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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

λογοσ tot αποχωροτντοσ προεδρου
κ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Σήμερα ο ρόλος μου είναι, άχαρος, γιατί έχω να άπαριθμήσω τις δρα-
στηριότητες των Κέντρο^ν και των Γραφείων της Ακαδημίας, γεγονός πού
μέ μια ακρόαση δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό άπό τους άκροατές.
Όμως άπό τις δραστηριότητες αύτές παράγεται τό τόσο σημαντικό έπι-
στημονικό έργο της Ακαδημίας. Φίλοι μου με ρωτοϋν συχνά: «Μα τί κάνει
επιτέλους ή Ακαδημία, γιατί δεν άκούμε κάτι για τό επιστημονικό εργο
της;» Τους άπαντώ πώς ή πραγματοποίηση μιας κριτικής έκδοσης ένός
παλαιότερου κειμένου, ή διερεύνηση της συμβολής τής ελληνικής επιστήμης
στο Διεθνές Δίκαιο, οί σταδιακές και τόσο άπαραίτητες προσπάθειες τής
'Ιατρικής, οί άστρονομικές ανιχνεύσεις κ.λπ. δεν άποτελοΰν στοιχεία «δη-
μοσιογραφικός εμπορεύσιμα». Ή επιστημονική έργασία προσπαθεί να
προσθέσει κάθε φορά κάποιο λιθαράκι στή γνώση μας. Πρέπει νά συμβεί
κάτι έντελώς μοναδικό για να άφορα άμεσα τήν κοινή γνώμη. Ωστόσο ή
σταδιακή συγκέντρωση στοιχείων και ή επεξεργασία τους οργανώνουν ένα
υπόβαθρο άπό δπου σέ κάποιες στιγμές ξεπηδούν έκρηκτικά άποτελέσματα.

Μέ τήν ολοκλήρωση τής θητείας μου στή θέση του Προέδρου, οφείλω
νά προβώ, δπως έχει καθιερωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, σέ μία σύν-
τομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων των 'Ερευνητικών Κέντρων και των
Γραφείων τής Ακαδημίας. Τό επιστημονικό έργο πού επιτελείται άπό τά
Κέντρα και τά Γραφεία είναι πολύ άξιόλογο και πολύπλευρο, άλλα ό χρόνος

* Δημοσία Συνεδρία τής 14ης 'Ιανουαρίου 2014.
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πού εχω στή διάθεσή μου λίγος. Γι' αύτό, τά δσα θά έκθέσω δεν είναι παρά
μια περιληπτική διατύπωση των έπιτευγμάτων τους.

Το Κέντρον Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και
Ιδιωμάτων ολοκλήρωσε τή σύνταξη και τήν πρώτη διόρθο^ση τών λημ-
μάτων πού περιλαμβάνει ό υπό προετοιμασίαν 6ος τόμος τοΰ Λεξικού, ό
όποιος διαθέτει κατά προσέγγιση 2.000 λήμματα.

Τό ηλεκτρονικό άρχειο του Κέντρου ενημερώθηκε μέ νέα στοιχεία και
αποδελτιώθηκαν είκοσι χειρόγραφα τοΰ αρχείου σέ ηλεκτρονική μορφή.

'Εμπλουτίσθηκε τό άρχειο του Κέντρου με τήν εισαγωγή συλλογών
διαλεκτικού υλικού πού προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές άπο-
στολές τών ερευνητών και άπό τον γλωσσικό διαγωνισμό πού προκηρύσσει
κατ' ετος ή Ακαδημία Αθηνών. Εντάχθηκαν στήν ήλεκτρονική βάση δεδο-
μένων τοΰ άρχείου τών ελληνικών τοπωνυμίων 18.000 νέες καταχωρήσεις
πού προέρχονται άπό γλωσσικές συλλογές τοΰ άρχείου τοΰ Κέντρου. Ή
βιβλιοθήκη του έπίσης έμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών νέων βι-
βλίων και συγκροτήθηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

Οί έρευνητές τοΰ Κέντρου έλαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ συνέδρια
έλληνικά και διεθνή.

Το Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας επέτυχε
τήν έγκριση προγράμματος (950.200 εύρώ) μέ θέμα: «Εθνικό Ψηφιακό
Δίκτυο Τεκμηρίωσης της Άυλης και 'Υλικής Ιίολιτιστικής Κληρονομιάς)).

Συμμετείχε στα προγράμματα «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προβολή
και διακίνηση άρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων και φυτών και φυ-
τικών προϊόντος» και «Χορεύοντας στήν πόλη. Τά "άποκριάτικα δρώμενα"
τής Νάουσας ώς τοπικό δεδομένο και ώς άνθρωπολογικό ζητούμενο», σέ
συνεργασία μέ τό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα
υλοποιεί προγράμματα συνεργασίας μέ δήμους και φορείς τής Τοπικής
Αύτοδιοίκησης.

Κυκλοφορήθηκαν τά πρακτικά τοΰ συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και
εντεχνος λόγος και τής ήμερίδας Κωνσταντίνος Ψάχος: ό μουσικός, ό λό-
γιος, μέ χρηματοδότηση τής κυρίας Ελένης Ντάλλα. Στή σειρά ((Πηγές
τοΰ Λαϊκού Πολιτισμού» κυκλοφορήθηκε τό βιβλίο του Σωτηρίου Τσιάνη
Δημοτικά τραγούδια άπό τή Βυτίνα Αρκαδίας.
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Παρουσιάστηκε ή έκδοση τοΰ Κέντρου (2012) Ό Νικόλαος Γ. Πο-
λίτης και τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, στήν Αθήνα και
στο Πνευματικό Κέντρο τοΰ Δήμου Καλαμάτας.

Επίσης, τό Κέντρο πραγματοποίησε έκθέσεις, έκπαιδευτικά προ-
γράμματα, πλούτισε τις συλλογές του μέ νέο υλικό και επιμελήθηκε πε-
ριφερειακά μονοθεματικά μουσεία. 'Ερευνητές του Κέντρου μετέχουν στήν
επιτροπή για τήν 'Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά καί σέ έπιτροπές γιά τήν
ποιότητα παραδοσιακών προϊόντων. Μετέχουν επίσης τής επιστημονικής
ομάδας συνεργασίας μέ τό Musée National des Civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée τής Μασσαλίας.

Τό Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και Νέου 'Ελ-
ληνισμού, στο πλαίσιο τών έρευνητικών καί εκδοτικών προγραμμάτων
πού εκπονεί, τύπωσε τον τόμο Φαναριώτικα καί αστικά στιχουργήματα
στήν εποχή τοΰ νεοελληνικού Διαφωτισμού (πρακτικά τοΰ συνεδρίου πού
πραγματοποιήθηκε στή Λευκωσία, 7-9 'Ιουνίου 2012, μέ συνδιοργανωτές
κυπριακούς φορείς).

Τό Κέντρο συμμετέχει στο πρόγραμμα «DARIAH — ΑΤΤΙΚΗ — Ανά-
πτυξη τής έλληνικής έρευνητικής υποδομής γιά τις άνθρωπιστικές έπιστή-
μες ΔΥΑΣ».

Οί συλλογές τοΰ Κέντρου εμπλουτίστηκαν μέ τά χειρόγραφα τών με-
λετών τοΰ μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Χρυσο-
στόμου Α' (εύγενική δωρεά τών κυριών Αικατερίνης Ράμφου και Φωτεινής
Ζαφειροπούλου).

Οί ερευνητές τοΰ Κέντρου συμμετείχαν σέ συνέδρια καί ήμερίδες καί
συνέγραψαν έπιστημονικά μελετήματα γιά έγκριτα περιοδικά, σύμμεικτους
τόμους καί ίστοσελίδες διεθνούς κύρους.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δι-
καίου έξέδωσε τον 44ο τόμο τής Έπετηρίδος του, ή οποία είναι άφιε-
ρωμένη στή μνήμη τοΰ ιστορικού τοΰ δικαίου, άκαδημαϊκοΰ Μενελάου
Α. Τουρτόγλου. Ή έκδοση περιλαμβάνει δεκατρείς μελέτες Ελλήνων καί
ξένων ιστορικών τοΰ δικαίου μέ θέματα άναγόμενα στήν έξέλιξη τοΰ ελλη-
νικού δικαίου άπό τήν ελληνορωμαϊκή άρχαιότητα εως τά μέσα τοΰ 19ου
αι. Επίσης, τό Κέντρο έξέδο^σε τον αύτοτελή τόμο Ό Κώδικας Vaticanus
Graecus 2639. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα τοΰ Δουκάτου τοΰ Αιγαίου και
τής Τουρκοκρατίας (1472-1598 καί 1702-1798).
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Κατά τό ΐδιο έτος, ή Διευθύνουσα καί οί ερευνητές του Κέντρου δημο-
σίευσαν οκτώ έπιστημονικές εργασίες.

'Υπό έξέλιξιν ευρίσκεται, σέ συνεργασία μέ τήν Association Pierre
Belon καί τό Πανεπιστήμιο τού Palermo, τό διεθνές έρευνητικό πρόγραμμα
τοΰ Κέντρου 'Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Περίγραμμα τής ιστορίας τών 8ικαιικών θεσμών.

Το Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Νεωτέρου Ελλη-
νισμού συνέχισε τά έπτά έρευνητικά του προγράμματα καί έγκαινίασε τό
έργο «DARIAH — ΑΤΤΙΚΗ — Ανάπτυξη τής έλληνικής έρευνητικής υποδο-
μής για τις άνθρωπιστικές έπιστήμες ΔΥΑΣ».

'Επίσης, έξέδωσε τον τόμο Agricultural Co-operatives in South and
Central Europe, 19th-20th Century: A Comparative Approach, πού φιλοξενεί
δεκαπέντε μελέτες, καί υπέβαλε προς τή Γενική Γραμματεία "Ερευνας καί
Τεχνολογίας "Εκφραση 'Εκδήλωσης 'Ενδιαφέροντος τοΰ δικτύου ΔΥΑΣ γιά
τή συνέχιση τής Έρευνητικής 'Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Έπιστήμες.

Το Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής καί Λατινικής
Εραμματείας δημοσίευσε τή μελέτη τοΰ Παύλου Καλλιγά Πλωτίνου
Έννεάς Πέμπτη. Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια. Οί έρευνητές τού
Κέντρου δημοσίευσαν άρθρα τους σέ διεθνή καί έλληνικά έπιστημονικά πε-
ριοδικά καί έλαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ διεθνή καί έλληνικά συνέδρια
διοργανωμένα άπό τά Πανεπιστήμια τοΰ Leeds (Αγγλία), τών 'Ιωαννίνων
καί τής Κύπρου, καί άπό τήν 'Ομηρική Ακαδημία — Euroclassica.

Συνεχίστηκε ή συνεργασία μέ τον άμερικανικό εκδοτικό οίκο Prince-
ton University Press καί τον γερμανικό Georg Olms Verlag.

Χάρη στήν εύγενική δωρεά εις μνήμη τοΰ Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου
Γρόλλιου, ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ περισσότερα βιβλία.

Τό Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων
Μαθηματικών διεξήγαγε έρευνες στούς τομείς τής Γαλαξιακής Δυνα-
μικής, τής Μή Γραμμικής Δυναμικής καί τοΰ Χάους, τής Ηλιακής Φυσι-
κής, τής Μαγνητοϋδροδυναμικής καί τής Κοσμολογίας καί Βαρύτητας. Στα
έρευνητικά του προγράμματα περιλαμβάνονται τά προγράμματα ((ΑΡΙ-
ΣΤΕΙΑ» καί ((Marie Curie», προγράμματα τής Επιτροπής Ερευνών τής
Ακαδημίας Αθηνών καί προγράμματα πού υποστηρίζονται άπό έρευνητικά
ιδρύματα τοΰ έξωτερικοΰ.
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Οί ερευνητές του Κέντρου δημοσίευσαν εργασίες σέ έπιστημονικά πε-
ριοδικά μέ κριτές και σέ πρακτικά συνεδρίων, συμμετείχαν σέ έπιτροπές
διεθνών συνεδρίων και σέ λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες. Έπισης,
συνεχίσθηκε ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης άπό μέλη του Κέντρου.

ΤόΚέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας πραγμα-
τοποίησε τις άκόλουθες εκδόσεις: 1. Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Φι-
λοσοφίας., ύπό τον τίτλο Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος: Μνήμη 'Ιωάννου
Ν. Θεοδωρακόπουλου. 2. Ε. Μουτσοπούλου, Philosophical Suggestions.
3. Ί. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πλάτωνος «Θεαίτητος», Εισαγωγή, άρχαΐο
και νεοελληνικό κείμενο. 4. Γ. Μητσοπούλου, Le déclin de la philosophie
analytique du droit. 5. Έπετηρίς Φιλοσοφία, τόμος 43.

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Σεμιναρίου Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου
πραγματοποιήθηκαν δέκα τακτικές διαλέξεις άπό διακεκριμένους "Ελληνες
και ξένους προσκεκλημένους ομιλητές. Ή Διευθύνουσα και οί έρευνητές τοΰ
ΚΕΕΦ συμμετείχαν μέ ανακοινώσεις τους σέ επιστημονικά συνέδρια στήν
Ελλάδα και στο έξωτερικό, δημοσίευσαν άρθρα τους σέ ελληνικά και διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και συμμετείχαν σέ επιστημονικές άποστολές στήν
Ελλάδα και στο έξωτερικό. Επίσης, συνεχίστηκε ή συνεργασία του Κέν-
τρου μέ τό CNRS (Γαλλία), τή Βρετανική Σχολή Αθηνών και μέ έκδοτικούς
οίκους του έξωτερικοΰ. Τέλος, ή βιβλιοθήκη του Κέντρου εμπλουτίσθηκε
μέ περισσότερα άπό 100 βιβλία.

Το Κέντρο ν Έρεύνης 'Επιστημονικών "Ορων και Νεολο-
γισμών κυκλοφόρησε τον 12ο τόμο τού Δελτίου 'Επιστημονικής 'Ορο-
λογίας και Νεολογισμών, μέ τίτλο Δημιουργία και Μορφή στή Γλώσσα.
Ό τόμος, μέ τή συμβολή πανεπιστημιακών καθηγητών τής Ελλάδας και
τοΰ εξωτερικού, άλλά και ξένων άκαδημαϊκών, άποτελεϊται άπό έπιμέρους
άρθρα άνάλυσης θεωρητικών ζητημάτων (κυρίως τής έλληνικής) Μορφολο-
γίας, όπως νεολογία, επαφή γλωσσών, γλωσσική άλλαγή κ.λπ.

Έκτος άπό τον συνεχή έμπλουτισμό τής Βάσης Δεδομένων, προω-
θήθηκε έπίσης ή περαιτέρω άνάπτυξη τοΰ ήλεκτρονικοΰ προγράμματος
ήμιαυτόματης εύρεσης και ταξινόμησης νεολογισμών και ορολογίας τοΰ
Κέντρου και ή άξιολόγηση και οργάνωση τοΰ ήλεκτρονικοΰ προγράμματος
για μεσοπρόθεσμη γλωσσολογική άξιοποίηση άποτελεσμάτων.
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Τά άποτελέσματα τών πιο πάνω προσπαθειών παρουσιάστηκαν άπό
τή Διευθύνουσα καί συνεργάτες τού Κέντρου στον 12ο τόμο τού Δελτίου
Επιστημονικής 'Ορολογίας καί Νεολογισμών καί στό 11ο Διεθνές Συνέδριο
Έλληνικής Γλωσσολογίας.

Τέλος, οργανώθηκε δ κατάλογος 'Ορολογίας Υπολογιστικής Γλωσ-
σολογίας προς άπόδοση στήν ελληνική σέ συνεργασία μέ καθηγητές τών
Πανεπιστημίων Αθηνών καί Πατρών.

Τό Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής Ατμοσφαίρας καί
Κλίματολογίας συμμετείχε σέ ένδεκα έρευνητικά προγράμματα μελέ-
της τής σύστασης καί τών φυσικοχημικών παραμέτρων τής άτμόσφαιρας
καί τής βελτίωσης τών προβλέψεων τών κλιματικών μοντέλων. Επίσης,
συμμετείχε στήν εκπόνηση δύο έκθέσεων τής 'Ομάδας Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής τής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής τών Εύρω-
παι'κών Ακαδημιών (EASAC), μίας πραγματείας τής Ακαδημίας Αθηνών,
είκοσι ένός άρθρων σέ διεθνή επιστημονικά περιοδικά, δεκαέξι παρουσιά-
σεων σέ διεθνή έπιστημονικά συνέδρια καί δεκαεννέα παρουσιάσεων σέ έθνικά
επιστημονικά συνέδρια καί ημερίδες. Επόπτης καί ερευνητές τού Κέντρου, σέ
συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τής Στοκχόλμης καί τήν TEMES, συνεχίζουν
τή λειτουργία τού Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στό Costa Navarino
(ΝΕ.Ο.) στή Μεσσηνία. Τό έρευνητικο αυτό Κέντρο άποτελεΐ διεθνές έστιακό
σημείο παρακολούθησης τής παγκόσμιας κλιματικής άλλαγής.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ά ρχαιότη το ς συνέχισε τις εργασίες
σέ θέματα προϊστορικής καί ελληνορωμαϊκής άρχαιολογίας καί ιστορίας. Ανα-
λυτικότερα:

Ή Διευθύνουσα τό Κέντρο, στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος «Ελλη-
νιστική γλυπτική άπό τό Αιγαίο», συνέχισε τή μελέτη τών ελληνιστικών
γλυπτών στή Ρόδο καί τών γλυπτών άπό τό 'Ιερό τοΰ Ασκληπιού στή Λισό
(Μουσείο Χανίων).

Αλλοι ερευνητές συνέχισαν τις μελέτες τους στό πλαίσιο τών προ-
γραμμάτων (('Έρευνα στον προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου», τοΰ
προγράμματος τής κλασικής κεραμικής, τοΰ μυκηναϊκού προγράμματος
καί τοΰ προγράμματος τής Tabula Imperii Romani μέ τή σύνταξη τού τεύ-
χους J 34: Athens. Παράλληλα συνεχίστηκε ή έρευνα καί ή σύνταξη τών
επιγραφικών Testimonia κατά πόλεις τής αρχαίας Φωκίδος.
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Τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Κοινωνίας, στο πλοιί-
σιο τής ερευνητικής του δραστηριότητας, ολοκλήρωσε τις επί μέρους θεμα-
τικές τής μεγάλης έρευνας για τή ((φτώχεια και τήν κοινωνική περιθωριο-
ποίηση στήν ελληνική κοινο^νία» ώς έξής:

1) «Οί φτωχοί και τό κοινωνικό ζήτημα: μια σύντομη περιήγηση στήν
ιστορία τών φτωχών, άπορων και δεινοπαθούντων στον Δυτικό Μεσαίωνα».

2) ((Αγροτική κρίση και κοινωνική όδύνη. Ή περίπτωση τών νέων
άγροτών».

3) ((Οί άκηδεμόνευτοι και άπροστάτευτοι άνήλικοι μετανάστες στήν
περίοδο τής φτώχειας και τής κρίσης».

Επίσης, στο πλαίσιο τής βασικής έρευνας τοΰ Κέντρου γιά τήν ((Οικο-
γένεια στήν Ελλάδα», ολοκληρώθηκε ή έρευνα γιά τις ((νέες μορφές οικο-
γένειας, δπως αύτές άναδύονται άπό τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες
αύτοπροσδιορισμοΰ τών άτόμο^ν και άποκτοΰν νομική υπόσταση άπό τήν
άντίστοιχη νομολογία τών ελληνικών και τών διεθνών δικαστηρίου».

Τέλος, εκδόθηκε στή σειρά «Άνθρο^πολογικές και Κοινωνιολογικές
Όψεις τοΰ Άγροτικοΰ χώρου τής Ελληνικής Κοινωνίας» μια μελέτη έρευ-
νητή του Κέντρου μέ τίτλο Αγροτική κρίση, εργασιακή ανασφάλεια και
κοινωνική αβεβαιότητα στους νέους αγρότες (ερευνά στον νομό Αιτωλοα-
καρνανίας 1997-2001).

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Βυζαντινής και Μεταβυζαν-
τινής Γέχ νης προήγαγε τό κύριο ερευνητικό πρόγραμμά του, πού άφορα
στή σύνταξη τοΰ Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος, έργο
υπό τήν αιγίδα τής Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών.

Παράλληλα, μέ ερευνητικές άποστολές σέ Ελλάδα και Αλβανία, συνε-
χίσθηκε ή προαγο^γή τών υπόλοιπων έρευνητικών προγραμμάτων τοΰ
Κέντρου γιά τή χριστιανική τέχνη στήν Αλβανία, γιά τήν καταγραφή τών
ειληταρίων τών αγίων και γιά τις σφραγίδες τών βυζαντινών άξιωματούχων
τής Ελλάδος.

Τό Κέντρο οργάνωσε τήν ετήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη
τοΰ ιδρυτή του άκαδημαϊκοΰ Μανόλη Χατζηδάκη, συνέχισε τήν καταγραφή
και τήν έπεξεργασία τής δωρεάς τοΰ Φωτογραφικού και Σχεδιαστικού
Αρχείου Άγιου Όρους τοΰ έκλιπόντος άκαδημαϊκοΰ Παύλου Μυλωνά, κα-
θώς και τής δωρεάς τής έκλιπούσης άρχαιολόγου Αγγελικής Μητσάνη.
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Τέλος, οί έρευνητές του Κέντρου μετείχαν μέ άνακοινώσεις σέ έπιστη-
μονικά συνέδρια, τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στό εξωτερικό, καθώς καί σέ
άνασκαφή στό Αμόριο τής Τουρκίας.

Τό Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών καί Έφηρμοσμένων
Μαθηματικών μελετά τά Αντίστροφα Προβλήματα, δηλαδή τήν ειδική
αύτή κατηγορία μαθηματικών προβλημάτων επί τής όποιας βασίζονται τά
πιο σημαντικά απεικονιστικά συστήματα, όπως ό Αξονικός Τομογράφος.
Στόχος είναι ή βελτίωση έξαιρετικά χρήσιμων ιατρικών απεικονιστικών
τεχνικών όπως τοΰ Τομογράφου Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT)
καί τοΰ Τομογράφου 'Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET).

Κατά τή διάρκεια αύτοΰ του έτους έγιναν εκτεταμένες μελέτες στις
όποιες συγκρίθηκε ό SRT (ένας αναλυτικός άλγόριθμος που άναπτύσσεται
στό Κέντρο) μέ τους άλγορίθμους πού χρησιμοποιούνται άπό σύγχρονα
άπεικονιστικά συστήματα. Τά άποτελέσματα τής έρευνας μας υποδηλώνουν
ότι ό SRT παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σέ σχέση μέ τους υπάρχοντες
άλγορίθμους. Άπό τό έπόμενο έτος ό SRT θά διατίθεται έλεύθερα, μέσω μιάς
εύρέως χρησιμοποιούμενης βιβλιοθήκης γιά τήν άνακατασκευή τομογραφικής
εικόνας, σέ όλους τούς έρευνητές πού έπιθυμοΰν νά τον χρησιμοποιήσουν.

'Εξίσου σημαντική ήταν κατά τό παρελθόν έτος καί ή δραστηριότητα
τών Γραφείων τής Ακαδημίας:

Τό Γραφεΐον Θεωρητικής καί. Έφηρμοσμένης Μηχανι-
κής, μέ επόπτη τον κ. Αντώνιο Κουνάδη, δημοσίευσε τέσσερις έργασίες
τοΰ επόπτη του στήν άγγλική, σέ μεγάλα διεθνή περιοδικά. Ό ΐδιος έκανε
έπίσης δύο άνακοινώσεις σέ διεθνή συνέδρια. Ό κ. Κουνάδης προέβη στον
χαιρετισμό καί στήν εισαγωγική ομιλία κατά τή διημερίδα μέ θέμα «Ή
Ελληνική Γλώσσα: Χθές, Σήμερα, Αύριο», πού διοργανώθηκε άπό τήν
"Ενο^ση Περιφερειών Ελλάδος καί τήν Κεντρική Ένωση Ελλάδος στήν
Ανατολική Αίθουσα, παρουσία τής πολιτειακής, θρησκευτικής καί πολι-
τικής ήγεσίας καί λοιπών άρχών τού τόπου.

Ό κ. Κουνάδης άναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου
τοΰ Novi Sad καί ό γνωστός έκδοτικός οίκος Springer έξέδωσε τιμητικό
τόμο γιά τή συμβολή του στήν εύρύτερη περιοχή τής Μηχανικής καί ειδι-
κότερα στή Μή Γραμμική Δυναμική Εύστάθεια, στή σύγχρονη εξέλιξη τής
οποίας θεωρείται διεθνώς έκ τών πρωτεργατών.
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Τέλος, άξίζει νά σημειωθεί ότι μέλη τοΰ Γραφείου Θεωρητικής και
Έφηρμοσμένης Μηχανικής συνέβαλαν άπό πλευράς οργανώσεως, άλλα
και μέ τις προσωπικές ερευνητικές τους εργασίες, τόσο στο διεθνές συνέ-
δριο «10th HSTAM International Congress on Mechanics» στα Χανιά τής
Κρήτης, όσο και στο έλληνο-γερμανο-πολωνικό συμπόσιο «Recent Ad-
vances in Mechanics», που έγινε στο Άννόβερο τής Γερμανίας.

Τό Γ ραφεΐον Επιστήμης τής Πληροφορικής κ où Ηλε-
κτρονικής, μέ έπόπτη τον κ. Πάνο Λιγομενίδη και μέ τήν πολύτιμη συ-
νεργασία διακεκριμένων ιατρών και επιστημόνων πληροφορικής, έπεξέτεινε
τήν έρευνα επί τής υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης τοΰ καρκίνου
τοΰ μαστοΰ.

Άπό τήν τρέχουσα έρευνα έχουν προκύψει μέσα στο 2013 επιστημο-
νικές άνακοινώσεις σέ διεθνές συνέδριο σέ σχέση μέ τήν έρευνα γιά τήν υπο-
λογιστική υποβοήθηση στήν πρώιμη διάγνωση τοΰ καρκίνου τοΰ μαστοΰ.

Τό Γραφείο ν Θεωρητικής Φ υ σικ ή ς, μέ έπόπτη τον κ. Δημήτρη
Νανόπουλο, δημοσίευσε έργασίες σέ θέματα πού περιλαμβάνουν Κοσμολογία
και άφοροΰν στά νέα άποτελέσματα τοΰ δορυφόρου PLANCK έν σχέσει μέ τον
κοσμολογικό πληθωρισμό, πού άνοιξαν έναν καινούριο δρόμο στή σύνδεση Κο-
σμολογίας και Στοιχειωδών Σωματιδίων. Δημοσιεύθηκαν έπίσης έργασίες γιά
τά Στοιχειώδη Σωματίδια πού άφοροΰν στή δημιουργία μοντέλων πού περι-
γράφουν το Σύμπαν μέσα άπό τή θεωρία τών Ύπερχορδών και τό πώς μπο-
ρούν νά έλεγχθοΰν πειραματικά στον μεγάλο επιταχυντή άδρονίων τοΰ CERN.

Ό κ. Δημήτρης Νανόπουλος έδωσε ομιλίες προσκεκλημένος σέ διεθνή συ-
νέδρια άνά τον κόσμο και ένα μελέτημά του μνημονεύθηκε άπό τον Peter Higgs
στή Στοκχόλμη κατά τήν παραλαβή τοΰ βραβείου Νόμπελ Φυσικής 2013.

Τ ο Γραφεΐον Πειραματικής Φ υ σι κ ή ς, μέ έπόπτη τον κ. Λου-
κά Χριστοφόρου, συνέχισε τις έργασίες του γιά τήν προαγωγή τής έπι-
στήμης και τής τεχνολογίας τής ένέργειας στήν Ελλάδα και τήν εις βάθος
μελέτη τών ένεργειακών άναγκών τής χώρας.

Πιο άναλυτικά:

Διοργάνωσε ημερίδα τής Επιτροπής Ενέργειας τής Ακαδημίας
Αθηνών μέ θέμα ((Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Προϋποθέσεις Μαζικής
Διείσδυσης στήν Ηλεκτροπαραγωγή» και έκπροσώπησε τήν Ακαδημία
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Αθηνών σέ συνεδριάσεις Ενώσεων Ακαδημαϊκών 'Ιδρυμάτων καί συναν-
τήσεις μέ Ακαδημίες άλλων χο^ρών.

Το Γραφεΐον Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων,
μέ επόπτη τον κ. Δημήτριο Σκαρβέλη, σέ συνεργασία μέ τό Ελληνικό
'Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, προέβη στή διοργάνωση ήμερίδας
στήν Ανατολική Αίθουσα τής Ακαδημίας μέ γενικό θέμα «Ή Άμυνα καί ή
Ασφάλεια τής Χώρας μας υπό τό πρίσμα τών 'Εξωτερικών καί 'Εσωτερι-
κών Εξελίξεων». 'Επίσης, συμμετείχε μέ ομιλίες σέ έκδηλώσεις εντός καί
έκτος Ακαδημίας καί δημοσίευσε άρθρα σέ έπιστημονικά περιοδικά.

Τ ο Γ ραφεΐον Διαστημικής Έρεύνης και Τεχνολογίας, με
έπόπτη τον κ. Σταμάτη Κριμιζή, δημοσίευσε δέκα έργασίες σέ περιοδικά
μέ κριτές καί συμμετείχε σέ περισσότερα άπό είκοσι έπιστημονικά συνέ-
δρια καί συμπόσια.

Ό επόπτης του Γραφείου είχε ενεργό συμμετοχή στήν άνίχνευση τής
έξόδου τοΰ Voyager 1 στον μεσοαστρικό χώρο.

Τό Γραφείο διοργάνωσε έπίσης τό διεθνές συνέδριο ((Magnetospheres
of Outer Planets» στήν Αθήνα.

Τό Γ ραφεΐον Επιδημιολογικών Ερευνών, με έπόπτη τον
κ. Δημήτριο Τριχόπουλο, συνέβαλε σέ περισσότερες άπό σαράντα έπιστη-
μονικές έργασίες σέ διακεκριμένα ξενόγλωσσα περιοδικά. Μεταξύ τών ευρη-
μάτων ήταν ή επισήμανση ορμονικών διαφορών άνάμεσα στις καλοήθεις μα-
στοπάθειες καί στον καρκίνο τού μαστού, ή διαπίστωση ότι ή μεσογειακή
διατροφή παρέχει βαθμό προστασίας έναντι τού σακχαρώδους διαβήτη καί
ή επισήμανση ότι τό άνάστημα είναι παράγοντας κινδύνου γιά τον καρκίνο.
Το Γραφείο συμμετείχε έπίσης σέ πολυκεντρικές έρευνες μέ τις όποιες ταυ-
τοποιήθηκαν γενετικοί πολυμορφισμοί πού έπηρεάζουν τον κίνδυνο τού καρ-
κίνου τής ούροδόχου κύστεως, τής χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας καί μίας
κατηγορίας καρκίνου τού μαστού. Τό έπιστημονικά προσωπικό τού Γραφείου
έκανε σειρά ομιλιών, περιλαμβανομένης ομιλίας τοΰ έπόπτη σέ επιστημονική
εκδήλωση γιά τά 100 χρόνια τής Σχολής Δημόσιας Υγείας τοΰ Πανεπιστη-
μίου Harvard.

Τό Γ ραφεΐον Έρεύνης τής Νεοελληνικής Τέχνης, μέ
έπόπτη τόν κ. Χρύσανθο Χρήστου, εξέδωσε το βιβλίο 'Άλμπρεχτ Ντύρερ
(1471-1528). Ή γερμανική φωνή στήν ευρωπαϊκή τέχνη.
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Στον τομέα τής επιστημονικής έρευνας, συνεχίζεται ή κατάρτιση
ευρετηρίου έργων υπαίθριας γλυπτικής σέ δημόσιους χώρους τής Ελλά-
δας μέ έμφαση στον νομό Έβρου, μέ στόχο τή μελέτη πηγών καθώς και
τον εντοπισμό, τήν καταγραφή καί τή φωτογραφική άποτύπωση γλυπτών
μνημείων.

Τό Γραφεΐον Έρεύνης Διεθνών και Συνταγματικών Θε-
σμών, μέ επόπτη τον κ. 'Εμμανουήλ Ρούκουνα, ολοκλήρωσε τή μελέτη
τής Συμβάσεως 2013 γιά τή Διεθνή Προστασία τών Ναυτικών καί προωθεί
τήν έκδοση βιβλίου πού περιλαμβάνει καί τά άποτελέσματα έρευνας γιά τήν
προστασία τών Ελλήνων ναυτικών άπό πράξεις πειρατείας.

'Επίσης, συνεχίζει τήν καταγραφή τής συμβολής τής έλληνικής επι-
στήμης στή θεωρία καί στήν πρακτική τού διεθνούς δικαίου καί άρχισε
έρευνα γιά τις πολιτειακές καί κρατικές θεωρίες τών σύγχρονοι Ελλήνων
στοχαστών.

Τέλος, συνεχίζει τή συνεργασία μέ τό Διεθνές Δίκτυο Προστασίας τών
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τό "Ιδρυμα Ί ατ ρ ο β ιο λο γ ικ ών Ερευνών, μέ Πρόεδρο τόν
κ. Γρηγόριο Σκαλκέα, συνέχισε τήν άνοδική του πορεία καί κατά τή διάρ-
κεια τού τρέχοντος έτους.

Στις 986 ήδη δημοσιευμένες έργασίες προσετέθησαν άλλες 214 γιά τό
τρέχον έτος, στούς τομείς βασικής, κλινικής καί περιβαλλοντικής έρευνας,
οί όποιες έχουν δημοσιευθεί σέ περιοδικά υψηλού δείκτου άπηχήσεως. Έξ
αύτών τών έργασιών προέκυψαν άξιόλογες καινοτομίες στή θεραπεία καρ-
κίνου τού παγκρέατος επί πειραματοζώων καί στή διευκρίνιση τοΰ γενετι-
κού μηχανισμού δημιουργίας καρκίνου τής ούροδόχου κύστεως σέ μεγάλο
ποσοστό άσθενών.

Έπίσης, ευρίσκεται υπό δημιουργία Μονάδα Μεταφραστικής Έρευνας
τού Καρκίνου, ή οποία στηρίζεται στήν Πρωτεομική καί Γονιδιωματική.
Το Τμήμα τής Πρωτεομικής έξοπλίστηκε μέ το τελειότερο διεθνώς όργανο.

Μέ τήν εύγενή χορηγία τής κ. Ευγενίας Θεοχάρη, εις μνήμην τοΰ άδελ-
φοΰ της άκαδημαΐκοΰ Περικλή Θεοχάρη, παρηγγέλθη τελευταίας τεχνολο-
γίας μηχάνημα γιά τήν πλήρη μελέτη καί καταγραφή τού γονιδιώματος καί
συγκεκριμένα τή μελέτη τών κληρονομικών νόσων καί τις μεταλλάξεις τών
όγκογονιδίων. Τό μηχάνημα αύτό συμβάλλει έπίσης στήν άνεύρεση τών
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καταλλήλων φαρμάκων γιά τήν εξατομικευμένη θεραπεία διαφόρων τύπων
καρκίνου και πολλά άλλα.

Τό "Ιδρυμα εξάλλου συνεχίζει τήν έκπαίδευση 50 υποψηφίων γιά τήν
άπόκτηση πτυχίου master, 103 ύποψηφίο^ν γιά τήν άπόκτηση διδακτορικού
τίτλου σπουδών και 65 μεταδιδακτόρων. Τά ερευνητικά έξοδα και ή μισθο-
δοσία δλων τών άνωτέρω καλύπτονται έξ ιδίων πόρων, χωρίς νά επιβαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τό "Ιδρυμα έλαβε κατά τό τρέχον έτος άνταγωνιστικά προγράμματα
υψους 7.407.000 εύρώ.

Λίαν τιμητική διάκριση γιά τό "Ιδρυμα άποτελεϊ τό γεγονός ότι δώ-
δεκα έρευνητικά προγράμματα έρευνητών του έντάχθηκαν στο πρόγραμμα
«Αριστεία II» τής Γενικής Γραμματείας "Ερευνας και Τεχνολογίας.

Τό "Ιδρυμα έχει αναλάβει τή μελέτη τών γενοσήμων φαρμάκων, λίαν
σημαντική γιά τήν ύγεία τοΰ λαοΰ μας άλλα και γιά τήν οικονομία τής
χώρας.

Αγαπητοί φίλοι,

Κατά τή διάρκεια τής Προεδρίας μου, έν μέσω δυσχερειών και σέ μιά
περίοδο πού θα χαρακτήριζα ώς μιά άπό τις δυσκολότερες τής σύγχρονης
ιστορίας μας, προσπάθησα μέ όλες μου τις δυνάμεις νά βοηθήσω στήν
άπρόσκοπτη συνέχιση τής λειτουργίας τοΰ Ιδρύματος και στήν έπίτευξη
τών στόχων του. Νομίζω πώς πρέπει νά είμαστε ικανοποιημένοι άπό τό
άποτέλεσμα: Ή δραστηριότητα τών Κέντρων και τών Γραφείίον πού μόλις
έξέθεσα αποδεικνύει τό άξιόλογο έπιστημονικό έργο πού πραγματοποιήθηκε
παρά τις άντιξοότητες και τις οικονομικές δυσκολίες πού συναντήσαμε. Εύ-
χαριστώ θερμά δλους έκείνους πού συνέβαλαν σέ αύτό. Ευχαριστώ δλους
τούς συναδέλφους γιά τήν έμπιστοσύνη πού μοΰ έδειξαν άναθέτοντάς μου τήν
Προεδρία τοΰ Σώματος, και ιδιαίτερα τόν Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο
Πετράκο γιά τή στήριξη και τή δημιουργική του συμπαράσταση. Εύχαρι-
στώ άκόμη δλο τό προσωπικό τών Κέντρων, καθώς και δλους τούς διοι-
κητικούς υπαλλήλους άλλά και τούς βοηθητικούς, γιά τήν άμέριστη προ-
θυμία και τήν εύσυνειδησία μέ τήν όποια εκπλήρωσαν τά καθήκοντά τους.

Παραδίδω τήν Προεδρία στον εκλεκτό συνάδελφο κ. 'Επαμεινώνδα
Σπηλιωτόπουλο. Τοΰ εύχομαι κάθε έπιτυχία στο άπαιτητικό έργο πού άνα-
λαμβάνει και δηλώνω δτι θά είμαι παρών γιά οποίον μέ χρειαστεί, άρωγός



δημοσια συνεδρια τησ 14ης ιανουαριου 2014

21

καί συμπαραστάτης. Καί τώρα καλώ τον κ. Σπηλιωτόπουλο νά προσέλθει
γιά νά τον περιβάλω μέ το μεγάλο διάσημο τής Ακαδημίας καί νά καταλά-
βει τή θέση του στο Προεδρείο. Καλώ έπίσης τον κ. Δημήτρη Νανόπουλο
νά καταλάβει τή θέση τοΰ Αντιπροέδρου. Εύχομαι σέ δλους ολόψυχα ύγεία,
δύναμη καί κάθε έπιτυχία.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ

Ή σημασία τής επίδρασης τής Ανατολής στον ελληνικό πολιτισμό
υπήρξε εν α θέμα πάνω στο όποιο οί απόψεις τών επιστημόνων είναι φυσικό
νά διίστανται. Μέχρι τον 18ο αιώνα οί περισσότεροι άσπάζονταν τήν άπο-
ψη τών πρώτων χριστιανών και τών Εβραίων, οί όποιοι προσπαθούσαν νά
αποδείξουν δτι ό πολιτισμός τής εποχής τοΰ Μωυσέως προηγήθηκε έκείνου
τών Ελλήνων. Τόν 19ο αιώνα ή άποψη αύτή άμφισβητήθηκε σθεναρά άπό
τούς φιλολόγους ύστερα άπό τήν άνακάλυψη τής πατρότητος τών ινδοευρω-
παϊκών γλωσσών και κατ' έπέκταση τής πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Οί
Γερμανοί επιστήμονες ιδιαίτερα άρπαξαν τήν εύκαιρία γιά νά ύποστηρίξουν
δτι τό βόρειο αίμα πού είχαν οί 'Έλληνες ήταν ή πρωταρχική δύναμη τοΰ
έλληνικοΰ πολιτισμού. Ή οποιαδήποτε επίδραση τής Ανατολής στή Δύση
σχεδόν άποσιωπήθηκε. Μόνο μερικοί νηφάλιοι έπιστήμονες προσπάθησαν
νά κρατήσουν μιά ισορροπία άπορρίπτοντας τά δύο άκρα. Τον 20ό αίο'ίνα ό
Αμερικανός ιστορικός και αίγυπτιολόγος J. Η. Breasted εξέφρασε τή γενι-
κή άποψη δτι στις ρίζες τοΰ δυτικού πολιτισμού βρίσκεται δχι ό κλασικός
κόσμος άλλά ή άρχαία Εγγύς Ανατολή και έγραψε πολλές έκλαϊκευτικές
έργασίες γιά νά ύποστηρίξει και νά διαδώσει τις ιδέες του.

* Ή άνακοίνωση αύτή πού εκδίδεται χωρίς τις σημειώσεις άποτελεΐ τό τε-
λευταίο υποκεφάλαιο βιβλίου πού θά έκδοθεΐ προσεχώς.
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Σήμερα γενικά πιστεύεται δτι οί "Ελληνες, ιδιαίτερα τής Αρχαϊκής
Εποχής, όφειλαν πολλά στούς μεγάλους πολιτισμούς τής Αιγύπτου καί
τής 'Εγγύς Ανατολής. "Ηδη άπό το 1921 ό Wilamowitz στήν 'Ιστορία της
κλασικής φιλολογίας σημείωσε (αγγλική μτφρ. 160) «ή επιστήμη τής αρ-
χαιότητας δεν είναι πιά νεοκλασική, ούτε άκόμη άξιώνει νά είναι κλασική»
καί «τα>ρα άναγνωρίζουμε τήν Αίγυπτο καί τή Μεσοποταμία ώς τό λίκνο
τού πολιτισμού». Το 1957 ό σοφός άρχαιολόγος τής 'Οξφόρδης Sir John
Beazley, προλογίζοντας τό βιβλίο τού πρόωρα χαμένου T. J. Dunbabin, The
Greeks and their Eastern Neighbours (London 1957), είχε άναγνωρίσει
ότι μέχρι τον 8ο αίο'^να οί παραπάνω πολιτισμοί προηγούνταν άπό πολλές
άπόψεις τού έλληνικού. Ό Η. Petriconi (1964, 338, σημ. 18) σέ συζήτηση
γιά τό άνατολικό έπος τού Gilgamesh έγραψε: «Οί μέρες μιας άποκλειστικά
"κλασικής" έπιστήμης έχουν περάσει. Τό νά γράφει κανείς γιά τήν έλληνική
λογοτεχνία χο^ρίς νά γνωρίζει κάτι γιά τή Δυτική Ασιατική είναι πράγμα
τόσο άδύνατο ώς εάν μελετούσε κανείς τή λατινική λογοτεχνία χωρίς νά
γνωρίζει έλληνικά». Μπήκαμε ήδη σέ μιά έποχή πού ένας κλασικός φιλό-
λογος μπορεί νά έπιλέξει ο^ς δεύτερη γλώσσα μετά τά έλληνικά τήν άκκα-
δική, τή χεττιτική, τή λουβική ή τήν ούγκαριτική άντί τής λατινικής. Είναι
πιά βέβαιο ότι οί μέρες πού οί κλασικές σπουδές σήμαιναν τή μελέτη τής
έλληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητας είναι μετρημένες, αν δέν έχουν ήδη
παρέλθει. Ό κλασικός φιλόλογος τού μέλλοντος θά είναι ένας γενικευμένος
γλωσσομαθής σέ βαθμό άσύλληπτο σήμερα, ώστε νά μπορεί νά μελετά,
έκτος άπό τις ελληνορωμαϊκές πηγές, τόν πλούτο τών πληροφοριών πού
καθημερινά άποκαλύπτονται σέ άνατολικές πηγές. Ή επιρροή τοΰ πολι-
τισμού τών λαών τής Μέσης Ανατολής έπί τοΰ έλληνικοΰ πιστεύεται ότι
άρχισε ήδη τουλάχιστον άπό τόν 13ο αιώνα μέσω κυρίως τού εμπορίου,
άλλά καί μέ τήν έγκατάσταση στήν Ελλάδα άπό τήν Ανατολή γραφέων
καί δημιουργών καί τήν παρουσία Ελλήνων στήν Ανατολή. Πρβλ. καί Ε. Τ.
Vermeille (1983, 142): ((Αρχαιολογικά, κανείς δέν άμφέβαλλε ποτέ γιά τήν
επικοινωνία Ανατολής καί Δύσης, οί "Ελληνες ί'σως σχετικά πρωτόγονοι
άλλά δραστήριοι νά κάνουν φίλους στό έξωτερικό, χρήσιμους καί έντιμους
συμμάχους [...] ενθυμούμαστε τους ξένους τού έξωτερικοΰ άνάμεσα στούς
"Ελληνες καί τούς Ανατολίτες». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τήν
έποχή άπό τον 13ο ώς τόν 6ο αιώνα π.Χ. ή ροή τής άνατολικής παράδοσης
σέ ιδέες καί τεχνικές προς τή Δύση είναι σίγουρα έτεροβαρής.
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Οί δύο ωστόσο σύγχρονοι επιστήμονες, πού συνέβαλαν άποφασιστικά
στήν άνάδειξη τής σχέσης τής ελληνικής λογοτεχνίας τής Αρχαϊκής 'Εποχής
μέ τις λογοτεχνίες τής Μέσης Ανατολής, είναι ό Walter Burkert, ό όποιος,
ιδιαίτερα στο βιβλίο του The Orientalizing Revolution: Near Eastern In-
fluence on Greek Culture in the Early Archaic Age (Cambridge Mass.
1992, 31), ύποστήριξε ότι ή άκκαδική σφηνοειδής πλάι στήν άραμαϊκή, τή
φοινικική και τήν ελληνική άλφαβητική γραφή τον 8ο αιώνα άποτελεϊ μιά
συνεχή γραπτή κουλτούρα, πού εκτείνεται άπό τον Εύφράτη ώς τήν 'Ιτα-
λία. Τήν άποψή του αύτή άνέπτυξε και σέ έντυπωσιακές έπί μέρους μικρές
έργασίες, όπου συγκεντρώνεται σέ παράλληλα άνάμεσα στις δύο περιοχές
άποκαλύπτοντας άνεπεξέργαστα δείγματα άνατολικού ύλικού πού πραγμα-
τεύτηκαν άργότερα και οί "Ελληνες. Ό δεύτερος, ό Μ. L. West, άκούραστος
εκδότης και έρμηνευτής και τής άρχαϊκής ποίησης, ήδη άπό το 1966 στο
έργο του Hesiod, Theogony (30-31), ύποστήριξε ΐσως μέ κάποια ύπερβο-
λή ότι «οί μεγάλοι πολιτισμοί βρίσκονταν στήν Ανατολή και [ότι] άπό τήν
άρχή τό πρόσωπο τής Ελλάδας ήταν στραμμένο άνατολικά. Ή Ελλάδα
άποτελεϊ τμήμα τής Ασίας" ή ελληνική λογοτεχνία είναι μιά μεσανατολική
λογοτεχνία». 'Εκτός άπό πολλές άλλες έργασίες του, στό έργο του The East
Face of Helicon (Oxford 1997), προχώρησε σέ μιά έξονυχιστική και βαθιά
σύγκριση άνάμεσα στή λογοτεχνία τής δυτικής Ασίας (δηλαδή τής Μεσο-
ποταμίας, τής Ανατολίας, τής Συρίας και τών βιβλικών πηγών) πού είναι
γραμμένη στήν άκκαδική σφηνοειδή και τή συλλαβική-συμφωνική γραφή
τών Δυτικών Σημιτών, μέ τήν ελληνική άλφαβητική ποιητική λογοτεχνία
και τή μυθολογία. Τά γενικότερα εύρήματά του σχετικά και μέ τή λογο-
τεχνική επίδραση είναι εντυπωσιακά, γιατί, έκτος άπό τον μεγάλο άριθμό
δειγμάτων γενικότερης σύμπτωσης περιεχομένου, έντυπωσιάζει ό στενός
παραλληλισμός και οί ομοιότητες άνάμεσα στις δύο λογοτεχνίες, ιδιαίτερα
σέ ό,τι άφορά τά realia. Ή έπίδραση τής Μέσης Ανατολής στήν ποίηση
και τούς μύθους τών Ελλήνων δέν μπορεί νά θεωρείται πλέον περιθωριακό
φαινόμενο, γιατί είναι διάχυτη σέ πολλά επίπεδα άπό τήν εποχή πριν άπό
τόν Όμηρο ώς τον Αίσ/ύλο και δέν μπορεί νά είναι τυχαία. Τις άπόψεις του
αύτές εδραίωσε άκόμη περισσότερο μέ τό έργο του Indo-European Poetry
and Myth (Oxford 2007), στό όποιο έκτίθενται οί κυριότερες πίστεις και
οί πρακτικές τών ινδοευρωπαϊκών κυρίως λαών πού επηρέασαν τό έλληνικό
κοσμοείδωλο.
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Οί ομοιότητες ωστόσο τής λογοτεχνικής ιστορίας τών δύο περιοχών
δέν οδηγούν στήν άμεση εξάρτηση μεταξύ τους καί γι' αύτό οί υφολογι-
κές καί θεματικές τους ομοιότητες θα πρέπει νά εξηγηθούν κατάλληλα μέ
άλλους έγκυρους τρόπους. 'Εκείνο πού διακρίνει τις δύο λογοτεχνίες είναι
ότι στήν Ελλάδα γιά πρώτη φορά ή λογοτεχνία άπέκτησε συνείδηση τοΰ
έαυτοΰ της ώς λογοτεχνίας καί ύστερα υπάρχει ή άποδεδειγμένη μεγάλη
ποιοτική ύπεροχή τής έλληνικής έναντι τής μεσανατολικής γραμματείας
σέ μορφή καί περιεχόμενο. Τό έργο τών δύο παραπάνω ερευνητών καθι-
στά σχεδόν άχρηστο τό έντυπωσιακό άλλά άμέθοδο καί προκατειλημμένο,
γενικότερο έργο τού Martin Bernai, Black Athena: The Afroasiatic Roots
of Classical Civilization (i-iii, New Brunswick - N.J. 1987, 1991, 2006), ό
όποιος υποστηρίζει οτι τελικά οί "Ελληνες οικειοποιήθηκαν τά επιτεύγματα
κυρίως τών Αφρικανών μέσω τής Αιγύπτου (βλ. Β. Β. Powell, Writing and
the Origins of Greek Literature, Cambridge 2002, κεφ. 8). Ό Β. Β. Powell
(2002, 33-34) αναφέρεται σέ κοινά στοιχεία τού έλληνικοΰ καί τοΰ άνατολι-
κοΰ πολιτισμού: «ένας σημαντικός κατάλογος δανείων πού συχνά δηλο^νουν
άγαθά, άλλά καί κοινωνικούς θεσμούς, όπως ή βασιλεία μέ τις πολύπλοκες
λειτουργίες καί τις πλούσιες καί κομψές ιεροτελεστίες. Οί συνθήκες πού
διαπραγματεύονταν οί βασιλείς τού Αιγαίου καί τής Μ. Ανατολής περιέ-
χουν όμοιους τύπους. Τά μέσα γιά τή λογιστική, τή μέτρηση, καί τό ζύγι-
σμα είναι όμοια ή ταυτόσημα. Κανείς δέν αμφισβητεί τή μεσανατολική κα-
ταγωγή τής γραφής σέ πήλινες πινακίδες ή τή μεσανατολική καταγωγή τού
έλληνικοΰ άλφαβήτου. Μουσικά όργανα καί άναμφίβολα πώς παίζονταν καί
γιά ποιούς λόγους είναι τά 'ίδια σέ Ανατολή καί Δύση, όπως καί οί τρόποι
εύγενικής συμπεριφοράς. Ό Δίας είναι θεός τής θύελλας καί τών υψηλών
τόπων, όπως καί ό Baal τής Ανατολής' ό καθένας τους άπολάμβανε τις ϊδιες
θυσίες πού γίνονταν μέ τόν ίδιο τρόπο. Οί θεοί, όπως καί στούς Σημίτες και
σέ άλλους Ίνδοευρωπαίους, παριστάνονταν νά συνεδριάζουν σέ υψηλά καί
άπόκρημνα βουνά. Ό "Ηφαιστος μοιάζει πολύ μέ τόν θεό Kothar [θεός τών
δυτικών Σημιτών, εφοδίαζε τούς θεούς μέ όπλα καί άνάκτορα] τής Ugarit
καί μέ άνάλογους ινδοευρωπαϊκούς θεούς. Οί θεοί δέν άρρωσταίνουν ούτε
πεθαίνουν, γιατί σέ όλους τούς Ίνδοευρωπαίους σιτίζονται μέ άμβροσία καί
νέκταρ. Οί θεοί χρησιμοποιούσαν ενίοτε ιδιαίτερες λέξεις πού άνήκαν στη
θεϊκή γλώσσα. Ό West υπογραμμίζει ότι ή μεταβίβαση πολιτισμικών άγα-
θών δέν συνέβη διαμιάς, άλλά ήταν μιά συνεχιζόμενη διαδικασία εύαπόδει-
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κτη άπό τήν πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο έως τον 6ο αιώνα π.Χ.)), κ.τ.λ.
Άπό τά παραπάνω φαίνεται δτι ομολογουμένως ή άρχαία Μέση Ανατολή
κληροδότησε στους έπόμενους αιώνες πληθώρα ιδεών, θεσμών και τεχνικών
που υπήρξαν σημαντικές γιά τή μετέπειτα άνάπτυξη τής άνθρωπότητας και
μαζί αύτοΰ πού ονομάζουμε σήμερα δυτικό πολιτισμό. Τό περίεργο δμως
είναι δτι, δπο^ς σημειώνει ό Powell (2002, 146): «Όσο πιο πολύ κατανοού-
με τήν οφειλή τής Ελλάδας στον πολιτισμό τής Ανατολής, τόσο πιο καθαρά
μπορούμε νά δούμε πόσο μοναδικό ήταν τό έλληνικό έπίτευγμα». Αύτό ση-
μαίνει δτι δέν ζημιώνεται ή πρωτοτυπία τής δημιουργίας τών Ελλήνων
άπό τούς χαλκευμένους ψιθύρους τών Άφροασιατών. Αντίθετα ή μοναδι-
κότητα τοΰ ελληνικού έπιτεύγματος άνακύπτει σαφέστατα αν συγκρίνου-
με τούς καρπούς πού έδωσαν έκτος Ελλάδας οί 'ίδιες ρίζες. Ό πολιτισμός
«άναπτύσσεται ιδιαίτερα μέσα άπό τήν προθυμία νά μάθεις άπό αύτό πού
είναι διαφορετικό, αύτό πού είναι άγνωστο και ξενικό. Μιά επαναστατική
περίοδος, δπως ή άνατολίζουσα εποχή, πρόσφερε άκριβώς (στούς "Ελλη-
νες) τήν εύκαιρία γιά πολιτιστική άνάπτυξη» (W. Burkert, 1992, 129). Ή
εξιδανίκευση ώστόσο και ή μεταμόρφωση τής άνθρώπινης διανόησης πού
κατόρθωσαν οί "Ελληνες είναι τόσο καθοριστικές, ώστε νά έκμηδενίζουν
τις οποίες χοντροκομμένες άρχές παρέλαβαν άπό άλλους λαούς, χωρίς νά
άρνούμαστε δτι ή πρωτοτυπία συχνά άναπτύσσεται άπό τήν επανεκτίμηση
μιάς ιδέας πού πήραμε άπό άλλους.

Ειδικά γιά τό άμφιλεγόμενο έργο του Martin Bernai, γραμμένο άπό
έναν πού ομολογεί τόν ερασιτεχνισμό του, και τό όποιο είναι άφιερωμένο
στις σημιτικές και αιγυπτιακές κυρίως πηγές τοΰ έλληνικου πολιτισμοΰ,
στά πλεονεκτήματά του λογίζεται τό γεγονός δτι τονίζει, αν και υπερβο-
λικά, τή συνεχή έπίδραση —ιδίως προφορική— τόσο τής Ανατολής δσο και
κυρίως, όπως ύποστηρίζει, τής Αιγύπτου και τής Φοινίκης στον έλληνικό
πολιτισμό, ήδη άπό τήν 'Εποχή τοΰ Χαλκού και άργότερα (1450-1200,
1200-1050, 700-600), και δτι ΐσως έξαιτίας τοΰ έργου του αύτοΰ τό εύρύ
φιλομαθές κοινό είχε τήν εύκαιρία νά ένημερωθεΐ εύρέως γιά τά σχετικά
πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Στά σοβαρά μειονεκτήματά του λογίζον-
ται μεθοδολογικές άδυναμίες και πολυάριθμες άνακρίβειες, δπως και οί
τολμηρές άπόψεις, π.χ. δτι τό 25% τοΰ έλληνικοΰ λεξιλογίου είχε ρίζες ση-
μιτικές και τουλάχιστον τό 20-25% αιγυπτιακές, χωρίς νά λαμβάνει υπόψη
το γεγονός δτι οί "Ελληνες ήταν άπρόθυμοι νά μαθαίνουν ξένες γλώσσες
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καί συνεπώς νά υιοθετούν πολλά δάνεια καί δτι ήταν πολύ πιο εύκολο νά
δανείζονται άπό τούς εντοπίους τής ηπειρωτικής Ελλάδας καί τούς γειτο-
νικούς Μινωίτες μέ τούς οποίους βρίσκονταν άπο ενωρίς σέ έπικοινωνία. Οί
γλωσσολογικές του έξάλλου έπιδόσεις στις αιγυπτιακές του έτυμολογίες
βασίζονται, δπως παρατηρήθηκε, άποκλειστικά σχεδόν σέ ήχητική ομοιό-
τητα (l'étymologie pour l'oreille) καί δέν κατανοεί «τή στοιχειώδη άρχή ότι
μιά καλή ετυμολογία δέν έξαρτάται άπό τή φωνητική ομοιότητα άλλά άπό
φωνητικά κανονικά δείγματα άντιστοιχίας» (J. Η. Jasanoff — Α. Nussbaum,
1996, 183). Παραξενεύει ή υπερβολική προσπάθειά του νά υποβαθμίζει τό
έπίπεδο τής έλληνικής κουλτούρας καί νά υπογραμμίζει συνεχώς τή δήθεν
φοινικική καί αιγυπτιακή επίδραση επί τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού. Οί Φοί-
νικες, ε'ίτε μόνοι τους ή ώς μεσάζοντες τών Αιγυπτίων, παρουσιάζονται άπό
τόν Bernai ώς οί δημιουργοί δλων ούσιαστικά τών σημαντικών έξελίξεων
στήν έπιστήμη, τή φιλοσοφία καί τις τέχνες, έξελίξεις πού παραδοσιακά
άποδίδονται στούς άρχαίους "Ελληνες. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι καί ή
έλληνική κοινωνία καί οί κοινωνίες τής Μέσης Ανατολής άντανακλοΰν πα-
ρόμοιες εμπειρίες, άλλά πρέπει νά είμαστε προσεκτικοί, όταν πιστώνουμε
τις ομοιότητες σέ άνατολικές πηγές χωρίς άρχαιολογικές ή άλλες γραπτές
μαρτυρίες, όταν μάλιστα τόσα πολλά τεκμήρια έχουν χαθεί άπό τήν ίνδοευ-
ρωπαϊκή παράδοση.

Υπερβολική, άστήρικτη καί άδικη είναι καί ή έπίθεση τοΰ Bernai (1,
308-16) εναντίον τοΰ καθηγητή τής Γοτίγγης Karl Otfried Müller (1797-
1840), καταστροφέα, όπως τόν χαρακτηρίζει, τοΰ «Αρχαίου Μοντέλου»,
σύμφωνα μέ τό όποιο ό έλληνικός πολιτισμός όφειλε πολλά, ιδιαίτερα στήν
Αίγυπτο, καί εισηγητή τής ((Άριας θεωρίας», σύμφωνα μέ τήν όποια ό έλ-
ληνικός πολιτισμός ήταν αύτόχθων άλλά μερικώς διαμορφώθηκε άπό βό-
ρεια στοιχεία. Πολύ περισσότερο δέν δικαιολογείται ό χαρακτηρισμός τού
Müller ώς άντισημίτη καί ρατσιστή, ιδρυτή τής ((ρατσιστικής» Αρχαιο-
γνωσίας (Altertumswissenschaft), τής σπουδής δηλαδή ή όποία άσχολεϊται
μέ τήν κατανόηση όλων τών πτυχών τής άρχαιότητας (βλ. Josine Η. Blok,
1996-7, 173-208), άρθρο στο όποιο άπάντησε ό Bernai ομολογώντας δτι
«χειρίστηκα [τό ζήτημα] πολύ επιπόλαια». Ή άλληλογραφία τού Müller
άποκαλύπτει ένα έντελώς διαφορετικό πρόσωπο, συγκεκριμένα έναν γνήσιο
θαυμαστή τού αιγυπτιακού πολιτισμού πού άνέμενε καινούργιες δυνατότη-
τες μελέτης του ύστερα άπό τήν άποκρυπτογράφηση τών ιερογλυφικών άπό
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τον Champollion. Όσο γιά τή δημιουργία τής άρχαιογνωστικής επιστήμης
ώς μεθόδου προσπέλασης στις κλασικές σπουδές, ή οποία αγκάλιαζε όλες
τις άπόψεις τοΰ άρχαίου κόσμου συμπεριλαμβανομένης και τής θρησκεί-
ας, καθώς και ή επινόηση τοΰ ορού Altertumswissenschaft ήταν έργο κυ-
ρίως τοΰ δασκάλου τοΰ Müller, F. Α. Wolf, και τών μαθητών του και όχι
τοΰ ΐδιου τοΰ Κ. Ο. Müller, πού διακρίθηκε γιά τις ιστορικές του έργασίες
καθώς και γιά τή μελέτη τής τέχνης και τής λογοτεχνίας τών Ελλήνων.
Όμως ό νέος τομέας τής Altertumswissenschaft έγινε ή νέα πολιτική ιδεο-
λογία τών Πρώσσων, μόνον όταν ό W. von Humboldt άνέλαβε υπουργός
παιδείας και κατέστησε τήν άρχαιογνο^σία βάση τής νέας γερμανικής παι-
δείας, όπότε κυριολεκτικά οί "Ελληνες ταυτίστηκαν μέ τούς Γερμανούς. Αν
έξαιρέσουμε τήν ιδέα πού έτρεφε ό Müller γιά τήν πνευματική άποστολή
του, μόνο μετά τον θάνατο του οί απόψεις του, κυρίους γιά τούς Δωριείς
(Die Dorier, 1824), επηρέασαν τούς Πρώσσους και άλλους Γερμανούς γιά
τήν Άρια φυλή. Σέ αύτό μάλιστα συνετέλεσαν, έκτος τοΰ άναμορφωτή τής
παιδείας τών Πρώσσο^ν W. von Humboldt, τόσο ό Wickelmann όσο και ό
J. G. Herder —μέ τή θεωρία του ότι όλες οί φυλές δέν ήταν 'ίσες— ό Hegel και
ό Franz Βορρ —ό τελευταίος μέ τά ινδοευρωπαϊκά γλωσσικά του ευρήματα.
'Εξάλλου τό συγκεκριμένο έργο τοΰ Κ. Ο. Müller ήταν έν μέρει μιά υγιής άν-
τίδραση ένάντια στήν κοινή ερμηνεία τής έποχής ότι ό έλληνικός πολιτισμός
ήταν ένα άπλό παρακλάδι πού προερχόταν άπό άνατολικές πηγές. Τό ΐδιο
άδικαιολόγητη είναι ή γνώμη τοΰ Bernai οτι τό έργο τών Gordon, Astour
και Berard δέν έτυχε τής δέουσας άποδοχής έξαιτίας τοΰ ρατσισμοΰ και τοΰ
άντισημιτισμοΰ πού έπικρατοΰσε στή διδασκαλία τών άρχαίων έλληνικών
και λατινικών στά σχολεία και τά πανεπιστήμια, τά όποια ομολογουμέ-
νως συχνά —ιδιαίτερα στή Γερμανία στήν έποχή πού ή κλασική φιλολογία
άποτελοΰσε τον πυρήνα τών ανθρωπιστικών σπουδών— έξιδανίκευαν τήν
εικόνα τής ελληνικής άρχαιότητας ώς τής πηγής τοΰ δυτικού πολιτισμού.
Σήμερα όμως άρκετοί κλασικοί φιλόλογοι γνωρίζουν τό άναλογοΰν χρέος
τών Ελλήνων στήν Ανατολή. 'Εξάλλου ή έξιδανίκευση τών άρχαίων τό δεύ-
τερο μισό τοΰ 18ου a'iojva και τον 19ο συνέπεσε μέ μιά έποχή στήν όποια ή
γνώση τής Ανατολής ήταν σχεδόν άνύπαρκτη. Οί μεσανατολικές σπουδές
μόλις σχετικά πρόσφατα έφτασαν στό έπίπεδο ώστε νά μποροΰν νά προ-
σφέρουν πιο ακριβείς πληροφορίες γιά τις έλληνοανατολικές σχέσεις. Όπως
σημείωσε ό J. Boardman (1966, 88), αύτό πού χρειάζεται είναι ένας νηφά-
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λιος μελετητής τών Σημιτών νά επιληφθεί τοΰ θέματος καί ((μέ μια αίσθη-
ση τής ιστορίας, μια βαθιά κατανόηση τών έλληνικών μαρτυριών καί χωρίς
προσο^πικό συμφέρον», νά μας εφοδιάσει μέ τις άντικειμενικές γνώσεις επί
τοΰ θέματος. Τέλος, ό Bernai, προκειμένου νά στηρίξει τή θεωρία του ότι
στό σύνολο του ό ελληνικός πολιτισμός, αν καί πρωτότυπος, οικειοποιήθηκε
(appropriated) πάρα πολλά στοιχεία άπό τήν Ανατολή καί τήν Αίγυπτο,
ιδιαίτερα σέ δ,τι άφορα τή θρησκεία (θεοί, Μυστήρια) καί τήν έπιστήμη,
ισχυρίζεται, δπως καί μερικοί άλλοι, δτι ό πολιτισμός τοΰ Αιγαίου είναι
άποτέλεσμα μετανάστευσης στήν Ελλάδα πληθυσμών στή δεύτερη χιλιετία
άπό τήν Αίγυπτο καί άπό τήν άνατολική Μεσόγειο (ΒΙ. Ath. 1, 15-29, 44-
52, ίδ. 389-408), ισχυρισμός άναπόδεικτος, πού δίκαια άπορρίπτεται καί
άπό τούς αίγυπτιολόγους. Το έργο τοΰ Bernai έδωσε ώστόσο τήν εύκαιρία
καί σέ άρκετούς ειδικούς έπιστήμονες πού άσχολοΰνται μέ τήν άρ/αιότητα
νά έκφράσουν τις άπόψεις τους σχετικά μέ τήν επίδραση τής Ανατολής καί
τής Αιγύπτου στούς "Ελληνες, ώστε καί οί μή ειδικοί νά σχηματίσουμε
τώρα άκριβέστερη εικόνα.

Άλλωστε ή Μαύρη Άθηνα (Black Athena), δηλαδή ή Αιγύπτια Αθη-
νά, φαίνεται νά εμπίπτει στή λογική αύτοΰ πού στις Ηνωμένες Πολιτείες
άποκαλοΰν μειονοτικό λόγο μέ τήν πολιτική ορθότητα (politically correct).
Σύμφο,ινα μέ τή θεωρία αύτή, ή ιστορία θεωρείται σάν μορφή μυθιστορίας,
πού κάθε έθνος ή φυλετική ομάδα μπορεί νά τή γράφει διαφορετικά ώς
εναλλακτικό τρόπο θεώρησης τού παρελθόντος. Ή άποψη αύτή, ότι ό κα-
θένας μας έχει διαφορετική άλλά έξίσου έγκυρη άποψη γιά τήν ιστορία,
άποτελεΐ σέ τελευταία άνάλυση προσπάθεια συγκάλυψης τής ήγεμονίας τών
λευκών έπί τών μαύρων, επιτρέποντας στούς τελευταίους νά έπαίρονται δτι
αύτοί δημιούργησαν δήθεν τόν πολιτισμό —κατά τόν Bernai καί σύμφωνα
μέ τούς Άφροασιάτες οί Αιγύπτιοι ήταν νεγροειδεΐς ή μαύροι— τόν όποιο
οικειοποιήθηκαν οί "Ελληνες. Αύτή ή άποψη δυστυχώς διδάσκεται σήμερα
σέ άρκετά πανεπιστημιακά κολέγια τής Αμερικής καί, δπως είναι φυσι-
κό, έχει τύχει μεγάλης άποδοχής άπό τούς λεγόμενους Άφροασιάτες. Αύτό
όμως άποτελεΐ κακοποίηση τής έπιστημονικής άλήθειας καί υποβιβάζει
τήν άνθρώπινη νοημοσύνη. Άλλωστε καί ό ίδιος ό άριστερών φρονημάτων
Bernai δέν άρνεΐται τήν πολιτική σκοπιμότητα τοΰ βιβλίου του, πού, δπως
ομολογεί, δέν είναι άλλη άπό τό νά μειώσει τήν πολιτισμική άλαζονεία τών
Εύρωπαίων. Στήν άνασκευή, ώστόσο, τών άπόψεων τοΰ έργου τοΰ Bernai
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άπο τή M. Lefkowitz ΐσως υποτιμάται ή άλληλοεπίδραση τών πολιτισμών
τής άρχαιότητας, άν και ορθά έκφράζεται ό φόβος ότι ό Άφροασιατισμός
άπειλεΐ γενικότερα τήν ορθολογική ευρωπαϊκή παράδοση και τήν κριτική
στάση άπέναντι στά γεγονότα τής ιστορίας τής όποιας άρχηγέτες υπήρξαν
οί "Ελληνες.

Συνοψίζοντας, ή πτώση τής μυκηναϊκής Ελλάδας προκάλεσε ριζική
διακοπή στήν πολιτισμική συνέχεια τών Ελλήνων μέ τούς λαούς τής Ανα-
τολής. Ή Ελλάδα τής δεύτερης χιλιετίας π.Χ. δέν μπορούσε νά εξεταστεί
χωριστά άπό τον μεγαλύτερο κόσμο τής 'Εγγύς Ανατολής, άφού ή συνη-
θισμένη κατηγοριοποίηση σέ «Ανατολή» και «Δύση» δύσκολα μπορεί νά
εφαρμοστεί έπωφελώς στήν παραπάνω ιστορική περίοδο. Αλλά ή Ελλάδα
τής πρώτης χιλιετίας π.Χ. ήταν διαφορετική. Τά καταστροφικά γεγονότα
στό τέλος τής Εποχής τοΰ Χαλκοΰ οδήγησαν στήν κατάρρευση τοΰ προ-
σανατολισμού τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού προς τήν Ανατολή και διέκοψαν
τούς αίο^νόβιους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και δυτικής Ασίας. Όταν όμως
σύντομα οί έπαφές μέ τήν Ανατολή επαναλήφθηκαν, αύτές συγγένευαν πε-
ρισσότερο μέ τις εξωτερικές επιδράσεις πού συζητούνται στό έργο The Ori-
entalizing Revolution τοΰ W. Burkert παρά μέ τήν υποτιθέμενη συγγένεια
πού υπήρχε στήν 'Εποχή τοΰ Χαλκοΰ. Μέ τον τρόπο αύτό ή κατάσταση πού
δημιουργήθηκε είχε ώς άποτέλεσμα οί "Ελληνες τής 'Εποχής τοΰ Χαλκοΰ νά
μή συνεχίσουν τό παρελθόν τους, και οί "Ελληνες τής 'Εποχής τοΰ Σιδήρου
και τών «Σκοτεινών Αιώνων» καθώς και τής Αρχαϊκής 'Εποχής νά θέσουν
τά θεμέλια ένός νέου πολιτισμού, αύτοΰ πού σήμερα είναι γνωστός ώς ό
πολιτισμός τής Κλασικής Ελλάδας (Μ. Finkelberg, 2005, 166-67). Μέ τήν
τροποποίηση τής κληρονομηθείσας εικόνας τοΰ παρελθόντος, ό νέος ελληνι-
κός πολιτισμός όχι μόνο άπέκτησε τήν ένότητα πού άρχικά έστερεΐτο, άλλά
καθιέρωσε έπίσης τή φανταστική συνέχεια μεταξύ τής Ελλάδας τής Επο-
χής τοΰ Χαλκοΰ και τής ιστορικής Ελλάδας (αύτ., 176). Μέ άπλά λόγια
οί εικόνες και οί ιδέες πού έρχονταν τήν έποχή αύτή άπό τούς άνατολικούς
λαούς στό Αιγαίο ήταν και σημαντικές και συνεχείς, ικανές νά έπιδράσουν
εύεργετικά στήν άνάπτυξη τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού. Οί ιδέες όμως αύτές
άποτέλεσαν άπλώς τό σημείο έκκίνησης, και μέ τήν άφομοίωσή τους οί
"Ελληνες μπόρεσαν νά πραγματώσουν ένα άμιγώς έλληνικό πολιτιστικό
θαύμα- Α. Meillet (1923, 63): «Οί 'Έλληνες ποτέ δέν ήσαν άπλοί μιμη-
τές. Ό,τι πήραν, τό προσάρμοσαν, τό μεταμόρφωσαν, τό συμπλήρωσαν».
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Ό Μ. I. Finley (1970, 145) σημειώνει: (('Οτιδήποτε κι αν δανείστηκαν οί
"Ελληνες, το άπορρόφησαν άμεσα καί το μετέτρεψαν σέ κάτι πρωτότυπο
στό βαθμό πού άναφερόταν σέ κάτι άλλο άπό άπλή τεχνική», καί ό Κ. Do-
ver (1984, 30): ((Γιά μένα τουλάχιστον είναι υπεράνω όλων μέσα άπό τήν
ποιότητα τής λογοτεχνίας τους ότι οί "Ελληνες άξίζουν τήν προσοχή καί
ότι αύτή ή ποιότητα επαρκεί γιά νά δικαιολογήσει τή μελέτη τών έλλη-
νικών». Ό Β. Knox (1993): ((Ή υπεροχή τών 'Ελλήνων στον κανόνα τής
δυτικής λογοτεχνίας δέν είναι τυχαία ούτε τό άποτέλεσμα μιας άπόφασης
πού έπιβλήθηκε άπό μιά υψηλή εξουσία- είναι απλώς μιά άντανάκλαση του
έγγενοΰς υλικού κόσμου σέ γνήσια πρωτοτυπία καί λαμπρότητα». "Ενας
Ιρανός καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Τεχεράνης, μέ τόν όποιο συνο-
μιλούσα πρόσφατα γιά τήν έπίδραση τής Ανατολής καί ιδιαίτερα τής άρ-
χαίας Περσίας στον έλληνικό κόσμο, έκφράστηκε παραστατικά ώς έξής
σχετικά μέ τό θέμα μας: ((Στήν Ανατολή υπήρξαν μερικές σπίθες άλλά έδώ
(= στήν 'Ελλάδα) άναψε ή πυρκαγιά. "Άς σημειωθεί ότι έπιπλέον οί "Ελληνες
υπήρξαν έξαιρετικά καινοτόμοι σέ διάφορους τομείς καί ότι οί διανοούμενοι
εκτιμούσαν ένσυνείδητα τήν καινοτομία. "Ετσι άπό οποιαδήποτε πλευρά
καί άν συγκρίνουμε τήν έλληνική λογοτεχνία καί γενικότερα τήν ελληνική
επιστημονική παραγωγή μέ αύτή τής Ανατολής, ή ύπεροχή τής έλληνικής
δημιουργίας είναι τέτοια πού δέν μπορεί κανείς νά μιλά γιά οικειοποίηση έκ
μέρους τών 'Ελλήνων μιάς άφρικανοασιατικής παραγωγής)).
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ΟΜΙΛΙΑ TOT ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
κ. βασιλειου χ. πετρακου

Είναι κοινότοπη άλήθεια ότι ή κάθε έποχή δημιουργεί τήν τέχνη καί τή
λογοτεχνία πού μπορεί, πού τής αρμόζει. Οί μεγάλες ζο^γραφικές δημιουρ-
γίες του David ή τού Goya έγιναν γιατί τις ενέπνευσαν οί άμείλικτες έποχές
στις όποιες έζησαν οί καλλιτέχνες αύτοί. Ό Hugo, ό Balzac, ό Tolstoy άκμα-
σαν σέ έποχές πού τούς ένέπνεαν. Ό Χρήστος Καρούζος προλογίζοντας τόν
Άριστόδιχο τονίζει τή ρήση τού Wölfflin ((δέν είναι δυνατά όλα τά πράγ-
ματα σέ όλους τούς καιρούς». Άν όλα αύτά ισχύουν γιά τήν τέχνη καί τή
λογοτεχνία, τό μυθιστόρημα καί τήν ποίηση, ισχύουν καί γιά τις έπιστήμες,
τουλάχιστον τις ανθρωπιστικές, καί ώς τελευταίο πρόσωπο στήν Ελλάδα
στό όποιο άρμόζει ό όρος τής προσωπικότητας τής άξεπέραστης, πού δη-
μιούργησε σέ μιά ορισμένη έποχή άλλά σήμερα δέν είναι δυνατόν πλέον νά
επαναληφθεί τό φαινόμενο, θεωρώ τόν Στυλιανό Αλεξίου, πού πέθανε στις

'12 τού Νοέμβρη 2013.

Τά τελευταία 70-80 χρόνια ύπήρξαν στήν Ελλάδα δύο πρόσωπα άνε-
πανάληπτα στήν έπιστήμη τής Νεοελληνικής Φιλολογίας: ό Κωνσταντίνος
Ο. Δημαράς στή Γραμματολογία καί ό Στυλιανός Αλεξίου στή Φιλολογία.
'Υπάρχουν σήμερα πολλοί νεοελληνιστές καί γραμματολόγοι, άλλου είδους,
πού δέν τούς χαρακτηρίζει τό καθολικό ανθρωπιστικό πνεύμα, δέν δημιουρ-
γούν έργο μόνιμο πού, παρά τά λάθη του καί τήν πρόοδο τών έπιστημών,
αύτό μένει άκλόνητο καί πάντα ώφέλιμο.
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Ό Στυλιανός Αλεξίου γεννήθηκε τό 1921 στό Ηράκλειο τής Κρήτης.
Πατέρας του ήταν ό Λευτέρης Αλεξίου (1890-1964), ποιητής, μεταφρα-
στής, φιλόλογος και έκδοτης νεοελληνικών κειμένων ό παππούς του Στυ-
λιανός Μ. Αλεξίου ήταν δημοσιογράφος και έκδοτης. Ό πατέρας Αλεξίου
είχε άδελφές τή Γαλάτεια (1881-1962), σύζυγο τοΰ Νίκου, Καζαντζάκη
(1883-1957), και τήν Έλλη Αλεξίου (1894-1988), σύζυγο τοΰ Βάσου Δα-
σκαλάκη (1897-1994), τοΰ μεταφραστή τοΰ Knut Hamsun. "Άν παραθέτο:»
ονόματα συγγενών πού άποτελοΰν προσωπικότητες τής έλληνικής λογοτε-
χνίας, τό κάνο.> γιά νά δείξω τό πνευματικό οικογενειακό περιβάλλον τοΰ
Στυλιανού Αλεξίου, πού φυσικά επέδρασε στήν επιστημονική και καλλιτε-
χνική του διαμόρφωση.

Ή τυπική του πορεία μετά τις γυμνασιακές σπουδές στήν Κρήτη είναι
ή φοίτησή του στό Πανεπιστήμιο τής Αθήνας, άπό τό όποιο έλαβε τό πτυχίο
τό 1946. Τό 1947, μέ διάταγμα τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκα-
νήσου, προσελήφθη ώς Επιμελητής Αρχαιοτήτων στή Ρόδο, όπου υπηρέτη-
σε μικρό διάστημα, μέ προϊστάμενο τον 'Ιωάννη Δ. Κοντή και συναδέλφους
Επιμελητές τον Γεώργιο Δοντά, τον Παΰλο Λαζαρίδη και τον Σεραφείμ
Χαριτοονίδη, όλοι εξαίρετα στελέχη τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ό διο-
ρισμός άνακλήθηκε ή έληξε τον Γενάρη τοΰ 1948 γιατί ό Στυλιανός Αλεξίου
στρατεύτηκε και στάλθηκε στή γραμμή τών πρόσω, στή Μακεδονία. Τό
1949 έλαβε μέρος στον διαγωνισμό 'Επιμελητών Αρχαιοτήτων και τό 1950
διορίστηκε στό Ηράκλειο μέ "Εφορο τον Νικόλαο Πλάτωνα. Άπό τή χρονιά
έκείνη έως τήν παραίτησή του άπό τήν Αρχαιολογική Υπηρεσία τό 1977
ύπηρέτησε μόνο στήν Κρήτη.

Τό διάστημα 1951-1952 ήταν στό Παρίσι γιά σπουδές στήν Ecole
Normale Supérieure, τό 1959 έγινε διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών
μέ τή διάσημη διατριβή του Ή μινωική θεά μεθ' υψωμένων χειρών, τό 1960
έλαβε τον βαθμό τοΰ 'Εφόρου τών Αρχαιοτήτων και μετατέθηκε στή Δυτική
Κρήτη μέ έδρα τά Χανιά. Τό 1961 μέ ύποτροφία τοΰ Ιδρύματος Humboldt
πήγε γιά νέες σπουδές στή Χαϊδελβέργη και τό 1962, μέ τήν τοποθέτηση
του Νικολάου Πλάτωνος ώς Διευθυντού Ακροπόλεως, ό Στυλιανός Αλεξίου
μετατέθηκε στό Ηράκλειο ώς "Εφορος Αρχαιοτήτων Ανατολικής Κρήτης
και Διευθυντής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου. Τό 1973 έλαβε τον βαθμό και
τον τίτλο τοΰ Γενικοΰ Εφόρου τών Αρχαιοτήτων, τό 1977 παραιτήθηκε
άπό τήν Αρχαιολογική Υπηρεσία και άνέλαβε διδασκαλία στό νεοσύστατο
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Πανεπιστήμιο Κρήτης, τοΰ οποίου τακτικός καθηγητής έγινε το 1982,
στήν έδρα τής Υστεροβυζαντινής Δημώδους καί Κρητικής Λογοτεχνίας.
Έδίδαξε εκεί έως τήν άποχώρησή του τό 1988.

Είναι ή σταδιοδρομία του άκύμαντη, στατική καί αθόρυβη. Οί μελέτες
του καί τά ευρήματα τών άνασκαφών του προκαλούσαν έντονο ένδιάφέρον
στούς ειδικούς άλλά όχι στούς δημοσιογράφους. Ανάμεσα στούς συναδέλ-
φους του, "Ελληνες καί ξένους, ήταν αυθεντία καί τό άρχαιολογικό έργο
του σεβαστό άπό τούς ομοτέχνους του καί άπό τούς δασκάλους του, δπως ό
Σπυρίδος Μαρινάτος, προκάτοχος τού Αλεξίου στήν Κρήτη, μέ ένδιάμεσο
νά τούς χωρίζει τόν άλλο κορυφαίο Νικόλαο Πλάτωνα.

Τό μεγάλο του φιλολογικό νεοελληνικό έργο έπισκίασε τό άρχαιολογικό.
Όσοι άσχολοΰνταν μέ τή μινωική άρχαιολογία τόν θεωρούσαν μέντορά τους,
οί έξω όμως άπό τόν κύκλο τής άρχαιολογίας τόν έβλεπαν ώς νεοελληνιστή,
ένώ έκεΐνος καί μεγάλος άρχαιολόγος τής Κρήτης ήταν καί μέ τήν άρχαία
ποίηση είχε άσχοληθεΐ καί τόν Όμηρο είχε μελετήσει καί οί σχετικές μελέτες
του είναι πολύ σημαντικές. Σέ δημοσίευμα πού περιέχει επιστολές τρίτων γιά
τό έργο του , άπό τά 15 γράμματα πού δημοσιεύονται τρία μόνο άφοροΰν τις
άρχαιολογικές άπόψεις τού Αλεξίου. Είναι επιστολές τοΰ Martin P. Nilsson,
τοΰ Arne Furumark καί τοΰ John Chadwick. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι στά
χαρτιά τοΰ Αλεξίου θά ύπάρχει πλήθος επιστολών καί κρίσεων γιά τό άρχαιο-
λογικό του έργο, πρώτα πρώτα τών πολύ κοντινών του, όπως ό Μαρινάτος
καί ό Πλάτων. Όπως λέγω δμως παραπάνω, τό νεοελληνικό του έργο σκέπα-
σε τό άρχαιολογικό, πού τό συζητούσαν καί τό συζητούν μόνο οί άρχαιολόγοι,
μινωιστές, μέ θαυμασμό καί σεβασμό. Τά δύο του έργα Ή μινωική θεά μεθ'
ύφωμένων χειρών (1958) καί Μινωικός πολιτισμός (1964, 1983) άποτελοΰν
βάση γιά τή μελέτη τής μινωικής άρχαιολογίας.

Στον Αλεξίου παρατηρείται διχασμός ώς προς τις έπιστήμες πού
άσκησε. Υπήρξε ένας εξαίρετος "Εφορος τών Αρχαιοτήτων καί άφιέρωσε
στήν Υπηρεσία, τή μελέτη καί τή δημοσίευση τών ελληνικών μνημείων,
30 ολόκληρα χρόνια. "Εκανε δεύτερες καί τρίτες σπουδές άρχαιολογίας στό
έξωτερικό καί τό δημοσιευμένο σχετικό έργο του είναι μεγάλο άπό κάθε

1. ΚΩΣΤΑΣ ΜποϊΡΝΑΖΑΚΗΣ, Άπό τήν επιστημονική άλληλογραφία του Στυλια-
νού Αλεξίου — Προσφορά γιά τά 90 χρόνια του, Νέα 'Εστία, 170, 2011, σ. 74-99.
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άποψη. Ό ΐδιος περιορίζεται νά το άναφέρει συνοπτικά: άναδιοργάνωση
και επέκταση τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, 'ίδρυση στά Χανιά και στον Άγιο
Νικόλαο μουσείων, άνασκαφή τών μεγάλων θολωτών τάφων τής Αεβήνος,
τών τάφων Άιμένος Κνωσού, του Κατσαμπά, τήν άνασκαφή του Αμνισού,
τό βιβλίο του Μινωικός πολιτισμός τοΰ 1964 και κάποιες έργασίες πού ό
'ίδιος θεωρούσε οτι ξεχώριζαν. "Εως τό 1989 είχε δημοσιεύσει 57 σημαν-
τικές μελέτες γιά τήν κρητική κυρίως άρχαιολογία, σέ αυτοτελή βιβλία και
σέ περιοδικά. Αλλά και μετά έξακολουθοΰσε νά άσχολεΐται μέ τήν άρχαιο-
λογία και νά προσφέρει νέες άπόψεις και γνώσεις2.

Επανέρχομαι στον επιστημονικό διχασμό πού μνημόνευσα. 'Ενώ υπη-
ρετεί ώς ύπάλληλος και ώς επιστήμων τήν άρχαιολογία, μέ όλες τις διοικη-
τικές εύθύνες πού συνεπάγεται ή άνώτερη δημόσια θέση του σ' έναν τόπο μέ
άνθρώπους δυσήνιους και μέ παράδοση στήν τυμβωρυχία και στήν άρχαιο-
καπηλία, παράλληλα και πολύ νωρίς, δύο χρόνια μετά τό πρώτο του άρχαιο-
λογικό δημοσίευμα, παρουσιάζει τό 1952 φιλολογική μελέτη πού άφοροϋσε
ένα μεγάλο έργο τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ή μελέτη επιγραφόταν Ό
χαρακτήρ τοΰ Έρωτοκρίτου. Άπό τή χρονιά έκείνη άρχίζει, μαζί μέ τήν
άρχαιολογία, νά υπηρετεί τή νεοελληνική φιλολογία και λογοτεχνία. Κάθε
έναν χρόνο ή δύο, νέες μελέτες πρώτα πρώτα γιά τήν Κρήτη, τή λογοτεχνία
της, τήν ποίησή της, τό κρητικό θέατρο, τή νεώτερη ιστορία τοΰ νησιοΰ.
Μοιάζουν όλες αύτές οί συχνές και πυκνές μελέτες σάν μιά προετοιμασία
και μιά δοκιμή γιά κάτι μεγαλύτερο πού έτοιμάζεται. Και έτσι ήταν' πολύ
νωρίς, τό 1963, μας δίνει τήν πρώτη του κριτική έκδοση νεοελληνικού κει-
μένου, τής Βοσκοπούλας, έργου πού είχε έκδώσει και ό πατέρας του τό
1937 —πού δέν είχε τήν έπιδοκιμασία τής κριτικής—, και άλλοι, χωρίς νά
προχωρήσουν στήν κάθαρση και στήν άποκατάσταση τοΰ κειμένου. Ό Αλε-
ξίου, μέ τή γνώση και τήν αίσθηση τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης,
άκολούθησε μέθοδο σεβασμού τών τόσο ελαστικών κανόνων οιασδήποτε
γλώσσας. Κατά τούς λόγους του, ((δέν επέβαλε ώστόσο στό κείμενο μιά
μηχανική ομοιομορφία, γιατί ή γλώσσα, άκόμη και σ' ένα δόκιμο, γλωσσι-

2. Εξαίρετες μελέτες του έκδόθηκαν συγκεντρωμένες σέ δύο τόμους: Μι-
νωικά και ελληνικά, αρχαιολογικές μελέτες, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2002 και 2009.
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κά κλασικό έργο, είναι πάντα κάτι ζωντανό καί ορισμένες πολυτυπίες καί
άποκλίσεις άπό τό ιδιωματικό μπορούν νά υπάρχουν»3.

Τήν ίδια χρονιά (1963) δημοσιεύει στά Κρητικά Χρονικά4 τόν Άπόκο-
πο τού Μπεργαδή, έργο κρητικό τού τέλους τοΰ 15ου ή τών άρχών τού 16ου
αί. πού είχε δημοσιευθεί ήδη τό 1881 άπό τόν Emile Legrand. 'Εν τω μεταξύ
τό 1953 ό Λίνος Πολίτης είχε άναγγείλει δτι προετοίμαζε νέα έκδοση τοΰ
Άποκόπου, τήν όποία πραγματοποίησε τό 1965. Καί έδώ έμφανίζεται πά-
νοπλος ώς φιλόλογος, ώς κριτικός κειμένων, με άξεπέραστο αίσθημα τής
γλώσσας καί γνώση τής έξέλιξής της, πού άποσπά τόν έπαινο τού Λίνου
Πολίτη-11 καί γιά τις δύο εκδόσεις, τις όποιες θεωρέί ώς μεγάλη πρόοδο στις
νεοελληνικές σπουδές.

Τό 1980 παρουσιάζει σέ νέα κριτική έκδοση τό άριστούργημα τής νεο-
ελληνικής καί τής κρητικής γλώσσας καί λογοτεχνίας, τόν Έρωτόκριτο.
Χρειαζόταν πολλή τόλμη καί γνώση γιά μιά νέα μελέτη καί άποκατάσταση
τοΰ Έρωτοχρίτοί), έπειτα άπό τή μεγάλη έκδοση τού Στεφάνου Ξανθουδίδη
τού 1915, πού τή θεωρούσαν σάν τελειωτική. Μέ τά χρόνια όμως άρχισε
νά λείπει άπό τις βιβλιοθήκες τών νεώτερων. Τό 1962 άναδημοσιεύεται τό
κείμενο τοΰ Ξανθουδίδη μέ σύντομη εισαγωγή τού Γιώργου Σεφέρη6 καί
τό 1968 νέα άναδημοσίευση γίνεται άπό τόν Λίνο Πολίτη'. Ή έκδοση όμως
τοΰ Αλεξίου διαφέρει, είναι ένα μεγάλο βήμα στή νεοελληνική λογοτεχνική

3. Ή Βοσκοπούλα, κρητικό ειδύλλιο του 1600, κριτική έκδοση Στυλιανού
Αλεξίου, Ηράκλειο 1963, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. κγ'.

4. 17, 1964, σ. 123-251.

5. Οί βιβλιοκρισίες, 1926-1973, έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, σ. 209-222.

6. Ποίημα έρωτικόν, λεγόμενον Έρωτόκριτος, συνθεμένον άπό τόν ποτέ
Εύγενέστατον Βιτζέντζον Κορνάρον, άπο τήν χώραν τής Σιτίας τοΰ Νησιού τής
Κρήτης, έκδ. Γαλαξίας 1962. Ή εισαγωγή τού Γιώργου Σεφέρη ήταν κείμενο
τού 1946 (Γιωργοτ σεφερη, Έρωτόκριτος, έκδ. «Άλφα» Ί. Μ. Σκαζίκη), ξανα-
δημοσιευμένο τό 1962 (γίωργοτ σεφερη, Δοκιμές, έκδ. Φέξη) καί πάλι τό 1974
(Δοκιμές, έκδ. "Ικαρος, Αθήνα 31974, Α', σ. 268-319).

7. Βιτςεντζοτ Κορνάρου, Έρωτόκριτος, άνατύπωση άπό τήν έκδοση Στε-
φάνου Α. Ξανθουδίδου, εισαγωγή Αίνου Πολίτου, έκδ. ((Αστήρ» Άλ. καί Ε. Πα-
παδημητρίου, Αθήναι 1968. Ή εισαγωγή του Πολίτη σ. 7-55. Τό Λεξιλόγιο στό
τέλος είναι τού Ξανθουδίδη.
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και φιλολογική κριτική και χαρακτηρίστηκε άπο τον Μανοΰσο Μανούσακα,
τον Αγαπητό Τσοπανάκη και τον Αθανάσιο Καμπύλη ώς «ύποδειγματική
κριτική έκδοση του άριστουργήματος τής κρητικής λογοτεχνίας»8. Στήν
έκδοση τοΰ Έρωτοκρίτου ό Αλεξίου έπρεπε νά ξεπεράσει τήν παγιωμένη
άποψη γιά τον Έρωτόκριτο τοΰ Ξανθουδίδη, δπου είχε συνεργαστεί και ό
πατέρας του Λευτέρης, νά άποκαταστήσει τή γλωσσική μορφή τοΰ κειμέ-
νου άπο τις επεμβάσεις, τις διορθώσεις, τήν εισαγωγή στο κείμενο νεοελλη-
νικών γλωσσικών τύπων, νά άποκαταστήσει τή στιχουργία. Στήν άναλυτι-
κώτατη εισαγωγή του ό Αλεξίου9 ξεκαθαρίζει μέ μέθοδο και σαφήνεια δλα
δσα άφοροΰν τήν αποκατάσταση τοΰ κειμένου πού έμελλε νά έχει έπίδραση
στούς πολλούς άλλά και στούς λογίους τής έποχής μας: «'Έτσι στή νέα
περίοδο τής λογοτεχνίας μας πού διαμορφώνεται σέ πρότυπα Εύρο^παϊκά
μέσα στό κενό πού άφησε ή Τουρκοκρατία, ήταν φυσικό ό Κορνάρος νά
άσκεΐ έπιδράσεις κυρίως μορφικές, δηλαδή επιδράσεις πού άφοροΰσαν στήν
α'ίσθηση τής γλώσσας και τοΰ στίχου. Και ή έπίδραση αύτή ήταν δμοος
άξιόλογη, καθώς έφερνε μαζί της μιά δέσμη άπό ψυχικές έμπειρίες».

Πέντε χρόνια άργότερα, τό 1985, ένα δεύτερο μεγάλο νεοελληνικό κεί-
μενο εκδίδεται μέ τήν 'ίδια μέθοδο, τό μακρότατο ποίημα Βασίλειος Διγενής
Άκριτης και το άσμα του Άρμούρηιί. Και εδώ στή διεξοδική εισαγωγή ό
Αλεξίου εξετάζει φιλολογικά και κριτικά τό κείμενο, έξηγέϊ και αιτιολογεί
τις διορθώσεις ή τις προτιμήσεις του στήν άποκατάστασή του, κρίνει τις
παλαιότερες έντυπες έκδόσεις και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιορρυθ-
μίες και στά σφάλματα τών παλαιών γραφέων, στούς γλωσσικούς τύπους
πού δέν ταιριάζουν μέ τή δημώδη γλο'^σσα τών Βυζαντινών. Παράβαση τοΰ
κανόνος αύτοΰ είχε οδηγήσει ή και όδηγοΰσε στή δημιουργία κειμένων πού
άντιπροσώπευαν περισσότερο τήν έποχή τοΰ κάθε τυπογράφου-έκδότη και

8. Στήν εισηγητική έκθεση τους τής υποψηφιότητας τοΰ Αλεξίου στήν Ακα-
δημία τό 2000.

9. Βιτςεντζος Κορνάρος, Έρωτόκριτος, κριτική έκδοση-είσαγωγή-ση-
μειώσεις-γλο^σσάριο Στυλιανός Αλεξίου, έκδ. Έρμης, Αθήνα 1980, σ. ιγ'-ρι'.

10. Αύτόθι, σ. ρη'.

11. Βασίλειος Διγενής Άκριτης (κατά το χειρόγραφο τοϋ Έσκοριάλ) και τό
ασμα τοΰ Άρμούρη, κριτική έκδοση-είσαγωγή-σημειώσεις-γλωσσάριο Στυλιανός
Αλεξίου, έκδ. Έρμης, Αθήνα 1985.
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λιγώτερο τον ποιητή. Καί τών δύο εκδόσεων τοΰ 'Ερωτοκρίτου καί τού
Άκριτη, τις όποιες μπορούμε νά αποκαλέσουμε maiores, σύντομα έξέδωσε
μικρότερες, με το ιοιο πλήρες πάντοτε κείμενο για χρηση απο τους μη φι-
λολόγους.

"Ενα πρώιμο έργο του πού σχετίζεται μέ αύτά πού μνημόνευσα εί-
ναι τό βιβλίο του Κρητική Ανθολογία., μιά εκλογή ποιημάτων ή άποσπα-
σμάτων τους τοΰ 16ου καί τοΰ 17ου αιώνα, όπου χρονολογικώς τοποθετη-
μένοι οί ποιητές παρουσιάζουν τήν κρητική ποίηση γραμμένη σέ γλώσσα
ζωντανή, λογοτεχνική, ισότιμη στήν έποχή της μέ τήν ποιητική δημιουργία
ορισμένων χωρών τής Εύρώπης πού είχαν άρχίσει, παράλληλα μέ τις άλλες
τέχνες, νά χτίζουν μνημεία τού πεζοΰ καί τού ποιητικού λόγου.

Ό Στυλιανός Αλεξίου είχε σύζυγο τή φιλόλογο Μάρθα Άποσκίτη καί
σέ συνεργασία μάς έδωσαν καί άλλα σπουδαία κείμενα τής κρητικής λογο-
τεχνίας: τήν Έρωφίλη καί τήν 'Ελευθερωμένη 'Ιερουσαλήμ τοΰ Γεωργίου
Χορτάτση, τήν κρητοεπτανησιακή τραγωδία Ζήνων καί τόν Κρητικό πόλε-
μο τοΰ Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή.

"Εως τώρα είδαμε τά μεγάλα έργα του πού άφοροΰν τήν κρητική άρ-
χαιολογία καί τήν κρητική λογοτεχνία. Παράλληλα τόν απασχολούσε τό
ζήτημα τής γλώσσας τής νεοελληνικής καί θυμούμαι, σέ μιά συζήτηση μαζί
του όταν βρισκόταν στήν Αθήνα ύποψήφιος Ακαδημαϊκός, τις σκέψεις του
γιά τήν πρόοδο τού 'Ιστορικού Λεξικού, πού άποτελοΰσε ένα άπό τά μεγάλα
έργα άλλά καί μεγάλη μέριμνα τής Ακαδημίας. Ή έγνοια του γιά τή νεο-
ελληνική τόν οδήγησε σ' έκεΐνον πού πρώτος καί άξεπέραστα έγραψε στήν
πραγματική γλώσσα τών Ελλήνων, τόν Σολωμό.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1981 ό Αλεξίου εξελέγη άντεπιστέλλον μέλος
τής Ακαδημίας μας στήν έδρα τής άρχαιολογίας. 'Επιτροπή κρίσης ήταν
ό Γεώργιος Μυλωνάς, ό Κο^νσταντΐνος Τρυπάνης καί ό Μανόλης Χατζη-
δάκης. Τό παράδοξο τοΰ πράγματος είναι ότι κατά τή συνεδρία τής υπο-
δοχής του στις 3 Φεβρουαρίου 1983 ό εισιτήριος λόγος του δέν είχε θέμα
άρχαιολογικό άλλά φιλολογικό νεοελληνικό' ήταν ό Διγενής Άκριτης του
Έσκοριάλ, δηλαδή πραγματεία γιά τό χειρόγραφο πού περιέχει τό ποίη-
μα12. Τόν επόμενο χρόνο (1984) σημειώνεται ή μεγάλη στροφή ή καλύτερα

12. ΠΑΑ, 58, 1983, Α', σ. 68-83.
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το άλμα προς τον ποιητή πού έμελλε έως τό τέλος τής ζωής του, επί. 29
χρόνια, νά τον άπασχολεϊ.

Τή χρονιά αύτή δημοσίευσε τήν πρώτη του μελέτη γιά τήν ποίηση τοΰ
Σολωμού: Γερμανικές επιδράσεις στον Σολωμό13. Δύο χρόνια άργότερα, τό
1986, δημοσιεύει τή δεύτερη σχετική μελέτη Αιμιλία Ροδόσταμο, Πορφύ-
ρας, 'Ελεύθεροι Πολιορκημένοι14 και τρία χρόνια άργότερα, τό 1989, είδε τό
φώς ή μελέτη Λανθάνον κείμενο τοΰ Σολωμού γιά τό 1848 στήν 'Ιταλίαΐ3.
Τά τρία αύτά δημοσιεύματα τοΰ Αλεξίου, έξαγγελτικά τοΰ μεγάλου έργου
πού θά παρουσιάσει σέ λίγα χρόνια, είναι οί καρποί τής έως τότε μελέτης
του γιά τον ποιητή. Μετά τήν άρχαιολογία και τήν κρητική λογοτεχνία
και ποίηση, άσχολεΐται επιστημονικά μέ το δυσκολότερο κεφάλαιο τής νεο-
ελληνικής ποίησης πού πλήθος μελετητών είχε άπασχολήσει, άκόμη και
άρχαιολόγους, όπως ό Χρήστος Καρούζος, πού έκτος άπό τά ζητήματα
τής άρχαίας Τέχνης τον είχαν γοητεύσει, φανερά, ό Παπαδιαμάντης και ό
Σολωμός. Γιά τον δεύτερο είχε γράψει τρεις μικρές, πολύτιμες μελέτες16,
άπό τις όποιες μία μέ τίτλο Σολωμικός εύγενισμός ειπώθηκε ώς άνακοίνω-
ση σέ τούτη τήν αίθουσα στις 16 Νοεμβρίου τοΰ 1957, πριν άπό 57 χρόνια.
Ό Καρούζος άλλωστε είναι έκεΐνος πού υπέδειξε στον Λίνο Πολίτη και τον
προέτρεψε νά εκδώσει τά αύτόγραφα χειρόγραφα τοΰ Σολωμού και γι' αύτό
ό ένας άπό τούς δύο τόμους τής έκδοσης, ό δεύτερος, τοΰ είναι άφιερωμέ-
νος. Ό άλλος τόμος, ό πρώτος, είναι άφιερωμένος στον Νικόλαο Βαρβιάνη,
πού έσωσε τά χειρόγραφα τοΰ ποιητή κατά τούς σεισμούς τοΰ 1953. Τον
γνώρισα τό 1973 στή Ζάκυνθο.

Προικισμένοι οί μελετητές τοΰ Σολωμοΰ μέ τή γνώση τών χειρογρά-
φου του, πού δημοσιευμένα στούς δύο τόμους τών αύτογράφων έχουν γίνει
προσιτά άπό τό 1964 χάρη στον Λίνο Πολίτη, μπορούσαν νά προχωρήσουν
μέ τά γνήσια κείμενα τοΰ Σολο^μοΰ και νά έλέγξουν τις κακές και άμέθοδες
εκδόσεις νέων χειρογράφου τοΰ ποιητή πού κατά καιρούς εμφανίζονταν,

13. Σολωμικά, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 1994, σ. 17-32.

14. Αύτόθι, σ. 33-75.

15. Αύτόθι, σ. 77-85.

16. Φειδίας και Σολωμός, Σολωμικός εύγενισμός, Σκέψεις για τα αύτόγραφα
του Σολωμού' και οί τρεις άναδημοσιευμένες στον τόμο Μικρά κείμενα, ΒΑΕ,
149, Αθήναι 1995, σ. 164-168, 394-407, 462-470 άντίστοιχα.
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ή νά έξετάσουν κριτικά τήν έκδοση τοΰ Πολυλά, πού παρά τή γνώση, τήν
άγάπη, τήν ευσυνειδησία στή μελέτη καί τόν σεβασμό προς τό έργο τοΰ
ποιητή —αυτά άποτελοΰν τά κύρια χαρακτηριστικά της— δέν έπαρκοΰσε.
Ανήκει στις έντονες έντυπο'ίσεις τών φοιτητικών μου χρόνων ή άπάντηση
πού μοΰ έδωσε ό καθηγητής μου Νικόλαος Τωμαδάκης όταν τόν ρώτησα,
πιθανώς άφελώς, γιατί στήν έκδοσή του τοΰ Σολωμού στή Βασική Βιβλιο-
θήκη τό 1954 είχε παραλείψει τά Προλεγόμενα τοΰ Πολυλά. «"Εχω τά δικά
μου προλεγόμενα», μοΰ άπάντησε λίγο πικαρισμένος. Παρά ταύτα, κοινή
αίσθηση ήταν οτι ή έκδοση Πολυλά τοΰ 1859 δέν έπαρκοΰσε πλέον γιά τή
γνώση τοΰ έργου τοΰ Σολωμού, αίσθηση πού δέν ήταν άκόμη καθολική. Τό
1948 ό Αίνος Πολίτης, πού έξέδωσε τόν πρώτο τόμο τού έργου τοΰ ποιητή,
τά Ποιήματα, στον σύντομο πρόλογο του περιγράφει τά περιεχόμενα τής
νέας έκδοσης καί δηλώνει ότι άναπαράγει τήν έκδοση Πολυλά, τονίζοντας
οτι «μαζί μέ τά προλεγόμενα (κείμενο κλασικό πιά καί άναπόσπαστο άπό
το σολωμικό έργο) [δημοσιεύει] καί όλες χωρίς εξαίρεση τις Σημειώσεις τού
Πολυλά». Περιλαμβάνει άκόμη ό Πολίτης καί όσα κείμενα τοΰ Σολωμού
είχαν φανερο^θεΐ μετά τήν έκδοση Πολυλά καί κάποιους άνέκδοτους στίχους
καί παραλλαγές.

Ή έκδοση Πολίτη άποτέλεσε γιά χρόνια τή βάση τής μελέτης τού
Σολωμού, όπως μάλιστα συμπληρο>θηκε μέ δύο άκόμη τόμους, τά Πεζά
καί 'Ιταλικά, 1955, καί τήν Αλληλογραφία, 1991. Ή έκδοση Τωμαδάκη,
πού καινοτομούσε, όπως νόμιζε τουλάχιστον ό έκδοτης της, κατακρίθηκε
άρκετά έντονα άπό τόν Λίνο Πολίτη1', ό όποιος καταλήγει ότι ό έκδοτης,
δηλαδή ό Τωμαδάκης, «δέν θέλησε ή δέν κατόρθωσε νά δώσει μιά έκδοση
φιλολογικότερη, στηριγμένη στή μελέτη τών αύτογράφων. Ό,τι έδωσε δέν
είναι ούτε φιλολογική ούτε άπλή έκδοση χρηστική, καί —τό σπουδαιότερο
καί μή έπιτρεπτό— παραδίνει άφρόντιστο καί σέ πολλά σημεία άλλοιωμένο
τό κείμενο τοΰ Σολωμού στον άνειδοποίητο άναγνώστη»1^. 'Εδώ πρέπει νά
υπενθυμίσω ότι μεταξύ τοΰ Πολίτη καί του Τωμαδάκη δέν υπήρχε συμ-
πάθεια. Ό Τωμαδάκης άποκαλοΰσε τόν Πολίτη, υποτιμητικά βέβαια,
«άρχαιολόγο», υπαινισσόμενος τή σύντομη θητεία τοΰ Λίνου Πολίτη, δύο

17. Οί βιβλιοκρισίες, έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, σ. 365-381.

18. Αυτόθι, σ. 380-381.
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χρόνια μόνο (1943-1945), στήν Αρχαιολογική Υπηρεσία, γιά νά γυρίσει
στήν Εθνική Βιβλιοθήκη ώς επιμελητής χειρογράφων. Ό χαρακτηρισμός
φανερώνει άσύγγνωστη προκατάληψη, στήν οποία θα επανέλθω. Ή έχθρική
αύτή προκατάληψη υπήρχε στή Φιλοσοφική Σχολή τής Αθήνας στά χρόνια
μου και ξεχώριζαν μέ σαφήνεια τό Φιλολογικό άπό τό Αρχαιολογικό
Τμήμα, μέ μιά χροιά περιφρόνησης ή ύποτίμησης έκ μέρους του πρώτου
γιά τό δεύτερο, πού εξακολουθεί νά μοΰ είναι άνεξήγητη. Φαίνεται πώς
θεωρούσαν οί φιλόλογοι τήν άρχαιολογία ώς κατώτερη επιστήμη, άποψη
καθαρά και μοναδικά ελληνική, πανεπιστημιακή.

Τό θέμα μου είναι τό έργο τοΰ Στυλιανού Αλεξίου, στό όποιο έπανέρχο-
μαι. "Επειτα άπό τόσες σημαντικές μελέτες, τόλμησε πρώτος νά απελευθε-
ρώσει τό έργο τοΰ Σολωμού άπό τά βάρη μιάς παράδοσης πού είχε γίνει
στατική και στείρα. Τό 1994 δημοσιεύει μέ τον τίτλο Ποιήματα και πεζά
τό συνολικό, κατά τή γνώμη του, έργο τοΰ Σολωμού, έπανεκδίδοντας μέ τή
βοήθεια τών αύτογράφων τά ολοκληρωμένα έργα τοΰ ποιητή και τά πληρέ-
στερα άποσπάσματα, όπως είχε επικρατήσει νά λέγονται, ή «λυρικές ένότη-
τες», δπως τά είχε ονομάσει ό Αίνος Πολίτης. Ό Πολίτης είχε καταλήξει στό
συμπέρασμα δτι ορισμένα άπό τά ποιήματα τοΰ Σολωμού, πού θεωρούνταν
άπόσπασμα μεγαλύτερου χαμένου ή μή ολοκληρωμένου, στήν πραγματικό-
τητα ήταν «μιά μικρή ολοκληρωμένη και τελειωμένη λυρική ένότητα μέ έσω-
τερική συνοχή και συνέπεια». Τά λεγόμενα άποσπάσματα τά ονόμασε ((λυρικά
επεισόδια» ή ((λυρικές ενότητες». 'Ενώ, κατά τον Πολίτη, δ Σολωμός άρχισε
τούς Ελεύθερους Πολιορκημένους μέ τήν πρόθεση νά κάνει ένα μεγάλο ενιαίο
έπικολυρικό ποίημα, συνέθεσε μόνο μέρη αύτοΰ τοΰ ποιήματος, άρτια όμως
και πλήρη, τμήματα μιάς μεγάλης τοιχογραφίας πού δέν ζωγραφήθηκε ποτέ.

Ό Αλεξίου έδωσε άλλη εικόνα τών έργων του Σολωμού άπό έκείνην
τοΰ Πολυλά, πού άκολουθήθηκε ώς ύπόδειγμα έως και τον Πολίτη. Φυσικά
και ό Αλεξίου δέν άγνόησε τον Πολυλά, άλλά ή έκδοση τών αύτογράφων τοΰ
επέτρεψε, δπως και στούς άλλους μελετητές, νά κρίνει ό ΐδιος τή σημασία
τών σκόρπιων ποιητικών λειψάνων και νά άποκαταστήσει παραναγνώσεις
και παρατοποθετήσεις τοΰ πρώτου έκδοτη. Χαρακτηριστικό είναι τό ποίημα
Ό Πορφύρας, τό όποιο ό Πολυλάς είχε παρουσιάσει τεμαχισμένο μέ πολλές
παραλλαγές. Ό Αλεξίου άποκατέστησε εννοιολογικά και ποιητικά τή μορφή
τοΰ ποιήματος, παραλείποντας άπό τήν έκδοσή του τό πλήθος τών μεμονω-
μένων στίχων πού δημιουργούσαν σύγχυση και άπορία. Κατηγορήθηκε ότι
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έκανε έπέμβαση στό έργο του Σολωμού. Τούτο δέν ισχύει. Βασίστηκε στό
ιταλικό πεζό σχεδίασμα Coro, το όποιο προτάσσει τοΰ ποιήματος. Ή μορφή
πού τοΰ δίνει ό Αλεξίου άποδεικνύεται πλήρως ολοκληρωμένη1'1. 'Έργο τοΰ
κριτικοΰ-φιλολόγου είναι νά ταιριάξει τά λεγόμενα άποσπάσματα και νά δημι-
ουργήσει τήν ποιητική ένότητα, τήν καλλιτεχνική δημιουργία. Τό άποτέλεσμα
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. "Ενα άρτιο έργο τοΰ Σολωμού εγινε κτήμα μας.
Τον τόμο Ποιήματα και πεζά άφιέρωσε ό Αλεξίου στον Λίνο Πολίτη. Δεκα-
τρία χρόνια άργότερα, τό 2007, μάς έδωσε νέα έκδοση τοΰ έργου του αύτοΰ
έπαυξημένη και άφιερωμένη στον Χρήστο Καρούζο. Στή νέα πυκνή ενιαία
τώρα εισαγωγή του δίνει πλήρεις άναλύσεις τών ποιημάτων κατά χρονολογική
τάξη, «ώστε νά γίνει σαφέστερη ή εξέλιξη τής σολωμικής παραγωγής».

Ή νέα έκδοση τοΰ Σολωμοΰ δημιούργησε σάλο σέ μιά ειδική κατηγορία
νεοελληνιστών πού ονομάζονται ((σολωμιστές». Οί επιθέσεις πού δέχτηκε
κυμαίνονται άνάμεσα στήν ειρωνεία και στήν άπρέπεια. "Ισως τό άμάρτημα
τοΰ Αλεξίου ήταν ότι υπήρξε και διαπρεπής άρχαιολόγος. 'Έτσι κάποιος τον
χαρακτηρίζει ώς αυτοσχέδιο έκδοτη, ώς ανθολόγο και ώς σχολιαστή τοΰ
Σολωμοΰ, άλλος τον άποκαλεΐ αρχαιολόγο20. Όλες αύτές οί έπιθέσεις, πιο
πικρόχολες και άπό τις επικές φιλολογικές και γλωσσικές έριδες τοΰ 19ου
αι., τοΰ έδωσαν τήν εύκαιρία νά γράψει βαθυστόχαστα κείμενα μέ τά όποια
άνέτρεπε κατηγορίες και αστήρικτες άπόψεις. Τά κείμενα αύτά δέν γράφον-
ταν μέ έριστική διάθεση, δέν άποτελοΰσαν «απάντηση σέ διαφωνούντες, άλλά
γενικο'ίτερη συμβολή στό πρόβλημα έκδοσης και έρμηνείας τοΰ σολωμικού
έργου. Πιθανώς θά βοηθήσει κυρίως νεώτερους άπροκατάληπτους φιλολόγους
νά κατατοπισθούν σέ βασικά θέματα τών σολωμικών ερευνών»21.

19. Βλ. κείμενο του Αλέξη Πολίτη στόν τόμο τοϋ Αλεξίου, Ποικίλα νεοελλη-
νικά,, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2013, σ. 97-99.

20. Ό Αλεξίου εξέδωσε ξεχωριστά τή Γυναίκα τής Ζάκυθος, έκδ. 'Ιδεόγραμ-
μα, Αθήνα 2005, και συγκεντρωμένες μελέτες του γιά τό έργο τοϋ Σολωμού: Σο-
λωμικά, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 1994, και Σολωμιστές και Σολωμός, έκδ. Στιγμή,
Αθήνα 1997, ώς και άλλες σέ διάφορα περιοδικά. Σέ έπιστολή του τής 6 'Ιουνίου
2007 μου γράφει: ((Είναι άραγε τυχαίο τό δτι οί Λίνος, Καρούζος, Αλεξίου ήταν
άρχαιολόγοι; "Εχομε ίσως μιαν αίσθηση πραγμάτων πολύ μεγαλύτερη άπο εκείνη
τών καθαρώς φιλολόγων».

21. Ποικίλα ελληνικά, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2009, σ. 116.
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Οί μελετητές τοΰ έργου τοΰ Σολωμού κατέχονται άπό τό σύνδρομο
Πολυλά22, ό όποιος δημοσίευσε δύο χρόνια μετά τόν θάνατο τοΰ ποιητή, τό
1859, τήν κερκυραϊκή έκδοση μέ τίτλο Διονυσίου Σολωμού, Τά ευρισκό-
μενα, καί βασίστηκε σε όσα χειρόγραφα ή άντίγραφα έργων είχε στή διάθεσή
του. Σήμερα, 150 καί πλέον χρόνια άπό τήν πρώτη έκδοση, γνωρίζουμε
περισσότερα καί ή φιλολογική εργασία πού έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη
άλλά μπορεί καί νά ξεστρατίσει τόν μελετητή ή τόν άναγνώστη. Κρίνοντας
ό Αλεξίου τό έργο τών συγχρόνων «άναλυτικών εκδοτών» καταλήγει στό
συμπέρασμα οτι «βρισκόμαστε έτσι έξω άπό τις προθέσεις τοΰ Σολωμού'
χωρίς άμφιβολία θά αναγνώριζε περισσότερο τήν ποίησή του στήν έκδοση
τοΰ Πολυλά παρά στις έπιστημονικές έκδόσεις καί στις λίστες άπό άριθμη-
μένες "θεματικές μονάδες", όπου τό ποίημα είναι άπλώς άνύπαρκτο».

Αναλύει εκτενώς τή μέθοδο πού άκολούθησε στή σύνθεση τής έκδοσής
του τό 1994. Έπιγραμματικώς λέγει ότι ((συμπεριλάβαμε τά πλήρη ποιήμα-
τα, καί άπό τά άλλα τά τμήματα εκείνα πού άποτελοΰν οργανωμένα σύνο-
λα»2'3. Όσοι άναγνώστες του Σολωμού έχουν γνωρίσει τό έργο τού ποιητή
άπό τις παλαιότερες έκδόσεις μέ τά άποσπάσματα καί τις παραλλαγές νά
θολώνουν τήν εικόνα του άς συγκρίνουν τήν έκδοση τοΰ Πορφυρά άπό τόν
Πολυλά καί τόν Αλεξίου. Ό δεύτερος μάς δίνει ένα άρτιο σύντομο ποίημα,
άριστουργηματικό στή μορφή καί στή σύνθεση. "Αλλοι έκδοτες, νεώτεροι,
έπιμένουν στήν τεμαχισμένη μορφή πού έδωσε ό Πολυλάς μέ προσκόλληση
ξένων στίχων καί άκολούθησε ό Πολίτης μέ κάποιες προσθήκες ή άλλαγές,
όπου άποδίδονται πάλι στό ποίημα στίχοι πού δέν τοΰ άνήκουν2'1.

Μέ τήν έκδοσή του μάς έδωσε καθαρή τή μορφή τής ποίησης τοΰ Σο-
λωμού. Είναι έργο φιλολογικής κριτικής άπαλλαγμένο άπό άποσπάσματα,
παραλλαγές, ήμιτελεϊς στίχους πού οπωσδήποτε ό ποιητής δέν θά περιλάμ-

22. Σέ γράμμα του τής 12 'Ιανουαρίου 2001 μοΰ έγραφε: ((Γενικά στήν επι-
στήμη υπάρχει κάποιος νόμος "άδρανείας", δυσκολεύονται νά δουν μέ καινούργιο
μάτι τά θέματα' έτσι καί άπέναντι στή σολωμική έκδοσή μου ορισμένοι δέν μπο-
ρούν νά άπομακρυνθούν άπό λάθη καί προφανείς άδυναμίες τοΰ Πολυλά. Βρίσκον-
ται άκόμη εκεί, στα 1859».

23. Ποιήματα και πεζά, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 1994, σ. 17.

24. Βλ. Σττλιανοτ Αλεξιοτ, 'Επτά εκδοχές για τόν «Πορφυρά» τοΰ Σολω-
μού, έκδ. Στιγμή, Κατάλογος, 22, Αθήνα, Ιανουάριος 2000, σ. 107-125.
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βανε άν ό ίδιος τύπωνε ποτέ τά έργα του. Φυσικά δέν παραγνωρίζονται ούτε
άπορρίπτονται δσα δέν περιέλαβε ό Αλεξίου στήν έκδοσή του. Υπάρχουν
καί βοηθούν στή μελέτη τών ειδικών.

Μέ τή μοναδική αίσθηση τής νεοελληνικής γλώσσας πού είχε μετέφρασε
ποιήματα Ευρωπαίων ποιητών. Πρώτα πρώτα το 1989 δημοσίευσε μεταφρά-
σεις μερικών σονέτων τού Σαίξπηρ πού το 1998 επανεκδόθηκαν μέ βελ,τιώσεις.
Σονέτα τοΰ Σαίξπηρ είχαν μεταφραστεί καί άπό άλλους ήδη άπό τό 1911, άλλά
μέ μέτριο ή καί άποτυχημένο άποτέλεσμα. Ή μετάφραση τοΰ Αλεξίου ξεπερ-
νάει τις μεγάλες δυσκολίες τών πρωτότυπων καί, κατά τά λόγια του γιά τήν
ιδανική μετάφραση, φθάνει «στό τρίτο επίπεδο, αύτό πού βρίσκεται πίσω άπό
τις λέξεις καί πίσω άπό τις έννοιες, στό ψυχικό στοιχείο, στήν ποίηση — πού
πρέπει μέσα άπό τις έννοιες, τούς ρυθμούς, τούς ήχους καί τις λέξεις, νά ξα-
ναγεννηθεί στον άναγνώστη καί στον άκροατή, μέ τή δική του συμμετοχή»2'.

'Εκτός άπό τά σονέτα τοΰ Σαίξπηρ μετέφρασε ποιήματα νεωτέρων
ποιητών τής Εύρώπης: τών Keats, Baudelaire, Meredith, Mallarmé, ïeats,
T. S. Eliot καί άλλων2'1, μέ τήν ίδια αίσθηση τής γλώσσας τών ποιητών πού
μετέφερε στά νεοελληνικά, μέ τή γνώση τοΰ φιλολόγου, τοΰ λογοτέχνη καί
τοΰ ποιητή. Γιατί ό Αλεξίου, ο διαπρεπής άρχαιολόγος, ό κατ' έξοχήν κρη-
τολόγος γιά όλες τις περιόδους τής ιστορίας τοΰ νησιού, ήταν ό ίδιος ποιη-
τής. Τό 2012 δημοσίευσε συλλογή ποιημάτων του27, πού τή χαρακτηρίζει
ώς ((σημεία μιάς μακράς πορείας μέσα στον χρόνο: εμπειρίες θανάτου άπό
τήν περίοδο τοΰ πολέμου, έμπειρίες ζωής, έμπειρίες άπό τόπους καί έπο-
χές». Στον πρόλογο του άπορρίπτει τήν ποιητική τών τελευταίων δεκαε-
τιών: (('Εδώ επιδιώκεται ή επιστροφή στό συγκεκριμένο, στό βίωμα, καί
στήν οργανωμένη μορφή τοΰ λόγου»26. Κάνει μιά σύντομη κριτική τής ση-
μερινής ποίησης, τήν άρνεΐται, κρίνει ότι ή υπερρεαλιστική ή «μοντέρνα»
ποίηση ((επιδιώκει ώς αύτοσκοπό τό άκατάληπτο — ή ποίηση δέν έχει
πιά κοινωνική λειτουργία, δέν άπευθύνεται σέ κανέναν. Είναι προσωπική
ύπόθεση καί άσχολία τού κλεισμένου στό γραφείο άτομου».

25. οϊιλλιαμ Σα)Ξ1ΙΗΡ, Σονέτα, είσαγο^γή-έπιλογή-μετάφραση Στυλιανός
Αλεξίου, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 1998, σ. 15.

26. Στυλιανός Αλεξίου, Τό Έντευχτήριον, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2004.

27. Στίχοι επιστροφής, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2012.

28. Αύτόθι, σ. 7.
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Είναι ορθές οί διαπιστώσεις πού κάνει. Το βλέπουμε στήν Ακαδημία
δταν πρέπει νά κρίνουμε εκατοντάδες ποιητικές συλλογές, συγκομιδή μίας
μόνο χρονιάς. Όπως λέει ό Αλεξίου, όλοι οί σύγχρονοι ποιητικοί τρόποι
«έχουν καταλήξει σήμερα νά είναι "μανιέρα", όπως ήταν και ή άπλοϊκή,
κοινότοπη, παραδοσιακή ποίηση "συναισθημάτων" τοΰ μεσοπολέμου».

'0 τίτλος τής συλλογής του είναι Στίχοι, επιστροφής. Επιστροφής σέ
τί; Στήν περασμένη ζωή ή στήν περασμένη και ξεχασμένη ποίηση; Και στά
δύο. Σ' ένα του ποίημα μέ τίτλο ((Απολογισμός» άναθυμάται τή ζωή του:

((Μέτρησα τή ζωή μου

μέ σερβιτόρων ζωές σ' έστιατόρια επαρχίας'
μέ γέρασμα ήθοποιών τοΰ κινηματογράφου,

μέτρησα τή ζωή μου,

μέ πάλιωμα βιβλίων, έρείπωση σπιτιών,

παιδιά κι εγγόνια τών παιδιών τοΰ '30».

Είναι μιά άλλη οψη τοΰ Αλεξίου, τοΰ φιλολόγου, τοΰ άρχαιολόγου, τοΰ
κριτικοΰ τής ποίησης. Μάς μελαγχολεί, γιατί λίγο πολύ συγγενεύει ή ζωή του
μέ τή δική μας, μόνο πού άπό τή δική του μάς έδοοσε στιγμές της μέ λυρισμό,
μέ στίχους πού νιώθουμε πώς μιλάνε γιά μάς, δπως στο ποίημα «"Υπνος»:

«Αΐσθησι βάρους πού άποθέτεις στό κρεβάτι,
άλλαγές θέσης άδιανόητες γιά νεκρούς,
μικρές κινήσεις πού σέ πείθουν πώς υπάρχεις».

Ό Στυλιανός Αλεξίου ήταν άνθρωπος τοΰ 19ου αί. μέ τή γνώση και τή
μέθοδο τοΰ 20οΰ. Είχε πυκνή άλληλογραφία μέ ομοτέχνους και φίλους και
στά γράμματά του συζητούσε ιδέες και άπόψεις σάν νά είχε άντίκρυ του τον
παραλήπτη τής έπιστολής του. "Ενα τμήμα τής άλληλογραφίας του δημο-
σιεύτηκε29. Ακόμη έγραψε γιά φίλους στοχαστικά μνημόσυνα30.

29. Στυλιανός Αλεξίου & Ζήσιμος Αορεντζατος, Άλληλογραφία (1967-
2003), φιλολογική επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, Βικελαία Δημοτική Βι-
βλιοθήκη, Ηράκλειο 2010.

30. Κείμενα φιλίας και μνήμης, έκδ. Δοκιμάκης, Ηράκλειο 2010.
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"Ενα άπο τά τελευταία έργα του, του 2010, είναι ή Ελληνική λογοτε-
χνία. Άπό τον "Ομηρο στον 20ό αιώνα31, πού εκτείνεται σέ 557 σελίδες και
αποτελεί ιστορία, γραμματολογία, τής ελληνικής λογοτεχνικής δημιουργίας
οχι κατά τον τρόπο πού μάς παρουσιάζουν τά έργα οί φιλολογικές γραμμα-
τολογίες, άλλά ώς άφήγηση προϊδεασμένου άναγνώστη πού διηγείται και
μεταδίδει έκεΐνα πού διάβασε. Απαλλαγμένο τό έργο του άπό εκδόσεις, χει-
ρόγραφα, παραπομπές, διαβάζεται άπό τήν άρχή έως τό τέλος ώς συνεχές
κείμενο και μάς μεταφέρει άπό μιά ιστορική έποχή σέ άλλη μέ φυσικότητα,
δείχνοντας τήν ένότητα τής ελληνικής γλούσσας, παρουσιάζοντας τις μετα-
βολές της στον χρόνο. 'Εξαίρετα είναι τά μέρη πού άφοροΰν τήν Παλαιά
και τήν Καινή Διαθήκη, πού τις έξετάζει ισότιμα μέ τά άρχαΐα κείμενα, τις
άναλύει και φανερώνει τή σημασία τους, τήν έπίδρασή τους και τή λογοτε-
χνική και γλωσσική ομορφιά και άξια τους.

Ξεχωρίζει τον Μακρυγιάννη άπό τούς λόγιους τής έποχής του λέγοντας
πώς «ό άναγνώστης πού περνά άπό τήν άφασία και τό κενό τών Σούτσο^ν
και Ραγκαβήδων στά Απομνημονεύματα τοΰ Μακρυγιάννη έχει τήν αίσθη-
ση μεταφοράς σ' έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, νιώθει μιά δροσερή επα-
φή μέ τήν πραγματικότητα και τή Ζο.>ή»32. Είναι ή κρίση αύτή μιά μικρή
νύξη τής καταστροφής πού συντελέστηκε στή γλώσσα μέ τή δημιουργία
μιάς άλλης έλληνικής τεχνητής, πού χρειάστηκε άγώνας μεγαλύτερος άπό
ένάμιση αιώνα γιά νά άποτιναχτεΐ.

Μέ τό έργο του αύτό ό Αλεξίου άντιμετρήθηκε μέ πολλές παγιωμένες
γραμματολογίες, εξαίρετες, πού προσφέρουν και θά προσφέρουν γιά δεκα-
ετίες. Ή πρωτοτυπία του και ή προσφορά του βρίσκεται στό ότι, όπως και
στήν έκδοσή του του Σολωμοΰ, μάς έδωσε ένα μεγάλο επιστημονικό έργο
σέ μορφή προσιτή, κατανοητή. Απέφυγε τις λόγιες φλυαρίες και τή φαινο-
μενική σοφία. 'Άν υπάρχει κάτι τό άντίστοιχο στήν Ελλάδα είναι ή Ιστορία
τής αρχαίας ελληνικής Τέχνης τοΰ Χρήστου Τσούντα, έργο πού εκδόθηκε
τό 1926. Και εκείνο γραμμένο μέ τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο σκοπό, πα-
ραμένει άγέραστο έπειτα άπό 88 χρόνια, όσα και τής Ακαδημίας μας, τής
όποιας ό Τσούντας άνήκε στά πρώτα, τά διορισμένα, μέλη.

31. Έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2012.

32. σ. 454.
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Στα σχέδια του Αλεξίου ήταν καί ή μετάφραση, άν οχι ολόκληρης,
τουλάχιστον τμημάτων τής 'Οδύσσειας τοΰ 'Ομήρου. Λίγα κομμάτια εί-
χε δώσει άπό χρόνια άναγγέλλοντας έκτενέστερο έργο3'1. Τή χρονιά τοΰ
θανάτου του, πέρυσι δηλαδή, κυκλοφορήθηκε μιά άνθολόγηση τής 'Οδύσ-
σειας σέ μετάφραση μέ εκτενή εισαγωγή, όπου άποτιμά τις έως σήμερα νε-
οελληνικές μεταφράσεις τοΰ έπους καί έκθέτει τις άπόψεις του γιά τή μορ-
φή τής μετάφρασης. Δίκαιη καί ορθή είναι ή άποψή του ότι ((γενικά στούς
μεταφραστές κυριαρχεί σχεδόν πάντα ένας λανθασμένος τρόπος εξάρτησης
άπό τό πρωτότυπο. Ώστόσο τό κύριο είναι τό μεταφρασμένο κείμενο. Σ'
αύτό πρέπει νά επικεντρώνεται ή προσπάθεια, ώστε νά δίνει τήν έντύπωση
αύτόνομου, άβίαστου καί άνετου νεοελληνικού λόγου» ''.

Τό τελευταίο δημοσίευμα τοΰ Αλεξίου ήταν Ό Κρητικός τοΰ Σολω-
μού3'', πού εκδόθηκε στήν Αθήνα τόν περυσινό Νοέμβριο. Στις 12 τοΰ ίδιου
μήνα ό Στυλιανός Αλεξίου έφευγε άπό τή ζωή. Όπως μοΰ είπε φιλικό του
πρόσωπο36, πρόλαβε νά ιδεί τό πρώτο του άντίτυπο.

Μέ τόν Κρητικό συνδύασε δύο πνευματικούς έρωτες τής ζωής του: τήν
Κρήτη καί τόν Σολωμό. Ή έκδοση τού ποιήματος, πού τό είχε επεξεργα-
σθεί στις δύο μεγάλες εκδόσεις τοΰ έργου τοΰ ποιητή, παρουσιάζει βελ-
τιώσεις σέ σχέση μέ τις παλιότερες. Όπως γράφει στήν εισαγωγή του,
διαφοροποιείται σέ ορισμένα σημεία άπό τήν έκδοση τής «Στιγμής». ((Στι-
γμή» είναι ό έκδοτικός οίκος πού έξέδωσε τόν Σολωμό το '1994 καί τό 2007.

Ή σύντομη περιγραφή μου τού έργου τοΰ Αλεξίου δέν δίνει ούτε τή
σκιά τής προσωπικότητάς του. 'Οπωσδήποτε είναι έκτενέστερη καί πληρέ-
στερη τής παρουσίασης τής ύποψηφιότητός του κατά τήν ΙΙέμπτη 1 'Ιου-
νίου 2000. "Ημουν μέλος τής Ακαδημίας λίγους μήνες μόνο, γνώριζα όμως

33. Ποικίλα έλληνικά, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2009, σ. 39-44.

34. Όμηρου 'Οδύσσεια, εΐσαγωγή-άνθολόγηση-μετάφραση Στυλιανός Αλε-
ξίου, έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2013, σ. 11. Σέ επιστολή του τής I Μαΐου 2008 μοΰ
γράφει: «"Εχω έπιστρέψει σέ παλιά ενδιαφέροντα καί αγάπες μου γιά τήν αρχαία
ποίηση».

35. Ό Κρητικός, έπίμετρο-σημειώσεις Στυλιανός Αλεξίου, έκδ. Κίχλη, Αθήνα

2013.

36. Ό Χαράλαμπος Κριτζας, δ όποιος δημοσίευσε ένα ώραϊο κείμενο γιά τόν
Αλεξίου, Ό Μέντωρ, 106, 2013, σ. 287-294.
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τό έργο του Αλεξίου, το αρχαιολογικό καί τό νεοελληνικό. Μου φάνηκε,
καί τή θεωρώ άκόμη, άνεξήγητη ή άντίδραση γιά τήν εκλογή του μέ τήν
αιτιολογία ότι ήταν άρχαιολόγος. Άλλά έπρεπε ολοι νά γνωρίζουμε, θετικοί
καί άνθρωπιστές, ότι ήταν καί μεγάλος νεοελληνιστής.

Συναντηθήκαμε στήν Αρχαιολογική Εταιρεία, Παρασκευή 21 Απρι-
λίου του 2000. Ήταν καί ό Σπϋρος Ίακωβίδης. Τοΰ συστήσαμε νά ιδεί τούς
Ακαδημαϊκούς. "Εκανε, δπως μού έγραψε άργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου
τής ίδιας χρονιάς, δύο μόνο ((δειγματοληπτικές» επισκέψεις. ((Δέν ήταν
ενθαρρυντικές». Απογοητεύτηκε άπό τήν υποδοχή τών «θετικών». ((Δέν
μπορεί νά γίνει ούτε καν μιά σχετική συζήτηση κατά τήν έπίσκεψη». Δέν
επεδίωκε ένα άξίωμα, τόν έτρωγε τό μεράκι τής επιστήμης. ((Ή Ακαδημία
μ' ενδιέφερε γιά τό Λεξικό κυρίως». "Ηθελε νά τό σπρώξει καί πίστευε ότι
θά το κατόρθωνε.

Είχε δίκαιο νά έχει άπωθήσεις καί ένδοιασμούς. Στή συζήτηση γιά
τήν ύποψηφιότητά του άκούστηκαν παράλογα επιχειρήματα εναντίον τής
έκλογής του καί κυρίους ότι ήταν άρχαιολόγος.

Άλλά έκεινον κάλεσε ή Ακαδημία νά μιλήσει στήν "Εκτακτη Συνεδρία
τής 12 Μαΐου 1998, δταν γιορτάστηκαν τά 200 χρόνια άπό τή γέννηση
τού Σολο^μού, ένώ τόν είχε εκλέξει άντεπιστέλλοντα στήν άρχαιολογία'1".
Ή άρνηση έκλογής τοΰ Αλεξίου θυμίζει τήν άντίληψη τών άρχαίων γιά
τόν Καιρό, δηλαδή αύτό πού σήμερα ονομάζουμε ευκαιρία. Δέν μπορέσαμε
νά τή συλλάβουμε γιατί πέρασε μπροστά μας γιά μιά στιγμή καί χάθηκε.
Χάθηκε όμως μόνο γιά τήν Ακαδημία, γιατί ξαναγύρισε στήν Κρήτη, όπου
συνέχισε νά έργάζεται. "Εχασε ή Ακαδημία καί έκεΐνος προχώρησε σέ νέους
πνευματικούς άθλους.

Μέ τόν Στυλιανό Αλεξίου υπήρξαμε συνάδελφοι στήν Αρχαιολογική
Υπηρεσία καί συνεργαστήκαμε πολλές φορές. 'Τπήρξε διαπρεπής αρχαιο-
λόγος καί ώς νεοελληνιστής ξεπέρασε τούς παλαιοτέρους καί τούς συγχρό-
νους του. Το έργο του θά παραμείνει πρωτοπόρο καί μεγάλο. Ό ίδιος σέ
γράμμα του38 περιγράφει τήν επιστημονική του ζωή μέ λίγες λέξεις: ((Σ'

37. Ή λογοτεχνική πορεία τοΰ Διονυσίου Σολωμού, ΠΑΑ, 73, 1998, Β',
σ. 249-260.

38. Τής 20 Ιανουαρίου 2011.



50 πρακτικα τιισ ακαδημιασ αθηνων

όλη μου τή ζωή, άπό τήν άρχή, τά δύο πάθη μου ήταν ή άρχαιολογία καί ή
φιλολογία. Μοΰ έδωσαν μεγάλες χαρές, καί έξακολουθοΰν νά μοΰ δίνουν. Ή
Ελλάδα είναι ενιαία»39.

39. Θεωρώ ώς τόν μεγαλύτερο γιά μένα έπαινο τήν κρίση του, σέ επιστολή
του τής 27 'Οκτωβρίου 2000, γιά ένα βιβλίο μου: «Για τις ελλείψεις τής σημερινής
Ελλάδας μέ παρηγορεί ό Ρα,μνοϋς σας. 'Εξαίρετη σύνθεση πού δικαιώνει τήν άρ-
χαιολογία περισσότερο άπό τούς τόμους μέ λίστες καί τομές οστράκων. Δίνετε τή
ζωή τοϋ τόπου καί τής εποχής». Τό τελευταίο του γράμμα προς εμένα ήταν τής 27
Απριλίου 2013. Μ' εύχαριστοΰσε γιά τό Πρόχεφον πού τοΰ είχα στείλει.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΓΕΑΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
χ. επαμεινωνδα σπηλιωτοπουλο

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά ώς τακτι-
κό μέλος της τον κ. Θεόδο^ρο Παπαγγελή, καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας
τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον όποιο ή 'Ολομέλεια
εξέλεξε κατά τό έτος 2013 στήν έδρα τής «Λατινικής Φιλολογίας».

Ό νέος Ακαδημαϊκός άπεφοίτησε άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί, μετέπειτα ώς υπότροφος,
άκολούθησε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στό Πανεπιστήμιο τοΰ
Κέμπριτζ, τοΰ όποιου άναγορεύθηκε διδάκτωρ.

Ή άκαδημαϊκή καί έρευνητική εικόνα τοΰ κ. Παπαγγελή ώς λατινι-
στή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καί τυγχάνει μεγάλης κριτικής άποδοχής
άπό τούς εγκυρότερους σύγχρονους λατινιστές σέ Εύρώπη καί Αμερική. Ό
κ. Παπαγγελής έχει δημοσιεύσει σειρά έργασιών στά έγκυρότερα, καί μέ
ιδιαίτερα αύστηρές προδιαγραφές, ξένα φιλολογικά περιοδικά μέ τό σύνο-
λο αύτών τών δημοσιευμάτο^ν νά άποτελοΰν οργανικό καί επίκαιρο μέρος
τής σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, έχει αφιερώσει καί άφιερο'ίνει
σημαντικό χρόνο σέ εκπαιδευτικά προγράμματα γιά τήν ύποστήριξη καί
τόνωση τοΰ άρχαιογνωστικοΰ ένδιαφέροντος στή Μέση Εκπαίδευση.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλω-
σορίζει καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής επιστημονικής καί
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έρευνητικής προσφοράς σας — τώρα πλέον καί στο πλαίσιο τών σκοπών τής
Ακαδημίας Αθηνών.

Σας καλώ νά σας περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τοΰ 'Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τον Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή νά άνέλθει
στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό έργο τοΰ νέου Ακαδημαϊκού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΟΜΗ

Αγαπητέ κ. Συνάδελφε,

Γεννήθηκες στή Θεσσαλονίκη καί φοίτησες στή Φιλοσοφική Σχολή
τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (1971-1975). Άπό τήν άρχή έπέδειξες
σοβαρότητα στις σπουδές σου, δπως φάνηκε άπό τις εξαιρετικές επιδόσεις
σου καί άπό τις υποτροφίες πού είχες. Επιπλέον ή σοβαρότητά σου φαίνεται
άπό τή φροντίδα σου νά γίνεις έγκρατής, έκτος τής 'Ελληνικής καί Αατινι-
κής, τών κυριότερων νεοτέρων εύρωπαϊκών γλωσσών —έξι τόν άριθμό— πού
θά σέ βοηθούσαν στήν επιστημονική σου σταδιοδρομία. Άπό τό 1981-1985
άκολούθησες πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στή Αατινική Φιλολογία
στό Πανεπιστήμιο τού Κέμπριτζ, άρχικά ύπότροφος τοΰ Κολεγίου St. John's
—ενός άπό τά πλέον διακεκριμένα κολέγια γιά τις κλασικές σπουδές τοΰ Πα-
νεπιστημίου— καί έν συνεχεία τοΰ ΙΚΥ. Ύπό τήν έποπτεία τοΰ βασιλικού
καθηγητή τής λατινικής γλώσσας Ε. J. Kenney συνέγραψες τή διδακτορική
διατριβή Propertius: A Hellenistic Poet on Love and Death, μέ τήν οποία τό
1985 ή Σχολή Κλασικών Σπουδών τοΰ πρώτου Πανεπιστημίου τής Εύρώπης
σέ άναγόρευσε διδάκτορά της. Στή συνέχεια επέστρεψες στή θέση σου στό
ΑΠΘ, όπου τό 1995 εκλέχτηκες τακτικός καθηγητής τής Αατινικής Φιλο-
λογίας, άφοΰ στό μεταξύ άνήλθες διαδοχικά δλες τις ένδιάμεσες βαθμίδες.
Έκτος άπό τήν ύπηρεσία σου στό ΑΙΙΘ είχες τήν εύκαιρία νά συμμετάσχεις
ώς προσκεκλημένος ομιλητής σέ διεθνή συνέδρια καί σέ διάφορα πανεπιστή-
μια. Είσαι επιπλέον ένεργό μέλος τής συντακτικής έπιτροπής διαφόρων διε-
θνών έπιστημονικών περιοδικών καί διετέλεσες πρόεδρος τής επιστημονικής
έπιτροπής γιά τή διοργάνωση τοΰ διεθνούς συμποσίου λατινικών σπουδών
στή Θεσσαλονίκη σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης (2009).

Ή έρευνητική σου δραστηριότητα κινήθηκε σέ τρεις άξονες: άσχο-
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λήθηκες αρχικά πιο πολύ μέ ζητήματα κριτικής τοΰ κειμένου, ακολούθως
δραστηριοποιήθηκες στον χώρο τής ερμηνείας συνδυάζοντας τήν παραδο-
σιακή μέθοδο μέ τή συγκριτολογική θεωρία. Ό τρίτος κύκλος υπήρξε μιά
προσπάθεια δημιουργικής μετάφρασης τοΰ λατινικού πρωτοτύπου στή νεο-
ελληνική γλώσσα, μεταφράζοντας κυρίους Όβίδιο.

Το άποτέλεσμα τών ερευνητικών σου δοκιμών ύπήρξε ιδιαίτερα εντυπω-
σιακό. Ή διδακτορική σου διατριβή γιά τον Προπέρτιο, έκδομένη άπό τό Cam-
bridge University Press σέ τρίτη έκδοση, έχει άναδειχθεΐ σέ σημείο αναφοράς
στήν πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία γιά τή ρωμαϊκή έλεγεία. Οί κρίσεις τών
κυριότερων σύγχρονων λατινιστών αποτυπώνουν μιά εικόνα μεγάλης άποδο-
χής άπό μέρους τους τής πρωτότυπης γιά τά εύρήματά της έργασίας σου. Οί
έκτενέίς μονογραφίες σου — Ή Ποιητική τών Ρωμαίων «Νεωτέρων»: προϋ-
ποθέσεις και προεκτάσεις (Αθήνα 1994) καί Άπο τή βουκολική ευτοπία στήν
πολιτική ουτοπία. Μιά μελέτη τών Εκλογών τοΰ Βιργιλίου (Αθήνα 1995)—,
καρπός πολύχρονου μόχθου καί ένδελεχοΰς έρευνας, χαρακτηρίζονται άπό
αύστηρή έρμηνευτική μέθοδο, στέρεη έπιχειρηματολογία καί εύρύτητα γνώ-
σης στις περιοχές τής έλληνιστικής, τής νεότερης εύρωπαϊκής λογοτεχνίας
καί τής θεωρίας τής λογοτεχνίας. Ή ευρύτατη γλωσσομάθειά σου καί ή άνετη
έξοικείωσή σου μέ τις νεότερες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες σοΰ έπιτρέπουν νά
τοποθετείς τις άναλύσεις σου σέ μιά εύρύτερη κατά τό δυνατόν προοπτική,
πράγμα πού εξέπληξε εύχάριστα τούς πλέον έγκυρους ομοτέχνους σου διε-
θνώς. Γιά τούς ξένους συναδέλφους σου είσαι ένας άπό τούς πιο σημαντικούς
μελετητές τής πρόσληψης τής ελληνιστικής λογοτεχνίας άπό τούς Ρωμαίους.
Ιδιαίτερα άξιοσημείο^το είναι καί τό γεγονός ότι πολλές άπό τις άγγλόφωνες
έργασίες σου άναφέρονται, πράγμα άξιοσημείωτο, καί άπό μελετητές πού
έργάζονται έξω άπό τον χώρο τής κλασικής φιλολογίας.

Μπορώ νά διαβεβαιώσο:, επειδή παρακολουθώ τή σταδιοδρομία σου,
οτι εκτελείς μέ άδιάπτωτο γιά τή φτωχή μας άνώτατη καί μέση παιδεία
ένδιαφέρον τά διδακτικά σου καθήκοντα μέ παραδειγματική σοβαρότητα
καί χαίρω γιατί άσκεΐς δυνατή έπίδραση στούς φοιτητές σου γιά σοβαρή
μελέτη τής έλληνιστικής ποίησης.

Τά έπιτεύγματά σου αύτά καί άλλα, τά όποια παρέλειψα, τύχη άγαθή
σέ οδήγησαν έπάξια στήν Ακαδημία Αθηνών. Σέ καλο^σορίζω, άγαπητέ Θεό-
δωρε, καί σοΰ εύχομαι κάθε επιτυχία στις έπιστημονικές σου δραστηριότητες
καί έκπλήρο^ση τών ευγενών σου στόχων. Μουσικήν ποίει καί έργάζου.
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INGENIUM GRAECUM, IMPERIUM ROMANUM:
TO ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΡΩΜΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
κ. θεοδωρου παπαγγελη

Ή πρώτη μου άναφορά άνήκει στα μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών, προς
τά όποια εκφράζω σήμερα έγκάρδιες εύχαριστίες γιά τήν άνώτατη διάκρι-
ση πού μοΰ έπεφύλαξαν στις 18 Απριλίου τοΰ 2013. Κύριε Πρόεδρε, σάς
εύχαριστώ γιά τή θερμή σας προσφώνηση. Ή παρουσίασή μου άπόψε άπό
τόν Ακαδημαϊκό κ. Νίκο Κονομή άποτελεΐ γιά μένα μιά συναισθηματική
εμπειρία πού δέν θά μπορούσα νά άποδώσω μέ πληρότητα χο^ρίς νά διαρ-
ρήξω τις νενομισμένες συμβάσεις μιάς δημόσιας ομιλίας. Στό πρόσωπο καί
τήν προσωπικότητα τοΰ Νίκου Κονομή βλέπω οχι μόνο τόν δάσκαλο τής
φοιτητικής νιότης άλλά καί μιά άδιάλειπτη παρουσία άνθρώπινης άξιοπρέ-
πειας, άκαδημαϊκής εύθυκρισίας καί στοργικής διαθεσιμότητας κατά τό
άνυσμα τής ώρίμανσης καί τώρα, έλπίζω, τής ώριμότητάς μου. Τοΰ οφείλω
χάριτες καί τού είμαι εύγνώμο^ν γιά όλα αύτά.

Ή παρουσία του έδώ, σήμερα, άνακαλεΐ στον νοΰ μου καί τις άλλες
άπαράγραπτες οφειλές τής άκαδημαΐκής μου σταδιοδρομίας, όχι μόνο στή
Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης,
όπου τήν προνομιακή σχέση μου μέ τή λατινική μεριά τής κλασικής φιλολο-
γίας τήν έπιτάχυναν δάσκαλοι όπως ό Αναστάσιος Μέγας καί ό Κωνσταν-
τίνος Γρόλλιος, τόν όποιο άξιώνομαι νά διαδεχθώ στήν έδρα τής Λατινικής
Φιλολογίας τής Ακαδημίας" άνακαλεΐ στον νοΰ μου καί τό τιμιοοτερον άπό
τόν βίο μου στό Πανεπιστήμιο τοΰ Cambridge — καί αύτό ήταν ή μαθη-
τεία μου στον Edward John Kenney, τόν μεγαλύτερο λατινιστή τής γενιάς
του καί άπό τούς Πατριάρχες τού κλάδου, ό όποιος τελεί έν πλήρει δρα-
στηριότητι καί σήμερα στά 92 του καί στον όποιο, πριν άπό 34 χρόνια,
μέ άπέστειλε συστημένο καί έπειγόντως ό ίδιος Νίκος Κονομής. Κρατώ
στήν καρδιά καί τό μυαλό μου λάμψεις καί αισθήσεις άπό άλλους λαμπρούς
καί άγαπημένους δασκάλους καί συναδέλφους, τόσο στή θεσσαλονικιώτικη
Alma Mater όσο καί στό άκαδημαϊκό τέμενος τοΰ Αγίου 'Ιωάννη τής Καν-
ταβριγίας. Καί αισθάνομαι ώς τιμαλφές τή μακρά, γόνιμη καί ζώσα δια-
νοητική καί άνθρώπινη σχέση μου μέ τόν φίλο καί παντοιοτρόπως μεγάλο
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δάσκαλο, Δημήτρη Μαρωνίτη. Καί στήν πιο πρόσφατη άπό τις πρόσφατες
μνήμες μου, βρήκα δίπλα μου καί πολύ κοντά μου δυο έξοχους φίλους καί
συναδέλφους πού άναδέχθηκαν τή μεγάλη τιμή καί εύθύνη τής άκαδημαϊκής
έδρας στό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα λίγο πριν άπό εμένα, τον Αντώνη
Ρεγκάκο καί τον Μιχάλη Τιβέριο.

Θά ήθελα εδώ νά επιτρέψω στον έαυτό μου ένα πολύ πιο προσωπικό
νεύμα στήν κατεύθυνση τής οίκογένειάς μου. Φιλήσυχοι καί άδιαπραγμά-
τευτα έντιμοι, οί γονείς μου μοΰ έξασφάλισαν πάντα τή φιλόφρονα ήσυχία
καί άσφάλεια πού χρειαζόμουν σέ κρίσιμες γιά τή διαμόρφωσή μου πε-
ριόδους. Ή γυναίκα μου καί οί δυο γιοί μου θά μπορούσαν συχνά νά πα-
ραπονεθούν οτι τό άσκητικό μου γραφείο μέ γνώριζε πολύ καλύτερα άπό
τούς ύπόλοιπους κοινοβιακούς χώρους τοΰ σπιτιού, άλλά άντί γι' αύτό μοΰ
έδειξαν μόνο τήν υπομονή καί τήν άγάπη τους. Τούς εύχαριστώ γι' αύτό καί
γιά πολλά άλλα όμορφα πράγματα πού δημιουργήσαμε καί μοιραστήκαμε
μαζί αύτά τά χρόνια.

Καί περαιώνοντας αύτόν τον προσο^πικό πρόλογο, θά ήθελα νά εύχα-
ριστήσω καί όλους όσοι, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί ή άγνωστοι μου, μέ

τιμοΰν άπόψε εδώ μέ τήν παρουσία τους.

*

* *

Στήν Αρχαιότητα γράφω έπος σημαίνει: λογαριάζομαι, κατά τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, μέ τό προηγούμενο τοΰ ομηρικού έπους. Ή Ίλιάδα καί ή
'Οδύσσεια, κυρίως ή πρώτη, είναι άφηγήσεις γιά ήρωικούς χαρακτήρες σέ
έναν κόσμο όπου, παρά τή συνεχή ώσμωση άνάμεσα στή θνητή άνθρωπό-
τητα καί τούς άθανάτους, οί τελευταίοι διεκδικούν άνυποχώρητα τό φέουδο
τής προσωπικής τους αύθαιρεσίας καί άναγνωρίζουν μόνο τήν έσχατη δι-
καιοδοσία μιάς Άνάγκης-Μοίρας πού ταυτίζεται μέ τή βούληση τοΰ Δία.
Μέσα σ' αύτόν τον κλοιό οί θνητοί πρωταγωνιστές τοΰ έπους χαράσσουν
προσωπικές διαδρομές, συχνά μέ εγωκεντρικό πείσμα, καί πάντα μέ τήν
κυρίαρχη μέριμνα τοΰ κλέους καί τής ύστερόφημης έπωνυμίας. Ό Αχιλλέας
καί ό 'Οδυσσέας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες δράσης τους, λειτουργούν
ώς διακεκριμένες άτομικότητες καί διαπρέπουν μέσα στά όρια μιάς άρι-
στείας ή όποία, πάνω καί πέρα άπό όλα, υπηρετεί τό δικό τους κλέος. Οί
τρεις κόκκινες κλωστές στό ύφάδι τής Ίλιάδχς καί τής 'Οδύσσειας είναι ή
αίσθηση τής προσωπικής τιμής, ή οργή καί ή έκδίκηση — καί αύτό ισχύει
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γιά θνητούς καί, αθανάτους. Σέ αύτήν τήν προοπτική, άκόμη καί ό ταυτό-
σημος μέ τήν έσχατη δικαιοδοσία τής Μοίρας Δίας τείνει συχνά νά μοιάζει
περισσότερο μέ τοπικό ειρηνοδίκη που εκδικάζει προσο^πικές διαφορές. Ό
δακτυλικός έξάμετρος, δηλαδή ή μετρική μορφή στήν οποία είναι συντεθει-
μένα τά ομηρικά έπη, είναι θούριος γιά συλλογική πολεμική δράση, είναι,
όμως, καί έμβατήριο γιά μοναδικούς καί μοναχικούς ήρωες πού άνήκουν
πάνω άπ' όλα στον άρχαϊκό εαυτό τους καί στήν άρχαϊκή περηφάνια τους.

Ό Όμηρος πέρασε τήν Αδριατική στά μέσα τοΰ 3ου π.Χ. αιώνα, καί
φόρεσε γιά πρώτη φορά τή ρο^μαϊκή τήβεννο μέ μιά κατά προσέγγιση με-
τάφραση τής 'Οδύσσειας. Μερικές δεκαετίες άργότερα, ό Όμηρος στοί-
χειωσε τά όνειρα τοΰ μεγαλύτερου έπικοΰ ποιητή τής πρώιμης ρωμαϊκής
λογοτεχνίας. Ό Κόιντος "Εννιος (αύτό ήταν τό ονομά του) θά ονειρεύτη-
κε, φαντάζομαι, τόν Όμηρο στό ιταλικό άκρογιάλι καί μπορεί νά τόν είδε,
όπως ο δικός μας Σολωμός αιώνες άργότερα, γέροντα, μέ παλιά σκισμέ-
να ρούχα, καθώς «εκκινούσε τό φύσημα τοΰ άέρος τά άριά μαλλιά του,
όλ' άσπρισμένα». Καί ό Ρο^μαϊος δέν άρκέστηκε μόνο νά πει «άγάλι άγάλι
άσηκώθη άπό χάμου καί, ώσάν νά 'χε τό φώς του, ήλθε κοντά μου», άλλά
διαφήμισε τόν έαυτό του ώς τήν προ)τη ρωμαϊκή μετενσάρκο^ση τοΰ 'Ομή-
ρου. Καί ώς ρωμαίος Όμηρος έγραψε έπος, χύνοντας γιά πρώτη φορά τό
σκληρό μέταλλο τής λατινικής γλώσσας στά καλοδουλεμένα καλούπια τού
έλληνικοΰ δακτυλικού έξαμέτρου καί βαδίζοντας μέ νεοφώτιστη πεποίθηση
στά χνάρια τού ομηρικού προτύπου.

Πλήν, στό δικό του έπος ό θούριος καί τό έμβατήριο δέν είναι τόσο
γιά τούς ιταλούς Άχιλλεΐς όσο γιά τήν ΐδια τήν ιδέα τής Romanitas, τήν
ιδέα μιάς συντεταγμένης ρωμαϊκής εξουσίας, ένός imperium, τό όποιο στά
χρόνια του (άρχές τοΰ 2ου π.Χ. αιώνα) είχε ήδη ένοποιήσει τήν Ιταλία,
έτοιμαζόταν νά ρίξει στά άζήτητα τής 'Ιστορίας τήν μεγάλη Καρχηδόνα
καί οσονούπω, λαμβάνοντας νομή καί κυριότητα σέ όλο σχεδόν τό γεωγρα-
φικό κληροδότημα τού Αλεξάνδρου, θά μετέτρεπε τή Μεσόγειο σέ ρωμαϊκή
λίμνη. "Ετσι ή εύρύχωρη φόρμα τοΰ ομηρικού έπους θά έπιταχθεΐ γιά τις
άνάγκες τών ρωμαϊκών λεγεώνο^ν, καί τό ομηρικό δοχείο θά άναγομο^θεϊ μέ
ένα άλλο, συλλογικό καί έθνικό, κλέος.

Άλλά ό έκρωμαϊσμός τού 'Ομήρου είναι άπλώς ή άλλη οψη τοΰ εξελλη-
νισμού τής Ρώμης. Μέχρι τά μέσα τού 2ου π.Χ. αιώνα ό έλλαδικός χώρος
θά γινόταν ρωμαϊκή έπαρχία, άλλά ή Ρώμη καί ή ιθύνουσα τάξη της θά
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αύτομολοΰσε αυτανδρη στο ελληνικό πολιτισμικό παράδειγμα καί θά άπορ-
ροφοΰσε μέ βουλιμική ταχύτητα ολα τά μαθήματά του. Αύτά είναι γνωστά"
είναι, άς πούμε, οί πηχυαίοι τίτλοι τής 'Ιστορίας πού ξέρουμε. Αύτό πού δέν
ξέρουμε τόσο καλά, καί πού αξίζει νά ψηλαφήσουμε καλύτερα, είναι τούτο
τό συναρπαστικό άμάλγαμα πού άπεργάστηκε ή άλχημεία τής Ιστορίας,
δηλαδή μιά βαθιά εξελληνισμένη στρατιωτική και πολιτική Υπερδύναμη.

Αν αύτό άκούγεται κάπως οξύμωρο είναι 'ίσως επειδή ιστορικά ή
'Ελλάδα δέν υπήρξε ποτέ στρατιωτική καί πολιτική Υπερδύναμη μέ τον
τρόπο πού ύπήρξε ή Ρώμη. Στά χρόνια τής κλασικής του άκμής ό έλλαδι-
κός χώρος ήταν μιά πολιτισμική, θρησκευτική καί γλωσσική ομοσπονδία ή
όποία, όμως, προτίμησε νά ζήσει τήν 'Ιστορία ακροβολισμένη σέ διακριτές
πόλεις-κράτη. Ό Περσικός κίνδυνος άνέδειξε τον κοινό φυλετικό παρο-
νομαστή, ή νίκη γαλβάνισε τό αίσθημα μιάς εύρύτερης έλληνικότητας σέ
άντιδιαστολή προς τούς έξ Ανατολών άλλοφύλους, άλλά δέν άκύρωσε αύτή
τή φυγόκεντρη πολιτική δυναμική. Ό Μακεδόνας στρατηλάτης δημιούργη-
σε τή δυνατότητα μιάς οικουμένης μέ έλληνικό πολιτισμικό πρόσημο, άλλά
κρυολόγησε πολύ νωρίς καί πολύ σοβαρά καί οί Διάδοχοι του διέπρεψαν σέ
άγώνες άλληλοεξόντωσης, σφίγγοντας πεισματικά ό καθένας τό δικό του
σκήπτρο. Μέ άλλα λόγια, ή πολιτισμική καί γλωσσική διαστολή τοΰ Ελλη-
νισμού κατά τήν έλληνιστική περίοδο, δηλαδή κατά τούς τελευταίους τρεις
προχριστιανικούς αιώνες, δέν είχε πολιτικό ισοδύναμο μέ τή μορφή συντε-
ταγμένου έξουσιαστικοΰ κέντρου. Καί έτσι, περνώντας τήν Αδριατική, τό
έλληνικό παράδειγμα περιήλθε σέ διαλεκτική σχέση μέ μιά γεωπολιτική
καί ιδεολογική πραγματικότητα πού ή 'Ελλάδα δέν είχε γνο^ρίσει ποτέ. Τό
χρονικό τούτο μέγα εστίν, καί έδώ μπορώ νά σάς μιλήσω, μέ άναγκαστι-
κή συντομία, μόνο γιά μιά πτυχή αύτής τής διαλεκτικής, έπιχειρώντας νά
δείξω πώς, στό δυναμικό της πεδίο, μιά έλληνική γραμματειακή φόρμα, τό
ομηρικό ήρωικό έπος, ύποδεχόμενη ρωμαϊκό ιδεολογικό ύλικό, άνασημα-
σιοδοτεΐται καί κερδίζει έμβέλεια άντίστοιχη προς τις οικουμενικές αξιώ-
σεις τού ρωμαϊκού έξουσιαστικοΰ προγράμματος.

Ό Κόιντος 'Έννιος πέθανε τό 169 π.Χ. Στις έπόμενες δεκαετίες ή
Ρώμη συνέχισε άκάθεκτη τήν προέλασή της μέχρι τήν έποχή πού οί τρο-
παιούχοι στρατηγοί της ένιωσαν άρκετά ισχυροί γιά νά συγκρουστούν μέ
τή Σύγκλητο καί νά προκαλέσουν ένα παρατεταμένο έμφύλιο χάος, άπό
τό όποιο, τό 31 π.Χ., αναδύθηκε τελικά μόνος κυρίαρχος ό 'Οκταβιανός,
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θετός γιος τοΰ Ίούλιου Καίσαρα, καί μετέπειτα Αύγουστος. Καί αυτήν τήν
περίοδο, ό μεγαλύτερος έπικος ποιητής τής Ρώμης, ό Βιργίλιος, άρχισε νά
γράφει το δικό του έπος, τήν Αίνειάδα.

'Επώνυμος ήρωας καί πρωταγωνιστής τοΰ έπους είναι ό Αινείας, πού
άφήνει πρόσφυγας τήν καιόμενη Τροία καί άκολουθώντας θεϊκούς χρη-
σμούς, μετά άπό μόχθους κατά γή καί θάλασσα, φθάνει στήν 'Ιταλία, όπου
δημιουργεί τις προϋποθέσεις τής μεγάλης Ρώμης. 'Άν ό Κόιντος "Εννιος
ήταν ή πρώτη ρωμαϊκή μετεμψύχωση τοΰ 'Ομήρου, ό Βιργίλιος είναι ό Poj-
μαΐος πού επεφύλαξε τή μεγαλοφυέστερη ύποδοχή στά ομηρικά έπη. Όσο
ό πρόσφυγας Αινείας περιπλανάται στή Μεσόγειο άναζητώντας τήν 'Εσπε-
ρία, είναι ένας ρωμαίος 'Οδυσσέας" όταν φτάνει στήν 'Ιταλία καί γίνεται τό
πρωτοπαλίκαρο τών προσφύγων στον πόλεμο μέ τούς ντόπιους λαούς τής
'Ιταλίας, είναι ό ρωμαίος Αχιλλέας. Τά πρώτα έξι βιβλία τής Αίνειάδας εί-
ναι ή ρωμαϊκή 'Οδύσσεια, τά έξι τελευταία ή ρο^μαϊκή Ίλιάδα. Ή Αίνειάδα
προσφέρει τά δύο ομηρικά έπη σέ συσκευασία τού ενός, άρμενίζει μέ ομηρι-
κή σημαία, άλλά είναι σαφώς ρωμαϊκών συμφερόντων.

Ή Αίνειάδα είναι μιά μεγάλη άφήγηση πού έχει τόν δικό της ήρωα.
Άλλά ό ήρωάς της, παρά τις ομηρικές διαστάσεις καί χειρονομίες του, έκπρο-
σωπεΐ κάτι πολύ σημαντικότερο άπό τόν έαυτό του: έχει τό βιβλικό καθήκον
νά όδηγήσει τόν λαό του στή Εή τής θεϊκής 'Επαγγελίας, είναι τό ένεργούμενο
ένός συλλογικού πεπρωμένου, στήν ύπηρεσία τού οποίου, καί μέσα άπό μιά
έπά)δυνη διαδικασία μαθητείας, θά άποθέσει τό τροπικό παρελθόν γιά χάρη
τοΰ ρωμαϊκού μέλλοντος. "Εχει τήν ύποχρέωση νά άποστραγγίσει τόν έαυτό
του άπό τήν προσωπική του βούληση καί νά γίνει τό έστιακό σημείο μιας
εθνικής σημειολογίας. Τό άτομικό του κλέος είναι υπαρκτό καί νοητό μόνο
ώς επιφαινόμενο τοΰ ρωμαϊκού άξιακού συστήματος καί ώς τεκμηρίωση τοΰ
έθνικοΰ ρωμαϊκού ήθους. Βρισκόμαστε πολύ μακριά άπό τόν κόσμο, καί κυ-
ρίως άπό τό κοσμοείδωλο, τών ομηρικών ήρώων.

Ή Αίνειάδα διατηρεί τόν θεολογικό μηχανισμό τοΰ ομηρικού έπους. Οί
θεοί της επιδεικνύουν τό ΐδιο ήθος, συχνά καί τήν ίδια παθολογία, όπως καί οί
ομηρικοί. Ώστόσο, τώρα τά πάθη καί οί θυμικότητες τού ολύμπιου ιερατείου
είναι υποταγμένα σέ μιά αύστηρή τελεολογία καί σέ έναν άπαρέγκλιτο Προ-
νοιακό σχεδιασμό πού έγγυάται ό Δίας — ένας Δίας πού τώρα έχει οικουμε-
νικές έγνοιες, συλλογιέται σάν Διευθυντής τού «Ρωμαϊκού 'Ινστιτούτου Γε-
ωπολιτικού Σχεδιασμού», έχει μετακομίσει άπό τόν ελληνικό Όλυμπο στήν
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πλανηταρχία τοΰ ρο^μαϊκοΰ Καπιτωλίου καί θέλει νά κατοχυρώσει θεολογικά
καί ιδεολογικά τήν παγκοσμιοποίηση τοΰ ρωμαϊκού imperium. «Μή φοβοΰ»,
λέει στήν Αφροδίτη, ((μέ χρόνους καί μέ καιρούς, άπό τή γενιά τοΰ Αινεία θά
άνατείλει τό ρωμαϊκό έθνος καί τά τείχη τής Ρώμης. Τό τηβεννοφόρον έθνος,
οί Ρωμαίοι, θά κυριαρχήσουν παντοΰ. Δέν έχω θέσει όριο ούτε στή χρονική
διάρκεια ούτε στή γεωγραφική έκταση τής δύναμής τους. Τούς έδωσα έξου-
σίαν άτελεύτητον». IMPERIUM SINE FINE DEDI.

Όσοι πολιτικοί στοχαστές, παλιότερα καί πιο πρόσφατα, έπιχείρη-
σαν νά προβλέψουν τό περιβόητο «Τέλος τής Ιστορίας», άς έχουν ύπόψη
τους ότι άπό τούς πρώτους πού τό επεξεργάστηκαν ήταν αύτός ό Δίας τής
Αίνειά8ας. Τρεις περίπου δεκαετίες νωρίτερα, ο πολιτικός, φιλόσοφος καί
ρήτορας Κικέρο^ν, στό έργο του Περί Πολιτείας καί στή ρύμη τής συζήτη-
σης περί τοΰ άριστου πολιτεύματος, στήνει ένα σκηνικό διαλόγου όπου οί
συμμετέχοντες στοχάζονται τούς λόγους γιά τούς οποίους ή Ρώμη άπλωσε
τήν εξουσία της στά μήκη καί τά πλάτη τής οικουμένης, άλλοι αύτό πού τον
ένδιαφέρει κυρίως είναι νά νομιμοποιήσει ήθικά τό ρωμαϊκό imperium. Τό
συμπέρασμα μοιάζει νά είναι ότι ή Ρώμη κυριάρχησε οχι μόνο λόγω φυσι-
κής υπεροχής άλλά καί έπειδή ένήργησε πάντα μέ δικαιοσύνη άπέναντι σέ
έχθρούς καί συμμάχους. Τό Πεπρωμένο, σύμφωνα μέ αύτήν τή ρητορική,
δίνει έξουσιαστικό bonus στον άριστο καί ό άριστος άσκεΐτήν εξουσία προς
όφελος τών άδυνάμων καί αύτών πού δέν μπορούν νά κουμαντάρουν τον
εαυτό τους — άκριβώς, λέει, όπως οί θεοί έξουσιάζουν (γιά τό καλό τους)
τούς θνητούς, τό πνεύμα εξουσιάζει τό σώμα, καί ή λογική έλέγχει τό θυ-
μικό. Τά εξουσιαστικά ψευδώνυμα τής Ρώμης είναι, συνεπώς, ό ((άριστος»,
((ή βούληση τών θεών», τό ((πνεύμα», ή ((λογική» καί, όπως έμμέσως πλήν
σαφώς εννοείται, ((ή υπεροχή τοΰ ρωμαϊκού άξιακοΰ συστήματος)).

Πρόκειται, άσφαλώς, γιά άνθρωπιστικό εξωραϊσμό τοΰ imperium δια-
μέσου μιάς ρητορικής όπου συμβάλλονται ή βούληση γιά ισχύ, μιά συγκε-
κριμένη άποψη γιά τό Διεθνές Δίκαιο καί, κατά πολύ ένδιαφέροντα τρόπο,
τό σημαντικότερο φιλοσοφικό ρεύμα τής έποχής αύτής, ό Στο^ικισμός.
Προφανώς, ό ρωμαίος πολιτικός καί φιλόσοφος παινεύει τό σπίτι του. Τό
ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ό Κικέρων εν μέρει άπηχεΐ έναν κατεστημένο
πανηγυρικό τής Ρώμης ώς μαμής τοΰ Τέλους τής 'Ιστορίας — πανηγυρικό
στον όποιο είχαν συμβάλει καί έλληνες πολιτικοί στοχαστές, όπως ό Πολύ-
βιος (γενν. περίπου τό 220 π.Χ.), ό όποιος είχε πειστεί ότι μετά τήν 140ή
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'Ολυμπιάδα (220-216 π.Χ.) ή παγκόσμια μοίρα (ή Τύχη) ωθούσε τις υπο-
θέσεις τής οικουμένης σέ έναν κλειστό μονόδρομο, και ή 'Ιστορία, πού τώρα
άποτελοΰσε μιά οργανική ένότητα, έτεινε τόν δείκτη της προς τό ένα καί
μοναδικό τέρμα — πού ήταν το οικουμενικό imperium τής Ρώμης. Στήν ίδια
συχνότητα, μερικές δεκαετίες άργότερα, ένας άστέρας τής όψιμης Στοάς, ό
ΙΙοσειδώνιος, διαφήμιζε τήν πολυεθνική ρο^μαϊκή αύτοκρατορία ώς άγαθή
Κοινοπολιτεία κυβερνώμενη άπό τόν πανταχού παρόντα καί τά πάντα πλη-
ροΰντα στωικό Λόγο-Θεό — δηλαδή ένα είδος μεταφυσικής κατοχύρωσης
τού ρωμαϊκού imperium. Μέ άλλα λόγια, καί όπως ήδη είπα, ό Δίας τής
Αίνειάδας χρησμοδοτεί στή βάση μιάς επεξεργασμένης ιδεολογικής, πολι-
τικής καί φιλοσοφικής άφήγησης γιά τή Ρα)μη καί τόν Κόσμο — ή, μάλλον,
γιά έναν Κόσμο πού ταυτιζόταν μέ τή Ρώμη.

Τά ομηρικά έπη είναι άπαράμιλλα μνημεία έπεξεργασμένου ποιητικού
λόγου καί άφηγηματικής τεχνικής" προβάλλουν μέ παραδειγματική ένάρ-
γεια άρχετυπικά σχήματα άνθρωπολογικού, υπαρξιακού καί κοινωνικοπο-
λιτικού στοχασμού. Δέν άποτελοΰν όμως όχημα συντεταγμένης έθνικής
ιδεολογίας καί, άπό τή φύση τους, δέν συγκροτούν συνολικές άφηγήσεις
πού θέτουν ζητήματα συλλογικής προέλευσης, έθνικής ταυτότητας καί
κοινού οράματος. Άλλά αύτό άκριβώς κάνει ή τεχνοτροπικά ομηρική Αί-
νειάδα. Κοντολογίς, ή Αίνειάδα διαστέλλει ιδεολογικά τό ομηρικό έπος, τό
άνασημασιοδοτεϊ ριζικά, επειδή προϋποθέτει τό όραμα μιάς οικουμενικής
ρωμαϊκής εξουσίας κχί ταυτόχρονα τήν πολιτική ηθική τής Στοάς, μιάς
έλληνιστικής φιλοσοφίας ή όποία, άντίθετα μέ τόν Πλάτωνα καί τόν Αρι-
στοτέλη πού έβλεπαν μόνο τήν έλληνική πόλη, αύτή θέλει νά βλέπει συνολι-
κά τήν ελληνιστική κοσμόπολη. Ή Αίνειάδα φιλοσοφεί τήν Ίστορίχ καί τά
άνθρώπινα ύποκείμενά της. Καί κατά πρώτο λόγο, φιλοσοφεί καταφάσκον-
τας τό ιστορικό επίτευγμα τής Ρώμης.

Αύτήν τήν πανηγυρική κατάφαση διάλεξαν νά δοΰν οί κατοπινοί άνα-
γνώστες τής Αίνειάδχς σέ έποχές άδιάσειστης βεβαιότητας γι' αύτό πού σέ
πιο πρόσφατα χρόνια άποκλήθηκε «τό χρέος τού λευκού δυτικού άνθρω-
που». 'Έτσι, τήν Αίνειάδα είχε γιά σηματωρό καί κήρυκα ό Luis Vaz de
Camôes, όταν άπομνημείωνε στό δικό του έργο, τό Os Luciadas (έκδ. τό
1572), τήν ποντοπόρο έποποιία τοΰ πορτογαλικού έθνους κατά τόν 15ο καί
16ο αιώνα. Αίνειάδα μνημόνευε ό Torquato Tasso όταν, τήν ίδια έποχή,
διασάλπιζε τό καθήκον τών χριστιανών ιπποτών τής πρώτης Σταυροφορί-



δημοσια συνεδρια τησ 13ης μαρτιου 2014

61

ας γιά τήν απελευθέρωση τής 'Ιερουσαλήμ. Τήν καταφάσκουσα φωνή τής
Αίνειάδα,ς άφουγκράζονταν οί Βρετανοί, όσο ό ήλιος δέν έδυε πάνω στήν
παγκόσμια αύτοκρατορία τους καί όσο οί άξιωματοϋχοι τους πίστευαν πώς
είχαν λάβει θεόθεν τήν έντολή νά εκπολιτίσουν τούς άποικιακούς υπηκό-
ους τους. Τήν Αίνειάδα. λιτάνευε ό άμερικανός, καί έξ υιοθεσίας εύρωπαϊος,
Thomas S. Eliot όταν, περιδιαβαίνοντας τήν «έρημη χώρα» πού είχε άφήσει
πίσω του ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, φαντασιωνόταν μιά άποκαθαρμένη
Εύρώπη, ένα είδος Αγίας Ρωμαιοκαθολικής Αύτοκρατορίας, κάτω άπό τό
παντοκρατορικό βλέμμα του Βιργιλίου — αύτού πού, έξαιτίας τής Αίνειχ-
δας, τον θεωρούσε Πατέρα μιάς πνευματικής δυτικής επικράτειας όπου τό
παρόν περιείχε τό παρελθόν καί άντίστροφα.

'Ωστόσο, ή Αίνειάδα, όπως κάθε μεγάλη ποίηση, έχει τις άμφίσημες
σκιάσεις καί τις τραγικές της πτυχώσεις. Ό Βιργίλιος γνωρίζει τό κόστος
τής έξουσιαστικής ιδεολογίας γιά τούς ύπηκόους τής 'Ιστορίας. Τό υφί-
σταται πρώτος ό ήρωάς του, όταν υποχρεώνεται νά άπαρνηθεΐ τή γυναίκα
πού άγαπά — νά τήν άπαρνηθεΐ γιά χάρη τής μελλούμενης Ρώμης. Οί άνα-
γνώστες τής Αίνείάδχς άκουσαν συχνά τον μελαγχολικό ψίθυρο τοΰ ποιητή
πλάι στή δημόσια, πανηγυρική φωνή του, καί τον άκουσαν καλύτερα άπό
όλους οί άμερικανοί φιλόλογοι τής δεκαετίας τοΰ '60, όταν τό αιματηρό τέλ-
μα τοΰ Βιετνάμ επέβαλλε δεύτερες σκέψεις γιά τό τίμημα πού άναλογοΰσε
στή γεωπολιτική ύπερδύναμη. Καί τότε μίλησαν γιά τις δύο άντικρουόμε-
νες φωνές τής Αίνειάδας.

Θά ήταν, ώστόσο, άστοχο νά τοποθετήσουμε συνολικά αύτό τό ρω-
μαϊκό έπος στήν προοπτική αύτής τής άμφιθυμίας, γιατί ό άνθρωπιστικός
στοχασμός είναι μέν έκεΐ, άλλά σέ καμιά περίπτωση δέν ύποχρεώνει σέ
ολική έκλειψη τή μακροπρόθεσμη πεποίθηση γιά τή θεολογικά καί ιστορικά
κατοχυρωμένη θέση τής Ρώμης ώς ρυθμίστριας τής 'Ιστορίας — ούτε τήν
πίστη στό τελεσίδικον καί άτελεύτητον τοΰ ρωμαϊκού imperium. Καί έδώ
θά επαναλάβω ότι αύτή ή ρωμαϊκή πεποίθηση οφείλει τά μέγιστα στό κο-
σμοείδωλο μιάς φιλοσοφίας πού επωάσθηκε καί έκκολάφθηκε μερικές εκα-
τοντάδες μέτρα άπό τό σημείο όπου βρισκόμαστε, στήν άθηναϊκή Ποικίλη
Στοά. Γιατί άπό τή Στοά κατάγεται ή ιδέα μιάς Οικουμένης πού διαπεράται
καί ρυθμίζεται άπό τον Λόγον, τήν ύπέρτατη λογική δύναμη πού συνέχει
τή Δημιουργία. Τον Στωικό Λόγο υποδύεται τό ρωμαϊκό imperium. Καί
τώρα έπιτρέψτε μου πάλι νά υπενθυμίσω ότι γιά τήν άνάθεση αύτού τοΰ
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ρόλου στήν κοσμοκράτειρα Ρώμη συνηγόρησαν καί «πεμπτοφαλαγγίτες))
τής έλληνικής διανόησης.

Άλλά έξω άπό τά τείχη τοΰ άθηναϊκοΰ άστεως, στον δρόμο προς Πει-
ραιά, κατά τά τέλη τοΰ 4ου καί τις άρχές τοΰ 3ου π.Χ. αιώνα, παράλληλα μέ
τή Στοά, λειτουργούσε καί ένα άλλο φιλοσοφικό ((φροντιστήριο», ιδρυτής
τοΰ όποιου ήταν ό Επίκουρος. Τό οίκημα διέθετε κήπο, καί ό έπικούρειος
«Κήπος» εύδοκίμησε ώς ό βασικός άντίπαλος τής Στοάς. Γιά τριάντα πε-
ρίπου χρόνια, άπό τό 306 π.Χ., σ' αύτόν τόν Κήπο ό Επίκουρος κατηχούσε
τούς πιστούς του σέ ένα είδος άθεϊστικοΰ άνθρωπισμοΰ θεμελιωμένου πάνω
στή Φυσική, συγκεκριμένα πάνω στήν άτομική θεωρία τού Δημόκριτου καί
τοΰ Λεύκιππου. Γιά τόν Επίκουρο, ό κόσμος, καί άναρίθμητοι κόσμοι σάν
τόν δικό μας, προέκυψε άπό τις έσχατες, άτμητες μονάδες τής ύλης, συγκε-
κριμένα άπό τις συγκρούσεις τών άτόμων πού ρέουν μέσα στό άχανές κενό"
ό άτομικός ομβρος είναι διηνεκής, τά πρώτα στοιχεία τοΰ κόσμου συντί-
θενται καί άποσυντίθενται σέ έναν κύκλο κοσμογονίας καί κοσμοχαλασιάς
πού δέν εποπτεύεται καί δέν κατευθύνεται άπό καμιά θεϊκή βούληση' οί
θεοί είναι κι αύτοί άτομικές κατασκευές ύψηλής τεχνολογίας, μιά διακο-
σμητική καί άργόσχολη παρέα πού ποσώς ενδιαφέρεται γιά τή διαχείριση
τοΰ κόσμου — δέν άμείβουν, δέν τιμωρούν ούτε κάν άπλώς προεδρεύουν.
Σώμα, νοΰς, ψυχή είναι άτομικές συνθέσεις, συντέθηκαν άπό υλικά άτομα
καί μέ τόν καιρό θά άποσυντεθοΰν — άτομα, ει καί εις άτομα απελεύσει. Όσο
ή άτομική σκευή άντέχει, ζούμε τή ζωή μας' όσο είμαστε έμεις, δέν είναι
ό θάνατος' όταν είναι ό θάνατος, δέν είμαστε έμέϊς, άρα ό θάνατος δέν μάς
άφορά. Τί θέλει τό σαρκίο γιά νά πορευτεί; Νά μή στερείται τά άπαραίτητα
— καί τά άπαραίτητα είναι «εύπόριστα». Τί θέλει ή ψυχή γιά νά κερδίσει
τήν άκύμαντη άταραξία; Άπλες χαρές καί χάρες, λίγους καλούς φίλους καί,
κυρίως, άποχή άπό τά κοινά καί τά δημόσια: ζήσε χωρίς κανείς νά το αντι-
ληφθεί. ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ.

Ό έπικούρειος σοφός θά μείνει μακριά άπό τήν πολιτική κονίστρα καί,
κυρίως, μακριά άπό τή θήρα τής εξουσίας, επειδή αύτή είναι πού άντι-
στρατεύεται τόν πιο κεντρικό καί ιερό στόχο τής επικούρειας φιλοσοφίας,
τουτέστιν τήν άταραξία σώματος, νοΰ καί ψυχής. Ό έπικουρισμός είναι ή
έπιτομή τοΰ υλισμού, τού ορθολογισμού, τής ήσυχαστικής ιδιώτευσης καί
τοΰ ήδονισμοΰ (οχι τής ήδονοθηρίας), καί γι' αύτό δέν έχει χώρο γιά τόν
άξιακό κώδικα τοΰ ήρωικοΰ έπους, είτε τοΰ όμηρικοΰ είτε τοΰ βιργιλιανοΰ.
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Ό επιφανέστερος 'Επικούρειος τής Ρώμης είναι ό Λουκρήτιος, ό
όποιος, δυο μέ τρεις δεκαετίες πριν ό Βιργίλιος αρχίσει να γράφει τήν Αί-
νειάδα του, είχε συνθέσει ένα έπος έξι βιβλίων μέ τον τίτλο Περί Φύσεως
(De Rerum Natura). Παρόλο πού έγγράφεται στή διακριτή παράδοση τοΰ
φιλοσοφικού έπους, ό Λουκρήτιος κάνει συνειδητή καί σχεδόν έπιδεικτική
χρήση τών τυπικών χαρακτηριστικών τής ομηρικής έπικής φόρμας. Ωστό-
σο αύτή ή τυπική προσήλωση ύπάρχει μόνο γιά νά άναδείξει τούς τρόπους
μέ τούς οποίους τό Περί Φύσεως άνατρέπει συστηματικά τήν ιδεολογία τοΰ
παραδοσιακού ήρωικοΰ έπους.

Στό τυπικό ήρωικό έπος ό ποιητής επικαλείται τή Μούσα ώς θεμα-
τοφύλακα γνώσης καί χορηγό έμπνευσης. Ή Μούσα τοΰ Λουκρητίου δέν
είναι κάποια υπερβατική οντότητα πού κινείται άνάμεσα στον μύθο καί τή
θεολογία άλλά ό τρισμέγιστος "Ελλην ό όποιος, άπό τον φιλοσοφικό άμβωνα
τοΰ άθηναϊκοΰ Κήπου, κήρυξε τήν έπιστημονική άλήθεια τής Φυσικής γιά
νά λυτρώσει τήν άνθρωπότητα άπό τήν άγνοια καί τή δεισιδαιμονία καί νά
χαρίσει στον άνθρωπο ώς άτομο τήν άτάραχον ζωήν καί τό μέγα έλεος.
Γνώσεσθε τήν Φυσική ν και ή Φυσική ελευθερώσει υμάς. Μέ άλλα λόγια,
ήρωικοί πρωταγωνιστές τοΰ Περί Φύσεως δέν είναι οί Αχαιοί, οί Τρώες,
οί σύντροφοι τοΰ 'Οδυσσέα ή τοΰ Αινεία, άλλά τό συμπαντικό κενό καί οί
έσχατες μονάδες τής ύλης, τά άτομα, πού στροβιλιζόμενα, περιδινούμενα,
συνθέτοντας καί άποσυνθέτοντας ορίζουν τον μικρόκοσμο καί τον μακρόκο-
σμο. Καί τό ιδεολογικό σκοπούμενο αύτού τοΰ έπους δέν είναι τό προσω-
πικό κλέος τοΰ Αχιλλέα ή τοΰ 'Οδυσσέα ούτε τό ρωμαϊκό πεπρωμένο τοΰ
Αινεία, άλλά ή άπονία σώματος καί άταραξία ψυχής πού κερδίζει ό μυημέ-
νος τής έπικούρειας σοφίας μέσα σέ συνθήκες ήσυχαστικής καί ήδονιστικής
άναχώρησης μακριά άπό τήν πολλήν συνάφεια τοΰ κόσμου καί μακριά άπό
τή βουλιμική επιδίωξη ισχύος καί έξουσίας.

Όπως θά άντιληφθήκατε, ό διακοσμητικός καί ούσιαστικά άνύπαρ-
κτος Δίας τοΰ Λουκρητίου δέν ένδιαφέρεται γιά τίποτε' πολύ λιγότερο έν-
διαφέρεται νά άναλάβει τήν πρακτόρευση τοΰ ρωμαϊκού μεγαλείου. Προ-
φανώς γνωρίζει τήν άτομική θεωρία, σύμφωνα μέ τήν όποια ό κόσμος μας,
όπως καί οί άναρίθμητοι κόσμοι μέσα στό Σύμπαν, κάποτε θά καταστραφεί
καί γι' αύτό τοΰ φαίνεται τουλάχιστον άτοπο νά υποσχεθεί στή Ρώμη impe-
rium sine fine. Αιώνες πριν άπό τον Άλμπέρ Καμύ, ό ρωμαίος Λουκρήτιος
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θά χρησιμοποιήσει τον μύθο τού Σισύφου γιά νά χλευάσει τον παραλογισμό
καί τή ματαιότητα τής βούλησης γιά εξουσία:

Αυτός που βλέπετε είναι ό Σίσυφος. Κοιτάξτε τον: παρακαλεί
νά του δώσουν πολιτική έξουσία, κι όταν δέν τήν αποχτήσει
πέφτει σέ μελαγχολία. Γιατί τό νά ορέγεσαι μιά εξουσία [καί ή
λέξη είναι, άκριβώς, imperium] που δέν έχει νόημα καί νά πα-
θιάζεσαι γι αυτήν, είναι σα νά άγκομαχάς νά ανεβάσεις πάνω
στό βουνό τόν βράχο που, πριν τόν φτάσεις στήν κορφή, θά
ξανακυλίσει κάτω στήν πλαγιά.

Συνεπώς, οχι IMPERIUM SINE FINE άλλά IMPERIUM QUOD INA-
NE EST NEC DATUR UMQUAM (= έξουσία πού είναι κενή καί πού δέν
σοΰ δίνεται ποτέ). Ό Λουκρήτιος κοιτάζει κατάματα τούς θεο^ρητικούς
άπολογητές τής ρωμαϊκής γεωπολιτικής προέλασης, τά «γεράκια» τής
Συγκλήτου, τούς λεγεωνάριους πού είναι ακροβολισμένοι στά πέρατα τού
κόσμου καί όσους βαυκαλίζονται ότι τό ρωμαϊκό imperium είναι συνώνυμο
τής Θείας Πρόνοιας. Καί τούς λέει: είστε όλοι σας Σίσυφοι.

Ό Λουκρήτιος βλέπει τήν ιδεολογία τού imperium μέσα άπό τό πρίσμα
τής επικούρειας Ηθικής. "Ομο^ς, καί αύτό έχει τή μεγαλύτερη σημασία,
άλλο ό Επίκουρος έν Αθήναις καί άλλο ό Επίκουρος έν Ρώμη. Ή επικούρεια
φιλοσοφία είναι άπλώς ένα άπό τά στοχαστικά ρεύματα τοΰ έλληνιστικοΰ
κόσμου, καί ό γενέθλιος τόπος της είναι τό γεωπολιτικά έπαρχιωτοποιη-
μένο άθηναϊκό άστυ τοΰ 3ου αιώνα π.Χ., όταν τό κέντρο βάρους έχει ήδη
μετατοπιστεί στις μητροπόλεις τής Ανατολικής Μεσογείου καί ή Αθήνα
συντηρείται κυρίως άπό τό πολιτισμικό παρελθόν της — έτοιμη νά γίνει
μιά ήσυχη πανεπιστημιούπολη μέ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
κυρίως γιά εύπορους καί φιλόδοξους Ρωμαίους. Δέν άποτελεΐ, άσφαλώς,
έκπληξη πρώτου μεγέθους τό ότι ένας άθηναΐος στοχαστής αύτής τής πε-
ριόδου συνιστά στούς πιστούς του τήν άσκητική τής ορθολογικής αύτάρ-
κειας καί τις λιτές ήδονές τής πολιτικής άποχής. Πώς νά εξηγήσεις, όμως,
τό γεγονός ότι ένας ρωμαίος στοχαστής, άπό τήν πολιτικά ιθύνουσα τάξη,
άποφασίζει νά κηρύξει αύτό τό ήσυχαστικό εύαγγέλιο μέσα στήν πάλλουσα
καρδιά τής ροομαικής κοσμοκράτειρας, δίπλα άκριβώς άπό τά κέντρα λή-
ψης αποφάσεων μέ οικουμενική εμβέλεια; Πώς νά έρμηνεύσεις τό γεγονός
ότι ό ίδιος στοχαστής άποσιωπά συστηματικά τόν ρητορικό ορυμαγδό πού
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θέλει τή Ρώμη εντεταλμένη, χαρισματική εγγυήτρια Νέας Τάξης πραγμά-
των; Πώς νά κρίνεις το γεγονός δτι αύτός ό ίδιος στοχαστής επιδίδεται σέ
στοχευμένη δολιοφθορά ένός θεολογικού μηχανισμού πού, σύμφωνα μέ τήν
έπίσημη ρητορική, έπιβεβαιώνει καί έγγυάται το μεσσιανικό χαρτοφυλάκιο
τοΰ ρωμαϊκού επεκτατισμού; Ή ήσυχαστική ιδιώτευση, τό «λάθε βιώσας»,
τοΰ Επίκουρου είναι, δελεάζομαι νά πώ, παραπροϊόν τής γεωπολιτικής
ολιγάρκειας ή άσημαντότητας' ό άντίστοιχος ήσυχασμός τοΰ Λουκρητίου
ισούται μέ ολοσχερή κριτική τών προϋποθέσεο,ιν, τών μεθόδων καί τοΰ τε-
λεολογικού μύθου τοΰ ρωμαϊκού imperium. Ό Λουκρήτιος είναι, αν μπορώ
νά τό πώ έτσι, ένας Νόαμ Τσόμσκι ante litteram πού εγκαλεί τις άμετρες
καί ματαιόδοξες βλέψεις τής ρωμαϊκής πλανηταρχίας. Παίρνοντας ρίομαϊκό
διαβατήριο μέ τή διαμεσολάβηση τοΰ Λουκρητίου, ό Επίκουρος άρθρώνει,
σέ μεγιστοποιημένη κλίμακα, έναν άντίλογο στήν παραδοσιακή ρωμαϊκή
πατριδογνωσία καί τά ιδεολογικά της παρεπόμενα — καί, σέ τελική άνάλυ-
ση, προτείνει μιά έναλλακτική θεώρηση τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας πού
άρνεΐται νά ύποτάξει τις ατομικές επιλογές στις συνδυασμένες καί συνένο-
χες αύταπάτες περί θεών καί Καισάρων.

Λουκρήτιος καί Βιργίλιος: δύο άπό τά μεγαλύτερα μεγέθη τής δυτι-
κής γραμματείας' άπόφοιτοι καί οί δύο τής μεγάλης τοΰ 'Ομηρικού "Επους
Σχολής, διαπιστευμένοι άμφότεροι στά ενδότερα τοΰ έλληνικοΰ φιλοσοφι-
κού στοχασμού, ένοικοι καί οί δύο μιάς αύτοκρατορικής μητρόπολης, δπου
έκ τών πραγμάτων ή ισχύς τής φιλοσοφίας βρισκόταν σε διαλεκτική σχέση
μέ τή φιλοσοφία τής ισχύος. Ό πρώτος, ό Λουκρήτιος, άντικατέστησε τούς
ομηρικούς ήρωες μέ τά άτομα τής Φυσικής καί δοξολόγησε τήν άριστεία
εκείνου τοΰ "Ελληνα πού ύψωσε τον πυρσό τοΰ επιστημονικού ορθολογισμού
γιά νά φωτίσει τον δρόμο προς τήν «άταραξίαν». Κατοπτεύοντας άπό αύτήν
τήν επικούρεια σκοπιά, ό Λουκρήτιος δέν είδε τήν αιώνια Ρώμη καί τό άτε-
λεύτητον imperium άλλά έξουσιαστικές αύταπάτες καί πανόραμα ματαιό-
τητας. Ό δεύτερος, ό Βιργίλιος, φιλοτεχνεί τον δικό του ήρο^α ώς έπιτομή
καί ένσάρκωση ένός συλλογικού πεπρωμένου πού φιλοδοξούσε νά ρυθμίσει
καί νά τερματίσει τήν 'Ιστορία μέ τούς δικούς του όρους. Ό πρώτος φιλοσο-
φεί στον Κήπο καί άρνεϊται ή ειρωνεύεται τό imperium' ό δεύτερος φιλοσο-
φεί, μεταξύ άλλων, καί στή Στοά καί, παρά τις μελαγχολικές του υφέσεις,
ταυτίζει τον Στωικόν Λόγον μέ τό οικουμενικό ρωμαϊκό imperium. Καί οί
δύο, δμο^ς, εκτελωνίζουν έλληνική πνευματική ύλη γιά νά τή μεταθέσουν σέ
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μείζονα γεωπολιτική κλίμακα. Καί οί δύο υιοθετούν ελληνικές καλλιτεχνι-
κές φόρμες καί ελληνικό στοχασμό γιά νά πραγματευθούν το ζήτημα τής
οικουμενικής γιγάντωσης καί αξίωσης τής δικής τους Ρώμης.

Τό ομηρικό έπος καί ό έλληνικός φιλοσοφικός στοχασμός πού απο-
κτούν ρωμαϊκή ιθαγένεια δέν είναι παρά ένα μόνο έπεισόδιο στό μέγα χρο-
νικό τής ελληνορωμαϊκής πολιτισμικής συνάντησης. Ή συνάντηση αύτή θά
λάβει βαθμιαία νέα τροπή μέ τό μπόλιασμα τού χριστιανισμού, ό όποιος
θά άναπτύξει τή δική του δυναμική μέσα στήν άσφάλεια τής pax Romana.
Έδώ έντοπίζεται τό γενέθλιο σήμα τής Δύσης. Πρόσφατες τεχνοκρατικές
θεο^ρήσεις καί αναθεωρήσεις πού έπιχειροΰν νά μεταθέσουν αύτό τό σήμα
σέ νεότερους χρόνους μαρτυρούν έλλειψη ιστορικής έποπτείας, ίσως καί
άνομολόγητες προκαταλήψεις. Τό ζήτημα αύτό δέν είναι τής ώρας. Πρέπει,
όμως, νά πώ στό έπιλογικό αύτό μέρος τής ομιλίας μου ότι γιά διάφορους
ιστορικούς, καί κάποτε ίδεοληπτικούς, λόγους, ή ρωμαϊκή συνιστώσα συ-
σκοτίστηκε ή καί εκμηδενίστηκε στήν εκπαιδευτική πράξη τής νεότερης
Ελλάδας. Καί θέλω νά πώ ότι τό πρόβλημα πού προκύπτει στήν περίπτοοση
αύτή δέν είναι ή λειψή ιστορική γνώση άλλά ή λειψή ιστορική νοημοσύνη.
'Άν άπαλείψουμε τή Ρώμη άπό τήν εξίσωση, τότε δέν κατανοούμε σωστά
τήν πολιτισμική 'Ιστορία πού κάποτε έμεΐς δρομολογήσαμε καί στήν οποία
σήμερα διεκδικούμε ισότιμη συμμετοχή. «Είμαστε όλοι Έλληνες», είπε ό
μεγάλος 'Άγγλος ποιητής καί Ρομαντικός φιλέλλην, ό Shelley, άλλά άμέσως
μετά πρόσθεσε ότι ή Ρο'^μη είναι ή θεσμική μητρόπολη τής Εύρώπης. Καί
έλπίζω ότι θά κατανοήσετε τήν άνάγκη πού αισθάνεται ό νέος κάτοχος τής
έδρας Λατινικής Φιλολογίας στήν Ακαδημία Αθηνών νά άρθρώσει σ' αυτόν
τόν εισιτήριο λόγο του τήν άπλή άλήθεια γιά τις δύο μητροπόλεις τού πολι-
τισμού μέσα στον όποιο ζούμε καί στοχαζόμαστε τή ζωή μας.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
για τον εορτασμο τησ επετειου τησ 25ης μαρτιου 1821

εισηγηση tot προεδρου
κ." επαμεινωνδα σπηαιωτοπουαου

Αντί. άλλων λόγων θά σας διαβάσω τή Διακήρυξη τής Ανεξαρτησίας
πού ψήφισε ή Α' Εθνοσυνέλευση τήν 15.1.1822:

((Απόγονοι τοΰ σοφοΰ και φιλάνθρωπου "Εθνους τών Ελλήνων, σύγ-
χρονοι τών νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών τής Ευρώπης, καί
θεαταί τών καλών, τά όποια ούτοι υπό τήν άδιάρρηκτον τών νόμων Αιγίδα
άπολαμβάνουσιν, ήτον αδύνατον πλέον νά ύποφέρωμεν μέχρις αναλγησίας
καί εύηθείας τήν σκληράν τοϋ 'Οθωμανικού κράτους μάστιγα, ή τις ήδη
τέσσαρας περίπου αιώνας έπάταζε τάς κεφαλάς ήμών, καί άντί τοΰ λόγου
τήν θέλησιν ώς νόμον γνωρίζουσα, διώκει καί διέταττε τά πάντα δεσποτι-
κώς καί αύτογνωμόνως. Μετά μακράν δουλείαν ήναγκάσθημεν τέλος πάν-
των νά λάβωμεν τά όπλα εις χείρας, καί νά έκ,δικήσωμεν εαυτούς, καί τήν
Πατρίδα ήμών άπό μίαν τοιαύτην φρικτήν, καί ώς προς τήν αρχήν αυτής
άδικον τυραννίαν,'ή τις ούδεμίαν άλλην είχεν όμοίαν, ή καν δυναμένην όπω-
σοΰν μετ αυτής νά παραβληθή δυναστείαν.

Ό κατά τών Τούρκων πόλεμος ήμών, μακράν τοΰ νά στηρίζηται εις
άρχάς τινάς δημαγωγικάς καί στασιώδεις, ή ίδ'χοφελεΐς μέρους τινός τοΰ
σύμπαντος Ελληνικοΰ έθνους σκοπούς, είναι πόλεμος έθνικός, πόλεμος ιε-
ρός, πόλεμος, τοΰ οποίου ή μόνη αιτία είναι ή άνάκτησις τών δικαίων τής
προσωρινής ήμών ελευθερίας, τής 'ιδιοκτησίας και τής τιμής, τά όποια, εν ώ
τήν σήμερον όλοι οί ευνομούμενοι καί γειτωνικοί λαοί τής Ευρώπης τά χαί-
ρουσιν, άπό ημάς μόνον ή σκληρά καί άπαραδειγμάτιστος τών 'Οθωμανών
τυραννία έπροσπάθησε μέ βίαν ν άφαιρέση, καί εντός τοΰ στήθους ήμών νά
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τά πνίξη. εΐχομεν ημείς τάχα. όλιγώτερον παρά τά λοιπά 'Έθνη λόγον διά νά
στερώμεθα εκείνων τών δικαίων, ή είμεθα φύσεως κατωτέρας καί άχρειε-
στέρας, διά νά νομιζώμεθα άνάζιοι αύτών, καί καταδικασμένοι εις αίώνιον
δουλείαν, νά ερπωμεν ώς κτήνη καί αυτόματα εις τήν άλογον θέλησιν ενός
άπεινούς τυράννου, 6ς τις ληστρικώς καί άνευ τινός συνθήκης ήλθε μακρόθεν
νά μάς καθυποτάξη; Δίκαια, τά όποια ή φύσις ένέσπειρε βαθέως εις τήν καρ-
δίαν τών ανθρώπων, καί τά όποια οί νόμοι, σύμφωνοι μέ τήν φύσιν, καθιέ-
ρωσαν, 'όχι τριών ή τεσσάρων, άλλά καί χιλίων καί μυρίων αιώνων τυραννία
δέν δύναται νά έξαλείφη' καί άν ή βία, ή ή ισχύς προς καιρόν τά καταπλα-
κώση, ταύτα πάλιν άπαλαίωτα καί άνεζάλειπτα καθ' έαυτά, ή ισχύς έμπορεΐ
ν' άποκαταστήση καί άναδείζη, οία καί πρότερον καί άπ' αιώνων ήσαν! δί-
καια τέλος πάντων, τά όποια δέν έπαύσαμεν μέ τά όπλα νά ύπερασπιζώμεθα
εντός τής Ελλάδος, δπως οί καιροί καί αί περιστάσεις επέτρεπαν.

Άπό τοιαύτας αρχάς τών φυσικών δικαίων ορμώμενοι, καί θέλοντες νά
έξομοιωθώμεν μέ τούς λοιπούς συναδελφούς μας, Ευρωπαίους Χριστιανούς,
έκινήσαμεν τόν πόλεμον κατά τών Τούρκων, μάλλον δε τούς κατά μέρος
πολέμους ένώσαντες, ομοθυμαδόν έκστρατεύσαμεν, άποφασίσαντες ή νά έπι-
τύχωμεν τόν σκοπόν μας, καί νά διοικηθώμεν μέ νόμους δικαίους, ή νά χα-
θώμεν εξολοκλήρου, κρίνοντες άνάξιον νά ζώμεν πλέον ημείς οί απόγονοι τού
περικλεούς έκείνου έθνους τών Ελλήνων υπό δουλείαν τοιαύτην, ιδίαν μάλλον
τών άλογων ζώων, παρά τών λογικών όντων. Δέκα μήνες ήδη παρήλθαν άφού
ήρχίσαμεν νά τρέχωμεν τούτο τό στάδιον τού εθνικού πολέμου. Ό υφιστος
Θεός μάς έβοήθησε, καίτοι όχι ικανά προπαρασκευασμένους εις τό τοιούτον
μέγα τω οντι επιχείρημα" τά όπλα μας έφάνησαν πολλαχού νικηφόρα, πλην
καί πολλαχού εύρον, καί εισέτι εύρίσκουσιν άντίστασιν οχι μικράν' περιστά-
σεις έναντίαι μάς απήντησαν, καί ταύτας νά έξομαλήσωμεν έως ώρας ένη-
σχολούμεθα. "Οθεν δέν πρέπει νά φανή παράζενον, άν άχρι τούδε άνεβάλομεν
τήν πολιτικήν τής πατρίδος μας διάταζιν, άν δέν έπροφθάσαμεν νά κηρύζωμεν
τήν άνεξαρτησίαν ήμών, καί νά άναφανώμεν ώς έθνος ενώπιον πάντων τών
ευνομουμένων λαών καί άπάσης τής Οικουμένης. Πριν περί τής φυσικής ήμών
υπάρξεως όπωσούν βεβαιωθώμεν, ήτον άδύνατον νά σκεφθώμεν καί περί τής
πολιτικής. "Εστωσαν λοιπόν τά είρημένα εις μεν τούς άλλους ικανή άπολογία
τής άναβολής μας, εις ημάς δε παραμυθία διά τήν έπικρατήσασαν άταξίαν.

"Ηδη δέ, δτε αί έναντίαι περιστάσεις ήρχισαν νά έξομαλίζονται, άπεφα-
σίσαμεν, ή μάλλον ήναγκάσθημεν νά όργανίσωμεν καί Σύνταγμα Πολιτικόν
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τής Έλλά8ος~ καί πρώτον μεν κατά μέρος, οίον το τής Ανατολικής χέρσου
Ελλάδος, το τής Δυτικής χέρσου 'Ελλάδος, το τής Πελοποννήσου, το τών
Νήσων, κ.τ.λ. Άλλ1 επειδή ταΰτα άπέβλεπον μάλλον τάς μερικωτέρας σχέ-
σεις, καθ' ας εκάστη τών είρημένων Επαρχιών καί Νήσων ώφειλε νά διατα-
χθή καί διοικηθή" διά τοΰτο ήτον άνάγκη πάσα έπομένως νά γενή και εν άλλο
Γενικον Προσωρινόν Πολίτευμα εις δλα τά πράγματα καί εις ολας τάς έσω-
τερικάς καί έζωτερικάς σχέσεις τής 'Ελλάδος έπεκτεινόμενον. Προς τούτου
τήν κατασκευήν και σύνταξιν αί κατά μέρος Έπαρχίαι καί Νήσοι έπεμψαν
τούς πληρεξουσίους Παραστάτας των. ούτοι λοιπόν, έν εθνική συνελεύσει
σκεφθέντες καί μελετήσαντες ίκανώς περί τών κοινών πραγμάτων, ώργάνισαν
μίαν Προσωρινήν Διοίκησιν, καθ' ήν ή 'Ελλάς άπασα μέλλει νά κυβερνηθή
εφεξής. Ταύτην, καί απλώς μέν ώς επί τής βάσεως τοΰ Δικαίου καί τών όρθών
Νόμων έστηριγμένην, καί έν μέρει δέ, καθο ώργανισμένην κοινή τών 'Ελλήνων
γνώμη, όφείλουσιν δλοι οί λαοί, κάτοικοι τής 'Ελλάδος ν' άναγνωρίζωσι Μό-
νην έννομον καί έθνικήν Διοίκησιν άνχλόγως προσφερόμενοι.

Τά συνιστώντα τήν Διοίκησιν Σώματα είναι δύω: Το Έκτελεστικόν και
τό Βουλευτικόν, άπό τά όποια διορίζεται και τό Δικαστικόν, άνεξάρτητον
όμως άπό έκεΐνα διόλου.

Ταΰτα διακηρύττει ή έθνική Συνέλευσις προς τό Πανελλήνιον, εν καί
μόνον προσεπιφέρουσα, ότι αυτής μέν έπεραιώθη τό έργον, καί διαλύεται
σήμερον. "Εργον δέ τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ καί χρέος είναι νά φανή εύπειθής
καί υπήκοος εις τούς νόμους καί τούς έκτελεστάς καί υπουργούς τών νό-
μων. "Ελληνες! Εΐπατε προ ολίγου, ότι δέν θέλετε δουλείαν, καί ό τύραννος
χάνεται καθημέραν άπό τό μέσον σας' άλλά μόνη ή μεταξύ σας ομόνοια και
ακριβής υποταγή εις τήν διοίκησιν έμπορεΐ νά στερεώση τήν άνεξαρτησίαν
σας. εΐθε ό κραταιός τοΰ Υψίστου βραχίων ν' άνυψώση καί άρχομένους καί
άρχοντας, τήν 'Ελλάδα όλόκληρον, προς τήν πάρεδρον αυτοΰ σοφίαν, ώστε
ν' άναγνωρίσωσι τ' άληθή των άμοιβαϊα συμφέροντα καί οί μέν διά τής
προνοίας, οί δέ λαοί διά τής εύπειθείας νά στερεώσωσι τής κοινής ήμών
Πατρίδος τήν πολύευκτον ευτυχίαν. εΐθε! εΐθε!»

Κυρίες καί Κύριοι,

Οί εύχές αύτές τών άγωνιστών τοΰ 1821 έχουν αιώνιο χαρακτήρα καί
ισχύουν πάντοτε καί ιδιαίτερα σήμερα, διότι είναι οί ούσιαστικές βάσεις τοΰ
ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος πού ήθελαν.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ομιλια τησ ακαδημαϊκου
κυρίας ΧiΜ'ΣΑΣ MAAT ΕΖ Ο Υ

Τον 'Ιούλιο τού 1821, στο γράμμα πού έστειλε άπο τή Βενετία στον
φίλο του Giovanni Querini στο Μιλάνο, ό Ανδρέας Μουστοξύδης έγραφε τά
έξής: «Σάς άφήνω γιά νά ντυθώ και νά τρέξω στή "Θεία Πρόνοια", γιατί
έτσι ονομάζεται το καφενείο τών Γραικών μου. Όλοι τρέχουμε έκει, μεγά-
λοι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, ναυτικοί, μέ μουστάκια καί χωρίς, μέ
μπερέτες κόκκινες καί ξεσκούφωτοι καί όλοι μέ δάκρυα στά μάτια, άνάμε-
σα στις έλπίδες καί στούς φόβους, άφιερώνουμε τήν άγάπη μας καί τις
κουβέντες μας στή δυστυχισμένη μά εύγενικιά μας πατρίδα»1. Τό βενετικό
καφενείο στό όποιο άναφέρεται ό κερκυραίος διανοούμενος ονομαζόταν
«Divina Provvidenza» καί στις αίθουσές του συγκεντρώνονταν οί "Ελληνες
στά χρόνια τής 'Επανάστασης, γιά νά συζητήσουν θέματα σχετικά μέ τήν
κατάσταση στήν Ελλάδα. Το σημείωμα πού έγραψε μέ τήν κομψή γραφίδα
του καί έστειλε ό Μουστοξύδης στον βενετό νομικό Querini, υποστηρικτή
τού ελληνικού άγώνα, άποτελεΐ μέ τό περιεχόμενο του άψευδή μάρτυρα τοΰ
ενθουσιασμού μέ τόν όποιο είχαν υποδεχθεί τά νέα τής 'Επανάστασης οί
"Ελληνες πού κατοικούσαν στή λιμνοθάλασσα τής Αδριατικής.

Ή έπέτειος τού Αγώνα τής 'Ελευθερίας, κορυφαίου γεγονότος τής
νεώτερης ιστορίας τού Ελληνισμού, εορτάζεται συνήθως μέ πανηγυρικούς

Θέλω νά ευχαριστήσω καί άπό τή θέση αύτή τούς φίλους Sergio Martucci καί
Μανώλη Ζούλια, οί όποιοι σχεδίασαν τό πρόγραμμα τής πολυμεσικής προβολής
εικόνων πού παρουσιάστηκε κατά τή διάρκεια τής ομιλίας.

1. Το γράμμα σώζεται στή βιβλιοθήκη τής Fondazione Querini Stampalia
τής Βενετίας: C1.VII. cod. 88 (=875), filza 44, φ. 34" βλ. La Grecia nelle raccolte
della Fondazione Querini Stampalia, έπιμ. Anastasia Stouraiti, Βενετία 2000,
σ. 27-28. μετάφραση τού χωρίου άπό τά ιταλικά στά έλληνικά: Αγαθή ΝίΚΟ-
ΚΑΒΟΤΡΑ, Επιστολές Ανδρέα Μουστοξύδη, Θησαυρίσματα, 2, 1963, σ. 126- 127'
Ανδρέας Μουστοξύδης καί Αιμίλιος Τυπάλδος αλληλογραφία 1822-1860, έπιμ.
Δ. Αρβαμί λκης, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2005, σ. 124.
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λόγους που όταν δέν αρθρώνονται μέ κούφιους ρητορισμούς καί παλιλλογίες
ενδυναμώνουν τή συλλογική μνήμη καί μαζί τό εθνικό φρόνημα, ιδιαίτερα
σέ περιόδους κοινωνικών άνησυχιών. Πιστεύοντας ότι οί πανηγυρικές εκ-
δηλώσεις γιά τήν επέτειο τής Έθνικής Ανεξαρτησίας δέν πρέπει νά περιο-
ρίζονται στήν ευλαβική άναπόληση πράξεων ήρωισμοΰ καί αύτοθυσίας ή νά
έξαντλούνται στήν επισήμανση τού ήθικοΰ νοήματος πού προσέδωσαν στήν
Επανάσταση οί άγωνιζόμενοι "Ελληνες, άλλά καλόν είναι νά παρέχουν τήν
εύκαιρία γιά τήν άποτίμηση τής ιστορικής έρευνας στή συγκεκριμένη θεμα-
τική ώς στοιχείου αύτογνωσίας προς όφελος τού κοινωνικού σώματος, κρί-
νω σκόπιμο νά διατυπώσω ορισμένες παρατηρήσεις πού αφορούν τή σχέση
τής νεώτερης ιστοριογραφίας μέ τήν έρευνα προσώπων καί πραγμάτων τού
Εικοσιένα.

Μέ εξαίρεση έπιμέρους μελέτες πού είδαν πρόσφατα τό φώς τής δη-
μοσιότητας, ή έρευνα τής περιόδου εδώ καί πολλά χρόνια δέν έχει ανανεώ-
σει τόν επιστημονικό οπλισμό της2. Παρόλο πού στις ήμέρες μας διαπι-
στώνεται μέ τήν οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων σχετική αναζωογόνηση
τού ενδιαφέροντος, παρόλο πού ορισμένοι έρευνητές έχουν επιχειρήσει τήν
άναπροσέγγιση τού φαινομένου τής Έλληνικής Επανάστασης ή άκόμη καί
τήν άποδόμησή της, ή γνωριμία μας μέ τήν ιστορία τοΰ Αγώνα τής Ανε-
ξαρτησίας παραμένει ελλιπής'3. Δέν θά άναλύσω τούς λόγους πού συνετέ-

2. Βλ. εμπεριστατωμένη προσέγγιση τού θέματος άπό τον Χρ. ΛΟΤΚΟ. Ή
επανάσταση του 1821 άπό κυρίαρχο άντικείμενο έρευνας καί διδασκαλίας στήν
υποβάθμιση καί σιωπή, Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνεδρίου 'Ιστορίας: 'Ιστοριογρα-
φία τής νεότερης καί σύγχρονης 'Ελλάδας 1833-2002, 1, έπιμ. Π. μ. κίτρομηλί-
λης - Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2004, σ. 579-593 (μέ εκτενή βιβλιογραφία).

3. Άπό τις πρόσφατες μελέτες σημειώνονται ενδεικτικά ή έκδοση του Άρ-
χείου τοΰ Άλή Πασά (Άρχειο Άλή Πασα Γενναδείου Βιβλιοθήκης, έκδοση-σχολια-
σμός-εύρετήρια Β. I Ιλνλπωτοποϊ'ΛΟΣ, μέ τή συνεργασία τών δ. δημητροπουλου
καί Π. μίχαηλαρη, Αθήνα 2010), ό συλλογικός τόμος The Greek Revolution of
1821: A European Event, έπιμ. P. Pizanias, Κωνσταντινούπολη 2011, καί οί μο-
νογραφίες Α. Διαμαντής, "Εθνος καί θεσμοί στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, Ή
κανονιστική εκτροπή στήν ελληνική 'ιστοριογραφία, Αθήνα 2013, καί Θ. χρηστου,
Ιίολιτικές καί κοινωνικές οφεις τής 'Επανάστασης τοΰ 1821, «Μέ μίαν γνώμην
ομοφώνως άπεφασίσαμεν νά λάβωμεν τά άρματα», Αθήνα 2013, ενώ στις διά-
φορες έκδηλώσεις εγγράφεται ό κύκλος ομιλιών πού οργάνωσε τό 'Ινστιτούτο



72

πρακτικα τησ ακαδημι ασ αθιινων

λεσαν στήν «παράδοξη», δπως έχει χαρακτηριστεί4, ιστοριογραφική αύτή
άπουσία, οί όποιοι έχουν μεταξύ άλλων νά κάνουν μέ τή στροφή τών νέων
έρευνητών στήν πρόσφατη ιστορία, μέ τή μονομερή συχνά πραγμάτευση
τής ιστορίας τοΰ Εικοσιένα άπό τή στρατιωτική, διπλωματική και πολιτική
άποψη, καί συχνά μέ τά άδιέξοδα τών ερμηνευτικών σχημάτων. Στήν πα-
ραμέληση τών σχετικών μέ τον Αγώνα τής 'Ελευθερίας σπουδών συνέβαλε
επίσης καθοριστικά ή χρήση τής 'Επανάστασης γιά λόγους πολιτικούς καί
ιδεολογικούς, μέ άποτέλεσμα νά έχει έγκαταλειφθεΐ ή έρευνητική περιοχή
σέ έρασιτέχνες τοπικούς λογίους πού δέν άκολούθησαν καί δέν άκολουθούν
πάντα τούς στοιχειώδεις κανόνες τής ιστορικής γραφής. Δέν έγινε συνεπώς
δυνατή ή ένταξη τής περιόδου σέ εύρύτερη προβληματική, σύμφωνα μέ τά
σύγχρονα αιτήματα τής επιστήμης, καί ή θεώρησή της μέσα άπό νεο^τερική
οπτική πού νά επιτρέπει άπό τή μιά μεριά τήν άνάγνωσή της σέ συνάρτηση
μέ τις μεγάλες εύρωπαϊκές συγκρούσεις τοΰ τέλους τοΰ 18ου καί τών άρχών
τοΰ 19ου αιώνα ή μέ τούς θεσμούς άμυνας, πολέμου καί άντίστασης στήν
Εύρώπη, καί άπό τήν άλλη τή συστηματικότερη μελέτη τών προϋποθέσεων
υπό τις όποιες οί ραγιάδες τοΰ σουλτάνου κατόρθωσαν νά έπωφεληθοΰν
τών εύμενών οικονομικών συνθηκών πού είχαν δημιουργηθεί καί υπό τις
όποιες σφυρηλάτησαν μέσα στό πλαίσιο τής δουλείας τις ήθικές δυνάμεις
τους. Τρανό πάντως δείγμα τής υποβάθμισης τοΰ ένδιαφέροντος σχετικά μέ
τή σπουδή τής 'Επανάστασης είναι τό γεγονός ότι πολυάριθμες άρχειακές
πηγές πού άναφέρονται στό Εικοσιένα καί άπόκεινται σήμερα σέ δημό-
σιες καί ιδιωτικές βιβλιοθήκες καί άρχεΐα παραμένουν άκόμη άνέκδοτες καί
συνεπώς δυσπρόσιτες στήν έρευνα. Πρωτεύουσα θέση στήν άνέκδοτη ιστο-
ρική ύλη κατέχει τό Αρχείο τών Αγωνιστών, πού φυλάσσεται στήν 'Εθνική
Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος. Πρόκειται γιά ογκώδες άρχεΐο, ταξινομημένο
σέ 230 θήκες, πού περιέχει αιτήσεις τις όποιες υπέβαλαν προς τήν «επί
τών άγωνισαμένων καί θυσιασάντων ύπέρ Πατρίδος Έπιτροπήν» οί Αγωνι-
στές τοΰ Εικοσιένα προς άνταμοιβή τών κατά τήν 'Επανάσταση υπηρεσιών

'Ιστορικών 'Ερευνών — Τομέας Νεοελληνικών 'Ερευνών τοΰ 'Εθνικού 'Ιδρύματος
'Ερευνών, μέ θέμα «'Επαναστατικά κινήματα στή νεώτερη Εύρώπη. Πολιτική καί
Πολιτισμός» (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 2014).

4. Λοτκος, ο.π., σ. 579.
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τους. Οί αιτήσεις συνοδεύονται άπό έγγραφα πού πιστοποιούν τή δράση
τους στον Αγώνα3.

Μετά τις προλογικές αύτές παρατηρήσεις ώς προς τήν άνάγκη συ-
στηματικής διερεύνησης τών πηγών μέ τή χρήση νέων εργαλείων έρευνας
τοΰ ιστορικού ύλικοΰ πού άφορά τό Εικοσιένα, θά επιχειρήσω, στρέφοντας
τήν προσοχή μου σέ γνώριμά μου ερευνητικά πεδία πού έχουν σχέση μέ
τον έλληνισμό τής διασποράς, νά παρακολουθήσω τον τρόπο μέ τον όποιο
βίωσε τήν Επανάσταση ή ιστορική κοινότητα τής Βενετίας καί νά άναδεί-
ξθ3 τό ιδεολογικό κλίμα πού είχε διαμορφωθεί στήν ελληνική γειτονιά τής
μαρκιανής πολιτείας.

Όταν άστραψε στή γωνιά εκείνη τής Ευρώπης που λέγεται 'Ελλάδα
ένα γεγονός άληθινά μεγαλειώδες: ή Επανάσταση, γιά νά δανειστώ τά λό-
για τοΰ 'Οδυσσέα Ελύτη6, ή Βενετία είχε άπωλέσει τήν ήγεμονική της θέση
στή Μεσόγειο καί είχε ύπαχθει μέ τή συνθήκη τοΰ Campo Formio στήν
αύστριακή κυριαρχία. Ή πολιτική καί οικονομική συρρίκνο^ση τής δημο-
κρατίας τών τεναγών είχε άμεσο άντίκτυπο στήν εκεί έλληνική παροικία.
"Ηδη, μέ τήν κατάλυση τής Γαληνοτάτης άπό τά στρατεύματα τοΰ Να-
πολέοντα, ή έλληνική άδελφότητα είχε δεχθεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα,
καθώς τά κεφάλαιά της πού ήταν επενδυμένα στήν κρατική τράπεζα, τήν
περίφημη zecca, δημεύτηκαν άπό τούς Γάλλους, μαζί μέ πολύτιμα σκεύη
καί άλλα άγαθά. Μέ τήν προσάρτηση τής Βενετίας στήν Αύστρία, οί "Ελλη-
νες πού ζούσαν στον μυχό τής Αδριατικής έγιναν ύπήκοοι μιάς εύρωπαϊκής
δύναμης, ή όποια άκολουθοΰσε φιλοτουρκική πολιτική καί ήταν συνεπώς
εχθρική προς τήν ύπόθεση τοΰ Αγώνα μέ υπέρτατο σκοπό τήν Έλληνική
Ανεξαρτησία. Όμως, παρά τήν άπώλεια τών εισοδημάτων της, ή Έλληνική
Κοινότητα δέν είχε χάσει τον δυναμισμό της. Στά πρώτα χρόνια τοΰ 19ου
αιώνα, οί Έλληνες κατέβαλαν προσπάθειες γιά τή διατήρηση τής αύτονο-
μίας τοΰ συλλογικοΰ οργάνου τους καί γιά τήν ανάκτηση τής περιουσίας

5. Βλ. γιά τό άρχειο ν. Β. τωμαδακησ, Περί Αρχείων έν Ελλάδι καί τής
αρχειακής υπηρεσίας, Λελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελ-
λάδος, 11, 1956, σ. 14· πρβλ. Κ. Λαππας, Αρχειακές συλλογές (17ος-19ος αι.),
Θησαυροί τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κατάλογος "Εκθεσης, Αθήνα 1999, σ. 52.

6. Οατςςεας Ελττης, Ανοιχτά Χαρτιά, Αθήνα 1974, σ. 63.
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του'. Τόν Μάρτιο μάλιστα του 1821 καθιέρωσαν νέο καταστατικό λειτουρ-
γίας του σωματείου (Διάταγμα. Οίχονομιχόν, Επιτροπιχόν, καί διδασκα-
λικόν)8, που περιείχε μεταξύ άλλων άρθρα σχετικά μέ τήν ανασύσταση
τού Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου, το όποιο είχε κλείσει λόγω οικονομικής
ανεπάρκειας τής κοινότητας μέ τήν έπικράτηση τών Γάλλων στή βενετική
επικράτεια. Τό Ελληνικό Σχολείο τοΰ Φλαγγίνη άρχισε πράγματι νά λει-
τουργεί καί πάλι τόν Φεβρουάριο τοΰ 1824 .

'Ορθά έχει έπισημανθεΐ ότι ή δραστηριότητα πού παρατηρείται στούς
κόλπους τής κοινότητας κατά τήν περίοδο αύτή πρέπει νά συσχετιστεί μέ
το κλίμα πνευματικής εύφορίας, τό όποιο καλλιεργούσε μέ ενθουσιασμό ή
Φιλόμουσος Εταιρεία, πού είχε ιδρυθεί, όπως είναι γνωστό, τό 1814 στή

7. Γιά τήν ιστορία τής κοινότητας μετά τήν κατάλυση τής Γαληνοτάτης άπό
τόν Ναπολέοντα βλ. Aptiî.mii Ξανθοιιουλου-Κυριακου, Ή 'Ελληνική Κοινότητα
τής Βενετίας (1797-1866). Διοικητική και οικονομική οργάνωση, εκπαιδευτική
και πολιτική δραστηριότητα, Θεσσαλονίκη 1978. Ή ομιλία μου στηρίζεται σέ
πολλά σημεία στήν καλά τεκμηριωμένη αύτή μελέτη.

8. Διάταγμα Οίκονομικόν. 'Επιτροπιχόν, και Διδασκαλικόν τών έν τή διάση-
μοι Πάλει τών Ένετιών χαταστχθέντων καί ένοικισθέντων 'Ορθοδόξων 'Ελλήνων,
Συμμορφωθέν άπό τούς Κυρίους Σπυρίδωνα Δόκτωρα Καλούτσην, Κωνσταντΐνον
Καβάχον, "Αγγελον Φορέστην, καί Δημήτριον Κεφαλαν. Αιρετούς έχλεχθέντας
ά.πό τόν σεπτών ήμέτερον Σύλλογον τών Τεσσαράχοντα χαί πρός, 27 Φεβρουάριου
1820... Για τή χρονολόγηση τής έκδοσης βλ. 'Ελληνική βιβλιογραφία τού 19ου
αιώνα. Βιβλία-φυλλάδια, 2, 1819-1832, έπιμ. ΠοΠΗ ΠΟΛΕΜΗ, έπιστημ. συνεργά-
τες Αναστασία Μυαωνοπουλου - Ειρηχη Ριζακη, Μουσείο Μπενάκη (Βιβλιολο-
γικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ήλιου», Φίλιππου Ήλιου κατάλοιπα), Αθήνα 2011,
σ. 126 (1821.7)· βλ. καί ΞανθοπουαΟΥ-Κυριακου, Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής
Βενετίας, ό.π., σ. 21-30" Χρύσα Μαλίέζου, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών
καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 'Οδηγάς Άρχείου, Βενετία-Άθήνα 2008,
σ. 69 (φωτ.), 72.

9. Γιά τή δεύτερη περίοδο λειτουργίας τού σχολείου βλ. Ευθ. ΣοΥΑΟΓΤΑΝΝΗΣ,
Ή Σχολή Φλαγγίνη στή Βενετία. Μιά πρώτη συμβολή στήν ιστορία τής λειτουρ-
γίας της (1824-1907), Δελτίον τής 'Ιστορικής χχί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής
'Ελλάδος, 26, 1983, σ. 1-126 (σ. ανατύπου)· Δ. Αρβαχιτακης, Σπουδάζοντας στή
Βενετία. Μια πτυχή τής νεοελληνικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, Δημοσία ίλαρία,
500χρόνια άπό τήν ίδρυση τής 'Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας 1498-1998,
Βενετία 1999, σ. 62-64.
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Βιέννη. Πρέπει έπίσης νά συσχετιστεί μέ τήν παρουσία στή Βενετία δύο
δραστήριων στελεχών τής Εταιρείας καί μελών τής κοινότητας, τοΰ λογίου
Ανδρέα Μουστοξύδη, προσωπικού φίλου τοΰ 'Ιωάννη Καποδίστρια, καί τοΰ
ζακύνθιου νομικού,- προξένου τής Ρ ουσίας στή Βενετία καί μέλους τής Φι-
λικής Εταιρείας, Σπυρίδωνος Ναράντζη10. Ό τελευταίος, μέ συνεργάτη τον
Αλέξιο Νικολαί'δη. είχε αναλάβει πριν άπό τήν έναρξη τής Επανάστασης νά

δ/γ \ / \ \ \ ^ / \ λ

ιαχειριζεται τα "/ρήματα που προορίζονταν για να σπουδάσουν, με εξοοα
τής Φιλομούσου Εταιρείας, "Ελληνες φοιτητές στό πανεπιστήμιο τής Πάν-
τοβας. Πρόσφατες έρευνες στό άρχέιο τής Ακαδημίας Καλών Τεχνών τής
Βενετίας έφεραν στό φώς τά ονόματα νέων έλλήνων καλλιτεχνών πού είχαν
σπουδάσει εκεί κατά τά έτη 1820 καί 1822 ώς ύπότροφοι πιθανότατα τής
Φιλομούσου Εταιρείας. Ήταν ό Ιωάννης Χρόνης άπό τήν Κέρκυρα καί ό
Νικόλαος Λιβαδιώτης άπό τήν Τεργέστη, οί όποιοι εγγράφηκαν στή σχολή
μέ συστατικό γράμμα τοΰ Ναράντζη, καθώς καί ό γιαννιώτης ζωγράφος
Πέτρος Παυλίδης, ό όποιος ειδικεύτηκε άργότερα στή ζωγραφική προσω-
πογραφιών11. Όταν κηρύχθηκε ή 'Επανάσταση, οί φοιτητές στό ιστορικό
πατάβειο πανεπιστήμιο εγκατέλειψαν τις σπουδές τους καί έσπευσαν νά
φύγουν, γιά νά πολεμήσουν στήν Ελλάδα" τά χρήματα τής Φιλομούσου δια-
τέθηκαν τότε γιά τις άνάγκες τών προσφύγων12.

Ή δράση τής Φιλομούσου Εταιρείας είχε θορυβήσει τήν αυστριακή
διοίκηση τής Βενετίας, πού δέν άργησε νά στρέψει τήν προσοχή της προς τό
έλληνικό σχολείο τής πόλης, χώρο όπου συγκεντρώνονταν όχι μόνο μα-
θητές καί δάσκαλοι, άλλά καί διάφορα μέλη τής Ελληνικής Κοινότητας. Ή
Φλαγγίνειος Σχολή κίνησε έτσι τις υποψίες τής άστυνομίας, ή όποια είχε

10. ·Ζ.ΛΝΘ0Π0ΥΛ0Υ-ΚΥΡΙΑΚ0Υ, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ο.π.,
σ. 22" 'Ανδρέας Μουστοξύδης και Αιμίλιος Τυ~άλ8ος άλληλογραφία, ό.π., σ. 17-

68, 153.

11. Ρ. Κ. Ioannou, Studenti greci alle Accademie di Belle Arti d'Italia (XIX
secolo), L'Adriatico: incontri e separazioni (XVIII-XIX secolo), Atti del Conveg-
no Internazionale di Studi (Corfù, 29-30 aprile 2010), έπιμ. Francesco Bruni -
ChrïSSA Maltezou, Βενετία-Αθήνα 2011, 30, σ. 303 καί σημ. 15, 16, 17 (οπου
σχετική βιβλιογραφία).

12. ξανθο 11 ουλου- Κ vp! λ κ ου, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,
σ. 131-132.
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κάθε λόγο νά φοβάται οτι τό σχολείο, εκτός άπό εκπαιδευτήριο, λειτουρ-
γούσε ώς κέντρο παράνομης άντιστασιακής δράσης τών Ελλήνων. Στά
τέλη τοϋ 1827, ή άστυνομία έσπευσε νά καλέσει τούς επιτρόπους τής κοι-
νότητας, γιά νά τούς άνακρίνει, ζητώντας έπίμονα νά πληροφορηθεί αν
διατηρούσαν σχέσεις μέ τή Φιλόμουσο Εταιρεία καί άν είχαν συστήσει
μυστικό σύλλογο προς χάρη τών παιδιών τών έλλήνων επαναστατών. Μέσω
τών επιτρόπων τής Κοινότητας, ή άστυνομία ειδοποίησε τούς "Ελληνες τής
Βενετίας ότι τά σχέδια αύτά, άν τά είχαν, ήταν άντίθετα προς τούς νόμους
τής χώρας, μέ τούς όποιους ήταν ύποχρεωμένοι νά συμμορφώνονται1 . Τό
επεισόδιο μαρτυρεί τήν άνασφάλεια πού επικρατούσε στούς κόλπους τής
Κοινότητας, ή όποία βρισκόταν κάτω άπό συνεχή καί στενή παρακολούθηση
τής άστυνομίας. Παρά τή δικαιολογημένη, λόγω τής φύσης τών πολιτικών
γεγονότων, άπουσία στό άρχεΐο τής κοινότητας γραπτών μαρτυριών σχετι-
κών μέ τις κινήσεις τών Έλλήνων καί τή στάση τους στή διάρκεια τής
Επανάστασης, τό υλικό πού άντλειται άπό τό άρχεΐο τών άνακριτικών
άρχών τής Βενετίας επιτρέπει νά εκτιμήσουμε τή θέση τών Έλλήνων τής
παροικίας άπέναντι στό εθνικό ζήτημα.

Εστίες ελεύθερων πολιτικών συζητήσεων άποτελοΰσαν, σύμφωνα μέ
τις έκθέσεις τής άστυνομίας, τά διάφορα καφενεία τής πόλης, όπου σύχνα-
ζαν μέλη τής κοινότητας, ενθουσιώδεις κυρίως σπουδαστές, γιά νά μάθουν
νέα άπό τήν επαναστατημένη Ελλάδα καί νά άνταλλάξουν άπόψεις καί ιδέες
γιά τήν κατάσταση πού είχε δημιουργηθεί στον έλληνικό χώρο. Εκτός άπό
τό καφενείο ((Θεία Πρόνοια», πού μνημονεύει, όπως ήδη άναφέρθηκε, στήν
επιστολή του ό Μουστοξύδης, δύο άλλα καφενεία συγκέντρωναν στις αίθου-
σές τους Έλληνες πού δέν έκρυβαν τή συγκίνησή τους γιά οσα συνέβαιναν
στήν Ελλάδα. Ήταν τά καφενεία «L'Imperatore», κοντά στήν έλληνική
γειτονιά, καί τό «Caffè Florian», πού σώζεται ώς σήμερα, στήν πλατεία
τοΰ Αγίου Μάρκου14. Ή αύστριακή άστυνομία ένδιαφερόταν ιδιαίτερα γιά
τις συνωμοτικές κινήσεις τών μυστικών οργανώσεων πού είχαν κατακλύσει

13. Αγαθή ΝικΟΚΑΒΟΤΡΑ, Ό Άν8ρέας Μουστοξύδης καί ή παιδεία, Κέρκυρα
1965, σ. 39-43' πρβλ. Σοτλοπαννης, Ή Σχολή Φλαγγίνη, δ.π., σ. 13.

14. Ση. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ό 'Ιωάννης Βηλαράς καί ο 'Ιωάννης Κρασσάς έν Βε-
νετία, Νέος Έλληνο μνήμων, 8, 1911, σ. 340' Ο ΙΔΙΟΣ, "Ελεγχος ιστορικών έγ-
γραφων περί διαφόρων ελληνικών χιορών έν τω δημοσίω άρχείω τής Βενετίας,
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στις παραμονές τής έλληνικής έπανάστασης τή Βενετία, μέ σκοπό τή σύ-
σταση ένωμένου ιταλικού κράτους. Οί ειδήσεις πού προσφέρουν τά άρχεΐα
τής άστυνομίας βεβαιώνουν οτι μέλη τής κοινότητας καί μάλιστα άπό τά πιο
εύκατάστατα άνήκαν σέ ιταλικές μασονικές στοές καί ότι τελούσαν ύπό τήν
άγρυπνη παρακολούθηση τών αύστριακών άστυνόμων10. Τό γενικότερο άπό
τήν άλλη μεριά φιλορωσικό κλίμα πού είχε διαμορφωθεί τήν έποχή εκείνη
στήν περιοχή άνησυχούσε τις άρχές, οί όποιες προσπαθούσαν μέσω τών
εκτεταμένων κατασκοπευτικών δικτύων πού είχαν οργανώσει νά πληροφο-
ρούνται γιά έπικείμενες συνωμοτικές ενέργειες, ικανές νά θέσουν σέ κίνδυνο
τήν πολιτική τής Αυστρίας. Ή στάση τής βενετικής διοίκησης ήταν δικαιο-
λογημένη, άν λάβει κανείς υπόψη ότι διακεκριμένα μέλη τής κοινότητας
υπηρετούσαν ώς πρόξενοι τής Ρωσίας στή Βενετία τά ρωσικά συμφέροντα.
Δραστήριο μέλος τής ήπειρωτικής οικογένειας Μαρούτση, μιάς άπό τις πιο
πλούσιες έλληνικές οικογένειες τής βενετικής διασποράς, ήταν ό Πάνος,
έπιτετραμμένος τής Ρωσίας στή Βενετία, ό όποιος είχε χρηματοδοτήσει τό
έπαναστατικό κίνημα τών άδελφών Όρλώφ, μέ στόχο τήν άπελευθέρωση
τών Ελλήνων άπό τούς Τούρκους, καί είχε μάταια προσπαθήσει νά πείσει
τις βενετικές άρχές νά βοηθήσουν τήν έπανάσταση10. Στον κύκλο τών φιλο-
ρώσων έλλήνων τής Βενετίας άνήκαν, έκτος άπό τόν μαρκήσιο Κωνσταν-
τίνο Μαρούτση, ό ζακύνθιος Σπυρίδων Ναράντζης, κύριος υποστηρικτής,
μαζί μέ τόν νομικό Σπυρίδωνα Καλούτση, τής Φιλομούσου Εταιρείας, ό
κερκυραϊκής καταγωγής Μάριος Φίλης καί ο έπίσης ζακύνθιος Γεώργιος
Μοτσενίγος. Ό Ναράντζης, ό Καλούτσης, ό Μαρούτσης, ό 'Ιωάννης Πα-
παδόπουλος ήταν μασόνοι, σύμφωνα μέ τά έγγραφα τής άστυνομίας, άλλά
καί πολλοί άλλοι "Ελληνες πρέπει νά ήταν μυημένοι στον τεκτονισμό, όπως
φαίνεται άπό τή συνθηματική ένδειξη δίπλα στήν ύπογραφή τους πού συ-

Νέος Έλληνομνήμων, 11, 1914, σ. 461' ΞαΝΘΟΠΟΤΑΟΤ-ΚτρΙΑΚΟΪ, Ή 'Ελληνική
Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π., σ. 127.

15. ΞανΘΟΠΟΤΛΟΪ-Κγριακοτ, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,
σ. 129-130.

16. Γιά τή δράση τοΰ Πάνου Μαρούτση, βλ. Β. Ν. ΚΟΛΙΟΣ, Ό Πάνος Μα-
ρούτσης καί ή συμβολή του στά Όρλωφικά (1768-1774), ανέκδοτη διδακτορική
διατριβή, Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, 'Ιωάννινα 1994.
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ναντοΰμε στά έγγραφα τής κοινότητας1'. Όλους αυτούς τούς "Ελληνες, καί.
ιδιαίτερα βέβαια τον Ανδρέα Μουστοξύδη, πού ήταν σέ διαρκή έπικοινωνία
μέ τον συμπατριώτη του 'Ιωάννη Καποδίστρια, ή άστυνομία τούς θεωρούσε
ύποπτους φιλεπαναστατικών κινήσεων καί παρακολουθούσε συνεχώς κάθε
τους κίνηση18. Οί μαρτυρίες πού διαθέτουμε γιά τή συνωμοτική δράση τους
είναι γιά εύνόητους λόγους σποραδικές, άποτελούν ώστόσο δείγματα τής
συμμετοχής τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου στήν έπαναστατική άτμόσφαιρα τής
εποχής. Οί "Ελληνες, γράφει τό 1822 ό διευθυντής τής άστυνομίας στον
διοικητή τής Βενετίας, ένεργοΰν μέ μεγάλη μυστικότητα καί επιδεξιότητα,
γιά νά μήν προδοθούν οί πράξεις τους19. Λίγα χρόνια νωρίτερα, τό 1817,
πάλι έγγραφο τής άστυνομίας διασώζει τήν πληροφορία ότι κάποιος έλλη-
νας έμπορος είχε σχέσεις μέ μυστική εταιρεία, πού ονομαζόταν «'Εταιρεία
τών Πέντε» (dei Cinque) ή ((τής Σιωπής τών Ελλήνων» (Silenzio dei Greci),
ή όποία ήταν αντίστοιχη τών ενώσεων τών καρμπονάρων καί άπέβλεπε πι-
θανότατα στήν άπελευθέρωση τών Έλλήνων άπό τήν τουρκική κυριαρχία2".

Τον πολιτικό προσανατολισμό τους προς τή Ρωσία τον έξεδήλωναν οί
"Ελληνες τής Βενετίας μέ κάθε εύκαιρία. Τό 1822, όταν ό τσάρος Αλέξαν-
δρος ό Α', στή διάρκεια τής έπίσκεψής του στήν πόλη, πήγε μέ τή συνοδεία
του γιά νά εκκλησιαστεί στον ορθόδοξο ναό τοΰ Αγίου Γεωργίου τών Έλ-
λήνων, ή κοινότητα τοΰ επιφύλαξε πανηγυρική υποδοχή21. Στον ίδιο τσάρο ό

17. ΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ή Έλληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,
σ. 129-130.

18. Ό.π., σ. 131' Ελένη Θ. Χαρχαρε, Ή ρωσική παρουσία στήν έλληνική
κοινότητα Βενετίας μέσα άπό τά έργα τέχνης, Ρωσία καί Μεσόγειος. Πρακτι-
κά Α'Αιεθνοΰς Συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005). 1, έπιμ. Ολγλ Κατςιλρ-
ah-Hhring - aw η χ \ Κολια-Δερμιτζακη - Κατερίνα Γαρδικα, συνεργ. Μικκλα
Σκουντζου, Αθήνα 2011, σ. 350.

19. κ. κα1ροφυλασ, 'Κ αύστριακή κατασκοπεία κατά τήν έλληνικήν έπανά-
στασιν, 'Ελληνικά. 4, 1931, σ. 170.

20. Ό.π., σ. 154' ΞλνΘΟΠΟΥΑΟΥ-ΚυριλκΟΥ, Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής
Βενετίας, ο.π., σ. 130-1.31.

21. Κ. Δ. Μερτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης και ό Μικρός Έλληνομνήμων, Αθή-
να 1939, σ. 221' ξ ανθο Π ουλου-κυριακο υ, Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας,
ό.π., σ. 69, 172 σημ. 224' Ανδρέας Μουστοξύδης και Αιμίλιος Τυπάλδος αλληλο-
γραφία, ο.—., σ. 147' Χαρχαρε, Ή ρωσική παρουσία, ο.π., σ. 351.
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Ανδρέας Μουστοξύδης, πού οί αρχές θεωρούσαν πράκτορα τών Ρώσων καί
γιά τον λόγο αύτόν τόν παρακολουθούσαν στενά, είχε αφιερώσει., τό 1804,
τό πρώτο έργο μέ τό όποιο εμφανίστηκε στά γράμματα. Στήν άφιέρωσή του
προς τόν ήγεμόνα τής Ρωσίας ό Μουστοξύδης τόν παρότρυνε νά αναλάβει
πρωτοβουλία, ώστε ή Ελλάδα νά «άναστή εκ τής δουλείας» καί νά γεννήσει
καί πάλι Πινδάρους καί Πλουτάρχους". Ή έκκληση τού Μουστοξύδη προς
τόν τσάρο γιά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας του έγγράφεται στή μακρά
παράδοση τών λογίων πού καλούσαν μέ ικετευτικά κείμενα ξένους ήγεμόνες
νά ξεσκλαβο'ισουν τήν Ελλάδα2 '. Όπως οί λόγιοι τών περασμένων αιώνων,
όταν έγραφαν τις έκκλήσεις τους, άνέτρεχαν στήν άρχαιότητα, προβάλλον-
τας τήν ιστορική συνέχεια τοΰ ελληνικού κόσμου, έτσι καί ό Μουστοξύδης,
βαδίζοντας στήν ίδια κατεύθυνση σκέψης, ζητούσε άπό τόν τσάρο νά βοη-
θήσει στήν άνόρθωση τής Ελλάδας, γιά νά άναδειχθούν καί πάλι Πίνδαροι
καί Πλούταρχοι. Ή άρχαία ιστορία, ιδιαίτερα αύτή τοΰ Φιλίππου καί τού
Αλεξάνδρου, μαζί μέ τά γεγονότα τής Έλληνικής Επανάστασης, άντιμε-
τωπίζονταν άπό τή βενετική λογοκρισία μέ επιφύλαξη, καθώς υπήρχε φό-
βος ότι μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν ώς έργαλεΐα γιά τή διαμόρφωση
ιδεολογίας ικανής νά υποδαυλίσει εθνικές ενοποιητικές προσπάθειες καί
έπαναστατικές συγχρόνως διαθέσεις-1. Στήν αντίληψη τών λογοκριτών οί
συζητήσεις πού περιστρέφονταν γύρω άπό τήν ιστορία τών Μακεδόνων βα-
σιλέο^ν μπορούσαν νά θέσουν σέ κίνδυνο τή δημόσια άσφάλεια. Μέ άνάλογο
πνεύμα ή λογοκρισία, εκτελώντας διαταγή πού είχε έρθει κατευθείαν άπό
τή Βιέννη, άπαγόρευσε τήν κυκλοφορία στή Βενετία τού έργου τοΰ Μάριου
Πιέρη πού πραγματευόταν τήν ιστορία τής Επανάστασης στήν Ελλάδα
άπό τό 1740 ώς τό 1824. Τό έργο τού κερκυραίου λογίου, ό όποιος είχε
σπουδάσει στήν Πάντοβα καί είχε στή συνέχεια έγκατασταθεί στή Φλωρεν-
τία, άποτελοΰσε επιτομή τής ιστορίας τοΰ Pouqueville καί είχε τυπωθεί τό

22. Ανδρέας Μουστοξύδης και Αιμίλιος Τυπάλδος αλληλογραφία, ό.π.,
σ. 26-27, 67, 147.

23. Βλ. γιά τις εκκλήσεις τών λογίων χρυσα ΜαΛΤΕΖΟΤ, Ταυτότητα καί
συνείδηση ιστορικής συνέχειας μετά τήν Άλωση: Ή ιδεολογική συμπεριφορά τών
Ελλήνων τής Βενετίας, Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, 87 Β', 2012, σ. 134-
136, οπού συγκεντρωμένη βιβλιογραφία.

24. Ανδρέας Μουστοξύδης καί Αιμίλιος Τυπάλδος αλληλογραφία, ό.π., σ. 84.
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1825. Σύμφωνα μέ τούς λογοκριτές, το βιβλίο έπιχειροΰσε νά υποκινήσει
τή συμπάθεια τής ευρωπαϊκής καί ιταλικής γνώμης υπέρ τοΰ Αγώνα τής
Ανεξαρτησίας τών 'Ελλήνων « Απαγορεύτηκε, έπίσης, ή κυκλοφορία τής
δεύτερης έκδοσης τοΰ έργου τής 'Ισαβέλλας Θεοτόκη Albrizzi, σημαντικής
προσωπικότητας τής πνευματικής ζωής τής Βενετίας, μέ τόν τίτλο Προ-
σωπογραφίες (Ritratti), πού είχε τυπωθεί στήν Πίζα τό 1826. 'Ο λόγος γιά
τόν όποιο τό έργο τής κερκυραίας λογίας είχε κριθεί άκατάλληλο νά κυκλο-
φορηθεί ήταν έπειδή στό κεφάλαιο πού άφοροΰσε τήν προσωπογραφία τοΰ
Μουστοξύδη οί Τούρκοι χαρακτηρίζονταν ώς καταπιεστές26.

Παρά τήν καχυποψία μέ τήν οποίαν οί τοπικές άρχές περιέβαλαν τήν
εθνική υπόθεση καί τήν άστυνόμευση τών Ελλήνων, οί τελευταίοι δέν έκρυ-
ψαν τόν ένθουσιασμό τους, όταν τήν άνοιξη τού 1821 έφτασε στή μακρό-
στενη νησίδα τής βενετικής λιμνοθάλασσας, στό Lido, τό πλοίο μέ τό όποιο
ό Δημήτριος Υψηλάντης κατευθυνόταν στήν "Υδρα. Σύμφο^να μέ άνώνυμη
έπιστολή, πλήθος κόσμου έσπευσε νά μεταβεί τότε στή νησίδα, γιά νά δει
άπό κοντά έναν άπό τούς ήγέτες τής 'Επανάστασης καί νά θαυμάσει τό
πλοίο μέ τά πολυάριθμα κανόνια πού τόν μετέφερε στήν 'Ελλάδα2'. Μέ τόν
Δημήτριο Υψηλάντη έφτασαν πιθανότατα στή Βενετία, γιά νά διανεμηθούν
στούς "Ελληνες τής παροικίας καί νά ένισχύσουν τή φιλοπατρία τους, οί
έθνεγερτικές προκηρύξεις πού είχε άπολύσει άπό τό Ίάσι τής Μολδαβίας
τόν Φεβρουάριο τού 1821 ό άδελφός του Αλέξανδρος. Στήν υπόθεση αύτή
οδηγεί χειρόγραφο τετράδιο μέ προκηρύξεις τοΰ Εικοσιένα πού σώζεται
στό άρχειο τής άλλοτε άνθηρής κοινότητας τής Βενετίας, σήμερα στό άρ-
χειο τού εκεί Έλληνικοΰ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών. Γραμμένο στά χρόνια τής Επανάστασης, τό χειρόγραφο μέ προ-
κηρύξεις καί στιχουργήματα άπλορωμαϊκά, σύμφωνα μέ τόν χαρακτηρισμό

~ > r 28 ( -ν ' H ν ' \

του αντιγραφέα τους , υποόηλο^νει οτι έντυπα η χειρόγραφα πατριωτικα

25. S. Trovato, Greci di Venezia nelfOttocento: Un'introduzione, Niccolô
Tommaseo e il suo mondo. Patrie e nazioni, Catalogo délia mostra, έπιμ. Fr. Bruni,
Biblioteca Nazionaie Marciana, Edizioni délia Laguna, 2002, σ. 120.

26. Ανδρέας Μουστοξύδης καί Αιμίλιος Τυπάλδος αλληλογραφία, ο.π., σ. 84.

27. ξανθοι ιουλου-κυριακου, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π., σ. 135.

28. Τό χειρόγραφο τετράδιο περιέγραψε άναλυτικά καί μελέτησε ό Λ. Βρα-
νουσησ, Θούρια καί προκηρύξεις τοΰ Εικοσιένα σ' ένα χειρόγραφο τοΰ Έλληνι-
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κείμενα καί τραγούδια κυκλοφορούσαν στούς κόλπους τής έλληνικής κοινω-
νίας. Τεκμήριο τής πατριωτικής εύφορίας τής εποχής, το τετράδιο περιέχει
μεταξύ άλλων τό γνωστό κείμενο προκήρυξης τοΰ 'Ιασίου, μέ τήν υπογραφή
γιά πρώτη φορά στό χειρόγραφο τής Βενετίας τοΰ Αλέξανδρου Υψηλάντη29,
τό τραγούδι ((Δεύτε παίδες τών Ελλήνων» (τό λεγόμενο ((Ελληνική Μασ-
σαλίίότισσα»)30 καί βέβαια τον Θούριο τοΰ Ρήγα πού τραγουδούσαν οί νέοι
τοΰ Εικοσιένα. Άπό τούς αθάνατους στίχους του μεταφέρω εδώ εκείνους
πού αναφέρονται στούς "Ελληνες τοΰ εξωτερικού, γιατί προφανώς αύτοί θά
συγκινούσαν περισσότερο τον έλληνισμό τής διασποράς. "Οσοι άπό τήν Ελ-
λάδα είναι στήν ξενιτιά, / στόν τόπο του καθένας άς ελθη τώρα πλιά.Ι "Εως
πώτε όφφικιάλος σέ ξένους βασιλείς;! έλα νά γένης στύλος δικής σου τής ψι-
λής.I Κάλιο διά τήν πατρίδαν καθ' ενας νά χαθή,Ι παρά διά νά χρεμάση μία
φούντα στό σπαθή31. Τό μικρό σχήμα τοΰ τετραδίου μέ τή συλλογή τραγου-
διών, άντιγραμμένίον γιά ιδιωτική χρήση, οηλώνει ότι δέν πρέπει νά ήταν
λίγες οί ανθολογίες μέ πατριωτικά κείμενα πού κυκλοφορούσαν, κρυμμένες
μυστικά σέ τσέπες, άνάμεσα στούς "Ελληνες έγκατοίκους τών νησίδων τής
βενετικής λιμνοθάλασσας. Συλλέκτης καί άντιγραφέας τών θουρίων ήταν ό
κεφαλονίτης Παναγής Κεφαλάς, ό όποιος σημειώνει στό τετράδιο ότι είχε
άντιγράψει τά κείμενα τό 1821: Άντιγράφθη παρ' εμού τοϋ υπογεγραμμένου
εις τους 1821' περίστασις εις τήν οποίαν οι γραικοί έπαναστήθησαν κατά
τών όθωμανών. Παναγής Κεφαλάς παπα Ανδρέου Θεοφιλάτου32. Μέλη τής
κεφαλονίτικης αύτής οικογένειας συναντούμε τόσο μεταξύ τών έπιτρόπων
τής Κοινότητας όσο καί μεταξύ τών μαθητών τής Φλαγγινείου Σχολής καί
τών σπουδαστών τοΰ Πανεπιστημίου τής Πάντοβας33. Όσο γιά τον κάτοχο

κοϋ 'Ινστιτούτου Βενετίας, Θησαυρίσματα, 4, 1967, σ. 177-189' βλ. καί Ελεχη
Δ. Κακοτλιλη, Κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων τοϋ Έλληνικοΰ 'Ινστιτού-
του Βενετίας, Θησαυρίσματα, 8, 1971, σ. 266-267 άρ. 22.

29. βρανοτσησ, Θούρια καί προκηρύξεις τοΰ Εικοσιένα, ό.π., σ. 181.

30. Ό.π., σ. 185.

31. Ό.π.

32. Ό.π., σ. 178.

33. Ό.π., σ. 189, Γ. Σ. Πλογμιδης, Αί πράξεις έγγραφης τών έλλήνων
σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Παδούης (Μέρος A'. Leggisti 1591-1809).
Έπίμετρον (Μέρος A'. Artisti), Έπετηρίς τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,
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τοϋ τετραδίου καί αντιγραφέα τών τραγουδιών, ταυτίζεται μάλλον μέ τόν
ποιητή καί δάσκαλο τής ιταλικής καί λατινικής, ό όποιος γνωρίζουμε οτι
είχε κυκλοφορήσει άνώνυμα τό 1830 στήν Κέφαλο νια δηκτική πολιτική σά-
τιρα έναντίον τών αγγλικών άρχών, μέ άποτέλεσμα ό τότε αρμοστής Adam
νά καταδιώξει ανηλεώς τον συντάκτη της. Ή συλλογή καί αντιγραφή τών
άσμάτων τοΰ Εικοσιένα, έργο ένός νεαροΰ φλογεροΰ έλληνα πατριώτη στή
Βενετία, είναι φανερό ότι συνδέεται άμεσα μέ τήν άντιστασιακή δράση τοΰ
ποιητή τής πολιτικής σάτιρας στήν Κεφαλονιά34.

Τραγουδώντας κρυφά τραγούδια πατριωτικά, διαβάζοντας τις προκη-
ρύξεις, συχνάζοντας στά καφενεία τής πόλης, γιά νά συζητήσουν όσα νέα
έφταναν άπό τήν επαναστατημένη Ελλάδα, οί "Ελληνες τής Βενετίας ζού-
σαν σέ ήλεκτρισμένη άτμόσφαιρα. 'Ενδεικτικό τής πατριωτικής έξαρσης
είναι τό γεγονός ότι στά χρόνια έκεΐνα είχε επικρατήσει άνάμεσά τους ή
συνήθεια νά δίνουν στά παιδιά τους ώς βαφτιστικό ονομα, μαζί μέ τό πα-
ραδοσιακό τοΰ παππού τους, καί ένα άρχαΐο: 'Επαμεινώνδας, Θεμιστοκλής,
Λεωνίδας, Αριστοτέλης, Αχιλλέας κ.ά. ' "Ολοι ήταν μέ τόν ένα ή τον άλλο
τρόπο στραμμένοι νοερά προς τήν πατρίδα. «Οί ειδήσεις άπό τήν Ελλάδα»,
γράφει τό καλοκαίρι του 1824 ό Μουστοξύδης στον εκδότη τής Antologia
Giovanni-Pietro Vieusseux, «πότε λυπηρές καί πότε εύχάριστες, ή πλατεία
τού Άγιου Μάρκου, οί συμπολίτες μου, ή πίπα καί κάποια άλλη πιο σοβαρή
σκέψη μέ κλέβουν άπό τις μελέτες μου»36. Κι άργότερα, όταν μαθεύτηκε
ότι είχε πέσει τό Μεσολόγγι, συγκλονισμένος θά γράψει καί πάλι στον υπο-
στηρικτή τών Ελλήνων: ((Όσο άκόμα ύπάρχει στήν Ελλάδα έστω κι ένα
κάστρο πού δέν έχει κυριευτεί άπό τούς Τούρκους, εγώ βλέπο:» πάν® σ' αύτό
νά κυματίζει τό λάβαρο καί ή ελπίδα μας»3'. Ή συγκίνηση τών Ελλήνων

38, 1971, σ. 179 (ευρετήριο ονομάτων: Ceffalà)· Α. Ε. Καραθαναςης, Ή Φλχγγί-
νειος Σχολή τής Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 163, 165, 199.

34. Η.Τςιτςελης, Κεφαλληνιακά Σύμμεικτα, 1, Αθήνα 1904, σ. 238-239"
ΒρΑΝΟΤΣΗΣ, Θούρια καί προκηρύξεις τοΰ Εικοσιένα, ό.π., σ. 188-189.

35. ΞαΝΘΟΠΟΪΑΟΤ-ΚϊΡΙΑΚΟΤ, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,
σ. 212 σημ. 599.

36. Αλοη Σιδερή, "Ελληνες φοιτητές στό Πανεπιστήμιο τής Πίζας (1806-
1861), 1, Αθήνα 1989, σ. 60.

37. Ό.π.
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τής ιταλικής χερσονήσου έγινε άκόμη εντονότερη όταν πρόσφυγες άπο τις
επαναστατημένες έλληνικές περιοχές πλημμύρισαν τις πόλεις όπου ζούσαν,
τή Βενετία, τήν Τεργέστη, τή Φλωρεντία. Άπό τό 1821 ως τό 1824 οί πρό-
σφυγες πού είχαν καταφύγει στήν Τεργέστη άπό τή Βλαχία κυρίως και την
"Ηπειρο αριθμούσαν τούς 300038, ενώ έκατοντάδες ήταν εκείνοι πού είχαν
φτάσει στή Φλωρεντία άπό τις ήγεμονίες. Τή δεινή κατάσταση στήν όποία
βρίσκονταν οί δυστυχείς πρόσφυγες στή Φλωρεντία περιέγραψαν μέ οδύνη
οί επικεφαλής τής Κοινότητας τοΰ Λιβόρνου σέ γράμμα πού έστειλαν τό
1821 στον 'Ιωάννη Καρατζά, στήν Πίζα, ζητώντας του οικονομική βοήθεια:
«Ήταν», έγραφαν, «άνθρωποι κατατετρεγμένοι, γυμνοί καί τετραχηλισμένοι,
ταλαιπωρούμενοι καί ύστερούμενοι έκ τών προς τροφήν άναγκαίων. Ήμι-
θανεις σχεδόν έφτασαν εις Φλωρεντίαν καί πολλοί έξ αύτών μαθαίνομεν
ότι κλινήρεις έκ τοΰ κόπου καί τής όδοιπορίας ευρίσκονται...»39 Άπό κα-
τάλογο, πάλι, προσφύγων πού είχαν καταλήξει, τό 1824, στήν Άγκωνα
σταχυολογώ μερικά ονόματα μέ δίπλα στοιχεία γιά τήν κατάσταση στήν
όποία βρίσκονταν: Αικατερίνη Φακίτζα άπό τά Ιωάννινα, χήρα με άνήλικα
παιδιά εφυγεν διά τόν χαλασμόν τής πατρίδος της, Ιωάννης Μπίτζας άπό
τους Καλαρρύτες, εις δυστυχίαν και χωρίς τό δεζιόν χαίρι, Παναγιώτης
Γεωργαντόπουλος άπό τήν Πρέβεζα, φυγάς διά καταδρομήν τών Τούρκων,
Βιερού Βαφιαδάκενα άπό τήν Χίο, εις δυστυχίαν μεγαλωτάτηνΜ. Στή Βε-
νετία, τό θέαμα τών προσφύγων πού τριγύριζαν πένητες στούς δρομίσκους
τής πόλης είχε τόσο πολύ εντυπωσιάσει τόν φιλέλληνα ποιητή Benedetto
Vollo, ώστε χρόνια άργότερα έβαλε νά πρωταγωνιστεί στό ποίημά του «Ή
Ελλάδα καί ό Βύρων» ένας έλληνας πρόσφυγας. Ό ποιητής έγραψε τήν
άκόλουθη σημείωση στον πρόλογο: (("Ετσι, άκολουθώντας τούς άρχαίους

38. Γιά τή φιλελληνική κίνηση στήν Τεργέστη βλ. Ο Μ λ κατσιαρδη-Hering,
Ή Ελληνική παροικία τής Τεργέστης (1751-1830), 1, Αθήνα 1986, σ. 332-367
(ειδικότερα γιά τήν περίθαλψη τών προσφύγων σ. 341-365)' βλ. καί Διήγησις τών
περί τήν έν Τεργέστη Έλληνικήν Κοινότητα σπουδαιότερων συμβάντων άπό τής
συστάσεως αυτής μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, Τεργέστη 1882, σ. 28-29.

39. Ν. Β. τωμαδακησ, "Εγγραφα έκ Λιβόρνου σχετικά μέ τήν Έλληνικήν
Έπανάστασιν, Εικοστός Αιών, 1, 1942, σ. 78-79.

40. Γ. Π. ΠαπαγεωργιΟΤ, Συμβολή στήν ιστορία τής έλληνικής παροικίας
τής Αγκώνας κατά τόν 19ον αι., Δωδώνη, 4, 1975, σ. 328, 329.
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πού έμπνέονταν άπό τά μεγάλα έργα, τραγούδησα τήν Επανάσταση καί.
τή γενναιότητα τής κλασικής γής" άπό τότε πού παιδάκι άκόμα έβλεπα μέ
έκπληξη νά περπατούν στούς δρόμους τής Βενετίας μου αύτοί οί άνθρωποι,
μελαψοί καί πληγωμένοι, πού στό μέτωπο τους σπινθηροβολούσε ή άγά-
πη γιά τήν έλευθερία, άπό τούς οποίους εμπνεύστηκα τον πρωταγωνιστή
μου»''1. Γιά νά συναντήσει τούς πρόσφυγες άπό τήν έπαναστατημένη Ελλά-
δα είχε σπεύσει τήν άνοιξη τοΰ 1824 νά μεταβεί στή Βενετία καί τήν Τερ-
γέστη ό γάλλος συλλέκτης τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών Claude
Fauriel, μέ σκοπό νά συγκεντρώσει καινούρια στοιχεία γιά τή μελέτη του42.
Γιά νά μαζέψει τό ύλικό πού χρειαζόταν, επισκεπτόταν στή Βενετία τις
προσφυγικές οικογένειες, πηγαίνοντας μέ τή συνοδεία τοΰ Μουστοξύδη άπό
σπίτι σέ σπίτι4,3.

'Άν οί πρόσφυγες πού έφταναν στή μαρκιανή πολιτεία καί τις άλλες
ιταλικές πόλεις προκαλούσαν τή θλίψη όσων τούς συναντούσαν, οί έλληνες
φοιτητές πού συνέρρεαν στά ιταλικά λιμάνια, γιά νά προωθηθούν στήν έπα-
ναστατημένη Ελλάδα, δημιουργούσαν, μεταδίδοντας σέ όλους τον ένθουσια-
σμό τους, μαζί μέ εύφρόσυνα αισθήματα καί ελπίδες γιά τήν άνάσταση τής
πατρίδας. Μέ έγγραφο τοΰ ύπουργοΰ τής άστυνομίας τής Βιέννης, χρονο-
λογημένο στις 3 Ιουλίου 1821, οί άστυνομικές άρχές τής Βενετίας έντέλ-
λονταν νά εντείνουν τήν παρακολούθηση τών έλλήνων σπουδαστών πού
άφηναν τό πανεπιστήμιο τής Πάντοβας, γιά νά κατέβουν μέσω Τεργέστης
στήν πατρίδα τους, προκειμένου νά πολεμήσουν έναντίον τής Πύλης. Τό
έγγραφο μνημονεύει το όνομα τοΰ φοιτητή Καββαδία, πού μόλις είχε φύγει
άπό τήν Πάντοβα μέ κατεύθυνση τήν Τεργέστη, κι άκόμη παρέχει τήν πλη-
ροφορία ότι έλληνες έμποροι ύποδέχονταν έκει μυστικά τούς σπουδαστές
καί τούς βοηθούσαν νά μπαρκάρουν σέ έμπορικά πλοία καί νά φύγουν γιά
τήν Ελλάδα άπαρατήρητοι άπο τις άρχές". "Ενα μήνα νωρίτερα, ή άστυνο-

41. Trovato, Greci di Venezia nell'Ottocento, ο.π., σ. 98 σημ. 11.

42. Claude Fauriel, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Α'. Ή έκδοση τοϋ
1824-1825, έκδ. έπιμ. Αλέξης Πολίτης, Ηράκλειο 1999, σ. 319, 321· Ξανθο-
ποτλοτ-κτριακοτ, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.-., σ. 216 σημ. 627.

43. Ανδρέας Μουστοξύδης καί Αιμίλιος Τυπάλδος άλληλογραφία, ο.π., σ. 459.

44. Βλ. Α. ΒακααΟΠΟΤΛΟΣ, Οί "Ελληνες σπουδαστές στά 1821, Θεσσαλονί-
κη 1978, σ. 38-39. 'Ας σημειωθεί έπίσης ότι τό 1828 ό Χρήστος Νικολαΐδης είχε
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μία της Πίζας είχε εκφράσει, κι αύτή μέ τή σειρά της άνησυχία γιά τή
δραστηριότητα τών φοιτητών πού σπούδαζαν στήν 'Ιατρική Σχολή τοΰ
πανεπιστημίου. Πολλοί άπό αύτούς έφευγαν άπό τό Λιβόρνο μέ κατεύθυνση
τή Μασσαλία, γιά νά φορτώσουν πολεμοφόδια καί νά τά μεταφέρουν στήν
επαναστατημένη Ελλάδα. Οί φοιτητές πού συγκεντρώνονταν στό λιμάνι μέ
προορισμό τον Μοριά καί τήν "Υδρα, σύμφωνα πάντα μέ τις εκθέσεις τής
άστυνομίας πού παρακολουθούσε άδιάλειπτα τις κινήσεις τους, είχαν φτιά-
ξει σέλλες, πιστόλια καί περικεφαλαίες σάν αύτές πού φορούσαν οί δραγόνοι,
μέ τή διαφορά ότι ή δική τους ήταν στολισμένη μέ πράσινο ή βιολετί βελού-
δο καί μέ άσημένια κρόσσια καί είχε στό μπροστινό μέρος μιά κεντημένη
νεκροκεφαλή . Τον ένθουσιασμό πού κατείχε τούς σπουδαστές τής Πίζας
όχι μόνο στούς προύτους μήνες μετά τήν έναρξη τής 'Επανάστασης, άλλά
καί στά χρόνια πού άκολούθησαν, δείχνει μέ σαφήνεια τό άκόλουθο περι-
στατικό, πού άντλεϊται κι αύτό άπό άστυνομική έκθεση, καθρεφτίζοντας μέ
τό ύφος τής γραφής της τήν άτμόσφαιρα πού επικρατούσε στό πανεπι-
στημιακό περιβάλλον. Τό 1840, στήν επέτειο τοΰ Εικοσιένα, οί φοιτητές
συγκεντρώθηκαν γιά τον εορτασμό της στό εστιατόριο Buon Gusto τής Πί-
ζας. Κάποιοι άπό αύτούς, τραγουδώντας καί φωνάζοντας μέ νεανική φλόγα
συνθήματα, άνέβηκαν στά τραπέζια καί προσπάθησαν νά πιάσουν τήν κρε-
μασμένη σέ ψηλό μέρος σημαία. Στήν προσπάθεια νά άγγίξουν τό σύμβολο
τής έπαναστατημένης Ελλάδας, κρεμάστηκαν άπό τον κρυστάλλινο πολυέ-
λαιο, μέ άποτέλεσμα νά πέσει κάτω το πολύφωτο καί νά θρυμματιστεί,
χωρίς εύτυχώς κανείς τους νά τραυματιστεί41'.

Ή άποστολή νέων έθελοντών αγωνιστών καί πολεμικών έφοδίο,ιν στήν
Ελλάδα είχε επιφέρει μεγάλη άναστάτωση στήν αύστριακή διοίκηση τής
Βενετίας, ή όποια, καθώς άντιμετώπιζε τήν έπανάσταση τών Έλλήνο^ν ώς

ενημερώσει μέ γράμμα του τούς συμπατριώτες του στή Νάπολη ότι είχε άποφα-
σίσει νά άναχωρήσει γιά τήν Ελλάδα μέ τήν ελπίδα... «νά τήν ωφελήσω καί άπό
πλησίον [...] επειδή ό,τι καί άν κάμη τις διά τήν πατρίδα είναι χρέος του» (βλ.
Jannis Korinthios, I Greci di Napoii e del Meridione d'Italia dal XV al XX secolo,
Cagliari 2012, σ. 299-300).

45. ΒακααΟΠΟΥΛΟΣ, Οί "Ελληνες σπουδαστές, ο.π., σ. 36-37" ΣίΔΕΡΗ, "Ελ-
ληνες φοιτητές, ό.π., σ. 149-150.

46. Σιδερή, "Ελληνες φοιτητές, ό.π., σ. 216.
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εξέγερση Ιναντίον τής νόμιμης κυβέρνησής τους, φοβόταν ότι μπορούσε νά
πυροδοτήσει ανατροπή τών πολιτικών ισορροπιών στήν ευαίσθητη περιοχή
τών Βαλκανίων. Ή αστυνομία έσπευσε νά έκδώσει άμέσως διαταγή, σύμ-
φωνα μέ τήν όποία απαγορεύτηκε ή συγκέντρωση χρημάτων καί όπλων
υπέρ τής έπαναστατημένης Ελλάδας καί ή εκεί άποστολή έμψυχου καί άλ-
λου πολεμικού υλικού. Τό τελωνείο τής Βενετίας εντελλόταν νά αύξήσει
τούς έλέγχους καί ειδικότερα τήν επιτήρηση τού λιμανιού4'. "Εναν περίπου
χρόνο μετά τήν κήρυξη τής Επανάστασης, στις 2 Μαΐου 1822, ο διευθυντής
τής άστυνομίας άνέφερε στήν προϊσταμένη άρχή του ότι οί άστυνόμοι εί-
χαν καταβάλει προσπάθειες μέσο:) τών πληροφοριοδοτών τους νά μάθουν
άν οί "Ελληνες παρείχαν οποιαδήποτε βοήθεια στούς επαναστάτες είτε σέ
χρήμα είτε σέ είδος. Ή έκβαση τής έρευνας ήταν άρνητική. Οί "Ελληνες
εδώ, κατέληγε ό άστυνομικός διευθυντής στήν άναφορά του, δέν έχουν με-
γάλες περιουσίες καί δέν δείχνουν διατεθειμένοι νά βοηθήσουν48. Πράγματι,
ή χρηματική βοήθεια γιά τήν ένίσχυση τού Αγώνα υπήρξε άπό τήν πλευρά
τών Ελλήνων ισχνή. Μέ οξύτητα, ό Μουστοξύδης θά καταφερθεί έναντίον
τών συμπολιτών του καί θά παρατηρήσει χολωμένος ότι δέν είχαν έπιδείξει
τήν άπαιτούμενη σ1 εκείνες τις περιστάσεις πατριωτική έγρήγορση καί ότι
ή αστυνόμευση πού είχε έπιβάλει ή διοίκηση δέν ήταν παρά ή δικαιολογία
γιά τήν πλημμελή άνταπόκρισή τους στήν εθνική πρόσκληση γιά οικονο-
μική βοήθεια4 . Όμως, ή δριμεία κριτική τού έλληνα λογίου τής Βενε-
τίας πρέπει νά άναφέρεται στή στάση άφενός μέν συγκεκριμένων εύπορων
μελών τής έλληνικής κοινωνίας καί άφετέρου τής κοινότητας ώς συλλογι-
κού φορέα καί όχι στή συμπεριφορά έν γένει του βενετικού έλληνισμοΰ. Ή
συντηρητική τακτική πού άκολούθησε ή κοινότητα κατά τήν έναρξη τοΰ
Αγώνα καί κατά τά πρώτα έπαναστατικά χρόνια εύκολα ερμηνεύεται, άν
άναλογιστεΐ κανείς ότι ή σχέση της μέ τις τοπικές άρχές, οί όποιες έπιτη-
ροΰσαν άσφυκτικά τις κινήσεις τών οργάνων της, μπορούσαν οποιαδήποτε
στιγμή νά επηρεάσουν άρνητικά τή νομική θέση τοΰ σωματείου, μέ κίνδυνο
νά άπωλέσει τή διοικητική καί οικονομική αύτονομία του. 'Εξετάζοντας τά

47. Καιροφταας, Ή αυστριακή κατασκοπεία, ό.π., σ. 168-169.

48. Ό.π., σ. 170.

49. Ξανθοποτλοϊ-Κυριακού, Ή Ελληνική Κοινότητα, τής Βενετίας, ό.π.,
σ. 134-135.
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πράγματα μέσα σ' αύτήν τή συνάφεια, γίνεται κατανοητά ότι ή «νομοτα-

\ \ / η \ / / ι / ήΠ '

γής» και ((συνετή», οπως τη χαρακτήρισαν νεώτεροι μελετητες , στάση
τής κοινότητας οφείλεται σέ λόγους πολιτικής σκοπιμότητας καί ρεαλισμού
καί όχι σέ έθνική άβελτηρία, όπως πίστευε ό Μουστοξύδης. Πιθανότατα,
ό γνωστός έλληνας διανοούμενος τής Βενετίας στή διατύπωση τής κρίσης
του νά είχε παρασυρθεί άπό τήν άντιπάθεια πού έτρεφε γιά τον πλούσιο
έλληνα τής Βενετίας Κωνσταντίνο Μαρούτση, τον όποιον οί σύγχρονοι
του κατηγορούσαν πώς είχε άθετήσει τήν ύπόσχεσή του ότι θά συνέδραμε
οικονομικά τήν επαναστατική προσπάθεια τοΰ Υψηλάντη01. Μπορεί ή κοι-
νότητα, πού εκπροσωπούσε τήν έθνική μειονότητα καί λειτουργούσε μέ
τήν έγκριση τών τοπικών άρχών, νά μήν είχε προσφέρει ώς επίσημο σώμα
μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τις άνάγκες τοΰ Αγώνα, διαψεύδοντας τις
προσδοκίες αυτών πού είχαν άναλάβει τή συγκέντρωση καί άποστολή τους
στήν Ελλάδα, μπορεί πράγματι οί λίγοι τότε εύποροι έλληνες τής Βενετίας
νά είχαν δείξει άπροθυμία νά στηρίξουν οικονομικά τήν Επανάσταση, άπό
φόβο άντίδρασης τών Αύστριακών, ώστόσο πολλοί ήταν εκείνοι οί όποιοι
έξω άπό τό κοινοτικό πλαίσιο είχαν θέσει τις δυνάμεις τους στήν υπηρεσία
τής πατρίδας καί είχαν άναπτύξει όχι εύκαταφρόνητη πατριωτική δράση.
Άξιοπαρατήρητες είναι οί άρχειακές πηγές πού διέσωσαν στοιχεία γιά τήν
προσφορά στον Αγώνα αύτών τών Έλλήνων τής διασποράς. Ας αναφερ-
θούν ενδεικτικά χάριν μνημοσύνου ορισμένα ονόματα. Ό ζακύνθιος φιλικός
Διονύσιος Ρώμας, εξόριστος τών Άγγλων, εγκατεστημένος τά χρόνια τής
Επανάστασης στή Βενετία, είχε οργανώσει επιχείρηση άποστολής στούς
επαναστάτες πολεμοφοδίων, τά όποια φόρτωνε σέ έμπορικά πλοϊα. Συν-
εργάτες στήν προσπάθειά του ήταν οί δραστήριοι πατριώτες Ανδρόνικος
ΙΙάικος, άπό τή Θεσσαλονίκη, καί ό γιαννιώτης έμπορος Νικόλαος Βίδας,
μέλη καί οί δύο τής Κοινότητας02.Ό Βίδας είχε φοιτήσει, όπως καί τά δύο

50. Ό.π., σ. 133.

51. Ό.π., σ. 139, Ανδρέας Μουστοξύδης και Αιμίλιος Τυπάλδος αλληλογραφία,
ο.π., σ. 193. Όταν ό Κωνσταντίνος Μαρούτσης πέθανε (1846), ό Τυπάλδος έγραψε
στόν Μουστοξύδη ότι δέν είχε άφήσει τίποτα άπό τή μεγάλη περιουσία του ούτε στον
ναό ούτε στούς φτωχούς ούτε στό σχολείο (Ανδρέας Μουστοξύδης, ό.π., σ. 640).

52. ΞαΝΘΟΙΙΟΓΛΟΓ-ΚνΡΙΛko V, Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,

σ. 136-137.
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του άδέλφια, στή Σχολή Φλαγγίνη και άργότερα είχε άναδειχθεΐ πρόεδρος
τής Κοινότητας. Τόν πρώτο χρόνο τής Επανάστασης είχε επιχειρήσει νά
στείλει στήν Πελοπόννησο 60 όπλα κατασκευασμένα στήν Brescia, ονομα-
στό τότε κέντρο όπλοπαραγωγής, άλλά οί ένέργειές του καταδύθηκαν στήν
αστυνομία, μέ αποτέλεσμα ή άποστολή νά ματαιωθεί0'1. Γιά τήν πολλαπλή,
τέλος, συνεισφορά του στον Αγώνα, έπιβάλλεται νά μνημονευτεί ό Αλέ-
ξιος Νικολαΐ'δης, άπό τή Ζαγορά τοΰ Πηλίου, μέλος τής Κοινότητας καί
έψηφισμένος τρεις φορές πρόεδρος της. Συνεργάτης του Ναράντζη, φίλος
τοΰ Βηλαρά, τοΰ Μουστοξύδη καί τοΰ Καποδίστρια, ό Νικολα'ίδης φρόντιζε
νά έφοδιάζει μέ αυστριακά διαβατήρια τούς έθελοντές, έλληνες φοιτητές
καί φιλέλληνες, πού έφταναν στή Βενετία γιά νά μεταβούν άπό κει στήν
Ελλάδα, καί ταυτόχρονα διαχειριζόταν τό ταμείο πού είχε συσταθεί γιά τή
συντήρηση τών όρφανών:Μ.

'Άν είτε άπό άδυναμία είτε άπό φόβο έπιπτο^σεων άπό τήν πλευρά τής
αύστριακής κυβέρνησης ή οικονομική βοήθεια πού προσέφερε ή κοινότητα
στον Αγώνα ήταν περιορισμένη, σημαντική ήταν άντίθετα ή δράση της στον
τομέα τής περίθαλψης τών προσφύγων. "Ηδη στή μεγάλη διαδρομή τού
χρόνου, άπό τό 1498, έτος ίδρυσης τής άδελφότητας, ή άσκηση φιλανθρω-
πίας άποτελοΰσε βασικό σκοπό τής συσσωματωμένης στή Βενετία έλλη-
νικής μειονότητας. Ανάμεσα στά έργα κοινωνικής εύποιίας περιλαμβάνονταν
ή προστασία τών ορφανών καί τών χηρών, ή άπελευθέρο^ση αιχμαλώτων,
ή προικοδότηση άπορων νεανίδων καί ή νοσηλεία φτωχών. Γνώριζε συνε-
πώς ή κοινότητα τούς μηχανισμούς πού χρειάζονταν γιά τή θεραπεία τών
φιλανθρωπικών άναγκών καί έσπευσε νά τούς ενεργοποιήσει άμέσο^ς μόλις
έφτασαν στήν πόλη της τά πρώτα θύματα τοΰ πολέμου. Τά σπίτια τών
Ελλήνων άνοιξαν πρόθυμα γιά νά δεχτούν τούς πρόσφυγες, ένώ μέ τήν
πρωτοβουλία τής κοινότητας ορίστηκαν επιτροπές γιά τή συγκέντρωση καί
διάθεση πόρων σέ όσους άπό αύτούς είχαν άνάγκη. Στό έργο τής περίθαλ-
ψης τών κατατρεγμένων άπό τούς Τούρκους Ελλήνων πρωταγωνιστικό
ρόλο διαδραμάτισαν ό Ανδρέας Μουστοξύδης, ό Αλέξιος Νικολαΐ'δης καί ό

53. Ό.π., σ. 214 σημ. 613, 614.

54. Ό.π., σ. 137-138, 14Γ Ανδρέας Μουστοξύδης καί Αιμίλιος Τυπάλδος
αλληλογραφία, δ.π., σ. 150-151.
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Νικόλαος Βίδας33. Ή άστυνομία παρακολουθούσε εξακολουθητικά τήν κι-
νητοποίηση, όπως τεκμηριώνεται άπό έγγραφο τοϋ διευθυντή της προς τον
διοικητή τής Βενετίας, τοΰ 1822, μέ το όποιο τον ένημέρωνε ότι στον ναό
τοΰ Αγίου Γεωργίου τών Έλλήνων είχε διενεργηθεί τό ΙΙάσχα έρανος υπέρ
των προσφυγικών οικογενειών . Ικανός αρισμος προσφυγών στεγάστηκε
τότε μέ άπόφαση τών διοικητικών οργάνων τής κοινότητας στό κοινοτικό
νοσοκομείο πού είχε ανακαινιστεί ειδικά γιά τον σκοπό αύτό, καθώς καί στό
γυναικείο μοναστήρι τής παροικίας, στό όποιο φιλοξενήθηκαν ορφανά κο-
ρίτσια3'. Γιά πολλά χρόνια μετά τήν έκρηξη τής Επανάστασης, ό έλληνας
γιατρός τοΰ νοσοκομείου, Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, χορηγούσε δωρεάν
νοσηλεία στούς άρρωστους καί ήλικιωμένους πρόσφυγες38. Προστίθεται
άκόμη ή πληροφορία ότι ό Μουστοξύδης παντρεύτηκε, τό 1826, στήν έκ-
κλησία τοΰ Αγίου Γεωργίου μιά ορφανή προσφυγοπούλα άπό τήν Κύπρο,
τήν Πεζούνα (όπως φώναζαν εκεί τήν Περιστέρα). Ή Πεζούνα ήταν θυγα-
τέρα τοΰ μεγαλέμπορα άπό τή Λάρνακα Παυλή Χάρτα, πού είχε βρει μαζί
μέ τον άνήλικο γιό του φρικτό θάνατο άπό τούς Τούρκους τον 'Ιούλιο τοΰ
1821. Ή γυναίκα του μέ τά υπόλοιπα παιδιά της εί/ε κατορθώσει νά διαφύ-
γει καί νά έπιβιβαστεΐ σέ εμπορικό πλοίο μέ αύστριακή σημαία πού μετέ-
φερε πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, στή Βενετία . Κοινοποιώντας στόν
φίλο του Cristoforo Ferretti στο Μιλάνο τον γάμο του μέ τήν ορφανή Κυ-
πριωτοπούλα, ό Μουστοξύδης ομολογούσε ότι είχε άποφασίσει νά τή νυμ-
φευτεί μέ γνώμονα οχι τον έρο^τα, άλλά τον οίκτο καί τή λογική. «Παίρνω
μιά κοπέλα», έγραφε, «άπό τό αίμα μου, πού μιλεί τήν ίδια γλώσσα κι έχει

55. Βλ. γιά τό έργο τής κοινότητας στόν τομέα τής περίθαλψης τών προ-
σφύγων Ξ α Ν(-)( ) π ουλου - Κ γ ρiα κοτ, Ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,

σ. 139-142.

56. Καιροφυλας, Ή αύστριακή κατασκοπεία, ό.π., σ. 170.

57. Ελένη Ε. κουκκου, Ή ορθόδοξος Μονή εύγενών 'Ελληνίδων Βενετίας
(1599-1829), Αθήνα 1965, σ. 142 σημ. 37· Ξανθοποτλοτ-Κτριακοτ, Ή Ελληνι-
κή Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π., σ. 140.

58. ΞανθοπουλΟΥ-Κυριακου, Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας, ό.π.,
σ. 118.

59. Ό.π., σ. 140, Γ. Γ. Αλιςανδρατος, Ό Ανδρέας Μουστοξύδης καί ή δια-
θήκη του, Θησαυρίσματα, 11, 1974, σ. 181-182.
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τήν ίδια θρησκεία μέ μένα, που θά μου είναι γλυκιά σύντροφος, άν ή Ελλά-
δα είν' εύτυχισμένη, κι άν δέν είναι θά τήν άντιπροσωπεύη στο εξωτερι-
κό»60.

Τή φιλανθρωπική δράση τής Κοινότητας στον τομέα τής περίθαλψης
τών θυμάτων του πολέμου γνώριζε άσφαλώς ό 'Ιωάννης Καποδίστριας άπό
τούς φίλους του Ανδρέα Μουστοξύδη καί Σπυρίδωνα Ναράντζη, όπως έπί-
σης πρέπει νά γνώριζε τήν περιορισμένη οικονομική προσφορά τών Ελ-
λήνων τής τεναγήτιδας πολιτείας στήν επαναστατημένη Ελλάδα. Όμως,
πρωτίστως γνώριζε ότι ή άστική παροικία τής Βενετίας υπήρξε γιά πολ-
λούς αιώνες τό πνευματικό κέντρο τού άπόδημου έλληνισμού καί ότι τή
μακρά παιδευτική παράδοση τή μαρτυρούσαν τά σχολεία πού είχε ιδρύσει
καί ή εύεργετική γιά τή σπουδή τών γραμμάτων τεράστια έκδοτική δρα-
στηριότητα πού είχε αναπτυχθεί στούς κόλπους της1'1. Μέ άκλόνητη τήν
πίστη ότι ή λεωφόρος πού θά οδηγούσε στήν άνάσταση τού έθνους άπό τά
ερείπια ήταν αύτή τής παιδείας, ό πρώτος κυβερνήτης τής Ελλάδας δέν
άργησε νά άντιληφθεϊ μέ τό οξυμένο πολιτικό του κριτήριο ότι οί "Ελληνες
τής Βενετίας ήταν άπολύτως ενδεδειγμένοι γιά νά εξυπηρετήσουν καί νά
προωθήσουν μέ τήν πείρα τους τό έκπαιδευτικό πρόγραμμά του. Στό πλαί-
σιο έτσι τής ένίσχυσης τού σχολείου τής παροικίας, πού μέ βάση τά σχέδιά
του προοριζόταν νά δεχθεί έλληνες μαθητές άπό τήν Ελλάδα, δώρισε τό
1828 μιά σειρά βιβλίων γιά τή βιβλιοθήκη1'". Άπό τά πλούσια επιπλέον άρ-
χεΐα τής Βενετίας προσδοκούσε ό Καποδίστριας νά συγκεντρώσει άρχειακό
ύλικό γιά τή μελέτη τής ιστορικής πορείας του έλληνισμού, θεο^ρώντας ότι

60. Αλιςανλρατος, ό.π., σ. 182.

61. Βλ. γιά τή συμβολή τής κοινότητας στή σπουδή τών γραμμάτων τήν
κρίση τού Κ. Παπαρρηγόπουλου (Κ. Παπαρρηιόπουλος, Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ
"Εθνους άπό τών άργαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς..., 5, Αθήνα 1887,
σ. 609-610) καί τού ιστορικού τής κοινότητας 'Ιωάννη Βελούδη (Κέντρον Έρεύ-
νης Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αρχείο Οικονόμων,
XI: επιστολή Βελούδη προς Σοφοκλή Οικονόμου, άρ. 59, μέ χρονολογία 26 Ίου-
λίου-7 Αυγούστου 1847)· πρβλ. S. Koutmanis, Giovanni Veludo (1811-1890) tra
la storiografia greca e veneziana dell'800, L'Adriatico: incontri e separazioni, ό.π.,
σ. 290, 293.

62. Σοτλοπλχνης, Ή Σχολή Φλαγγίνη, ό.π., σ. 68, 70, 123.
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ή γνώση τής ιστορίας λειτουργεί ώς μέσο διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης
καί ώς έργαλεΐο άνάπτυξης καί διατήρησης τής πολιτιστικής ταυτότητας.
Δέν είναι άμοιρη σημασίας ή διαπίστωση ότι ό Καποδίστριας είχε συλ-
λάβει πώς ή απάντηση στό κρίσιμο ζήτημα τής ιστορικής συνέχειας τοϋ
γένους έπρεπε νά άναζητηθεΐ στούς μέσους χρόνους καί όχι στήν άρχαιό-
τητα. "Εγραφε μέ τήν οξυδέρκεια πού τόν χαρακτήριζε στόν Μουστοξύδη:
«Σέ παρακαλώ νά συλλέξης επιμελέστατα όσον οίον τε πλειοτέρας περί τής
ιστορίας τής Ελλάδος πληροφορίας, όχι τής άρχαίας, άλλά τής κατά τόν
μεσαίωνα Ελλάδος' καί νά μέ πέμψης τάχιστα όσας ειδήσεις γεωγραφικάς,
ίστορικάς, πολιτειογραφικάς δυνηθής νά άνεύρης εΐτε εις έντυπα βιβλία εΐτε
εις χειρόγραφα.Τά άρχεΐα τής πρώην Ενετικής Δημοκρατίας, ή βιβλιοθήκη
τοΰ Άγιου Μάρκου, αί βιβλιοθήκαι τών άρχαίων πατρικίων τής Ένετίας,
πρέπει νά περιέχωσι θησαυρούς τοιούτο^ν ειδήσεων. Άντλησον άπό αύτών
όσον ένεστιν άφθονούτερον καί έπωφελέστερον» .

Άν άπό τις μεγάλες ελληνικές κοινότητες στόν ιταλικό χώρο αύτή τής
Τεργέστης έχει συνδεθεί στά χρόνια τής 'Επανάστασης μέ τή σύλληψη τοΰ
Ρήγα καί τούς άγώνες του γιά τήν έλευθερία κι αύτή τοΰ Λιβόρνου μέ τόν
Ανδρέα Κάλβο καί τήν Αγγελική Π άλλη Bartolommei, άξια έκπρόσο^πο τοΰ
φιλελληνικού κινήματος, μεταφράστρια τοΰ Σολωμοΰ καί συγγραφέα τοΰ
ίστορικοΰ μυθιστορήματος 'Αλέξιος ή οί τελευταίες ήμερες τών Ψαρών' , ή
κοινότητα τής Βενετίας είναι συνυφασμένη μέ τήν καλλιέργεια τών γραμ-

63. Βλ. δημοσιευμένο τό παράθεμα στήν Εισαγωγή εις τήν ίστορίαν τής άνα-
γεννήσεως τοϋ Ελληνικού "Εθνους (Έκ τών περί τοϋ άντικειμένου τούτου παραδό-
σεων τοΰ Κ.Κ.Π. [Κ. Παπαρρηγόπουλου]), Πανδώρα, 1, 9, 'Ιούλιος 1850, σ. 203'
έπανέκδ. Κ. Θ. δημαρασ, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ή έποχή του — Ή
ζωή του — Τό εργο του, Αθήνα (Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης) 1986,
σ. 159· Μαρία ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ-ΠεΑΕΚΙΔΟΥ, Ή έθνική ταυτότητα τοϋ μεσαιω-
νικού έλληνισμοΰ στήν έλληνική ιστοριογραφία τοΰ 19ου αι., Βυζάντιο καί Σλά-
βοι-Έλλάδα καί Βαλκάνια (6ος-20ός αι.). Θεσσαλονίκη 2001. σ. 338.

64. Angelica Palli, Alessio ossia gli ultimi giorni di Psara, Romanzo storico,
Italia 1827. Γιά τήν Αγγελική Πάλλη βλ. Caterina Carpinato, Appunti su Angel-
ica Palli ( 1798-1875), La presenza femminile nella letteratura neogreca, Atti del VI
Convegno Nazionale di Studi Neogieci, Roma 19-21 novembre 2001, Università di
Roma «La Sapienza», έπιμ. A. Proiou - Α. Armati, Ρώμη 2003, σ. 63-90 (όπου
συγκεντρωμένη προγενέστερη βιβλιογραφία), καί Α. Di Benedetto, Filellenismo
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μάτων, τή βιβλιοπαραγωγή, τον εκπαιδευτικό οπλισμό της καί τή συμβολή
της στή διανοητική γενικότερα διάπλαση τοΰ έθνους. Ή έγνοια τών Ελλή-
νων γιά τήν άνάπτυξη τών γραμμάτων καθρεφτίζεται μέ καθαρότητα σέ
όλη τή διάρκεια τής ιστορικής τους πορείας στήν πόλη τοΰ Αγίου Μάρκου.
Το ακόλουθο παράθεμα άπό πρακτικό τής συνέλευσης τής Αδελφότητας τοΰ
16ου αιώνα φανερώνει αύτήν άκριβώς τήν ιδεολογική στάση. Τά γράμματα,
διαβάζουμε χαρακτηριστικά στό βιβλίο τών πρακτικών, συνιστούν τό κυ-
ριότερο στολίδι όλου τοΰ κόσμου (il principale ornamento del mondo tutto)
κι αύτά είναι πού άνθοφοροΰν πάντα στήν παροικία μας (e quelle hanno fio-
rito nella nacion nostra greca)6a. 'Εξηγείται λοιπόν εύκολα γιατί ό διορατι-
κός Καποδίστριας είχε στρέψει τό ενδιαφέρον του προς τό ελληνικό στοιχείο
τής Βενετίας. 'Οργανώνοντας τό εκπαιδευτικό σύστημα τοΰ νεοσύστατου
έλληνικοΰ κράτους πρέπει άναμφίβολα νά είχε λάβει υπόψη του τόν τρόπο
λειτουργίας τοΰ Φλαγγινιανοΰ σχολείου τής Βενετίας. Γιατί στή διάρκεια
τοΰ Αγώνα ή Κοινότητα είχε έπικεντρώσει τήν προσοχή της στήν άνάπτυξη
τής παιδείας, άποσκοπώντας νά προσφέρει στούς νέους τή μόρφωση πού
τούς άξιζε, γιά νά ζήσουν σέ μιά έλεύθερη κοινωνία. 'Άς προστεθεί άκόμη
ότι ή Βενετία στά χρόνια αύτά εξακολουθούσε, παρά τή δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία, νά άποτελεΐ ισχυρό εκδοτικό κέντρο σχολικών έγχειριδίων,
λειτουργικών βιβλίων καί λαϊκών άναγνωσμάτων00.

Κυρίες καί κύριοι, επέτειοι όπως αύτή τοΰ Εικοσιένα άποκτοΰν βα-
θύτερο νόημα άν βοηθούν στήν αύτογνωσία, στήν κατανόηση δηλαδή τών
διαδρομών πού άκολούθησε ό έλληνισμός σέ δύσκολες περιόδους, όπως βέ-
βαιους ήταν αύτή τού Αγώνα τής Ανεξαρτησίας. Ό Κωνσταντίνος Παπαρ-
ρηγόπουλος διερωτάται σέ πανεπιστημιακό του μάθημα «άν καί πώς δύνα-
ται ή ιστορία νά ποδηγετήση τά έθνη καί τούς πολιτικούς αύτών άνδρας εις

letterario al femminile: Angelica Palli e Massimina Fantastici Rosellini, L'Adriatico:
incontri e separazioni, o.~., σ. 277-283.

65. Dal consensso universal sempre sono sta riputati le litere et le armi, princi-
palmente ornamento del mondo tutto, l'una et l'altra delle quali hanno fiorito nella
nacion nostra greca... (βλ. Τά πρακτικά τών συνελεύσεων τής 'Ελληνικής Αδελφό-
τητας Βενετίας: Εκλογές και άποφάσεις, έκδ. Κατερίνα Β. Koppe, Άθήνα-Βενε-
τία 2012, σ. 293-294).

66. 'Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. ιζ'.
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το περί τά καθ' έκαστα πρακτέον. ΙΙολλοί μάλιστα....», γράφει, «φρονοΰσιν
οτι ή ιστορία ουδόλως είναι περί τούτου οδηγός άσφαλής. Τό βέβαιον όμως,
τό άναμφισβήτητον, τό παρά πάντων όμολογούμενον είναι, δτι τό τοιούτον
ή τοιούτον έν τω παρελθόντι άξίωμα παντός έθνους έπιδρά ούσιωδώς εις
τά ένεστώτα καί τά μέλλοντα αυτού συμφέροντα, μάλιστα δταν τό έθνος
τούτο περιπέση εις δυσχερείας έν αίς πολλούς έχει άντιπάλους, ού μόνον έν
τω πολιτικώ άλλά καί έν τω ήθικώ κόσμω. Καθήκον άρα άπάντο^ν ήμών
νομίζω νά άγωνισθώμεν παντί σθένει εις τό νά άνορθώσωμεν τό ιστορι-
κόν τής πατρίδος άξίωμα, οσάκις βλέπομεν αύτό άδίκως ταπεινούμενον καί
έξευτελιζόμενον»6'. 'Άν έπομένως συμφωνούμε ότι ή παγκόσμια κρίση παι-
δείας πού παρατηρείται στις ήμέρες μας άποτελεΐ εκδήλωση τοΰ κλονισμού
τής άνθρωπιστικής συνείδησης κι άν συμφωνούμε δτι ή κρίση στή χώρα
μας έχει έν πολλοίς τις ρίζες της στό έλλειμμα πού υπάρχει στον τομέα
τής παιδείας, θά πρέπει νά άγωνιστοΰμε όλοι σθεναρά, όπως παροτρύνει ό
Παπαρρηγόπουλος, ώστε νά γίνει ή παιδεία έθνική προτεραιότητα. Γιατί
μόνον άν, μέ τή στράτευση όλων στον κοινό σκοπό, ή παιδεία άνορθωθεΐ, θά
πάψει ή πατρίδα μας νά είναι, δπο^ς λέει ό έπίκαιρος πάντα Μακρυγιάννης,
«ή παλιόψαθα τών άτιμων»68, ((ή παλιόψαθα τής κοινωνίας, καί έγίναμεν
καθώς φαινόμαστε ώς τήν σήμερον»69.

67. κωνσταντινοσ Πλιιαρρηγοποτλος, Προλεγόμενα, έπιμ. Κ. Θ. δημα-
ρασ, Αθήνα 1970, σ. 65.

68. Στρατηγού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Απομνημονεύματα, 1, μεταγραφή-σημειώ-
σεις Γ. ΒλαχΟΓΙΑΝΝΗΣ, Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ή Καθημερινή, Αθή-
να 2014, σ. 103.

69. Στρατηγού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, 'Οράματα καί θάματα, είσαγωγή-κείμενο-
σημειώσεις Α. Πλπακωςτας, πρόλογος Λ. Πολίτης, Αθήνα 1983, σ. 164.



Φωτ. 1: Ανδρέας Μουστοξύδης (Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας).
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Βιβλίο Γεννήσεο^ν καί Βαπτίσεων 8, cpcp. 29ν (άρ. 105), 32ν (άρ. 118
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Φωτ. 5: Compendio della Storia del Risorgimento dal 1740 al 1824,
compilato da M.RC. [Mario Pieris],
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ χ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟ

Προκηρύσσεται, το «Αριστείο τών Καλών Τεχνών)), απονεμόμενο σέ
"Ελληνα μουσικό έρμηνευτή εγκατεστημένο στήν Ελλάδα ή τό έξωτερικό,
ό όποιος, παράλληλα προς τό σύνολο τοΰ προγενεστέρου σπουδαίου έργου
του, συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό, κατά τήν τελευταία τετραετία, στήν πρόο-
δο τής τέχνης έντός καί έκτος Ελλάδας. Προθεσμία ύποβολής προτάσεων
άπό τακτικά μέλη έκ τής Τάξεο^ς τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών,
καθώς καί αιτήσεων υποψηφιοτήτων, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2014. Τό Αρι-
στείο θά απονεμηθεί κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τής 25ης Μαρτίου 2015.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος άναγγέλλει τόν θάνα-
το τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Bruno Gentiii.

Μετά τόν Πρόεδρο λαμβάνει τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος
Κονομής, ό όποιος έξαίρει δι' ολίγων τό σημαντικό έργο τοΰ προσφάτως
αποβιώσαντα Ίταλοΰ κλασσικοΰ φιλολόγου Bruno Gentiii, καί ιδιαίτερα τή
συμβολή του στή μελέτη τής μετρικής καί τής λυρικής ποίησης.

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτοΰ σιγή εις μνήμην τοΰ έκλιπόντος.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΥΚΤΑ
ΤΗΣ 24ης ΠΡΟΣ 25η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1916

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟ Π ΟΥΛΟΥ

Κατά τή νύκτα τής 24ης προς τήν 25η Σεπτεμβρίου τού 1916, ό 'Ελευ-
θέριος Βενιζέλος, ακολουθούμενος άπο σαράντα οπαδούς του, κατέφυγε άπο
τήν Αθήνα στήν Κρήτη καί, τελικά, στή Θεσσαλονίκη, προκειμένου νά ορ-
γανώσει εθνικό κίνημα" συγκεκριμένα, άμφισβητώντας τή νομιμότητα καί

5ç,/ >/ < / / \ yiy ΐ \ ~ λ '

επιδιώκοντας, έναντι οιουδήποτε τιμήματος, τήν εξοοο υπερ των Δυνάμεων
τής Συνεννόησης στόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, δέν θά διστάσει νά ήγηθεΐ
δεύτερης κυβέρνησης στήν ΐδια χώρα...1

Αύτά είναι γεγονότα γνωστά. 'Εκείνο πού παραμένει μέχρι στιγμής
άγνωστο είναι ό άκριβής τρόπος άναχώρησής του άπό τήν Αθήνα έν όψει
τών δυσχερειών πού, πιθανότατα, θά παρεμβάλλονταν άπό τήν κυβέρνηση.
'Ιδού όμως ότι περιγράφεται ή άναχώρηση αύτή σέ έκθεση του άντιπλοιάρ-
χου De Roquefeuil, ναυτικού άκολούθου στήν Ελλάδα, προς τόν υπουργό
τών Ναυτικών, σύμφωνα μέ έγγραφο πού μοϋ άποκάλυψε ό κ. Αχιλλέας
Γαζής. Στό έγγραφο αύτό έκτίθενται οί προετοιμασίες καί ό άπόπλους

1. Τά πλέον βάσιμα στοιχεία: G. Leon, Greece and the Great Powers, 1914-
1917, Θεσσαλονίκη 1974" f. J. Mourelos, L'intérvention de la Grèce dans la Grande
Guerre, 1916-1917, Αθήνα 1983.
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τοϋ Βενιζέλου μέ κάθε λεπτομέρεια2. Ή φροντίδα, μάλιστα, τοΰ "Ελληνα
πολιτικοΰ νά άναθέσει τήν προσωπική άσφάλειά του στις γαλλικές άρχές
είχε συντελέσει, κατά τό έγγραφο, στήν αύτοπρόσωπη παρουσία τοΰ άντι-
πλοιάρχου στά γεγονότα.

Ή έκθεση άναφέρεται άρχικά στή μελέτη τής έπιβίβασης άπό κοινοΰ
μέ τούς φίλους τοΰ Βενιζέλου, μέ εύθύνη, άρχικά, τών στελεχών τοΰ Κόμ-
ματος τών Φιλελευθέρων, τά όποια όμως σύντομα άποκάλυψαν τήν άνεπάρ-
κειά τους σέ θέματα μεθόδου καί τήν έλλειψη στοιχειώδους διακριτικότητας
— γεγονός πού οδήγησε στήν εγκατάλειψη κάθε σχετικού σχεδιασμού. Στή
συνέχεια, εκθέτει τόν σκοπό τής επιχείρησης, πού ήταν νά άποσπαστεΐ ή
προσοχή τών έλληνικών άρχών προς τό λιμάνι τοΰ Πειραιώς, ούτως ώστε
νά διευκολυνθεί ή διαφυγή τοΰ Βενιζέλου μέσω πλοίου άπό τό Φάληρο.
Πράγματι, σαράντα περίπου στελέχη τοΰ βενιζελικοΰ κόμματος, μεταμφιε-
σμένοι ένίοτε μέ τρόπο άστεΐο, έπιβιβάστηκαν τήν 24η Σεπτεμβρίου στό
πλοίο «Resolue» σέ διαφορετικές ούρες έως τά μεσάνυκτα. Στή συνέχεια,
μεταφέρθηκαν, μετά μία ώρα, στό σκάφος «Esperia» μέ κατεύθυνση τό Φά-
ληρο, όπου θά επιβιβαζόταν ό Βενιζέλος.

Ό Βενιζέλος είχε άναχωρήσει στις 7 τό άπόγευμα μέ κατεύθυνση τήν
οικία τοΰ πλοιάρχου Θεοχάρη, όπου καί δείπνησε. Γύρω στις ένδεκα, ένας
σωσίας του επιβιβάστηκε στό αύτοκίνητό του καί, φροντίζοντας μέ κάθε
τρόπο νά γίνει ορατός, κατέληξε στήν κατοικία του. Ή 'ίδια μέθοδος άκο-
λουθήθηκε άπό τόν ναύαρχο Κουντουριώτη. Εξάλλου, ό φόβος μήν οί ελλη-
νικές άρχές παρέμβουν κατασταλτικά, ειδοποιημένες γιά τήν πραγματική
άναχώρησή του, ώθησε τούς Συμμάχους —Γάλλους άλλά καί Βρετανούς— νά
έποπτεύουν ένοπλους τήν όδό προς τόν Πειραιά, έτοιμοι νά παρέμβουν έν
άνάγκη δυναμικά! Στις 2 τό προ^ί, μετά τήν έπιβεβαίωση ότι έπικρατεΐ
άπόλυτη ήσυχία, αύτοκίνητο τής γαλλικής πρεσβείας μέ προπορευόμενο
ένα όχημα μέ δυνατό φωτισμό, θά παραλάβει διαδοχικά τόν ναύαρχο Κουν-
τουριώτη καί τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο, τούς οποίους καί θά οδηγήσει στό
έστιατόριο «Πλάτων» στό Παλαιό Φάληρο, ειδικά έπιλεγμένο τόσο γιά τή
διακριτικότητα όσο καί γιά τήν τοποθεσία του, άκρως εύνοϊκή γιά τήν έπι-

2. Αρχεία Ναυτικού (γαλλικού), 2801/437, Le Capitaine de Frégate de
Roquefeuil, Attaché Naval en Grèce à Monsieur le Ministre de la Marine (Etat-Ma-
jor, 1ère Section), 28 Septembre 1916.
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χείρηση επιβίβασης στο πλοίο. Παράλληλα, είχε συμφωνηθεί νά παραμείνει
το κέντρο άνοικτό έκτάκτως καί μετά τήν 3η πρωινή, χάρις σέ μία παρέα
άποτελούμενη καί άπο τά δύο φύλα, ή όποια είχε φθάσει στή 1 τό πρωί,
τόσο ζωηρή ό^στε νά άπομακρυνθεΐ κάθε παρείσακτος! Μόλις, μάλιστα, τό
αύτοκίνητο πλησίασε, καταβλήθηκε ειδική φροντίδα γιά νά συμμετάσχουν
μουσικοί καί υπηρετικό προσωπικό στήν έορτή, ό'^στε νά διασχίσουν τό
έστιατόριο ό Βενιζέλος καί ό ναύαρχος Κουντουριώτης ούσιαστικά απα-
ρατήρητοι καί νά κατευθυνθούν στή βάρκα πού είχε προσορμιστεί εμπρός
άπό τό έστιατόριο καί θά τούς οδηγούσε πρώτα στό μικρό πλοιάριο και, στη
συνέχεια, στό σκάφος «Esperia», όπου καί θά έπιβιβαστοΰν, πράγματι, στις
03:15 τής 25ης Σεπτεμβρίου.

Γεγονότα ικανά νά προκαλέσουν τήν έκπληξη ή καί τόν γέλωτα" κυ-
ρίως, όμως, πρόσφορα νά εγείρουν καίρια ερωτήματα. Σέ έποχή κατά τήν
όποία δέν είχε κάν θεσμοθετηθεί ή διεθνής οργάνωση καί κατά τήν όποια
δέν ύπήρχε θέμα επίσημης εκχώρησης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
ύποδηλώνεται ή ούσιαστική κατάλυσή τους μέ τή συνέργεια τοΰ κορυφαίου,
άδιαμφισβήτητα, 'Έλληνα πολιτικού! Πράγματι, ό Ελευθέριος Βενιζέλος
δέν δίσταζε νά χρησιμοποιήσει άλλοεθνεΐς προκειμένου νά προαγάγει στό
έπίπεδο τής έσο^τερικής πολιτικής θέσεις καί επιδιώξεις τις όποιες θεω-
ρούσε άπαραίτητες γιά τό έλληνικό έθνικό συμφέρον. "Ηδη, στήν Κρήτη,
προκειμένου νά προωθήσει άπόψεις πού τόν είχαν οδηγήσει στήν εξέγερση
τοΰ Θερίσου, είχε ύποβάλει τήν πρόταση τής καθόδου εξεταστικής έπιτρο-
πής τών τεσσάρων Προστάτιδων Δυνάμεων, έπιφορτισμένης νά προτείνει
τήν έπένεξη μεταρρυθμίσεο^ν πού άπτονταν τόσο τοΰ διεθνούς καθεστώτος
όσο καί τής διαρρύθμισης τών εσωτερικών πραγμάτων τής Μεγαλονήσου3.
Θά ήταν εύχερές, έκτοτε, νά τεκμηριωθεί ή παρέμβαση, μέ παρακίνησή του,
τών Μεγάλο^ν Δυνάμεων. Ειδικότερα, ήταν άπό τότε διάφανη ή έπιδίωξή
του νά συνδέσει τόν Ελληνισμό μέ μία μεγάλη κοινοβουλευτική χούρα — τή
Γαλλία ή τή Μ. Βρετανία4.

3. Κ. Σβολοποτλος, Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος καί ή πολιτική κρίσις εις τήν
χύτόνομον Κρήτην, 1901-1906, Αθήνα 20 052, σ. 200 κ.έ.

4. Κ. Σβολοποτλος, 'Ελευθέριος Βενιζέλος: 12 μελετήματα, Αθήνα 1999,
σ. 43-46, 81-82. Θά ήταν, εξάλλου, εύλογο νά ύποτεθεϊ ότι οί ενδιαφερόμενες
Δυνάμεις γιά τόν έξόχως στρατηγικό ελλαδικό χώρο δέν είχαν ορρο^δήσει νά χρη-
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Ή πρώτη σκέψη πού μοιραία έρχεται στον νοΰ είναι ή άντίδραση ενός
τμήματος τής έλληνικής κοινωνίας — μέ κορυφαία εκδήλωση τήν καταψή-
φιση τοΰ δημιουργού τής Μεγάλης Ελλάδος, τον Νοέμβριο τοΰ 1920. Οί
"Ελληνες, φανατικά έχόμενοι τοΰ δόγματος τής έθνικής άνεξαρτησίας, δέν
άνέχονταν τήν —ενίοτε προκλητική— παρέμβαση τρίτων στις εσωτερικές
τους ύποθέσεις0. Μολοντούτο, θά ήταν δυνατό νά υποστηριχτεί ότι ή συμ-
πλοκή προς τή σύναψη τών εθνικών συμφερόντων μέ ένα ή περισσότερα
ισχυρά κράτη παρουσιάζει καί ορισμένα πλεονεκτήματα, έφόσον ιδίως ή
σύναψη αύτή βασίζεται σέ σχέση σχετικής τουλάχιστον ισοτιμίας. Άλλως,
σέ περίπτωση πού ήταν έτεροβαρής, θά ύπονοοΰσε τήν υποβάθμιση τών
ελληνικών, αναπόφευκτα, θέσεων. Γνο^ρίζοντας τό άξίωμα αύτό, ό Βενι-
ζέλος έφρόντιζε νά αποβλέπει στό ούσιώδες —κατ' αυτόν—, στήν προάσπιση,
τουτέστιν, τών μακροπρόθεσμων ή καί τών μεσοπρόθεσμων έθνικών διεκ-
δικήσεων. Έν έπιγνώσει τής μοιραίας άδυναμίας τής Ελλάδος νά δια-
δραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σέ εύρύτερο διεθνές πεδίο, επέλεγε τήν
ουσιαστική —καί όχι τήν εικονική ή τήν προσχηματική— εξυπηρέτηση τών
πανελλήνιων στόχων, μήν όρρωδώντας νά επιλέξει πράξεις σέ προ'ίτη όψη
άντιδημοφιλεΐς. Ή ορθή σκόπευση προς τήν κατεύθυνση αύτή, ή έπιτυχία
στή συγκεκριμένη έπιδίωξη, προσφερόταν πλέον νά διανοίξει καί τήν προ-
οπτική γιά τήν άνάδειξη τής χώρας σέ περιφερειακή δύναμη μέ άπόλυτα
καθοριστική παρουσία. Έν όψει αύτοΰ τοΰ οραματισμού, τί άντιπροσώπευε,
σύμφωνα μέ τήν άντίληψη αύτήν, ή μυστική φυγή τού Βενιζέλου, έστω καί
μέ τή συνδρομή τών ξένων;

"Ετσι πρέπει νά σκεφτόταν ό Κρητικός πολιτικός ήγέτης" καί ό ιστο-
ρικός οφείλει νά άναπλάσει τό άντικείμενο πού καλείται νά άναλύσει μέ
κριτήριο τό συγκεκριμένο κλίμα πού περιέβαλλε τούς προ.)ταγωνιστές καί

σιμοποιήσουν μέσα ορθόδοξα ή, κατά μία άποψη, άνορθόδοξα (Π. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Ή
δόξα και ό διχασμός, Αθήνα 1964' Ε. Γεωρπ.ΑΔΗΣ, 'Άλλοτε καί τ<όρα, Θαλασσινοί
απόηχοι. Τό περιοδικό τής "Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, 116
['Ιούλιος-Αύγουστος 2013], σ. 14-15).

5. Κ. Σβο λοποτλοσ, Ή δημοκρατική άρχή: έπιγέννημα τής Έλληνικής
Επανάστασης, Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, 87Β', 2012, σ. 45-54.
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έπιδροΰσε στις αποφάσεις τους6. Βεβαίως, πέρα άπο τή βραχυπρόθεσμη
έθνική φιλοτιμία, υπάρχει καί ένα δόγμα — ήθικό, κατά τή γνώμη ορισμέ-
νων. Ή σκοπιμότητα έως ποιο σημείο δικαιολογείται; Τί συμβαίνει οσάκις
ύποστηρίζεται ότι ξεπερνά ορισμένα μή θεωρούμενα ώς ύπερβάσιμα όρια;
Τότε υπεισέρχεται τό στοιχείο τής άμφισβήτησης, το όποιο μπορεί νά άνα-
τρέψει μία εύεργετική, γενικότερα, ένέργεια. 'Ιδού οί βασικές παράμετροι
βάσει τών όποιων —σύμφωνα μέ το έγγραφο— οφείλει νά άποτιμηθεΐ ιστο-
ρικά ή δραστική προ^τοβουλία τοΰ Βενιζέλου κατά τή νύκτα τής 24ης προς
τήν 25η Σεπτεμβρίου τοΰ 1916.

6. Κ. ΣβΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τό έπιστημονικό έργο τής ιστορίας, Πρακτικά τής
Ακαδημίας Αθηνών, 87Β', 2012, σ. 166-8.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2014

Παρουσίαση τής ποιητικής συλλογής
τής Ακαδημαϊκού κυρίας Κικής Δη μουλά
Δημόσιος καιρός

άπό τόν Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο

Ελπίζω δτι δέν θά δυσαρεστήσω τήν άγαπητή μας ποιήτρια πού χωρίς
νά τή ρωτήσω παρουσιάζω τή νέα της συλλογή Δημόσιος καιρός. Τό κάνω
σήμερα γιατί θέλω νά συμπέσει ή ποίησή της μέ τήν, ελπίζω, πλήρωση τής
έδρας τής Μουσικής. Θυμάμαι δταν μίλησα στήν υποδοχή της, τό βράδυ τής
11 Νοεμβρίου 2003, οτι τελείωνα τόν λόγο μου μ' έναν στίχο τοΰ Καβάφη':

«πάντοτε ωραία καί μουσικά τά έλληνικά σου είναι».

'Εκείνη μάς μίλησε γιά τόν «Φιλοπαίγμονα μύθο». Πέρασαν άπό τότε
χρόνια. Σήμερα σάς παρουσιάζω τήν τελευταία της συλλογή Δημόσιος καιρός.

Ή ποίηση τής Κικής Δημουλά δέν είναι εύκολα κατανοητή. Καί ή
δυσκολία άρχίζει πρώτα πρώτα άπό τούς τίτλους πού δίνει στά βιβλία της.
"Οταν διάβασα Δημόσιος καιρός διερωτήθηκα άν στή λέξη «καιρός» έδινε
τήν άρχαία σημασία ή τή σημερινή. Ή άπορία μου λύθηκε όμως άπό το
ξώφυλλο τού βιβλίου" στολίζεται μέ μιά βινιέτα πού εικονίζει τόν Βορέα,
τόν άνεμο, άντίγραφο ένος άναγλύφου στούς Αέρηδες, στό τέρμα τής όδοΰ
Αιόλου. Ό συμβολισμός της είναι προφανής. Διάλεξε γιά τίτλο τόν βαρύτε-

I. Γιά τόν Άμμόνη, πού πέθανε 29 έτών, στά 610.
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ρο καιρό καί τόν έκανε Δημόσιο, άρα μάς άφορά δλους. Τή διάθεσή της δταν
έγραφε μάς τή φανερώνει με στίχους του Σεφέρη μετά τόν έσώτιτλο:

«Τραυματισμένο κορμί, τραυματισμένος ο τόπος,
τραυματισμένος ό καιρός».

Αρχίζει τή συλλογή μέ το ποίημα ((Καί ομο^ς κινείται». Είναι ή φράση
του Γαλιλαίου μετά τήν καταδίκη του στις 22 'Ιουνίου 1633 στή Ρώμη,
((Ε pur si muove». Ή ποιήτρια προσο,ιποποιεΐ τή Γή, τήν κάνει μέρα πού
ξυπνά, τήν καλεί νά πάρει τό πρωινό της πού είναι ό κόσμος πού φορτίζει:

((φρέσκος μόλις τόν έκοψαν
άπό τό δέντρο τοΰ ύπνου».

Ό κόσμος ταυτίζεται μέ τή μέρα, υπάρχει όταν αύτή τόν φορτίζει,
γιατί παρακάτω προειδοποιεί:

((Κράτα λίγο καί γιά τό σούρουπο
θά πεινάσεις
θά 'ναι τά τρόφιμα
κλειστά»

δηλαδή δέν θά ύπάρχει κόσμος πού τρέφει καί ζωντανεύει τή μέρα.

Ό χρόνος δημιουργεί έγνοιες στήν ποιήτρια. Επανέρχεται2, βλέπει τό
ΐδιο θέμα, τό κύλισμα τών ήμερών:

«Κυριακή, ό,τι συνέβη τό Σάββατο
σήμερα κλειστό. Εργάσιμο
μόνο τό μνημείο τοΰ Άγνωστου
στρατιώτη».

Νιώθω τήν πικρή ειρωνεία της, όχι γιά τόν Άγνωστο" γιά μάς πού τόν
μεταχειριζόμαστε όποτε θέλουμε, άκόμα καί τις Κυριακές.

Παρακάτω μέ μιά ρεαλιστική εικόνα πάλι στόν χρόνο γυρίζει, στόν
καιρό τής ζωής. Το χειρότερο είναι ή διαδρομή του, πού τή βλέπουμε, τήν
αισθανόμαστε" τόν παρακολουθούμε άνίσχυροι:

2. Εσωστρέφεια, σ. 12.

3. Ή μάντις άπλοΐκότητα, σ. 13.
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((Σκυμμένη πάνω στήν παλάμη μου
άκόμη μελετώ μέ πάθος τις γραμμές
αυτές τις ράγες άπ' όπου περνά ό καιρός
διατρέχοντας τό πεπρωμένο μας».

Ό καιρός πού τρέχει στις ράγες είναι ή ζωή μας πού πάει σέ μιά κα-
τεύθυνση, τή μοναδική γιά τόν άνθρωπο, τον θάνατο πού τά σβήνει όλα.

Μιά εικόνα τού χρόνου μάς είχε δώσει, άν θυμάστε, ό Στέλιος Αλεξίου
στό ποίημά του «Απολογισμός»:

«Μέτρησα τή ζωή μου

μέ σερβιτόρων ζωές σ' έστιατόρια επαρχίας'
με γέρασμα ήθοποιών τού κινηματογράφου,

μέτρησα τή ζωή μου,

μέ πάλιωμα βιβλίων, ερείπωση σπιτιών».

Ή Κική Δημουλά παραμερίζει τά πράγματα, τόν έξω κόσμο πού πα-
ρατηρούσε ό άλλος ποιητής' στρέφεται στον έαυτό της, δίνει μορφή στον
χρόνο, τόν βλέπει νά τρέχει πάνω στήν παλάμη της, πάνω στή γραμμή τής
ζωής, άβουλη στό τέλος, δπως όλοι μας, γιατί δέν γίνεται άλλιώς.

Τις ράγες, αύτήν τήν τόσο ωραία, κι άς είναι ξένη, λέξη, τή μεταχειρί-
στηκε σ' ένα παλιότερο ποίημά της4 καί προσωποποίησε τόν τρόπο μέ τόν
όποιο έγραφε:

(("Εστρωνα ράγιες, κάρφωνα τονισμούς
γιά νά 'ναι άσφαλής ή κύλιση τών στίχοι».

Είναι μαστόρισσα στις εικόνες' άνασύρουν άπό τή μνήμη μας, άπό τή
λήθη οπού έχουμε στριμώξει όσα μάς πειράζουν, μικρές μαχαιριές, πράγ-
ματα, αισθήματα παλιά πού μάς δημιουργούν συνειρμούς καί νοσταλγίες.
Οί λέξεις της, διαλεγμένες, σού φέρνουν άπό τό άπωθημένο παρελθόν ((επι-
θυμίες καί αισθήσεις».

4. Χλόη θερμοκηπίου, Ή άγριοφωνάρα.
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Χρειάζεται περισσότερη εξέταση ή έμμονή της στόν χρόνο, στόν όποιο
ξαναγυρίζει καί έπανέρχεται στούς στίχους της" τή βασανίζει σέ κάθε στιγ-
μή τής ζωής5:

«πόσο κρατάει ό έρωτας —
πόσο ό θάνατος του.
Ό έρο^τας στά δάχτυλα μετριέται
τοΰ ένός χεριού».

Είναι σύντομος καί ξαφνικά πεθαίνει, ούτε μιά στιγμή δέν χρειάζεται.
Διερωτάται άν καί γι' αύτό πρέπει νά ύπολογίσει διάρκεια:

«μά ό θάνατος του θέλει μέτρημα;»

Θέλει νά ξεχωρίσει τό σβήσιμο τοΰ 'Έρωτα άλλά δέν γίνεται, γιατί ό
θάνατος του είναι δεμένος μ' έκεΐνον, τόσο σύντομο πού προλαβαίνεις νά τόν
μετρήσεις στά δάχτυλα τοΰ ένός χεριοΰ.

Τόν έαυτό της ύπονοεΐ όταν μιλάει σέ πρώτο πρόσωπο" βρέθηκε, λέει,
έκθετη6

«σά νόθο

έξω παρατημένο στά σκαλιά
κάποιας εύσπλαχνίας.
ώσπου ένα άκληρο γερόντιο χαρτί
μέ βρήκε καί μέ υιοθέτησε.
Μαύρη ζωή μέ περίμενε
μέ ύπέβλεπε ή ζηλότυπη συμβία του
αύτή ή στρίγγλα ή γραφή μητριά μου
μέ πέταγε νυχτιάτικα
έξω άπ' τή σελίδα».

Τό γερόντιο χαρτί, πού μ' αύτό ζει άπό τή στιγμή πού άρχισε νά γρά-
φει, έκεΐ στήν Τράπεζα υποθέτω, τήν υιοθέτησε καί τής έδωσε τή στοργή
του άλλά ή στρίγγλα γραφή, πού είναι ή ποίησή της, τή βασανίζει. Αμφι-
βάλλει γιά τόν έαυτό της, προσπαθεί, ξαναρχίζει. Τό λέει καθαρά:

5. Τή ζωή μετρώ, σ. 20.

6. Σπαρμένα καί αυτοφυή, σ. 43.
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«άλλά εγώ έχει άμετανάητη

πάλι νά εισχωρώ

καί πάλι άπ' τήν άρχή

μέ πείσμα χαρισματικό νέες ταπεινώσεις

καταστρώνοντας».

"Εχει τήν ικανοποίηση πώς κάνει το δικό της καί έχει δίκαιο. Ή μη-
τριά της δηλαδή ή ΐδια, οί άμφιβολίες της, δέν υπερισχύουν.

Τό γερόντιο χαρτί τό 'χει ζήσει κι ένας άλλος ποιητής' κι έχει ξεκα-
θαρίσει ότι στήν ποίηση δέν χωρούν υποκρισίες, δέν μπορείς νά είσαι άλλος
άπό τήν ποίησή σου:

((Τ' άσπρο χαρτί μιλά μέ τή φο^νή σου,

τή δική σου φωνή

όχι έκείνη πού σ' άρέσει».

Οί ταπεινώσεις είναι νίκη έστω κι άν δέν τής είναι άρεστή. Είναι ή
ποιήτριά μας σάν τόν ποιητή Φερνάζη πού, ενώ χαλούσε ό κόσμος γύρω
του καί κινδύνευε, έκεΐνος βασανιζόταν μέ τούς στίχους του άλλά κατέληγε:

«ύπεροψίαν καί μέθην θά είχεν ό Δαρείος»8.

Γιατί άραγε τόση άβεβαιότητα ή άπαισιοδοξία γιά δ,τι κάνει; Τής
θυμίζω πώς πάλι ό Αλεξανδρινός ποιητής όταν κάνει άπολογισμό τής προ-
σφοράς του9 δέν άγωνιά γιά τό έργο του' τό άποτιμά ήρεμα, φιλοσοφικά"
δέν προσπαθεί νά μειώσει αύτό πού πρόσφερε:

«έκόμισα εις τήν Τέχνην — κάτι μισοειδωμένα,

πρόσωπα ή γραμμές" έρώτων άτελών

κάτι άβέβαιες μνήμες. "Ας άφεθώ σ' αύτήν».

Ή ποιήτριά μας δμως άμφιβάλλει καί ρωτάει γιατί νά ύφίσταται τόσα
βάσανα άφοΰ δέν βλέπει τήν κατάληξη, τή γή πού θά πατήσει, τόν ((σκόπιμο
ορίζοντα», όπως τόν λέει. Άλλά μάς έχει ή 'ίδια τήν άπάντηση. Δέν μπορεί
νά ξεφύγει καί ας αισθάνεται ((πεταγμένη νυχτιάτικα έξω άπ' τή σελίδα».

7. γιωργου Σεφερη, Τρία κρυφά ποιήματα, Θερινό ήλιοστάσι Η'.

8. Κ. Π. Καβαφη, Ό Δαρείος.

9. Έκόμισα εις τήν Τέχνην.
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«Τό άμετανόητο δέν είναι
μόνο ηρωισμός δέν είναι μόνον
ό ΐδιος πάλι έρωτας
ή μιά έλξη προς τό έτι δεινότερο
είναι καί κάτι σαν ένδόμυχο
μυστηριώδες παραπέτασμα
μέ άνάποδο μηχανισμό:
τό κλείνεις γιά νά μπει τό φως».

Συντροφιά μέ το γερόντιο μένει κλεισμένη στό σκοτάδι, καί ή ποίηση
φωτίζει. Υποθέτω πώς γράφει τούς στίχους της νύχτα μέ γύρω της φαντα-
στικά παραπετάσματα πού τή χωρίζουν άπ' τόν κόσμο.

Τή θνητή της ύπαρξη τή διασπά σέ τρία πρόσωπα, τά ονομάζει μη-
τέρες, άλλά καί τά τρία είναι ή ΐδια1":

«Ή μία ζει στή μαύρη άλήθεια
ή άλλη στήν άσπρόμαυρη φωτογραφία
κι ή τρίτη άπέναντί μου άντανακλά
φυλακισμένη στό παγερό
μάτι τοΰ καθρέφτη μου».

Χάνεται ή φωτογραφία, σπάει ό καθρέφτης. Ήταν έπινοημένες εικό-
νες της χωρίς ζωή, ή μία σ' ένα φθαρτό χαρτί, ή άλλη ένα είδωλο πού μόλις
έκείνη έπαψε νά κοιτάγεται στον καθρέφτη χάθηκε. Κι έμεινε ή τρίτη, ή
πραγματική, πού ζει στή μαύρη άλήθεια' καί νά μή θέλει θά ζήσει, όπως
λέει σ1 ένα άλλο της ποίημα11:

«Όχι γιά κείνη τήν αιώνια ζωή
μά γιά τούτη δώ τήν καταδικασμένη
θαύματα νά μή δει».

Δέν έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο μέσα στον όποιο ζει. Φοβάται ότι θά
γυρίσει στό χειρότερο. Είναι άπαισιόδοξη γιά δ,τι συμβαίνει, κι άς φαίνεται
ώραΐο, ξεκάθαρο. Παρομοιάζει τή ζωή μέ τόν κοντινό μας ούρανό γεμάτο
άπρόοπτα καί λυπηρά γεγονότα' δυσπιστεί προς όλα12:

10. Δρακόντεια μέτρα, σ. 49.

11. Έν εΐδει περιστεράς Κύριε, σ. 53.

12. Προφυλάξεις, σ. 56.
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«οσο κι άν εύτυχεΐ ό ούρανός
δσο κι άν τον πιστεύω
άνοίγω τήν ομπρέλα μου
δέν είναι ξεκάθαρη
καιρική συνθήκη ή ευτυχία».

Ή ζωή της δέν τής άρέσει. Θυμάται τά ταξίδια της πού τώρα έχουν
σταματήσει γιατί ή θάλασσα τήν προσπερνά1"' κι έκείνη περιμένει σέ κάποια
άκτή :

«Σφυρίζουν τά διαδοχικά λιμάνια
γεμάτη ή άναχώρηση μελαγχολεί».

Φέρνουν στον νοΰ οί στίχοι έκείνους τούς παλιούς14 διάσημους, αισθαν-
τικούς, δταν μάλιστα είσαι ερωτευμένος καί χωρίζεις έστω καί γιά λίγο, ή
άφίνεις τόπους καί συνήθειες πού σοΰ γέμιζαν τή ζωή.

«Partir, c'est mourir un peu
C'est mourir à ce qu'on aime
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu».

Αλλιώς βλέπει τήν άναχώρηση ένας άλλος δικός μας ποιητής13:

«Χωρίς μανούβρες κ' ελιγμούς

καί δισταγμούς

κι' άνώφελα σφυρίγματα».

Έκείνη κοιτάζει μακρυά, πότε θά τήν πλησιάσει ή θάλασσα γιά νά τήν
πάρει, νά τήν πάει α άλλον τόπο, γεμάτη προσμονή καί άγωνία:

«καθηλωμένη σέ βραχώδη άκτή πού πλεύριζες
άλλοτε νά έπιβιβαστώ».

Δέν περνάει όμο^ς ή θάλασσα, τήν ξέχασε έκεϊ παρατημένη:

13. Δέ μέ βρίσκω στό χάρτη, σ. 70.

14. Edmond Haraucourt, Rondel de Îadieu.

15. Αλεξάνδρου Μπαρα, Ή «Κλεοπάτρα», ή «Σεμίραμις» κ' ή «Θεοδώρα».
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«Ξεροσταλιάζω εγώ
ανεμίζω τις άποσκευές μου νά μέ δουν
άλλά τά κύματά σου δέν πλευρίζουν
μέ προσπερνούν».

Είναι ένας Ροβινσόνας Κρουσος τής ποίησης, ξεχασμένη. Κανείς δέν
τή θυμάται, δέν τή νοιάζεται. Πιστεύει πώς ξεπεράστηκε, ό χρόνος πέρασε,
ή ζωή έφυγε ή σχεδόν τελείωσε καί γι' αύτό δέν υπολογίζεται;

«Τί συμβαίνει θάλασσα

άγονη γραμμή πλέον θεωρούμαι;»

Απαισιοδοξία, έγκατάλειψη τού έαυτού της, σχεδόν καταφρόνια.

"Ενας άπό τούς θαυμαστές τής ποίησής της, ό 'Άγγελος Βλάχος, μάς
είχε δώσει, πολύ παλιά, ένα ποίημα μέ τό ίδιο περίπου θέμα"':

«Άπ' τ' άκρογιάλι τής άλήθειας
πέρα θθ3ρώ καράβια φωτεινά,
πού άρμενίζουνε μακριά της,
κ' ή λύπη μου είναι μεγάλη
σάν τούτο δώ τό άκρογιάλι
όπου μέ πέταξε ή μοίρα μου
στήν ώρα της τή θυμωμένη
τήν πικρή».

Δέν διαφέρουνε πολύ οί έννοιες. Πιο ύποταγμένος καί λυρικός ό Βλά-
χος, άντάρτισσα ή Δημουλά.

'Έμμονη πάντα ή ιδέα τοΰ χρόνου, σ' αύτόν γυρνά, είναι μόνη έγνοια
της. Εκφράζει συναισθήματα πού σχεδόν όλοι αισθάνονται, άλλά εκείνη μέ
τή λυρική Τέχνη της έρμηνεύει, καί έκφράζει τήν κοινή σέ όλους αίσθηση
γιά τή ζωή' μόνο πού τή ζωγραφίζει μέ λέξεις καί συνθέτει εικόνες πού τό
τραγικό τό άνεβάζει, τό κάνει ποιητικό. Ταυτίζει τή λήθη μέ τή μνήμη. Καί
οί δύο είναι υπηρέτριες τοΰ χρόνου1':

16. Νέα Εστία, 37, 1945. σ. 169.

17. Έπί πτοψάτων, σ. 74.
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«Σέ θυμάμαι λήθη
παραδουλεύτρα σέ είχε
ό χρόνος
— έθαβες κόσμο
σφουγγάριζες τα λάθη του».

Τα λάθη του ό χρόνος τα σκεπάζει μέ τή λήθη. Μοναδική ή εικόνα
της. Ή λήθη παραδουλεύτρα του χρόνου, φαίνεται δμο^ς πώς ήταν άπατηλή,
όπως πραγματικά είναι, δεν υπάρχει παρά στα λεξικά, γιατί στήν πραγμα-
τικότητα ο χρόνος δεν ξεχνά. 'Ενώ ή λήθη μάς λύτρωνε άπ' δλα, ξαφνικά
γίνεται μνήμη, τιμωρός στή ζωή μας:

«άπο καθαρίστρια

εγινες ξαφνικά ή εκλεκτή του — και προήχθης σέ μνήμη».

Διαβάζοντας τή νέα συλλογή της Κικής Δημουλά βρίσκω, δπως και σ'
δλα πού μας έχει δώσει εο:>ς τώρα, κάτι πού μ' εκπλήττει, τήν Τέχνη της.
Αύτά πού αισθάνεται, αύτά πού ζωγραφίζει, τους στίχους της πού κυλούν
σέ καρφωμένες μέ τονισμούς ράγες, τά αισθάνομαι μαζί της" δέν έχω δμως
ούτε το χάρισμα ούτε τό ταλέντο να τά περιγράψω επάνω στο γερόντιο
χαρτί δπως εκείνη, πού δίνοντάς τους μορφή συλλαμβάνει τήν αιωνιότητα.
Γιατί τί άλλο είναι ή Τέχνη της ποιήσεως παρά ή καταγραφή της ζωής
τών άνθρώπο->ν πού ήδη τώρα πού μιλά-oj έχει περάσει άλλά θα μένει εις τον
αιώνα ζωντανή χάρη σ1 εκείνην.

Στήν έποχή μας οί άγώνες δέν γίνονται μέ τά δπλα, δέν γίνονται κα-
θόλου, γιατί λείπει ή ανδρεία. Δέν λείπει δμως ή Τέχνη, έστω και λιγοστή,
πού είναι ένας άλλος τρόπος νά άγωνίζεσαι. Και ή Κική Δημουλά μέ το
αιχμηρότερο δπλο πού είχε ποτέ ό άνθρωπος, τήν πέννα και τις ιδέες, μάς
λέει πώς δέν τελείο^σαν δλα, προχωρούμε, άφοΰ υπάρχει άκόμη ή Τέχνη.
Γι' αύτο δέν καταλαβαίνω τό τελευταίο ποίημα τοΰ βιβλίου της μέ τίτλο
«αφιερωμένο στούς λιγοστούς φίλους»:

((Κύριε

εάν στήν πρόθεσή σου εκκρεμεί
νά τιμωρήσεις τους έχθρούς μου
άφες αύτοϊς
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οχι πώς τους συγχώρησα
μή μέ θαυμάσεις

βράζουν άπο θυμό μέσα μου τα μαχαίρια

μά δεν τά χαραμίζο:>
τα προορίζω γι' άλλον περιο^πής
εχθρό: τό Σπάνιο

πού δέ μέ καταδέχτηκε

και μ' εβαλε στην ταπεινωτική

λίστα των άφθονούντων».

Αγαπητή Κική, άφισε τον Θεό νά τιμωρήσει, άν αύτή είναι ή πρόθεσή
Του. Άλλα δ εχθρός σου δεν είναι το Σπάνιο, γιατί το Σπάνιο είσαι έσύ,
πού πρέπει νά καταδεχτείς εμάς, θέλουμε τήν ποίησή σου πού ναρκώνει τις
άγωνίες μας. Θυμάσαι τί λέει ο Καβάφης σ' εκείνο το έξοχο ποίημά του18:

«Εις σέ προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως,

πού κάπως ξέρεις άπο φάρμακα'

νάρκης του άλγους δοκιμές, έν Φαντασία και Λόγω.

Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

πού κάμνουνε —για λίγο— νά μή νοιώθεται ή πληγή».

Βλέπεις, είναι παλιό τό φάρμακο. Γι' αύτό ανακάλεσε τήν αφιέρωση
πού μου έκανες, πώς τά ποιήματα για τά όποια τόσο άτεχνα μίλησα είναι,
όπως γράφεις, «σίγουρα τό τελευταίο σου αμάρτημα». Θά είναι αμάρτημα
άν πάψεις νά γράφεις και δεν θά σέ συγχοορήσουμε. 'Άλλωστε μήν ξεχνάς
τήν παραβολή των ταλάντων19. Άπο τούς τρεις δούλους ό κακός ήταν έκεΐ-
νος πού τό έκρυψε «έν τη γή» και δέν άπέδο^σε τίποτε στον κύριο του. Δέν
θά τον μιμηθείς, γιατί τότε θά διαπράξεις πραγματικό αμάρτημα.

18. Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου' ποιητοϋ έν Κομμαγηνή' 595 μ.Χ.

19. Ματθ. 25, 14-30.
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ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

επιστημονικη ανακοινωση tot ακαδημαϊκου
κ. νικολαου κονομη

Δέν είναι βέβαια δυνατό σέ μιά τόσο σύντομη άνακοίνωση νά περιγρά-
ψει κανείς τή συμβολή τής άρχαίας Ελλάδος στήν πολιτιστική ταυτότητα
τής Εύρώπης καί τής ύπόλοιπης άνθρωπότητας, γι' αύτό θά άναφερθοΰν
άναγκαστικά οί κορυφές μόνο τών πραγμάτων, κι αύτές όχι όλες. Όταν
ό πολιτισμός τής Δύσης άρχισε νά άνέρχεται ύστερα άπό τις εισβολές τών
βαρβαρικών φύλων καί τούς εμφυλίους πολέμους καί νά ξαναβρίσκει τόν
έαυτό του, τό κατόρθωσε έκτός άλλων μέ τήν άνακάλυψη τής θαμμένης έλ-
ληνορωμαϊκής κουλτούρας. Αύτό πού συνέβη μετά τούς Σκοτεινούς Αιώνες
στή Δύση είναι ότι τό ύπνώττον εύρωπαϊκό πνεύμα δέχτηκε τό έρέθισμα
τής άνακάλυψης τού κλασικού πολιτισμού τής έλληνορωμαϊκής άρχαιότη-
τας. Καί άλλοι παράγοντες πρέπει νά βοήθησαν προς αύτήν τήν κατεύθυν-
ση, άλλά ίσως κανένας δέν επέδρασε πιο δυνατά καί πιο ποικιλότροπα. Ή
έξέλιξη αύτή άρχισε σιγά-σιγά γύρω στό 1100 μ.Χ. καί μέ σποραδικές
διακοπές καί οπισθοδρομήσεις κινήθηκε όλο καί ταχύτερα μέχρις ότου,
άνάμεσα στό 1400 καί 1600, δηλαδή τήν Αναγέννηση, ή δυτική Εύρώπη
άδραξε τις τέχνες καί τά ιδεώδη τής κλασικής Ελλάδος καί τής Ρώμης, τά
άφομοίωσε μέ ζήλο, καί έν μέρει άπομιμούμενη ή προσαρμόζοντάς τα στά
άλλα μέσα πού διέθετε, έν μέρει δημιουργώντας νέα τέχνη καί σκέψη ύπό
τήν έπίδραση τού δυνατού έρεθίσματος πού τις προκάλεσαν, θεμελίωσε τόν
νεο^τερο πολιτισμό. Ή εικόνα αύτή γιά τήν έπίδραση τής κλασικής άρχαι-
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ότητας μπορεί νά αμφισβητείται σήμερα άπο μερικούς, δμως αύτή ύπήρξε
ή ιδέα τών ΐδιων τών άνθρωπιστών.

Ό Πλάτων στον Φχί8ωνχ 109b διά στόματος τού Σωκράτη παρα-
τήρησε γιά τούς "Ελληνες: «...κατοικούμε ένα μικρό μέρος τής γής άπό τον
Φάσιν ποταμόν μέχρι τις Ηράκλειες στήλες, ζώντας γύρω άπό τή θάλασσα
όπως τά μυρμήγκια ή τά βατράχια γύρω άπό ένα τέλμα». Τό γεωγραφικό
αύτό υπόδειγμα τής Ελλάδος ήταν τό άποτέλεσμα συνεχών άποικιακών
μεταναστευτικών κυμάτων" άρχισε πριν άπό τό 1000 π.Χ. καί περατώθηκε
τόν 5ο αιώνα. Κατά τούς χρόνους τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή μεγάλη δη-
μιουργική περίοδος τών Έλλήνο^ν στις έπιστήμες τοΰ άνθρώπου είχε ούσια-
στικά λήξει" αύτό σημαίνει οτι στά 400 περίπου χρόνια άνάμεσα στόν Όμη-
ρο καί τόν Αριστοτέλη οί "Ελληνες δημιούργησαν —ίσως μέ τήν εξαίρεση
τής επιστήμης τής κλασικής φιλολογίας καί τής τεχνολογίας— όλες σχεδόν
τις κύριες ιδέες πού θά μεταβιβάζονταν στις μεταγενέστερες έποχές καί
στούς μεταγενέστερους πολιτισμούς.

Πρώτα μπορούμε νά θυμηθούμε ότι όλα σχεδόν τά εύρωπαϊκά άλφά-
βητα προέρχονται άπό τήν Ελλάδα, εϊτε μέσω τοΰ λατινικού άλφαβήτου,
πού ήταν δάνειο άπό τό έλληνικό, 'ίσως μάλιστα μέσω τού ετρουσκικού, ή
άκόμα καί κατευθείαν μέ μικρές προσαρμογές, δπως συνέβη άργότερα καί
μέ τά έθνη τής άνατολικής Εύρώπης. Υπάρχει έπίσης μεγάλη έπίδραση
τής έλληνικής γλώσσας πάνω στις κύριες εύρωπαϊκές γλώσσες. Μέσα άπό
τή γλώσσα τους οί "Ελληνες μετεβίβασαν μέσω τής λατινικής ένα μεγάλο
μέρος τής κληρονομιάς τους στά κράτη τής Εύρώπης. Οί Ρωμαίοι ήταν οί
πρώτοι πού δέχτηκαν έκτεταμένα δάνεια, καί άργότερα οί ρομανικές γλώσ-
σες δέχτηκαν στήν άρχή μέσω τής λατινικής κι άργότερα άμεσα δάνεια,
όπως συνέβη έπίσης καί μέ τις γερμανικές γλώσσες, ιδιαίτερα τήν άγγλική.

Οί ελληνικοί τεχνικοί όροι άσκησαν μεγάλη έπίδραση πρώτα στή λα-
τινική κι άργότερα στις υπόλοιπες εύρωπαϊκές γλώσσες: οί "Ελληνες δάνει-
σαν, κι ώς έναν βαθμό συνεχίζουν νά δανείζουν, τούς βασικούς όρους στό
πεδίο τής λογοτεχνίας καί τών έπιστημών. Άπό τήν άποψη αύτή τά άρχαΐα
ελληνικά δέν είναι άκριβώς, δπως υποστηρίζεται κάποτε, μιά νεκρή γλώσ-
σα. Γιά παράδειγμα ή λέξη εκκλησία σήμαινε, ώς γνωστόν, στά ελληνικά
τής κλασικής έποχής τήν έκκλησία τοΰ δήμου, δηλαδή τή συνάθροιση τών
Αθηναίων πολιτών πού διαβουλεύονταν γιά τά κοινά στήν Πνύκα. Στήν
Καινή Διαθήκη ή λέξη άλλαξε σημασία καί δήλωνε τήν έκκλησία ώς μιά
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κοινότητα χριστιανών, και καθώς όλες οί λατινικές λέξεις πού δηλώνουν
τήν οργάνωση της έκκλησίας είναι έλληνικές, ή λατινική λέξη ecclesia υιο-
θετήθηκε εύρύτερα, άπο όπου προέκυψαν και οί νεολατινικοί τύποι iglesia,
église, chiesa κ.λπ. Γιά τό 'ίδιο πράγμα οί γερμανικές γλώσσες υιοθέτη-
σαν μέσω τών Γότθων τήν ελληνική λέξη κυρι(χ)κον (δώμα), πού σήμαινε
«σπίτι του Κυρίου», όρος πού χρησιμοποιήθηκε στα έλληνικά τήν έποχή
κυρίως του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μέ τήν ε'ίσοδό της στις γερμανικές
γλώσσες ή λέξη κυρικόν έδωσε τή λέξη γιά τον ναό, Kirche (γερμ.), Kirk
(σκωτ.), Kerk (όλλανδ.), Church (άγγλ.) κ.λπ.

Σέ άλλες περιπτώσεις ή ελληνική γλώσσα χρησίμευε ώς πρότυπο γιά
τή δημιουργία υψηλότερων έννοιών. Ό Πλάτων (Θεαίτ. 182a), γιά παρά-
δειγμα, χρησιμοποίησε τον όρο ποιόττ^-ποιος και άπολογήθηκε μάλιστα
άν ο όρος ηχούσε παράξενα ή ήταν άσαφής. Αργότερα ό Αριστοτέλης τον
άποδέχτηκε ώς τεχνικό όρο, και ό Κικέρων τον άπέδωσε μέ τό qualitas
qualis, πού μέ μια λίγο διαφορετική μορφή —qualità (ίταλ.), qualité (γαλλ.),
Qualität (γερμαν.), quality (άγγλ.) κ.λπ.— αποτελεί σήμερα μέρος του λεξι-
λογίου πολλών εύρωπαϊκών γλωσσών.

Στήν έκπαίδευση τό έλληνικό πρόγραμμα περιελάμβανε γιά τή στοι-
χειώδη παιδεία άνάγνωση, άπαγγελία και έρμηνεία μεγάλων συγγραφέων.
Στή συνέχεια ό γραμματικός πρόσφερε μιά θεωρητική σπουδή γιά τή δομή
της γλώσσας, προσπαθώντας νά προστατεύσει τή φύση της γλώσσας άπο
τήν έπήρεια της συνήθειας και της αύθεντίας. Θά πρέπει δέ νά θυμηθούμε
οτι ό όρος γραμματική τέχνη (Πλάτωνος, Κρατ. 431e) ήταν ένας άπο τούς
πολλούς κλάδους τοΰ έπιστητοΰ πού θεμελίωσαν οί "Ελληνες φιλόσοφοι μέ
πιο πλατιά σημασία άπο τή σημερινή έννοια του όρου. Μεταξύ του τέλους
τοΰ 7ου και τοΰ τέλους τοΰ 6ου αιώνα δημιουργήθηκε στήν Ελλάδα ό βασι-
κός προσανατολισμός της γλωσσικής έπιστήμης, άφοΰ οί "Ελληνες έπέδει-
ξαν ενδιαφέρον γιά τά ζητήματα της φωνητικής (Δημόκριτος), της γραμ-
ματικής (Πρωταγόρας), τοΰ λεξιλογίου και της σημασιολογίας (Πρόδικος)
και δημιούργησαν τό λογικό-φιλοσοφικό πλαίσιο και μαζί τή βασική ορο-
λογία τοΰ θέματος. Ή γλωσσική άνάλυση και ή κατάταξη τών γλωσσικών
φαινομένων άρχισε μέ τούς σοφιστές. Ή άμοιβαία σχέση γραμματικής και
φιλοσοφίας φαίνεται άπο τις συζητήσεις, όπως π.χ. άν τά γλωσσικά φαινό-
μενα ορίζονται φύσει ή θέσει, άν είναι δηλαδή άποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης
ή σύμβασης. Ό Πλάτων στον Κρατύλο δια στόματος Σο^κράτη υιοθετεί
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μέσο δρόμο. Ή γλώσσα δηλαδή ορίζεται, άπό τή φύση άλλα πραγματώνεται
άπό τή σύμβαση. Ό Αριστοτέλης (Περ. Έρμ. 2,16a 27) αντίθετα διατύ-
πωσε τή γνώμη δτι φύσει των ονομάτων oùSév εστίν. 'Άλλοι πάλι, άνάμε-
σά τους και οί μεταγενέστεροι 'Επικούρειοι, υποστήριζαν μέ πάθος δτι ή
γλώσσα άναπτύχθηκε μέσα στή φύση αύθόρμητα άπο τις άνάγκες της ζωής
(Lucr. 1028-1090). Οί Στωικοί ώς γνωστόν είναι οί ούσιαστικοί δημιουργοί
της γραμματικής (Χρύσιππος), άφοΰ συστηματοποίησαν τις προηγούμενες
παρατηρήσεις, προώθησαν τις γραμματικές σπουδές και άναγνώρισαν τά
περισσότερα μέρη τοΰ λόγου. Τό μεγαλύτερο μέρος τής στωικής ορολογίας
σχετικά μέ τή γλώσσα υιοθετήθηκε άπό τούς Αλεξανδρινούς, οί όποιοι ανέ-
πτυξαν τή γραμματική ώς γλωσσικό πιο πολύ, παρά ώς φιλοσοφικό επι-
στημονικό κλάδο. "Ετσι οί γραμματικοί, άπό τό τέλος τής Ελληνιστικής
'Εποχής, έγιναν οί δάσκαλοι γιά τή διδασκαλία τής γλώσσας και τής λογο-
τεχνίας. Είναι γνωστό δτι τον 4ο αιώνα π.Χ. και οί 'Ι νδοί είχαν άναπτύξει
τή γραμματική —6 Πανίνι είχε περιγράψει λεπτομερώς τή Σανσκριτική—
άλλά ή γνώση τους αύτή δέν επέδρασε καθόλου στή Δύση. Τό πρώτο εύρω-
πα'ίκό έγχειρίδιο τής Γραμματικής Τέχνης του Διονυσίου τοΰ Θράκα (περ.
180/70-90 π.Χ.) είχε τεράστια έπιτυχία, καθώς, έκτος τής μετάφρασης
και έπίδρασης στούς άνατολικούς λαούς, διατήρησε τή βάση τής γραμμα-
τικής διδασκαλίας των Ελλήνων έως τήν προχωρημένη βυζαντινή περίοδο
και μέσω τής λατινικής γραμματικής και τών γραμματικών τής Αναγέν-
νησης έπέπρωτο νά άσκήσει μιά μακρά και μόνιμη επίδραση στή νεώτερη
διδασκαλία του θέματος και στήν Εύρώπη μέχρι τον 18ο αιώνα.

Ή σπουδή έξάλλου τής ρητορικής, πού έγκαινιάστηκε άπό τον Συρα-
κούσιο Γοργία, άναπτύχθηκε στις ρητορικές σχολές και μεταφυτεύτηκε στή
Γώμη άπό τον Κικέρωνα και τόν Κοϊντιλιανό, επανεμφανίστηκε δέ τον 11ο
αιώνα γιά νά γίνει ένα άπό τά θεμέλια τοΰ δυτικού πολιτισμού. Σ' ολόκληρη
τήν Εύρώπη ή διδασκαλία τής ρητορικής άκολούθησε τις άρχές πού διαμορ-
φώθηκαν άπό τόν Γοργία, τόν 'Ισοκράτη και τόν Αριστοτέλη στό περίφημο
έργο τού τελευταίου Τέχνη Ρητορική. Ό 'Ισοκράτης μάλιστα άποκλήθηκε
«πατέρας τού άνθρωπισμοΰ», και τό ιδανικό του, πού έπανακτήθηκε άπό
τή Δύση στήν Αναγέννηση, έδέσποσε γιά πολύ στήν παράδοση τοΰ νεώτε-
ρου άνθρωπισμοΰ. Ό Πλάτων στούς διάλογους του άνέπτυξε τή διαλεκτική
ώς ερευνητική μέθοδο γιά τήν άνεύρεση τής άλήθειας. Ό διάλογος πέραν
άπό τούς Ρωμαίους μιμητές του —Κικέρωνα, 'Ιερό Αύγουστίνο, Μακρόβιο—
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σημείωσε καταπληκτική έπιτυχία στή διάρκεια τοΰ Μεσαίωνα μέχρι τους
νεώτερους χρόνους, άρχίζοντας άπό τούς πλατωνίζοντες άνθρωπιστές τής
Αναγέννησης.

Το ιστορικό πνεΰμα τοΰ άνθρώπου όχι μόνο ξύπνησε γιά πρώτη φορά
στήν άρχαία Ελλάδα άλλά έδώ διαμορφώθηκε έν πολλοίς καί ή ιστορι-
κή μέθοδος. Στήν ιστορία οί "Ελληνες δέν δημιούργησαν μόνο έναν τύπο
ιστορίας άλλά διάφορους τύπους. Έκτος άπό τήν πολιτική ιστορία δημιούρ-
γησαν τούς παράπλευρους τύπους τής βιογραφίας, τής έθνογραφίας, τής
χρονογραφίας, τής έκκλησιαστικής ιστορίας, καί έθεσαν τις βάσεις καί τής
νεώτερης ιστοριογραφίας, ή όποία άναγνωρίζει στήν άρχαία Ελλάδα τις
ρίζες τής δημοκρατίας, τις άρχές τής ελευθερίας τής σκέψης καί τήν ορθο-
λογιστική έρευνα.

Σήμερα πιστεύεται ότι ή λογοτεχνία άσκεϊ έπίδραση στή ζωή τών αν-
θρώπων καί θά μπορούσε μάλιστα νά άλλάξει τή ζωή τους, καί άποδίδεται
ιδιαίτερη άξια στούς "Ελληνες, γιατί ένσωματώνουν ήθικές καί πνευματικές
άρετές στά έργα τους πού άντεξαν τή δοκιμασία τού χρόνου. Οί άρχαΐοι
άντελήφθησαν οτι ή άνθρώπινη φύση δέν έπρόκειτο νά άλλάξει σημαντικά.
Γι' αύτό ή τέχνη καί ή λογοτεχνία τους άσχολήθηκε πιο πολύ μέ ό,τι είναι
σταθερό καί άμετάβλητο παρά μέ κάτι έφήμερο' πράγμα πού κάνει τήν τέχνη
καί τή λογοτεχνία τους ιδιαίτερα ικανές νά προσδώσουν στούς άνθρώπους
χρήσιμες έμπειρίες γιά τή ζωή τους. "Ετσι σέ ό,τι άφορά τή λογοτεχνία,
ή Ίλιάδα καί ή 'Οδύσσεια τού 'Ομήρου δέν άποτελοΰν μόνο τις άπαρχές
τής εύρωπαΐκής λογοτεχνίας άλλά άναγνωρισμένα άριστουργήματα, άφη-
γηματικά ποιήματα τεράστιου μήκους καί συναρπαστικής έκλέπτυνσης. Ή
έπίδραση τού 'Ομήρου διαπερνά ολόκληρη τήν πολιτιστική παράδοση τής
Εύρώπης καί ξεπερνά τις συγκριτικά λίγες ήθελημένες άπομιμήσεις. Ή
'Οδύσσεια ιδιαίτερα είναι ό πρόγονος ολόκληρης σειράς φανταστικών λογο-
τεχνικών ειδών. Οί πιο ονομαστές λογοτεχνικές άπομιμήσεις τής διήγησης
τής 'Οδύσσειας είναι ή διήγηση τοΰ Αινεία γιά τήν πτώση τής Τροίας καί οί
περιπλανήσεις πού άκολούθησαν στήν Αίνειάδα τοΰ Βιργιλίου, καθώς καί
ή διήγηση τής έπίσκεψής του στον Κάτω Κόσμο άπό τόν Δάντη. Ή 'Οδύσ-
σεια είναι άκόμη γεμάτη άπό παρατραβηγμένες ταξιδιωτικές ιστορίες, ένα
λογοτεχνικό είδος πού άναπτύχθηκε άργότερα άπό τόν Λουκιανό στό έργο
του Άλτβ-ης ιστορία καί πού συνέχισε μέσα άπό τά θαυμαστά ταξίδια τοΰ
Μεσαίωνα καί τής Αναγέννησης ώς τά Ταξίδια τοΰ Gulliver τοΰ Swift. Τό
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δευτερεύον σχέδιο στήν 'Οδύσσεια, σύμφωνα μέ το όποιο ό Τηλέμαχος ανα-
χωρεί για νά βρει τόν πατέρα του στό έξωτερικό, μιμήθηκε, μεταξύ άλλων,
ό James Joyce στόν δικό του 'Οδυσσέα. Ό ιδιαίτερα ρομαντικός χειρισμός
τού έρωτικού θέματος άπό τόν Όμηρο, κατά τή συνάντηση τού 'Οδυσσέα
μέ τή Ναυσικά, έφοδίασε τόν Βιργίλιο στήν Α'ινειάδα μέ τό πρότυπο γιά
τήν πραγμάτευση τού βίαιου καί αύτοκαταστροφικού έρωτικού πάθους τής
Διδώς γιά τον Αινεία. Δέν πρέπει έδώ νά παραλείψουμε νά άναφέρουμε τά
λεγόμενα Ελληνιστικά 'Ερωτικά Μυθιστορήματα, ένα είδος λαϊκού ρομάν-
τζου, πού πιθανόν έλκουν τήν καταγωγή τους άπό τήν έλληνιστική έρωτική
έλεγεία καί έχουν συνήθως ώς θέμα τις έρωτικές περιπέτειες ένός ζεύγους
νεαρών έρωτευμένων. Τό είδος αύτό άποτελεΐ τήν άπαρχή τού νεώτερου
ερωτικού μυθιστορήματος.

Ό άλλος σημαντικός έπικός ποιητής, ό Ησίοδος, είναι ό πατέρας τής
μυθολογικής διδακτικής ποίησης καί χρησιμοποιήθηκε ώς πηγή άπό πολ-
λούς μεταγενέστερους ποιητές. Γιά παράδειγμα οί Μεταμορφώσεις τού
Όβιδίου —μιά έντεχνη, συναρπαστική άνθολογία μυθολογίας— άρχίζουν
μ' ένα έπος δημιουργίας τοΰ κόσμου στή διδακτική παράδοση τοΰ Ησιόδου.
'Εκτός άπό τό έπος τοΰ Λουκρητίου De verum natura, πού γιά θέμα έχει τις
σκοτεινές άνακαλύψεις τών Έλλήνων άναπτύσσοντας μιά φιλοσοφία έπι-
στημονικοΰ υλισμού, τά Γεωργικά τοΰ Βιργιλίου οφείλουν τήν έμπνευση
τους άμεσα στό ήσιόδειο έπος "Εργα και Ήμέραι, ένώ δέν λείπει άπό τις
'Εκλογές τοΰ Βιργιλίου κάποια μίμηση καί τοΰ Θεοκρίτου.

Ή έλληνική λυρική ποίηση περιλαμβάνει σχεδόν κάθε είδους προσω-
πική ποίηση καί συγγράφεται λίγο πολύ άδιάκοπα άπό τόν 8ο π.Χ. αιώνα
έως σήμερα. Ή ποιότητά της, ιδιαίτερα τής αρχαϊκής, μέ τόν συνδυασμό
ρυθμικού λόγου, μουσικής καί όρχησης, τής έπέτρεψε νά άσκήσει μεγάλη
έπίδραση, έκτος άπό τούς "Ελληνες καί τούς Ροηιχαίους, καί σέ πολλούς
άναγνώστες καί ποιητές άπό τήν Αναγέννηση ώς σήμερα. Τό είδος αύτό
τής ποίησης έπικεντρωνόταν, οπο^ς είναι γνωστό, γύρω άπό τήν άνθρούπινη
ζωή, προσπαθούσε νά διακριβώσει τή θέση τοΰ άνθρώπου μέσα στό σύμπαν
καί νά σκιαγραφήσει τό ιδεώδες σχήμα τής ζωής. Οί άνθρωποι, διακηρύσ-
σει, θά πρέπει νά σέβονται τούς θεούς καί νά δείχνουν μετριοφροσύνη, πού
είναι ριζωμένη στήν αύτογνωσία, άλλά θά πρέπει παράλληλα νά άπολαμβά-
νουν πλήρως τή μόνη ζωή πού μπορούν νά άπολαύσουν. Κατά μεγάλο μέρος
ή ποίηση αύτή σώζεται σέ μορφή άποσπασματική, άλλά καί στή μορφή
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αύτή συγκινεί τον αναγνώστη. Ή άποσπασματικότητα τών άρχαίων ποιη-
μάτων φαίνεται δτι επηρέασε γιά τήν άπομίμησή τους τόσο ρομαντικούς
δσο και μοντερνιστές ποιητές. Ό Eliot, γιά παράδειγμα, χρησιμοποίησε
τήν υποβλητική δύναμη τών αποσπασμάτων γιά νά οικοδομήσει ένα μεγάλο
νεωτεριστικό ποίημα αποσύνθεσης, τήν "Ερημη Χώρα (1922), ένα ποίη-
μα πού μέ διάφορους τρόπους παρουσιάζει έντονη τήν έλληνική έπίδραση.
Αλλά και άλλα ποιήματα δπως και τά Cantos τοΰ "Εζρα Πάουντ είναι άπο-
σπασματικά λυρικά κείμενα κατ' άπομίμηση τών σωζομένων ελληνικών
άποσπασμάτων.

Τό εύρωπαϊκό δράμα κατάγεται έξ ολοκλήρου άπό τήν έλληνική τρα-
γωδία και κο^μωδία. Ακόμη και νεώτεροι θεατρικοί συγγραφείς, δπως ό
Strinberg, ό Beckett, ό Pinter, ο Pirandello και άλλοι, ό καθένας μέ τόν τρόπο
του, έπέστρεψαν σέ μορφές και ιδέες πού είχαν προβληθεί στήν άρχαία σκη-
νή. Άπό τά δύο θεατρικά είδη, τήν τραγωδία και τήν κο^μωδία, ή τραγωδία
θεωρείται συνήθως δτι είναι μαζί μέ τήν καθιέρωση τής δημοκρατίας ή πιο
σημαντική κληρονομιά τών Ελλήνων στον νεώτερο κόσμο. Ή εναλλαγή λό-
γου και άσματος, πού άποτελοΰσε τήν έσώτερη ένταση τής άρχαίας δραμα-
τικής φόρμας, ικανοποιούσε τήν έπιθυμία γιά τή χρήση άντιθετικών μέσων.
Κύριος φορέας τοΰ άσματος ήταν ό χορός, και ο 19ος αιώνας άνακάλυψε και
πάλι τή φοβερή δύναμη τοΰ συνδυασμού μουσικής και λόγου. Μπορούμε
νά θυμηθούμε τά μουσικά δράματα τοΰ Wagner, πού ή πρόθεσή του ήταν
μιά επιστροφή στο άρχαΐο έλληνικό δράμα, και τή συνεργασία δραματι-
κών ποιητών —δπως ό Maeterlinck ή ό Hofmanstahl— και συνθετών —δπως
ο Debussy και ό Strauss. Μπορούμε άκόμα νά θυμηθούμε τις νεοκλασικές
προσπάθειες γιά τήν άναβίωση τοΰ άρχαίου χοροΰ πού συνέβαλε σημαντικά
στήν τελειοποίηση τής νεώτερης όπερας, μέ τή συμβίωση ποιητικού κειμέ-
νου και μουσικής. Άπό τή σκοπιά αύτή ό άληθινός κληρονόμος τής άρχαίας
τραγωδίας είναι ή όπερα.

Μπορεί νά υποστηριχθεί δτι μόνο οί "Ελληνες έπινόησαν τήν πολιτική
έπιστήμη ώς πρακτική διαβούλευσης και λήψης άποφάσεων και δτι στή δυ-
τική παράδοση ή ιστορία τής πολιτικής θεωρίας εγκαινιάστηκε άπό αύτούς.
Κατ' άρχήν ό δρος «πολιτική» μαρτυρεί τή σύνδεση τής έννοιας μέ τήν
πόλη, δπου οί "Ελληνες διεβουλεύοντο πάνω σέ πρακτικά θέματα πολιτικής.
Γιά τήν έλληνική κοινωνία στα δρια τής πόλης μιά πλατιά συναίνεση τών
πολιτών ήταν ούσιαστική, και οί δποιες άλλαγές έπρεπε νά άκολουθήσουν
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απόφαση ή όποία θα λαμβανόταν υστέρα άπό άνοιχτή συζήτηση. Όπως
λέγει ό Θουκυδίδης (2,40): προδιδαχθήναι λόγω πρότερον ή έπι α δει εργω
ελθειν. Αύτό ισοδυναμεί μέ τήν άποδοχή τής έξουσίας τού νόμου, πού είχε
υιοθετηθεί άπό τις πόλεις ήδη άπό τήν Αρχαϊκή Έποχή καί συχνά διακη-
ρυσσόταν μαζί μέ τή δικαιοσύνη άπό τούς "Ελληνες συγγράφεις. Αύτό τό
χαρακτηριστικό τής έλληνικής διακυβέρνησης ήταν θεμελιώδες, διότι όλοι
οί πολίτες συμμετείχαν στή λήψη όλο^ν τών σημαντικών άποφάσεων, άφοΰ
τό δημοκρατικό σύστημα ήταν συνήθως άμεσο μέ τή συμμετοχή όλων τών
πολιτών, όχι όπως σήμερα μέσω άντιπροσώπων, οί όποιοι συχνά, στή χώρα
μας τουλάχιστον, φαλκιδεύουν τή λαϊκή εντολή. Καθώς όλες οί σημαντικές
άποφάσεις έλαμβάνοντο άπό όσους πολίτες είχαν πολιτικά δικαιώματα καί
ό δήμος ήταν κύριος τής κατάστασης, ή λαϊκή έξουσία —αύτό σήμαινε ό όρος
((δημοκρατία», Αισχύλου, Ίκετ. 604: δήμου κρατούσα χειρ- άπέκτησε μιά
κατά γράμμα συνδήλωση πού ποτέ δέν πλησιάστηκε στή δυτική παράδοση.
Μέ πολιτικούς όρους ή δύναμη τήν όποία διαχειριζόταν ή κοινότητα ήταν
ύπέρτατη, καθώς δέν ύπήρχε άνώτερη έξουσία στήν όποία νά γίνει προσφυ-
γή άπό αύτήν τής λαϊκής συνέλευσης.

Ώστόσο οί "Ελληνες ήταν έπίσης οί ιδρυτές τής πολιτικής θεωρίας στή
στενότερη έννοιά της. Ή πολιτική θεωρία ήταν κυρίως θεωρητικός στοχα-
σμός ώς επί τό πλείστον πάνω στή φύση τής πόλης-κράτους, πού διεξαγόταν
σάν μιά συνειδητή πνευματική άσκηση, διαφορετική άπό τις συζητήσεις στήν
άγορά γιά συγκεκριμένα πρακτικά πολιτικά ζητήματα. Οί πρώτοι θεωρη-
τικοί τής πόλης ήταν οί μεγάλοι σοφιστές καί ό Σωκράτης. Στήν Πολιτεία
τού Πλάτωνα άναφέρεται καί συζητείται ένα εύρύ φάσμα θεμάτων" τό μεγάλο
αύτό έργο τελειώνει μέ τήν εισήγηση τοΰ Σωκράτη ότι ή δικαιοσύνη συνίστα-
ται στό νά επιτελεί κανείς μέσα στήν κοινωνία αύτό γιά τό όποιο τόν προίκισε
ή φύση. Επομένως ή ιδεώδης πόλη διαθέτει δικαιοσύνη όσο ή κάθε τάξη
έκτελει τήν οικεία λειτουργία. Τό άλλο μεγάλο έργο, οί Νόμοι, περιγράφει
πώς θεσπίζεται ένας νομικός κώδικας γιά μιά καινούργια πόλη. Ή κεντρική
του θέση είναι ότι ή φιλοσοφία δέν πρόκειται νά κυβερνά πιά καί ότι τό κοινό
άνθρώπινο λογικό είναι καί άναγκαιο καί κατάλληλο νά στοχάζεται γιά τις
πολιτικές υποθέσεις. Μοναδικός κυρίαρχος στό καθετί είναι ό νόμος, πού ώς
δούλοι τόν υπηρετούν καί οί ίδιοι οί άρχοντες.

Τό μοναδικό έργο τού Αριστοτέλη πάνω στή συστηματική πολιτική
φιλοσοφία, τά Πολιτικά, συνδέεται στενά μέ τήν ήθική καί τή φυσική του
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φιλοσοφία. Ή αναζήτηση της ευδαιμονίας άπο τον άνθρο^πο τοποθετείται,
στο πλαίσιο της πόλης, έξοϋ και ή περίφημη φράση ότι ό άνθρωπος άπο
φυσικού του είναι ζωον πολιτικόν, δηλαδή ένα όν προορισμένο άπο τή φύση
του νά ζήσει και νά άναπτυχθεΐ μέσα στήν πόλη. Δέν άρνεΐται ότι τό άτο-
μικό καλό έχει άξια, άλλα αύτό πού είναι καλό για ένα έθνος ή μια πόλη
έχει υψηλότερη, θεϊκότερη ποιότητα (1904b 6 κ.έ.). 'Έτσι ή πόλη είναι ή
υπέρτατη μορφή της φυσικής και ηθικής οργάνωσης της κοινωνίας. Όταν
άναφερόμαστε σήμερα στήν περιγραφή της λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος,
ό Αριστοτέλης μέ τις άπόψεις του άναδύεται ώς ή πιο κοντινή προσωπι-
κότητα πού παρήγαγε ποτέ ό άρχαΐος κόσμος γιά έναν μοντέρνο πολιτικό
επιστήμονα. Αύτή ή υπεροχή της πόλης στή συνείδηση του Αριστοτέλη
άλλά και γενικότερα όλο^ν τών Ελλήνων έξηγεΐ τό γεγονός ότι οί "Ελληνες
δέν θέλησαν ποτέ νά οργανωθούν σέ κράτη μέχρι τήν εποχή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Σέ ο,τι άφορά τήν κρίση τοΰ Αριστοτέλη γιά τή διοίκηση της
πόλης ό φιλόσοφος τάσσεται ύπέρ της θεωρίας τοΰ μικτού πολιτεύματος
(Πολιτ. 3.7). Τήν άποψη αύτή άνέλυσε λεπτομερώς ό Πολύβιος (Ίστορ.
6,5-18) υποστηρίζοντας ότι μόνο τό μικτό πολίτευμα μπορούσε νά έξα-
σφαλίσει αρμονία γιά τήν εύτυχία τών πολιτών.

Τά Πολιτικά δέν είχαν διάδοχο στήν Ελληνιστική Εποχή, και τό έργο
αύτό ξεχάστηκε μέχρις ότου άνακαλύφθηκε στήν 'Ιταλία και τή Γαλλία
τοΰ 13ου αιώνα, μέ τή λατινική μετάφραση τοΰ W. Moerbeke. Ό αντίκτυ-
πος τέτοιων έργων στο σύνολο τους δια μέσου τών αιώνων δέν μπορεί νά
άξιολογηθεΐ οσο πρέπει. Μετά τή μεταγενέστερη άρχαιότητα τά πολιτικά
θέματα της Πολιτείας άσκησαν επιρροή άνάμεσα στούς φιλοσόφους και
τούς πολιτικούς στοχαστές, ιδιαίτερα στήν Αναγέννηση, όταν άφησαν τή
σφραγίδα τους στά γραπτά τών άνθρωπιστών, και στις ήμέρες μας άκόμη
στο πλαίσιο τών σύγχρονων συγκρούσεων, άνάμεσα σέ δημοκρατικές και
ολοκληρωτικές ιδεολογίες και συστήματα. Στούς ύστερους Μέσους Χρό-
νους τά νεο-ανακαλυφθέντα Πολιτικά έγιναν σημαντικό όπλο στά χέρια
τών δημοκρατιών της Βόρειας 'Ιταλίας και τών Ελβετών στον άγώνα τους
γιά αύτονομία ενάντια στον εκκλησιαστικό ή κρατικό σφετερισμό. Μετά
τήν Αναγέννηση, τά Πολιτικά και ή Πολιτεία διαβάστηκαν πολύ άπό τούς
μορφωμένους κι, όπως θά περίμενε κανείς, έξακολουθοΰν νά άσκοΰν άμεση
έπιρροή στήν άνάπτυξη τής σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας, συμπεριλαμ-
βανομένου και τοΰ μαρξισμού.
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Δυστυχώς δέν είναι δυνατό νά σας δώσω μια ιδέα τής συμβολής τής
ελληνικής φιλοσοφίας στό πλαίσιο τής ιστορίας τής δυτικής φιλοσοφίας.
Θά υπενθυμίσω μόνο ότι οί "Ελληνες είναι οί δημιουργοί τής φιλοσοφίας
πού άρχισε στήν 'Ιωνία τοΰ 6ου αιώνα μέ άντικατάσταση τοΰ μύθου καί
τής θρησκευτικής τελετουργίας μέ μιά συστηματική κοσμολογική σκέψη,
ένσωματώνοντας ένα στοιχείο ορθολογικής κριτικής σέ μιά άνοικτή θεωρη-
τική έρευνα γιά τή φύση. Αστρονομία, μαθηματικά καί γεωγραφία έχουν
τήν άρχή τους στήν ϊδια περιοχή καί πιθανόν οί "Ιωνες νά είχαν προκατόχους
σέ άλλους πολιτισμούς. Ή σχολή γιά τήν οποία μιλούμε είναι οί Προσωκρα-
τικοί, πού άκολουθήθηκαν άπό τούς σοφιστές, τόν Σο^κράτη, τόν Πλάτωνα
καί τήν Ακαδημία, τόν Αριστοτέλη καί τό Λύκειο, τούς Σκεπτικούς, τούς
Στωικούς, τούς Έπικουρείους, τούς Κυνικούς. Ό Πλάτων, δπως είναι γνω-
στό, είναι συγγραφέας πρωτότυπος, ριζοσπάστης καί τολμηρός. Οί ιδέες
του είναι σαφείς καί άδιάλλακτες, προκαλώντας συνέχεια τήν προσοχή τού
άναγνώστη στήν παρακολούθηση τής συζήτησης. Τά έπιτεύγματα τού Αρι-
στοτέλη υπήρξαν σέ μεγάλο βαθμό θεμελιακά γιά τή μετέπειτα ιστορία τής
δυτικής φιλοσοφίας. Λίγοι, άν υπήρξαν τέτοιοι, είναι οί στοχαστές πού τόσο
παραγωγικά κέντρισαν τις έρευνες άλλων διακεκριμένων φιλοσόφων, καί
λίγοι στοχαστές τού παρελθόντος είναι τόσο καταφανώς ζωντανοί σέ δ,τι
άφορά στό βεληνεκές τών ερωτημάτων πού προκαλούν καί στήν έπινοητι-
κότητα τών έπιχειρημάτων πού προσφέρουν στόν άναγνώστη.

Σέ μερικούς τομείς τής έπιστημονικής έρευνας μόνο σχετικά πρό-
σφατα οί έρευνητές έπιστήμονες δέν χρειάστηκε νά στραφούν προς τούς
"Ελληνες, ε'ίτε γιά ένα μέρος τής βασικής έπιστημονικής τους έκπαίδευσης
ή ώς πηγής ιδεών. Άπό τήν Αναγέννηση τής γνώσης στόν 12ο αί. μέχρι
πρόσφατα, σέ μερικές περιπτώσεις ώς τόν 19ο αι., κάποιο νήμα τής ελλη-
νικής έπιστημονικής σκέψης ήταν τό έπίκεντρο έπιστημονικής συζήτησης.
Άπό τόν 12ο ώς τόν 15ο αιώνα μ.Χ., ό Αριστοτέλης ήταν ό κατ' έξοχήν
φιλόσοφος, κι αύτό σήμαινε έπίσης τόν φυσικό έπιστήμονα. Ακόμα καί οί
έπικριτές τών άριστοτελικών θέσεων έργάζονταν γενικά στό πλαίσιο τών
ιδεών καί προβλημάτων πού προβλέπονταν άπ' αύτές.

Ακόμα άργότερα οί έλληνικές ιδέες άσκοΰσαν έπιρροή στή βιολογία,
τή φαρμακολογία καί τήν ιατρική, όταν είχαν κατά μεγάλο μέρος ξεπε-
ραστεί στήν άστρονομία καί τή φυσική. 'Υπήρχε π.χ. μιά άναγέννηση τοΰ
ένδιαφέροντος γιά τις βιολογικές θεωρίες τών Έλλήνων στις συζητήσεις
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παραγωγής πού ανανεώθηκαν τόν 17ο αί. Τό 'Ιπποκρατικό Σύνταγμα (Cor-
pus) και ό Γαληνός συνέχισαν νά εμφανίζονται πολύ συχνά στήν ιατρική
παιδεία στον προχωρημένο 18ο αι., και ή περιγραφική ζωολογία τού Αρι-
στοτέλη συνέχισε νά μελετάται ώς τό τέλος τού 19ου αί. Οί πλείστοι άπό
τούς δρους γιά τούς διάφορους κλάδους τής επιστήμης έχουν έλληνική κα-
ταγωγή ή τουλάχιστον έχουν έλληνική ετυμολογία. Ακόμα και ή αντίληψη
τού επιστημονικού έρευνητικού κέντρου προβλέφθηκε άπό τούς "Ελληνες
μέ τή δημιουργία ιδρυμάτων, όπως ή Ακαδημία, τό Λύκειο και τό Μουσείο
τής Αλεξανδρείας και τά άλλα παρόμοια ιδρύματα πού ύπήρχαν σέ πολλές
έλληνικές πόλεις.

Πρέπει νά περατώσω τήν ομιλία μου χωρίς νά άναφερθώ στις επιδό-
σεις τών 'Ελλήνων στα μαθηματικά και τή γεωμετρία, στήν άστρονομία και
τή μηχανική, και έκτενέστερα στήν ιατρική και τή βιολογία, δπως και στήν
έλληνική μυθολογία, τήν έλληνική τέχνη και τήν άρχιτεκτονική. Όμο^ς θά
πρέπει νά άναφέρω τήν ύπαρξη τού κόσμου τών θετικών επιστημών στο
Βυζάντιο, κληρονόμο και συνεχιστή και τής άρχαίας έπιστήμης και ενίοτε
συνδετικό κρίκο μέ τήν επιστήμη τής Αναγέννησης. Άναφέρω έν προκει-
μένω δτι μεγάλος άριθμός έλληνικών χειρογράφων ανέκδοτων έργο^ν τής
βυζαντινής περιόδου άναφέρονται στις φυσικές επιστήμες και θά πρέπει
κάποτε νά εκδοθούν, γιατί άποτελούν τεκμήρια τής ελληνικής έπιστήμης
και διανόησης. Άναφέρω επίσης ένδεικτικά δύο άνέκδοτα έργα: τή φαρ-
μακολογία Μέγα Αυναμερόν του Νικολάου Μυρεψού (13ος αί.) και στήν
άστρονομία τά Στοιχεία Αστρονομίας (Vat. gr. 1365) τοΰ Θεοδώρου Με-
τοχίτη (1270-1332). Ό,τι ειπώθηκε είναι ίσως άρκετό γιά νά σας δώσει
μιάν άμυδρά έστω ιδέα τής συμβολής τών 'Ελλήνων προς τήν κατεύθυνση
τής θεμελίωσης τής εύρο^παικής πολιτιστικής ταυτότητας. "Ισως θά πρέπει
στο σημείο αύτο νά μεμφθοΰμε τούς ουμανιστές, οί όποιοι επηρεασμένοι
άπό έναν νεφελώδη ιδεαλισμό δέν φρόντισαν νά ένημερωθοΰν άρκετά γιά τόν
πραγματικό κόσμο τής άρχαιότητας και παραμέλησαν τή σύνδεσή του μέ
τήν πραγματικότητα τών νεώτερων χρόνων. Τέλος, νά υπενθυμίσω δτι οί
έπιστημονικοί δροι μέ τούς οποίους άνδρώθηκε ή επιστήμη είναι έργο τών
Ελλήνων. Σύμφωνα μέ τόν Br. Snell (Ή ανακάλυψη τοΰ πνεύματος, κεφ. 12,
295): «μόνο στήν 'Ελλάδα δημιουργήθηκε ή θεωρητική σκέψη αύτοφυώς,
μόνο στήν Ελλάδα υπάρχει γηγενής επιστημονική ορολογία. Όλες οί άλλες
γλώσσες άντλοΰν γενικά άπό αύτήν. Είτε δηλαδή δανείζονται τούς δρους
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αυτούσιους, εΐτε τούς μεταφράζουν και τούς διευρύνουν». Τελειώνο.) μέ τήν
υπόμνηση ότι όλοι οί θεμελιωτές της νεώτερης επιστήμης, ό Γαλιλαίος,
ό Κοπέρνικος, ό Τζιορντάνο Μπροΰνο, ό Νεύτων, ό Vaselius, έμαθαν άπο
τούς "Ελληνες όχι μόνον ειδικές γνώσεις, άλλα έπίσης πάνω άπ' όλα τί είναι
πραγματικά επιστήμη. Μια έπιστήμη πού ομολογουμένως βοήθησε στήν
αισθητική, πνευματική και ήθική άνάπτυξη της άνθρωπότητας.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ό Πρόεδρος κ. Επαμεινώνδας Σπηλιο^τόπουλος αναγγέλλει τόν θάνα-
το του Ακαδημαϊκού Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου καί τοΰ αντεπιστέλλοντος
μέλους τής Ακαδημίας 'Εμμανουήλ Κριαρά.
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εικονογραφηση:
τιτινα χαλματζη

Καθημερινή, 16 'Ιανουαρίου 2011.
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ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
(14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1912 - 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014)

ομιλια του γενικου γραμματεωσ
κ. βασιλειου x. πετρακου

Τον Μιχάλη Σακελλαρίου δεν θυμούμαι πότε τόν πρωτοείδα. Πρώτα
γνώρισα στό Εθνικό Μουσείο τή γυναίκα του Άγνή, πού εργαζόταν στήν
Προϊστορική Συλλογή. Τό όνομά του όμο^ς τό είχα δει, μαθητής άκόμη,
στόν πρώτο τόμο τοΰ Ηροδότου, τών έκδόσεο^ν Δημ. Δημητράκου. Ό Μι-
χάλης, τότε 27 ετών, είχε γράψει πολυσέλιδη εισαγωγή γιά τήν άρχαία
έλληνική ιστοριογραφία, πού διαβάζεται μέ εύχαρίστηση καί ώφέλεια.

Ό Μιχάλης δέν μάς άφισε αύτοβιογραφία του ούτε άναμνήσεις καί,
ύποθέτω, ούτε ήμερολόγιο. Τό τυπικό μέρος τοΰ βίου του μπορούμε νά άνα-
συστήσουμε κυρίως άπό τό ύπόμνημά του προς τήν Ακαδημία τό 1978,
άπό σκόρπιες διηγήσεις του δημοσιευμένες, γιά τά χρόνια πού δέν τόν γνω-
ρίζαμε, άπό τά έργα πού έγραψε καί τις διαδοχικές θέσεις πού κατέλαβε.
Γιά τις τελευταίες δεκαετίες τής ζο^ής του έχουμε, ό καθένας, προσωπικές
αναμνήσεις" άκόμη μπορούμε άπό τά πρακτικά τής Δεύτερης Τάξης καί τής
'Ολομέλειας νά παρακολουθήσουμε τις παρεμβάσεις του, τις εισηγήσεις του
καί τις άπόψεις του γιά πλήθος σημαντικών ζητημάτων.

Σέ πρόσφατο κείμενο του, τού 20091, διηγείται στιγμές άπό τή νηπια-
κή του ήλικία. Είναι τριών έτών, μή φανεί παράξενο άν θυμάται σκηνές τοΰ
βίου του καί γεγονότα τόσο παλιά, ένώ τά γράφει 94 έτών" κύριο χαρακτη-
ριστικό τού Μιχάλη ήταν ή μνήμη του, θαυμαστή γιά όλους μας. Ζή τότε
στήν Πάτρα, στήν όδό Αγίου Ανδρέου, άπέναντι άπό τήν έκκλησία. Λίγο
μετά τά τρία χρόνια του μετώκησε, οικογενειακώς, στήν Αθήνα. Θυμάται
τόν διχασμό τοΰ 1916-1917, τούς πρόσφυγες άπό τή Θράκη καί τή Μικρά
Ασία, τόν άποκλεισμό, τήν παραίτηση τού Κωνσταντίνου, τήν κυβέρνηση
Βενιζέλου καί τήν εξορία τοΰ παππού του Μιχάλη στήν Κορσική, μέ τόν
Γούναρη, τόν Στράτο, τόν Δούσμανη καί τόν 'Ιωάννη Μεταξά.

1. Ή Ελλάδα τοϋ Γεωργίου Α'. Πολιτική κριτική τοϋ Μιχαήλ Σακελλαρίου
στήν κραυγή τοϋ εκπνέοντας 'Ελληνισμού, πρόλογος Π. Κιτρομηλίδης, εισαγωγή
Μ.Β. Σακελλαρίου, ΕΙΕ/ΙΝΕ, Αθήνα 2009.
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Τις πρώτες μαθητικές σπουδές και τις έγκύκλιες γυμνασιακές τις έκανε
μέσα στο έκπαιδευτικό χάος τών άλλαγών και τών μεταρρυθμίσεων που
είχαν ώς κέντρο το γλο^σσικό ζήτημα. Ξεκίνησε μέ ισχυρά γλωσσικά θεμέλια,
εννοώ τήν άρχαία ελληνική και τήν καθαρεύουσα, δπως και οί μιά δεκαετία
παλαιότεροι του Κακριδής, Καρούζος, Μηλιάδης, Μαρινάτος. Μέ χιούμορ
λίγες φορές έδώ μέσα, πριν άρχίσει ή συνεδρία, μάς έλεγε σέ σχετικές συζη-
τήσεις κομμάτια άπο τό άναγνωστικό του τών άρχαίων, όπως τό Ένύπνιον
τοΰ Λουκιανού, πού τό άπήγγελλε: «Άρτι μέν έπεπαύμην εις τά διδασκαλεία
φοιτών ήδη τήν ήλικίαν πρόσηβος ων, ό δέ πατήρ έσκοπεϊτο μετά τών φίλων
ό,τι και διδάξαιτό με».

Το 1918, έξι ετών, γράφτηκε στήν πρώτη τάξη του δημοτικού. Σέ έναν
μήνα ή δασκάλα του και ό διευθυντής του σχολείου τον προβίβασαν στή δεύ-
τερη τάξη, διαπιστώνοντας τήν πνευματική πρωιμότητα του παιδιού.

Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε στό «Έλληνικόν Έκπαιδευτήριον
Δ. Ν. Μακρή» μέ καθηγητές, εκτός άλλων, τόν Χαρίτωνα Χαριτωνίδη,
μέλος της Ακαδημίας κατόπιν, τόν Γιάννη Αποστολάκη, πολέμιο τοΰ Πα-
λαμά, ύμνητή τοΰ Σολωμού και άδελφό τοΰ φοβερού καθηγητή της άνατο-
μίας Αποστολάκη, και τόν 'Ιωάννη Κακριδή, όλοι μέ ικανή διαφορά ηλικίας
άπο τόν Μιχάλη.

Σέ έφηβική ήλικία προφανώς, ήθελε νά γίνει άξιωματικός τοΰ Ναυ-
τικού, κάτι πού έξηγεΐται. 'Επίδραση άπο διαβάσματα του Βέρν ή άκόμη
γαλλικής ποίησης. Δυο χρόνια μεγαλύτερος του, ό Νίκος Καββαδίας μάς
δίνει τό 1933 τή συλλογή Μαραμπου γεμάτη θάλασσα, φυγή. Χωρίς άμ-
φιβολία θά τήν είχε διαβάσει ό Μιχάλης, άλλα ό θετικισμός του είχε ήδη
άπο χρόνια, άπο τό 1928, ύπερισχύσει. Γλωσσολογία ή ιστορία. Νίκησε ή
ιστορία άλλα ή γλο^σσολογία δέν τόν έγκατέλειψε. Ποιό είναι τό κυρίαρχο
στοιχείο στό βιβλίο του τοΰ 2009 Ethnégrecs à l'âge du bronze\ Φυσικά ή
γλώσσα, τά ονόματα.

"Εως τό 1928 ειχε ολοκληρώσει τις έγκύκλιες σπουδές του, είχε καλές
γνώσεις γερμανικών και γράφτηκε στή Φιλοσοφική Σχολή, έπειτα άπο
εξετάσεις πού είχαν καθιερωθεί τρία χρόνια πρίν, άλλα ό 'ίδιος δέν θυμάται τόν
λόγο γιά τόν όποϊο είχε θεσπισθεί ή διεξαγωγή εισιτηρίων εξετάσεων, παρότι
διάβαζε έφημερίδες και ήταν έξαρχής ένημερίομένος γιά τό ζήτημα αύτό.

ΤΙ φοίτησή του διάρκεσε έως τό 1932 και τό πτυχίο τό έλαβε τήν
έπόμενη χρονιά. Άπο τις διηγήσεις του φαίνεται ότι ύπήρξαν τά χρόνια
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αύτά μια ήρεμη και άποδοτική περίοδος. Δίδασκε μία πλειάδα καθηγητών
γνωστότατων έως και σήμερα. Ό ΐδιος ο Μιχάλης ξεχωρίζει τόν Κωνσταν-
τίνο 'Άμαντο, τόν Αντώνιο Κεραμόπουλλο, τόν Νίκο Βέη, τόν Σωκράτη
Κουγέα. Είναι άξιο σκέψης οτι στις φοιτητικές του άναμνήσεις δέν γίνεται
λόγος γιά τόν 'Ιωάννη Συκουτρή, πού έξελέγη υφηγητής στο Πανεπιστήμιο
τής Αθήνας το 1930 και δημιούργησε εύθύς εύρύτατο κύκλο θαυμαστών
και μαθητών. Ό Συκουτρής, γεννημένος στο τέλος τοΰ 1901, άνήκει στήν
προηγούμενη τοΰ Μιχάλη γενιά, τή γενιά τοΰ Μαρινάτου, τοΰ Καρούζου,
τοΰ Κακριδή. Οί δύο πρώτοι, Μαρινάτος και Καρούζος, γιά διαφορετικούς
λόγους ό καθένας δέν συμπαθούσαν τόν Συκουτρή. Αντίθετα, νεώτερος τοΰ
Μιχάλη ήταν ό Βασίλης Λαούρδας, ύμνητής τοΰ Συκουτρή, τόν όποιο άκρι-
βώς γι' αύτό τόν λόγο κεραύνωσε ό Καρούζος.

Δέν παραλείπει ό Μιχάλης νά μνημονεύσει τις στενές του σχέσεις μέ
μία έξάδα, δπως τή χαρακτηρίζει, συμφοιτητών του (μνημονεύει μόνο τέσ-
σερις): τή Σοφία Άναστασιάδη, τόν Νίκο Ζαφειρόπουλο, τόν Νίκο Σβορώνο,
τόν Μανόλη Χατζηδάκι. Ό Νίκος Ζαφειρόπουλος, άγνωστος γιά τούς πε-
ρισσότερους εδώ μέσα, ύπήρξε "Εφορος τών Αρχαιοτήτων, εξαίρετος επι-
στήμων, γιά τόν όποιο μπορεί νά μαρτυρήσει ό σεβαστός Κωνσταντίνος
Δεσποτόπουλος, τοΰ οποίου ήταν φίλος. Μνημονεύει άκόμη ό Μιχάλης
νεωτέρους του, τόν Νικόλαο Κοντολέοντα, τόν Νάσο Δετζώρτζη, τόν Νίκο
Γκάτσο, και άκόμη τούς άδελφούς Δεσποτόπουλους, συνομιλήκους του, και
τόν Τάσο Χριστοφιλόπουλο τής Νομικής Σχολής.

Βλέπουμε, άπό τά ονόματα πού μνημόνευσα, πώς ό Μιχάλης σπούδα-
σε σέ μιά περίοδο προικισμένη μέ πρόσωπα πού έμελλαν νά διακριθοΰν και
νά προσφέρουν στήν πνευματική προκοπή τοΰ τόπου. Άπό τήν άλλη ήταν
μιά περίοδος άτυχίας πολιτικής και πνευματικής. Οί άντιδραστικοί τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών επικρατούν, τό γλωσσικό άκμάζει, οί ιδέες κατα-
διώκονται. Τί άλλο ήταν ή υπόθεση Συκουτρή παρά μία παρεξήγηση τών
ΐδιων τών άντιδραστικών. Στήν πραγματικότητα ό Συκουτρής δέν ήταν
άντίπαλός τους, άντίθετα οί πολιτικές του άπόψεις ήταν και γιά τήν εποχή
άπαράδεκτες. Οί γλωσσικές του τάσεις ήταν ένας άκατανόητος κοραϊσμός,
δταν ύπήρχε ό Σεφέρης, ό Μυριβήλης. Δέν τόν ήθελαν γιατί ήταν, μέ δλα
του τά περίεργα φορτία πού έφερε, καλύτερος τους και ώς επιστήμων και
ώς δάσκαλος. Ήταν καλύτερος δλων ώς άνθρωπος και δέν άντεξε ούτε
συγχώρησε τις πλάνες του.
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Ή Ακαδημία τά χρόνια εκείνα ήταν φρούριο τοΰ άντιδραστικοΰ
πνεύματος γιατί είχαν μετοικήσει σ' αύτήν άνθρωποι τοΰ Πανεπιστημίου
Αθηνών, όπως ό Χατζηδάκις και ό Έξαρχόπουλος. Φυσικά ύπήρχαν και
άλλοι, πού έβλεπαν ύψηλώτερα. Άπο τούς καθηγητές του ξεχωρίζει εκεί-
νους πού δίδασκαν ιστορία, Άμαντο, Βέη, Κεραμόπουλλο, Κουγέα. Ό τε-
λευταίος επέδρασε άποφασιστικά, κυρίως γιατί τοΰ σύστησε γιά μελέτη το
μνημειώδες έργο τοΰ Karl Julius Bel och Griechische Geschichte, τοΰ
οποίου τις μεθοδολογικές άρετές άναλύει ό Μιχάλης καταλήγοντας στό
συμπέρασμα ότι τό πολύτομο αύτό βιβλίο είχε «μια καθαρή, τίμια και λο-
γικά δομημένη έπιχειρηματολογία», και ότι άποτελοΰσε τόν πρόδρομο της
γαλλικής ιστοριογραφίας «της σχολής τών Annales». Γιά τή σχολή τών
j.Annales άκουσε, όπως λέγει, γιά πρώτη φορά τό 1937 άπο τόν Διονύσιο
Ζακυθηνό. Ό 'ίδιος όμως είχε ήδη εφαρμόσει τά διδάγματά της, χο^ρίς νά τή
γνωρίζει, έπηρεασμένος άπό τόν Bei och.

Ό Μιχάλης θεωρούσε ώς τήν κρισιμώτερη γιά τήν επιστημονική
του διαμόρφο^ση περίοδο τά πρώτα χρόνια της δεκαετίας τοΰ '30" τά δύο
ιστορικά περιοδικά, τά Ελληνικά, τοΰ Κουγέα και τοΰ Άμαντου και τό
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher τοΰ Νίκου Βέη" άκόμη τό Τρίτο
Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, πού έγινε στήν Αθήνα τόν Σεπτέμ-
βριο τοΰ 1930. Άκουσε τότε άνακοινώσεις μυθικών προσώπων της επι-
στήμης: Diehl, Grégoire, Heisenberg, Dölger, Lemerle, Mirambel.

Ή συγγραφική δραστηριότητα τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου άρχίζει μέ
φροντιστηριακά βυζαντινά θέματα, μέ άφορμή διαβάσματά του της ιστο-
ρίας τοΰ Παπαρρηγόπουλου και μέ καθηγητή τόν Κωνσταντίνο Άμαντο. Στή
συνέχεια ή προσκόλλησή του στον Νίκο Βέη και ή έπί δώδεκα χρόνια, άπό τό
1928 έως τό 1940, φοίτησή του στό ιδιαίτερο φροντιστήριο τοΰ Βέη —μαζί
του ό Μανόλης Χατζηδάκης και ό Νίκος Σβορώνος— τόν έστρεψαν προς τήν
κατεύθυνση πού πήρε έκεΐνα τά χρόνια. Σ' αύτό συνέτεινε και ή ύπαρξη στό
σπίτι του τοΰ Αρχείου τοΰ άγωνιστή Γεωργίου Άογοθέτη Αυκούργου, ήγέτη
τών Σαμίων τό 1821, και τοΰ γιοΰ του Αλεξάνδρου Αυκούργου, καθηγητού
στή Θεολογική τής Αθήνας και Αρχιεπισκόπου Κυκλάδο^ν.

Ενωρίς, τό 1936, 24 έτών, άρχισε νά διδάσκει στό σχολείο όπου φοίτη-
σε, τό «Έκπαιδευτήριον Μακρή», πού τό 1938 έγινε «Έλληνικόν Έκπαι-
δευτήριον I. Μ. Παναγιωτοπούλου — Δ. Ν. Ελευθεριάδη», σήμερα «Σχολή
I. Μ. Παναγιωτοπούλου», στό Ψυχικό. Πλήθος είναι οί μαθητές τοΰ Μι-
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χάλη πού πρόκοψαν. Λίγους γνωρίζω. Ό 'ίδιος μνημονεύει τόν φιλόσοφο
Κωνσταντίνο Άξελό, γεννημένο τό 1924. 'Υποθέτω ότι στή διδασκαλία του
θά ήταν έπίμονος καί θά μεταχειριζόταν ένα δικό του σύστημα προκειμένου
νά γίνουν κτήμα τού μαθητού τά όσα εκείνος μέ τόση προσπάθεια πρόσφερε.

Μνημονεύει μέ εύγνωμοσύνη τόν καθηγητή του τής φιλοσοφίας Θεό-
φιλο Βορέα καί τό έγχειρίδιό του τής Λογικής. Τό χαρακτηρίζει ώς έργο
«υποδειγματικής άκριβολογίας καί σαφήνειας». 'Εφάρμοσε τούς κανόνες
τής Λογικής σέ επιστημονικά επιχειρήματα διαφόρων συγγραφέων, πρώτα
πρώτα τού Bei och. Ό ί'διος έκαμε τό λογικώς σκέπτεσθαι συνέκδημό του,
το τονίζει μάλιστα: «Προσέχω πολύ νά μήν περιπέσω σέ λογικά σφάλματα
καί άντιδρώ γρήγορα όταν διαβάσο:» ή ακούσω έννοιες ή συλλογισμούς μέ
ελαττώματα». Αύτό τό είχαμε άλλωστε διαπιστώσει όλοι εδώ μέσα όταν
κάποιο θέμα πού εξετάζαμε έφθανε σέ άδιέξοδο. Τότε έλάμβανε τόν λόγο
καί τοποθετούσε τά πράγματα σέ λογική βάση γιά νά καταλήξει σέ σωστό
συμπέρασμα.

'Ενώ ή μέθοδος αύτή ήταν ή ορθή, καμιά φορά άποτύγχανε γιατί
ύπερτιμοΰσε τούς άκροατές του. Πίστευε ότι τά λογικά του έπιχειρήματα
ήταν οπωσδήποτε πειστικά καί τελεσφόρα, συμπέρασμα λανθασμένο, γιατί
οί άκροατές του δέν ήταν, όλοι, ιδανικοί μαθητές τού ΣοΓκράτη. Σέ μιά
περίπτωση σημαντική έκλογής Ακαδημαϊκού, τόν είχα παρακαλέσει νά μήν
έπέμβει, νά μή δευτερολογήσει, ύπέρ τού ύποψηφίου. Δέν άντεξε όμως
νά άκούει ανεδαφικούς συλλογισμούς καί έπιχειρήματα, μίλησε, καί δ
ύποψήφιος δέν έξελέγη. Τοΰ έλειπε εκείνο πού μεταχειριζόταν ό Λυσίας
στούς λόγους του, ή ήθοποιία. Δηλαδή νά μιλάς στούς άλλους κατά τή νοο-
τροπία τους. Αύτό πού λέγει ό Νικόλαος Δραγούμης2 γιά τόν Καποδίστρια:
((Είχε... τό έπίφθονον προτέρημα τοΰ ρυθμίζειν καί μαλάσσειν καί κηρο-
χυτεΐν τό ύφος αυτού κατά τό είδος περί ού έγραφε καί τό ήθος τών προς ούς
άπετείνετο. Προς μέν τούς διπλωμάτας έγραφεν ώς διπλωμάτης, προς 8ε
τούς εκκλησιαστικούς ώς θεολόγος, προς τούς στρατιωτικούς ώς οπαδός
τού Άρεως, προς τούς διδασκάλους ώς θιασώτης τών εννέα μουσών καί
προς τούς τεχνίτας ώς "Ηφαιστος».

2. Ίστορικαί αναμνήσεις, 'Ερμής, Αθήνα 1973, Α', σ. 75.
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Τήν προπαιδεία και τήν ώθηση γιά τή μελλοντική του στροφή προς
τήν άρχαία ιστορία οφείλει στον Σωκράτη Κουγέα και στον Αντώνιο Κε-
ραμόπουλλο. Όσα του έμαθαν ήταν παρακαταθήκη γιά το μέλλον, γιατί ό
Μιχάλης είχε στραφεί, ώς βοηθός τοΰ Νίκου Βέη, άλλης θρυλικής μορφής
τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, προς τή νεώτερη έλληνική ιστορία, γιά τήν
καλλιέργεια τής οποίας υπήρχε ένα άνυπέρβλητο έμπόδιο, ό αρμόδιος καθη-
γητής πού δέν τον συμπαθούσε, ό Μιχαήλ Βολονάκης, μέτριος έπιστήμων.
Διάλεξε λοιπόν ώς θέμα διατριβής τήν άχαϊκή συμπολιτεία, τό όποιο δμως
ήδη έπεξεργαζόταν ο André Aymard και δημοσίευσε άργότερα.

Ή άθελή του αύτή αποτυχημένη εκλογή τόν έστρεψε προς τή νεώτερη
έλληνική ιστορία, τήν έρευνα και μελέτη τής Πελοποννήσου κατά τή
δεύτερη τουρκοκρατία, τομέας μέ τόν όποιο είχε οικειότητα. 'Άρχισε τή
σύνταξη τής διατριβής τό 1934 και τελείωσε στο τέλος τοΰ 1936. Κατά τό
διάστημα 1934-1935 υπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία ώς δίοπος στο
Υπουργείο Ναυτικών, στο Τμήμα Μελετών, δπου ειχε δλες τις εύκολίες
μετά τό τέλος τής ύπηρεσίας τό απόγευμα νά ασχολείται μέ τή μελέτη του
στή Γεννάδειο και τήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη.

Στις 15'Ιανουαρίου 1937 υπέβαλε στή Φιλοσοφική Αθηνών τή διατριβή
του γιά κρίση, ή όποια έγινε άπό τόν Μιχαήλ Βολονάκη και χρειάστηκε
ένάμιση σχεδόν χρόνο. Και ένώ ό εισηγητής, άκατάλληλος άλλά οπωσδήποτε
δχι άπορριπτικός παρά τά λάθη του κρίσεως, παρουσίασε τή διατριβή κα-
τά τόν τρόπο του, ή άντιδραστική μερίδα τής Φιλοσοφικής, μέ άρχηγό τόν
Νικόλαο Έξαρχόπουλο, καθηγητή τής παιδαγωγικής, τήν έκριναν μέ πολι-
τικά κριτήρια και πρότειναν τήν άπόρριψή της. "Ενα δημοσίευμα τού Μιχάλη
στή Νέα 'Εστία τοΰ 1934, γραμμένο στή δημοτική, είχε θεο^ρηθεϊ άπό τόν
Εμμανουήλ Πεζόπουλο, καθηγητή τής άρχαίας έλληνικής φιλολογίας, ώς
μίασμα. Τα χρόνια εκείνα τής ιδεολογικής παραφροσύνης ό δημοτικισμός
ισοδυναμούσε μέ τόν κομμουνισμό. Κάποιες δεκαετίες παλαιότερα ό Γεώρ-
γιος Μιστριώτης —δέν ύπήρχε άκόμη κομμουνισμός—, μιλώντας εναντίον
τοΰ Νικολάου Πολίτη, πού υποστήριζε τις άπόψεις τοΰ Krumbacher γιά
τή νέα έλληνική γλώσσα, ισχυρίστηκε, ό Μιστριώτης, «δτι χυδαϊσμός και
Κρουμβαχερισμός είναι ισοδύναμα»3.

3. Ό Μέντωρ, 22, 1992, σ. 137.
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Ή διατριβή τοΰ Μιχάλη δέν έλαβε τήν τελική κρίση, ή οποία άτόνησε, ά/ιλά
βραβεύτηκε άπο τήν Ακαδημία το 1940. Τά χρόνια εκείνα ό Μιχάλης εργα-
ζόταν άκόμη ώς καθηγητής ίδιο^τικού γυμνασίου και συνέταξε νέα διδακτορική
διατριβή, Τά πολιτεύματα κοά ή 8ιοίκτισις της Σάμου κατά τήν 'Επανάσταση,
πού έγκρίθηκε άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ή τάση του προς τή νεώτερη έλληνική ιστορία δέν τόν εγκατέλειπε.
Ταυτόχρονα μέ τή σύνταξη τής δεύτερης διατριβής άρχισε νά γράφει μεγάλη
μελέτη γιά τήν άπόβαση τοΰ 'Ιμπραήμ στήν Πελοπόννησο (25 Φεβρουαρίου
1825). "Εως τό 1942 τήν είχε ετοιμάσει, άλλά ό φόβος τής λογοκρισίας τής
Κατοχής τόν εμπόδισε νά τή δημοσιεύσει. Είχαμε τήν τύχη νά δημοσιευθεί
στις μέρες μας και σας τήν παρουσίασα στις 23 Φεβρουαρίου 2012.

Μέ τό τέλος τοΰ πολέμου τά πράγματα ήσαν περισσότερο δυσμενή γιά
τόν Μιχάλη. Μέ τήν έτικέτα τοΰ δημοτικιστή, πού ταυτιζόταν άκόμη μέ
άριστερές ιδέες, ή κάτι χειρότερο, μέ τις έδρες τής νεώτερης ιστορίας στά
δύο πανεπιστήμια κλειστές, μέ άδυναμία νά μελετήσει τά άρχεΐα στήν Ελ-
λάδα και μέ τή βεβαιότητα ότι και στό 'Εξωτερικό δέν ήταν δυνατόν νά
σταδιοδρομήσει ένας ερευνητής τής νέας έλληνικής ιστορίας, άποφάσισε νά
έγκαταλείψει τις έως τότε μελέτες του και νά στραφεί προς τήν άρχαία
έλληνική ιστορία. Τήν άπόφαση τήν πήρε τό 1944, άφοΰ είχε τελειώσει τόν
'Ιμπραήμ. 'Έπειτα άπο πολλή σκέψη, όπως ό ΐδιος λέγει: «Αισθανόμουν ότι
σέ αύτό τόν χώρο δέν κινδύνευα άπό άμαθέίς, κακοβούλους και διώκτες τών
"μή ήμετέρων".Τέλος ή ένασχόληση μέ τήν άρχαία έλληνική ιστορία έδινε
κάποιες ελπίδες γιά σταδιοδρομία στό έξωτερικό». Έδώ ό Μιχάλης άνα-
φέρεται στή φράση τοΰ Νικολάου Έξαρχόπουλου προς τόν 'Ιωάννη Συκουτρή:
((Είσθε καλός έπιστήμων, άλλά δέν είσθε εκ τών ήμετέρων». Όποιος άνα-
σκοπήσει τήν πανεπιστημιακή ιστορία τών χρόνων έκείνων πείθεται εύκολα
ότι ό Μιχάλης δέν είχε έλπίδες στήν Ελλάδα, στά χρόνια έκεΐνα τής μισαλ-
λοδοξίας.

Τό 1945 άφισε τήν Ελλάδα. Πήγε στήν Αγγλία γιά σπουδές άρχαίας
ιστορίας, άλλά άσχολήθηκε και μέ τή συλλογή έγγραφων και στοιχείων
πού άφοροΰσαν τήν ιστορία μας τών νεωτέρων χρόνων τά όποια βρίσκον-
ται σέ μικροφίλμ στήν Ακαδημία και μελετώνται. Στήν Αγγλία έμεινε και

τό 1946.

Στήν άρχή τοΰ λόγου μου μίλησα γιά τή δική μου πρώτη γνωριμία μέ τά
γραπτά τοΰ Μιχάλη. Ήταν, όπως είπα, ή εισαγωγή στήν έκδοση τοΰ Ήρο-
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δότου άπό τόν οίκο Δημητράκου μέ τίτλο 'Ιστορία, της αρχαίας ελληνικής
ιστοριογραφίας ίνα. πυκνό κείμενο 122 σελίδων σέ άπλή καθαρεύουσα, συστη-
ματικό, πού άξιζε νά άναδημοσιευτεΐ. Είναι τό πρώτο του κείμενο γιά τήν άρ-
χαία ιστορία, τυπωμένο τό 1939, καί ή βάση τής σύνταξής του ήταν τέσσερις
ομιλίες γιά τήν άρχαία έλληνική ιστοριογραφία πού οργάνωσε τό «'Εκπαιδευ-
τήριο Μακρή» καί δόθηκαν στό παλιό μέγαρο τής Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Τό 1950 —παντρεμένος τήν ϊδια χρονιά μέ τήν Άγνή Ξενάκη, τό γέ-
νος Γιαμαλάκη— τού χορηγείται υποτροφία τής Γαλλικής Κυβέρνησης καί
έγκαθίσταται στό Παρίσι, όπου συνεχίζει νά επεξεργάζεται τό μεγάλο
έργο του γιά τήν Ίο^νία πού είχε άρχίσει νά γράφει τό 1943. Ό 'ίδιος στήν
άρχή τό σχεδίασε ώς ένα κεφάλαιο μιάς ιστορίας τής 'Ιωνίας, ό πλούτος
τών στοιχείων πού συγκέντρωσε άπό τήν έρευνά του όμως έδωσε άλλη κα-
τεύθυνση στή συγγραφή αύτή, πού εγκρίθηκε ώς Doctorat d'Etat τό 1956
καί τυπώθηκε στήν Ελλάδα άπό τό Γαλλικό 'Ινστιτούτο τό 1958 μέ τόν
τίτλο La migration grecque en Ionie.

Ενδιαμέσως γύρισε στήν Ελλάδα καί εργάστηκε στό Κέντρο Μικρασια-
τικών Σπουδών πλάι στή Μέλπω Merlier άπό τό 1954 έως τό 1959. Τή χρονιά
έκείνη εξελέγη τακτικός καθηγητής τής άρχαίας ιστορίας στό Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. Στήν Ελλάδα όμως τίποτε δέν είναι σταθερό καί βέβαιο. Τό
1967 απολύθηκε άπό τήν έδρα του γιατί δέν ένστερνιζόταν τά ιδεώδη τής
δικτατορίας. Έως τό 1970 έμεινε στήν Ελλάδα, στήν Αθήνα, όπου, ιδιώτης
πλέον, συνεργαζόταν στή σύνταξη τής 'Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους τής
Εκδοτικής Αθηνών. Τό 1970 κατορθο^νει νά πάρει άδεια έξόδου άπό τή χώρα
καί πηγαίνει στή Lyon, όπου είχε εκλεγεί καθηγητής τής άρχαίας ιστορίας
ήδη άπό τό 1968, ή δικτατορία όμως δέν επέτρεπε τήν έξοδό του άπό τήν
Ελλάδα. Τά σχόλια καί τά διαβήματα πού γίνονταν έκ μέρους τών Γάλλο^ν
πανεπιστημιακών καί Ακαδημαϊκών έφτασαν έως τόν Παναγιώτη Πιπινέλη,
ό όποιος ένημέρωσε τόν Στυλιανό Παττακό καί ή άδεια έξόδου δόθηκε.

Δίδαξε στό Πανεπιστήμιο τής Lyon άπό τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1970 έως
τόν Φεβρουάριο τοΰ 1975 άρχαία έλληνική ιστορία γιά προχωρημένους φοι-
τητές, πού προορίζονταν γιά πανεπιστημιακή καριέρα. Δίδαξε παράλληλα
στά πανεπιστήμια τού Saint-Etienne, τής Besançon καί τοΰ Poitiers.

Μέ τή λεγόμενη Μεταπολίτευση άποκαταστάθηκε στήν έδρα του στό
Αριστοτέλειο. Τό 1978 δίδαξε στό νέο πανεπιστήμιο Κρήτης. Τήν 1 Σε-
πτεμβρίου 1979 άποχώρησε άπό τό Πανεπιστήμιο ώς ομότιμος.
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"Ηδη το 1978 είχε διορισθεί Επόπτης του «Κέντρου Ελληνικής
και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος» του 'Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών. Τό έργο
του έκεΐ ξεπερνά τά όρια τών δυνατοτήτων τής πλειονότητας τών ασχο-
λουμένων μέ τις άνθρωπιστικές σπουδές. Μέ συνεργάτες δύο γνωστούς και
βραβευμένους άπό τήν Ακαδημία έπιστήμονες καταστρώθηκε το πρόγραμ-
μα δράσης τοΰ Κέντρου. Τό άποτέλεσμα υπήρξε μεγαλειώδες. Άπό τό 1985
έως σήμερα έχουν έκδοθεϊ στή σειρά ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 75 τόμοι ξενόγλωσ-
σοι μέ θέματα τις έπιγραφές τής άρχαίας Μακεδονίας, τήν προσωπογραφία
της, τούς θεσμούς, τήν τοπογραφία, τή γλώσσα. 'Ορισμένοι τόμοι έχουν ώς
θέματα τή Θράκη, άλλοι τήν Άχαΐ'α και λίγοι τήν ΙΙαλαιστίνη και τις έλλη-
νικές της έπιγραφές. Στο παρελθόν ό Μιχάλης κι έγώ είχαμε παρουσιάσει
ορισμένους.

Μέ τό έργο αύτό τού ΚΕΡΑ, γιά τό όποιο ό Μιχάλης κοπίασε και
συγκρούστηκε, ή έλληνική επιστήμη, ιστορία και άρχαιολογία, έχουν τά
σκήπτρα στή μελέτη και τή γνώση τής Μακεδονίας και ή άντιεπιστημονική
προπαγάνδα άναρμοδίων εθνικιστών άντικαταστάθηκε άπό άκλόνητα και
άληθή επιστημονικά στοιχεία και μελέτες.

Ό Μιχάλης Σακελλαρίου έχει μακρά σχέση μέ τήν Ακαδημία, ή οποία
δμως δέν άρχισε μέ αίσιους οιωνούς. Υπέβαλε πρώτη φορά ύποψηφιότητα
γιά τήν έδρα τής άρχαίας ιστορίας τό 1978. Συνυποψήφιος ήταν ό Από-
στολος Δασκαλάκης. Τήν Εισηγητική 'Επιτροπή άποτελοΰσαν ό Διονύσιος
Ζακυθηνός, ό Κωνσταντίνος Τρυπάνης και ό Γεώργιος Μυλωνάς. Οί δύο
πρώτοι υπήρξαν ένθουσιώδεις στήν είσήγησή τους. Ό Γεώργιος Μυλωνάς
έκανε δική του εισήγηση, στήν όποία εξέφραζε τήν προτίμησή του προς τόν
Δασκαλάκη και μέ πολύ διακριτικό τρόπο έξεδήλωνε ρητώς τήν άντίθεσή
του προς τό έργο τοΰ Σακελλαρίου, καταλήγοντας μέ τή φράση: ((Κατ'
άντίθεσιν δέ προς τόν κ. Δασκαλάκην δέν έχει νά επιδείξει άξιόλογον έθνι-
κήν δράσιν». Όσοι γνώρισαν τόν Δασκαλάκη —έγώ τόν είχα καθηγητή—
έννοοΰν τή φράση τοΰ Μυλωνά. Το παράλογο τής κρίσης δμως βρίσκεται
εις τό δτι ό Μυλωνάς ολόκληρη τή ζωή του τήν πέρασε στις Ηνωμένες
Πολιτείες, μακριά άπό τις δοκιμασίες τών Ελλήνων.

Ό Δασκαλάκης, καθηγητής άκαθόριστης ιστορίας —έγώ είχα διδα-
χθεί άπό εκείνον δυτική μεσαιωνική ιστορία—, είχε στενούς δεσμούς μέ τό
υπουργείο 'Εξωτερικών (ό Διονύσιος Ζακυθηνός τον άποκαλεΐ «διαφωτι-
στή») και μέ τά Σώματα Ασφαλείας είχε γράψει μάλιστα δίτομη ιστορία
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τής Χωροφυλακής. Κατά τήν Επταετία, σύμφωνα μέ άδιάσειστες μαρ-
τυρίες πάλι. τού Ζακυθηνοΰ, είχε άναγγείλει μέ ψευδώνυμο άπό γνωστή
άκραία έφημερίδα σχέδια διάλυσης τής Ακαδημίας καί άνασύστασής της
μέ νέους διορισμένους Ακαδημαϊκούς. Άκόμη ό Γιώργος Σεφέρης, ήδη τό
1954, είχε χαρακτηρίσει τόν Δασκαλάκη ώς «κλαπαδόρα»4.

Κλαπαδόρας, όσοι δέν γνωρίζετε, σημαίνει τελάλης. Θυμάμαι τόν
κλαπαδόρα στά Άουτρά Αιδηψού στις 30 Αύγούστου 1949 νά άναγγέλλει
τή λήξη τών πολεμικών επιχειρήσεων.

'Επανέρχομαι στά τής Ακαδημίας. ΙΙαρά τό ότι ό Μιχάλης προτάθηκε
πρώτος, ή διαδικασία τής έκλογής υπήρξε άγονη έξ αιτίας τής στάσης τού
Μυλωνά, πού επηρέασε άρνητικά τήν Όλομέλεια.

Το 1982 προκηρύχθηκε έκ νέου ή έδρα τής Αρχαίας 'Ιστορίας. Μόνος
ύποψήφιος ήταν ό Μιχάλης. Εισηγητική 'Επιτροπή ή ΐδια, μέ εισηγητή
τόν Γεώργιο Μυλωνά, ό όποιος έχει έγκαταλείψει τούς ένδοιασμούς, τις
άμφιβολίες, καί είναι σχεδόν υμνητικός. Ή έκλογή έγινε καί ή Ακαδημία
άπέκτησε έναν σοφό όδηγό στά θέματα τής άρχαίας ιστορίας άπό τό 1983
έως τις 16 Αύγούστου τής χρονιάς τούτης.

Ώς χαρακτήρας ήταν εύθυμος καί διαχυτικός. Στά 97 του έγραψε ένα
κείμενο μέ τίτλο «Υβρίδια παιγνιώδη αύτοδιαλυόμενα. Συνεταχθέντα μέν
υπό **** προς ιδίαν αύτού έκτόνωσιν διανεμόμενα δέ εις έπιλέκτους φίλους
δι' άπαξ άνάγνωσιν (όχι ύποχρεωτικήν) Sine licentia superiorum (non ex-
istentium)». Στό κείμενο αύτό περιγράφει τή βαθμιαία μεταβολή τής ζωής
του πού οφείλεται στήν ήλικία του" τήν άδυναμία του νά γράψει μεγάλα
έργα, πού χρειάζονταν πολύ χρόνο καί κόπο γιά συλλογή υλικού. Ασχο-
λείται μέ τυπογραφικές διορθώσεις παλαιών έργων του. ((Αλλά», λέγει, ((ό
έσωτερικός μηχανισμός μου υποφέρει όταν δέν έργάζεται. Πώς νά άνα-
πληρώσω τήν έλλειψη άπασχόλησης;» Μνημονεύει τή φράση πού τού είχε
πει ή Αγνή: (('Αν έγώ φύγω πιο μπροστά, έσύ θά ζήσεις, γιατί δέν θά στα-
ματήσεις νά δουλεύεις». Καί τήν άδυναμία γιά έντονη καί μεγαλεπήβολη
έργασία τή θεράπευε στή μοναξιά τής προχωρημένης ήλικίας μέ διανοητικά
παιχνίδια ή μέ άφηρημένη ποίηση' μάλιστα λέγει: ((Μετά μιά συνεδρίαση

4. Γιώργος Θεοτοκάς - Γιώργος Σεφερης, Αλληλογραφία. (1930-1966),
Έρμης, Αθήνα 1975, σ. 158.
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στήν Ακαδημία, πλησίασα τή συνάδελφο κυρία Κική Δημουλά και σκάρω-
σα μια σειρά λέξεων. Ή κυρία Δημουλά μέ κοίταξε μέ έκπληξη».

Στά τελευταία επίσης χρόνια του έγραψε ένα εκτενές αύτοβιογραφικό
ορισμένης περιόδου τής ζωής του, τοΰ μεσοπόλεμου, περιορισμένο σέ
ορισμένα γεγονότα πού τόν είχαν επηρεάσει συναισθηματικά. Κάποια πρό-
σωπα άναγνωρίζονται, άλλα όχι, και πλέον δέν φαίνεται πιθανό νά έπιζεΐ
κάποιο. Ή έπιθυμία του ήταν νά δημοσιευθεί άργά, μετά τόν θάνατο του.
Δέν γνωρίζω άν άφισε εντολές. Μία φευγαλέα και όλιγόλογη μνεία τών
γεγονότων πού περιγράφει κάνει σέ ένα δημοσιευμένο κείμενο του.

Κάτι πού είναι άξιο μνείας μπορεϊ νά φανεί άπαράδεκτο σέ πολλούς,
εγώ όμως πού έφαρμόζω ώς προς τις πράξεις τοΰ έλληνικοΰ Κράτους τή
στατιστική μέθοδο τό βλέπω ώς κάτι τό φυσικό, το φυσιολογικό. Ό Μι-
χάλης Σακελλαρίου δέν έχει τιμηθεί στήν Ελλάδα μέ καμία πολιτειακή
διάκριση. Αύτό φυσικά οφείλεται στις ιδέες του, στό άνεξάρτητο πνεύμα
του, στό ότι δέν ύπήρξε, σέ όλες τις έποχές, «έκ τών ήμετέρων». Πρέπει νά
παρατηρήσω όμως ότι τήν παράλειψη αύτή τής Πολιτείας δέν τήν κρίνω ώς
ύποτιμητική γιά τόν Μιχάλη. Άπό κάποια στιγμή, πολύ νωρίς, ό Μιχάλης
είχε ξεπεράσει μέ τό έργο του οιαδήποτε διάκριση, γι' αύτό ϊσως στις 19
Αύγούστου, στήν έκκλησία τών Άγίο^ν Θεοδώρο^ν, δέν παρέστησαν ούτε ό
ύπουργός Πολιτισμού ούτε τής Παιδείας, άκόμη ουτε έκπρόσωποί τους.
Γιά τόν κόσμο τοΰ σημερινού Κράτους, ό Μιχάλης ούτε τόν άρχαΐο έλλη-
νικό κόσμο και τά μνημεία του ζωντάνεψε και ερμήνευσε ούτε τήν έλληνική
νεότητα δίδαξε και μόρφωσε. Θυμάμαι, πάνε πολλά χρόνια, τό 1974, ό
Κωνσταντίνος Καραμανλής συνάντησε στό Εθνικό Θέατρο τόν τότε ύπουρ-
γό Πολιτισμοΰ και δημοσία τοΰ είπε: «Δέν πήγες στήν κηδεία τοΰ Βάρναλη,
πολύ άσχημα έκανες». Ό ύπουργός κάτι ψέλλισε, άλλά ό Πρωθυπουργός
τοΰ γύρισε τήν πλάτη.

Προσπάθησα σέ λίγο χρόνο νά σάς σκιαγραφήσω έναν συνάδελφο μας
μέ μεγάλο έπιστημονικό και έθνικό έργο, τό όποιο θά μείνει και στά χρόνια
πού έρχονται. Σάς μίλησα γιά τή ζωή του κυρίως, γιά κάποιες ιδέες του,
γιά τή στάση μερικών άπέναντί του. Δέν περιέγραψα τό έργο του, είναι
μεγάλο, έχουν μιλήσει και άλλοι περισσότερο άρμόδιοι, και άλλωστε εί-
ναι προσιτό στό σύνολο του. Τά νεοελληνικά του ίστορήματα σάς τά έχω
παρουσιάσει, μάλιστα ήταν παρών ό 'ίδιος, στις 2 'Ιουνίου 2011, στις 23
Φεβρουαρίου 2012 και στις 4 Απριλίου 2013. "Ηθελα νά μιλήσω και γιά τό
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τελευταίο του βιβλίο για τόν Λυκούργο Λογοθέτη, άλλα δέν έγινε δυνατό
γιά προσωπικούς λόγους. Μοΰ έλειψε ό χρόνος· τού τό χρεωστώ.

Ό Μιχάλης είχε ζήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο άπό τό μισό
τής έθνικής μας άνεξαρτησίας, τήν οποία ύπολογίζω άπό τις 25 Μαρτίου
1821. Ιστορικός μέ έξαιρετικά άνεπτυγμένη ικανότητα στήν άνάλυση και
τήν κριτική τών γεγονότων, μπορούσε ώς αύθεντία νά κρίνει και τή σημε-
ρινή κατάσταση. Και τό έκανε. Σέ μία συνέντευξή του πού δημοσιεύτηκε
τόν Δεκέμβριο τού 20115 διασώζονται μερικές γνώμες του, γιατί τοΰ τις
ζήτησαν. Δέν μιλούσε τυχαίως ούτε σέ τυχαίους. Ό ϊδιος γνώριζε τόν έαυτό
του. Γιά τή στροφή του προς τήν άρχαία ιστορία, πού ήταν τό σταυροδρόμι
τής ζωής του άφοΰ τόν άπέρριψαν ώς νεοελληνιστή, λέγει ότι τή διάλεξε
((σκεπτόμενος ότι θά έχω νά κάνω μέ μιά διεθνή κοινότητα πού θά μέ κρίνει
μέ άλλα μέτρα. "Ημουν πολύ μπροστά άπό τήν έποχή μου». Εννοεί πολύ
μπροστά άπό τήν τότε πνευματική και έπιστημονική Ελλάδα. Δέν είναι
οΐηση αύτό άλλά γνώθι σαυτόν. "Ηξερε τις δυνατότητές του, πίστευε στον
έαυτό του, στήν άξια τοΰ έργου του και στήν αγνότητα τών προθέσεών του
όταν δημιουργούσε. Τό έκανε γιά τόν έαυτό του άλλά τό έκανε και γιά τούς
άλλους. Μέ άπλά λόγια, ήταν ιδεολόγος.

Στήν ίδια συνέντευξη τήν αιτία τής κακοδαιμονίας μας τήν περιγράφει
επιγραμματικά: «Ή Ελλάδα δέν μπόρεσε ούτε στά 200 χρόνια τής νεότερης
ιστορίας της νά άποκτήσει παιδεία πού θά τής άνοιγε τά μάτια».

Τήν κρίσιμη έποχή τής νεότητάς του, μεσοπόλεμο, πόλεμο και μετά,
τήν περιγράφει ώς έποχή μισαλλοδοξίας: «'Υπήρχε καταστολή, έμπόδιο,
ύπήρχε και ή κουτοπονηριά τών κρατούντων, οί όποιοι έβαλαν στο σακι
άκόμη και δημοτικιστές — οί δημοτικιστές ύφίσταντο τις συνέπειες, άνθρώ-
πινες δυνάμεις πού άχρηστεύτηκαν τελείως, άπώλειες αίματος και άπώ-
λειες πνευματικές. Κλαίω όταν τό σκέφτομαι».

Ή τελευταία ερώτηση ήταν: ((Θά μοΰ δίνατε έναν τίτλο γι' αύτή τήν πεν-
τηκονταετία τής Ελλάδας;» Μιχάλης: ((Δικό μου τίτλο; 'Οργή μέ σουρντίνα!»

"Ενας άνθρωπος 100 χρονών πού εργάζεται, δρά, τυφλός σχεδόν, και
πού αισθάνεται οργή γιά τήν κατάντια τοΰ τόπου του, στήν οικοδόμηση
τοΰ όποιου συνέβαλε και ό ίδιος όχι και λίγο, αύτός ό άνθρωπος είναι νέος

5. «GK» τής Καθημερινής, 48, Δεκέμβριος 2011, σ. 86-92.
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περισσότερο κι άπό τούς νέους" θέλει νά άλλάξουν τά πράγματα, νά ξεφύ-
γουμε άπό τόν κλοιό τού 'Ιμπραήμ, άπό τούς άγράμματους, τούς άπαίδευ-
τους, τούς βάναυσους πού θέλουν νά σώσουν τήν Ελλάδα μέ τή βία, δηλαδή
θέλουν νά σώσουν τόν έαυτό τους άπό τόν Κολοκοτρώνη καί τόν Σαγιά, πού
ζούν σήμερα στήν ψυχή τών περισσότεροι Έλλήνων.

Στή συνέχεια λαμβάνει τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Κονομής
καί λέγει γιά τόν 'Εμμανουήλ Κριαρά τά έξής:

(('Ο καθηγητής Εμμανουήλ Κριαράς, πού άπεβίωσε πρόσφατα,
ήταν μία σημαντική πανεπιστημιακή προσωπικότητα. Ανέμενα οτι κάποιος
ή κάποιοι πού είναι εγγύτερα προς τό άντικείμενο τών έρευνών τού Κριαρά
θά ενημέρωναν τήν 'Ολομέλεια, όπως συνηθίζεται. Αφού όμοος κανείς δέν
άνέλαβε τό έργο αύτό, παρακαλώ νά μοΰ έπιτραπεΐ έκ τού προχείρου νά άνα-
φέρω κάτι άπό τήν πλούσια σταδιοδρομία του. Ό Κριαράς γεννήθηκε στόν
Πειραιά καί άπεφοίτησε άπό τό Γυμνάσιο στά Χανιά. Έσπούδασε φιλολογία
στό Πανεπιστήμιο Αθηνών καί έν συνεχεία υπηρέτησε γιά πολλά χρόνια καί
άρκετά ώς διευθυντής στό Κέντρο Μελέτης τοΰ Μεσαιο^νικοΰ καί Νεωτέρου
Ελληνισμού τής Ακαδημίας Αθηνών. Οί έρευνητικές του προσπάθειες άναφέ-
ρονταν στά πρώιμα έργα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί συγκεκριμένα στό
κρητικό θέατρο, άπό όπου καί τό θέμα τής διδακτορικής διατριβής του. Κι
ένώ όλες οί έρευνητικές του προσπάθειες κατέτειναν προς μιά έδρα νεοελλη-
νικής φιλολογίας, έξηναγκάσθη έκ τών πραγμάτων νά τραπέί προς τή βυζαν-
τινή φιλολογία, όπου καί έξελέγη καθηγητής τής βυζαντινής φιλολογίας στό
ΑΠΘ. Τις έργασίες του στή βυζαντινή φιλολογία δέν γνωρίζω, παρά μόνο τό
άρθρο του γιά τόν Μιχαήλ Ψελλό στή Real Encyclopädie.

Όταν τό καθεστώς τής 21ης Απριλίου τόν έπαυσε άπό τή θέση του, ό
Κριαράς άνέλαβε τή σύνταξη βυζαντινού λεξικού, όχι γενικοΰ λεξικού γιά
τή βυζαντινή έν γένει γραμματεία άλλά ειδικά άπό τό 1100 έως τό 1669. Ό
ίδιος, μέ τή συνεργασία πάντοτε φοιτητών του, έξέδωκε δεκαπέντε τόμους
καί λόγω τοΰ προχωρημένου τής ήλικίας του παρεχώρησε τό ύλικό στό
'Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας τής Θεσσαλονίκης, τό όποιο έργάζεται γιά
τήν άποπεράτωσή του καί ήδη έχουν δημοσιευθεί τρεις άκόμη τόμοι, σύνολο
δηλαδή δεκαοκτώ τόμοι.

Ό άείμνηστος Κριαράς καί μετά τή συνταξιοδότησή του συνέχισε μέχρι
τέλους τις εκδοτικές του έργασίες στά μεσαιωνικά καί νεοελληνικά κείμενα.
Τό μεγαλύτερο μέρος ώστόσο τής δράστηριότητάς του άφιέρωσε στό γλωσ-
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σικό ζήτημα. Ήταν ζηλωτής τοΰ έργου καί τών ιδεών τοΰ Έυχάρη χωρίς
νά συμμερίζεται τις γλωσσικές του άκρότητες. Έκτος τών άλλο^ν συνέβαλε
στήν άναγνο'ίριση τής δημοτικής ώς έπίσημης γλώσσας καί άργότερα ήταν
άπό τούς θερμούς υποστηρικτές τοΰ μονοτονικού συστήματος».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τών εκλιπόντων.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ησ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ.
ΜΝΗΜΗ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

ομιλια tot ακαδημαϊκου
κ. νικολαου κονομη

Όταν επετεύχθη ή αποκρυπτογράφηση τής μυκηναϊκής γραφής άπο
τον M. Ventris το 1952 δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες οτι αύτή θά
βοηθούσε σημαντικά τή μελέτη τού 'Ομήρου. Άπο τήν άνάγνωσή της ώστό-
σο δέν προέκυψε σοβαρή πρόοδος στή μελέτη τών ομηρικών επών. Δια-
πιστώθηκαν μόνο ομοιότητες στό γραμματικό σύστημα καί στό λεξιλόγιο
τών δύο ιδιωμάτων καί μαζί ή διοικητική, οικονομική καί στρατιωτική
οργάνωση τών άνακτόρων. Σήμερα έξαιτίας τής ύπαρξης τής γραπτής επι-
κής ποίησης άνατολικών λαών, ιδιαίτερα τών Μεσοποτάμιων καί τών Χετ-
ταίων, πιστεύεται ότι πολύ πιθανόν νά υπήρχε καί στήν 'Ελλάδα γραπτή
έπική ποίηση στή Μυκηναϊκή Έποχή, πράγμα πού ένισχύεται τώρα άπό
τήν ύπαρξη στις πινακίδες τών Θηβών τοΰ όρου λυραστάς, δηλαδή λυρι-
στής, λυράρης. "Ετσι μετά τήν άποκρυπτογράφηση τής Γραμμικής Β, τό
μόνο πού μπορούμε νά κάνουμε είναι νά σκιαγραφήσουμε τόν μυκηναϊκό
κόσμο σ' άντίθεση μ' έκεΐνον τών έπών. Σέ ό,τι άφορά ειδικά τήν ομηρική
κοινωνία τό συμπέρασμα πού προκύπτει είναι ότι τά ομηρικά έπη διατηρούν
μίαν άμυδρή μονάχα εικόνα τοΰ κόσμου πού άντιπροσωπεύουν οί πινακίδες
καί ότι όχι μόνο ολόκληρο τό πολύπλοκο κοινωνικό οικοδόμημα τών Μυκη-
ναίοι έξαφανίστηκε, άλλά καί αύτή ή μνήμη του ξεχάστηκε καί ότι λίγα
μόνο σημεία επαφής τών δύο κόσμων επέζησαν. "Ετσι γεννάται φυσιολο-
γικά τό ερώτημα: πώς συνέβη ώστε ένα μέρος τοΰ μυκηναϊκού κόσμου νά
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επιζήσει, στήν έπική ποίηση, άφοΰ ένα διάστημα 4-5 αίο'ίνων χωρίζει τή
Μυκηναϊκή 'Εποχή άπο τήν έμφάνιση τής άλφαβητικής γραφής και τή δυ-
νατή καταγραφή τών έπων;

Το έρώτημα αύτό μάς φέρνει στό θέμα τής σημερινής ομιλίας- ειδικό-
τερα στή Συγκριτική, όπο^ς λέγεται, Σπουδή τών επών πού άνακαίνισε ό
Milman Parry. Στή σύντομη ζωή του, βρήκε τή δύναμη νά ταράξει τά λι-
μνασμένα νερά και νά βγάλει στό ομηρικό ζήτημα τή φιλολογική έπιστήμη
άπό τό μεγάλο αδιέξοδο, όπου τήν είχαν οδηγήσει ήδη άπό τήν άρχαιότητα
τά δύο άντίπαλα στρατόπεδα, οί Ενωτικοί και οί Χωρίζοντες: αύτοί δηλα-
δή πού πρέσβευαν ότι ένας ποιητής συνέθεσε και τά δύο έπη (Ίλίάδα και
'Οδύσσεια) και οί άλλοι πού τά άπέδιδαν σέ δύο διαφορετικούς ποιητές.
'Άλλοι μάλιστα προχώρησαν άκόμη πιο πολύ: υποστήριξαν ότι τά ομηρικά
έπη ήταν έργο πολλών άνώνυμων ποιητών και ότι ό Όμηρος ήταν ένας
άπλός συμπιλητής. Ανατρέχοντας τή στιγμή αύτή στό παρελθόν δέν είναι
πάντοτε εύκολο νά δικαιολογήσει κανείς τις προσπάθειες τών όμηριστών.
Οί Ενωτικοί είχαν τήν τάση νά άπορρίπτουν τά κελεύσματα τοΰ λογικού,
ένώ οί Αναλυτικοί έσφαλλαν κάνοντας μεγάλη χρήση τοΰ λογικοΰ τους. Άν
οί Αναλυτικοί ήταν κατά κανόνα πνευματικότεροι, δέν ήταν όμως προικι-
σμένοι μέ τό άναγκαΐο λογοτεχνικό αίσθημα. Γιά τόν Wilamowitz, γιά
παράδειγμα, ή ΊλιάΒα ήταν ένα άθλιο συμπίλημα. Μεταξύ άλλων πίστευε
ότι ό Όμηρος χρησιμοποίησε διάφορα πρώιμα ποιήματα και ότι μεταγε-
νέστεροι ποιητές είχαν κάνει προσθήκες ή μετέβαλαν τό έργο του. Όσο
και άν καταδικάζει κανείς τέτοιες κρίσεις, είναι δύσκολο νά δει πώς ήταν
δυνατόν νά προκύψουν καλύτερες άπαντήσεις μέ τήν ορθολογική προσέγγι-
ση πού χρησιμοποιούσε άφειδώς ή λεγόμενη «άνώτερη κριτική», ή κριτική
δηλαδή εκείνη πού εφαρμόστηκε στά βιβλία τής Παλαιάς και τής Καινής
Διαθήκης και ή οποία συνήθως άντιτίθεται στήν αύστηρή φιλολογική κρι-
τική, όπως τή γνωρίζουμε άπό τήν κλασική φιλολογία. Γιά παράδειγμα,
ή συνηθισμένη γνώμη οτι στίχοι πού έπαναλαμβάνονται ή ήχηρές φράσεις
είναι άπόδειξη φθοράς και παρεμβολών στά κείμενα, απλούστατα δέν έχει
θέση στή μελέτη τοΰ 'Ομήρου. Άκόμη πιο σοβαρό σφάλμα ήταν ή σιωπηρή
προϋπόθεση ότι ποίηση και πεζός λόγος διέπονται άπό τήν 'ίδια λογική, σέ
σημείο πού οί επιφανειακές άσυνέπειες τών ομηρικών έπών νά θεωρούνται
ικανά έπιστημονικά κριτήρια γιά ν' αποδείξουν τήν πολλαπλότητα τών δη-
μιουργών τών έπών.
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"Ομοις το εργο τοΰ 'Ομήρου ποτέ δέν θά ικανοποιήσει τά πολλά κρι-
τήρια, ιστορικά, φιλολογικά καί γλωσσολογικά, που τοΰ φόρτωσε ό 19ος
αιώνας. Δέν έννοώ ότι ή ποίηση είναι άσύδοτη καί μπορεί νά παραβιάζει
λογική καί συνέπεια, άλλά ότι μονάδα τής ποίησης δέν είναι ή ιδέα ή τό
γεγονός, μά ή εικόνα, καί ότι, όπου υπάρχει σύγκρουση άνάμεσα τους, ή
εικόνα πρέπει νά έπικρατήσει. Ποίηση πού ή σύλληψή της έγινε μέ εικόνες
καί ή έκτέλεσή της άκολούθησε ένα τυπικό ένωτικό σχέδιο μπορεί νά ζητή-
σει ν1 άναλυθει σύμφωνα μέ τούς όρους τών κινητήριων δυνάμεών της καί
τήν ούσιώδη πορεία τής σύνθεσής της. Πολλοί άπό τούς όρους αύτούς, όπως
καί ό 'ίδιος ό άνθρώπινος λόγος, άνήκουν στά άλογα έπίπεδα τής άνθρώπινης
δημιουργικότητας, καί μερικά είναι σχεδόν ύποσυνείδητα. 'Ωστόσο, δέν εί-
ναι άνάγκη νά εντρυφήσει κανείς σέ ψυχολογικές έρευνες γιά ν' άντιληφθεϊ
τά άποτελέσματά τους: ότι το τέρμα κάθε ποιητικής πορείας είναι ή ϊδια
ή ποιητική εικόνα, σ' όλη της τήν περίπλοκη καθαρότητα. Κατά συνέπεια
στή λογική τών εικόνων, στήν κανονική διαδοχή τής ποιητικής σύλληψης
καί στήν τυπική δομή της πρέπει νά αναζητηθούν ή ενότητα ή ή έλλειψη
ένότητας ένός ποιήματος. Όταν ό Όμηρος άναλυθει άπό τή σκοπιά αύτή,
όχι μόνο δέν διαλύεται σέ μιά πληθώρα μικρότεροι ποιητικών έργων, άλλά
αποκαλύπτει κάτι άπό τό άνάστημα πού είδε σ' αύτόν ή άρχαιότητα. Τό
τυπικό του άφηγηματικό σύστημα είναι πολύπλοκο καί έκθαμβωτικό, οί
εικόνες του άναπόφευκτα άρμαθιάζονται σέ σύμβολα πού άποκτοΰν τήν πιο
βαθιά σημασία" πάνω άπ' όλα τό πιο βασικό καί πιο κεντρικό όραμα τής
ποίησής του, τό ήρωικό στοιχείο, έπιβάλλει τήν πιο άνεξάλειπτη σφραγίδα
ένότητας ήθους πάνω σ όλο τό σχέδιο.

Ή έδραία θέση τών Ενωτικών βασιζόταν σ' έναν άριθμό προσεκτικών
ειδικών μελετών. 'Εξάλλου δέν είναι πια άπαραίτητο νά άνασκευάζει ό μελε-
τητής τοΰ 'Ομήρου έναν προς έναν τούς ισχυρισμούς τών Αναλυτικών, άφοΰ
οί 'ίδιοι μέ τις άσυμφωνίες τους καί τήν υπερβολική νοημοσύνη τους ζημίω-
σαν τήν ύπόθεσή τους. Κάποια ώστόσο γνώση τής ιστορίας τοΰ ομηρικού
προβλήματος είναι πάντοτε άπαραίτητη, γιατί, παρ' όλη τήν άποτυχία τους,
οί θεωρίες πού άναπτύχθηκαν ήταν τό τίμιο καί 'ίσως άναγκαΐο άποτέλεσμα
ένός άπό τά μεγαλύτερα έργα γιά τις ομηρικές σπουδές" έννοώ τό περίφημο
έργο Prolegomena ad Homerum (1794), γραμμένο άπό τόν Friedrich August
Wolf (1759-1824), έναν τυπικό Γερμανό έπαναστάτη τού πνεύματος, πού
ούσιαστικά συνόψισε τις έπικρατοΰσες άπόψεις.
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Γιά λίγα βιβλία στούς νεότερους χρόνους μπορεί νά λεχθεί οτι δημιούρ-
γησαν τέτοιο σάλο ή τόσο εύρεία διάσταση γνωμών, όπως τό έργο αύτό. Πα-
ρόλο πού σήμερα πολύ λίγο διαβάζεται άπό τούς φιλολόγους, τά συμπερά-
σματά του βρίσκονται παντού' ή άμφιβολία πού έσπειρε στά στήθη τών
φιλολόγων —πού άπό φυσικό τους είναι καχύποπτοι— γιά αύτή τήν ίδια τήν
ύπαρξη τού 'Ομήρου γέμιζε άκόμα τήν άτμόσφαιρα σέ τέτοιο βαθμό, πού ώς
πριν 80 χρόνια θεωρούνταν σημάδι άπλοϊκότητας νά πιστεύει κανείς ότι ό
Όμηρος συνέθεσε και τά δύο έπη. Παρ' όλη τή στροφή πού σημειώθηκε σή-
μερα στις γνώμες τών φιλολόγων, ό Wolf πρέπει νά τιμάται ώς ό ιδρυτής οχι
μόνο τής σχολής πού κατατεμάχισε τόν Όμηρο, άλλά γενικότερα όλων τών
νεότερων ομηρικών σπουδών. Άκόμα προσπαθούμε νά βρούμε τήν άπάντηση
στά έρωτήματα τού Wolf, κι άν οί δικές μας άπαντήσεις διαφέρουν σημαντικά
άπό τις δικές του, δύσκολα μπορούμε νά άγνοήσουμε τις μαρτυρίες πού ήταν
διαθέσιμες και πού ό ίδιος επικαλέστηκε. 'Επιπλέον, άν δέν είχε θέσει τά έρω-
τήματα αύτά, άκόμα θά θεωρούσαμε τόν Όμηρο ένα είδος 'Ορφέα πού σηκώ-
θηκε μιά μέρα, έκρουσε τή θεσπέσια λύρα του και δημιούργησε τήν πεμπτου-
σία τής έπικής ποίησης. Τά Προλεγόμενα, ένα άριστούργημα λατινικού ύφους,
ήταν ένα άποσπασματικό δοκίμιο πού άποδείκνυε τήν άποσπασματική φύση
ένός κλασικού κειμένου ή ενότητα τού όποιου και ή τελειότητα δέν έπαυσαν νά
δεσπόζουν στή φαντασία μας, και άνοιξε τόν δρόμο γιά έναν έπιστημονικό
κλάδο πού ή κλασική φιλολογία δέν έχει άκόμη ξεπεράσει εντελώς στήν έποχή
μας. Οί περισσότεροι φιλόλογοι τόν είδαν ώς τόν άνθρωπο πού ((άνοιξε τά
μάτια τών συγχρόνων του και τών μεταγενέστερων στή μοναδική ιστορική
θέση τής ομηρικής ποίησης» και ότι εγκαινίασε μιά νέα έποχή στήν ιστορία
τής κλασικής φιλολογίας μέ τήν εισαγωγή τής ιστορικής μεθόδου.

Τό βασικό έρώτημα πού έθεσε ό Wolf ήταν: «Μπορούσε νά γράψει ό
Όμηρος;». Τό ίδιο έρώτημα είχε βέβαια τεθεί νωρίτερα άπό Άγγλους κυρί-
ως φιλολόγους, και ό όξυνούστερος φιλόλογος όλων τών εποχών, ό Richard
Bentley, έξέφρασε ήδη τό 1713 τή γνώμη πώς ό Όμηρος έγραψε έναν άριθ-
μό ποιημάτων και ραψωδιών γιά νά τραγουδηθούν άπό τόν ίδιο, μέ μικρή
άμοιβή γιά διασκέδαση σέ γιορτές και άλλες επίσημες ήμέρες ... και πώς τά
χαλαρά έκεΐνα τραγούδια συνδέθηκαν μεταξύ τους μέ τή μορφή ένός έπικού
ποιήματος, στήν έποχή τού Πεισιστράτου, 500 περίπου χρόνια άργότερα.
Πιο συστηματική επίθεση έναντίον τής ύπόθεσης οτι ό Όμηρος γνώριζε
τή γραφή προήλθε ένωρίτερα άπό τόν Robert Wood, πού εισηγήθηκε ότι οί



δημοσια στνεδρια τησ 21ιις οκτωβριου 2014

151

διάφορες ραψωδίες συντέθηκαν προφορικά, πράγμα πού ήταν γνωστό στον
Wolf. Ώστόσο ό Wolf ήταν ό πρώτος πού έπιχείρησε νά κάνει μιά έκτίμηση
τοΰ τί θά σήμαινε στήν πραγματικότητα ή πιθανή «άγραμματοσύνη» τοΰ
'Ομήρου καί νά πλησιάσει τήν προφορικότητα τών έπών.

«Ή λέξη βιβλίο δέν βρίσκεται πουθενά στον Όμηρο», έγραφε, ((τό ίδιο
ή λέξη γραφή' τίποτα σέ τόσες χιλιάδες στίχους δέν είναι ρυθμισμένο γιά
ανάγνωση, τό κάθε τί είναι γιά άκρόαση' δέν υπάρχουν <γραπτές> συμ-
φωνίες ή συνθήκες" δέν ύπάρχουν άναφορές σέ παλαιούς χρόνους παρά μόνο
μνήμη καί φήμη καί μνημεία χωρίς γραφή» (κεφ. 20).

Τό ν' άρνηθεΐ κανείς τότε ότι ό Όμηρος γνώριζε τή γραφή φαινόταν
δικαιολογημένη υπόθεση. Δέν ήταν γνωστή έλληνική επιγραφή πιο παλιά
άπό τό 700 π.Χ. καί ό Όμηρος πιστευόταν ότι έζησε τόν 11ο αιώνα. 'Άν
λοιπόν ό Όμηρος δέν μπορούσε νά γράψει, τότε ή Ίλιάδα καί ή 'Οδύσσεια
ήταν συνθέσεις προφορικές, μά τόσο μακρές πού ήταν άδύνατο νά άπο-
μνημονευθοΰν άκόμα καί άπό τήν καταπληκτική δύναμη τής μνήμης τών
άρχαίο^ν" τά έπεισόδιά τους θά πρέπει τότε νά είναι τό έργο πολλών άοιδών,
καί άργότερα, στήν έποχή τοΰ Πεισιστράτου, συγκεντρώθηκαν καί υπέ-
στησαν έπεξεργασία γιά νά καταλήξουν στά δύο έπη πού έχουμε σήμερα.
Τό τελευταίο σημείο ήταν καί τό πιο άδύνατο στή θεο^ρία τού Wolf, γιατί οί
μαρτυρίες πού έχουμε σχετικά μέ τό έργο τού Πεισιστράτου στά ομηρικά
έπη είναι μεταγενέστερες καί άντιφατικές. Ό Wolf ήλπιζε νά άναπτύξει τις
λεπτομέρειες τής θεωρίας του εκδίδοντας τά έπη, μά οί περιπέτειες τών τε-
λευταίων είκοσι χρόνων τής ζωής του στούς Ναπολεόντειους πολέμους δέν
τού τό επέτρεψαν. "Ετσι μάς άφησε ένα βιβλίο έξαιρετικά ενοχλητικό καί
γιά τήν έποχή του άνεπίδεκτο άνασκευής. Ή Εύρώπη ολόκληρη έφριξε μέ
τήν εκθρόνιση τής σεβάσμιας μορφής τού 'Ομήρου" οί εύλαβεϊς γύρισαν τις
πλάτες θεωρο'^ντας τόν Wolf ένα είδος άντίχριστου, τό έργο του ένα ((φιλο-
λογικό άνοσιούργημα» καί τούς οπαδούς του ένα είδος «είκονοκλαστών».

Μά οί άντίπαλοί του έπρεπε ν' άποδείξουν είτε οτι ή γραφή ήταν τόσο
παλιά όσο καί ό Όμηρος, είτε ότι ή άνθρώπινη μνήμη μπορούσε νά κάνει
άπίστευτα κατορθώματα, καί γιά τήν ώρα ούτε τό ένα φαινόταν δυνατό ούτε
τό άλλο. Περισσότερο άπό έναν αιώνα οί έπιστήμονες άντιμετώπισαν τό
πρόβλημα ήρωικά, μά δίχως άποτέλεσμα, έπιχειρώντας νά ξεχωρίσουν τά
παλαιότερα άπό τά νεότερα στρώματα τής σύνθεσης, τό έργο τών ((πρωτο-
τύπων» ποιητών άπό εκείνο τών «συμπιλητών», τις παρεμβολές τών διαφό-
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ρων εποχών, τις άντιφάσεις, τους άναχρονισμούς και τά παρόμοια. Μέχρι τόν
καιρό τής μεγάλης έκδοσης τής Ίλίάδας άπό τόν Leaf, στις άρχές τοΰ 20οΰ
aîcova, τό χάος τών ομηρικών σπουδών συναγωνιζόταν τόν μυθικό λαβύρινθο.
Παρ' όλη όμως τή σύγχυση πού διαρκώς αύξανόταν και πού έδειχνε καθαρά
ότι ή μέθοδος πού άκολουθειτο ήταν άποτυχημένη, κανείς δέν είχε τήν τόλμη
νά γυρίσει στήν ενωτική άποψη. Και ό G. Murray, άφοΰ οργούσε κυριολεκτικά
τόν χώρο τοΰ έλληνικοΰ έπους, σημείωσε στον πρόλογο τής 4ης έκδοσης τού
βιβλίου του The Rise of the Greek Epic (Oxford 1934) πώς έκτος άπό τόν
Drerup στή Γερμανία δέν μπορούσε πιά νά βρει άλλον Ενωτικό!

Μεγάλη ειρωνεία τής τύχης ήταν τό γεγονός ότι στον ίδιο πρόλογο ό G.
Murray άναφερόταν και στις δύο μονογραφίες τού Milman Parry. Τό όνομα
αύτό σημειώνει τό δεύτερο σημείο στροφής στις νεώτερες ομηρικές σπουδές.
Κατόρθο^μά του ήταν ότι έδειξε κάτι πού οί άλλοι είχαν ύποψιαστεΐή ύποθέσει,
ότι δηλαδή ή ποιητική γλώσσα τοΰ 'Ομήρου είναι άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος
ένα παραδοσιακό ίδίο^μα, μέ ύλικό μιά τεράστια συλλογή τυπικών φράσεων
(formulae), πού έπινοήθηκαν άκριβώς γιά νά έπιτρέπουν σ' έναν ποιητή νά συν-
θέτει κατά τήν εκτέλεση τοΰ έργου του στίχους και νά άφηγεΐται μίαν ιστορία
σύμφωνα μέ τήν παράδοση χωρίς τή βοήθεια τής γραφής. Στις δύο του διατρι-
βές (γραμμένες στά Γαλλικά μέ τήν καθοδήγηση τοΰ Γάλλου γλωσσολόγου και
μετρικού Α. Meillet), στά άρθρα του και στή μεγάλη συλλογή του σερβοκροα-
τικών προφορικών επών πού δημοσιεύτηκε μετά τόν θάνατο του, ό Parry γυρί-
ζοντας πίσω στο άρχικό έρώτημα τοΰ Wolf τοΰ έδωσε μιά καινούργια άπάντη-
ση" μ' ένα κεραυνοβόλο χτύπημα ύπερφαλάγγισε τις συμπαγείς τάξεις τών
Αναλυτικών και κατέστησε μέ μιάς παλαιωμένες τις έρευνες ένός ολόκληρου
αιώνα. Ή καταπληκτική του άπάντηση μέ δύο λέξεις είναι ή εξής: ό Όμηρος
δέν ήταν άνάγκη νά γράφει γιά νά μπορέσει νά συνθέσει τά έπη. 'Άλλωστε ή
βασική αύτή ιδέα εκφράστηκε ήδη άπό τόν Ίώσηπο τόν Ιο μ.Χ. αιώνα: φχσΐν
ού8έ τούτον (τόν Όμηρο) έν γρχμμχσι την χύτοΰ ποίησιν καταλιπεϊν, χλλχ 8ιχ-
μνημονευομένην εκ τών ασμάτων ύστερον συντεθήνχι (Κατ' Άπίωνος 1.12),
αύτό σέ τελευταία άνάλυση σημαίνει ότι ό Όμηρος ήταν προφορικός ποιητής1.

1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοσιακής ποίησης πού καταγράφηκε
πολλούς αιώνες αργότερα άπό τή δημιουργία της είναι οί ινδικοί ύμνοι τής Ριγκ-
βέδας, πού καταγράφηκαν στά μέσα τής 1ης χιλιετίας μ.Χ., ενώ ή σύνθεση τους
ανάγεται και πριν άπό τό 1000 π.Χ.
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Ή τεχνική τής προφορικής σύνθεσης μπορούσε νά μελετηθεί άνάμεσα
στούς άγράμματους τραγουδιστές τής Γιουγκοσλαβίας και ή έρευνα απέ-
δειξε τις σχεδόν άπεριόριστες δυνατότητες σύνθεσης μέ τή βοήθεια τών
τυπικών φράσεων. Ό Parry κατέγραψε στό άνατολικό Μαυροβούνιο, έκτος
άλλων, ένα ποίημα πού πλησίασε τό μήκος τής Ό8ύσσειχς και πού ήταν,
όπως άφηνόταν νά εννοηθεί, άξιόλογο σέ ποιότητα, πράγμα πού διαψεύ-
σθηκε όταν έκδόθηκε (pretty poor stuff). Τό ποίημα είναι κατώτερο και άπό
τά δύο ομηρικά έπη σέ διηγηματική και δραματική τέχνη. Ή άντιστοιχία
ώστόσο μέ τό γιουγκοσλαβικό έπος γινόταν τώρα άπτή: δέν ήταν άνάγκη νά
τεμαχίσει κανείς τά έπη σέ μικρότερα ποιήματα γιά νά μπορέσει νά έξηγή-
σει τή δημιουργία τους, έπειδή δέν υπήρχε, όταν συντίθεντο, πένα και χαρ-
τί. Όπως ό 'ίδιος ό Wolf είδε, οί Μούσες ήταν πράγματι κόρες τής Μνημο-
σύνης, άλλά ή μνήμη τών άρχαίων μέ τή βοήθεια τών «τυπικών φράσεων»
ήταν ικανή γιά μεγαλύτερα δημιουργικά έργα άπ' ο,τι φαντάστηκε ό Wolf.

Στήν πρώτη του έργασία (1928) ό Parry έδειξε οτι στά ομηρικά ποιή-
ματα ό συνδυασμός όνόματος-έπιθέτου ήταν μέρος ένός άφάνταστα πολύ-
πλοκου σχεδίου «τυπικών φράσεων» πού είχε ό ποιητής στή διάθεσή του,
ώστε νά τοΰ έπιτρέπει νά έκφράσει εύκολα μιά ιδέα του μέσα στά όρια ένός
στίχου. Εξαιτίας τής έλλειψης ύλικοΰ ήταν άδύνατο ν' άποδείξει ότι όλοι οί
συνδυασμοί όνόματος-έπιθέτου τοΰ τύπου πολύτλχς 8ίος Ό8υσσεύς, εύκνή-
μι8ες Αχαιοί, λευκώλενος Hpyj, γλχυκώπις Άθήνη κ.ά. ήταν ((τυπικοί», μά
ή άναλογία όσων ήταν δυνατό ν1 άποδειχθεΐ ότι ήταν τέτοιοι ήταν αρκετά
μεγάλη ώστε νά γίνει φανερό ότι ένα τέτοιο ύφος δέν ήταν δυνατό νά είναι
τό έργο ένός ποιητή και ότι ήταν επομένως παραδοσιακό. Πρέπει γιά πολλά
χρόνια νά ήταν «ύπό κατασκευή» και άσφαλώς θά άπαιτήθηκαν οί προσπά-
θειες πολλών ποιητών. Τό συμπέρασμα ήταν ότι τό ((ύφος» αύτό άνηκε στήν
παράδοση και ξεχώριζε άπό τό ύφος άλλων έπών, π.χ. τοΰ Απολλώνιου τοΰ
Ρόδιου ή τοΰ Βιργιλίου. Οί ποιητές αύτοί μιμούνταν τόν Όμηρο, μά συνέ-
θεταν μέ διαφορετικό τρόπο. Σ' αύτούς τό έπίθετο ήταν ένα λογοτεχνικό
εύρημα πού χρησίμευε γιά νά μεταδώσει ένα «έπικό» άρωμα στούς στίχους
τους" στά ομηρικά όμως ποιήματα τό έπίθετο —ε'ίτε τό παραδοσιακό είτε τό
κοσμητικό— επιβαλλόταν στον ποιητή άπό τις μετρικές άπαιτήσεις τοΰ στί-
χου και ήταν άναγκαΐο και άναπόσπαστο μέρος τοΰ ύφους του. Οί άπαιτή-
σεις δηλαδή τής στιχουργίας δημιούργησαν τό «τυπικό», τό παραδοσιακό
ύφος όπου ή σημασία τοΰ επιθέτου δέν ήταν πάντοτε ή πιό αρμόζουσα γιά
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τήν έννοια τοΰ χωρίου. Σέ τελευταία άνάλυση δ Όμηρος θυσίαζε τήν ακρί-
βεια τής σκέψης για χάρη τής διευκόλυνσης τής στιχουργίας.

Όταν πλησίαζε κανείς τά έπη άπό τή σκοπιά αύτή, τότε πολλές άπό τις
δυσκολίες πού προβάλλονταν λύνονταν ή τουλάχιστον γίνονταν κατανοητές,
χωρίς νά υπάρχει άνάγκη ν' άπομακρυνθεϊ άπό τήν κριτική μέθοδο πού είχε
πάντα μπροστά του ό Parry. Στή συμπληρωματική διατριβή του (1928)
έξέτασε άπό τήν ϊδια σκοπιά δύο εΐδη μετρικής άνωμαλίας" τή χασμωδία
καί τά βραχέα φωνήεντα πού έπρεπε νά μετρηθούν ώς μακρά (έπική έκτα-
ση) έξαιτίας τής θέσης τους στόν στίχο. Ό ποιητής, βάζοντας τις «τυπικές
φράσεις» τή μιά πλάι στήν άλλη γιά τόν σχηματισμό τών στίχων, κάποτε
έβρισκε ότι στό σημείο τής σύνδεσής τους δημιουργούνταν μετρική άνωμα-
λία, π.χ. συνέβαινε μιά τυπική φράση πού τελείωνε σέ φωνήεν νά έπιβάλ-
λονταν νά ενωθεί μέ μιά άλλη πού άρχιζε έπίσης μέ φο^νήεν, καί ή έκθλιψη
τοΰ ένός φωνήεντος θά άφηνε τόν στίχο μικρότερο κατά μία συλλαβή' ή
μιά «τυπική φράση» πού έληγε σέ βραχύ φωνήεν πού άκολουθοΰνταν άπό
άπλό σύμφωνο έπρεπε νά ένωθεϊ μέ μιάν άλλη πού άρχιζε μέ φωνήεν. Στήν
περίπτωση αύτή ό ποιητής προτιμούσε νά άγνοήσει τήν άνωμαλία παρά
νά μεταβάλει τόν λογότυπο πού ήταν γι' αύτόν ό κατάλληλος τρόπος γιά
νά έκφράσει τήν ιδέα του. Άλλη αιτία γιά παρόμοιες μετρικές άνωμαλίες,
ύπέδειξε ό Parry, ήταν ό σχηματισμός τυπικών φράσεων κατ' άναλογία άλ-
λων. Τό σημείο αύτό έχει κάποια σημασία, γιατί εξηγεί τόν τρόπο μέ τόν
όποιο δημιουργούνταν οί τυπικές φράσεις. Άπό τά πιο κοινά καί πιο φανερά
παραδείγματα είναι έκεΐνα πού πηγάζουν άπό τήν άλλαγή πτώσης ένός ονό-
ματος καί έπιθέτου, π.χ. μέροπες άνθρωποι άπαντά στό τέλος τοΰ Σ 288,
καί ή τελευταία συλλαβή τοΰ έπιθέτου πρέπει νά υπολογισθεί μακρά. Γιά
νά εννοήσουμε πώς συνέβη αύτό τό πράγμα θά πρέπει νά παραβληθεί ό στί-
χος αύτός μέ άλλα παραδείγματα όπου ό στίχος τελειο^νει μέ τή φόρμουλα
μερόπων άνθρώπων (Σ 342, Σ 490, Τ 217). Ή τροποποίηση τής τυπικής
φράσης προκάλεσε μετρική άνωμαλία, πού ό άοιδός ήταν διατεθειμένος νά
παραβλέψει γιά νά μή χαλάσει τό σχέδιο του μέ τις τυπικές φράσεις. Κατ'
αύτόν τόν τρόπο θά μπορούσε κανείς νά συνεχίσει καί νά δείξει λεπτομερώς
πώς ό Parry εφάρμοσε τή λυδία λίθο τοΰ παραδοσιακού ύφους στις φαινο-
μενικές άσυνέπειες πού οί κριτικοί είχαν διαπιστο'ίσει στά ομηρικά ποιήμα-
τα. 'Ελλείψει χρόνου είναι άνάγκη νά άρκεστοΰμε στά παραπάνω δείγματα.
Ό,τι πρέπει νά υποδειχθεί άκόμα στό σημείο αύτό είναι δτι ό Parry στά
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πρώτα του έργα σκεφτόταν μόνο γιά το παραδοσιακό ύφος πού δημιούργη-
σε ή άνάγκη γιά μιά εύκολη στιχουργία. Ή ((προφορική)) φύση τού ύφους
αύτοΰ δέν είχε άκόμη γεννηθεί στό μυαλό του. Δηλαδή δέν άντιλήφθηκε
άκόμη ότι ή άνάγκη γιά μιά εύκολη στιχουργία πήγαζε άπό τό γεγονός ότι
τά ποιήματα συνθέτονταν προφορικά. Καί ή ειρωνεία τής τύχης: άρχικά ή
συμβολή του θεωρήθηκε ότι διαψεύδει κατευθείαν τήν ύπόθεση τών Ενω-
τικών γιά έναν ποιητή.

Τό γεγονός τής προφορικής σύνθεσης καθιστά άναγκαια ορισμένα τε-
χνάσματα, όπως ό διασκελισμός τού στίχου, γιά νά κρατήσουν τήν αύτο-
σχέδια στιχουργική. Ή πρώτη έκφραση τού γεγονότος αύτοΰ βρίσκεται σέ
άρθρο του γιά τόν διασκελισμό στον ομηρικό στίχο. «Ό Όμηρος», έγραφε,
((πιεζόταν όλο καί πιο πολύ νά κάνει χρήση τοΰ διασκελισμού, όταν ή έννοια
ήταν πλήρης στό τέλος τοΰ στίχου άλλά ή πρόταση συνεχιζόταν στον έπό-
μενο στίχο. Ή προφορική στιχουργία έξαιτίας τής ταχύτητας τής σύνθεσης
πρέπει νά γίνεται κυρίως μέ τήν προσθετική τεχνική. Ό τραγουδιστής (τή
στιγμή τής σύνθεσης) δέν έχει χρόνο γιά τήν ώραία ισορροπία ή τις άντι-
θέσεις (γνο^ρίσματα) τής ώριμης καί άργής σκέψης" πρέπει νά παρατάξει
τις λέξεις του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά τοΰ άφήνουν άρκετή ελευθερία
γιά νά τελειώσει τήν πρόταση ή νά τήν έπιμηκύνει καθώς ή διήγηση καί
οί άνάγκες τοΰ στίχου τό άπαιτοΰν». Το μεγαλείο τού ποιητή έγκειται όχι
στις άριστες ιδέες του άλλά στό γεγονός ότι χρησιμοποίησε μέ έπιτυχία τήν
παραδοσιακή μέθοδο πραγματοποιώντας έτσι τή νέα ιδέα τής ποιητικής
τέχνης, δηλαδή τής προφορικής. Στό τελευταίο άρθρο του έφαρμόζει τήν
προφορική θεοορία στά προβλήματα τών ξένων, τεχνητών, άρχαϊκών καί
διαλεκτικών στοιχείων στά ομηρικά έπη. Στό μεταξύ είχε εγκύψει στή με-
λέτη τής ήρωικής ποίησης άλλων λαών, όπως δείχνουν οί σημειώσεις στό
τελευταίο του άρθρο.

Ό Parry έδειξε ότι ό λογότυπος καί τά συστήματά του ήταν χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα τοΰ όμηρικοΰ ύφους. ((Βέβαια», έγραφε, ((είναι τό σχήμα
τοΰ λεκτικού πού, όπως τό ζήτημα τής δημιουργίας τού ύφους, άποδεικνύει
άπό τήν έκτασή του καί μόνο ότι τό όμηρικό ύφος είναι προφορικό... Χω-
ρίς νά γράφει ό ποιητής μπορεί νά φτιάξει τούς στίχους του μόνον άν έχει
λεκτικό μέ τυπικές φράσεις πού θά τοΰ δώσει έτοιμες τις φράσεις του καί
μάλιστα μέ τέτοιο τρόπο πού μέ τό παραμικρό πρόσταγμα τού ποιητή θά
συνδεθούν ή μιά μέ τήν άλλη σ' ένα άδιάσπαστο σύστημα πού θά συμπλη-
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ρώσει τούς στίχους του καί. θά φτιάξει τις προτάσεις του». Όταν μελέτησε
τή γλώσσα τού 'Ομήρου ώς γλώσσα τής προφορικής ποίησης έδωσε πολύ
πληρέστερη περιγραφή τού ύφους αύτού καί ύστερα προχώρησε νά δείξει
μέ τον ΐδιο τρόπο ότι ή γλώσσα τής προφορικής ποίησης άποτελεΐται άπό
στοιχεία άρχαϊκά, στοιχεία ξένα καί στοιχεία φτιαχτά, όπως κι άπό διαλε-
κτικά στοιχεία, καί τήν άποψή του αύτή έφάρμοσε στή μελέτη τής γλο'ίσσας
τού 'Ομήρου. Καί γιά πρώτη φορά είχε στό νού του όχι μόνον τις τυπικές
φράσεις μά ολόκληρα παραδοσιακά χωρία (σκηνές). Αύτό είναι άσφαλώς
ένα σημείο πού άργότερα θά άποκτούσε μεγαλύτερη σημασία στή σκέψη
του άλλά δέν έζησε γιά νά άποκρυσταλλώσει τις ιδέες του στό χαρτί.

Στό θέμα αύτό είχε φτάσει στά 1932 σέ κρίσιμο σημείο: «γιά νά άπο-
δείξει κανείς», έγραφε, ((ότι υπήρχαν ένας ή πολλοί ποιητές, καί νά δείξει
οτι χωρία ολόκληρα παραλήφθηκαν άπό τήν παράδοση καί ξαναχύθηκαν μέ
άπλές φόρμουλες ή στίχους, πρέπει νά στραφεί στή μελέτη άλλων προφο-
ρικών ποιήσεων, όπου ό τρόπος σύνθεσης πρέπει νά μελετηθεί στήν πράξη,
καί σ' ένα μεγαλύτερο κύκλο ποίησης άπό έκεΐνον τών 'Ελλήνων. Όταν, μέ
τήν άκριβή άνάλυση τών προφορικών ποιημάτων σέ σχέση μέ τήν παράδοσή
τους, θά έχουμε συλλάβει λεπτομερώς πώς άκριβώς έργάζεται ό ποιητής ή
τί είναι αύτό πού κάνει ένα ποίημα καλό ή κακό κατά τή δική του κρίση καί
κατά τήν κρίση τών άκροατών του, τότε καί μόνο τότε θά μπορέσουμε νά
άναλάβουμε τις σπουδές γιά τή γνησιότητα τής Ίλιά8ας καί τής 'Οδύσσει-
ας, καί νά προσπαθήσουμε νά διακρίνουμε τί οφείλεται στήν παράδοση καί
τί στόν ποιητή». 'Ώς τώρα μίλησε γιά προφορική ποίηση άπό θεωρητική
μόνον σκοπιά κι άπό περιγραφές άλλων πού έκαναν επιτόπια έρευνα. Εκτός
όμως άπό σπάνιες εξαιρέσεις ό Parry δέν είχε έμπιστοσύνη στις έκθέσεις
άλλο^ν ερευνητών, κι έτσι άποφάσισε νά μάθει τή Σερβο-Κροατική καί νά
πάει στή Γιουγκοσλαβία άπ' όπου γύρισε τό 1935 στό Χάρβαρντ μέ μιά
καταπληκτική συλλογή κειμένων προφορικής σύνθεσης.

Όπως ξέρουμε ή θεία πρόνοια δέν τού επέτρεψε νά έπεξεργαστεΐ τά
άποτελέσματα τών έρευνών του. Προς τό τέλος τού 1935 λίγο πριν άπό
τόν θάνατο του (σέ ήλικία 33 έτών) άρχισε ένα βιβλίο πού τιτλοφόρησε
The Singer of Tales καί στό προσχέδιο έδινε τόν σκοπό καί τή μέθοδο τού
βιβλίου: Σκοπός τής μελέτης, έγραφε, ήταν νά βρει μέ άκρίβεια τή μορφή
τής προφορικής άφηγηματικής ποίησης καί νά δει σέ ποιο σημείο διαφέρει
άπό τή μορφή τής γραπτής άφηγηματικής ποίησης. Ή μέθοδος τής μελέτης
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στηρίζονταν στήν παρατήρηση τραγουδιστών τήν ώρα του έργου τους, σέ
μια άνθηρή παράδοση τραγουδιών αγράμματων ποιητών και στήν έξέτα-
ση τής μορφής τών ποιημάτων τους που βασίζεται στο γεγονός δτι έχουν
νά μάθουν και νά εξασκήσουν τήν τέχνη τους χωρίς άνάγνούση και γραφή.
Κιόλας μετά τήν πρώτη έπίσκεψή του στή Γιουγκοσλαβία, σέ άρθρο του
περιέγραψε τόν στιχικό χαρακτήρα τής ομηρικής μετρικής και ειδικότερα
τή σύμπτωση πρότασης και στίχου, ώς κάτι κοινό μέ τό σερβοκροατικό
ήρωικό έπος: ή τέχνη τής προφορικής ποίησης ταυτίζεται κατά μέγα μέ-
ρος μέ τήν ομαδοποίηση ολόκληρων σταθερών στίχων. Οί σταθεροί αύτοί
στίχοι —προσθέτει— φυσικά δέν είναι τό έργο ένός ποιητή, άλλά τό σταδια-
κό έργο του χρόνου τών άναρίθμητων άοιδών πού ζητούσαν συνεχώς νά
χύσουν τή σκέψη τους στό πιο εύκολο μετρικό σχήμα. Ή τεχνική αύτή τής
σύνθεσης έπιτρέπει γρήγορη πρόοδο στή συγκρότηση τοΰ ποιήματος κατά
τήν έκτέλεσή του. Τά πορίσματα τής μελέτης του θά τά χρησιμοποιούσε
άργότερα δουλεύοντας προς τά πίσω, ώστε νά φτάσει στά μεγάλα έπη τής
αρχαιότητας.

Στό σημείο αύτό ό Parry μάς άφησε, και μόνοι μας δέν μπορέσαμε νά
κάνουμε κάτι σημαντικό. Σήμερα χάρη στις έρευνες τοΰ Parry πιστεύεται
γενικά ότι ό άρχα'ικός και φορμουλαϊκός χαρακτήρας τής έπικής γλώσσας,
όπως και οί ιστορικές μνήμες πού φυλάσσονται εύλαβικά στά ομηρικά έπη,
προϋποθέτουν μιά παράδοση ποίησης σέ έξάμετρο πού φτάνει πίσω άρκετές
γενεές πριν άπό τόν Όμηρο, και σήμερα σύμφωνα μέ άρκετούς μελετη-
τές φτάνει στούς μυκηναϊκούς χρόνους. Στήν κλασική φιλολογία —όπως σ'
όλες τις επιστήμες— ή λύση ένός προβλήματος έπιταχύνεται, όταν τύχει νά
δουλεύουν σ' αύτό μεγάλοι έρευνητές" άπό τις μετριότητες δέν μπορεί νά
περιμένει κανείς μεγάλα πράγματα. "Ετσι ενώ ό Parry άνοιξε στις ομηρικές
σπουδές καινούργιο πεδίο έρευνας, χωρίς βέβαια νά έχει λύσει τό ομηρικό
ζήτημα, άπλώς τό έθεσε σέ νέα ορθή βάση, δέν προχωρήσαμε μέ τή βε-
βαιότητα τής δικής του έρευνας. Στήν πραγματικότητα πηγαίνουμε πότε
έμπρός και πότε πίσω. Γιά παράδειγμα ό συνεργάτης τοΰ Parry, Lord, σέ
άρθρο του υποστήριξε πώς ή συγκριτική μελέτη τοΰ προφορικού έπους κα-
θιστά σαφές ότι ή εισαγωγή τής γραφής είναι μοιραία στήν τέχνη τοΰ προ-
φορικού ποιητή, γιατί άλλάζει τό ποιόν τής ποίησής του προς τό χειρότερο
και καταστρέφει μερικά άπό τά χαρακτηριστικά της προφορικά γνωρίσμα-
τα. Χάνει τόν αύθορμητισμό και οί στίχοι της είναι πομπώδεις και άλα-
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ζονικοί. Κι άν άκόμα ένας έγγράμματος ποιητής πού ήταν έμπειρος στήν
τεχνική τής προφορικής σύνθεσης ήταν δυνατό νά προσανατολισθεί καί νά
γράψει ποίηση, τότε άσφαλώς τά ποιήματά του θά έδειχναν μιά χαλάρωση
στήν οικονομία τοΰ συστήματος τών λογοτύπων καί ταυτόχρονα μιάν αύξη-
ση τού μή τυπικοΰ ύλικοΰ χάριν μιάς μεγαλύτερης ποικιλίας. Στον Όμηρο
όμως δέν ύπάρχει τέτοια χαλάρωση. Όπως υπέδειξε ό Parry, παρ' όλη τήν
έξυπνη χρήση τοΰ ((τυπικοΰ» ύλικοΰ, παραμένει γεγονός άναμφισβήτητο
ότι στήν Ίλιάδα καί στήν 'Οδύσσεια, γίνεται χρήση μεγάλου άριθμοΰ λογό-
τυπων μέ καταπληκτική οικονομία καί έλλειψη κάθε περιττής ποικιλίας.
Αύτό δείχνει ότι ή προφορική τεχνική χρησιμοποιήθηκε γιά τή σύνθεση τών
δύο έπών, όταν αύτή ήταν άκόμη στήν άκμή της. Ό Lord έκανε άκόμη τήν
εισήγηση ότι ό συνθέτης τών ομηρικών έπών ήταν ένας άληθινός ποιητής
τής προφορικής παράδοσης, μά επωφελήθηκε άπό τά πλεονεκτήματα τής
γραφής καί υπαγόρευσε τήν ποίησή του σ' ένα γραμματισμένο συνεργάτη
του. Στό τελευταίο βιβλίο του (1968) ό Lord προτρέπει τούς μελετητές τοΰ
Όμήρου νά σταματήσουν νά έφαρμόζουν στά έργα τους κανόνες πού έχουμε
άποκτήσει άπό τή μελέτη τής γραπτής λογοτεχνίας καί καυτηριάζει τήν
«ξυπασιά» όσων συνειδητά ή άσυνείδητα πιστεύουν πώς τό γραπτό έργο
είναι άνώτερο άπό τό προφορικό, μιά άποψη πού άπό τή φύση της είναι
συνδεδεμένη μέ τήν άγνοια τής χρήσης τής γραφής. Μεταβατική ποίηση,
τονίζει, δέν υπάρχει- ύπάρχει προφορική ή γραπτή ποίηση, καί εισηγείται
ότι ή ιδέα τής καταγραφής της ήλθε άπό τήν Ανατολή. Επομένως ή Ίλιάδα
μας στήν ούσία είναι πιστό άντίγραφο τού ποιήματος πού τραγούδησε κα-
ταγράφοντάς το ό μεγάλος ποιητής.

Ό καθηγητής Page ύπήρξε ένθουσιώδης κήρυκας τής πίστης ότι τά
ομηρικά έπη συγγράφηκαν μέ προφορική υπαγόρευση άλλά πίστευε καί
αύτός ότι τά ποιήματα δέν καταγράφηκαν πριν άπό τόν 6ο αιώνα. Αύτό
πλησιάζει τήν άποψη τοΰ Wolf καί υποστηρίχτηκε καί άπό τόν διάδοχο
του G.S. Kirk, ό όποιος δικαιολογεί έτσι τις προσθήκες πού έγιναν στά έπη
(Δολώνεια, Κατάβαση στον Άδη). Σήμερα όμως ή άποψη ότι τά έπη έχουν
συντεθεί χωρίς τή βοήθεια τής γραφής δέν γίνεται δεκτή άπό πολλούς μελε-
τητές. Μεταξύ άλλων ό Sir Maurice Bowra (1952) καί ό Η.Τ. Wade-Gery
(1952) υποστήριξαν ότι ό Όμηρος έκανε χρήση τής γραφής. Τούς άκολού-
θησε τό 1954 ό Albin Lesky, ό πρώτος γερμανόγλωσσος φιλόλογος πού
έλαβε ύπόψη τή σπουδαιότητα τοΰ έργου τοΰ Parry. Τό 1966 ό γιος τού
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Milman Parry, Adam, υποστήριξε με πολλαπλά επιχειρήματα οτι ό Όμη-
ρος είχε χρησιμοποιήσει τή γραφή. Όπως οί Bowra και Lesky, ό Adam
Parry υποστήριξε δτι, αν και τά ομηρικά ποιήματα έδειχναν πολλά σημάδια
δτι ανήκαν σέ μιά ποιητική παράδοση πού γιά πολλούς αιώνες ήταν προ-
φορική, αύτά ώστόσο δέν μπορούσαν νά είχαν παραχθεί χωρίς τή βοήθεια
τής γραφής.

Τήν άποψη τοΰ Adam Parry αποδέχτηκε ό Kirk. Στήν αίτιολόγησή του
αύτή ό Kirk εγκαταλείπει τήν πρόταση πού υιοθέτησε προηγουμένως άπό
τόν Lord, δτι δηλαδή ή έγγραμματοσύνη άποβαίνει μοιραία σέ οποιαδήποτε
προφορική ποιητική παράδοση. Άκόμη και ό ΐδιος ό Lord άργότερα άλλαξε
γνώμη σχετικά μέ τό θέμα αύτό. Ό λόγος είναι δτι στο μεταξύ είχε συγκεν-
τρωθεί πολύ υλικό πού διαψεύδει τή γνώμη αύτή. Τέτοιο ύλικό έχει, γιά
παράδειγμα, συλλεγεΐ στο βιβλίο τής Ruth Finnegan, Oral Poetry (1977).
Ή Finnegan, άφοΰ δίνει παραδείγματα πρώιμων άγγλικών ποιημάτων πού
κάνουν επανειλημμένα χρήση λογότυπων και άλλων χαρακτηριστικών τής
προφορικής τεχνικής σύνθεσης, άναφέρει ύστερα ζώντες Bantu ποιητές
τής Νοτίου Αφρικής πού συνθέτουν σ' ένα φορμουλαϊκό ύφος δουλεμένο
άπό τήν προφορική τους ποιητική παράδοση. Στήν πραγματικότητα, γρά-
φει ή Finnegan, άμοιβαία έπίδραση άνάμεσα στήν προφορική και τή γρα-
πτή παράδοση είναι έξαιρετικά κοινή, και ή ιδέα δτι ή χρήση τής γραφής
αύτομάτως καταστρέφει τις προφορικές λογοτεχνικές μορφές δέν μπορεί
νά ύποστηριχθεΐ. Ή γνώμη της είναι σημαντική, καθώς ή άποψή της βα-
σίζεται σ' ένα μεγάλο σώμα ύλικοΰ πού προέρχεται άπό διάφορες επικές
παραδόσεις και τό όποιο άντιτίθεται σφόδρα σ' ένα δόγμα πού κάποτε ήταν
το κύριο στήριγμα τής πίστης γιά τήν προφορική σύνθεση τών ομηρικών
έπών. Σήμερα ή προφορική φορμουλαΐκή σύνθεση τών έπων έχει καθιερω-
θεί και χρησιμοποιείται οχι μόνο άπό δσους άναλύουν άρχαία και μεσαι-
ωνική λογοτεχνία, άλλά και άπό δσους άναλύουν προφορική ποίηση και
μάλιστα όχι μόνο στή φιλολογία άλλά και στή γλωσσολογία, τή συγκριτική
φιλολογία, τήν άνθρωπολογία κ.ά.

Ή θεωρία τοΰ Parry και τών επιγόνων του μάς έπιτρέπουν νά δοΰμε
τά δύο έπη κάτω άπό νέο φώς" τά παλιά επιχειρήματα είτε τών Ενωτικών
είτε τών Αναλυτικών δέν μπορούν πιά νά ισχύουν. Πρόκειται γιά ένα σο-
βαρό φιλολογικό πρόβλημα και ό κάθε φιλόλογος θά πρέπει νά φροντίσει
νά κατατοπιστεί πώς έχουν σήμερα τά πράγματα σχετικά μέ τή σπουδή
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τών ομηρικών έπών. 'Άν οί "Ελληνες είχαν ξεχάσει τον Τρωικό πόλεμο,
δέν θά μάς άπασχολοΰσε τό πρόβλημα αύτό σήμερα. Μά όπως συνέβη, δέν
τόν ξέχασαν, και τό γεγονός αύτό, μέ τόν θρίαμβο και τήν τραγωδία πού
τό συνόδεψαν, βρίσκεται στις ρίζες τής έλληνικής σκέψης άκόμα και γιά
τά προσωπικά και τά έθνικά μας πεπρωμένα. Κατά συνέπεια στον Όμηρο
κλείνεται όλη ή Ελλάδα και όλοι έχουμε χρέος νά γνωρίσουμε κάτι άπό τήν
αινιγματική αύτή προσωπικότητα και άπό τό έργο πού κατά παράδοση
συνδέεται μέ τό όνομά της. Πολύ περισσότερο πού ή ποίησή του συμβαί-
νει νά είναι άπό τά πρώτα χρονολογικά δημιουργήματα και τό μεγαλύτερο
ποιοτικά τοΰ δυτικού κόσμου. Ή Ίλιά8α και ή 'Οδύσσεια, δέν άποτελοΰν
άπλώς τις άπαρχές τής εύρωπαϊκής λογοτεχνίας, άλλά είναι αναγνωρισμένα
άριστουργήματα, άφηγηματικά ποιήματα τεράστιου μήκους και συναρπα-
στικής έκλέπτυνσης. Σέ τελευταία άνάλυση ή έπίδρασή τους διαπερνά ολό-
κληρη τήν πολιτιστική παράδοση τής άνθρωπότητας.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οί έπετειακές εκδηλώσεις μας συνδέουν μέ τά κεντρικά γεγονότα τής
νέας ιστορίας μας καί είναι ή εύκαιρία να έκφράσουμε άκόμη μιά φορά τόν
θαυμασμό μας καί τήν ευγνωμοσύνη: μας προς τούς 'Έλληνες καί τις Ελλη-
νίδες, στούς άγώνες καί τις θυσίες τών όποιων οφείλεται ή άναγέννηση τής
έλευθερίας μας καί ή διατήρησή της. Τό έπος τού Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου
είναι ένα τέτοιο κομβικό γεγονός τής ιστορίας μας. Τιμούμε, θαυμάζουμε
τούς συντελεστές του καί εκδηλώνουμε τήν εύγνο^μοσύνη μας. Όπως σέ
κάθε άπελευθερωτικό άγώνα τού 'Έθνους, ή έλευθερία μας βγήκε άπό τά
κόκαλα τών ήρώων μαχητών πού θυσίασαν τή ζωή τους, έτσι καί ή διατήρη-
ση τής έλευθερίας μας τό 1940-41 βγήκε άπό τά κόκαλα τών μαχητών τής
'Ηπείρου, τής Δυτικής Μακεδονίας καί τής Αλβανίας. Τά κόκαλα ομως τών
ήρώων πού θυσιάστηκαν στά άλβανικά βουνά παραμένουν πολλές δεκαετίες
διάσπαρτα στις πλαγιές καί τις κορυφές, στά ορύγματα καί τούς βράχους,
όπου «έπεσαν» οί "Ελληνες ήρωες κατά τήν έπίθεση καί τήν άμυνα.

Ή Ελληνική Πολιτεία δέν κατόρθωσε μέχρι σήμερα, παρά τις προ-
σπάθειές της, νά συγκεντρο'ίσει τά ιερά αύτά κόκαλα καί νά δημιουργήσει
στρατιωτικό νεκροταφείο, όπως έγινε στό Έλ Αλαμέιν καί τό Ρίμινι.

Ή Ακαδημία Αθηνών διατυπώνει τήν εύχή ή Έλληνική Πολιτεία νά
καταβάλει κάθε διπλωματική ή άλλη προσπάθεια γιά νά άποδοθεΐ στούς
ήρωικούς νεκρούς της ή τιμή τής ταφής.
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FASCES ANTIQUITATIS
Ο ΧΙΤΛΕΡ, Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ομιλια tot ακαδημαϊκου
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ

Κύριε Πρόεδρε, σας εύχαριστώ. Εύχαριστώ έπίσης τή Σύγκλητο τής
Ακαδημίας Αθηνών, ή όποία μοΰ περιεποίησε τήν τιμή νά μοΰ άναθέσει τόν
άποψινό πανηγυρικό.

Κυρίες καί Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Τό αθάνατο άρχαΐο πνεύμα εμφανίζεται τακτικά, μέ τόν έναν ή τόν
άλλον τρόπο, σέ έπετειακές ομιλίες. Θά έμφανιστεΐ καί άπόψε, πλήν σέ
ρόλο μάλλον άσυνήθιστο' συγκεκριμένα, όχι ώς άγνός πατέρας τοΰ ωραίου,
τοΰ μεγάλου καί τοΰ άληθινοΰ άλλά ώς δόλια τροφός ενός ίστορικοΰ άτυχή-
ματος. Ή κλασική Αρχαιότητα άπόψε θά έμφανιστεΐ ώς άντικείμενο ιδεο-
λογικής κατάχρησης. Τούς καταχραστές υποδεικνύει ή σημερινή έπέτειος.
Στήν ύλη μου, λοιπόν, περιλαμβάνονται ή ιστορική φλεγμονή τού έθνικοσο-
σιαλισμοΰ στή Γερμανία τής δεκαετίας τοΰ '30 καί τοΰ Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου καί ή άντίστοιχη άκμή τοΰ ιταλικού φασισμού κατά τήν ίδια
πάνω κάτω περίοδο. Τό πώς καταχράστηκαν τό παράδειγμα τής κλασικής
Αρχαιότητας τά δύο αύτά καθεστώτα είναι τό όδηγητικό έρώτημά μας.
Οί άναφορές μου θά είναι συντριπτικά πυκνότερες γιά τήν περίπτωση τοΰ
χιτλερικού έθνικοσοσιαλισμοΰ, έπειδή ό ναζιστικός σφετερισμός τής έλλη-
νικής Αρχαιότητας είναι, άπό ιδεολογική καί εύρύτερα πολιτισμική άποψη,
ένα πολύ πιο σύνθετο, οργανικό καί έρεθιστικό φαινόμενο.

Μέσα στή σημαδιακή γιά τή διαμόρφωση αύτοΰ τοΰ φαινομένου δε-
καετία τοΰ '30, ή Eliza Butler, μελετήτρια τής γερμανικής κουλτούρας καί
λογοτεχνίας, δημοσίευσε μιά μελέτη μέ τόν παράδοξο, γιά τή σημερινή
συγκυρία, τίτλο: Ή τυραννία της Ελλάδος επί της Γερμανίας (The tyranny
of Greece over Germany). Ή Ελλάδα, γράφει ή Butler, είναι ό ήγεμονικός
ρυθμιστής τοΰ σύγχρονου πολιτισμού, άλλά άν οί "Ελληνες είναι ((τύραν-
νοι», οί Γερμανοί ήταν προορισμένοι νά γίνουν οί πιο έθελόδουλοι άκόλουθοι
τών Ελλήνων. Μέ άδυσώπητη άμεσότητα, ή Butler επιχειρεί νά άναδεί-
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ξει ένα άπο τά πιο θεαματικά έπεισόδια τής ιστορίας τών ιδεών: το πώς
το νεοκλασικό δόγμα τοΰ Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) γιά
((τήν εύγενή απλότητα και τό ήρεμο μεγαλείο» τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος,
όπως άποτυπώνεται στήν τέχνη, βαθμιαία, και μέσα στήν ύψικάμινο τοΰ
γερμανικού έλληνολατρικοΰ Ρομαντισμού, μεταστοιχειώθηκε σέ μιά πυ-
ρακτωμένη φιλοσοφία βίου, στο πλαίσιο τής οποίας ή άπολλώνεια αιθρία
τοΰ Winckelmann παραχώρησε τή θέση της στή διονυσιακή καταιγίδα πού
ενορχήστρωναν ποιητές σάν τόν Heinrich Heine (1797-1856) και κλασικοί
φιλόλογοι-φιλόσοφοι σάν τόν Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Στή Γέννηση της Τραγωδίας (1872) ό τελευταίος άρνεΐται ότι ή «εύ-
γενής άπλότητα και ήρεμία» θά μπορούσε ποτέ νά χαρακτηρίζει συνολικά
τή φυλή πού συνέλαβε τήν ιδέα τής τραγωδίας. Στή δική του άντίληψη, οί
"Ελληνες είναι μέν έραστές τοΰ κάλλους άλλά ταυτόχρονα κατανοούν βαθιά
τόν άγριο κοχλασμό τής ωμής ζωικής δύναμης και τήν έσχατη τραγικότητα
τών πραγμάτων πίσω άπό τήν άπολλώνεια πρόσοψη όπου σταματούσε τό
βλέμμα τοΰ Winckelmann. Ό Διόνυσος ελλοχεύει πίσω άπό τόν Απόλλω-
να, και άν ή διελκυστίνδα άνάμεσά τους συντονίζει τήν πνευματική ζωή
αύτής τής χαρισματικής φυλής, ό θεός ό όποιος άπαιτεΐ τήν άπώλεια τής
προσωπικής ταυτότητας γιά χάρη μιάς συλλογικότητας πού καταφάσκει
τά φοβερά μυστικά τής ζωής, αύτός ό θεός, ό Διόνυσος, χλευάζει κατά
πρόσωπο τήν εύγενή άπλότητα και ήρεμία τοΰ Winckelmann. Είναι λίγο
πολύ γνο^στό ότι μέ τή φωνή αύτοΰ τοΰ θεοΰ φθέγγεται και άποφθέγγεται ό
Ζαρατούστρα και ό νιτσεϊκός Υπεράνθρωπος.

Ό Nietzsche ξεκίνησε τήν πνευματική του διαδρομή ώς κλασικός φι-
λόλογος, και ώς κλασικός φιλόλογος προεξαγγέλλει ένα άπό τά σημαντι-
κότερα χαρακτηριστικά τής γερμανικής άρχαιογνωσίας. Προσεγγίζει τό
άντικείμενό του οχι μέ τό φλέγμα τής άκαδημαϊκής, φιλέρευνης περιέργειας
άλλά μέ ένα είδος βιωματικής ένσυναίσθησης, μέ πάθος οικειοποίησης και
ταύτισης, ψηλαφώντας μέσα στο άρχαιογνο^στικό έπιστητό μιά φιλοσοφία
βίου, μιά διδαχή γιά τό βιοτικό παρόν. Πρόκειται γιά μέγα τευτονικό μυ-
στήριο. Όπο^ς τό είπε ή Butler: γιά τούς Γερμανούς στοχαστές τό συναπάν-
τημα μέ τήν Ελλάδα ήταν ένα προσωπικό πεπρωμένο. Άλλά ώς κλασικός
φιλόλογος ό Nietzsche προαναγγέλλει και ενα άλλο κρίσιμο μοτίβο τής
γερμανικής άρχαιογνο^σίας, τό όποιο θά άναδυθεΐ σέ πλήρη ορατότητα τις
έπόμενες δεκαετίες και κυρίως μέσα στή δεκαετία τοΰ '30. 'Εννοώ τήν έμ-
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φα ση στις βιολογικές και φυλετικές παραμέτρους του ελληνικού πολιτισμι-
κού έπιτεύγματος. Σαν έτοιμη άπό καιρό, ή γερμανική άρχαιογνωσία τής
μοιραίας αύτής δεκαετίας, στήν πλειονότητά της, άναθεματίζει τήν άντικει-
μενική, απροκατάληπτη, άκαδημαϊκή σπουδή τής Αρχαιότητας γιά νά πα-
ραδοθεί σέ μιά διεξοδικά βιο^ματική άρχαιογνωσία τής οποίας σκοπούμενο
είναι νά νομιμοποιήσει, κυρίως μέ φυλετικούς όρους, τά κοσμοθεωρητικά
προτάγματα τοΰ Αδόλφου Χίτλερ και τοΰ Γ' Ράιχ.

Ό Παγγερμανισμός, οί έθνικιστικές συνιστώσες τοΰ γερμανικού Ρομαν-
τικού κινήματος, ή άντίσταση στή ναπολεόντεια κατοχή, ό γερμανικός ιδεα-
λισμός, ποικίλα ρεύματα φιλοσοφικού στοχασμού καί, κυρίως, ή ήφαιστειακή
έκρηξη τοΰ Nietzsche, άργότερα ή σκληρή ταπείνωση τής Συνθήκης τών Βερ-
σαλιών καί το μοιραίο χάος τής Βαϊμάρης — όλα αύτά, τό καθένα ξεχωριστά
άλλά καί στή συνέργειά τους, έχουν ενοχοποιηθεί ώς ύποθάλπουσες συνθήκες
τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ. Αύτό τό ιστορικό ύφαντό τό διατρέχει σάν κόκκινη
κλωστή ή λιτάνευση τής φυλετικής καθαρότητας καί τοΰ καθαρού αίματος.
Καί όποιος μελετά τή συμβολή τής γερμανικής άρχαιογνωστικής επιστήμης
στον έθνικοσοσιαλισμό διαπιστώνει γρήγορα οτι αύτό πού κυρίως, καί μέ
έντατικούς ρυθμούς, άνέλαβαν νά κάνουν μέσα στή δεκαετία του '30 οί ιστο-
ρικοί τής Αρχαίας Ελλάδας καί οί κλασικοί φιλόλογοι ήταν νά έμπλουτίσουν
μέ έλληνική χρώση αύτήν άκριβώς τήν κόκκινη κλωστή. Όχι όλοι, είναι αλή-
θεια, καί όχι όλοι σέ πνεύμα ένσυνείδητης στράτευσης. Αλλά τό κεφάλαιο
τής άντίστασης, τής αύτοεξορίας ή τής έσωτερικής έξορίας τών Γερμανών
φιλολόγων καί ιστορικών αύτήν τήν εποχή, όσο καί άν είναι διδακτικό καί
ενδιαφέρον, δέν χωράει στις χρονικές μου προθεσμίες άπόψε.

Ό Αδόλφος Χίτλερ ήταν πεπεισμένος οτι ή αραίωση τοΰ γνήσιου
άρχικοΰ φυλετικού αίματος ήταν ό κυριότερος έκλυτικός παράγοντας τής
παρακμής τών μεγάλων πολιτισμών τής Ελλάδας καί τής Ρώμης. Αύτή ή
διάγνωση προκύπτει μεγαλογράμματη στό διαβόητο Ό Άγων μου (Mein
Kampf) καί έπρόκειτο νά άποτελέσει τόν όδηγητικό μίτο τής Παγκόσμιας
Ιστορίας πού φιλοδοξούσε νά συγγράψει ό Χίτλερ. Στό σχετικό αυτόγραφο
σχεδίασμά του κάνει σαφή διάκριση άνάμεσα σέ χαρισματικές φυλές πού
δημιουργούν πολιτισμό καί σέ έπάρατες πού καταστρέφουν πολιτισμούς.
Ή σημείωση εδώ «Ό Εβραίος καί ό Άρειος» είναι άπό μόνη της εύγλωτ-
τη. Ό Χίτλερ έχει προφανώς ύπόψη του ιστοριογραφικές μελέτες πού επε-
ξεργάζονται αύτήν τήν έποχή το άξίίομα τής περιούσιας ((βόρειας φυλής»,
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λαμπρή κιβωτός τής οποίας ανακηρύσσονται τά ομηρικά έπη. Άπο τούς πιο
προβεβλημένους ιστορικούς τής έλληνικής άρχαιότητας τά χρόνια αύτά, ό
Fritz Schachermeyer άνακηρύσσει τούς Γερμανούς καί τούς "Ελληνες συγ-
γενείς α' βαθμού στο οικογενειακό διακλάδωμα τής βόρειας ράτσας.

Ό άρχιτέκτονας τού χιτλερικού Βερολίνου, ό Albert Speer, μαρτυρεί
ότι ό Φύρερ έπινε νερό στό ονομα τής Σπάρτης, έπειδή τή θεωρούσε το πιο
καθαρό άπό φυλετική άποψη κράτος τής παγκόσμιας Ιστορίας. Τήν ϊδια
έποχή ή άκαδημα'ική άρχαιογνωσία, καί κυρίως όσοι διακινούσαν τήν αφή-
γηση περί «βόρειας φυλής», μιλούσαν εμφατικά γιά πειθαρχημένους καί
κρατικιστές Δωριείς σέ άντιδιαστολή μέ τούς άτομιστές καί φιλελεύθερους
"Ιωνες. Δέν είναι δύσκολο νά έννοήσουμε προς ποιά πλευρά έκλιναν οί έθνι-
κοσοσιαλιστές. Καί, πάντως, μιά άλλη άκαδημα'ική διασημότητα τής έπο-
χής άπό τόν χώρο τής Άρχαίας Ιστορίας, ό Helmut Berve, συλλαβίζει μέ
εύκρίνεια τήν άδελφοσύνη άνάμεσα στή Σπάρτη καί τόν έθνικοσοσιαλισμό:
καί οί δύο έχουν πλοηγό τό φυλετικό ιδεώδες, διακρίνονται άπό βούληση
γιά ισχυρή όργάνο^ση, έκπαιδεύονται γιά νά υπακούουν τόν σιδηρούν νόμο
τής κοινότητας καί γιά νά άριστεύουν ώς ήρωες, καί οί δύο καλλιεργούν
τή ρώμη πού εγγυάται ό άθλητισμός. Ό άναγνούστης τού Ό Άγων μου
διαπιστο^νει εύκολα ότι αύτές άκριβώς είναι οί άρετές μέ τις όποιες ό 'ίδιος ό
Φύρερ πιστώνει τούς ((Βορείους» τής Άρχαιότητας. Καί όποιος άφουγκρά-
ζεται προσεκτικά αύτό τό διαβόητο κείμενο, διαβάζοντας παράλληλα τις
άφηγήσεις τών ιστορικών, άντιλαμβάνεται τήν ενέργεια ένός διαλεκτικού
κυκλώματος μέσα στό όποιο δέν είναι πάντα σαφές άν ό Αδόλφος Χίτλερ
προβάρει πάνω του τά έτοιμοπαράδοτα τής άκαδημαϊκής ιστοριογραφίας ή
άν είναι ή άκαδημα'ική ιστοριογραφία πού κάνει φιλόφρονες ύποκλίσεις στις
γνο^στές άξιακές έμμονες τού «Ηγέτη».

Γιά τούς Γερμανούς ιστορικούς τής έλληνικής Άρχαιότητας κατά τή
δεκαετία τοΰ '30 ύψιστη παραδειγματική άξία άποκτά τό ιστορικό φαινό-
μενο τής άθηναϊκής δημοκρατίας. 'Εκ πρώτης όψεως, θά μπορούσε κανείς
νά πιστέψει οτι έδώ έχουμε ένα είδος φιλελεύθερης άντίδρασης-άντιπολί-
τευσης στά σύγχρονα πολιτικά καί ιδεολογικά τεκταινόμενα τού έθνικοσο-
σιαλισμοΰ. Δέν πρόκειται καθόλου περί αύτοΰ. Συνεπώς, προς τί ή ένασ/ό-
ληση μέ τήν άθηναϊκή δημοκρατία;

Υπάρχει εύρύ φάσμα άντιλήψεο^ν καί έρμηνειών, είναι άλήθεια, άλλά ή
άνάγνο^ση πού σαφώς κυριαρχεί κατά τή δεκαετία τού '30 είναι πάνω κάτω
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ή ακόλουθη: Ή Αθηναίων — ολιτεία δικαιούται έπαινο μόνο γιά τήν περίοδο
κατά τήν όποία ισχυροί ήγέτες όπως ό Κλεισθένης, ό Μιλτιάδης, ό Κίμων
καί, πάνω άπό όλους, δ Περικλής εξασφάλιζαν κατά τό μάλλον ή ήττον τή
διατήρηση μιάς φυλετικά συμπαγούς κοινότητας, όπου οί πολίτες ύπέτασ-
σαν τήν άτομικότητά τους στις άξίες τής συλλογικότητας, ήταν προσηλω-
μένοι στον ισχυρό Ηγέτη καί άναγνώριζαν ότι ή κλασική πόλη-κράτος δέν
ήταν αύτοσκοπός άλλά συνθήκη sine qua non γιά τό ύψιστο καί τιμιώτερο,
δηλαδή γιά τήν καθαρότητα τοΰ φυλετικού αίματος. Οί 'ιστορικοί αύτής τής
κατηγορίας διαβεβαιώνουν σέ δλους τούς τόνους ότι ή άθηναϊκή πολιτεία
έχαιρε άκρας υγείας όσο δέν διαχώριζε τήν πνευματική της οντότητα άπό
τή βιολογική της ταυτότητα, καί όσο κρατούσε άναλλοίωτο καί άλώβητο τό
άξιακό σύστημα τής κυρίαρχης βόρειας κάστας, δηλαδή τήν υποταγή τοΰ
άτομου στήν κοινότητα, τή λατρεία τού ισχυρού 'Ηγέτη, τή διττή βούληση
γιά πολιτισμικά καί στρατιωτικά έπιτεύγματα, τό πνεύμα ενός σχεδόν τρα-
γικού ήρωισμοΰ. 'Άν πρέπει νά άκουστεΐ στήν αύθεντική διατύπωσή του, ή
κλασική Αθήνα είναι υγιής μόνον ώς ((πολιτική κοινότητα ένός λαοΰ πού
συνέχεται άπό συγγένεια αίματος κάτω άπό έναν καί μοναδικό Ηγέτη»
(politische Gemeinschaft eines blutesverwandten Volkes unter einem Füh-
rer). Αύτή ή άθηναϊκή δημοκρατία μοιάζει τώρα μέ τή Σπάρτη τοΰ Αδόλ-
φου, είναι ταυτόσημη μέ τήν έθνικοσοσιαλιστική τών πραγμάτων τάξη καί
ή μακέτα της προκύπτει άβίαστα άπό τό Ό Άγων μου.

Μέσα σέ αύτόν τόν έρμηνευτικό κύκλο έπανέρχεται σταθερά ή έξίσωση
τοΰ Χίτλερ μέ τόν Περικλή, μιά έξίσο^ση πού, σύμφωνα μέ τούς πιο άξιό-

1 f / t \ ? ϊ/Λ

πιστούς αυτηκοους μάρτυρες, στοιχειώνε τις ονειροφαντασίες του ιοιου του
Χίτλερ. Άλλά άν έκεΐνος ονειρευόταν, ή ομόρρυθμη έταιρεία τών Γερμανών
ιστορικών καί κλασικών φιλολόγων δέν είχε άμφιβολίες. Σέ έπίσημη ομιλία
του μέ τίτλο ((Ή έλληνική πολιτειακή άντίληψη καί ή πολιτειακή άντίληψη
τοΰ Γ' Ράιχ» τό 1937, ό κατά τά άλλα ουμανιστής Herbert Holtorf βλέπει
τον Περικλή ώς πολιτικό καί ιδεολογικό γνώμονα γιά τό έθνικοσοσιαλι-
στικό παρόν τής Γερμανίας. Ό λόγος του συναιρεί πανηγυρικά τόν Φύρερ
τών Αθηνών καί τόν Περικλή τού Βερολίνου, όμοζυγώτες διδύμους τής
((βόρειας φυλής». Δοξολογούνται καί οί δύο ώς υπέρμαχοι τού φυλετικού
αίματος, καί οί δύο άπό τό κοινό βάθρο τους ύπενθυμίζουν: (('Εσύ δέν είσαι
τίποτε, ό λαός στόν όποιο άνήκεις είναι τό πάν» (Du bist nichts, dein Volk
ist alles). Τρία χρόνια άργότερα, στόν πρυτανικό λόγο του στό πανεπιστήμιο
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τής Λειψίας, ό Helmut Berve, πού προανέφερα, κατηχεί μέ ανάλογο τρόπο
τό άκροατήριό του στο μυστήριο τής δευτέρας παρουσίας τού Περικλή στή
γερμανική καγκελαρία.

Άλλά ή άθηναϊκή πολιτεία μετά τόν Περικλή παύει νά είναι πρότυπο
γιά τούς έθνικοσοσιαλιστές. Στή δεκαετία τού '30 οί Γερμανοί ιστορικοί
τής ελληνικής Αρχαιότητας συγκλίνουν στήν άποψη ότι, ορφανεμένη άπό
τόν μεγάλο Ηγέτη της, ή άθηναϊκή δημοκρατία βαθμιαία διαβρώθηκε άπό
τόν άμετρο άτομισμό και τόν φιλελευθερισμό και επιδόθηκε σέ σπατάλη
ελευθεριών. Στο άνυσμα τού 4ου π.Χ. αιώνα έπιτείνεται ό οικονομικός
ώφελιμισμός και κυρίαρχη μέριμνα τοΰ κράτους γίνεται ή εξασφάλιση τών
άτομικών δικαιωμάτων, κυρίως τής περιουσίας τών πολιτών. Ό όρος πού
επανέρχεται σέ τέτοιες άφηγήσεις γιά νά περιγράψει συνολικά αύτές τις
άλλαγές στο πολιτικό σώμα είναι τό Entartung, ό «έκφυλισμός», και ή χρή-
ση του δέν θά μπορούσε νά είναι πιο κυριολεκτική, δεδομένου ότι οί άφη-
γητές είναι πεπεισμένοι ότι αύτό πού έχει τροοθεΐ άνεπανόρθωτα είναι τό
αίμα, ή φυλή, τό είδος, ή βιολογία τής βόρειας κάστας. Έδώ ή ετυμηγορία
τών ιστορικών διασταυρώνεται μέ τήν πιο έμπεδη άπό τις έμπεδες θεω-
ρίες τοΰ Αδόλφου Χίτλερ, ό όποιος άξιολογοΰσε τήν προκοπή τής κλασικής
Αρχαιότητας άποκλειστικά μέ όρους φυλετικής υγιεινής. Μέ χλευαστική
άπαξίο^ση, ή άθηναϊκή δημοκρατία τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα στιγματίζεται ώς
((δημοκρατία τών δικηγόρων» (Advokatenrepublik), οί εκπρόσωποι της
παραλληλίζονται εύθέως μέ τόν Εβραίο τής εποχής πού επικαλείται τή
δημοκρατία γιά νά εκμεταλλευθεί οικονομικά τήν άρχή τής δημοκρατικής
ισότητας" άλλά παραλληλίζονται επίσης μέ τούς δημοκρατικούς άντιπάλους
τής Γερμανίας κατά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τόν Lloyd George, τόν Ray-
mond Poincaré άλλά και τόν Ελευθέριο Βενιζέλο.

Συνεπώς χωρίς τον Ηγέτη της και τά άκμαΐα αιμοσφαίρια τής φυλής,
ή άθηναϊκή πολιτεία γίνεται τώρα ένα παρακμιακό σκέλεθρο και συναντάει
μιά μοίρα πού ή σύγχρονη Γερμανία πρέπει πάση θυσία νά άποφύγει. Και
θά τήν άποφύγει άν τηρήσει πίστη στον Φύρερ-Περικλή. "Ενας μετά τόν
άλλον, οί Γερμανοί ιστορικοί λιτανεύουν τόν Ηγέτη τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ
και τόν έμφανίζουν ώς τόν Παράκλητο πού εγγυάται ο,τι δέν κατόρθωσε
τελικά νά εγγυηθεί ή άθηναϊκή δημοκρατία. Είναι, άλλωστε, βέβαιοι ότι
αύτός θά άνταποκριθεΐ — βέβαιοι έπειδή ήταν αύτός πού σέ μιά στεντόρεια
παράγραφο του Ό Άγων μου έγραφε αύτολεξεί: (("Ενας πολιτισμός [ό πο-
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λιτισμός της βόρειας φυλής] αγωνίζεται, σήμερα γιά τήν ύπαρξη του, ένας
πολιτισμός πού περιλαμβάνει χιλιετίες καί κλείνει μέσα του τήν ένότητα
τής γερμανικής καί τής έλληνικής φυλής». Αγαστός, γιά άλλη μιά φορά, ό
συντονισμός χιτλερικής καί αρχαιογνωστικής γραφίδας. Καί σαφής ή έγκύ-
κλιος τοΰ Πρωσσικού Υπουργείου Επιστημών, Εκπαίδευσης καί Λαϊκής
Επιμόρφωσης πού καλεί τούς δασκάλους νά τονίσουν στούς μαθητές τους
τις ολέθριες συνέπειες πού είχε γιά τήν Αθήνα ή δραματική μείωση τών
φυλετικών αιμοσφαιρίων.

Στήν περίοδο τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ ή γερμανική άρχαιογνωστική
έπιστήμη, μέ τις εύλογίες τοΰ Φύρερ καί τοΰ Alfred Rosenberg, τοΰ μέ-
γιστου τών ιδεολογικών ένορχηστρωτών τοΰ Ναζισμού, έπιστρατεύει γιά
τήν ύπόθεσή της δύο διασημότητες τής αρχαίας έλληνικής γραμματείας,
τόν Θουκυδίδη καί τόν Πλάτωνα. Οί δημηγορίες τοΰ πρώτου διαβάζονται
παράλληλα μέ τό Ό Άγων μου καί ό άρχαΐος ιστορικός πιστώνεται μέ άλ-
λεργική αντίδραση στον φιλελευθερισμό τής δημοκρατίας, μέ προσήλωση
στήν Realpolitik, καί ειδικότερα στήν πολιτική τής ισχύος καί, βέβαια, μέ
πίστη στήν άρχή τοΰ Ηγέτη. Αλλά τό εύπώλητο τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ,
έκτος βέβαια άπό το Ό Άγων μου, είναι ή Πολιτεία τοΰ Πλάτο^να, πού
δοξολογείται ώς ύπέρμαχος μιάς κοινότητας οργανωμένης μέ φυλετι-
κά-άριστοκρατικά κριτήρια. Ό μεγάλος φιλόσοφος διαβάστηκε, κατά τή
διατύπωση τοΰ ιστορικού Rainer Nickel, «ώς προφήτης ένός φυλετικά προ-
σανατολισμένου έθνικοσοσιαλισμοΰ», καί θά βαθμολογούνταν μέ ((άριστα»
άπό τό ιδεολογικό ιερατείο τών έθνικοσοσιαλιστών, άν δέν είχε παραλείψει
νά εισηγηθεί πολιτική ισχύος γιά τήν ιδεώδη πολιτεία του.

Κάτο^ άπό άνάλογο πρίσμα τοποθετείται καί ή κλασική τραγωδία τοΰ
5ου αιώνα. Παρά τό γεγονός ότι ήδη πριν τήν άνοδο τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ
τό κλασικό δράμα διαβάστηκε ώς έκφραση τής ένότητας λαοΰ, κουλτούρας
καί κράτους, στήν περίοδο αύτή ή πεμπτουσία τοΰ τραγικού εντοπίζεται
ιδιαίτερα στή συνάντηση ήρωικών μορφών μέ τό Πεπρωμένο. Αντίθετα, οί
ρήτορες τοΰ 4ου αιώνα, μέ ελάχιστες έξαιρέσεις, ύποτιμώνται ώς συμπτώ-
ματα τής χαμαίζηλης ((δημοκρατίας τών δικηγόρων» πού προανέφερα.

Αύτή τή χαμαίζηλη δημοκρατία πού, σύμφωνα με τις άφηγήσεις τών
ιστορικών τής έθνικοσοσιαλιστικής περιόδου, είχε διαβλέψει άλλά άποτύχει
νά άποτρέψει ό Πλάτων, ό Alfred Rosenberg τή θεωρούσε συνώνυμη οχι
μόνο τοΰ έκφυλισμοΰ άλλά καί τής έκθήλυνσης — έδώ ή φυλετική σήμανση
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επαυξάνεται, μέ μιά σεξιστική έμφαση. Καί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το
δτι ό 'ίδιος ό Rosenberg, σέ συγχορδία μέ ορισμένους ιστορικούς, αναζήτησε
τήν πρέπουσα άρρενωπότητα στήν ανερχόμενη κατά τόν 4ο αιώνα δύναμη
τών Μακεδόνο^ν, οί όποιοι τώρα πιστο'ίνονται μέ μιά άπό τις τιμαλφέστερες
άρετές τής βόρειας φυλετικής ομάδας, δηλαδή τόν ρωμαλέο δυναμισμό μιάς
άγροτικής κοινότητας, μέ άκραιφνές αίμα καί οργανική σύνδεση μέ τή γή.
Στό άνεκδοτολογικό περιθώριο αύτής τής άφήγησης άνήκει ή διαπίστωση
ότι στήν άρχέγονη άδερφοσύνη τους οί Μακεδόνες καί οί άρχαΐοι Γερμανοί,
έκτος άπό τις συμπαγείς άρετές τοΰ γνήσιου χωρικού, μοιράζονταν καί μιά
άξιοσημείωτη ροπή στό άλκοόλ: κρασί οί μέν, Gerstensaft (τουτέστιν, μπύ-
ρα) οί δέ. Όσο γιά τόν Μακεδόνα πλανητάρχη, τόν Αλέξανδρο, αύτός, παρά
τά θρυλούμενα, ούδέποτε επεδίωξε παγκόσμια αδελφότητα καί ισότητα
λαών. Ή πραγματική φιλοδοξία του, σύμφωνα μέ αύτό τό άφήγημα, ήταν
νά συγκεράσει τούς "Ελληνες μέ τό άνώτερο φυλετικό στρώμα τής περσικής
επικράτειας, πού ήταν «βόρειο», αποκλείοντας Σύριους, Βαβυλώνιους καί
κυρίως Σημίτες. Φεΰ, δέν τά κατάφερε. Μέσα στήν πολυεθνοτική χοάνη τής
ελληνιστικής περιόδου, τό βόρειο συστατικό μεταλλάχθηκε καί ό οικουμενι-
κός ελληνισμός τών δύο τριών τελευταίων προχριστιανικών αιώνων άπέβη
ένα άνευρο συνονθύλευμα. Γιά νά έπαναλάβω τόν όρο πού χρησιμοποίησαν
οί ιστορικοί αύτής τής περιόδου: «ένα λεβαντίνικο συνονθύλευμα». Φυσικά
ό μεγάλος έξορκιστής μιάς άνάλογης μοίρας γιά τό γερμανικό έθνος παρα-
μένει σταθερά ό Φύρερ.

Ή στρατολόγηση τής έλληνικής Άρχαιότητας άπό τούς έθνικοσοσια-
λιστές δέν συνέβη ούτε παρεμπίπτοντος ούτε άτάκτως. Όπως άλλωστε
θά άνέμενε κανείς άπό Γερμανούς ρέκτες, υπήρξε προγραμματισμός καί
μέριμνα γιά τή μεταφορά τής θεωρίας στήν εκπαιδευτική πράξη, καί ό
συντονισμός τοΰ κατηχητικού έγχειρήματος έγινε μέ συστηματική έπιση-
μότητα άπό ινστιτούτα, συλλόγους καί ένώσεις, δπως ή Έθνικοσοσιαλι-
στική "Ενωση Διδασκόντων (έν μέρει υπό τή διεύθυνση τοΰ Rosenberg),
ό Σύλλογος Διδασκόντων καί Ερευνητών υπό τον Heinrich Himmler, τόν
προκαθήμενο τών SS, καί τό λεγόμενο Κληροδότημα τών Προγόνων, πάλι
ύπό τήν εποπτεία τοΰ Himmler. Καί οί εύλογίες τού Αδόλφου Χίτλερ ήταν
δεδομένες γιά δλους.

Δέν έχω χρόνο γιά άλλες πολλές καί άκρως ένδιαφέρουσες σκηνές άπό
αύτήν τήν «ύπερπαραγο^γή», καί προκειμένου νά δώσω λίγο χώρο στόν
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'Ιταλό εταίρο αύτής τής υπόθεσης σταματώ εδώ μέ τήν πολύ δηλωτική
ρήση ένός συμπαθούντος ουμανιστή, τού Gustav Klingenstein, σύμφωνα μέ
τήν όποία ((ή ουμανιστική παιδεία είναι γερμανικό όπλο» — γερμανικό όπλο
όπως άκριβώς καί ή Luftwaffe.

Τήν αύτοκρατορική Ρώμη καί τούς Ιναίσαρές της τούς θαύμαζε καί
ό Αδόλφος Χίτλερ, άλλά τό ιστορικό δικαίωμα νά τούς υποδυθεί στήν ίδια
τήν έδρα τους τό διεκδίκησε εύλογα ό Μπενίτο Μουσολίνι. Θά πρέπει νά
πώ άμέσως ότι ή ιταλική άρχαιογνωσία κατά τή φασιστική εικοσαετία άπό
το 1922 ύπολειπόταν σαφώς άπό τήν άντίστοιχη γερμανική, καί θά ήταν
δύσκολο νά ύποστηρίξει κανείς ότι διέθετε τό φιλοσοφικό βάθος τής τελευ-
ταίας. Ώστόσο, ή συνδρομή μεγάλης μερίδας τών 'Ιταλών άρχαιολόγων,
ιστορικών καί κλασικών φιλολόγων στούς αύτοκρατορικούς οραματισμούς
τού Ντουτσε είναι άπόλυτα τεκμηριωμένη καί παρουσιάζει τό δικό της ξε-
χωριστό ενδιαφέρον.

Φυσικά τό παράδειγμα έδώ είναι ή αύτοκρατορική Ρώμη. Ή διαβόητη
πορεία τών «μελανοχιτώνων» προς τή Ρώμη τό 1922 άρχισε μέ έναν πα-
ραληρηματικό λόγο τού Μουσολίνι, άπό οπού, αύτολεξεί, καί τό άκόλουθο:
«Ή Ρώμη είναι τό σημείο τής άφετηρίας μας καί τό σημείο άναφοράς μας:
είναι τό σύμβολο μας ή, άν προτιμάτε, ό μύθος μας». Στή ρύμη αύτοΰ τοΰ
συμβολισμοΰ καί αύτής τής μυθολόγησης, στις επόμενες δύο δεκαετίες ο
Ντούτσε μετέτρεψε τόν άστικό χώρο τής σύγχρονής του Ρώμης σέ θεμα-
τικό πάρκο τής περίφημης Romanità, τής ιδέας πού άνεδείκνυε τό φασι-
στικό καθεστώς σέ άμεσο κληρονόμο καί ιστορικό δικαιούχο τοΰ imperium
Romanum. Τά ρωμαϊκά εξουσιαστικά σύμβολα κατέκλυσαν τούς δημόσι-
ους χώρους, τά φασιστικά τάγματα βημάτιζαν σέ ρωμαϊκούς ρυθμούς καί
χαιρετούσαν μέ καισαρική έπισημότητα, ενώ τά στρατεύματα τοΰ καθε-
στώτος έπιχειροΰσαν στή βόρεια Αφρική γιά νά άνακτήσουν περιοχές πού
άνήκαν ιστορικά στήν αύτοκρατορική Ρώμη, βομβάρδιζαν τήν Αιθιοπία
συνεχίζοντας τήν ((εκπολιτιστική» προέλαση τής Ρώμης στις άφρικανικές
έσχατιές καί ό ίδιος ό Ντοΰτσε έγκαινίαζε μεγαλομανείς μόστρες-έκθέσεις,
όπου κολοσσιαίοι καί διπλανοί ορθώνονταν οί άνδριάντες τοΰ 'Οκταβιανού
Αύγούστου καί τής άφεντιάς του. Μεγάλο μέρος τής ιταλικής ίντελιγκέν-
τσιας καί τής άκαδημαϊκής άρχαιογνωσίας συγκατένευε, χωρίς μάλλον νά
υποψιάζεται ότι αύτό πού στήν έθνικοσοσιαλιστική Γερμανία φάνταζε σάν
επιβλητική βαγκνερική όπερα έδώ έμοιαζε περισσότερο μέ μεσογειακή
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οπερέτα. Ανέκαθεν πιο ευφάνταστοι άπο τους Γερμανούς, οί 'Ιταλοί κινη-
ματογραφιστές κατέθεσαν τον δικό τους όβολό μέ ιστορικές ταινίες πού
άφηγούμενες τό ρωμαϊκό κλέος κέντριζαν τούς 'Ιταλούς νά συναντηθούν μέ
τά μεγάλα πεπρωμένα τους υπό τήν ηγεσία τοΰ Καίσαρα-Ντοΰτσε. Στήν
κινηματογραφική Μπιενάλε τής Βενετίας, τό 1937, στήν ταινία «Σκιπίων
ό Αφρικανός», ό Ρωμαίος έξολοθρευτής τής Καρχηδόνας προπαγάνδιζε μιά
φυλετικά άκέραιη Ρώμη άπέναντι στούς «άπολίτιστους, μαυριδερούς και
σημίτες Καρχηδόνιους». Ό Μουσολίνι ρίγησε άπό ένθουσιασμό, και «Ό
Σκιπίων» πήρε τό Βραβείο Ντοΰτσε γιά τό καλύτερο ιταλικό φίλμ.

Κυρίες και Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες και Κύριοι,

Όποια και άν τελικά εϊναι ή συρροή τών ιστορικών περιστάσεων πού
έξέθρεψαν τόν έθνικοσοσιαλισμό και τόν φασισμό, μοιάζει παράδοξο τό γε-
γονός ότι αύτές οί δύο ιστορικές φλεγμονές εμφανίστηκαν σέ κοινωνίες μέ
μακρά και στέρεη κλασική ουμανιστική παράδοση. Τόσο ό Μπενίτο Μου-
σολίνι όσο και ό Αδόλφος Χίτλερ άναζήτησαν ιστορική νομιμοποίηση στο
παράδειγμα τής κλασικής Αρχαιότητας. Μέ τις εύλογίες μεγάλου μέρους
τής άκαδημαϊκής άρχαιογνωσίας τό καταχράστηκαν καί, γιά νά διασκευά-
σω μίαν άπό τις πιο άριστουργηματικές πινελιές τής Κικής Δημουλά, ναύ-
λωσαν έναν ολόκληρο κόσμο γιά νά κάνουν τόν γύρο μιάς παραφροσύνης.
Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι καί ό Σατανάς μπορεί νά παραπέμψει στις
Γραφές. Καί είναι βέβαια άτοπο νά ένοχοποιήσει κανείς τήν κλασική Αρ-
χαιότητα γιά τήν έκτροπή πού οφείλεται στήν κατάχρησή της — ΐσως τόσο
άτοπο όσο καί νά κατηγορήσεις τόν Δαρβίνο γιά τις εμμονές τοΰ ρατσισμού.
Λιγότερο προφανές καί περισσότερο έρεθιστικό είναι νά άναρωτηθοΰμε άν
υπάρχει κάτι έγγενές καί άπαράγραπτο μέσα στο 'ίδιο τό παράδειγμα τής
κλασικής Αρχαιότητας πού μπορεί" νά ύποθάλψει έμμονες άν οχι φυλετικής
άνωτερότητας τουλάχιστον ένός ελιτισμού πού θά μπορούσε νά επωάσει
ποικίλες έκτροπές.

Είναι, πάντως, γεγονός ότι μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή
άνθρωπιστική καί έξανθρωπιστική έμβέλεια τοΰ παραδείγματος τής κλασι-
κής Αρχαιότητας άντιμετωπίστηκε άπό πολλούς μέ κριτική δυσπιστία, ενώ
πολλοί άλλοι καταπιάστηκαν νά καθαιρέσουν τήν κλασική Αρχαιότητα άπό
τό παραδειγματικό της βάθρο, άντιπροτείνοντας έναν πιο σύγχρονο κοινω-
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νικό καί ανθρωπολογικό ουμανισμό — έναν ουμανισμό μέ μεγάλες δόσεις
«πολιτικής ορθότητας». "Ηδη τό 1943 ό Βρετανός ειδήμων τής προϊστορίας
Graham Clark παρατηρούσε ότι ή ελληνορωμαϊκή άρχαιότητα άφορά μικρό
μόνο μέρος τοΰ πληθυσμοΰ τής γής καί έγραφε επί λέξει: «'Άν ό γερμανικός
καί ό ιταλικός λαός είχαν γνώση τής φυσικής καί πολιτισμικής ιστορίας τής
άνθρωπότητας έν γένει [καί οχι μόνο τής έλληνορωμαϊκής άρχαιότητας, έν-
νοε! έμμέσως πλήν σαφώς], δέν θά είχαν παρασυρθεί άπό τούς παράφρονες
οραματισμούς φυλετικής καί πολιτισμικής ήγεμόνευσης πού σήμερα τούς
σέρνουν προς τήν καταστροφή».

Συγγνωστό, 'ίσως, λόγω τής ιστορικής συγκυρίας, άλλά εξαιρετικά
άπλουστευτικό. Ή κλασική Άρχαιότητα είναι άμετακίνητος γρανίτης πάνω
στον όποιο οί νεότεροι χαράξαμε καί χαράσσουμε τις δικές μας μέριμνες,
τά δικά μας πάθη καί τά δικά μας λάθη, άτομικά καί συλλογικά" τά χαρά-
ξαμε καί τά χαράσσουμε άλλοτε μέ δημοκρατικό άνθρωπισμό άλλά κάποτε
καί μέ ολοκληρωτική άπανθρωπία. Τό ζήτημα, μέ άλλα λόγια, είναι πώς
διαβάζουμε καί πώς χρησιμοποιούμε τήν κλασική Άρχαιότητα. Καί άν ό
Χίτλερ, ό Μουσολίνι καί οί σύν αύτοϊς άναγιγνώσκοντες παρανέγνωσαν,
είναι κι αύτό μέρος τής ιστορίας αύτοΰ τοΰ άμετακίνητου γρανίτη.

Θά μοΰ έπιτρέψετε νά έπιλογίσω μέ δυο τρεις πιο άμεσα έπετειακές
σκέψεις. Οί εύάριθμες περιστάσεις όπου ό Αδόλφος Χίτλερ άναγνώρισε τό
σθένος τής έλληνικής άμυντικής ύπερπροσπάθειας τό 1940-41 είναι λίγο
πολύ γνωστές. Πέρα άπό αύτό όμο^ς, σέ όσα άκολούθησαν τή γερμανική
κάθοδο θά μπορούσε κανείς νά διακρίνει τό πρακτικό άντίκρυσμα τής έλλη-
νολατρείας τοΰ Χίτλερ; Άν τέτοιο ύπάρχει, άποτελεΐ εύαγγέλιο ένός ίστο-
ρικοΰ τής νεότερης Ελλάδας. Άλλά άπαντώντας λοξά στό ερώτημα πού
έθεσα, θά έπιθυμοΰσα νά παραπέμψο.) σέ ένα ιστορικό γεγονός καί σέ ένα
ιστορικό άνέκδοτο.

Τό 167 π.Χ., στή διάρκεια τοΰ Γ' Μακεδονικοΰ Πολέμου, ό Ρωμαίος
στρατηγός Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος, ύπακούοντας έκθύμως διαταγή τής
Συγκλήτου, καταστρέφει έν ε'ίδει άντιποίνων 70 πόλεις τής Ηπείρου καί
θανατώνει ή έξανδραποδίζει 150.000 κατοίκους. Ό στρατηγός ήταν έλλη-
νολάτρης καί έλληνομαθής καί θά ήθελε, άν ήταν δυνατόν, τά παιδιά του
νά μάθουν έλληνικά πριν μάθουν λατινικά. Τό 86 π.Χ. ό Ρωμαίος Σύλλας
πολιορκεί τήν Αθήνα. Οί Αθηναίοι τοΰ στέλνουν μιά άντιπροσωπεία, τά
μέλη τής οποίας τοΰ ύπενθυμίζουν ότι άπειλεϊ νά καταστρέψει τήν πόλη τοΰ
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Σωκράτη, τοΰ Πλάτωνα, τοΰ Αισχύλου κ.λπ. Ό βλοσυρός καί άπροσήγορος
στρατηγός άπαντά: Κύριοι, είμαι εδώ γιά νά πολεμήσω, οχι για νά σπου-
δάσω. Καί τά ρωμαϊκά λάβαρα υψώθηκαν, μπορούμε νά υποθέσουμε, στήν
Ακρόπολη. Σάς εύχαριστώ.

* *
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

TOT ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ TOT ΛΕΞΙΚΟΎ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Πριν προχωρήσω στο θέμα μου, που είναι ή έκδοση του Χρηστικού
Λεξικού τής Νεοελληνικής Γλώσσας, οφείλω νά δηλώσω δτι δέν είμαι ούτε
φιλόλογος ουτε γλωσσολόγος" μόνον αρχαιολόγος. Ή σύντομη προσφώνησή
μου άποτελεΐ εύχάριστο καθήκον πού μοΰ επιβάλλει τό άξίωμά μου στην
Ακαδημία. Άπό τή θέση πού κατείχα είχα τήν εύθύνη νά παρακολουθώ τήν
πρόοδο τής σύνταξης τοΰ Λεξικού.

Όσα θά ειπώ άφοροΰν μιά μεγάλη, άπό άποψη επιστημονική καί μεθο-
δολογική, προσφορά τής Ακαδημίας. Είναι ή έκδοση ένός νέου λεξικοΰ τής
Νεοελληνικής Γλο'ίσσας, έργου συλλογικού, ένιαίου καί ολοκληρωμένου,
πρώτιστης έθνικής σημασίας, έργου πού εικονίζει τή σημερινή έλληνική
γλώσσα.

Τό Λεξικό σχεδιάστηκε σέ γενικές γραμμές άπό Επιτροπή Ακαδημαϊ-
κών καί συντάχθηκε άπό νέους ειδικούς. Τό όλο πλάνο του έως τήν τελευταία
λεπτομέρειά του, πού κατά τήν έφαρμογή του δεχόταν τροποποιήσεις καί
βελτιώσεις, καταρτίστηκε άπό έναν γλωσσολόγο πού προέρχεται άπό τήν
Ακαδημία, τόν καθηγητή τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου κ. Χριστό-
φορο Χαραλαμπάκη. Μέ συνεχή προσωπική έργασία, δημιούργησε μέ τούς
συνεργάτες του τό βασικό λεξικό τής Νεοελληνικής, αύτής πού μιλιέται
καί γράφεται σήμερα, έξ ίσου καλό καί πλήρες μέ δσα έγιναν στήν Ελλάδα
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τις τελευταίες δεκαετίες. Καί, έπειδή άπο το έργο τών προηγούμενων λε-
ξικογράφων πήραμε τά καλά καί άποφύγαμε τά σφαλερά, πιστεύω δτι το
Χρηστικό Λεξικό τής Ακαδημίας είναι καλύτερο. Ποιά είναι ή ούσία τοΰ
νέου λεξικού άπο τήν πολύ στενή πλευρά τής Ακαδημίας, πού άποτελεΐ καί
το δεύτερο καλό πού προσφέρει τό νέο έργο; Είναι εκείνο πού ορισμένοι θά
άντιληφθοΰν, δσοι γνωρίζουν τήν ιστορία τών έλληνικών γλωσσικών πραγ-
μάτων.

Το Χρηστικό Λεξικό πιστοποιεί δτι οί "Ελληνες εγκατέλειψαν φυσιο-
λογικά τις άρχές τών καθαρολόγων τοΰ 19ου καί τοΰ 20ού αί. Μέ τό Λεξικό
δηλώνεται δτι δέν ύπάρχει πλέον ζήτημα διγλωσσίας. Μία είναι ή έλληνική,
εκείνη πού μιλάμε, τήν όποια καί γράφουμε, ή γλώσσα τής λογοτεχνίας καί
τής ποίησής μας. Δέν είναι ή τεχνητή τοΰ Κοραή, δέν είναι ή άρχαϊστική τής
Νέας Σχολής τοΰ Παναγιώτη Σούτσου καί τών ιδεολογικών διαδόχων του.
Είναι ή γλώσσα τών δύο Νόμπελ, άπόγονος τής άρχαίας άλλά καλύτερη,
πληρέστερη, πλουσιώτερη σέ λέξεις, σέ εκφράσεις, σέ άποχρώσεις εννοιών.

Τό Χρηστικό Λεξικό συντάχθηκε ώς επίτομο μέ καθορισμένα κρι-
τήρια. Περιέχονται οί κύριοι δροι δλων τών επιστημών, ιατρικής, μηχανι-
κής, βιολογίας" οί έπιστημονικές καί λαϊκές ονομασίες ζώων, φυτών, πε-
τρωμάτων. Οί δάνειες λέξεις καί τά άντιδάνεια, οί λατινικές έκφράσεις, ή
ετυμολογία τών λέξεων δταν χρειάζεται.

Είναι τυπωμένο κατά τό μονοτονικό σύστημα άλλά όλες οί λέξεις τών
λημμάτων άποδίδονται καί στο πολυτονικό μέ τόν συλλαβισμό τους. Στο
τέλος τών λημμάτων, δταν χρειάζεται, παρέχεται ή λέξη στά γαλλικά, αγ-
γλικά, γερμανικά, ιταλικά καί τουρκικά, όπως επίσης καί στά άρχαΐα έλλη-
νικά. "Εχουν θέση λήμματος τά πρώτα ή τά δεύτερα συνθετικά τών λέξεων.
Τά έλληνικά άκρωνύμια βρίσκονται στο κύριο σώμα τοΰ Λεξικού, ενώ οί
λατινικές φράσεις καί τά ξένα άκρωνύμια άποτελοΰν παράρτημα.

Παρέχονται παραδείγματα χρήσης, υφολογικός προσδιορισμός λέξεων
καί εκφράσεων, στερεότυπες καί ιδιωματικές φράσεις, χρονολογία εμφά-
νισης τών στερεοτύπων έκφράσεων. Μέ τό περιεχόμενο του τό Λεξικό
καλύπτει πλήρως τόν πλοΰτο τής γλώσσας όπως διαμορφώθηκε κυρίως
κατά τόν 20ό αί. καί τό τμήμα τοΰ 21ου πού διανύσαμε. Άλλά έως έδώ τά
γλωσσικά μου.

Πρώτο μου καθήκον —άλλά τό μνημονεύω τελευταίο— είναι νά έκφράσω
έκ μέρους τής Ακαδημίας εύχαριστίες πρός δλους δσοι έργάστηκαν καί κο-
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πίασαν γιά τή σύνταξή του ή συνέβαλαν μέ τις ένέργειές τους στήν πραγ-
ματοποίησή του.

Εύχαριστεΐ ή Ακαδημία τον Γρηγόρη Σκαλκέα, Πρόεδρο της τό 2003,
πού, άοκνος όπως πάντα, βρήκε τούς πόρους γιά νά άρχίσει ή σύνταξη τοΰ
Λεξικού. Εύχαριστεΐ τά κυβερνητικά πρόσωπα καί τις ύπηρεσίες πού μάς
συνέτρεξαν καθ' όλη τή διάρκεια τής προετοιμασίας του, τό 'Εθνικό Τυ-
πογραφείο, πού έκαμε τή σελιδοποίηση καί τήν έκτύπωση, έργο επίπονο,
κουραστικό, μέ άνταμοιβή τή θαυμάσια καί καλαίσθητη έμφάνισή του, καί
όλους τούς συνεργάτες, νέους φιλολόγους καί γλωσσολόγους, γιά τήν άφο-
σίωσή τους στή δημιουργία ένός μεγάλου έργου. Πρέπει νά αισθάνονται
υπερήφανοι γιά τή συμβολή τους σ' αύτό, όπως αισθάνεται υπερήφανη καί
ή Ακαδημία γιά τήν έπιστημοσύνη τους.

Εύχαριστεΐ ή Ακαδημία τόν πρωτεργάτη τοΰ μεγάλου επιτεύγματος,
τόν καθηγητή Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Υπήρξε ό εμπνευσμένος έμψυ-
χωτής τής όλης προσπάθειας, ό οδηγός καί ό κύριος συντελεστής τοΰ Λεξι-
κοί), έργο πού τόν κατατάσσει πλάι στον μεγάλο προκάτοχο μου καί προ.>-
τοπόρο, τόν Στέφανο Α. Κουμανούδη.
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ΤΟ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Πρώτα άπ' δλα αισθάνομαι τήν ύποχρέο^ση νά ευχαριστήσω τήν Ακα-
δημία Αθηνών, ή οποία μοΰ εμπιστεύτηκε μέ ομόφωνη άπόφαση τών τα-
κτικών μελών της τόν έπιστημονικό συντονισμό ένός σισύφειου έργου καί
έθεσε γενναιόδωρα στή διάθεσή μου όλα τά μέσα πού ήταν άπαραίτητα γιά
τήν ολοκλήρωση τού Χρηστικού Λεξικού.

Ή ιδέα σύνταξης τού Λεξικού άνήκει στόν καθηγητή Γρηγόριο Σκαλ-
κέα, ό όποιος κατά τή διάρκεια τής θητείας του ώς Προέδρου τής Ακαδη-
μίας Αθηνών έξασφάλισε το 2003 τήν πρώτη ουσιαστική χρηματοδότηση.
Τόν εύχαριστώ άκόμα μιά φορά. Ό τότε Γενικός Γραμματεύς, άείμνηστος
καθηγητής Νικόλαος Ματσανιώτης, άποδέχτηκε άσμένως τήν εισήγηση
τού κ. Σκαλκέα καί άνέλαβε έπιστημονικός υπεύθυνος τοΰ ερευνητικού προ-
γράμματος. Ή γλωσσική καλλιέργεια καί ή φιλολογική του παιδεία άπο-
τέλεσαν γιά μένα πηγή έμπνευσης. Θλίβομαι ειλικρινά γιατί δέν έζησε νά
δει ένα έργο τό όποιο ένέταξε στις κορυφαίες δραστηριότητες τοΰ βίου του.
Δυστυχώς, δέν είναι έπίσης άνάμεσά μας ό άκαδημαϊκός Σπύρος Ίακωβί-
δης, μέλος τής Συμβουλευτικής Επιτροπής καί ένθερμος υποστηρικτής τού
Λεξικού.

Τά υπόλοιπα μέλη τής Συμβουλευτικής Επιτροπής, στά όποια άπευ-
θύνω θερμές εύχαριστίες, οί άκαδημαϊκοί Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος,
Νικόλαος Κονομής, Αθανάσιος Καμπύλης καί Βασίλειος Πετράκος, αφιέ-
ρωσαν πολύτιμο χρόνο σέ άλλεπάλληλες συσκέψεις καί πολλές κατ' ιδίαν
συναντήσεις γιά τή διαμόρφωση τών μεθοδολογικών άρχών καί τή βελτίωση
τού Λεξικού. Μετά τήν άπώλεια τοΰ Νικολάου Ματσανιώτη, άνέλαβε γιά
λίγους μήνες έπιστημονικός ύπεύθυνος ό καθηγητής Νικόλαος Κονομής καί
άπό τόν Σεπτέμβριο τοΰ 2010 ό νέος Γενικός Γραμματεύς τής Ακαδημίας
Βασίλειος X. Πετράκος, ό όποιος ήδη άπό τό 2003 παρακολουθούσε μέ
άμείωτο ένδιαφέρον τήν πορεία τού Λεξικού. Τό όλο εγχείρημα, ύστερα
άπό τόσες περιπέτειες, δέν θά είχε ολοκληρωθεί χωρίς τις δικές του άοκνες
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προσπάθειες καί τήν άνθρώπινη κατανόηση πού εδειξε. Καθοριστική ύπήρ-
ξε ή συμβολή του στόν επαναπροσδιορισμό ορισμένων στόχων, μέ καίριες
παρεμβάσεις σέ άμιγώς λεξικογραφικά θέματα. Κύριε Γενικέ, ειλικρινά δέν
βρίσκω λόγια νά σάς εύχαριστήσω.

Λόγω έλλειψης χρόνου δέν θά αναφερθώ στά υπουργεία, τά ιδρύματα,
τις υπηρεσίες καί τά πρόσωπα, 86 συνολικά, πού εύχαριστεΐή Ακαδημία στή
σελίδα 9 τού Λεξικού. Αισθάνομαι όμως τήν υποχρέωση νά εύχαριστήσω
άκόμα μιά φορά τούς άκαδημαϊκούς Στέφανο Ήμελλο καί Γιάννη Παρ-
μακέλη γιά τό έμπρακτο ένδιαφέρον τους γιά τό Λεξικό. 'Ιδιαίτερη μνεία
έπιβάλλεται νά γίνει στο 'Εθνικό Τυπογραφείο, έκπρόσωποι του οποίου μάς
τιμούν μέ τήν παρουσία τους, μέ επικεφαλής τόν Ειδικό Γραμματέα του
κ. Γεώργιο Άποστολίνα. Θά ήθελα έπίσης νά αναφερθώ ονομαστικά στούς
οκτώ βασικούς συνεργάτες τοΰ Λεξικού, πού δέν όρρώδησαν μπροστά στό
χαοτικό υλικό πού προσπαθήσαμε νά δαμάσουμε, ξεπερνώντας συχνά τά
βιολογικά όρια άντοχής. Εύχαριστώ άπό καρδιάς τή Σταυρούλα Ζαφείρη,
τήν Αθηνά Ψαροπούλου, τήν Ελένη Διαμαντή, τήν Κατερίνα Δανέζη, τόν
Χαράλαμπο Δημόπουλο, τήν Άννα Τρίγκατζη, τή Νίκη Παναγιωτοπούλου
καί τήν Άννα Τρυποσκούφη.

Όλα σχεδόν τά λήμματα συντάχτηκαν στήν πρώτη τους μορφή, μέ
συγκεκριμένες προδιαγραφές καί οδηγίες, άπό δύο διαφορετικούς συντά-
κτες. Μέ βάση τά δεδομένα αύτά άνασύνταξα καί άναθεώρησα όλα τά λήμ-
ματα, συγκρίνοντάς τα μέ τά γνωστά νεοελληνικά λεξικά καί επιλεκτικά μέ
τά έγκυρότερα λεξικά τής Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, 'Ιταλικής καί
Ισπανικής. Τά τελευταία δέκα χρόνια παρουσίασα τά πορίσματα τών ερευνών
μας ώς προσκεκλημένος ομιλητής μέ δύο εισηγήσεις σέ διεθνή συνέδρια πού
έγιναν στήν Ελλάδα1 καί δεκαπέντε εισηγήσεις σέ πανεπιστήμια τού εξω-
τερικού2. 'Εκλεκτοί συνάδελφοι λειτούργησαν ώς έξωτερικοί άξιολογητές.

1. Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων (Χαραλαμπακης, 2007) καί Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης (Χαραλαμπακης, 2011β). Βλ. Βιβλιογραφία.

2. Οί σημαντικότερες άπό αύτές είναι στις ακόλουθες δώδεκα χώρες: Ούκρα-
νία (Συμφερόπολη 1.3.2004), Σουηδία (Λούντ 12.5.2005, Στοκχόλμη 13.5.2005),
Ισπανία (Γρανάδα 7.7.2006), Αύστραλία (Μελβούρνη 31.1.2007, Σίδνεϋ 5.2.2007),
Ήνο^μένο Βασίλειο (Σκοτία, Σέντ Άντριους 16.6.2009), Ελβετία (Βασιλεία
20.11.2009, Ζυρίχη 12.1.2011). ΗΠΑ (Φλόριντα, Τάμπα 19.2.2010), Κύπρος
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Είναι προφανές οτι ή εύθύνη για τό τελικό αποτέλεσμα καί γιά τυχόν σφάλ-
ματα βαρύνει αποκλειστικά εμένα.

Βασικός στόχος τοΰ Χρηστικού Λεξικού τής Νεοελληνικής Γλώσσας
είναι, άπό τό ένα μέρος, ή άνάδειξη τοΰ πλούτου καί τής έκφραστικής πλη-
ρότητας τής σημερινής γλώσσας, χωρίς νά παραγνωρίζεται τό διαχρονικό
στοιχείο, καί, άπό το άλλο, ή παροχή όλων τών άπαραίτητων λεξικογραφι-
κών πληροφοριών γιά τήν κατάκτησή της άπό μητρικούς ομιλητές καί τήν
έκμάθησή της άπό ξένους, έτσι ώστε νά είναι σέ θέση νά κατανοούν πλήρως
καί νά παράγουν μέ τήν απαραίτητη ποιότητα λόγου γραπτά καί προφορικά
κείμενα, τά όποια καλύπτουν ποικίλες έπικοινωνιακές άνάγκες.

Ή προσθήκη τοΰ προσδιορισμού ((Χρηστικό)) στον τίτλο τοΰ Λεξικού,
σέ άντιδιαστολή μέ τό 'Ιστορικό Λεξικό, έγινε γιά νά τονιστεί έμφατικά οτι
ό σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε μέ κύριο γνώμονα τό έργο αύτό νά είναι
φιλικό στον χρήστη, όπως φαίνεται άπό τήν άνάπτυξη καί τήν έσωτερική
δομή καί οργάνωση τών λημμάτων, χωρίς νά γίνει έκπτωση στις αύστηρά
έπιστημονικές προδιαγραφές του. Στό ερώτημα πώς μπορεί νά θεωρηθεί
«χρηστικό» ένα λεξικό μεγάλου σχήματος, τρίστηλο, 1.819 σελίδων καί
βάρους τριών κιλών καί έξακοσίων πενήντα γραμμαρίων, όσο ζυγίζει ένα
νεογέννητο βρέφος, ή άπάντηση είναι μία: Ή Ακαδημία Αθηνών άνέβασε
ψηλά τόν πήχη. Καί οχι μόνο αύτό. Ή Ακαδημία Αθηνών δείχνει τήν κοινω-
νική της εύαισθησία. Τό Χρηστικό Λεξικό διατίθεται στήν τιμή τών 48 εύρώ,
καί γιά φοιτητές καί έκπαιδευτικούς όλων τών βαθμίδων άπό τό Βιβλιο-
πωλείο τής Ακαδημίας Αθηνών μόνο 35 εύρώ. 350 εύρώ είναι τό πραγμα-
τικό του κόστος.

Καινοτομίες του Χρηστικού Αεζιχοϋ

1. Σύγχρονο λημματολόγιο άπο εκτενείς βάσεις 8ε8ομένων

Οί κυριότερες άπό αύτές είναι: Εθνικός Θησαυρός τής Έλληνικής
Γλώσσας (ΕΘΕΓ), InterActive Terminology for Europe (IATE), μηχανή
άναζήτησης Google, ήλεκτρονικές βάσεις καί ήλεκτρονικά λεξικά τής άγ-

(Λευκωσία 19.4.2010), Ρουμανία (Βουκουρέστι 23.2.2012), Βέλγιο (Βρυξέλλες
4.10.2012), Λουξεμβούργο (5.10.2012), Ιταλία (ιΝάπολη 30.5.2013).
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γλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής καί ισπανικής γλώσσας, επιμέρους
βάσεις δεδομένων τής Ακαδημίας Αθηνών.

Λημματοποιουνται 5.000 νεολογισμοί που δέν υπάρχουν σέ κανένα
άλλο λεξικό, όπως:

ανοσοχημεία [άνοσοχημεία] α-νο-σο-χη-μεί-α ουσ. (θηλ.): κλά-
δος που μελετά τις χημικές διαδικασίες των ανοσολογικών
φαινομένων: κλινική βιοχημεία και Πβ. ανοσοϊστοχημεία. Βλ.
ανοσοβιολογία. [< αγγλ. immunochemistry, 1907, γαλλ. immu-
nochimie, 1959]

πεοιπατητήρας πε-ρι-πα-τη-τή-ρας ουσ. (αρσ.): ΙΑΤΡ. βοήθημα
βάδισης, συνήθ. σε σχήμα Π, για άτομα με προβλήματα ισορρο-
πίας ή αναπηρίας: τροχήλατος Βλ. πατερίτσες, -τήρας. ΣΤΝ.
περπατούρα (2)

2. Καθιέρωση διπλής ορθογράφησες

'Ενδεικτικά παραδείγματα: αβγό & αυγό, εταιρεία & εταιρία, ορθο-
παιδικός & ορθοπεδικός, συγγνώμη (προφ. βίηγηόιηί) & συγνώμη (προφ.
βίγηόιτιϊ).

3. Σύντομοι καί ουσιαστικοί ορισμοί τών λημμάτων

ενάλιος: άντί «πού βρίσκεται, πού ύπάρχει μέσα στή θάλασσα» ή
«αύτός πού βρίσκεται μέσα στή θάλασσα, πού άνήκει ή ζει σέ αύτήν», προ-
τιμάται το έρμήνευμα θαλάσσιος.

4. Αναγραφή τής επιστημονικής ονομασίας ζώων καί φυτών

αλεπού [άλεπού] α-λε-πού ουσ. & (αρχαι,οπρ.) αλώπηξ (θηλ.) 1.
ΖΩΟΛ. σαρκοφάγο θηλαστικό (επιστ. ονομασ. Vulpes vulpes) με
μακρύ και λεπτό ρύγχος, μικρά μάτια, μυτερά αυτιά, κοντά και
λεπτά πόδια και φουντωτή ουρά.

αβοκέτα [άβοκέτα] α-βο-κέ-τα ουσ. (θηλ.): ΟΡΝΙΘ. σπάνιο εί-
δος παρυδάτιου πουλιού (επιστ. ονομασ. Recurvirostra avosetta)
με μακριά πόδια, ασπρόμαυρο φτέρωμα και μακρύ, κυρτό προς
τα πάνω ράμφος. Βλ. -έτα, καλαμοκανάς, στεγανόποδα. [< ιταλ.
avocetta]
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βρούβα βρού-βα ουσ. (θηλ.) {συνήθ. στον πληθ.}: BOT. είδη
εδώδιμων αυτοφυών α γρ ιό χόρτων (επιστ. ονομασ. Sinapis alba,
Sinapis arvensis, Hirschfeidia incana): ~ες βραστές/σαλάτα. Αγρι-
οράδικα, ζοχοί, ~ες. Πβ. λαψάνα, σινάπι. · ΦΡ.: πάει για βρούβες
(προφ.-χιούμορ.) 1. για οτιδήποτε άσκοπο ή άχρηστο. 2. για πρό-
σωπο που έφυγε ή πέθανε., στέλνω κάποιον για βρούβες (αρ-
γκό-ειρων.): τον αφήνω κατάπληκτο, τον αποστομώνω. [< μεσν.
βρούβα]

5. Ενοποίηση σημασιών — Διάκριση της σημασίας άπό τή χρήση

ποδόγυρος πο-δό-γυ-ρος ουσ. (αρσ.): στρίφωμα· συνεκδ. το γυ-
ναικείο φύλο. Πβ. τελείωμα. Βλ. γύρος. II Κυνηγός/λάτρης τον ~ον.
Βλ. φουστάνι. [< μεσν. ποδόγυρος 'κάλτσα']

Το ρήμα κόβω δέν μπορεί νά έχει 53 σημασίες. Οί πραγματικές σημα-
σίες είναι οί άκόλουθες δέκα:

1. άποσπώ, ξεχωρίζω, άφαιρώ κάτι άπό ένα μεγαλύτερο σύνολο: ~
τα κλαδιά.

2. (προφ.) παύω, σταματώ, διακόπτω: ~ τα γλυκά.

3. (ειδικότ.) καταργώ, μειώνω, περιορίζω: ~ την αναβολή μου. Μου
έκοψαν το χαρτζιλίκι/την υποτροφία.

4. (γιά δέρμα ή μέλη τού σώματος) πληγώνω, τραυματίζω, συνήθ. μέ
κοφτερό άντικείμενο, μέ άποτέλεσμα νά τρέξει αίμα: Έκοψε το δάχτυλο
τον. ~ηκα στο ξύρισμα.

5. (προφ.) άπορρίπτω, άφήνατ άποκλείω: Μ' έκοψαν στις εξετάσεις.

6. βγάζω, δίνω, έκδίδω, τυπώνω: ~ει απόδειξη (παροχής νπηρεσιών)/
επιταγή/τιμολόγιο.

7. (προφ.) (γιά τό τιμόνι) στρίβω άπότομα, έντελώς: Έκοψε όλο το
τιμόνι δεξιά.

8. (προφ.) έμποδίζω κάποιον νά κάνει κάτι: Μου ~εις τον δρόμο (= κλεί-
νεις)/τον ήλιο/τη θέα (: δεν μπορώ να δω- πβ. κρύβω)!

9. (σπάν.-προφ.) ξεκόβω: Έκοψε (= απομακρύνθηκε) απ' όλονς τους
παλιούς τον φίλους.

10. διαιρώ, (δια)χωρίζω κάτι σέ δύο ή περισσότερα μέρη, χρησιμο-
ποιώντας συνήθ. κοφτερό εργαλείο: ~ το κρέας (= κομματιάζω, τεμαχίζω)
με το μαχαίρι. ~ ένα καρπούζι στη μέση.
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6. Καταγραφή αυθεντικών παραδειγμάτων

σωστός: Θέτω το θέμα σε ~ή βάση. Έκανες τη ~ή κίνηση. Ακολού-
θησε τον ~ό δρόμο. ~ός οικογενειάρχης. ΦΡ.: σωστό κι αυτό &
kl αυτό σωστό (προφ.): επιφωνηματική έκφραση που δηλώνει
τυπική συγκατάβαση. Πβ. εντάξει, καλά/όπως/σωστά (τα) λες/
λέτε.

7. Αναλυτική παρουσίαση τών συνδυαστικών δυνατοτήτων τών
λέξεων

απάντηση: άμεση, αναμενόμενη, ανώνυμη, αποστομωτική, αρ-
νητική, γραπτή, δημόσια, διπλωματική, διφορούμενη, ειλικρινής,
εύκολη, εύστοχη, θετική, καταφατική, κατηγορηματική, λάθος,
λακωνική, μονολεκτική, οργισμένη, προφορική, σαφής, σύντομη,
σωστή, τεκμηριωμένη, τηλεφωνική Βλ. σιβυλλικός. · ΣΎΜΠΛ.:
πληρωμένη απάντηση: αποστομωτική. Καταγράφονται 26 επί-
θετα άπό τά 120 πού έχουν άποδελτιωθεΐ.

47 είδη τουρισμού: Ενδεικτικά παραδείγματα: αθλητικός, αναπαρα-
γωγικός, γαστρονομικός, εναλλακτικός, θρησκευτικός, κοινωνικός.

8. Ακριβής υφολογικός προσδιορισμός λέξεων και εκφράσεων

1. άδόκιμο: διδάσκοντας άντί διδάσκων, περιπτεριούχος άντί περι-
πτερούχος.

2. άπαιτητικό λεξιλόγιο: βρίθει, προπετής, ρηξικέλευθος, σεμνύ-
νομαι.

3. άπαρχαιωμένο: βομβύκιο, δαψιλής, εν άλλοις λόγοις, πάππος.

4. άργκό: γατόνι «έξυπνος και επιτήδειος άνθρωπος».

5. άρνητική συνυποδήλωση: δασκαλίκι «νουθεσία».

6. άρχαιοπρεπές: εκπάγλου καλλονής (κυρ. για γυναίκα): εκπληκτι-
κής, εκθαμβωτικής ομορφιάς, λυμεώνας, μείράκιο.

7. διαλεκτικό: ζάλο, μιτάτο, νόνα, οφτός, στρούγκα, τσάγαλο, τσε-

βρές.

8. ειρωνικό: επίθεση φιλίας (συνήθ. ειρων.): έντονη και πληθωρική
επίδειξη φιλικής διάθεσης προς κάποιον, συνήθ. στο πλαίσιο δημόσιων
σχέσεων.
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9. επίσημο: ημεδαπή, υαΛόθραυσμα, υπέχω, υπόδηση, φορτηγίδα.

10. επιστημονικό: δεΛτοειδής, καλυπτήριος (υμένας), φωλεοποίηση.

11. εσφαλμένο: κοινοτυπία άντί κοινοτοπία, υπέρ του δέοντος άντί
υπέρ το δέον.

12. θετική συνυποδήλωση: προκλητικά: θέματα (:που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον).

13. καταχρηστικό: (λόγ.) συμμετασχόντες, (καταχρ.) συμμετάσχον-

τες.

14. λαϊκό: δούλεψη, δράνα, θάμα, καρνάγιο, νογώ, νοματαίοι,
στουπέτσι.

15. λαϊκότερο: κυρά (Λαϊκό) & (λαϊκότ.) κερά, φαμίΛια (Λαϊκό) & (Λα-
ϊκότ.) φαμεΛίά & φαμιΑίά.

16. λόγιο: βυτίο, γαιοκτησία, κωπήλατος, Λιθόδμητος, πάτριος, τι-
θάσευση.

17. λογιότερο: κΛειδοκράτορας (Λόγ.) & (Λογιότ.) κλειδοκράτωρ.

18. μειωτικό: λαχαναγορίτης, τόσα ξέρει, τόσα Λέει, τριτοκοσμικός.

19. νεανική άργκό: άπαιχτος, μου κάνει κΛικ, μεγάλε, ώς οικεία
προσφώνηση: (για να δηλωθεί επιδοκιμασία, θαυμασμός:) Πες τα, ρε ~!
Μπράβο, έγραψες πάλι! II (συχνά ειρων.:) Σώπα, ρε ~!

20. οικείο: να χαρείς τα μάτια σου, σέ περιπτώσεις πού ζητείται εύ-
γενικά άπό κάποιον νά κάνει κάτι: Έλα λίγο εδώ, —!

21. παλαιότερο: κοινοτάρχης, πραματευτής, ντελάΛης.

22. παρωχημένο: σουφραζέτα, αγωνίστρια στην Αγγλία η οποία
στις αρχές του 20ού αι. μαχόταν για το δικαίωμα της γυναικείας ψήφου
μέχρι την κατοχύρωσή του το 1928· κατ' επέκτ. φεμινίστρια.

23. προφορικό: πράκτορας & (προφ.) πράχτορας, και το ρωτάς; (ως
καταφατική απάντηση) για κάτι αυτονόητο.

24. σπανιότερο: τορτελίνια {σπανιότ. στον εν. τορτελίνι}.

25. συνηθέστερο: υπερεξουσία {συνηθέστ. στον πληθ.}

26. συχνότερο: πένταθλο {-ου (συχνότ. λόγ.) -άθλου).

27. ταμπού: λέξεις του ερωτικού κυρίως λεξιλογίου.

28. υβριστικό: Άντε, βρε χαμένε.

29. χαϊδευτικό: αγαπουλίνι, γιόκας, ζουζούνι μου!

30. χιουμοριστικό: μπουζουκλερί (λαϊκό-χιουμορ.): μπουζουξίδικο.
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9. Δέκα χιλιάδες στερεότυπες ή ιδιωματικές εκφράσεις και στα-
θερές λεξιλογικές συνάψεις

Γιά καλύτερη εποπτεία τού υλικού παρατίθενται στο τέλος τού λήμμα-
τος καί έρμηνεύονται ώς κανονικά λήμματα μέσα στο βασικό λήμμα,
δάσος: · ΣΥΜΠΑ.: αμιγές δάσος: που αποτελείται από ένα είδος
δέντρου: — καστανιάς., μικτό δάσος: που περιλαμβάνει δια-
φορετικά είδη δέντρων: — οξιάς και μαύρης πεύκης., παρθέ-
νο δάσος: που δημιουργείται, αναπτύσσεται και αναγεννάται
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση., τροπικό δάσος: ΒΙΟΓΕΩΓΡ. που
αναπτύσσεται στην τροπική ζώνη: τα ~ά ~η τον Αμαζονίου/της
Αφρικής. Αρκτικά, εύκρατα και ~ά ~η. Βλ. διάπλαση, σαβάνα, στέ-
πα, τάιγκα, τούνδρα., αισθητικό δάσος βλ. αισθητικός, δάσος
βροχής βλ. βροχή · ΦΡ.: βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
βλ. δέντρο.

Θέλω: περισσότερες άπο 76 στερεότυπες εκφράσεις. Ενδεικτικά πα-
ραδείγματα:

...δεν ήθελες; (ειρων.): σε κάποιον που υφίσταται τις δυσάρεστες

συνέπειες της συνήθ. παράλογης επιθυμίας του ή των υψηλών

προσδοκιών του: Μεγαλεία —, λούσου τα τώρα!

δεν (το) ήθελα: για δήλωση ακούσιας πρόκλησης βλάβης: Σας

πάτησα; συγγνώμη, —! Δεν ήθελα να σε πληγώσω.

θες ... θες (προφ.): σε διαζευκτική σύνδεση προτάσεων για τη

δήλωση αμφιβολίας ή αδιαφορίας ως προς το ποια πιθανότητα

ισχύει: ~ η δουλειά, ~ τα παιδιά, δεν πήγα να τη δω. ΣΥΝ. είτε ...

είτε, ή ... ή, πες ... πες.

θες δε(ν) θες ... (προφ.): είτε το θέλεις είτε όχι· που θα συμβεί
ανεξάρτητα από την επιθυμία κάποιου: Τα χρόνια περνάνε —.
— θα έρθω! Θα το κάνεις — (= με το ζόρι, με το στανιό)! Σιγά
σιγά, —, συνηθίζεις. Πβ. θέλοντας ή μη/και μη.

10. Χρονολογία πρώτης εμφάνισης αγγλικών και γαλλικών λέξεων

Γιά παράδειγμα, τό 2001 είναι τό έτος πρώτης εμφάνισης τών παρα-
κάτω λέξεων καί συμπλοκών:
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άιποντ [άιποντ] ά-ι-ποντ ουσ. (ουδ.) {άκλ.} & άι-ποντ & iPod:
ΤΕΧΝΟΛ. φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέ-
σων. ΒΛ. γονόκμαν, άιπαντ, άιφον, εμ-πι-θρι. [< αγγλ. iPod, 2001]
ασύμμετρη απειλή: ΣΤΡΑΤ. που στοχεύει στην υπονόμευση της
ισχύος των ανεπτυγμένων χωρών μέσω της χρήσης μη συμβατι-
κών μέσων, όπως είναι η διεθνής τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής
καταστροφής, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, η λαθρομετα-
νάστευση και οι διαδικτυακές επιθέσεις. [< αγγλ. asymmetric
threat, 2001]

βικιπαίδεια βι-κι-παί-δει-α ουσ. (θηλ.) & (σπάν.) γουικίπαίδεια:
ΔΙΑΔΙΚΤ. διεθνής, διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με ελεύθερο πε-
ριεχόμενο, το οποίο διαμορφώνεται με τη συμμετοχή των χρη-
στών της. [< αγγλ. εμπορ. ονομασ. Wikipedia, 2001]
κινητή μάθηση & κινητή εκπαίδευση: της οποίας ο αποδέκτης
δεν βρίσκεται σε σταθερή, προκαθορισμένη θέση και επιτυγχά-
νεται μέσω της κινητής τεχνολογίας (κινητό τηλέφωνο, λάπτοπ,
άιπαντ, άιποντ, εμ-πι-θρι). ΒΛ. ηλεκτρονική εκπαίδευση. [< αγγλ.
mobile/m-learning, 2001]

υπολογιστής-ταμπλέτα: ΤΕΧΝΟΛ. φορητός υπολογιστής σε
μέγεθος ατζέντας με οθόνη αφής και ασύρματη πρόσβαση στο
διαδίκτυο. ΣΤΝ. τάμπλετ [< αμερικ. tablet PC, 2001]
φρεντοτσίνο φρε-ντο-τσί-νο ουσ. (αρσ. + ουδ.) {άκλ.} & φρεντου-
τσίνο: παγωμένο ρόφημα που παρασκευάζεταιαπό τον ομώνυ-
μο καφέ σε σκόνη, χτυπημένο στο μίξερ με γάλα και παγάκια,
και πίνεται σε ψηλό ποτήρι με σιρόπι στα τοιχώματά του. ΒΛ. κά-
που-, μοκα-, φραπου-τσίνο. [< εμπορ. ονομασ. freddoccino, 2001]
Το 2012 ανακαλύφθηκαν τά τεχνητά ραδιενεργά στοιχεία λιβερμόριο,
διεθν. livermorium, καί φλερόβιο, διεθν. flerovium.

Στό Χρηστικό Λεξικό τής Νεοελληνικής Γλώσσας τής Ακαδημίας
Αθηνών αντικατοπτρίζεται κατά τόν καλύτερο τρόπο ή ιστορία τού πολιτι-
σμού καί τών επιστημών:

ατμοσίδερο < αγγλ. steam iron, περ. 1943. βιταμίνη < γαλλ.
vitamine, 1913. γκρίζα βιβλιογραφία: εκπαιδευτικό και ερευνη-
τικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που δεν έχει διατεθεί
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στην αγορά (διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορι-
κές διατριβές, σημειώσεις διδασκαλίας, φυλλάδια, προσωπικές
ιστοσελίδες). [< αγγλ. grey literature, 1975]. μονογονεϊκή οικο-
γένεια < αγγλ. single-/one-parent family, 1969. οικοτουρισμός
< αγγλ. ecotourism, 1982.

χημεία χη-μει-α ουσ. (θηλ.) 1. ΧΗΜ. (κ. με κεφαλ. Χ) επιστήμη
που μελετά τις ιδιότητες, τη σύνθεση και την ατομική και μορια-
κή δομή της ύλης, καθώς και τις μεταβολές που υφίσταται· συ-
νεκδ. το διδασκόμενο μάθημα και το αντίστοιχο βιβλίο: βιοανα-
λυτική, βιολογική (=βιο~), βιομηχανική, γενική, γεωργική, δομική,
εγκληματολογική, εφαρμοσμένη, θαλάσσια, θεωρητική, κλινική,
πυρηνική, συνθετική, υπολογιστική, φαρμακευτική - εδάφους,
μετάλλων, περιβάλλοντος (= περιβαλλοντική ~), πολυμερών, υλι-
κών, φυσικών προϊόντων. - του αίματος, της ατμόσφαιρας. Βλ.
αγρο-, ανοσοϊστο-, άνοσο-, γεω~, ήλεκτρο-, θερμό-, ιστο-, κβα-
ντο~, κύτταρο-, μικρό-, νεύρο-, πετρο-, ράδιο-, στερεό-, φαρμα-
κο~, φυσικό-, φωτο-, θετικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες. II
Χρώματα οικολογικά ή ήπιας -ας (= χημικής σύστασης). 2. (μτφ.)
έλξη ή συμπάθεια μεταξύ δύο προσώπων, ταύτιση, ταίριασμα
των χαρακτήρων τους: ερωτική/σεξουαλική Δεν υπάρχει - (με-
ταξύ τους)/δεν έχουν - (= δεν κολλούν, δεν ταιριάζουν). · χημείες
(οι) (αργκό) 1. χημικά σκευάσματα, αναβολικά- ναρκωτικά:
Παίρνει 2. μάγια, μαγικά. Βλ. αλχημεία.

ΣΥΜΠΑ.: ανόργανη χημεία & (λόγ.) ανόργανος χημεία: κλά-
δος που μελετά τη σύσταση, δομή, ταξινόμηση και ονομα-
τολογία των ανόργανων ενώσεων., ιατρική χημεία: κλάδος
με αντικείμενο του την εφαρμογή των γνώσεων της χημείας
στους επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την ιατρική
(φυσιολογία, φαρμακολογία)., οργανική χημεία: κλάδος που
μελετά τη σύσταση, δομή, ταξινόμηση και ονοματολογία των
οργανικών ενώσεων: πειραματική —., Αναλυτική Χημεία βλ.
αναλυτικός, κβαντική χημεία βλ. κβαντικός, πράσινη χημεία
βλ. πράσινος, χημεία τροφίμων βλ. τρόφιμα. [< μτγν. χυμεία
«τέχνη της ένωσης των μετάλλων», μεσν. χημεία, γαλλ. chimie,
αγγλ. chemistry]
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Το Χρηστικό Λεξικό προέκυψε άπο μιά μεγάλη ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων ή οποία περιλαμβάνει 120.000 λήμματα, μέ πολύτιμα στατιστικά
στοιχεία καί πληθώρα έπεξηγηματικών παραδειγμάτων. Το Χρηστικό Λε-
ξικό άπο μόνο του άποτελεΐ ένα αύθεντικο σώμα κειμένων, μιά συνεχή κει-
μενική ροή 3.000.000 περίπου τρεχουσών λέξεων (running words). Ή λέξη
νερό, γιά παράδειγμα, έμφανίζεται 852 φορές στό κειμενικό αύτό σώμα.
Φορτίζονται έτσι ποικίλες πτυχές τών σημασιών, τών χρήσεων καί τών συν-
δυαστικών δυνατοτήτων τής λέξης. Το Λεξικό στήν ήλεκτρονική του μορφή
λειτουργεί σέ ένα διαδραστικό περιβάλλον τό όποιο έπιτρέπει τήν ταχύτατη
έξόρυξη δεδομένων γιά ποικίλες χρήσεις καί έπιστημονικές άναζητήσεις.
Δέν πρόκειται άπλώς γιά ένα «πολυλεξικό», άλλά γιά ένα λεξικό πού έμπε-
ριέχει δεκάδες άλλων λεξικών.

Λεξιλογικός πλούτος

Ή νεοελληνική γλώσσα άποτελεΐ άνεξερεύνητο ωκεανό καί άχανή γα-
λαξία, μέ άποτέλεσμα νά γνωρίζουμε ένα πολλοστημόριό της. "Ενα οποιο-
δήποτε λεξικό πρέπει νά κρίνεται μέ βάση τήν ποιότητα πραγμάτευσης
τοΰ κάθε λήμματος καί όχι μέ κριτήριο, όπως κάνουν οί πολλοί, άν συμ-
περιλαμβάνει αύτή ή εκείνη τή λέξη. Ή άπογοήτευση πού νιώθει ό μέσος
χρήστης ένός λεξικού όταν δέν βρει τήν άγνωστη λέξη πού ψάχνει οφείλεται
στό γεγονός ότι δέν έχει συνειδητοποιήσει τόν άνεξάντλητο θησαυρό τής
γλοοσσας. Κανένα νεοελληνικό λεξικό δέν πραγματεύεται καί τις 500.000
λέξεις πού άνήκουν στή σύγχρονη γλώσσα. Συνήθως λημματοποιεΐται μία
στις δέκα λέξεις.

Τό Χρηστικό Λεξικό είναι άμιγώς γλωσσικό λεξικό. Δέν λημματο-
γραφήθηκαν εγκυκλοπαιδικά λήμματα (κύρια ονόματα, ονόματα χωρών καί
τοπωνύμια), παρά μόνο άν χρησιμοποιούνται μετωνυμικά (Μήδεια = παι-
δοκτόνος, Νέστορας & Νέστωρ: Νέστορας της πολιτικής) καί σέ στερεό-
τυπες εκφράσεις (π.χ. Μίδας: Εχει το άγγιγμα τον Μίδα), γιατί καταλαμ-
βάνουν χωρίς λόγο πολύ χώρο σέ βάρος τών κανονικών λημμάτων. Όποιος
θέλει νά μάθει ποιος ήταν ό Ζηνόδοτος ή πού βρίσκεται ή Μποτσουάνα δέν
θά άνατρέξει σέ ένα λεξικό τής Νεοελληνικής.
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Νεολογισμοί

Ξεφυλλίζοντας ό οποιοσδήποτε μητρικός ομιλητής μερικές μόνο σελί-
δες του Χρηστικού Λεξικού, θά συνειδητοποιήσει άμέσο^ς πόσο λίγο γνωρί-
ζει τή γλώσσα του. Ή γνώση τοϋ λεξιλογίου βρίσκεται σέ στενή συνάρτηση
μέ τήν ήλικία, τό φύλο, τό μορφωτικό έπίπεδο, τό έπάγγελμα, τά ένδια-
φέροντα τού άτομου, γιά νά άναφέρω μερικούς μόνο παράγοντες πού έπι-
βεβαιώνουν τόν ίδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα τοΰ γλωσσικού οργάνου. Τις
τεχνητές γλυκαντικές ύλες ασπαρτάμη καί σουκραλόζη τις ξέρουν όσοι
κάνουν δίαιτα3. Τό πομεράνιαν θά τό μάθει όποιος ένδιαφέρεται γιά σκύ-
λους συντροφιάς. Ή χειροπετσέτα δέν ταυτίζεται μέ τήν πετσέτα χεριών.
"Ετσι ονομάζεται καθεμία άπό τις χάρτινες πετσέτες πού χρησιμοποιούνται
γιά τό στέγνωμα τών χεριών μετά τό πλύσιμο τους. ΎπερποΑύτεκνος δέν
είναι γενικά καί άόριστα αύτός πού έχει πολλά παιδιά, άλλά αύτός πού έχει
περισσότερα άπό έπτά τέκνα.

Ή κοινοτική εύαισθησία επιβάλλει νά γνωρίζουμε τί είναι το άμπερ
αΛέρτ, πού άφορά τήν έξαφάνιση παιδιών, άγγλικός νεολογισμός τοΰ 1996,
καί το σίΛβερ αΛέρτ, σύστημα άμεσης καί έγκαιρης δημόσιας κοινοποίη-
σης καί μετάδοσης πληροφοριών, πού άφορά τήν έξαφάνιση ήλικιωμένων
οί όποιοι πάσχουν άπό άνοια ή άλλες διανοητικές καί ψυχικές παθήσεις,
άγγλικός νεολογισμός τού 2005. Στό Χρηστικό Λεξικό λημματογραφήθηκε
ό ιός έμπολα, αγγλ. Ebola virus, 1976. Τά λεξικά μορφήματα εμφανίζουν
μεγάλη παραγωγική δύναμη. Αναπτύσσονται 145 λέξεις μέ τό μόρφημα
αερο-, άπό τις όποιες 34 είναι νεολογισμοί, όπο^ς αεροκουρτίνα. Έκατον-

3. Οί οπαδοί τής ρυθμιστικής γλωσσικής κριτικής στρέφονται συλλήβδην
κατά τών ξενισμών, χο^ρίς νά συνειδητοποιούν ότι ή αποφυγή μέ κάθε τρόπο χρή-
σης ξένων λέξεων σημαίνει αύτόματα περιορισμό τών εναλλακτικών γλωσσικών
καί υφολογικών δυνατοτήτο)ν. Βλ. γουικέντ-σαββατοκύριακο, ιβέντ-εκδήλωση,
μπάρμπεκιου-ψησταριά, οκέι-εντάξει. Παραφράζοντας τον Goethe θά λέγαμε ότι
ή ζωντάνια μιάς γλώσσας διαπιστώνεται όχι όταν άποβάλλει τις ξένες λέξεις, άλλά
όταν τις ενσωματώνει στό σύστημά της. Τό κιτς δέν ταυτίζεται μέ τήν κακο-
γουστιά. Οί σχηματισμοί καρακίτς, κιτσαρία, (καρα)κιτσαριό, κιτσάτος δείχνουν
τήν άφομοιωτική δύναμη τής γλώσσας μας. Χιλιάδες ξένες λέξεις δέν μπορούν νά
μεταφραστούν στή Νεοελληνική, άφοΰ συνδέονται μέ τήν πρόοδο τής έπιστήμης
καί τόν πολιτισμό άλλων λαών, όπως ραντάρ, γιόγκα, ιγκΛου.
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τάδες είναι οί νεολογισμοί με το αντι.-: αντιμνημονιακός, αντιμνημό-
νιο, αντιπαγκοσμιοποίηση, αγγλ. antiglobalization, 1995. 64 νέες λέξεις
καταγράφονται μέ τό λεξικό μόρφημα βιο-, όπως βιοηθικός, βιοκαλλι-
εργητής, βιοντίζεΛ. Σημειωτέον ότι 70 λέξεις περιλαμβάνονται στήν ήλε-
κτρονική βάση, δέν έχουν όμως εκτυπωθεί, όπως βιοαπόβΛητα, βιοπετρέ-
Λαιο. Περισσότερες άπό 80 λέξεις άναπτύσσονται ώς κανονικά λήμματα
μέ πρώτο συνθετικό τό μόρφημα ενδο-, όταν τά υπάρχοντα νεοελληνικά
λεξικά περιορίζονται σέ έλάχιστες γνωστές λέξεις. Ή ενδοσχολική επι-
μόρφωση, ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού καί ή ενδοοικογε-
νειακή βία δέν άπασχολουν τά νεότερα λεξικά. Αρκετά παραγωγικό είναι
τό μόρφημα πολυ-: ποΛυγραμματισμός, ποΛυποΛιτισμός. Απειράριθμα
είναι τά νέα σύνθετα μέ τό μόρφημα τηΛε-, όπως τηΛεεισαγγεΛέας, τηλε-
μαϊντανός (καί τηλεοπτικός μαϊντανός). Εκατοντάδες είναι οί νεολογι-
σμοί μέ τό λεξικό μόρφημα υπερ-: υπερκινητικότητα, υπερμαραθώνιος,
υπερφρούτο < αγγλ. superfruit, 2005.

Ή νεοελληνική γλώσσα, όπως καί κάθε σύγχρονη γλώσσα, διαμορφώ-
νεται μέ βάση τό έπιστημονικό λεξιλόγιο πού γίνεται σταδιακά κτήμα
τών πολλών4. Τις γλώσσες δέν έπηρεάζουν πιά οί μεγάλοι ποιητές καί λογο-
τέχνες, όπως συνέβαινε στό παρελθόν. Οί κορυφαίοι ποιητές είναι περισσό-
τερο άξιοι θαυμασμού γιά τή χρήση τού γλωσσικού οργάνου παρά μίμησης.

Ή έκρηξη τών έπιστημών καί τών νέων τεχνολογιών άντικατοπτρί-
ζεται στό Χρηστικό Λεξικό μέ ένάργεια. Τό έπιστημονικό λεξιλόγιο κα-
τηγοριοποιείται σέ 103 γνωστικούς τομείς. Τό προβάδισμα έχουν ιατρι-
κοί, νομικοί καί οικονομικοί όροι καί όροι τής υψηλής τεχνολογίας καί τής
τηλεματικής. Συχνά πρόκειται γιά διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως
δείχνουν οί συγκεντρωτικοί όροι βιοεπιστήμες καί νανοεπιστήμες (ιατρι-
κή, βιολογία, επιστήμη τών ύλικών, μηχανολογία, φαρμακευτική, φυσική,
χημεία).

Ό προφορικός λόγος δέν έχει άξιοποιηθεί όσο θά έπρεπε σέ κανένα
νεοελληνικό λεξικό, όχι μόνο γιατί είναι βαθιά εδραιωμένη στή συνείδηση
τών πολλών ή αίγλη τού γραπτού λόγου, άλλά καί γιατί οί λεξικογράφοι δέν
έχουν στή διάθεσή τους μεγάλα σώματα προφορικών κειμένων. Ή άργκό,

4. Βλ. ενδεικτικά τή συζήτηση γιά τά λήμματα ανεργία καί εικονικός
(Χαραλαμπακης 2011α).
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γλώσσα εκφραστική τοΰ προφορικού λόγου, ή όποία θεωρείται άκατάλ-
ληλη σέ επίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, καταλαμβάνει στο Χρηστι-
κό Λεξικό τή θέση πού δικαιωματικά τής ανήκει. "Εμφαση δίνεται στή
νεανική άργκό (μέ ύποκατηγοριοποιήσεις τή στρατιωτική, άθλητική καί
ποδοσφαιρική άργκό), όπως καί τήν άργκό τοΰ διαδικτύου. Μερικά πα-
ραδείγματα άργκό-μειωτ.: κάγκουρας (: νεαρός άνδρας που προσπαθεί
να τραβήξει την προσοχή, επιδεικνύοντας κυρ. το αυτοκίνητο, τη μηχανή
του ή τις ικανότητες του στην οδήγηση). 'Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι λέξεις
σέ -άκιας, μέ σαφώς άπαξιωτική σημασία: ιντερνετάκιας, καληνυχτά-
κιας, κοκάκιας, κοντράκιας, μπαχαΛάκιας. 'Ορισμένοι ενοχλούνται δταν
βλέπουν ίδίοος σέ έπίσημα λεξικά λέξεις τής άργκό, οί όποιες έντάσσονται
κατά κανόνα σέ ένα κατώτερο υφολογικό έπίπεδο, ή «χυδαίες», δπως τις
άποκαλούν, λέξεις, χωρίς νά συνειδητοποιούν δτι έπί τής ούσίας δέν ύπάρ-
χουν χυδαίες λέξεις3. Σ' αύτό έδώ τό λεξικό οί λεγόμενες «χυδαίες λέξεις»
χαρακτηρίζονται μέ τόν ύφολογικό δείκτη «ταμπού». Πρόκειται γιά λέξεις
ή φράσεις, κυρ. σεξουαλικού ή ύβριστικοΰ περιεχομένου, τών όποιων ή χρή-
ση άποφεύγεται ή άπαγορεύεται άπό τις κοινωνικές συμβάσεις. Ό επιστή-
μονας λεξικογράφος δέν κάνει διάκριση άνάμεσα σέ «καλές» καί ((κακές»,
((ωραίες» καί ((άσχημες» λέξεις. Λειτουργεί δπως ό έντομολόγος, ό όποιος
βλέπει μέ τόν ΐδιο θαυμασμό τόσο τήν πεταλούδα δσο καί τήν κατσαρίδα.
Αξίζει πάντως νά σημειωθεί δτι οί λημματοποιημένες λέξεις τής άργκό
είναι μόλις 361, άπό τις όποιες μόνο 107 άνήκουν στή νεανική άργκό, δπως
ανεβαστικός, κουΛ, τσοπεράς, χαρΛεάς, ψωνίστικος. Πρόκειται δηλαδή
γιά ένα πολλοστημόριο σέ σχέση μέ τό συνολικό λημματολόγιο τών 75.000
λέξεο^ν καί έκφράσεων.

5. Ή παρεξηγημένη διατύπωση του Λορέντζου Μαβίλη άπό τήν ομιλία του
στή Βουλή τών Ελλήνων στις 26 Φεβρουαρίου 1911 είναι ή άκόλουθη: «Χυδαία
γλώσσα δέν υπάρχει- ύπάρχουσι χυδαίοι άνθροοποι, καί ύπάρχουσι πολλοί χυδαίοι
άνθρωποι ομιλούντες τήν καθαρεύουσαν». Βλ. Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου,
Τετράδιο 3. 'Ελευθέριος Βενιζέλος και Λορέντζος Μαβίλης: Αγορεύσεις γιά τή
γλώσσα στη Β' (Διπλή) Αναθεωρητική Βουλή (1911), σ. 123 κ.έ., βλ. ειδικότε-
ρα σ. 175 (είσαγωγή-ίστορικός σχολιασμός Χάρης Ν. Μελετιάδης), "Ιδρυμα τής
Βουλής τών Ελλήνων γιά τόν Κοινοβουλευτισμό καί τή Δημοκρατία, Αθήνα 2010
(επιστημονική επιμέλεια σειράς Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου).
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Η τεχνολογία τροφίμο^ν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τις
τελευταίες δεκαετίες καί στή χώρα μας. Αρκετά ελληνικά κρασιά, όπως
αγιωργίτικο, αθήρι, μαυρούδι, μοσχόμαυρο, μπατίκι, ξινόμαυρο, βρήκαν
τή θέση τους γιά πρώτη φορά σέ νεοελληνικό λεξικό. Οί νέες σύνθετες μέ
τό μόρφημα οινο- λέξεις είναι εντυπωσιακά πολλές: οινογνωσία, οινο-
γευσία, οινοποιήσιμος, οινοστάφυΛα, οινοτεχνία, οινοτουρισμός, οι-
νόφιΛος, Λέξη των μεταγενέστερων χρόνων, γαΛλ.-αγγΛ. œnophile. Τό
λεξιλόγιο τής μαγειρικής έμπλουτίστηκε έντυπωσιακά. Τό κοτόπουλο καί
το μοσχάρι λεμονάτο είναι πολύ γνωστά, τό έπίθετο όμως Λεμονάτος δέν
κρίθηκε ώς τώρα απαραίτητο νά συμπεριληφθεί σέ ένα σύγχρονο λεξικό
τής γλώσσας μας. Καί ή ζαχαροπλαστική έκπροσωπεΐται μέ πλήθος vécov
λέξεων: βάφλες, βραχάκια, μάρτζιπαν, τσιζκέικ.

Λεξικογραφικές καινοτομίες

Στό Χρηστικό Λεξικό εισάγεται γιά πρώτη φορά μιά σειρά λεξικογρα-
φικών καινοτομιών, οί όποιες στηρίζονται σέ σύγχρονες μεταλεξικογραφι-
κές έρευνες.

ί. Τίθενται σέ νέα βάση οί ύφολογικοί καί πραγματολογικοί
δείκτες τής γλοίσσας, 30 συνολικά, οί όποιοι στήν πράξη είναι πολύ πε-
ρισσότεροι, άν ληφθούν ύπόψη οί συνδυαστικές τους δυνατότητες. Γιά πρώ-
τη φορά συστηματοποιείται μιά σειρά κριτηρίων (ίστορικά-χρονολογικά,
γεωγραφικά, στατιστικά, βιωματικά-συναισθηματικά, ρυθμιστικά, χρη-
στικά-πραγματολογικά, σημασιολογικά), όπως καί οί δείκτες κοινωνικής
συμπεριφοράς ή ένταξης. Ό ύφολογικός δείκτης οικείο παρουσιάζει 11 έπι-
μέρους διαφοροποιήσεις: olk.-αρνητ. συνυποδ.: Έφαγα στήσιμο. Οί λογο-
τεχνικές λέξεις (π.χ. σελαγίζει) έμφανίζουν 9 ύποκατηγοριοποιήσεις,
όπως: απαιτ. λεξιλόγ.-λογοτ.: αμφιλύκη. αρχαιοπρ.-λογοτ.: ενύπνιο. Βλ.
πιο πάνω, Καινοτομίες, άριθμ. 8.

2. Τά τριτοπρόσωπα ρήματα λημματογραφοΰνται στό τρίτο πρό-
σωπο, όταν δέν εμφανίζονται παρά μόνο πολύ σπάνια στό πρώτο πρόσωπο.
Βλ. τά λήμματα αντιβαίνει, αστράφτει, αστραποβολά, βουίζει, εμφω-
λεύει, κλωσά, κοάζει, σελαγίζει, φωσφορίζει.

3. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά ούσιαστικά. 'Άν χρησιμοποιούνται πε-
ρισσότερο στον πληθυντικό άριθμό, τότε λημματογραφοΰνται στον πληθυν-
τικό. "Ετσι καταγράφονται τά λήμματα ζυμαρικά, τρόφιμα, καί όχι ζυμα-
ρικό, τρόφιμο, όπως γράφουν όλα τά νεοελληνικά λεξικά.
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4. Παρουσιάζονται, συστηματικά γιά πρώτη φοράτάάπολεξικοποιη-
μένα ρήματα [αγγλ. delexical(ised) verbs], αυτά πού συντάσσονται συχνά
με Ινα ούσιαστικο το όποιο φέρει τήν κύρια σημασία: π.χ. αισθάνομαι
χαρά (= χαίρομαι), ασκώ επιρροή (= επηρεάζω), βάζω την υπογραφή μου
(= υπογράφω), δίνω συμβουλή (= συμβουλεύω), έχω τη συνήθεια (= συνη-
θίζω), κάνω την προσευχή μου (= προσεύχομαι), νιώθω ντροπή (= ντρέ-
πομαι), παίρνω απόφαση (= αποφασίζω). "Ετσι άναθεο^ρεΐται ή σημασία
μιάς σειράς ρημάτων. Τό ρήμα κάνω έμφανίζει, μέ βάση τά στατιστικά
κριτήρια, ώς πρώτη σημασία τήν άπολεξικοποίηση. Σέ άναλυτική έπιμέ-
ρους έρευνα καταγράφτηκαν 1.376 ούσιαστικά πού συνδέονται μέ τό κάνω.
Στό Χρηστικό Λεζικό παρατίθενται ένδεικτικά 28 άπό αύτά. Οί 72 άρχικά
σημασίες καί χρήσεις τοϋ ρήματος κάνω συμπυκνώθηκαν τελικά σέ 18.

5. Αξιοποιείται ή θεωρία τών σημασιολογικών πεδίων. "Ετσι ό χρή-
στης τοΰ λεξικού άποκτά έποπτεία τών έννοιολογικά συγγενών λέξεων:
ζυμαρικά: Βλ. μακαρόνια, κανελόνια, κουρκουμπίνες, κριθαράκι, λαζάνια,
λιγκουίνι, νιόκι, νουντλς, παπαρδελες, πένες, πεπονάκι, ραβιόλια, ταλια-
τέλες, τορτελίνια, τραχανάς, τριβέλι, φαρφάλες, φετοντσίνι, φιδές, χυλο-
πίτες. Μποροΰν άκόμα νά προστεθούν οί λέξεις: αστράκι, βίδες ή φουζίλί,
μαλλιά αγγέλου κ.ο.κ.

6. Τά συνώνυμα έμφανίζονται μέσα στό συγκείμενο: καθαρές πηγές
ενέργειας (= ανανεώσιμες, εναλλακτικές). Καθαρός ουρανός (πβ. ανέ-
φελος, ασυννέφιαστος, ξάστερος). Συσσώρευση συνωνύμων ύπάρχει σέ
μονοσήμαντες κυρίως λέξεις. Ή καταγραφή τους γιά εξοικονόμηση χώρου
γίνεται στή συχνότερα χρησιμοποιούμενη λέξη. Στό λήμμα τσιγκούνης
καταγράφονται 11 συνώνυμα, όταν τά άνάλογα νεοελληνικά λεξικά περιο-
ρίζονται σέ δύο, τό πολύ τρία συνώνυμα: εξηνταβελόνης, κάβουροτσέπης,
μίζερος, σπαγγοραμμένος (βλ. τσιφούτης, φραγκοφονιάς), σφιχτοχέρης,
τσίπης, φιλάργυρος, δε(ν) δίνει (ούτε) τ' αγγέλου/τ' Αγίου τον νερό.

7. Οί συντακτικές πληροφορίες δίνονται μέσα άπό κατάλληλα παρα-
δείγματα: Θέμα που αφορά τονΚσπανιότ. λόγ.) στον κλάδο των εκπαιδευ-
τικών. Τα πάντα είχαν καλυφθεί από/με χιόνι.

Οί σημασίες τών λέξεων

Οί σημασίες τών λέξεων καθορίστηκαν μέ βάση τά σούματα κειμέ-
νων, χωρίς νά είναι δεσμευτικό τό τί γράφουν τά άλλα λεξικά. Σέ άρκετές
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περιπτώσεις τό ένα λεξικό αναπαράγει άκριτα τά ερμηνεύματα τού άλλου.
Υπάρχουν 2.000 περίπου λήμματα τά όποια άπό τή φύση τους δέν επιτρέ-
πουν διαφοροποιήσεις, οπο^ς λ.χ. ή λέξη ζαχαροπλαστείο. Τό ερμήνευμα
παραμένει λίγο ή πολύ τό ϊδιο σέ δλα τά λεξικά. Στά ύπόλοιπα λήμματα
πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη οί σημασιολογικές άλλαγές πού έπέρχονται
μέ τήν πάροδο τών χρόνο^ν. Γιά παράδειγμα, δλα άνεξαιρέτως τά λεξικά
τής Νεοελληνικής ερμηνεύουν τόν κλειδαρά ώς τόν επαγγελματία «πού
κατασκευάζει καί έπιδιορθώνει κλειδιά καί κλειδαριές». Αύτό 'ίσχυε πριν
άπό μισό αιώνα. Τό Χρηστικό Λεξικό παρέχει τόν άκόλουθο ορισμό: «επαγ-
γελματίας που πουλά κλειδιά και κλειδαριές (ή και άλλα μέσα φύλαξης,
π.χ. χρηματοκιβώτια), φτιάχνει αντικλείδια, επισκευάζει και τοποθετεί
κλειδαριές και αναλαμβάνει το άνοιγμα σπιτιών και αυτοκινήτων (π.χ.
όταν ο ιδιοκτήτης τους έχει κλειδωθεί έξω)». Τό κλειδί δέν είναι πιά μόνο
τό ((μεταλλικό όργανο, συνήθ. μικρών διαστάσεων, τό άκρο τοΰ όποιου έχει
έσοχές καί προεξοχές, έτσι ώστε, δταν εισάγεται στήν (προορισμένη γι'
αύτό) κλειδαριά, νά περιστρέφεται, θέτοντας σέ λειτουργία τόν μηχανισμό
της». Σέ δωμάτια σύγχρονων ξενοδοχείων καί σέ καμπίνες πλοίων δέν
ισχύει πιά ό ορισμός αύτός. Τό μεταφραστικό δάνειο κάρτα-κλειδί κατα-
γράφεται γιά πρώτη φορά στο Χρηστικό Λεξικό: «ηλεκτρονική κάρτα που
λειτουργεί ως κλειδί για το άνοιγμα ή κλείσιμο πόρτας ή για την ενεργο-
ποίηση και απενεργοποίηση συστημάτων, συσκευών και μηχανημάτων:
μαγνητική ~ ~ ~ ξενοδοχείου. [< αγγλ. key-card]».

Οί περισσότεροι όταν άκούσουν τή λέξη πεπονάκι θά σκεφτούν τό
μικρό πεπόνι. "Ετσι γράφουν δλα τά νεοελληνικά λεξικά. Στο Χρηστικό
Λεξικό προστέθηκε καί μιά δεύτερη, νεότερη σημασία: ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦ.
είδος ζυμαρικού για σούπες το οποίο μοιάζει με σπόρους σουσαμιού. Τό
επίθετο κοινωνικός άπέκτησε έντελώς πρόσφατα νέα έπιμέρους σημασία:
(για τη στήριξη ευπαθών ομάδων) ~ό: ιατρείο/παντοπωλείο/φαρμακείο.
Οί νέες σημασίες πού προστέθηκαν στο Χρηστικό Λεξικό άνέρχονται σέ
άρκετές χιλιάδες.

Περιγραφή τής γλώσσας

Μία άπό τις βασικές άρετές του Χρηστικού Λεξικού είναι ότι περι-
γράφει τή γλώσσα, δπως έπιβάλλει ή σύγχρονη λεξικογραφική πρακτική
διεθνώς. Ή Ακαδημία Αθηνών μέ τό λεξικό αύτό δείχνει ότι δέν χρειά-
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ζονται «αύθεντίες» γιά τή γλώσσα, άλλά αυθεντικές λύσεις, μακριά άπο
ιδεολογικές άγκυλο'^σεις καί στείρο γραμματικό φορμαλισμό.

Ή παραφιλολογία για τή γλωσσική κινδυνολογία δέν θά ύπήρχε ίσως
άν συνειδητοποιούσαν οί κάθε είδους συνήθως αύτόκλητοι ((προστάτες» τής
γλώσσας ότι ή γλώσσα, ένώ είναι τό κατ' έξοχήν ελλογο όργανο έπικοινο:»-
νίας, αύτό πού διακρίνει τόν άνθρωπο άπό τό ζώο, ώς προς τήν έρμηνεία
της είναι άλογο, δέν ερμηνεύεται δηλαδή μέ λογικά επιχειρήματα'1. "Ενα
έντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό άπό τά «λάθη» πού συγκεντρώνουν καί σχο-
λιάζουν διάφοροι λόγιοι καί ορισμένοι γλωσσολόγοι δέν είναι στήν ούσία
((λάθη», άλλά έναλλακτικές δυνατότητες τοΰ ίδιου τοΰ γλωσσικού συστή-
ματος πού κινούνται σέ διαφορετικό ύφολογικό ή χρηστικό έπίπεδο.

'Άγνοια ή ύποβάθμιση τού ρόλου πού διαδραματίζει συχνά ό έμφατικός
πληθυντικός οδηγεί ορισμένους στό αύθαίρετο συμπέρασμα οτι οί έκφρά-
σεις «οί άσκοί τοΰ Αιόλου» καί «στά πλαίσια τών αρμοδιοτήτων του» είναι
εσφαλμένες. Οί ρυθμιστές τής γλώσσας φάσκουν καί άντιφάσκουν. Γράφουν
εντάξει (μία λέξη), άλλά εν όψει (δύο λέξεις), παρόλο πού πρόκειται γιά
τήν ίδια άκριβώς περίπτωση. Στό Χρηστικό Λεζικό νομιμοποιείται καί τό
ενόψει (μία λέξη). Στά ρυθμιστικά λεξικά έπανέρχονται γραφές πού ξενί-
ζουν τόν μέσο άναγνώστη, στον όποιο δημιουργούν ένοχές γιά τήν «άγνοιά»
του. Στό Χρηστικό Λεζικό καταγράφεται μόνο το πόσο μάΛΛον (τό όποιο
ύπάρχει ήδη άπό τά μεταγενέστερα χρόνια) καί όχι τό πόσω μάλλον, τό
όποιο θεωροΰν ορισμένοι ότι είναι «ορθότερο» έπειδή είναι άρχαιότερο. Για
τό έπίρρημα πρύμα < πρύμινα προκρίνεται ή άπλούστερη γραφή πρίμα., ή
όποια είναι καί ή συνηθέστερη: Όλα (μού) πάνε πρίμα (= μια χαρά). Αντί-
θετα, ή δικλείδα είναι συνηθέστερη άπό τή δικλίδα. Ή άπλολογία, γνο^στή
άπό τήν άρχαιότητα, οδηγεί σέ συντόμευση λέξεων, πράγμα πού διευκο-
λύνει καί τήν έκφώνησή τους. Όπως δέν θεωρείται έπί αιώνες έσφαλμένη
ή λέξη αμφορεύς, άντί αμφιφορεύς, έτσι δέν πρέπει νά στιγματίζονται ώς
εσφαλμένοι ή άδόκιμοι οί τύποι αγροτουρισμός άντί αγροτοτουρισμός,
αθΛίατρος άντί αθλητίατρος.

6. Δέν εχει νόημα, γιά παράδειγμα, ή έμμονη στό ορθότερο γλυχχιμία κατά
τό λευχαιμία. Στό Χρηστικό Λεξικό καταγράφεται μόνο ό τύπος γλυκαιμία, τον
όποιο επέβαλε ή χρήση.



196

ι1ρακτικα τησ ακαδημιασ αθηνων

Στο Χρηστικό Λεξικό δέν θεωρούνται εσφαλμένα τά άποτίει φόρο
τιμής καί εκτίει ποινή άντί τών άποτίνει καί έκτίνει, ένώ το αδικαιολόγητο
-ν- στή λέξη ωρίμανση έχει οριστικά, δπως φαίνεται, επικρατήσει. Στήν
έπιρρηματική τους χρήση τό σαν ταυτίζεται μέ τό ως, όσο κι άν ισχυρί-
ζονται τό άντίθετο οί ρυθμιστές τής γλώσσας.

Ξεπερασμένες ορθογραφήσεις άποσιωπούνται έντελώς στό Χρηστικό
Λεξικό γιατί μόνο σύγχυση μπορούν νά έπιφέρουν. Δέν έχει νόημα νά επι-
μένει κανείς στήν άποψη ότι ή ((ορθότερη γραφή» είναι τσιππούρα (μέ δύο
-π-), τή στιγμή πού ήδη στή βυζαντινή έποχή ή λέξη γραφόταν μέ ένα -π-.
Το ίδιο άκριβώς ισχύει καί γιά τις άπαρχαιωμένες γραφές γυιός, γλύκυσμα.
'Άλλο τόσο είναι έκτος τόπου καί χρόνου ή έμμονή στήν όρθογράφηση άγώρι
(μέ -ω-). Παλαιότερα ορισμένοι λόγιοι έπέμεναν νά γράφουν ώμμορφος,
σήμερα όμως κανείς δέν διανοείται νά γράψει έτσι τή λέξη. Τέτοιες ορθο-
γραφήσεις δημιουργούν έντυπώσεις, ή ορθογραφική όμως συνήθεια πολλών
δεκαετιών τις οδήγησε οριστικά στό περιθώριο, όπως καί τις «ορθές» μέ
έτυμολογικά κριτήρια γραφές Βασιλείς, Δημήτρις.

Ή γλώσσα δέν υποτάσσεται στις ορέξεις τών λογίων, ούτε άνέχεται
αύτόκλητους ((προστάτες». Ό Άντο'^νης Σαμαράκης είναι άποκαλυπτικός
μέ τή λεπτή αίσθηση χιούμορ πού τόν διακρίνει. Βάζει τήν ίδια τή γλώσ-
σα νά μιλήσει (1999, 88-89): ((Αναρχοαυτόνομη είμαι. Δέν έπιδέχομαι ξέ-
νες έπεμβάσεις καί μάλιστα βίαιες. Αρνούμαι νά γίνω πειραματόζωο τού
καθενός Προκρούστη. "Εχω τούς δικούς μου βιορυθμούς, τούς δικούς μου
νόμους. Τά γονίδιά μου είναι ισχυρά, υγιέστατα. [...] Αφήστε με νά άνα-
πνέο:» φυσιολογικά. Μή βουλώνετε τις άρτηρίες μου, κινδυνεύο:» νά πάθω
έμφραγμα».

Νέες ετυμολογίες

Τό Χρηστικό Λεξικό προσφέρει μιά σειρά νέων έτυμολογιών, οί οποίες
θά τεκμηριωθούν σέ εξειδικευμένη μελέτη'. Βλ., γιά παράδειγμα, τις λέ-
ξεις εργολάβος, εφαλτήριο, παράγοντας (μέ τή σημασία ((πρόσωπο μέ
σημαντική θέση καί έπιρροή»), σος, ντακότα, υδροπλάνο.

7. Βλ. Χλραλαμπακης, 2011β.
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Γιά πρώτη φορά παρατίθενται ετυμολογίες μέ βάση τή σημασία πού
άποκτά κάθε φορά ή λέξη. Τά νεοελληνικά λεξικά έτυμολογοΰν το μόσχευ-
μα άπο τή μεταγενέστερη λέξη. Αύτό ισχύει μόνο γιά τή γεωπονική σημα-
σία. Ή ιατρική σημασία, πού είναι καί ή συχνότερη, έτυμολογεϊται άπό τό
άγγλικό transplant, 1951, γαλλικό 1956. Σχετικά μέ τή λέξη διαστημάν-
θρωπος δέν άρκεΐ ή έτυμολογία < αγγλ. spaceman. Άρχικά σήμαινε τόν
δημοσιογράφο πού πληρωνόταν μέ βάση τόν χώρο πού καταλάμβανε στήν
εφημερίδα τό άρθρο του (πρώτη μαρτυρία, 1892). Οί σημασίες «αστροναύ-
της» καί «έξωγήινος» εμφανίζονται τό 1942.

Αξιοπρόσεκτες είναι οί πληροφορίες πού παρέχει τό Χρηστικό Λεξικό
στό έτυμολογικό μέρος γιά τις σημασιολογικές μεταβολές τών άρχαίων,
μεταγενέστερων καί μεσαιωνικών λέξεων. Βιολόγος ήταν στά μτγν. χρόνια
«ο μίμος», καί τό μεσν. βιολογία σήμαινε «φόρος περιουσίας», τό μτγν.
πολιτισμός είχε τή σημασία «ενασχόληση με τα κοινά». Οικολόγος ήταν
τά μεσαιωνικά χρόνια «ο διαχειριστής του οίκου». Αξιοποιήθηκε τήν τε-
λευταία στιγμή τό Σύγχρονο Λεξικό τής Αρχαίας Έλληνικής Γλώσσας τοΰ
Franco Montanari, σέ έλληνική μετάφραση τοΰ 2013 μέ έπιμέλεια τοΰ άκα-
δημαϊκοΰ Αντώνη Ρεγκάκου.

Επιμέρους έτυμολογικές έρευνες έδειξαν ότι μερικές χιλιάδες λέξεις
τις όποιες παρουσιάζουν τά νεοελληνικά λεξικά ώς νεολογισμούς τού 18ου
καί τοΰ 19ου αι., βασιζόμενα στις χρονολογίες πού παραθέτει ό Κουμα-
νούδης8, είναι ήδη μεταγενέστερες9 ή κυρίως μεσαιωνικές. Τό λεξικό τοΰ
Erich Trapp1" είναι άποκαλυπτικό. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα: τό
ημερομίσθιο δέν είναι νεολογισμός τοΰ 1821, άλλά ήδη μεσαιωνική λέξη.

8. κοτμανοτλησ στεφανοσ, Συναγωγή νέων λέξεων υπό τών λογίων πλα-
σθεισών άπό τής αλώσεως μέχρι των καθ' ήμας χρόνων, Αθήνα 1900, ανατύπωση
μέ Προλεγόμενα τοΰ Κ.Θ. Δημαρά, Έρμης, Αθήνα 1980.

9. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: Ή ύπνωση δέν είναι νεολογισμός
τοΰ 1851' τό ούσ. ΰπνωσις παρουσιάζεται τόν 2ο μ.Χ. αί. Τό έπίθ. φιλανθρωπικός
δέν άποτελεΐ νεολογισμό τοΰ 1832' πρώτη φορά εμφανίζεται τόν 5ο μ.Χ. αί. Ή
όξύνοια μαρτυρεΐται γιά πρώτη φορά τόν 2ο μ.Χ. αι., δέν είναι επομένως μεταφρα-
στικό δάνειο άπό τό γερμ. Scharfsinn.

10. Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts,
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1994 κ.έ.
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Το 'ίδιο ισχύει γιά τις λέξεις κάθυστέρήσις (1885), καταδρομέας (1838),
χρωματοπώλης (1871).

Χιλιάδες είναι οί περιπτώσεις ασυνεπειών σέ νεοελληνικά λεξικά, γε-
νικά καί έτυμολογικά, έπειδή δέν λαμβάνεται ύπόψη ή χρονολογία πρώτης
έμφάνισης τής ξένης λέξης. Τό συσχετίζω, γνωστό άπό τό 1854 κατά τόν
Κουμανούδη, δέν μπορεί νά έτυμολογεΐται άπό τό γαλλικό corréler, τό όποιο
μαρτυρεΐται γιά πρώτη φορά τό 1963 καί άνάγεται στο άγγλικό correlate. Μιά
σειρά έτυμολογιών άνατρέπεται μέ βάση νέα στοιχεία. Χρειαζόμαστε, έπο-
μένως, ποιοτικές έτυμολογικές έρευνες, οί όποιες θά παρουσιάζουν άναλυτικά
τήν πολυσημία τών λέξεων μέ τις παράλληλες έτυμολογικές άναγωγές. Μεί-
ζον ερευνητικό ζητούμενο παραμένει ή σύνταξη ένός άναλυτικοΰ, αυστηρά επι-
στημονικού έτυμολογικοΰ καί ένός χρονολογικού λεξικού τής Νεοελληνικής.

Κανένα λεξικό δέν μπορεί νά καλύψει άπολύτως τούς στόχους πού
θέτουν εξαρχής οί συντάκτες του. Όλοι σχεδόν οί έπαγγελματίες λεξικο-
γράφοι έχουν τήν αίσθηση ότι περπατούν σέ κινούμενη άμμο καί κινδυ-
νεύουν άνά πάσα στιγμή νά βουλιάξουν. Ή σύνταξη ένός λεξικού δέν
ολοκληρώνεται στήν ούσία ποτέ, άφοΰ ή γλώσσα εξελίσσεται καί έμπλουτί-
ζεται διαρκώς μέ νέα στοιχεία. (Προλάβαμε τήν τελευταία στιγμή καί
προσθέσαμε τό άκρωνύμιο ΝΕΡΙΤ, όχι όμως τον ΕΝΦΙΑ.) Όλα τά λεξικά
είναι, κατά κάποιο τρόπο, «έργα σέ εξέλιξη», άφοΰ ό λεξικογράφος στοχεύει
μονίμους σέ κινούμενο στόχο11. «'Άγριες φοράδες» άποκάλεσε ό Νίκος
Καζαντζάκης τις λέξεις καί δέν μπορείς νά τις δαμάσεις εύκολα12. Είναι σάν
τά άλογα τοΰ Διομήδη οί λέξεις. Όποιος διαβάσει τό βιβλίο τοΰ κορυφαίου
γερμανού λεξικογράφου Günther Drosdowski Τά Πάθη τοΰ Λεξικογράφου.
'Ομολογίες 'Ενός Καταραμένου13, που παραπέμπει στά Πάθη τοΰ Νεαροΰ
Βέρθερου τού Γκαίτε (Die Leiden des jungen Werther, 1774), θά καταλάβει
τά βάσανα καί τά μαρτύρια τοΰ συντάκτη ένός λεξικού.

11. Atkins, S. - Rundell, M. - Sato, H., 2003, σ. 355: «All dictionaries are,
in a sense, work in progress, because we are dealing with a moving target».

12. Αναφορά στον Γκρέκο, Λευκωσία 1982, I' έπανεκτύπωση, Αθήνα χ.χ.,
σ. 474" Ταξιδεύοντας. Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήμ, Κύπρος, ο Μοριάς,
Αθήνα 61969, σ. 9.

13. Die Leiden des Wörterbuchmachers. Bekenntnisse eines Verdammten,
Dudenverlag, Mannheim 1992.
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Παρά το πλήθος τών καινοτομιών πού παρουσιάζει το Χρηστικό Λεζι-
κό, δέν μπορεί νά είναι ((τέλειο», καί αύτό ισχύει γενικά γιά κάθε άνθρώπινο
έργο. Όπως συνήθως συμβαίνει μέ όλα τά επιστημονικά έργα, καί ιδίως τά
λεξικά, ή δεύτερη έκδοση θά είναι πληρέστερη. Οί ύποδείξεις τών ειδικών
επιστημόνων καί τών καλοπροαίρετων αναγνωστών θά άξιοποιηθούν κα-
ταλλήλως.

Τό λεξικό, όταν σχεδιαστεί σωστά, αποτελεί βασική πηγή γιά τή
γλωσσική ένημερότητα (language awareness), τή συνειδητοποίηση τών μη-
χανισμών λειτουργίας τής γλώσσας καί τήν εύαισθητοποίηση τοΰ χρήστη
ώς προς τήν ποιότητα τοΰ λόγου. Τό λεξικό ώς κειμενική ροή συμβάλλει
στήν ολιστική κειμενοκεντρική θεώρηση τής γλώσσας καί ιδιαίτερα στήν
κριτική γλωσσική ένημερότητα. Τό Χρηστικό Λεζικό μπορεί νά άξιοποι-
ηθεΐ επωφελώς γιά τήν άποτελεσματική διδασκαλία τής Έλληνικής ώς
πρώτης καί δεύτερης γλώσσας. Παρουσιάζει ένα έντυπωσιακά πολύμορ-
φο καί πολύχρωμο μωσαϊκό τής γλώσσας μας, το όποιο άπαρτίζεται άπό
3.000.000 περίπου λέξεις-ψηφίδες.

Μακάρι νά μπορούσαν πολλοί νά διάβαζαν τό Λεζικό όπως διαβάζουν
καί άπολαμβάνουν μιά ώραία ποιητική συλλογή, γιατί τό Λεζικό άποκα-
λύπτει ένα μέρος άπό τό μεγάλο, θαυμαστό καί άνεξάντλητο ((ποίημα» τής
γλώσσας μας καί τοΰ πολιτισμού μας. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε οτι γλώσσα
καί πολιτισμός είναι άλληλένδετες έννοιες. Το Λεζικό είναι ή ((ζωντανή
διαιώνιση τοΰ είναι μας», perpetuidad viviente de la esencia, γιά νά χρησι-
μοποιήσω έναν στίχο τοΰ Πάμπλο Νερούντα άπό τό περίφημο ποίημά του
(('Ωδή στό Λεξικό» (((Oda al Diccionario», 1945).

Τό Χρηστικό Λεζικό σχεδιάστηκε μέ κριτήριο νά είναι άνοιχτό στή
γλωσσική ποικιλότητα καί τήν πολυδιάστατη καί πολυεπίπεδη επικοινωνία.
Αύτό θά πει σεβασμός στή γλώσσα μας.

Όπως τονίζει εμφατικά στον μεστό περιεχομένου Πρόλογο του ό Γε-
νικός Γραμματεύς τής Ακαδημίας Αθηνών καί επιστημονικός υπεύθυνος
τοΰ έργου κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος, ((Λεξικά τής Νεοελληνικής υπήρχαν
ήδη άξιόλογα, άλλά ή Ακαδημία άπέβλεψε μέ τό Χρηστικό στήν έπίτευξη
διττού άποτελέσματος: τήν έκδοση ένός σύγχρονου λεξικοΰ τής γλώσσας
μας καί τόν συνεχή πλουτισμό τής ήλεκτρονικής του μορφής. Κάθε στιγμή
ό μελετητής θά μπορεί νά χρησιμοποιήσει τόν λεξιλογικό πλοΰτο καί τήν
έκφραστική ζωντάνια καί πληρότητα τής γλώσσας μας σέ όλη τους τή γνω-
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στή στήν επιστήμη έκταση. Ή Ακαδημία μέ το Χρηστικό Λεξικό δέν άπο-
βλέπει σε ρύθμιση τής γλώσσας, αποδεδειγμένως ανεδαφική, τουλάχιστον
άπο τά χρόνια τού Κοραή. Παρουσιάζει μέ συστηματικό τρόπο καί επι-
στημονικώς εξακριβωμένα τήν πραγματική μορφή τής Νεοελληνικής, τον
γλωσσικό πλούτο της καί τις θαυμαστές έκφραστικές δυνατότητές της».
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ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. ANTONIO CARILE

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. επαμεινωνδα σπηλιωτοιιουλο

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ ιδιαίτερη τιμή τόν κ. Antonio
Carile, ομότιμο καθηγητή τής Βυζαντινής 'Ιστορίας τοϋ Πανεπιστημίου
τής Ραβέννας, τόν όποιο ή 'Ολομέλεια έξέλεξε κατά τό έτος 2013 ώς ξένο
έταΐρο της στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών.

Ό καθηγητής Carile γεννήθηκε στό Pesaro τής 'Ιταλίας. Μαθητής τοΰ
διαπρεποΰς βυζαντινολόγου Agostino Pertusi, γενικοΰ γραμματέα έπί σειρά
έτών τής Διεθνοΰς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών, συνέχισε μέ τήν έρευνα
καί τή διδασκαλία του σέ ερευνητικά καί πανεπιστημιακά ιδρύματα τής
πατρίδας του τή λαμπρή παράδοση τών 'Ιταλών ερευνητών στόν τομέα τών
βυζαντινών σπουδών.

Τό 1979 καί τό 1996 εξελέγη καθηγητής τής Βυζαντινής 'Ιστορίας
στά Πανεπιστήμια, άντίστοιχα, τής Bologna καί τής Ραβέννας καί τό 2011
αναγορεύτηκε ομότιμος καθηγητής τού τελευταίου Πανεπιστημίου.

Ό κ. Carile έχει οργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια καί έχει έκ-
δώσει τά Πρακτικά τους. "Εχει συγγράψει 288 έργασίες, άπό τις όποιες 30
είναι μονογραφίες. "Εχει τιμηθεί μέ πολλές διακρίσεις καί βραβεία καί έχει
λάβει μέρος σέ πολυάριθμες διεθνείς έπιστημονικές συναντήσεις, παρου-
σιάζοντας εισηγήσεις πού πραγματεύονται σημαντικές όψεις τής ιστορίας
καί τοΰ πολιτισμού τοΰ βυζαντινού κόσμου. Μέ τό έργο του έχει φορτίσει
πολλές όψεις τής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου καί έχει συμβάλει στήν προβολή
τοΰ βυζαντινού πολιτισμού στήν 'Ιταλία καί διεθνώς.
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Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλω-
σορίζει καί σάς απευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής έπιστημονικής καί
ερευνητικής προσφοράς σας.

Σας καλώ νά σάς περιβάλω μέ το μεγάλο διάσημο του Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τήν άκαδημαϊκό κυρία Χρύσα Μαλτέζου νά άνέλ-
θει στο βήμα καί νά παρουσιάσει το έργο του νέου άκαδημαϊκοΰ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κγρια χρυσα μαλτεζου

Κυρίες καί κύριοι άκαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι,

Οί βυζαντινές σπουδές στήν 'Ιταλία αναπτύχθηκαν στή σκιά τής έλλη-
νικής φιλολογίας. Άπο τά τέλη ήδη τού 19ου αιώνα διαπρεπείς κλασικοί φι-
λόλογοι δίδαξαν στά ιταλικά πανεπιστήμια, στή Ρώμη, στήν Πίζα καί στο
Μιλάνο, μαζί μέ τήν κλασική, βυζαντινή φιλολογία, παλαιογραφία, άκόμη
καί παπυρολογία, ενώ άργότερα, στήν προ'ιτη μεταπολεμική περίοδο, οί βυ-
ζαντινές σπουδές θά άρχίσουν νά καλλιεργούνται στή Σικελία σέ συνάρτηση
μέ τή νεοελληνική λογοτεχνία. Τροπή τοΰ ενδιαφέροντος προς τό Βυζάντιο
παρατηρείται βέβαια πολλούς αιώνες νο->ρίτερα στούς κύκλους τών διανοου-
μένων τής Βενετίας, πόλης συνυφασμένης, λόγω παράδοσης καί οικονο-
μικών συμφερόντων, μέ τήν ιστορία τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Δέν
είναι άσφαλώς τυχαίο ότι, στά μέσα τού 16ου αιώνα, ό έπίσημος ιστοριο-
γράφος τής Γαληνοτάτης Paolo Ramusio, διασκευάζοντας μέ έντολή τών
βενετικών άρχων τήν ιστορία τής κατάληψης τής Κο^νσταντινούπολης άπό
τούς σταυροφόρους τό 1204, χρησιμοποίησε κείμενα βυζαντινών χρονογρά-
φων. Κατά τήν περιγραφή μάλιστα τής τελετής ένθρόνισης τού λατίνου
αύτοκράτορα φρόντισε νά παραθέσει στο πόνημά του εικόνες μέ ενδύματα
βυζαντινών αύτοκρατόρων, τις όποιες είχε προμηθευτεί άπό τόν βενετό
βάιλο τής Κωνσταντινούπολης. Στούς αιώνες πού άκολούθησαν, θά έκδο-
θοΰν στά βενετικά τυπογραφεία έργα βυζαντινών χρονογράφων, μεταξύ
τών όποιων τά χρονικά τοΰ Προκοπίου, τοΰ Ζωναρά, τοΰ Άκροπολίτη, τοΰ
Χωνιάτη. Στή νεώτερη πάντως εποχή, ή συστηματική καλλιέργεια τών βυ-
ζαντινών σπουδών χρονολογείται τό 1925, έτος 'ίδρυσης στο πανεπιστήμιο
τής Ρώμης έδρας βυζαντινής φιλολογίας καί ιστορίας, τήν όποια κατέλαβε
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ό Silvio Giuseppe Mercati. Το γεγονός οτι, στή θεώρηση τών λογίων τής
εποχής, ή φιλολογική παραγωγή τών Βυζαντινών άρκοΰσε γιά τή γνωριμία
του βυζαντινού κόσμου είχε ώς άποτέλεσμα ή βυζαντινή ιστορία νά βρίσκεται
γιά πολλές μετά τόν πόλεμο δεκαετίες στό περιθώριο τής προσοχής τους.
Είναι ένδεικτικό ότι όσοι μετά τόν Mercati κατέλαβαν πανεπιστημιακές
έδρες στά ιταλικά πανεπιστήμια, ό Giro Gianelli, ό Giuseppe Schirö, ό Raf-
faele Cantarella, ό Bruno Lavagnini, ή Enrica Follieri, ό Agostino Pertusi,
υπήρξαν όχι Ιστορικοί άλλά s φιλόλογοι, καί μάλιστα διαπρεπέστατοι, μέ
σημαντική προσφορά στον χώρο τής βυζαντινής φιλολογίας.

"Εκρινα ότι ή βραχύτατη αύτή εισαγωγή ήταν άπαραίτητη γιά νά κα-
ταδειχθεί οχι τόσο ή όχι μόνο τό πνευματικό κλίμα μέσα στό όποιο σπού-
δασε καί άναδείχθηκε ό Antonio Carile, άλλά κυρίως ή συμβολή του στήν
άποδέσμευση τής βυζαντινής ιστορίας άπό τήν κηδεμονία τής βυζαντινής
φιλολογίας. Πράγματι, μέ τό έργο του ό ιταλός συνάδελφος συνέβαλε άπο-
φασιστικά στήν ανεξαρτητοποίηση, στή γείτονα χώρα, τής βυζαντινής
ιστορίας ώς αύτοτελούς γνωστικού πεδίου.

Γεννημένος στό Pesaro, ό Carile μαθήτευσε στό Καθολικό Πανεπι-
στήμιο του Μιλάνου κοντά στον επιφανή φιλόλογο Agostino Pertusi, μέ
τόν όποιο συνεργάστηκε στήν άρχή ώς ύπότροφος ερευνητής καί αργότερα
ώς έπιστημονικός γραμματεύς τοΰ κέντρου ((Βενετία καί Ανατολή», πού
ιδρύθηκε στο περίλαμπρο βενετικό ίδρυμα Giorgio Cini. To 1979 έξελέγη
τακτικός καθηγητής στό πανεπιστήμιο τής Βονωνίας καί τό 1996 πρωτο-
στάτησε στήν ίδρυση τοΰ πανεπιστημίου τής Ραβέννας, ώς εξαρτήματος
τοΰ πανεπιστημίου τής Bologna. Στό νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα, στό
όποιο μετέφερε τήν έπιστημονική του δραστηριότητα, ό Carile προσέφερε
μέ γνώση, σεμνότητα καί εύθύνη πολλαπλές ύπηρεσίες ώς δάσκαλος στις
αίθουσες διδασκαλίας, ώς ερευνητής στά σπουδαστήρια, ώς κοσμήτωρ καί
ώς πρύτανις. Έκέί μετέφερε τήν πλούσια βιβλιοθήκη καί τό άρχεϊο τοΰ
Pertusi, εκεί μέ δική του πρωτοβουλία στεγάστηκε ή έπίσης πλουσιότατη
βιβλιοθήκη τοΰ γνωστού νομισματολόγου Tommaso Bertelé, έκεϊ οργάνωσε
έργαστήριο μέ σκοπό τήν έρευνα, καταλογογράφηση καί ψηφιοποίηση τών
βενετικών χρονικών πού άφοροΰν τήν τέταρτη σταυροφορία καί τήν έγκα-
θίδρυση τών Λατίνων στή βυζαντινή έπικράτεια, έκει τέλος δημιούργησε
φυτώριο μαθητών πού συνεχίζουν μέ έπιτυχία τις δράσεις τοΰ δασκάλου
τους. Σημειώνω άκόμη ότι ώς πρύτανις τοΰ πανεπιστημίου ύποδέχθηκε τό
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2005 καί έξεφώνησε στόν ναό του San Vitale τή Laudatio τοΰ Οικουμενικού
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου τοΰ Α', κατά τήν τελετή
άναγόρευσης τοΰ τελευταίου σέ έπίτιμο διδάκτορα. Ό Carile έχει λάβει
μέρος μέ εισηγήσεις σέ πολλές διεθνείς έπιστημονικές συναντήσεις, έχει
οργανώσει μεγάλα διεθνή συνέδρια καί έξειδικευμένα σεμινάρια, διετέλεσε
έπιστημονικός γραμματεύς τοΰ περιοδικού Studi Veneziani, είναι ιδρυτής
καί διευθυντής τού έγκριτου βυζαντινολογικοΰ περιοδικού Bizantinistica
καί τών έκδοτικών σειρών τών Quaderni καί τοΰ Centra italiano di studi
sull'alto medioevo στό Spoleto, είναι μέλος πολυάριθμοι διεθνών επιστημο-
νικών συλλόγων καί οργανώσεων καί έχει τιμηθεί γιά τήν προσφορά του μέ
πολλές διακρίσεις καί διεθνή βραβεία.

Ή σταδιοδρομία καί ή επιστημονική παραγωγή τοΰ Carile είναι γνω-
στή στούς βυζαντινολόγους καί βενετολόγους, "Ελληνες καί ξένους. Τό
έρευνητικά του έργο άναδεικνύει πρωτίστως, μέ βάση τήν άνάλυση τών πη-
γών, τό φαινόμενο τής συνέχειας στις σχέσεις άνάμεσα στό Βυζάντιο καί
τή Δυτική Εύρώπη, οί όποιες στηρίζονται σέ κοινή παράδοση πολιτιστικών
άνταλλαγών. Στοιχείο βασικό τής συγκρότησης τοΰ δυτικού πολιτισμού, ή
κοινή αύτή παράδοση τροφοδοτείται άπό τή δεξαμενή τού ελληνορωμαϊκού
κόσμου καί συνιστά, σύμφωνα μέ τόν Carile, ένα σπουδαίο κεφάλαιο τής
ιστορίας τής διανόησης. Ή συγγραφική του παραγωγή καλύπτει τήν περίο-
δο άπό τόν 4ο ώς καί τόν 15ο αιώνα καί άγκαλιάζει εύρύ φάσμα θεματικής,
τή βυζαντινή ιστοριογραφία, τήν ιστορία τών ιδεών, τήν πολιτική ιδεολο-
γία, τήν πολιτική θεολογία, τή φραγκοκρατία, τή βενετική χρονογραφία,
τόν συμβολισμό τής αύτοκρατορικής έξουσίας. Ή οπτική γωνία μέσα άπό
τήν όποία προσεγγίζονται οί όψεις τής βυζαντινής κοινωνίας ορίζεται εύ-
γλωττα άπό τούς τίτλους τών δημοσιευμάτο^ν του, τά όποια μπορούν νά
διακριθούν σχηματικά σέ πέντε μεγάλες γνωστικές περιοχές. Στήν πρώτη
άνήκουν μελέτες άφιερωμένες σέ γενικά ζητήματα τής βυζαντινής ιστο-
ρίας, όπως γιά παράδειγμα Ύλη της Βυζαντινής 'Ιστορίας, Τό έργο του Νι-
κηφόρου Βρυεννίου, Ή αυτόγραφη υπογραφή τοΰ Ιωάννου Χορτασμένου,
Προσωπογραφικά τοΰ Μανουήλ Νόθου Παλαιολόγου, Τό άνέκ8οτο χρυσό-
βουλλο τοΰ Άνδρονίκου τοΰ Γ' Παλαιολόγου υπέρ τής μονής Αικουσάδας, Ό
Καύκασος καί ή βυζαντινή αυτοκρατορία, Τό Βυζάντιο καί ή Εύρώπη, Ό
άντίκτυπος τής 'Άλωσης τής Κωνσταντινούπολης στήν εύρωπαϊκή παιδεία
καί τόν πολιτισμό, 'Εκκλησία καί εξουσία στήν Κωνσταντινούπολη τόν 4ο
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καί 5ο αιώνα, Οί συνθήκες μεταξύ τής Ρωσίχς καί τής Ανατολικής Ρωμαϊ-
κής Αύτοκρχτορίχς.

Ό δεύτερος άξονας τών ενδιαφερόντων του είναι στραμμένος στήν έρευ-
να τών άρχειακών τεκμηρίων πού έχουν σχέση μέ τήν τέταρτη σταυροφορία
καί τις επιπτώσεις της άφενός στόν βυζαντινό κόσμο καί άφετέρου στή
δυτικοευρωπαϊκή κοινωνία. Σημαντικά κεφάλαια όχι μόνο τής βυζαντινής
άλλά καί τής ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως τό σχίσμα τής Χριστιανοσύνης
στή Χριστιανική Ανατολή καί τή Χριστιανική Δύση, πού ολοκληρώθηκε
μέ τήν έγκαθίδρυση τής λατινικής κυριαρχίας στά έδάφη τής Βυζαντινής
Αύτοκρατορίας, ή συγκρότηση τών κρατιδίων πού σχηματίστηκαν στά
έρείπια τού βυζαντινού κράτους, ή εδαφική καί οικονομική άνάπτυξη τής
Δύσης εις βάρος τής Ανατολής, ή άναθεώρηση, μετά τήν τέταρτη σταυρο-
φορία, του κοινωνικού πλαισίου καί τών κοινωνικών άξιών καί ή νομιμο-
ποίηση τής εξουσίας είναι ορισμένες άπό τις θεματικές πού έρευνήθηκαν
συστηματικά άπό τόν Carile μέ ποικίλα έργαλεΐα μελέτης τών κειμένων,
τήν παλαιογραφία, τή διπλωματική, τήν άρχειονομία, τήν κωδικολογία. Ή
ερευνά του σέ αύτόν τόν τομέα οδήγησε σέ έργασίες πού αποτελούν σήμερα
βασικά εργαλεία γιά τή σπουδή τής περιόδου τής λατινοκρατίας στόν έλ-
ληνικό χώρο. Αναφέρω ένδεικτικά τήν έμβληματική έκδοση τοΰ έγγράφου
τής διανομής τής βυζαντινής αύτοκρατορίας άνάμεσα στούς Βενετούς καί
τούς σταυροφόρους πού καθόρισε τις ιστορικές τύχες τών έλληνικών πε-
ριοχών, δηλαδή τήν περίφημη Partitio terrarum imperii Romanie, καί τις
μονογραφίες του Γιά μίχ ιστορία τής λατινικής αύτοκρατορίας τής Κων-
σταντινούπολης, Ή βενετική χρονογραφία σε σχέση μέ τήν κατάλυση τής
Ρωμανίας τό 1204, Ή φεουδαρχική πρόσοδος στή λατινική Πελοπόννησο
τόν 14ο αιώνα, Οικονομικές δομές μακράς κχί βραχείας διάρκειας στήν
υστεροβυζαντινή κοινωνία.

Μιά τρίτη ομάδα μελετών του άφορά τήν πολιτική ιδεολογία τοΰ Βυζαν-
τίου καί τήν πολιτική βυζαντινή σκέψη. Από τις μελέτες πού έντάσσονται
έδώ σταχυολογούνται οί άκόλουθες: Εξουσία καί συμβολισμός, Εικόνα καί
πραγματικότητα, Ή πολιτική θεολογία στό Βυζάντιο όπως τήν αντιλαμ-
βάνεται ό 20ός αιώνας, Πολιτική ιδεολογία τής βυζαντινής αύτοκρατορίας
κατά τόν 11ο αιώνα καί οί Ρώσοι, μελέτη δημοσιευμένη στή σειρά τών
Harvard Ukrainian Studies.

Τά ένδιαφέροντα τού Carile έκτείνονται τέλος καί σε άλλες δύο γνω-
στικές περιοχές: Ή πρώτη άφορά τή βυζαντινή πόλη καί τις κοινωνίες τής
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περιφέρειας, καί ή δεύτερη τον Δυτικό Μεσαίωνα. Αντιπροσωπευτικά δείγ-
ματα τής παραγωγής του στούς τομείς αύτούς είναι: Ή βυζαντινή "Εφεσος,
Ή Σάμος, Ή Ταρσός, Ραβέννα και Βυζάντιο σέ δύο ογκώδεις τόμους, Ρα-
βέννα και Κωνσταντινούπολη, Βενετία και Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη
Νέα Ρώμη, Ό Δάντης και το Βυζάντιο, Ή Ευρώπη άνάμεσα στήν ορθοδο-
ξία καί τον ισλαμισμό, Οί διεθνείς σχέσεις στον Μεσαίωνα.

Αγαπητέ συνάδελφε, άγαπητέ φίλε,

Μέ τή σύντομη παρουσίαση τοΰ συγγραφικού σου έργου, προσπάθησα
νά δείξω τή διάσταση καί συμβολή τής προσφοράς σου στήν προο')θηση τής
βυζαντινής έπιστήμης καί στήν προβολή τοΰ βυζαντινού πολιτισμού στήν
'Ιταλία καί διεθνώς. Τήν έπίσημη αύτή ώρα μέ αισθήματα έκτίμησης καί
φιλίας σέ ύποδέχομαι στό Ανώτατο Πνευματικό "Ιδρυμα τής χώρας μου καί
σοΰ εύχομαι ύγεία καί πνευματική εύφορία, ώστε νά συνεχίσεις το^ρα καί
υπό τή νέα σου ιδιότητα ώς ξένου εταίρου τής Ακαδημίας τό επωφελές γιά
τήν έπιστήμη έργο σου. Ή εύχή τών Βυζαντινών «Σπολάτη» (Εις πολλά
έτη) ας σέ συνοδεύει.
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Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΛΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

(6ος-11ος αιώνας)

ΕΙΣίΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
κ. antonio carile

Είναι, ύψιστη ή τιμή μέ»τήν οποία με περιβάλλει σήμερα τό άνώτατο
πνευματικό ίδρυμα τής Ελλάδος καί είμαι βαθύτατα συγκινημένος. 'Υπό-
σχομαι νά φανώ άντάξιος τής μεγάλης αύτής τιμητικής διάκρισης μέ όσες
πνευματικές δυνάμεις μοΰ άπομένουν. 'Εκφράζω προς τήν 'Ολομέλεια τής
Ακαδημίας καί προς τά μέλη τής Τάξεως τών Γραμμάτων καί τών Καλών
Τεχνών τις βαθύτατες εύχαριστίες μου γιά τήν άναγνώριση τού έργου τής
έλαχιστότητός μου, όπως θά έλεγαν καί οί Βυζαντινοί. Εύχαριστώ, άκόμη,
γιά τήν παρουσίαση τοΰ επιστημονικού μου έργου τή συνάδελφο Χρύσα
Μαλτέζου, μέ τήν όποια μέ συνδέουν μακρόχρονοι έπιστημονικοί καί φιλι-
κοί δεσμοί.

Στή διάρκεια τής έπτάχρονης θητείας μου ώς επιστημονικού συνερ-
γάτη τής Fondazione Giorgio Cini τής Βενετίας είχα τήν εύκαιρία νά παρα-
κολουθήσω καί νά θαυμάσω τή δραστηριότητα τοΰ εκεί 'Ελληνικού 'Ινστι-
τούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, όπου είχα τό προνόμιο
νά γνωρίσω καί νά εκτιμήσω ορισμένους άπό τούς επιφανέστερους μελε-
τητές τής βυζαντινής έπιστήμης, δπως τή Σοφία Αντωνιάδη, τόν Μανοΰσο
Μανούσακα καί τόν Διονύσιο Ζακυθηνό, καί νά γνωρίσΟΛ καί νά μάθω πολλά
άπό τούς έλληνες ερευνητές πού τότε σπούδαζαν στή Βενετία καί πού αργό-
τερα θά συνέχιζαν τήν παράδοση τού 'Ινστιτούτου. Άνάμεσά τους ή Χρύσα
Μαλτέζου, ή όποια ώς διευθύντρια άνέδειξε τό 'Ινστιτούτο καί τό Μουσείο
του σέ κέντρο διεθνούς εμβελείας. Ή έρευνητική μου διαδρομή καθορίστηκε
άπό τόν δάσκαλο μου Agostino Pertusi, άντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδη-
μίας, πρόωρα χαμένο τό 1979, μέ τόν όποιο μέ συνδέει μιά άλησμόνητη
οφειλή εύγνωμοσύνης.

Τελειώνοντας τό εισαγωγικό μου σημείωμα, έπιθυμώ νά σάς ζητήσω
νά δείξετε κατανόηση γιά τήν προφορά μου καί νά συγχωρήσετε τά λάθη
μου στή νεοελληνική γλώσσα.
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Ή έννοια τής αύτοκρατορίας

Ή ιδέα τής αύτοκρατορίας ώς μεταϊστορικής δημιουργού τής παγκό-
σμιας ειρήνης1 άποτελει μιά σταθερά τής πολιτικής φαντασίας τών μεγά-
λων κρατικών σχηματισμών, καί όχι μόνο τών δυτικών, γιά μία σφαιρική
ιστορία τήν οποία προσπαθούν νά περιγράψουν οί 1.756 σελίδες τοΰ Impe-
rien und Reiche τών Μ. Gehler καί R. Rollinger τοΰ 20 1 42.

Ή βυζαντινή αύτοκρατορία δέν εκτιμάται μέ βάση τόν ιδιάζοντα
χαρακτήρα της: Γιά τήν άκρίβεια έπρεπε νά ονομάζεται ((βασιλεία τών
Ρωμαίων» ή στά λατινικά ((Romanorum res publica)), καί οχι ((βυζαντινή
αύτοκρατορία», γεγονός πού αγνοείται κυρίως στις ιστοριογραφικές καί πολι-
τειολογικές θεωρίες οί όποιες στηρίζονται, περισσότερο άπό έναν αιώνα τώρα,
στήν έννοια τής αύτοκρατορίας ώς πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού καί
χρονικού σχηματισμού3. Ή πολιτειολογική άνάλυση πού ξεκίνησε τό 1902
μέ τόν Hobson εισήγαγε, μέ τό βιβλίο τοΰ λόρδου Cromer τό 1909, τόν ορο
«ιμπεριαλισμός», πού χρησιμοποιείται σήμερα σέ όλες τις δυτικές γλώσσες
συμπεριλαμβανομένης καί τής νέας έλληνικής'', καί διατηρήθηκε στή διάρ-
κεια τοΰ 20ού αιώνα ενώ κατέρρεαν οί αύτοκρατορίες.

1. R. Farina, Concezioni della pace: a proposito di Costantino il Grande ed
Eusebio di Cesarea, σέ: P. Catalano — P. Siniscalco (έπιμ.), Concezioni della pace,
Ρώμη χ.χ. (άλλά μεταγενέστερο του 1993), «Da Roma alla Terza Roma», Studi,
VI. σ. 129' Sp. Troianos, La paix comme un bien légal protégé en droit romain-ori-
ental, ό.π., σ. 161-173, Epanagogè, 2.2, σέ: I. et P. Zepos, Jus graecoromanum, II,
Athènes 1931, Aalen 1962, σ. 240' C. Capizzi, La «pax romana» e Giustiniano,
δ.π., σ. 139-160' J. Assmann, Potere e salvezza. Teologia politica nell'antico Egitto,
in Israele e in Europa (ίτ. μτφ. U. Gandini), Torino 2002, Biblioteca di Cultura
Storica, 239, σ. 73-107.

2. M. Gehler — R. Rollinger (έπιμ.), Imperien und Reiche in der Welt-
geschichte. Epochenübergreifende und globalhistorische Vergleiche (σέ συνεργασία
μέΞ. F. S. Pittl), 1-2, Wiesbaden 2014, σ. 1762.

3. J. Haldon, Towards a social history of Byzantium, σέ: J. Haldon (έπιμ.), A
social history of Byzantium, Wiley-Blackwell 2009, σ. 1-30.

4. J. A. Hobson, Imperialism: a study, London 1902, (ίτ. μτφ. L. Meldolesi,
L'imperialismo, Milano 1974)' B. J. Cohen, The question of imperialism: the po-
litical economy of dominance and dependence, New York 1973" R. Owen, Lord
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Ή σημερινή άντίληψη τής αύτοκρατορίας καί τής εξουσίας είναι σέ
μεγάλο βαθμό επηρεασμένη άπο τις πολιτειολογικές άναλύσεις τοΰ Chom-
sky —άπό το έργο του κυρίως Pirates and emperors, πού κυκλοφορήθηκε
το 2002 καί γνώρισε μεγάλη εκδοτική έπιτυχία, άν λάβουμε ύπόψη τις
έπανεκδόσεις καί μεταφράσεις του τό 2004—, άλλά καί τού Vidal, τοΰ Hardt
καί τοΰ Negri, γιά νά φτάσουμε στή μεταϊστορική σύνθεση τοΰ Münkler τό
20053, τήν όποία άκολουθεΐ ή έπιβλητική ιστορία τών αύτοκρατοριών πού
δημοσιεύτηκε τό 20 1 46.

Αύτές οί άναλύσεις παρουσιάζουν τήν αύτοκρατορία ώς μορφή σφαι-
ρικής κυριαρχίας, δχι κατ' άνάγκην μόνο στή βάση τής έδαφικής παραμέ-
τρου, παραδοσιακή άντιιμπεριαλιστικής πολεμικής, άλλά καί σέ αύτήν τής
οικονομικής, εμπορικής, νομισματικής καί πολιτιστικής ή θρησκευτικής
υπεροχής.

Μέ αύτό τό νόημα ή έννοια τής αύτοκρατορίας, πού έμοιαζε νά έχει
σημασιολογικά έξαντληθει στή δεκαετία τού '80 τοΰ περασμένου αιώνα,
ξαναγύρισε στό άπόγειό της μέ δίσημο περιεχόμενο: θετικό γιά νά άμβλυν-
θοΰν καί νά έλεγχθοΰν οί συγκρούσεις πού απειλούσαν τούς δίαυλους με-
ταφοράς τών έμπορευμάτων προς το μητροπολιτικό κέντρο" καί άντίθετα
άρνητικό άφοΰ έκλαμβανόταν ώς μορφή εκμετάλλευσης τών λεγόμενων
αύτοκρατορικών ((περιφερειών», πού τις έκμεταλλεύονταν γιά νά άποσπάσουν
πρώτες ύλες καί έργατικό δυναμικό μέ οικονομικές συνθήκες ευνοϊκές γιά
τό κέντρο.

Cromer: Victorian imperialist, Edwardian proconsul, Oxford 2004" P. Catalano,

Impero: un concetto dimenticato del diritto pubblico, σέ: C. Alzati (έπιμ.), Cristia-
nità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi, II, Roma — Frei-
burg - Wien 2000, σ. 29-51.

5. M. Hardt — A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Mi-
lano 2002" H. Münkler, Imperi. II dominio del mondo dall'antica Roma agli Stati
Uniti (ίτ. μτφ.), 2008" G. Vidal, Le menzogne delfimpero e altre tristi verità. Per-
ché la junta petroliera Cheney-Bush vuole la guerra con l'Iraq e altri saggi (ίτ. μτφ.),
Roma 2002, σ. 60, 63, 65" Ε. Jünger - C. Schmitt, Il nodo di Gordio. Dialogo su
Oriente e Occidente nella storia del mondo, εισαγωγή C. Galli, Bologna 1987.

6. M. Gehler — R. Rollinger (έπιμ.), Imperien und Reiche in der Weltgeschi-
chte, ό.π. (σημ. 2).
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Ωστόσο, σύμφωνα μέ τις διάφορες μορφές αύτοκρατορίας πού έχουν
ληφθεί ύπόψη, τό άνατολικό ρωμαϊκό κράτος δέν έχει μελετηθεί μέ τή συγ-
κεκριμένη ίδιότητά του, δηλαδή ώς άποσπασμένο τμήμα τής ρωμαϊκής
αύτοκρατορίας. Μάλιστα ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία άποτελεΐ τό ιστορικό
παράδειγμα προς τό όποιο στρέφονται πολιτειολογικά τό αμερικανικό καί
τό κινεζικό σύστημα. Ό Chomsky επικαλείται στό έργο του Ή απολογία
τοΰ Αγίου Αυγουστίνου' τον διάλογο τού Μεγάλου Αλεξάνδρου μέ τόν συλ-
ληφθέντα πειρατή: «remota itaque iustitia quid sunt régna nisi magna latro-
cinia? Quia et iatrocinia quid sunt nisi parva régna?».

Οί Ρωμαίοι διέκριναν τόν Öpo «leges», νομοθεσία, άπό τόν όρο ((Impe-
rium», έξουσία, ώς στρατιωτική έπιβολή" μόνο κατά τή διάρκεια τής αύτο-
κρατορικής εποχής ό συγκεκριμένος όρος άρχισε νά σημαίνει τή ρωμαϊκή
αύτοκρατορία. Ό όρος «αύτοκράτορας», μέ τή σημασία μέ τήν όποια χρη-
σιμοποιείται σήμερα στή Δύση, πού άντιστοιχεΐ στήν έλληνική ορολογία μέ
αύτόν τού ((βασιλέως», ((βασιλέως αύτοκράτορος», «αύτοκράτορος», στά
λατινικά «dominator», «imperator augustus», άπηχεΐ πιθανότατα τήν έννοια
τού όρου «imperator» τής καρολίγγειας έποχής8.

Γιά νά δικαιολογήσουν τή βία μέ τήν οποία σχηματίζονται οί εδαφικές
κυριαρχίες, ό 'Άγιος Αύγουστίνος καί ή ρωμαϊκή έλίτ τής έποχής του χρησι-
μοποιούν τούς όρους ((iustitia» καί ((leges», οί όποιοι στοχεύουν νά ένώσουν
στό βασίλειο τής δικαιοσύνης ολα τά έθνη, τούς λαούς, λαμβάνοντας ύπόψη
τή μεταϊστορική έξήγηση τής άντίθεσης άνάμεσα στόν πολιτισμό καί στή
βαρβαρότητα9. Οί σύγχρονοι πάλι μελετητές τής πολιτειολογίας χρησιμο-

7. De civitate Dei, IV, 4, IV, 6- Ν. Chomskï, Pirates and emperors, London
2002, σ. 9.

8. G. Pani, Carlo Magno, un padre dell'Europa, σέ: La civiità cattoiica, 3926,
2014, σ. 105-118' Giovanni Giuseppe Clemente de Bonomi, Veridico Viaggiatore,
Archivio Morosini-Grimani cod. 236, σ. 22-26" M. M. Ferraccioli — G. Girau-
do, Documenti riguardanti il Caucaso e l'Asia Centrale nella Biblioteca del Museo
Correr di Venezia, σέ: A. Pavan — G. Giraudo (έπιμ.), Integrazione assimiiazione
esciusione e reazione etnica, Editura Muzeului Tarii Crisuliro, 2012, σ. 41-274,
σ. 175-177.

9. A. Carile, Impero romano e Romania, σέ: Atti del II Seminario Interna-
zionale di Studi Storici «Da Roma alia Terza Roma», La nozione di «romano» tra
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ποιούν το αντιθετικό σχήμα κόσμος-χάος, τάξη-άναρχία γιά νά εξηγήσουν
τή σημερινή σημασία τής αύτοκρατορίας ή ήγεμονίας, έπισημαίνοντας τή
λεγόμενη αύτοκρατορική δαιμονολογία, δηλαδή μια άγανακτισμένη μορφή
συζήτησης έναντίον τών βαρβάρων, σύμφωνα μέ τήν όποία «οί λαοί πού
δέν έχουν εισχωρήσει στή σφαίρα τής αύτοκρατορικής κυριαρχίας έκτοπί-
ζονται σέ ένα έπίπεδο καί γίνονται άντικείμενο τοΰ αυτοκρατορικού εκπο-
λιτισμού»10: ένα ιδεολογικό άξίωμα πού συμπίπτει μέ τήν έννοια τοΰ πολι-
τισμού έναντίον τής βαρβαρότητας στή βυζαντινή έθνολογία".

Τό άνατολικό ρωμαϊκό κράτος, άπό τήν εδαφική άποψη, δέν θά μπο-
ρούσε νά ονομαστεί «αύτοκρατορία» άν άκολουθήσουμε πιστά τήν έξήγηση
πού προτείνουν οί πολιτειολόγοι άναλυτές άπό τό 1902 μέχρι σήμερα: 'Άν
άκολουθήσουμε τόν συλλογισμό τους, ή αύτοκρατορία είναι μιά οργάνωση
πολιτική-στρατιωτική πού τείνει νά έπεκταθεΐ στρατιωτικά (hard-power),
άσκεϊ έλεγχο στο διεθνές εμπόριο καί επιβάλλει τό πολιτιστικό κύρος
(soft-power). Ή έδαφική έπέκταση είναι ξένη προς τή διαδικασία σχημα-
τισμού τοΰ άνατολικοΰ ρωμαϊκού κράτους. Στήν πραγματικότητα άποτελεΐ
ένα τμήμα τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας πού έπέζησε άπό τόν έκγερμανισμό
τής δυτικής Εύρώπης. Μόνο σέ συγκεκριμένες περιόδους τής ιστορίας του
έπιχείρησε έπεκτατικές πολιτικές: κατά τή διάρκεια τής έπί 'Ιουστινιανού

cittadinanza e universalité, Napoli 1984, σ. 247-261' J.-M. Sansterre, À propos
des titres d'empereur et de roi dans le Haut Moyen Âge, Byzantion, 61, 1991, σ. 15-
43' Fr. Dvornik, Early Christian and Byzantine political philosophy, origins and
background, The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington 1966,
I, σ. 226; II, σ. 523.8' J. Shepard, Aspects of moral leadership: the imperial city
and lucre from legality, σέ: P. Armstrong (έπιμ.), Authority in Byzantium, Ashgate
2013, σ. 9' C. Morrisson, Displaying the emperor's authority and kharaktèr on the
marketplace, σέ: P. Armstrong (έπιμ.), Authority in Byzantium, σ. 65-82.

10. Η. Münkler, Imperi. Il dominio del mondo dall'antica Roma agli Stati
Uniti (ίτ. μτφ.), Torino 2008, σ. 146-147.

H.A. Carile, I nomadi nelle fonti bizantine, XXXV Settimana del Centro
italiano di studi suli'alto medioevo, Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari, Spole-
to 1988, σ. 55-87' A. Carile, L'imperatore e la Chiesa. Dalla tolleranza (312) alia
supremazia della religione cristiana (380), alle contese per la cattolicità delle chiese,
Costantino I, Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore
del cosiddetto editto di Milano 313-2013,1, Roma 2013, σ. 913-931.
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ανάκτησης τον 6ο αιώνα καί κατά τή διάρκεια τών άνακτήσεων τής μακε-
δονικής δυναστείας τον 10ο αιώνα, οί όποιες κορυφώνονται στις πρώτες
δεκαετίες του 11ου αιώνα μέ τήν υποταγή τής Βουλγαρίας καί τήν προσάρ-
τηση του βασιλείου τής Αρμενίας. Άπό πολιτιστικής άπόψεως ή αύτοκρα-
τορική ιδεολογία του (μία theoretische Fiction σύμφωνα μέ τόν Leitner, στο
μεγαλειώδες ιστορικό έργο Imperien und Reiche12), ή ικανότητα άφομοίωσης
άπό τόν χριστιανισμό τών σλαβικών λαών (τής Μοραβίας τό 863), τής τουρ-
κο-σλαβικής Βουλγαρίας (τό 865) καί τού κράτους τών Ρώς τού Κιέβου (τό
988), άποτελεΐ τυπικό στοιχείο τών «αύτοκρατοριών» σύμφωνα μέ τήν
έπεξεργασία τής σύγχρονης πολιτειολογίας.

Ή βασιλεία

11 ιδεολογία τής «βασιλείας», πού άποκαλεΐται έπίσης «μοναρχία»13,
ή έννοια τής αύτοκρατορικής εξουσίας καί ή λατρεία τού ήγεμόνα συνιστούν
τή μήτρα τοΰ κράτους καί τής κοινωνίας στο άνατολικό ρωμαϊκό κράτος.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ 1ου αιώνα είναι ή υιοθέτηση τής έλλη-
νιστικής πολιτικής ιδεολογίας άπό σημαντικές προσωπικότητες τής ρωμαϊκής
αύτοκρατορίας καί ή διάδοση τής λατρείας τοΰ ήγεμόνα στή Ρώμη, πού σέ
επίπεδο τελετουργικό καί ΐσως φαντασιακό σημάδευε τις αύλικές καί άστι-
κές έκδηλώσεις τής θεϊκής φύσης τής έξουσίας καί τού βασιλεύοντος, άντί-
ληψη πού μέσα άπό τήν αύτοκρατορική τελετουργία προσδιόριζε τις εθνικές
παραδόσεις καί τήν εκκλησιαστική λειτουργία τής Εύρώπης. Ή υπερβα-
τική ιδέα τής αύτοκρατορικής έξουσίας, πού έτεινε μεταϊστορικά σέ ένα
πρόγραμμα παγκόσμιας σωτηρίας, άμφισβητεΐται άπό τις άριστοκρατικές
τάξεις, οί όποιες μεταβάλλονται συνεχώς κάτω άπό τήν πίεση τής μοναρχίας.
Οί τάξεις αύτές, κατά τή διάρκεια τής εδαφικής κατάρρευσης πού σημειώ-
θηκε στον 7ο καί στον 8ο αιώνα, υφίστανται μιά δραστική άναπροσαρμογή

12. U. Leitner, Die imperiale Ordnungskomplex. Die theoretische Fiktion eines
politischen Systems, σέ: Imperien und Reiche, 2, Neuzeitliche Imperien, Zeitgeistli-
chen Imperien, Imperien in Theorie, Geist, Wissenschaft, Recht und Architektur,
Wahrnemung und Vermittlung, Wiesbaden 2014, σ. 1419 καί 1428' W. Müller,
Die Sowjetunion als Imperium, σέ: Imperien und Reiche, 2, σ. 1201.

13. A. Carile, I nomadi nelle fonti bizantine, 6.π. (σημ. 11).
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εξαιτίας τής στρατιωτικής μοναρχίας, προς τήν όποία πλέον πρέπει νά
παραχωρήσουν τούς οικονομικούς πόρους καί τις πολιτικές θέσεις μέ τις
όποιες τρέφονται οί μοναρχικές πελατείες.

Στήν αύτοκρατορία, σέ σταθερή εδαφική παρακμή άπό τό δεύτερο
μισό τοΰ 6ου μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 9ου αιώνα, σημειώνεται
μιά κίνηση τών άνατολικών στρατευμάτων πού έπιτρέπει άπό τή μία πλευ-
ρά τήν έπιβίωση τοΰ κράτους μπροστά στήν έπεκτατική πολιτική τοΰ χαλι-
φάτου τής Δαμασκού καί άπό τήν άλλη μιά άντίσταση ναυτική πού στά
μάτια τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Εβδόμου τοΰ Πορφυρογέννητου εμφανίζεται
ο:>ς μία μορφή θαλασσοκρατορίας. Ή έδαφική άποδόμηση έχει ώς άποτέ-
λεσμα τήν έναλλαγή τής άρχής στις κυβερνητικές τάξεις: Ή παλιά άριστο-
κρατική γερουσία χάνει τή δύναμή της τόσο σέ οικονομικό επίπεδο μέ τόν
κατατεμαχισμό τής μεγάλης γαιοκτησίας, όσο καί σέ πολιτικό έπίπεδο μέ
τή συγκέντρωση διοικητικών άρμοδιοτήτων στά χέρια τών στρατιωτικών.
Ή πολιτική έξουσία βασίζεται πρώτον σέ ένα σύστημα είσπραξης φόρων
άπό τό έμπόριο καί τις έγγειες ιδιοκτησίες, δεύτερον στήν έπέκταση τής
χρήσης δημόσιων κτημάτων, ή όποία επιτρέπει τή συντήρηση ενός μόνιμου
στρατού περίπου 150.000 άτόμων, πού άμειβόταν τόσο μέ χρήματα όσο
καί μέ καλλιεργήσιμη γή, καί τρίτον σέ μιά πολύπλοκη γραφειοκρατία.
Καί πάνω άπό όλα βρίσκεται τό ένοποιητικό σύμβολο τού αύτοκράτορα καί
τής εθιμοτυπίας του: ένας μανδύας πού είναι ικανός νά καλύψει θεατρικά τή
γραφειοκρατική πραγματικότητα.

Κατά τή διάρκεια αύτής τής διαδικασίας ή αύτοκρατορική ιεραρχία
εμφανίζεται σάν μιά καινούρια άριστοκρατία, δηλαδή σάν μιά όμάδα διακυ-
βέρνησης, σάν μιά έλίτ τής εξουσίας, πού δέν προέρχεται άπαραίτητα άπό
τήν κυρίαρχη τάξη τών μεγαλοκτηματιών, άν καί άργότερα άφομοιώνεται
άπό αύτήν. 'Άρα μιλάμε γιά μιά άριστοκρατία πού βρίσκεται στήν υπηρεσία
τοΰ αύτοκράτορα καί δέν άνταποκρίνεται στήν κοινωνική άνάγκη έναντίωσης
στόν άπολυταρχισμό14. Μοναρχία άριστοκρατική καί άπόλυτη μοναρχία

14. P. Α. Yannopoulos, La société profane dans l'Empire Byzantin des Vile,
Ville et IXe siècles, Louvain 1975, σ. 76-101' Haldon, Social élites, wealth and
power, ό.π. (σημ. 3), σ. 175-177' S. Cosentino, Storia dell'Italia bizantina (VI-XI
secolo) da Giustiniano ai Normanni, Bologna 2008, σ. 88-95" M. Angold (έπιμ.),
The Byzantine aristocracy. IX to XIII centuries, Oxford 1984" V. Puech, The
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άλληλοσυγκρούονται στις πραγματείες τών πολιτικών συγγραφέων άπό τόν
Κωνσταντίνο μέχρι καί τόν 'Ιουστινιανό, ενώ οί λατίνοι στρατιωτικοί βαλ-
κανικής καταγωγής κρατούν γερά τά ήνία τής έξουσίας που μεταβιβάζεται
μέσω τής οικογενειακής όδοΰ μέχρι τήν έλευση τοΰ "Ελληνα Μαυρικίου.

"Ετσι κάτω άπό το ιδεολογικό περίγραμμα ή μεταϊστορική άποστο-
λή, πού χαρακτηρίζει τις αύτοκρατορικές ιδεολογίες, καθιστά συγγενές τό
ανατολικό ρωμαϊκό κράτος μέ τις υπόλοιπες μορφές αύτοκρατορίας, πού
άναπαράγονται κατά τή διάρκεια τής παγκόσμιας ιστορίας. Σύμφωνα μέ
τή θεωρία τού 'Ιωάννη Δαμασκηνού, ((ή αληθινή και νόμιμη μοναρχία είναι
αποτέλεσμα τής ειρήνης, τής τάξης καί τής ηρεμίας, καθώς καί τής ανά-
πτυξης προς το καλύτερο«1ο, καί, ένώ θεωρητικά ή δύναμη τής μοναρχίας
είναι άπόλυτη, στήν πράξη περιορίζεται άπό τόν στρατό, τόν κλήρο καί τις
λαϊκές εξεγέρσεις, πού διαδέχονται σταθερά ή μία τήν άλλη στήν ιστορία
τής αύτοκρατορίας άπό τόν 6ο μέχρι τόν 11ο αιώνα16.

Ή «βασιλεία τών Ρωμαίων» είναι, σέ άντιστάθμισμα, ένας πρόδρομος
τοΰ συστήματος τής απόλυτης μοναρχίας, μέ τά δομικά καί οργανωτικά
χαρακτηριστικά πού στή δυτική Εύρώπη θά έμφανιστοΰν τελειοποιημένα
σέ ορισμένες μοναρχίες άνάμεσα στον 15ο καί στον 16ο αιώνα, μετά τόν
καταστροφικό εκατονταετή πόλεμο μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας (τό 1337-
1453) καί κατά τόν 16ο καί τόν 17ο αιώνα, κατά τή διάρκεια τών πολέμων
γιά τήν κυριαρχία άνάμεσα σέ Γαλλία καί Ισπανία (τό 1667-1713) καί άνά-
μεσα στή Γαλλία καί στήν Αγία Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία (τό 1672-1719).

Ή αύτοκρατορι,κή εξουσία: ή αύλή
Ή αυλή

Μέ τόν όρο «αύλή» ή «palatium» εννοούμε τά άτομα πού ζούσαν ή σύ-
χναζαν στο αύτοκρατορικό παλάτι. Τό παλάτι ήταν ένα σύνολο κτηρίο^ν δια-
φόρου έποχών, πού χρονολογούνταν άπό τόν 4ο έως τόν 11ο αιώνα, ένας

aristocracy and the empire of Nicaea, σέ: H. G. Saint Guillain (έπιμ.), Identities
and allegiances in the Eastern Mediterranean after 1204, Ashgate 2011, σ. 69-80.

15. Iohannes Damascenus, Dialogus contra Manichaeos, PG, 94,1516, A15-B2.

16. Dvornik, Early Christian and Byzantine political philosophy, δ.π. (σημ. 9),
σ. 476.
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χώρος περιφραγμένος καί απλησίαστος, μια απαγορευμένη πόλη. Στό παλάτι
ζούσαν μόνιμα τά μέλη τής αυτοκρατορικής οικογένειας, οί εύνοΰχοι τής υπη-
ρεσίας, ή φρουρά τών Βαράγγων, οί πριγκιπικοί όμηροι, οί πολιτικοί φυλακι-
σμένοι στις υπόγειες φυλακές, ό κλήρος γιά τήν τέλεση τής λειτουργίας, ένώ οί
αυτοκρατορικοί συγγενείς, οί λειτουργοί τών δικαστηρίου, τών οικονομικών
γραφείων, τών θησαυροφυλακίων καί τοΰ διπλωματικού σώματος ζοΰσαν στά
σπίτια τους καί έμπαιναν στό παλάτι τό πρωί άπό τήν είσοδο τής Χάλκης.
Οί συγκλητικοί καί οί έπίσημοι έπισκέπτες γίνονταν δεκτοί μέ τήν εύκαιρία
μεγαλόπρεπων τελετών ή δημοσίων συμποσίων, σύμφωνα μέ μιά τελετουρ-
γική διάταξη πού τή βρίσκουμε πρώτη φορά λεπτομερώς διατυπωμένη στό
Κλητορολόγιον, δηλαδή στόν κατάλογο τών έθιμοτυπικών κανονισμών πού
συντάχθηκε άπό τόν Φιλόθεο μετά άπό έντολή τοΰ Λέοντος τοΰ "Εκτου, τό
899. Πρόκειται γιά ένα σύνολο έξήντα τιμητικών τίτλων άνώτερο^ν αξιω-
μάτων πού παρουσιάζονται μέ ιεραρχική σειρά, σύμφωνα μέ τόν συνδυασμό
δεκαοκτώ τιμητικών καί λειτουργικών τίτλων, άλλά μέ προτεραιότητα οκτώ
τίτλων πού άπονέμονταν στούς εύνούχους.

Ή αύλή («παλάτιον»), πού εμείς έννοοΰμε ώς τό σύνολο τών άτόμων
πού έχουν πρόσβαση στό πρόσωπο τοΰ αύτοκράτορα, άσχετα μέ τό άν κα-
τοικούν ή όχι στά κτήρια πού συγκροτούν τό Ιερό Παλάτιο1', όταν έκτελεϊ
καθήκοντα άκολουθίας τοΰ αύτοκράτορα στις σπουδαίες τελετές ονομάζεται
άπό τόν Κωνσταντίνο τόν "Εβδομο τόν Πορφυρογέννητο «βασιλική τάξις»:
ό ιερός κοιτώνας, οί «άσηκρήτες»18, τό προσωπικό τοΰ Χρυσοτρικλίνου19,

17. J. Μ. Featherstone, The Great Palace as reflected in the De Cerimoniis,
σέ: Fr. A. Bauer (έπιμ.), Visualisierung von Herrschaft. Frühmittelalterliche Resi-
denzen. Gestalt und Zeremoniell, Byzas. Veröffentlichungen des Deutschen Archäo-
logischen Instituts Istanbul, 5, 2006, σ. 47-62' P. Magdalino, Power building and
power space in Byzantine Constantinople: the ethics and dynamics of construction
and conservation, σέ: A. Ödekan — Ν. Necipoglu — Ε. Akyiirek (έπιμ.), The Byz-
antine court: source of power and culture, Papers from the Second International
Byzantine Studies Symposium, Istanbul 21-23 June 2010, Istanbul 2013, σ. 55-62.

18. Philothei Cletorologion, σέ: Oikonomidès, Les listes de préséance byzan-
tines, σ. 123, 1-4.

19. Constantin Porphtrogénète, Le Livre des Cérémonies, σέ: A. Vogt,
Commentaire, I, Paris 1935, 1967, σ. 8-9' J. Bardill, Visualizing the Great Palace
of the Byzantine emperor at Constantinople. Archaeology, text and topography, σέ:
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καί οί άνθρωποι τοΰ αύτοκράτορα ονομάζονται «βασιλικοί άνθρωποι»20, οί
εύναΰχοι τής αύτοκρατορικής υπηρεσίας, τά μέλη τοΰ γραφείου τής αύτο-
κρατορικής γραμματείας. Πρόκειται γιά «άξιες διά λόγου», πού κατατάσ-
σονται στό Κλητορολόγων στήν έκτη θέση άπό τό τέλος σέ ένα σύνολο
τριάντα τεσσάρων θέσεο.»ν. Αναφερόμαστε στούς ειδικούς τής μεγάλης
αίθουσας τών επίσημων γευμάτο^ν τούς επί τής τραπέζης, ή όποία λέγεται
άκριβώς χρυσοτρίκλινος , όπου ό πατριάρχης καί ό αύτοκράτορας τρώνε
στό χρυσό τραπέζι, ενώ οί προσκεκλημένοι ((φίλοι» γευματίζουν σέ διπλανά
τραπέζια. Άλλά τά άτομα πού έχουν πρόσβαση στήν αύλή, δηλαδή στό Ιερό
Παλάτιο, ώς τόπο συνάντησης μέ τον αύτοκράτορα, είναι πολύ περισσό-
τερα: άπό τούς ειδικούς προσκεκλημένους στό αύτοκρατορικό συμπόσιο,
πού κατά τή διάρκεια τών εορτασμών τών δώδεκα ήμερών, άπό τά Χριστού-
γεννα μέχρι τά Θεοφάνεια22, ανέρχονται σέ 2.592 άτομα, μέχρι τό προσο^-
πικό τής αύλής, πού ήδη όταν άνήλθε στόν θρόνο ό 'Ιουλιανός άριθμοΰσε
4.000 άτομα, τά όποια άπολύθηκαν άπό τόν τελευταίο, καί μέχρι τά διά-
φορα άξιοόματα τής ιεραρχίας τών τιμών, πού διακρίνονταν άπό αύτήν τών
λειτουργημάτων. Τό 899 ή ιεραρχία τών τιμών περιλαμβάνει δεκαοκτώ
τιμητικούς τίτλους, οκτώ προορισμένους γιά τούς ευνούχους. Αντίθετα ή
ιεραρχία τών λειτουργημάτων είναι καλύτερα διαρθρωμένη: Περιλαμβάνει
εξήντα άνώτατα λειτουργήματα καί τριάντα τέσσερις τάξεις κατώτεροι
άξιωματούχο^ν, έκτος άπό τά έννέα λειτουργήματα τά προορισμένα γιά

Α. Bauer (έπιμ.), Visualisierung von Herrschaft, ό.π. (σημ. 17), σ. 5-46, σ. 30"
Featherstone, The Great Palace as Reflected in the De Cerimoniis, ό.π. (σημ.
17), σ. 50-53, σ. 47-62· Α. Berger, The Byzantine court as a physical space, σέ:
A. Ödekan - Ν. Necipoglu - Ε. Akyürek (έπιμ.), The Byzantine court, ό.π. (σημ.
17), σ. 8.

20. Constantinus Porphïrogenitus, De caer., I, σ. 24, 12-14. M. McCor-
mick, Analyzing imperial ceremonies, Jahrbuch der Österreichische Byzantinistik,
35, 1985, σ. 1-20' E. Patlagean, Les débuts d'une aristocratie byzantine et le
témoignage de l'historiographie: système des noms et liens de parenté aux IXe-Xe
siècle, σέ: M. Angold (έπιμ.), The Byzantine aristocracy. IX to XIII centuries, Ox-
ford 1984, σ. 32.

21. Constantinus Porphïrogenitus, De caer., E 23 (14), σ. 84.

22. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles,
Paris 1972, σ. 161-191.
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τούς εύνούχους23, οί όποιοι έχουν πρόσβαση σέ άςιώματα πού άνήκουν
στούς «γενειοφόρους». Οί τιμητικοί τίτλοι πού άπονέμονταν μέ δίπλωμα
(«αί δια βραβείου άξίαι») είναι ισόβιοι, συνδέονται μέ άνώτερους τιμητικούς
τίτλους καί προβλέπουν μία «ρόγα», δηλαδή έναν ετήσιο μισθό. Τά λειτουρ-
γικά πού παραχωρούνται μέ βασιλικό διάταγμα έχουν διάρκεια μιά καθορι-
σμένη περίοδο, συνήθως μία τετραετία, είναι όμως ταυτόχρονα άνακλητά
καί άνανεώσιμα, καί προσφέρουν στούς διοικητές τών έπαρχιών, τούς
«στρατηγούς))24, έναν μισθό, μιά ρόγα, πού τό 842 έφτανε τις σαράντα
χρυσές λίβρες. Ή ρόγα μοιραζόταν άπό τον ίδιο τόν αύτοκράτορα στούς
στρατηγούς τών θεμάτων κάθε τέσσερα χρόνια, τρία θέματα άνά έτος, κατά
τή διάρκεια μιας μεγαλοπρεπούς δημόσιας τελετής" κατά τή διάρκεια τής
Μεγάλης Εβδομάδας ό αύτοκράτορας γιά τρεις ήμέρες μοίραζε τόν μισθό
στούς άνώτερους λειτουργούς καί άςιωματούχους, ενώ ό «παρακοιμώ-
μενος» μοίραζε γιά μία έβδομάδα μισθό στούς κατώτερους λειτουργούς,
σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοΰ Αιουτπράνδου2°.

Τό κύρος τών άξιωμάτων ήταν τέτοιο πού, σέ περιόδους οικονομικής
σταθερότητας, άποτελοΰσε μιά έπένδυση μέσω τής κατάθεσης στό αύτο-
κρατορικό ταμείο ένός κεφαλαίου τοΰ οποίου ή ετήσια άπόδοση μέ επιτόκιο

23. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, δ.π. (σημ. 22), σ. 133,
19-21 καί σ. 135, 1-8.

24. W. Trf.adgold, Byzantium and its army 284-1081, Stanford 1995,
σ. 122-123" Constantinus Porphtrogenitus, De caer., I, σ. 696-697" Ν. Oikono-
midès, The role of the Byzantine state in the economy, σέ: A. E. Laiou (έπιμ.), The
economic history of Byzantium: from the seventh through the fifteenth century,
Washington 2002, 3, σ. 973-1058" C. Morrisson, Byzantine money: its production
and circulation, σέ: A. E. Laiou (έπιμ.), The economic history of Byzantium: from
the seventh through the fifteenth century, 3, σ. 909-966.

25. Liudprandi Cremonensis Opera omnia (έπιμ. καί μελέτη P. Chiesa),
Turnholti 1998, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, σέ: Antapodosis,
VI. 10, σ. 149, 143-172" J. Koder — Th. Weber, Liutprand von Cremona in Kon-
stantinopel, Wien 1980, σ. 17" P. A. Cavallero, El segundo viaje de Liutprando a
Constantinopla: la exaltaciôn de si mismo, Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini
eSlavi, 14, 2012, Spoleto 2013, σ. 83-104.
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8,33%2b ισοδυναμούσε μέ τήν προβλεπόμενη ρόγα2'. Θυμίζουμε τήν περί-
πτωση ένός ιερέα πού κατά τή διάρκεια του 10ου αιώνα άποκτά τό άξίωμα
τού «πρωτοσπαθάριου» (ένδέκατο άπό τό τέλος σέ δεκαοκτώ άξιώματα)
έναντι έξήντα χρυσών λιβρών, μέ έτήσια ρόγα μίας λίβρας καί μέ δυνατό-
τητα νά διατηρήσει τόν τίτλο γιά δύο έτη. Μέ τόν θάνατο τοΰ άξιωματού-

\ / -, / \ 5 \ ~ 28

χου, το κεφαλαίο παρεμενε στο αυτοκρατορικο ταμείο .

Ή άπώλεια μεγάλου μέρους τής βαλκανικής χερσονήσου έπειτα άπό
τήν έπιδρομή τών Σλάβων καί τήν εγκατάσταση τών τελευταίοι σέ αύτή,
στο τέλος τοΰ 6ου αιώνα, ή άπώλεια τής Αφρικής στο δεύτερο μισό τοΰ 7ου
αιώνα29, ή παρακμή τών άνατολικών πόλεων μετά τό επεκτατικό χτύπημα
τοΰ χαλιφάτου κατά τόν 8ο καί τόν 9ο αιώνα, καί φυσικά ή συνεπαγόμενη
στρατιωτικοποίηση τών έπαρχιών πού κατάφεραν νά έπιβιώσουν, άλλαξαν
τήν κοινωνική βάση καί τή διοικητική δομή τής κοινωνίας καί τής αύτο-
κρατορικής αύλής πού υπήρχαν πριν άπό τόν 6ο αιώνα30. Τόν 9ο καί τόν 10ο
αιώνα ή ιθύνουσα τάξη άρχίζει νά συμπίπτει μέ αύτήν τών κατόχων τών
άξιών διά βραβείου, τιμητικών τίτλο^ν μέ δίπλωμα, πού άπονέμονταν άπό
τό παλάτι κατά τή διάρκεια μεγαλοπρεπούς τελετής καί τών λειτουργικών
πού ορίζονταν «διά λόγου» μέ βασιλικό διάταγμα, άξιωμάτων πού στον
κατάλληλο χρόνο μπορούσαν νά εμφανιστούν ε'ίτε ώς άνακλητά ε'ίτε ώς δια-

26. OikonomidÈs, The role of the Byzantine state in the economy, ό.π. (σημ. 24),
σ. 1010.

27. OikonomidÈs, The role of the Byzantine state in the economy, ό.π. (σημ. 24),
σ. 1002, σ. 1021 σημ. 127.

28. OikonomidÈs, The role of the Byzantine state in the economy, ό.π. (σημ.
24), σ. 1010" Constantinus porphi'rogenitus, De a dm. imp. (έπιμ. G. Moravcsik
- R. J. H. Jenkins), London - Washington 1962-1967, 50, σ. 244, 236-256'
R Magdalino, Byzantine snobbery, σέ: M. Angold (έπιμ.), The Byzantine aristoc-
racy, δ.π. (σημ. 14), σ. 58-78.

29. A. Zakî'THENOS, La grande brèche dans la tradition historique de l'Hellé-
nisme du septième au neuvième siècle, σέ: A. Zakythenos (έπιμ.), Byzance: État — So-
ciété — Économie, London 1973, V, 1963, σ. 317: «Cette crise est à la fois politique,
économique, sociale et spirituelle. Elle prend, par endroits, les dimensions d'une ruine
du système politique et social qu'a patiemment élaboré le syncrétisme gréco-roman».

30. R Magdalino, Court society and aristocracy, A social history of Byzan-
tium, ό.π. (σημ. 3), σ. 1-30, σ. 325.
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τηρητέα. Οί δύο ιεραρχίες τείνουν σέ έπαλληλία μέσω τής απονομής τών
λειτουργικών στις δεκαοκτώ ύψηλόβαθμες τάξεις τής αύλικής ιεραρχίας.
Ή παρουσία στό παλάτι άξιωματούχων, πού ό Προκόπιος χαρακτηρίζει
ώς άποτέλεσμα τής άπολυταρχικής έπέμβασης καί επιβολής σέ βάρος τής
αύτονομίας τών λειτουργών31, φανερώνει στήν πραγματικότητα τόν έλεγχο
πού άσκεΐ τό παλάτι στήν ιεραρχία τών λειτουργημάτων.

Ή μεγάλη συγκλητική άριστοκρατία θά παραχωρήσει τή θέση της καί
τήν περιουσία της στήν αύτοκρατορική πελατεία, μία τάξη άξιωματικών,
γραφειοκρατών, στρατιωτικών καί έκκλησιαστικών πού προέρχονταν άπό
τήν αύλή χάρη στήν έπιλογή τού μονάρχη. Ή δύναμη αύτών τών τάξεων
θά έξαρτηθεΐ άπό τήν πραγματική τους ικανότητα νά κινητοποιήσουν τις
δομές τής βάσης, άνατρέχοντας στό συμβολικό καί ιδεολογικό κεφάλαιο
τής μοναρχίας, άλλά κυρίως θά έξαρτηθεΐ άπο τόν έλεγχο τών οικονομικών
εκροών άνάμεσα στις έπαρχίες καί στήν πρωτεύουσα καί άπό τή διαχεί-
ριση τών μεταβλητών μεριδίων τής διοικητικής έξουσίας. Ή έναλλαγή τής
αύτοκρατορικής εύνοιας καί δυσμένειας, κατά τή σπασμωδική άναζήτηση
οικονομικών πόρων, σέ δύο άκολούθους, πραγματικούς άγωνιστές γιά τήν
εξασφάλιση πηγών οικονομικής στήριξης τών πολέμων καί τών οικοδο-
μικών έργοον, όπως στόν Ίο^άννη Καππαδόκη, «praefectus praetorio Orien-
tis)) (531-541), καί στόν Πέτρο Βαρσύμη (543-546, 555-562), φανερώνει
τό ώφελιμιστικό κριτήριο τής μοναρχίας σέ σχέση μέ τούς δικούς της πε-
λάτες-ύπηρέτες.

Ό 'Ιουστινιανός καί ή Θεοδώρα είναι οί πρώτοι στή ζωή τού 'Ιερού
Παλατιού πού όχι μόνο προσδιορίζουν τούς τύπους συμπεριφοράς, σύμφωνα
μέ τούς οποίους άκόμη καί οί συγκλητικοί32, ((ή μοναδική άληθινή άριστο-

31. Procopii Caesariensis Opera omnia, recognovit J. Haury, III. Historia
arcana, 30 (editio stereotypica correctior. Addenda et corrigenda adiecit G. Wirth),
Lipsiae 1963, σ. 185, 23 - σ. 186, 3.

32. G. Tate, Giustiniano. Il tentativo di rifondazione dell'impero (ΐτ. μτφ.
C. Felice), Roma 2006, σ. 247-253' P. Sarris, Aristocrats and aliens in early Byz-
antine Constantinople, σέ: Ε. Jeffreys (έπιμ.), Byzantine style, religion and civiliza-
tion, in honour of sir Steven Runciman, Cambridge 2006, σ. 414: «It enabled him
to set about establishing his position in the east in a setting of his choosing and his
creation»' P. Heather, New men for new Constantines? Creating an imperial élite in
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κρατία τής Αυτοκρατορίας» (Tate)33, οφείλουν νά πειθαρχούν στήν ((προσκύ-
νηση» καί νά απευθύνονται στούς άρχοντες δχι με τον τίτλο τού αύτο-
κράτορα καί τής αύτοκράτειρας άλλά μέ έκεΐνον τού ((δεσπότη» καί τής
«δέσποινας», άλλά κυρίως επιβάλλουν τήν προσο^πική παρουσία στήν αύλή.
«Ένώ στο παρελθόν λίγοι καί μέ δυσκολία είχαν πρόσβαση στο παλάτι, άπό
τή στιγμή που εκείνοι οί δύο άνέλαβαν τήν εξουσία., άρχοντες καί δλοι οί
υπόλοιποι είχαν συνεχή παρουσία στο παλάτι3'1. Οί δύο υποχρέωναν τους
πάντες ...νά παρουσιάζονται μπροστά τους μέ τρόπο πού άρμοζε στούς
σκλάβους»30. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι μέ μιά διαδικασία πού θά ολοκλη-
ρωθεί κατά τόν 6ο καί τον 7ο αιώνα' μιά διαδικασία άπό τή μία περιορισμού
τής συγκλητικής άριστοκρατίας, πού χάνει πλέον τό κληρονομικό προνόμιο
τής μεγάλης γαιοκτησίας, καί άπό τήν άλλη άνάδειξης τής άριστοκρατίας
τών άξιωματούχων. Πρόκειται γιά άξιώματα πού οί αύτοκράτορες προόριζαν
γιά τούς υψηλόβαθμους υπαλλήλους τής αύλής καί τού στρατού36, δηλαδή
γιά τήν έλίτ τής κυβερνητικής άρχουσας τάξης, στούς όποιους άπονέμονται
οί τίτλοι τών «πατρικίων» καί «άνθυπάτων», ένώ ό τίτλος τού «illustris»
παρακμάζει στο πρώτο μισό τού 7ου αιώνα καί εκείνος τοΰ «gloriosissimus»
εμφανίζεται μόνο μέχρι τό 7 403'. Ή παλιά συγκλητική τάξη εξαφανίζεται

the eastern Mediterranean, σέ: P. Magdalino (έπιμ.), New Constantines, Aldershot
1994, σ. 11-34.

33. Tate, Giustiniano, ό.π. (σημ. 32), σ. 251.

34. Procopii Caesariensis Opera omnia, ό.π. (σημ. 31), σ. 185, 14-20' The
Abinnaeus archive. Papers of a Roman officer in the reign of Constantius II (collect-
ed and reedited by Η. I. Bell, V. Martin, E. G. Turner, D. Van Berchem), Oxford
1962 - Milano 1975, σ. 35, 8-9.

35. Procopii Caesariensis Opera omnia, ό.π. (σημ. 31), 30, 27, σημ. 133'
SiNESio Di cirene, Opere. Epistole, operette, inni (έπιμ. A. Garzya), Torino 1989,
(14) σ. 410, 7, 8, 14, 17-18' A. J. Toïnbee, A study of history, III, «The growth of
civilisation», New fork 1962, σ. 275' A. Cameron, The construction of court ritual:
the Byzantine Book of Ceremonies, σέ: D. Cannadine — S. Price (έπιμ.), Rituals of
royalty. Power and ceremonial in traditional societies, Cambridge 1987, σ. 127.

36. J. Haldon, Byzantium in the seventh century. The transformation of a cul-
ture. Cambridge 1990, σ. 129,160-172, 389, 395, 444' R. Mazza, Earchivio degli
Apioni. Terra, lavoro e propriété senatoria nell'Egitto tardoantico. Bari 2001, σ. 60.

37. Haldon, Byzantium in the seventh century, ό.π. (σημ. 36), σ. 395.
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τον 7ο αιώνα καί ενσωματώνεται στο αύτοκρατορικο σύστημα τών τιμη-
τικών τίτλων. Ή υποτίμηση τών συγκλητικών τίτλων, δπως παραδείγματος
χάριν «άνθύπατοι» καί «ύπατοι», στά μέσα του 8ου αιώνα δηλώνει

\c '38 fTU

την υπέροχη των στρατιο,ιτικων στη οιοικηση της αυτοκρατορίας . 11
συγκλητική άριστοκρατία, καί γενικά οί άξιωματοΰχοι οί όποιοι διαθέτουν
περιουσίες σέ έπαρχίες, χρειάζονται άδεια άπό τό παλάτι γιά νά φύγουν άπό
τήν Κωνσταντινούπολη καί νά μεταβούν σέ κάποια άπό τις έπαρχίες τής
αύτοκρατορίας: Οί άξιωματοΰχοι δέν μπορούσαν νά έγκαταλείψουν τήν
πρωτεύουσα χωρίς νά διαθέτουν αύτοκρατορικο διαβατήριο, τό λεγόμενο
«commeatus»39. *

Ό κώδικας τών έμβλημάτων, μέσω τών όποιων άποτυπώνονται οί κοι-
νωνικές τάξεις στό Βυζάντιο, προσδιορίζεται λεπτομερώς: Τά έμβλήματα
καί τά ένδύματα τών αξιωματούχων προσδίδουν στήν αύλή, πού άποτελεΐ
έναν κόσμο σέ μικρογραφία, μιά άντανάκλαση, μιά συμμόρφωση τοΰ πραγ-
ματικού κόσμου πού μπορεί νά συγκριθεί μέ τούς κώδικες έκφρασης τών
εικαστικών τεχνών. Τά ύφάσματα καί τά χρώματα πού χρησιμοποιούνται
στά διάφορα έμβλήματα καί στις ενδυμασίες άπαγορεύεται νά χρησιμο-
ποιούνται εμπορικά, γιά νά διατηρήσουν τή συμβολική τους άξία. Ή άνά-
λυση τής πορφύρας, άποκλειστικά προορισμένης γιά τόν αύτοκράτορα, σέ
ένδύματα καθορισμένης ποσότητας καί ποιότητας4" στοχεύει στήν άνά-
δειξη τής ιδεολογικής καί όχι τής οικονομικής άξιας τοΰ συγκεκριμένου
έμβλήματος.

Ή άρχουσα τάξη, πού κατέχει έκτεταμένες γαίες καί διαθέτει οικο-
νομική δύναμη, ή όποια προέρχεται είτε άπό τήν αύτοκρατορική ρόγα, δη-
λαδή τόν μισθό γιά τά άξιώματα διάρκειας τεσσάρων άνανεώσιμων ετών41,

38. Haldon, Byzantium in the seventh century, ο.π. (σημ. 36), σ. 397' Hal-
don, Social élites, wealth and power, ο.π. (σημ. 3), σημ. 30, σ. 176-177.

39. Α. Η. M. Jones, Il tramonto del mondo antico (ίτ. μτφ.), Bari 1972, σ. 413.

40. Α. Carile, Produzione e usi della porpora nellimpero bizantino, σέ: Ο. Lon-
go (έπιμ.), La porpora. Convegno interdisciplinare di studio, Venezia, 24 e 25 ottobre
1996, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 1998, σ. 243-269.

41. A. Carile, Teologia politica bizantina, Spoleto 2008, σ. 282" Philothei
Cletorologion, ο.π. (σημ. 22).
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εί'τε άπο τό ισόβιο ετήσιο εισόδημα πού άφορά τούς αύλικούς τίτλους42,
δηλώνεται στις πηγές μας μέ διάφορους όρους: «Οί έν τέλει» ονομάζονται
οί ύπάλληλοι, ((άρχοντες» ονομάζονται οί διοικητές, «μεγιστάνες» ονομά-
ζονται οί μεγάλοι, ((δυνατοί» καί «εύγενεΐς» ονομάζονται οί ισχυροί καί οί
καταγόμενοι άπό καλή γενιά. Άρα έχουμε νά κάνουμε μέ όρους κοινωνιο-
λογικού χαρακτήρα — «μεγιστάνες, ευγενείς, δυνατοί», γραφειοκρατικοΰ-
διοικητικοΰ καί άστικού χαρακτήρα — ((οί έν τέλει» καί όρους στρατιωτικού
χαρακτήρα — ((άρχοντες». Ή συγκεκριμένη αύτή ορολογία θά χαθεί μέ τήν
επικράτηση τοΰ όρου ((κύριοι». Άλλά ή ορολογία τής κοινωνικής υπεροχής
καί τών προνομίων είναι πολύ έκτεταμένη43. Όσον άφορά τούς ((δυνατούς»,
έχουμε μιά επίσημη ταξινόμηση. Αύτή άποτυπώνεται στή νεαρά τού Ρω-
μανού τοΰ Πρώτου τοΰ Άεκαπηνοΰ, πού χρονολογείται τόν Σεπτέμβριο τοΰ
934 καί άποτελεΐ έκφραση τής πολιτικής πού άκολουθοΰσε ή μακεδονική
δυναστεία προσπαθώντας νά περιορίσει τήν έπέκταση τής μεγάλης γαιο-
κτησίας. Στό κείμενο οί δυνατοί άναφέρονται ώς ((ένδοξοι μάγιστροι καί
πατρίκιοι», άνθρωποι έπιφορτισμένοι μέ τό βάρος κυβερνήσεων ή διοική-
σεων ή πολιτικών καί στρατιωτικών λειτουργημάτων, οί όποιοι μετέχουν
στή σύγκλητο. Άναφέρονται άκόμη ώς άρχοντες, ώς παιδιά τών άρχόντων
πού είχαν στήν κατοχή τους τά θέματα, ώς μητροπολίτες, άρχιεπίσκοποι,
ήγούμενοι καί εκκλησιαστικοί άξιωματοΰχοι, ώς «έκεΐνοι πού κατέχουν καί
ύπερασπίζονται τις έκκλησιαστικές ή αύτοκρατορικές περιουσίες»". Εί-
ναι ένας πολύ μακρύς κατάλογος πού άφορά το σύνολο τών άξιοψατούχων
—έδώ άναφερόμαστε μόνο στή δέκατη τέταρτη σειρά («μάγιστροι))) καί στή

42. Constantinus Porphï'rogenitus, De caer., 493, 20-494,7' Oikonomidès,
The role of the Byzantine state in the economy, ό.π. (σημ. 24), σ. 1014 σημ. 120.

43. Tannopoulos, La société profane dans l'Empire Byzantin, ό.π. (σημ. 14),
σ. 14-23 σημ. 79.

44. Α. Carile, Introduzione alla storia bizantina, Bologna 1988, σ. 212-213'
Ν. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les
stratiotes (introduction, édition, commentaires, edition posthume et index établis par
P. Gounaridis, Athènes 1994, σ. 83)' M. C. Bartusis, Land and privilege in Byzan-
tium. The institution of pronoia, Cambridge 2012, σ. 20, 26, 76, 113, 119, 120'
A. Harveî, Economic expansion in the Byzantine empire 900-1200, Cambridge
1989, σ. 37, 40-42, 44.
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δωδέκατη σειρά («πατρίκιοι») άπο μία κατάταξη δεκαοκτώ σειρών—, τών
συγκλητικών, τών έκκλησιαστικών πού έχουν στήν κατοχή τους κτήματα,
τών στρατιωτικών καί τών δημοσίων λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων
καί τών παιδιών τους — άκόμη καί τών διαχειριστών τών αύτοκρατορικών
περιουσιών.

Ή έναλλαγή τής εύνοιας καί τής δυσμένειας του αύτοκράτορα παρα-
μένει γιά μάς άκατανόητη. Άλλά άπό τόν άγώνα γιά τήν εξασφάλιση τίτλων,
άξιωμάτων καί προνομίων δέν έλειπαν καί οί παραβατικές συμπεριφορές.
Στόν βίο τής Αγίας Ειρήνης τής Χρυσοβαλάντου (κείμενο πού άνάγεται
στό 989, άν καί τοποθετείται στήν έποχή τού Μιχαήλ τού Τρίτου [842-
867]), τό έπεισόδιο μέ τόν «ίλλούστριο» Γούβερ"10 φανερώνει μιά άνώτερη
κοινωνία γεμάτη μηχανορράφους, πού οχι μόνο δέν ύποχωροΰν μπροστά σέ
πολιτικά έγκλήματα, άλλά έκπροσωποΰν μιά άριστοκρατική τάξη άνήσυχη,
πού εύκολα τήν υποπτεύεται ό αύτοκράτορας. Ή Ειρήνη είναι κουνιάδα τού
καίσαρα Βάρδα, θείου άπό μητέρα τοΰ Μιχαήλ τοΰ Τρίτου, ό όποιος στόν
βίο χαρακτηρίζεται ώς «άτομο μηδαμινής άξιας, που έλιωνε άπό ζήλια, καί
ευχαριστιόταν με τις ληστείες καί τις δολοφονίεςw"*6, ήταν δηλαδή δεξιοτέ-
χνης τής πολιτικής πού άπέβλεπε στή φυσική έξαφάνιση καί τή δήμευση
τών περιουσιών τών εύγενών είκονοκλαστών προς όφελος τών είκονο-
λατρών" γεγονός πού στά μάτια τοΰ άγιογράφου δικαιολογεί τή θανάτωσή
του μέ διαταγή τοΰ Βασιλείου, τοΰ μελλοντικού ιδρυτή τής μακεδονικής
δυναστείας.

Κατά τή διάρκεια τοΰ 11ου αιώνα ή άρχουσα τάξη θά διαρθρωθεί,
σύμφωνα μέ τόν Μιχαήλ Ψελλό, σέ δύο άντίθετες ομάδες, πού κακώς ονο-
μάζονται ((κόμματα» άπό ορισμένους μοντέρνους ιστορικούς: στό πολιτι-
κόν, πού άποτελεΐται άπό άξιωματούχους μέ καθήκοντα πολιτικού χαρα-
κτήρα καί μέλη τής συγκλήτου σέ φάση άπαξίωσης, καί στό στρατιωτικόν,
πού περιλαμβάνει άξιωματούχους μέ καθήκοντα καθαρά στρατιωτικά.
Πρόκειται γιά άλληλέγγυες ομάδες, οί οποίες θά ένο^σουν τις δυνάμεις τους

45. The life of St. Irene Abbess of Chrysobalanton (a critical edition with
introduction, translation, notes and indices by J. O. Rosenqvist, Uppsala 1986, 3,
σ. 8, 20-21, σ. 88, 13).

46. The life of St. Irene Abbess of Chrysobalanton, ό.π. (σημ. 45), σημ. 153,
3, σ. 8, 19-21.
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ενάντια στούς «άτιμωτάτους», δηλαδή στόν λαουτζίκο, καί οί όποιες θά
παίξουν καθοριστικό ρόλο στήν καθαίρεση τεσσάρων αύτοκρατόρων: τοΰ
Μιχαήλ τού Πέμπτου (1042), τοΰ Μιχαήλ τοΰ "Εκτου (1057), τοΰ Μιχαήλ
τού Εβδόμου τού Δούκα (1078) καί τοΰ Νικηφόρου Βοτανειάτη (1081).
Απομένει παρά ταΰτα νά ξεκαθαρίσουμε ποιος κινούσε τά νήματα σέ αύτή
τήν πληθώρα τών έλιγμών: άπίθανοι ((δημοκρατικοί» ή άριστοκράτες μη-
χανορράφοι4'; Ή έπέκταση τής συγκλητικής τάξης τόν 11ο αιώνα δέν άλ-
λαξε τήν προσωπογραφία τής κυβερνητικής έλίτ, άν καί σίγουρα άγγιξε
ένδιαφέροντα καί εύαισθησίες άτόμων πού άνέβαιναν κοινωνικά, τά όποια
προέρχονταν άπό τή μεσαία τάξη, όπως ήταν ό Μιχαήλ Ψελλός. Άπό τήν
άλλη πλευρά οί δύο λειτουργίες τής άριστοκρατίας, ή πολιτική καί ή στρα-
τιωτική, μοιάζουν νά εναλλάσσονται μεταξύ τους, χωρίς όμως γενικές συ-
νέπειες, όπως υποστηρίζει ό Cheynet'K\

Ή άριστοκρατία

Ή εξουσία συγκεντρώθηκε στά χέρια τής άριστοκρατίας βαθμιαία άπό
τά μισά τοΰ 9ου αιώνα μέχρι τήν άνοδο τών Κομνηνών καί τών Δουκών
στά μέσα τοΰ 11ου αιώνα. Ή άριστοκρατία, χάρη στήν αίσια έκβαση τών
στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσω τών στρατιωτικών καί πολιτικών λει-
τουργημάτων κατά τή διάρκεια τοΰ 8ου καί τοΰ 9ου αιώνα, κατείχε με-
γάλη κτηματική περιουσία. "Ετσι έφτασε νά μονοπωλεί όλα τά σημαντικά
άξιώματα άκόμη καί έπί τής άρχής αύτοκρατόρων δπως τοΰ Ρωμανοΰ τοΰ
Πρώτου Άεκαπηνοΰ, τοΰ Βασιλείου τοΰ Δευτέρου καί τοΰ Άνδρονίκου τοΰ
Κομνηνού. Ή έγκέντρωση τής έξουσίας καί τό εισόδημα άπό τούς φόρους
έπιτρέπουν τις φορολογικές άπαλλαγές καί τις άνταμοιβές μέ θέσεις πού
εύνοοΰσαν τήν εύημερία τής άριστοκρατίας τής επαρχίας. Οί μεγάλοι γαιο-
κτήμονες τής Ανατολίας κατά τή διάρκεια τοΰ 10ου αιώνα, όπως ή όμάδα

47. G. I. Bratianu, Empire et ((démocratie» à Byzance, σέ: Byzantinische
Zeitschrift, 73, 1937, σ. 96-111" Sp. Vrïonis, Byzantine Δημοκρατία and the
Guilds in the Eleventh Century, Dumbarton Oaks Papers, 17, 1963, σ. 287-314,
σ. 303-307" A. Carile, La Δημοκρατία a Costantinopoli Nuova Roma, σέ: Α. Ca-
rile, Teoiogia poiitica bizantina, Spoleto 2008, σ. 111-119.

48. J.-Cl. Cheïnet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris
1990, σ. 191-207.
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τών Φωκάδων καί τών Μαλεΐ'νο:>ν στήν Καππαδοκία, τών Σκληρών στή
Μικρή Αρμενία καί τών Κουρκούα στήν Παφλαγονία, έπο^φελήθηκαν άπο
τή συμμαχία μέ τή μακεδονική δυναστεία. Ή πολιτική τύχη τών Φωκάδοον
διαμορφώθηκε στή διάρκεια τής άρχής τού Βασιλείου τοΰ Πρώτου καί έξε-
λίχθηκε επί Λέοντος τοΰ "Εκτου, Κωνσταντίνου τοΰ Εβδόμου καί Ρωμανού
τοΰ Δευτέρου χάρη σέ έξαιρετικά τυχερούς στρατηγούς. Ό Ρωμανός Λεκα-
πηνός, θορυβημένος άπό τήν υπερβολική επέκταση τής γαιοκτησίας τών
άρχόντων, εγκαινίασε μία φορολογική πολιτική εις βάρος τών «δυνατών»
καί προτίμησε νά έπιλέξει προσωπικό γιά τήν άρχηγία τοΰ στρατού άπό τήν
οικογένεια τών Σκληρών, τών Δουκών καί τών Κουρκούα, μέ συνεχιστή
τής πολιτικής του τόν 'Ιωάννη Τσιμισκή. Οί έξεγέρσεις τών άνατολικών
άρχόντων, όπως εκείνες τοΰ Βάρδα Φωκά καί τοΰ Βάρδα Σκληρού έναντίον
τού συγκεντρωτισμού τοΰ Βασιλείου τοΰ Δευτέρου, είχαν ώς αποτέλεσμα
τή διάλυση τής συμμαχίας τών δυνατών οικογενειών τής άνατολής μέ τήν
αύτοκρατορική δυναστεία. Τότε ό Βασίλειος ό Δεύτερος προ/ώρησε στις
παρακάτο^ ένέργειες: Σχετικά μέ τά καθήκοντα τής άρχηγίας τοΰ στρατοΰ
άποφάσισε νά τοποθετήσει βούλγαρους στρατηγούς στά άνατολικά θέματα
καί στρατηγούς άπό τήν άνατολή στά δυτικά καί αύξησε τά καθήκοντα τών
ξένων ταγμάτων, δηλαδή τών μισθοφόρων όπο^ς τών Βαράγγων, γιά νά
μπορέσει νά περιορίσει τή δύναμη τών στρατηγών. Ή προσφυγή στή βοή-
θεια τών ναυτικών ιταλικών πόλεων, όπως τής Βενετίας καί τής Γένοβας,
ιδιαίτερα άπό τό δεύτερο μισό τού 10ου αιώνα καί μέχρι τό τέλος τοΰ 11ου,
είχε ώς άποτέλεσμα τήν έκχώρηση σέ αύτές τοΰ έλέγχου τών θαλάσσιων
έμπορικών δρόμων καί μεγάλου μέρους τής είσπραξης τών φόρων έπί τών
εμπορευμάτων.

Οί εύνοΰχοί

Οί στοχασμοί πού άφοροΰν τις αύτοκρατορίες στρέφονται έδώ καί έναν
αιώνα γύρω άπό τήν οικουμενική ιδεολογία τους, τόν τρόπο σχηματισμού
τους, τόν ρυθμό τής άνάπτυξής τους καί τόν τρόπο κατάλυσής τους. Τό
δικό μου θέμα έπικεντρούνεται κυρίως στήν καθορισμένη διαδικασία πού
οδηγεί σέ αύτές τις οικονομικές καί πολιτικές έπιλογές. Ή αύτοκρατορική
έξουσία είναι άπόλυτη, είναι θεϊκά δοσμένη καί θεία άπό μόνη της, άν καί
κάποιος περιορισμός τής έπιβάλλεται ήδη άπό τόν 5ο αιώνα: Άπό πολι-
τικής άποψης ό περιορισμός τής αύτοκρατορικής εξουσίας τοποθετείται στό
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491, όταν ό Αναστάσιος ορκίζεται, ένώπιων τών άρχόντων καί τών συγκλη-
τικών νά μήν ένεργήσει εναντίον τους καί νά κυβερνήσει μέ «καθαρή συ-
νείδηση», σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τού Κωνσταντίνου τοΰ Εβδόμου τού
Πορφυρογέννητου4'1. Ό όρκος ζητήθηκε άπό τόν πατριάρχη Εύθύμιο, πού
έπέβαλε στον αύτοκράτορα νά ύπογράψει ((ομολογία», σύμφο^να μέ τήν
οποία δεσμευόταν νά σεβαστεί τις άποφάσεις τής Συνόδου τής Χαλκη-
δόνος, δηλαδή δεσμευόταν νά μήν ασκήσει θρησκευτική καί εκκλησιαστική
πολιτική μονοφυσιτικού τύπου πού θά αναστάτωνε τή ζο:>ή τής έκκλησίας.
Παρ' όλα αύτά ή ανάρρηση τού μονοφυσίτη θεολόγου Σεβήρου στον πατρι-
αρχικό θρόνο τής Αντιόχειας φανερώνει τήν ελλιπή άποτελεσματικότητα
τών ύποσχέσεο^ν πού στόχευαν νά δεσμεύσουν τήν αύτοκρατορική εξουσία.
Ό όρκος τής ορθοδοξίας στή συνέχεια άπαιτήθηκε καί άπο άλλους αύτο-
κράτορες, όπο^ς ό Φωκάς, ό Αναστάσιος ό Δεύτερος, ό Λέων ό Τρίτος,
ό Μιχαήλ ό Πρώτος καί ό Λέων ό ΙΙέμπτος. "Ηδη άπο τόν 9ο αιώνα καί
μετά ό αυτοκράτορας όφειλε νά άπαγγέλλει το Σύμβολο τής Νικαίας-Κων-
σταντινουπόλεο^ς, δεσμευόμενος νά μήν αλλάξει τήν άποστολική παράδοση,
((τις δομές καί τούς κανόνες τών Οικουμενικών Συνόδων, τά προνόμια τής
'Εκκλησίας»0", τά όποια οφείλε νά ύπερασπίζεται. Ό όρκος, άν κρίνουμε
άπό τήν πολιτική τοΰ Λέοντος τοΰ Τρίτου, δέν περιόριζε σέ μεγάλο βαθμό
τούς αύτοκράτορες. Άλλά έδώ μάς ενδιαφέρει νά τονίσουμε τήν αρχή τής
άνάγκης καί τής πολιτικής διαδικασίας πού στό/ευε στον περιορισμό τής
αύτοκρατορικής έξουσίας, άνάγκης πού διαπιστο'ιθηκε τόσο άπό τόν πα-
τριάρχη όσο καί άπο τούς άριστοκράτες άπό τον 5ο αιώνα μέχρι καί τό
τέλος τής αύτοκρατορίας.

Όπως καί νά έχει, απομένει άκόμη νά έξακριβωθεΐ ποιος διαχειριζόταν
τήν έξουσία. Ή μεγάλη γραφειοκρατική, στρατιωτική καί έκκλησιαστική
οργάνωση είναι άσφαλώς σέ θέση νά διαχειριστεί τά δημόσια πράγματα.
Κάθε λειτουργός, κάθε στρατιώτης καί κάθε εκκλησιαστικός είχε τή όίκη
του αποστολή. Οί οδηγίες δίνονταν άπό άλλοΰ, άπό τό Ιερό Παλάτιο. Ή ιε-
ραρχία τών λειτουργημάτων καί τών αυλικών τίτλων τοποθετεί ιδεατά κα-

49. CoNSTANTiNus Porphïrogenitus, Decaer., I, 92, σ. 422, 14-21.

50. A. Carile, La prossemica del potere: spazi e distanze nei cerimoniali di
Corte, Settimana di studio del Centre italiano di studi sull'alto medioevo, Uomo e
spazio neli'alto medioevo. Spoleto 2003, σ. 589-656, εΐκ. 18.
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θέναν άπο αύτούς τούς άντιπροσώπους σέ μιά κλίμακα κατιούσα σέ σχέση
μέ τον αύτοκράτορα, δπως μάς φανερώνουν οί πραγματείες πού διαθέτουμε
άπο τόν 9ο μέχρι τόν 15ο αιώνα καί οί όποιες άναφέρονται στις τελετές,
στά άξιώματα καί στά καθήκοντα τών άξιωματούχων. Δέν διευκρινίζουν
δμως τις μεθόδους μέ τις όποιες λαμβάνονταν οί έκάστοτε άποφάσεις. Ό
αύτοκράτορας, πού θεωρητικά βρισκόταν στήν κορυφή τού συστήματος τής
έξουσίας, τυπικά δέν είχε περιορισμούς στις άποφάσεις του. Ή έγγύτητα
προς τό άτομό του άποτελούσε προνόμιο καί ήταν πηγή πλεονεκτημάτων
καί κύρους. Ή καθημερινή επαφή μέ τόν αύτοκράτορα άποτελούσε φροντίδα
τών εύνούχων, πού τόν υπηρετούσαν σύμφωνα μέ τις οδηγίες τού «praepo-
situs sacri cubiculi», μιάς ομάδας άτόμων πού χαρακτηριζόταν συλλογικά
ώς «κουβούκλιον».

Άνάμεσά τους υπήρχαν προσωπικότητες πού ήταν σέ θέση νά επηρεά-
σουν τις αύτοκρατορικές άποφάσεις, λειτουργώντας μάλιστα καί ώς μεσο-
λαβητές μεταξύ τού αύτοκράτορα καί τών άξιωματούχων του, συχνά καί
τών συγγενών του. Διάφοροι «praepositi» τού 4ου καί τοΰ 5ου αιώνα, όπο^ς οί
Εύσέβιος, Εύτρόπιος, Λαΰσος, Άντίοχος, Χρυσάφιος καί Ούρβίκιος, είχαν
διαπρέψει τόσο στόν τομέα τής γραφειοκρατίας όσο καί στόν τομέα τών δη-
μοσιονομικών01. Ό ευνούχος Άμάνσιος, μετά τόν θάνατο τοΰ αύτοκράτορα
Αναστασίου τό 518, προσπάθησε νά άνεβάσει στόν θρόνο ένα μέλος τής
οίκογένειάς του, άλλά ή σύγκλητος καί ό στρατός επέλεξαν τόν Ίουστίνο
τόν Πρώτο, ιδρυτή τής ιουστινιάνειας δυναστείας. Ό εύνοΰχος Σταυράκιος,
πού τό 783 ήταν επικεφαλής τής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον τών
Σλάβων τής Πελοποννήσου, ύποστήριξε καί κατηύθυνε τις μηχανορραφίες
τής αύτοκράτειρας Ειρήνης, μέ στόχο νά γίνει αύτή ή 'ίδια βασίλισσα μέ
τήν ονομασία ((βασιλεύς» τό 797, μέ άποκορύφο^μα τήν τύφλωση τού γιοΰ
της Κωνσταντίνου τοΰ "Εκτου, πού τήν είχε ή ϊδια διατάξει. Τελικά ό εύ-
νοΰχος τό 801 έπεσε ό ΐδιος θύμα τής συνωμοσίας κατά τήν άπομάκρυνση
τής αύτοκράτειρας άπό τόν θρόνο, στή διαμάχη του μέ έναν άλλο εύνοΰ-
χο, τον Άέτιο, ώς προς τό ποιοΰ συγγενής θά άνέβαινε στόν θρόνο. "Ενα
παράδειγμα πολιτικής-οίκονομικής επιρροής εύνούχου άποτελεϊ ή διένεξη

51. S. cosentino, Donne, uomini ed eunuchi nella cultura militare bizantina,
Centro italiano di studi sull'alto medioevo, LUI, 31 marzo-5 aprile 2005, Comporta-
menti e immaginario délia sessualità nell'alto medioevo, Spoleto 2008, σ. 593-594.
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μεταξύ τού τσάρου52 Συμεών τής Βουλγαρίας (893-927) καί τοΰ Λέοντος
τοΰ "Εκτου, πού προκλήθηκε άπο τή μετατόπιση τοΰ βουλγαρικού έμπορίου
άπό τήν Κωνσταντινούπολη στή Θεσσαλονίκη. Ή ένέργεια άποδόθηκε στήν
έπιρροή τού «βασιλεοπάτορος» Στυλιανού Ζαούτζη (888-889), ό όποιος
άπέκτησε εύνοια έπειδή είχε ύποστηρίξει τόν Λέοντα έναντίον τοΰ πατέρα
του Βασιλείου τοΰ Πρώτου καί στή συνέχεια χάρη στήν κόρη του Ζο^ή, ή
οποία ύπήρξε πρώτα έρωμένη καί μετά δεύτερη σύζυγος τοΰ Λέοντος τοΰ
"Εκτου. Ό Στυλιανός προφανώς θά είχε ένεργήσει προς αύτή τήν κατεύ-
θυνση ύστερα άπό παρότρυνση τοΰ εύνούχου Μουσικού, ό όποιος σκόπευε
νά προωθήσει τήν εμπορική δραστηριότητα δύο Θεσσαλονικέων εμπόρων,
τοΰ Σταυράκιου καί τοΰ Κοσμά · Ή μετατόπιση τής εμπορικής δραστηριό-
τητας, πού αύξησε τά αύτοκρατορικά έσοδα μέ τήν έπιβολή τελών στούς
Βούλγαρους, είναι πολύ πιθανόν νά έπέφερε καί σημαντικά οικονομικά οφέλη
τόσο στούς δύο έμπορους όσο καί στον εύνοΰχο καί τόν μέντορά του. 'Ο
εύνοΰχος 'Ιωσήφ Βρίγγας, ήδη «λογοθέτης τοΰ γενικού» επί Κωνσταντίνου
τού Εβδόμου καί δρουγγάριος τοΰ πλωίμου, έγινε «παρακοιμώμενος» —τό
πρώτο άπό τά έννέα άξιώματα πού προορίζονταν γιά τούς εύνούχους τού
κουβουκλίου54— τοΰ Ρωμανού τοΰ Δευτέρου, στή θέση τοΰ οποίου μάλιστα
κυβέρνησε μέ εξαιρετικά άποτελέσματα σέ στρατιωτικό επίπεδο, χάρη
στον Λέοντα καί τόν Νικηφόρο Φο^κά, ό όποιος τόν άπομάκρυνε άπό τήν
έξουσία όταν έγινε αύτοκράτορας τό 963.

Άπό τό 963 μέχρι τό 985 ή αύτοκρατορία κυβερνήθηκε άπό τόν παρα-
κοιμώμενο Βασίλειο, νόθο γιο τοΰ Ρωμανού τοΰ Πρώτου, ό όποιος εύνου-

52. G. Moravcsik, Zur Geschichte des Herrschertitels 'caesar tsar', Studia
Byzantina, Budapestini 1967, σ. 267-274 (Zbornik Radova Vizantiloskog Institu-
ta, 8, 1963, σ. 229-236)· ïannopoulos, La société profane dans l'Empire Byzantin,
ο.π. (σημ. 14), σ. 39-40, σημ. 79.

53. Sïmeonis Magistri et Logothetae Chronicon (recensuit S. Wahlgren),
Berolini et Novi Eboraci, 2006, σ. 133, 5.

54. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ο.π. (σημ. 22), σ. 133,
21, σημ. 112.

55. St. Runciman, The emperor Romanus Lecapenus and his reign, a study
of tenth-century Byzantium, Cambridge 1929, 1990, σ. 235· J. H. Prïor - E. Jef-
freïs, The age of the ΔΡΟΜΩΝ. The Byzantine navy ca 500-1204 (with an appen-



δημοσια συνεδρια τησ '16ης δεκεμβριου 2014

229

χίστηκε γιά νά μήν έχει φιλοδοξίες διαδοχής δπως τά ετεροθαλή άδέλφια
του. Ό Βασίλειος εύνόησε, στήν απόκτηση τής εξουσίας, τόν Κωνσταντίνο
τόν "Εβδομο, σύζυγο τής ετεροθαλούς αδελφής του Ελένης, συνεχίζοντας
νά άσκεΐ μεγάλη επιρροή καί κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τού Νικη-
φόρου Φο:>κά καί τοΰ 'Ιωάννη Τσιμισκή. Κατόπιν έξορίστηκε καί ή περιουσία
του δημεύτηκε άπό τόν συγγενή του Βασίλειο τόν Δεύτερο, ό όποιος διέκειτο
έχθρικά προς τούς δυνατούς, πού ήθελαν νά περιορίσουν τήν αύτοκρα-
τορική έξουσία56. 'Άλλο παράδειγμα εύνούχου πού κινούσε τά νήματα είναι
έκεΐνο τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Όρφανοτρόφου άπό τό 1034 μέχρι τό 1042, ό
όποιος πιθανότατα ήταν άναμειγμένος στή δολοφονία τοΰ Ρωμανού τού
Τρίτου τοΰ Αργυρού, πού σχεδιάστηκε άπό τή γυναίκα του Ζωή. Ή χήρα
αύτοκράτειρα Ζωή, κληρονόμος τής μακεδόνικης δυναστείας, παντρεύτηκε
τόν άδελφό τού Όρφανοτρόφου, Μιχαήλ τόν Τέταρτο τόν Παφλαγόνα
(1034-1041). Μιά λαϊκή εξέγερση έναντίον τής έκδίο^ξης τής Ζωής άπό τό
παλάτι προκάλεσε τήν έκθρόνιση καί τό λιντσάρισμα τού Μιχαήλ τοΰ
Πέμπτου. Ή Ζωή στή συνέχει« μπόρεσε νά παντρευτεί γιά τρίτη φορά, μέ
τόν Κωνσταντίνο τόν "Ενατο τόν Μονομάχο. Σημαντικά καθήκοντα είχαν
παραχωρηθεί σέ εύνούχους καί προσωπικούς υπηρέτες τοΰ αύτοκράτορα: Ό
Ρωμανός ό Τρίτος ό Αργυρός άπένειμε στόν εύνοΰχο Συμεών, «πρωτοβε-
στιάριο», τό άξίωμα τοΰ «δομέστικου τών σχολών», ό Κωνσταντίνος ό
"Ενατος ό Μονομάχος καί ό Κωνσταντίνος ό Δέκατος ό Δούκας έμπιστεύ-
θηκαν τό στρατιο^τικό λειτούργημα τού «δομέστικου τών σχολών» στόν
εύνοΰχο Νικόλαο, ένώ ό εύνοΰχος Νικηφορίτζης, ιδιαίτερα μισητός γιά τή
φορολογική πολιτική του, τιτλοφορήθηκε δούξ τής Αντιοχείας3'.

Άπό τήν άλλη πλευρά ή περιφρόνηση καί τό μίσος μέ τις κατηγορίες
τοΰ έκφυλισμοΰ, πού στρέφονταν έναντίον τών εύνούχο^ν, άποτελοΰσαν συ-
νήθη άντίδραση τής στρατιωτικής άριστοκρατίας έναντίον τής δύναμης τών

dix translated from the Arabic of Muhammad ibn Mankali, by A. Shboul), Leiden

Boston, 2006, σ. 77, 134, 175, 183-187, 240, 447.

56. Magdalino, Court society and aristocracy, ό.π. (σημ. 30), σ. 220.

57. Cheïnet, Pouvoir et contestations à Byzance, ό.π. (σημ. 48), σ. 310-3Γ1-
A. Carile, Il ducato bizantino di Antiochia, σέ: L. Padovese (έπιμ.), XVIII Tur-
chia: la Chiesa e la sua storia, VIII Simposio di Tarso su s. Paolo Apostolo, Roma
2004, σ. 197-215.



230

ι1ρακτικα τησ ακαδημιασ αθηνων

κουβικουλαρίων πού ήταν συγκεντρωμένοι γύρω άπό τόν αύτοκράτορα''8 καί
έναντίον τής παραχώρησης στρατιο^τικών έξουσιών σέ εύνούχους, σύμφωνα

\ \ ν \ ,/ 3 \ \ /*> f/ ( iA ' ' Τ* \ / ~

με τήν πρακτική που ίσχυε απο τον οο εως τον lUo αιώνα . 1 ο σύνολο των
εύνούχων στήν ύπηρεσία τού αύτοκράτορα καί τού αύτοκρατορικού γυναι-
κωνίτη άποτελούσε τήν όμάδα άπό τήν όποία επιλέγονταν σύμβουλοι καί
έμπιστοι γιά τήν έκτέλεση καθηκόντων τά όποια σχετίζονταν μέ σημαντικά
καί επικερδή άξιώματα πού είχαν άφαιρεθεΐ, γεγονός πού προκαλούσε τήν
απογοήτευση τής άριστοκρατίας — ορολογία πού συναντάται σπάνια στις
βυζαντινές πηγές. Ό Magdalino χαρακτηρίζει τούς εύνούχους τής αύλής ώς
«the court aristocracy par excellence»60.

Στήν πραγματικότητα ή άπόλυτη έξουσία τής βασιλείας βασίζεται
στήν άσύμμετρη διαλεκτική άνάμεσα στόν αύτοκράτορα καί σέ αξιότιμα

πρόσωπα τού αύλικοΰ περιβάλλοντος: φίλους, ικανούς λειτουργούς, μέλη
«

τής ιεραρχίας, ύπηρετικό προσο^πικό, εύνούχους, συζύγους, συγγενείς, εύ-
νοημένες καί καμιά φορά εύνοημένους61. Ή κεντρική θέση τού αύτοκράτορα
στις διάφορες τελετές άπό τή μία, καί ή σειρά προτεραιότητας στήν ιεραρ-
χία άπό τήν άλλη, συνιστούν τό πολυτελές θεατρικό σενάριο καί τή συμβο-
λική έπίδειξη τής έξουσίας, σύμφο^να μέ τό ιδεατό σχήμα τής ύπέρβασης

58. Μ. D. Spadaro, Gli eunuchi nell'impero bizantino, Comportamenti e im-
maginario délia sessuaiità neii'alto medioevo, Cisam LIII, 31 marzo-5 aprile 2005,
Spoleto 2008, σ. 565-569· Yannopoulos, La société profane dans ÎEmpire Byzantin,
ό.π. (σημ. 14), σημ. 79, σ. 72-73' T. S. Miller, The orphans of Byzantium. Child
welfare in the Christian empire, Washington 2003, σ. 170-171' Ioannis Caminia-
tae De expugnatione Thessalonicae, 59 (recensuit G. Böhlig, Corpus Fontium His-
toriae Byzantinae), IV, Berolini et Novi Eboraci, 1973, σ. 51-52, 58' A. Carile, La
"Υλη ιστορίας del cesare Niceforo Briennio, Aevum, 43, 1969, σ. 249.

59. Cosentino, Donne, uomini ed eunuchi nella cultura militare bizantina,
ό.π. (σημ. 51)' Κ. M. Ringrose, The perfect servant. Eunuchs and the social con-
struction of gender in Byzantium, Chicago — London 2003, 6: Transgressing gender
boundaries, eunuchs in authority, σ. 128-141' 8: Eunuchs at the palace. Gendered
space and confirmation of the imperial numen, σ. 163-183.

60. Magdalino, Court society and aristocracy, ό.π. (σημ. 30), σ. 221.

61. Cheïnet, Pouvoir et contestations à Byzance, ό.π. (σημ. 48), σημ. 164,
σ. 303-318' Μ. McCormick, Limperatore, σέ: G. Cavallo (έπιμ.), L'uomo bizanti-
no, Bari 1992, σ. 339-379.
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τής βασιλείας, σέ ισχύ στή διάρκεια τής ιστορίας μέ στόχο τή σωτηρία
τής άνθρώπότητας. Ώς προς τήν άποτελεσματική διαχείριση τής εξουσίας,
ενδεικτικά είναι τά άκόλουθα τρανταχτά έπεισόδια.

Ή αύλή άντιμετώπιζε τά αύτοκρατορικά συμπόσια ώς εύκαιρίες συ-
νάντησης καί ώς μέρος τής κοινωνικής ζωής τών μελών τής ιθύνουσας τά-
ξης. Αύτά τά συμπόσια μέ τούς εθιμοτυπικούς κανονισμούς έχουν μεγάλη
σημασία, άν έξεταστοΰν λαμβανομένου υπόψη τού τελετουργικού τυπικού:
Πολύ συχνά πραγματοποιούνται συνοδευόμενα άπό χορούς καί μουσικές
διασκεδάσεις" πρόκειται γιά συμπόσια πού έπαναλαμβάνονται στούς εκα-
τοντάδες θρησκευτικούς έορτασμούς στούς όποιους ό αύτοκράτορας έπρεπε
νά παρίσταται κάθε χρόνο. Τή σειρά τών προσκεκλημένων στά συμπόσια
μάς τήν παρέχει ή μοναδική πηγή πού διαθέτουμε, τό Κλητορολόγιον τού
Φιλοθέου62, ό όποιος ύπήρξε «βασιλικός πρωτοσπαθάριος» , «άτρικλίνης»,
δηλαδή ύπεύθυνος γιά τήν οργάνωση συμποσίων καί αύτοκρατορικών τε-
λετών καί μετά έπαρχος αύτοκρατορικής πόλης. Στό έργο του, πού τοπο-
θετείται στό 899'", ό Φιλόθεος μάς μιλάει γιά τήν αύστηρή ιεραρχία πού
έπικρατοΰσε στήν αύλή.

Στό συμπόσιο πού γιορταζόταν γιά δο'ίδεκα συνεχόμενες ήμέρες, άπό
τά Χριστούγεννα μέχρι τά Θεοφάνεια, στό τρικλίνιο τών δεκαεννέα κλινών,
όπου γευμάτιζαν ξαπλωμένοι όπως στά παλιά χρόνια σέ κλίνες, οί όποιες
συνήθως χρησίμευαν μόνο γιά καθίσματα, οί προσκεκλημένοι ύπολογίζονται
σέ 2.592, πέρα άπό τούς δώδεκα άπορους πού γίνονταν δεκτοί καθημερινά
μέ τήν έπίδειξη σφραγιδίου . Ό αύτοκράτορας γνώριζε μόνο επιφανειακά
τούς περισσότερους άπό τούς προσκεκλημένους, άλλά γνώριζε καλύτερα
τούς δοιδεκα πού κάθονταν στό χρυσό αύτοκρατορικο τραπέζι, παρόλο πού
άλλαζαν καθημερινά καί έφταναν συνολικά στά 144 άτομά. Στό συμπόσιο
τής όγδοης ήμέρας προσκαλούνταν οκτώ «πρωτοσπαθάριοι»' τήν όγδοη καί

62. Yannopoulos, La société profane dans l'Empire Byzantin, ο.π. (σημ. 14),
σημ. 79, σ. 50-52.

63. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ο.π. (σημ. 22), σ. 91,
2-3-5 καί σ. 19-20 σημ. 112.

64. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ο.π. (σημ. 22), σ. 93,13.

65. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ο.π. (σημ. 22), σ. 177,
4" 181, 517· 219, 116.
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τήν ένδέκατη ήμέρα"1' ήταν προσκεκλημένοι στο τρικλίνιο του Ιουστινιανού
εύνοΰχοι τοΰ «μυστικόν κοιτώνα»*" άπο τον τέταρτο μέχρι τον έβδομο
βαθμό τών τίτλων πού ήταν προορισμένοι γι' αύτούς68. Πιο στενή σχέση
θά είχε βέβαια ο αύτοκράτορας μέ τούς δώδεκα «μεγιστάνες» καί τούς
«οίκειοτέρους» συγκλητικούς, οί όποιοι φορούσαν λώρο χωρίς πολύτιμους
λίθους καί ήταν προσκεκλημένοι στό «μυτατο'ιριο», μιά κλειστή αίθουσα
στό έσωτερικό τής Αγίας Σοφίας, δεξιά, όπου ό αύτοκράτορας γευμάτιζε
κατά τή διάρκεια τής πολύωρης λειτουργίας69. Γιά τούς «φίλους» πού ήταν
προσκεκλημένοι σέ αύτοκρατορικά συμπόσια κατά τή διάρκεια τών δια-
φόρων έορτασμών μάς παρέχονται πολλές πληροφορίες μέ τήν εύκαιρία
συγκεκριμένων τελετών'0.

Έκτος όμως άπό τις εξωτερικές τυπικότητες, ή αύλή ώς προς τή λει-
τουργία της άποτελούσε τήν εστία τών δύο βασικών τομέων τής αύτοκρα-
τορικής διοίκησης: τής στρατιωτικής ιεραρχίας καί τής γραφειοκρατίας.
Ήταν τό μέρος στό όποιο συγκεντρο^νονταν καί διανέμονταν τά πλούτη τής
αύτοκρατορίας καί κυρίως τά έσοδα πού προέρχονταν άπό τούς φόρους έπί
τών εμπορευμάτων, άπό τή διακίνηση τοΰ εμπορίου καί άπό τή φορολο-
γία έπί τής άκίνητης περιουσίας' ήταν ό χώρος στόν όποιο συζητούσαν καί
άποφάσιζαν γιά τήν τύχη τών εσωτερικών καί εξωτερικών υποθέσεων τής
αύτοκρατορίας· άποτελοΰσε τό κέντρο πληροφορίας «τών οφθαλμών τοΰ
αύτοκράτορος»'1 καί τό κέντρο στό όποϊο άναδεικνύονταν κοινωνικά τόσο
μεμονωμένα άτομα όσο καί οικογενειακές φατρίες.

66. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ό.π. (σημ. 22), σ. 183, 29-30.

67. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ό.π. (σημ. 22), σ. 179, 20-24.

68. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ό.π. (σημ. 22), σ. 183, 29-30.

69. A. Carile, II percorso e l'ordine delle processioni domenicali a Santa So-
fia dell'imperatore bizantino nel X secolo, σέ: Fl. C. Ciure — V. Nosilia — A. Pavan
(έπιμ.), Multa et varia. Studi offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco
Giraudo I, Milano 2012, σ. 187-216' Constantinus Porphirogenitus, De caer.,

I, σ. 13, 37-29.

70. Constantinus Porphïrogenitus, De caer., 23 (14), σ. 87,6-88.4' 24 (15),
σ. 89' 26 (17), σ. 96, 19-32· Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines, ό.π.
(σημ. 22), σημ. 112, σ. 191-225.

71. Libanio, Epitafio per Giuliano (Orazione XVIII) (έπιμ. S. Angiolani),
Perugia 2000, σ. 68' Libanii Opera (έπιμ. R. Foerster), II, Orationes XII-XXV,



δημοσια συνεδρια τησ '16ης δεκεμβριου 2014

233

Βέβαια τήν άνάδειξη προς τά ύψηλότερα άξιώματα άκολουθοΰσε πολύ
συχνά καί ή κατάργηση προνομίων, μέ άποτέλεσμα έκδηλώσεις ζήλιας καί
αιματηρές δολοπλοκίες νά είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Μολονότι όλα ήταν
καλυμμένα μέ ένα πρωτόκολλο καί ένα τελετουργικό τυπικό, ή αύλή άπο-
τελούσε τό κέντρο διάδοσης τής εθιμοτυπίας σέ όλη τήν άνατολική καί τή
δυτική Εύρώπη. Ή σύγκρουση άνάμεσα στά μέλη τής άρχουσας τάξης,
τούς λεγόμενους φίλους τού αύτοκράτορα, κρίνεται άπό τήν έξέλιξη τών
συνωμοσιών, τών στρατιωτικών έξεγέρσεων καί τών άστικών επαναστά-
σεων: Άπό τό 963 έως τό 1125 ό Cheynet άπαρίθμησε καί μελέτησε έκα-
τόν τριάντα τέσσερις συνωμοσίες καί έπαναστάσεις' άπό τό 963 έως τό
1057, δηλαδή στά ένενήντα τέσσερα πιο σημαντικά χρόνια τής μακεδο-
νικής δυναστείας, κατέγραψε ογδόντα'2 σκευωρίες καί έξεγέρσεις, καθώς
καί κάποιες έπαναστάσεις σέ πόλεις" φαινόμενα πού ολοκληρώθηκαν όλα
ε'ίτε μέ δύο ή τρεις άντικαταστάσεις αύτοκρατόρων —έδώ πρέπει νά άνα-
φέρουμε τή δολοφονία τού Νικηφόρου Φωκά στήν κρεβατοκάμαρά του τό
969 καί τοΰ Ρωμανού τοΰ Τρίτου τοΰ Αργυρού στό λουτρό του τό 1034—,
είτε στήν πλειονότητά τους μέ έξορίες, φυλακίσεις, άκρωτηριασμούς, τυ-
φλώσεις, βασανισμούς, θανατικές καταδίκες καί πρωτίστως δημεύσεις τών
περιουσιών τών άριστοκρατών: Ή άποδοχή ήταν παγκόσμια μόνο σέ τυπι-
κό καί τελετουργικό επίπεδο καί γι' αύτόν τόν λόγο ή κοινωνία τής αύλής
άπεικονιζόταν σύμφωνα μέ ένα απαραβίαστο τελετουργικό, άκολουθώντας
ιεραρχικές κλίμακες, μέ πολυτελή στολίδια τά όποια έπιδεικνύονταν μέ τόν
φωτοστέφανο τής γοητείας καί τών άρετών πού άποδίδονταν μέ πολύτιμους
λίθους καί χρώματα'5.

Lipsiae 1904, 140, σ. 296, 4" L. Di Paola, Per la storia degli uocchi del re ». I servizi
ispettivi nella Tarda Antichità, Messina 2005' M. F. Petraccia, In rebus agere. II
mestiere di spia nell'antica Roma. Bologna 2012' A. Giardina, Aspetti della buro-
crazia nel Basso Impero, Roma 1977' The Taktika of Leo VI (κείμενο, μτφ. καί
σχόλια G. Dennis), «Corpus Fontium Historiae Byzantinae XLIX», Washington
2010, 17, σ. 77, 91-92' 18, 132' 20, σ. 97 («κατάσκοποι»),

72. Cheïnet, Pouvoir et contestations à Byzance, ό.π. (σημ. 48), σημ. 164,
σ. 103.

73. Ε. Avgoloupi, Simbologia dellegemme imperiali bizantine nella tradizione
simbolica mediterranea delle pietre preziose (secoli I-XV d.C.), Spoleto 2013 (Qua-
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Ή ιεραρχία συγκεντρώνει καί έλέγχει άπολύτως τή λειτουργικότητα
που επιβάλλεται άπό τή μοναρχία μέσο.» τής προσωποποίησης καί τής
οικογενειακής οικειοποίησης τών κέντρων έξουσίας τοΰ κράτους καί τής
έκκλησίας, τά όποια άντικαθίστανται μέ προσωπικότητες νέων έμπιστων
άνθρώπων πού προέρχονται άπό τήν προσο_>πική άκολουθία τού αυτοκρά-
τορα. Αύτό άποτελεΐ θεμελιώδη άρχή τής δημόσιας λειτουργίας καί τού
έλέγχου τής κοινωνικής κινητικότητας. Ή έξακρίβωση τής υπεροχής, πού
έξασφαλίζει τόν βαθμό καί τήν οικονομική τύχη, είναι εγγύηση τής σωστής
διαχείρισης τής έξουσίας, άλλά ό άνταγωνισμός άνάμεσα στούς διάφορους
βαθμούς συγγένειας τής οικογενειακής καί τής στρατιωτικής άριστοκρα-
τίας εύνοεΐ άμεσα τόν αύτοκρατορικο δεσποτισμό, άπόλυτο κυρίαρχο τών
διαφόρων καταστάσεων. Ή ιστορία τών καλύτερα μελετημένων άπόλυτο^ν
μοναρχιών φανερώνει ότι στά άπολυταρχικά καθεστώτα, πέρα άπό τούς
βασικούς κανόνες, έχουν μεγάλη δύναμη οί αύλικές φατρίες καί οί ικανό-
τατοι αύλικοί'4, άλλά καί οί ισχυροί δεσμοί στό εσωτερικό τών έλίτ πού
στηρίζονται στό διώνυμο πίστη-προστασία. Κάνουμε δηλαδή λόγο γιά έναν
πελατειακό ιστό προστασίας πάνω στόν όποιο ή μοναρχία στηρίζει τήν πο-
λιτική της δράσηΊο.

Ή ιεραρχία καί ό άγώνας γιά τήν αύτοκρατορική εύνοια τείνουν νά
έξαλείψουν τήν έπιρροή τών μυστικών κοινωνιών, άπαγορευμένων άπό τον
κώδικα, καί τείνουν νά διορθώσουν τή διαχειριστική άνικανότητα τής γρα-
φειοκρατίας. Ό έλεγχος τής λειτουργίας καί τής λογικής τού συστήματος
πού βασίζεται στόν διπλό τίτλο τιμής καί άξιώματος άποτελεΐ μέρος
τών γενικών στόχο^ν τής ιθύνουσας ομάδας πού διαχειρίζεται τά δημόσια
πράγματα. Αν ληφθεί υπόψη ή έπιρροή τών προστατών καί συγγενών, είναι
γεγονός ότι κάποτε έπιβάλλονταν έπιλογές ύποκειμενικές, δηλαδή έπικρα-
τοΰσαν κριτήρια όχι καί τόσο άξιοκρατικά, άλλά όλα αύτά διορθώνονταν μέ

demi di Bizantinistica, Collana diretta da A. Carile, 16), VV-XIX, σ. 1-335, πίν.
XXXII.

74. St. Tabacchi, Maria dei Medici, Roma 2012, σ. 230, 276-285.

75. R Brown, The study of elites in Late Antiquity, σέ: M. R. Salzman — Cl.
Rapp (έπιμ.), «Elites in Late Antiquity», Arethusa, 33, 3, 2000, σ. 321-345" A.
Skinner, The birth of a «Byzantine» senatorial perspective, «Elites in Late Antiq-
uity», σ. 321-345.
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τήν έξακρίβο:>ση τής πραγματικής επιτυχίας τών δικαιούχων. Ή ιεραρχία
καί ή αύλή αποτελούν τή βάση τής αύτοκρατορικής εξουσίας, άποτελοΰν
το καλούπι τής αύτοκρατορίας, δηλαδή το ιδρυτικό καί άναπαραγωγικό
συστατικό της.

Ή άνάγκη εξακρίβωσης τής ύπεροχής επιβεβαιώνεται άπό τόν τιμη-
τικό τίτλο πού οδηγεί τό άτομο στή συστηματική εξέταση του συστήματος,
ένώ ή οικογενειακή στρατολόγηση, ώς ενέργεια άπονομής τού προνομίου
τής υπευθυνότητας, έχει ώς άποτέλεσμα νά μεταφέρει στόν εύνοούμενο το
ήθικό καί ιστορικό βάρος τής ύπεροχής τών προγόνων: Τού έπιβάλλεται
ένας σκοπός οχι μόνο οίκονομικίστικος καί ώφελιμιστικός άλλα οικονομικος
καί χρήσιμος στό πλαίσιο τής άρετής καί τής ύπεροχής. Ή ιεραρχία καί ή
άριστοκρατία κυριαρχούνται άπό τήν ιδεολογία τοΰ κόπου, τού «laboris»'6,
ώς κριτηρίου τής έπισήμανσης τοΰ άριστου.

Το σύστημα βρίσκει τήν άποκατάσταση καί τήν εξωτερική έπαλή-
θευση στήν επιτυχία ή στήν άποτυχία. 'Άν οί έπιλογές τής άρχουσας τάξης
είναι λανθασμένες, ή τιμωρία, τόσο οικονομική όσο καί κοινωνική, είναι
άμεση: Οί ιθύνοντες χάνουν τή θέση τους, τήν έξουσία καί σέ εξαιρετικές
περιπτώσεις καί τή ζωή τους. Ή αύλή είναι ό τόπος διαμόρφωσης τής
ιεραρχίας: ένός άμοιβαίου δηλαδή έλέγχου μεταξύ τών άριστοκρατών καί
ένος άγώνα γιά τήν καταπίεση, τήν τυραννία, πού επιτρέπει, σέ όποιον
διαχειρίζεται πραγματικά τήν άπόλυτη έξουσία, νά καθορίζει τις προσω-
πικές καί έπαγγελματικές υποθέσεις τών έπιμέρους φατριών, συνεχίζοντας
παρ' όλα αύτά νά επιλέγει γιά τά άξιώματα άτομα άπό οικογένειες που

76. S. COSENTINO, L'iscrizione ravennate dell'esarco Isacio e le guerre di Rotari,
Atti e memorie délia deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi,
XI, 15, 1993, σ. 23-43· G. Cavallo (έπιμ.), I Bizantlni in Italia, Milano 1982,
σ. 679-680· A. Carile, Titoli aulici e funzioni amministrative nelle epigrafi bizan-
tine. Continuità e mutamento fra VII e XI secolo, Epigrafia e Antichità, 9, 1988,
σ. 200-202" Carile, Impero romano e Romania, ό.π. (σημ. 9), σ. 255' Α. Carile, Il
Caucaso e f Impero bizantino (secoli VI-XI), XLIII settimana di studio del CIS AM,
(dl Caucaso: cerniera fra culture dal Mediterraneo alia Persia (secoli IV-XI)», 20-26
aprile 1995, Spoleto 1996, σ. 16-18, σημ. 23' D. Krueger, Symeon the Holy Fool,
Leontius's Life and the late antique city, Berkeley — Los Angeles - London 1996'
P. Brown (έπιμ.), ((The Transformation of the Classical Heritage», σ. 138, 5-11.
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ανταγωνίζονται μεταξύ τους γιά τήν ιεραρχία, γιατί είναι γνωστές καί
έχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα.

Για νά έξισορροπήσουν τή δύναμη τόσο τής στρατιωτικής άριστο-
κρατίας όσο καί τών ύπηρετών τους, άνάμεσα στούς όποιους συμπερι-
λαμβάνονταν οί εύνοΰχοι, οί αύτοκράτορες, στό δεύτερο μισό τοΰ 11ου αιώνα,
άρχισαν νά δίνουν έμφαση όλο καί περισσότερο στόν ρόλο τής οικογένειας
καί τών μελών τής αύτοκρατορικής φατρίας, πού μέ τούς Κομνηνούς
έφτασαν νά αποτελούν τό βασικό συστατικό τής αύτοκρατορικής ιεραρχίας,
ή όποια βασιζόταν πλέον στούς δεσμούς αίματος μέ τόν ίδιο τόν αύτο-
κράτορα.

Σάς εύχαριστώ γιά τήν προσοχή μέ τήν οποία μέ άκούσατε.
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δοκίμων ιστορικών καθηγητής τής Άρχαίας 'Ιστορίας καί Φιλολογίας στό
Institute for Advanced Study τοΰ Princeton, ώς διάδοχος τοΰ Benjamin Den
Merit, τοΰ Christian Habicht καί τοΰ Glen Bowersock.

Είναι επιμελητής οκτώ συλλογικών τόμων επί θεμάτων ιστορίας
μέ ιδιαιτέρα ισχυρή συμβολή στόν καθένα καί έχει δημοσιεύσει πλήθος
μελετών καί βιβλιοκρισίες σέ διεθνούς κύρους περιοδικά.

Ή συμβολή τοΰ κ. Χανιώτη στή γνώση νέων, άγνώστο^ν όψεων τοΰ
άρχαίου κόσμου μέ τόν συνδυασμό τής ιστορίας, τής φιλολογίας καί τής
έπιγραφικής είναι πρωτοποριακή καί διεθνώς άναγνωρισμένη.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι ευτυχής πού σάς καλω-
σορίζει καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τού έπιστημονικοΰ καί
ερευνητικού σας έργου.
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Σας καλώ γιά νά σας επιδώσω το δίπλωμα τοΰ αντεπιστέλλοντος
μέλους τοΰ 'Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Πετράκο νά
ανέλθει στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό έργο τοΰ νέου ακαδη-
μαϊκού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

"Ηδη άπό πολύ παλιά ό Αριστοτέλης1 συνέκρινε τήν ποίηση μέ τήν
ιστορία λέγοντας πώς «Ή μέν ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δ' ιστορία τά
καθ' έκαστον λέγει». Πέρασε πολύς καιρός καί ή ιστορία έγινε έπιστήμη,
προχώρησε, βάθυνε καί άγκαλιάζοντας πλήθος άλλες έπιστήμες καί τούς
κλάδους τους καταλήγει στή σύνθεση τών άνθρώπινων σκέψεων καί πράξεων.

Ή ιστορία τής έλληνικής άρχαιότητος έχει, άπό τόν 19ο αιώνα
κυρίως, τόσες πηγές γνώσης, φιλολογία, παπύρους, επιγραφές, νομίσματα,
κεραμική, άρχιτεκτονική, ώστε άφοβα μποροΰμε νά ειπούμε ότι γιά πολλά
θέματα τής άρχαιότητος γνωρίζουμε περισσότερα άπό τούς σύγχρονους τών
γεγονότων άρχαίους ιστορικούς, έχουμε καθολικώτερη εικόνα καί περισ-
σότερα στοιχεία άπ' όσα γνο'^ριζαν, μεταχειρίστηκαν καί μάς διέσωσαν μέ
τά γραπτά τους ό καθένας άτομικά.

Αύτή τήν 'ιστοριογραφία πού συνδυάζει όλα τά στοιχεία τής άρχαιό-
τητος άσκει ό νέος μας άντεπιστέλλων, νέος καί στήν ήλικία καθηγητής
κ. 'Άγγελος Χανιώτης.

Ή έπιστημονική του μύηση άρχισε στήν Αθήνα, στό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο. Σπούδασε κυρίους ιστορία καί άρχαιολογία καί τις σπουδές
συμπλήρωσε μέ τή μαθητεία του ώς φοιτητής σέ μεγάλες καί φημισμένες
άνασκαφές, στήν Άφροδισιάδα, στό Καλαπόδι μέ τόν Dietrich Niemeier, στις
Άρχάνες, στό 'Ιδαίον Άντρον καί στή Ζώμινθο στήν Κρήτη μέ τόν Γιάννη
Σακελλαράκη, καί ή μελέτη τών επιγραφών στά έλληνικά Μουσεία, καί
είδικώτερα στό 'Επιγραφικό καί σέ μουσεία τής Εύβοιας καί τής Κρήτης,
τοΰ έδωσε ισχυρά όπλα γιά τήν κατόπιν στροφή του προς τήν ιστορία.

1. Ποιητική 1451b6.
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Δέν νοείται, σήμερα άριστος ιστορικός τής άρχαίας Ελλάδος άν δέν είναι
καί άριστος άρχαιολόγος καί άκόμη άριστος επιγραφικός καί φιλόλογος.
"Εχοντας μαθητεύσει κοντά σέ δασκάλους τής άνασκαφής έμαθε νά έξάγει
τά σωστά συμπεράσματα άπό τήν πολύπλοκη διαδικασία τού νά φέρεις στό
φως τό παρελθόν καί νά έρμηνεύεις τά υλικά του λείψανα, προσόν πού σπάνια
συνοδεύει τούς μόνον ιστορικούς, μόνον έπιγραφικούς καί μόνο φιλολόγους.

Τήν πανεπιστημιακή μαθητεία του συνέχισε στή Γερμανία, στή φημι-
σμένη Χαϊδελβέργη, όπου τά παλιά χρόνια είχε προηγηθεί πλειάδα νέων
Ελλήνων πού κατόπιν κόσμησαν τήν Ακαδημία. Παράλληλα μέ τις έκει
ιστορικές σπουδές μελέτησε καί τά νομικά στή Βόννη, κάτι πού, όπως θά
δούμε, του χρειάστηκε στις ιστορικές μελέτες του.

Μέ τό πέρας τών σπουδών του στή Χαϊδελβέργη έξελέγη έκεϊ καθη-
γητής τής Άρχαίας 'Ιστορίας καί άνέλαβε καί υψηλά διοικητικά καθήκοντα.
Μετά πολλά χρόνια διδασκαλίας μετακινήθηκε στό Πανεπιστήμιο τής
'Οξφόρδης, όπου γιά τέσσερα χρόνια παρέμεινε γιά έρευνα. Άπό τήν
'Οξφόρδη πέρασε στήν άλλη πλευρά τού Ατλαντικού.

Τό 2010 άνάμεσα σ ένα σημαντικό άριθμό δοκίμων ιστορικών τής
Εύρώπης καί τών Ηνωμένων Πολιτειών έξελέγη καθηγητής τής Άρχαίας
Έλληνικής 'Ιστορίας καί Φιλολογίας στό φημισμένο Institute for Advanced
Study τοΰ Princeton. Ή σημασία τής έκλογής αύτής είναι προφανής κυρίως
στούς ειδικούς οί όποιοι γνωρίζουν ότι διαδέχτηκε κορυφαίους έλληνιστές,
τόν Benjamin Dean Meritt (1967), τόν Christian Habicht (1999) καί τόν
Glen Bowersock (2006), τών όποιων το έργο γιά τήν άρχαία Ελλάδα είναι
κεφαλαιώδες. Όπως όμως είναι γνωστό, τό πρόβλημα κάθε διαδόχου είναι
άν θά άποδειχθεΐ άνώτερος ή κατώτερος τών προκατόχων του. Άλλά ό
Άγγελος Χανιώτης μπορεί νά υπερηφανεύεται ότι σέ πολλά τούς ξεπέρασε.

Άφοΰ σάς μνημόνευσα καί μόνο τούς κύριους σταθμούς τοΰ βίου τοΰ
κ. Χανιώτη, γυρίζω πίσω στό έργο του, τό όποιο καί αύτό πολύ σύντομα
θά περιγράψω.

Πρώτο άποτέλεσμα τών σπουδών του στή Χαϊδελβέργη ύπήρξε ή γερ-
μανική διατριβή του μέ τίτλο Ιστορία καί ιστορικοί στις ελληνικές επι-
γραφές. Επιγραφική συμβολή στήν ελληνική ιστοριογραφίαπού ύποστη-

2. Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. Epigraphische
Beiträge zur griechischen Historiographie. 1988.
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ρίχθηκε το 1984. Θέμα πρωτότυπο που άφορα τή σχέση τών κειμένων,
τών άρχαίων κειμένων, καί τών έπιγραφών. Ανίχνευση τής ιστορίας, τοϋ
ίστορικοΰ στοιχείου στά λίθινα κείμενα καί χρήση τους άπό τους ιστοριο-
γράφους. Θέμα καί εγχείρημα γοητευτικό, όταν άπό τους «φθεγγόμενους
λίθους», μαρτυρία καί παρουσία άμεση τοΰ άνθρούπου, ξεπροβάλλει ένας
άρχαΐος που σοΰ διηγείται μέ τό γραφειοκρατικό ή ψευδοφιλολογικό ύφος
του γεγονότα τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τών όποιων ό συνδυασμός
θά μάς δώσει τή γνήσια εικόνα μιάς έποχής κι ένός τόπου.

Ή θητεία του στό σχολείο τών άνασκαφών τής Κρήτης τοΰ έδο^σε στενή
οικειότητα μέ τό νησί, μέ τούς σύγχρονους καί τούς άρχαίους ανθρώπους του
καί κυρίως μέ τόν τόπο, τόν τόσο ιδιότυπο σ' όλες τις περιόδους τής ιστορίας
του καί πάντα λαμπρό. Ή γνώση του αύτή τόν έσπρωξε στή συγγραφή
ένός μεγαλύτερου έργου στά γερμανικά, πάλι ιστορικού καί έπιγραφικοΰ,
πού έπιγράφεται Οί συνθήκες μεταξύ κρητικών πόλεων στήν ελληνιστική
έποχή3. Τό βιβλίο έχει διττό χαρακτήρα. Είναι σύνθεση στοιχείων καί δεδο-
μένων καί σύνταγμα, καί κατά τόν έπικρατέστερο όρο corpus, έπιγραφών.
Ό νέος άκαδημαϊκός μάς δείχνει τήν ίκανότητά του νά χειρίζεται ζητήματα
δημόσιου, διεθνούς καλύτερα, δικαίου τών άρχαίων Κρητικών γιά νά έρμη-
νεύσει «τις αιτίες καί τούς σκοπούς τών συγκρούσεων μεταξύ τών Κρητών
καί νά μάς περιγράψει τή δημογραφία, τούς φυσικούς πόρους, τήν πολιτική
καί κοινωνική κατάσταση τών κρητικών πόλεων ή πολιτειών». Νά λοιπόν
πού χρειάζονταν καί οί νομικές σπουδές. Άκόμη, σημαντικό καί χαρακτη-
ριστικό γιά τό θέμα πού εξετάζει, έπιμένει στόν δημογραφικό παράγοντα,
στή μικρή έκταση όπου άπλωνόταν ή εξουσία τών κρητικών πόλεων, πού
καταλήγει άναπόφευκτα στήν τάση τους νά καταλάβουν εκτάσεις γειτο-
νικών πόλεων, μέ άποτέλεσμα τή σύγκρουση, τό ξεσπίτωμα καί τήν προ-
σφυγιά τών άντιπάλων.

Βλέποντας κανείς τόν πίνακα τών συγγραφών τοΰ Αγγέλου Χανιώτη
διαπιστώνει τήν έπιμονή του σέ θέματα τής Κρήτης καί τή γνώση του τής
ιστορίας καί τής άρχαιολογίας τοΰ νησιού. Μία πεντηκοντάδα ολόκληρη
μελετών συνιστούν όσες έχουν ώς θέμα τους τήν τοπογραφία, τήν ιστορία
καί τις ιδέες τών άρχαίων Κρητών. Δέν θά τις έξετάσω άλλά θά σταθώ

3. Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit, 1996.
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μόνον σέ δύο πολύτιμους συλλογικούς τόμους γιά τήν Κρήτη τών οποίων
υπήρξε έκδοτης καί συγγραφεύς σημαντικού τμήματος.

Ό πρώτος τόμος φέρει τίτλο Άπό τους μινωίτες άγροχτήμονες στους
Ρωμαίους έμπορους'1 καί ό δεύτερος "Εργα καί ημέρες στήν Κρήτη άπό
τήν προϊστορία στό μεσοπόλεμοΤά δύο αύτά έργα άκολουθήθηκαν άπο
ένα καθαρώς δικό του, Ή άρχαία Κρήτη6, μέ τό όποιο μας δίνει συνθετική
εικόνα του άρχαίου παρελθόντος τού νησιού, χωρίς όμως μέ τό έργο αύτό
νά εξαντλούνται τά σχετικά έπιστημονικά ένδιαφέροντά του, άφοΰ στή
συνέχεια δημοσίευσε, άν δέν κάνω λάθος στό μέτρημα, δεκαεπτά κρητολο-
γικές μελέτες.

"Ενα θέμα στό όποιο ό 'Άγγελος Χανιώτης πρωτοπορεί είναι ή εξέταση
τών αισθημάτων καί τών συναισθημάτων τών Αρχαίων, όπως μπορούμε
νά τά άνιχνεύσουμε ή καί νά τά δούμε νά εκφράζονται στά κείμενα καί στά
μνημεία. Ή έπιστημονική αύτή τάση διαγράφεται καθαρά σ' ένα του βιβλίο
στά έλληνικά: Θεατρικότητα καί δημόσιος βίος στόν έλληνιστικό κόσμο'.
Ό χρόνος τών ήρώων του βιβλίου είναι ό ελληνιστικός καί ό χώρος άπό τή
Σικελία έως τή Συρία καί άπό τή Μαύρη Θάλασσα έως τήν Αλεξάνδρεια.
Μέσα άπό επιγραφές, άφθονες καί πολύλογες ενίοτε, μέσα άπό τά κείμενα
καί τά μνημεία, τήν πλαστική καί τή μικροπλαστική, ό Άγγελος Χανιώτης
μέ δεξιοτεχνία μάς άποκαλύπτει «τήν ύπαρξη στοιχείων σκηνοθεσίας,
δραματουργίας καί ύποκριτικής σέ διάφορες εκφάνσεις τού δημόσιου
βίου άλλά καί στήν έπίδραση πού άσκησαν οί θεατρικές παραστάσεις στή
διάδοσή τους».

Δέν μοΰ επιτρέπει ό χρονικός περιορισμός πού μοΰ έχει τεθεί νά
συνεχίσω τήν παρουσίαση τοΰ βιβλίου, πού τό διαπνέει ή διάθεση τής
ποίησης τού Καβάφη. Περιορίζομαι νά σάς φανερώσου πώς είναι άφι-
ερωμένο «Στόν Άεωνίδα Κύρκο», τόν όποιο ό Άγγελος Χανιώτης δέν
γνώρισε προσωπικά άλλά τον θεωρεί ώς μιά «άπό τις πιο σαγηνευτικές
φωνές τής έλληνικής μεταπολιτευτικής ζωής». Κι έγώ δέν τόν γνώρισα

4. From Minoan Farmers to Roman Traders, 1999.

5. Works and Days in Crete, from Prehistory to the aftermath of the Great
War, 2000.

6. Das antike Kreta, 2004.

7. 'Ηράκλειο 2009.
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άλλά τόν άκουσα πολλές φορές νά μιλάει σέ έκλογικές συγκεντρώσεις μέ τή
συναρπαστική καί μελετημένη ρητορεία του γιά συγκεκριμένα πράγματα
πού δημιουργούσαν συνειρμούς καί συναισθήματα. "Ηταν ειλικρινής άλλά
ήταν καί ήθοποιός καί νομίζω δτι προς στιγμήν πρέπει νά πίστευε έκεΐνα
πού έλεγε.

Τό βιβλίο τού Αγγέλου Χανιώτη είναι έξαιρετικά έπίκαιρο, γιατί ή
σημερινή συμπεριφορά τών άνθρώπων πού ξεχωρίζουν στον δημόσιο βίο
μπορεί νά έξηγηθεΐ άπό τόν ιστορικό μέ τά στοιχεία τής άρχαιότητος.
Μάλιστα έχουμε τό πλεονέκτημα νά γνωρίζουμε καί τήν κατάληξη τών
άρχαίων ήρώων. Γιά τούς σύγχρονους δημόσιους άνδρες, σήμερα ειδικώς,
ό καθένας μας έχει τή δική του έκδοχή. Δηλαδή ποιά θά ήθελε νά είναι ή
κατάληξή τους.

Τό θέμα τού πολέμου στήν άρχαιότητα άποτελεΐ έναν ιδιαίτερο τομέα
μελέτης, δπως άλλωστε τό είχαν καθιερώσει οί ΐδιοι οί Αρχαίοι μέ ειδικά
βιβλία περί στρατηγικής καί τακτικής. Ό Άγγελος Χανιώτης μάς έδωσε τό
2005 ένα βιβλίο στά αγγλικά μέ τίτλο Ό πόλεμος στον ελληνιστικό κόσμο8
περιορισμένο στήν κυρίως Ελλάδα, τά νησιά τού Αιγαίου καί τή Μικρά
Ασία χωρίς νά λείπει, δταν χρειάζεται, ή επέκταση στον Εύξεινο Πόντο,
τούς Σελευκίδες καί τούς Πτολεμαίους. Στο έργο τούτο φαίνεται καθαρά
ή ύπεροχή τού έπιγραφικού-ίστορικοΰ άπό τόν μή έπιγραφικό-ίστορικό.
Όλη ή γραμματεία πού άφορά τόν πόλεμο ξετυλίγεται μέ τά καίρια χωρία
της, οί έπιγραφές δμως, άμεσες καί γνήσιες, χωρίς ένδιάμεσους, μαρτυρίες
κυριαρχούν καί ή χρήση τού υλικού πού άποκαλύφθηκε κατά τις τελευταίες
δεκαετίες είναι πλήρης καί έρμηνεύει γεγονότα καί πράξεις τοΰ παρελ-
θόντος.

Ή τάση τοΰ ιστορικού μας πού έκδηλώθηκε, όπως άκούσατε, μέ τή
θεατρικότητα τών δημοσίων προσώπων στήν άρχαιότητα, νά έξετάζει τόν
εσωτερικό κόσμο τών Άρχαίων, φαίνεται καί πάλι σέ μιά σειρά μελετών μέ
τόν γενικό τίτλο «ξεσκεπάζοντας τά συναισθήματα» στις όποιες καταγρά-
φονται καί άναλύονται οί συναισθηματικής φύσης εκδηλώσεις τών Άρχαίων
πού μαρτυροΰνται στούς συγγραφείς καί τις έπιγραφές. Φαίνεται μέ τις
μελέτες αύτές πώς ή σημερινή ιστοριογραφία βασισμένη στο έργο τής προ-

8. War in the Hellenistic World.
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γενέστερης μπορεί νά προχωρήσει, ελεύθερα στήν έξέταση θεμάτων πού
άλλοτε δέν διανοούνταν νά θίξουν καί τά όποια όμως ερμηνεύουν καί τά
γεγονότα καί τις περιγραφές, τομείς στούς οποίους περιορίζονταν πολλοί
άπό τούς παλαιοτέρους.

Μετά τά όσα σύντομα καί βιαστικά σάς είπα μή θεωρήσετε ότι ή έπι-
στημονική πορεία τού νέου συναδέλφου ήταν μιά άκοπη εύθεία. Ή μελέτη, ή
συγγραφή, ή διοίκηση άπαιτοΰν πρώτα τήν πλήρη επιστημονική συγκρότηση
καί μετά κόπο πνευματικό καί σωματικό. Ό κ. Χανιώτης σήμερα έκτος
άπό τά διδακτικά καί διοικητικά του καθήκοντα είναι ό κύριος εκδότης
τού Supplementum Epigraphicum Graecum, έτήσιας κριτικής συλλογής τών
έλληνικών έπιγραφών πού δημοσιεύονται διεθνώς. Καί μόνον αύτό νά είχε
νά έπιδείξει θά έπρεπε νά τοΰ χρωστούμε χάριτες, ότι ένας Έλληνας έχει
τή φροντίδα ένός έργου πού έπρεπε άπό πολλές δεκαετίες νά γίνεται στήν
Ελλάδα. Άκόμη έχει άναλάβει καί στήν Ελλάδα καθήκοντα πού άφοροΰν
τή νέα οργάνωση τών Πανεπιστημίου. Γι' αύτή του τήν προσπάθεια μόνο
εύχές μπορώ νά έκφράσω, γιατί στόν τόπο μας τίποτε δέν είναι βέβαιο,
σταθερό καί μόνιμο, ιδιαίτερα όταν σχετίζεται μέ τά πανεπιστήμια.

Ό κ. Χανιώτης άκολούθησε στόν βίο του πορεία αύστηρά έπιστη-
μονική ή όποια μέ τούς πλούσιους καρπούς της έπιβραβεύει τούς κόπους
πού κατέβαλε καί καταβάλλει. Άραγε άν έμενε στήν Ελλάδα θά ύπήρχε
τό ίδιο άποτέλεσμα; Ό Τύπος μέ άναλύσεις θρηνεί γιά τον ξενιτεμό τών
Έλλήνων έπιστημόνων. Εύτυχώς, όσοι φεύγουν δέν θά χαθούν. Αντίθετα
όσοι μένουν ζοΰν τήν καθημερινή μιζέρια, τήν περιφρόνηση καί τήν κατα-
πίεση. Νά εύχό μαστέ μόνον οσοι φεύγουν νά μή ξεχνούν τον τόπο τους καί
νά τόν βοηθούν. Ό Άγγελος Χανιώτης αύτό κάνει. Απλώνει τήν Ελλάδα,
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τήν πραγματική, αυτή που εχουμε ως ιόανικο μας, εςω απο τα σύνορα μας,
καί είναι πάντοτε μαζί μας σάν Έλληνας πού δέν ξενιτεύτηκε ποτέ.
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Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. αγγελου χανιωτη

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας,
κυρίες καί κύριοι Ακαδημαϊκοί,
κυρίες καί κύριοι,

Για έναν "Ελληνα επιστήμονα πού σταδιοδρομεί στό έξωτερικό τό νά
τιμάται άπό τό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα τής πατρίδας του άποτελεΐ
τήν ύψιστη άναγνώριση, είναι πηγή χαράς καί εύγνωμοσύνης, άνανέωση
τών δεσμών μέ τήν πατρίδα — δεσμών πού στή δική μου περίπτωση δέν
χαλάρωσαν ποτέ.

Θά ήθελα νά σάς εύχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε, γιά τή σημερινή
υποδοχή μου στήν Ακαδημία Αθηνών, καί θά ήθελα νά εύχαριστήσω ιδι-
αίτερα τόν κύριο Γενικό Γραμματέα γιά τήν παρουσίαση τού έργου μου.

Τέτοιες στιγμές ένδείκνυνται γιά τή δημόσια έκφραση εύγνωμοσύνης
σέ όσους συνέβαλαν μέ τήν ύποστήριξή τους στή διαμόρφωση καί τής προ-
σωπικότητας καί τής έπιστημονικής μου υπόστασης. 'Άν καί οί γονείς μου
δέν είχαν πανεπιστημιακή παιδεία, άνήκοντας σέ μιά γενιά πού οί άνώτατες
σπουδές ήταν λιγότερο αύτονόητες άλλά ούσιαστικότερες, έπιμελήθηκαν
τήν παιδεία καί τή δική μου καί τοΰ άδελφοΰ μου. Μεγάλωσα άνάμεσα
σέ βιβλία, καί οί περίπατοι σέ πολύ μικρή ήλικία μέ τή μητέρα μου στό
Πεδίο τού Άρεως, οί έξηγήσεις γιά τις προτομές τών ήρώων τής 'Επανά-
στασης καί οί επισκέψεις στά μουσεία έδο^σαν τά πρώτα ιστορικά έρεθί-
σματα καί ήταν οί πρώτες έπαφές μέ αύτό πού έμελλε νά γίνει έπίκεντρο
τής ζωής μου. Εύτύχησα νά διδαχθώ φιλολογία καί ιστορία στό Κολλέγιο
Αθηνών άπό δασκάλους όπως ό βραβευμένος άπό τήν Ακαδημία Νέστορας
Μπούρας, ό Γεράσιμος Βανδώρος καί ό 'Επαμεινώνδας Βρανόπουλος. Στό
Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στενότερη μαθητεία καί μετά συνεργασία ήταν
μέ τόν Γιάννη Σακελλαράκη. Οί ανασκαφές του, κυρίως στό Ίδαΐο Άντρο,
μέ έμαθαν νά βλέπω πίσω άπό τόν ύλικό πολιτισμό σκέψεις, νοοτροπίες,
μνήμες καί αισθήματα. Στή Χαϊδελβέργη ήταν καθοριστικές οί σπουδές μέ
τόν Fritz Gschnitzer, άπό τον όποιο διδάχθηκα τή σημασία τής έκφρασης
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καί του λεξιλογίου για τήν κατανόηση τών αρχαίων επιγραφών, καί τόν
Géza Alföldy, πού μοΰ κίνησε τό ενδιαφέρον γιά τήν έποχή τής λεγόμενης
«ρωμαιοκρατίας». Ή επιστημονική μου πορεία είναι απόρροια αύτής τής
μαθητείας.

Τό σημαντικότερο κέρδος μου άπό τις σπουδές μου στήν Ελλάδα ήταν
ή έπίγνωση οτι οί άρχαιογνωστικές έπιστήμες, στό σύνολο τους, άποτελοΰν
μιά ενότητα, τήν όποία δυστυχώς έχουν διασπάσει οί σύγχρονες πανεπι-
στημιακές σπουδές στις περισσότερες χώρες. Ή έπιλογή τοΰ θέματος τής
ομιλίας μου συνδέεται άκριβώς μέ αύτή τήν πεποίθηση, καθότι συνδυάζει
τή μελέτη τών γραπτών πηγών καί τοΰ ύλικοΰ πολιτισμού.

"Ενας πολιτισμός αγαλμάτων

Ό άρχαΐος έλληνικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός άγαλμάτων,
κάτι πού σίγουρα δέν μπορούμε νά ισχυρισθούμε γιά τόν σύγχρονο
πολιτισμό. Δέν είναι τυχαίο ότι μιά θρησκεία μέ μακρόχρονη παράδοση,
βάθος καί πολυπλοκότητα, ή άρχαία έλληνική θρησκεία, προσδιορίζεται
μέ έναν όρο —είδο^λολατρεία— πού άπομονώνει τή χρήση άγαλμάτων. Οί
άρχαίοι "Ελληνες άπέδιδαν ιδιαίτερη σημασία στά άγάλματα οχι μόνο ώς
καλλιτεχνικές δημιουργίες καί πηγές αισθητικής άπόλαυσης, άλλά καί ώς
θεματοφύλακες μνήμης, συστατικά στοιχεία τελετουργιών καί ύποδείγματα
συμπεριφοράς. Ή καθημερινή καί έορταστική ζωή στήν άρχαία Ελλάδα,
όχι μόνο στά άστικά κέντρα άλλά καί στήν ύπαιθρο, κυριαρχούνταν άπό τή
φυσική παρουσία άγαλμάτων άπό διάφορα ύλικά καί σέ διάφορα μεγέθη,
άνεγερμένα σέ χώρους δημόσιους καί ιδιωτικούς, ιερούς καί λαϊκούς.
Άγάλματα εγείρονταν γιά νά τιμήσουν δημόσιους άνδρες, στρατηγούς καί
ρωμαίους άξιο^ματούχους, εύεργέτες καί εύεργέτιδες, ιερείς καί ιέρειες,
βασιλείς καί βασίλισσες, αύτοκράτορες καί τά μέλη τών οικογενειών
τους, άθλητές, καλλιτέχνες καί άνθρώπους τών γραμμάτων τά έπιτύμβια
άγάλματα κρατούσαν ζωντανή τή μνήμη τών νεκρών τά άναθηματικά
άγάλματα ήταν μέσο επικοινωνίας μεταξύ θνητών καί άθανάτων, έκφραση
εύγνωμοσύνης συνάμα καί έλπίδας" τά άγάλματα τών θεών ήταν αποδέκτες
καί όργανα λατρευτικών πράξεων, μέχρι πού ή κριτική τών χριστιανών
άπολογητών τά παρέδωσε στόν βανδαλισμό τοΰ άπαίδευτου όχλου.

Τά άγάλματα κατασκευάζονταν γιά νά ίδο^θοΰν καί νά συζητηθούν,
είτε όταν ήταν τοποθετημένα σέ δημόσιους χώρους είτε όταν βρίσκονταν,
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Είκ. 1: 'Άνδρας μπροστά σέ άγαλμα τής Αθηνάς. Αττική οινοχόη άπό τή Σικελία
(περ. 460 π.Χ.). 'Ομάδα τοΰ Βερολίνου 2514. Νέα "Υόρκη. Metropolitan
Museum of New ïork. 08.258.25. © The Metropolitan Museum of Art.
Πηγή: Art Resource, NY, άρ. φωτ. ART447680.

ένίοτε προστατευμένα άπό κιγκλιδώματα, σέ ναούς1. Τόσο παραστάσεις σέ
άγγεΐα όσο καί φιλολογικές πηγές, π.χ. οί Άσκληπίάζουσαι τοΰ Ήρώδα, δέν
αφήνουν καμμιά άμφιβολία ότι άρχαία άγάλματα ήταν άντικείμενο προσε-
κτικής παρατήρησης. Σέ μιά έρυθρόμορφη οινοχόη στό Μητροπολιτικό
Μουσείο τής Νέας 'Υόρκης (γύρω στό 460 π.Χ., είκ. 1) διακρίνουμε έναν
άνδρα νά στέκεται μπροστά σέ άγαλμα τής Αθηνάς καί νά ύψώνει τό χέρι του
στή χαρακτηριστική χειρονομία τής δείξης2. Ή κεφαλή τής θεάς στρέφεται

1. Mi'Lonopoulos 2011.

2. Αττική οινοχόη άπό τή Σικελία πού άποδίδεται στήν ομάδα τοΰ Βερολίνου
2514 (Metropolitan Museum of New York, 08.258.25). Βλ. Mïlonopoulos 2014,
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στά αριστερά, προς τήν κατεύθυνση τοΰ άνδρα, ενώ άντίθετα το άριστερό
της πόδι είναι στραμμένο προς τά δεξιά. 'Άν καί δέν είναι σαφές άν ό μέτριος
ζωγράφος προσπαθεί νά άποδώσει το άγαλμα σέ στάση τριών τετάρτων
ή άν όντως θέλει νά δείξει τή θεά νά άντιδρά στήν παρουσία τού άνδρα
στρέφοντας τό κεφάλι της προς τό μέρος του (βλ. σ. 248), είναι βέβαιο ότι
άπεικονίζει μιά σκηνή «επικοινωνίας» θεατή καί άγάλματος.

Στις 'Ερυθρές ή Κλαζομενές το άγαλμα τού τυραννοκτόνου Φιλίτου,
πού είχε άρχικά ανατεθεί ώς σύμβολο έλευθερίας, είχε γίνει σέ τέτοιο βαθμό
έπίκεντρο πολιτικών συζητήσεων στά χρόνια ένός ολιγαρχικού καθεστώτος
στις άρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, πού οί εκπρόσωποι του άναγκάσθηκαν νά
άφοπλίσουν κυριολεκτικώς τόν άνδριάντα, γιατί ή στάση του, μέ υψωμένο τό
ξίφος, τούς προκαλούσε φόβο καί θεωρούνταν άπειλή (νομίζοντες καθόλου
τήν στάσιν καθ' αυτών είναι). Μετά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας ό
άνδριάντας άπέκτησε πάλι τό ξίφος του καί παρέμεινε υπόδειγμα άρετής :
«'Επειδή τό ολιγαρχικό καθεστώς άφαίρεσε τό ξίφος άπό τό εικο-
νιστικό άγαλμα τοΰ Φιλίτου, πού είχε φονεύσει τόν τύραννο, θεω-
ρώντας ότι ή στάση του στρέφεται εντελώς έναντίον τους ... νά
άνατεθεΐ μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού, μετά άπό συνεννόηση
μέ τόν άρχιτέκτονα, τό έργο τής άποκατάστασης τοΰ άγάλματος
στήν πρότερη μορφή του. ... Οί άγορανόμοι νά λαμβάνουν μέτρα
ώστε ό άνδριάντας νά μένει καθαρός άπό σκουριά καί νά στεφα-
νώνεται κάθε πρωτομηνιά καί κατά τις υπόλοιπες γιορτές».
Τό γλυπτό σύνταγμα τών Αθηναίων τυραννοκτόνων (είκ. 2) μάς δίνει
μιά ιδέα γιά τή σήμερα χαμένη παράσταση'. Ή συναισθηματική έπενέργεια

σ. 342, μέ τή σχετική βιβλιογραφία. Γιά τή χειρονομία τής δείξης πρβ. Neumann
1965, σ. 17-22.

3. I.Erythrai 503: επειδή οί έν τήι όλιγαρχίαι τής εικόνος τής Φιλίτου τοϋ
άποχτείναντος τόν τύραννον τοΰ ανδριάντας έζεΐλον τό ζΐφος, νομίζοντες καθόλου
τήν στάσιν καθ' αυτών είναι... ' έγδοΰναι τό έργον διαστολών πονησαμένους μετά τοϋ
άρχιτέκτονος, καθ' δτι συντελεσθήσεται ώς πρότερον είχεν ... όπως δε καθαρός ΐοϋ
εσται ό άνδριάς και στεφανωθήσεται άεί ταΐς νουμηνίαις καί ταΐς αλλαις έορταΐς,
έπιμελεΐσθαι τους άγορανόμους. Βλ. Gauthier 1982' Μα 2013, σ. 60, 306.

4. Ή πιο πρόσφατη μελέτη γιά τά αγάλματα τών τυραννοκτόνων καί τήν
έπίδρασή τους στή μεταγενέστερη τέχνη είναι τοΰ Azoulai 2014.
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Είκ. 2: Το σύνταγμα τών τυραννοκτόνων Αρμοδίου καί Αριστογείτονα. Ρωμαϊκό
αντίγραφο έργου τών Κριτίου καί Νησιώτη (477/76 π.Χ.). Νάπολι. Museo
Archeologico Nazionale di Napoli. Πηγή: Album / Art Resource, ΝΓ. άρ.
φωτ. orz054336.

αγαλμάτων, όπως σέ αύτή τήν περίπτωση, καθιστούσε τήν άψυχη ύλη υπό-
δειγμα συμπεριφοράς. Όπως παρατηρεί ό Λουκιανός, καί μόνη ή παρατήρηση
τής μορφής πού είχαν τά άρχαϊα αγάλματα τοΰ Ήγησία, τού Ινριτίου καί
τοΰ Νησιώτη, άττεσφιγμένα κχί νευρώδη κχί σκληρά, άποκάλυπτε τήν άναγ-
καιότητα τής σκληραγωγίας καί τοΰ λιτού βίου''. Τόσο ισχυρή ήταν ή επίδραση
πού ασκούσαν τά τιμητικά άγάλματα καί τόσο αισθητός ό συμβολισμός τους

5. 'Ρητόρων διδάσκαλος 9. Βλ. καί τις παρατηρήσεις τού Μα 2005 γιά τόν
άνδριάντα του Εύγνώτου στήν Άκραιφία.
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που στή ρητορική τής αύτοκρατορικής εποχής καί τής ύστερης αρχαιότητας
νά επαινούνται άτομα γιά τις άρετές τους ώς έμψυχοι άνδριάντες .

Γιά τους κατοίκους μιάς άρχαίας πόλης τά άγάλματα ήταν σημεία
άναφοράς καί προσανατολισμού, άκόμη καί κατάλληλες κρυψώνες γιά
πολύτιμα άντικείμενα. Ή γνωστότερη ιστορία είναι ή σχετική μέ κάποιον
στρατιώτη πού φύλαξε τά χρήματά του μέσα στά χέρια τού άνδριάντα τού
Δημοσθένη, άλλά δέν είναι ή μόνη. Λένε πώς, όταν ό Αλέξανδρος κατέ-
σκαψε τις Θήβες, κάποιος έκρυψε τά χρήματά του μέσα σέ ένα κοίλωμα τοΰ
άγάλματος τοΰ Πινδάρου καί τά βρήκε έκεϊ τριάντα χρόνια άργότερα'. Τό
πού θά στηθούν άγάλματα άπασχολοΰσε τις άρχές καί, όπου υπήρχε αύτή
ή θέση, τόν δημόσιο άρχιτέκτονα. Παλιά άγάλματα έπισκευάζονταν καί
στήνονταν πάλι, μερικές φορές γιά τή συμβολική τους σημασία8. Άγάλματα
άπεικονίζονταν άπό ζωγράφους σέ άγγεΐα9, άπό γλύπτες σέ άνάγλυφα καί
άπό χαράκτες σέ νομίσματα. Ήταν συνηθισμένο άντικείμενο διαλογισμού
καί διαλόγου γιά τούς φιλοσόφους, περιγραφής γιά τούς περιηγητές, πηγή
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εμπνευσης για ποιητές και ρήτορες . ϋς τέτοιο αναπόσπαστα κομμάτι της
ζωής, τόσο στήν καθημερινότητα όσο καί στή γιορτή, τά άγάλματα πρέπει
νά άπασχολοΰν τήν άρχαιογνωστική έρευνα οχι μόνο ώς έργα τέχνης, άλλά

6. Francis 2003.

7. Τό άγαλμα τοΰ Δημοσθένη: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Δημοσθένης 30. Τό άγαλμα τοΰ
Πινδάρου: ΑΘΗΝΑΙΟΣ, Δει—νοσοφι,σταί F19. Βλ. έπίσης μιά άπό τις άφηγήσεις
στά ίάματα τής 'Επιδαύρου: ένας θησαυρός θάφτηκε έκεΐ πού πέφτει ή σκιά τοΰ
άγάλματος ένός λιονταριού τόν μήνα Θαργηλιώνα: IG IV2.1.123 άρ. XLVI. Σχε-
τικά: Stramaglia 1992.

8. Π.χ. I.Ephesos 519 (άποκατάσταση άγαλμάτων, αύτοκρατορική έποχή)"
IAph'2007 12.402 καί 13.116 (αποκατάσταση άρχαίων άγαλμάτων, σχετιζόμενων
μέ τήν ιστορία τής οίκογένειάς του, άπό τόν Καλλικράτη στήν Άφροδισιάδα, 1ος
μ.Χ. αί.)" IAph2007 4.308 (επισκευή άγαλμάτων τοΰ Κύκλωπα στήν Άφροδι-
σιάδα, άρχές 2ου μ.Χ. αί.)" SEG XLIV 938 (άποκατάσταση τοΰ άνδριάντα τοΰ
Γαΐ'ου 'Ιουλίου Έπικράτη στή Μίλητο, περ. 50 μ.Χ.)" IG Χ.2.2.336 (επισκευή
άγαλμάτων σέ ναό στά Στύβερρα, 126 μ.Χ.). Πρβ. τήν άνεύρεση καί άνάθεση
τοΰ εικονιστικού πορτραίτου τοΰ Κικέρωνα άπό τόν ρήτορα Πολύβιο στις Σάρδεις
(περ. 150 μ.Χ.): Merkelbach καί Stauber 1998, άρ. 04/02/05.

9. Oenbrink 1997.

10. Ενδεικτικά: Borg 2004" Smith 1999α" Platt 2007.
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ώς εκπρόσωποι τοΰ υλικού πολιτισμού τών όποιων τό νόημα και ή λει-
τουργία διαρκώς αναπροσδιοριζόταν.

Ή ζωή τών αγαλμάτων: οφθαλμαπάτη, βίος, ενέργεια

Ό τίτλος τής ομιλίας μου ξενίζει. Συνδέουμε τό άγαλμα μέ τήν άκι-
νησία καί το άμετάβλητο τής ύλης. 'Εκφράσεις δπως ((στεκόταν βουβός σάν
άγαλμα» ή ((ήταν άκίνητος σάν άγαλμα» στερούν τό άγαλμα άπό λειτουργίες
πού συσχετίζουμε μέ τή ζωή: τήν κίνηση καί τήν ομιλία. Άλλά καί ή παρο-
μοίωση πώς κάποιος είναι «ωραίος σάν άγαλμα)) άποστασιοποιεΐ τό άγαλμα
άπό τις αναπόφευκτες άτέλειες τής πραγματικής ζωής. Ή ίδια άντίληψη
ύπήρχε καί στήν άρχαία Ελλάδα1 '. 'Επίθετα πού χαρακτηρίζουν τά άγάλματα
είναι άκίνητος, άπαθής, άφωνος, αναίσθητος. Ανδριάντα γαργαλίζεις είναι
μιά άπο τις άρχαΐες παροιμιώδεις έκφράσεις γιά τή ματαιοπονία12. Ακόμα
καί όταν ένας γλύπτης θαυμάζεται γιά τόν τρόπο πού ή τέχνη του μιμήθηκε
τή ζωή, ό θαυμασμός συνδέεται άναπόφευκτα μέ τή διαπίστωση ότι καί ό
μεγαλύτερος τεχνίτης συναντά τά όριά του, όταν άδυνατέι νά δώσει ζωή στά
έργα του13. "Ενα άπό τά 36 ποιήματα τής Παλατινής Ανθολογίας πού γρά-
φτηκαν γιά τήν άγελάδα τού Μύρωνα, ένα άπό τά περιφημότερα έργα τής
κλασικής τορευτικής14, παρατηρεί χαρακτηριστικά: «Άλοίμονο, Μύρωνα, δέν
πρόφτασες νά ολοκληρώσεις τό έργο τής πλαστικής. Πριν τοΰ δώσεις ψυχή
σέ πρόφτασε ό χαλκός πού στερεοποιήθηκε» (Φευ συ Μύρων σύ πλάσας ουκ
εφθασας' άλλά σε χαλκός \ πριν ψυχήν βαλ,έειν, εφθασε πηγνύμενος)1'". Τά
άγάλματα τών μεγάλοι γλυπτών μπορεί νά μοιάζουν έμπνοα καί έμψυχα,
ωστόσο τους λείπει ή ομιλία καί ή κίνηση"'.

11. Kassel 1983, σ. 1-2· Steiner 2001, σ. 136.

12. Corpus Paroemiographorum Graecorum I, σ. 347, edd. Leutsch-Schnei-
dewin.

13. Γιά τήν απάτη, τή δημιουργία τής ψευδαίσθησης ότι τά άγάλματα είναι
ζωντανά βλ. Steiner 2001, σ. 44-50.

14. Παλατινή Ανθολογία 9.713-742 καί 793-798.

15. Παλατινή Ανθολογία 9.736.

16. Π.χ. λουκιανοσ, Φάλαρις 1.11: μυκηθμοϋ έδει μόνον προς τό καί έμ-
ψυχον είναι δοκεΓν Παλατινή 'Ανθολογία 12.56: εμψυχον άγαλμα' 12.57: έμψυχα
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Είκ. 3: 'Άγαλμα πολεμιστή (περ. 460-450 π.Χ.) άπό ναυάγιο κοντά στό Riace. Reggio
Calabria, Museo Archeologico Nazionale. Πηγή: Scala / Art Resource, NT,
άρ. φωτ. ART7396.

Όπως έχει πειστικά υποστηριχθεί, τόν 5ο π.Χ. αιώνα οί γλύπτες εκμε-
ταλλεύτηκαν τις προόδους τής άρχαίας ιατρικής για νά επιτείνουν άκόμα
περισσότερο τήν εντύπωση ότι τά άγάλματα αναπνέουν1'. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι οί χάλκινοι πολεμιστές άπό τό Riace (είκ. 3). Τό άνοικτό
στόμα, οί ορατές φλέβες, ή ελαφρά έξογκωμένη κοιλιακή χώρα μεταφέρουν
στόν θεατή τήν έντύπωση ότι ό χαλκός αναπνέει. Όμως τά μόνα άγάλματα
πού οφείλουν τήν κίνηση καί τήν ομιλία τους σέ άνθρώπινη τέχνη κι οχι σέ

μχγεύων ... επλασεν έν xpocSicx. Βλ. επίσης αΐίολλοδωροσ 2.6.3. Βλ. καί σημ. 14
γιά τά έπιγράμματα πού αναφέρονται, στήν άγελάδα τοϋ Μύρωνα.

17. Métraux 1995.
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θεϊκή παρέμβαση18 άνήκουν στον χώρο τοϋ μύθου. Είναι, τά άγάλματα πού
δημιούργησε δ θρυλικός Δαίδαλος, ανοίγοντας τά μάτια τους καί παριστώντας
τα σέ διασκελισμό19, μέ άποτέλεσμα, όπως γράφει ό Πλάτων, νά χρειαστεί νά
δεθούν γιά μή δραπετεύσουν άπό τά βάθρα τους20.

Ή ζωή τών άγαλμάτων ώς οφθαλμαπάτη δέν είναι τό σημερινό μου
θέμα. Τό άντικείμενό μου είναι ή ζωή τών άγαλμάτων ύπό μεταφορική καί
κυριολεκτική έννοια. Τά άγάλματα έχουν βίους, βιογραφίες, καί ώς προς
τήν πρόσληψή τους καί ώς προς τά πάθη καί τις περιπέτειές τους . Τά
άγάλματα σέ ορισμένες περιστάσεις θεωρείται δτι δέν μιμούνται άπλώς τή
ζωή, άλλά έχουν ζωτικές λειτουργίες ε'ίτε άμεσα, άποκτώντας κίνηση καί
φωνή, ε'ίτε έμμεσα, ώς δράστες καί ύποκείμενα ένεργειών. 'Άν καί τά θέματα
αύτά θά πρέπει νά εξεταστούν χωριστά, είναι άλληλένδετα καί συμβάλλουν
στήν κατανόηση τής θέσης τών άγαλμάτων τών θεών καί προσώπων του
μύθου καί τών άνδριάντων τών θνητών στον άρχαϊο έλληνικό πολιτισμό,
περίπου άπό τόν Όμηρο καί τήν έμφάνιση μνημειώδους πλαστικής στήν
Ελλάδα τόν 7ο π.Χ. αιώνα έως τήν άρχή τής ύστερης άρχαιότητας, δταν
ή νίκη τοΰ Χριστιανισμού έθεσε τέλος στή χρήση άγαλμάτων στή λατρεία,
χωρίς (όστόσο νά περιορίσει τήν απόδοση τιμών σέ άνώτατους άξιωμα-
τούχους τής αύτοκρατορίας μέ τήν άνέγερση άνδριάντων στά μεγάλα άστικά
κέντρα (βλ. σημ. 123 καί 124).

Βίοι άγαλμάτων

Ύπό μεταφορική έννοια, ή ζωή τών άγαλμάτων είναι οί βίοι τών
άγαλμάτων —βίοι μέ τήν άρχαία έννοια—, οί χρήσεις καί τά πάθη, οί περιπέ-
τειες καί τά ταξίδια τους, άπό τή στιγμή πού εγκαταλείπουν τό έργαστήριο
τού γλύπτη ή τό χυτήριο τοΰ τορευτή γιά νά ξεκινήσει ή άλλοτε σύντομη
κι άλλοτε μακραίωνη πορεία τους στον κόσμο τών έφήμερων άνθρώπων.

18. Steiner 2001, σ. 116-117, 139, μέ παραδείγματα άπό τόν Όμηρο καί
τόν Ησίοδο. Βλ. καί Corso 1999.

19. Οί σχετικές πηγές στή Muller-Dufeu 2002, σ. 36-41 · βλ. καί Donohue
1988, σ. 179-183.

20. Πλάτων, Μένων 97 d 6-10· πρβ. Διων Χρτςοςτομος 37.9.

21. Τήν έννοια τοΰ «βίου άγαλμάτων» χρησιμοποιούν π.χ. οί Smith 2007,
Milonopoulos 2010, σ. 12-18 καί Petrovic 2010.
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Μερικές τέτοιες ιστορίες άναφέρθηκαν ήδη, άλλες θά άναφερθοΰν στή
συνέχεια. Στήν πορεία αύτή, τά άγάλματα ώς ύλη άψυχη, άκίνητη, άναί-
σθητη καί άφωνη είναι άντικείμενα καί άποδέκτες ένεργειών πού άπορρέουν
άπο τή βούληση τών άνθρώπων ή υπαγορεύονται άπο τήν παράδοση.

Παραδείγματος χάριν τά άγάλματα τών θεών πλένονταν, άλείφονταν
μέ άρωματικές ούσίες, ένδύονταν —μέ τόν ίδιο τρόπο πού στήν καθολική
έκκλησία ενδύονται τά άγάλματα τών άγιων—, περιφέρονταν σέ πομπές,
δέχονταν προσφορές τροφής (τραπεζώματα) καί συμβόλιζαν τήν παρουσία
τοΰ θεού σέ τελετές όπως ή ίερογαμία καί τά θεοξένια22. Υπήρχαν έπίσης
άγάλματα μέ δυνάμεις άποτροπαϊκές καί θεραπευτικές, όπως ένα σύνταγμα
άγαλμάτων πού στήθηκε στά Σύεδρα τής Παμφυλίας γιά νά άποτρέψει
τήν έπίθεση πειρατών, μετά άπό χρησμό τού Κλαριού Απόλλωνα, τόν Ιο
π.Χ. αιώνα (είκ. 4)23. Τό σύμπλεγμα άπεικόνιζε τόν Άρη, σύμβολο τοΰ
πολέμου, νά τόν κρατά δέσμιο ό Ερμής μέ σιδερένια δεσμά. Δίπλα στόν
Άρη άπεικονιζόταν ή Δίκη νά δικάζει τόν αιμοσταγή θεό πού άποδίδονταν
σέ στάση ικεσίας. Μπροστά στά άγάλματα οί Συεδρεϊς έπρεπε νά προ-

Είκ. 4: Νόμισμα μέ άπεικόνιση συντάγματος άγαλμάτων μέ τόν
'Άρη, τόν Έρμή καί τή Δίκη. Σύεδρα. Πηγή: G.E. Bean, T.B.
Mitford, Journeys in Rough Cilicia in 1962 and 1963, Βιέννη
1965, σ. 21-23, άρ. 26.

22. Οί τελετουργίες πού συνδέονται μέ άγάλματα θεών έχουν γίνει συχνά άντι-
κείμενο ειδικών μελετών. Βλ. Scheer 2000, σ. 54-66' Βεττινεττι 2001' Steiner
2001, σ. 105-120· Montel 2014· πρβ. Mïxonopoulos 2010, σ. 7-8. Γιά τά θεοξένια
βλ. Jameson 1994. Γιά τά τραπεζώματα βλ. Gill 1974. Γιά περιφορά άγαλμάτων
σέ πομπές βλ. Broder 2008. Γιά τελετές ίερογαμίας βλ. Avagianou 1991.

23. Faraone 1992, σ. 75-78.
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σφέρουν θυσίες2'. Ό Απόλλων υποσχόταν μέ τήν τελετουργία αύτή ειρήνη
καί εύημερία, άλλά δέν παρέλειψε στό τέλος τού χρησμού νά συμβουλεύσει
τούς Συεδρεΐς νά πάρουν καλού κακού κι οί 'ίδιοι τά όπλα κατά τών πει-
ρατών —ένα ωραίο παράδειγμα τού γνωμικού σύν Αθηνά και χείρα κινεί. Ή
τελετουργία αύτή θά μάς φαινόταν άπίστευτη άν ό χρησμός δέν σωζόταν σέ
έπιγραφή καί άν τά νομίσματα τών Συεδρέων δέν άπεικόνιζαν αύτό άκριβώς
το μνημείο, έπιβεβαιώνοντας έτσι κι άλλες μαρτυρίες άρχαίων συγγραφέων
γιά άλυσοδεμένα άγάλματα2^

Σέ ο,τι άφορά στά τιμητικά άγάλματα τών θνητών, κι αύτά είχαν τόν
δικό τους τελετουργικό βίο, άφοΰ στεφανώνονταν σέ γιορτές ή στά γενέθλια
τοΰ τιμώμενου προσώπου26. Ειδική περίπτωση είναι ή άπόδοση τιμών στά
άγάλματα τών ρωμαίων αύτοκρατόρων2'. Άλλά εξίσου συνηθισμένες ήταν οί
περιπέτειες τους, όπως ή damnatio memoriae, δηλαδή ή καταστροφή άγαλ-
μάτων μισητών τυράννων καί βασιλέων καί δολοφονημένων αύτοκρατόρων26.
Οί άρχαΐες πηγές ισχυρίζονται ότι οί Αθηναίοι κατέστρεψαν πάνο.» άπό 300
(κατά άλλους 1.500) άνδριάντες τοΰ Δημητρίου τοΰ Φαληρέως, πού κυβέρνησε
τήν Αθήνα ώς όργανο τοΰ Κασσάνδρου άπό τό 317 έως το 307 π.Χ.20

Κομμάτι τής ζωής ενός άνδριάντα ήταν καί ή επαναχρησιμοποίηση του γιά
νά τιμήσει ένα έντελώς διαφορετικό πρόσωπο'"1. Γιά παράδειγμα στήν Κώ τού
1ου μ.Χ. αιώνα μιά άνώνυμη ποιήτρια τιμήθηκε μέ τήν άνάθεση άνδριάντα πού
δέν εικονίζε τήν ίδια, άλλά τήν κατά δύο καί πλέον αιώνες άρχαιότερη ποιήτρια

24. Κατ' αλλη έρμηνεία τής έκφρασης θύσθλα ερ8ειν έπρεπε νά μαστιγώνουν
τό άγαλμα τοΰ Άρη.

25. Faraone 1992, σ. 74-81' Corso 1999, σ. 99' Steiner 2001, σ. 160-168.

26. Βλ. σημ. 98.

27. Price 1984, σ. 170-206· Pékart 1985.

28. Γιά τήν Ελλάδα βλ. π.χ. ΔιΟΛΩΡΟΣ 20.93.6 (συζήτηση στήν Αθήνα γιά
τήν καταστροφή ή όχι άγαλμάτων τοΰ Αντιγόνου Μονόφθαλμου καί Δημητρί-
ου Πολιορκητή). Γιά τήν έλληνιστική έποχή βλ. Savalli-Lestrade 2009. Γιά τή
Ρώμη βλ. Varner 2004 (μέ τήν παλαιότερη βιβλιογραφία).

29. Στραβω.ν 9.1.20 C 398" Πλούταρχος, Πολιτικά Παραγγέλματα 27.13'
Διων χρυσοστομοσ 37.41.

30. Αύτό είναι τό αντικείμενο του Ροδιακού λόγου τοΰ Δίωνος Χρυσοστόμου
(31). Σχετικά βλ. Jones 1978, σ. 26-34' Platt 2007. Γενικά γιά τό φαινόμενο τής
επαναχρησιμοποίησης άγαλμάτων βλ. Blanck 1969.
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Δελφίδα: χ είκών Αελφίδος τχς ΙΙρχζχγόρχ Κώιχς ελεγει ο γ ρ χ φ ο υ έγραφε ή
τιμητική επιγραφή". Προφανώς μέ τον τρόπο αύτό οί ιδιότητες τής διάσημης
τοπικής ποιήτριας άποδόθηκαν στή νεώτερη ομότεχνο της. "Ενα άνάλογο
φαινόμενο συναντάμε στήν Αθήνα τών ύστερων έλληνιστικών καί ροομαϊκών
χρόνων, όταν γιά νά τιμηθούν ρωμαίοι άξιωματούχοι χρησιμοποιούνταν
συνειδητά βάσεις άγαλμάτων πού είχαν φιλοτεχνηθεί άπό διάσημους γλύπτες
ή άπεικόνιζαν φημισμένα πρόσωπα32. Πίσω άπό αύτά τά φαινόμενα βρίσκεται
ή 'ίδια νοοτροπία πού οδηγούσε τούς δημιουργούς έπιτύμβιων μνημείων στή
Μακεδονία τών αύτοκρατορικών χρόνων νά μήν τά κοσμούν μέ άνάγλυφες
παραστάσεις τών νεκρών άλλά μέ παραστάσεις θεών, κυρίως τής Αφροδίτης .

Άγάλματα πού εκτιμούνταν ώς έργα τέχνης ήταν άντικείμενα συναλ-
λαγών καί συλλεκτικής μανίας34, θύματα κλοπής, λαφυραγωγίας καί μετοι-
κεσίας35, είτε γιά τή συμβολική τους σημασία, όπως τό σύμπλεγμα τών
τυραννοκτόνων Αρμόδιου καί Άριστογείτονα, έργο του Αντήνορα, πού
μεταφέρθηκε άπό τόν Ξέρξη στήν Περσία36, ε'ίτε γιά τήν αισθητική τους
άξια. Τό άγαλμα τού "Ερωτα, έργο τού Πραξιτέλη, ειχε ιδιαίτερα περιπε-
τειώδη ζωή, άφοΰ πρώτα μεταφέρθηκε άπό τις Θεσπιές στήν Αθήνα,
μάλλον τό 146 π.Χ. άπό τόν ρωμαίο στρατηγό Άεύκιο Μούμμιο, καί
τοποθετήθηκε στο θέατρο κοντά στο άγαλμα τής Νίκης τού ίδιου γλύπτη,
γιά νά επιστρέψει στις Θεσπιές, μάλλον πάλι μέ ένέργειες ένός ρωμαίου

31. SEG LIV 787' IG XII.4.845. Κατ' ανάλογο τρόπο ό ρήτορας Πολύβιος
στις Σάρδεις έστησε πορτραίτο του Κικέρωνα, συσχετίζοντας τή δική του ρητορι-
κή δεινότητα μέ εκείνη τού 'Ρωμαϊκών προκρίτου (βλ. σημ. 8).

32. Shear 2007' Keesling 2010.

33. Π.χ. I.Beroia 214, 244, 284, 354, 508.

34. Cicero, Ad Atticum 1.6.2· 1.8.2· 1.9.2· 1.10.3· 1.4.3' 1.1.5' Plinius,
Naturalis historia 36.33. Βλ. Pandermaus 1971' Bratman 1991' Warden καί
Romano 1994· Neudecker 1998.

35. Γιά κλοπή άγαλμάτων βλ. π.χ. SEG XLII 273 bis ('Άργος, 1ος μ.Χ. αι.):
—ερί του άπολω[λό]τος άφίσματος τοΰ Άψαίστου εκ τ[οϋ ν]αοΰ. Charneux 1992'
I.Laodikeia 72: [τ]ω έρωτα ύφερεθ-?;να[ι ύττο] κλοπεων καί τοΰ [το ν I άνέστησεν εκ
τών ιδίων (Λαοδίκεια Λύκου, 254 μ.Χ.). Λαφυραγώγηση άγαλμάτων θεών σέ πο-
λέμους: Scheer 2000, σ. 201-229.

36. παυσανιασ 1.8.5' Αρριανος, Άνάβασις 3.16.7' 7.129.2.
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στρατηγού, τοΰ Σύλλα37. "Ενα άλλο άγαλμα τοΰ "Ερωτα, αφιέρωμα τοΰ
Καίσαρα στήν Αφροδίτη στήν Άφροδισιάδα, έπεσε θύμα λαφυραγώγησης
άπο τά στρατεύματα τοΰ Λαβιηνοΰ το 40 π.Χ. καί άφιερώθηκε στήν Έφεσία
Αρτέμιδα. Τήν επιστροφή του στήν Άφροδισιάδα ζήτησε ό 'Οκταβιανός,
ένισχύοντας τό αίτημά του μέ τήν πνευματώδη παρατήρηση ότι τό άγαλμα
τοΰ "Ερωτα είναι άκατάλληλο δώρο γιά τήν (άνέραστη) Αρτέμιδα: ου χαρίεν
ανάθημα Έρως Άρτέμιδι38.

Μιά άλλη χαρακτηριστική περίπτωση άφορά σέ άγαλμα τοΰ Ηρακλή,
πού βρέθηκε στή Σελεύκεια τού Τίγρη, τήν παλιά προ^τεύουσα τών Σελευκιδών
καί μετέπειτα νότια πρωτεύουσα τών Πάρθων39. Τό άγαλμα τό μετέφερε έκει
ό βασιλιάς τών Πάρθων Βολογαίσης Δ' τό 151 μ.Χ., μετά άπό έκστρατεία του
κατά τοΰ Μιθραδάτη, βασιλιά στή Μεσσήνη στή νότια Μεσοποταμία. Όπως
μάς πληροφορεί μιά δίγλωσση έπιγραφή, τό άγαλμα τοποθετήθηκε στό ιερό
τοΰ Απόλλωνα Προπυλαίου καί ώς υπενθύμιση τής νίκης, άλλά καί γιά τις
άποτροπαϊκές ιδιότητες τού Ηρακλή ώς φύλακα τών πυλών (εικόνα ταύτη ν
χαλκήν Ηρακλέους θεοϋ, τήν μετενεχθεΐσαν υπ' αυτού από τής Μεσσήνης,
άνέθηκεν έν ίερώ τώδε θεοϋ Απόλλωνος τοΰ χαλκής πύλης προκαθημένου).

Αγάλματα που ζωντανεύουν

Πέραν άπό τούς βίους τών αγαλμάτων, ύπήρχε στήν άρχαιότητα ή
άντίληψη ότι ένυπάρχει ζωή στά αγάλματα, με κυριολεκτική έννοια, δηλαδή
ή άντίληψη ότι κάποια άγάλματα ύπό συγκεκριμένες συνθήκες επιτελούν
ζωτικές λειτουργίες: μιλοΰν, κινούνται, δακρύζουν, ιδρώνουν. Στό Άδρανό
τής Σικελίας, όταν έπιτέθηκε στήν πόλη ό Τιμολέων τό 343/2 π.Χ., οί
κάτοικοι είδαν μέ τρόμο νά άνοίγουν άπό μόνες τους οί πύλες τοΰ ναοΰ τοΰ
τοπικού θεού Άδρανοΰ καί τό άγαλμά του, μέ κάθιδρο πρόσωπο, νά σείει
τό δόρυ του40. Ό Ηρόδοτος διηγείται ότι, όταν οί Αθηναίοι επιχείρησαν νά

37. Knoepfler 1997.

38. Reïnolds 1982, άρ. 12- IAph20078.31 (39/38 π.Χ.).

39. Bernard 1990" SEG XXXVII 1403' XXXIX 1561.

40. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Τιμολέων 12.9: μετά φρίκης και θαύματος άπαγγέλλοντες,
ώς ένισταμένης της μάχης οί μεν ιεροί τοΰ νεώ πυλώνες αυτόματοι 8ιανοιχθεΓεν,
όφθείη 8ε τοΰ θεοϋ το μεν 8όρυ σειόμενον εκ τής αιχμής ακρας, τό 8έ πρόσωπον
ί8ρώτι πολλώ ρεόμενον.
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άπομακρύνουν άπο τήν Αίγινα τά πανάρχαια άγάλματα τής Δαμίας καί τής
Αύξησίας, αύτά φάνηκαν νά πέφτουν στά γόνατα τους41. Τά κολοσσιαία
άγάλματα πού είχε άναγείρει ό φαραώ Άμένωφις Γ'στίς Θήβες καί θεω-
ρούνταν άπό τούς "Ελληνες ώς άγάλματα τοΰ Μέμνωνα καί τής μητέρας
του Ήοΰς παρήγαν έναν ήχο καί είχαν γίνει γιά αύτό τόν λόγο συχνός προ-

\ 5 ~ ~ Λ > / f 42

ορισμος επισκεπτών της Αιγυπτου στην αυτοκρατορική εποχή .

Ανάλογες άφηγήσεις θαυμάτο^ν είναι γνωστές καί άπό άλλες έποχές
καί, όταν δέν είναι άπλώς έπινοήσεις, επιδέχονται ορθολογικές εξηγήσεις.
Τόν 'Ιούλιο τοΰ 1985 δεκάδες άτομα σέ τριάντα διαφορετικά σημεία τής
'Ιρλανδίας ισχυρίσθηκαν ότι είδαν άγάλματα τής Θεοτόκου καί άγίων νά
κινούνται, προκαλώντας κοσμοσυρροή σε αυτές τις τοποθεσίες. 100.000
άτομα επισκέφθηκαν μόνο μιά άπό αύτές, τό Ballinspittle. 'Ενώ ή καθολική
έκκλησία άπέδο^σε αύτές τις μαρτυρίες σέ οφθαλμαπάτη, κατά τήν άποψη
ψυχολόγων τού University College Cork τό γεγονός οφείλεται στήν έπίμονη
καί πολύωρη παρατήρηση τών άγαλμάτων στό λυκόφως43.

Αντιλήψεις όπως οί παραπάνω έγείρουν ένα θεμελιώδες έρώτημα: Ποιά
είναι ή σχέση άνάμεσα στόν εικονιζόμενο καί τήν άπεικόνιση; Ταυτίζεται
τό άγάλμα μέ τόν θνητό ή τόν θεό πού απεικονίζει; "Εχει τις ιδιότητες καί
τή δύναμή του; Μολονότι οί πηγές είναι άσαφεΐς καί συχνά άντιφατικές καί
παρά τό γεγονός ότι θά πρέπει νά ύποθέσουμε ότι υπήρχαν ποικίλες άντι-
λήψεις πού διαφέρουν άνάλογα μέ τόν χρόνο, τόν τόπο καί τις θρησκευτικές
ή φιλοσοφικές άντιλήψεις, διακρίνουμε ώστόσο κάποιες γενικές τάσεις44.

41. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5.86.3: ού δυναμένους 8έ άνασπάσαι έκ τών βάθρων αύτά
ούτω 8~η περιβαλομένους σχοινία ελκειν, ές ού έλκόμενα τά άγάλματα άμφότερα
τώυτό ποιήσαι, έμοί μεν ού πιστά λέγοντες, άλλω 8έ τεω: ές γούνατα γάρ σφι αύτά
πεσεΐν, καί τον άπό τούτου χρόνον 8ιατελέειν ούτω έχοντα.

42. Théodoridés 1989· Corso 1999, σ. 107. Βλ. καί Steiner 2001, σ. 182,

μέ πρόσθετα παραδείγματα.

43. Rïan καί Kirakowski 1985.

44. Βλ. Jones 1998· Gladigow 1985/86- Scheer 2000, σ. 44-130· Steiner
2001, σ. 79-134· Francis 2003· Holscher 2007, σ. 117-118· Guggisberg 2013.
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Αγάλματα ώς δοχεία και σύμβολα θεϊκής δύναμης

Είναι, αλήθεια δτι κάποιες έκφράσεις δημιουργούν τήν εντύπωση δτι τό
άγαλμα ταυτίζεται μέ τό άπεικονιζόμενο πρόσωπο. Σέ άρχαΐες έπιγραφές
δταν γίνεται άναφορά σέ θεό ή θεά πολύ συχνά εννοείται το άγαλμά τους. Στή
Μαντινεία λόγου χάριν τιμήθηκε μιά ιέρεια επειδή ((πρόσφερε σέ κάθε περί-
σταση τις υπηρεσίες της στήν Κόρη καί συμμετείχε στή διακόσμησή της»40.
Μέ τήν Κόρη εννοείται καί ή θεά καί τό άγαλμά της. Στήν Άφροδισιάδα τό πρό-
στιμο γιά τήν παραβίαση ένός τάφου ήταν πληρωτέο στή θεά Αφροδίτη «γιά τή
διακόσμησή της», δηλαδή γιά τή διακόσμηση τού άγάλματος4''. Στήν "Εφεσο
το άγαλμα τής Αρτέμιδος τέθηκε επικεφαλής μιάς πρεσβείας τών Έφεσίων
προς τόν αύτοκράτορα Καρακάλλα. Ή έκφραση πού χρησιμοποιείται στή
σχετική έπιγραφή είναι προεπρέσβευεν ή πάτριος ήμών θεός 'Άρτεμις''1. 'Εδώ ή
θεά ταυτίζεται μέ τό άγαλμά της. Τά σχετικά παραδείγματα μπορούν νά πολ-
λαπλασιασθούν. Άλλά καί στήν περίπτωση άνδριάντων θνητών, οί συνοδευτικές
τιμητικές έπιγραφές μερικές φορές έμφανίζουν τόν άνδριάντα τού τιμώμενου
προσώπου νά μιλά στό πρώτο πρόσωπο καί νά άποκαλύπτει τήν ταυτότητά
του48. Κι δταν μιά πόλη, ένα σο^ματεΐο ή ένας ιδιώτης άναθέτει τόν άνδριάντα
κάποιου προσώπου, χρησιμοποιείται η έκφραση ανεστησεν τον δείνα .

45. IG V.2.265 (64-61 π.Χ.): [τάν δε Κ]ό[ρ]αν έμ παντϊ καιρώι θεραπεύουσα
και συνευκ[ο]σμ[οϋ]σα], Πρβ. SEG XLVIII 1104: ποτί τάν τών θεών έπικόσμησιν
(Κως, περ. 200 π.Χ.)' IG IIJ 1277 στ. 8-9: έπεκόσμησαν δέ κα[ί] τ[ή]ν θεόν (Αθή-
να, 278 π.Χ.).

46. ΜΑΜΑ VIII 577 (2ος/3ος μ.Χ. αι.): προστείμω τή ίερωτάτη θεώ
Άφροδείτη εις κάσμον αύτής.

47. SEG XXXI 955' I.Ephesos 2026 (περ. 200-205 μ.Χ.): προεπρέσβευεν ή
πάτριος ήμών θεός Άρτεμις.

48. Π.χ. IG IV 682: [Παν]τακλής μ' άνέθηκεν' άδελφεός ειμι δ' έκείν[ου
Πυθο]κ?ίέης (Ερμιόνη, αύτοκρατορική έποχή)" τά άγάλματα πού μιλούν είναι σπά-
νια μετά τήν κλασσική έποχή. Γενικά γιά oggetti parlanti βλ. Burzachechi 1962.

49. Π.χ. SEG LVII 189: Διονύσιος Σίμου Κυδωνιάτη[ς] πρόξενος άνέθη-
κ<έ>ν Λάμπων<α>' ό δήμος Γάιον Αιλιον Γάλλον αρετής ένεκα. Σχετικά βλ. Μα
2007 καί 2013, σ. 24-30. Χαρακτηριστική είναι ή διατύπωση σέ ψήφισμα συλ-
λόγου στήν Αθήνα: φροντίσαι 8έ τούς όργεώνας όπως άφηρω'ισθεϊ Δι[ο]νύσιος και
ά[ν]ατεθεϊέν τώι Ιερώι παρά τόν θεόν, οπού κα[ί] δ πατήρ αύτοΰ, ΐνα υπάρχει κάλ-
λιστον υπόμνημα αύτού (IG IIJ 1326 στ. 45-47).
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Οί εκφράσεις αύτές είναι ώστόσο παραπλανητικές. "Ισως ό περίφημος
πίνακας του René Magritte La trahison des images, πού εικονίζει μιά πίπα
άλλά έχει τόν τίτλο ((Αύτό δέν είναι μιά πίπα» (Ceci n'est pas une pipe), μας
έπιτρέπει νά τις κατανοήσουμε3". Ό τίτλος είναι άπόλυτα δικαιολογημένος:
Φυσικά καί ((αύτό δέν είναι μιά πίπα», άφού ό πίνακας στερείται τών βασικών
ίδιοτήτο^ν μιάς πίπας" δέν προσφέρεται γιά κάπνισμα. Μέ άνάλογο τρόπο
θά μπορούσαμε νά πούμε γιά έναν άνδριάντα τού Δημοσθένη ότι ((.Λυτός δέν
είναι ό Δημοσθένης», άφού μάταια θά περιμένουμε νά ρητορεύσει, καί γιά
ένα άγαλμα τού Ηρακλή ότι «αύτός δέν είναι ό Ηρακλής», άφού δέν μπορεί
νά έπιτελέσει κανέναν άθλο.

Τί συμβαίνει όμο^ς μέ τά άγάλματα τών θεών; ΙΙίστευαν οί άρχαΐοι
"Ελληνες ότι άποκτούν μέ τήν άνάθεσή τους θεϊκές δυνάμεις; Ή άπάντηση
είναι άρνητική. 'Ενώ άπό τήν άρχαία Μεσοποταμία καί τήν Αίγυπτο
έχουμε πληθώρα πληροφοριών γιά τελετουργίες σχετικές μέ τήν ανά-
θεση άγαλμάτων καί μέ τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί ιερείς εμφυσούσαν
ζωή στό άγαλμα, π.χ. άλείφοντάς το μέ μείγμα βουτύρου καί μελιού,
δένοντας ταινίες μαλλιού γύρω άπό τόν λαιμό, προσφέροντάς του τροφή,
ψιθυρίζοντας τελετουργικές φράσεις στό αύτί του, πλένοντας τά μάτια του
μέ ζεστό νερό καί έπιτελώντας μιά τελετουργία πού ονομάζεται άνοιγμα
τού στόματος51, στήν ελληνική άρχαιότητα δέν έχουμε πληροφορίες γιά
τήν έμφύσηση ζωής στό άγαλμα, έκτος άπό πολύ ειδικές περιπτώσεις,
όπως άγάλματα κατασκευασμένα άπό τούς θεούς, μαγικά άγαλματίδια καί
άγαλματίδια πού χρησιμοποιούνταν στήν άρχαία θεουργία52. Ή ΐ8ρνσίζ,
δηλαδή ή άφιέρωση ένός άγάλματος θεού, ήταν τελετουργία καί γιορτή.
Στήν Αθήνα λόγου χάριν παρασκευαζόταν μιά σούπα άπό όσπρια, ένα είδος
πανσπερμίας, καί τοποθετούνταν μπροστά στό άγαλμα0'3. Στή Μαγνησία

50. Foucault 1973' Platt 2007, σ. 247-249.

5F Blackman 1924.

52. Dodds 1951, σ. 291-295" Donohue 1988, σ, 152-153, 158-159" Steiner
2001, σ. 114-120. Βλ. καί Corso 1999, σ. 104-106, γιά «μαγικές» ιδιότητες
φημισμένων γλυπτών, καί Faraone 1992 καί Scheer 2000, σ. 83-89, γιά άγάλ-
ματα μέ μαγικές ιδιότητες.

53. αριστοφανησ, Ειρήνη 923 (μέ τά άρχαία σχόλια στόν στίχο αύτό). Σχε-
τικά βλ. Pirenne-Delforge 2008.
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τοΰ Μαιάνδρου ή γιορτή Εισιτήριοι., δηλαδή ή άνάθεση τοΰ άγάλματος τής
Αρτέμιδος στις άρχές τοΰ 2ου π.Χ. αιώνα τήν ήμέρα τών γενεθλίων τής
θεάς, τήν 6η Αρτεμισίου, περιλάμβανε πομπή, θυσία καί ύμνους. Όλες οί
γυναίκες καλούνταν νά προσέλθουν στον ναό καί νά προσφέρουν κάποιες
υπηρεσίες στή θεά;>4 —μάλλον νά κοσμήσουν τό άγαλμά της. Ωστόσο
καμμιά άπό αύτές τις τελετουργίες —καί άντίστοιχες μαρτυροΰνται γιά
τήν άνάθεση άνδριάντων θνητών—30 δέν άποσκοποΰσε στό νά εμφυσηθούν
δυνάμεις στό άγαλμα.

Είναι άλήθεια ότι τό άγαλμα τής θεότητας σέ κάποιες ειδικές περι-
στάσεις θεωροΰνταν οτι έχει ζωτικές δυνάμεις —άκούει, βλέπει, κινείται—
καί μπορεί νά έπεμβαίνει στον κόσμο τών θνητών αύτό όμο^ς δέν οφεί-
λονταν σέ άνθρώπινες ένέργειες, άλλά στή βούληση τού θεοΰ νά φανερώσει
τή δύναμή του μέσω τοΰ άγάλματος, δηλαδή στήν έπιφάνειά του. Ή
έορταστική άνάθεση ένός άγάλματος δέν έπένδυε έπομένως τό άγαλμα μέ
δύναμη, άπλώς προετοίμαζε ψυχολογικά τούς πιστούς νά έπικοινωνήσουν
μέ τό θείο μέσω τοΰ άγάλματος. "Ετσι θά πρέπει νά έρμηνεύσουμε όσα
γράφει ό Χριστιανός άπολογητής τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνα Μινούκιος Φήλιξ:°6
Πότε γεννιέται ό θεός, είναι τό έρώτημά του. Ή εικόνα δέν είναι θεός κατά
τή διαδικασία τής κατασκευής της. «Τώρα κοσμείται, άφιερώνεται, τής
άπευθύνονται προσευχές. Τώρα έν τέλει είναι θεός, έφόσον αύτή ήταν ή
άνθρώπινη βούληση καί άφιέρωση» (cum homo ilium voluit et dedicavit).

Καί άν ό Δίας τής 'Ολυμπίας, τό έργο τού Φειδία, πού τόσο θαυμασμό
είχε προκαλέσει ώστε νά συμπεριληφθεί στά έπτά θαύματα τής άρχαιότητας,
δέν είναι ό Δίας, τότε τί είναι; Τήν άπάντηση τή δίνει ό ρήτορας Δίων
Χρυσόστομος πού σέ ένα λόγο του παρουσιάζει τον Φειδία νά διευκρινίζει

54. I.Magnesia 100: γινέσθω δέ και τών γυναικών έξοδος εις το ιερόν καί
παρεδρευέτωσαν εν τώι ίερώι τήν έπιβάλλουσαν τιμήν καί παρεδρείαν ποιούμεναι
τής θεοϋ.

55. Π.χ. I.Magnesia 179* SEG XLVIII 1769' Ma 2013, σ. 246.

56. Minucius Felix, Octavius 22.5: Quando igitui hic nascitur? Ecce fundi-
tur, fabricatur, sculpitur: nondum deus est; ecce piumbatur, construitur, erigitur: nec
adhuc deus est; ecce ornatur, consecratur, oratur: tunc postremo deus est, cum homo
ilium voluit et dedicavit.
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γιατί ήταν αναγκαίο νά δώσει στον Δία ανθρώπινη μορφή, έξηγώντας
ταυτόχρονα τις λειτουργίες πού επιτελεί ένα άγαλμα0':

((Ούτε ένας γλύπτης ούτε ένας ζωγράφος μπορούν νά απεικονίσουν
τον νοΰ καί τή φρόνηση αύτή καθεαυτή... "Ετσι όταν δίνουμε
στόν θεό ανθρώπινο σώμα, ώς δοχείο φρόνησης καί λογικής,
καταφεύγουμε εκεί όπου γνωρίζουμε (δέν υποψιαζόμαστε άπλώς)
ότι έκδηλώνονται ό νοΰς καί ή φρόνηση. Αφού ούτε έχουμε ούτε
μπορούμε νά βρούμε άλλο υπόδειγμα, προσπαθούμε νά δείξουμε
αύτό πού δέν μπορεί νά άπεικονισθεΐ καί νά φανερωθεί μέ κάτι
πού είναι φανερό καί μπορεί νά άπεικονισθεΐ, χρησιμοποιώντας
τή λειτουργία του συμβόλου».

Τήν ψυχολογική έπίδραση πού άσκεΐ ένα τέτοιο άγαλμα τήν έκφράζει
ό ρήτορας στό τέλος τού λόγου του. «Φαίνεται όντως νά μας κοιτάζει μέ
εύνοια καί φροντίδα, έτσι πού νά μοΰ φαίνεται ότι σχεδόν μιλάει»38.

Τά άγάλματα τών θεών είναι άπό τή μιά πλευρά άγγεΐα, γιά νά χρησι-
μοποιήσω τήν έκφραση τού Δίωνος, δηλαδή δοχεία τής θεϊκής δύναμης καί
όργανα τής επιφάνειας τών θεών, κι άπό τήν άλλη είναι σύμβολα, μέ τήν
άρχαία έννοια τοΰ συμβόλου, σημάδια άναγνώρισης τών θεϊκών ιδιοτήτων
καί μέσα έπικοινωνίας μεταξύ θεών καί θνητών. Οί θεοί δέν ένοικοΰν στά
άγάλματά τους, τά επισκέπτονται, όπως ένα χαριτωμένο έπίγραμμα τής
Παλατινής Ανθολογίας παρουσιάζει τήν Αφροδίτη νά σπεύδει στήν Κνίδο
γιά νά δει τό άγαλμά της καί άπορεΐ πού τήν είδε ό Πραξιτέλης γυμνή
καί τήν άπέδοοσε τόσο επιτυχημένα39. Κατά τόν Παυσανία, όταν ό Φειδίας
προσευχήθηκε στόν Δία γιά νά λάβει τήν έγκρισή του, τήν υποδήλωσε ένας

57. ΔίΩΝ χρυσοστομοσ 12.59: νουν γαρ καί φρόνησιν αύτήν μεν καθ' αύτήν
ούτε τις πλάστης ούτε τις γραφεύς είκάσαι 8υνατός εσται. ... τό 8έ έν ώ τούτο
γιγνόμενόν έστιν ούχ ύπονοοϋντες, αλλ' είδότες, έπ' αύτό χαταφεύγομεν, άνθρώ-
πινον σώμα ώς άγγεϊον φρονήσεως καί λόγου θεω προσάπτοντες, έν8εία καί απορία
παραδείγματος τω φανερώ τε καί είχαστω τό άνείχαστον χαί αφανές έν8είχνυσθαι
ζητοϋντες, συμβόλου δυνάμει χρώμενοι. Τό χωρίο συζητούν οί Steiner 2001,
σ. 124-125 καίΒετζ 2004.

58. Δίων χρυσοστομοσ 12.85: τω γαρ οντι τοιούτος ήμΐν προσοραν εοικε,
πάνυ εϋνους και κηδόμενος, ώστ' έμοιγε μιχροϋ φθέγγεσθαι δοκεϊ.

59. Παλατινή Ανθολογία 16.160· πρβ. 16.162.
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κεραυνός'60 είναι, προφανές οτι. ό θεός πού έστειλε τόν κεραυνό δέν ένυπήρχε
στό άγαλμα του.

Αγάλματα ώς φορείς επιφάνειας

Γιά νά κατανοήσουμε αύτή τή λειτουργία τών άγαλμάτων θά πρέπει
νά λάβουμε υπόψη ένα στοιχειώδες χαρακτηριστικό τών άρχαίων θεών. Οί
άρχαΐόι θεοί, άντίθετα άπό τόν Θεό τού χριστιανισμού, δέν είναι πανταχού
παρόντες' είναι ύποχρεωμένοι νά σέβονται τούς φυσικούς νόμους τοΰ χρόνου
καί τοΰ χώρου61. Στήν πρώτη ραψωδία τής 'Οδύσσειας, οί θεοί μπορούν νά
άποφασίσουν στό συμβούλιο τους τήν επιστροφή τοΰ 'Οδυσσέα μόνο καί
μόνο έπειδή ό Ποσειδώνας είναι στή χώρα τών Αιθιόπων. Όσο άπολαμβάνει
έκεΐ τις θυσίες πού τοΰ προσφέρονται, δέν μπορεί νά είναι στόν Όλυμπο.
Στόν ύμνο τοΰ Ίσύλλου στόν Ασκληπιό, ό πιστός, στόν όποιο έμφανίζεται
ό θεός, παρακαλεί τόν Ασκληπιό νά τόν γιατρέψει"2. Ή άπάντηση τοΰ θεοΰ
είναι άφοπλιστική: «'Έχε θάρρος. Θά ερθω σέ σένα όταν έρθει ή ôSpa. Μείνε
έδώ, ενώ εγώ θά άποτρέψω τήν καταστροφή άπό τή Σπάρτη)). Όσο είναι
στή Σπάρτη, ό Ασκληπιός δέν μπορεί νά είναι στήν 'Επίδαυρο. Πριν άπό τή
γιατρειά τοΰ Ίσύλλου, θά πρέπει πρώτα νά όλοκληρο^σει τήν άποστολή του
στή Σπάρτη.

Ποιές είναι οί συνέπειες αύτής τής άρχής; Βασικός στόχος τής επικοι-
νωνίας τού θνητού είναι νά κάνει τόν θεό νά τόν προσέξει καί νά έρθει κοντά
του. Γιά νά τό πετύχει, χρησιμοποιεί ποικιλία μέσων επικοινωνίας: σηκώνει
τά χέρια του στόν ούρανό, θέλπει τήν άκοή τοΰ θεοΰ μέ ύμνους, έπιφωνήσεις
καί μουσική, έρεθίζει τήν όσφρησή του μέ τσίκνα καί λιβάνι, στολίζει τούς
βο^μούς, κάνει πολύτιμα δώρα, διώχνει όσους μέ τήν παρουσία τους θά μπο-
ρούσαν νά εμποδίσουν τόν έρχομό τού θεοΰ, καί πλησιάζει τήν άπεικόνιση
τοΰ θεοΰ, τό άγαλμα, πού έχει κι αύτό γίνει δέκτης τελετουργικής πλύσης

60. Πατςανιας 5.11.9.

61. Βλ. Chaniotis 2009, σ. 199-200. Δέν μπορώ νά συζητήσω έδώ τό σχετι-
κό θέμα τοΰ άν τά διαφορετικά επίθετα καί ή πολυωνυμία τών θεών είναι συμβατά
μέ τήν ταυτότητα ενός θεοΰ (βλ. τή συζήτηση άπό τόν versnel 2010, σ. 60-87) ή
ένδέχεται νά υποδηλώνουν πολλαπλασιασμό τών ύποστάσεών του — καί συνεπώς
τή δυνατότητα νά είναι ταυτόχρονα παρών σέ διαφορετικά μέρη.

62. IG IV2 128. Furley καί Bremer 2001.1 σ. 227-240, II σ. 180-192.
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καί στολίσματος με τήν ελπίδα δτι. αύτό τό άγγεΐον καί σύμβολον θά δεχθεί
τήν επιφάνεια τού θεού, θά φιλοξενήσει τήν επικοινωνία63. Όταν άγάλματα
θεών κινούνται γιά νά δείξουν τήν άπόρριψη μιάς προσευχής, δπο^ς στήν
έκτη ραψο^δία τής Ίλιάδας δταν ή Αθηνά άπένευσε, τότε είναι έμπλεα τής
θεϊκής παρουσίας, άλλά προσωρινά, μόνο γιά τό διάστημα πού ή θεότητα
θά επιλέξει νά έπιφανεΐ.

Όταν μετά τό 165 μ.Χ. ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία άντιμετώπισε μιά
θανατηφόρα έπιδημία, τό μαντείο τού Κλαριού Απόλλωνα συμβούλευσε
τούς κατοίκους τών Σάρδεων νά φέρουν στήν πόλη τους άπό τήν "Εφεσο
άγαλμα τής Αρτέμιδος (μορφήν Έφέσοιο κομίσσατε χρυσοφάεννον), με δύο
πυρσούς στά χέρια της, καί νά τό τοποθετήσουν στόν ναό, ώστε ή θεά, μέσω
τοΰ άγάλματός της, νά διώξει τόν λοιμό60. Καί στήν περίπτωση αύτή τό
άγαλμα τής θεάς θεωρείτο φορέας τών θεϊκών προστατευτικών δυνάμεων,
φορέας τής επιφάνειας" δέν ταυτιζόταν μέ τή θεά.

Τό άγαλμα είναι επομένως άπλώς ένας προνομιακός φυσικός χώρος
γιά τήν έπιφάνεια τοΰ θεοΰ καί ώς τέτοιος χώρος οφείλει νά είναι καθαρός
άπό μίασμα καί κοσμημένος. Τό περιοδικό πλύσιμο τών άγαλμάτων δέν
άποσκοπεΐ στήν άνανέωση τών δυνάμεο^ν τής άπεικόνισης τοΰ θεοΰ66 άλλά
στήν προετοιμασία τής έπιφάνειας, ιδίως στό πλαίσιο μιάς γιορτής. Αύτό
είναι σαφές στήν περίπτωση τού άγάλματος τής "Ηρας πού ήταν άντι-
κείμενο τελετουργικού προγαμιαίου πλυσίματος πριν χρησιμοποιηθεί στήν
τελετή τής ίερογαμίας μέ τόν Δία στή Σάμο καί τις Πλαταιές6'. Αύτό δέν
ίσγύει βέβαια στήν περίπτωση τοΰ πλυσίματος άγαλμάτο^ν άνδρικών θεο-
τήτων. Μιά έπιγραφή άπό τήν Όλβια (περ. 200-210 μ.Χ.) είναι, νομίζο^,

63. Πρβ. τις παρατηρήσεις τής Steiner 2001, σ. 105-106 γιά τή λειτουργία
τοΰ άγάλματος ώς «δοχείου» ('vessel') στήν προσευχή. Βλ. καί Pirenne-Delforge
2008 γιά τήν προετοιμασία τής επιφάνειας μέσω τής ιδρύσεως τοΰ λατρευτικού
άγάλματος.

64. Ίλιάδχ Στ 311.

65. Graf 1992· Merkelbach καί Stauber 1998, άρ. 03/02/01.

66. Αύτό υποστηρίζει επιφυλακτικά ή Steiner 2001, σ. 111. Γιά τό περιοδικό
πλύσιμο καί τήν κάλυψη τών άγαλμάτων μέ άρωματικές ούσίες καί λάδι βλ. Kahil
1994· Donohue 1988, σ. 39- Scheer 2000, σ. 57-60' Steiner 2011, σ. 111-112.

67. Parker 1983, σ. 27-28. Γιά τελετές ίερογαμίας βλ. Avagianou 1991.
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μιά παραγνο^ρισμένη μαρτυρία αύτού του φαινομένου68. Αναφέρεται στις
ένέργειες ένός ιερέα του Διός 'Ολβίου οί όποιες έξασφάλισαν καλές και-
ρικές συνθήκες. Τό σχετικό χωρίο (κ[χι - -]ούσχς τόν θεόν άγνώς) δέν έχει
συμπληρωθεί άπό τούς παλαιότερους εκδότες, άλλά είναι βέβαιο ότι μόνον
ή μετοχή λούσχςτ\ κχτχλούσας μπορεί νά συμπληρωθεί (κι οχι μετοχή τών
ρημάτων άκούω, κρούω ή συνθετικών τους):

«Κι όταν έγινε ιερέας τού Δία Όλβιου, τού πολιούχου μας θεού,
άφοΰ έπλυνε τόν θεό [δηλαδή τό άγαλμα τού θεού] μέ άγνό τρόπο
καί τοΰ ζήτησε καλές καιρικές συνθήκες, μάς έξασφάλισε καλή
χρονιά».

Αγάλματα παυσίπονα

Ή άντίληψη πώς ή θεότητα κατά τήν έπιφάνειά της βρίσκεται στό
άγαλμα έξηγεΐ γιατί ορισμένα άγάλματα θεωρείτο ότι είχαν θεραπευτικές
ιδιότητες. Στόν Ώρο^πό, στό ιερό τού Άμφιαράου, ένα άγαλμα χαρακτη-
ρίζεται ώς πχυσίπονον, ενώ θεραπευτικές ιδιότητες άποδίδονταν καί στό
άγαλμα τού άθλητή Θεαγένη σέ διάφορα μέρη'0. Ό Ηρόδοτος άφηγείται
τή χαριτωμένη ιστορία πώς ή γυναίκα τού βασιλιά τής Σπάρτης Άρίστωνα
έφερνε τήν άσχημη κόρη της στό ιερό τής Ελένης γιά νά προσευχηθεί στό
άγαλμα, μέ άποτέλεσμα τό κοριτσάκι τελικά νά μεγαλο:>σει σέ όμορφη κόρη'1.

"Εχει παρατηρηθεί ότι τό περίφημο άγαλμα τού πυγμάχου στή Ροηα,η
σε καποια σημεία είναι φθαρμένο, όπως στό δάκτυλο τού άριστεροΰ χεριού
καί στά δάκτυλα τού δεξιού ποδιού, μάλλον έπειδή τό άγγιζαν οί θεατές'2,
μέ τόν ίδιο τρόπο πού στόν 'Άγιο Πέτρο τής Ρο':>μης τό άγαλμα τού ένθρονου
άγιου άγγίζεται άπό τούς προσκυνητές, μέ άποτέλεσμα τό δεξί πόδι του,
μετά άπό αιώνες, νά έχει φθαρεί.

68. IOSPE I2 24: ιερεύς δέ γενόμενος [το]ΰ προεστώτος τής πόλεως ήμών
θεοϋ Αιός Όλβιου κ[αταλ]ούσας (ή: κ[χί λ]ούσχς) τον θεόν χγνώς, τής τών αέρων
εύκρασ[ίας 8εόμενος], έπέτυχεν εύετηρίας.

69. Πετρακος 1997, άρ. 380.

70. 'Ιαματικές ιδιότητες άποδίδονταν καί στό άγαλμα τοϋ Πουλυδάμα στήν
'Ολυμπία: Taeuber 1997. Βλ. καί Zanker 2003, σ. 48-49.

71. Ηροδοτος 6.61.

72. Zanker 2003, σ. 48-49.
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Είκ. 5: Ή βάση τοΰ άγάλματος του Ασκληπιού μέ άφιερώματα πιστών (άπεικο-
νίσεις ποδιών). Σαγαλασσός. Πηγή: Mägele 2005, σ. 292.

Μιά σχετικά πρόσφατη άρχαιολογική άνακάλυψη στή Σαγαλασσό τής
Μικράς Ασίας προσθέτει νέα στοιχεία γιά άγάλματα θεών μέ ιαματικές
ιδιότητες. Στό Νυμφαίο τής πόλης βρέθηκαν άγάλματα τοΰ Άσκληπιοΰ
καί τής μητέρας του Κορωνίδος, πού χρονολογούνται στόν πρώιμο 2ο μ.Χ.
αιώνα. Στις πλίνθους τους έχουν τρύπες (25 στήν περίπτωση τοΰ άγάλματος
τοΰ Ασκληπιού, μιά στό άγαλμα τής Κορωνίδος), όπου οί πιστοί τοποθε-
τούσαν μικρογραφικές παραστάσεις χάλκινων ποδιών (είκ. 5), δηλαδή είτε
άνατομικά άφιερώματα μετά τή θεραπεία ποδιών73 ε'ίτε άφιερώματα πού
δήλο^ναν τήν παρουσία τών πιστών, έν πάση περιπτώσει άναθήματα εύγνω-
μοσύνης γιά θεραπεία.

Ή σκηνοθεσία, της επιφάνειας μέσω του άγάλματος

Ή παρουσία τής θεότητας μέσω τοΰ άγάλματός της σκηνοθετούνταν
μέ ποικίλους τρόπους. Ή αίσθηση ότι τά άγάλματα τών θεών είναι πλήρη
ζωής δινόταν μέ διάφορες τεχνικές, όπως ή χρήση ύάλου καί χρυσού ώστε
νά άντανακλοΰν τό φώς καί νά δίνουν τήν έντύπο^ση ότι τά ίδια έκπέμπουν

73. Mägele 2005.



268

πρακτικα τ11σ ακαδημιασ αθηνων

άκτίδες φωτός. Μέ τή χρήση αρωμάτων, τά άγάλματα πρόσφεραν έρεθί-
σματα καί στήν όσφρηση, άναπαράγοντας τήν αί'σθηση θεϊκής επιφάνειας.
Οί οπές καί μικρά παράθυρα στήν οροφή τοΰ ναοΰ, π.χ. στόν Παρθενώνα,
έπέτρεπαν άνάλογο παιχνίδι φωτός'"1.

'Ιδιαίτερη σημασία γιά τό θέμα μας έχουν οί τελετές πού επιδίωκαν τήν
παρουσία τής θεότητας, όπως ή θυσία καί τά τραπεζώματα, ή τά θεοξένια.
Στή Μαγνησία τοΰ Μαιάνδρου στή γιορτή τοΰ Δία ό στεφανηφόρος, ό επώ-
νυμος άρχουν τής πόλης, μετέφερε άγαλματίδια τών Δώδεκα Θεών, ντυμένα
μέ όμορφα ένδύματα. Στήν άγορά στήνονταν μιά σκηνή μέ τρεις κλίνες,
κοντά στό βωμό τών Δώδεκα Θεών, κι εκεί τοποθετούνταν τά άγάλματα
γιά νά ύπαινιχθοΰν τήν έπιφάνεια τών θεών καί τή συμμετοχή τους στή
γιορτή'3. Αποτέλεσμα αύτής τής σκηνοθεσίας είναι ό πιστός νά αισθάνεται
κοντά στό άγαλμα τήν παρουσία τής θεότητας πολύ ισχυρότερα άπ' ο,τι σέ
έναν χώρο οπού ή παρουσία τού θείου δέν ύποδηλώνεται καθόλου ή άπλώς
τήν υπαινίσσονται βωμοί ή άντικείμενα λατρείας.

Γιά αύτό τόν λόγο τά άγάλματα έπέλεγαν οί πιστοί γιά νά άπευθύνουν
τις προσευχές τους, προσδοκώντας ότι σέ έκείνη τή στιγμή τής επικοι-
νωνίας ό θεός θά είναι παρών, θά άκούσει καί θά έπινεύσει. Καί όντως καί
οί γραπτές καί οί εικονογραφικές πηγές ύπονοοΰν ότι έκείνη τή στιγμή τό
άγαλμα είναι ζωντανό' άγαλμα καί θεότητα συγχέονται. Στήν 6η ραψο^δία
τής Ίλιάδας, όταν ό ποιητής άναφέρει ότι άπένευσε ή Αθηνά, όταν μπροστά
στό άγαλμά της προσεύχονταν οί Τρωαδίτισσες, μένει άσαφές άν αύτός πού
άποστρέφει τό βλέμμα του άπό τήν προσφορά καί άπορρίπτει τήν ικεσία
είναι ή θεά ή τό άγαλμα'6. Μπορεί ό σκοτεινός φιλόσοφος Ηράκλειτος νά

74. Σχετικά βλ. Steiner 2001, σ. 101-102· πρβ. Cain 1995' Corso 1999, σ. 101.

75. I.Magnesia 98 στ. 41-45 (άρχές 2ου π.Χ. αι.): ψερέτω ξόανα πάντων τών
8ώ8εκα θεών εν έσθήσιν ώς χαλλίσταις καί πηγνύτω θόλον έν τψ άγοραι προς τώι
βωμώι τών δώδεκα θεών, στρωνύτω δε χχί στρωμνάς τρεις ώς χαλλίστας. Γενικά
γιά τή σημασία τής σκηνοθεσίας σέ άρχαιες τελετές βλ. ΧαΝΙΩΤΗΣ 2009, σ. 141-
170- πρβ. Cain 1995, σ. 121-122.

76. Ίλιάδα Στ' 311. Πρβ. Λοτκιαλός, Λεξίψάνης 12: όταν ό Δαμασίας καί
ή γυναίκα του πέφτουν στά γόνατα μπροστά σέ άγαλμα τής Αρτέμιδος τοΰ Σκό-
πα (προσπεσόντες), ή θεά άμέσως αποδέχθηκε τήν προσευχή τους (έπένευσε).
Άγάλματα πού αντιδρούν σέ συμβάντα στήν τραγωδία: αισχυλοσ, Αγαμέμνων στ.
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σχολιάζει σέ ένα άπο τά άποσπάσματά του μέ ειρωνεία τή συμπεριφορά
κάποιων συγχρόνων του πού «καί προσεύχονται σέ αύτά τά άγάλματα, μέ
τόν ίδιο τρόπο πού κάποιος θά προσπαθούσε νά πιάσει κουβέντα μέ σπίτια,
χο^ρίς νά γνωρίζουν ποιοι είναι οί θεοί καί οί ήρωες» καί νά χαρακτηρίζει
αύτή τή συμπεριφορά μέ τό ρήμα μαίνονται". Παρ' όλα αυτά ή τυπική σκηνή
τής προσευχής στήν άρχαία εικονογραφία θέλει τόν πιστό νά στέκει μπροστά
στό άγαλμα, στήν περίπτωση τών γυναικών ή δεομένη νά είναι πεσμένη στά
γόνατα'6. Σέ ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τό άγαλμα εικονίζεται μέ τέτοιο
τρόπο, πού νά ύπονοεΐ ότι πραγματικά έπικοινωνεΐ μέ τούς λάτρεις.

Η πίστη στήν επικοινωνία μέ τό θειο μέσω τής άπεικόνισης τού θεού
έχει ούς άποτέλεσμα τά άγάλματα τών θεών νά γίνονται τό κέντρο τελε-
τουργικών πράξεο^ν καί χώροι έπαφής θνητών καί άθανάτο^ν. Σέ τελετές
ορκωμοσίας ό όρκιζόμενος έπικαλοΰνταν τό όνομα τού θεοΰ ώς τιμωρού σέ
περίπτουση έπιορκίας άγγίζοντας σέ ορισμένες περιπτώσεις τό άγαλμα τοΰ
θεοΰ καί υπαινισσόμενος τήν παρουσία του ώς μάρτυρα'9. Μερικές έπι-
γραφές πού μνημονεύουν τήν άνάθεση δούλων στή Μητέρα τών Θεών στή
Λευκόπετρα, κοντά στή Βέροια, τόν 2ο καί 3ο μ.Χ. αιώνα χρησιμοποιούν
τήν έκφραση «τοποθέτησα τόν τίτλο ιδιοκτησίας στήν άγκαλιά τής θεάς»80.
Ή έκφραση αύτή, άμάρτυρη άλλοΰ, δέν χρησιμοποιείται μεταφορικά, άλλά
δηλώνει ότι οί άναθέτες πλησίαζαν τό άγαλμα τής θεάς καί τοποθετούσαν

519-520- Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια έν Ταύροις στ. 1167· βλ. Steiner 2001, σ. 134,
175-176 καί 182, μέ πρόσθετα παραδείγματα.

77. Ηράκλειτος, άπόσπ. Β5 edd. Diels-Kranz: και τοις άγάλμασι δέ του-
τεοισιν εύχονται, όκοΐον εΐ τις δόμοισι λεσχηνεύοιτο, ου τι γινώσκων θεούς ούδ'
ήρωας οΐτινές ε'ισι. Τό χωρίο συζητά ή Steiner 2001, σ. 121-122.

78. Προσευχή μπροστά σέ άγάλματα: Scheer 2000, σ. 66-70' Steiner 2001,
σ. 105, 115. Πρβ. Guggisberg 2013, σ. 72-82, γιά επικοινωνία προσευχομένων μέ
άγάλματα θεοτήτων. Χρήση άγαλμάτων ώς μέσων πειθούς ('persuasive objects'):
Faraone 1992, σ. 117-120. Εονυκλισία μπροστά σέ άγάλματα: van Straten
1974.

79. Βλ. τήν έκφραση τοϋ άγάλματος άπτεσθαι σε άττική επιγραφή σέ σχέση
μέ έξο^μοσία: IG I3 254 στ. 12 (5ος π.Χ. αι.).

80. Petsas, Hatzopoulos, Gounaropoulou καί Paschidis 2000, άρ. 3: τήν
ώνήν κατεθέμ-ην εις τάς άν[κάλας τής θεοΰ]· 63: τάς ασφαλείας άττεθέμ[η]ν εις τάς
άνκάλας τής θεοΰ· 93: ήντινα ώνήν τή αυτή ήμερα έθηκα ε'ις τάς άνκάλας τής θεοϋ.



270

πρακτικα τ11σ ακαδημιασ αθηνων

το σχετικό έγγραφο κυριολεκτικά στήν άγκαλιά της. Κάτι άνάλογο μαρτυ-
ρεΐται στήν 6η ραψωδία τής Ίλιάδας, δταν ή Θεανώ πλησιάζει άγαλμα τής
Αθηνάς καί τοποθετεί έναν πέπλο στά γόνατά της81. Άλλά καί άλλες άρχαΐες
πηγές μαρτυρούν τήν τοποθέτηση άφιερωμάτων στό άγαλμα. Στις άπο-
γραφές τών άφιερωμάτων προς τήν Βραυρωνία Αρτέμιδα στήν Αθήνα
(μέσα του 4ου π.Χ. αί.) άναφέρεται επανειλημμένα δτι γυναικεία ένδύματα
εί/αν τοποθετηθεί στό άγαλμα τής θεάς ή κοντά του (περί τώι χγάλμχτι, τό
άγαλμα εχει)82. "Ενα ενεπίγραφο άνάγλυφο άπό τή Λυδία (165 μ.Χ.) απει-
κονίζει μιά σχετική σκηνή (είκ. 6). Ή επιγραφή εξηγεί πώς ή πόλη είχε
καταραστεΐπροληπτικά δποιους θά έκλεβαν ρούχα άπό τά δημόσια λουτρά83.
"Ενας κλέπτης θεώρησε δτι κάποιες άτυχίες του ήταν θεϊκή τιμωρία γιά τήν
πράξη του καί γιά νά έξιλεωθεΐ έφερε τά κλοπιμαία στό ιερό. Τό άνάγλυφο
εικονίζει άκριβώς τή σκηνή πού ό κλέπτης πλησιάζει τό άγαλμα τού θεού
Μήνα, γιά νά εναποθέσει μπροστά του τά κλεμμένα ρούχα.

Επικοινωνία με ανδριάντες Θνητών

Στήν περίπτωση τών άγαλμάτων τών θνητών ό άνδριάντας άποτελεΐ
υπόμνηση τών ιδιοτήτων καί έργων τού άπεικονιζομένου προσώπου, υπο-
γραμμίζει τήν άπουσία του όταν είναι νεκρό84 καί υποδηλώνει τήν εξυψωμένη
θέση του όταν είναι ζωντανό. Αύτές οί κατ' εξοχήν συμβολικές λειτουργίες
τών άνδριάντων έχουν ώς άποτέλεσμα νά γίνονται στόχοι επιθέσεων άπό
εκείνους πού άπορρίπτουν τό συμβολικό τους μήνυμα. Έκτος άπό τις περι-
πτώσεις βίαιων έπιθέσεων σέ άνδριάντες καί τού χλευασμού τους πού θά
άναφερθοΰν στή συνέχεια, μνημονεύω ενδεικτικά ένα φαινόμενο πού έχει

81. Ίλιάδα Στ' στ. 302-304: ή 8' άρα πέπλον έλουσα Θεανώ καλλιπάρηος\
θήκεν Άθηναίης επί γούνασι ήϋκόμοιο, \ ευχόμενη δ' ήρατο Αιός κούρη μεγάλοιο.
Βλ. καί Guggisberg 2013, σ. 69, γιά μιά παράσταση ένθρονης θεάς άπό τήν Κάτω
'Ιταλία μέ πέπλο στά γόνατά της.

82. IG II2 1514 στ. 41-43" 1523 II στ. 27-28" 1524 II στ. 202-207.

83. Petzl 1994, 3-5 άρ. 3 στ. 2-11 (Σαΐτται): έπεί έπεστάθη σκήπτρον, εί τις
εκ τοΰ βαλανείου τι κλέφι, κλαπέντος ούν είματίου ο θεός ένεμέσησε τον κλέπτην και
έπόησε μετά χρόνον τό ε'ιμάτιον ένενκΐν επι τόν θεόν, και έζωμολογήσατο. Ό θεός
ούν έκέλευσε δι' άνγέλου πραθήναι τό ειμάτιν καί στηλλογραφήσαι τάς δυνάμεις.

84. Steiner 2001, σ. 145-151.
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Είκ. 6: Ενεπίγραφο άναθηματικό άνάγλυφο πού άπεικονίζει κλέφτη ενδυμάτων
προσφέρει τά κλοπιμαία στό άγαλμα τού θεού Μήνα (164 μ.Χ.), Σαΐ'ττ
Λυδία. Πηγή: Georg Petzl. Petzl 1994, 3 no. 3.
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Είκ. 7: Χάραγμα χριστιανικού συμβόλου (ΧΜΓ) στήν κεφαλή του έπάρχου τής
Καρίας Οίκουμένιου (τέλη 4ου μ.Χ. αι.). Άφροδισιάδα. Μουσείο Άφροδι-
σιάδας. Πηγή: R.R.R. Smith, Aphrodisias Archive.

παρατηρηθεί στήν Άφροδισιάδα στήν ύστερη άρχαιότητα, συγκεκριμένα
τό νά χαράσσεται στήν κεφαλή τιμητικών άνδριάντων τό χριστιανικό
σύμβολο ΧΜΓ (Χριστόν Μαρία γεννά), πιθανότατα άπό χριστιανούς πού
άντιδροΰσαν στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τών εικονιζόμενων άνδρών. Τό
φαινόμενο αύτό παρατηρήθηκε πρώτα στό τιμητικό άγαλμα του Οίκου-
μένιου, κυβερνήτη τής Καρίας στόν ύστερο 4ο μ.Χ. αιώνα. Ή βάση τοΰ
άγάλματος, τό σώμα καί τό κεφάλι, σπασμένο σέ δύο κομμάτια, βρέθηκαν
σέ διαφορετικά σημεία τής πόλης. Τό άγαλμα πρέπει νά είχε πέσει θύμα
συνειδητής καταστροφής. Όταν πρόσφατα τό άγαλμα συγκολλήθηκε, ό Bert
Smith παρατήρησε ότι στό πάνο:> μέρος τής κεφαλής, σέ μή ορατό σημείο
(είκ. 7), είχε χαραχθεί είτε άπό τόν γλύπτη είτε άπό κάποιο βοηθό του ή
συντομογραφία ΧΜΓ. Σύμφωνα μέ κάποιες ένδείξεις ό Οίκουμένιος άνήκε
μάλλον στόν κύκλο τών λογίων λάτρεων τών παραδοσιακών θεών. "Ετσι
μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι ή χάραξη τοΰ χριστιανικού συμβόλου ήταν ή
έκ τοΰ άσφαλοΰς άντίδραση κάποιου χριστιανού στόν έπαρχο ή εκείνον πού
είχε παραγγείλει τόν άνδριάντα80. Τό καλοκαίρι τοΰ 2014 ή άρχαιολόγος

85. Smith 2002.
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Julia Lenaghan διαπίστωσε δτι το ίδιο σύμβολο είναι χαραγμένο σέ θραύ-
σματα τουλάχιστον άλλων έξι κεφαλιών τιμητικών άνδριάντων.

Ή υποδήλωση ιδιοτήτων μέσω άγαλμάτων ήταν φυσικά σημαντικό
στοιχείο στήν άπεικόνιση μοναρχών καί μελών τής πολιτικής καί κοινω-
νικής άφρόκρεμας τών πόλεων81', άλλά ισχύει καί γενικότερα καί εξηγεί
τήν ύπαρξη συγκεκριμένων άγαλματικών τύπων — τοΰ στρατιωτικού, τοΰ
λογίου, τοΰ καλοΰ πολίτη κ.ο.κ.8' Είναι μάλιστα ένδιαφέρον οτι σέ άρχαΐες
τιμητικές έπιγραφές παρατηρούμε τήν ύπαρξη ειδικής ορολογίας γιά τόν
προσδιορισμό άνδριάντων. Ό ειδικός χαρακτηρισμός τού άνδριάντα υπο-
δηλώνει τις ιδιότητες γιά τις όποιες είχε τιμηθεί κάποιος. Ό Εύνοστος
στήν Άφροδισιάδα (τέλη 2ου/άρχές 3ου μ.Χ. αί.) τιμήθηκε γιά τό έργο του
ώς παιδευτής τών νέων μέ άνδριάντα της παιδείας88' άντιστοίχως μαρτυ-
ροΰνται άνδριάντες άρετής καί άνδριάντες άριστο πολιτείας γιά άτομα πού
τιμήθηκαν γιά τήν άνδρεία καί τήν προσφορά τους ώς πολίτες89. Στή Διο-
νυσιάδα τής Αραβίας κάποιος 'Ιούλιος Πρόκλος (περ. 200 μ.Χ.) τιμήθηκε
μέ χρυσόστομον άνδριάντα, δηλαδή άνδριάντα μέ έπιχρυσωμένα χείλη, γιά
όσα είχε προσφέρει στήν πόλη του μέ τό χάρισμα τοΰ λόγου ώς συνήγορος
της (προήγορος/'".

Όπως άναφέρθηκε, δέν ύπάρχει άπόλυτη ομοφωνία στις άρχαΐες πηγές
ώς προς τήν ταύτιση άνδριάντα καί προσώπου, άλλά τά σπάνια κείμενα πού
φαίνεται νά ύπονοοΰν ότι ή ψυχή ένός νεκρού ενυπάρχει στόν άνδριάντα του
είναι μάλλον ρητορικά σχήματα λόγου πού έπιδιώκουν νά υπογραμμίσουν

86. Βλ. κυρίως τή σχετική μελέτη τοΰ Zanker 1987 γιά τόν Αύγουστο, ή
όποία επηρέασε τή σχετική έρευνα' βλ. έπίσης L'Orange 1953. Γιά τήν έλίτ τών
πόλεων βλ. WöRRLE 1995" Zanker 1995α' Smith κ.ά. 2006' Μα 2013.

87. Zanker 1995β· Smith κ.ά. 2006' Μα 2013, σ. 267-290.

88. Robert 1966, σ. 398-399. Ή ίδια έκφραση χρησιμοποιείται καί σέ έπι-
γραφή άπό τή Ροδιάπολη: ΤΑΜ II 910.

89. Παραδείγματα στούς Wilhelm 1928, σ. 136-137, Robert 1966, σ.
398-399 καί Chaniotis 2015 (ύπό έκδοση). Άνδριάς αρετής·. IGR III 318.
Άριστοπολιτείας άνδριάς: SEG LI 458 Β 36. Πρβ. ομονοίας άγαλμα: IGR III 302'
άνδριάς εικονικός ιερατικός: I.Stratonikeia 289" παρθενικός άνδριάς'. I.Kyme 25.

90. SEG XLI 1583.
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ειτε ποσο επιτυχημενα η εικόνα αποοιοει ψυχικές ιοιοτητες ειτε ποσο
ισχυρή ήταν ή συναισθηματική διέγερση πού προκάλεσε. Ό Πλούταρχος
παραδίδει το άνέκδοτο γιά τον διάλογο τού Αλεξάνδρου μέ τόν άνδριάντα
τού Ξέρξη Α' στήν Περσέπολη:92

«Όταν είδε οτι ένας μεγάλος άνδριάντας τοΰ Ξέρξη κείτονταν
χωρίς φροντίδα γκρεμισμένος άπό τό πλήθος έκείνο^ν πού συνω-
θούνταν στό άνάκτορο, στάθηκε πάνω του καί τού άπηύθυνε τόν
λόγο σάν νά είχε ζωή (καθάπερ εμφυχον). "Τί νά κάνο:>;" είπε.
"Νά σέ προσπεράσω, άφήνοντάς σε ριγμένο, γιά τήν εκστρατεία
κατά τών Ελλήνων, ή νά σέ στήσω πάλι γιά τή μεγαλοφροσύνη
καί τήν άρετή πού είχες κατά τά άλλα;" Τελικά, μετά άπό πολύ
σιωπηλή περισυλλογή τόν προσπέρασε».

Αύτό πού καθιστά δυνατή τήν έπικοινωνία τοΰ Αλεξάνδρου μέ τόν
άνδριάντα τοΰ Ξέρξη δέν είναι ή παρουσία τοΰ Μεγάλου Βασιλέα στήν
άπεικόνισή του, άλλά ή υπενθύμιση μέσω τού άγάλματος τών ίδιοτήτο^ν
καί έργο^ν του, ή διασφάλιση τής ύστεροφημίας του καί μέσω αύτής τής
άθανασίας πού πηγάζει άπό τό κλέος.

Οί άνδριάντες είναι υπομνήματα93. Τό επίγραμμα στή βάση τοΰ τιμη-
τικού άνδριάντα τού Άπολλοδότου στή Ρόδο (περ. 200 π.Χ.) καλεί τόν
θεατή νά κοιτάξει τό έμπνου έργο καί νά άνακαλέσει στή μνήμη του τή
δικαιοσύνη τοΰ άνδρός: άτθρήσας, ώ ξεΐνε, τόν εμπνουν χαλκόν \ μνχσαι τάς
όσιας τοϋ8ε διχχιοσύνχς'4.

91. Π.χ. IG XII. 1.842 (άγαλμα τοΰ αθλητή Δεινοκλή στή Ρόδο, 1ος π.Χ. ed.):
χ τε φιλόζωος φυχχ τ[έρεν' ού προλέλοιπε\ παΐδα λιθοξέστω[ι 8' έγχχτέμεινε τύπωι].

92. Π λοτταρχος, Άλέζχν8ρος 37.3.

93. Π.χ. IG II2 1326 (Αθήνα, 176 π.Χ.): ΐνχ υπάρχει κάλλιστον υπόμνημα
αύτοΰ" IOSPEI2 171 στ. 12-13 ('Ολβία, 3ος π.Χ. αι.): [σταθήναι] αύτοΰ εικόνα,
'όπως άν αΐτε πράζει[ς αύτοΰ μ]νημονεύωνταν IG XII.7.240 στ. 28-31 (Αμοργός,
207 μ.Χ.): χνχστήσαι τήν βουλήν τοΰ ήρωος έν έπισή[μω] τόπω χαλκοΰν αν-
δριάντα όλοσώματον υπόμνημα και τοις μεταγενεστέροις έσόμενον αρετής τε και
καλοκαγαθίας τής περί τόν 8ήμον. Πρβ. τόν χαρακτηρισμό τιμητικών άνδριάντων
ώς μνημείων. ισοκρατησ, Ευαγόρας 73: χαλά μεν είναι μνημεία καί τάς τών σω-
μάτων εικόνας. Πρβ. IG II2 8396.

94. Maiuri 1925, άρ. 19.
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"Ενα τιμητικό άγαλμα είναι έδρα καί φορέας μνήμης. Στή Νεάπολη
τής 'Ιταλίας ένα σωματείο ήθελε νά τιμήσει έναν εύεργέτη του μέ τήν
άνάθεση τεσσάρων άγαλμάτο^ν καί τεσσάρο^ν εικονιστικών πορτραίτων τοϋ
ΐδιου καί άλλο^ν τόσων τοΰ νεκροΰ γιοΰ του, άκριβώς ώς διαρκή υπόμνηση
εύγνωμοσύνης. Ή απάντηση τοΰ τιμώμενου είναι άποκαλυπτική. Αρνήθηκε
μέν τήν τιμή, άρκούμενος σέ ένα μόνο άγαλμα καί έναν πίνακα, άλλά ή
μεταφορά που χρησιμοποίησε στήν άπάντησή του υποδηλώνει πολύ
χαρακτηριστικά τή συναισθηματική έπίδραση τών αγαλμάτων:93 ((πολλούς
πίνακες καί πολλά άγάλματα έχουμε στημένα μέσα στις ψυχές σας» (τχς
γαρ πολλοίς εικόνας καί τους πολλούς ανδριάντας έν ταΓς ύμετέραις φυχχΐς
εχομεν καθιδρυμένους). Σέ εκείνους πού πιστεύουν οτι τό άγαλμα είναι
μνήμη, ό εύεργέτης άπαντά ότι ή μνήμη είναι άγαλμα.

Οί άνδριάντες είναι άψυχοι. Ή λειτουργία τους δέν είναι νά στεγάζουν
τήν άθάνατη ψυχή κάποιου νεκροΰ ή τό πνεύμα κάποιου ζωντανού, άλλά νά
άνακαλοΰν στή μνήμη τοΰ θεατή τις ιδιότητες καί τά έργα του, προσφέροντάς
του έτσι τή ζωή καί τήν αιωνιότητα πού προσφέρει ή φήμη. Καί άκριβώς ώς
φορείς μνήμης οί άνδριάντες προκαλούν τή σύγκριση άνάμεσα στό παρελθόν
καί τό παρόν. Ό διάλογος τού Αλεξάνδρου μέ τόν Ξέρξη υπογραμμίζει
τήν τελική νίκη στήν πανελλήνια έκστρατεία πού ό Μακεδόνας βασιλιάς
είχε εξαγγείλει γιά τήν τιμωρία τών Περσών" περισσότερο άνυψώνει τόν
κατακτητή άπ' ό,τι μειώνει τόν πάνω άπό αιώνα νεκρό μονάρχη. Μέ τόν
ίδιο τρόπο ό χλευασμός τοΰ άνδριάντα τοΰ κιθαρωδού Παμμένη άπό τόν
Νέρωνα στόχο είχε νά τονίσει τήν ύπεροχή τοΰ αυτοκράτορα έναντι τοΰ πιο
φημισμένου μουσικού τής έποχής του, τόν όποιο ό Νέρων είχε έξαναγκάσει
σέ βαθύτατο γήρας νά άγωνιστειγιά νά μπορεί νά επαίρεται ότι τόν νίκησε96.

Αύτή τή σύγκριση άνάμεσα σέ παρόν καί παρελθόν έχει κατά νου κι ό
δάσκαλος τής ρητορικής Εύάρεστος στά Οίνόανδα (περί τό 238 μ.Χ.) όταν
καλεί τούς μελλοντικούς θεατές τοΰ άνδριάντα του νά μιμηθούν τά έργα
του κι όχι νά τόν χλευάσουν μέ φθόνο. Στό έπίγραμμα πού συνέθεσε, άφοΰ
έξηγεΐ τήν τέρψη πού νοιώθει ό ίδιος βλέποντας τόν χάλκινο άνδριάντα του,

95. I.Napoli 44.

96. Διων Καςςιος 62.8.4-5: και τόν ΙΙαμμένην εκείνον επί τοΰ Γαΐου άκμά-
σαντα κατανάγκασε, καίτοι γέροντα 'όντα, άγωνίσασθαι, 'ίνα αύτοΰ τούς ανδριάν-
τας κρατησας αίκίσηται.
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άρε τής σύμβολα, καί σοφίης, δέν κρύβει καί τον φόβο του γιά τήν τύχη πού
μπορεί νά έχει τό άγαλμα του, τόν φόβο ότι δέν θά προκαλέσει εύγνωμοσύνη
γιά τις εύεργεσίες του, άλλά φθόνο, όχι θαυμασμό, άλλά κοροϊδία:9'

«Πολλοί είναι εκείνοι πού θέσπισαν όμορφα βραβεία σέ πόλεις
μετά τό θάνατο τους, κανένας όμως άπό τούς θνητούς δέν τό
έπραξε έν ζωή.

Μόνος εγώ τό άποτόλμησα, κι ή καρδιά μου ευφραίνεται
καθώς απολαμβάνω τά χάλκινα άγάλματα.

Άφεΐστε λοιπόν τόν χλευασμό όσοι κατέχεστε άπό τόν τρομερό
φθόνο καί κοιτάξτε τήν εικόνα μου μέ ματιά πού έπιδιώκει τή
μίμηση».

Ή έπικοινο^νία μέ άνδριάντες είναι άέναη επικοινωνία άνάμεσα στο
χθές καί τό έκάστοτε σήμερα. Ώς υπομνήματα οί άνδριάντες θνητών πρω-
ταγωνιστούσαν σέ τελετουργίες γιά νά υποδηλώσουν κυρίως τό γεγονός
ότι ό τιμώμενος δέν είχε λησμονηθεί. "Ενας σύλλογος γεωργών στό Δέλτα
τού Νείλου άποφάσισε νά τιμήσει τόν εύεργέτη του, κάποιον Πάριδα, μέ
τήν άνάθεση τού άνδριάντα του. Σέ κάθε συμπόσιο, ό άνδριάντας στεφα-
νώνονταν, όπως καί οί συμποσιαστές, υποδηλώνοντας συμβολικά τή συμ-
μετοχή τού εύεργέτη στήν κοινωνική εκδήλωση τοΰ συλλόγου. Ό βασικός
στόχος τής στεφάνωσης ήταν ώστόσο νά έκφράσει ό σύλλογος τήν αιω-
νιότητα τής εύγνωμοσύνης . Στήν "Εφεσο ή έτήσια διανομή χρημάτων
στά μέλη τής βουλής καί τής γερουσίας άπό κάποιο κληροδότημα γινόταν
μπροστά στά άγάλματα τών χορηγών (προ τών τειμών αυτών), ώστε οί
άποδέκτες τής εύεργεσίας νά έχουν οπτική επαφή μέ τούς εύεργέτες τους99.

97. SEG XLIV 1182 Β: πλείστοι μεν γάρ εθηκχν άέθλια καλά πόλεσ<σ>ι |
τεθνεότες, ζωός δ' ούτις εφημερίων \ μούνος δ' αυτός εγών ετλην τόδε, καί ρ' έμόν
ήτο[ρ] I γηθεΐ τερπό<μέ>νον χαλκελάτοις ζοάνοις' | τοιγάρ μώμον άνέντες όσοι
φθόνον αίνόν εχουσ[ιν] \ μειμηλοΐς οσσοις είσίδετ' είκόν' έμήν.

98. SEG VIII 529 στ. 17: τήν εικόνα ού άν εύωχώντχι άνατιθεντας στεφα-
νούν κατά πόσιν. Γιά τό στεφάνωμα άνδριάντων καί τόν περιοδικό καθαρισμό τους

βλ. π.χ. IG XII.4.348 στ. 19-23' SEG XXVIII 953 στ. 63-71.

99. I.Ephesos 2113 (2ος μ.Χ. αι.). 'Άλλα παραδείγματα τελετών σέ συνάρτη-
ση μέ άνδριάντες θνητών: I.Pergamon 256' Chaniotis 2007, σ. 160-162, 165' Μα
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Μόνο στήν περίπτωση τών άφηρωισμένων νεκρών, που είχαν καταστεί
αντικείμενο λατρείας, τό άγαλμα του τιμώμενου νεκρού ήταν δυνατόν νά
θεωρηθεί φορέας τής παρουσίας του. Όταν ο Κριτόλαος θέσπισε τή λατρεία
τοΰ γιου του, του άθλητή Άλεξιμάχου, στήν Αίγιάλη τής Αμοργού (περ.
100 π.Χ.), ό άνδριάντας τοΰ νεκροΰ ήταν στό έπίκεντρο τής τελετής .
Κοντά στον άνδριάντα γινόταν ή θυσία, καί ό άνδριάντας δεχόταν προσφορά
τροφής, δηλαδή ό Άλεξίμαχος θεωρούνταν παρών μέσω τού άγάλματός του.
Μέρος τής γιορτής ήταν καί άθλητικοί αγώνες, χωρίς ωστόσο νά πραγ-
ματοποιείται τό άγώνισμα τού παγκρατίου, πού ήταν τό αγώνισμα τού
νεκροΰ. Στό άγο'ινισμα αύτό άνακηρύσσονταν νικητής ό νεκρός Άλεξίμαχος.

Ή ψευδαίσθηση ότι οί άνδριάντες τών θνητών είναι ζωντανοί δημι-
ουργούνταν όταν οί θεατές διάβαζαν τις έπιγραφές στή βάση τους. Καθώς
στήν άρχαιότητα ή άνάγνωση γινόταν κατά κανόνα δυνατά, οί άνδριάντες
άποκτούσαν φωνή — τή φωνή τού θεατή. Όταν ένας αρχαίος άναγνώστης
διάβαζε λόγου χάριν τήν επιγραφή στήν έπιτύμβια στήλη τού Μνησιθέου
στήν Ερέτρια (6ος π.Χ. αι.), άκουγε κατά κάποιο τρόπο τόν ίδιο τόν νεκρό
νά μιλά: έγώ 8έ θανών κατάκειμαι .

Συναισθηματική διέγερση άπό άγάλματα

"Ενας άπό τούς λόγους πού άρχάΐα άγάλματα μπορούσαν χωρίς
άνθρώπινη επενέργεια νά θεωρηθούν δράστες ή υποκείμενα ένεργειών είναι
ή ίδιότητά τους νά μπορούν νά προκαλέσουν ισχυρές συναισθηματικές
αντιδράσεις, όπως ήδη είδαμε. Δέν άναφέρομαι έδώ στό γενικό έρώτημα
άν ένα άψυχο άντικείμενο μπορεί νά θεοορηθεΐ δράστης, άν καί είναι ένα

2013, σ. 134. Γιά τελετές γιά τήν άνάθεση τιμητικών άγαλμάτων βλ. σημ. 55.

100. IG XII.7.515: δπως δέ κχί δ άγων γίνηται, οί επιμελή[τ]αί τή νουμηνίαι
σφαξάτωσχν άμα τή ήμέραι κριον ώς βέλτιστον προς [τ]ω άγάλματι ώι άν στήσν]
Κριτόλαος τοΰ υίοΰ Άλεξιμάχου καί πχ[ραθέ]τωσχν παράθεσιν εκ. πυρών ήμιέκτων
τεσά,ρων και τοΰ κριοΰ τά κρέα [όλο]μελή άποζέσαντες πχρατιθέτωσαν τω άγχλμχ-
τικχί τήν παράθεσιν [τή] δε δευτέραι συντελείτωσα,ν τόν άγών<7> ... πανκράτιον
δε μή τιθέτωσαν, άλλ' άνακηρυσσέσθω νικών [Ά]λεξίμαχος Κριτολάου].

101. IG XII.9.285. Γιά τή σημασία πού έχει ή ((χειραγώγηση» τής φωνής
τοΰ νεκροΰ βλ. Caseï 1990. Γιά τή σημασία τοΰ φαινομένου στή διέγερση τοΰ
συναισθήματος βλ. Chaniotts 2012α, σ. 104.
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ζήτημα πού άφορα καί τό άρχαϊο δίκαιο καί τήν άρχαία θρησκεία — στήν
άρχαία Αθήνα λόγου χάριν γίνονταν δίκες άψύχων άντικειμένων102. Έδώ
άναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στό φαινόμενο τά συναισθήματα πού διε-
γείρει ένα άγαλμα νά είναι τόσο ισχυρά ώστε ή άψυχη όλη νά γίνεται πηγή
ενεργειών.

Κατ' άρχήν δέν ύπάρχει άγαλμα, ούτε άλλο έργο τέχνης, πού νά μήν
συνδέεται έμμεσα ή άμεσα μέ τό συναίσθημα, είτε έπειδή παριστάνει τή
συναισθηματική κατάσταση ένός προσώπου (π.χ. τή λύπη ή τόν φόβο),
εΐτε επειδή ή δημιουργία του άπορρέει άπό συναίσθημα (π.χ. τή χαρά
γιά μιά έπιτυχία), εΐτε έπειδή στόχος του είναι νά έγείρει συναισθήματα
στούς θεατές (π.χ. τόν φόβο τοΰ θεού)1" '. Οί "Ελληνες είχαν έπίγνωση τής
συναισθηματικής δύναμης τών άγαλμάτων, καί ή ίδια ή λέξη άγαλμα, τό
άντικείμενο πού άγάλλει, αύτό έκφράζει. Πολλές φορές οί έπιγραφές πού
συνοδεύουν άγάλματα έξηγοΰν ποια είναι τά συναισθήματα πού οδήγησαν
στήν άνάθεσή του. Ή έκφραση χχριστήριον εξηγούσε π.χ. ότι ένα άγαλμα
άνατέθηκε ώς έκφραση εύγνωμοσύνης. "Ενα ψήφισμα συλλόγου άθλητών
(2ος μ.Χ. αί.) άναφέρει ρητά ότι τά τιμητικά άγάλματα ένός νεκρού συνα-
θλητή τους άπό τήν Άφροδισιάδα επρόκειτο νά άνεγερθοΰν γιά νά δώσουν
παρηγοριά (ίνα ... αί τών τειμών χάριτες ευ π α. ρ η γόρ η το ν ήμεΐν τον συνχ-
θλητήν κχτχστήσωσιν) .

Γιά τή συναισθηματική διέγερση πού επιδιώκεται συνειδητά άπό τήν
άνέγερση άγαλμάτων επιλέγω ένα μόνο παράδειγμα. Κάποιος Δίων στή

102. McDowel 1978, σ. 117-118. Αποσπασματικά σωζόμενος νόμος σχε-
τικός μέ μίασμα καί κάθαρση στήν Κώ (περ. 240 π.Χ.) πραγματεύεται μεταξύ
άλλων καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο 0ά άντιμετωπισθεΐ τό δέντρο άπό τό όποιο
κρεμάστηκε κάποιος αύτόχειρας καί τό σχοινί πού χρησιμοποίησε: IG XII.4.72
στ. 80-82.

103. Γενικά βλ. Freedberg 1989.

104. IAph'2007 12.719: αίτήσχσθχι την Άψροδεισιέων πάλιν τόπους επιτη-
δείους όπως ποιησώμεθχ τοΰ μεγάλου ίερονείκου εικόνων χνχθέσεις κχι χνδρειάν-
τος χνχστχσιν κχθχ κχι έν τή μητροπόλει τής Άσίχς Έφέσω έχουσών των τειμών
έπιγρχφχς τάς προσήκουσας τω Κχλλικράτει, ΐνχ Six τούτου τοΰ ψηφίσμχτος το
βχρύθυμον προς είμχρμένην χπχρχίτητον χί τών τειμών χάριτες εύπχρηγό ρ η τον
ήμεϊν τόν συνχθλητήν κχτχστήσωσιν.
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Νικομήδεια επέλεξε να στήσει κοντά στον τάφο του ένα άγαλμα του Διο-
νύσου γιά νά του θυμίζει καί μετά τον θάνατο τις έπίγειες χαρές του:Κ'°

((Διόνυσε, νοιάζεσαι γιά μένα τόν Δίωνα, όσο ζώ καί χορεύω μέ τά
παιδιά στά συμπόσια, έχοντας τό νέκταρ τού Βρόμιου. Καί τώρα
σέ έστησα κοντά στόν τάφο μου, κοντά μου, γιά νά σέ βλέπο.) κι
όταν θά βρίσκομαι άνάμεσα στούς νεκρούς».

Πού οφείλεται αύτή ή ισχυρή συναισθηματική έπενέργεια τών άγαλ-
μάτο:>ν; Σέ σύγκριση μέ άλλα έργα τέχνης, όπως τά ψηφιδο^τά ή οί ζωγρα-
φικοί πίνακες, πού καί αύτά φυσικά διεγείρουν συναισθήματα, τά άγάλματα
διαθέτουν ορισμένα πλεονεκτήματα λόγω τής φυσικής τους παρουσίας.
Είναι έργα τρισδιάστατα, συχνά μέ φυσικές διαστάσεις. Μπορεί κανείς
νά τά παρατηρήσει άπό όλες τις πλευρές καί νά έρθει σέ φυσική επαφή
μαζί τους όπως έρχεται σέ έπαφή μέ ένα ζωντανό σώμα. Άνεγερμένα σέ
ειδικούς χώρους, κυριαρχούν μέ τήν παρουσία τους. Τοποθετημένα πάνω σέ
βάση βρίσκονται ψηλότερα άπό τόν θεατή, οντάς ταυτόχρονα άνώτερα καί
άποστασιοποιημένα, άλλά καί όρατά καί κοντινά. Οί άνδριάντες εικονίζουν
φθαρτά σώματα άλλά σέ άφθαρτα υλικά, όπως ό χαλκός καί τό μάρμαρο,
δίνοντας έτσι μιά αίσθηση, ή καλύτερα ψευδαίσθηση, αιωνιότητας καί
συνέχειας. "Ετσι ή θέαση τοΰ άγάλματος μπορεί εύκολότερα νά άνακαλέσει
μνήμες καί νά διεγείρει τό συναίσθημα.

Τά άγάλματα σχετίζονται μέ άλληλοσυνδεόμενες καί σημαντικές λει-
τουργίες τοΰ εγκεφάλου: τήν προσοχή, τή μνήμη, τό συναίσθημα καί τή
νόηση. Παραδείγματος χάριν, ό έφιππος άνδριάντας τοΰ Εύγνώτου στήν
Άκραιφία (άρχές 3ου π.Χ. αί.) ερέθιζε τήν προσοχή λόγω τής φυσικής του
παρουσίας, τής θέσης του στό κέντρο τής πόλης κοντά στόν βωμό τοΰ Διός
Σωτήρος καί τής σπανιότητας τής παράστασης — οί έφιπποι άνδριάντες ήταν
έξαιρετική τιμή. Ή παράσταση τοΰ πολεμιστή, οί προφορικές παραδόσεις
καί τό έπίγραμμα στή βάση τοΰ άγάλματος, πού εξηγούσε πώς ό Εύγνο^τος
είχε οδηγήσει 18 έπιθέσεις τοΰ ιππικού σέ μιά μάχη κοντά στήν Όγχηστό κι

105. Merkelbach καί Stauber 2001, άρ. 09/06/19 (αυτοκρατορική έπο-
χή): Σοί, Διόνυσε, Δίων ζωός μετά παισί χορεύων συνποσίοισι μέλω νέκταρ έχων
Βρομίου' νυν δέ σε χαί παρά σήμ' έσοραν ίδρυσα παρά με οφρα καί άν φθίμενο[ς]
χεισόμενός σε βλέπω.
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όταν αντελήφθη το μάταιο τής αντίστασης αυτοκτόνησε στό πεδίο τής μάχης
προκαλώντας τόν σεβασμό τοΰ έχθροΰ, όλα αύτά ανακαλούσαν στόν θεατή
μνήμες καί διέγειραν συναισθήματα— περηφάνεια, θαυμασμό, ευγνωμοσύνη.
Καί μέσα άπό τή μνήμη καί τό συναίσθημα ό άνδριάντας έπενεργοΰσε στή
νόηση, γινόμενος πρότυπο συμπεριφοράς γιά τούς μελλοντικούς πολεμιστές
καί πολίτες: ((εμπρός, νέοι, έτσι νά γίνετε πολεμιστές έπιδιώκοντας τή
δόξα, έτσι άντρειωμένοι, νά σώζετε τήν πόλη τών πατέρο^ν σας» (αλλά, νέοι,
γί[ν]εσθε κατά κλέος ώδε μχχητχί, \ ώδ' άγχθοί, πατέρων χστεχ [ρ]υόμενοι).
Δέν είναι τυχαίο ότι στή βάση τού άγάλματος γράφονταν έπί αιώνες οί
κατάλογοι τών νέων πολεμιστών, πού μάλλον κοντά στόν άνδριάντα καί τόν
βοομό τού Δία έδιναν τόν ορκο τού έφήβου καί τού πολίτη106.

Λένε πώς μιά εικόνα άξίζει όσο χίλιες λέξεις καί, άν καί θά διαφω-

~ ' Π' ί ΐ ' "-, - / 107 Ύ " " ' ~

νουσαν ο Ιΐινόαρος, ο υρατιος κι άλλοι ποιητές , νομίζω οτι ενα αρχαίο
άνάγλυφο καταδεικνύει τή σημασία τοΰ άγάλματος στή συναισθηματική
διέγερση. "Ενα επιτύμβιο άνάγλυφο τών άρχών τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνα άπό τόν
Μαραθώνα (είκ. 8) εικονίζει μιά κάπως άσυνήθιστη σκηνή108. Ασυνήθιστη
δέν είναι ή παράσταση μιάς οικογένειας: τοΰ πατέρα, τής μητέρας καί στή
μέση τοΰ νεκρού τους γιοΰ, τοΰ Παραμόνου, πού χάθηκε άκόμα έφηβος.
Ασυνήθιστο δέν είναι καί ότι ό νεκρός άπεικονίζεται οχι ώς ζωντανό
πρόσωπο, άλλά ώς άγαλμα πάνω στή βάση του. Άσυνήθιστη είναι ή χειρο-
νομία τής μητέρας πού τρυφερά άγκαλιάζει τό άγαλμα τοΰ γιοΰ της. Πάνω
στή βάση, ό έφηβος διακρίνεται άπό τόν χώρο τών ζωντανών, άλλά άντίθετα
άπό το νεκρό σώμα είναι όρατός καί προσπελάσιμος" τό άγαλμά του, άψυχο,
άφο^νο, άκίνητο, χωρίς αίσθηση, στερείται δπως καί ό νεκρός τών ζωτικών
ιδιοτήτων, είναι δμο^ς άφθαρτο. Ανήμπορη νά έχει φυσική έπαφή μέ τόν γιό
της, ή μητέρα τοΰ Παραμόνου έχει φυσική έπαφή μέ τό άγαλμά του.

106. Νέα δημοσίευση τής έπιγραφής καί έκτενής συζήτηση άπό τόν Μα
2005" SEG LV 553. Βλ. καί Chaniotis 2013, σ. 144-145. Γιά τή σημασία τών

αρχαίων επιγραφών γιά τήν κατανόηση τής άλληλεξάρτησης προσοχής, μνήμης,
συναισθήματος καί νόησης βλ. Chaniotis 2012β, σ. 228-230.

107. Πίνδαρος, Νεμεονίκης 5.1-2: ((δέν είμαι γλύπτης άνδριάντο^ν, γιά νά
φτιάχνω | άγάλματα πού στήν ίδια βάση πάντα στέκουν». Βλ. αθανασακη 2009,
σ. 154-155. Horatius, Carmina 4.8. Βλ. Hardie 1993.

108. Πετρακος 1994, σ. 182-184" SEG XLVI 286.
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Είκ. 8: 'Επιτύμβια άνάγλυφη στήλη τοϋ εφήβου Παραμόνου (άρχές 3ου π.Χ. αιώνα).
Μαραθώνας. Μουσείο Μαραθώνα. Πηγή: Album / Art Resource, NY, άρ.
φωτ. albl461996.

Αύτές οί ιδιότητες τών άγαλμάτων τούς έδιναν τή δυνατότητα νά
διεγείρουν ισχυρά συναισθήματα, νά δημιουργούν τήν ψευδαίσθηση τής
παρουσίας κάποιου πού είναι άπών. Φυσικά τά συναισθήματα αύτά ήταν
πολύ ισχυρότερα όταν συνδέονταν μέ έμπειρίες καί μνήμες, γιά τις όποιες
σπάνια έχουμε πληροφορίες. Λέγεται π.χ. πώς ό Κάσσανδρος, όταν είδε ένα
άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έμφάνισε όλα τά φυσικά συμπτώματα
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του πανικού: τό σώμα του έτρεμε καί τόν κατέλαβε ζάλη109. Ό Πλίνιος
άναφέρει δτι ο γλύπτης Πυθαγόρας άπό τό Ρήγιο δημιούργησε στά τέλη
τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα τό χάλκινο άγαλμα ένός χωλοΰ άνδρα, ίσως τοΰ Φιλο-
κτήτη, άποδίδοντας τό πάθος του μέ τέτοια έκφραστικότητα πού καί οί
θεατές νά αισθάνονται πόνο110. Στήν περίπτωση τών άγαλμάτων τών θεών
τό συναίσθημα τού δέους άπέναντι στή θεϊκή δύναμη δέν διεγείρονταν μόνο
άπό τήν έμφάνιση τοΰ άγάλματος άλλά καί άπό τις άφηγήσεις οί όποιες
συνδέονταν μέ αύτό καί μερικές φορές σό!)ζονται στις γραμματειακές πηγές.
Όσοι π.χ. πλησίαζαν τό άγαλμα τής Νεμέσεως στον Ραμνοΰντα γνώριζαν
τήν παράδοση ότι τό άγαλμα τής θεάς πού τιμο^ροΰσε τήν υβριν είχε κατα-
σκευασθεί άπό παριανό μάρμαρο πού οί άλαζονικοί Πέρσες, σίγουροι γιά τή
νίκη τους στον Μαραθώνα, είχαν φέρει γιά νά στήσουν τρόπαιο'". Τό δέος
πού αισθάνονταν ήταν άπόρροια αύτοΰ τοΰ συνδυασμού θέασης καί μνήμης.

Αγάλματα δράστες

Μεγαλύτερο ένδιαφέρον γιά τό θέμα μας έχουν τά άγάλματα πού γί-
νονται δράστες μέ τήν έννοια ότι τά συναισθήματα πού διεγείρουν ξεφεύγουν
άπό τά έπιδιωκόμενα. Άναφέρω δύο παραδείγματα. Λέγεται δτι τό άγαλμα
τής Κνιδίας Αφροδίτης τού Πραξιτέλη ξύπνησε σέ κάποιον νεαρό τόσο έντονη
έρωτική έπιθυμία πού τελικά νά επιχειρήσει νά βιάσει τό άγαλμα. Ό συγ-
γραφέας τών Ερώτων, ψευδεπίγραφου έργου πού έχει παραδοθεί μέ τό δνομα
τοΰ Αουκιανοΰ, περιγράφει πώς ό νεαρός ολημερίς κοιτούσε τό άγαλμα καί
τοΰ ψιθύριζε έρωτόλογα, μέχρι πού μιά νύκτα κατάφερε νά μπει στον ναό καί
επεχείρησε νά συμβρεθεΐ έρωτικά μέ το άγαλμα. Τά προϊόντα τού έρωτικοΰ
του πάθους λέκιασαν τό μάρμαρο στούς γλουτούς τής θεάς. Τελικά ό νεαρός,

109. Πλούταρχος, Αλέξανδρος 74.6: εικόνος Αλεξάνδρου φανείσης άψνω πλη-
γέντα φρΐξαι και κραδανθήναι τό σώμα, και μόλις άναλαβεΐν εαυτόν, ίλιγγιάσαντα
προς τήν οφιν. Συζήτηση τοΰ χωρίου καί σχετικών κειμένων άπό τόν Cairns 2013.

110. Plinius, Naturalis historia 34.59.

111. Αύτή ή παράδοση, τήν όποια αναφέρει ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (1.33.2), είναι
θέμα ποιημάτων τής Παλατινής Ανθολογίας (16.221, 222 καί 263). Βλ. π.χ. καί
τις διηγήσεις στον Παυσανία γιά τά άγάλματα τής "Ηρας στό 'Άργος (2.17.4)
καί τής Αρτέμιδος στήν Πελλήνη (7.27.3). Γιά άφηγήσεις σχετικές μέ πανάρχαια
άγάλματα καί τή δύναμή τους βλ. Donohue 1988, σ. 40-43, 58-59, 77-78.
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τρελλος απο ερο:>τα, αυτοκτονησε . ΙΙαρομοιες ιστορίες είναι γνωστές και
για άλλα άγάλματα, δπως γιά τήν Αγαθή Τύχη, πάλι τού Πραξιτέλη:113

«"Ενας νεαρός στήν Αθήνα, γόνος καλής οικογένειας, ερωτεύθηκε
μέ θέρμη τό άγαλμα τής Αγαθής Τύχης πού βρισκόταν μπροστά
στό πρυτανείο. Αγκάλιαζε λοιπόν τό άγαλμα καί τό γέμιζε φιλιά'
στή συνέχεια τρελλός καί οΐστρηλατούμενος άπό τόν πόθο παρου-
σιάστηκε στή βουλή καί μέ παρακάλια ήταν πρόθυμος νά άγοράσει
τό άγαλμα προσφέροντας πολλά χρήματα. Κι έπειδή δέν έπειθε τή
βουλή, άφού έδεσε πολλές ταινίες γύρω άπό τό άγαλμα, τό στε-
φάνωσε, πρόσφερε θυσία καί τό στόλισε μέ πολυτελή διάκοσμο,
αύτοκτόνησε άφού πρώτα έχυσε πολλά δάκρυα μπροστά του».

Φυσικά ή γνωστότερη περίπτωση άγαλματοφιλίας, άλλά μέ εύτυχή
κατάληξη, είναι έκείνη του Πυγμαλίωνα, τοΰ μυθικού βασιλιά τής Κύπρου
πού ερωτεύθηκε ένα φιλντισένιο άγαλμα11'1. "Ενα άγαλμα τής Αφροδίτης
άναμένεται νά διεγείρει κυρίως δέος γιά τή θεά, ίσως ελπίδα καί χαρά.
Όντως, δσοι έβλεπαν τόν νεαρό νά περνά τις ώρες του μπροστά στό άγαλμα,
ερμήνευαν αύτή τή συμπεριφορά ώς θρησκευτικό δέος ('δεισιδαίμων άγι-
στεία). 'Άλλα θεμιτά αισθήματα θά ήταν ή περηφάνεια τών Κνιδίων γιά τήν
παρουσία τέτοιου έργου τέχνης στήν πόλη τους, κι ό θαυμασμός γιά τόν
γλύπτη του. Αθέμιτα συναισθήματα είναι ό φθόνος τών γειτόνων ή ή όργή
τών πολιτών γιά τή δαπάνη. Κι άν τό άγαλμα ένέπνεε ερωτικές έπιθυμίες
στούς άνδρες θεατές του, είναι έπιθυμίες πού όφειλαν νά ικανοποιήσουν μέ
κάποια θνητή113. Όταν δμως ένα άγαλμα κάνει τόν λάτρη όχι νά γονα-
τίσει μπροστά του, άλλά νά τό βιάσει, έχουμε συναισθήματα άνεξέλεγκτα
καί άνοσια. Σοκαριστική δέν είναι τόσο ή έπιθυμία συνεύρεσης μέ τή θεά'

112. Ψετδο-ΑουκιανΟΣ, 'Έρωτες 13-16. Πρόσφατη συζήτηση άπό τόν
Mïlonopoulos 2010, σ. 1-3.

113. Αιλια.νος, Ποικίλη ιστορία 9.39.

114. Γιά τό μοτίβο τής άγαλματοφιλίας στή λογοτεχνία καί τήν τέχνη βλ.
Corso 1999, σ. 102-104· Steiner 2001, σ. 186-207· Herset 2009.

115. Αύτό έκανε σύμφωνα μέ τόν Πτολεμαίο Χέννο (Καινή 'ιστορία fr. inc.
sed. 1 ed. Chatzis 1914) κάποιος Μακαρεύς στήν Πέρινθο, πού έπίσης λέγεται ότι
ερωτεύθηκε τήν Κνιδία Αφροδίτη. Ή θεά τόν συμβούλευσε νά συμβρεθεΐ μέ τήν
ίερόδουλο Ίσχάδα.
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άλλωστε ή Αφροδίτη είχε άρκετούς θνητούς εραστές καί ή πρωιμότερη
έλληνική έμμετρη επιγραφή, χαραγμένη στό «κύπελλο τού Νέστορα» στις
Πιθηκοΰσες (τέλη 8ου π.Χ. αι.), αναφέρει χωρίς συστολή πώς ((όποιος πιει
άπό αύτό το ποτήρι, θά τόν κυριεύσει άμέσίος ερωτική επιθυμία γιά την
καλλιστέφανη Αφροδίτη»116. Όμως στό άνέκδοτο γιά τήν Κνιδία Αφροδίτη
άντικείμενο τού πόθου δέν είναι ή θεά άλλά τό άγαλμα.

Ή δεύτερη σχετική άφήγηση άφορά στις περιπέτειες του άγάλματος
τού Θάσιου άθλητή καί πολιτικού Θεαγένη, στόν πρώιμο 5ο π.Χ. αιώνα.
Μετά τόν θάνατο του, ένας άπό τούς έχθρούς του ερχόταν κάθε βράδυ στόν
χάλκινο άνδριάντα τού Θεαγένη καί τόν μαστίγωνε, νομίζοντας πώς έτσι
τιμωρεί τόν εχθρό του (χτε αύτώ Θεαγένη λυμχινόμενος). Τελικά ένα βράδυ
τό άγαλμα έπεσε πάνω του καί τόν σκότωσε. Ώς ένοχος άνθρωποκτονίας,
μολυσμένο άπό τό αίμα τοΰ νεκροΰ, τό άγαλμα πετάχθηκε στή θάλασσα.
Όταν οί Θάσιοι αντιμετώπισαν μιά έπιδημία, ένας χρησμός τούς συμβού-
λευσε νά επιτρέψουν τήν επιστροφή τών εξόριστων. Ή συμφορά τελείωσε
μόνον όταν κάποιοι ψαράδες έπιασαν στά δίκτυα τους τόν άνδριάντα τοΰ
Θεαγένη, κι έτσι ό τελευταίος έξόριστος γύρισε στή Θάσο11'.

Οί δύο άφηγήσεις έχουν κάποια κοινά στοιχεία: ή συναισθηματική
άντίδραση στά άγάλματα, παράφορος πόθος στήν πρώτη άφήγηση, μίσος
στή δεύτερη, διαφέρουν άπό τά επιδιωκόμενα συναισθήματα. Οί Θάσιοι
είχαν στήσει τόν άνδριάντα τού Θεαγένη ώς έκφραση εύγνωμοσύνης, τιμής
καί περηφάνειας, οχι γιά νά μαστιγώνεται. Καί οί δυο ιστορίες συμβαίνουν
τή νύκτα' τό σκοτάδι καί ή μυστικότητα επιτείνουν τήν αίσθηση τής παρά-
νομης καί άνόσιας συμπεριφοράς. Τό τρίτο κοινό στοιχείο είναι ή φυσική
επαφή μέ τό άγαλμα, ώς άποτέλεσμα τής συναισθηματικής διέγερσης. Τά
συναισθήματα είναι τόσο έντονα πού οδηγούν σέ παράλογες πράξεις. Καί
στις δύο περιπτώσεις οί ένοχοι βρίσκουν τόν θάνατο' στή δεύτερη περί-
πτωση, δράστης είναι τό ίδιο τό άγαλμα .

116. Πρόσφατη ανάλυση τής έπιγραφής άπό τόν ΒΟΥΤΥΡΑ 2014 (μέ τήν πα-
λαιότερη βιβλιογραφία).

117. Παυςανιλς 6.11' πρβ. Δίων Χρϊςοςτομος 31.95-99' Ευςεβιος, Ευαγ-
γελική παρασκευή 5.34.

118. Άλλο φονικό άγαλμα είναι τοΰ έπίσης άθλητή Μίτυος, πού έπεσε καί
σκότωσε τόν φονιά τοΰ άθλητή: αριστοτελησ, Ποιητική 9.11 (1452a). Ό Καλ-
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Οί δύο αφηγήσεις είναι άμφίβολης ιστορικότητας, άλλά επιθέσεις κατά
άγαλμάτων είναι βέβαιο ότι συνέβαιναν, είτε πρόκειται γιά τήν καταστροφή
τών Έρμών άπό τούς έρμοκοπίδες στήν Αθήνα το 415 π.Χ. , ε'ίτε γιά
έπίθεση στό άγαλμα τοΰ δυνάστη τής Καρίας Έκατόμνου στά Μύλασα τό
360 π.Χ.120, ε'ίτε γιά έπίθεση σέ άγάλματα θεών άπό κάποιον άπροσδιόριστο
οχλο στά Κόλλυδα τής Λυδίας τό 197 μ.Χ.121 'Οπλισμένοι μέ σπαθιά, ξύλα
καί πέτρες, κάποιοι έπιτέθηκαν στούς δούλους τών θεών καί κατέστρεψαν
τά άγάλματα. Τέτοια επεισόδια έξηγοΰν άλλωστε τόν φόβο τοΰ Ηρώδη
Αττικού ότι τά άγάλματά του καί τά άγάλματα τών άγαπημένων του προ-
σώπων θά γίνονταν άντικείμενο έπιθέσεων, μέ άποτέλεσμα νά γεμίσει τήν
Αττική μέ κατάρες κατά τών έπίδοξων δραστών122.

Άπό τήν παρουσία, στό σύμβολο

Οί μαρτυρίες στις άρχαΐες γραμματειακές πηγές, τις έπιγραφές καί
τούς παπύρους άναδεικνύουν τά άγάλματα άπό τήν έποχή τοΰ 'Ομήρου έως
τήν έπικράτηση τοΰ Χριστιανισμού ώς μνημεία πρωταρχικής σημασίας
οχι μόνο γιά τή διαμόρφωση ταυτότητας καί τήν προαγωγή τοΰ κύρους
εύεργετών, πολιτικών καί μοναρχών, άλλά καί γιά τή διέγερση τού συναι-
σθήματος καί τή μεταβίβαση τής μνήμης, θέματα στά όποια άκροθιγώς
άναφέρθηκα στήν ομιλία μου. Στούς δημόσιους καί ιερούς χώρους τής
άρχαίας πόλης τά άγάλματα ήταν άντικείμενο μιάς ιδιαίτερα δυναμικής

λίμαχος στό επίγραμμα 8 άναφέρει τήν περίπτωση τής επιτύμβιας στήλης μιας
μητριάς πού πέφτει καί σκοτώνει τό παιδί πού προσπαθεί νά τή στεφανώσει. "Ενα
ποίημα πού παραδίδεται μεταξύ τών'Ιδυλλίων τοΰ θεοκριτου (23, Εραστής) πα-
ρουσιάζει ένα άγαλμα τοΰ "Ερωτα νά σκοτώνει τόν νεαρό πού μένει ασυγκίνητος
μπροστά στήν αύτοκτονία τοΰ άνδρα πού τόν άγαποΰσε χωρίς άνταπόκριση. Πα-
ραδείγματα φονικών άγαλμάτων στήν Jones 1998, σ. 139-140.

119. Θοτκτδιδης 6.27-29· Ανδοκίδης, Περί μυστηρίων Πλούταρχος,
Αλκιβιάδης 18-21.

120. I.Mylasa 2: παρανομήσαντας ες τήν εικόνα τήν Έκατόμνω.

121. SEG LVII 1185: Μηνός Μοτυλλείτου ίορτής γενομένης ... συνήλθεν
οχλος έπί τήν βασιλικήν εχοντες ζίφη καί ξύλα καί λίθους συντρίφαντες τούς ίερο-
δούλους καί τά άφυδρίσματα τών θεών.

122. Tobin 1997, σ. 113-160.
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σχέσης μέ τούς θεατές καί, στήν περίπτωση τής θρησκείας, τούς λάτρεις
καί τούς «χρήστες» τους. Απόρροια αύτής τής δυναμικής σχέσης ήταν κάτω
άπό ιδιαίτερες συνθήκες τά άγάλματα νά αντιμετωπίζονται ώς ζωντανά
σώματα, νά θεωρούνται ώς φορείς έπιφάνειας καί δράστες ενεργειών, άλλά
καί νά έχουν βίους μέ δραματικές έναλλαγές.

Ό έλληνικός πολιτισμός ώς πολιτισμός άγαλμάτων φθάνει στό τέλος
του μέ τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού, όταν στήν ελληνόφωνη άνατολή τά
άγάλματα βρέθηκαν στό στόχαστρο τής πολεμικής τών θεολόγων. Στόν
βαθμό πού τά άγάλματα τών θεών καί τών ήρώων τού μύθου δέν ήταν
δυνατόν λόγω τής θεματολογίας τους νά άφομοιωθοΰν ώς έργα τέχνης στό
περιβάλλον τής νέας θρησκείας, έπεσαν θύματα άπόλυτης ή επιλεκτικής
καταστροφής άπό τούς χριστιανούς — ή κρύφτηκαν προσεκτικά άπό τούς
τελευταίους πιστούς τών παραδοσιακών θεών123. Τιμητικοί άνδριάντες
συνέχισαν μέχρι περίπου τόν 6ο μ.Χ. αιώνα νά έγείρονται στά άστικά
κέντρα, άλλά καί ή δική τους σημασία έφθινε124.

Ή ζωή τών άγαλμάτων στόν άρχαΐο κόσμο δίνει ΐσως κάποια ερεθί-
σματα γιά σκέψεις σχετικά μέ τή θέση τών άγαλμάτων στόν σύγχρονο δυτικό
κόσμο — ό ισλαμικός κόσμος δέν ένδείκνυται προφανώς γιά συγκρίσεις.
Στόν σημερινό δυτικό κόσμο τά άγάλματα, ώς άψυχη ύλη, έχουν κυρίως
συμβολική σημασία. "Ενα άπό τά γνωστότερα ποιήματα τοΰ Γεωργίου
Σεφέρη στή συλλογή «Μυθιστόρημα» τοΰ 1935, άρχίζει μέ τούς στίχους
«Ξύπνησα μέ τό μαρμάρινο τοΰτο κεφάλι στά χέρια
πού μοΰ έξαντλεΐ τούς άγκώνες καί δέν ξέρω πού νά
τ' άκουμπήσω».

Μέ τό σπασμένο άγαλμα ύπαινίσσεται ό Σεφέρης τό άσήκωτο
βάρος τής άρχαίας παράδοσης στή σύγχρονη Ελλάδα. Χρόνια άργότερα,

123. Γιά τήν επιλεκτική καταστροφή άγαλμάτων στήν ύστερη άρχαιότητα
βλ. Stewart 1999· Smith 2012' Kristensen 2013. Γιά τήν άπόκρυψη άγαλμάτων
βλ. Caseau 2011.

124. Γιά τήν επιβίωση τιμητικών άνδριάντων στήν ύστερη άρχαιότητα βλ.
Smith 1999β· Brown 2012· Gehl 2012. Γιά τή χρήση άγαλμάτων σέ ιδιωτικούς
χώρους στήν ύστερη άρχαιότητα βλ. Hannestad 2002' άγάλματα σέ δημόσιους
χώρους: Lavan 2011. Βλ. καί τή συλλογή μελετών στούς Birk, Kristensen καί
Poulsen (έπιμ.) 2014.
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στις Δοκιμές του, επιστρέφει, στή σαγηνευτική και ισχυρή παρουσία τών
αρχαίων άγαλμάτων στόν νεότερο σύγχρονο έλληνισμό μέ ένα παράθεμα
άπό τά άπομνημονεύματα τοΰ Μακρυγιάννη:

«Είχα δυο άγάλματα περίφημα, μιά γυναίκα κι1 ένα βασιλόπουλο,
άτόφια — φαίνονταν οί φλέβες" τόση έντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν
τόν Πόρον, τάχαν πάρει κάτι στρατιώτες καί εις τ' 'Άργος θά τά
πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων χίλια τάλαρα γύρευαν. Άντεσα κι'
έγώ έκεΐ, πέρναγα' πήρα τούς στρατιώτες, τούς μίλησα' "Αύτά,
καί δέκα χιλιάδες τάλαρα νά σάς δώσουνε, νά μήν το καταδεχτήτε
νά βγοΰν άπό τήν πατρίδα μας. Δι' αύτά πολεμήσαμεν"».

Χάρη στόν Σεφέρη αύτό τό άπόσπασμα περιλαμβάνεται σταθερά
στά σχολικά άνθολόγια κειμένων τής νεοελληνικής γραμματείας καί στις
Πανελλήνιες εξετάσεις τοΰ 1987 ήταν τό θέμα τής έκθεσης. 'Άν άπό περιέργεια
τό άναζητήσετε στό Google, θά βρείτε πάνω άπό 40.000 άναφορές. Στά χρόνια
τοΰ Μακρυγιάννη ή συμβολική λειτουργία τών άρχαίων άγαλμάτων είχε
άναβιώσει, μετά άπό αιώνες λησμονιάς, μαζί μέ τήν αναβίωση ένός έθνους.
Ή διδακτική φράση τοΰ Μακρυγιάννη ((δι' αύτά πολεμήσαμεν» άποκαλύπτει
τήν προσπάθειά του νά δώσει υλική έκφραση καί πρόσωπο στά έτερογενή
καί άόριστα κίνητρα τών επαναστατημένων Ελλήνων. Ή συναισθηματική
δύναμη τών άγαλμάτων συνδεόταν μέ τή φυσική τους παρουσία καί τήν ύλική
τους ύπόσταση, μέ τή δυνατότητα τοΰ θεατή νά κατανοήσει τί άπεικονίζουν
—((μιά γυναίκα κι' ένα βασιλόπουλο»—, μέ τήν αισθητική τους — τά άγάλματα
τοΰ Μακρυγιάννη ήταν «περίφημα», είχαν ((έντέλειαν».

Μιά άπό τις πιό εντυπωσιακές εικόνες σέ ταινία τού Θεόδωρου Αγγε-
λόπουλου είναι ή σκηνή στό ((Βλέμμα τοΰ 'Οδυσσέα» τοΰ 1995, στήν όποία
τό κομματιασμένο άγαλμα τοΰ Λένιν φορτώνεται σέ μιά φορτηγίδα καί
άκολουθεϊ τόν ροΰ τοΰ ποταμού. Ή κομματιασμένη ύλική ύπόσταση τοΰ
άγάλματος υπαινίσσεται τό κομμάτιασμα μιάς αύτοκρατορίας, μιάς ταυτό-
τητας καί μιάς ιδεολογίας, τή συντριβή ελπίδων, τήν τομή μέ τό παρελθόν.
Καί μέ τήν ποίηση τής Κικής Δημουλά οί διάλογοι τοΰ σύγχρονου σκεπτό-
μενου άνθρώπου μέ τά άγάλματα συνεχίζονται καί στις μέρες μας.

Κοιτάζοντας όμως πέρα άπό τήν ποίηση τών κειμένων καί τών κινη-
ματογραφικών εικόνων, παρατηρούμε ότι στά άστικά κέντρα τής εποχής
μας τά άγάλματα, τοποθετημένα πάνω σέ βάθρα, βρίσκονται συνήθως
πάνω καί έξω άπό τόν χώρο τής καθημερινότητας. Ή προσοχή μας έστιά-
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ζεται σέ αύτά συνήθους όταν ή καθημερινότητα διακόπτεται: στή γιορτή
καί τήν τελετουργία, στήν κατάθεση στεφάνου σέ κάποια ιστορική έπέτειο,
στήν εκφώνηση κάποιου λόγου σέ έκδήλωση μνήμης. Ή θέση τους είναι
σέ χώρους ιδιαίτερης σημασίας, όπως οί πλατείες ή τά νεκροταφεία. Στις
αίθουσες τών μουσείων τά άγάλματα πάλι είναι άπομακρυσμένα άπό τήν
καθημερινότητα. Όταν τά άγάλματα συναντούν τήν καθημερινότητα αύτό
συνήθως γίνεται μέ βίαιο καί άνατρεπτικό τρόπο, στήν καλύτερη περί-
πτο^ση ώς άντικείμενα πειράγματος (είκ. 9), στή χειρότερη ώς άντικείμενα
έπιθέσεων καί βανδαλισμού120.

Μιά σύγχρονη καλλιτεχνική τάση πού συνδέεται κυρίως μέ τό έργο
τοΰ Αμερικανού γλύπτη J. Seward Johnson θέλει τά γλυπτά ένταγμένα μέ
φυσικό τρόπο στούς χώρους τής καθημερινής κίνησης καί ζωής, τά κατε-
βάζει άπό τό βάθρο στό πεζοδρόμιο δημιουργώντας τήν ψευδαίσθηση ότι
αποτελούν κομμάτι τής ζωής. Ή επιτυχία αύτών τών γλυπτών οφείλεται
σέ μεγάλο βαθμό στό σάστισμα πού προκαλούν, στήν αιρετική υπονόμευση
μιάς κρατούσας άντίληψης. Ή πρόσληψη τοΰ άγάλματος ώς ύλης χωρίς
ζωή εξηγεί καί τό ένδιαφέρον πού προκαλούν οί πλανόδιοι καλλιτέχνες
πού παριστάνουν τά άγάλματα σέ χώρους κοσμοσυρροής" άκριβώς έπειδή
ή παρουσία τους είναι άλλόκοτη — έμπνοα άγάλματα — προσελκύει τήν
προσοχή, θέλγοντας μερικούς, ένοχλώντας ή τρομάζοντας άλλους.

Στή σημερινή νεοελληνική καί δυτική καθημερινότητα τά άγάλματα
έχουν καταντήσει άσήμαντα. Τά άγάλματα τά συνδέουμε μέ τήν ιστορική
μνήμη- άλλά ή ιστορική μνήμη έχει πέσει θύμα μιάς ελλειμματικής μέσης
έκπαίδευσης. Τά άγάλματα τά συνδέουμε μέ τήν έξουσία καί τήν αύθεντία"
άλλά ή έξουσία καί ή αύθεντία είναι στόχοι άμφισβήτησης. 'Άν καί ή κοι-
νωνία μας είναι κάθε άλλο παρά εικονοκλαστική, προσλαμβάνουμε τό
γίγνεσθαι μέσα άπό εικόνες δισδιάστατες, μέσα άπό οθόνες έπίπεδες καί
χωρίς βάθος- τήν οθόνη τοΰ υπολογιστή, τής τηλεόρασης, τοΰ smartphone.
"Εχοντας ώθήσει τά άγάλματα στό περιθώριο, έχουμε χάσει στοιχεία πολι-
τιστικής συνέχειας. "Ισως τήν επόμενη φορά πού θά δώσετε ένα ραντεβού,
νά τό δώσετε κοντά σέ ένα άγαλμα.

125. Γιά τήν καταστροφή άγαλμάτων στήν Ελλάδα κατά τά τελευταία χρό-
νια βλ. Τςιβικης 2013.
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Είκ. 9: Στοκχόλμη. Το άγαλμα του Σουηδοΰ πολιτικού τοϋ 19ου αιώνα Lars Johan
Hierta, θύμα άστειότητας, τόν Απρίλιο τοϋ 2008. Πηγή: Φωτογραφία τοϋ
συγγραφέα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

του γενικου γραμματεωσ κ. βασιλειου χ. πετρακου

Όσοι έχετε άκούσει τις έκθέσεις κατά τήν πανηγυρική Δημόσια
Συνεδρία του Δεκεμβρίου τών τελευταίων έτών θά έχετε διαπιστώσει τήν
προοδευτική απαισιοδοξία πού χαρακτηρίζει ορισμένα σημεία τους. Καί
φέτος δέν υπάρχει άλλαγή στις άπόψεις ή τή διάθεση. Τά όσα προσωπικά
καί κοινωνικά μάς άπασχολοΰν κάθε χρόνο συσσωρεύονται έδώ καί πέντε
χρόνια καί σχηματίζουν εικόνα καί αίσθηση δυσάρεστη πού δέν προοιωνί-
ζεται καί γιά τήν Ακαδημία καί γιά τό σύνολο τοΰ δημιουργικού μέρους τού
έλληνικοΰ λαοΰ ότι ή προς τή φθορά πορεία τού "Εθνους θά άνακοπεΐ καί ότι
ή έπαγγελλομένη άπό τό 2011 ανάκαμψη πού θά γινόταν «τοΰτ' τήν άνοιξη
I τοΰτο τό καλοκαίρι» θά πραγματοποιηθεί καί ό έλληνικός λαός θά άνα-
κτήσει τή δημιουργικότητα πού τού στέρησαν παράλογες καί έτεροβαρεΐς
ένώσεις οί όποιες μάς οδήγησαν στήν άπώλεια μέρους τοΰ ύψιστου άγαθοΰ
πού ή οκτάχρονη θυσία τοΰ 1821 μάς είχε χαρίσει.

Καί έρχομαι στό τυπικό μέρος τοΰ λόγου μου.

Κατά τό 2014 έξελέγησαν ώς τακτικά μέλη, στήν Τάξη τών Γραμ-
μάτων καί τών Καλών Τεχνών, ό ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου
τής Βοστόνης κ. Θεόδωρος Αντωνίου στον κλάδο τής ((Μουσικής Σύν-
θεσης»' στήν Τάξη τών Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών, ό κ. Νικη-
φόρος Διαμαντοΰρος, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Έπιστήμης τοΰ
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Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Συνήγορος τοΰ Πολίτη καί Εύρωπαϊος Διαμε-
σολαβητής, στον κλάδο τής ((Πολιτικής Επιστήμης».

Ώς ξένος εταίρος έξελέγη, στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών
Τεχνών, ό καθηγητής τής Άρχαίας Έλληνικής Φιλολογίας στο Πανεπι-
στήμιο τοΰ Cambridge κ. Richard Lawrence Hunter.

Αντεπιστέλλοντα μέλη εξελέγησαν, στήν Τάξη τών Θετικών Επι-
στημών, ό κ. Αναστάσιος Μπούντης, καθηγητής τοΰ Τμήματος Μαθημα-
τικών τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών, στον κλάδο ((Πολύπλοκα Συστήματα»'
ό κ. Ανδρέας Τζάκης, καθηγητής Χειρουργικής καί διευθυντής τού Κέντρου
Μεταμοσχεύσεων 'Οργάνων στο Cleveland Clinic Florida, στόν κλάδο
τών (('Ιατρικών Επιστημών»" ό κ. L. Louis Hegedus, μέλος τής Εθνικής
Ακαδημίας Μηχανικών τών Η ΠΑ, στόν κλάδο ((Ετερογενής Κατάλυση
καί Ενεργειακή Τεχνολογία»" ό κ. Paul Α. Alivisatos, καθηγητής τού
Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνια (Berkeley) καί διευθυντής τοΰ 'Εθνικού
'Εργαστηρίου Lawrence Berkeley τών Η ΠΑ, στόν κλάδο τών ((Φυσικοχη-
μικών Επιστημών (Νανοϋλικά καί Νανοτεχνολογία)»" ό κ. Χριστόδουλος
Φλούδας, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Princeton τών ΗΠΑ, στόν
κλάδο τής «Χημικής Μηχανικής».

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, έξελέγη ό
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Freiburg τής Γερμανίας κ. Bernhard
Zimmermann στόν κλάδο τής ((Αρχαίας Έλληνικής Φιλολογίας» καί ό
καθηγητής Αραβικών καί Ισλαμικών Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου Tale
κ. Δημήτρης Γούτας.

Στήν Τάξη τών Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών, έξελέγη ή κυρία
Jacqueline Dutheil de la Rochère, καθηγήτρια τού Διεθνοΰς καί Εύρω-
παϊκοΰ Δικαίου στό Πανεπιστήμιο Paris II, στόν κλάδο τών «Νομικών
Επιστημών».

Γιά τή συμπλήρωση κενών έδρών καί τόν πλουτισμό τής Ακαδημίας
μέ επιστήμονες κύρους προκηρύχθηκαν, στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί
τών Καλών Τεχνών, έδρα τακτικού μέλους στόν κλάδο τής ((Αρχαίας
Έλληνικής Ιστορίας»" στήν Τάξη τών'Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών,
δύο έδρες τακτικών μελών στόν κλάδο τών ((Οικονομικών Επιστημών»: ή
πρώτη γιά τή «Δημοσιονομική Θεωρία καί Πολιτική» καί ή δεύτερη γιά
τήν ((Ανάπτυξη καί Απασχόληση».
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Άλλά, οσο εύχάριστη είναι ή ενίσχυση τής Ακαδημίας μέ νέα μέλη πού
εξασφαλίζουν τή συνέχεια καί πρόοδο τοΰ έργου της, τόσο λυπηρή είναι ή
άπώλεια διαπρεπών καί αγαπητών συναδέλφων πού λάμπρυναν τό ίδρυμα
μέ τήν επιστημοσύνη καί τήν τέχνη τους.

Άπό τά τακτικά μέλη άπέθανε στις 16 Αύγούστου ό Μιχαήλ Σακελ-
λαρίου, ιστορικός τής άρχαίας καί τής νεώτερης Ελλάδας, ό όποιος μέ τή
διδακτική δράση του καί τά περισπούδαστα έργα του λάμπρυνε τήν έλληνική
ιστορική έπιστήμη καί τήν Ακαδημία.

Τήν πρώτη μέρα τοΰ μηνός τούτου ή Ακαδημία έχασε ένα άκόμη δια-
πρεπές μέλος της, τόν Δημήτριο Τριχόπουλο, ό όποιος άπό τό 1997 κατείχε
τήν έδρα τής Ιατρικής Εργαστηριακής "Ερευνας. Ή αίσθηση τής άπώλειάς
του είναι ιδιαίτερα αισθητή καί έντονη σέ όλους εμάς πού στερηθήκαμε έναν
αγαπητό συνάδελφο, φίλο καί διεθνούς φήμης επιστήμονα.

Άπό τά άντεπιστέλλοντα μέλη μας άπέθαναν οί έξής:

Άπό τήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, άπέθανε ό
Bruno Gentiii (f7.1.2014), καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας τού Πανεπι-
στημίου TOÜUrbino καί πρόεδρος τής'Ιταλικής Εταιρείας γιά τή Μελέτη τής
Κλασικής Αρχαιότητας, καί ό 'Εμμανουήλ Κριαράς (1"22.8.2014), καθηγητής
τής Μεσαιο^νικής Έλληνικής Φιλολογίας καί τής Γενικής καί Συγκριτικής
Γραμματολογίας τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ό Εμμανουήλ Κριαράς
άρχισε τήν επιστημονική σταδιοδρομία του άπό τήν Ακαδημία Αθηνών καί
ύπήρξε διαπρεπής λεξικογράφος μέ τό πολύτομο Λεξικό τής μεσαιωνικής
ελληνικής δημώδους γραμματείας, γραμματολόγος μέ τις μελέτες του γιά
θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας καί φιλολογίας, καί κριτικός φιλόλογος
μέ τις έκδόσεις παλαιοτέρων λογοτεχνικών κειμένων.

Άπό τήν Τάξη τών Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών, άπέθανε ό
Edward Gough Whitlam (|21.10.2014), καθηγητής Πολιτικών Επιστημών
τών Πανεπιστημίων τοΰ Σίδνεϋ, τής Καμπέρα καί τού Harvard, πρόεδρος
τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου τής Αύστραλίας, πρωθυπουργός τής Αύστραλίας

άπό τό 1972 έως τό 1975.

Άπό τά μέλη τής ίδιας Τάξης, ό Alain Plantey, διαπρεπής νομικός,
εισηγητής στό Conseil d'État τής Γαλλίας, μέλος τής Ακαδημίας τών
Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών τού Institut de France, άπέθανε στις
3.3.2013, άλλά ή άπώλειά του μάς γνωστοποιήθηκε μετά τήν περυσινή
Δημόσια Συνεδρία τοΰ Δεκεμβρίου.
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Κατά το 2014 ή Ακαδημία υποδέχτηκε νέα μέλη της:

— τόν κ. Θεόδωρο Παπαγγελή, ό όποιος μίλησε μέ θέμα «Ingenium
graecum, imperium romanum: τό ομηρικό έπος, ή έλληνική φιλοσοφία καί
ή Ρώμη»,

— τόν κ. Γεώργιο Κόλλια, ό όποιος μίλησε μέ θέμα «Οί νεώτερες αντι-
λήψεις γιά τήν αρχιτεκτονική τής ζωής καί ή μηχανιστική βάση τών άσθε-
νειών»,

— τόν ξένο εταίρο κ. Antonio Carile, ό όποιος μίλησε μέ θέμα «Ή
αύτοκρατορική εξουσία καί ή αύλή μεταξύ άριστοκρατίας καί κατωτέρου
κοινωνικών τάξεων (6ος-11ος αιώνας)».

Υποδέχτηκε επίσης ή Ακαδημία τούς έξης άντεπιστέλλοντες:

— τόν κ. Χαράλαμπο Γαβρά. Θέμα τής ομιλίας του ήταν <('0 ρόλος τοΰ
συστήματος ρενίνης-άγγειοτενσίνης στήν υπέρταση καί τις καρδιαγγειακές
παθήσεις»,

— τόν κ. Satya Atluri, τοΰ όποιου ή ομιλία είχε θέμα ((Ό ρόλος τών
'Υπολογιστικών Μαθηματικών στή δημιουργία υλικών καί τόν σχεδιασμό
άσφαλών κατασκευών» (((The role of Computational Mathematics in devel-
oping designer materials and safer structures»),

— τον κ. Κωνσταντΐνο-Σίμο Σιμόπουλο, πού πραγματεύτηκε τό θέμα
«Χειρουργική έρευνα, διαδρομή καί προοπτικές»,

— τόν κ. Γιάννη Γιώρτσο, πού μίλησε γιά τήν ((Εξέλιξη τής τεχνο-
λογίας)),

— τόν κ. Νικόλαο Πέππα, ό όποιος έκανε τόν άπολογισμό ((Σαράντα
χρόνια Βιοϊατρικής Μηχανικής στήν ύπηρεσία τοΰ άνθρώπου καί τής κοι-
νωνίας»,

— τον κ. Άγγελο Χανιώτη, ό όποιος άνέπτυξε θέμα ίστορικό-άρχαιο-
λογικό: «Ή ζωή τών άγαλμάτο^ν».

Κατά τή Συνεδρία τής 25ης Μαρτίου, τόν πανηγυρικό είπε ή κυρία
Χρύσα Μαλτέζου μέ θέμα (('0 Ελληνισμός τής διασποράς καί τό Εικο-
σιένα: Ή περίπτωση τών 'Ελλήνων τής Βενετίας». Κατά τή Συνεδρία τής
28ης 'Οκτωβρίου τόν πανηγυρικό είπε ό κ. Θεόδωρος Παπαγγελής μέ θέμα
((Fasces Antiquitatis. Ό Χίτλερ, ό Μουσολίνι καί ή Κλασική Άρχαιότητα».

Κατά τό έτος τούτο πού σέ λίγες μέρες τελειώνει, έκτος τών επιστημο-
νικών έκδηλώσεων τών 'Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας, πού άπευ-
θύνονται κυρίως σέ ειδικούς επιστήμονες, έγιναν πολλές δημόσιες ομιλίες
Ακαδημαϊκών έπί θεμάτων τής ειδικότητος τους καί εκδηλώσεις γενικού
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ένδιαφέροντος. Άπο τις δεύτερες μνημονεύω δύο μόνον, πού προσείλκυσαν
ιδιαίτερα υψηλό άριθμο επισκεπτών:

— βιβλιαγορά τών εκδόσεων τής Ακαδημίας, οί πρόσοδοι τής όποιας
διατέθηκαν γιά τήν ένίσχυση τής Βιβλιοθήκης Άηξουρίου Κεφαλλονιάς,

— έκθεση παλαιών σπανίων έντύπων καί βιβλίων, χειρογράφων επι-
φανών Έλλήνων καί άλλων κειμηλίων τής Ακαδημίας στούς χώρους τής
Βιβλιοθήκης.

Κατά τό 2014 συνεχίστηκε ή χορήγηση 57 υποτροφιών γιά μεταπτυ-
χιακές σπουδές στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό άπό τά Κληροδοτήματα τής
Ακαδημίας Αθηνών καί χορηγήθηκαν οκτώ νέες ύποτροφίες στούς κλάδους
τής Μοριακής Βιολογίας, τής Φιλοσοφίας, τής Θεολογίας, τού Αστικού Δικο-
νομικού Δικαίου, τών Φυσικών Καταστροφών, τής Βυζαντινής Αρχαιολογίας,
τής Ιστορικής Γλο^σσολογίας — 'Ιστορικής Αεξικογραφίας-Διαλεκτολογίας,
καί τών 'Ιατρικών Απεικονίσεων καί Συναφών Τεχνολογιών.

Μέ τις ύποτροφίες αύτές ολοκληρώνεται ή κατάρτιση νέων 'Ελλήνων
έπιστημόνων πού ό τόπος μας έχει άνάγκη γιά νά άναπληρώσει τά κενά
πού δημιουργούνται άπό τή φυγή τών νέων τήν όποία προκαλεί ή σημερινή
κατάσταση τής κοινωνικής καί οικονομικής στασιμότητας καί φθοράς.

Κατά το 2014 έργα τού λόγου καί τής έπιστήμης βραβεύονται άπό
τήν Ακαδημία, καί άκόμη, σέ πρόσωπα πού διακρίθηκαν γιά το έργο τους
καί τό ήθος τοΰ βίου τους, άπονέμονται οί προσήκουσες διακρίσεις. "Οσα
θά άκούσετε σχηματίζουν μερική εικόνα τής σημερινής Ελλάδας, εικόνα
τού πνεύματος καί τής έπιστήμης, μέ τήν όποία γίνεται φανερό ότι ό λαός
εξακολουθεί νά είναι δημιουργικός καί νά ελπίζει.

Μέ εισήγηση τής Τάξεως τών Θετικών Επιστημών καί έγκριση
τής 'Ολομελείας άπονέμονται οί άκόλουθες διακρίσεις:

1. Το άργυρο μετάλλιο τής 'Ακαδημίας άπονέμεται στόν καθηγητή
κ. Εύτύχιο Βορίδη σέ άναγνώριση τής όλης προσφοράς του στήν ιατρική
επιστήμη. Ταγός τής έλληνικής ιατρικής, μέ τήν έπιστημοσύνη του, τό
πρωτοποριακό του πνεύμα, τό παράδειγμα, του καί τό επιστημονικό ήθος
του συνέβαλε στή βελτίωση τής Δημόσιας 'Υγείας καί τής Ιατρικής στήν
Ελλάδα, σέ μιά έποχή μέ οικονομικές καί άλλες δυσκολίες καί χωρίς τή
θαυμαστή τεχνολογία πού ένίοτε υποκαθιστά σήμερα τούς Άσκληπιάδες.

2. Το βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην τοΰ συζύγου της ιατρού
Νικολάου Κέπετζη, μέ χρηματικό έπαθλο 2.000 εύρώ, άπονέμεται στήν
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πρώτη άριστεύσασα πτυχιούχο τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου
Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, κυρία Εύσταθία-Δανάη Μπικούλη.

3. Το βραβείο Κωνσταντίνου Κτένα, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ
άπο τά έσοδα τού κληροδοτήματος Εύθυμίας Μερτσάρη, γιά έργασία ορυ-
κτολογικού περιεχομένου, άπονέμεται στον κ. Πέτρο-Δημήτριο Κουτσοβίτη
γιά τήν έργασία του Ροδιγκίτες της Ανατολικής "Οθρυος σχετιζόμενοι με
ζώνη ύποβύθισης: αντιδράσεις ορυκτών και φυσικοχημικές συνθήκες σχη-
ματισμού τους (Subduction-related rodingites from East Othris, Greece:
mineral reactions and physicochemical conditions of formation).

4. To βραβείο Νικολάου Κ. Άρτεμιάδη, άθλοθετούμενο άπο τή σύζυγο
του κυρία Ζαφειρία Ν. Άρτεμιάδη, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, γιά
έργασία επί θεμάτων Μαθηματικής Ανάλυσης, άπονέμεται στόν κ. Νικόλαο
Στυλιανόπουλο γιά τήν έργασία του Ή ισχυρή άσυμπτωτική συμπεριφορά
τών πολυοινύμων Bergman σέ χωρία μέ γωνίες καί έφαρμογές (Strong
asymptotics for Bergman polynomials over domains with corners and appli-
cations).

5. To βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου, μέ χρηματικό έπαθλο
3.000 εύρώ, γιά έργασία σέ τομείς τής Άλγεβρας, άπονέμεται στόν κ. Αρι-
στείδη Κοντογεώργη γιά τήν έργασία του Περί τής κατασκευής άναλλοίωτων
κλάσεων σωμάτων (Constructing class invariants).

6. Τά δύο βραβεία Δημητρίου Ααμπαδαρίου, μέ χρηματικό έπαθλο
1.000 εύρώ τό καθένα, γιά τούς ικανότερους στό μάθημα τής Γεωδαισίας
άποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών τής ήμεδαπής, άκαδη-
μαϊκοΰ έτους 2012-2013, άπονέμονται στις κυρίες Στυλιανή Βερυκόκου,
άπόφοιτο τοΰ Τμήματος Αγρονόμων καί Τοπογράφων Μηχανικών τής
Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ 'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καί 'Ελπίδα
Κατσιβέλη, άπόφοιτο τοΰ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής
Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.

7. Τό βραβείο Δημητρίου Ααμπαδαρίου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, γιά ερευνητική έργασία στόν κλάδο τής Γεωδαισίας, άπονέμεται
στούς κ.κ. Χριστόδουλο Δανέζη καί Βασίλη Γκίκα γιά τήν έργασία τους
Επαναληπτικός άλγόριθμος ((έδαφικ,ής υποβοήθησης» μέ χρήση υψομε-
τρικού μοντέλου LIDAR γιά τόν δορυφορικό εντοπισμό σέ περιβάλλοντα μέ
εμπόδια καί άπότομες κλίσεις (An iterative LIDAR DEM-aided algorithm
for GNSS positioning in obstructed/rapidly undulating environments).
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8. Τό βραβείο τής Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην τοΰ
Ακαδημαϊκού Λουκά Μούσουλου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, για
πρωτότυπη έρευνητική εργασία στόν κλάδο τής Χειρουργικής τοΰ καρκίνου
μέ θέμα «Μοριακή καί γενετική συμμετοχή στήν καρκινογένεση», απο-
νέμεται στόν κ. Βασίλειο Γ. Γοργούλη γιά τήν εργασία του Λειτουργική
αλληλεπίδραση μεταξύ τής κινάσης ATM, ή όποία ανταποκρίνεται σέ βλάβες
τοΰ DNA, καί τής ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης ARF στόν καρκίνο τοΰ
άνθρωπου (Functional interplay between the DNA-damage-response kinase
ATM and ARF tumour suppressor protein in human cancer).

9. Τό βραβείο Αχιλλέως καί Αικατερίνης Διονυσοπούλου, μέ χρη-
ματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, γιά έργασία μέ θέμα άπό τήν έρευνα γιά τήν
καταπολέμηση τοΰ καρκίνου, άπονέμεται στή μελέτη 'Εκλογικευμένα σχε-
διασμένος αναστολέας που στοχεύει τις άμινοπεπτιδάσες πού παράγουν
άντιγονικά πεπτίδια αυξάνει τήν άντιγονοπαρουσίαση καί τις κυτοτοξικές
αποκρίσεις Τ-λεμφοκυττάρων (Rationally designed inhibitor targeting anti-
gen-trimming aminopeptidases enhances antigen presentation and cytotoxic
T-cell responses), πού ύποβλήθηκε άπό τήν κυρία Εύθαλία Ζερβούδη καί
τούς κ.κ. Δημήτριο Γεωργιάδη καί Εύστράτιο Στρατίκο.

10. Τό βραβείο Θεόδωρου Άρεταίου, μέ χρηματικό έπαθλο 4.000
εύρώ, γιά έργασία στόν κλάδο τών Φυσικών 'Επιστημών, άπονέμεται στήν
έργασία Νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες μέ οργανικό εύαισθητο-
ποιητή προστατευτικό τής επιφάνειας τοΰ ηλεκτροδίου τιτανίας καί όξει-
δοαναγωγικό ηλεκτρολύτη χωρίς διαλύτη βασισμένο σέ ιοντικά υγρά (Dye
solar cells combining a T1O2 surface blocking organic sensitizer and sol-
vent-free ionic liquid-based redox electrolyte), πού υποβλήθηκε άπό τούς
κ.κ. Πολύκαρπο Φαλάρα καί Θο^μά Στεργιόπουλο καί τήν κυρία Μαρία
Κωνσταντάκου.

11. Τό βραβείο Θεοδώρου Άρεταίου, μέ χρηματικό έπαθλο 4.000
εύρώ, γιά έργασία στόν κλάδο τών Ίατροβιολογικών 'Επιστημών, άπονέ-
μεται στή μελέτη μέ τίτλο Πρωτείνες άπόκρισης σέ θερμικό στρες προ-
στατεύουν ενάντια στόν νευροεκφυλισμό πού προκαλείται άπό θερμοπληξία
(Small heat-shock proteins protect from heat-stroke-associated neurodegen-
eration), πού υποβλήθηκε άπό τους κ.κ. Νεκτάριο Ταβερναράκη καί Νίκο
Κούρτη καί τήν κυρία Βασιλική Νικολετοπούλου.
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12. Τό βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, για έργασία μέ θέμα άπο τή Συστηματική Ζωολογία, άπονέμεται
στον κ. Λεωνίδα-Ρωμανό Νταβράνογλου γιά τήν έργασία του "Ενα νέο
είδος εντόμων τοΰ γένους Physoderes τής οικογενείας Reduviidae άπό τά
νησιά Φίτζι (A new miciopterous species of Physoderes from the Fiji Islands
Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Physoderinae).

13. To βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, γιά έργασία έπί θεμάτων Πειραματικής ή Θεωρητικής Φυσικής,
άπονέμεται στή μελέτη μέ τίτλο Πυκνότητα καταστάσεων και έκταση
κυματοσυναρτήσεως: δύο κρίσιμοι παράγοντες γιά τήν αγωγιμότητα με
άλματα μικρών πολαρονίων σέ 1 διάσταση (Density of states and extent of
wave function: two crucial factors for small polaron hopping conductivity
in 1 D), πού υποβλήθηκε άπό τόν κ. Κωνσταντίνο Σιμσερίδη, τήν κυρία
Μαργαρίτα Δημακογιάννη καί τόν κ. Γεώργιο Τριμπέρη.

14. Τό βραβείο Ευτυχίας Εύταξιοπούλου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, στή μνήμη τού άντιπλοιάρχου Kojv. Ν. Εύταξιοπούλου, γιά μελέτη
πού άφορά στό ναυτικό ή τή θάλασσα γενικότερα, άπονέμεται στον κ. Αρι-
στείδη Γ. Διαμαντή γιά τό βιβλίο πού ύπέβαλε μέ τίτλο Ναύαρχος Παΰλος
Κουντουριώτης (1855-1935): μιά ψυχογραφική προσέγγιση.

Τό έργο δέν είναι άπλή βιογραφία μιάς προσωπικότητας άλλά κυρίους
έπιστημονική μελέτη του ψυχολογικού καί συναισθηματικού κόσμου ένός
πολεμικού ήγέτη σέ κρίσιμες γιά τήν ιστορία μας στιγμές.

15. Τό βραβείο Χίλδεγαρδχήρας Λεωνίδα Ζέρβα, μέ χρηματικό έπαθλο
3.000 εύρώ, γιά πρωτότυπη έργασία στήν 'Οργανική Χημεία, άπονέμεται
στούς κ.κ. Γεώργιο Βασιλικογιαννάκη καί Δημήτριο Καλαϊτζάκη γιά τήν
έργασία τους Μία πολλαπλώς χρήσιμη σύνθεση τών δικυκλικών λακταμών
τύπου Meyers άπό φουράνια. Αλληλουχία διαδοχικών αντιδράσεων έκκι-
νούμενη άπό διεγερμένο οξυγόνο άπλής κατάστασης (A versatile synthesis of
Meyers' bicyclic lactams from furans: singlet-oxygen-initiated reaction cascade).

16. To βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, μέ χρηματικό
έπαθλο 3.000 εύρώ, εις μνήμην τών γονέων της 'Ιωάννου καί Ανδρομάχης
I. Δεμερτζή, γιά έργασία έπί τών Μαθηματικών τών Άρχαίων Ελλήνων
ή γιά συναφή δημοσίευση, άπονέμεται στον κ. Μιχαήλ Ρασσιά γιά τήν
έργασία πού ύπέβαλε μέ τίτλο Κατασκευή, λύση καί ερευνά προβλημάτων
τής Θεωρίας τών Αριθμών (Problem-solving and selected topics in number
theory. In the spirit of the Mathematical Olympiads), πού άναφέρεται στήν
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παρουσίαση, λύση, ερευνά, καί στον σχολιασμό προβλημάτων μέ ιστο-
ρικές άναδρομές τής Άριθμοθεωρίας πού βασίζονται στά Μαθηματικά τών
άρχαίων Έλλήνων.

17. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ,
άπονέμεται στήν κλινική μελέτη Πολυμορφισμοί τοϋ υποδοχέα τής ένδοθη-
λιακής πρωτείνης C καί κίνδυνος ανάπτυξης σοβαρής σήψης σέ άσθενέΐς τής
Μονάδας 'Εντατικής Θεραπείας (Endothelial protein C receptor polymor-
phisms and risk of severe sepsis in critically-ill patients), που ύποβλήθηκε
άπό τις κυρίες Άλικη Βασιλείου καί Αναστασία Κοτανίδου καί τον κ. Στυ-
λιανό 'Ορφανό.

18. Άπονέμεται έπαινος στούς κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντίνου καί'Ιωάννη
Παναγίδη γιά τό βιβλίο τους μέ τίτλο Κόπρος καί γεωλογία. Έπιστήμη-
ΓΙεριβάλλον-Πολιτισμός, έργο έπίπονο, όπου συνδυάζονται οί φυσικές έπι-
στήμες μέ τήν ιστορία καί τόν πολιτισμό καί φανερώνεται ή άλληλεπίδραση
μεταξύ θετικών καί άνθρωπιστικών έπιστημών.

Ή Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών εισηγήθηκε
καί ή 'Ολομέλεια άποφάσισε τήν άπονομή τών ακολούθων διακρίσεων:

1. Το χρυσό μετάλλιο τής 'Ακαδημίας άπονέμεται στό 'Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών ["Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (1959) τού
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιά τήν άπό τής ίδρύσεώς
του μέχρι σήμερα καλλιέργεια τής δημοτικής γλώσσας καί τής νεοελλη-
νικής φιλολογίας, καθώς καί τήν προαγωγή τής παιδείας τού έλληνικοϋ
λαού μέ σημαντικότατο έκδοτικό καί έρευνητικό έργο.

2. Τό χαλκό μετάλλιο τής 'Ακαδημίας άπονέμεται στόν φιλόλογο
κ. Παναγιώτη Κουσαθανά γιά τό άξιολογότατο έρευνητικό καί συγγραφικό
του έργο, πού άφορά στήν καταγραφή καί μελέτη τής λαϊκής παράδοσης
καί τής λαογραφίας τής Μυκόνου, όπως καί γιά όσα έχει δημιουργήσει στόν
γενέθλιο τόπο του, τή Μύκονο, γιά τήν πνευματική πρόοδο καί προβολή του.

3. Τό βραβείο Γεωργίου Άθάνα, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ,
γιά τήν καλύτερη έκδεδομένη ποιητική συλλογή νέου, κατά προτίμηση,
ποιητού, άπονέμεται στόν κ. Γιάννη Δούκα γιά τήν ποιητική του συλλογή
Τό σύνδρομο Σταντάλ. Ή βραβευόμενη συλλογή σονέτων, πού μέ τή μορφή
τους άνακαλοΰν ποιητές τού παρελθόντος, παρά τό παλαιικό ύφος τους,
θίγουν θέματα σύγχρονα, τολμηρά, κοινωνικά, καί προοιωνίζονται τεχνική
καί καλλιτεχνική εξέλιξη πού θά προσθέσει στή σύγχρονη έλληνική ποίηση.
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4. Τό βραβείο 'Ελένης Τιμ. Μυχονίου, εις μνήμην τών γονέων της
Ανδρομέδας καί Τιμολέοντος Μυκονίου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ,
άπονέμεται στον άριστοΰχο διπλωματούχο πιανίστα κ. Γιάννη Γιαννόπουλο.

5. Το βραβείο εις μνήμην "·Ολγας Τσαχατίκα-Αεσποτοπούλου, άθλο-
θετούμενο άπό τόν σύζυγο της Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο
μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, γιά βιβλίο έπί θεμάτων άρχαιολογίας ή
τής ιστορίας τής Άρχαίας Ελλάδας, άπονέμεται στόν κ. Χρήστο Δ. Διονυ-
σόπουλο γιά τό βιβλίο του Ή μάχη τοΰ Μαραθώνα. 'Ιστορική και τοπο-
γραφική προσέγγιση.

Τό βραβευόμενο βιβλίο αποτελεί τήν πληρέστερη καί πλέον διεξοδική
πραγμάτευση τής μάχης τοΰ Μαραθώνος τό 490 π.Χ. γραμμένη άπό
"Ελληνα, καί άπό τις πλέον άρτιες έπιστημονικώς. Ό συγγραφεύς, μέ συν-
θε τικες και κριτικές ικανότητες, μάς προσφερει σημαντικη άρχαιολογική
καί ιστορική μονογραφία γιά τό ζήτημα τής μάχης, ή όποια θά παρέχει
ύπηρεσίες στήν επιστήμη έπί μακρά έτη.

6. Τό βραβείο Μαρίας Σ. Θεοχάρη, άθλοθετούμενο άπό τό "Ιδρυμα
«Περικλής Σ. Θεοχάρης», μέ χρηματικό έπαθλο 2.000 εύρώ, γιά μελέτη
με θέμα άπο τή βυζαντινή ή μεταβυζαντινή περίοδο, άπονέμεται στούς
κ.κ. Νικόλαο Γραικό καί Γεώργιο Φουστέρη γιά τό βιβλίο τους Εύλαβείας
καί ωραιότητας χάριν. 'Εκκλησιαστική τέχνη τής Κύμης.

Τό βιβλίο άποτελεΐ μεθοδική δημοσίευση δεκαεπτά εκκλησιών τής
περιοχής τής Κύμης, άδημοσιεύτων κατά τό πλείστον, τών τοιχογραφιών,
τών είκόνο^ν καί τών κειμηλίων της. Παράλληλα συνεξετάζονται ό πολι-
τισμός, ή τοπική ιστορία, οί λατρευτικές συνήθειες, καθώς καί τά αγιο-
γραφικά εργαστήρια καί οί άφιερωτές.

7. Τό βραβείο Ανδρέα Πετροπουλου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, γιά μελέτη άναφερόμενη στήν Έλληνική 'Επανάσταση τού 1821 ή
τήν προετοιμασία αύτής, άπονέμεται στόν κ. Γιώργο Καραμπελιά γιά τό
βιβλίο του Ή ανολοκλήρωτη επανάσταση τοΰ Ρήγα Βελεστινλή «Κόψε τό
ρόδο πριν μαραθεί».

Ό βραβευόμενος έξετάζει τό έργο καί τις ιδέες τής ύψηλώτερης μορφής
τής νεότερης ιστορίας μας, πού προσωποποιεί τό αίσθημα τής ελευθερίας
τών Ελλήνων καί τών λοιπών λαών τής Βαλκανικής, τής ελευθερίας, ή
όποία άκόμη καί σήμερα γιά πολλούς άποτελεΐ άνεκπλήρωτο πόθο.

8. Τό βραβείο Νικολάου καί Μαρίας Γεωργίου, μέ χρηματικό έπαθλο
3.000 εύρώ, γιά μελέτη με θέμα άπό τήν ιστορία, τή λαογραφία καί τόν πολι-
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τισμό του ελληνισμού τής Ανατολικής Θράκης καί Ανατολικής Ρωμυλίας,
άπονέμεται στήν κυρία Κωνσταντίνα Σ. Παπασταϊκούδη γιά τό βιβλίο της
Το δημοτικό τραγούδι της Ανατολικής Ρωμυλίας. Καβαχλί, Μικρό και
Μεγάλο Μοναστήρι. Τά τραγούδια, επιστημονικώς μεταγραμμένα, δια-
σώζουν πολύτιμο διαλεκτικό υλικό.

9. Τό βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, πού άθλοθέτησε ή σύζυγος του
Λίτσα Παπά-Μοτσενίγου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, γιά βράβευση
διαπρέποντος "Ελληνα μουσικού εκτελεστή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας
ή μουσικολόγου, άπονέμεται στή διακεκριμένη μεσόφωνο κυρία Κική Μορ-
φονιοΰ-Κομισοπούλου.

Ή βραβευόμενη, προικισμένη μέ έξοχη φωνή, έτίμησε τήν Ελλάδα
έδώ καί στό έξωτερικό σέ μεγάλα λυρικά θέατρα συνεχίζοντας τήν ελληνική
μουσική παράδοση.

10. Τό βραβείο Αύρηλίας Κομνηνού, εις μνήμην τής κόρης της Μαίρης
Κομνηνοΰ-Άναγνωστοπούλου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, γιά
μελέτη έπί άρχαιολογικών θεμάτων, άπονέμεται στόν καθηγητή κ. Μανόλη
Κορρέ γιά τήν έξαίρετη μονογραφία του Ή στέγη του Ηρωδείου και άλλες
γιγάντιες γεφυρώσεις.

Ό συγγραφεύς, γνωστός ώς ό άναστηλωτής του Παρθενώνος, λύνει μέ
τή βραβευόμενη εκτενέστατη μελέτη του τό κύριο πρόβλημα τού Ωδείου
Ήρώδου Αττικού καί άναπαριστά μέ επιστημονική έμβρίθεια τόν τρόπο
στέγασης τού άρχαίου μνημείου πού έως σήμερα άποτελεΐ παγκόσμιο ρεκόρ
γιά το μέγα άνοιγμα τής στέγης του, κατασκευασμένης άπό φυσική ξυλεία
χωρίς ένδιάμεσα στηρίγματα.

11. Τό βραβείο του αΟργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τής
Ευρώπης — Θεσσαλονίκη 1997», μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ, γιά
μελέτη μέ θέμα άπο τή Βυζαντινή Αρχαιολογία καί Τέχνη στή Θεσσαλονίκη,
άπονέμεται στή δημοσίευση Ψηφιδωτά τής Θεσσαλονίκης 4ος-14ος αί. τής
|Εύτυχίας Κουρκουτίδου-Νικολα'ί'δου, τής κυρίας Χρυσάνθης Μαυροπού-
λου-Τσιούμη καί τού κ. Χαράλαμπου Μπακιρτζή. Στήν Εύτυχία Κουρκου-
τίδου-Νικολα'ί'δου άπονέμεται μεταθανατίως. Τό βιβλίο, μέ εξαίρετα κείμενα
τών κατ' έξοχήν ειδικών καί εκπληκτική εικονογράφηση, θά άποτελεΐ έπί
δεκαετίες τόν όδηγό μελέτης τών βυζαντινών μνημείων τής Θεσσαλονίκης.

12. Τό βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, μέ χρηματικό έπαθλο
3.000 εύροη γιά μελέτη αναφερόμενη στή ζωή καί τό έργο τοΰ Άχιλλέως
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Παράσχου, άπονέμεται στήν κυρία Μαργαρίτα Μανώλη γιά τήν άνέκδοτη
έργασία της Άχιλλεύς Παράσχος — Ή ζωή και τό έργο του.

Ή μελέτη έξαντλεΐ τά διαθέσιμα στοιχεία γιά τό θέμα καί φέρει πάλι
στήν έπικαιρότητα τον κατ' έξοχήν εκπρόσωπο τοΰ έλληνικοΰ ποιητικοΰ
ρωμαντισμοΰ.

13. Βραβείο της Ακαδημίας άπονέμεται στον ζωγράφο κ. Στέφανο
Δασκαλάκη, γιά τό σύνολο τής καλλιτεχνικής του δημιουργίας.

Ή τέχνη τοΰ βραβευομένου έστιάζει στήν άνθρώπινη παρουσία, είναι
παραστατική και ιδιοφυής, κατέχει ύψηλή θέση στήν έλληνική καλλιτεχνία
καί είναι καρπός πολυετών άναζητήσεων πού έπιστέφονται άπό καλλιτε-
χνικές πραγματοποιήσεις.

14. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν κυρία Σταυρούλα Κου-
ράκου-Δραγώνα σέ άναγνώριση τής προσφοράς της στήν επιστημονική
τεκμηρίωση καί τόν εμπλουτισμό τών γνώσεών μας σχετικά μέ τήν άμπε-
λοοινική παράδοση κατά τήν ελληνορωμαϊκή άρχαιότητα.

Ή βραβευόμενη είναι διεθνώς άναγνωρισμένη ειδικός γιά τό άμπέλι
καί τόν οίνο καί ή συμβολή της στήν έρευνα καί τήν άνάπτυξη τοΰ οινικού
πολιτισμού στήν Ελλάδα είναι μεγάλη. Πολυσχιδής προσωπικότητα, έχει
σφραγίσει μέ τις συγγραφές της ό,τι άφορά τό άμπέλι καί τον οίνο στήν
Ελλάδα.

15. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον καθηγητή κ. Ιωάννη
Κολιόπουλο γιά τή σημαντική συμβολή του στήν έρευνα καί καλλιέργεια
τής ιστορικής έπιστήμης τών νεωτέρων χρόνων.

Ό κ. Κολιόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός, έχει προσφέρει σημαντικά
έργα πού καλύπτουν τή νεο'^τερη έλληνική ιστορία άπό τά τέλη τοΰ 18ου
αιώνα ώς τις μέρες μας καί μέ τά όποια προβάλλονται οί συνθετικές άρετες
του καί ή πίστη του στήν έπιστημονική άλήθεια, στοιχείο πού συντελεί στήν
έθνική αύτογνωσία.

16. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στον κ. Παΰλο Κοντέλλη γιά
τή δίγλωσση έκδοση Εργαλεία τής παράδοσης. Συλλογή Παύλου Κοντέλλη
(Tools of tradition. The collection of Pavlos Condellis).

To έργο είναι άποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας καί διασώζει τρό-
πους ζωής τοΰ παρελθόντος, τοΰ 19ου καί τοΰ 20οΰ αιώνα, καί συμβάλλει
σημαντικά στή γνώση τής ελληνικής αγροτικής ζωής.

17. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν Εταιρεία Λευκαδικών
Μελετών (1970) γιά τή σημαντική έπιστημονική καί εκδοτική της δράστη-
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ριότητα καί τήν προσφορά της στήν καλλιέργεια καί ανάδειξη τοΰ πολιτισμού
τής Λευκάδας. Μέ τό έργο της ή Εταιρεία στερεώνει στή Λευκάδα πνευματική
καί ιστορική παράδοση ή όποία θά άποδίδει μονίμως ώφέλιμους καρπούς.

Διακρίσεις σέ ποιητές, πεζογράφους καί μελετητές τής νεοελληνικής
γραμματείας άπονέμουν διά τής Ακαδημίας Αθηνών τά 'Ιδρύματα Κώστα
καί Ελένης Ούράνη καί Πέτρου Χάρη.

Τό "Ιδρυμα Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη

1. Απονέμει τό βραβείο ποιήσεως, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ,
στήν κυρία Μαρία Λαϊνα γιά τό σύνολο τοΰ έργου της. Ή κυρία Λαϊνά, μέ
τήν αίφνιδιάζουσα έλλειπτικότητα τοΰ λόγου της, προσθέτει ένταση στόν
μυστικοπαθή λυρισμό τών ποιητικών συλλήψεών της.

2. Απονέμει τό βραβείο μυθιστορήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000
εύρώ, στόν κ. Γιώργο Χουλιάρα γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. Ό κ. Χου-
λιάρας διακρίνεται γιά τήν καινοτόμο γραφή του καί τήν έντυπωσιακή δυνα-
τότητά του νά προσφέρει συνεχώς άναπάντεχες έμπνευσμένες δημιουργίες.

3. Απονέμει τό βραβείο διηγήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000
εύρώ, στόν κ. Δημήτρη Καλοκύρη γιά τό σύνολο τού έργου του. Τά κείμενά
του διακρίνονται γιά τήν ιδιότυπη τεχνική τους, τήν πολλαπλότητα τών
σημασιών τους καί τήν άδρή καί ένίοτε ειρωνική γλαφυρότητα.

4. Απονέμει τό βραβείο δοκιμίου, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
στόν κ. Μιχαήλ Πασχάλη γιά τό βιβλίο του Ξαναδιαβάζοντας τόν Κάλβο,
στό όποιο, μέ κείμενα έπιστημονικής έμβρίθειας, ερμηνεύει βασικά ζητήματα
τής έμπνευσης καί τών πηγών τοΰ Ζακυνθίου ποιητή.

Τό "Ιδρυμα Πέτρου Χάρη

1. Απονέμει τό βραβείο ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ,
στόν κ. Γιώργο Βέη γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. Ή γραφή του λειτουργεί
ώς μεσάζουσα μεταξύ τοΰ κόσμου τών ορατών καί τών άοράτων, πού έμπι-
στεύεται περισσότερο τις λιτές διατυπώσεις ή τις μακρές άποτυπώσεις.

2. Απονέμει τό βραβείο μυθιστορήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000
εύρώ, στήν κυρία Μάρτυ Λάμπρου γιά τό βιβλίο της Με λυμένο χειρό-
φρενο. Ή τέχνη της είναι νευρική, περιεκτική, χωρίς γλυκερά σχήματα καί
στόμφο, προσιτή άλλά όχι ατημέλητη, χωρίς εκζήτηση καί έπιδίωξη ένός
ρηχοΰ μοντερνισμού.

3. Απονέμει τό βραβείο διηγήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
στήν κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη για τή συλλογή διηγημάτων 'Άτιτλο. Μέ
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γλωσσική οικονομία, χωρίς εκφραστικές άκρότητες, αντιμετωπίζει τούς
ήρωές της μέ κατανόηση, δίχως γλυκερές αναφορές ή νοσταλγία, δίνοντας
έντονη τήν αίσθηση τής άνθρώπινης τραγικότητας.

4. 'Απονέμει τό βραβείο δοκιμίου, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
στήν κυρία Σοφία Ντενίση γιά τό βιβλίο της Ανιχνεύοντας τήν ((αόρατη
γραφή». Γυναίκες καί γραφή στα χρόνια τοΰ ελληνικού διαφωτισμοΰ-
ρομαντισμοΰ. Είναι άποκαλυπτική, μέ ισχυρά έπιστημονικά θεμέλια μονο-
γραφία, πού αποκαλύπτει έναν άγνωστο σχεδόν τομέα τής νεοελληνικής
δημιουργίας.

Ή Τάξη τών Πολιτικών καί 'Ηθικών 'Επιστημών εισηγήθηκε
καί ή 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας άποφάσισε τήν άπονομή τών άκολούθων
διακρίσεων:

1. Τό χρυσό μετάλλιο της Ακαδημίας άπονέμεται στό «"Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» γιά τό εθνικής σημασίας έργο του στούς τομείς τής παι-
δείας καί τού πολιτισμού. Άπό τήν ίδρυσή του ύποστηρίζει ένεργώς τήν
τέχνη, τις έπιστήμες, τή δημόσια ύγεία, τήν κοινωνική πρόνοια καί συντρέχει
τό έλληνικό κράτος στήν πραγματοποίηση μεγαλεπήβολων έργων πολι-
τισμού, τά όποια θά άσκούν εύεργετική έπίδραση στήν άνάπτυξη τής πνευ-
ματικής δημιουργίας καί τής βελτίωσης τών συνθηκών ζωής.

2. Τό άργυρο μετάλλιο τής Ακαδημίας απονέμεται στόν έγκριτο νομικό
κ. Ίο^άννη Φωτόπουλο γιά τή συνολική προσφορά του στή νομική έπιστήμη,
καί ειδικότερα στόν τομέα τού Φορολογικού Δικαίου.

Ό κ. Ίο^άννης Φωτόπουλος, μέ τήν έως τώρα δράση του καί τά συγ-
γράμματά του, δικαίως θεο^ρειται ώς ό κατ' έξοχήν θεωρητικός άλλά καί
πρακτικός τού Φορολογικού Δικαίου. Μέ τις έγκυρες παρεμβάσεις του καί
τά κείμενά του, έπισημαίνει τις κρατικές ύπερβάσεις σέ έναν τομέα κατ'
έξοχήν κοινωνικό. Μέ τόν χειρισμό συναφών ζητημάτων συμβάλλει στήν
άποκατάσταση άκροτήτων πού κλονίζουν τήν έννοια τής Δικαιοσύνης.

3. Τό βραβείο Νικολάου Καρόλου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ,
άπονέμεται στό 'Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), τό
όποιο, μέ κύριο σκοπό τήν παροχή κοινωνικής φροντίδας ιδίως σέ παιδιά καί
έφήβους θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης, σέ γυναίκες θύματα ένδοοι-
κογενειακής βίας ή εγκατάλειψης καί σέ θύματα διακρίσεων καί κοινωνικού
αποκλεισμού, έχει αναπτύξει δράση κοινωνικής άρετής καί εύποιίας πού
προάγει τήν κοινοτική πρόνοια στή χώρα μας.
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4. Τό βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 7.000 εύρώ,
άπονέμεται στούς έκπαιδευτικούς τής έπταμελοΰς ομάδας τού μειονοτικού
σχολείου Κύμης Νομού Ροδόπης, πού άποτελεϊται άπό τούς κ.κ. Άζήζ
Άρναούτ Γιουσούφ, Αντώνιο Λεπίδα, Ραήφ Ρεσήτ καί 'Ιωάννη Σουλτανίδη,
καί τις κυρίες Όζνούρ Μεμέτ, Σοφία Βουτσά καί Αναστασία Θυμιοπούλου,
γιά τή μέ ζήλο, κάτω άπό αντίξοες συνθήκες εκτέλεση τών καθηκόντων τους.

Οί βραβευόμενοι μετέτρεψαν ένα άκριτικό σχολείο μέ πολλά προ-
βλήματα σέ πυρήνα γνώσης καί πολιτισμού καί συνέβαλαν στήν άλλαγή
τής άντίληψης τών μαθητών, τών γονέων καί τών κατοίκων τής Κύμης τού
νομού Ροδόπης άπέναντι στήν παρεχόμενη άπό τήν Πολιτεία έκπαίδευση,
μέ εύεργετικό άποτέλεσμα τήν κοινωνική καί πνευματική άνοδο τών εκεί
άνθρώπων.

5. Τό βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, άπονέμεται στή δασκάλα ειδικής άγωγής τού τμήματος ένταξης τοΰ
έξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου κυρία Σοφία
Θεοδωρίδου, γιά τή μεγάλη προσφορά της στή διδασκαλία καί στήριξη τών
παιδιών πού υστερούσαν στή μάθηση. Μέ τις προσπάθειές της στό απομα-
κρυσμένο νησί τής άγονης γραμμής ενεθάρρυνε τή δημιουργικότητα τών
μαθητών, διεύρυνε τόν πνευματικό τους ορίζοντα, έπέτυχε τήν άνάληψη
καινοτόμων δράσεων καί, μέ τή συνεργασία μέ άλλα σχολεία στήν Ελλάδα
καί έξω, ένέταξε τούς μαθητές σέ έναν εύρύτερο κόσμο.

6. Τό βραβείο Αικατερίνης II. Οικονόμου, σύμφωνα μέ τούς όρους τής
διαθήκης τοΰ Γεωργίου Π. Οικονόμου, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ,
άπονέμεται στό Πηνελόπειο "Ιδρυμα τής Νέας 'Ιωνίας γιά τή μακρά καί
άξιέπαινη προσφορά του στή στήριξη τών παιδιών άπορων οικογενειών καί
άνέργων γονέων.

Τό "Ιδρυμα, έργο ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί μέ κύριο στήριγμα τήν
έθελοντική έργασία, στηρίζει υλικά καί κοινωνικά τή νεότητα.

7. Το βραβείο Σίμωνος Σίνα άπονέμεται στή Βαρβάκειο Πρότυπο
Σχολή (1843), ή όποια άπό τά μέσα τού 19ου αι., χάρη στήν ευεργεσία
τοΰ 'Ιωάννη Βαρβάκη, παρέχει ύψηλής στάθμης διδασκαλία ώς πρότυπος
σχολή.

Ή Βαρβάκειος Σχολή, πέραν τής μεγάλης συμβολής της στήν προ-
αγωγή τής έκπαίδευσης στήν Ελλάδα, έχει επιδράσει εύεργετικώς καί
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έξακολουθητικώς σέ ολόκληρη τήν ελληνική κοινωνία μέ τήν προσφορά τής
πνευματικής-δημιουργικής δυνάμεως τών άποφοίτων της.

8. Βραβείο της Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Κωνσταντίνο Άθα-
νασάτο γιά τό σύνολο τού έργου του στόν τομέα τής 'Ιστορίας τής Φιλο-
σοφίας. Ό βραβευόμενος μέ άνεση καί οξυδέρκεια κινείται στόν κόσμο τής
άρχαίας φιλοσοφίας καί κυρίως τού Πλάτο^νος, τοΰ οποίου μέρος τοΰ έργου
έξέδωσε καί σχολίασε.

9. Βραβείο της 'Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Ανδρέα Χατζηβασι-
λείου γιά τό τετράτομο έργο του 'Ιστορία τοΰ κυπριακού αθλητισμού. Τό
έργο είναι άποτέλεσμα μεγάλου πνευματικού μόχθου καί προβάλλει ένα
σημαντικό μέρος τής κοινωνικής καί πολιτιστικής δραστηριότητος τών
Κυπρίων, ταυτοχρόνως δέ παρέχει πολύτιμα ιστορικά στοιχεία.

10. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν 'Ιερά Μητρόπολη
Βέροιας, Ναούσης καί Καμπανίας γιά τήν επιστημονική δραστηριότητά της
πού άφορά τή μελέτη τής προσωπικότητας καί τής διδασκαλίας τού Απο-
στόλου ΙΙαύλου. Μέ έτήσια συνέδρια, καί μέ τήν έκδοση τών Πρακτικών
τους, τά Παύλεια, ή 'Ιερά Μητρόπολη Βέροιας συμβάλλει στή μελέτη καί
τή γνώση τού έργου καί τής διδασκαλίας τοΰ 'Αποστόλου Παύλου.

11. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν 'Εταιρεία Πιερικών
Μελετών «'Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης» (1954) γιά τή δράση της,
μέ τήν όποία άποκαλύπτεται ό πολιτισμός καί ή ιστορία τής Πιερίας. Μέ
μουσικές καί χορευτικές έκδηλώσεις, έκθέσεις φωτογραφιών, λαογραφική
έρευνα, εκδόσεις καί συνέδρια ό Σύλλογος συμβάλλει ισχυρώς στήν έξύψωση
τής κοινωνικής ζωής.

12. "Επαινος άπονέμεται στά ελληνικά, τμήματα τών σωματείων
«Γιατροί τοΰ Κόσμου» καί «Γιατροί Xojpiç Σύνορα», γιά τή συμβολή τους
στήν προαγωγή τής άνθρωπιστικής περίθαλψης καί κοινωνικής πρόνοιας
στήν 'Ελλάδα καί σέ άλλες χώρες, μέ συνεχείς άποστολές βοήθειας μέ εθε-
λοντές ιατρούς, μέ πολυϊατρεΐα σέ μεγάλες πόλεις καί κινητές ιατρικές
μονάδες στις άπομεμακρυσμένες περιοχές.

13. "Επαινος άπονέμεται στόν κ. Γεώργιο Μήτση γιά τήν εκπόνηση
ιστορικής σημασίας απεικονίσεων τών μοναστηριών, τών έκκλησιών καί
τών προσκυνημάτούν στήν περιοχή 'Άνω Δερόπολης τής Βορείου 'Ηπείρου,
πού εί/αν καταστραφεί μέ τή δικτατορία τοΰ Χότζα καί άναστηλώθηκαν
άπό τόν άρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.
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14. "Επαινος, μέ χρηματική ενίσχυση 2.000 εύρώ, άπονέμεται στον
Λιθουανο μαθητή τοΰ Σχολείου τοΰ Ειδικού Καταστήματος Κράτησης
Νέων Αύλώνος Μπαλμπιέρις Ρόκας γιά τις έξαιρετικές επιδόσεις πού είχε
στις σπουδές του κατά τή διάρκεια τής φυλάκισής του, άφού ξεπέρασε
άτυχίες τού παρελθόντος.

15. "Επαινος άπονέμεται στόν διευθυντή τοΰ σχολείου τοΰ Είδικοΰ
Καταστήματος Κράτησης Νέων Αύλώνος κ. Πέτρο Δαμιανό γιά τόν φιλάν-
θρωπο ζήλο πού έπιδεικνύει στό παιδαγωγικό έργο του τής άνάπλασης τών
νέων κρατουμένων.

16. "Επαινος άπονέμεται στήν "Ενωση 'Ορειβατών Φυσιολατρών (1933)
γιά τήν πολύχρονη συμβολή της στή φυσιολατρία, τήν ανάπλαση καί τή δια-
φύλαξη τών δασών καί τού περιβάλλοντος.

17. Άφησα τελευταία τή διάκριση πού θά άκούσετε, γιατί ή βρα-
βευόμενη πράξη μάς ύπενθυμίζει ότι, παρά τά όσα φρικτά γίνονται καθη-
μερινώς στόν κοντινό μας κόσμο, ό άνθρο^πος μπορεί μέ τις ψυχικές άρετές
του νά πλησιάσει λίγο τόν Θεό, ό όποιος μάς έπλασε «κατ' εικόνα του καί
καθ' όμοίωσιν».

Απονέμεται βραβείο της Ακαδημίας, μέ χρηματικό έπαθλο 3.000
εύρώ, στήν 19χρονη Doaa Al Zamel άπό τή Συρία γιά τόν ήρωισμό καί
τήν αύταπάρνησή της. Ή κυρία Doaa Al Zamel, όταν το πλοίο στό όποιο
βρισκόταν μέ άλλους 490 μετανάστες βυθίστηκε δολίως ΝΔ τής Κρήτης,
πήρε στήν άγκαλιά της δύο βρέφη τών όποιων οί μητέρες πνίγηκαν καί
παρέμεινε στή θάλασσα κρατώντας τα άπό τήν Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου έο^ς τό
ξημέρωμα τοΰ Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, πού περισυνελέγησαν καί μετα-
φέρθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μέ όσα άκούσατε σάς άνακοινώθηκε ένα μεγάλο μέρος τών έργο^ν τής
Ακαδημίας κατά τό 2014. Ή λοιπή φετινή επιστημονική, ερευνητική καί
δημοσιευτική δραστηριότητά της θά σάς άνακοινο^θει άπό τόν 11 ρόεδρο τής
Ακαδημίας στις 13 Ιανουαρίου 2015. Απομένει άκόμη νά σάς γνωστο-
ποιήσω οτι, κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία γιά τήν 25η Μαρτίου 2015,
194 χρόνια μετά τήν 'Επανάσταση, θά άπονεμηθεΐ τό Άριστεΐον Μουσικής
Ερμηνείας. Τά λοιπά βραβεία πού προκηρύσσονται καί θά άπονεμηθοΰν σέ
έναν χρόνο άκριβώς θά άνακοινωθοΰν διά τοΰ Τύπου.

Τελειώνοντας τόν λόγο μου, πού άφοροΰσε κυριώτατα τήν άπονομή
διακρίσεων γιά έπιστημονικά-πνευματικά έπιτεύγματα καί πράξεις φιλάν-
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θρωπες, μνημονεύω ένα άκόμη εύχάριστο γεγονός, άφορά τήν Ακαδημία
αύτό: Έννοώ τή δημοσίευση τού Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής
Γλώσσας, έργου πολύχρονου καί πολύμοχθου, μέ τό όποιο παρουσιάζεται ή
σημερινή έλληνική μέ τόν μεγάλο γλωσσικό πλούτο της.

Τό Λεξικό διαπνέεται άπό νέες ιδέες καί ανθρωπιστικό πνεύμα καί
δέχτηκε στόν λίγο χρόνο πού κυκλοφορεί δίκαιους επαίνους καί άκριτες
κρίσεις καί χαρακτηρισμούς. Τό δεύτερο είναι κάτι πού τό περίμενε κανείς.
Συνέβη καί πριν άπό 77 χρόνια. Τό έργο πού τότε κατηγορήθηκε λάμπει
σήμερα στό πνευματικό στερέωμα, καί τούς κατηγόρους, άγνωστους,
μίζερους ήθικώς καί λησμονημένους, «τούς πήρε μαύρο σύννεφο». Ή Ακα-
δημία εύχαριστεΐ καί έπαινεΐ τόν συντελεστή τής σύνταξης τού Λεξικού
καθηγητή τής Γλωσσολογίας κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, ό όποιος μέ
τήν επιστημοσύνη του εκπλήρωσε τις προσδοκίες της καί τις προσδοκίες
όλων οσοι συνεργάστηκαν μαζί του.

'Άν ό λόγος μου άρχισε μέ άπαισιοδοξία, τελείωσε μέ πνευματικά επι-
τεύγματα καί μέ ήρωική πράξη πού ξεπερνά τις ψυχικές καί βιολογικές
δυνατότητες τής πλειονότητας τών άνθρώπων. Αύτά ταιριάζουν σέ μέρες
σάν τή σημερινή, έορταστικής πανήγυρης γιά τήν Ακαδημία. Χαίρετε.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ - ΙΑΝΕ

Στό Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων και 'Ιδιωμάτων —
ΙΛΝΕ ολοκληρώθηκε ή σύνταξη του 6ου τόμου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής
Νέας 'Ελληνικής, ό όποιος άποτελεΐται άπό 1.950 λήμματα (δέ-διάλεκτος).
Ό τόμος έχει ούσιαστικά άναβαθμισθεΐ άπό τήν άποψη τής φωνητικής άπό-
δοσης τών τύπων κατά τό διεθνές φωνητικό άλφάβητο, κατά τή βιβλιογρα-
φική καί χρονολογική υποστήριξη καί κατά τόν έμπλουτισμό άπό ύλικό
άλλων λεξικών άλλά καί ύλικοΰ δοκίμων έκδόσεων έγκριτων λογοτεχνών.

Τό Αρχεΐο Τοπωνυμίων (Άγγελος Άφρουδάκης) προσέθεσε στήν ψη-
φιακή του βάση δεδομένων 20.000 νέα τοπωνύμια. Ό συνολικός άριθμός
τής βάσης φτάνει τώρα τά 160.000 περίπου άνέκδοτα μικροτοπωνύμια.

Αποδελτιώθηκαν καί λημματογραφήθηκαν ψηφιακά επτά χειρόγραφα
καί τό σχετικό ύλικό ένσωματώθηκε στό Άρχεΐο Δελτίων. 'Επίσης, στό
Άρχεΐο Χειρογράφων προσετέθησαν έξι νέα χειρόγραφα γλωσσικού ύλικοΰ
άπό δωρεές καί τόν έτήσιο γλωσσικό διαγωνισμό τοΰ Κέντρου.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου εμπλουτίστηκε μέ 194 νέους τόμους βι-
βλίων καί περιοδικών άπό άγορές καί δωρεές, καί ενημερώθηκε ή βάση τών
βιβλιογραφικών δεδομένων (Αικατερίνη Τζαμάλη).

Συγκεκριμένα, καί πέραν τής άπασχολήσεως μέ τή σύνταξη τού τό-
μου, οί έρευνητές άσχολήθηκαν μέ τά έξής:

Ή Χρυσούλα Καραντζή συμμετέσ/ε μέ τήν ανακοίνωση «Οί Επτα-
νήσιοι λογοτέχνες στό 'Ιστορικό Λεξικό τής Ακαδημίας Αθηνών», στό I'
Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30 Άπριλίου-4 Μαίου 2014), ένώ δημοσίευσε
τήν εργασία ((Οί σύνθετες λέξεις στις νεοελληνικές διαλέκτους καί τή λογο-
τεχνία», Γλωσσολογία, 22, 2014.

Ή 'Ιωάννα Μανωλέσσου συμμετέσχε μέ τήν άνακοίνωση «Graphe-
matic evidence for Cretan phonology from the 16th to the 20th century» στό
διεθνές συνέδριο ((From Kornaros to Kazantzakis: Language, Culture, Soci-
ety, and History in Crete» (Cambridge, 30 Ιουνίου-1 'Ιουλίου 2014).

Δημοσίευσε τις έργασίες:

((Learned Byzantine language from the viewpoint of linguistics», σέ:
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Hinterberger, Μ. (έπιμ.), The Language of Byzantine Learned Literature.
Turnhout: Brepols Publishers, 2014, σ. 13-33.

«Developments in Medieval and Modern Greek», σέ: Giannakis, G. et
al. (έπιμ.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Leiden:
Brill, σ. 446-453.

((Asia Minor Greek: towards a computational processing», Procedia-So-
cial and Behavioral Sciences, 147, 2014, σ. 458-466 (άπό κοινού μέ Ε. Gal-
iotou, Ν. Karanikolas καί άλλους).

Συμμετέσχε στά έρευνητικά προγράμματα:

— ΑΡΙΣΤΕΙΑ I, μέ τίτλο ((Μορφολογία καί Γλωσσική 'Επαφή: Ελλη-
νικές Διάλεκτοι σέ 'Επαφή μέ τήν Τουρκική καί τήν Ιταλική» (MORILAN).

— ΑΡΙΣΤΕΙΑ II, μέ τίτλο «Archivai Research and Cultural Heritage:
The Theatre Archive of Romeo Castellucci and Societas Raffaello Sanzio»
(ARCH).

Ή Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου συνέταξε καί ύπέβαλε γιά δημοσίευση
τρία άρθρα.

Ή Γεωργία Κατσούδα δημοσίευσε τό άρθρο ((Οί μειωτικοί/υβριστικοί
όροι γιά τά γυναικεία "ελαττώματα" στις διαλέκτους καί τή ΝΕΚ» [άπό κοι-
νού μέ Μ. Βραχιονίδου], Μελέτες γιά τήν Έλληνική Γλώσσα, 35, σ. 131-141.

'Επίσης, προσκλήθηκε στό στρογγυλό τραπέζι τής διημερίδας ((Ή
Έλληνική Γλώσσα στήν Προφορική Επικοινωνία», δπου μίλησε μέ θέμα
((Corpora προφορικού λόγου» καί «Επαναληπτικά σχήματα σέ κείμενα λα-
ϊκού προφορικού/ιδιωματικού λόγου» [άπό κοινού μέ Α. Νάκα] (Θεσσαλο-
νίκη, 18-19 Σεπτεμβρίου 2014).

Πραγματοποίησε όμιλία μέ θέμα ((Αξιοποίηση τοΰ τοπικού γλωσσι-
κού ιδιώματος στή διδασκαλία τής ξένης γλώσσας: το παράδειγμα άπό τά
ιδιώματα τής Λέσβου» στό πλαίσιο έπιμορφωτικής ήμερίδας καθηγητών
ξένης γλώσσας Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στή Μυ-
τιλήνη (13 'Ιουνίου 2014).

Επίσης, δημοσίευσε τά έξής:

"Οψεις τής Νεολογίας: Σύμφυρση καί Έπανετυμολόγηση ('Ολικοί και
Μερικοί Λεξικοί Συμφυρμοί στή Δημοσιογραφία, τή Διαφήμιση, τα 'Ιστο-
λογία καί τή Λογοτεχνία για Παιδιά), Αθήνα 2013 [άπό κοινού μέ Α. Νάκα],

((Nominal system (gender, number, case)», σέ: Giannakis, G. (έπιμ.),
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, 2, σ. 500-509
[άπό κοινού μέ τόν άκαδημαϊκό W. Dressler].
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((Pronominal system», σέ: Giannakis, G. (έπιμ.), Encyclopedia of An-
cient Greek Language and Linguistics, 3, σ. 150-158 [άπο κοινού μέ τόν
άκαδημαϊκό W. Dressler].

((The formation of ηγουμένη, προϊσταμένη, υφισταμένη, έφαπτομένη:
theory and reality», σέ: Karyolemou, M. - Baider, F. — Katsoyannou, M.
(έπιμ.), Actes du 30ème Colloque international de linguistique fonctionnelle,
Chypre, 18-21 octobre 2006, 2014, σ. 105-108.

Ό Σταμάτιος Μπέης δημοσίευσε τό έξης άρθρο:

((La notation phonétique en lexicographie: le cas dialectes méridionaux
du grec modem», σέ: Karyolemou, M. - Baider, F. - Katsoyannou, M. (έπιμ.),
Actes du 30ème Colloque international de linguistique fonctionelle, Chypre,
18-21 octobre 2006, 2014, σ. 24-27 [άπό κοινού μέ τήν Ε. Magoula].

Έπίσης, άσχολήθηκε μέ τήν κατάθεση τοΰ χειρογράφου άρ. 1514 τής
συλλογής διαλεκτικού γλωσσικού ύλικοΰ άπό τή Λέσβο καί μέ τή διόρθω-
ση-έπιμέλεια τών γλωσσικών δεδομένων πού άφοροΰν στις νεοελληνικές
διαλέκτους καί ιδιώματα στόν 8ο τόμο τοΰ Γλωσσικού 'Άτλαντα τής Εύρώ-
πης (Atlas Linguarum Europae).

Ό Νικόλαος Μουτζούρης άσχολήθηκε μέ τήν άπομαγνητοφώνηση
καί καθαρογραφή γλωσσικού ύλικοΰ άπό τήν άποστολή του στήν Κάσο- τή
λημματογράφηση γλωσσικού ύλικοΰ· τή μελέτη τοΰ λημματολογίου πού
άντιστοιχεΐ στό Παράρτημα γιά ετυμολογικές, έρμηνευτικές καί σημασιο-
λογικές σημειώσεις καί παρατηρήσεις' τήν έπεξεργασία γλωσσικού ύλικοΰ
γιά συγγραφή διαλεκτολογικής έργασίας" τή μελέτη άρχαίου συγγραφέως
γιά συγγραφή τοπωνυμιολογικής εργασίας' τέλος, τήν έπεξεργασία ύλικοΰ
καί τήν προετοιμασία έργασίας ετυμολογικού ένδιαφέροντος.

Ό Γεώργιος Τσουκνίδας, πέραν τών συντακτικών σειρών του, άσχο-
λήθηκε μέ έλεγχο τών συντμήσεων τών τοπωνυμίων τών σειρών αύτών.
Έπίσης, συγκέντρωσε καί παρέδο^σε τούς τίτλους τής βιβλιογραφίας πού
υπάρχουν στις σειρές πού έπεξεργάστηκε.

['Άγγελος Άφρουδάκης]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟ Γ ΡΑΦΙ ΑΣ

Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έξέδωσε τα Πρα-
κτικά τοΰ 15ου Διεθνοΰς Συνεδρίου τής Εταιρείας Άφηγηματολογικής
"Ερευνας Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adapta-
tions. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk
Narrative Research, June 21-27, 2009, Athens (γενική έπιστ. έπιμέλεια:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη). 'Ολοκλήρωσε τήν έπεξεργασία τών
Πρακτικών τοΰ συνεδρίου ((Σμύρνη: ή Ανάπτυξη μιάς Μητρόπολης τής
Ανατολικής Μεσογείου (17ος αί.-1922)», ενώ συνέχισε τήν έπεξεργασία
μουσικής έκδοσης γιά τήν Εύρυτανία, λαογραφικών έκδόσεων γιά τήν Κί-
μωλο καί τήν Ανάφη, δύο τόμων τής 'Επετηρίδας τοΰ Κέντρου, κ.ά.

Συμμετέχει στό πρόγραμμα τής Ακαδημίας Αθηνών γιά τήν Προβο-
λή τοΰ 'Έργου τών Ερευνητικών Κέντρων στόν Παγκόσμιο Ίστό μέ τήν
ψηφιοποίηση καί προβολή κινηματογραφικών καταγραφών, μουσειακών
καί άλλων συλλογών. Εκπονεί τό πρόγραμμα (('Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής
Τεκμηρίωσης τής 'Άυλης καί Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» γιά τή
δημιουργία ψηφιακοΰ άποθετηρίου καί προβολή τών ψηφιακών συλλογών
καί έκείνων τής βιβλιοθήκης τής Ακαδημίας. Συμμετέχει σέ σχετικά προ-
γράμματα τής Ακαδημίας Αθηνών (DARIAH, ΔΤΑΣ).

Οί έρευνητές καί τό προσο_>πικό πραγματοποίησαν εννέα έντεταλμένες
άποστολές γιά έπιτόπια έρευνα καθώς καί έπ' εύκαιρία άποστολές γιά τήν
καταγραφή λαογραφικών έκδηλο^σεων. Στό Αρχείο τού Κέντρου εισήχθησαν
24 λαογραφικές συλλογές 3.247 σελίδων, 2.168 φωτογραφιών καί βιντεο-
σκοπήσεων. Επίσης, εισήχθη ή σημαντική συλλογή ήχογραφήσεο^ν καί
βιντεοσκοπήσεων τής μουσικολόγου Αθηνάς Κατσανεβάκη άπό τή Βόρεια
Πίνδο, τή Δυτική Μακεδονία, τή Βόρεια "Ηπειρο, τήν Πρώην Γιουγκο-
σλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας, κ.ά. Συνεχίστηκε ή ψηφιοποίηση
καί εισαγωγή ψηφιακών τεκμηρίων τής συλλογής φωτογραφιών καί διαφα-
νειών τοΰ Δημητρίου Καλούσιου άπό τήν Κεντρική Πίνδο (κυρίως άπό τούς
νομούς Τρικάλων, Ίωαννίνο^ν, κ.ά.). Εμπλουτίστηκε τό Εθνικό Εύρετήριο
τής Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, στό όποιο έχουν καταχωρισθεί περί
τά 700 θέματα, καί συνεχίστηκε ή σχετική συνεργασία μέ επιμέρους φορείς.
Συνεχίστηκε ή ψηφιοποίηση καί τεκμηρίωση χειρογράφων, φωτογραφιών,
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ηχογραφήσεων, κινηματογραφήσεων καί μουσειακών αντικειμένων στις
βάσεις δεδομένοι.

Στή βιβλιοθήκη εισήχθησαν 550 τόμοι βιβλίων καί τεύχη περιοδικών.
Πραγματοποιήθηκαν βιβλιοθηκονομικές έργασίες μέ αναδιάταξη 6.000 τόμων
καί εισαγωγή βιβλίων τριών 'Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών.

Τό Κέντρο πραγματοποίησε έκθέσεις στό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης καί
Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», σέ συνεργασία μέ τόν Πολιτιστικό 'Ορ-
γανισμό τού Δήμου Αθηναίων, γιά τήν έθιμολογία τών Απόκρεω μέ θέμα «Οί
Απόκριες: Σοχός, Νάουσα, Αγία Ελένη Σερρών, Σκύρος» (15 Φεβρουαρίου
2014-2 Μαρτίου 2014) καί γιά τήν έθιμολογία τοΰ Δωδεκαημέρου (4 Δεκεμ-
βρίου 2014-4 'Ιανουαρίου 2015). Οί έκθέσεις συνοδεύονταν άπό επιστημονικές
άνακοινώσεις ερευνητών τοΰ Κέντρου καί άπό εκπαιδευτικά προγράμματα γιά
μαθητές. Τό Κέντρο συνεργάστηκε μέ τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» γιά τήν πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας τοΰ Ανδρέα
Σμαραγδή μέ κείμενα τής Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη καί τίτλο ((Πέ-
ριξ τοΰ 'Ελαιώνα, τό Περιβόλι τής Θεάς Αθηνάς» (3 Σεπτεμβρίου-31 Δεκεμ-
βρίου 2014) στόν έκθεσιακό χώρο τών άφίξεο^ν τοΰ Αερολιμένα.

Πραγματοποίησε έκδήλωση παρουσίασης τής έκδοσης τών Πρακτι-
κών τής ημερίδας «Κωνσταντίνος Ψάχος: ό Μουσικός, ό Λόγιος» (Δημο-
σιεύματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας άρ. 29, Αθήνα
2013) τήν Πέμπτη 6 Μαρτίου στήν Ανατολική Αίθουσα τοΰ Μεγάρου τής
Ακαδημίας Αθηνών. Έπίσης, πραγματοποίησε έκδήλωση παρουσίασης
τοΰ βιβλίου τοΰ Σωτηρίου I. Τσιάνη (Sam Tsianis), Δημοτικά Τραγούδια
άπο τή Βυτίνα Αρκαδίας/Folk Songs from Vytina, Arcadia (Μουσική Συλ-
λογή 1959, Μελέτη-Μεταγραφή) (Σειρά Πηγές τοΰ Λαϊκού Πολιτισμού
άρ. 8, Αθήνα 2013), τό Σάββατο 9 Αύγούστου στό Πολιτιστικό "Ιδρυμα
Τρύφωνος Π. Θαλασσινού στή Βυτίνα Αρκαδίας.

'Οργάνωσε, σέ συνεργασία μέ τή Διεύθυνση Εύρο^παϊκών καί Διεθνών
Εκπαιδευτικών Θεμάτων τού Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
ειδικό σεμινάριο γιά έκπαιδευτικούς μέ θέμα τήν «Άυλη Πολιτισμική
Κληρονομιά», τήν Τρίτη 11 Μαρτίου στό Ιο Πρότυπο Γενικό Λύκειο
Αθηνών — Γεννάδειο. Κύριος σκοπός τοΰ σεμιναρίου, πού άποτελεϊ έξέλιξη
τής υπάρχουσας συνεργασίας τοΰ Κέντρου Λαογραφίας μέ τήν έν λόγω
Διεύθυνση, ήταν ή ένημέρωση καί ή υποστήριξη τής εκπαιδευτικής κοινό-
τητας σέ θέματα λαϊκού πολιτισμού.
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Συμμετέσχε μέ παρουσίαση τοΰ τόμου γιά τόν Κωνσταντίνο Ψάχο
καί ανακοινώσεις στήν οργάνωση ήμερίδας (άπό κοινοΰ μέ τήν Πατριαρ-
χική Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, Συλλόγους Κωνσταντινουπολιτών καί τό
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) μέ θέμα «Εξέχουσες Μορφές τής Με-
γάλης τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας καί τής Κωνσταντινουπολίτικης Λογιο-
σύνης: 'Ιωακείμ Γ' ό Μεγαλοπρεπής, Κωνσταντίνος Α. Ψάχος», γιά τά
560 χρόνια άπό τήν ίδρυση τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής
(1454-2014) στις 29 Μαρτίου στό Πολεμικό Μουσείο στήν Αθήνα. Τό
Κέντρο συνέδραμε έπιστημονικά τόν Δήμο Φαρσάλων, πού οργάνωσε άπό
κοινού μέ τήν Αμφικτιονία τών Θεσσαλών Καραγκούνηδων τό 3ο Πανελ-
λήνιο 'Εθνολογικό Συνέδριο τών Θεσσαλών Καραγκούνηδων μέ τίτλο «Οί
Θεσσαλοί Καραγκούνηδες στόν Κύκλο τού Χρόνου καί τής Ιστορίας» στις
10-12 Απριλίου 2014 στό Πολιτιστικό Κέντρο τοΰ Δήμου στά Φάρσαλα
καί συμμετέσχε στις έργασίες του μέ άνακοινώσεις έρευνητών του.

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους ομάδες μαθητών τής πρωτοβάθμιας καί
δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης έπισκέφθηκαν τούς χώρους τοΰ Κέντρου, ξε-
ναγήθηκαν στή μουσειακή συλλογή του καί παρακολούθησαν ειδικές ειση-
γήσεις τών έρευνητών στόν χώρο τοΰ άναγνωστηρίου. Στό Κέντρο πραγ-
ματοποίησαν πρακτική άσκηση όκτώ φοιτητές προερχόμενοι άπό τρεις
πανεπιστημιακές σχολές.

Ή έκπαιδευτική δίτομη έκδοση τοΰ Κέντρου Ή Έλια στόν Πολιτισμό της
Ρόδου — Μαθαίνω γιά τήν Έλιά και τό Λάδι (Μαρία Ανδρουλάκη καί Λουί-
ζα Καραπιδάκη, πρόλογος-έπιστ. έπιμ. Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αθήνα
2010) έλαβε τό Βραβείο Μοσκόβη άπό τόν Δήμο Αθηναίων. Τό Κέντρο Λαο-
γραφίας έλαβε τιμητικό βραβείο στό πλαίσιο τών έβδομων βραβείων ποιότητας
τοΰ περιοδικού Γαστρονόμος τής έφημερίδας Καθημερινή γιά τό πολύχρονο
ερευνητικό έργο του στόν τομέα τής παραδοσιακής διατροφής.

Ό διευθύνοον καί οί έρευνητές τοΰ Κέντρου δημοσίευσαν 25 προ^τότυπες
επιστημονικές μελέτες. Ή περιοδική έκδοση τής International Society for
Ethnology and Folklore δημοσίευσε κείμενο μέ τίτλο «National Ethnology
Reports. Folklore Studies in Greece» (International Society for Ethnology
and Folklore Newsletter, November 2014, 12, 2), μέ θέμα τις ελληνικές
λαογραφικές σπουδές καί τό Κέντρο Λαογραφίας, πού συνέταξαν ή τέως
διευθύντρια καί ό διευθύνων τό Κέντρο.

[Εύάγγελος Καραμανές]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τυπώθηκε ό τόμος Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, 11, 2014, μέ με-
λέτες τών έρευνητών τοΰ Κέντρου καί έγκριτων εξωτερικών συνεργατών.

Δημοσιεύτηκε ή μονογραφία τής έρευνήτριας τοΰ Κέντρου Δέσποινας
Βλάμη ύπό τόν τίτλο Trading with the Ottomans. The Levant Company in the
Middle East (έκδ. I. B. Tauris), Λονδίνο 2014. Ή μονογραφία εντάσσεται στό
πρόγραμμα ((Διπλωματία καί έμπόριο στήν άνατολική Μεσόγειο (17ος-19ος
αιώνες)», πού εκπονείται στό Κέντρο καί βασίζεται σέ ύλικό άπό τά άρχέία τής
Εταιρείας τής Ανατολής. Μεγάλο τμήμα τοΰ ύλικοΰ δωρήθηκε μικροφωτο-
γραφημένο στό Κέντρο άπό τόν άείμνηστο Ακαδημαϊκό Μιχαήλ Σακελλαρίου.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χαρίτων Καρανάσιος

((Ή βιβλιοθήκη τοΰ Νικολάου Μαυροκορδάτου καί ό έμπλουτισμός
της μέ έντυπα καί χειρόγραφα μονών Θεσσαλίας καί Εύρυτανίας», Μεσαι-
ωνικά καί Νέα Ελληνικά, 11, 2014, σ. 107-120.

(('Ο κατάλογος τής βιβλιοθήκης τής 'Ιεράς Μονής 'Ιβήρων (1723) καί
ή βιβλιοθήκη τοΰ Νικολάου Μαυροκορδάτου», Πρακτικά Η' Διεθνούς Συ-
νεδρίου α'Άγιον "Ορος καί Λογιοσύνη» (Θεσσαλονίκη, 22-24 Νοεμβρίου
2013), Θεσσαλονίκη 2014, σ. 99-109.

((Συμβολή στήν έρευνα τών χειρογράφων καί τών έργο^ν τοΰ Θεοφίλου
Καΐ'ρη», Πρακτικά Συμποσίου ((Θεόφιλος Καίρης», Άνδρος 16-18 Σεπτεμ-
βρίου 2011, 'Άνδρος 2014, σ. 73-110.

((Οί συνθήκες άνάπτυξης καί ό χαρακτήρας τής παιδείας στήν Εύρυ-
τανία κατά τόν 17ο-18ο αι.», Πρακτικά Συνεδρίου (("Οσιος Ευγένιος Αιτω-
λός καί αί Σχολαί τών Αγράφων κατά τήν Τουρκοκρατίαν», Καρπενήσι,
7-9 'Οκτωβρίου 2011, 1, Αθήνα 2014, σ. 79-101.

«'Επισκόπηση ιστορίας τής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Κοζάνη, 600
χρόνια 'Ιστορίας. Γένεση καί Ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης.
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Πρακτικοί Β' Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Κοζάνη 27-30 Σεπτεμβρίου
2012 (έπιμ. Χ. Καρανάσιος κ.ά.), Κοζάνη 2014, σ. 255-290.

Κωνσταντίνος Λαμπρινός

((Identity and socio-economic mobility in Venetian Crete: the evolution
of a citizen family (sixteenth century)», Mediterranean Historical Review,
29, 1, 2014, σ. 57-70.

((Γραμματικός στο καστέλλι του Αμαρίου. Ή προσωπογραφία ένός
υπαλλήλου τής βενετοκρητικής υπαίθρου», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
«Τό Άμάρι άπό τήν Άρχαιότητα εως Σήμερα» (έπιμ. Στ. Μανουράς), Αθή-
να 2014, σ. 430-438.

((Rivendicando identità e poteri. Il ceto cittadinesco negli organi collet-
tivi di Famagosta e Kyrenia (XVI sec.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά,
11, 2014, σ. 29-48.

(('0 καστελλάνος, ό γραμματικός καί οί άνθρωποι τής υπαίθρου. Πολι-
τικές έξουσίες καί κοινωνική δυσαρέσκεια στήν περιοχή του Αγίου Βασι-
λείου (τέλη 16ου αί.)», Πρακτικά τοΰ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
«Ή Επαρχία Αγίου Βασιλείου άπό τήν Άρχαιότητα μέχρι Σήμερα. Περι-
βάλλον, Αρχαιολογία, 'Ιστορία, Κοινωνία», 2 (έπιμ. Κ. Παπαδάκης —
Θ. Πελαντάκης), Ρέθυμνο 2014, σ. 497-508.

Δέσποινα Βλάμη

(("Ελληνες ναυτικοί στό λιμάνι τοΰ Λονδίνου: μιά παρ' ολίγον άνταρ-
σία, ένας πόλεμος καί ό λόρδος Λίβερπουλ», Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνι-
κά, 11, 2014, σ. 201-219.

Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

((Formes d'organisation collective dans les villes byzantines: questions
de terminologie (7e-12e s.)», Revue des Études Byzantines, 72, 2014,
σ. 235-248.

((Κοινωνική διαστρωμάτωση στις βυζαντινές πόλεις (11ος-15ος αι.):
ή περίπτωση τών καστρηνών», Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, 11, 2014,
σ. 9-28.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ρόδη Σταμούλη

«Ή δημόσια καί οικονομική συμπεριφορά τών cittadini τής Πρέβεζας:
ή περίπτωση τοϋ Γεωργίου Δαμιανή, β' μισό τοϋ 18ου αιώνα». Εισήγηση
στό μεταπτυχιακό σεμινάριο (('0 Έλληνολατινικός Κόσμος 13ος-18ος αι.»,
Ιστορικό Άρχεΐο τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, 8 Δεκεμβρίου 2014.

Χαρίτων Καρανάσιος

((Άπό το σχολείο τής Ζάβορδας (1540) ώς τήν Έλληνική Σχολή Κο-
ζάνης (1813): ή παιδεία ώς παράγωγο καί παραγωγός συλλογικής αύτο-
συνείδησης, λόγου καί ήθους στή δυτική Μακεδονία». Ανακοίνωση στό Α'
Συνέδριο τής Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών μέ θέμα: «Ή Δυτική
Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους», Γρεβενά, 2-5 'Οκτωβρίου 2014.

Κωνσταντίνος Λαμπρινός

((Πρακτικές διακυβέρνησης καί θεσμοί στή βενετική Κρήτη». Εισή-
γηση στό μεταπτυχιακό σεμινάριο «Ό Έλληνολατινικός Κόσμος 13ος-18ος
αι.», 'Ιστορικό Άρχεΐο τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, 10 Μαρτίου 2014.

((Μορφές έξουσίας καί εξουσιαστικοί μηχανισμοί στήν ύπαιθρο τής έλ-
ληνοβενετικής Ανατολής». Δεύτερη εισήγηση στο ΐδιο σεμινάριο, 7 Απρι-
λίου 2014.

«Zuanne Quartano: ένας έπιφανής Κερκυραίος στήν κοινωνία τής
Κρήτης (τέλη 16ου-άρχές 17ου αί.)». Ανακοίνωση πού έστάλη στό Γ Διε-
θνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Άπριλίου-4 Μαίου 2014.

(('Η προσωπογραφία τοΰ μεσαίου κοινωνικού στρώματος στή βενετική
Κρήτη». Τρίτη εισήγηση στό ώς άνω μεταπτυχιακό σεμινάριο, 22 Δεκεμ-
βρίου 2014.

Δέσποινα Βλάμη

((Τά εμπορικά δίκτυα τής Venice καί τής Levant Company, 16ος-17ος
αιώνες». Εισήγηση στό ίδιο μεταπτυχιακό σεμινάριο, 31 Μαρτίου 2014.
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Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

((Συλλογική οργάνωση στις βυζαντινές πόλεις (13ος-15ος αι.). Ζητή-
ματα ορολογίας». Ανακοίνωση στήν ήμερίδα πού διοργάνωσαν τό "Ιδρυμα
τής Βουλής τών Ελλήνων καί ή Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορίας τού Δικαίου
μέ θέμα «Ή τών Πλειόνων Ψήφος Κρατείτω: Ή Τύχη τής Αρχής τής
Πλειονοψηφίας άπό τή Μετακλασική Περίοδο ώς τούς Νεότερους Χρόνους».
Ή ήμερίδα ήταν άφιερωμένη στή μνήμη τού Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη.

((Οί περί δήμου άντιλήψεις τών Βυζαντινών (13ος-15ος αί.)». Εισή-
γηση στή συνάντηση έργασίας μέ θέμα ((Κοινωνικά Προφίλ καί Κοινωνικές
'Ομάδες: Αντιλήψεις περί Κοινοτικής Θέσης στό Βυζάντιο», 'Εθνικό "Ιδρυ-
μα 'Ερευνών/Τομέας 'Ιστορικών 'Ερευνών, 19 Δεκεμβρίου 2014.

'Επίσης, τό Κέντρο συμμετέσχε στή διοργάνωση τής έκθεσης σπανίων
χειρογράφων, εγγράφων καί εντύπων τής Ακαδημίας Αθηνών (16-30
'Οκτωβρίου 2014) διά τού φιλολόγου έρευνητή κ. Χαρίτωνος Καρανάσιου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σέ συνεργασία μέ τό Τμήμα Ίστορίας-Άρχαιολογίας τοΰ Πανεπι-
στημίου Αθηνών καί τό 'Ινστιτούτο 'Ιστορικών 'Ερευνών τού 'Εθνικού 'Ιδρύ-
ματος 'Ερευνών, τό Κέντρο διοργανώνει άπό τό άκαδημαϊκό έτος 2013-
2014 μεταπτυχιακά σεμινάρια μέ τόν τίτλο «Ό 'Ελληνολατινικός Κόσμος
(13ος-18ος αιώνες)». Θεματική τοΰ έαρινοΰ έξαμήνου 2014: ((Χαρτογρα-
φώντας τις 'Εξουσίες. Διακυβέρνηση καί Κοινωνικές 'Ιεραρχήσεις στήν
Έλληνολατινική Ανατολή». Θεματική τοΰ άκαδημαϊκοΰ έτους 2014-2015:
(('Η Προσωπογραφία τής Έλληνολατινικής Ανατολής. Οί 'Άνθρωποι καί ή
Έποχή τους». Οί έρευνητές τοΰ Κέντρου είχαν ένεργή παρουσία στό σεμι-
νάριο μέ έπιστημονικές εισηγήσεις καί παρεμβάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τό Κέντρο συμμετέχει στά εξής προγράμματα:

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ — Άνάπτυξη τής Έλληνικής Έρευνητικής 'Υπο-
δομής γιά τις Ανθρωπιστικές Έπιστήμες ΔΥΑΣ)).

((Προβολή τοΰ "Εργου τών Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας
Αθηνών στόν Παγκόσμιο Ιστό)).
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ό ερευνητής τοϋ Κέντρου Χαρίτων Καρανάσιος πραγματοποίησε
πενθήμερη έρευνητική άποστολή στή Βέροια (10-14 Νοεμβρίου 2014),
μέ αποτέλεσμα τήν έπιστημονική περιγραφή κατόπιν αύτοψίας 23 χειρο-
γράφων πού άπόκεινται στή Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βεροίας, στή
Βιβλιοθήκη τού Βυζαντινού Μουσείου Βεροίας, καθώς καί στήν 'Ιερά Μη-
τρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας.

Ή βιβλιοθήκη του Κέντρου έμπλουτίστηκε φέτος μέ 101 τόμους, άπό
τούς όποιους οί 25 προέρχονται άπό άγορά καί οί υπόλοιποι άπό άνταλλαγή
ή δωρεά.

[Ρόδη Σταμούλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κατά το έτος 2014 συνεχίστηκαν τά έξης ερευνητικά προγράμματα
του Κέντρου:

«Ή Ελληνική Πολιτική στή Μεσοπολεμική Περίοδο» (υπεύθυνος
Σωτήρης Ριζάς).

«Χρονολόγιο Γεγονότων τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου πού Αφορούν
τήν Ελλάδα: Calendar of Events of World War II Concerning Greece. Data
According to the Special Operations Executive Archives, 1943» (ύπεύθυνη
Μαρία Σπηλιωτοπούλου).

((Νεότερη Έλληνική 'Ιστορία στό Διαδίκτυο» (ύπεύθυνη Μαρία Σπη-
λιωτοπούλου).

(('Η Διαμόρφωση τοΰ Γαιοκτητικοΰ Συστήματος στήν Ελλάδα καί ή
Βρετανική Διπλωματία, 1833-1843» (ύπεύθυνη Εύαγγελία Καρούζου).

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

((Δημόσια 'Υγεία στήν Ελλάδα τοΰ Μεσοπολέμου. Ή Συμβολή τής
ΚτΕ στήν 'Οργάνωση τών 'Υπηρεσιών 'Υγείας καί Κοινωνικής Πρόνοιας»
(ύπεύθυνη Ελισάβετ Κοντογιώργη).

((Όψεις τού Αστικού καί Αγροτικού Χώρου στά Επτάνησα (μέσα
19ου-άρχές 20ού αιώνα)» (ύπεύθυνη Κατερίνα Μπρέγιαννη).

((Περιγραφικός Κατάλογος Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχείων τού
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου — Records of German Divisions, 1940-
1945» (υπεύθυνος Δημήτριος Άποστολόπουλος).

To Κέντρο άπέκτησε μέ δο^ρεά τή βιβλιοθήκη καί το άρχεΐο τής πρώην
διευθύντριας τοΰ Κέντρου άείμνηστης Ελένης Μπελιά, τά όποια καταλογο-
γραφοΰνται.

Εντός τού έτους 2014 έκδόθηκαν:

— ό τρίτος τόμος τοΰ περιοδικού Νεοελληνικά 'Ιστορικά μέ 11 μελέτες,
περιλαμβανομένου ειδικού θεματικού άφιερώματος μέ τίτλο «Χερσαίες
Συγκοινωνίες στήν Ελλάδα: Όψεις Διαχείρισης τού Χώρου»,

— ή μονογραφία Ή Μεταπολιτευτική Επανάσταση στήν Κρήτη (1895-
1896) τοΰ Ελευθέριου Πρεβελάκη (έπιμ. Χρ. Λοΰκος),
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— ή μονογραφία Les Jardins de la Méditerranée. Agriculture et Société
dans la Grèce du Sud, 1860-1910 τής Εύαγγελίας Καρούζου,

— ό πρώτος τόμος τού έργου Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου (1827-
1875), Αρχιεπισκόπου Σύρου, Τήνου και Μήλου. Εισαγωγή, Αναλυτικές
Περιλήψεις και Σχόλια (έπιμ. Ε. Κοντογιώργη — Φ. Άσημακοπούλου).

Συνεχίστηκε ή υλοποίηση τοΰ έργου «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ — Ανάπτυξη
τής Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής γιά τις Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες
ΔΥΑΣ».

Ή ομάδα DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ τής Ακαδημίας Αθηνών, πού άποτελεΐται
άπό 15 άτομα, έρευνητές καί άλλο έπιστημονικό προσωπικό, έπεξεργά-
στηκε το μητρώο συλλογών καί τούς θησαυρούς όρων τών άνθρο^πιστικών
επιστημών, πραγματοποίησε συναντήσεις έργασίας καί σεμινάρια καί συ-
νεργάστηκε μέ τούς φορείς τού έθνικού καί του εύρωπαϊκού δικτύου (υπεύ-
θυνη Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη).

'Άρχισε ή υλοποίηση τής πράξης «Προβολή τού "Εργου τών 'Ερευνη-
τικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό» μέ χρημα-
τοδότηση άπό το ΕΣΠΑ. Στό έργο αύτό, έπί συνόλου 43 λειτουργικών ένο-
τήτων, τό Κέντρο προβάλλει οκτώ άπό τις συλλογές καί βάσεις δεδομένων
του (ύπεύθυνη Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη).

Όλοι οί έρευνητές, στό πλαίσιο τής είδικότητάς τους, έλαβαν μέρος
σέ διεθνή καί ελληνικά συνέδρια καί συναντήσεις έργασίας μέ ανακοινώσεις
καί δημοσίευσαν μελέτες σέ διεθνή περιοδικά, έντυπα καί ήλεκτρονικά.

[Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Χ. Ε. Αύγερινός, Τά Φαινόμενα τοΰ Άράτου στους Συγχρόνους και
τους Μεταγενεστέρους του, Πονήματα, 8, Αθήνα 2014, σ. Ιχχχν+919.

ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«P. Grossardt, Stesichoros zwischen kultischer Praxis, mythischer Tra-
dition und eigenem Kunstanspruch. Zur Behandlung des Helenamythos im
Werk des Dichters aus Ilimera», Exemplaria Classica, 18, 2014, σ. 201-208.

'Ιωάννης Τελέλης

«Environmental history and byzantine studies: a survey of topics and
results», σέ: Κόλιας, T. — Πιτσάκης, Κ. (έπιμ.), Aureus. Τόμος Αφιερωμέ-
νος στόν Καθηγητή Ευάγγελο Κ. Χρυσό, 'Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα,
2014, σ. 737-760.

«Οί θετικές έπιστήμες στο ύστερο Βυζάντιο (13ος-15ος αιώνας)», σέ:
Λουγγής, T. — Kislinger, Ε. (έπιμ.), Βυζάντιο. 'Ιστορία καί Πολιτισμός.
'Ερευνητικά Πορίσματα, 1, Αθήνα, 2014, σ. 411-426.

Haldon, J. - Roberts, Ν. - Izdebski, Α., et al., «The climate and envi-
ronment of Byzantine Anatolia: integrating science, history, and archae-
ology», Journal of Interdisciplinary History, xlv:2, 2014, σ. 113-161.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«Ή μορφή του Τελαμώνιου Αΐαντα στούς Όμηρο, Πίνδαρο καί Σοφο-
κλή», 18η Όμηρική Ακαδημία — Euroclassica, Χίος, 11-20 'Ιουλίου 2014.
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'Ιωάννης Τελέλης

«Τεχνικός διδάσκαλος: Georgios Pachymeres as a paraphrasist of Aris-
totelian meteorology», στό συμπόσιο «Die soziokulturellen Tendenzen der
Paläologenzeit im Spiegel der zeitgenössischen Historiker», 'Ινστιτούτο Με-
σαιωνικών Σπουδών τής Αύστριακής Ακαδημίας 'Επιστημών, Βιέννη, 1-3
Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Κωνσταντΐνος-Φίλιππος Μαυρουλίδης

'Επιστημονική άποστολή στό Πατριαρχικό "Ιδρυμα Πατερικών Με-
λετών ('Ιερά Μονή Βλατάδο^ν) καί στήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου
Όρους γιά έπιτόπια μελέτη χειρογράφων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Χάρη στή γενναιόδο^ρη δωρεά 357 βιβλίων άπό τόν Τομέα Κλασικών
Σπουδών τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή βιβλιοθήκη
τοΰ Κέντρου έμπλουτίσθηκε συνολικά μέ περίπου 400 τίτλους βιβλίων.
Ανανεώθηκε ή συνδρομή γιά 28 τίτλους περιοδικών.

[Αλεξάνδρα Ροζοκόκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στο Κέντρο ολοκληρώθηκε ή έρευνα καί καταγραφή του ύλικοΰ νεο-
λογισμών το όποιο θά συμπεριληφθεί στόν 13ο τόμο τοΰ Δελτίου 'Επιστη-
μονικής 'Ορολογίας καί Νεολογισμών. Τό υλικό αύτό αποτελείται άπό 550
περίπου νεολογισμούς τής Έλληνικής μέ παραθέματα χρήσης άπό εφημε-
ρίδες καί καταμέτρηση τών έμφανίσεων στή μηχανή άναζήτησης Google.

"Ενα μέρος τής έρευνας έκπονήθηκε άπό τό ερευνητικό πρόγραμμα «Νεο-
λογισμοί τής Νέας Έλληνικής Γλώσσας. Συλλογή, Ταξινόμηση, "Ελεγχος.
Φάση Γ» (υπεύθυνος Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Κονομής, ερευνητής Αθανάσιος
Καρασίμος), τό όποιο συνεχίζει τή συλλογή καί τήν ταξινόμηση δεδομένων νεο-
λογισμών, συνεπικουρούμενο πλέον άπό τό ήλεκτρονικό πρόγραμμά μας, τό
όποιο παρέχει καί δυνατότητα παραγωγής άντίστροφου λεξικού νεολογισμών.

'Ολοκληρώθηκε ή Έλληνική 'Ορολογία Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
(απόδοση άπό τήν Αγγλική) μέ ερμηνεύματα τών όρων, σέ συνεργασία μέ
τόν Δρ Αθανάσιο Καρασίμο (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), τον κα-
θηγητή Γεώργιο Μαρκόπουλο (Πανεπιστήμιο Αθηνών) καί τόν καθηγητή
Κυριάκο Σγάρμπα (Πανεπιστήμιο Πάτρας). Περιέχονται 800 περίπου όροι
μέ έλληνοαγγλικό γλωσσάριο, πού θά συμπεριληφθούν στόν προς δημοσί-
ευση 13ο τόμο τού ΔΕΟΝ ά.ρχές τοΰ 2015.

Έκτος άπό τόν συνεχή έμπλουτισμό τής βάσης δεδομένων, προωθή-
θηκε επίσης η περαιτέρω άνάπτυξη τοΰ ήλεκτρονικοΰ προγράμματος ήμι-
αυτόματης εύρεσης καί ταξινόμησης νεολογισμών καί ορολογίας τού Κέν-
τρου. Σέ συνεργασία μέ τό Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καί μέ ευγενική
προσφορά τοΰ λέκτορα κ. Ηρακλή Βαρλάμη, επιλύονται επιμέρους θέματα
τού ήλεκτρονικοΰ προγράμματος.

Κατά το 2014 συνεχίστηκε ή προσπάθεια γιά:

— έμπλουτισμό τής βάσης δεδομένων μέ σκοπό τή δημιουργία Ηλε-
κτρονικού Αρχείου Νεολογισμών: συλλογή, άνάλυση καί ταξινόμηση (μορ-
φολογική καί κειμενική) γλωσσικών δεδομένων (νεολογισμών, ορολογίας
καί άντίστοιχων κειμένων γιά δημιουργία σώματος κειμένων νεολογισμών),

— οργάνωση, βελτίωση καί άνάπτυξη τού προγράμματος γιά μεσο-
πρόθεσμη γλωσσολογική άξιοποίηση άποτελεσμάτων: I. διαρκής έρευνα
επιστημονικής βελτιστοποίησης τοΰ ήλεκτρονικοΰ προγράμματος, συγκε-
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κριμένα ανάλυση άναγκών γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη τοϋ προγράμματος
μέ νέες μηχανές καί αύτοματισμούς κατά το πρότυπο διεθνών ερευνητικών
προγραμμάτων, II. παραγωγή μετρήσεων καί παρακολούθηση τής διάχυ-
σης τών νεολογισμών στήν έλληνική κοινωνία (μελέτη μετρήσεων τής δια-
δικτυακής μηχανής Google καί Bing).

Συνεχίζονται οί εργασίες τοΰ προγράμματος ΔΥΑΣ II (Δημιουργία Εθνι-
κής Υποδομής γιά τήν "Ερευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες) τής Γενικής
Γραμματείας Έρευνας καί Τεχνολογίας (μέ συντονιστή τήν Ακαδημία Αθη-
νών) γιά τό πεδίο έρευνών ((Γλωσσολογία». Ό Αθανάσιος Καρασίμος συμ-
μετέχει ύπό τή συμβουλευτική καθοδήγηση τής διευθύνουσας τό Κέντρο καί
καταγράφονται οί φορείς καί οί συλλογές πού άφοροΰν στή δημιουργία δομη-
μένου λεξιλογίου γιά τόν Θησαυρό τών ψηφιακών άνθρωπιστικών έπιστημών.

'Επίσης, άναφορικά μέ τό ερευνητικό πρόγραμμα «Προβολή τοΰ "Ερ-
γου τών 'Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο
Ίστό», έγινε ό συντονισμός εργασιών μέ τήν υπεύθυνη έταιρεία καί ή οργά-
νωση τής ψηφιακής πρόσβασης όσον άφορα τό έργο τού Κέντρου.

'Οργανώθηκε —σέ συνεχή ροή— ή ύποδοχή φοιτητών Φιλολογίας,
Γλωσσολογίας καί Πληροφορικής γιά πρακτική άσκηση στό Κέντρο, βάσει
τόσο διμερών συμφο^νιών όσο καί τού συστήματος (('Άτλας». Τό Κέντρο
φιλοξένησε τό 2014 τρεις φοιτητές, οί όποιοι βοήθησαν στον θησαυρισμό
καί τήν καταγραφή νεολογισμών.

Ή επιβεβαίωση καί άναγνώριση τοΰ έργου τοΰ Κέντρου είναι σημαν-
τική. 'Ενδεικτικά, τό μεγαλύτερο μέρος τών νεολογισμών πού έχει δημο-
σιεύσει τό Κέντρο, μόνο τήν τελευταία πενταετία, περιλαμβάνονται στό
Χρηστικό Λεξικό τής Ακαδημίας Αθηνών.

Επίσης, έχει έκδηλωθεί ενδιαφέρον γιά διανομή τής 'Ορολογίας Υπο-
λογιστικής Γλωσσολογίας πού ολοκλήρωσε τό Κέντρο (βλ. πιο πάνω) στούς
φοιτητές τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Έθνικοΰ καί Καποδιστριακοΰ Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Γιά τόν σκοπό αύτόν δόθηκε άδεια άπό τή Σύγκλητο
γιά ένταξη τών έκδόσεο^ν τοΰ Κέντρου στό σύστημα πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων «Εύδοξος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Άπό τή διευθύνουσα καί τούς έρευνητές τού Κέντρου έγιναν πέντε επι-
στημονικές άνακοινώσεις σέ γλωσσολογικά συνέδρια κατά τό 2014.

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Κατά το έτος 2014 συνεχίστηκαν στο Κέντρον Έρεύνης τής Άρχαιό-
τητος οί έργασίες σέ θέματα προϊστορικής καί ελληνορωμαϊκής αρχαιολο-
γίας καί ιστορίας.

Ή διευθύνουσα τό Κέντρο Βασιλική Μαχαίρα, στό πλαίσιο τοΰ προ-
γράμματος «Ελληνιστική Ελυπτική άπό τό Αιγαίο», συνέχισε τή μελέτη
τών ελληνιστικών γλυπτών στή Ρόδο- κατά τήν έπιστημονική άποστολή
άπό 13 έως 21 'Οκτωβρίου πραγματοποίησε έλέγχους στά γλυπτά πού βρί-
σκονται στις άποθήκες τού Μουσείου Ρόδου, στό πλαίσιο τής συγγραφής
τοΰ τόμου II τών ελληνιστικών γλυπτών της Ρόδου.

'Ολιγοήμερη έπιστημονική άποστολή πραγματοποίησε στά Χανιά (28
Σεπτεμβρίου-1 'Οκτωβρίου 2014) γιά τή μελέτη τών βάσεων άγαλμάτων
πού ήλθαν στό φώς κατά τις άνασκαφές στό ιερό τού Ασκληπιού στή Αισό.

Στις 11 'Ιουνίου συμμετέσχε στήν τρίτη καί τελευταία συνάντηση
τής διεθνοΰς Επιστημονικής Έπιτροπής [Commission internationale] γιά
τή συντήρηση τοΰ άγάλματος τής Νίκης τής Σαμοθράκης στό Λούβρο, τό
όποιο, μετά τήν ολοκλήρωση τών έργασιών, μεταφέρθηκε καί πάλι στή
θέση του τόν 'Ιούλιο 2014.

Δημοσίευσε τά έξής άρθρα:

«Ή συμβολή τής κοροπλαστικής στήν εικονογραφία καί στήν τυπολο-
γία τής πλαστικής κατά τά έλληνιστικά χρόνια. Ή συνεισφορά τής Ήοΰς
Ζερβουδάκη», σέ: Γιαννικουρή, Α. (έπιμ.), Κοροπλαστική καί Μικροτεχνία
στον Αίγαιακό Χώρο άπό τούς Γεωμετρικούς Χρόνους έως καί τή Ρωμαϊκή
Περίοδο. Διεθνές Συνέδριο στή Μνήμη τής Ήοΰς Ζερβουδάκη, Ρόδος, 26-
29 Νοεμβρίου 2009, I, Αθήνα 2014, σ. 79-93.

«Παραλλαγές σέ ένα ροδιακό θέμα: ή ήμίγυμνη Αφροδίτη ώς Εύπλοια
ή Ποντία», σέ: Γιαννικουρή, Α. (έπιμ.), Ρόδος 4. "Ολβιος 'Άνερ. Μελέτες
στή Μνήμη Γ. Κωνσταντινόπουλου, Αθήνα 2013, σ. 141-151.

«Un Apollon remarquable: analogies thématiques dans la sculpture
hellénistique de Rhodes et de Délos», RA, 2, 2014, σ. 285-296.

«Ηρωικές λατρείες στήν πόλη τής Ρόδου», σέ: Τριανταφυλλίδης, Π.
(έπιμ.), Σοφία 'Άδολος. Τιμητικός Τόμος γιά τόν I. Χ. Παπαχριστοδούλου,
Αθήνα 2014, σ. 151-168.
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Ό Χρήστος Μπουλώτης δημοσίευσε τά έξης άρθρα:

«Εικόνα καί λόγος στά έρμηνευτικά πεδία του Σπυρίδωνα Μαρινά-
του», σέ: Μαντζουράνη, Ε. — Μαρινάτου, Ν. (έπιμ.), Σπυρίδων Μαρινάτος,
1901-1974. Ή Ζωή καί τό "Εργο του, Αθήνα 2014, σ. 316-327.

«Στοιχεία γιά τήν τοιχογραφική τέχνη στή μυκηναϊκή άκρόπολη τοϋ
Γλά: Άπό τό θραΰσμα στήν άναπαράσταση — Ή κινητικότητα ζωγράφων»,
Ό Μέντωρ, 109, 'Οκτώβριος 2014 (Δημόσια συνεδρία γιά τό έργο τοΰ Σπύ-
ρου Ίακωβίδη), σ. 259-332.

«Κεραμεύς (ke-ra-me-u) καί Κεράμεια (ke-ra-me-ja) στις μυκηναϊκές
πινακίδες Γραμμικής Β», σέ: Βαλαβάνης, Π. — Μανακίδου, Ε. (έπιμ.),
ΕΓΡΑΦΣΕΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΕΣΕΝ. Μελέτες κεραμικής καί εικονογραφίας προς
τιμήν τοϋ καθηγητή Μιχάλη Τιβέριου, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 19-34.

«Μέ αφορμή τήν "Τοιχογραφία τοΰ Στόλου", στό Ακρωτήρι τής Θή-
ρας», σέ: Δαμιανίδης, Κ. (έπιμ.), Ναϋς. Πλοία και Ναυπηγική στον Έλλη-
νικό Κόσμο, Αθήνα 2014, σ. 12-21.

Ή Βικτωρία Σαμπετάι δημοσίευσε τά εξής άρθρα:

«Sacrifice, athletics, departures and the Dionysiac thiasos in the Boeo-
tian city of images», σέ: Schierup, S. — Sabetai, V. (έπιμ.), The Regional Pro-
duction of Red-figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria, Aarhus
2014, σ. 12-34.

«The wedding vases of the Athenians: a view from sanctuaries and
houses», Métis Ν. S., 12, 2014, σ. 51-79.

Συνεπιμελήθηκε αύτοτελή τόμο μέ τίτλο Schierup, S. — Sabetai, V.
(έπιμ.), The Regional Production of Red-figure Pottery: Greece, Magna
Graecia and Etruria καί συνδιοργάνωσε διημερίδα μέ αύτό τό θέμα στό
Δανικό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Αθήνας.

Ό Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος δημοσίευσε τήν έξής βιβλιοκρισία
τόν Μάιο τοΰ 2014 στόν ίστότοπο τοΰ περιοδικού Antike Welt:

Niemeier, W.-D. — Pilz, Ο. — Kaiser, I. (έπιμ.), Kreta in der geometrischen
und archaischen Zeit. Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen
Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 27-29 Januar 2006, Athenaia,
2, München 2013.

Ό Γεώργιος Ζάχος ολοκλήρωσε τή συγγραφή καί τήν έπιμέλεια τών
χαρτών τοΰ τεύχους J 34 (Athens) τής «Tabula Imperii Romani».

[Βασιλική Μαχαίρα]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά τό 2014, εργάσθηκαν οί ερευνητές Ιωάννα Μπίθα
(διευθύνουσα), 'Ιωάννης Βιταλιώτης, 'Ιωάννα Χριστοφοράκη (σέ εκπαι-
δευτική άδεια έως 15 Ιουνίου) καί Όλγα Καραγιώργου. Στά ερευνητικά
προγράμματα καί στις λοιπές δραστηριότητες εργάσθηκαν έπίσης ή βιβλιο-
θηκονόμος Εύγενία Κουρέτα καί ή σχεδιάστρια Αλεξάνδρα Καραγεώργου
(Κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού — Επιτροπή 'Ερευνών).

Κατά τό 2014 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαν-
τινής Τέχνης τής Ακαδημίας Αθηνών προώθησε τά παρακάτω έρευνητικά
προγράμματα:

«Σύνταξη τών Ευρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά 'Ιόνια
Νησιά, τήν Κρήτη καί τά μνημεία τής Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Δυ-
τικής Θράκης»: έπεξεργασία τών κειμένων καί συμπλήρωση τής τεκμηρι-
ώσεως. Έπίσης, πραγματοποιήθηκαν ολιγοήμερες έρευνητικές άποστολές
στόν νομό Ρεθύμνου καί στόν νομό Σερρών ('Ιωάννα Μπίθα).

«Μνημεία τής Χριστιανικής Λατρείας στήν Αλβανία». Συντάχθηκαν
προκαταρκτικά κείμενα γιά τούς ναούς πού θά περιλαμβάνονται στήν έκδοση.
Γιά τήν προαγωγή τού προγράμματος πραγματοποιήθηκε ολιγοήμερη άπο-
στολή στό Βεράτι γιά τήν καταγραφή καί φωτογράφηση μεταβυζαντινών
εικόνων ('Ιωάννης Βιταλιώτης).

«Βάση Δεδομένων γιά τις 'Επιγραφές πού Απαντούν σέ Ειλητάρια
Αγίων τής Βυζαντινής Εποχής, Συμπεριλαμβανομένων τών Άγιωνυμίων
τους». Συνεχίσθηκε ό έμπλουτισμός τής βάσης μέ νέο ύλικό βάσει άπο-
δελτιώσεων, ένώ παράλληλα έγινε έπεξεργασία τού ήδη άποδελτιωμένου
υλικού ('Ιωάννης Βιταλιώτης).

«Προβολή τού "Εργου τών Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθη-
νών στόν Παγκόσμιο Ίστό (ΕΣΠΑ 2007-2013)». Τό Κέντρο συμμετέχει στή
μεγάλη προσπάθεια τής Ακαδημίας Αθηνών μέ τήν ψηφιοποίηση τεσσάρων
ερευνητικών προγραμμάτων του: «Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών
Ελλάδος», ((Αρχείο Αγίου Όρους τοΰ Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά»,
((Βιβλιογραφία γιά τή Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία καί Τέ-
χνη. Ή Έλληνική Συμβολή» καί ((Κατάλογος Σφραγίδων Αξιωματούχων
τού Βυζαντινού Θέματος Ελλάδος».
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Παράλληλα, προχώρησαν ή ολοκληρώθηκαν τά έρευνητικά-έκδοτικά
προγράμματα τών έρευνητών τοΰ Κέντρου ((Μνημειακή Ζωγραφική τοΰ
13ου αιώνα στά Κύθηρα» (ολοκληρώθηκε, 'Ιωάννα Μπίθα), ((Βυζαντινές
καί Μεταβυζαντινές Τοιχογραφίες στον Ναό τοΰ Τιμίου Σταυρού στό Πε-
λέντρι τής Κύπρου» ('Ιωάννα Χριστοφοράκη) καί ((Οί Κρατικοί Λειτουρ-
γοί τών Βυζαντινών Θεμάτων βάσει τών Σφραγίδων καί 'Άλλων Πηγών
1. Στρατιωτικοί Αξιωματούχοι Ελλάδος (μέ Κατάλογο τών Γνωστών
Στρατηγών Ελλάδος σέ Χρονολογική Σειρά)» ("Ολγα Καραγιώργου).

Ειδικότερα, άναφορικά μέ τό πρόγραμμα ((Οί Κρατικοί Άειτουργοί
τών Βυζαντινών Θεμάτων βάσει τών Σφραγίδων καί 'Άλλων Πηγών»,
έγκρίθηκε έρευνητική πρόταση τής έρευνήτριας τού Κέντρου Όλγας Καρα-
γιώργου μέ θέμα ((Προς μία θεσμική καί κοινωνική ιστορία τής βυζαντινής
Μικράς Ασίας βάσει τών μολυβδοβούλλων καί άλλων πηγών (7ος-13ος
αί.)», έντασσόμενη στή δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ II. Γιά τήν όλοκλήρωσή του τό
πρόγραμμα έλαβε έπιχορήγηση ύψους 200.000 εύρώ. Στό πλαίσιο αύτής
τής δράσης προσελήφθησαν τέσσερις άρχαιολόγοι-ίστορικοί (Παντελής
Χαραλαμπάκης, Χρήστος Μαλατρας, Tolga Uyar, Κυριάκος Άγγελος), μία
βιβλιοθηκονόμος (Μαρία Μαζνώκη) καί ένας μουσειολόγος (Νίκος Αν-
δρουτσόπουλος). Γιά τήν έπιτόπια έρευνα σιγιλλογραφικών συλλογών δι-
ενεργήθησαν έπιστημονικές αποστολές στό Μόναχο καί στήν Πετρούπολη
("Ολγα Καραγιώργου, Παντελής Χαραλαμπάκης, Χρήστος Μαλατράς).

((Φωτογραφικό καί Σχεδιαστικό Άρχειο ΚΕΒΜΤ». Συνεχίσθηκε ή κατα-
γραφή καί ή έπεξεργασία τού Φωτογραφικού καί Σχεδιαστικού Άρχείου Αγίου
Όρους τοΰ |Παύλου Μ. Μυλωνά. 'Επίσης, κατά τό 2014 άρχισε ή ταύτιση
καί καταγραφή τοΰ φωτογραφικού ύλικοΰ άπό τή δωρεά Παύλου Μ. Μυλωνά
πού άφορά σέ μνημεία τής υπόλοιπης Ελλάδας καί τών χωρών άκτινοβολίας
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας [Κωνσταντινούπολη, Σερβία, ΠΓΔΜ (FÏROM),
Ρουμανία, Γεωργία, Αρμενία καί Καππαδοκία: 2.106 ταυτίσεις] (Αλεξάνδρα
Καραγεώργου, Εύγενία Κουρέτα, 'Ιωάννα Μπίθα, 'Ιωάννης Βιταλιώτης).
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ή ταυτοποίηση καί άρχισε ή ενημέρωση τοΰ Κτη-
ματολογίου τοΰ Κέντρου τοΰ φωτογραφικού άρχείου μέ θέματα βυζαντινής
ζωγραφικής καί άρχιτεκτονικής τής έκλιπούσης άρχαιολόγου Αγγελικής
Μητσάνη (4.000 π. ταυτίσεις) (Εύγενία Κουρέτα, 'Ιωάννα Μπίθα).

Κατά τήν εκτέλεση τών παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων τό
Κέντρο ενισχύθηκε οικονομικά άπό τό κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού —
Επιτροπή 'Ερευνών.
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«Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη». Πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 4 Μαρ-
τίου ή έτήσια διάλεξη πού είναι άφιερωμένη στή μνήμη του ιδρυτή τού Κέν-
τρου Ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν όποια μίλησε ό διδάκτωρ
άρχιτέκτων Τάσος Τανούλας μέ θέμα «Τά χαράγματα στά Προπύλαια τής
Ακροπόλεως» (Ιωάννα Μπίθα, Εύγενία Κουρέτα).

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 49 νέους τίτλους, κυ-
ρίους άπό δωρεές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Οί έρευνητές τού Κέντρου έλαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ διεθνή
έπιστημονικά συνέδρια ή έδωσαν διαλέξεις στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ιωάννης Βιταλιώτης

((Άπό τή βενετική Αδριατική στον μεταβυζαντινό κόσμο: οί τοιχο-
γραφίες τοΰ λατινικού ναού τής Άγιας Παρασκευής στό Μπαλντρέν —Shën
e Prende, Balldren— τής βόρειας Αλβανίας», Αελτίον της Χριστιανικής Αρ-
χαιολογικής 'Εταιρείας, ΑΕ', 2014, σ. 207-228.

['Ιωάννα Μπίθα]
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