπως τό γένος τών Αίνειαδών στήν
Τρωάδα (20.199-258)16.

Τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή

Τόσο τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή17 όσο καί αύτό τής έπιστολής τοΰ Ούρια18 πέρασαν
στήν παγκόσμια λογοτεχνία19. Στήν προσπάθεια νά εντοπισθεί μέ μεγαλύτερη
άκρίβεια ή σχέση τών δύο αύτών μοτίβων, θά πρέπει νά τεθεί ώς προϋπόθεση ή
χρονολόγηση τής Ίλιάδος άπό τόν Walter Burkert καί άπό τόν Martin L. West

15. "Ενα μυθικό ον τής Ανατολής, πού εβγαζε άπό τό στόμα του φωτιά, τοϋ οποίου τό
μπροστινό μέρος ήταν λιοντάρι, τό πίσω φίδι καί τό μεσαίο κατσίκα. Τό έξέτρεφε, σύμφωνα
μέ τό 16.327-329 τής Ίλιάδος, κάποιος Άμισώδαρος στή Λυκία. Ό Ησίοδος άναφέρει τή
Χίμαιρα (Θεογονία, 295-322). Για τήν καταγωγή τής Χίμαιρας βλ. Kirk, 1990: 183. Γιά
τις άπεικονίσεις τής Χίμαιρας στήν άρχαία τέχνη βλ. LIMClll 1: 249-269· III 2: 1-110 καί
1-78 (Έτρουρία).

16. Malten, 1931.- Malten, 1944.- West, 1995: 217, Nr. 43.- West, 2011: 26-27,
63.- Faulkner, 2008: 4-10.

17. Yohannan, 1968.- Tschiedel, 1969.- Gaster, 1969: 217 κ.έ., 379.- Reents -
Kohler-Zolch, 1993.

18. Schick I, 1912· II, 1932.- Gaster, 1969: 478, 546.- Schenda, 1979.

19. Hansen, 2002: 332-352.
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μετά τον Ησίοδο, καί μάλιστα στά μέσα τοΰ 7ου αιώνα, κάτι πού αντιστοιχεί
στήν άνατολίζουσα περίοδο τής άρχαίας έλληνικής τέχνης (βλ. σ. 167-168).

Όσον άφορά το μοτίβο τού Πετεφρή, αύτό άπαντά πρώτη φορά στό αιγυ-
πτιακό παραμύθι τών άδελφών πού παραδίδεται στόν πάπυρο Orbinay τοΰ
Βρετανικού Μουσείου, ό όποιος χρονολογείται στό τέλος της 19ης Δυναστείας
(περί τό 1220 π.Χ.)20: Ή σύζυγος τοΰ Άνούβιδος προσπαθεί νά σαγηνεύσει τόν
νεώτερο άδελφό του άλλά άποτυγχάνει, γι' αύτό καί τόν διασύρει στόν σύζυγο
της. Αύτός άποπειράται νά δολοφονήσει τόν Μπάτα, άλλά έκέίνος δικαιολογεί
τόν έαυτό του, μέ άποτέλεσμα νά φονεύσει τελικά ό 'Άνουβις τή σύζυγο του.

Τή δεύτερη μαρτυρία γιά τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή μάς τήν παρέχει πα-
ραλλαγή τοΰ έπους τοΰ Γκιλγκαμες σέ πήλινες πινακίδες άπό τή Βιβλιοθήκη
τοΰ Σαρδανάπαλου (668-627 π.Χ.), πού άνάγεται ώστόσο σέ παλαιοβαβυλω-
νιακά πρότυπα21: Ή Ίστάρ προσεγγίζει έρωτικά τόν Γκιλγκαμές (πινακίδα
VI σ. 7-28) καί, έπειδή αύτός τήν άπορρίπτει (σ. 33-79), διαμαρτύρεται στούς
γονείς της 'Άνου καί Άντου, άπαιτώντας άπό τόν πατέρα της 'Άνου νά βρει έναν
ούράνιο ταύρο πού θά άφανίσει τόν Γκιλγκαμές (σ. 94-100). Όμως ό Γκιλγκα-
μές, μέ τή βοήθεια τοΰ άδελφοΰ του Ένκίντου, κατατροπώνει τό τέρας (σ. 170).
Αύτή ή ιστορία δέν συμπεριλαμβάνει άσφαλώς όλα τά στοιχεία τού μοτίβου τοΰ
Πετεφρή: Ή Ίστάρ δέν είναι παντρεμένη καί δέν διαβάλλει τόν Γκιλγκαμές22.

Τό τρίτο παράδειγμα γιά τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή άποτελεΐ, έάν λάβουμε
ύπ' όψιν μας τήν ύστερη χρονολόγηση τής Ίλιάδος άπό τόν Martin L. West, τό
πρώτο μέρος τοΰ προαναφερθέντος μύθου τοΰ Βελλεροφόντη. Τό ίδιο άφηγημα-
τικό σχήμα τό ξαναβρίσκουμε καί στήν ιστορία τοΰ Πηλέα μέ τήν Άστυδάμεια,
τή γυναίκα τοΰ Ακάστου, όπως μάς τήν παραδίδει ό Απολλόδωρος (3.13,3): Ή
Αστυδάμεια άποπειράται νά προσεγγίσει έρωτικά τόν φιλοξενούμενο φίλο τοΰ
συζύγου της, τόν Πηλέα, πού έχει γυναίκα του τήν Αντιγόνη, διαβάλλοντάς
τον στη συνέχεια στήν Αντιγόνη καί στόν Άκαστο. Ό σοφός κένταυρος Χείρων
όμως προφυλάσσει τόν Πηλέα άπό τό θανάσιμο κτύπημα πού έτοιμάζεται νά

20. Gressmann, 21926: 69-71, Nr. 4 (Die Geschichte von der Ehebrecherin).-
Pritchard, 31969: 23-25.- Μεταγενέστερες μεταφράσεις στο TUAT, Ergänzungslieferung,
147 κ.έ., Brunner-Traut von Diederichs, 1999.

21. Gressmann, 21926: 150 κ.έ., ίδιαίτ. πίν. 6· 160-163.- Pritchard, 31969: 83-85.-
George, 2003. Για μια παραλλαγή τής ιστορίας βλ. Otten a, 1953: 148.- Otten b,
1953: 38.

22. Πληροφορία του Martin L. West.
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τοϋ καταφέρει ό 'Άκαστος. Ό Πίνδαρος πραγματεύεται δύο φορές έκτενώς αύτή
τήν ιστορία (Νεμεόνικοι 4.57-65· 5.27-34). Αναφέρει τή μοιχαλίδα Ιππολύτη
(4.57) καί, μολονότι ό Πηλέας είναι άκόμη άνύπαντρος (4.65· 5.36), τονίζει
πόσο 'ιερό δικαίωμα άποτελεΐ ή φιλοξενία (5.34). Ωστόσο ήδη ai Ήοΐαι τοΰ
Ησιόδου γνωρίζουν τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή καί άφηγοΰνται τήν ιστορία τοΰ
Πηλέα μέ όλες τις λεπτομέρειες, δπως ό Πίνδαρος, διαφορετικά άπό τόν ποι-
ητή τής Ίλιάδος στδν μύθο τοΰ Βελλεροφόντη23. Μέσω αύτής τής όδοΰ θά μπο-
ροΰσε νά έχει εισχωρήσει τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή στον έλληνικό μύθο ήδη πριν
άπό τήν Ίλιάδα. Θά πρέπει ωστόσο νά άποτιμηθεΐ διαφορετικά ή ιστορία τοΰ
Φοίνικα στήν Ίλιάδα (9.447-457), ό όποιος χαριεντίζεται μέ τήν παλλακίδα τοΰ
πατέρα του Άμύντορα, άλλά τόν άνακαλύπτουν καί τόν καταριούνται. Πρώτος ό
Εύριπίδης μετέτρεψε στήν ομώνυμη τραγωδία του Φοίνιξ τόν ήρωα σέ ένα είδος
αγνού 'Ιωσήφ24.

Τώρα θά πρέπει νά ταξινομηθεί τό τέταρτο παράδειγμα πού συμπεριλαμ-
βάνει τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή, ή ιστορία τοΰ «Πειρασμού τοΰ Ιωσήφ»: Τόν
'Ιωσήφ τόν άγόρασε δοΰλο ό Πετεφρής, ένας άνώτερος υπάλληλος τοΰ Φαραώ, ό
όποιος τοΰ είχε έμπιστευθεΐ τή διαχείριση τής περιουσίας του. Ή σύζυγος όμως
τοΰ Πετεφρή έκανε επανειλημμένες προσπάθειες νά προσελκύσει ερωτικά τόν
'Ιωσήφ. Αύτός άντιστεκόταν, επικαλούμενος τήν εμπιστοσύνη άνάμεσα σέ κύριο
καί δούλο. Στήν τελευταία της προσέγγιση κατάφερε ή σύζυγος τοΰ Πετεφρή νά
τοΰ άφαιρέσει τό ένδυμα. Μέ αύτό τό δήθεν άποδείκτικό στοιχείο συκοφάντησε
τόν 'Ιωσήφ στον Πετεφρή, ό όποιος τόν πέταξε στή φυλακή γεμάτος οργή. Δύο
χρόνια άργότερα δόθηκε στον 'Ιωσήφ ή εύκαιρία νά έξηγήσει στον Φαραώ δύο
όνειρα. Χάρη στις ένορατικές του ικανότητες ό Φαραώ τόν άποφυλάκισε καί τόν
προώθησε στήν εξουσία τής Αιγύπτου ώς δεύτερο άνδρα στήν ιεραρχία (Γένε-
σις 41). Τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή φαίνεται νά εντάσσεται εδώ χαλαρά στήν όλη
ιστορία, διότι μπορεί μέν νά άποκαθιστά ό Φαραώ τόν 'Ιωσήφ, ώστόσο ή δια-
φορά άπό τις τρεις άλλες παραλλαγές τής άφήγησης είναι ότι δέν γίνεται πε-
ραιτέρω λόγος γιά τήν 'ίντριγκα τής συζύγου ή τήν τιμωρία της. Άπό τήν έλλειψη
συνάφειας μπορεί νά συμπεράνει κανείς ότι τό μοτίβο αύτό υπεισήλθε άργότερα

23. Ησίοδος, Ήοΐαι, 208, Merkelbach-West: ((συντόμως δέ τά αισχρά δεδήλωκε
"μιγήναι ούκ έθελούση" (Ίλιάς 6.165), άλλ' ούχ ώσπερ Ησίοδος τά περί τοϋ Πηλέως καί
τοΰ Άκάστου γυναικός δια μακρών έπεξελθών».

24. Α-Σχόλιον στήν Ίλιάδα 9.543: ((καί Εύριπίδης δέ άναμάρτητον εισάγει τόν ήρωα
έν τω Φοινίκι)).
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στήν ιστορία του 'Ιωσήφ25, ή δτι -άντίθετα- ή Γένεσις 39-41, παράλληλα μέ
μιά Εισαγωγή στο 37 τής Γενέσεως, άποτελοΰν τόν πυρήνα της παράδοσης26.
Σέ κάθε περίπτωση, ή βιβλική άφήγηση τοΰ Πετεφρή προϋποθέτει τήν ύπαρξη
ενός ισραηλιτικού βασιλείου έντός τής επικράτειας τοΰ γενεαλογικού δέντρου τοΰ
Ιωσήφ κατά τή χρονική περίοδο μεταξύ 10ου-8ου αιώνα, έάν δέν τοποθετείται
χρονικά στήν περίοδο τής αιγυπτιακής διασποράς, άνάμεσα στόν 8ο καί τόν 6ο
αιώνα. Terminus ad quem άποτελέί σέ κάθε περίπτωση ό επονομαζόμενος 'Ιερα-
τικός Κώδικας (Priesterschrift), δηλαδή ένα πρώιμο υπόστρωμα της Γενέσεως
(6ος αιώνας), πού άνάγεται στήν περίοδο τής δουλείας τών Εβραίων στήν Αίγυ-
πτο. Ή άφήγηση ώστόσο τοΰ 'Ιωσήφ προϋπήρχε τοΰ 'Ιερατικού Κώδικα, ή τε-
λική της μορφή προϋποθέτει τήν ενσωμάτωση τοΰ Ιερατικού Κώδικα σέ αύτήν
καί γι' αύτό τόν λόγο δέν μπορεί νά χρονολογηθεί προ τοΰ 6ου ή 5ου αιώνα .

Οί τέσσερις παραλλαγές τοΰ μοτίβου τοΰ Πετεφρή, τό αιγυπτιακό παραμύθι
τών δύο άδελφών τοΰ 1220 π.Χ., ή ιστορία τοΰ Γκιλγκαμές καί τής Ίστάρ στή
μορφή πού μάς παραδόθηκε άπό τή Βιβλιοθήκη τοΰ Σαρδανάπαλου (668-627
π.Χ.), ή ιστορία τοΰ Βελλεροφόντη της Ίλιάδος, καθώς καί ή ιστορία τοΰ Πηλέα
άπό τάς Ήοίας, τέλος δέ ή ιστορία τοΰ «Πειρασμού τοΰ Ιωσήφ», πιστοποιούν
γιά τό χρονικό διάστημα άπό τόν 13ο έως τόν 6ο αιώνα τήν ύπαρξη ένός πε-
ριπλανώμενου ανατολίτικου παραμυθιού, τό όποΐο, τήν περίοδο τών στενών
έπαφών της Ελλάδας μέ τήν Ανατολή, πού μάς είναι γνωστή ώς άνατολίζουσα
περίοδος, συνδέθηκε μέ τό πρόσωπο τοΰ Πηλέα καί τοΰ Βελλεροφόντη. Γιά τό
πώς έγινε αύτό τό πέρασμα υπάρχουν μόνο υποθέσεις28, γιά τή χρονική στιγμή
όμως μάς παρέχει ενδείξεις ή άνάλυση τοΰ δεύτερου μέρους τοΰ μύθου τοΰ Βελ-
λεροφόντη, τής επιστολής τοΰ Ούρία.

Ή επιστολή τοΰ Ούρία

Γιά τό μοτίβο τοΰ Glückskind mit dem Todesbrief, τοΰ τυχεροΰ παιδιού
μέ τή θανατηφόρο επιστολή, συγκέντρωσε ό Joseph Schick έναν άπίστευτο
άριθμό παραμυθιών, πού ή διάδοσή τους ξεκινά άπό τις 'Ινδίες καί οδηγεί στόν

25. Gressmann, 1923: 23 κ.έ.- Gunkel, 1922: 63.

26. Kratz, 2000: 281-286.

27. Αύτή ή παράγραφος οφείλεται έξ ολοκλήρου στόν συνάδελφο Henrik Pfeiffer.

28. Baumgartner, 1959: 171-175.
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θρύλο τοΰ 'Άμλετ, μέσω τοΰ Saxo Grammaticus29. Γιά όλα αύτά τά παραμύθια
είναι χαρακτηριστικό ότι τή θανατηφόρο έπιστολή τήν άνοίγουν καί τήν παραλ-
λάσσουν καθ' όδόν, κάτι πού καταλογίζεται ώς κακόβουλη προαίρεση τοΰ γραμ-
ματοκομιστή. Ωστόσο ή γραμμή αύτης τής παράδοσης μπορεί νά διαχωριστεί
σαφώς άπό τό μοτίβο τής έπιστολής τοΰ Ούρια30. Ή τελευταία δέν διαβάζεται
καθ' όδόν, ό δέ παραλήπτης προσπαθεί μέ μεγαλύτερη ή μικρότερη έπιτυχία νά
άκολουθήσει τις οδηγίες τοΰ άποστολέα.

"Ετσι, τήν παλαιότερη μαρτυρία γιά την έπιστολή τοΰ Ούρια την άποτελεΐ
τό δεύτερο μέρος τοΰ μύθου τοΰ Βελλεροφόντη στήν Ίλιάδα. Μόλις ό Βελλε-
ροφόντης άπέρριψε τήν έρωτική προσέγγιση τής Άντειας, αύτη τόν κατηγόρησε
στόν σύζυγο της Προΐτο, άπαιτώντας ή τόν δικό του θάνατο ή τοΰ Βελλεροφόντη:

«τεθναίης ώ Προΐτ', ή κάκτανε Βελλεροφόντην,

ός μ' έθελεν φιλότητι μιγήμεναι ούκ έθελούση» (6.164-165).

(Προΐτε, γιά πέθανε γιά σκότο^σε τό γιο τοΰ Γλαύκου τώρα,
πού στό κλινάρι μου βουλήθηκε ν' άνέβει άθέλητά μου*.)

Άντ' αύτοΰ, έστειλε ό Προΐτος τόν Βελλεροφόντη στόν πεθερό του Ίοβάτη
μέ έναν πτυσσόμενο πίνακα, ένα ((δίπτυχο», έπάνω στό όποιο τοΰ έγραφε· νά τόν
δολοφονήσει:

«πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ' δ γε σήματα λυγρά

γράψας έν πινάκι πτυκτώ θυμοφθόρα πολλά,

δεΐξαι δ' ήνούγειν ώ πενθερώ οφρ' άπόλοιτο» (6.168-170).

(μόν' στή Λυκία τόν στέλνει τοΰ χαμοΰ σημάδια δίνοντάς του,

πολλά θανατερά χαράζοντας στό διπλωτό πιτάκι,

τοΰ πεθερού του έκεΐ νά τά 'δείχνε καί νά 'βρει τό χαμό του*.)

Αύτή είναι ή μοναδική φορά πού γίνεται λόγος γιά γραφή στην Ίλιάδα?1, ένώ
γενικά στό έπος παρουσιάζεται μιά παρο^χημένη εικόνα έλλειψης τής γραφής.

29. Schick I, 1912· II, 1932.

30. Schick II, 1932: 216-235. Έδώ συγκαταλέγεται καί ή θανατηφόρος έπιστολή πού
αποδίδεται, σύμφωνα μέ τον Θουκυδίδη (1.131 κ.έ.: «λέγουσι»), στόν νικητή τής μάχης
τών Πλαταιών Παυσανία, τής όποιας τό ανοιγμα εχει ώς συνέπεια τόν θάνατο του (Schick

11,1932:268-269).

31. Kirk, 1990: 181-182.

* Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - I. Θ. Κακριδή, Αθήνα 31984.
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Στήν έβδομη ραψωδία (175-177) ρίχνουν λαχνούς, επάνω στους οποίους οί πο-
λεμιστές δέν γράφουν τά όνόματά τους μέ γράμματα, άλλα ό καθένας τοποθετεί
το «σήμα» του, πού τό άναγνωρίζει μόνο ό 'ίδιος (183-190). Γιά τά άναφερόμενα
((σήματα» στή ραψωδία 6.168 υπέθεσαν μεταξύ άλλων καί στοιχεία τής συλ-
λαβικής Γραμμικής Β γραφής. "Ενα δίπτυχο τής ύστερης εποχής τοΰ χαλκοΰ,
άποτελούμενο άπό ξύλινους πίνακες, πού ή έσωτερική τους επιφάνεια έφερε
έπίστρωση άπό κερί, βρέθηκε στή θάλασσα στήν περιοχή τοΰ Uluburun κοντά
στο Ka§, σέ ένα ναυάγιο πλοίου, πού ό τελευταίος του σταθμός ήταν τό Ugarit
Ό Walter Burkert μπόρεσε ωστόσο νά δείξει ότι τά πολλά θανατηφόρα σημάδια
(((σήματα θυμοφθόρα πολλά») τοΰ πτυσσόμενου πίνακα («πίναξ πτυκτός») τοΰ
μύθου τοΰ Βελλεροφόντη στήν Ίλιάδα προϋποθέτουν τή φοινικική άλφαβητική
γραφή επάνω σέ ένα δίπτυχο, τή φοινικο-ελληνική δέλτο33. Αύτή έφτασε στον
ελλαδικό χώρο στις άρχές τοϋ 8ου αιώνα στήν Ελλάδα34 καί υπέστη τις άπαι-
τούμενες παραλλαγές γιά την κάλυψη τών άναγκών τοΰ έλληνικοΰ άλφαβήτου.
Γι' αύτό καί δέν θά πρέπει νά προκαλεί εντύπωση ή άναφορά άλφαβητικής
γραφής στήν τελική μορφή τής Ίλιάδος, στά μέσα τοΰ 7ου αιώνα35.

Ό Εύριπίδης εισήγαγε τό μοτίβο τής επιστολής τοΰ Ούρια στήν τραγωδία.
Στο έργο του Σθενέβοια άφηγέίται σχεδόν κατά γράμμα τόν μύθο τοΰ Βελλε-
ροφόντη, έπεκτείνοντάς τον ωστόσο μέ τήν προσθήκη ένός δεύτερου μέρους: Ό
Βελλεροφόντης επιστρέφει στήν Τίρυνθα μετά τά κατορθώματά του στή Αυκία,
έρχεται άντιμέτωπος μέ τόν Προΐτο καί τή συνωμοσία της Άντειας/Σθενέβοι-
ας, δηλώνει οτι θά ήθελε νά επιστρέψει στή Λυκία μέ τή Σθενέβοια επάνω στον
Πήγασο καί ρίχνει στή Μήλο τή συνο^μότρια στη θάλασσα36.

Αλλά καί στήν τραγωδία του Ιππόλυτος Στεφανηφόρος (428 π.Χ.) έκανε ό
Εύριπίδης χρήση τοΰ μοτίβου τής έπιστολής τοΰ Ούρια: Ή Φαίδρα, ή γυναίκα
τοΰ Θησέα, εισπράττει έρωτική άπόρριψη άπό τόν Ιππόλυτο καί κρεμιέται,
άφοΰ πρώτα, σέ μια επιστολή πού άφήνει, ενοχοποιεί τόν Ιππόλυτο γιά βιασμό
(δέλτος: 856-58, 877, 1057). Μόλις άνακαλύπτει ό Θησέας τήν επιστολή,
καταριέται τόν 'Ιππόλυτο καί τόν έξορίζει. Αντίθετα, στήν τραγωδία Ίππόλν-

32. Bass, 1986: 730 κ.έ.- Bass, 1990.

33. Burkert, 1983: 51-53.

34. Heubeck, 1979: 109-126.

35. Burkert, 1983: 52.

36. Αποκατάσταση τής τραγωδίας, βάσει άπεικονίσεο.>ν σέ άγγεΐα: Pöhlmann,
2009: 265-271.
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τος Καλυπτόμενος^1, τήν όποία χρησιμοποίησε ό Σενέκας στή Φαίδρα του38,
παραλείπει ό Εύριπίδης τό μοτίβο τής επιστολής, δπως καί δ Σοφοκλής στή
Φαίδρα του39. Φυσικά θά μπορούσαν νά μείνουν εδώ έκτδς συζήτησης δλες οί
τραγωδίες πού συσχετίζονται έμμεσα ή άμεσα μέ τήν Ίλιάδα, δπως επίσης καί
οί μεταγενέστερες παραλλαγές του μοτίβου τοΰ Πετεφρή, πού χρησιμοποιούν
ώς πρότυπο τόν Ευριπίδη40.

Τώρα θά πρέπει νά εξετάσουμε τήν ιστορία μέ τόν Δαβίδ καί τή Βηρσαβεέ
στο βιβλίο Βασιλειών Β' 11, ή όποία άνάγεται σέ κάθε περίπτωση στον πυρήνα
τής γραμμής τής παράδοσης τών Δαβίδ-Σολομώντα, καί πού θά μπορούσαμε
νά τή χρονολογήσουμε άναμφίβολα στήν περίοδο τοΰ Σολομώντα, έφόσον έχει
ώς στόχο της τή νομιμοποίηση τής διαδοχής τοΰ τελευταίου στον θρόνο41. Τό
μοτίβο δμως της έπιστολής τοΰ Ούρία στήν ιστορία τοΰ Δαβίδ καί τής Βηρ-
σαβεέ στο βιβλίο Βασιλειών Β' 11 άποτελεΐ στήν ούσία μιά παραλλαγμένη
νουβέλα, μολονότι έχει ιστορικό πυρήνα, ό όποιος συνίσταται στή μοιχεία τοΰ
Δαβίδ μέ τή Βηρσαβεέ, τήν εγκυμοσύνη της, τόν θάνατο τοΰ συζύγου της Βηρ-
σαβεέ, τοΰ Χετταίου Ούρία, στή μάχη τοΰ Rabbath Ammon, τόν γάμο τοΰ
Δαβίδ καί της Βηρσαβεέ καί τή γέννηση τοΰ Σολομώντα. Στοιχεία άπό τή
νουβέλα είναι τό δτι παρακολουθεί ό Δαβίδ τή Βηρσαβεέ τήν ώρα τοΰ λουτρού42,
τό δτι, σέ μιά άποτυχημένη προσπάθειά του νά άποκρύψει τήν πατρότητα τοΰ
παιδιοΰ πού πρόκειται νά γεννηθεί, καλεί στο σπίτι του τόν Ούρία νά δώσει
πληροφορίες, τό ότι ύπάρχουν διαφορετικές εκδοχές γιά τή διάπραξη τοΰ φόνου
καί, τέλος, ή ϊδια ή επιστολή τοΰ Ούρία43. Γι' αύτήν δέν ύπάρχουν παλαιότερα
παράλληλα, πέραν τοΰ μύθου τοΰ Βελλεροφόντη στήν Ίλιάδα. Συνάγεται λοιπόν
τό συμπέρασμα δτι ή τελική μορφή τής ιστορίας τοΰ Δαβίδ μέ τή Βηρσαβεέ
δέν προηγείται τών τελικών μορφών τοΰ Δευτερονομιστή τοΰ 6ου καί τοΰ 5ου

' ' 44

αιώνα .

37. TrGF, 5, άπόσπ. 428-446, πρβλ. δμως Τ IIa col. II 1-3: «τών κατέσφαξ[ /
χαράξασα παρ] / Ίππόλυτον δέ [col. IIb 10/11: κα]λάμοις / ]έγχάρ[αξε».

38. Tschiedel, 1969: 49-56.

39. TrGF, 4, άπόσπ. 677-693.

40. Γιά τήν επιβίωση τών τραγωδιών τοϋ Ευριπίδη βλ. Tschiedel, 1969.

41. Dietrich, 1997: 203-212, 253-257.- Kratz, 2000: 182-187, 190.

42. Stoebe, 1994: 285.

43. Stoebe, 1994: 288, 293.- Baumgartner, 1959: 164-165.

44. Πληροφορία τοΰ Henrik Pfeiffer.
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Οί επιστολές λοιπόν τοΰ Προίτου προς τόν πεθερό του Ίοβάτη στήν Ίλιάδα
μέ έντολή νά δολοφονηθεί ό Βελλεροφόντης καί τοΰ Δαβίδ προς τόν στρατηγό
του Ίωάβ γιά τή δολοφονία τοΰ Χετταίου Ούρια άποτελοΰν ένα περιπλανώμε-
νο μοτίβο, πρόσληψη τοΰ όποιου έγινε άπό τόν ποιητή τής Ίλιάδος στά μέσα
τοΰ 7ου αιώνα, δηλαδή κατά τή διάρκεια της άνατολίζουσας περιόδου, καί τό
όποιο έναν αιώνα άργότερα μετέτρεψαν σέ νουβέλα γιά νά χρησιμοποιηθεί
στήν ιστορία τοΰ Δαβίδ καί της Βηρσαβεέ. Γιά τή συνέχεια τών δύο ιστοριών
συνίσταται νά μήν άνοιχθοΰν καθ' όδόν οί έπιστολές μέ τήν έντολή της δολο-
φονίας45, κάτι πού άποκλείεται γιά ένα δεμένο καί σφραγισμένο δίπτυχο («πίναξ
πτυκτός»). Σύμφωνα μέ αύτό, μπορεί νά υποθέσει κανείς ότι καί ή κοινή πηγή
γιά τήν έπιστολή μέ τήν έντολή γιά τή δολοφονία άναφέρεται σέ μιά δεμένη καί
σφραγισμένη δέλτο46. Ό Walter Burkert υπέθεσε ώς τόπους προέλευσής τους
τή Βόρειο Συρία καί τήν Κιλικία, μιά περιοχή πού τελοΰσε κατά τή δεδομένη
χρονική στιγμή ύπό άσσυριακή κυριαρχία. Τήν πιθανότητα ένός σουμεριακοΰ
προτύπου άπέκλεισε ό Martin L. West47.

Ό ποιητής τής Ίλιάδος καί ή Ανατολή

Είδαμε στήν εισαγωγή ότι ό ποιητής της Ίλιάδος γιά λόγους άφηγηματικής
οικονομίας χρειάζεται μιά παρεμβολή πού άφενός νά γεφυρώνει ώς παράλληλη
δράση τόν χρόνο πού χρειάζεται ό "Εκτωρ γιά νά φθάσει άπό τό πεδίο τής μάχης
στην άκρόπολη της Τροίας, καί άφετέρου νά βγάζει ταυτόχρονα τόν Διομήδη,
τόν πλέον έπικίνδυνο μαχητή τών Ελλήνων, έκτος δράσης. Αύτό τό παρέχει ή
συνάντηση τοΰ Διομήδη μέ τόν Γλαΰκο άπό τή Λυκία στό πεδίο τής μάχης καί
οί λεπτομερείς συστάσεις πού δίνει ό Γλαύκος γιά τό άτομό του.

Τό επίκεντρο άποτελεΐ ό μύθος τοΰ Βελλεροφόντη, τοΰ Προίτου, τής Άντει-
ας καί τών περιπετειών πού είχε ό Βελλεροφόντης μέ τόν Ίοβάτη στη Λυκία,
μύθος τόν όποιο, σύμφωνα μέ μιά ύπόθεση τού Kirk, είχε προσλάβει ό ποιητής
τής Ίλιάδος άπό παλαιότερη καί λεπτομερέστερη παραλλαγή48, ή όποια άφη-
γέίτο γιά τόν διωγμό τού βρέφους Διονύσου άπό τόν Λυκούργο (6.130-140)49,

45. Ή γραμμή τής παράδοσης για το «τυχερό βρέφος μέ τή θανατηφόρο έπι-
στολή» διαφέρει: βλ. άν. σ. 174-175.

46. Βλ. άν. σ. 174-175.

47. Burkert, 1983: 53, 55.- West, 1997: 365-366.

48. Kirk, 1990: 171.

49. Kirk, 1990: 181.- Βλ. άν. σ. 170, ύποσημ. 12.
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γιά τόν τάφο τοΰ Σισύφου, τοΰ παππού τοΰ Βελλεροφόντη, στόν 'Ισθμό (6.152-
154)5" καί κατά πάσα πιθανότητα γιά τόν Βελλεροφόντη που δάμασε τόν Πήγα-
σο στήν Κόρινθο καί τις περιπέτειες τοΰ ήρωα στή Λυκία51. Σέ αύτή πλέον τήν
παραλλαγή φαίνεται ότι τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή32, πού είχε ήδη εισχωρήσει στόν
μύθο τοΰ Πηλέα, θά πρέπει νά είχε συνδεθεί μέ τόν μύθο τοΰ Βελλεροφόντη.

Μέ τήν περιπλανώμενη άφήγηση της θανατηφόρου έπιστολής έπάνω στό
δεμένο καί σφραγισμένο δίπτυχο ό ποιητής τής Ίλιάδος έγινε γνώστης ένός
άκόμη άνατολίζοντος μοτίβου. Συνδέοντας ό ποιητής τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή
μέ τό μοτίβο τής έπιστολής τοΰ Ούρία, κατόρθωσε νά κατασκευάσει ένα εύλογο
κίνητρο γιά τις περιπέτειες τοΰ Βελλεροφόντη στή Λυκία καί νά έντάξει ολόκλη-
ρο τόν μύθο του σέ μιά άφηγηματική συνέχεια. Γι' αύτό καί άναγκάστηκε ό ποι-
ητής τής Ίλιάδος νά κάνει τόν συμβιβασμό νά διακόψει σέ ένα σημείο τήν πάγια
άρχέγονη εικόνα τής ιστορίας του, πού διαδραματίζεται σέ μιά εποχή χωρίς
γραφή (βλ. άν. σ. 167).

Οί λογοτεχνικές άρετές τοΰ έπεισοδίου τοΰ Βελλεροφόντη είναι καταφανείς
άπό τό γεγονός ότι αύτό υπεισήλθε στήν τραγωδία τοΰ Εύριπίδη Σθενέβοια,
στήν όποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο τό μοτίβο τοΰ Πετεφρή σέ συνδυασμό
μέ τό μοτίβο τής έπιστολής τοΰ Ούρία. Στήν Ίλιάδα ό μύθος τοΰ Βελλεροφόντη
δομήθηκε έτσι ώστε νά άποτελέσει τόν πυρήνα τοΰ επεισοδίου τοΰ Γλαύκου μέ
τόν Διομήδη, τό όποιο χρειαζόταν άναγκαστικά ό ποιητής γιά λόγους άφηγη-
ματικής οικονομίας (βλ. άν. σ. 169-170). "Ετσι, βλέπουμε μέ αύτό τό παράδειγ-
μα πώς χειρίζεται ό ποιητής τά άνατολίζοντα μοτίβα, τά όποια ποτέ δέν προ-
σλαμβάνει άπλά, άλλά πάντοτε τά έντάσσει οργανικά σέ προϋπάρχοντα σχήματα.

Ό Walter Burkert διερεύνησε τό ερώτημα ποιά βαρύτητα είχαν οί άνατο-
λικές επιδράσεις στή διαδικασία τής μετάβασης τής έλληνικής ποίησης άπό

\ / \ \ -, ι 53 î \ \ ι f ~ ν

την προφορικοτητα στον γραπτό λογο . Σε αυτο το ερώτημα όεν μπορούμε να
υπολογίσουμε επαρκώς τή σημασία τής έπαφής τοΰ έλλαδικοΰ χώρου μέ τις
τεχνικές τής πολιτισμικής παράδοσης τής Ανατολής γιά τόν χώρο τοΰ βιβλίου,
μέ τή φοινικική άλφαβητική γραφή, τούς κυλίνδρους άπό δέρμα (διφθέρα) καί
τά βιβλία άπό ξύλινους πίνακες (δέλτος). "Εναντι αύτών ύποχωρεΤ ή σημασία
τής έπαφής μέ τό περιεχόμενο τής λογοτεχνίας της Ανατολής, όπως τόνισε ό

50. Kirk, 1990: 178.

51. Kirk, 1990: 181.- Πίνδαρος, Όλυμπιόνικοι, 13.60-92, Σχόλ. 13.74.

52. Βλ. άν. σ. 171-174.

53. Burkert, 1983: ίδιαίτ. 55 κ.έ.
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Walter Burkert: ((Eighth-century Greece already had a strong artistic and
literary inheritance of its own -thanks to oral poetry, among other things- and
did not succumb to foreign domination»54. Πρόκειται, γιά λογοτεχνικά μοτίβα
ή γιά καλλιτεχνήματα35 της Ανατολής; Πάντοτε όμως κατορθώνει ό ποιητής νά
άφομοιώσει χωρίς κατάλοιπα τό ύλικό πού έχει πάρει. Καί δέν θά μπορούσα-
με νά άναλύσουμε καλύτερα τή διαδικασία αύτή παρά μέ ένα χωρίο, τό όποιο
μετέφρασε καί χρησιμοποίησε άργότερα ό Κικέρων γιά τή σχέση της έλληνικής
μέ τή λατινική λογοτεχνία56, ένα χωρίο άπό τό παράρτημα στούς Νόμους τοΰ
Πλάτωνα, την Έπινομ'ώα τοΰ Φιλίππου άπό τόν Όπούντα (987d-e): «ότιπερ
άν "Ελληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοΰτο εις τέλος άπεργάζονται»,
δηλαδή ό,τι καί νά πάρουν οί "Ελληνες άπό τούς βαρβάρους τό κάνουν τελικά
καλύτερο!
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TOT ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΤ

Τά όσα θά έκθέσο:» άφοροΰν τήν κατά τήν παράδοση έκπλήρο^ση μερικών
σκοπών τής Ακαδημίας. Θά συμπληρωθούν μέ τήν έκθεση τοϋ Προέδρου κατά
τήν πρώτη δημόσια συνεδρία τοΰ έτους 2012.

Κατά το 2011 εξελέγησαν νέα μέλη τής Ακαδημίας:

Στήν Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών ό ομότιμος καθηγητής τοΰ Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπος Ροΰσσος στήν έδρα τής «'Εσωτερικής Παθο-
λογίας)).

Ώς ξένος εταίρος της Τάξεως στόν Κλάδο τής 'Ιατρικής εξελέγη ό καθη-
γητής τοϋ Πανεπιστημίου Harvard καί Πρόεδρος τής 'Ιατρικής Ακαδημίας
τών ΗΠΑ κ. Harvey Vernon Fineberg.

Ώς άντεπιστέλλοντα μέλη έξελέγησαν στόν Κλάδο τής «Γενικής Χειρουρ-
γικής)) ό καθηγητής Χειρουργικής κ. Κωνσταντΐνος-Σίμος Σιμόπουλος, στόν
Κλάδο τής «Μεταβολικής Μηχανικής» ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
Harvard κ. Γρηγόριος Στεφανόπουλος καί στόν Κλάδο τής «Χημικής Μηχανι-
κής-Ρευστομηχανικής» ό ομότιμος καθηγητής τών Πανεπιστημίου Berkeley
καί Stanford κ. Ανδρέας Ακριβός.

Στήν ίδια Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών προκηρύχθηκε γιά πλήρωση ή
έδρα τής «Μοριακής Γενετικής».

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών έξελέγησαν ό ομότιμος
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στέφανος "Ημελλος στήν έδρα τής
«Έλληνικής Λαογραφίας», ό γλύπτης κ. Γιάννης Παρμακέλης στήν έδρα τής
«Γλυπτικής», οί καθηγηταί τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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κ. Αντώνιος Ρεγκάκος στήν εδρα της ((Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας» και
Μιχαήλ Τιβέριος στήν εδρα τής ((Αρχαιολογίας», και είδικώτερα τής ((Αρχαίας
Ελληνικής Κεραμικής», και ή καθηγήτρια και Διευθύντρια του 'Ινστιτούτου
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας κυρία Χρύσα Μαλτέζου
στήν εδρα (('Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1453-1821)».

Ώς αντεπιστέλλον μέλος τής Τάξεως εξελέγη στον Κλάδο τής ((Κλασικής
Φιλολογίας» ό ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Erlangen κ. Egert
Pöhlmann.

Στήν Τάξη τών Ηθικών και Πολιτικών 'Επιστημών έξελέγη ό ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχαήλ-Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
στήν εδρα του ((Αστικού Δικαίου».

Ώς ξένος εταίρος έξελέγη στον Κλάδο τών Οικονομικών 'Επιστημών ο
καθηγητής του London School of Economics κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης.

Ώς άντεπιστέλλον μέλος στον Κλάδο ((Κοινωνιολογία και Δίκαιο» έξελέγη
ό ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου κ. Νικήτας Άλι-
πράντης.

Στήν ΐδια Τάξη έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση δύο εδρες: του «Ποινικού
Δικονομικού Δικαίου» και τής «Μεθοδολογίας τών Κοινωνικών Επιστημών».

Ή Ακαδημία πένθησε κατά τό 2011 τήν άπώλεια άγαπητών μελών της:

Στις 29 Μαρτίου άπέθανε ο Ίάκο^βος Καμπανέλλης, τακτικόν μέλος τής
Τάξεως τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών. Γεννημένος το 1921 στή
Νάξο, έσπούδασε βιομηχανικό σχέδιο. Προσπαθώντας κατά τήν Κατοχή νά
διαφύγει, συνελήφθη και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του
Μαουτχάουζεν στή Γερμανία. Μετά τήν άπελευθέρωση του, έπηρεασμένος άπο
τό θέατρο του Καρόλου Κούν, βρήκε τήν πραγματική του πνευματική κλίση,
εγραψε πλήθος θεατρικών έργων και αναδείχθηκε σέ άνανεωτή της νεοελληνικής
δραματουργίας και έξαίρετο λογοτέχνη.

Στις 16 Σεπτεμβρίου άπέθανε ό ξένος έταιρος τής Τάξεως τών Γραμμάτων
και τών Καλών Τεχνών Jean Leclant, διάσημος αϊγυπτολόγος, μέλος του Institut
de France και Γραμματεύς διηνεκής τής Académie des Inscriptions et Belles
Lettres.

Ή Ακαδημία εχασε άκόμη κατά τό 2011 οκτώ αντεπιστέλλοντα μέλη της.

Στήν Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών:

Στις 9 Φεβρουαρίου τον 'Εμμανουήλ Άρώνη, καθηγητή τής Ανόργανης
Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Sydney, στις 13 Μαίου τον Louis François
Hollender, καθηγητή τής Γενικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Louis
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Pasteur τοϋ Στρασβούργου, στις 6 Δεκεμβρίου τον Λυσίμαχο Μαυρίδη, καθη-
γητή τής Αστρονομίας Θέσεως καί Αστροφυσικής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών:

Τήν 1η Φεβρουαρίου τον Τάκη Βαρβιτσιώτη, ποιητή καί δοκιμιογράφο,
στις 10 'Ιουνίου τον Patrick Michael Leigh Fermor, λογοτέχνη καί ιστορικό, μέ
σημαντική δράση κατά τόν πόλεμο, στις 17 Αύγούστου τόν Hratch Bartikian,
ελληνιστή, βυζαντινολόγο καί ιστορικό.

Στήν Τάξη τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών:

Στις 19 'Ιουνίου τόν Άστέριο Γεωργιάδη, καθηγητή τοΰ Αστικού Δικονομι-
κού Δικαίου, στις 26 'Ιουνίου τόν 'Ιωάννη Μανωλεδάκη, καθηγητή τοΰ Ποινι-
κού Δικαίου -καί οί δύο τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-, καί
στις 16 Νοεμβρίου τόν Lucien Jerphagnon, καθηγητή τής Φιλοσοφίας καί τής
'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Caen τής Γαλλίας.

Άπό τις δεκαεννέα δημόσιες συνεδρίες της Ακαδημίας κατά τό 2011 μνη-
μονεύω πρώτη έκείνην της 25ης 'Ιανουαρίου, πού έγινε ή υποδοχή τής κυρίας
Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα. Ή εισιτήρια ομιλία της είχε θέμα «Εύρωπαϊκή
ενοποίηση καί ποινικό δίκαιο. Παλαιοί καί νέοι προσανατολισμοί». Ακόμη μνη-
μονεύω τις πανηγυρικές όμιλίες γιά τις δύο μεγάλες επετείους. Γιά τήν 25η
Μαρτίου μίλησε ή κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα μέ θέμα «Δημοκρατία καί
άτομικές ελευθερίες στά επαναστατικά συντάγματα 1822-1827» καί γιά τήν
28η 'Οκτωβρίου μίλησε ό κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος μέ θέμα «Ό πόλε-
μος 1940-1941». Πριν άπό λίγες ήμέρες, στις 20 του μηνός τούτου, έγινε ή
υποδοχή τοΰ κ. Κωνσταντίνου Βαγενά, τοΰ οποίου ή εισιτήρια ομιλία είχε θέμα
«Αναζητώντας τή σύνθεση κατάλυσης καί ήλεκτροχημείας».

Γιά τό πανεπιστημιακό έτος 2011-2012 χορήγησε ή Ακαδημία είκοσι τρεις
υποτροφίες γιά προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές στήν 'Ελλάδα καί τό
'Εξωτερικό σέ ποικίλους κλάδους τής 'Επιστήμης καί της Τέχνης: Οικονομία,
Αρχαιολογία, Γεωλογία, Βιολογία, Φιλοσοφία, Φυσική, Δίκαιο, Θεολογία, Μου-
σική, Ζωγραφική καί Αρχιτεκτονική.

Τό μέρος τής έκθεσής μου πού άκολουθεΐ άφορά τις τιμητικές διακρίσεις
πού άπονέμει σήμερα ή Ακαδημία σέ πρόσωπα φυσικά καί νομικά γιά έργα
πού ξεχωρίζουν γιά τήν πνευματική, επιστημονική καί ήθική άξία τους.

Οί τρεις Τάξεις τής Ακαδημίας εισηγήθηκαν καί ή Όλομέλειά της ενέκρι-
νε τήν άπονομή τών έξης διακρίσεων:
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Τάξις τών Θετικών 'Επιστημών:

1. Το βραβείο Κωνσταντίνου Κτένα, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται
στήν κυρία Καλλιόπη Γάκη-Παπαναστασίου καί τους κ.κ. Εύθύμιο Καρύμπα-
λη καί Χαμπίκ-Σαχάκ Μαρουκιάν γιά τή μελέτη τους μέ τίτλο Quaternary
marine terraces as indicators of neotectonic activity of the Ierapetra normal
fault SE Crete (Greece).

2. To βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην τοΰ συζύγου της ίατροΰ
Νικολάου Κέπετζη, μέ έπαθλο 3.000 εύρώ, άπονέμεται στήν πρώτη άριστοΰχο
πτυχιούχο τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, τοΰ πανεπιστημι-
ακού έτους 2009-2010, κυρία Μαρία Παπανικολάου.

3. Τά δύο βραβεία Δημητρίου Λαμπαδαρίου, μέ έπαθλο 3.000 εύρώ τό κα-
θένα, γιά τούς ίκανώτερους στό μάθημα τής Γεωδαισίας άποφοίτους Πολυτε-
χνικών Σχολών τής ήμεδαπής, πανεπιστημιακού έτους 2009-2010, άπονέμεται
στούς κ.κ. Αντώνιο Βατάλη της Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Νικηφόρο Παυλάτο τής Πολυτεχνικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Τό βραβείο τής οικογενείας Ιωάννου Βλνσίδη, εις μνήμην Αντιγόνης
Βλυσίδη, μέ έπαθλο 3.000 εύρώ, άπονέμεται έξ ήμισείας στούς κ.κ. Δημήτριο
Μηλίγκο καί Μιχαήλ Κουτσιλιέρη γιά τή μελέτη τους Insulinlike growth factor-
lEc (MGF). Expression in eutopic and ectopic endometrium: characterization
of the MGF Ε-peptide actions in vitro, καθώς καί στούς κ.κ. Γκίκα Μα-
γιορκίνη, 'Εμμανουήλ Μαγιορκίνη καί Άγγελο Χατζάκη γιά τή μελέτη τους The
global spread of hepatitis C virus la and lb: phylodynamic and phylogeographic
analysis.

5. To βραβείο Κωνσταντίνου Μοίρα, μέ έπαθλο 3.000 εύρώ καί θέμα
«Στρεσογόνα έρεθίσματα στήν παιδική ήλικία καί νευροεπιγενετικές έπιπτώ-
σεις», άπονέμεται στήν κυρία Σοφία Σακκά καί τούς κ.κ. Δημήτριο Λουτράδη
καί Γεώργιο Χροΰσο γιά τή μελέτη τους μέ τίτλο Absence of insulin resistance
and law-grade inflammation despite early metabolic syndrome manifestations
in children born after in vitro fertilization.

6. To βραβείο 'Αχίλλειος και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, μέ έπαθλο 8.000
εύρώ, μέ θέμα (('Ο ρόλος τής γονιδιακής έκφράσεως στήν καρκινογένεση»,
άπονέμεται στόν κ. Ηρακλή Κούρτη γιά τή μελέτη του μέ τίτλο Induction of
lymphoid-like stroma and immune escape by tumors that express the chemokine
CCL21.

7. To βραβείο 'Εμμανουήλ Μπενάκη, γιά εργασία μέ θέμα τή βιοποικιλότη-
τα τής Ελλάδος ώς προς τά φυτά, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στούς
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κ.κ. Δημήτριο Φοΐτο και Θεοφάνη Κωνσταντινίδη, καθώς και στήν κυρία Γε-
ωργία Καμάρη, για τό έργο τους Βιβλίο ερυθρών δεδομένων τών σπανίων και
απειλουμένων φυτών της Ελλάδας.

8. Το βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη, γιά εργασία μέ θέμα τή βιοποικιλότη-
τα της Ελλάδος ώς προς τά ζώα, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στον
κ. Αναστάσιο Λεγάκι και τήν κυρία Παναγιώτα Μαραγκού για τό εργο τους Τό
κόκκινο βιβλίο τών απειλούμενων ζώων της Ελλάδας.

9. Τό βραβείο Ευτυχίας Εύταξιοπούλου, εις μνήμην τοΰ αντιπλοιάρχου
Κωνσταντίνου Εύταξιοπούλου, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στον κ. Μι-
χαήλ Κ. Σκουλιό γιά τό βιβλίο του Τά ξύλινα καράβια τής Κάσου. Σύγχρονη
συνοπτική μελέτη γιά τήν ιστιοφόρο ναυτιλία τής Κάσου από τήν αρχαιότητα
ως τό τέλος του 19ου αιώνα.

10. Τό βραβείο Χίλδεγαρδ, χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ,
άπονέμεται στόν κ. 'Εμμανουήλ Τζιράκη για τή μελέτη του Acyl radical reac-
tions in fullerene chemistry: direct acylation of [60] fullerene through an effi-
cient decatungstate-photomediated approach.

11. "Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν κυρία Ελένη Ζαχαρίου-
Μαμαλίγκα γιά τό βιβλίο της Πουλιά στή Σύμη και τΙς νησίδες της.

12. "Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στους κ.κ. Τιμόθεο Γ. Μασούρα
και Θωμά Π. Κατωπόδη γιά τό δίτομο εργο τους Τά ελληνικά υποβρύχια.

Τάξις τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών:

1. Τό βραβείο Γεωργίου Άθάνα, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στόν
κ. Γιάννη Ζερβό γιά τήν ποιητική του συλλογή Κρίσιμη μάζα, εργο «πρόωρης
ώριμότητας άλλα και καλλιέργειας τής σκέψης και τής γλώσσας. Σύνθετο και
μαζί άπλό, οξύ και μαζί εύγενές, μ' έναν βαθύτατο εσωτερικό λυρισμό και μέ
άλάνθαστους ρυθμούς πού μελοποιούν τή στοχαστικότητα».

2. Τό βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται
στήν κυρία Αθηνά Παπαδάκη γιά τή συλλογή της Μέ λύχνο και λύκους, στήν
οποία «ό λόγος μπορεί νά μετακινείται άπό τό άτομικό στο κοινωνικό και άπό
τό καθημερινό στο συμπαντικό, μέ μια συνθετική εύχέρεια σαν τό ένα νά πε-
ριέχεται μέσα στό άλλο, όπως και περιέχεται».

3. Τό βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην τών γονέων της Ανδρο-
μέδας και Τιμολέοντος Μυκονίου, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στόν αρι-
στούχο πιανίστα κ. Κωνσταντίνο Δεστούνη.

4. Το βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπο-
νέμεται στούς κ.κ. Γεώργιο Κεχαγιόγλου και Λευτέρη Παπαλεοντίου γιά τό
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βιβλίο τους Ιστορία τής Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας, το όποιο άποτελεΐ
εργο έπιστημονικώς πλήρες καί καλύπτει τήν κυπριακή γραμματεία τών νεώ-
τερων χρόνων άπό τήν ύστεροβυζαντινή περίοδο έως τις ήμέρες μας.

5. Τό βραβείο τής Ακαδημίας γιά τήν καλύτερη έρμηνευτική μονογραφία ή
κριτική έκδοση έργων κλασικής φιλολογίας, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται
στον κ. Γεώργιο Α. Ξενή γιά τό έργο του Scholia Vetera in Sophoclis Electram,
έργο στο όποιο άναπτύσσεται νέα μεθοδολογία γιά τήν άνάλυση τής χειρόγρα-
φης παράδοσης καί τή συγκρότηση τοΰ κριτικού κειμένου.

6. Τό βραβείο τοϋ Ιδρύματος Αποκαταστάσεως 'Ομογενών εξ Αλβανίας,
εις μνήμην Αγγέλου Κίτσου, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στον κ. Στέφα-
νο Τσιόδουλο γιά τό βιβλίο του Ή ζωγραφική τών σπιτιών τοϋ Ζαγορίου. Τέλη
18ου-άρχες 20ον αιώνα. 'Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση. Μέ τό βιβλίο
αύτό καλύπτεται αισθητό κενό στή βιβλιογραφία γιά τή λαϊκή ζωγραφική στήν
"Ηπειρο.

7. Τό βραβείο εις μνήμην Γιάννη Παπαϊωάννου, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ,
άπονέμεται στον κ. Δημήτρη Τερζάκη, συνθέτη, γιά τό σύνολο τοΰ έργου του
καί της προσφοράς του στήν άνάπτυξη καί διάδοση τής έλληνικής μουσικής. Μέ
τις συνθέσεις του άναδείχτηκε σέ έναν έξέχοντα σύγχρονο "Ελληνα μουσουργό.

8. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον Διευθυντή τής 'Εφορείας Άρ-
χαιοτήτο^ν Βοιωτίας κ. Βασίλειο Άραβαντινό, γιά τό έργο του Τό Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών, στο όποιο συνθέτει τις ιστορικές καί άρχαιολογικές γνώσεις
μας γιά τή Βοιωτία καί, μέ άφετηρία τό πολύτιμο περιεχόμενο τοΰ Μουσείου
Θηβών, μάς παρουσιάζει μέ σαφήνεια, γλαφυρότητα, επιστημονική μέθοδο καί
άκρίβεια τήν ιστορία καί τήν τέχνη τής Βοιωτίας καί τή σύνθεση τής μακρότα-
της καί συνεχούς έρευνάς της.

9. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στή ζωγράφο κυρία "Ελλη Σολο-
μωνίδη-Μπαλάνου γιά τό σύνολο τής καλλιτεχνικής της δημιουργίας σέ σχε-
διάσματα τά όποια συνθέτουν ένα συνεχές χρονικό τής θεατρικής, της μουσικής
καί τής καλλιτεχνικής επικαιρότητας της Ελλάδος. Μέ τά σχέδιά της συλλαμ-
βάνει φυσιογνωμίες, έκφράσεις, κίνηση καί χαρακτηριστικά. Τά μικρά, καθη-
μερινά δημιουργήματά της άποκτοΰν ζωή καί σχηματίζουν τό πανόραμα τών
καλλιτεχνικών συμβάντων τοΰ τόπου μας.

10. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον καθηγητή κ. Χαράλαμπο Συ-
μεωνίδη γιά τό δίτομο έργο του Ετυμολογικό λεξικό τών νεοελληνικών οίκω-
νυμίων, στο όποιο περιέχονται άλφαβητικώς καί ιστορικώς τά ονόματα τόπων,
πόλεων, χωριών, οικισμών της Ελλάδος καί ερευνάται ή ετυμολογία τους κατά
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τις πηγές καί τήν έπιστημονική βιβλιογραφία. Το έργο άποτελεΐ μεγάλη συμ-
βολή στήν ιστορική, φιλολογική καί γλωσσική έπιστήμη.

11. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν ζωγράφο κ. Πέτρο Ζουμ-
πουλάκη γιά τό σύνολο τής καλλιτεχνικής δημιουργίας του. Στήν καλλιτεχνική
δημιουργία του διαφαίνονται άκόμη καί άπό τις πρώιμες προσπάθειές του οί
άνησυχίες του γιά τόν κόσμο μας, μέ άναφορές στόν ρόλο του παρελθόντος καί
τόν χαρακτήρα τού παρόντος, όσο καί στις προϋποθέσεις τοΰ μέλλοντος. Στη ση-
μερινή του τέχνη συγκεφαλαιώνονται όλες οί άναζητήσεις τών παλαιοτέρων του
περιόδου καί ή ζωγραφική του διακρίνεται γιά τήν έσωτερικότητα, τήν έκφρα-
στική της δύναμη, τόν χαρακτήρα τών μορφών, τήν εύγένεια τών χρωμάτων
καί, τέλος, την άλήθεια τοΰ συνόλου.

12. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. 'Ιωάννη Μπουρλογιάννη-
Τσαγγαρίδη γιά τό βιβλίο του Francesco Saverio Altamura (1822-1897). Ό
βίος καί το εργο τον, μέ τό όποιο μελετάται μία ένδιαφέρουσα προσωπικότητα
της ζωγραφικής καί έξετάζεται τό πλούσιο έργο του μέ θέματα ιστορικά, μυθο-
λογικά, ηθογραφικά, τοπιογραφίες, προσωπογραφίες. Τό θέμα τοΰ βιβλίου έξε-
τάζεται γιά πρώτη φορά συστηματικά καί συνολικά σέ συγκριτική άντιπαρα-
βολή μέ άλλα έργα.

13. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στούς κ.κ. Ανδρέα I. Βοσκό,
'Ιωάννη Ταϊφάκο καί μετά θάνατον στόν Κώστα Π. Μιχαηλίδη, συντελεστές
τοΰ έξάτομου έργου Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία, στό όποιο έκδίδονται, με-
ταφράζονται καί σχολιάζονται κείμενα άρχαίων συγγραφέων, Κυπρίων ή άνα-
φερομένων σέ Κυπρίους, άπό τούς πρώιμους έως καί τούς ύστερους χρόνους της
έλληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητος. Τό έργο κάνει προσιτή τήν άρχαία έλλη-
νική λογοτεχνία τής Κύπρου καί άποτελεΐ σημαντική συμβολή στή γνώση της
άρχαίας έλληνικής γραμματείας.

14. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στις κυρίες Σοφία Καλοπίση-Βέρτη
καί Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου γιά τήν έπιμέλεια καί συγγραφή τοΰ έργου
Πολύγλωσσο εικονογραφημένο λεξικό ορων βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και γλυ-
πτικής, τό όποιο άποτελεΐ τόν καρπό πολυετοΰς έρευνας τών βραβευομένων καί
τών συνεργατών τους καί περιέχει σέ έννέα γλώσσες τούς τεχνικούς όρους της
βυζαντινής άρχιτεκτονικής καί γλυπτικής, οί όποιοι εικονογραφούνται μέ άκριβή
έπεξηγηματικά σχέδια δοκίμων άρχιτεκτόνων. Τό έργο άποτελεΐ έπίτευγμα τής
έλληνικής έπιστήμης καί θά προσφέρει σημαντικές ύπηρεσίες στούς μελετητές.

15. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Νίκο Νέζη γιά τό τρίτομο
έργο του Τά ελληνικά βουνά. Γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια. Στούς τρεις τόμους
περιγράφονται κατά περιφέρειες τά 860 βουνά τής Ελλάδος μέ ύψόμετρο άνω
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τών 500 μέτρων καί παρέχονται οί διάφορες ονομασίες τους, τό υψόμετρο τους,
ή σύσταση τών πετρωμάτων τους, ή χλωρίδα καί ή πανίδα, τά μνημεία τους,
άρχαία καί μεσαιωνικά, καί άλλα στοιχεία πού τό καθιστούν άσφαλή όδηγό στη
γνώση τοΰ κύριου φυσικοΰ χαρακτηριστικού της Ελλάδος.

16. "Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
τής Σπάρτης, ή όποία, μαζί μέ τό Αρχαιολογικό Μουσείο, άποτελέί τόν κύριο
πολιτιστικό καί μορφωτικό παράγοντα τής πρωτεύουσας τής Λακωνίας, όπου
συγκεντρώνονται τά άρχέϊα καί οί βιβλιοθήκες Λακώνων λογίων, συντάσσεται ή
λακωνική βιβλιογραφία καί προσωπογραφία καί γίνονται έκδόσεις πού άφοροϋν
θέματα καί πρόσωπα τής Λακωνίας.

Τάξις τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών:

1. Το βραβείο Σίμωνος Σίνα άπονέμεται στό Κέντρο Αρχαίων, Βυζαντινών
καί Νεοελληνικών Σπουδών ((Φώτιος Μαλλέρος» (1968) τοΰ Πανεπιστημίου
τής Χιλής στό Santiago γιά τό άπό δεκαετιών πλούσιο έκδοτικό, διδακτικό καί
πολιτιστικό έργο προβολής της άρχαίας καί νέας έλληνικής γραμματείας στόν
ισπανόφωνο χώρο, πού επιτελείται μέ τήν καθοδήγηση τοΰ καθηγητή κ. Miguel
Castillo Didier.

2. Το βραβείο Ευθυμίας-Μιμίκας Μιχαη λ ίδον - Nov άρον, εις μνήμην τοΰ
συζύγου της άειμνήστου άκαδημαϊκοΰ Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, μέ θέμα
«Ή προστασία τοΰ ιδιωτικού βίου στό Αστικό Δίκαιο» καί έπαθλο 10.000 εύρώ,
άπονέμεται στόν κ. Νίκο Π. Κουμουτζή γιά τή μελέτη του Ή γονική μέριμνα
τον γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και τό δικαίωμα οικογενειακής ζωής τοϋ
πατέρα.

3. Τό βραβείο Νικολάου Καρόλου, τό όποιο δίδεται σέ πρόσωπο ή ομάδα
γιά πράξη ή δράση κοινωνικής άρετής καί εύποιίας πού προήγαγε τήν κοινωνική
πρόνοια, μέ έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται στόν μή κερδοσκοπικό οργανισμό
((Τό Χαμόγελο τοΰ Παιδιού» γιά τό πανελλήνιας έκτασης κοινωφελές έργο του,
τό όποιο άποσκοπέΐ στήν άρωγή καί τή φροντίδα παιδιών καί οικογενειών πού
άντιμετωπίζουν άντίξοες καί δυσχερείς συνθήκες στόν βίο, τήν άνάπτυξη καί τήν
έκπαίδευση.

4. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στό (('Ελληνοαμερικανικό 'Εκπαιδευ-
τικό "Ιδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικοΰ)» (1925) γιά τήν επί ογδόν-
τα πέντε χρόνια προσφορά του στήν έκπαίδευση έλληνοπαίδων, στήν άνάπτυξη
της παιδείας καί τοΰ πολιτισμού καί γιά τήν πολύπλευρη κοινωνική του δράση.

5. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν ((Σύλλογο Κυριών Καλαμάτας»
(1910) γιά τήν έπί έναν αιώνα καί πλέον δράση του καί συμβολή του στήν πνευ-
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ματική και πολιτιστική ζωή τής Καλαμάτας και τής Μεσσηνίας, γιά τό συνεχές
και άποτελεσματικό έργο του, που αποβλέπει στή φροντίδα και τήν προστασία
και ένίσχυση τών νέων πού σπουδάζουν ή έργάζονται και για τό πολυσχιδές φι-
λανθρωπικό έ'ργο του και πέραν τών συνόρων τής χώρας.

6. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν ((Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευ-
νών» (1971) γιά τό επί σαράντα χρόνια πνευματικό και έπιστημονικό έργο της
πού έχει ώς σκοπό τήν καλλιέργεια τών 'ιστορικών έπιστημών μέ θέμα τή Θεσ-
σαλία, τήν άνάπτυξη τοΰ πολιτισμού, τή δημοσίευση έργων πού άφορούν τήν
ιστορία και τον πολιτισμό τής Θεσσαλίας έως τις ήμέρες μας και τήν έκδοση
του έπιστημονικού της περιοδικού μέ τίτλο Άρχεϊον Θεσσαλικών Μελετών, μέ
τό όποιο έρχονται στο φώς συνεχώς στοιχεία πού διαφωτίζουν τό ιστορικό πα-
ρελθόν της Θεσσαλίας.

7. *Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Ελευθέριο Γ. Σκιαδά γιά τό
έργο του Ό ποιητής του κάρρου, Παναγιώτης Ν. Θεοδοσίου. Ή άλλη σψη τής
άθηναϊκής ιστορίας, μέ τό όποιο περιγράφεται ή δημιουργική προσωπικότητα
του Παναγιώτη Θεοδοσίου, πού είχε άποκληθέι ((ποιητής τοΰ κάρρου». Ό Θεο-
δοσίου άνέπτυξε έντονη λογοτεχνική και θεατρική δραστηριότητα, μέ τήν οποία
εκφράζονταν οί ιδεολογικές πεποιθήσεις τών λαϊκών κοινωνικών τάξεων, πού
στηρίζονταν στή λαϊκή νεοελληνική παράδοση.

8. "Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Σταμάτη Αποστολάκη για
τό μακρόχρονο έργο του στή μελέτη τής 'ιστορίας, τής λαογραφίας και γενικώς
τής παράδοσης τής ιδιαίτερης πατρίδας του Κρήτης. Μέ τήν προσήλωσή του στο
μεγάλο και εύρύ θέμα τής κρητικής παραδοσιακής κληρονομιάς άναδεικνύεται
σέ θεματοφύλακα τής λαϊκής παράδοσης, την οποία προβάλλει μέ λαογραφικές
μελέτες, κυρίως γιά τό ριζίτικο τραγούδι, δημιούργημα τοΰ κρητικού πολιτισμού.

9. "Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν ((Πανευρυτανική "Ενωση»
(1955) γιά τήν επί πενήντα πέντε χρόνια πολιτιστική δράση της, πού έκδηλώνε-
ται μέ τό έκδοτικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της, τήν έκδοση πνευματι-
κού οργάνου, τών Εύρυτανικών Χρονικών, και τή συνδρομή της σέ κάθε άνάγκη
και κάθε πρόβλημα πού παρουσιάζεται στήν Εύρυτανία.

10. "Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στο μηνιαίο περιοδικό Στερεά
Ελλάς (1969), πού άπευθύνεται κυρίως στούς κατοίκους τής Στερεάς 'Ελλάδος.
Μέ τό περιοδικό προβάλλεται ή ιστορία, ό πολιτισμός και ή κοινωνική και θρη-
σκευτική ζωή τών νομών και πόλεων τής περιοχής πού ορίζει ό τίτλος του και
ένημερώνονται, έκπαιδεύονται και ψυχαγωγούνται κυρίως οί Στερεοελλαδίτες
τής 'Ελλάδος και του Εξωτερικού, γιά τούς οποίους τό περιοδικό άποτελέι πολι-
τιστικό και κοινωνικό σύνδεσμο.
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Διακρίσεις σέ πνευματικούς δημιουργούς καί σέ έργα της τέχνης τοΰ λόγου
άπονέμουν τά δύο λογοτεχνικά ιδρύματα της Ακαδημίας.

"Ιδρυμα Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη:

1. Τό βραβείο ποίησης, μέ έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέμεται στον κ. Γιώργο
Μαρκόπουλο γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. 'Εμφανίστηκε στά Γράμματα το 1968
μέ τήν ποιητική συλλογή Έβδομ·)] συμφωνία καί έκτοτε δημοσιεύει ποιήμα-
τα, άφηγήματα, δοκίμια. Ή ποίησή του είναι ποίηση ήθους. Μέ τόν λόγο του
άνιχνεύει τά τοπία τοΰ μέσα κόσμου καί τής ψυχής. Οί στίχοι του είναι άμεσοι,
άνθρωποκεντρικοί. Ζωγραφίζονται μ' αύτούς άνθρωποι ταπεινοί, λύπες καί έρω-
τες πού τούς βρίσκει ή μελαγχολία καί, όποος περιγράφηκαν, ((άλλοι επιπλέουν
σέ θάλασσες τοΰ χειμώνα καί άλλοι κοιμούνται σέ νεκροταφεία αύτοκινήτων».
Μέ την τέχνη του ό ποιητής ((μετατρέπει τήν τραγικότητα σέ συμπλήρωμα
εξαίρετης τροφής γιά τή δύναμη τής ποίησής του».

2. Τό βραβείο μυθιστορήματος, μέ έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέμεται στήν
κυρία Έρση Σωτηροπούλου γιά τό βιβλίο της μέ τίτλο Εϋα. Είναι ένα έργο
φαινομενικής κίνησης καί δράσης. Ή ήρωίδα τοΰ βιβλίου, ή Εύα, περιπλανιέται
στήν πόλη τή νύχτα τών Χριστουγέννων άναπολώντας τά όσα έγιναν στή χρι-
στουγεννιάτικη βραδιά καί τά όσα συμβαίνουν στή ζωή της. Αλλά εκτός άπό
τις άναπολήσεις ή Εύα συναντιέται τή βραδιά έκείνη καί μέ πραγματικούς άν-
θρώπους, ταπεινούς, περιθωριακούς, κλέφτες, άνάπηρους, κακοποιούς, πού της
άποκαλύπτουν τήν κενότητα τής ζωής μέσα στήν όποια ζει καί δρά. Μέ ύφος
ιδιότυπο ή συγγραφέας κινείται άνάμεσα στο φανταστικό καί τό πραγματικό.

3. Τό βραβείο διηγήματος, μέ έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέμεται στον
κ. Δημήτρη Πετσετίδη γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. Ό βραβευόμενος, μαθη-
ματικός κατά τήν επιστήμη, εμφανίστηκε τό 1986 μέ τήν πρώτη του συλλογή
διηγημάτων καί έκτοτε έχει δημοσιεύσει μία σχεδόν δεκάδα τόμων μέ διηγήμα-
τα, τό πολύ άπαιτητικό αύτό είδος τοΰ λόγου οπού ή δράση καί τά διανοήματα
πρέπει νά άποδίδονται μέ τέχνη καί τεχνική ξεχωριστή, ισχυρή άφαίρεση άλλά
μέ πλήρη μορφή. Τά θέματα τοΰ βραβευομένου είναι κυρίως άπό τά χρόνια τής
Κατοχής καί τά κατόπιν, τά καλοκαίρια τών εφηβικών χρόνων, τά χρόνια τών
σπουδών καί τις περιπέτειές τους, όλα μέσα άπό διήγηση άμεση, άπλή καί μέ
διακριτικό χιούμορ, πού δείχνει πιο έντονα τήν εικόνα, πολλές φορές σκληρή,
τών χρόνων πού άπομνημονεύει μέ τήν τέχνη του.

4. Τό βραβείο δοκιμίου, μέ έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέμεται στον κ. Διονύση
Ν. Μουσμούτη γιά τό βιβλίο του Ούγκο Φόσκολο. Ιστορικά καί βιογραφικά
παραλειπόμενα. Τό βιβλίο άποτελέίται άπό οκτώ κεφάλαια, στά όποια έξετάζον-
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ται σημεία τοϋ βίου καί τοϋ έργου τοΰ γεννημένου στή Ζάκυνθο Ίταλοΰ ποι-
ητή άπό Ελληνίδα μητέρα, μέ τόν περιπετειώδη βίο έμποτισμένο στά ιδεώδη
της πραγματικής δημοκρατίας. Ό βραβευόμενος άναλύει μέ πολλή γνώση καί
έπιστήμη τά ποικίλα θέματα καί ζητήματα πού άποτελοΰν τά οκτώ δοκίμιά του
καί συνθέτει τά διάσπαρτα στοιχεία γιά τόν Φόσκολο μέ όσα έφερε ό ίδιος στό
φώς μέ τήν έρευνά του. Τό βιβλίο προάγει τή γνώση μας γιά μία μεγάλη εύγε-
νική πνευματική μορφή τών χρόνων πού γεννιόταν ή έλευθερία μας.

"Ιδρυμα Πέτρου Χάρη:

1. Το βραβείο ποίησης, μέ έπαθλο 10.000 εύρώ, άπονέμεται στόν κ. Μιχάλη
Γκανά γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. Γεννημένος μετά τόν πόλεμο καί έπηρε-
ασμένος άπό τό δημοτικό τραγούδι, σύγχρονος άλλά μέ άνανεωμένες τις μορφές
τής παράδοσης, χαρακτηρίζεται ώς ((ποιητής της έντοπιότητας, ένώ ό ίδιος θέλει
νά πιστεύει ότι δέν εΐναι μόνον αύτό, ότι γεννήθηκε άπ' όλον τόν πάσχοντα κόσμο
καί σ' αύτόν άνήκει. Ή ποίησή του είναι άνόθευτη άπό κατασκευές καί έπιδέξιες
άκρότητες. Μιά νοσταλγία περιβάλλει τά θέματά του γιά τήν ξενιτιά στόν έπάνω
κόσμο καί τούς ξενιτεμένους στόν κάτω κόσμο, γιά τά έμφύλια πάθη καί γιά τήν
άγάπη πού δέν είναι άφελής ουτε άθώα, καί όμως λυπημένη καί σπαρακτική,
πάντα κοντά μας, άκόμη κι όταν δέν τή βλέπουμε».

2. Το βραβείο μυθιστορήματος, μέ έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέμεται στόν
κ. Μιχάλη Μοδινό γιά τό βιβλίο του Επιστροφή. Ό ήρωας Απόστολος Ζήρας,
συνταξιούχος άρχαιολόγος, άποσύρεται στό πατρικό του, οπού έζησε τά χρόνια
τής πρώτης νεότητας καί τών ονειρικών διακοπών. Έκέί, ώριμος καί διωγμένος
άπό τή δημόσια ζωή, θά ζήσει στό παρελθόν πού άποτελεΐ τό πατρικό του καί
ή έως τότε ζωή του καί συγχρόνως θά ζήσει την άλλαγή πού συντελέστηκε καί
έξακολουθεΐ νά συντελείται καί στόν τόπο πού διάλεξε γιά καταφύγιο. Εμπνέε-
ται άπό τη σημερινή κατάσταση τοΰ τόπου πού όλοι ζοΰμε άλλά τή ζωγραφίζει
μέ τήν τέχνη του, μέ γλώσσα νευρώδη, μέ άκρίβεια στή διατύπωση, μέ χιοΰμορ,
στοχαστικότητα, συμπόνοια καί σαρκασμό, στοιχεία πού χαρακτηρίζουν κάθε
άνθρωπο πού έχει συναίσθηση τών όσων γίνονται στις μέρες μας.

3. Τό βραβείο διηγήματος, μέ έπαθλο 6.000 εύρώ, άπονέμεται στόν κ. Τάσο
Καλούτσα γιά τό βιβλίο διηγημάτων Ή ωραιότερη μέρα της. Ό βραβευόμε-
νος ένδιαφέρεται γιά τά καθημερινά καί γιά τήν ψυχολογία τών προσώπων πού
μάς περιβάλλουν: τήν κοινωνία, τήν οικογένεια, τόν έρωτα, τις σχέσεις τών
άνθρώπων στήν καθημερινή τους ζωή. Οί ήρωες τοΰ συγγραφέως κινοΰνται
στά όρια μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας ώς πρωταγωνιστές τής μικρής
σκηνής τοϋ δικοΰ τους κόσμου, άλλοτε παγιδευμένοι σ' ένα προσωπικό άδιέξο-
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δο καί άλλοτε ταλαντευόμενοι δραματικά άνάμεσα στή λογική καί το συναίσθη-
μα. Ή άφήγησή του είναι τεχνική, φαινομενικά εύκολη καί άπλή, άλλά, άν τήν
έξετάσει κανείς προσεκτικά, σύνθετη καί πολύπλοκη.

Αύτός ήταν ό μερικός άπολογισμός τής Ακαδημίας γιά τό έτος 2011, πού
τελειώνει μέ τήν άπονομή διακρίσεων. Τά βραβεία πού θά προκηρυχθούν γιά τό
2012 θά ανακοινωθούν διά του Τύπου. Τό λοιπό εργο τής Ακαδημίας, κυρίως τό
έργο τών Κέντρων Έρεύνης, θά έκτεθέί κατά τήν πρώτη δημόσια συνεδρία της
τοΰ νέου έτους, τήν Πέμπτη 12 'Ιανουαρίου 2012.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ - ΙΛΝΕ

Κατά το έτος 2011 στο Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
καί 'Ιδιωμάτων - ΙΑΝΕ έγιναν τά έξης:

'Ολοκληρώθηκε ή σύνταξη τοΰ μεγαλύτερου μέρους τών λημμάτων πού πε-
ριλαμβάνει ό υπό προετοιμασίαν 6ος τόμος τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού, ό όποιος
υπολογίζεται σέ 300 περίπου σελίδες μεγάλου σχήματος, περιλαμβάνοντας
κατά προσέγγιση 1.500 λήμματα (<5è - διασκελιά).

'Ολοκληρώθηκε καί έγκρίθηκε άπό τήν Εφορευτική Επιτροπή τοΰ Κέντρου
ό νέος Κανονισμός Συντάξεως τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού, έκτάσεως άνω τών 100
σελίδων, ό όποιος περιλαμβάνει γενικές καί ειδικές άρχές λεξικογραφικής καί
έτυμολογικής μεθοδολογίας, γλωσσικές καί ορθογραφικές διατάξεις, τεκμηρίω-
ση καί παγίωση τής φωνητικής άπόδοσης τών νεοελληνικών διαλέκτων καί τοΰ
νέου τρόπου γεωγραφικού προσδιορισμού του γλωσσικού υλικού. Είναι έπίσης
έτοιμος προς έκδοση ό 26ος τόμος τοΰ Λεξικογραφικού Δελτίου, ό όποιος περι-
λαμβάνει, έκτος άπό τό κείμενο τοΰ νέου Κανονισμού, μιά σειρά συνοδευτικών
μελετών, γραμμένων άπό έρευνητές τοΰ Κέντρου, οί όποιες παρέχουν θεωρη-
τική καί βιβλιογραφική τεκμηρίωση διαφόρων πλευρών τής λεξικογραφικής
πρακτικής.

Εκδόθηκε ό 6ος τόμος τής σειράς Νεοελληνική Δ ιαλεκτολογία, ό όποιος
περιλαμβάνει μελέτες θεο^ρητικής καί ιστορικής γλωσσολογίας άναφερόμενες
σέ νεοελληνικές διαλέκτους, γραμμένες τόσο άπό έρευνητές τοΰ Κέντρου όσο
καί άπό έλληνες καί ξένους διαλεκτολόγους.

'Ολοκληρώθηκε ή ηλεκτρονική καταγραφή τοΰ νέου ύλικοΰ πού έχει προστε-
θεί στό άρχέΐο γιά τά γράμματα Α-Δ, δηλαδή γιά τούς ήδη τυπωμένους τόμους
τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού, μέ μελλοντικό στόχο τήν έκδοση Συμπληρώματος.

Λημματογραφήθηκε καί άρχειοθετήθηκε μεγάλος άριθμός νέων καί πα-
λαιών προβληματικών δελτίων γλωσσικού ύλικοΰ, ενώ ενημερώθηκε μέ τά νέα
στοιχεία τό ήλεκτρονικό άρχεΐο τοΰ Κέντρου.
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'Εμπλουτίσθηκε το άρχέίο του Κέντρου μέ την εισαγωγή συλλογών διαλε-
κτικού ύλικοΰ πού προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές αποστολές τών
έρευνητών τοΰ Κέντρου καί άπο τον γλωσσικό διαγωνισμό πού προκηρύσσει
κατ' έτος ή Ακαδημία Αθηνών.

Οί έρευνητές τοΰ Κέντρου πραγματοποίησαν γλωσσικές άποστολές γιά
συλλογή ύλικοΰ στά νησιά Κάλυμνο, Σκύρο, Αλόννησο, Χάλκη καί στούς νο-
μούς Αργολίδος καί Μεσσηνίας. Έπίσης, οί έρευνητές έλαβαν μέρος μέ άνα-
κοινώσεις σέ συνέδρια έλληνικά καί διεθνή.

Εμπλουτίσθηκε ή ήλεκτρονική βάση δεδομένων τοΰ άρχείου τών έλλη-
νικών τοπωνυμίων μέ 38.000 νέες καταχωρίσεις πού προέρχονται άπό γλωσ-
σικές συλλογές τοΰ άρχείου τοΰ ΙΑΝΕ.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών
νέων βιβλίων καί συγκροτήθηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

Τό Κέντρο συνεργάστηκε μέ τά Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών καί
Αιγαίου σέ προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών καί μεταπτυ-
χιακών φοιτητών, οί όποιοι συνέβαλαν στήν ψηφιοποίηση τοΰ άρχειακοΰ ύλι-
κοΰ. Έπίσης, τό Κέντρο δέχθηκε δύο μεταδιδακτορικούς έρευνητές, κατόπιν
αίτήσεώς τους, οί όποιοι συμμετείχαν στις έργασίες τοΰ Κέντρου γιά ορισμένο
χρονικό διάστημα.

[Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου]
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ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Συνεχίστηκε ή τεκμηρίωση και ηλεκτρονική οργάνωση στις βάσεις δεδομέ-
νων τοΰ ψηφιοποιημένου ύλικοΰ τών χειρογράφων τοΰ Κέντρου. Οί έρευνητές
πραγματοποίησαν τις εντεταλμένες λαογραφικές αποστολές γιά επιτόπια έρευνα
σέ διάφορα σημεία τοΰ έλληνικοΰ χώρου και συνέχισαν τήν απομαγνητοφώνηση
και επεξεργασία τοΰ ύλικοΰ σέ ψηφιακή μορφή, προκειμένου νά εμπλουτιστούν
οί βάσεις δεδομένων. Οί έρευνητές μουσικοί έπεξεργάστηκαν μουσικό ύλικό γιά
τό αρχείο και τις προγραμματισμένες έκδόσεις.

Τό αρχείο χειρογράφων τοΰ Κέντρου έμπλουτίστηκε μέ τήν εισαγωγή 17
νέων συλλογών ποικίλης λαογραφικής υλης, συνολικού ογκου 2.200 σελίδων
(A4) και μέ συνοδευτικό ψηφιακό ύλικό (DVD, CD).

Τό άρχεΐο άπογράφων έμπλουτίστηκε μέ δελτία (τραγουδιών κυρίως, άλλά
και διαφόρων άλλων κατηγοριών ύλικοΰ) άπό τά κατάλοιπα τοΰ άειμνήστου
άκαδημαϊκοΰ Κωνσταντίνου Ρωμαίου, τά όποια παραχώρησε εύγενώς ή κόρη
του κ. Ελένη Ρωμαίου-Καρασταμάτη, επίτιμη Διευθύντρια τοΰ Μουσείου Ελ-
ληνικής Λαϊκής Τέχνης. Τό ύλικό άρχειοθετήθηκε άπό τους έρευνητές και τήν
άσκούμενη φοιτήτρια κ. Παρασκευή Αθανασιάδη.

"Εγινε άρχειοθέτηση και ήλεκτρονική καταλογογράφηση (σέ μορφή Word)
τών φοιτητικών έργασιών πού είχαν υποβληθεί άπό φοιτητές στο πλαίσιο τών
μαθημάτων «Έθνοχορολογία Ι» και «Έθνοχορολογία II» τοΰ Τμήματος Λα-
ϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου, μέ άντικείμενο τούς παραδο-
σιακούς χορούς και τά λαϊκά δρώμενα τής έρευνήτριας κ. Ζωής Μάργαρη.

Σαρώθηκαν και άρχειοθετήθηκαν στο φωτογραφικό άρχειο τοΰ Κέντρου
3.800 άρνητικά φίλμ, έγχρωμα και άσπρόμαυρα, διαφόρων διαστάσεων, άπό
τό παραχωρηθέν άρχεΐο τοΰ τρικαλινού ιστοριοδίφη κ. Δημητρίου Καλούσιου.
Σαρώθηκαν, έπίσης, και άρχειοθετήθηκαν περί τις 270 φωτογραφίες, έγχρωμες
και άσπρόμαυρες, άπό τό άρχεΐο τοΰ λευκαδίτη συλλέκτη κ. Ανδρέα Λάζαρη. Ή
συλλογή αύτή πού παραχωρήθηκε άπό τον συλλέκτη έχει ένταχθεΐ στο φωτο-
γραφικό άρχεΐο τοΰ Κέντρου Λαογραφίας.

Τό άνέκδοτο ύλικό τοΰ άρχείου χρησιμοποίησαν έρευνητές και υποψήφιοι
διδάκτορες γιά τις έρευνές τους.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 497 νέα βιβλία καί περιοδικά.
Άπο αύτά αγοράστηκαν 145. Τά υπόλοιπα 352 προέρχονται άπό δωρεές καί
άνταλλαγές μέ ομοειδή ιδρύματα καί φορείς μέ τούς όποιους συνεργάζεται τό
Κέντρο στό πλαίσιο τών έρευνών του.

Στή βιβλιοθήκη έργάσθηκαν 120 έρευνητές. Στούς χώρους καί τις συλ-
λογές τοΰ Κέντρου ξεναγήθηκαν μεμονωμένοι έπισκέπτες καί σχολεία.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ή μουσειακή συλλογή έμπλουτίστηκε μέ τήν προσφορά τών μουσικών
οργάνων τής συλλογής τοΰ έθνολόγου κ. Νίκου Παπαγεωργίου, τά όποια κατέ-
γραψε -μέ τήν καθοδήγηση της έρευνήτριας κ. Ζωής Μάργαρη- ό άσκούμενος
τελειόφοιτος σπουδαστής τοΰ Τμήματος Λαϊκής καί Παραδοσιακής Μουσικής
κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ό όποιος έργάστηκε γιά τήν άρχειοθέτηση καί τήν
ηλεκτρονική καταλογογράφησή της (σέ μορφή Word).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφορήθηκαν τά έξης:

1. Εύάγγελος Θ. Καραμανές, 'Οργάνωση τον χώρου, τεχνικές καί τοπική
ταυτότητα στά Κοπατσαροχώρια τών Γρεβενών, Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας άρ. 25 (υπεύθυνη έκδοσης-πρόλογος:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, έπιμέλεια: Παναγιώτης I. Καμηλάκης).
Άπό το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2011.

2. Κωστής Παλαμάς, Πρακτικά Ημερίδας, Ακαδημία Αθηνών 16 Δε-
κεμβρίου 2009 (έπιστημονική εύθύνη: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
έπιμέλεια: Εύάγγελος Καραμανές), Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2011.

3. Λαογραφικά σύμμεικτα τής Κορώνης Μεσσηνίας άπό τις συλλογές
(1938-1939) τής Γεωργίας Ταρσούλη (εύθύνη-έπιμέλεια έκδοσης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, έπιμέλεια ύλης: 'Ιωάννης Πλεμμένος), Αθήνα 2011
(συνέκδοση μέ τό Μανιατάκειον "Ιδρυμα).

4. Γήσης Παπαγεωργίου, 'Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Θεσσαλία,
τ. 3 / Hellenic traditional costumes. Thessaly, v. 3, Ελληνοαμερικανική "Ενωση
- Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Ααογραφίας (έπιστημονική τεκμηρίωση:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη), έκδ. Μίλητος, Αθήνα 2011.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Κέντρο οργάνωσε μέ επιτυχία, στο πλαίσιο τοϋ κύκλου μαθημάτων,
κατά τό 2010-2011, τοΰ ((Ααϊκοΰ Πανεπιστημίου της Εταιρείας Φίλων τοΰ
Λαοΰ», σειρά δίωρων διαλέξεων μέ λαογραφική θεματολογία (Εισαγωγικά στις
λαογραφικές σπουδές, Δημοτικό τραγούδι, Παπαδιαμάντης καί λαϊκός πολι-
τισμός). Έπίσης, προσέφερε τέσσερις διαλέξεις στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο τοΰ
Δήμου Περιστερίου μέ θέματα λαογραφικοΰ περιεχομένου.

Προς ένίσχυσιν τών εκπαιδευτικών του δράσεων, τό Κέντρο σχεδίασε πλή-
ρες πρόγραμμα σπουδών γιά τόν λαϊκό πολιτισμό, προκειμένου νά ένταχθει στο
πλαίσιο ένός άνοιχτοΰ πανεπιστημίου. Τό έν λόγω πρόγραμμα κατατέθηκε καί
εντάχθηκε στά έκπαιδευτικά προγράμματα τών δήμων Περιστερίου καί Σαρω-
νικοΰ καί τελεί υπό έγκρισιν γιά τόν Δήμο Αθηναίων.

Στο πλαίσιο τοΰ Δικτύου Μουσείων καί Πολιτιστικών Φορέων 'Ιστορικού
Κέντρου Αθηνών, τοΰ όποιου τό Κέντρο Λαογραφίας είναι ιδρυτικό μέλος, υλο-
ποιήθηκε έκπαιδευτικό πρόγραμμα μέ θέμα ((Κάτω άπό τό δέντρο κάποτε καί
σήμερα» μέ άφορμή τό διήγημα τοΰ Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (('Υπό τήν
βασιλικήν δρΰν», σέ συνεργασία μέ τό Μουσείο Έλληνικής Παιδικής Τέχνης.
Έπίσης, οργανώθηκε εκδήλωση μέ παραμύθια στούς χώρους τοΰ Ίδρύματος-
Μουσείου Λητώς καί 'Αγγέλου Κατακουζηνοΰ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τό Κέντρο κατά τή διάρκεια τοΰ έτους επόπτευσε τήν πρακτική άσκηση
έξι φοιτητών άπό Πανεπιστήμια καί ΤΕΙ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τό Κέντρο διοργάνωσε εκδήλωση γιά τή συμπλήρωση 100 χρόνων άπό τήν
'ίδρυση τοΰ Λυκείου τών Ελληνίδων (Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική
Α'ίθουσα, 16 Μαρτίου 2011).

Συνεχίζοντας τις δράσεις τοΰ προγράμματος «Δάσος-Ζωή-Πολιτισμός»,
πού σχεδίασε καί υλοποίησε τό ίδιο, πραγματοποίησε έπιστημονική διημερίδα
μέ θέμα «Βιοποικιλότητα στή Φωκίδα», σέ συνεργασία μέ τό Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 'Άμφισσας (16 Απριλίου 2011).

Ακολούθησε επιστημονική ήμερίδα μέ θέμα ((Διαβατήρια εύετηρικά δρώμε-
να. Παλαιές μορφές-Σύγχρονοι προβληματισμοί-Νέες έρμηνεϊες» στο πλαίσιο
τών πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πινδάρεια 2011» (Θήβα, 17 Σεπτεμβρίου
2011, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων).
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'Εν συνεχεία το Κέντρο διοργάνωσε έπιστημονική ημερίδα μέ θέμα ((Δια-
σχίζοντας το Αιγαίο: μεταναστεύσεις καί πολιτισμικές άλληλεπιδράσεις. Τό
παράδειγμα τών Μικρασιατών της Αττικής», το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011,
στήν Πεύκη, σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Μικρασιατών Πεύκης-Λυκόβρυσης
Αττικής.

Τέλος, έργάστηκε γιά τήν προετοιμασία συνεδρίου μέ θεματικό πλαίσιο
«Λαϊκή ιατρική καί ιατρική επιστήμη. Σχέσεις άμφίδρομες» (7-11 Μαρτίου
2012), σέ συνεργασία μέ τό 'Ιστορικό καί Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφω-
τικού 'Ιδρύματος τής Εθνικής Τραπέζης καί τή συμμετοχή 60 περίπου ερευ-
νητών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τό Κέντρο, σέ συνεργασία μέ τόν Πολιτισμικό 'Οργανισμό Δήμου Αθη-
ναίων, οργάνωσε έκθεση μέ θέμα ((Διακοσμημένα άβγά άπ' δλο τόν κόσμο»
άπό τή συλλογή Νίκου Παπαγεωργίου (17 Άπριλίου-31 Αύγούστου 2011) στό
Κέντρο Λαϊκής Τέχνης καί Παράδοσης τοΰ Δήμου Αθηναίων (Σπίτι τής Αγγε-
λικής Χατζημιχάλη) στήν Πλάκα.

'Επίσης, εργάζεται γιά τήν προετοιμασία δύο έκθέσεων:

(α) ((Μάσκες άπό τή συλλογή Παπαγεωργίου», σέ συνεργασία μέ τό 'Ινστι-
τούτο Θερβάντες, (β) (('Ο Μίνως Αργυράκης καί ή λαϊκή παράδοση».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τό Κέντρο συνέχισε τή δημιουργική συνεργασία του μέ τό Δίκτυο Μου-
σείων καί Πολιτιστικών Φορέων 'Ιστορικού Κέντρου Αθηνών καί τό Musée
National des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée τής Μασσαλίας
γιά τήν τεκμηρίωση τών άντικειμένων τοΰ έν λόγω μουσείου πού προέρχονται
άπό τήν 'Ελλάδα.

Συνεργάζεται, έπίσης, μέ τό Τμήμα 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας τοΰ Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιά κοινή επιτόπια έρευνα καί μελέτη
μέ θέμα (α) Προφορικές ιστορίες - ιστορίες ζωής, (β) Καταγραφή άντιλήψεων
καί άπόψεων γιά τά έξης: ((δικά μας πράγματα», ((παρελθόν οικογένειας καί
ταυτότητα», ((πολύτιμα παλιά άντικείμενα», «κειμήλιο/κειμήλια», ((μουσειακό
άντικείμενο», ((μουσειακό έκθεμα», ((μουσειακή έκθεση», ((μουσείο».

'Εξάλλου, ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Λαογραφίας συνεργάζεται μέ τήν
'Ελληνοαμερικανική "Ενωση γιά τήν επιστημονική τεκμηρίωση σειράς τόμων
τοΰ Γήση Παπαγεωργίου μέ θέμα τις ζωγραφισμένες ένδυμασίες άπό όλη τήν
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Ελλάδα, οί όποιοι έχουν έκδοθεΐ ή πρόκειται νά έκδοθούν. Κατά τό έτος 2010
κυκλοφορήθηκαν οί τόμοι της Θράκης και τής Μακεδονίας και κατά τό ετος
2011 ό τόμος τής Θεσσαλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τό Κέντρο συμμετέχει στο πρόγραμμα «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προ-
βολή και διακίνηση άρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων και φυτών και φυ-
τικών προϊόντων» [Recording, documentation, promotion and distribution of
the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products (RE.HERB)] στο
πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG IV/Έλλάδα-Ίταλία». Ή πρόταση
έχει εγκριθεί άπό τή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 'Εδαφικής Συ-
νεργασίας Έλλάδα-Ίταλία 2007-2013 και ή διαχείρισή της έχει άνατεθεϊ στήν
'Επιτροπή 'Ερευνών άπό τή Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών.

Τό Κέντρο έχει συντάξει και ύποβάλει προτάσεις γιά συμμετοχή του σέ εύρω-
παϊκά προγράμματα (Διοικητική Μεταρρύθμιση, Αριστεία και Πρόσκληση 31).

Ειδικότερα:

Τό Κέντρο ύπέβαλε πρόταση μέ τίτλο «KATOPTRON: FROM THE FIELD
TO THE INTERNET — PRESERVATION PLAN OF INTANGIBLE CULTUR-
AL HERITAGE», τοΰ τομέα ενδιαφέροντος «"Ερευνα - Τεχνολογία - Καινο-
τομία», στο πλαίσιο τής πρόσκλησης-προκήρυξης «Αριστεία» τοΰ έπιχειρησι-
ακοΰ προγράμματος (('Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τοΰ ΕΣΠΑ 2007-
2013.

'Επίσης, προέβη στή σύνταξη πρότασης μέ τίτλο (('Εθνικό Ψηφιακό Δίκτυο
Τεκμηρίωσης της Αυλής και 'Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στο πλαίσιο
τής Πρόσκλησης 31 τοΰ επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

'Εξάλλου, έκπόνησε πρόταση γιά τή συμμετοχή στο έρευνητικό πρόγραμμα
((Mediterranean Open Repository on Intangible Cultural Heritage: Acronym:
MORICH» γιά τή συγκρότηση Θησαυρού Μνημείων Αυλου Μεσογειακού Πολι-
τισμού, στο όποιο τό Κέντρο μετέχει ώς εθνικός έπιστημονικός εταίρος. Στήν
πρόταση αύτή τό Κέντρο συνεργάστηκε μέ τό αρμόδιο Τμήμα τής UNESCO και
μέ συντονιστή τό HERIMED Onlus*, μέ τούς έπιστημονικούς εκπροσώπους τών

* Όπως έπικυρώθηκε άπό το έντεταλμένο Τμήμα Πολιτισμού τής UNESCO γιά τήν
άυλη πολιτιστική κληρονομιά (Culture Sector, Division of Cultural Objects and Intangible
Heritage).
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άλλων επιστημονικών εταίρων τοΰ προγράμματος [CIDEHUS, Centro Inter-
disciplinar de Histôria, Culturas e Sociedades τοΰ Πανεπιστημίου της Évora
(Πορτογαλία), Πανεπιστήμιο An-Najah (Παλαιστίνη), CNRPAH, Centre
National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques
(Αλγερία), CULTNAT, Center for Documentation of Cultural and Natural
Heritage (Αίγυπτος) καί τό Υπουργείο Πολιτισμοΰ τής Αλγερίας (Ministère
de la Culture: Direction Central de la Conservation et la Restauration du
Patrimoine Culturel)].

Στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τοΰ Κέντρου, σέ συνεργασία μέ τό Μου-
σείο Έλληνικής Λαϊκής Τέχνης καί τά κατά τόπους βιομηχανικά έπιμελητή-
ρια, σχεδιάστηκε ή άνάπτυξη πιλοτικοΰ προγράμματος μέ τίτλο ((Λαϊκός Πο-
λιτισμός καί Άειφορική Άνάπτυξη», μέ στόχο τήν κινητοποίηση συλλογικών
φορέων καί μικρών έπιχειρήσεων στόν τομέα της (άνα)τροφοδότησης καί (έπαν)
άξιοποίησης έκφάνσεων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ γιά τόν σχεδιασμό καί τήν υλο-
ποίηση βραχυπρόθεσμων καί μακροπρόθεσμων άναπτυξιακών εφαρμογών.

Σέ έξέλιξη της συνεργασίας τοΰ Κέντρου μέ τή Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτισμοΰ, Άθλητισμοΰ καί Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης (ΔΕΠΑΚ), στό
πλαίσιο τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος μέ τίτλο «Τσιαρτσιαμπάς: Τοπική
ιστορία καί λαϊκός πολιτισμός», συνεχίζεται ή συλλογή πολιτισμικού ύλικοΰ καί
ή επεξεργασία αύτοΰ. Παράλληλα, συνεχίζεται τό έργο τοΰ έντοπισμοΰ, της ψη-
φιοποίησης καί τής ήλεκτρονικής καταλογογράφησης άρχειακοΰ ύλικοΰ φορέων
καί ιδιωτών τής περιοχής, σέ συνεργασία μέ τήν κ. Εύαγγελία Παπαδοπούλου
(πτυχιούχο τοΰ Τμήματος Ααϊκής καί Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου),
μέ στόχο τή δημιουργία πολυμεσικής βάσης δεδομένων καί έκδόσεων.

Τό Κέντρο, έπίσης, συμμετέχει στήν προετοιμασία έρευνητικοΰ προγράμμα-
τος μέ θέμα ((Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου καί Εργαστηρίων Παραδοσι-
ακών Επαγγελμάτων στήν Άράχωβα», σέ συνεργασία μέ τούς τοπικούς φορείς.

Στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τοΰ Κέντρου πού προωθούν τήν έρευνα
άλλά καί τήν προβολή πολιτισμικού υλικού, έκπονεΐται μελέτη γιά την υλοποίηση
προγράμματος προβολής καί προώθησης πολιτισμικού ύλικοΰ άπό τή Μακεδονία,
μέ στόχο τήν άξιοποίησή του, γιά τά 100 χρόνια άπό τήν άπελευθέρωσή της.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τό Κέντρο ένημερώνει τόν δικτυακό του τόπο, τόν όποιο έπισκέπτονται
24.000 περίπου έπισκέπτες άπό όλο τόν κόσμο. Σέ αύτόν παρουσιάζονται οί
έκδόσεις τοΰ Κέντρου σέ μορφή PDF, προς τό παρόν, καί ή ήλεκτρονική έκδοση
τής Επετηρίδας.
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΑΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ)

Μουσείο της έλιάς, Καψαλιανά Αρκαδίου Κρήτης: επιμέλεια για τήν άπο-
περάτωση τοΰ μουσειακού χώρου.

Μόνιμη έκθεση μέ θέμα «Έλαίας Έγκώμιον» στό κτήριο Δροσοπούλου τοΰ
Δήμου Κερατέας: επιμέλεια έκθεσης, συντονισμός έργασιών καί έπιλογή ύλικοΰ.

Μουσειακή έκθεση στήν Παλαιόχωρα Χανίων Κρήτης μέ θέμα ((Οί Ακρίτες
της Εύρώπης»: επιμέλεια τοΰ μουσειακού χώρου (νέα αποκτήματα) καί παρα-
κολούθηση τοΰ έργου, της λειτουργίας καί τών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων·
σύνταξη καί επιμέλεια εκπαιδευτικού προγράμματος τοΰ Μουσείου.

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

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

. Συνεχίστηκαν τά έξης ερευνητικά προγράμματα τοΰ Κέντρου:

1. «Άρχεϊα τής Πρέβεζας». 'Υπεύθυνη: Ρόδη Σταμούλη.

2. «'Ελληνορωσικές σχέσεις». 'Υπεύθυνη: Όλγα Αλεξανδροπούλου.

3. ((Αλληλογραφία τοΰ Αναστασίου Γορδίου». 'Υπεύθυνος: Χαρίτων Καρα-
νάσιος (περατώθηκε, βλ. κάτωθι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 1γ).

4. «Ή κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία». 'Υπεύ-
θυνος: Κώστας Λαμπρινός.

5. «Διπλωματία καί έμπόριο στήν Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αί.»
'Υπεύθυνη: Δέσποινα Βλάμη.

6. ((Οί πόλεις στό Βυζάντιο (13ος-15ος αι.): Οίκονομία-Διοίκηση-Κοινω-
νία». 'Υπεύθυνη: Αναστασία Κοντογιαννοπούλου.

Άπό τις έργασίες τών ώς άνω προγραμμάτων προέκυψαν:

— μονογραφίες ύπό έκτύπωση ή πού τυπώθηκαν στή σειρά τών αύτο-
τελών δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου,

— μελέτες πού δημοσιεύθηκαν ή τελούν ύπό δημοσίευση στήν περιο-
δική έκδοση τοΰ Κέντρου Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά ή σέ άλλα
έλληνικά καί ξένα έπιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους,

— άνακοινώσεις σέ τοπικά καί διεθνή έπιστημονικά συνέδρια.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. 'Ολοκληρώθηκε ή έκτύπωση τών έξής τόμων:

α) Σοφία Αα'ί'ου, Τά οθωμανικά έγγραφα τής Μονής Βαρλαάμ Μετεώ-
ρων, 16ος-19ος αι. (μέ τή φροντίδα τοΰ άμισθου έπιστημονικοΰ συνεργάτη
καί τ. Διευθυντή τοΰ Κέντρου κ. Κώστα Αάππα).

β) Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ή ανέκδοτη φαναριώτικη ποιητική συλλογή
τοϋ κώδικα 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου (ΙΗ' αιώνας), στιχονργήματα
άρ. 1-175 (ομοίως μέ τή φροντίδα τοΰ κ. Κώστα Αάππα).

γ) Αναστάσιος Γόρδιος (1675-1728), Αλληλογραφία. "Εκδοση: Χαρίτων
Καρανάσιος- 'Ιωάννα Κόλια. Προλεγόμενα-σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος.
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8) Δημήτριος Σοφιανός καί Λάζαρος Δεριζιώτης, Ή Ιερά Μονή τής Υπα-
παντής τών Μετεώρων. Δεύτερο μισό τον 14ον αιώνα. Προσκννητάριο - 'Ιστο-
ρία καί τέχνη. (Τήν καλλιτεχνική επιμέλεια τοΰ τόμου, πού περιέχει πλούσιο
φωτογραφικό ύλικό, άνέλαβε ή διευθύνουσα τό Κέντρο "Ερευνας της Βυζαντινής
καί Μεταβυζαντινής Τέχνης τής Ακαδημίας Αθηνών κυρία 'Ιωάννα Μπίθα, καί
τήν τυπογραφική έπιμέλεια ή Ρόδη Σταμούλη.)
2. Παραδόθηκαν στο τυπογραφείο:

α) Ό δέκατος τόμος τής περιοδικής έκδοσης τοΰ Κέντρου Μεσαιωνικά
και Νέα Έλληνικά μέ μελέτες ερευνητών καί συνεργατών τοΰ Κέντρου.

β) Ό τόμος της Ρόδης Σταμούλη Ό Αποστόλης Δ αμιανής, σαποννοποώς
και εμπορικός πράκτορας στήν Πρέβεζα. Οί επιστολές τον (1801-1816).

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ

Όλγα Αλεξανδροπούλου

α) Γνωστός! άγνωστος: δ Κοσμάς Ίβηρίτης και ή σνμβολή τον στήν έλλη-
νορωσική διαπολιτισμική επικοινωνία, τέλη 17ον-άρχές 18ον αι. (ένδεικτικός
τίτλος, μελέτη σέ εξέλιξη).

β) Κ. Bazill - Κωνσταντίνος Μ. Βασιλείου (1809-1884). Ένας «εκπατρι-
σμένος διανοούμενος» (ένδεικτικός τίτλος, μελέτη σέ εξέλιξη).

γ) Σέ συνεργασία μέ τόν καθηγητή Β. L. Fonkic, άντεπιστέλλον μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, συμμετέχει στο έρευνητικό πρόγραμμα «Τό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως καί ή Μόσχα στά 1620-1630: Ό Κύριλλος Λούκαρις καί
ή Ρωσία» (έπεξεργασία γιά δημοσίευση άρχειακών τεκμηρίων) καί έχει προχω-
ρήσει στη μεταγραφή μέρους τοΰ έλληνικοΰ άρχειακοΰ υλικού άπό τό Ρωσικό
Κρατικό Αρχείο Παλαιών'Εγγράφων (RGADA).

Χαρίτων Καρανάσιος

α) Ή εισαγωγή τής διδασκαλίας τον Νεύτωνα στή νεοελληνική παιδεία.
Νικόλαος Ζερζούλης, Παράφραση τών "Elemente physicae" τοϋ Νεύτωνα κατά
τόν Peter van Musschenbroek στήν Άθωνιάδα (ετ. 1760). Κριτική έκδοση καί
σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, έρευνητής ΚΕΜΝΕ - Κωνσταντίνος Πέτσιος,
άναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων - Παντελής Καρέλος, κα-
θηγητής Πανεπιστημίου Humboldt Βερολίνου (εργασία σέ άρχικό στάδιο).

β) Θεόφιλος Κορνδαλενς, Τό πρώτο σχέδιο τον υπομνήματος στή «Φνσικήν
άκρόασιν» τον Αριστοτέλη, αρχές 17ον αι., σέ συνεργασία μέ τόν κ. Ηλία Τεμ-
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πέλη, επίκουρο καθηγητή Φιλοσοφίας τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (έργασία
σε έξέλιξη).

γ) Κατάλογος τών έλληνικών χειρογράφων τών συλλογών Βέροιας: I. Βυ-
ζαντινού Μουσείου Βέροιας, II. Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας,
III. Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας και Ναούσης (έργασία σέ έξέλιξη).

δ) Συμμετέχει στή σύνταξη τοΰ καταλόγου χειρογράφων τής Ιεράς Μονής

'Ιβήρων Αγίου Όρους, τ. 12: κώδ. 1569-2000, τ. 13: κώδ. 2001-2250.

ε) Τά μεταβυζαντινά φιλοσοφικά χειρόγραφα τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης
στόν συλλογικό τόμο Εξερευνήσεις στα χειρόγραφα τής Γενναδείου Βιβλιοθή-
κης (έπιμέλεια Μαρία Πολίτη - Ελένη Παππά), Μονογραφίες Γενναδείου VI,
Princeton, New Jersey 2011, σ. 81-85, πίν. 59-63.

Κώστας Λαμπρινός

Ή κοινωνική διάρθρωση στή βενετική Κρήτη. Ιεραρχίες, ορολογία και
κατάλογοι κοινωνικής θέσης, Κρητικά Χρονικά, 31, 2011, σ. 221-239.

Δέσποινα Βλάμη

α) Entrepreneurial Forms and Processes inside a Multiethnic Precapitalist
Environment: Greek and British Entreprises in the Levant (1740s-1820s), σέ
συνεργασία μέ τον "Ικαρο Μαντούβαλο, λέκτορα τοΰ Πανεπιστημίου Θράκης,
υπό δημοσίευση στόν τόμο Entrepreneurship: Contexts, Opportunities and
Processes τοΰ περιοδικού Business History 2012.

β) Corporate Identity and Entrepreneurial Initiative: the Levant Com-
pany in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, The Journal of Euro-
pean Economic History, 39/1, 2010, σ. 67-99.

γ) Επιχειρηματικότητα, διαδικασίες και δομές· ή άγγλική Εταιρεία τής
Ανατολής στήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, 18ος-19ος αι. (μονογραφία σέ
έξέλιξη).

Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

Ή προσωνυμία κΰρ στή βυζαντινή κοινωνία (μελέτη σέ έξέλιξη).

Κώστας Λάππας, άμισθος έπιστημονικός συνεργάτης, τ. Διευθυντής

Σχόλια σέ μιά περιγραφή τών Κυδωνιών (1818), ύπό δημοσίευση στήν πε-
ριοδική έκδοση τοΰ Κέντρου Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 10, 2012.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Χαρίτων Καρανάσιος

α) Συμβολή στήν ερευνά τών χειρογράφων καί τών έργων τοΰ Θεοφίλου
Κα'ί'ρη. Εισαγωγική ομιλία στο συνέδριο ((Θεόφιλος Καΐ'ρης» ('Άνδρος, 16-18
Σεπτεμβρίου 2011).

β) Οί συνθήκες άνάπτυξης καί ό χαρακτήρας της παιδείας στήν Εύρυτα-
νία κατά τόν 17ο καί 18ο αιώνα. Εισήγηση στό συνέδριο ((Όσιος Εύγένιος ό
Αιτωλός καί αί σχολαί τών Αγράφων κατά τήν Τουρκοκρατίαν» (Καρπενήσι,
7-9'Οκτωβρίου 2011).

Κώστας Λαμπρινός

Ή έποχή τών μεταρρυθμίσεων: πολιτική ιδεολογία καί κοινωνική άλλαγή
στήν Κρήτη τών Βενετών (16ος-17ος αιώνες). Ανακοίνωση στό ΙΑ' Διεθνές
Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυμνο, 21-27 'Οκτωβρίου 2011).

Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

The Notion of "demos" and its Role in Byzantium during the Last Byz-
antine Centuries (13th-15th c.). Ανακοίνωση στό 22ο Διεθνές Συνέδριο Βυ-
ζαντινών Σπουδών (Σόφια, 22-27 Αυγούστου 2011). Κατόπιν περαιτέρω έπε-
ξεργασίας τό κείμενο άπεστάλη προς δημοσίευση στό διεθνές βυζαντινολογικό
περιοδικό Dumbarton Oaks Papers (Harvard University Press).

Κώστας Λάππας, άμισθος έπιστημονικός συνεργάτης, τ. Διευθυντής

Τά γράμματα στό Πήλιο στά χρόνια τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μιά
επισκόπηση. Ανακοίνωση στην ήμερίδα μέ θέμα ((Τό Πήλιο κατά τήν έκατον-
ταετία πριν τήν έλληνική έπανάσταση - 'Ιστορία, Κοινωνία, Τέχνη» (Ζαγορά, 2
Σεπτεμβρίου 2011).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ό κ. Χαρίτων Καρανάσιος μετέβη στήν Ιερά Μονή 'Ιβήρων Αγίου Όρους
(5-9 Σεπτεμβρίου 2011, σχετική έντολή τής Ακαδημίας Αθηνών ύπ' άριθ.
πρωτ. 106212/18-7-11). Στό πλαίσιο προγράμματος καταλογογράφησης τών
χειρογράφων της πολύτιμης βιβλιοθήκης της μονής, άσχολήθηκε μέ την περι-
γραφή άκαταλογογράφητων χειρογράφων (κώδ. 2209-2215).

Στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος τοΰ Κέντρου ((Οί πόλεις στο Βυζάντιο
(13ος-15ος αι.): Οίκονομία-Διοίκηση-Κοινωνία», τοΰ όποιου είναι υπεύθυνη, ή
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κυρία Αναστασία Κοντογιαννοπούλου μετέβη στή Λάρισα (22-30 Δεκεμβρίου
2011, σχετική έντολή της Ακαδημίας Αθηνών ύπ' άριθ. πρωτ. 106211/18-7-
11) μέ σκοπό τή μελέτη τών βυζαντινών οικισμών στήν περιφέρεια Θεσσαλίας.
Μελέτησε το άρχειακό ύλικό της 7ης 'Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Νο-
μοί Λάρισας καί Μαγνησίας), κατέγραψε τις άρχαιολογικές θέσεις δπου υπήρχε
βεβαιωμένος βυζαντινός οικισμός καί τις θέσεις δπου βρέθηκαν ναοί ή έρείπια
κτισμάτων, τά όποια άποτελοΰν ένδειξη ύπαρξης βυζαντινοΰ οίκισμοΰ. Προέβη
επιπλέον στήν καταγραφή μέρους τής σύγχρονης βιβλιογραφίας, πού προέρχε-
ται άπό τοπικά συνέδρια καί άφορά τούς βυζαντινούς οικισμούς τής περιφέρειας
Θεσσαλίας.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ή κυρία "Ολγα Αλεξανδροπούλου δίδαξε τό μάθημα «Ρωσική λογοτεχνία
τοΰ 19ου αιώνα. Πρώτη περίοδος» στό Τμήμα Σλαβικών Σπουδών τής Φιλο-
σοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τό έαρινό έξάμηνο τοΰ άκα-
δημαϊκοΰ έτους 2010-2011 κατόπιν άδειας πού ένέκρινε ή Σύγκλητος της Ακα-
δημίας Αθηνών (27 'Ιανουαρίου 2011). Κατά τό χειμερινό έξάμηνο τοΰ έτους
2011-2012 διδάσκει στό ϊδιο τμήμα τά μαθήματα «Λογοτεχνία τών Ανατο-
λικών Σλάβων άπό τις άπαρχές μέχρι τόν 18ο αιώνα» καί ((Ρωσική λογοτεχνία
τοΰ 19ου αιώνα. Δεύτερη περίοδος (1825-1855)» κατόπιν έγκρίσεως τοΰ 'Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου του 'Ερευνητικού Προσωπικού τής Ακαδημίας Αθηνών
(13 Δεκεμβρίου 2011).

Ή κυρία Δέσποινα Βλάμη συμμετείχε ώς σχολιάστρια, μαζί μέ τήν κυρία
"Ολγα Κατσιαρδή-Hering, καθηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, στό σε-
μινάριο πού διοργάνωσε ή Ελληνική 'Εταιρεία Οικονομικής 'Ιστορίας ('Εθνικό
"Ιδρυμα 'Ερευνών - 21 Νοεμβρίου 2011) μέ άντικείμενο τήν παρουσίαση τής
διατριβής τής κυρίας Κατερίνας Γαλάνη, δρ. 'Ιστορίας τοΰ Πανεπιστημίου της
'Οξφόρδης. Θέμα τής διατριβής: Μηδέν κακόν αμιγές καλόν. Ή οικονομική κρί-
ση και οί βρετανικές στρατηγικές επιβίωσης στήν εποχή τών Ναπολεόντειων
Πολέμων.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οί έρευνητές τοΰ Κέντρου άσχολήθηκαν μέ τις τυπογραφικές διορθώσεις
τών ύπό δημοσίευση μελετών τους στό περιοδικό τοΰ Κέντρου Μεσαιωνικά καί
Νέα Ελληνικό, 10 (βλ. καί Πεπραγμένα ΚΕΜΝΕ 2010). Ή Ρόδη Σταμούλη
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άφιέρωσε πολύ χρόνο στήν επιθεώρηση ή/και τήν επιμέλεια τών έξής έκδόσεων
τοΰ Κέντρου: Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Αλληλογραφία Αναστασίου Γορ-
δίου, Ή Ιερά Μονή τής Υπαπαντής τών Μετεώρων, Αποστόλης Δ αμιανής.

Τό άπόγευμα τής Τετάρτης 23ης Μαρτίου 2011 διοργανώθηκε έκδήλωση
στήν Ανατολική Αίθουσα του μεγάρου τής Ακαδημίας Αθηνών, κατά τήν όποία
παρουσιάστηκε ό τόμος Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες Ιστορίας και
Φιλολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. Ό τόμος,
πού εκδόθηκε μέ πρωτοβουλία τοΰ Κέντρου Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και
Νέου Ελληνισμού τής Ακαδημίας Αθηνών και τοΰ 'Ινστιτούτου Μεσογειακών
Σπουδών του 'Ιδρύματος Τεχνολογίας και "Ερευνας (Ρέθυμνο), είναι άφιερω-
μένος στη μνήμη τής συναδέλφου Πηνελόπης Στάθη (1947-2008), έρευνήτριας
στο Κέντρο επί 35 σχεδόν χρόνια. Κατά τήν παρουσίαση τό Κέντρο έκπροσώ-
πησαν ή Ρόδη Σταμούλη, πού άπηύθυνε χαιρετισμό, και ό έκ τών έπιμελητών
τοΰ τόμου άμισθος επιστημονικός συνεργάτης και τ. Διευθυντής κ. Κώστας
Λάππας, πού είχε και τον συντονισμό τής έκδήλωσης.

Ή κυρία Νίκη Πατρινέλη έδώρισε στο Κέντρο πολύτιμο ύλικό σχετικό μέ
τήν παιδεία επί Τουρκοκρατίας άπό τό άρχεΐο τοΰ άείμνηστου συζύγου της Χρί-
στου Πατρινέλη, πού είχε διατελέσει καθηγητής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και άγαπητός συντάκτης τοΰ Κέντρου.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έμπλουτίστηκε μέ 172 τόμους, έκ τών όποιων οί
40 οφείλονται σέ άγορά και οί ύπόλοιποι σέ άνταλλαγή ή δωρεά.

Και έφέτος, παρά τήν έλλειψη διοικητικής-γραμματειακής ύποστήριξης,
τό Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού συνέδραμε τις
έρευνες μελετητών ήμεδαπής τε και άλλοδαπης μέ τήν πλούσια βιβλιοθήκη του
και τά άρχεΐα μικροταινιών, χειρόγραφων συλλογών και σπάνιων έντύπων πού
διαθέτει.

[Ρόδη Σταμούλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κατά το έτος 2011 συνεχίστηκαν τά έξης έρευνητικά προγράμματα τοΰ
Κέντρου:

• «Ή διαμόρφωση τοΰ γαιοκτητικοΰ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή βρε-
τανική διπλωματία, 1833-1843» (υπεύθυνη: Εύαγγελία Καρούζου).

• «Επτανησιακή προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας» (υπεύθυνη: Ελένη
Γαρδίκα- Κατσιαδάκη ).

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

• «Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών άρχείων τοΰ Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου "Records of German Divisions" 1940-1945»
(ύπεύθυνος: Δημήτριος Άποστολόπουλος).

• «Αλληλογραφία τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου, Αρχιεπισκόπου Σύρου
καί Τήνου, μέ τόν William Ewart Gladstone (1870-1875)» (υπεύθυνη:
Ελισάβετ Κοντογιώργη).

• ((Δημόσια υγεία στήν 'Ελλάδα τοΰ Μεσοπολέμου. Ή συμβολή της ΚτΕ
στην οργάνωση τών υπηρεσιών υγείας καί κοινωνικής πρόνοιας» (υπεύθυ-
νη: Ελισάβετ Κοντογιώργη).

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

'Ολοκληρώθηκε ή σύνταξη της μονογραφίας Τό Γραφείο Στρατηγικών Υπη-
ρεσιών (OSS) στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα, 1942-1944 (ύπεύθυνος: Σωτήριος Ριζάς).

'Ολοκληρώθηκε ή σύνταξη τοΰ Α' τόμου τοΰ Χρονολογίου γεγονότων πού
άφοροΰν τήν Ελλάδα, 1940-1944. Καταγραφή άπό τά έγγραφα τής βρετανικής
Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOE) (ύπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπού-
λου).

'Εκδόθηκε ή μονογραφία της Κατερίνας Μπρέγιαννη Νεοελληνικό νόμισμα,
κράτος και ιδεολογία άπό τήν Επανάσταση έως τό Μεσοπόλεμο.

'Ολοκληρώθηκε καί άναρτήθηκε στόν δικτυακό τόπο τοΰ Κέντρου ό κατά-
λογος τών ψηφιοποιημένων πηγών τής νεώτερης έλληνικής ιστορίας πού δι-
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ατίθενται στο διαδίκτυο μέ έλεύθερη πρόσβαση άπό έλληνικούς δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς (υπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπούλου).

Είναι υπό έκδοση ό Γ' τόμος του περιοδικού τοΰ Κέντρου Νεοελληνικά
Ιστορικά.

Είναι υπό έκδοση ό συλλογικός τόμος μέ τίτλο Agricultural cooperatives in
South and Central Europe, 19th-20th century: a comparative approach.

'Ολοκληρώθηκε τό έργο ((Δημιουργία Δικτύου Υποδομών γιά τήν "Ερευ-
να στις Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες (ΔΥΑΣ)» μέ χρηματοδότηση της Γενικής
Γραμματείας "Ερευνας καί Τεχνολογίας. Στό πλαίσιο τοΰ έργου δημιουργήθη-
κε ό δικτυακός τόπος τοΰ Δικτύου www.dvas-net.gr/. Βρίσκεται ύπό σύσταση
ή έθνική έρευνητική ύποδομή ΔΥΑΣ (ύπεύθυνη καί συντονίστρια τοΰ Δικτύου:
'Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη).

'Ολοκληρώθηκε ή συμμετοχή τοΰ Κέντρου στό διεθνές πρόγραμμα ((Prepar-
ing DARIAH» μέ χρηματοδότηση της Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής (ύπεύθυνη:
'Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη). Βρίσκεται ύπό σύσταση ή εύρωπαϊκή έρευνητική
ύποδομή «DARIAH ERIC».

Τά πεπραγμένα τών ερευνητών τοΰ Κέντρου βρίσκονται στον δικτυακό τόπο
τοΰ Κέντρου www.keine-academyofathens.gr/.

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Το Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας δημοσί-
ευσε κριτικές έκδόσεις έργων, ενώ έρευνητές τοΰ Κέντρου δημοσίευσαν έργα-
σίες τους σέ διεθνή περιοδικά καί συλλογικούς τόμους.
Αναλυτικότερα:

Α. ΒΙΒΛΙΑ

• ΓΑΛΗΝΟΥ, "Οτι ταις τοϋ σώματος κράσεσιν ai τής y ιαχής δυνάμεις έπονται

στή σειρά «(Ελληνική Βιβλιοθήκη» άπό τήν Αθηνά Μπάζου.

• MICHAELIS Α TT ALI Α ΤΑΕ Historia στή Series Atheniensis τοΰ Corpus

Fontium Historiae Byzantinae άπό τόν Εΰδοξο Τσολάκη.

Β. ΑΡΘΡΑ

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

The Significance of the Ancestry and Eastern Origins of Helen of Sparta,
Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 98, 2011, σ. 35-70.

Ελένη Παππά

Έλληνες καί Δυτικοί λόγιοι, άντιγραφέϊς καί φιλόλογοι (15ος-19ος αί.)
σέ χειρόγραφα τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, σ. 67-79, στόν συλλογικό τόμο
Εξερευνήσεις στά χειρόγραφα τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης (έπιμέλεια: Μαρία
Πολίτη - Ελένη Παππά), Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στήν Αθήνα
- Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, Μονογραφίες Γενναδείου VI, Princeton,
New Jersey 2011 (έλληνική καί άγγλική έκδοση).

Γ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

Στό ήλεκτρονικό περιοδικό Bryn Mawr Classical Review. Paolo Esposi-
to (ed.), Da 'classico' a 'classico'. Paradigmi letterari tra Antico e Moderno.
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Atti del Convegno della CUSL (Fisciano - Salerno, 8-10 novembre 2007).
Université degli studi di Salerno. Quaderni del Dipartimento di Scienze
delTAntichità, 37. Pisa: Edizioni ETS, 2010.

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Bryn Mawr Classical Review: Lucio Cristante
and Simona Ravalico (ed.), Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere
letterario nella tarda antichità. IV (Raccolta delle relazioni discusse nel IV
incontro internazionale di Trieste, Biblioteca Statale, 28-30 aprile 2010).
Polymnia, 13. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2011.

Δ. ΛΗΜΜΑΤΑ
'Ιωάννης Τελέλης

Συνέταξε λήμματα βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας γιά τον έλληνικό
έκδοτικό χώρο στο περιοδικό Byzantinische Zeitschrift.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Αθηνά Μπάζου

Συμμετέσχε στο Γ' Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης
τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών μέ θέμα ((Πλάτων, ποι-
ητής και φιλόσοφος - πλατωνικοί διάλογοι» (Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαΐου
2011) μέ εισήγηση ύπό τον τίτλο ((Τά άποδιδόμενα στόν Πλάτωνα έπιγράμμα-
τα - παράδοση, πατρότητα, έρμηνεία»-.

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

Συμμετέσχε σέ ήμερίδα τοΰ Δήμου Λέρου προς τιμήν τοΰ Έλληνοαυστρα-
λοΰ ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά μέ θέμα ((Ή έλληνική και ρωμαϊκή άρχαιότη-
τα στο έργο τοΰ ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά» (11 Αύγούστου 2011).

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 377 τίτλους βιβλίων και
άνανεώθηκε ή συνδρομή σέ 43 τίτλους περιοδικών. 'Επίσης, βιβλιοδετήθη-
καν 60 τόμοι βιβλίων και περιοδικών.

[Κωνσταντίνος Οίκονομάκος]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στο τέλος τοΰ έτους παραδόθηκε πρός έκδοση τό υλικό τοΰ 11ου τόμου,
330 σελίδων, τοΰ Δελτίου Επιστημονικής 'Ορολογίας και Νεολογισμών, ό
όποιος θά κυκλοφορηθεί άρχές τοΰ 2012.

Στό Πρώτο Μέρος δημοσιεύονται έλληνογενέΐς άθησαύριστοι νεολογισμοί
μέ αύστηρά κριτήρια καί γλωσσολογικά σχόλια, καθώς καί ξενόγλωσσοι νεο-
λογισμοί πρός άντικατάσταση: προτείνεται ή έλληνική απόδοση ξενόγλωσσων
νεολογισμών πού εισέρχονται στό λεξιλόγιο μας.

Στό Δεύτερο Μέρος δημοσιεύεται τό σύνολο τής 'Ενεργειακής 'Ορολογίας
(Α καί Β Μέρος). Προτείνεται ή έλληνική απόδοση 'Ενεργειακής 'Ορολογίας
σέ συνεργασία μέ μηχανολόγους τοΰ Υπουργείου Περιβάλλοντος, 'Ενέργειας
καί Κλιματικής Αλλαγής.

Παραμένει σέ ισχύ ή διμερής συμφωνία μεταξύ τής Αύστριακής Ακα-
δημίας 'Επιστημών καί της Ακαδημίας Αθηνών μέ σκοπό τή συνέχιση τής
συνεργασίας μέ τόν άκαδημαϊκό κ. Dressler καί τόν καθηγητή κ. Budin σέ
θέματα κυρίως θεωρίας τής Μορφολογίας (κατάκτηση, νεολογία, γλωσσική
αλλαγή) άλλά καί 'Ορολογίας (corpora). Στό πλαίσιο τής συμφωνίας υπήρξε
συνεργασία μέ τόν καθηγητή κ. Dressler στήν Αθήνα, σέ θέματα νεολογίας,
γλωσσικής άλλαγής καί σωμάτων κειμένων. Στούς στόχους τής διμερούς συ-
νεργασίας εμπίπτει ή εκπόνηση κοινών γλωσσολογικών μελετών, πολλές άπό
τις όποιες έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Στό πλαίσιο τοΰ ερευνητικού προγράμματος τοΰ Κέντρου «Νεολογισμοί
τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσας. Συλλογή, Ταξινόμηση, "Ελεγχος» συλλέγονται
καί ταξινομούνται νεολογισμοί της 'Ελληνικής. Στά τέλη τοΰ 2011 γιά πρώτη
φορά τίθεται σέ πιλοτική λειτουργία παραγγελθέν ήλεκτρονικό πρόγραμμα
έντοπισμοΰ καί κατάταξης νεολογισμών μέ πολλές περαιτέρω έρευνητικές δυ-
νατότητες.

Τό Κέντρο έχει παραλάβει πολλές μελέτες επιφανών 'Ελλήνων καί ξένων
γλωσσολόγων (Πανεπιστήμιο Βιέννης, Πανεπιστήμιο Ohio κ.ά.) ώς συνει-
σφορές γιά τόν έπόμενο ύπό έκδοση τόμο Δημιουργία καί μορφή στήν ελλη-
νική γλώσσα, στις όποιες γίνεται ή φιλολογική επιμέλεια.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Το Κέντρο μας συνεχίζει τή συστηματική άποθησαύριση έλληνογενών
νεολογισμών καί τόν έντοπισμό ξενόγλωσσων νεολογισμών μέ σκοπό τήν
έλληνική άπόδοσή τους.

Μετά άπό καθημερινή άποδελτίωση εφημερίδων συγκεντρώνονται οί έλλη-
νογενεΐς καί ξενόγλο^σσοι νεολογισμοί που έμφανίζονται κυρίως στόν έλληνικό
ήμερήσιο καί έβδομαδιαΐο τύπο (συνεργάτιδα ή κ. Ειρήνη Δημητροπούλου). Πε-
ραιτέρω, αύτοί ταξινομούνται μέ σκοπό α) τήν καταγραφή τών τάσεων σχημα-
τισμού λέξεων προς συναγωγή γλωσσολογικών συμπερασμάτων καί παρουσία-
ση προτάσεων άποδοχής, β) τήν έφαρμογή τών συμπερασμάτων στήν άπόδοση
ξενόγλωσσων νεολογισμών καί ξενόγλωσσης έπιστημονικής ορολογίας. Τόσο ή
άποθησαύριση τών έλληνογενών νεολογισμών όσο καί ή άπόδοση τών ξενόγλωσ-
σων βασίζεται σέ σαφώς καθορισμένα λεξικογραφικά, μορφολογικά καί σημα-
σιολογικά κριτήρια, όπως αύτά παρουσιάζονται άναλυτικά στήν εισαγωγή τού
9ου-10ου τόμου τού Δελτίου τού Κέντρου.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της συλλογής άθησαύριστων νεολογισμών άπο-
τελεΐ ή σύνταξη ένός αντίστροφου λεξικού νεολογισμών, ένδεικτικού τών πα-
ραγωγικών καταλήξεων τής Έλληνικής.

Στό πλαίσιο όσων έπισημαίνονται παραπάνω, τό Κέντρο έχει παραγγείλει,
μέ χρηματοδότηση άπό κληροδοτήματα, ηλεκτρονικό πρόγραμμα αύτόματης
άποδελτίωσης καί ευρετηρίασης νεολογισμών. Τό Κέντρο συνεργάζεται στενά
μέ την άνάδοχο εταιρεία καί έχει παραλάβει τό σύνολο σχεδόν τού προγράμμα-
τος. Ό σκοπός τοΰ ηλεκτρονικού προγράμματος είναι διττός: άφενός τό Κέντρο
θά μπορεί νά συγκεντρώνει μέ ταχύ ρυθμό μεγάλο ογκο ύλικοΰ καί άφετέρου θά
έξοικονομεΐται ό χρόνος τοΰ προσωπικού μέ σκοπό τήν ποσοτική καί ποιοτική
άνάλυση τοΰ συγκεντρωθέντος ύλικοΰ.

Ύπεύθυνη είναι ή κ. Αναστασία Χριστοφίδου καί συνεργάτες οί άπο-
σπασμένες έκπαιδευτικοί κ. Βασιλική Άφεντουλίδου καί Ειρήνη Δημητρο-
πούλου, καθώς καί ό συμβασιούχος έρευνητής κ. Αθανάσιος Καρασίμος.

Κριτήρια έπιλογής άθησαύριστων λέξεων ώς νεολογισμών είναι συνοπτικά
τά άκόλουθα: Το πρώτο κριτήριο έπιλογής μιάς άθησαύριστης λέξης ώς νεο-
λογισμού είναι ή έμφάνιση της λέξης στόν έγκριτο ήμερήσιο ή εβδομαδιαίο
τύπο. Γιά νά καταγράψουμε μιά λέξη ώς νεολογισμό άποφασίσαμε οτι πρέπει
νά παρουσιάζει τουλάχιστον 50 έμφανίσεις στή μηχανή άναζήτησης Google. Τό
δεύτερο κριτήριο άφορά στό περιεχόμενο τοΰ νεολογισμού, τό όποιο πρέπει νά
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σηματοδοτεί μια εύρύτερη καί μονιμότερη (όχι εύκαιριακή ή προσωπική), γιά
τήν πραγματικότητα της γλωσσικής κοινότητας, έννοια. Το τρίτο καί άποφασι-
στικό κριτήριο είναι ή άπουσία τοΰ νεολογισμού άπό έγκυρα λεξικά τής Έλλη-
νικής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ

"Ενας άπό τούς κύριους στόχους τοΰ Κέντρου άφορά στήν κάλυψη τών
άναγκών της έπιστημονικής κοινότητας σέ θέματα 'Ορολογίας νέων κυρίως επι-
στημονικών πεδίο^ν. Γι' αύτό τόν σκοπό εκπονείται ή 'Ορολογία 'Ενεργειακής
Τεχνολογίας, τομέας μέ μεγάλη δυναμική στην έπιστήμη καί τήν κοινωνία, σέ
συνεργασία μέ μηχανολόγους τοΰ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας καί
Κλιματικής Αλλαγής βάσει corpus πού συγκροτήθηκε άπό τούς ίδιους. Εξαιτίας
τής μεγάλης έκτασης τής Ενεργειακής 'Ορολογίας, αύτή δημοσιεύεται σέ δύο
τμήματα. Τό Πρώτο Μέρος (άπό τό Α έως τό Λ) συμπεριελήφθη στό Δελτίο
*Επιστημονικής 'Ορολογίας και Νεολογισμών (9ο-10ο τεΰχος), τό όποιο κυκλο-
φορήθηκε στις άρχές τοΰ 2010.

Ή έλληνική άπόδοση τοΰ Δεύτερου Μέρους (άπό τό Μ έως τό Ω) τής Ενερ-
γειακής 'Ορολογίας, καθώς καί τών άγγλικών ερμηνευμάτων έλληνικής Ενερ-
γειακής 'Ορολογίας, έχει ολοκληρωθεί ύπό τήν έποπτεία τής διευθύντριας
κ. Αναστασίας Χριστοφίδου καί τό σύνολο τής Ενεργειακής 'Ορολογίας πρόκει-
ται νά έκδοθέί στις άρχές τοΰ 2012. Γιά τήν άπόδοση λαμβάνονται υπόψη
σαφώς καθορισμένα κριτήρια βάσει μορφολογικών καί σημασιολογικών άρχών
τής γλωσσολογίας, άλλά καί βάσει τών συμπερασμάτων άπό τήν έρευνά μας στό
πλαίσιο τών νεολογισμών της Έλληνικής (γιά παράδειγμα, συχνές καταλήξεις).
Παράλληλα έξετάζουμε συμβουλευτικά καί τις άποδόσεις πολλαπλών λεξικών,
έγχειριδίων καί έξειδικευμένων ήλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

Στόν τομέα τής 'Ορολογίας άνήκει καί ή συμμετοχή τοΰ Κέντρου στό έγκε-
κριμένο Εύρωπαϊκό Πρόγραμμα πού άφορά στήν ψηφιοποίηση έπιλεγμένων
συλλογών τών Ερευνητικών Κέντρων. Τό Κέντρο μας έχει άναλάβει τήν προ-
βολή καί άνάδειξη τοΰ έργου μας Έλληνική 'Ορολογία 'Ολυμπιακών Αθλημάτων
(2004) μέ άπόδοση άγγλικής καί γαλλικής 'Ορολογίας στήν Έλληνική.

Υπεύθυνη είναι ή κ. Αναστασία Χριστοφίδου καί συνεργάτιδα ή κ. Βασι-
λική Άφεντουλίδου.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αναστασία Χριστοφίδου

On the role of morphological richness in the early development of noun and
verb inflection (άπο κοινού με A. Xanthos et al.), First Language, 31, 4,
σ. 461-479.

Ύστερωνυμία καί Νεολογία. Ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Έλλη-
νικής Γλωσσολογίας, Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011.

Οί κατακτήσεις τής γραμματικής περιγραφής τοϋ νεοελληνικού κλιτικού
συστήματος. Ανακοίνωση στό Έπετειακό Συνέδριο «1976-2011 - 35
χρόνια άπό τή γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση», Δίον Πιερίας, 4-6
Νοεμβρίου 2011.

Βασιλική Άφεντουλίδου

Ηλεκτρονική έγγραμματοσύνη καί γλωσσική ποικιλία: μιά πολυμεσική πρότα-
ση γιά τή διδακτική άξιοποίηση τών λόγιων στοιχείων στή δευτεροβάθμια
έκπαίδευση (άπό κοινοΰ μέ Μ. Καμηλάκη), Μελέτες γιά τήν '.Ελληνική
Γλώσσα, 31, ΑΠΘ (ΙΝΣ), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 198-213.

Δομές ομοιότητας στά Νέα Ελληνικά - ό δείκτης σαν καί συναφείς έκφράσεις.
Ανακοίνωση στό 10ο Διεθνές Συνέδριο Έλληνικής Γλωσσολογίας, Κομο-
τηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011.

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Κατά το 2011 συνεχίστηκε μέ εντατικό ρυθμό ή ερευνητική και έκδοτική
δραστηριότητα του Κέντρου Έρεύνης τής Αρχαιότητος.

Ή Διευθύντρια κ. Μαρία Πιπιλή είχε τή γενική έπίβλεψη τών προγραμ-
μάτων τοΰ Κέντρου, καθώς και τών διεθνών σειρών τής Ακαδημίας πού τελούν
υπό τήν έποπτεία του. Επιμελήθηκε εκδοτικά δύο τόμους πού έκδόθηκαν τό
2011, τόν 7ο τόμο τής σειράς μονογραφιών τοΰ Κέντρου Ελληνιστικά γλυπτά
τής Ρόδου. Κατάλογος. Τόμος I (ύπό Β. Μαχαίρα) και τό τεύχος Greece 6.
The Alpha Bank Numismatic Collection: From Thessaly to Euboea (ύπό Δ.
Τσαγκάρη) τής σειράς Sylloge Nummorum Graecorum.

Στο πλαίσιο τοΰ προγράμματος άρχαίας κεραμικής τοΰ Κέντρου, συνέχι-
σε τήν έρευνητική της έργασία πάνω στήν άρχαϊκή λακωνική κεραμική. Συμ-
μετέσχε μέ τήν άνακοίνωση ((Λακωνική κεραμική στο Βόρειο Αιγαίο)) στο δι-
εθνές συνέδριο «Ή κεραμική τής άρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και τήν
περιφέρειά του, 700-480 π.Χ.» (Θεσσαλονίκη, 19-22 Μαΐου 2011) και συνέγρα-
ψε τό κείμενο πού θά δημοσιευθεί στά πρακτικά τοΰ συνεδρίου. Γιά τήν έργασία
αύτή επισκέφθηκε τά Μουσεία Καβάλας και Θάσου προκειμένου νά μελετήσει
επί τόπου τό σχετικό κεραμικό ύλικό μετά άπό άδεια της ΙΗ' ΕΠΚΑ και τής
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

Γιά τό τεύχος της σειράς Corpus Vasorum Antiquorum Αγγεία Ιδιωτι-
κών συλλογών ολοκλήρωσε τή μελέτη τών μελανόμορφων και έρυθρόμορφων
άγγείων τής συλλογής I. Πασσά.

Ό κ. Χρήστος Μπουλώτης άσχολήθηκε και έφέτος μέ τό πρόγραμμα
(("Ερευνες στόν προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου». Άπό τις 10 εως τις
30 Αύγούστου διεξήγαγε άνασκαφές στόν οικισμό μέ σκοπό τή διαλεύκανση
στρωματογραφικών ζητημάτων, ένώ παράλληλα συνέχισε τήν καταγραφή τών
πολυάριθμων κινητών εύρημάτων στά εύρετήρια τοΰ άρχαιολογικοΰ μουσείου
τής Μύρινας. Οί συνεργάτες του άνέλαβαν τή μελέτη έπιμέρους ομάδων τοΰ
ύλικοΰ (π.χ. λιθοτεχνία, κεραμική, ειδώλια, ύφαντικά βάρη και σφονδύλια,
άρχαιοζωολογικά κατάλοιπα). Ή χρηματοδότηση όλων τών σχετικών έργα-
σιών έγινε μέ κονδύλια τοΰ INSTAP (Institute for Aegean Prehistory). Ή
άρχαιολόγος κ. Σταματία Μπολώτη, άποσπασμένη στο Κέντρο άπό τή Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, άνέλαβε τή διοργάνωση τής άνασκαφικής άποστολής
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καί συνέχισε τήν ήλεκτρονική καταγραφή τών πολύτομων ανασκαφικών ήμε-
ρολογίων, καθώς έπίσης τήν αρχειοθέτηση φωτογραφικού καί σχεδιαστικού
ύλικοΰ. Σχετικά μέ τό Κουκονήσι, ό κ. Μπουλώτης παρέδωσε πρός δημοσίευ-
ση στό περιοδικό Άνάσκαμμα άρθρο μέ τίτλο «Ψήφος ημιτελής ή τί μάς λέει
ένα μικρό τέχνεργο άπό τόν οικισμό τής Χαλκοκρατίας στό Κουκονήσι της
Λήμνου». Έπίσης, συμμετέσχε μέ τήν άνακοίνωση ((Κουκονήσι Λήμνου: άπό
ένα ιδιότυπο άγγεΐο μέ διπλό στόμιο στις μινωικές ταλισμανικές σφραγίδες»
στό 11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (21-27 'Οκτωβρίου 2011).

Παρέδωσε πρός δημοσίευση τά άρθρα ((New Evidence of Mycenaean
Frescoes from the Citadel of Tiryns - The Kilian's Excavations», πού θά συμ-
περιληφθεί στά πρακτικά τοΰ διεθνούς συνεδρίου «Mycenaeans up to Date; The
Archaeology of the NE Peloponnese» (Αθήνα, 10-14 Νοεμβρίου 2010), καί
((Στρέφοντας πίσω τό κεφάλι: τό ταξίδι ένός άφηγηματικοΰ μοτίβου άπό τό
"άγγεΐο τών θεριστών" μέχρι μία σαρκοφάγο άπό τήν Τανάγρα», πού θά συμπε-
ριληφθεί στον τιμητικό τόμο γιά τόν 'Ιταλό καθηγητή Vinzenzo La Rosa.

Συμμετέσχε στό διεθνές συνέδριο ((Mycenaean Wall-Paintings in Context:
New Discoveries and Old Finds Reconsidered» (Αθήνα, 11-13 Φεβρου-
αρίου 2011) μέ δύο άνακοινώσεις: ((Flying blue birds on an offering table
from Tiryns» καί ((A Dolphin Frieze and Argonauts (?) from the Mycenaean
Citadel of Gla, Boeotia», καί παρέδωσε τά σχετικά κείμενα πρός δημοσίευση
στά πρακτικά τοΰ συνεδρίου.

Τέλος, έδωσε ομιλία μέ τίτλο ((Τοπογραφώντας τούς μύθους στά μεγάλα
μυκηναϊκά κέντρα τής Πελοποννήσου» στή Σχολή Διδασκαλίας τής 'Ιστορίας
τής Τέχνης τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (2 Νοεμβρίου 2011).

Ή κ. Βασιλική Μαχαίρα συνέχισε τήν ένασχόλησή της μέ τό πρόγραμμα
δημοσίευσης τών έλληνιστικών γλυπτών της Ρόδου. Τό 2011 κυκλοφόρησε
στή σειρά μονογραφιών τοΰ Κέντρου ό Α' τόμος: Ελληνιστικά γλυπτά της
Ρόδου. Κατάλογος. Τόμος I. Σέ επιστημονική άποστολή στή Ρόδο (17-25
'Οκτωβρίου 2011) ή κ. Μαχαίρα άσχολήθηκε μέ τήν έτοιμασία τοΰ Β' τόμου
τοΰ καταλόγου (ένημέρωση βάσης δεδομένων, προϋπολογισμός ύπολειπομένων
πρός φωτογράφιση γλυπτών). Σχετική μέ τό πρόγραμμά της αύτό ήταν ή άνα-
κοίνωση μέ τίτλο (('Η ελληνιστική πλαστική τής Ρόδου: ή ναυτική δύναμη τής
άνατολικής Μεσογείου έν μέσω τών έλληνιστικών βασιλείων τοΰ Περγάμου καί
τής Αλεξάνδρειας», στό ΙΖ' Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου (Ρόδος, 30
Ίουνίου-3 'Ιουλίου 2011). Τό κείμενο παρεδόθη πρός δημοσίευση στά πρακτικά
τοΰ συμποσίου.
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Ώς προς το πρόγραμμα μελέτης τών γλυπτών άπό τό ιερό τοΰ Ασκλη-
πιού στή Λισό τής Κρήτης, ή κ. Μαχαίρα έξετέλεσε ολιγοήμερη έπιστημονική
άποστολή στά Χανιά (19-26 Σεπτεμβρίου 2011), κατά τήν όποια μελέτησε
κυρίως τό θραυσματικό υλικό, ώστε νά προχωρήσουν έργασίες συντήρησης καί
συγκόλλησης, καί άναζήτησε τις βάσεις -μέ ή χωρίς έπιγραφή- πού συνανήκουν
μέ τά ύπό μελέτη γλυπτά. Δημοσιεύθηκε τό άρθρο της ((Τό Ασκληπιείο στή
Λισό: ό χαρακτήρας της λατρείας μέσα άπό τά γλυπτά άναθήματα», Πε-
πραγμένα Γ Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου [Χανιά, 1-8 'Οκτωβρίου 2006]
(Χανιά 2011), τόμ. Α5, σ. 437-453.

Ή κ. Βικτωρία Σαμπετάι, στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος μελέτης άρχαίας
κεραμικής τοΰ Κέντρου, συνέχισε τη μελέτη κεραμικής ταφικών συνόλων άπό
τήν Άκραιφία Βοιωτίας, έρευνα γιά τήν όποια έξετέλεσε έπιστημονική άποστολή
στό Μουσείο Θηβών (Δεκέμβριος 2011). Σχετική μέ τήν ένασχόλησή της μέ τήν
άρχαιολογία της Βοιωτίας ήταν ή διάλεξη-σεμινάριο πού έδωσε στή Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών μέ θέμα ((La céramique béotienne à figures rouges
du 5ème siècle av. J. C.: un bilan» (24 'Ιανουαρίου 2011) καί δύο άρθρα πού
παρέδωσε προς δημοσίευση: ((Κεραμική καί τμήμα κεράμωσης τών κλασικών
χρόνων άπό τή Θηβαϊκή Καδμεία: διάσπαρτα τεκμήρια ενός ίεροΰ» (σέ συνερ-
γασία μέ τήν Ε. Καρακίτσου), στά Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 2012,
καί ((Ταφή νέας γυναίκας άπό τήν Άκραιφία: μιά άωρη νεκρή τοΰ 4ου αιώνα
π.Χ.» (μέ τή συμβολή τής Α. Αάγια) στόν τιμητικό τόμο Κ. Ρωμιοπούλου.

Συμμετέσχε στή στρογγυλή τράπεζα μέ θέμα ((La production du Céramique
d'Athènes pour les clients locaux aux époques archaïque et classique (Vle-IVe
siècles)» (Παρίσι, Centre Anhima, CNRS-EHESS, 26 Νοεμβρίου 2011) μέ τήν
άνακοίνωση ((Athenian wedding vases as ritual implements and votives: a view
from sanctuaries and houses».

Δημοσιεύθηκε τό άρθρο της ((Eros Reigns Supreme: Dionysos' Wedding on a
New Krater by the Dinos Painter», στό R. Schlesier (έπιμ.), A Different God?
Dionysos and Ancient Polytheism (Berlin 2011), σ. 137-160.

Ό κ. Κώστας Καλογερόπουλος ολοκλήρωσε τήν -κατόπιν ειδικής άδείας-
συγγραφή τής ύφηγεσίας του μέ τίτλο Δομές θρησκευτικών τελετουργιών
στήν Αττική άπό τό 1700 π.Χ. έως τό 450 π.Χ. καί οί κοινώνικοπολιτισμικές
συνθήκες μέσα στις όποιες αυτές έλαβαν χώρα. Ή υποστήριξη τής ύφηγεσίας θά
γίνει στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Erlangen-Nürnberg Γερ-
μανίας.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

223

Παραδόθηκε για έκδοση στή σειρά τών Πραγματειών της Ακαδημίας Αθη-
νών μονογραφία του μέ τίτλο Τό ιερό τής Αρτέμιδος Τανροπόλου στις Ά λες
Άραφηνίδες.

Δημοσιεύθηκε τό άρθρο του <(The Social and Religious Significance of Pala-
tial Jars as Grave Offerings» στό Helen Cavanagh - William Cavanagh - James
Roy (έπιμ.), Honouring the Dead in the Peloponnese. Proceedings of the Con-
ference held at Sparta, 23-25 April 2009 (University of Nottingham, Centre for
Spartan and Peloponnesian Studies Online Publication 2), σ. 207-235, http://
www.nottingham.acuk/csps/documents/honoringthedead/kalogeropoul os,k.pdf

Τέλος, έκανε τόν σχολιασμό (response) στή διάλεξη τοΰ Αγγέλου Παπαδό-
πουλου μέ τίτλο ((How Much is Enough? Aspects of Late Bronze Age Trade»
(Γερμανικό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο Αθηνών, 22 Φεβρουαρίου 2011).

Ό κ. Γεώργιος Ζάχος συνέχισε τήν ένασχόλησή του μέ τό διεθνές πρόγραμ-
μα τής Tabula Imperii Romani. Πιο συγκεκριμένα, έπιμελήθηκε έπιστημονικά
καί έκδοτικά τό τεΰχος τοΰ Χάρτη J35, I, πού περιλαμβάνει τά νησιά τοΰ ΒΑ
Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τήν Εύβοια καί τή Σκύρο, καθώς καί τά Δωδεκάνησα
(συγγραφείς ό Π. Καρβώνης καί ή Μ. Μικεδάκη). Τό τεΰχος βρίσκεται ήδη ύπό
έκτύπωση.

Ώς προς τό τεΰχος τοΰ Χάρτη J34, στό όποιο συμμετέχει ώς συγγραφέας,
όλοκλήρωσε τήν καταγραφή τών άρχαιολογικών θέσεων τής Ανατολικής
Λοκρίδας καί τής Φωκίδας, πλήν τών Δελφών πού είναι σέ έξέλιξη. Σέ έξέλι-
ξη βρίσκεται επίσης ή καταγραφή τών θέσεων τής Δυτικής Λοκρίδας, τής
Αιτωλίας, τής Δωρίδας, της Μαλίδας, τής χώρας τών Οίταίων καί τών Αίνιά-
νων. Κατά τή διάρκεια τής μελέτης τής ρωμαϊκής τοπογραφίας της Ανατο-
λικής Λοκρίδας ύπήρξε συνεργασία μέ τήν ΙΔ' ΕΓΙΚΑ καί τό Departamento
de Historia Antigua - Universidad Autônoma de Madrid, στό πλαίσιο τοΰ
προγράμματος ((Research Project in Epicnemidian Locris», ή όποία κατέλη-
ξε στή συγγραφή τοΰ κεφαλαίου 3, μέ τίτλο ((The Dipotamos Valley and
the Phocian Corridor» (σέ συνεργασία μέ τήν προϊσταμένη τής ΙΔ' ΕΠΚΑ
κ. Μ.-Φ. Παπακο^νσταντίνου), καί τοΰ κεφαλαίου 14, μέ τίτλο ((The Roman
Period: from 146 BC to Justinian», τοΰ συλλογικού τόμου Ancient Topography
and History of Epicnemidian Locris. Τά στοιχεία τοΰ κεφαλαίου 14 θά χρη-
σιμοποιηθούν γιά τή σύνταξη τοΰ εισαγωγικού κεφαλαίου τής Tabula Imperii
Romani γιά τήν Ανατολική Λοκρίδα, ενώ όλα τά νέα άρχαιολογικά στοιχεία
τής έρευνας τής ισπανικής άποστολής έχουν ήδη ένταχθει στό σχετικό Index
τής Tabula Imperii Romani.
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Ώς προς τήν άλλη ερευνητική του ένασχόληση στο Κέντρο, το έρευνη-
τικό πρόγραμμα «Φωκίδα: Testimonia κατά πόλεις», ολοκλήρωσε τή συλ-
λογή τών έπιγραφικών μαρτυριών, κατέθεσε προς δημοσίευση στο περιοδικό
Athenaeum τή μελέτη «Epeios in Greece and Italy: two different traditions
in one person» και συνέγραψε σέ συνεργασία μέ τόν Denis Rousset (École
Pratique des Hautes Études) τή μελέτη Aus der Arbeit der "Inscriptiones
Graecae": Nouveaux monuments inscrits de Tithoréa en Phocide.

Τέλος, συμμετέσχε μέ τήν άνακοίνωση «Αρχαϊκή κεραμική άπό τήν 'Ερε-
σό» στο διεθνές συνέδριο «Ή κεραμική τής άρχαϊκής έποχής στο Βόρειο Αίγάϊο
και τήν περιφέρειά του, 700-480 π.Χ.» (Θεσσαλονίκη, 19-22 Μα'ί'ου 2011) και
συνέγραψε τό κείμενο που θά δημοσιευθεί στά πρακτικά τοΰ συνεδρίου.

[Μαρία Πιπιλή]



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

225

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά το 2011, εργάσθηκαν οί έρευνητές κ.κ. 'Ιωάννα Μπίθα
(διευθύνουσα έως τον Αύγουστο 2011 καί σέ έτήσια έρευνητική άδεια άπο
τόν Αύγουστο 2011), Σταματία Καλαντζοπούλου, 'Ιωάννης Βιταλιώτης (έκτος
άπό τό διάστημα 15-29 Μαρτίου πού έλαβε έρευνητική άδεια· άναπληρωτής
διευθύνων άπό τόν Αύγουστο 2011), 'Ιωάννα Χριστοφοράκη (εκτός άπό τό
διάστημα Μαρτίου-Όκτωβρίου 2011 πού ελαβε οκτάμηνη άδεια άνευ άποδοχών
λόγω άνατροφής παιδιού βάσει του Ν. 3528/2007, άρθρο 51 §1 καί 53 §1) καί
Όλγα Καραγιώργου. Στά έρευνητικά προγράμματα καί στις λοιπές δραστη-
ριότητες έπίσης συνεργάσθηκαν ή βιβλιοθηκονόμος κ. Εύγενία Κουρέτα (Κλη-
ροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού καί M. Χ. Κατσαρά - 'Επιτροπή 'Ερευνών) καί ή
σχεδιάστρια κ. Αλεξάνδρα Καραγεώργου (Κληροδότημα 'Ισμήνης Πετροπούλου
- Επιτροπή 'Ερευνών).

Κατά τό 2011 τό Κέντρο "Ερευνας της Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής
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, τήν Κρήτη, τήν Εύβοια
καί τά μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Θράκης (Παναγιώτης
Λ. Βοκοτόπουλος, 'Ιωάννα Μπίθα). Συνέχισε τήν άποδελτίωση μέ στόχο τή
σύνταξη σέ συνοπτική μορφή τοΰ Γενικού Εύρετηρίου Βυζαντινών καί Με-
ταβυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος (Σταματία Καλαντζοπούλου). Γιά τήν
προαγωγή τών παραπάνω προγραμμάτων πραγματοποίησε έρευνητικές άπο-
στολές στή Ζάκυνθο, τήν Κέρκυρα καί τήν Κρήτη μέ σκοπό τήν έρευνα, τόν
έντοπισμό, τήν καταγραφή καί τόν έλεγχο τών καταγραφών (Παναγιώτης Λ.
Βοκοτόπουλος).

Στό πλαίσιο τοΰ παραπάνω ερευνητικού προγράμματος έλαβε οικονομική
ενίσχυση άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος μέ τή φροντίδα τοΰ διοικητή της
κ. Γεώργιου Προβόπουλου γιά τήν ψηφιοποίηση τοΰ 'Επαγγελματικού Φωτο-
γραφικού Άρχείου Κυθήρων, έργο τό όποιο ολοκληρώθηκε ('Ιωάννα Μπίθα).

Συμμετείχε γιά έβδομη συνεχή χρονιά σέ άρχαιολογική-έρευνητική δρα-
στηριότητα στήν Αλβανία, σέ συνεργασία μέ τό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής
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Αλβανίας, για τήν προαγωγή τοϋ προγράμματος «Μνημεία της χριστιανικής
λατρείας στήν Αλβανία». Ή δεκαπενθήμερη αποστολή πραγματοποιήθηκε στή
γείτονα χώρα άπό τον ερευνητή τοϋ Κέντρου κ. 'Ιωάννη Βιταλιώτη άπό 7 έως
23 Σεπτεμβρίου 2011. Στή διάρκεια τής άποστολής αύτής ό κ. Βιταλιώτης συ-
νεργάστηκε μέ μέλη τοΰ Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου (τον καθηγητή κ. Skënder
Muçaj και τον Δρ Elio Hobdari) γιά τήν προετοιμαζόμενη δημοσίευση τών
τοιχογραφιών τής κρύπτης τής βασιλικής τών Αγίων Τεσσαράκοντα, ή όποία
άνασκάπτεται άπό τήν παραπάνω έπιστημονική όμάδα, και κατέγραψε σειρά
βυζαντινών τοιχογραφιών σέ διάφορα μέρη τής χώρας.

Τό Κέντρο συνέταξε και δημοσίευσε τήν έλληνική βιβλιογραφική παρουσία
στό πεδίο τής βυζαντινής και μεταβυζαντινής άρχαιολογίας τών ετών 2006-
2010, τήν όποία διένειμε δωρεάν, ύστερα άπό άπόφαση τής Ακαδημίας Αθηνών,
στούς συνέδρους τοΰ 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών (Σόφια,
Αύγουστος 2011) ('Ιωάννα Μπίθα, "Ολγα Καραγιώργου).

Συνέχισε τήν καταγραφή και έπεξεργασία τοΰ Φωτογραφικού και Σχεδι-
αστικού Αρχείου Αγίου Όρους τοΰ Παύλου Μ. Μυλωνά, τό όποιο δώρισε ή
οικογένεια στό Κέντρο κατόπιν έπιθυμίας τοΰ Παύλου Μ. Μυλωνά. Κατά τό
2011 ολοκληρώθηκε τό τμήμα πού άφορά στή φωτογραφική τεκμηρίωση τών
εικόνων άπό μονές του Αγίου Όρους (Αλεξάνδρα Καραγεώργου, Εύγενία
Κουρέτα, 'Ιωάννα Μπίθα, 'Ιωάννης Βιταλιώτης).

'Οργάνωσε τήν έτήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη τοΰ ιδρυτή του,
άκαδημαϊκοΰ Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν όποία μίλησε ή καθηγήτρια τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου μέ θέμα
«Μιχαήλ Δαμασκηνός, ό διδάσκαλος: Οί προσανατολισμοί και ή σημασία τής
ζωγραφικής του» ('Ιωάννα Μπίθα).

Δημοσίευσε στή σειρά ((Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη» τή διάλεξη τής
άρχαιολόγου της 4ης 'Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και διδάκτορα τοΰ
Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων κ. Αγγελικής Κατσιώτη Ό εικονογραφικός κύκλος
τής Άποκάλυιρης στό ναό τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στό Άσκληπειό τής
Ρόδου (1676-7). Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 3 Μαρτίου
2009 ('Ιωάννα Μπίθα).
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