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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

Η «ΤΡΕΛΑ» TOT ΟΡΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΕΙΑ TOT ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΚΑΙ Η «ΤΡΕΛΑ» ΤΟΥ ΑΜΛΕΤ ΣΤΟΝ ΑΜΛΕΤΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ

ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Εύχαριστώ θερμά τήν 'Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών πού μου εκανε
τή μεγάλη τιμή να μέ έκλέξει Πρόεδρο της για το έτος 2013. Θα προσπαθήσω
να φανώ άντάξιος της έμπιστοσύνης της.

Σέ ολη μου τή ζωή άπασχολήθηκα μέ κείμενα, και κυρίως μέ αύτά πού
ονομάζουμε «μεγάλα» κείμενα. Εί'τε σκηνοθετίοντας ε'ιτε μέ δραματολογικές
άναλύσεις στα πανεπιστημιακά μου μαθήματα. Φυσικό είναι και στή σημερινή,
για μένα κορυφαία, τιμητική εκδήλωση να στηριχτώ σέ κείμενα, και ιδιαίτερα
σέ δύο χαρακτήρες πού ανήκουν σέ δύο μέγιστα δημιουργήματα του ανθρω-
πίνου πνεύματος, στήν Όρέστεια του Αισχύλου και στον 'Άμλετ τοΰ Σαίξπηρ.

Ό 'Ορέστης της Όρέστειας έμφανίζεται στο δεύτερο μέρος της τριλο-
γίας, στις Χοηφόρους. Οί Χοηφόροι έχουν το ιδιο θέμα πού πραγματεύονται ή
Ήλεκτρα τοΰ Σοφοκλή και ή ομώνυμη τραγωδία τοΰ Εύριπίδη: Ό 'Ορέστης,
μέ εντολή τοΰ Απόλλο^νος, ερχεται κρυφά στο Άργος για νά θανατώσει, μέ τή

*Δημοσία Συνεδρία της 15ης 'Ιανουαρίου 2013.



10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

συνδρομή της άδελφής του 'Ηλέκτρας, τή μητέρα του Κλυταιμνήστρα και
τον εραστή της Αίγισθο, παίρνοντας ετσι εκδίκηση γιά τον φόνο του πατέρα
του, του Αγαμέμνονος.

Στο πρώτο μέρος του έργου ή δράση εκτυλίσσεται στον τύμβο του
Αγαμέμνονος, εξω άπό τήν πόλη. Εισέρχονται ό 'Ορέστης μέ τον αδελφικό
του φίλο Πυλάδη, βωβό πρόσωπο, πλήν τριών στίχων πού εκφωνεί στήν
κορυφαία σκηνή πριν άπό τή θανάτωση της Κλυταιμνήστρας. (Οά τούς
σχολιάσουμε άργότερα.) Ό Ό ρέστης, σέ μονόλογο πού σώζεται αποσπα-
σματικά, δέεται στον τάφο του πατέρα του και του άφιερώνει κομμένους
βόστρυχους άπό τά μαλλιά του. "Εως εδώ τα πράγματα εξελίσσονται
((φυσιολογικά» και δεν προξενούν άπορίες. ξάφνου όμως, βλέποντας ό
'Ορέστης κάποιες γυναίκες νά προσέρχονται στον τύμβο, άναφο^νεϊ:

'Ορέστης: Σάν τί νά βλέπω; Ποιά νά 'ναι τούτη ή πομπή
με τις μαυροντυμένες τις γυναίκες που ζυγώνει;
Καινούρια πάθη χτύπησαν το σπίτι μου
η τάχα νά λογιάσω πώς στον πατέρα μου
φέρνουν χοές πού τούς νεκρούς εξευμενίζουν;
Αυτό συμβαίνει· γιατί τήν άδελφη μου,
τήν Ηλέκτρα, θαρρώ νά προβαίνει με πένθος βαρύ.

[Όλα τά παραθέματα τής Όρέστειας είναι κατά τή μετάφραση τού
Κ. Χ. Μύρη, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Κώστα Γεωργουσόπουλου.
Ή μετάφραση έκπονήθηκε υστέρα άπό παραγγελία του Άμφι-θεάτρου
(1986-1988). Μέ τήν εύκαιρία σημειώνω ότι πολλά άπό τά χωρία τών
έργων πού θα άκουστούν διαβάζονται σέ συντετμημένη μορφή.]

Μετά τό τέλος αύτοΰ του μονολόγου οί δύο άντρες άποσύρονται,
άφήνοντας τό πεδίο ελεύθερο γιά νά εισέλθουν ή 'Ηλέκτρα και ό Χορός.
Κρυμμένοι παρακολουθούν δ,τι συμβαίνει.

Πώς δμως άναγνώρισε ό 'Ορέστης άνάμεσα στις άλλες μαυρον-
τυμένες γυναίκες τήν 'Ηλέκτρα: Όταν έκεΐνος φυγαδεύτηκε, μετά τον φόνο
τού Αγαμέμνονος, ήταν μικρό παιδί και ή 'Ηλέκτρα τώρα είναι μια γυναίκα
ταλαιπωρημένη άπ' τις κακουχίες, ώριμη. Ούτε κάποια πιθανή διαφορο-
ποίηση του μαύρου κοστουμιοΰ της άπ' τά ενδύματα τών άλλο^ν μαυρον-
τυμένων γυναικών άρκεϊ γιά νά δικαιολογήσει τή γνώμη πού εκφράζει ό
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'Ορέστης γιά τήν ταυτότητά της. Νομίζω δτι εδώ πρόκειται για μια ύπέρ-
λογη λειτουργία. Ρεαλιστικά ή αναγνώριση αύτή δεν μπορεί νά σταθεί. Έδώ
διαφαίνεται ό εύαίσθητος, ταραγμένος χαρακτήρας του ήρωα και τό παρά-
ξενο ένστικτο του. Στή συνέχεια άναγνο^ρίζει και ή Ηλέκτρα τον άδελφό
της, σ' ενα παρόμοιο μή ρεαλιστικό κλίμα. Υποψιάζεται τήν έλευσή του άπ'
τούς κομμένους βόστρυχους και κάποιες πατημασιές στο χώμα. Βλέπουμε
ότι ή παραψυχολογική δυνατότητα επικοινωνίας άφορα και στα δυο άδέλ-
φια. 'Εμείς έδώ κρατάμε τό γεγονός ότι ό 'Ορέστης δείχνει νά εχει ταραγ-
μένη προσο^πικότητα. Και μόνο τό γεγονός ότι ερχεται γιά νά σκοτώσει τή
μητέρα του εχει θέσει σέ συναγερμό τον χαρακτήρα αύτόν, πού λίγο αργό-
τερα θά εκραγεί. Αλλά δέν είναι μόνο ό επικείμενος φόνος της μάνας πού
τού εχει άναστατώσει τήν ψυχή. Είναι και ό τρόμος άπό τις προφητείες τού
Απόλλωνος γιά τό τί θά υποστεί αν δέν εκδικηθεί τον φόνο τού πατέρα του,
έκτελώντας τούς φονιάδες του.

'Ορέστης: Δε θά με προδώσει τοϋ Λοξία δ παντοδύναμος

θεσμός πού πρόσταξε να περάσω τον κίνδυνο τούτο.
Με στύλωσε και βούιζε στ ' αυτιά μου ή φωνή του
πώς θά θερίσουν μπόρες τα ζεστά μου σπλάχνα
αν με τον ίδιο τρόπο τούς φονιάδες τού πατέρα μου
μέ λύσσα δε σκοτώσω.

Αλλιώς, προφήτευε πώς άκριβά Οά τό πληρώσω
μέ τήν ψυχή μου και μέ πολλά κι αγέλαστα δεινά.
"Ελεγε και φανέρωνε στούς ζωντανούς
πώς ή χολή τών νεκρών και τό μίσος θά φέρει
αρρώστιες της σαρκός, σά λαίμαργα σαγόνια,
λέπρες πού τρών τήν ομορφιά της νιότης
και τρίχες άσπρες πού καλύπτουν τις πληγές.
Πληθώρα συμφορές τών Έριννων ονομάτιζε,
αν ε μεν ε ατιμώρητο τό αίμα τού πατέρα.

Έδώ άνακρούεται τό μοτίβο τών Έρινύων. Είναι θεότητες πού θά
κυνηγήσουν γιά νά τιμωρήσουν τον μητροκτόνο. Λίγο άργότερα άρχίζει ό
συγκλονιστικός κομμός 'Ορέστη, 'Ηλέκτρας και Χορού. Τώρα τελείται μιά
έπίκληση πάνω στον τύμβο γιά νά βγει στό φώς ο νεκρός πατέρας και νά
σταθεί άρωγός στό σχέδιο της εκδίκησης.
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Όταν καλείς εναν νεκρό νά άνέβει άπό τον κόσμο του Αγνώστου κι
όταν πιστεύεις πώς κάτι τέτοιο μπορεί νά συμβεί, βρίσκεσαι σίγουρα σέ μιά
υπερβατική κατάσταση, πάνω άπό τά όρια της άνθρώπινης λογικής, κατά-
σταση άπόγνωσης, άπελπισίας, άλλα και έντονης προσδοκίας γιά τήν άρωγή
τού φαινομενικά άπόντος. Και έδώ δέν εμφανίζεται ο νεκρός Αγαμέμνων,
όπο^ς έμφανίζεται ό νεκρός Δαρείος μετά τήν έπίκληση τών Περσών στήν
ομώνυμη τραγούδια του Αισχύλου, ό άναγνώστη<* όμως ή ό θεατής έχει τήν
αίσθηση πώς ό νεκρός Αγαμέμνων, άόρατος, είναι παρών και στήν ούσία
είναι ο βωβός πρωταγωνιστής τής σκηνής. Άς δούμε κάποιους στίχους άπό
τήν έπίκληση αύτή:

'Ορέστης: Σον μιλάω, πατέρα, βοήθα τους δικούς σον.
Ηλέκτρα: Σμίγω κι εγώ τήν κλαμένη φωνή μον.
Χορός: Απανωτά σαν τήν ηχώ κι δλες μαζϊ
φωνάζουμε- ακου, έλα μ' εμάς
και στάσου πλάι μας ενάντια στον εχθρό.
'Ορέστης: Ώ Γη, φέρ' τον στό φώς νά εποπτεύσει τον άγώνα.
Ήλεκτρα: Ώ Περσεφόνη, ομόρφυνε τή νίκη μας.
'Ορέστης: θυμήσου τό λουτρό πού σέ κομμάτιασαν, πατέρα.
Ηλέκτρα: θυμήσου και τό δίχτυ πού σ' έπιασε στον ύπνο.
'Ορέστης: Τέτοιες ντροπές, πατέρα μου, θά σέ ξυπνήσουν;
'Ηλέκτρα: Τήν ακριβή θ ' άνασηκώσεις κεφαλή σου;

Στή συνέχεια παράξενη εντύπωση προκαλεί ή άπότομη άλλαγή τής
συμπεριφοράς του. Παραμερίζοντας τήν ύπέρλογη τάση επικοινωνίας μέ
τούς χώρους τού Αγνώστου, ή άλλαγή αύτή οδηγεί τον 'Ορέστη σέ ένα
ρεαλιστικό σχέδιο δράσης, τό όποιο ελέγχεται άπόλυτα άπό άτσάλινη
λογική. Λέει πώς έκεϊνος κι ό Πυλάδης θά μεταμφιεστούν σέ ξένους και στήν
ομιλία τους θά μιμούνται τή διάλεκτο τής Φωκίδας και τού Παρνασσού. 0ά
σταθούν στήν πύλη τών άνακτόρων και θά περιμένουν μέχρι νά τούς άνοί-
ξουν, άλλιώς οί οικοδεσπότες θά προσβάλουν τούς νόμους τής φιλοξενίας.

Παρακαλώ τον άκροατή νά σημειώσει αύτή τή μεταλλαγή άπό τό υπερ-
βατικό στό ρεαλιστικό στοιχείο. 0ά μάς άπασχολήσει και στις Ευμενίδες,
το τρίτο μέρος τής τριλογίας, άλλά και στόν "Αμλετ.

Ακολουθούν τά γνωστά γεγονότα: ή άφιξη του Αιγίσθου, ή θανάτωσή
του μέσα στό παλάτι και ή εμφάνιση τής Κλυταιμνήστρας, πού πασχίζει νά
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πείσει τον γ ιό της νά μην τή σκοτώσει. Ή σκηνή αύτή είναι άπό τις πιο «επι-
κίνδυνες» τού έργου. 'Άν ό 'Ορέστης κυνηγάει τή μάνα του κι έκείνη τρέχει
γιά νά τού ξεφύγει (όπως έχει συμβεί κάποτε σέ κάποιες παραστάσεις κατά
τό παρελθόν), ή κορυφαία αύτή σκηνή κινδυνεύει νά προκαλέσει θυμηδία και
ιλαρότητα. Πιστεύω ότι μπορεί νά προκληθεί δραματική ένταση αν ή μάνα
προχωρεί μέ προτεταμένο τό στήθος κι ό 'Ορέστης ύποχωρεΐ διστάζοντας,
μέχρι τή στιγμή πού ό Πυλάδης θά υπενθυμίσει τις έντολές του Απόλλωνος.
Ό βωβός Πυλάδης τώρα είναι άπαραίτητο νά μιλήσει, κι άς μήν υπήρχε
τότε τέταρτος υποκριτής. (Ώς γνωστόν, κατά τήν άρχαιότητα, στήν άρχή δύο
και άργότερα τρεις άνδρες υποκριτές, δηλαδή ηθοποιοί, ένσάρκωναν όλους
τούς ρόλους.) Πιθανόν νά άναλάμβανε έδώ τούς τρεις στίχους τού Πυλάδη
κάποιος άπό τον Χορό, πού τώρα θά υποδυόταν τόν φίλο του 'Ορέστη.

Ακολουθεί ή έκτέλεση τής Κλυταιμνήστρας έκτος σκηνικού χώρου, έπε-
ται ένα σχετικά σύντομο χορικό και οδηγούμεθα στή μεγαλειώδη "Εξοδο.
Εισέρχεται ό 'Ορέστης κουβαλώντας τό δίχτυ πού μ' αύτό τύλιξαν και
σκοτώσαν τόν πατέρα του. Ή συγκλονιστική αύτή σκηνή είναι σύνθετη άπό
ποικίλα στοιχεία: Ό 'Ορέστης πιέζει τόν εαυτό του νά φανεί χαρούμενος γιατί
άκολούθησε τήν έντολή τού Απόλλωνος και έτέλεσε τή μητροκτονία, έπικα-
λεΐται τόν "Ηλιο νά είναι μάρτυρας στή δίκη πού έδώ προλέγει πώς θ' άκολου-
θήσει, ένώ παράλληλα υποβόσκει τό θέμα τών τύψεων πού μέ τή μορφή τών
Έρινύων θά τόν κυνηγήσουν. Παρόντα τά δύο πτώματα τής Κλυταιμνήστρας
και τού Αιγίσθου, πού τά έπιδεικνύει μιλώντας προς τόν Χορό.

'Ορέστης: Εσείς, πού αυτές τις συμφορές άκοντε, δείτε τώρα
τήν παγίδα■ πώς πιάσανε τον άθλιο πατέρα μου
και πώς τόν δέσαν χειροπόδαρα μέ ζεϋγλες.
Σταθείτε γύρω κι απλώστε το κι ανοίξτε το
δείξτε τό δίχτυ πού τόν ψάρεψε νά δει δ πατέρας
—όχι ό δικός μου, άλλα δ παντεπόπτης "Ηλιος—
τά μιαρά τά έργα τής μητέρας μου,
ώστε νά καταθέσει μάρτυρας στή δίκη μου μιά μέρα
πώς είχα δίκαιο κι έπραξα τής μάνας μου τό φόνο.

Ή ψυχική ταραχή του εχει φτάσει στά έσχατα όρια. Απλώνει τό μοι-
ραίο, φονικό δίχτυ, κατηγορώντας τή μητέρα του. "Εχουμε τήν αίσθηση —μέ
τούς άλλεπάλληλους τρομερούς χαρακτηρισμούς γιά τή μάνα του και γιά τό
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δίχτυ τοΰ φόνου— πώς αρχίζει να χάνει τον ελεγχο τοΰ νοΰ, καταφεύγοντας
άπο άπελπισία σέ καταιγισμό φοβερών εικόνων.

'Ορέστης: "Ομως αυτή που εκλωσε στον άντρα της πλεκτάνη μίσους,
που των παιδιών του βάσταξε το βάρος στην κοιλιά της
τί λες πώς είναι; Όχιά η σμέρνα, που δεν δαγκώνει,
μά να σ ' αγγίξει μόνο, σάπισες;
Άπόκοτη μαύρη ιρυχη και κολασμένη.
Και πώς νά τ' ονομάσο) τούτο- πώς νά πετύχω ακρίβεια;
Δόκανο για τά αγρίμια; σάβανο πεθαμένου;
φερέτρου κάλυμμα; ή πάλι δίχτυ, ξόβεργα,
βρόχι, θηλιά, πλοκάμι για τά πόδια;

Και ακολουθεί ό τελευταίος μονόλογος και ή τελευταία σύντομη στιχο-
μυθία μέ τον Χορό. Έδώ παρατηρούμε κάτι μοναδικό: Ό 'Ορέστης συνειδη-
τοποιεί ότι χάνει τά λογικά του, ότι εισέρχεται στο πεδίο της παραφροσύνης.
Ή φοβερή αύτή σύνθεση τοΰ Αισχύλου μας εμφανίζει τον ήρωα μέ λογική
κρίση νά διαπιστώνει ότι χάνει πια τον έλεγχο τοΰ νοός. Σέ λίγο εκείνος βλέ-
πει τις 'Ερινύες πού τον καταδιώκουν. Ό Χορός δέν τις βλέπει.

5Ορέστης: Μά γ là và μάθετε, γιατί δεν ξέρω που θά βγει,
νιώθω σαν τον ηνίοχο πού τον τραβάνε τ ' άλογα
εξω άπ ' το δρόμο κι ό νους μου άχαλίνωτος
σέρνεται νικημένος κι ό φόβος στην καρδιά μου
τραγούδι πιάνει κι εκείνη στήνει παράφορο χορό,
κι, δσο κρατιέμαι στα λογικά μου,
το λέω στους δικούς μου,

το διαλαλώ πώς σκότωσα τη μάνα μου, δικαίως,
το μίασμα, τη μισητη, την πατροκτόνα.
Καυχιέμαι πώς με πότισε της τόλμης τ ο βοτάνι
δ πυθικός μάντης Λοξίας πού χρησμοδότησε
πώς δ,τ ι πράξω, κρίμα δε θά 'χω,
κι αν δεν το πράξω — δεν ξεστομίζω την τιμωρία.

Μέ τις ύστατες δυνάμεις της φθίνουσας λογικής του, προσπαθεί νά
«γαντζωθεί)) άπ' τόν Απόλλωνα, πού πιστεύει πώς θά τον δικαιώσει.
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'Ορέστης: Τώρα θά πορευτώ Ικέτης

στον ομφαλό τής Γης, στον ιερό ναό του Φοίβου-
θά πάω γιά νά ξορκίσω τό αίμα τής μάνας μου.
Στό πλήρωμα του χρόνου θέλω νά πουν οί Άργεΐτες
πώς γίναν τά δεινά- νά τά θυμούνται.

Έδώ παρατηρούμε τό έντονο ενδιαφέρον του 'Ορέστη γιά τήν υστε-
ροφημία του. Οά δούμε αργότερα πώς κι ό Άμλετ διακατέχεται άπό μια
τέτοια άγωνία. Ακολουθούν λίγα ένθαρρυντικά λόγια του Χορού κι έξαφνα
επέρχεται τό φοβερό ξέσπασμα και οί κραυγές. Οί Ερινύες είναι πάλι μόνο
γιά τόν 'Ορέστη παρούσες.

Χορός: *Έπραξες δίκαια- βάλε στό στόμα χαλινό,

μήν κακομελετάς- μην προκαλείς τή μοίρα.
Λευτέρωσες τήν πόλη τών Άργείων
κι έκοψες μέ τή μιά τών δυο φιδιών τήν κεφαλή.
'Ορέστης: 'Ά! "ΑΙ

Πιστές γυναίκες- νά τες, ωσάν Γοργόνες,
μαυροντυμένες, ζωσμένες, μ' άρμαθιές φίδια-
δέ μέ χωράει ό τόπος μου νά μείνω πιά.
Χορός: Φαντάσματα σέ κυνηγούν, καμάρι τού πατέρα σου,

κάνε καρδιά, μη σέ λυγίσει ό φόβος.
'Ορέστης: Φαντάσματα δέν είναι τά πάθη μου.

Είναι τής μάνας μου οί λυσσασμένες σκύλες.
Χορός: Είναι νωπό στά χέρια σον τό αίμα άκόμα

και σού ταράζει τά θεμέλια τού νού.
'Ορέστης: Άναξ Απόλλων! Νά τες, πληθαίνουν

Και στάζουν απ' τά μάτια τους χολή και λάβρα.
Χορός: Υπάρχει καθαρμός- ό Φοίβος θά σ' αγγίξει

κι άπό τις συμφορές σου αυτές θά σέ λυτρώσει.
'Ορέστης: Εσείς δέν τις βλέπετε- έγώ τις βλέπω-

μέ κυνηγούν δέ μέ χωράει δ τόπος μου νά μείνω πιά.

Ανήκει ήδη στήν άπέναντι όχθη, μακριά άπ' τή λογική, και φεύγει
έξαλλος. Μέ ένα πικρό έξόδιον άσμα του Χορού κλείνει ή τραγωδία.
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Στο τρίτο μέρος της τριλογίας, τις Ευμενίδες, ή παρουσία του
'Ορέστη είναι εντελώς ιδιότυπη. Ή δράση του έργου αρχίζει στον ναό τοΰ
Άπόλλο^νος, στους Δελφούς. Ή Προφήτις περιγράφει έντρομη τήν παρουσία
ενός αγνώστου της —πού είναι ό 'Ορέστης— άλλά και τών Έρινύων, πού δέν
μπορεί ν' άντιληφθεΐτί όντα είναι. Ή εμφάνιση τοΰ 'Ορέστη, όπως άναφέρει
ή Προφήτις, εδώ είναι βωβή. Παραμένει ένας ικέτης σχεδόν άκίνητος σαν
πέτρινος. Οί 'Ερινύες κοιμούνται, βυθισμένες στον ύπνο άπό τον Απόλλωνα,
και δέν έχουν αισθανθεί άκόμη τήν παρουσία του.

Προφήτις: Καθώς γονάτιζα νά μπώ στην ιερή την κόγχη
βλέπω στον ομφαλό άντρα μαγαρισμενο
σε στάση Ικεσίας γερτό, με χέρια αίματοράντιστα,
με ξίφος γυμνό, νά κρατεί θαλερό
ελιόκλαδο, σεμνά στεφανωμένο
με ταινίες μακριές άπό μαλλί λευκό.
Στον άντρα μπροστά γυναικών τερατώδες κοπάδι
κοιμάται ξαπλωμένο στά στασίδια-
θαρρώ γοργόνες είναι κι δχι γυναίκες.
Ροχαλίζουν δυνατά ξεφυσώντας
κι άπ' τ à μάτια τους τρέχει τό σάπιο τό αίμα-
δ,τ ι φορούν μολεύει τών θεών τ' αγάλματα
κι είναι ντροπή νά μπαίνουν ε σ' ανθρώπων σπίτια.

Στή συνέχεια ό 'Ορέστης καλεί τον Απόλλωνα. Σ' αύτόν έναποθέτει τις
ελπίδες του. Ό Απόλλων τοΰ έχει αναφέρει ποια πορεία θά ακολουθήσει.
Αύτό, όπως θά δοΰμε παρακάτω, υπογραμμίζει τήν προωθημένη θεατρικό-
τητα τής σύλληψης τοΰ Αισχύλου. Θά δοΰμε δηλαδή πώς υλοποιείται πρα-
κτικά ή πορεία αύτή. 'Ιδού πώς τήν περιγράφει ό Απόλλων. Απευθύνεται
στον 'Ορέστη και αναφέρεται στις 'Ερινύες.

Απόλλων: "Ομως φύγε τώρα και μην ξενοιάσεις ουδέ στιγμή-

θά σε πάρουν το κατόπι και πάνω άπ' την απέραντη στεριά
σέ κάθε σπιθαμή πού θά πατούν τά πλανημένα βήματά σου
και πάνω άπό τον πόντο και τά νησιά τών θαλασσών.
Μήν κουραστείς νά σεργιανάς σαν τό κοπάδι,
ώσπου νά φτάσεις πιά στην πόλη τής Παλλάδος.
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Πάρε στήν αγκαλιά σον τό παλαιό της άγαλμα.
Εκεί δικαστές Οά σε κρίνουν και με λόγια
πού θέλγουν τ' αυτιά θά βρούμε διέξοδο·
θά λυτρωθείς άπό τά βάσανά σον μιά γιά πάντα,
γι.ατι εγώ σέ πρόσταξα τή μάνα σου νά σφάξεις.

Φεύγει, ό 'Ορέστης και χάνεται ό Απόλλων. Στή σκηνή είναι τώρα ό
Χορός τών Έρινύων πού κοιμάται και τό Κλυταιμνήστρας Εϊδωλον, δη-
λαδή το Φάντασμα τής Κλυταιμνήστρας. Στό θέατρο συχνά παρουσιάζονται
φαντάσματα ((πραγματικά». Παράδειγμα το Φάντασμα τού Δαρείου στούς
Πέρσες τού Αισχύλου και τό Φάντασμα τού πατέρα τού Άμλετ στον 'Άμλετ
τού Σαίξπηρ. Τί εννοώ όταν λέω φαντάσματα ((πραγματικά»; Τά μνημο-
νεύω έτσι σέ άντιδιαστολή πρός τό Φάντασμα τής Κλυταιμνήστρας έδώ, τό
όποιο είναι ένα φάντασμα πού βλέπουν στον ύπνο τους οί 'Ερινύες. Αύτή ή
έμφάνιση τού Φαντάσματος τής Κλυταιμνήστρας μέσα άπ' τό όνειρο τών
Έρινύων άποτελεΐ ένα άπό τά δυσκολότερα σκηνοθετικά στοιχήματα, γιά
όποιον βέβαια θέλει νά δείξει αύτό πού λέει ό ποιητής. Δηλαδή: Στον ύπνο
τους οί Ερινύες, και μόνο αύτές, βλέπουν τό Φάντασμα τής Κλυταιμνήστρας,
πού τις κακίζει γιατί άργοΰν νά δράσουν!

Και τώρα θά άναφερθούμε στή σκηνική πραγμάτωση τής πορείας τού
'Ορέστη, πού άναφέραμε λίγο πρίν. Όταν ό Αισχύλος —κι όχι μόνον αύτός—
θέλει νά δείξει πώς παρέρχεται χρόνος ή μεταβάλλεται ό σκηνικός χώρος,
μεταξύ τών έπεισοδίων παρεμβάλλει στό έργο ένα Χορικό άλλοτε μεγα-
λύτερης άλλοτε μικρότερης έκτασης. Γιά παράδειγμα, στον Αγαμέμνονα
μετά τήν Πάροδο ή Κλυταιμνήστρα άναγγέλλει στον Χορό ότι έπεσε ή
Τροία. Τήν πληροφορία διαθέτει άπό τή φρυκτωρία, ένα σύστημα μεταδό-
σεως πληροφοριών μέ φωτιές πού άναβαν άπό βουνό σέ βουνό. Ακολουθεί
ένα Στάσιμο του Χορού και ό στόλος έχει ήδη φτάσει στήν Πελοπόννησο,
ένώ ρεαλιστικά θά είχε παρέλθει πολύ μακρύ χρονικό διάστημα άπό τήν
άλωση τής Τροίας ώς τήν άφιξη τού στρατηλάτη στό Άργος. Άλλο παρά-
δειγμα: Είδαμε ότι στις Χοηφόρους ή δράση ξεκινά λίγο έξω άπό τήν πόλη,
στον τύμβο τού Αγαμέμνονος. Μετά άπό ένα Στάσιμο του Χορού βρισκό-
μαστε έξω άπό τό άνάκτορο και έχει παρέλθει ρεαλιστικά σύντομος χρόνος.
Έδώ, στις Ευμενίδες, συμβαίνει κάτι έντελώς μή άναμενόμενο. Ή σκηνή
στούς Δελφούς όπου συγκρούονται ό Απόλλων κι οί Ερινύες τελειώνει μέ
τρεις στίχους τού Απόλλωνος και άμέσως μετά, χωρίς τή μεσολάβηση ούτε



18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ένός στίχου του Χοροΰ, βρισκόμαστε στον ναό της Αθηνάς στην Αθήνα.
Ό 'Ορέστης έχει διανύσει τή μακρά πορεία πού τοΰ έχει προφητεύσει ό
Απόλλων, και πού ήδη διαβάσαμε, μέσα σέ λίγες στιγμές. Ό χώρος άλλάζει
άκαριαΐα και ό θεατής άποδέχεται τή σύμβαση. Αύτή ή άπότομη άλλαγή
τόπου και ή άκραία σύμπτυξη χρόνου είναι πράξη τολμηρή και ποιητική·
είναι ((μοντέρνα» οχι μόνο γιά τό άρχαΐο θέατρο, άλλά και γιά τό θέατρο
νεοτέρων εποχών.

Μεγάλο ενδιαφέρον γιά τό θέμα πού έξετάζουμε υπάρχει στο γεγονός
ότι φτάνοντας στήν Αθήνα ό 'Ορέστης έχει τώρα σώας τάς φρένας. Ή μακρά
πορεία τοΰ έχει επιφέρει εξαγνισμό. Αγωνίζεται τώρα μέ κάθε μέσο γιά νά
υποστηρίξει και πάλι ότι ένεργοΰσε κατ' έντολήν τοΰ Απόλλωνος. Ό ι'διος
λέει στήν Αθηνά:

'Ορέστης: Αθηνά μου παντάνασσα, πήρα τον Φοίβου προσταγή
και ήρθα· άνοιξε τήν καρδιά σου και δέξου
τον καταραμένο· προσπέφτω μέ χέρι αμόλυντο-
ξέβαψε τό μίασμα, τρίφτηκε, λιγόστεψε,
καθώς μπήκα σέ πόλεις και στράτες άνθρώπων
και πάνω από στεριές και θάλασσες περπάτησα.

Άφοΰ τό μίασμα έχει άποβληθει, ό νοΰς έχει επιστρέψει στήν ορθή
λειτουργία του και έτσι παραμένει ώς τό τέλος τοΰ έργου. Ό τελευταίος
μονόλογος τοΰ 'Ορέστη —μετά τήν άθώωσή του μέ τήν ψήφο τής Αθηνάς—
είναι ένας ύμνος γιά τήν πόλη τής Αθήνας. Δοξολογεί και φεύγει άφήνοντας
τήν Αθηνά νά πετύχει τον ((ιστορικό συμβιβασμό» άνάμεσα στις παλαιές
θεότητες τής μητριαρχίας, πού είναι δυνάμεις τής παράδοσης, και τις δυνά-
μεις τής προόδου πού εκφράζουν εδώ οί πατριαρχικοί θεοί τοΰ Δωδεκάθεου.
Οί Ερινύες γίνονται τώρα Εύμενίδες, εύμενεΐς θεότητες, και καταβυθίζονται
ώς σπόρος εύλογίας στήν άττική γή.

'Ωστόσο είναι αύτό όντως ένα «εύτυχές τέλος»; Ναί, γιά τον θεσμό τοΰ
άνώτατου δικαστηρίου πού 'ιδρύθηκε. Ναί, γιά τον πολιτειακό συμβιβασμό
πού επήλθε μέ συναίνεση τών δυνάμεων τής παράδοσης και τής προόδου.
Άλλά γιά τον 'Ορέστη; Παρόλο πού έχει άπαλλαγει άπ' τήν κατάρα τής
μητροκτονίας μέ θεϊκή και άνθρώπινη άποδοχή, μπορούμε νά πιστέψουμε
ότι θά ζήσει τό υπόλοιπο τοΰ βίου του εύτυχής, παντρεμένος, βασιλεύων;
Δέν θά τινάζεται κάποιες νύχτες κυριευμένος άπό έφιάλτες, άμφιβάλλοντας
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γιά το άν εχει αλήθεια λυτρωθεί; Όπως εχει σκιαγραφήσει ό Αισχύλος τόν
χαρακτήρα αύτόν, μοΰ φαίνεται αδύνατον νά ολοκληρώνεται ή προσωπικό-
τητα του χωρίς νά τή συνοδεύουν ερωτηματικά.

Πολλά λαμπρά έργα τελειώνουν μέ ένα θαυμαστικό, άλλα όμως, πλέ-
οντας στά πελάγη τής αμφιβολίας, τελειώνουν μέ ένα έρωτηματικό. Και
αύτά τά έργα φέρουν κάτι τό άνεπανάληπτο.

Τήν ψυχολογική πορεία τού 'Ορέστη τήν παρακολουθήσαμε σέ σχέση
μέ τήν έξέλιξη τής δράσης. Στον Άμλετ θά τήν άντιμετωπίσουμε μέ τομές.
Γιατί έδώ άναμειγνύονται συχνά αλληλοσυγκρουόμενες τάσεις τής προσω-
πικότητάς του, πού συνθέτουν ωστόσο αύτή τήν άνεπανάληπτη σύλληψη.
Παράλληλα μεγάλη σημασία προσδίδουν στήν τελική έντύπωση γιά τόν ήρωα
τό τί λένε οί άλλοι γι' αύτόν. Τις μνείες πού θά αναφέρουμε τις έχουμε συν-
τάξει, κυρίως άλλά όχι αύστηρά, κατά θεματικές ενότητες, άσχετα μέ τό άν
άναφέρονται σέ διαφορετικά σημεία τής εξέλιξης τού έργου. Και άρχίζουμε
μέ κάποιες άπόψεις του ίδιου τού 'Άμλετ γιά τήν «τρέλα» του, πού άλλοτε
προβάλλεται ώς σχέδιο συνειδητό κι άλλοτε οχι. Ακολουθούν παραδείγματα.

Ό Άμλετ στις έπάλξεις τού κάστρου έχει συναντηθεί μέ τό φάντασμα
τού πατέρα του, πού τού έχει άποκαλύψει ότι δολοφονήθηκε άπό τόν άδελ-
φό του Κλαύδιο, ό όποιος κατέχει τώρα τήν εξουσία και πρόσφατα έχει
παντρευτεί τή μητέρα τού Άμλετ, χήρα τού δολοφονημένου βασιλιά, τή
Γερτρούδη. Ό 'Άμλετ ορκίζει τόν φίλο του 'Οράτιο και κάποιους έμπιστους
φύλακες νά μήν άποκαλύψουν τήν έμφάνιση τού Φαντάσματος. Ή φωνή τού
τελευταίου ηχεί κάτω άπ' τή γή παροτρύνοντας νά πάρουν τόν όρκο.

Φωνή φαντάσματος: Τόν όρκο! Τόν όρκο!
'Οράτιος: Μά τή μέρα και τή νύχτα!

Αυτά είναι πράγματα παράξενα!
Αμλετ: "Ετσι και έσύ, ώς παράξενα νά τά δεχτείς.
'Οράτιε, ό ουρανός και ή γή κρύβουνε
περισσότερα μυστήρια
άπό όσα ονειρεύτηκε ποτέ ή φιλοσοφία σον.
Ελάτε όμως έδώ
και ορκιστείτε
—μάρτυς σας ό Θεός—
πώς όσο κι αν συμπεριφέρομαι παράξενα,
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γιατί άπό εδώ και εμπρός μπορεί νά κρίνω
πώς συμφέρει νά υποδυθώ 'έναν τρόπο άλλόκοτο —
δτι εσείς σάν θά τό δείτε

δεν θά προδώσετε ποτέ ετούτη τήν αιτία, πού γνωρίζετε.

Ό 'Άμλετ δηλαδή, άμέσως μετά τις πληροφορίες για τή δολοφονία τοϋ
πατέρα του και τις εύθύνες τής μητέρας του, πού τόσο βιαστικά παντρεύ-
τηκε τον Κλαύδιο, αποφασίζει να συμπεριφερθεί άφύσικα και ιδιότυπα.
Όπως θά δούμε και παρακάτω, εννοεί τήν επίδειξη μιας παράδοξης τρέλας,
ή οποία όμως ξεπερνάει τά όρια μιάς μίμησης και έκτινάζεται άλλοτε σ' ένα
παράφορο πάθος, άλλοτε σέ χειμαρρώδες σαρκαστικό ξέσπασμα κι άλλοτε
σέ εκφράσεις άφατου πόνου. Κι όλα αύτά συνυπάρχουν μέ φιλοσοφικούς
διαλογισμούς, πού δέν διακατέχονται όμως άπό τήν ψυχρότητα τής λογιο-
σύνης, άλλά άπό ένα υποβρύχιο πάθος πού καθιστά τά λεγόμενα τοϋ ήρωα
αιμάτινη άλήθεια.

['Εδώ θά ήθελα νά σημειώσω ότι όλα τά χωρία τοϋ 'Άμλετ παρατί-
θενται άπό τή μετάφραση τοΰ Απόστολου Κ. Δοξιάδη, πού έκπονήθηκε γιά
τό Άμφι-Θέατρο τό 1991.]

Και μέ τήν εύκαιρία άξίζει νά υπενθυμίσουμε οτι τους στίχους τοΰ
Άμλετ πού άκούσαμε,

'Οράτιε, δ ουρανός και ή γη κρύβουν ε

περισσότερα μυστήρια

από δσα ονειρεύτηκε ποτε ή φιλοσοφία σου

τους έχει θέσει ώς μότο ό Λόρδος Βύρων στο δραματικό του ποίημα
Μάνφρεν τ.

Αργότερα, όταν ό 'Άμλετ συναντά τους παλιούς του γνώριμους
Ρόζενκραντς και Γκίλντενστερν, πού κατ' έντολήν τοΰ βασιλιά Κλαύδιου
επιδιώκουν νά εξιχνιάσουν ποια είναι ή αιτία τής τρέλας τοΰ άνιψιοΰ του,
έκεΐ ό 'Άμλετ τους εξαπολύει τήν περίφημη φράση:

"Αμλετ:Έγώ είμαι τρελός, μόνον δταν εΐν' ό αγέρας βορειο-βορειοδυτικός.
"Οταν φυσάει νοτιάς, είμαι ξεφτέρι.
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Και. όταν οί θεατρίνοι έτοιμάζονταν νά παίξουν ένα έργο διασκευασμένο
έτσι άπό τόν 'Άμλετ, ώστε νά θυμίζει τή δολοφονία του πατέρα του, παρα-
καλεί τό φίλο του Όράτιο νά παρακολουθεί τις άντιδράσεις του βασιλιά και
καταλήγει μέ τό στίχο:

'Άμλετ: "Ερχονται. Θ à κάνω τώρα τόν τρελό.

Στή σκηνή πού ακολουθεί, «τρελή» είναι ή συμπεριφορά του προς τήν
'Οφηλία, πού έχει έρθει κι αύτή μέ όλη τήν Αύλή νά παρακολουθήσει τήν
παράσταση. Τήν προκαλεί μέ σεξουαλικά ύπονοούμενα και τή φέρνει σέ
δύσκολη θέση. Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ό Άμλετ φέρεται παράξενα
στήν 'Οφηλία. "Ηδη νωρίτερα ή νέα έχει άποκαλύψει στον πατέρα της, τόν
αύλικό Πολώνιο, τήν παράξενη συμπεριφορά τού Άμλετ. Ή συμπεριφορά
του αύτή σχετίζεται βέβαια μέ τό ότι ό πατέρας της τής είχε δα)σει εντολή
νά διακόψει κάθε σχέση μέ τόν πρίγκιπα και νά τού επιστρέψει τά γράμ-
ματά του κι δ,τι άλλο τής είχε στείλει.

'Οφηλία (στον πατέρα της): Άρχοντα μου, ενώ κεντούσα
μες στήν κάμαρα μου,

μπαίνει ό πρίγκιπας ό Άμλετ μέ τά πουκάμισα έξω,
χωρίς καπέλο, μέ λερωμένες κάλτσες
πεσμένες ώς τούς αστραγάλους — χωρίς τις καλτσοδέτες,
χλωμός σαν τό σεντόνι, τά γόνατά τον νά χτυπούν
και μέ μια έκφραση στό πρόσωπο τόσο αθλία,
σαν νά τόν είχαν στείλει άπό τήν Κόλαση
νά μας μηνύσει πράγματα φριχτά.
Πολώνιος: Τρελός άπό έρωτα γιά σένα;
'Οφηλία: Δέν ξέρω, άρχοντα μου. "Ομως αυτό φοβάμαι.
Πολώνιος: Τί είπε;

'Οφηλία: Μού αρπάζει τόν καρπό και μέ κρατάει σφιχτά,

κι άρχίζει νά κοιτάζει τό πρόσωπο μον μέ τέτοια επιμονή,

λές και σκεφτόταν νά τό ζωγραφίσει.

"Εμεινε έτσι ώρα. Τέλος άφου έτράνταξε

τό χέρι μον λιγάκι και τό κεφάλι του άργοκίνησε

δυο τρεις φορές, έβγαλε άναστεναγμό

τόσο σπαραχτικό, τόσο βαθύ,
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πού σύγκορμος δονήθηκε,
λες και θά τον έβγαινε ή ψνχή άπδ το σώμα.
Ύστερα μ ' άφησε, κι έχοντας τό κεφάλι γυρισμένο
πάνω άπ' τον ώμο

βρήκε τον δρόμο τον χιυρις νά βλέπει.
Ναί, βγήκε άπ' τήν πόρτα δίχως νά κοιτάξει,
κρατώντας μέχρι τελευταία στιγμή
τό βλέμμα του απάνω μου.

Είναι δύσκολο νά σταθμίσει κανείς το πόσο ή διακοπή τής σχέσης του
μέ τήν 'Οφηλία άποτελεϊ τό έναυσμα γιά τήν παράδοξη στάση του άπέναντί
της, ασφαλώς όμως δέν είναι ή σύνδεση τυχαία, έστω κι αν δεχθούμε ότι
υπερβάλλει στή συμπεριφορά του, λόγω τού χαρακτήρα του, πού ισορροπεί
—όποτε ισορροπεί— άνάμεσα στο τραγικό και στο γκροτέσκ. Ό έρωτάς του
—ό τόσο παράξενος έρωτάς του γι' αύτήν— θ' άποκαλυφθεϊ αργότερα, μετά
τον θάνατο της, έάν βέβαια δεχθούμε ότι είναι, όπως εγώ πιστεύω, τότε
απόλυτα ειλικρινής. Θά άντιμετωπίσουμε τό θέμα σέ λίγο. 'Εδώ βλέπουμε
πώς ή 'Οφηλία είναι συγκλονισμένη κι άρχίζει ν' άμφιβάλλει γιά τή λογική
τοΰ 'Άμλετ. Γιά τον έπιπόλαιο Πολώνιο όμως ολα είναι πεντακάθαρα: Ό
Άμλετ τρελάθηκε άπό άπελπισμένο έρωτα γιά τήν κόρη του. Τή βεβαιότητά
του αύτήν άνακοινώνει στον βασιλέα Κλαύδιο και στή βασίλισσα Γερτρούδη.

Πολώνιος: Κατά συνέπειαν και καθότι τό λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν,
ενώ ή πολυλογία είναι πράγμα μάταιο και περιττό,
εγώ θά συντομεύω:
ό εντιμότατος ό γιός σας είν' τρελός.
Τον λέω τρελό, γιατί δ ορισμός τής τρέλας
δεν είναι άλλος άπό τούτον: νά 'σαι τρελός.
'Άς είναι όμως.
Γερτρούδη: Προχώρα στήν ουσία, παρακαλώ,

χωρίς νά επιστρατεύεις τόση τέχνη.
Πολώνιος: Κυρία μον, σ7 τό ορκίζομαι, δέν σον τά λέω
μέ τέχνη. Στ' αλήθεια είναι τρελός.
Τρελός, δυστυχώς και δυστυχώς τρελός.
Θά σου τά πώ όμως και απλά.
Είναι τρελός — έτσι; Και τώρα μένει
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νά βρούμε τήν αιτία, ή οποία προκάλεσε τό αποτέλεσμα,
ή μάλλον τήν αιτία που προκάλεσε τό ελάττωμα,
γιατί ετούτο τό έλαττωματικό Αποτέλεσμα,
έχει κάποιαν αιτία. Λυτή μας υπολείπεται
και τό υπόλοιπο είναι αυτή.

Στή συνέχεια, πάντοτε φλυαρώντας, διαβάζει ένα γράμμα του Άμλετ
προς τήν κόρη του και περιγράφει πώς τής καθόρισε νά άπομακρυνθεΐ άπό
αύτόν, καθώς και ποιές συμβουλές τής έδωσε. Και συμπληρώνει:

Πολώνιος: Μετά τήν καθοδήγησα ακριβώς πώς νά φερθεί,
νά κλειδωθεί στά διαμέρισμα τά της,
νά μη δεχθεί ούτε απεσταλμένους του ούτε δώρα.
Τό όποιον και άκούγοντάς με, έπραξε αμέσως.
Και κείνος, νιώθοντας διωγμένος —άς μήν πολυλογά)—
έπεσε σέ μελαγχολία, υστέρα έπαψε νά τρώει,
μετά και νά κοιμάται. Μετά ένιωσε εξάντληση,
μετά άρχισε δ νους του νά σαλεύει. Και ούτω καθεξής,
ώσπου τρελάθηκε εντελώς,
πράγμα τό όποιο βεβαίως όλους μας λυπεί.

Τήν ύπόθεση αύτή τού Πολώνιου δέν άποδέχεται εύκολα ό Κλαύδιος.
Ανησυχεί έντονότατα και θεωρεί τήν τρέλα τού Άμλετ ύποπτη και
πιθανότατα πλαστή. Φοβάται πώς ό Άμλετ κάτι ξέρει, κάτι υποψιάζεται.
Οί παλαιοί γνώριμοι τού πρίγκιπα, Ρόζενκραντς και Γκίλντενστερν, δέν
πετυχαίνουν τίποτα και δέν καθησυχάζουν τόν βασιλιά. Ό Κλαύδιος δίνει
τήν έντύπωση ότι πιστεύει πώς, πέραν τής συναισθηματικής φόρτισης τού
Άμλετ γιά έκδίκηση, άν κάτι ύποψιαζόταν, στή συμπεριφορά του κρύβεται
πιθανόν και πολιτική σκοπιμότητα. Αύτή είναι μιά άλλη οπτική γιά τήν
περίφημη «τρέλα» του Άμλετ.

"Ενδειξη του σαρκαστικού και γκροτέσκ χιούμορ του Άμλετ ώς δήθεν
τρελού είναι μιά συνάντησή του μέ τόν Πολώνιο.

Πολώνιος: Πώς είναι ή εύγένειά σου,

καλέ μου πρίγκιπα "Αμλετ;
'Άμλετ: Καλά. Ό Θεός μαζί σον.
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Πολώνιος: Μέ ξέρεις, αρχοντά μου;

'Άμλετ: Πολύ καλά. Είσαι ψαράς.

Πολώνιος: Εγώ; "Οχι, αρχοντά μου.

Άμλετ: Μακάρι νά σονν ένας τέτοιος τίμιος άνθρωπος.

Πολώνιος: Τίμιος, αρχοντά μου;

Άμλετ: Μάλιστα, κύριε. Γιατί τό νά 'σαι τίμιος,
τήν σήμερον ήμέραν,
σημαίνει δτι είσαι ένας στους χίλιους.

Πολώνιος: Αυτά πού λες είναι πολύ σωστά.

Άμλετ: 'Έχεις μιά κόρη;

Πολώνιος: Έχ^ω, αρχοντά μου.

Άμλετ: "Ε, λοιπόν, μή τήν άφήνεις νά βγαίνει έξω στο φως τού ήλιου.
Ή σύλληψη είναι πράγμα ευλογημένο,
αν θά συλλάβει ή κόρη σον όμως..,; Φίλε μου τό νοϋ σου.

Πολώνιος (κατ' ιδίαν): Νάτα πάλι. Πάλα γιά τήν κόρη μου
μιλάει. Κι δμως στήν άρχή δέν μέ γνώρισε, μέ πήρε
γιά ψαρά. Τά 'χει χάσει ολωσδιόλου. 'Ολωσδιόλου!
(Στον Άμλετ) Τί διαβάζεις, αρχοντά μου;

Άμλετ: Λόγια, λόγια, λόγια.

Πολώνιος: Ποιό είν' τό θέμα, αρχοντά μου;

Άμλετ: Ποιό θέμα;

Πολώνιος: Λέω, στο βιβλίο πού διαβάζεις. Ποιό είν' τό θέμα τον;

Άμλετ: Συκοφαντίες, κύριε. Αυτός εδώ ό αγύρτης λέει

δτι τών γέρων οί γενειάδες ασπρίζουν. Τά πρόσωπα ζαρώνουν.
Τά μάτια τους στάζουν ρετσίνι σάν τά πεύκα. "Οτι ή διάνοιά τους
ατονεί. Τά μπούτια τους σουρώνουν — πράγματα τά όποια, αν
και τά πιστεύω μέ δλη τή θέρμη τής καρδιάς μου, θεωρώ δτι είναι
άπαράδεκτο νά γράφονται μέ αυτόν τον τρόπο. Γιατί και εσύ,
κύρι,έ μου, θά 'ψτανες στή δική μου ηλικία αν, σάν τον κάβουρα,
περπάταγες άνάποδα.

Πολώνιος (κατ' ιδίαν): Η τρέλα του, πρέπει νά πώ, έχει μιά κάποια λογική.
(Στον Άμλετ) Εσύ θά μείνεις εδώ στον ήλιο, αρχοντά μου;
Δέν θά μπεις μέσα;

Άμλετ: Νά μπώ στον τάφο μου!;

Πολώνιος: Αυτό κι αν είναι μέσα! (Κατ' ιδίαν) Τί ζουμερές πού είναι

πού και που οί απαντήσεις πού μού δίνει. Καμιά φορά οί τρελοί είνα
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άπ' τους λογικούς πιο λογικοί. (Στον 'Άμλετ) Πρίγκιπα μου,
με τήν αδειά σου, θά σε άπαλλάξω άπ' τήν παρουσία μου.
Άμλετ: Άλλη, πιο ευχάριστη άπαλλαγή άπό αυτή, γιά μένα δέν υπάρχει.

Έκτος από μία: τής ζωής μου... τής ζωής μου... τής ζωής μου...

Βλέπουμε στή σκηνή αύτή νά δεσπόζει ένα πικρό χιούμορ πού συνο-
δεύεται άπό κάποια μελαγχολία. Ό άναγνώστης ή θεατής χαμογελά και
συγχρόνως ίσως νιώθει ένα ((σφίξιμο» στήν ψυχή. Έδώ ό Πολώνιος φαίνεται
προβληματισμένος (όσο μπορεί ένα πρόσωπο τής δικής του υφής νά προβλη-
ματιστεί) γιά τις λογικές σκέψεις ενός παράφρονα.

Αλλά πώς βλέπει ή μητέρα του, ή βασίλισσα Γερτρούδη, τήν τρέλα του
γιου της; Κατ' άρχήν, μιλώντας στήν 'Οφηλία, εύχεται αιτία τής ταραχής
του νου τού 'Άμλετ νά είναι ό έρωτάς του γι' αύτήν και εκφράζει τήν ελπίδα
οί άρετές τής 'Οφηλίας νά τόν γιατρέψουν. Σύντομα όμως, όπως θά δούμε,
πείθεται άπολύτως γιά τήν ψυχική άσθένεια τού παιδιού της. Τόν έχει καλέ-
σει στό δωμάτιο της κι εκεί ό Άμλετ σκοτώνει τόν Πολώνιο, πού είναι κρυμ-
μένος πίσω άπό μιά κουρτίνα γιά νά παρακολουθήσει τί θά συμβεί. Ό Άμλετ
θλίβεται πού δέν εκτέλεσε τόν Κλαύδιο και λίγο άργότερα εμφανίζεται τό
φάντασμα τού πατέρα του, πού είναι όρατό μόνο γι' αύτόν. Ή Γερτρούδη,
πού δέν βλέπει τό Φάντασμα, τά 'χει χαμένα γιατί πιστεύει πώς ό γιός της
παραμιλάει βυθισμένος στον παραλογισμό και σπεύδει, άμέσο^ς μετά, νά
πληροφορήσει τόν Κλαύδιο.

Γερτρούδη: Άχ, καλέ μου άφέντη, τί είδαν τά μάτια μου άπόιρε!
Κλαύδιος: Τί, Γερτρούδη; Τί κάνει δ Άμλετ;
Γερτρούδη: Σάν τον άνεμο φευγάτα τά μυαλά του

και ή καρδιά του ωκεανός τρικυμισμένος.
Και μέσα στον παροξυσμό του,
ακούγοντας άπ. ' τήν κουρτίνα πίσω κάτι νά σαλεύει,
και μές στης φαντασίας του τήν άπάτη,
τόν έρημο τόν γέρο τόν σκοτώνει.
Κ/.ανδιος: "Ω, πράξη φοβερή!

Θά 'χε σκοτώσει εμένα, αν ήμουνα στή θέση του εγώ.

Ό Κλαύδιος τώρα έχει πειστεί άπολύτως ότι ή περίφημη τρέλα τού
άνιψιού του είναι πλαστή ή οπωσδήποτε άκρως έπικίνδυνη γιά τόν ίδιο.
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Τώρα θά θέσει, σέ εφαρμογή το σχέδιο τής έξόντωσης τοΰ 'Άμλετ, πού είχε
συλλάβει όταν κρυμμένος μαζί μέ τον Πολώνιο παρακολουθούσε τή συνάν-
τηση τοΰ Άμλετ μέ τήν 'Οφηλία. Τί συνέβη στή σκηνή αύτή, πού είναι μιά άπ'
τις εντελώς κορυφαίες τοΰ έργου; Ή 'Οφηλία θέλει νά τοΰ έπιστρέψει κάποια
δώρα πού τής είχε κάνει δταν ήταν, όπως έλεγε, ερωτευμένος μαζί της. Είναι
ή περίφημη σκηνή πού τελειώνει μέ τήν είρίονική παραίνεση τοΰ Άμλετ προς
τήν 'Οφηλία: Νά πάς σέ μοναστήρι, σε μοναστήρι, σε μοναστήρι! Πήγαινε!

Ή στάση τής 'Οφηλίας, πού εδώ μάς άπασχολεΐ, είναι στάση άπελπι-
σίας. Τον άγαπά και θά ήθελε νά τήν άγαπά. Σέ δύο κατ' ιδίαν στίχους ζητά
θεϊκή βοήθεια γιά τή σωτηρία του. Κι δταν αύτός φεύγει, εκείνη, σίγουρη
γιά τήν τρέλα του, μονολογεί μέ έναν συναρπαστικό, έλεγειακό ύμνο γιά τον
χαμένο —όπως πιστεύει— υπέροχο νοΰ του. Είναι σάν μιά μακρινή μουσική
άπό παλιές στιγμές εύτυχίας πού έχει θαμπώσει και σβήνει, δλο σβήνει.

'Οφηλία: Τί πνεύμα ευγενικό γκρεμίζεται μπροστά μου,
τοϋ αυλικού, τοΰ στρατιώτη, τοϋ λόγιου,
τό μάτι, ή γλώσσα, τό σπαθί.
Ή προσδοκία τής χώρας και τό ρόδο,
τής εποχής μας πρότυπο και καθρέφτης,
τοϋ καθενός τό ιδανικό,
νά πέφτει τόσο, τόσο χαμηλά.
Κι εγώ, άπ ' δλες τις γυναίκες
ή πιο εγκαταλειμμένη και έρημη,
πού έχω γευτεί τών δρκων του τή θεία μελωδία
τώρα νά βλέπω αυτό τό πνεύμα,
πνεύμα κυρίαρχο, πνεύμα ευγενικό,
νά χάνει τό σκοπό του,
σάν τις καμπάνες πού άρχίζουν
άξαφνα νά σημαίνουν παράφωνα.
Αυτή τήν όψη τήν ασύγκριτη τής νιότης
νά τή σαρώνει ή τρέλα.
Αλίμονο μου ή φτωχή,
Τί βλέπω τώρα και τί είχα δει!

Και αύτούς τούς στίχους άρθρώνει ή 'Οφηλία, πού μετά τον θάνατο τοΰ
πατέρα της, τον όποιο σκότωσε ό Άμλετ, καταβυθίζεται ή 'ίδια στήν τρέλα.
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Κι αύτή τή φορά ή λέξη τίθεται χωρίς εισαγωγικά. Όπως ό άκροατής θά
διαπίστο->σε, παρατηρούμε άπό διαφορετικές γωνίες τήν περίφημη «τρέλα»
τού Άμλετ. Υπάρχει δμως κι ένα μακάβριο παράδειγμα μέ κυνικό χιούμορ
γιά τό ανθρώπινο σαρκίο. Έδώ είναι δυσδιάκριτα τά δρια άνάμεσα στον σαρ-
κασμό, τή σοφία και τή δήθεν τρέλα. Μετά τόν φόνο τού Πολώνιου, ό Άμλετ
έχει κρύψει τό πτώμα του σέ μέρος πού δέν μπορούν οί άλλοι νά τό βρουν.

Κλαύδιος: Γιά πες μας, 'Άμλετ, που είναι ο Πολώνιος;
Άμλετ: Στό γεύμα.
Κλαύδιος: Στό γεύμα; Πού;

Άμλετ: "Εκεί πού δεν τρώει, άλλά τόν τρώνε. Μιά σύναξη διακεκριμένων

σκουληκιών αύτή τήν ώρα καταγίνεται μαζί του. Ό κυρ-σκούληκας
είναι δ βασιλιάς τής διατροφής. Εμείς παχαίνουμε τά άλλα
ζωντανά, γιά νά παχαίνουμε έμεις, μέ άποτέλεσμα εμείς
— νά παχαίνουμε τά σκουλήκια. Ό χοντρός δ βασιλιάς κι,
δ κοκαλιάρης δ ζητιάνος αποτελούν απλώς πιάτα διαφορετικά.
Δύο άλλα πιάτα, άλλά στό ίδιο τραπέζι. Αυτό είναι τό τέλος.
Κλαύδιος: Αλίμονο.

Άμλετ: Ό άνθρωπος βάζει στό αγκίστρι του γιά δόλωμα σκουλήκι
πού έχει φάει βασιλιά. Κι υστέρα τρώει τό -ψάρι
πού έφαγε τό σκουλήκι.
Κλαύδιος: Τί θες νά πεις μ' αυτό;

Άμλετ: Τίποτα — μονάχα νά σού δείξω πώς ένας βασιλιάς

μπορεί νά κάνει περιοδεία μέσα στά σωθικά ένός ζητιάνου.
Κλαύδιος: Πού είναι ό Πολώνιος;
Άμλετ: Στον Ουρανό. Στείλε κάποιον νά κοιτάξει.

Κι αν ό άπεσταλμένος σου δέν τόν βρει εκεί, πήγαινε
εσύ νά τόν ζητήσεις στό άλλο μέρος, προς τήν Κόλαση.
"Ομως, άν μέσα σέ έναν μήνα δέν τόν έντοπίσεις, θά σέ πιάσει
ή μυρωδιά του, καθώς θά άνεβαίνεις τά σκαλιά
προς τή μεγάλη αίθουσα.
Κλαύδιος (στούς άκολούθους): Τρέξετε εκεί, νά -ψάξετε.
Άμλετ: Μη βιάζεστε. Μέχρι νά φτάσετε δέ φεύγει.

Αφήσαμε ώς προτελευταίο ένα άκραΐο παράδειγμα πάθους, γιά νά
τό συνδυάσουμε μέ τό τελευταίο, πού αποτελεί έκφραση έπιφανειακής
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νηφαλιότητας. Ή 'Οφηλία, που όπως είπαμε έχει χάσει τον νου της, πνί-
γηκε μ' έναν μυστηριώδη θάνατο, πού άλλοι θεωρούν άτύχημα και άλλοι
αύτοκτονία. Ή επικρατούσα άποψη στον λαό και στον κλήρο είναι ή δεύ-
τερη. Ή βασιλική οικογένεια και ό άδελφός της Λαέρτης συνοδεύουν τή
σορό στήν τελευταία της κατοικία, ενώ ό Άμλετ, πού μόλις έχει επιστρέψει
στή Δανία, παρακολουθεί κρυμμένος μαζί μέ τον 'Οράτιο. Τώρα κι οί δυο
πληροφορούνται τον θάνατο τής άλλοτε άγαπημένης του πρίγκιπα. Λόγω
τής πιθανής αύτοκτονίας ή νεκρώσιμη άκολουθία είναι λειψή. Επέρχεται
σύγκρουση τοΰ Λαέρτη μέ τον ιερέα, τον όποιο καθυβρίζει. Τέλος χιμάει
στον τάφο μέ πονεμένες άλλά στομφώδεις έκφράσεις γιά νά θαφτεί μαζί της.

Λαέρτης (πηδάει μέσα στον τάφο ): Και τώρα σκεπάστε μας μαζί,
τον ζωντανό μέ τή νεκρή,
ώσπου αυτή τήν τρυπά να καλύψει ένα βουνό,
κι άπ' τό άρχαΐο Πήλιο ψηλότερο.
"Αμλετ: Ποιός είναι αύτός πού δ πόνος τον,

είναι τόσο βαρύς, πού όλων τών άλλων ξεπερνάει;
πού δ θρήνος τον άγγίζει τούς πλανήτες,
κι αυτοί θλιμμένοι τις τροχιές τους σταματούν;
Έγώ είμαι — ό 'Άμλετ τής Δανίας. (Πηδάει μέσα στον τάφο.)
Λαέρτης (άρπάζοντάς τον): Νά πάρει δ διάολος τήν ψυχή σου!
Άμλετ: Δέν είναι προσευχή αυτή.

Παρακαλώ, πάρε τ à χέρια άπ ' τό λαιμό μου,
γιατί, αν και δέν είμαι οξύθυμος
μέσα μου κρύβω κίνδυνο,
πού αν είσαι λογικός θά τον μετρήσεις.
Κάτω τά χέρια.
Κλαύδιος: Χωρίστε τους!
Γερτρούδη: Άμλετ! Άμλετ!
Όλοι: Κύριοι!

'Οράτιος: Καλέ μου άρχοντα, ήρέμησε.

(Οί άκόλουθοι τούς χωρίζουν και βγαίνουν άπ' τον τάφο.)

Άμλετ: Τήν Όφηλία τήν αγαπούσα,

δέκα χιλιάδες άδελφοί, μ ' δλη τους τήν αγάπη,
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0ε φτάνουν τ?) δικιά μου.

(Στον Λαέρτη) Τί έχεις σκοπό νά κάνεις

γιά λογαριασμό της;
Κλαύδιος: Λαέρτη, είναι τρελός.

Γερτρούδη: Γιά όνομα τού Θεού — κάνε τόπο στήν οργή!
Άμλετ (στον Λαέρτη): Νά πάρει ή οργή! Δείξε μου, τί θά κάνεις!

Θά κλάψεις; Θά μονομαχήσεις; Θά νηστέψεις;

Θά διαρρηγνύεις τά ίμάτιά σον;

Ξύδι θά πιεις;

Θά φας έναν κροκόδειλο ολόκληρο;

"Ο,τ ι πεις, κι έγώ τό κάνω.

*Ερχεσαι έδώ νά κλαψουρίσεις

και νά μού κάνεις τόν σπουδαίο, πηδώντας μές στον τάφο της.

Θάψου μαζί της και θάβομαι και έγώ.

Και αν επικαλείσαι εσύ βουνά,

άσ' τονς επάνω μας νά ρίξουν χώμα εκατομμύρια στρέμματα,

ώσπου νά φτάσει ή κορυφή

νά καψαλίζεται στον ήλιο,

και νά 'ναι δ "Ολυμπος μπροστά σέ τούτο τό σωρό ένα σπυρί.

Ναι! Άμα σ' άρέσει εσένα νά κομπάζεις — ξέρω κι έγώ!
Γερτρούδη: Είναι τρελός, ολότελα τρελός!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς σ' αύτή τήν ύπέροχη σκηνή (πού κι αύτήν
λόγω χρόνου τή διαβάσαμε σέ συντετμημένη μορφή). Κατ' άρχήν ό τό-
νος της και τό πάθος του ήρωα, πού ξεπερνά τά όρια τής λογικής. Έδώ ή
ακραία μορφή παράκρουσης δένει μέ άφατο πόνο και οί υπερβολές μοιάζουν
σάν παράφωνες μουσικές συγχορδίες πού κρούουν τή θύρα τού Αγνώστου.
Τώρα ό 'Άμλετ διαλαλεί ότι άγαπούσε τήν 'Οφηλία και ή ομολογία του, αύτή
τή δεδομένη στιγμή, δέν επιδέχεται, νομίζω, άμφισβήτηση. ΙΙαράλληλα οί
άρχαιοελληνικές μυθολογικές άναφορές (ελάχιστες διαβάσαμε σήμερα) στα
χείλη τού Άαέρτη ηχούν σάν στομφώδεις ρήσεις τής τότε μπαρόκ μόδας,
ένώ οί άνάλογες μνείες τού Άμλετ είναι εμποτισμένες μέ φλογερό πάθος
πού δικαιώνει —σάν τρέλα— τήν υπερβολή. Στόχος του είναι, αύτήν τή φο-
βερή γιά εκείνον στιγμή, νά συντρίψει τις άλαζονικές έκφράσεις τού Ααέρτη,
πολεμώντας τον μέ τά ίδια όπλα. Συγχρόνως ή σύγκρουση μέ τόν Ααέρτη,
σώμα μέ σώμα, μέσα στον τάφο, διαθέτει συναρπαστική θεατρικότητα.
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Τέτοιες σκηνές ένθουσίαζαν το κοινό τής εποχής, και βέβαια δχι μόνο εκεί-
νης. 'Άλλωστε ας μήν ξεχνάμε αύτό που και άλλοτε έχω θυμίσει: Ό Σαίξπηρ
έγραφε τά έργα του μέ τό ένα μάτι στραμμένο στήν αιωνιότητα και τό άλλο
στο ταμείο τοΰ θεάτρου.

'Οδεύουμε προς τό τέλος. Ή τελευταία μνεία τής ((τρέλας» τοΰ Άμλετ
άναφέρεται άπό τον ίδιο, σέ χαμηλούς τόνους, άκριβώς άντίθετα άπό τή
σκηνή πού μόλις πριν μάς άπασχόλησε. Ό Κλαύδιος έχει οργανώσει μιά
άθλητική μονομαχία μέ ξίφη άνάμεσα στον Άμλετ και τον Λαέρτη. Δήθεν
γιά κάποιο στοίχημα. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά συνωμοσία μέ
στόχο τή δολοφονία τοΰ Άμλετ, άφοΰ το σπαθί τοΰ άντιπάλου του θά είχε
ελεύθερη τήν αιχμή του, πού μάλιστα θά έχει εμβαπτιστεί σέ δηλητήριο. Γιά
πλήρη άσφάλεια τοΰ έγχειρήματος έχουν ρίξει δηλητήριο και στήν κούπα
άπ' όπου θά πιει ό Άμλετ όταν διψάσει. Πριν άρχίσει ή μονομαχία, άντικρί-
ζοντας τον Λαέρτη, ό Άμλετ τού λέει:

'Άμλετ: Συγγνώμη σου ζητώ, κύριε μου. Σε έχω αδικήσει.
Άλλα κι εσύ, σαν κύριος, δέξου τή συγγνώμη μου.
"Οσοι είναι εδώ το ξέρουν,
και θά 'χεις σίγουρα άκουστά κι εσύ,
πώς υποφέρω άπό άρρώστια σοβαρή τοϋ νοϋ.
"Ο,τ ι έχω πράξει, πού τή δική σου φύση,
τήν τιμή, τή γνώμη έχει προσβάλει,
ήταν τής τρέλας μου έργο, το δηλώνω.
Και τότε ποιος ευθύνεται; Ή τρέλα.
Κι àv πράγματι είναι έτσι

ή τρέλα τον είναι τοϋ Άμλετ, τοϋ φτωχού, δ έχθρός.

Πόσο ειλικρινής είναι εδώ ό νηφάλιος Άμλετ; Ό φόνος τοΰ Πολώνιου,
τοΰ πατέρα τοΰ Λαέρτη, δέν έγινε σέ στιγμή παραλογισμοΰ· ήταν μιά κίνη-
ση σπασμωδική. Ό Άμλετ ήλπιζε πώς πίσω άπ' τήν κουρτίνα κρυβόταν ό
Κλαύδιος, τον όποιο ήθελε βέβαια νά σκοτώσει, παίρνοντας εκδίκηση γιά
τή δολοφονία τοΰ πατέρα του. Θεωρώ τά λόγια αύτά τοΰ Άμλετ προς τον
Λαέρτη μάλλον συμβατικά. Άλλωστε κι ό Λαέρτης έν μέρει μόνο παριστάνει
ότι τά αποδέχεται. Είναι σάν μιά έπικίνδυνη νηνεμία πριν άπό τό τελικό μα-
κελειό, πού λογικά δέν περιμένει ό Άμλετ, άλλά υποσυνείδητα σάν νά αισθά-
νεται πώς πλησιάζει ή μεγάλη έκρηξη. 'Ώς τώρα έχουν πεθάνει ό Πολώνιος,
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ή 'Οφηλία, καί, όπως μαθαίνουμε στο τέλος τοΰ έργου, έχουν θανατωθεί στήν
Αγγλία ό Ρόζενκραντς καί ό Γκίλντενστερν. Στήν τελική σκηνή σκοτώ-
νονται ό Κλαύδιος, ή Γερτρούδη, ό Λαέρτης, καί βέβαια ό Άμλετ. Ό πιστός
φίλος του ό 'Οράτιος θέλει ν' αύτοκτονήσει, άλλά ό πρίγκιπας τον έμποδίζει.
Ό 'Οράτιος είναι ό μόνος πού ξέρει τά πάντα καί θά μεριμνήσει γιά τήν υστε-
ροφημία τοΰ Άμλετ. Καί ύπενθυμίζουμε ότι ή υστεροφημία απασχολεί πα-
θιασμένα πολλούς άπό τούς κεντρικούς ήρωες τών τραγωδιών τοΰ Σαίξπηρ.

Ό Άμλετ ξεψυχάει φαρμακωμένος στήν άγκαλιά τοΰ 'Οράτιου.

'Άμλετ: 'Οράτιε, πεθαίνω.

Το φαρμάκι τό πνεύμα μον σκοτίζει.
Καί δμως προφητεύω τό δνομα τον διαδόχου
τοϋ θρόνου τής Δανίας: Φόρτινμπρας.
Πεθαίνοντας κι εγώ τήν ψήφο μου τοϋ δίνω...
Νά τοϋ τό πείτε αυτό, καθώς καί όλα
'όσα συνέβησαν εδώ, ετούτα πού μέ κάναν —
καί τά υπόλοιπα...σιωπή... (Πεθαίνει.)
'Οράτιος: Τώρα ραγίζει μιά καρδιά μεγάλη.

Καλή σου νύχτα, πρίγκιπα γλυκέ μον,

κι ας συνοδεύουν τήν ψυχή σου σμήνη άγγέλων.

Κι ενώ πεθαίνει ό στοχαστής, τά ήνία άρπάζει ό άνθρωπος τής δράσης,
ό Φόρτινμπρας, ό Νορβηγός πρίγκιπας πού περνάει ειρηνικά μέ τον στρατό
του άπ' τή Δανία. Τήν έξουσία διαχειρίζονται οί ισχυροί, άλλά οί αμφιβάλ-
λοντες είναι τό άλας τής γης.

Φτάσαμε στο τέλος. Ό άκροατής ας μήν περιμένει συμπεράσματα.
Επιδιώξαμε τή συναισθηματική συμμετοχή του στή δαιδαλώδη πορεία τών
δύο χαρακτήρων. Συμπεράσματα σέ μιά τέτοια προσέγγιση δέν υπάρχουν.
Υπάρχει όμως μιά κατάληξη. Μιά παράξενη γεύση μυστηρίου πού μ' αύτήν
οί τραγικοί ήρωες διαποτίζουν τήν ψυχή μας. Καί νιώθουμε σάν νά ξυπνάνε
μέσα μας τά αιώνια έρωτηματικά γιά τήν άνθρώπινη Μοίρα: γιά τά μυστήρια
τής γέννησης, τοΰ έρωτα, τοΰ θανάτου. Άλλά καί γιά τό κυνήγι τοΰ Αγνώστου.
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κ. ΣΠΥΡΟ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά και τιμή ώς
τακτικό μέλος της τον κ. Μιχάλη Τιβέριο, καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόν όποιο ή 'Ολομέλεια
εξέλεξε κατά τό έτος 2011 στήν έδρα τής Αρχαιολογίας καί, ειδικότερα, τής
Κεραμικής.

Ό νέος άκαδημαϊκός γεννήθηκε στήν Άνδρο. Σπούδασε στή Φιλοσοφική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί, μετέπειτα ώς
υπότροφος, στό Πανεπιστήμιο τής Βόννης. Ανήλθε όλες τις βαθμίδες τής
πανεπιστημιακής ιεραρχίας στήν προαναφερθείσα σχολή τού Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, όπου και διδάσκει έως σήμερα σέ προπτυχιακό καί μεταπτυ-
χιακό έπίπεδο καί, παράλληλα, έπιβλέπει διδακτορικές διατριβές.

Ή άνασκαφική δραστηριότητα τού κ. Τιβέριου είναι εντυπωσιακή: άπό
τή Βεργίνα καί τούς Φιλίππους στή Θεσσαλονίκη ώς τήν Παλαιόπολη τής
Άνδρου καί στή Σίνδο, μέ πιο πρόσφατες τις πανεπιστημιακές άνασκαφές στό
Καραμπουρνάκι τής Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά πλούσιο είναι, επίσης, καί τό
συγγραφικό του έργο, τό όποιο χωρίζεται σέ δύο μέρη: τό καθαρά ερευνητικό
καί αύτό πού άπευθύνεται σέ ένα εύρύτερο κοινό.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσο-
ρίζει, καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής έπιστημονικής καί
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ερευνητικής προσφοράς σας — τώρα πλέον καί στο πλαίσιο τών σκοπών τής
Ακαδημίας Αθηνών.

Σας καλώ νά σας περιβάλω μέ το μεγάλο διάσημο του 'Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τόν άκαδημαϊκό κ. Αλέξανδρο Καμπίτογλου νά
άνέλθει στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό έργο τού νέου άκαδη-
μαϊκοΰ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ

Ή Ακαδημία υποδέχεται καί τιμά έπίσημα άπόψε τόν καθηγητή
κ. Μιχάλη Τιβέριο ώς τακτικό μέλος της στήν έδρα τής Κλασσικής
Αρχαιολογίας, καί ειδικότερα τής Κεραμικής, στήν Τάξη τών Γραμμάτων
καί τών Καλών Τεχνών. Ή έκλογή τής 'Ολομέλειας δικαιώνεται άπό τό γε-
γονός ότι ό κ. Τιβέριος είναι ένας άπό τούς πιο διακεκριμένους επιστήμονες
όχι μόνο στή χώρα μας άλλά καί διεθνώς.

Τήν επιστημονική καί κοινωνική σταδιοδρομία τού κ. Τιβερίου θά
περιγράψω μόνο μέ λίγα λόγια. Οί συνάδελφοι μου στήν Ελλάδα καί στό
εξωτερικό γνωρίζουν καλά καί θαυμάζουν τό έργο του ώς έργο έρευνητου,
διδασκάλου καί γενικότερα "Ελληνος πολίτου πού συνέβαλε καί συμβάλλει
στήν πολιτισμική καί κοινωνική ζωή τής χώρας. Στις δύσκολες στιγμές πού
περνάει ή 'Ελλάδα, ή ύπαρξη προσωπικοτήτων σάν τήν προσοοπικότητα του
κ. Τιβερίου είναι όχι μόνο παρηγορητική άλλά καί ενθαρρυντική.

Ό κ. Τιβέριος γεννήθηκε τό 1947 στό νησί τής 'Άνδρου, όπου ολοκλή-
ρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Τις πανεπιστημιακές του σπουδές τις έκα-
νε στό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, όπου άρίστευσε καί
εργάστηκε κοντά σέ δύο έξαιρετικούς άρχαιολόγους, τόν άείμνηστο Μανόλη
Ανδρόνικο καί τόν Γιώργο Δεσπίνη. Τό 1981 εξελέγη παμψηφεί καθηγητής
τής Κλασσικής Αρχαιολογίας στό ίδιο πανεπιστήμιο.

Ό κ. Τιβέριος συμπλήρωσε τις σπουδές του άπό τό 1977 ώς τό 1979
στό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Βόννης μέ τόν διακεκριμένο καθηγητή
Nikolaus Himmelman ώς ύπότροφος τού διακεκριμένου ιδρύματος Alexander
von Humboldt. Αργότερα έκανε έπιστημονική έρευνα στά Πανεπιστήμια
τού Μονάχου καί τού Marburg, καθώς καί στό J. Paul Getty Museum στήν
Καλιφόρνια.

Ή άνασκαφική δραστηριότητα τού κ. Τιβερίου είναι εντυπωσιακή.
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"Εκανε ανασκαφές στή Βεργίνα, στους Φιλίππους, στή Θεσσαλονίκη,
στήν Αθηναίου τής Κύπρου, στήν Παλαιόπολη τής 'Άνδρου καί στή Σίνδο.
Τώρα διευθύνει τις πανεπιστημιακές ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι τής
Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα μέ τήν επιστημονική του δραστηριότητα ό
κ. Τιβέριος είναι ένας υπέροχος διδάσκαλος τόσο στο προπτυχιακό όσο καί
στο μεταπτυχιακό επίπεδο. 'Επέβλεψε 27 διδακτορικές διατριβές καί άπό
αύτές οί 18 έχουν θέματα πού σχετίζονται άμεσα μέ τήν Κεραμική.

Άλλά ό κ. Τιβέριος είναι καί εξαιρετικός ομιλητής καί περιζήτητος γιά
άνακοινώσεις σέ πολλά διεθνή άρχαιολογικά συνέδρια τόσο στήν Ελλάδα
όσο καί στο έξωτερικό.

Ό ΐδιος έχει οργανώσει διεθνή άρχαιολογικά συνέδρια, όπως τό συνέ-
δριο στή Θεσσαλονίκη τοΰ Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
το 1993 καί τό συνέδριο σέ συνεργασία μέ τό J. Paul Getty Museum τιτλο-
φορούμενο ((Color in Ancient Greece» το 2000. Πρέπει επίσης νά άναφέρω
ότι άπό τό 2008 είναι μέλος τής οργανωτικής έπιτροπής τοΰ έτήσιου διε-
θνούς συνεδρίου τό όποιο φέρει τήν ονομασία ((Τό Αρχαιολογικό "Εργο στή
Μακεδονία καί στή Θράκη». Ό κ. Τιβέριος έχει έπιβλέψει άρχαιολογικές
εκδόσεις καί μεταφράσεις ξένων άρχαιολογικών βιβλίων, είναι δέ συμμέ-
τοχος σέ πολλά ερευνητικά προγράμματα τού διοικητικού συμβουλίου τού
Μορφωτικού Ιδρύματος τής Εθνικής Τραπέζης καί άλλων ιδρυμάτων.

Υπήρξε μέλος τής 'Ολομέλειας τής 'Ελληνικής 'Επιτροπής γιά τήν
UNESCO καί μέλος τοΰ Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου "Ερευνας καί
Τεχνολογίας. Είναι μέλος τού Γερμανικού Αρχαιολογικού 'Ι νστιτούτου τοΰ
Βερολίνου καί τής European Academy of Science and Arts.

To 2001 ό κ. Τιβέριος άναγορεύτηκε έπίτιμος διδάκτωρ τοΰ
Πανεπιστημίου τής Βέρνης καί τό 2007 τοΰ άφιερώθηκαν τά Πρακτικά τοΰ
συνεδρίου ((Athenian Potters and Painters)). Στή σελίδα VII τής δημοσίευ-
σης τών Πρακτικών γράφτηκαν σέ μετάφραση τά έξής: ((Τό συνέδριο καί
αύτός ό τόμος άφιερώνονται στον Μιχάλη Τιβέριο. Ό Μιχάλης Τιβέριος
—όπως καί τά πρόσωπα πού τιμήθηκαν στο προηγούμενο συνέδριο, ή κυρία
Erika Simon καί ό Sir John Boardman— συνέβαλε στήν έρευνα τής ζωγρα-
φικής τών ελληνικών κεραμικών άγγείο.>ν όχι μόνο μέ τις δημοσιεύσεις του,
άλλά καί μέ τούς φοιτητές πού μόρφωσε καί πού έχουν πανεπιστημιακές
θέσεις σέ όλο τον κόσμο. Όπως ή Erika Simon καί ό John Boardman, ό
Μιχάλης Τιβέριος είναι μιά φημισμένη προσωπικότητα καί ένας γενναιό-
δωρος συνάδελφος».
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Το συγγραφικό έργο του κ. Τιβερίου χωρίζεται σέ δύο μέρη: τό καθαρά
ερευνητικό καί αύτό πού άπευθύνεται σέ ένα εύρύτερο πεφωτισμένο κοινό.
Τό καθαρά έρευνητικό του έργο περιλαμβάνει 8 μονογραφίες, 3 καταλόγους
εκθέσεων μέ μερική συμμετοχή, 115 άρθρα, 8 λήμματα σέ λεξικά καί 12
βιβλιοπαρουσιάσεις. Μέ τήν Κεραμική σχετίζονται 6 μονογραφίες, 63 άρθρα
καί ή συμβολή του σέ καταλόγους εκθέσεων, συλλογών καί λεξικών. Άπό
τις μονογραφίες τού κ. Τιβερίου θά ήθελα νά άναφέρω τά έξής πέντε έργα:

1) Προβλήματα τής μελανόμορφης άττικής Κεραμικής,

2) Μιά ακρίσις τών όπλων» τον Ζωγράφου του Σνλέα. Παρατηρήσεις
σε ερευνητικά θέματα και στις σχέσεις εικονογραφίας και πολιτικής
κατά τήν ύστεροαρχαϊκή περίοδο,

3) Perikleische Panathenäen. Ein Krater des Malers von München
2335,

4) Αρχαία αγγεία,

5) Μακεδόνες καί Παναθήναια.

Τό σπουδαιότερο έργο του όμως είναι, κατά τή γνώμη μου, τό βιβλίο
του πού τιτλοφορείται Ό Λυδός και τό έργο του. Συμβολή στήν έρευνα
τής άττικής μελανόμορφης αγγειογραφίας, τό όποιο έχει γίνει άπαραίτητο
σύγγραμμα γιά όσους ενδιαφέρονται καί μελετούν τά άττικά μελανόμορφα
άγγεΐα.

Στό βιβλίο αύτό ό κ. Τιβέριος μελετά τά έργα τού Αυδοΰ, ένός άπό τούς
πιο σημαντικούς άγγειογράφους τού άθηναϊκοΰ Κεραμεικοΰ, πού μονοπώ-
λησε τις διεθνείς άγορές. Σέ αύτό τό μονοπώλιο ό Αυδός έπαιξε σημαντικό
ρόλο λόγω τής εξαιρετικής ποιότητας τών άγγείων του. Άπό αύτήν τήν άπο-
ψη είναι άξιοσημείωτο ότι τά έργα του έχουν βρεθεί σέ όλες τις γνωστές
άγορές έλληνικών κεραμικών προϊόντων κατά τή διάρκεια τού 6ου αί. π.Χ.
Τά άγγεΐα τού Αυδοΰ ό κ. Τιβέριος τά ένέταξε σέ τρεις περιόδους. Ή ένταξη
αύτή βασίζεται πρώτα στήν έξέλιξη τού προσωπικού ρυθμού τού καλλιτέ-
χνη, στήν οργάνωση τών συνθέσεων καί στήν έξέλιξη τών σχημάτων τών
άγγείων. Είναι γνωστό ότι ό άττικός ρυθμός τού 6ου αί. π.Χ. έπηρεάζεται
άπό τόν κορινθιακό. Στά έργα τού Αυδοΰ όμως ή επίδραση τής Κορίνθου
έχει τελείως έξαφανιστεΐ. Όπως γνωρίζουν ολοι οί κλασσικοί άρχαιολόγοι,
τά περισσότερα έλληνικά άγγεΐα πού φιλοτεχνήθηκαν στήν κυρίως Ελλάδα
καί στή Νότια 'Ιταλία καί Σικελία δέν ύπογράφτηκαν άπό τούς άγγειογρά-
φους πού τά ζωγράφισαν. Επομένως ή οπτική μνήμη τού μελετητή είναι
σημαντική στήν άπόδοση έργων σέ άτομικούς καλλιτέχνες. Στό βιβλίο του
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γιά τόν Λυδό ό κ. Τιβέριος άποδίδει έπιτυχώς νέα έργα του, στα όποια συγ-
κεντρώνονται όλα τά βασικά χαρακτηριστικά τής ζο^γραφικής του.

Όπως έχω ήδη άναφέρει, ό κ. Τιβέριος έχει γράψει 6 μονογραφίες πού
σχετίζονται μέ τήν Κεραμική. Ή μελέτη του τής ζωγραφικής τού Λυδοΰ
είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εξαιρετικής ποιότητας είναι καί τό βιβλίο του
Προβλήματα τής μελανόμορφης άττικής Κεραμικής, πού δημοσιεύθηκε τό
1981.

Άπό τά 63 άρθρα του πού σχετίζονται μέ τήν Κεραμική άναφέρω έδώ
μόνο τρία: 1) τό άρθρο του στο Αρχαιολογικό Δελτίο τού 1974 πού τιτλο-
φορείται ((Παναθηναϊκά», 2) τό άρθρο του ((Σωσίας καί Εύφρόνιος» στήν
Αρχαιολογική !Εφημερίδα του 1977, καί 3) τό άρθρο του ((Αγγεία ανα-
θήματα άπό τό έλευσινιακό ιερό» στον τόμο πού έκδόθηκε άπό τήν "Ολγα
Παλαγγιά καί τον John Oakley Athenian Potters and Painters II, 'Οξφόρδη
2009. Περιληπτικά οί δημοσιεύσεις τού κ. Τιβερίου πού άναφέρονται σέ
άνασκαφικές έρευνες, στήν Ιστορία, στήν Πλαστική, στήν 'Επιγραφική καί
στή Θρησκεία, καθώς καί τά λήμματα λεξικών, οί βιβλιοπαρουσιάσεις, οί
κριτικές καί τά εκλαϊκευτικά του κείμενα, προδίδουν μιά καταπληκτικά
δυναμική έπιστημονική προσωπικότητα, πού προσηλώνεται μέν στήν
Κεραμική, εκτείνεται όμως καί σέ ένα γενικό πλαίσιο τής Αρχαίας Ελλάδας
καί έπομένως καί τής σύγχρονης Ελλάδας.

Το συγγραφικό έργο του κ. Τιβερίου είναι πλούσιο ποσοτικά καί έξαιρε-
τικής ποιότητας έπιστημονικά, τό δέ βιβλίο του γιά τον άγγειογράφο Λυδό
έχει γίνει άπαραίτητο βοήθημα στούς διδασκάλους καί στούς φοιτητές πού
ασχολούνται μέ τήν έλληνική Κεραμική. Άλλά καί ή δράση τού κ. Τιβερίου
ώς πανεπιστημιακού διδασκάλου καί άνασκαφέα είναι πραγματικά έντυπο,ι-
σιακή. "Εχει έπιβλέψει 27 διδακτορικές διατριβές καί έχει έπιβληθεί διεθνώς
μέ τή συμμετοχή του σέ συνέδρια, σέ εκθέσεις καί σέ έκπαιδευτικά καί πο-
λιτιστικά ιδρύματα. Οί πολυάριθμοι μαθητές καί μαθήτριές του, πού τον λα-
τρεύουν, τού προσέφεραν τελευταία έναν τιμητικό τόμο γιά τήν έξηκοστή
πέμπτη έπέτειο τών γενεθλίων του μέ τόν τίτλο Κεραμέως παίδες. "Ενας
δεύτερος τιμητικός τόμος έτοιμάζεται τώρα.

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι. Στήν άρχή αύτοΰ τοΰ παρουσι-
αστικού λογυδρίου μου, είπα ότι ή Ακαδημία Αθηνών μέ τήν εκλογή της
τιμά τόν καθηγητή κ. Μιχάλη Τιβέριο.

Αύτή ή τιμή όμίος είναι άμοιβαία. Μέ τήν έκλογή του καί τήν παρουσία
του ό κ. Τιβέριος τιμά τήν Ακαδημία.
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Κυρίες καί Κύριοι, σας παρουσιάζω τό καινούργιο τακτικό μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, τόν κ. Μιχάλη Τιβέριο. Ό τίτλος τής ομιλίας του είναι:
«Πλαστές άρχαιότητες καί παραχάραξη τής Ιστορίας. Ή περίπτωση ένός
εικονογραφημένου μολύβδινου έλάσματος».
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ΠΛΑΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ*

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΤΙΒΕΡΙΟΥ

Θά ήθελα καταρχάς νά εκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου προς τά μέλη
τής Ακαδημίας Αθηνών γιά τήν τιμή πού μοΰ έκαναν νά μέ εκλέξουν στήν
ανώτατη βαθμίδα τής άκαδημαϊκής ιεραρχίας. Θά ήθελα επίσης νά εύχαρι-
στήσοΛ θερμά τον Πρόεδρο τής Ακαδημίας, καθηγητή κ. Σπύρο Εύαγγελάτο,
γιά τήν εύγενική καί έγκάρδια προσφώνησή του, καί άπό βάθους καρδιάς
τόν άκαδημαϊκό, καθηγητή κ. Αλέξανδρο Καμπίτογλου γιά τή γενναιόδωρη
παρουσίαση τού έργου μου. Εύχαριστίες όφείλο.) καί σέ εσάς, κυρίες καί
κύριοι άκαδημα'ικοί, γιά τή σημερινή προσέλευσή σας, όπως καί γιά τή φι-
λόφρονα υποδοχή πού μοΰ έχετε έπιφυλάξει ώς τώρα. Τέλος, θά ήθελα νά
εύχαριστήσω ιδιαίτερα καί όλους εσάς, κυρίες καί κύριοι, πού βρίσκεστε
σήμερα εδώ, στήν ιστορική αύτή αίθουσα τελετών τής Ακαδημίας Αθηνών.

Σέ τέτοιες στιγμές όπως ή σημερινή, ό καθένας μας άναλογίζεται τις
ρίζες του καί τόν δρόμο πού έχει διανύσει. Αβίαστα επομένως ή μνήμη του
άνατρέχει στούς γονείς του. Ή μοίρα μου θέλησε νά έχω έξαίρετους γονείς,
στούς όποιους οφείλω πολλά. Τό πεπρωμένο μου μοΰ όρισε έπίσης μιά σύ-
ζυγο —μαζί της πορεύτηκα ώς τώρα στά μονοπάτια τής ζο^ής άλλά καί στις
άτραπούς τής επιστήμης— ή οποία πάντοτε στηρίζει κάθε προσπάθειά μου
καί κρίνει μέ αύστηρότητα τις πράξεις μου. Τό ριζικό μου θέλησε άκόμη νά
έχω καί υπέροχα αδέλφια, ή άγάπη τών οποίων ύπήρξε γιά μένα άστείρευτη
πηγή δύναμης. Είναι γνωστό ότι ή τύχη παίζει σημαντικό ρόλο στή ζωή
τών άνθρώπων. Τό γνώριζαν αύτό όσοι τή λάτρεψαν ώς θεά, όπως οί άρχαΐοι
Ρωμαίοι. Έτσι καί στή δική μου πορεία ή τύχη φαίνεται πώς διαδραμάτισε

*Γιά διάφορες έξυπηρετήσεις, εύχαριστίες οφείλω στούς συναδέλφους, φίλους
καί συνεργάτες: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Δ. Τερζοπούλου, M. Iozzo, Ά. Μέντζο,
Π. Τσέλεκα, Μ. Παϊσίδου, Β. Σαριπανίδη, S. Kenneil, Δ. Ρουμπή καί Γ. Αρβανίτη.
Στον Mario Iozzo είμαι υπόχρεος καί γιά τις φωτογραφίες τών άγγείων τοϋ Museo
Archeologico Nazionale στή Φλωρεντία. Ευχαριστίες πολλές οφείλω καί στις επιμε-
λήτριες εκδόσεων τοϋ Γραφείου Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών Ε. Σαράντη
καί Θ. Θυμιοπούλου γιά τή σημαντική τους βοήθεια στήν έκδοση τής έργασίας αύτής.
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σημαντικό ρόλο. Ένώ δηλαδή στα εφηβικά μου χρόνια μέ οδηγούσε έπαγ-
γελματικά ττρός τή θάλασσα, σύμφωνα μέ τήν παράδοση του γενέθλιου
νησιού μου, στήν κατάλληλη στιγμή άλλαξε ρότα στή διαδρομή μου καί
τήν έστρεψε προς τή Φιλοσοφική Σχολή τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. "Ετσι άντί γιά ναυτικός έγινα αρχαιολόγος. Καί όχι μό-
νο αύτό. Τότε ήταν πού έβαλε στον δρόμο μου έξοχους δασκάλους, ένας
άπό τούς οποίους βρίσκεται σήμερα στήν αίθουσα αύτή. Πρόκειται γιά τόν
άκαδημαϊκό, καθηγητή κ. Χρύσανθο Χρήστου, ό όποιος έδώ καί πάνω άπό
δύο δεκαετίες διακονεί τό Ανώτατο Πνευματικό "Ιδρυμα τής χώρας. Άπό
τούς δασκάλους μου πού μέ οδήγησαν στον δρόμο τής άρχαίας έλληνικής
Κεραμικής, θά αναφέρω τούς Γεώργιο Μπακαλάκη καί Μανόλη Ανδρόνικο·
μεγάλοι δάσκαλοι, πού έκτος άπό έπιστήμη μού δίδαξαν, πιστεύω, καί ήθος.
Δέν είναι δυνατόν νά ονοματίσω σήμερα έδώ ολους όσοι μού χάρισαν πο-
λύτιμα έφόδια κατά τήν έπιστημονική μου διαδρομή, τόσο έντός όσο καί
έκτος Ελλάδας. Θά κάνω μόνο μία εξαίρεση, μνημονεύοντας τόν καθηγητή
Γιώργο Δεσπίνη.

Αύτά γιά τις προσωπικές μου οφειλές.

Πριν άπό μερικές δεκαετίες έγινε γνωστό στούς ερευνητές τής κλα-
σικής άρχαιολογίας. καί ειδικότερα σέ όσους άσχολοΰνται μέ τήν άρχαία
εικονογραφία, ένα εύρημα άπό τή Σικελία (Είκ. 1), τό όποιο είναι μονα-
δικό όσο καί αινιγματικό. Πρόκειται γιά ένα μολύβδινο έλασμα μεγάλων
διαστάσεων (μήκος 1,80 μ., ύψος 0,40 μ. καί πάχος 0,035 μ.), πού δια-
σώζεται σέ τρία κομμάτια καί φέρει διονυσιακή παράσταση άποδομένη μέ
χάραξη (Είκ. 2). Ή διάταξη είναι συμμετρική: Στό μέσο εικονίζεται ένα
τροχοφόρο πλοίο πού κινείται προς τά δεξιά (Είκ. 2β). Μέσα στό σκάφος
βρίσκεται ίματιοφόρος καί στεφανωμένος ό Διόνυσος στραμμένος προς τά
δεξιά, πού κρατά μέ τό άριστερό του χέρι κέρας καί μέ τό δεξιό περιστέρι·
τόν πλαισιώνουν δύο Σάτυροι πού παίζουν αύλό. Καί οί τρεις μορφές νο-
ούνται πιθανόν ιστάμενες καί όχι καθήμενες μέσα στό πλοίο. Τό διονυσιακό
σκάφος σύρεται άπό Σατύρους, τέσσερις σέ κάθε πλευρά του (Είκ. 2α, γ),
μέ τή βοήθεια δύο ιμάντων, ή μιά άκρη τών όποιων είναι προσδεδεμένη
σέ δύο, προφανώς μεταλλικούς, κρίκους, προσηλωμένους στήν πλώρη καί
τήν πρύμνη τού πλοίου άντίστοιχα. 'Ορισμένα κενά άνάμεσα στά κεφάλια
τών Σατύρων, έκ τών οποίων δύο τής άριστερής ομάδας καί δύο τής δεξιάς
έχουν άλογίσια πόδια, έμψυχώνονται μέ κληματόκλαδα, τά περισσότερα
άπό τά όποια φέρουν ώσχους (τσαμπιά σταφυλιών). Ή όλη παράσταση
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πλαισιώνεται άπό ζώνες που διακοσμούνται μέ διάφορα μοτίβα. Τό μεγά-
λο αύτό έλασμα, πού χρονολογήθηκε στά τέλη τού 6ου αί. π.Χ., βρισκόταν
άρχικά σέ ιδιωτική συλλογή στήν Piazza Armerina τής Σικελίας, άλλά τό
2000 άγοράστηκε άπό τήν Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεντρικής καί Νότιας
Σικελίας (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sicilia Centro-
Meridionale) καί κατέληξε στον Ακράγαντα, στο Museo Archeologico
Regionale (άριθ. AG 21065). Ώς προς τήν προέλευσή του λέγεται ότι έχει
βρεθεί στά μέρη γύρω άπό τήν Piazza Armerina καί τήν Barrafranca, καί
πιό συγκεκριμένα στή Montagna di Marzo, εκεί όπου κατά τήν άρχαιό-
τητα είχαμε ένα σημαντικό έλληνοσικελικό κέντρο. Τό έλασμα δημοσι-
εύτηκε γιά πρώτη φορά τό 1982 άπό τόν Ernesto de Miro στον τιμητικό
τόμο γιά τόν καθηγητή Paolo Enrico Arias καί έκτοτε έχει άπασχολήσει
αρκετές φορές τήν έρευνα, ιδιαίτερα γιά τήν εικονογραφία του1. Ώς προς
τή χρήση του έχει υποστηριχθεί, άνάμεσα σέ άλλα, ότι πιθανόν διακο-
σμούσε τό κάλυμμα μιας ξύλινης σαρκοφάγου ή άκόμη ότι πρόκειται γιά

1. Ε. De Miro, Lastra di piombo con scena dionisiaca dal territorio di Piazza
Armerina, στο M. L. Gualandi — L. Massei — S. Settis (έπιμ.), ΑΠΑΡΧΑΙ. Nuove
ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia an tica in onore di Paolo Enrico Arias,
1982, σ. 179 κ.έ." Toy Ιδιου, Ancora sulla lastra plumbea del Museo Archeologico
Regionale di Agrigento, στο Monumenta Humanitatis. Studi in onore di Gianvito
Resta, Messina 2003, σ. 115 κ.έ." A. Bellia, La lastra plumbea di Piazza Armerina
(VI sec. a.C.), un archetipo di iconografia musicale dionisiaca?, Imago Musicae.
International Yearbook of Musical Iconography XXIV, 2011, σ. 13 κ.έ. Βλ. άκόμη
Ε. Bellia, Scene musicali della ceramica attica in Sicilia, 2010, σ. 40 κ.έ.' R. J.
A. Wilson, Archaeology in Sicily, 1982-7, Archaeological Reports, 34, 1988, σ.
135· R. Ross Hollow at, The Archaeoloy of Ancient Sicily, 1991, σ. 64-66, Είκ.
80' Ο. Borgers, The Theseus Painter. Style, Shapes and Iconography, 2007, σ. 91·
Α. Göttlicher, Kultschiffe und Schiffskulte im Altertum, 1992, σ. 104-105· G.
M. Hedreen, Silens in Attic Black-figure Vase-Painting, 1995, σ. 68' M. Iozzo,
Ceramica attica a figure nere. La collezione Astarita nel Museo Gregoriano Etrusco,
Parte II. 1, 2002, σ. 206' R. Seaford, Ανταπόδοση καί Τε?.ετουργία. Ό "Ομηρος
καί ή τραγωδία στήν αναπτυσσόμενη πόλη-κράτος, 2003, σ. 375, σημ. 18 (μτφρ. Β.
Λιάπης)· M.C. Df;Spagnolis, Il mito omerico di Dionysos ed i pirati tirreni in un
documento da Nuceria Alfaterna, 2004, σ. 63, Είκ. 55' M. Steinhart, Die Kunst
der Nachahmung. Darstellungen mimetischer Vorführungen in der griechischen
Bildkunst archaischer und klassischer Zeit, 2004, σ. 91-95, Είκ. 24· ThesCRA VII,
2011, σ. 107 καί σημ. 214 (I. Krauskopf).
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ένα «παράδειγμα — υπόδειγμα», καρτούν (cartone) ένός κεραμικού εργα-
στηρίου πού δραστηριοποιεΐτο στή Σικελία στα ύστεροαρχαϊκά χρόνια2.
Ή τελευταία περίπτωση φαίνεται νά ενισχύεται άπό τήν ομοιότητα πού
παρουσιάζει ή παράσταση τού ελάσματος μέ μιά άγγειογραφία ή οποία
κοσμεί έναν άττικό μελανόμορφο σκύφο (Είκ. 3-5) στό Βρετανικό Μουσείο
άριθ. Β 79 ( 1836.2-24.62)3, προερχόμενο άπό τις'Άκρες (Άκραι), στό ΝΑ
άκρο τής Σικελίας. Αύτή ή ομοιότητα, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τό ότι ό
σκύφος τού Βρετανικού Μουσείου προέρχεται άπό τή Σικελία, οδήγησε
ορισμένους μελετητές νά ύποστηρίξουν, άνάμεσα σέ άλλα, ότι τό άγγεΐο
αύτό πρέπει νά κατασκευάστηκε στήν ίδια τή Σικελία. Αύτό θά σήμαινε,
καί μέ τήν προϋπόθεση βέβαια ότι το μολύβδινο έλασμα είναι σικελική
δημιουργία4, ότι στά ύστεροαρχαϊκά χρόνια είχε μεταναστεύσει καί εργα-
στεί στά μέρη αύτά ένας κεραμέας άπό τόν άττικό Κεραμεικό. Ή Angela
Bellia μάλιστα, πρόσφατα, δέν άποκλείει τήν πιθανότητα ή σύνθεση τού
μολύβδινου αύτοΰ έλάσματος νά άποτέλεσε τό άρχέτυπο τής διονυσιακής
μουσικής εικονογραφίας γιά όλη τή Σικελία''.

'Ιδιαίτερη έντύπωση μού έκανε, άπό τήν πρώτη στιγμή πού γνώρισα τό
έλασμα αύτό, ή μεγάλη ομοιότητα πού παρουσιάζει το κεντρικό τμήμα τής
παράστασής του μέ τήν παράσταση τού σκύφου στό Βρετανικό Μουσείο. Μέ
προβλημάτισαν ώστόσο καί ορισμένες εικονογραφικές λεπτομέρειες, όπως,
γιά παράδειγμα, το περιστέρι πού κρατά ό Διόνυσος στό δεξιό του χέρι,
ή κεφαλή τού ζώου στό άκρόπρωρο του πλοίου, τό γλωσσοειδές κόσμημα

2.Ε.DeMiro,Lastradi piombo, δ.π., σ. 179,182-183. Πρβλ. Α.Bellia,Lalastra
plumbea di Piazza Armerina (VI sec. a.C.), un archetipo di iconografia musicale
dionisiaca?, Imago Musicae. International Yearbook of Musical Iconography
XXIV, 2011, σ. 18-19.

3. Σ. φριτζιλα, Ό Ζωγράφος τον Θησέα. Ή αττική άγγειογραφία στήν εποχή τής
νεοσύστατης αθηναϊκής δημοκρατίας, 2006, σ. 62 άριθ. 20, πίν. 8 (20)' Ο. borgers,
The Theseus Painter. Style, Shapes and Iconography, 2007, σ. 144 άριθ. 8, πίν. 4 a-b.

4. Βλ. Df. Miro, δ.π. (σημ. 2), σ. 179 κ.έ., ιδιαίτερα σ. 182-183. Πρβλ. Bellia,
δ.π. (σημ. 2).

5. Βλ. Bellia, δ.π. (σημ. 2), σ. 13 κ.έ.
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στήν επάνω ζώνη πού περιβάλλει τήν παράσταση, οί δύο κρίκοι στά δύο
άκρα του τροχοφόρου σκάφους καί ή χαλαρή απόδοση τού ιμάντα, παρό-
λο πού τό διονυσιακό πλοίο σύρεται άπό τούς Σατύρους. "Ετσι, άρχισα νά
άμφιβάλλω ώς προς τή γνησιότητα τού ελάσματος. Λαμβάνοντας ύπόψη
καί τις μεγάλες διαστάσεις του, όπως καί τό υλικό τής κατασκευής του,
πού τό καθιστούσαν μοναδικό άνάμεσα στις καλλιτεχνικές δημιουργίες του
άρχαίου έλληνικοΰ κόσμου, συντάχθηκα μέ τήν άποψη τού R. J. Α. Wilson,
ό όποιος τό 1988 είχε έκφράσει κάποιες άμφιβολίες γιά τή γνησιότητα τού
έργου6. Θεώρησα δηλαδή ότι έχουμε νά κάνουμε πιθανότατα μέ έργο ενός
πλαστοποιού πού ήταν άναμφίβολα ένας άριστος χαράκτης καί καλός γνώ-
στης τόσο τής άρχαίας εικονογραφίας όσο καί τού στιλ τής ύστεροαρχαϊκής
άγγειογραφίας.

Σέ τέτοιες περιπτώσεις, εάν δέν υπάρχουν άπτές άποδείξεις, δύσκο-
λα μπορεί νά άποφανθεΐ κανείς τελεσίδικα γιά τή γνησιότητα ή μή ένός
ύποπτου έργου. Τήν πειστική, κατά τήν άποψή μου, τεκμηρίωση γιά τήν
πλαστότητα τού παραπάνο^ έλάσματος φιλοδοξώ νά παραθέσω στή συνέ-
χεια. Αναφέρθηκα ήδη στή στενή ομοιότητα πού παρουσιάζει τό κεντρικό
τμήμα τής διονυσιακής σύνθεσης τού έλάσματος (Είκ. 2β) μέ τήν παράσταση
πού διακοσμεί τόν άττικό μελανόμορφο σκύφο τού Βρετανικού Μουσείου
(Είκ. 4-5). Τό άγγεΐο αύτό έχει άποδοθεΐ στον λεγόμενο Ζ. τού Θησέως7
καί χρονολογείται γύρω στό 500 π.Χ. Ή παράσταση αύτή δέν μάς σώθηκε
σέ καλή κατάσταση καί γι' αύτό ένα μεγάλο τμήμα της έπιζωγραφίστηκε
καί συμπληρώθηκε μετά τήν άνεύρεση τού άγγείου8. Σήμερα οί νεότερες
αύτές έπεμβάσεις έχουν άπομακρυνθεΐ (Είκ. 3). Επομένως, έάν τό σικελικό
έλασμα είναι πράγματι πλαστό, ό δημιουργός του θά πρέπει νά άντέγραψε
τήν παράσταση άπό κάποιο σχέδιο τής άγγειογραφίας πού είχε φιλοτεχνηθεί

6. Wilson, ο.π. (σημ. 1). Πρβλ. Gottlicher, δ.π. (σημ. 1), σ. 104.

7. Για τόν αγγειογράφο αύτόν υπάρχουν δύο πρόσφατες μονογραφίες, βλ. παρα-
πάνω σημ. 3.

8. Η. Β. Walters, Catalogue of the Greek and Etruscan Vases in the British
Museum, II, Black-figured Vases, 1893, σ. 76 (Β 79).
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πριν άπό τήν απομάκρυνση τών νεότερων συμπληρώσεά>ν της9. Ή αγγειο-
γραφία αύτή, πριν άπό τόν καθαρισμό της, είχε άποδοθεΐ σχεδιαστικά σέ
δύο δημοσιεύσεις: μία στο βιβλίο τοΰ Gabriele Judica Le antichità di Acre
[Messina 1819, σ. 137 κ.έ., πίν. 25 (Είκ. 4) καί σ. 139 κ.έ., πίν. 26], καί μιά
δεύτερη λίγο νεότερη, τό 1835, στον πρώτο τόμο (I) τοΰ τετράτομου έργου
τοΰ Francesco Inghirami Pitture di vasi fittili, I-IV, Fiesole 1833-1837,
πίν. 33 (Είκ. 5). [Ή δημοσίευση τού Inghirami γνώρισε, μετά άπό είκοσι
περίπου χρόνια, καί δεύτερη έκδοση, μέ λίγο διαφορετικό τίτλο: Pitture di
vasi etruschi, I-IV, Firenze 1852-1856.] Άπό τά δύο αύτά σχέδια τό πρώτο
άποδίδει τήν άγγειογραφία ώς μελανόμορφη (Είκ. 4), ενώ τό δεύτερο τήν
άποδίδει γραμμικά (Είκ. 5). Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι τό κεντρικό τμήμα
τής σύνθεσης τοΰ μολύβδινου ελάσματος μέ τό διονυσιακό πλοίο (Είκ. 2β)
βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο δεύτερο. "Ετσι θεώρησα πιθανό ό ύποτιθέ-
μενος πλαστοποιός μας νά είχε υπόψη του τήν άπόδοση τής άγγειογραφίας
πού δημοσίευσε ό Inghirami καί όχι αύτήν τοΰ Judica, άν καί ή τελευταία

~ \ / rr r >/ 10'—1 /

είναι αυτή που προτίμησε να αναπαραγαγει η μετεπειτα ερευνά . Ξεκίνησα
λοιπόν νά έρευνώ τό ζήτημα άπό τό έργο τού Inghirami. Συγκρίνοντας τό
σχέδιο του μέ τήν παράσταση τού ελάσματος διαπίστωσα, εκτός άπό τή
στενή τους ομοιότητα, καί ορισμένες διαφορές, όπως, γιά παράδειγμα, στήν
άπόδοση τοΰ πλοίου καί κυρίους στή μορφή τοΰ Διονύσου. Είναι σαφές ότι
ό θεός άποδίδεται στο έλασμα μέ διαφορετικό τρόπο άπό ο,τι στήν άγγειο-
γραφία τοΰ Βρετανικού Μουσείου. Κατέληξα έτσι στο συμπέρασμα ότι κά-
ποια άλλη άγγειογραφία θά πρέπει νά άποτέλεσε πρότυπο γιά τόν πλαστο-
ποιό, προκειμένου νά άποδώσει τή μορφή τού Διονύσου, καί άρχισα νά τήν
άναζητώ άνάμεσα στις δεκάδες τών άγγειογραφιών πού έχει άπεικονίσει δ
Inghirami. Ή άναζήτησή μου σταμάτησε στον πίν. 209 τοΰ τρίτου τόμου
(Είκ. 6), όπου υπάρχει ή σχεδιαστική άπόδοση μιάς διονυσιακής σκηνής μέ
τόν Διόνυσο άνάμεσα σέ τέσσερις Σατύρους. Δέν χωρά νομίζω άμφιβολία

9. "Ηδη στις άρχες τοϋ 20οΰ αί. οί έπιζωγραφίσεις είχαν άπομακρυνθει. Βλ. π.χ.
L. R. Farnell, The Cults of the Greek States, V, 1909, πίν. 42 b.

10. Βλ. π.χ. L. Deubner, Attische Feste, 1969 (άνατύπωση, 1η έκδοση 1932), πίν.
14 αριθ. 2· De Miro, δ.π. (σημ. 2), πίν. 47 (πάνω)· M. Guarducci, Dioniso sul carro
navale, Numismatica e Antichità classiche, Quaderni Ticinesi, XII, 1983, σ. 113,
πίν. Ill· Bellia, δ.π. (σημ. 2), σ. 17, είκ. 4 (δεξιά).
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οτι ό πλαστοποιός μετέφερε στό έλασμα, μέ λιγοστές παρεκκλίσεις, τό άνω
περίπου μισό του Διονύσου τού παραπάνω πίνακα. Ή πιο άξιοπρόσεκτη
άλλαγή είναι ή έξής: Στό έλασμα ό θεός δέν κρατά στό δεξί του χέρι κλαδί
κισσού, όπως στήν άγγειογραφία τού πίν. 209 τού Inghirami, άλλά περι-
στέρι. Τήν παρουσία τού πτηνού αύτού, τό όποιο μάς είναι άγνωστο άπό τήν
εικονογραφία τού Διονύσου, τήν είχα θεωρήσει ευθύς εξαρχής, όπως ήδη έχο:>
άναφέρει, ύποπτη. Τό σχέδιο τού Inghirami άποδίδει παράσταση πού διακο-
σμεί τή μία όψη ένός άττικου άμφορέα τύπου Β πού σήμερα βρίσκεται στή
Φλωρεντία, Museo Archeologico Nazionale άριθ. 3826 (Είκ. 7), καί χρονο-
λογείται γύρω στό 520-510 π.Χ. καί άπό ορισμένους μελετητές άποδίδεται
κοντά (vicino) στό στιλ τής ζωγραφικής τού λεγόμενου Ζ. τού Λυσιππίδη11.
Ωστόσο ό δημιουργός τού έλάσματος δέν άρκέστηκε νά άντιγράψει μόνο τή
μορφή του Διονύσου άπό τό άγγεΐο αύτό. Αντέγραψε καί όλες τις μορφές
τών Σατύρων πού πλαισιώνουν τόν θεό. Ό πρώτος καί τρίτος Σάτυρος άπό
τή δεξιά ομάδα τής σύνθεσης τού έλάσματος (Είκ. 2γ) δέν ύπάρχει άμφιβο-
λία ότι άντιγράφουν άντίστοιχα τούς δύο Σατύρους πού βρίσκονται μπροστά
άπό τόν Διόνυσο στον άμφορέα τής Φλωρεντίας, ένώ ό πρώτος καί ό τρίτος
Σάτυρος τής άριστερής ομάδας (Είκ. 2α) άντιγράφουν άντίστοιχα τούς δύο
Σατύρους πού βρίσκονται πίσω άπό τόν θεό στήν παράσταση τού άμφορέα.
Μετά τις παραπάνω ταυτοποιήσεις βεβαιώθηκα ότι τό μολύβδινο έλασμα
στό Μουσείο τού Ακράγαντα είναι έργο πλαστό καί ότι ό πλαστοποιός κατα-
σκεύασε τή σύνθεσή του άντιγράφοντας άγγειογραφίες πού είχαν άποδοθεϊ
σχεδιαστικά στό έργο τού Inghirami. 'Άρχισα λοιπόν νά άναζητώ τήν πηγή
(ή τις πηγές) τής άντιγραφής καί τών υπολοίπων μορφών τής σύνθεσης τού
έλάσματος, χωρίς νά άποκλείω καί τήν πιθανότητα αύτή (ή αύτές) νά βρί-
σκονταν καί σέ άλλες δημοσιεύσεις, έκτος αύτής τού Inghirami. Ωστόσο,
πριν στραφώ καί προς άλλες κατευθύνσεις, έκρινα σκόπιμο νά συνεχίσω τήν
άναζήτηση στό έργο τού Inghirami. Καθώς μάλιστα οί ώς τώρα πηγές τού
πλαστοποιοΰ είχαν έντοπισθεΐ σέ πίνακες τού πρώτου καί του τρίτου τόμου
τού έργου αύτού, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι, έάν τά πρότυπα τών υπολοίπων
μορφών του έλάσματος βρίσκονταν πράγματι στό έργο τού Inghirami, αύτά
θά τά έντόπιζα σέ άγγειογραφίες τών υπολοίπων δύο τόμων του, δηλαδή

11. Α. M. esposito — G. De Tommaso, Vasi Attici. Museo Archeologico
Nazionale di Firenze Antiquarium, 1993, σ. 41 κ.έ. καί είκ. 53 (Α. M. Esposito).
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τοϋ δεύτερου καί τού τέταρτου. Αρχίζοντας άπό τον δεύτερο τόμο γρήγορα
σταμάτησα στον πίν. 109 (Είκ. 8). Σέ αύτόν άπεικονίζεται μιά πολυπρόσωπη
διονυσιακή σκηνή μέ μορφές οκτώ Σατύρου μέ άλογίσια πόδια, οί όποιοι κι-
νούνται άνά δύο έναλλάξ προς τά δεξιά καί άριστερά. Δέν υπάρχει άμφιβολία
ότι ό πλαστοποιός. προκειμένου νά συμπληρώσει τή σύνθεση τού μολύβδινου
ελάσματος, αντέγραψε τέσσερις άπό αύτές. Πρόκειται γιά τις τέσσερις κεν-
τρικές μορφές. Οί δύο Σάτυροι πού κατευθύνονται προς τά άριστερά στήν
άγγειογραφία άποτελοΰν τά πρότυπα τοΰ δεύτερου καί τού τέταρτου Σατύρου
τής δεξιάς ομάδας Σατύρων στήν παράσταση τού έλάσματος (Είκ. 2γ), ένώ
αύτοί πού κατευθύνονται στήν άγγειογραφία προς τά δεξιά επαναλαμβάνονται
στον δεύτερο καί στον τέταρτο Σάτυρο τής άριστερής ομάδας Σατύρων στή
σύνθεση τοΰ έλάσματος1" (Είκ. 2α). Μόνο σέ μιά μικρή άλλαγή προχώρησε ό
πλαστοποιός. Τό πίσω δεξί χέρι τοΰ άριστεροΰ Σατύρου τής σύνθεσής του δέν
κατευθύνεται προς τά κάτω, όπως στήν άγγειογραφία, άλλά προς τά πάνω.
Ή παράσταση τού πίν. 109 τού Inghirami διακοσμεί τόν ώμο μιάς γνωστής
έτρουσκικής υδρίας, πού καί αύτή βρίσκεται σήμερα στή Φλωρεντία, Museo
Archeologico Nazionale άριθ. 4139 (Είκ. 9-10)· άποδίδεται στον λεγόμενο
Ζ. τοΰ Micali καί χρονολογείται γύρω στο 520-510 π.Χ.13 Ό πλαστοποιός
μας είναι πιθανόν νά άντέγραψε ή έστω νά εμπνεύστηκε καί τά μοτίβα τών
ζωνών πού περικλείουν τήν παράστασή του άπό άγγειογραφίες πού έπίσης
άπεικονίζονται στο έργο τού Inghirami, άφοΰ όλα τους μπορούν νά εντοπι-
σθούν στήν πλούσια εικονογραφημένη αύτή δημοσίευση14.

Ό πλαστοποιός τού μολύβδινου έλάσματος (Είκ. 1-2) πιθανόν νά ζούσε
(ή άκόμη καί νά ζει;) στις περιοχές Piazza Armerina καί Barrafranca τής
Σικελίας, οί όποιες, σημειωτέον, παρουσιάζουν συχνά άρχαιοκαπηλικές
δραστηριότητες13. Είναι πιθανόν νά είχε καί άρχαιολογικές γνώσεις. Τό ότι

12. Ή συνύπαρξη σέ άγγειογραφίες Σατύρων μέ ανθρώπινα καί άλογίσια σκέλη δέν
είναι άγνωστη. Βλ. π.χ. Hedreen, ό.π. (σημ. 1), πίν. 9 a-b.

13. Ν. J. Spivey, The Micali Painter and his Followers, 1987, σ. 21 άριθ. 126,
πίν. 22 a-b, 23 a, 40 a· M. A. Rizzo (έπιμ.), Un artista Etrusco e il suo mondo, il
Pittore di Micali, 1988, πίν. 1, σ. 63 άριθ. 1, είκ. 76-78 (Μ. Α. Rizzo).

14. Γιά τά μοτίβα τών άντιθετικά τοποθετημένων κισσοφύλλων καί του μαιάνδρου,
βλ. π.χ. F. Inghirami, Pitture di vasi fittili, IV, 1837, πίν. CCCI καί CCCLXVI
άντίστοιχα.

15. Βλ. π.χ. Wilson, δ.π. (σημ. 1), σ. 135.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ :15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

47

έπέλεξε ώς κεντρικό τμήμα τής σύνθεσής του τήν παράσταση ενός άγγεί-
ου (Είκ. 3-5) πού είχε βρεθεί στά μέρη του δέν φαίνεται νά είναι τυχαίο.
Εμφανής είναι έπίσης ή προσπάθειά του νά συγκαλύψει τήν άπάτη του.
Έκτος άπό τό οτι φρόντισε το μολύβδινο έλασμα νά παρουσιάζει έμφανή
'ίχνη παλαιότητας —φέρει φθορές καί διασώζεται σέ τρία κομμάτια16 (Είκ.
1)—, επέλεξε ώς κεντρικό τμήμα τής σύνθεσής του ένα παλιό, ξεχασμένο
άπό τήν έρευνα σχέδιο καί άκόμη άντέγραψε άγγειογραφίες πού άπεικονί-
ζονταν σέ διαφορετικούς τόμους τής πολύτομης δημοσίευσης τού Inghirami1 '.
Φρόντισε έπίσης οί άγγειογραφίες αύτές νά είναι περίπου σύγχρονες άφού,
όπως ήδη έχει άναφερθεΐ, καί οί τρεις τους χρονολογούνται στις τελευταίες
δεκαετίες τού 6ου αί. π.Χ. Άκόμη, συνέλαβε τήν ιδέα νά έμπλέξει μεταξύ
τους τις μορφές τών άγγειογραφιών πού άντέγραψε18. "Ισως νά μήν ήταν σέ
θέση νά γνωρίζει ότι οί συνθέσεις πού κόπιαρε δέν ήταν όλες τους δημιουργίες
τού ΐδιου κεραμικού έργαστηρίου· όπως ε'ίδαμε, δύο είναι τού άττικοΰ (Είκ.
3-7) καί μία του έτρουσκικοΰ κεραμικού (Είκ. 9-10). Δέν άποκλείεται ώστό-
σο ή έπιλογή του αύτή νά ήταν καί σκόπιμη, προκειμένου νά κάνει δυσκολό-
τερο τόν εντοπισμό τών προτύπο^ν του καί πιο δυσχερή τήν άποκάλυψη τής
άπάτης του. Έπίσης εισήγαγε καί κάποιες καινοτομίες, βάζοντας ένα περι-
στέρι στό χέρι τού Διονύσου, χρησιμοποιώντας ((παραποιημένο» ένα σύνηθες
παραπληρωματικό άρχαΐο μοτίβο γιά νά διακοσμήσει τή ζώνη πού περικλείει
το πάνω μέρος τής σύνθεσής του19, καί κυρίως επιλέγοντας ένα μεγάλο μο-
λύβδινο έλασμα ώς φορέα τής σύνθεσής του. Κατάφερε έτσι νά εξαπατήσει

16. De Miro, δ.π. (σημ. 2), σ. 179.

17. Έάν τά διακοσμητικά μοτίβα τών ζωνών πού περιβάλλουν τή σύνθεση του
μολύβδινου έλάσματος έχουν πράγματι αντιγραφεί άπ ο τον τέταρτο (IV) τόμο τής δη-
μοσίευσης του Inghirami, τότε ό πλαστοποιός εχει χρησιμοποιήσει καί τούς τέσσερις
τόμους του έργου αύτου.

18. Οί δύο ομάδες Σατύρΐον πού πλαισιώνουν τό κεντρικό τμήμα τής σύνθεσης μέ
το διονυσιακό πλοίο συνίστανται άπό Σατύρους πού έχουν άντιγραφεΐ εναλλάξ, ενας
απο την ετρουσκική υδρία καί ένας άπό τόν άττικό άμφορέα, ενώ στό ΐδιο τό πλοίο
οί Σάτυροι-αύλητές, πού είναι άντιγραμμένοι άπό τόν άττικό σκύφο του Βρετανικού
Μουσείου, περιβάλλουν τόν Διόνυσο πού εικονίζεται στόν άττικό άμφορέα.

19. Τό «γλωσσωτό» κόσμημα πού άπανταται συχνά σέ δευτερεύουσες ζώνες στά
άττικά άγγεΐα, στή ζώνη πού πλαισιώνει τό πάνω μέρος τής σύνθεσης του έλάσματος,
έχει άποδοθεϊ κάπως παραποιημένο.
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άρχαιολόγους οί όποιοι, καί εισηγήθηκαν τήν άγορά καί άπόκτηση τοΰ έργου
του άπό δημόσια υπηρεσία. Καί όχι μόνον αύτό. Οί άρχαιολόγοι, άφοΰ μελέ-
τησαν τήν πλαστή δημιουργία του, κατέληξαν καί σέ ένδιαφέροντα συμπερά-
σματα, κάποια άπό τά όποια έχω ήδη άναφέρει στήν άρχή τής ομιλίας μου.
Άνάμεσά τους υπάρχουν καί ορισμένα ρηξικέλευθα καί καινοφανή γιά τήν
άρχαιολογική επιστήμη. Ή άνεύρεση ένός τόσο μεγάλου ύστεροαρχαϊκοΰ
μολύβδινου έλάσματος στή Σικελία, πού φέρει παράσταση Διονύσου μέσα
σέ συρόμενο τροχοφόρο πλοίο, πράγματι θά ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό
εύρημα, άφοΰ στρέφει τήν έρευνα προς εντελώς «νέες» κατευθύνσεις άναφο-
ρικά μέ πολλούς τομείς τής ζωής τών Ελλήνων τής Σικελίας καί γενικότερα
τής Μεγάλης Ελλάδας, όπως, γιά παράδειγμα, τής θρησκείας, τοΰ θεάτρου,
τής τέχνης, τών σχέσεών τους μέ τούς ντόπιους πληθυσμούς. Καθώς όμως
τό εύρημα αύτό είναι πλαστό, ή άπόκτησή του άπό δημόσιο άρχαιολογικά
μουσείο καί οί δημοσιεύσεις πού προκάλεσε τραυμάτισαν, χωρίς άλλο, καί-
ρια τήν άξιοπιστία τής άρχαιολογικής έπιστήμης. Αποκτήσαμε γνώσεις πού
δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν άλήθεια.

Όλες οί κατηγορίες μνημείων τής άρχαίας έλληνικής τέχνης έχουν άπο-
τελέσει πηγές έμπνευσης γιά τήν κατασκευή πλαστών έργων. Έτσι υπάρ-
χουν, γιά παράδειγμα, έργα γλυπτικής πλαστά, όλόγλυφα καί άνάγλυφα,
άγγεΐα, ειδώλια, νομίσματα, ποικίλα έργα τής μικροτεχνίας, καί τά υλικά
πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν κατασκευή τους είναι φυσικά τά ΐδια μέ τών
άρχαίων: μάρμαρο, πηλός, διάφορα μέταλλα, άνάμεσά τους καί πολύτιμα20.

20. Πλαστό, κατά τήν άποψη μου, έργο είναι καί ένα περίτμητο έλασμα, ύψους
0,29 μ., κατασκευασμένο άπό μπρούντζο (κρατέρωμα), πού άπεικονίζει τή θεά Άθηνα
καί σήμερα βρίσκεται στή Βασιλεία, Studiensammlung des Basler Archäologischen
Seminar άριθ. BS 501-1-16 (Είκ. 11). Βλ R. Blatter, Ein spätklassisches
Athenarelief aus Bronze in Basel, AA, 1964, σ. 805 κ.έ. Είναι προφανές δτι ό κα-
τασκευαστής τοϋ έλάσματος αύτοϋ αντέγραψε τή μορφή τής Αθηνάς πού διακοσμεί το
εσωτερικό μιας κύλικας τοΰ γνωστού άγγειογράφου Δούριδος καί ή όποια βρίσκεται
στο Βατικανό, Museo Gregoriano Etrusco άριθ. 16545. Βλ. Μ. τιβεριοσ, Ελληνική
Τέχνη. Αρχαία Άγγεΐα, 1996, σ. 155, είκ. 131. Ή πλαστότητα τοΰ έργου έπιβε-
βαιώνεται, έκτος τών άλλων, καί άπό τον τρόπο άπόδοσης ορισμένων λεπτομερειών,
δπως τής διακόσμησης τών κάθετων παρυφών τοΰ ιματίου τής θεάς οί όποιες παρερ-
μηνεύτηκαν άπό τόν άντιγραφέα καί άποδίδονται χωρίς οργανική συνοχή. Πρβλ. Μ.
τιβεριοσ, Προβλήματα της μελανόμορφης αττικής κεραμικής, 21988, σ. 143, σημ. 641.
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Τή στενή ομοιότητα τής μορφής τής Αθηνάς του έλάσματος μέ τή μορφή τής Αθηνάς
στήν κύλικα του Δούριδος στο Βατικανό τήν είχε ήδη έπισημάνει ό blatter (δ.π.,
σ. 808 κ.έ.), χωρίς ωστόσο νά του προκαλέσει αμφιβολίες γιά τή γνησιότητά του.
Ή βιβλιογραφία για πλαστές άρχαιότητες είναι εκτενής. Θά περιορισθώ, ώς επί
τό πλείστον, σέ μονογραφίες καί άρθρα νεοτέρων χρόνων, δπως καί σέ καταλόγους
προσφάτων εκθέσεων, δπου μπορεί νά βρει κανείς καί αναλυτικότερη σχετική βιβλι-
ογραφία. Γενικά γιά πλαστές άρχαιότητες, βλ. Ε. Paul, Gefälschte Antike. Von
der Renaissance bis zur Gegenwart, 1981' M. Jones (έπιμ.), Fake? The Art of
Deception (Κατάλογος Έκθεσης στό Βρετανικό Μουσείο), 1990" Vrai ou faux?
Copier, imiter, falsifier (Κατάλογος Έκθεσης στό Παρίσι, Cabinet des Médaillés),
1991· Veramente Falso (Catalogo délia Mostra di Milano, Rotonda di via Besana,

9 Febbraio-31 Marzo 1991), 1991' M. Jones (έπιμ.), Why Fakes Matter. Essays on
Problems of Authenticity, 1992· R. Stupperich - M. Kunze, Zwischen Original
und Fälschung. Zur Ambivalenz der Nachahmung in der Antikenrezeption,
2006' A. Schidlowski, Konstruierte Antike. Der Echtheitsbegriff erläutert an
archäologischen Denkmälern, 2009' E. Paul, Das Echte am sogenannten Falschen,
στό D. Metzler (έπιμ.), Mazzo di fiori. Festschrift for Herbert Hoffmann, 2010,
σ. 148 κ.έ.· M.-A. Kaeser (έπιμ.), L'âge du Faux: L'authenticité en archéologie
(Κατάλογος "Εκθεσης), 2011. Γιά μιά εκτενή σχετική βιβλιογραφία, βλ. Κ. TüRR,
Fälschungen antiker Plastik seit 1800, 1984, σ. 253 κ.έ. Πρβλ. Α. Μυκονιάτη,
Πλάστες Άρχαιότητες. Συμβολή στή μελέτη της πρόσληψης τής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στή νεότερη 'Ελλάδα, 2012, ιδιαίτερα σ. 97 κ.έ., σ. 125 κ.έ., σ. 144 κ.έ., σ. 167
κ.έ., σ. 175 κ.έ., σ. 178 κ.έ. (άδημ. διδ. διατρ. στό Τμήμα 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας
τοϋ ΑΠΘ)· Σ. καρουζου, Κίβδηλα ((άρχαϊα» έργα, στο Β. Πετράκος (έπιμ.), Σ.
καρουζου, Αρχαιολογικά Θέματα, I, 2011, σ. 374 κ.έ.· Β. πετρακοσ, Κίβδηλο πα-
ρελθόν, Ό Μέντωρ, 17, 2004, σ. 81 κ.έ. Ειδικότερα: γιά πλαστά έργα τής πλαστικής,
βλ. TüRR, δ.π.· γιά πλαστά άγγεΐα, βλ. Ν. Kunisch, Antikenfälschungen, στό Α.
Althöfer — Κ. Ertz (έπιμ.), Fälschung und Forschung (Κατάλογος "Εκθεσης), 1976,
σ. 17 κ.έ.· Ν. Cuomo Di Caprio, La Galleria dei Falsi. Dal vasaio al mercato di
antiquariato, 1993' L. Vlad Borelli, Fälschungen, "Pasticci", Imitationen, στό
M. Pallottino (έπιμ.), Die Etrusker und Europa (Κατάλογος Έκθεσης), 1993, σ.
432 κ.έ.· G. Hiesel, Fälschung und Original, στο M. Flashar — G. Hiesel (έπιμ.),
Konturen. Vasen der Berliner Antikensammlung in Freiburg, 1997, σ. 54 κ.έ.,
άριθ. 19' D. Von Bothmer, Forgeries of Greek Vases. Observations on the Art of
Deception in the Vase-maker's Craft, Minerva, 9, 1998, σ. 8 κ.έ.· J. M. Hemelrijk,
A Fake or not a Fake... An Ancient Practical Joke?, BABesch, 83, 2008, σ. 47 κ.έ.'
Α. Holden, Fake or Folly? A Black Figure Column Crater in Ottawa, Mouseion:
Journal of the Classical Association of Canada, 8.2, 2008, σ. 209 κ.έ.· J.Lang —H.-P.
Müller — W. Geominy (έπιμ.), Teuer und nichts wert? Fälschern griechischer Kera-
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Έδώ κρίνω σκόπιμο νά υπενθυμίσω τή διάκριση πού γίνεται συχνά
στήν ερευνά άνάμεσα στο κίβδηλο καί στο πλαστό έργο21. Όταν ένας πλα-
στοποιός άντιγράφει μέ άκρίβεια καί συχνά στήν ϊδια περίπου κλίμακα τήν
παράσταση ένός άρχαίου τεχνουργήματος, όπως καί τόν φορέα της, κάνον-
τας, γιά παράδειγμα, χρήση μήτρας καί χρησιμοποιώντας τό 'ίδιο μέ τού
πρωτοτύπου κατασκευαστικό υλικό καί τήν ΐδια τεχνολογία, τότε τό προϊόν
του χαρακτηρίζεται ώς κίβδηλο. Όταν, άντιθέτως, τό προϊόν του μιμείται
άπλώς τό στιλ καί τόν φορέα τών άρχαίων καλλιτεχνημάτων, έχοντας βέ-
βαια υπόψη του τήν άρχαία εικονογραφία καί τεχνολογία, χαρακτηρίζεται
ώς πλαστό. Ενίοτε ό πλαστοποιός κατασκευάζει ένα έργο χρησιμοποιών-
τας, άλλοτε έν άγνοια του καί άλλοτε σκόπιμα, στιλ ή άλλα γνωρίσματα
διαφορετικών έποχών ή εργαστηρίων. Τότε μιλούμε γιά ενα πλαστό έργο,
έκλεκτικιστικό ή ((παστίτσιο» (pasticcio)22. "Εχοντας λοιπόν ύπόψη τά
παραπάνω, τό μολύβδινο έλασμα άπό τή Σικελία θά τό χαρακτήριζα ώς
πλαστό έργο καί μάλιστα ((παστίτσιο», άφοΰ σέ αύτό συνυπάρχουν τό στιλ
τής ζωγραφικής δύο Αθηναίων άγγειογράφων μέ τό στιλ ένός Έτρούσκου
άγγειογράφου, τού Ζ. τού Micali23.

mik auf der Spur. Begleitheft zur Sonderausstellung vom 22.10.2011-22.1.2012,
Antikenmuseum der Universität Leipzig, 2011. Γιά πλαστές τερακότες, βλ. I.
Kriselrit, Fälschungen in der Berliner Sammlung, στό I. Kriseleit — G. Zimmer —
J. C. Eule (έπιμ.), Burgerwelten Hellenistische Tonfiguren und Nachschöpfungen
im 19. Jh. (Κατάλογος Έκθεσης στο Βερολίνο), 1994, σ. 59 κ.έ.· Β. W. lindemann,
Die Tanagrafiguren und die Kunst des 19. Jahrhunderts, στο Kriseleit — Zimmer —
Eule, ό.π., σ. 71 κ.έ. Για κίβδηλα (ή πλαστά) νομίσματα, βλ. I. Ν. SvORONOS, Christo-
doulos The Counterfeiter, 1974 (άνατύπωση της έκδοσης τοΰ 1922)· Ph. Kinns, The
Caprara Forgeries, 1984· D. Kroh, Ancient Coin Reference Reviews, 1993' W.
G. Satles, Classical Deceptions: Counterfeits, Forgeries, and Reproductions of
Ancient Coins, 2001. Γιά πλαστά έργα τής μικροτεχνίας, βλ. π.χ. G. Richter, The
engraved gems of the Greeks, Etruscans and Romans, II, 1971, σ. 154 κ.έ.

21. Βλ. π.χ. Encyclopedia of World Art, 5, λ. Falsification and Forgery, σ. 333
κ.έ. (C. Brandi)' ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ, ό.π., σ. 41 κ.έ., σ. 44 κ.έ.

22. Πρβλ. π.χ. V. Borelli, ό.π. (σημ. 20).

23. Είναι βέβαια γεγονός ότι τό στιλ τοΰ Ζ. τοΰ Micali βρίσκεται αρκετά κοντά στό
στιλ τών συγχρόνων του Αθηναίων άγγειογράφων. Βλ. Spiveï, ό.π. (σημ. 13), κυρίως
σ. 29.
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Μέ βάση τήν παραπάνω διάκριση ανάμεσα σέ ένα πλαστό καί ένα κί-
βδηλο έργο, δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ό πλαστοποιός προκαλεί μεγαλύτερη
((ζημία» στήν άρχαιολογική επιστήμη άπό ο,τι ό κιβδηλοποιός. Καί αύτό
επειδή ό τελευταίος κατασκευάζει ένα «άρχαΐο» καθ' όλα ομοιο μέ αύτά πού
είναι ήδη γνωστά στούς άρχαιολόγους, ενώ ό πρώτος κατασκευάζει έργα μέ
καινοφανή χαρακτηριστικά.

Είναι άλήθεια ότι τά τελευταία χρόνια ή κατασκευή πλαστών άρχαιο-
τήτων έχει κάπως περιορισθεί. Κύρια αιτία γιά τή θετική αύτή έξέλιξη είναι,
χωρίς άλλο, ή βοήθεια πού προσφέρει στήν επιστήμη τής Αρχαιολογίας ή
Άρχαιομετρία, οί ειδικότητες δηλαδή έκεΐνες τών θετικών έπιστημών πού
ύποβοηθούν τήν Αρχαιολογία στό έργο της. "Ετσι, λόγου χάριν, ορισμένες
κατηγορίες πλαστών έργων πού χρησιμοποιούν ώς υλικό κατασκευής τόν
πηλό, όπως άγγεΐα καί ειδώλια (πού άποτελούν τις πολυπληθέστερες κατη-
γορίες πλαστών), έχουν τώρα περιορισθεί σημαντικά, άφού μέ μεθόδους τών
θετικών έπιστημών, παραδείγματος χάριν μέ τή χρήση τής θερμοφωταύγει-
ας, είμαστε σέ θέση, άρκετές φορές, νά άποδείξουμε τήν πλαστότητά τους24.

"Εργα κίβδηλα (ή πλαστά) δέν ήταν άγνωστα καί στήν έλληνική άρχαι-
οτητα. Αρχίζοντας άπό τό μυθικό παρελθόν θά υπενθυμίσω γραπτές άρχαΐες
μαρτυρίες σύμφωνα μέ τις όποιες ό Δημοφών, ό βασιλιάς τής Αθήνας, έχον-
τας στήν κατοχή του το τρωικό Παλλάδιο καί θέλοντας νά ξεπεράσει τήν
πίεση τού Αγαμέμνονος, ό όποιος ζητούσε επίμονα νά τού δοθεί, κατασκεύ-
ασε ένα πλαστό Παλλάδιο, τό όποιο καί έδωσε στον άρχηγό τών Ελλήνων
παρουσιάζοντάς το ώς τό γνήσιο23. Τό Παλλάδιο, ώς γνωστόν, παρείχε στήν
πόλη πού τό κατείχε έσαεί προστασία άπό κάθε εχθρική έπιβουλή. Γι' αύτό
καί πολλοί ήταν εκείνοι πού προσπαθούσαν νά τό οικειοποιηθούν. Στον ναό

24. Βλ. π.χ. S. Fleming, Thermoluminescence techniques in archaeology, 1979·
M. J. Aitken, Thermoluminescence Dating, 1985' M. J. Aitken, Science-based
Dating in Archaeology, 1990' Ch. Goedickb, Echtheitsprüfung an Tanagrafiguren
nach der Thermoluminiszenmethode, στο Kriseleit — Zimmer — Eule, δ.π. (σημ. 20),
σ. 77 κ.έ.· Ch. Craddock, Scientific Investigation of Copies, Fakes and Forgeries,
2007. Γιά σχετική βιβλιογραφία βλ. καί TüRR, δ.π. (σημ. 20), σ. 254. Πρβλ. Η.
Mommsen, Archäometrie: neuere naturwissenschaftliche Methoden und Erfolge in
der Archäologie, 1986.

25. Πολύαινος, Στρατηγήματα 1.5' J.-M. Moret, L'Ilioupersis dans la céramique
italiote, 1975, σ. 71 κ.έ.
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τής Αθηνάς στο "Ιλιο, όπου ήταν ή άρχική του θέση, είχαν πάρει ιδιαίτε-
ρα μέτρα φύλαξής του άπό ένδεχόμενη κλοπή. Είχαν κατασκευάσει ένα
πλαστό δμοιο Παλλάδιο καί τό είχαν τοποθετήσει δίπλα στό γνήσιο (Είκ.
12) μέ προφανή σκοπό τήν παραπλάνηση τοϋ επίδοξου κλέφτηJb. Πιθανόν
γι' αύτό ό 'Οδυσσεύς καί ο Διομήδης έκλεψαν καί τά δύο αύτά Παλλάδια,
όπως βλέπουμε σέ σχετικές άγγειογραφίες27. Άπό τούς ιστορικούς χρόνους
θά σταθώ σέ μιά πιθανή περίπτωση πλαστογραφίας28. Δύο άττικές έρυθρό-
μορφες κύλικες πού χρονολογούνται γύρω στό 480 π.Χ. φέρουν τήν υπο-
γραφή τοΰ γνωστού κεραμέα Δούριδος (ΔΟΡΙΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ). Ωστόσο
δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τά άγγεΐα αύτά δέν έχουν ζωγραφιστεί άπό τόν
'ίδιο τόν Δούρι, άλλά άπό έναν άλλο αγγειογράφο πού δούλευε πιθανόν μαζί
μέ τόν επώνυμο καλλιτέχνη στό 'ίδιο κεραμικό εργαστήριο καί τόν όποιο ή
έρευνα, μή γνωρίζοντας τό πραγματικό του ονομα, ονόμασε συμβατικά Ζ.
τού Τριπτολέμου29. Άπό τις πολλές προτάσεις πού έχουν διατυπωθεί γιά
νά εξηγήσουν τήν παρουσία τής υπογραφής τοΰ Δούριδος στις δύο κύλικες
τού Ζ. τοΰ Τριπτολέμου ώς πιο πιθανή θεωρώ τήν περίπτωση νά πρόκειται
γιά πλαστογραφία· παραμένει ωστόσο άγνωστο άν αύτή έγινε έν γνώσει ή
έν άγνοια τοΰ 'ίδιου τοΰ Δούριδος. Υπενθυμίζω ότι καταξιωμένοι ζωγράφοι
επιτρέπουν σέ μαθητές τους νά ύπογράφουν μέ τό δικό τους όνομα (δηλαδή

26. M. TlVERIOS, Περί παλλαδίου: ότι δύο κλέψειαν Διομήδης καί 'Οδυσσεύς, στο
Μ. Schmidt (έπιμ.), KANON, Festschrift Ernst Berger, 1988, σ. 326 κ.έ.

27. MORET, ο.π. (σημ. 25), σ. 71 κ.έ., πίν. σ. 29-31, 38-39.

28. Στά νεότερα χρόνια περίφημος πλαστογράφος υπήρξε ό David Stein. Άνάμεσα
σέ άλλα ζωγράφισε ένυπόγραφους πλαστούς πίνακες μεγάλων ζωγράφων, όπως π.χ.
τοϋ Picasso. Βλ. Α.-Μ. Stein, Three Picassos before Breakfast: Memoirs of an Art
Forger's Wife, 1973' J. H. Merrïman, Counterfeit Art, International Journal of
Cultural Property, 1, 1992, σ. 18 κ.έ. Γιά τήν πλαστογραφία εικαστικών έργων στις
μέρες μας άπό νομική άποψη, βλ. Ο. ΓΑΡΟΪΦΑΛΙΑ, Τά εικαστικά εργα καί ή νομική
τους προστασία, 2001, σ. 129 κ.έ.

29. Ή μία άπό τις δύο αύτές κύλικες βρίσκεται στό Βερολίνο, Staatliche Museen
άριθ. 2286 (Είκ. 13) καί ή άλλη —σώζεται μόνο ενα θραΰσμα της— σέ ιδιωτική συλλογή
στις Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής. Βλ. D. BuiTRON-Oliver, Douris: A master-
Painter of Athenian Red-figure Vases, 1995, 1.
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τών δασκάλων τους), γιά διαφόρους λόγους30. Σέ ένα άλλο σχετικό έπεισό-
διο, που άντλώ άπό τόν Πλίνιο τόν Πρεσβύτερο (XXXV 88), ή πρόθεση τού
πρωταγωνιστή είναι σαφής. Οί Ρόδιοι δέν εκτιμούσαν ιδιαίτερα τά έργα
τού Πρωτογένη, ένός συμπολίτη τους ζωγράφου, πού έζησε στις τελευταίες
δεκαετίες τού 4ου καί στις πρώτες του 3ου αί. π.Χ. Ώς γνωστόν, «ούδείς
προφήτης έν τή έαυτοΰ πατρίδι». Κάποτε επισκέφθηκε τόν Πρωτογένη ό
Απελλής, ό διάσημος ζωγράφος τών χρόνων έκείνων, καί έξεπλάγη άπό τις
χαμηλές τιμές στις όποιες πουλούσε τά έργα του ό Ρόδιος ομότεχνος του.
Αγόρασε τότε άπό αύτόν γιά πενήντα τάλαντα, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό
γιά τήν εποχή εκείνη, όσα έργα υπήρχαν διαθέσιμα στό εργαστήριο του καί
άρχισε νά τά πουλά ώς δικά του. Οί Ρόδιοι συνωστίζονταν τώρα γιά νά
άποκτήσουν κάποιο άπό τά έργα αύτά, θεωρώντας ότι έπρόκειτο γιά έργα
τού Απελλή καί προσφέροντας σέ αύτόν μεγάλα ποσά πού προέκυπταν μέ-
σα άπό πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. Πλαστές δημιουργίες άπαντώνται, ώς
γνωστόν, καί στον χώρο τής άρχαίας φιλολογίας. Μάς έχει διασωθεί ένας
άριθμός κειμένων, όπως, παραδείγματος χάριν, λόγοι, διάλογοι ή επιστολές,
πού άπό τήν άρχαιότητα άποδίδονταν λανθασμένα σέ μεγάλες πνευματικές
μορφές, όπως στον Πλάτωνα καί τόν 'Ισοκράτη. Τά κίνητρα πού οδήγησαν
στή συγγραφή τους ποικίλλουν καί οπωσδήποτε ή κάθε περίπτωση θά πρέπει
νά άντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Κάποια άπό τά κείμενα αύτά είναι πιθανόν
νά έχουν γραφτεί γιά διδακτικούς σκοπούς. Στούς κύκλους τών σοφιστών
συγγράφονταν πλαστά κείμενα στό ύφος μεγάλων άνδρών τής άρχαιότητας
μέ σκοπό τήν εξάσκηση στή γραφή ή στήν τέχνη τής ρητορικής. 'Ορισμένες
φορές ό εντοπισμός τής πλαστότητας τών κειμένων αύτών είναι σχετικά
εύκολη υπόθεση. 'Ωστόσο ύπάρχουν καί περιπτώσεις πού διχάζουν καί τα-
λανίζουν, άκόμη καί σήμερα, τούς φιλολόγους31.

Τά κίνητρα γιά τήν κατασκευή πλαστών ή κίβδηλων έργων είναι ποι-
κίλα καί σέ ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν στήν ϊδια περίπτωση

30. Γιά τή συζήτηση τή σχετική μέ τις υπογραφές του Δούριδος πάνω στις δύο
κύλικες τοϋ Ζ. τοΰ Τριπτολέμου, βλ. BuiTRON-Oliver, δ.π., σημ. 29, σ. 1 κ.έ. Πρβλ.
J. Beazlet, Potter and Painter in ancient Athens, 1944, σ. 41 κ.έ.

31. Βλ. π.χ. I. Συκουτρής, Μελέτες καί 'άρθρα. 7α γερμανόγλωσσα δημοσιεύ-
ματα, Α, Οί επιστολές τον Σωκράτη καί τών Σωκρατικών: Αρχαία επιστολογραφία,
2001, σ. 224 κ.έ. καί κυρίως σ. 228 κ.έ. (μτφρ.-έπιμ. Δ. 'Ιακώβ — Α. Ρεγκάκος).
Γενικά βλ. καί Η. Hagen, Über literarische Fälschungen, 1889.
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περισσότερα του ένός. Βέβαια, τό πιο σύνηθες κίνητρο είναι ή προσδοκία
οικονομικού οφέλους. Οικονομικά, γιά παράδειγμα, ήταν τά κίνητρα δράσης
τού Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, ένός δεινού κιβδηλοποιού καί πλαστοποιοΰ
άρχαίων νομισμάτων, πού έδρασε στό πρώτο μισό τού 20ού αι.32 Ωστόσο,
έστω καί λιγότερο συχνά, διαπιστώνονται καί άλλα κίνητρα, οχι κατ' άνάγ-
κην ύλικά. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τού 'Ολλανδού ζωγράφου Han
van Meegeren (1889-1947), ο όποιος μεταξύ τών ετών 1932-1943, έκτος τών
άλλων, έφτιαξε δέκα πλαστούς πίνακες του Vermeer, του μεγάλου 'Ολλανδού
ζωγράφου τοΰ 17ου αι. "Εχει υποστηριχθεί ότι άνάμεσα στά κίνητρα πού
ώθησαν τόν Meegeren στήν κατασκευή τών πλαστών πινάκων ήταν καί ό δια-
καής πόθος του νά εξαπατήσει καί νά γελοιοποιήσει κριτικούς τής τέχνης καί
άλλους ειδικούς πού περιφρονούσαν τή δική του δουλειά33. Ξεχωριστή περί-
πτωση άποτελεΐ καί αύτή τοΰ δαιμόνιου "Ελληνα Κωνσταντίνου Σιμωνίδη, ό
όποιος τόν 19ο αι. φιλοτέχνησε καί διοχέτευσε ώς αύθεντικά, σέ άκαδημαϊκά
ιδρύματα, μουσεία άλλά καί σέ ιδιώτες, χειρόγραφα μέ κείμενα υπαρκτών καί
άνύπαρκτίον άρχαίων συγγραφέων, ορισμένες φορές άξιοσημείωτης πιστό-
τητας, προκαλώντας τόν τρόμο σέ κάθε επίδοξο άγοραστή ελληνικών χειρο-
γράφων. Τό όνομά του ενεπλάκη σέ μιά τέτοια υπόθεση άκόμη καί πρόσφα-
τα, τό 2006, όταν μιά τράπεζα τοΰ Τορίνο, ή Banco di San Paolo, άγόρασε

32. svoronos, ό.π. (σημ. 20). Βλ. επίσης Χρ. μοτλακησ, Χριστοδούλου
Παραχαράκτης. Καί άλλες Μήτρες, Νομισματικά Χρονικά, 13, 1994, σ. 43 κ.έ.· TOT
ιδιου, Χριστοδούλου ό Παραχαράκτης: Είκοσι άκόμη Κίβδηλα, Νομισματικά Χρονικά,
14, 1995, σ. 71 κ.έ.· tor Ιδιοτ, Χριστοδούλου καί Αΰθις, στό Μνήμη Martin Jessop
Price, 1996, σ. 157 κ.έ.· TOT ιδιοτ, Ανεξάντλητος Χριστοδούλου, Νομισματικά
Χρονικά, 19, 2000, σ. 131 κ.έ. Ή πληροφορία ότι ό Χριστοδούλου «δέν πούλησε ποτέ
πλαστά άρχαΐα νομίσματα στό εξωτερικό» καί οτι ό μόνος στον όποιο περνούσε «συστη-
ματικά ψεύτικα νομίσματα... ήταν ό Σβορώνος, τόν όποιο... άπελάμβανε νά εξαπατά»
(βλ. Π. ταζεδακησ, Μετάλλια τοΰ Χριστοδούλου. Αύθεντικά έργα ένός μεγάλου παρα-
χαράκτη, Νομισματικά Χρονικά, 10, 1991, σ. 92) δέν φαίνεται νά ανταποκρίνεται στήν
πραγματικότητα. Γιά τόν Χριστοδούλου βλ. καί μυκονιατη, ό.π. (σημ. 20), σ. 157 κ.έ.

33. Πρβλ. παρακάτω (σημ. 50). Γιά τόν Han van Meegeren, βλ. J. Godleï,
Master Art Forger: The Story of Han van Meegeren, 195T M. Van De Brandhof,
Een vroege Vermeer uit 1937. Achtergronden van leven en werken van de Schilder/
vervalser Han van Meegeren, 1979" H. B. Werness, Han van Meegeren fecit, στό
D. Dutton (έπιμ.), The Forger's Art: Forgery and the Philosophy of Art, 1983, σ. 1
κ.έ.· Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 49 κ.έ.
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έναντι τοΰ εξαιρετικά μεγάλου ποσοΰ τών 2.600.000 ευρώ έναν πάπυρο του
Αρτεμιδώρου, ένός "Ελληνα γεωγράφου άπό τήν "Εφεσο, πού ήκμασε γύρο:>
στο 100 π.Χ. 'Ορισμένοι άμφισβήτησαν τή γνησιότητα τού παπύρου αύτού
καί άπέδωσαν τή συγγραφή του στον Σιμωνίδη. Τό γεγονός άπασχόλησε
μεγάλες εύρο^παϊκές εφημερίδες. Άνάμεσά τους ξεχωρίζει τό πρωτοσέλιδο
άρθρο τοΰ Peter Parsons στό Times Literary Supplement τοΰ Λονδίνου, μέ
τίτλο Forging Ahead: Has Simonides Struck Again?, στό φύλλο τής 22ας
Φεβρουαρίου τού 200834. Πέραν τών προσωπικών φιλοδοξιών καί τής έπιδει-
ξιμανίας τοΰ Σιμωνίδη, ορισμένοι, άνάμεσα στά κίνητρα τών πλαστογραφιών
του, άνιχνεύουν καί λόγους εθνικούς. Στρέφοντας τήν προσοχή τής πνευ-
ματικής ελίτ τοΰ δυτικού κόσμου στήν άρχαία 'Ελλάδα, αύτομάτως γινό-
ταν υπενθύμιση τών οφειλών τοΰ πολιτισμένου κόσμου προς τούς "Ελληνες,
πράγμα εξαιρετικά χρήσιμο γιά τό νεοελληνικό κράτος στά πρώτα του βήμα-
τα3'1. "Εχουμε ήδη άναφερθεΤ σέ περιπτώσεις, γνωστές άπό τήν άρχαιότητα,

34. R. Schaper, Ή οδύσσεια τον πλαστογράφον Κωνσταντίνου Σιμωνίδη, 2012,
σ. 15 κ.έ. (μτφρ. Ν. Σεχίδου). Γιά τον πάπυρο τοΰ Αρτεμιδώρου, βλ. C. Galazzi — Β.
Kramer — S. Settis, Il papiro di Artemidoro, 2008· C. Gallazzi — B. Kramer — S.
Settis (eds.), Intorno al Papiro di Artemidoro, I. Contesto culturale, lingua, stile
e tradizione. Atti del Convegno internazionale del 15 Novembre 2008 presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa, Milano 2010· Των Ιδιων, Intorno al Papiro di
Artemidoro, II. Geografia e Cartografia. Atti del Convegno internazionale del 21
Novembre 2009 presso la Società Geografica Italiana. Villa Celimontana, Roma.
Colloquium, Milano 2012 (γιά μιά βιβλιοκριτική βλ. I. P. LeïRA, Bryn Mawr
Classical Review, 15.09.2013). Γιά άμφισβήτηση τής γνησιότητάς του, βλ. καί L.
Canfora, Il papiro di Artemidoro, 2008' Tot Ιδιοϊ, Il viaggio di Artemidoro. Vita
e avventure di un grande esploratore delVantichità, 2010.

35. Γιά τον Σιμωνίδη, βλ. SCHAPER, ο.π.' ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ δ.π. (σημ. 20), σ. 75 κ.έ. μέ
σχετική βιβλιογραφία. Πιθανόν, έκτος τών άλλων, καί εθνικοί λόγοι νά υποκρύπτονται
καί πίσω άπό τήν πλαστογραφία καί παραποίηση χειρογράφων πού φέρεται νά εκανε
ό Κ. Πιττάκης. Τά χειρόγραφα αύτά τά έθεσε ύπόψη τοΰ Φαλμεράυερ (Fallmerayer)
πιθανόν γιά νά τόν έκθέσει καί νά τραυματίσει καίρια τήν άξιοπιστία του. Βλ. π.χ. Ε.
ΣκΟΠΕΤΕΑ, Φαλμεράυερ, τεχνάσματα τον άντιπάλον δέονς, 1997, σ. 55 κ.έ. Σχετικά
μέ τό θέμα αύτό υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Βλ. π.χ. Γ. ΒελοϊΔΗ, Ό Jacob Philipp
Fallmerayer καί ή γέννηση τον έλληνικον ίστορισμον, 1982, σ. 31' Κ. ΚΡΙΜΠΑΣ,
Δαρβινικά, 1986, σ. 220- Τοϊ ΙΔΙΟΤ, Παρωχημένη Έπικαιρότης, II, Ενημερωτικό
Δελτίο (Αρχαιολογικής Εταιρείας), 12, 1990, σ. 120-12Γ Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Ή ιστορική
πλαστογραφία τοΰ Πιττάκη, Ενημερωτικό Δελτίο (Αρχαιολογικής Εταιρείας), 12,
1990, σ. 121 κ.έ.
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στις όποιες κάτοχοι σημαντικών έργων τέχνης προχωρούν στήν κατασκευή
πιστών αντιγράφων τους προκειμένου νά ξεγελάσουν καί νά δημιουργήσουν
σύγχυση σέ επίδοξους κλέφτες τών θησαυρών τους. Πλαστές δημιουργίες
μπορεί νά χρησιμοποιηθούν άκόμη καί μέ σκοπό νά τονώσουν τό θρησκευ-
τικό συναίσθημα —χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, παραδείγματος
χάριν, ό μεγάλος άριθμός εικόνων διαφόρων έποχών πού άποδίδεται στον
εύαγγελιστή Λουκά31'— ή γιά νά άποκτηθεΐ άπό μιά πόλη πρόσθετο κύρος καί
άξιοσημείωτο ιστορικό παρελθόν37· άλλοτε σκοπός είναι νά εξυπηρετηθούν
εθνικές ιδεολογίες38 καί πολιτικές σκοπιμότητες. Υπενθυμίζω, γιά παρά-
δειγμα, τό υποτιθέμενο διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου (Constitutum
Constantini), σύμφο^να μέ τό όποιο ό πρώτος βυζαντινός αύτοκράτορας με-
ταβίβαζε τάχατες στον πάπα Σιλβέστρο Α' (314-335) τήν πλήρη κοσμική
κυριαρχία τής δυτικής Εύρώπης. 'Επρόκειτο, ώς γνωστόν, γιά ένα πλαστό
κείμενο τοΰ 8ου ή 9ου αι., μέ τό όποιο τό Βατικανό, κυρίως κατά τόν 13ο αι.,
προσπαθούσε νά νομιμοποιήσει τις άμετρες πολιτικές του φιλοδοξίες39.

Ό κατασκευαστής πλαστών ή κίβδηλο^ν έργων διαπράττει εγκληματική
πράξη, ή όποια όμως δέν είναι σέ όλες τις περιπτώσεις ισοβαρής. Όταν, πα-
ραδείγματος χάριν, κάποιος κατασκευάζει πιστό άντίγραφο ένός σημαντικού
έργου τού όποιου είναι κάτοχος, μέ σκοπό νά ξεγελάσει τόν έπίδοξο κλέφτη
του, διαπράττει μεν ένα είδος άπάτης, αύτή όμως μπορεί νά εκληφθεί καί
ώς πράξη νόμιμης άμυνας καί δέν μπορεί νά συγκριθεί μέ τήν άπάτη εκείνου
πού προχωρά στήν κατασκευή πλαστών άρχαιοτήτων μέ σκοπό νά άποκο-
μίσει, γιά παράδειγμα, οικονομικά οφέλη. Άκόμη καί τό νά κατασκευάζεται
πιστό άντίγραφο ένός διάσημου έργου γιά λόγους, φέρ' ειπείν, διδακτικούς

36. Βλ. π.χ. M. Bacci, Μέ τό χρωστήρα τοϋ Ευαγγελιστή Λουκά, στό Μ. Βασιλάκη
(έπιμ.), Μήτηρ Θεοϋ. Απεικονίσεις τής Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη (Κατάλογος
Έκθεσης), 2000, σ. 79 κ.έ. μέ σχετική βιβλιογραφία. Υπάρχουν άκόμη καί λείψανα
πού μέ μεγάλη ευκολία άποδίδονται σέ άγιους. Γιά τά τελευταία βλ. P. Geart, Furta
Sacra: Thefts of Relics in the Central Middle Ages, 21991.

37. Βλ. π.χ. Schaper, ό.π. (σημ. 34), σ. 205.

38. Βλ. π.χ. M. MacMillan, Χρήση και Κατάχρηση τής !Ιστορίας, 2012, σ. 94
(μετάφρ. Μ. Καρδαμίτσα-Ψυχογιοΰ).

39. J. Fried, "Donation of Costantine and Constitutum Constantini": The
misinterpretation of a fiction and its original meaning, 2007.
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ή ερευνητικούς δέν άποτελεϊ κάτι κατακριτέο. Πρόβλημα προκύπτει άπό
τή στιγμή πού τό άντίγραφο αύτό πέσει σέ... πονηρά χέρια41. Όλες οί παρα-
πάνω περιπτίοσεις μπορεί νά έχουν άρνητικές συνέπειες γιά τήν επιστήμη,
γιά τήν ιστορική γνώση, άλλοτε περισσότερο καί άλλοτε λιγότερο. Με τις
κίβδηλες καί κυρίως πλαστές άρχαιότητες παραπλανάται ή άρχαιολογική
έρευνα, παραχαράσσεται ή ιστορική άλήθεια, παραμορφώνεται ή εικόνα τοΰ
παρελθόντος. Άλλά υπάρχουν καί άλλες άρνητικές παρενέργειες άπό τή δρά-
ση τών κιβδηλοποιών καί πλαστοποιών. Δέν είναι μόνον ή χρηματική ζημία
πού υφίστανται οί φορείς (ή τά μεμονωμένα άτομα) άπό τήν άγορά κίβδη-
λων ή πλαστών άρχαίων42. Πολλές είναι οί έργατοώρες πού δαπανούν οί
μελετητές αύτών τών δήθεν άρχαίων έργων, όπως επίσης καί όλοι οί άλλοι
ειδικοί πού εμπλέκονται σέ αύτά, όπως, γιά παράδειγμα, συντηρητές, φω-
τογράφοι, σχεδιαστές, ερευνητές. Αύτό σημαίνει δτι προκύπτει γιά όλους
αύτούς καί ήθική βλάβη, καί βεβαίως οικονομική, άν όχι γι' αύτούς τούς

f Λ / « \ \ ! ~ W / / 43

ιοιους, οπωσοηποτε ομως για τον φορέα της χρηματοοοτησής τους .

Ή κατασκευή πλαστών ή κίβδηλων άρχαιοτήτων δημιουργεί προβλή-
ματα σέ δσους άσχολούνται έρευνητικά μέ αύτές, δπως σέ άρχαιολόγους,
ιστορικούς, θρησκειολόγους, νομισματολόγους. Ανακριβείς πληροφορίες καί
θεωρήσεις πού άντλοΰνται άπό πλαστά έργα είναι πιθανόν νά περάσουν, με
σοβαρές συνέπειες, στήν έκπαίδευση καί νά γίνουν κτήμα τού εύρύτερου
κοινού. Ό πειρασμός νά ύπεισέλθω σέ ζητήματα πού άπτονται τής νομικής
πλευράς τού θέματος είναι μεγάλος, γι' αύτό καί ζητώ έκ τών προτέρων τήν
κατανόηση καί άνοχή τών συναδέλφων τών νομικών επιστημών. Πιθανόν οί
θέσεις πού θά διατυπώσω νά ύστεροΰν άπό νομική άποψη. Τολμώ 6_>στόσο
νά εκθέσω κάποιους συλλογισμούς μή όντας νομικός, άλλά γνωρίζοντας άπό

40. Βλ. π.χ. Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 115 κ.έ. Πρβλ. Μ.-Θ. Μαρίνος,
Ή αναπαραγωγή έργων γιά έκπαιδευτικούς σκοπούς — Συμβολή στήν έρμηνεία τοϋ
άρθρου 21 Ν.2121/1993 γιά τήν πνευματική ιδιοκτησία, 'Ελληνική Δικαιοσύνη, 36,
1995, σ. 19 κ.έ. καί γαρουφαλια, ό.π. (σημ. 28), ιδιαίτερα σ. 234 κ.έ.

41. Πρβλ. γαρουφαλια, ό.π. (σημ. 28), σ. 132.

42. Π.χ. στό δεύτερο μισό τοΰ 19ου αι., Ινας πλαστοποιός ονόματι Vrain-Lucas
άπέσπασε άπό τόν άκαδημαϊκό Michel Chasles τό καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό τών
140.000 φράγκων, πουλώντας του 27.000 πλαστά αύτόγραψα κείμενα γνωστών, υπο-
τίθεται, προσώπων. Βλ. schaper, ό.π. (σημ. 34), σ. 206 κ.έ.

43. Πρβλ. Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 52.
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πρώτο χέρι τις έπιπτώσεις πού έχει γιά τήν έπιστήμη πού υπηρετώ ή κυ-
κλοφορία πλαστών τεχνουργημάτων"". Λίγοι καί άποσπασματικοί είναι οί
νόμοι τής ελληνικής Πολιτείας πού άναφέρονται στήν παραγωγή πλαστών
ή κίβδηλων έργων, όπως το άρθρο 31 τοΰ νόμου 2646 τοΰ 1899, ένός νόμου
πού άποδείχτηκε εξαιρετικά εύεργετικός γιά τις άρχαιότητες καί φέρει τή
σφραγίδα τοΰ Παναγιώτη Καββαδία, ένός διορατικού άρχαιολόγου μέ υψηλά
διοικητικά προσόντα40. "Εκτοτε ή έλληνική νομοθεσία δέν θά άσχοληθεΐ μέ
τις πλαστές ή κίβδηλες άρχαιότητες, ούτε άκόμη καί ό νέος νόμος 3028 τοΰ
2002 «γιά τήν προστασία τών Αρχαιοτήτων καί έν γένει τής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς»46. Μόλις πρόσφατα ό νόμος 3658 τοΰ 2008 περιέχει ένα σχε-
τικό άρθρο (τό 10), τό όποιο καί προστίθεται ώς παράγραφος δύο (2) στό
άρθρο 66 τοΰ νόμου 3028 τοΰ 20 024/. 'Εντύπωση προκαλεί τό γεγονός ότι
ό νόμος αύτός δέν άναφέρεται καθόλου στον κατασκευαστή πλαστών ή κί-
βδηλων έργων, παρά μόνο στον κατέχοντα ή διακινοΰντα αύτά. Δυστυχώς
ό πλαστοποιός ή κιβδηλοποιός, τις περισσότερες φορές, δέν άναγνωρίζεται
ώς εγκληματίας. Γιά νά χαρακτηρισθεί κάποιος ώς τέτοιος καί νά οδηγηθεί
σέ δίκη, θά πρέπει νά κατηγορείται γιά άπάτη. Ώς άπάτη χαρακτηρίζεται
άπό τό δικαστήριο, στή συντριπτική πλειονότητα τών υποθέσεων αύτών,
πράξη πού έχει ώς συνέπεια τήν οικονομική ζημία τρίτων. Όταν δέν θίγον-
ται οικονομικά συμφέροντα τρίτων, δέν γίνεται συνήθως δεκτό άπό τό δι-
καστήριο ότι ή πλαστουργία ή κιβδηλοποιία άποτελεΐ άπάτη. 'Έτσι σέ όλες
σχεδόν τις ύποθέσεις αύτές ή κατασκευή πλαστών ή κίβδηλων πολιτιστικών
προϊόντων άντιμετωπίζεται άπό τούς δικαστές μέ έπιείκεια καί, εάν τελικά
επιβληθεί κάποια ποινή, αύτή είναι μάλλον άσήμαντη48. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, όταν κάποιος συλληφθεί νά έχει στήν κατοχή του «άρχαΓα», τά
όποια στή συνέχεια άποδεικνύεται ότι είναι πλαστά ή κίβδηλα, συνήθως δέν

44. Πολλές σκέψεις, νομικής φύσης, πού θά διατυπωθούν στή συνέχεια, οφείλουν
πολλά στή διδακτορική διατριβή τής 'Άννας Μυκονιάτη [δ.π. (σημ. 20)], πού εχει κα-
τατεθεί στό Τμήμα 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας τοΰ ΑΠΘ.

45. β. πετρακοσ, Δοκίμιο για τήν αρχαιολογική νομοθεσία, 1982, σ. 21, σ. 57 καί
ολόκληρος ό νόμος, σ. 141 κ.έ.

46. ΦΕΚ 153/Α, 28-6-2002, 3003. κ.έ., http://www.yppo.gr/files/g_1950.pdf

47. ΦΕΚ 70/Α, 22-4-2008, 1205, http://www.espa.gr/elibrary/N3658_220408_
fek70.pdf

48. Μυκονιάτη, δ.π. (σημ. 20), σ. 49.
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καταδικάζεται,, δέν τοϋ επιβάλλεται καμιά ποινή καί άφήνεται ελεύθερος49.
Μέ τήν παραπάνω στάση τής δικαιοσύνης συμβαδίζει πιθανόν καί ή opinio
communis, πού συνήθως δείχνει άνοχή στήν πολιτιστική πλαστουργία ή κι-
βδηλοποιία50. Ωστόσο όλοι συμφωνοΰν ότι είναι εγκληματίας καί πρέπει
νά τιμωρηθεί βαριά αύτός πού διοχετεύει στήν άγορά πλαστά νομίσματα
ή νοθεύει τρόφιμα καί καύσιμα51. Παρά ταΰτα είναι νομίζω προφανές ότι
ή κατασκευή πρωτίστως πλαστών καί δευτερευόντως κίβδηλων άρχαιοτή-
Tojv άποτελεϊ άπάτη σέ βάρος τής ιστορικής άλήθειας, μερικές φορές μέ
συνέπειες πολύ πιο σοβαρές άπό τήν έκδοση ένός πλαστού τιμολογίου ή τή
σύνταξη μιας ψεύτικης διαθήκης. Αναφέρθηκα άκροθιγώς παραπάνω στήν
ποσότητα καί στήν ποιότητα τής δήθεν «νέας» γνώσης πού παρήχθη άπό τή
μελέτη τοΰ σικελικοΰ μολύβδινου έλάσματος, ειδικότερα σέ δ,τι άφορά τούς
"Ελληνες τής Κάτω 'Ιταλίας, γνώσης πού σίγουρα μέ τόν καιρό θά περνούσε,
αν δέν έχει ήδη περάσει, καί σέ σχολικά εγχειρίδια καί βοηθήματα, καθώς
καί σέ άλλα βιβλία εύρείας χρήσης52.

Ή πλαστουργία ή κιβδηλοποιία πολιτιστικών άγαθών δέν έχει άπασχο-
λήσει, στον βαθμό πού θά έπρεπε, τούς αρμοδίους κρατικούς φορείς, δπως
καί τούς νομικούς κύκλους. Οί δικαστές δέν θά πρέπει νά παραβλέπουν ότι
δ πλαστοποιός ή κιβδηλοποιός δουλεύει συνειδητά καί δλες του οί ενέργειες
είναι προσχεδιασμένες. Δέν κατασκευάζει πλαστά ή κίβδηλα έργα άπό κά-
ποιον άφελή ή νεανικό παρορμητισμό ούτε χάριν άστεϊσμοΰ, άλλά θέτει σέ
εφαρμογή ένα προμελετημένο εγκληματικό έργο°3 μέ σκοπό, τις περισσότε-
ρες τουλάχιστον φορές, τόν παράνομο πλουτισμό, δπως άκριβώς συμβαίνει
καί μέ τόν παραχαράκτη νομισμάτων. Όπως δμως άνέφερα ήδη, ύπάρχουν
καί περιπτώσεις στις οποίες τά κίνητρα ένός πλαστοποιοΰ ή κιβδηλοποιού

49. Πρβλ. Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 53, σ. 159.

50. Πολύ χαρακτηριστικά π.χ. είναι τά όσα γράφτηκαν γιά τόν κιβδηλοποιό καί
πλαστοποιό Κωνσταντίνο Χριστοδούλου: «Ώς "Ελληνες δέν πρέπει... νά ντρεπόμα-
στε γιά τόν παραχαράκτη συμπατριώτη μας, άλλά άντίθετα νά τιμούμε τόν μεγάλο
Έλληνα καλλιτέχνη χαράκτη, τήν ιδιοφυία πού "φόρεσε τά γυαλιά" στούς επιστήμονες
όλου τοϋ κόσμου». ταζεδακησ, ό.π. (σημ. 32), σ. 96.

51. Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 49.

52. Βλ. π.χ. Hollow αϊ, ο.π. (σημ. 1). Γιά τήν υπόδειξη τοΰ βιβλίου αύτοΰ εύχα-
ριστώ τή Stefanie Kenneil.

53. Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 51.
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δέν είναι μόνο οικονομικής φύσης. Στις περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν,
τού Κωνσταντίνου Σιμωνίδη καί τοΰ Han van Meegeren, στις όποιες ήδη
άναφέρθηκα, τό κίνητρο δέν φαίνεται νά ήταν άποκλειστικά τό οικονομικό
κέρδος. Ανεξάρτητα πάντως άπό αύτό, ή πλαστουργία κατά κύριο λόγο καί
δευτερευόντως ή κιβδηλοποιία θά πρέπει νά εκλαμβάνεται ώς παραβατική
πράξη πού στρέφεται κατά τής ιστορίας, τής δημόσιας πίστης καί γενικό-
τερα κατά τής κοινωνίας, πέραν τοΰ ότι ένέχει, όπως ήδη έχει λεχθεί, καί
άλλα άδικήματα, πού έχουν νά κάνουν, έκτος τών άλλων, μέ τήν ηθική καί
οικονομική βλάβη ερευνητών διαφόρων ειδικοτήτων. Ή πολιτιστική πλα-
στουργία θά πρέπει νά άντιμετωπίζεται ώς άδίκημα, τό όποιο de facto έχει
ένσωματο^μένη μέσα του μιά παραβατική πράξη, ή όποία δέν σχετίζεται
μέ τήν τυχόν επιδίωξη τοΰ πλαστοποιοΰ γιά παράνομο οικονομικό κέρδος
άπό τήν πώληση τοΰ προϊόντος του. Ή παραβατική αύτή πράξη συγκε-
κριμενοποιείται άπό τή στιγμή πού θά καταστεί δυνατή ή εξακρίβωση τού
μεγέθους τής βλάβης πού επέφερε ό πλαστοποιός στήν ιστορική άλήθεια,
παρουσιάζοντας ένσυνείδητα πλαστές άρχαιότητες ώς γνήσιες, όπως καί ό
προσδιορισμός τοΰ ύψους τής ζημίας, οικονομικής καί μή, πού ύπέστησαν
όλοι έκεΐνοι οί ειδικοί πού άσχολήθηκαν επαγγελματικά μέ αύτές. Ή πλα-
στουργία πολιτιστικών προϊόντων πρέπει άπό μόνη της νά άντιμετωπίζεται
ώς εγκληματική ενέργεια, άκόμη καί άν δέν προξενεί οικονομικές βλάβες εις
βάρος τρίτων. Επομένως ή πλαστουργία καί ή άπάτη πού προκύπτει άπό
τήν πώληση πλαστών άρχαιοτήτων ώς γνησίων θά πρέπει νά άντιμετωπί-
ζονται ώς δύο εντελώς διακριτές παραβατικές πράξεις, μέ τό άδίκημα τής
πλαστουργίας νά είναι, σέ ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, μεγαλύτερης
βαρύτητας άπό αύτό τής οικονομικής άπάτης. Γιά πλαστουργία καί άπάτη
καταδικάστηκε τελικά καί ό Han van Meegeren, ενώ ή άρχική κατηγορία,
όταν προσήχθη σέ δίκη, ήταν γιά εθνική προδοσία. Σύμφωνα μέ τό κατη-
γορητήριο ειχε πουλήσει πίνακες τοΰ Vermeer, τοΰ εθνικού ζωγράφου τής
'Ολλανδίας, στούς Ναζί. Ό κίνδυνος νά καταδικασθεί σέ θάνατο ήταν άμεσος
καί έτσι άναγκάζεται νά άποκαλύψει τό μεγάλο μυστικό του. Οί πίνακες τοΰ
Vermeer πού είχε πουλήσει ήταν δικής του δημιουργίας, ήταν πλαστοί. Σάν
βόμβα έπεσε στούς τεχνοκριτικούς καί σέ όλους τούς έπαί'οντες ή ομολογία
αύτή. Αρχικά τούς ήταν άδύνατον νά τή δεχτούν ώς άληθή, στή συνέχεια
ώστόσο άναγκάζονται έκ τών πραγμάτων νά παραδεχτούν τήν πλάνη τους.
Τό δικαστήριο, μετά άπό χρονοβόρα διαδικασία, κατά τή διάρκεια τής οποί-
ας ύποχρέωσε τόν κατηγορούμενο, έκτος τών άλλων, νά ζωγραφίσει καί
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έναν πλαστό Vermeer, πείστηκε γιά τόν ισχυρισμό τοΰ κατηγορουμένου54.

Τά κύρια στάδια τοΰ άδικήματος τής πλαστουργίας καί κιβδηλοποιίας
είναι, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, τά 'ίδια μέ τά βασικά στάδια πού
διαπιστώνονται κατά τήν εκτέλεση τών περισσοτέρων εγκληματικών πράξε-
ων: σύλληψη τοΰ σχεδίου, προετοιμασία, εκτέλεση30. Βεβαίως, σέ ορισμένες
περιπτώσεις κατασκευής καί πώλησης πλαστών ή κίβδηλων άρχαιοτήτων
είναι δυνατόν νά μή διανύονται όλα τά παραπάνω στάδια ή άκόμη καί κανέ-
να. Έάν κάποιος, φέρ' ειπείν, προωθήσει στήν άγορά ojç άρχαϊο, μέ σκοπό νά
άποκομίσει οικονομικό όφελος, ένα άρχαιότροπο έργο, γνωρίζοντας ότι αύτό
είχε κατασκευαστεί άπό έναν σύγχρονο του καλλιτέχνη γιά διαφόρους λό-
γους, οχι όμως γιά νά πωληθεί ώς άρχαϊο, είναι φανερό ότι στήν περίπτωση
αύτή άπουσιάζει τουλάχιστον τό στάδιο τής προετοιμασίας. Μιά τέτοια πε-
ρίπτωση άποτελεϊ ή άρχαιότροπη προτομή μέ τόν τίτλο «'Ιδεώδης Ελλάς»
(Είκ. 14), τοΰ γνωστού γλύπτη τοΰ 19ου αι. Ιωάννου Κόσσου. Τό 1888,
δεκαπέντε χρόνια μετά τόν θάνατο του, ένας "Ελληνας ονόματι Δημοσθένης
Καρακατσάνης επιχείρησε νά πωλήσει τήν προτομή αύτή στό Λονδίνο ώς
άρχαία. Στούς επίδοξους αγοραστές τοΰ δήθεν άρχαίου αύτοΰ έργου έλέγετο
οτι εικονίζε τή θεά Αθηνά, οτι χρονολογεΐτο το 200 π.Χ. καί ότι ή τιμή
ποΛησής του άνήρχετο στό ποσό τών 15.000 φράγκων36. Υπενθυμίζω ότι
σέ ένα άνάλογο έπεισόδιο είχε εμπλακεί καί ό Μιχαήλ 'Άγγελος. Ό μεγάλος
αύτός δημιουργός είχε πλάσει έναν ((έρωτα κοιμώμενο», σκόπιμα άρχαιό-
τροπο, πού δέν ξεχώριζε εύκολα άπό ένα άρχαϊο ελληνορωμαϊκό άγαλμα.
Κάποιος ώστόσο γνωστός του έθαψε στή γή τό έργο αύτό γιά νά τοΰ δόισει
μιά εικόνα παλαιότητας καί, μετά άπό κάποιο χρονικό διάστημα, τό πούλησε

54. Ώστόσο ορισμένοι εξακολουθούν νά πιστεύουν, πιθανόν γιά λόγους προσωπικού
συμφέροντος, ότι έχουμε νά κάνουμε μέ αύθεντικά έργα τοϋ Vermeer καί όχι τοΰ Van
Meegeren. Βλ. werness, ό.π. (σημ. 33), σ. 45.

55. Μυκονιάτη, ό.π, (σημ. 20), σ. 57.

56. Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 121 κ.έ. Βλ. καί Μ. σωφρονιδου, Ή άρχαι.ολο-
γική είδηση στις εφημερίδες, 2002, σ. 592 (άδημ. διδ. διατρ. στό Τμήμα Ιστορίας καί
Αρχαιολογίας τοΰ ΑΠΘ). Γιά τό έργο τοΰ Κόσσου, βλ. II. μυκονιατησ, Προσθήκες
στό έργο τοΰ γλύπτη Ίοιάννη Κόσσου (1822-1873), Εγνατία, 2, 1990, σ. 190 κ.έ. Βλ.
Μυκονιάτη, ό.π. (σημ. 20), σ. 59 κ.έ.
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ώς άρχαΐο σέ έναν καρδινάλιο γιά 200 δουκάτα07. Ανάλογη θά μπορούσε νά
θεωρηθεί καί ή περίπτωση τοΰ σικελικού έλάσματος (Είκ. 1-2), εάν τυχόν
6 ιδιοκτήτης του δέν είναι καί ο κατασκευαστής του καί επιπλέον έάν δέν
ήταν αύτος πού έπιδίωξε τήν πώλησή του στο ιταλικό δημόσιο. Έάν μάλι-
στα έν άγνοια του πώλησε ώς άρχαιο τό πλαστό αύτό έργο, τότε δέν έχει
διαπραχθεί κανένα άπό τά παραπάνω βασικά στάδια του άδικήματος τής
πλαστουργίας, μέ τήν προϋπόθεση βέβαια οτι κατείχε τό μολύβδινο αύτό
έλασμα νόμιμα. Ή τελευταία περίπτωση θά μπορούσε νά παραλληλισθεί μέ
τό έγκλημα του άκούσιου φόνου.

Τά τελευταία χρόνια ή Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται νά άντιμετωπί-
ζει μέ μεγαλύτερη προσοχή τό έγκλημα τής πλαστουργίας (ή κιβδηλοποι-
ίας) πολιτιστικών άγαθών. Ωστόσο θά πρέπει νά βρεθούν ικανοποιητικές
άπαντήσεις σέ μιά σειρά σχετικών ερωτημάτων, νομικής φύσης, καί αύτό
δέν είναι καθόλου εύκολο έργο. Πώς θά άντιμετωπισθοΰν περιπτώσεις στις
όποιες έχουμε νά κάνουμε μέ πλαστά ή κίβδηλα έργα πού κατασκευάστη-
καν άπό άτομα πού έζησαν σέ άλλες έποχές; Είναι δυνατόν νά άπαγορευτεϊ
σέ κάποιον νά φτιάχνει έργα μιμούμενος, πιστά καί μέ άγαθές προθέσεις,
στιλ διασήμου δημιουργών, μέ τό αιτιολογικό ότι ελλοχεύει ό κίνδυνος τά
έργα αύτά νά πέσουν άργότερα σέ χέρια άπατεώνων; Ποιά πρέπει νά είναι
ή μετέπειτα τύχη τών πλαστών ή κίβδηλων έργων; Κατάσχονται, κατα-
στρέφονται, επιστρέφονται στον πλαστοποιό58; Μήπως καί αύτά είναι έργα
τέχνης καί ώς τέτοια θά πρέπει νά τύχουν μέτρων προστασίας; Όλα τά πα-
ραπάνο^ καί πολλά άλλα είναι ερωτήματα οί άπαντήσεις στά όποια παρου-
σιάζουν μεγάλες δυσκολίες καί μάλιστα, ορισμένες φορές, όχι άμεσα άντι-
ληπτές59. Αποκαλυπτική τών δυσκολιών αύτών είναι μιά δίκη πού έγινε στή
Λειψία λίγο μετά τά μέσα τού 19ου αι., μέ κατηγορούμενο τόν γνωστό μας
Κωνσταντίνο Σιμωνίδη. Ό εύφυής αύτός "Ελληνας πούλησε τό 1855 στή
Λειψία, σέ έναν κορυφαίο φιλόλογο, τόν Wilhelm Dindorf, ένα πλαστό ((πα-
λίμψηστο» 70 φύλλων γιά 2.000 τάλιρα. Μάλιστα, έκτος άπό τόν Dindorf, ό

57. Βλ. Μυκονιάτη, δ.π. (σημ. 20), σ. 59 κ.έ., σ. 123. Πρβλ. S. Howard,
Michelangelo and Greek Sculpture, στο The Rediscovery of Antiquity: The Role
of the Artist (Acta Hyperborea 10, 2003), σ. 37-62, at 41· S. Radnoti, The Fake:
Forgery and its Place in Art, 1999, σ. 1-4.

58. Πρβλ. π.χ. γαρουφαλια, δ.π. (σημ. 28), σ. 131 κ.έ.

59. Πρβλ. Μυκονιάτη, δ.π. (σημ. 20), σ. 57 κ.έ.
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όποιος, σημειωτέον, έσπευσε άμέσως νά δημοσιεύσει τό χειρόγραφο ώς γνή-
σιο60, παραπλανήθηκε καί ό θεμελιωτής τής Αιγυπτιολογίας στή Γερμανία
Carl Richard Lepsius. Στό κείμενο τοΰ χειρογράφου αύτού έξιστορεΐτο
ή ιστορία τών Αιγυπτίων φαραώ ώς τά χρόνια τοΰ πρώτου Πτολεμαίου,
γραμμένη δήθεν άπό έναν σχεδόν άγνωστο Αλεξανδρινό ιστορικό τού 5ου
μεταχριστιανικοΰ αί. ονόματι Ούράνιο. Στήν πραγματικότητα επρόκειτο
γιά κείμενο γραμμένο άπό τόν 'ίδιο τόν Σιμωνίδη. Τό πλαστό «παλίμψη-
στο» πουλιέται στή συνέχεια άπό τόν Dindorf στή Βασιλική Ακαδημία
Έπιστημών τού Βερολίνου γιά 5.000 τάλιρα, τά όποια, σημειωτέον, προ-
σφέρει ό ΐδιος ό Κάιζερ. Γρήγορα όμως όλοι μιλούν γιά σκανδαλώδη άγορά
πλαστού χειρογράφου. Οί άρχές άναγκάζονται νά επέμβουν καί ό Σιμωνίδης
συλλαμβάνεται. Τά ύπάρχοντά του στή Λειψία, άνάμεσα σ' αύτά καί τά
2.000 τάλιρα, κατάσχονται καί οδηγείται σέ δίκη. Κατηγορείται, έκτος
τών άλλων, γιά πλαστογραφία, άπάτη καί έπιπλέον, άπρόσμενα, γιά κλοπή
(ότι δήθεν είχε κλέψει τά φύλλα τοΰ «παλίμψηστου» άπό τή βιβλιοθήκη
τοΰ Σουλτάνου στήν Κωνσταντινούπολη). Στήν άπολογία του ό Σιμωνίδης,
άνάμεσα σέ άλλα, λέει: «Έάν τό χειρόγραφο είναι κλεμμένο, τότε θά πρέπει
νά είναι γνήσιο καί νά μήν εύσταθεΐ ή κατηγορία ότι είναι κατασκευασμένο
άπό μένα. Έάν πάλι τό έχω γράψει έγώ ό 'ίδιος, τότε είναι δικό μου περι-
ουσιακό στοιχείο καί κανείς δέν νομιμοποιείται νά μού τό στερήσει)). Οί
Π ρώσοι, άν καί είναι πεπεισμένοι οτι τήν έχουν... πατήσει, δέν είναι σέ θέση
νά άποδείξουν πειστικά τήν πλαστότητα τοΰ χειρογράφου καί τήν ένσυνεί-
δητη πλαστοποιία τοΰ Σιμωνίδη. 'Άλλωστε πώς νά τά άποδείξουν, όταν δύο
άπό τούς κορυφαίους ειδικούς τους είχαν άποφανθεΤ ότι τό χειρόγραφο ήταν
γνήσιο; (Ώς προς τήν κατηγορία τής κλοπής του χειρογράφου, οί εξηγήσεις
τοΰ Σιμωνίδη γιά τό πώς τό άπόκτησε, άν καί οχι άναμφισβήτητες, δέν ήταν
δυνατόν νά άποδειχθοΰν πειστικά στό δικαστήριο ώς άνακριβεΐς.) "Ετσι ό
Σιμωνίδης άποφεύγει τήν καταδίκη άλλά διατάσσεται νά εγκαταλείψει πά-
ραυτα τή σαξονική επικράτεια, παίρνοντας ωστόσο μαζί του καί τό πλαστό
χειρόγραφο61. Οί Π ρώσοι προτίμησαν νά κρατήσουν τά 2.000 τάλιρα καί οχι
τό κείμενο τού Ούρανίου, δηλαδή τό κείμενο τοΰ Σιμωνίδη. Ό τελευταίος
ώστόσο παραμένει άπτόητος. Μόλις γλυτώνει άπό αύτή τήν περιπέτεια, μέ

60. G. Dindorfius, Uranii Alexandrini de regibus Aegyptiorum libri très·
operis ex codice palimpsesto edendi specimina proposuit, Oxford 1856.

61. ScHAPER, δ.π. (σημ. 34), σ. 167 κ.έ. καί κυρίως σ. 176 κ.έ.
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διαστροφική θά έλεγα επιμονή σπεύδει νά ύπερασπιστεΐ τή γνησιότητα του
χειρογράφου του, εκδίδοντας στό Μόναχο σχετικό πόνημα62.

Τελειώνοντας τήν ομιλία μου θά επανέλθω στό πλαστό μολύβδινο έλα-
σμα άπό τή Σικελία μέ τό όποιο ξεκίνησα (Είκ. 1-2). Ή όλη ιστορία του,
δηλαδή ό εντοπισμός του σέ ιδιωτική συλλογή στή Σικελία, ή άγορά του
άπό τό ιταλικό δημόσιο καί ή κατάληξή του στό Αρχαιολογικό Μουσείο
τού Ακράγαντα, ή μελέτη του άπό άρχαιολόγους καί ή άναμφισβήτητη, θέ-
λω νά πιστεύω, πλαστότητά του, μάς διδάσκει πόσο προσεκτικοί πρέπει
νά είμαστε εμείς οί άρχαιολόγοι όταν βρισκόμαστε μπροστά σέ ξεχωριστά
ευρήματα γιά τά όποια δέν ύπάρχουν έγκυρα άνασκαφικά δεδομένα. Ή
εύθύνη μας είναι μεγάλη γιατί, μελετώντας πλαστές ή κίβδηλες άρχαιότη-
τες, καί κυρίως τις πρώτες, μπορεί νά συμβάλλουμε στήν πλαστογράφηση
τής ιστορίας. Ασχέτως άν αύτό γίνεται έν άγνοια μας, δέν άλλάζει τήν ούσία
τού προβλήματος, δέν μετριάζει τό μέγεθος τής βλάβης. Στή δουλειά μας
ώστόσο θά θέλαμε νά είναι πιο ούσιαστική ή άρωγή τής Πολιτείας γενικό-
τερα καί τής δικαιοσύνης ειδικότερα. Ή πρώτη θά πρέπει νά θεσμοθετή-
σει αύστηρούς νόμους γιά τούς κατασκευαστές καί διακινητές πλαστών ή
κίβδηλων άρχαιοτήτων καί γενικότερα πολιτιστικών άγαθών, πού δέν θά
επιδέχονται πολλές άναγνώσεις, ενώ ή δεύτερη θά πρέπει νά θεωρεί οτι ή
πράξη τών άτόμων αύτών στρέφεται εύθέως κατά τής ιστορικής άλήθειας,
καί ειδικότερα κατά τής δημόσιας πίστης, καί ότι ή πράξη τους προκαλεί
καί άλλες παραβάσεις, άνεξάρτητα άπό τό άν προκαλείται άπό αύτήν καί
άθέμιτος πλουτισμός καί οικονομική ζημία σέ βάρος τρίτων. Είναι βεβαίως
αύτονόητο ότι γιά τήν αποτελεσματικότητα αύτοΰ του άγώνα εναντίον τών
πλαστοποιών καί κιβδηλοποιών θά πρέπει όλες οί χώρες τής Εύροοπαϊκής
"Ενο^σης καί γενικότερα όλες οί πολιτισμένες καί συντεταγμένες Πολιτείες
νά προχωρήσουν στή σύνταξη ένός κοινού θεσμικού πλαισίου.

62. C. Simonides, Archaeologische Abhandlungen, I. Ueber die Echtheit des
Uranius, München 1856. Σύμφωνα μέ μαρτυρία τοϋ Αλεξάνδρου Λυκούργου, θεολό-
γου, μετέπειτα μητροπολίτη Σύρου καί παλιοΰ φίλου τοΰ Σιμωνίδη, πού πήρε μέρος
στις διαπραγματεύσεις γιά τήν πώληση τοΰ χειρογράφου στή Λειψία καί κατήγγειλε
τελικά τόν Σιμωνίδη ώς πλαστουργό, στό χειρόγραφο «δέν υπήρχε οΰτε ίχνος αρχαιο-
ελληνικής, άλλά. ή σημερινή γλώσσα τών Νεοελλήνων». Βλ. ScHAPER, ό.π. (σημ. 34),
σ. 179-180.
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Είκ. 1-2 (α-γ): Μολύβδινο εικονογραφημένο έλασμα. Ακράγας, Museo Archeologico
Regionale άριθ. AG 21065 [άπό: Ε. De Miro, Lastra di piombo con scena
dionisiaca dal territorio di Piazza Armerina, στο M. L. Gualandi - L. Massei - S.
Settis (έπιμ.), ΑΠΑΡΧΑΙ. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia
antica in onore di Paolo Enrico Arias, 1982, Tav. 45].



Είκ. 2 α-γ
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ίίκ. 3-5: Αττικός μελανόμορφος σκύφος. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο άριθ. Β 79
(1836.2-24.62) άπό τις Άκρες τής Σικελίας [άπό: Σ. Φριτζιλα, Ό Ζωγράφος
τον Θησέα. Ή αττική άγγειογραφία στήν εποχή τής νεοσύστατης αθηναϊκής δημο-
κρατίας, 2006, πίν. 8 άριθ. 20 Α (Είκ. 3)· G. Judica, Le antichità di Acre, 1819,
σ. 137 κ.έ., πίν. 25 (Είκ. 4)· F. Inghirami, Pitture di vasi fittili, I, 1835, πίν. 33
(Είκ. 5)].
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Είκ. 6-7: Αττικός μελανόμορφος άμφορέας. Φλωρεντία, Museo Archeologico
Nazionale άριθ. 3826 [άπό: F. Inghirami, Pitture di vasi fittili, III, 1835, πίν.
209 (Είκ. 6)· Photo courtesy of the Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana (Είκ. 7)].
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Είκ. 8-9: 'Ετρουσκική μελανόμορφη υδρία. Φλωρεντία, Museo Archeologico Nazio-
nale άριθ. 4139 [άπό: F. Inghirami, Pitture di vasi fittili, II. 1833, πίν. 109 (Είκ.
8)· Photo courtesy of the Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
(Είκ. 9)].
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Είκ. 10: Ή ύδρία τής Είκ. 9, λεπτομέρεια (άπό: photo courtesy of the Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Toscana).

Είκ. 11: "Ελασμα Αθηνάς άπο μπρούντζο (κρατέρωμα). Βασιλεία, Studiensammlung
des Basler Archäologischen Seminar άριθ. BS 501-1-16 (άπό: R. Blatter,
AA, 1964, σ. 808, Είκ. 2).
Είκ. 12: Όστρακο άττικοϋ έρυθρόμορφου κρατήρα, ιδιωτική συλλογή (άπό: φωτ. συγ-
γραφέα).
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Είκ. 13: Εσωτερικό άττικής έρυθρόμορφης κύλικας τοΰ Ζ. τοΰ Τριπτολέμου. Βερολίνο,
Antikensammlung, Staatliche Museen άριθ. 2286 [άπό: Ε. Pfuhl, Tausend
Jahre griechischer Malerei, 1940, σ. 163 (πάνω)].

Είκ. 14: «Ιδεώδης Ελλάς» τοΰ Ιωάννου Κόσσου (άπό: Η. Μυκονιάτης, Εγνατία, 2,
1990, σ. 202, Είκ. 6).
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος αναγγέλλει τόν θάνατο τού άντε-
πιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Eric Walter Handley.

Μετά τον Πρόεδρο λαμβάνει τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος
Κονομής καί λέγει γιά τόν Eric Walter Handley τά έξής:

«Ό καθηγητής Ε. Handley, πού άπεβίωσε πρόσφατα, γεννήθηκε τό 1926
στό Μπέρμιγχαμ τής Αγγλίας. Τό 1943 έγινε δεκτός στό Trinity College τοΰ
Καίμπριτζ, όπου μέ συνεχείς υποτροφίες τελείωσε μέ First Class Honours.
Στή συνέχεια άπέκτησε τό διά βίου ένδιαφέρον γιά τό έλληνικό καί ρωμαϊκό
δράμα, καί ιδιαίτερα γιά τήν κωμωδία· έπίσης τήν καλή γνώση τής έλληνικής
καί λατινικής παλαιογραφίας καί έν γένει τής παράδοσης τών κλασικών κειμέ-
νων, τά όποια τόν απασχόλησαν σ' όλη του τή ζωή.

Τήν ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία άρχισε τό 1946 στό University Col-
lege τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου μέσα σέ δύσκολες συνθήκες, έξαιτίας
τής μεταπολεμικής κατάστασης πού άκολούθησε τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Άπό τό 1967 ώς τό 1984 υπήρξε διευθυντής τοΰ 'Ινστιτούτου Κλασικών
Σπουδών στό Πανεπιστήμιο τοΰ Λονδίνου, καί τό 1967 τοΰ άπενεμήθη προ-
σωπικά ό τίτλος τοΰ καθηγητή τής κλασικής φιλολογίας. Άκολούθησε ή εκλο-
γή του ώς καθηγητή τής κλασικής φιλολογίας καί διευθυντή τοΰ τμήματος
κλασικών σπουδών στό University College. Άπό τό 1984 ώς τό 1998 διετέλε-
σε Βασιλικός Καθηγητής τών Ελληνικών στό Πανεπιστήμιο τοΰ Καίμπριτζ.
Τό 1990 έγινε μέλος τής Βρετανικής Ακαδημίας καί κατείχε πάρα πολλά
άλλα αξιώματα. Μεταξύ άλλων ήταν ιδρυτικό μέλος τής Academia Europaea
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το 1988 καί καθηγητής τής άρχαίας λογοτεχνίας στή Royal Academy of
Arts. Επισκέφθηκε πολλά πανεπιστήμια καί ιδρύματα για τήν προαγωγή
τών κλασικών γραμμάτων.

Οί πρώτες του έπιστημονικές άναζητήσεις άναφέρονται στον Αριστο-
φάνη καί τή ρωμαϊκή κωμωδία. Άπό τά δημοσιεύματά του άναφέρω τήν
έκδοση του Τήλεφον τού Εύριπίδη μαζί μέ τόν John Rea (1957), τον Δύσκολο
του Μενάνδρου, σέ 2η έκδοση τό 1992, τό Menander and Plautus: A Study
in Comparison, καί τό Relire Ménandre (1990). 'Επιπλέον έξέδωσε πολλά
άποσπάσματα Ελλήνων κωμικών άπό τούς Παπύρους τής Όξυρρύγχου,
δημοσίευσε πολλές πρώτες εκδόσεις παπύρων τής ελληνιστικής κωμωδίας
καί πολλά άλλα. Μεταξύ άλλων, έκτος άπό τήν ταύτιση παπυρικών άπο-
σπασμάτων του Τήλεφον, έπέτυχε νά ταυτίσει 100 μερικώς σωζόμενους
στίχους τού έργου τού Μενάνδρου Δϊς εξαπατών. Τελευταίο βιβλίο του ήταν
μιά συνεργασία μέ τόν J. R. Green. Images of Greek Theatre. Ό άποβιώσας
'Άγγλος φιλόλογος δέν ήταν μόνο διαπρεπής έλληνιστής, άλλά ήταν πάντοτε
συμπαραστάτης τών Ελλήνων φοιτητών του, διατηρούσε φιλικούς δεσμούς
μέ "Ελληνες συναδέλφους του καί έπισκεπτόταν συχνά τήν Ελλάδα».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού εκλιπόντος.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Μέ τήν 'Επανάσταση τοΰ 1821 οί 'Έλληνες έφτασαν στο άποκορύφωμα
τής Δόξας, άλλά έπεσαν καί στό βάραθρο τής διχόνοιας. Σέ κάποιες περι-
πτώσεις άποδείχθηκαν άπελπιστικά μικρόψυχοι. Σέ άλλες, άπρόσμενα αθά-
νατοι. Βυθίστηκαν στήν κόλαση τών μεταξύ τους ερίδων, άγονων άντιπαρα-
θέσεων καί μικροτήτων. Αλλά άνήλθαν καί τήν κλίμακα τής δικαίωσης τών
θυσιών τους, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας, σωφροσύνη, σθένος, γεν-
ναιότητα, έγκαρτέρηση καί περιφρόνηση προς τόν θάνατο.

Έξεδίωξαν τόν δυνάστη πεινώντες καί διψώντες, άλλά μέ ακλόνητη πί-
στη στό δίκαιο τού Αγώνα τους. θριάμβευσαν όπου καί όταν παραμέρισαν τά
πάθη, τις μικροφιλοδοξίες, τούς εγωισμούς, τά άνομα μικροσυμφέροντα, τά
προσωπικά μίση καί τις έχθρες, καί κατάφεραν νά συμπορευθοΰν αρμονικά.

Ό σημερινός έορτασμός τής έθνικής μας παλιγγενεσίας, μέ τά πολυσή-
μαντα μηνύματά της, εύελπιστοΰμε νά άποτελέσει τό έναυσμα γιά περισυλ-
λογή καί εκδήλωση έμπρακτης άλληλεγγύης προς τούς πληττόμενους σήμερα
άπό πολλά δεινά συμπολίτες μας καί, ιδιαίτερα, τούς νέους.

Μέ αύτές τις σκέψεις, παρακαλώ τόν άκαδημαϊκό κ. Θανάση Βαλτινό νά
προσέλθει στό βήμα γιά νά έκφο^νήσει τόν πανηγυρικό τής ήμέρας μέ τίτλο
«Στον Μοριά τότε».
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ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ ΤΟΤΕ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ

Καβάλα πάν στήν εκκλησιά — καβάλα προσκυνάνε

καβάλα παίρνουν αντίδωρο άπ' τοϋ παπά το χέρι.

Είναι οί Κολοκοτρωναΐοι. Είναι υπερήφανοι, είναι γενναίοι, είναι εύσε-
βεΐς. Λάμπουν μέ τά πολλά τσαπράζια καί τις ασημένιες τους πάλες δπως
λάμπει ό ήλιος στά βουνά. "Ετσι τούς ύμνησε το δημοτικό τραγούδι — αύτό
τό «θριαμβικό κατόρθωμα» τοϋ "Ελληνα λόγου.

Τό δημοτικό τραγούδι άπλώνει τις ρίζες του στό βάθος τών αιώνων,
άγγίζει τις παρυφές τών τραγουδιών τοΰ άκριτικοΰ κύκλου. Μέ αύτό ό λαός
έδωσε έκφραση στις προσδοκίες καί τις λαχτάρες του στήν εύφρόσυνη άπο-
τίμηση τής ζωής καί τή φιλοσοφημένη μελαγχολία πού προδικάζει τό κλεί-
σιμο τοΰ κύκλου της. Κατά τόν Λίνο Πολίτη, τήν τελευταία του δημιουργική
άνθιση τή γνώρισε μέ τά ((κλέφτικα» τόν 18ο αιώνα καί στις παραμονές τής
Επανάστασης.

Είναι τά τραγούδια πού ύμνησαν τούς άρματολούς καί τούς κλέφτες,
εκείνους τούς τραχείς πολεμιστές πού τελικά έκαναν πράξη τήν άνάγκη γιά
ενοποίηση καί άποκατάσταση τοΰ έλληνισμοΰ.

Ό Γεώργιος Τερτσέτης γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τό 1800. Είναι πολύ
πιθανόν έκεΐ νά γνώρισε, έστω άπό μακριά, τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
κατά τήν άναγκαστική μετεγκατάστασή του στά Επτάνησα τό 1807, μετά
έναν άνελέητο διωγμό τών κλεφτών, καί τήν περιστασιακή ενάσκηση τοΰ
επαγγέλματος τοΰ χασάπη. Ή καί νά υπήρξε συμμαθητής τών παιδιών του,
Πάνου καί Γενναίου. Σπούδασε στήν Πάδοβα τής 'Ιταλίας νομικά. Πολλοί
Επτανήσιοι συνήθιζαν νά τό κάνουν αύτό. Μετά τό τέλος τών σπουδών θά
έπιστρέψει στό νησί του. Μέ τήν έναρξη τοΰ άγώνα θά περάσει κρυφά στον
Μοριά. Πιθανολογείται δτι είχε ήδη μυηθεί στήν Εταιρεία. Δυσκολεύτηκε νά
προσαρμοστεί στή σκληρή ζωή τοΰ Άγο'^να. Οί κακουχίες τόν ταλαιπώρησαν.
Θά άρρωστήσει, θά γυρίσει στήν πατρική έστία, θά συναναστραφεΐ μέ τόν
Διονύσιο Σολωμό καί τόν Σπυρίδωνα Τρικούπη. Στά χρόνια τοΰ Καποδίστρια
θά τόν βροΰμε στά βουνά τής Ρούμελης, υπερασπιστή τής άπελευθερωμένης
πατρίδας. Κατά μία μαρτυρία τοΰ Νικολάου Δραγούμη:
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Μεταμορφωθείς εν τω στρατοπέδω έφόρη φονστανέλ/.αν και τήν κεφαλήν
έχων έξνρισμένη καθ' ολοκληρίαν, έφαίνετο ασκητής, καθ' οσον και έτρωγε
καί κατεκλίνετο ώς τοιούτος, χάριν ώς μοί είπεν σκληραγωγίας.

Ό Τερτσέτης προσπάθησε νά γίνει πολεμιστής. Άλλά ήταν μόνο διανο-
ούμενος. Θά προσβλέψει έπίσης στήν ποίηση. Τό ξεσήκο_>μα τού ελληνικού
λαού, ό ρυθμός τοΰ δεκαπεντασύλλαβου άπ' τήν άλλη, μιά δοκιμασμένη
«επική» φόρμα, θά λειτουργήσουν ώς πρόκληση. Θά γράψει ποιήματα. Οί
άμφιβολίες του θά τόν κρατήσουν πολλές νύχτες άγρυπνο. Τό 1830 βρί-
σκεται εγκατεστημένος στήν Πάτρα. Αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης.
Προσπαθεί νά προσληφθεί στον δικαστικό κλάδο ή νά βρει κάποια δουλειά
δασκάλου. Σέ γράμμα του προς τόν Διονύσιο Σολωμό τοΰ γυρεύει δανεικά
δέκα τάλληρα γιά νά κινηθεί προς αύτόν τόν σκοπό. Στήν Αίγινα είναι ό
Καποδίστριας.

...'Άν κάνω το ταξίδι από έδώ στήν Αίγινα, θά μον κάνετε ανεκτίμητο καλόν.
Άπό αυτά τά δέκα τάλληρα εξαρτάται όλη ή τύχη μον καί ενθυμηθείτε τόν
πτωχον φίλιον σας.

Δέν θά πάρει άπάντηση παρά μονάχα πολύ άργότερα καί έντελώς έμμε-
σα. Περίπου ώς βιαστική κατακλείδα σ' ένα μάλλον μακροσκελές γράμμα:

Μά κι άν ακόμα έγώ ήμουν τόσο φτωχός όσο ήμουν τότε πού έστειλες νά μοϋ
ζητήσεις εκείνα τά δέκα δβολα πού δέν τά είχα —καί δ Γαλβάνης τό ξέρει πού
δέν τά ε'ιχα— έστω κι άν τά 'κοβα άπ' τ ό ψωμί μου...

Ό Γιάννης Γαλβάνης ήταν ό προσωπικός δικηγόρος τοΰ Σολωμού.
'Εκείνος χειρίστηκε τήν ολέθρια ύπόθεση τής άντιδικίας μέ τόν έτεροθαλή
άδελφό του Γιάννη Λιονταράκη. Τόν επικαλείται γιά νά βεβαιώσει τήν
περιστασιακή, προσχηματική άνέχειά του. Ό Σολωμός ποτέ δέν στερήθηκε
οτιδήποτε. Ό Τερτσέτης θά καταπιεί τήν πικρία του. Καί άργότερα θά τού
στείλει τά ποιητικά του πονήματα. Ό Σολωμός έχει μιά στέρεη θεωρητική
κατάρτιση. Κατά τήν παραμονή του στήν 'Ιταλία είχε κινηθεί μέσα στούς
κύκλους τής Τέχνης καί τής Ποίησης. Ήταν πληροφορημένος γιά όλα τά
πνευματικά ζητήματα τής έποχής του. Απομονωμένος στήν Κέρκυρα ένημε-
ρώνεται συνεχώς γιά τά συμβαίνοντα στήν Εύρώπη. Ό Νικόλαος Λούντζης
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τοΰ μεταφράζει άκατάπαυστα άπό τά γερμανικά όχι μόνο ποιητές άλλά καί
στοχαστές πού διαπρέπουν. Στο άπαντητικό του γράμμα προς τόν Τερτσέτη
μέ ήμερομηνία 1.6.1833, ό Σολωμός θά είναι σαφής:

Οί δάσκαλοι τής 'Ελλάδος γυρίζουν πολύ πίσω■ αύτό δεν είναι ξαναγύρισμα
στις άρχές. Χαίρομαι νά παίρνονται γιά ξεκίνημα τά δημοτικά τραγούδια, θά
'θελα, 'όμως, οποίος μεταχειρίζεται τήν κλέφτικη γλώσσα, νά τήν μεταχει-
ρίζεται στήν ουσία της και δχι στή μορφή της, μέ νοιώθεις; Κι οσο γιά τήν
ποίηση, πρόσεξε καλά Γιώργη μου, γιατί βέβαια καλό είναι νά ρίχνει κάνεις
τις ρίζες τον πάνω σ' αυτά τά άχνάρια, δεν είναι όμως καλό νά σταματάει εκεί.
Πρέπει νά υψώνεται κατακόρυφα.

Προσωπικά συμφωνώ άπολύτως. Στή σκιά τών μεγάλων έργων τίποτα
άξιόλογο δέν μπορεί νά φυτρώσει.

Ή ποιητική καριέρα τοΰ Γεωργίου Τερτσέτη θά σκαλο^σει εδώ. Τό 1832
τόν βρίσκουμε διορισμένο ήδη καθηγητή ιστορίας στό «Κεντρικόν πολεμικόν
σχολεϊον)), μιά πρώτη μορφή Σχολής Εύελπίδο^ν, στό Ναύπλιο. Τήν ΐδια
χρονιά θά μεταταχθεΐ στό δικαστικό σώμα καί θά τοποθετηθεί δικαστής στήν
Τρίπολη. Τόν έπόμενο χρόνο, 1833, θά μετατεθεί καί θά επιστρέψει πάλι ώς
δικαστής στό Ναύπλιο.

Παρεκβατικά θά παραθέσω εδώ τό δεύτερο γνωστό γράμμα τοΰ Σολωμού
προς τόν Γεώργιο Τερτσέτη, γραμμένο δέκα χρόνια μετά τό πρώτο, στις 25
Μαρτίου 1842, π.ή., όπως πιθανολογεί ό Αίνος Πολίτης, άπό τόν όποιον
έχουν άντληθεϊτά σχετικά στοιχεία. Τό γράμμα παρατίθεται σέ μετάφραση
Δέ Βιάζη. Τό ιταλικό πρωτότυπο σήμερα λανθάνει. Είναι γνωστό ότι όλοι οί
μορφωμένοι Επτανήσιοι ώς γραπτή γλώσσα χρησιμοποιούσαν τά ιταλικά.

Προς Γεώργιον Τερτσέτην.

Είναι είκοσι ένα χρόνια πού σάν σήμερα ή 'Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες.
Ή μέρα αύτή τοϋ Ευαγγελίαμοϋ είναι μέρα γιά χαρά καί δάκρυα. Χαρά γιά
τά μελλούμενα, δάκρυα γιά τή σκλαβιά τήν περασμένη.

Καί γιά τό σήμερα τί νά πώ; Ή διαφθορά είναι τόσο γενική καί έχει ρίζες
τόσο βαθιές, πού σέ κάνει νά σαστίζεις. Μόνο δταν τά αίτια τής διαφθοράς
έξολοθρευτοΰν πέρα ως πέρα, θά μπορέσουμε νά έχουμε μιά ήθική αναγέννηση.
Τότε το μέλλον μας θά είναι μεγάλο, δταν θριαμβεύσει ή δικαιοσύνη, δταν τά
γράμματα καλλιεργηθούν δχι γιά μάταιη επίδειξη, παρά γιά τό δφελος τοϋ
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λαοϋ, πού εχει ανάγκη άπό παιδεία και άπό μόρφωση όχι σχολαστική. Τότε
θά έχουμε —ή μάλλον θά έχουν τά παιδιά μας— μιά ηθική αναγέννηση καί τό
μέλλον θά είναι μεγάλο.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονείται στο Ναύπλιο δ 'Ιωάννης
Καποδίστριας. Θά άκολουθήσουν κλυδωνισμοί. Στις 30 Μαρτίου 1832 ό
Αύγουστίνος Καποδίστριας, διορισμένος προσωρινός κυβερνήτης, θά παρα-
λάβει τήν ταριχευμένη σορό του δολοφονημένου αδερφού του καί θά φύγει στήν
Κέρκυρα. Ό Νικόλαος Δραγούμης, μέλος τής Γραμματείας 'Επικρατείας,
σημειώνει:

Κνκεών παθών, ερίδων, στάσεων, εκδικήσεων, εμφυλίων σπαραγμών, άνομων
διοικήσεων, άνομωτέρων συνελεύσεων, ξενικών επεμβάσεων, προσβολών κατά
τής εθνικής άξιοπρέπειας, έξευτελ^ισμον δημοσίων και ιδιωτικών χαρακτήρων,
δημεύσεως τών δικαιωμάτων τοΰ λαοϋ, διαρπαγής τών κοινών, κνκεών λέγω,
οίος ό μετά θάνατον τοΰ κνβερνήτου, ουδέποτε ούδ' επί τών δεινότατων περι-
πετειών, κατήσχυνε τήν Ελλάδα.

Στις 18'Ιανουαρίου τοΰ 1833, διαπλέοντας τό Μυρτώον πέλαγος, μπήκε
στον Αργολικό κόλπο ή αγγλική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη». Τή συνόδευε
ή γαλλική κορβέτα «Καρολίνα». Στή ((Μαδαγασκάρη» επέβαινε ό νεαρός
βασιλιάς Όθων καί ή συνοδεία του. Ή είδηση τής άφιξής του στήν Ελλάδα
μεταδόθηκε άστραπιαΐα, μέ τόν ΐδιο τρόπο πού άναγγέλθηκε στις Μυκήνες
ή άλωση τής Τροίας. Άπό κορφή σέ κορφή οί φωτιές τών βοσκών, αύτο-
σχέδιες φρυκτωρίες, σκόρπισαν τό χαρμόσυνο νέο σέ όλη τήν έλευθερωμένη
Ελλάδα.

Ή περί τοΰ, εις Ναύπλιον, κατάπλου τοΰ βασιλέως εϊδησι.ς αυθημερόν άφ'ίκετο
τήν 11ην μ.μ. ώρα εις Άμφισσαν

άναφέρει στά άπομνημονεύματά του ό Χριστόφορος Νέζερ, Βαυαρός
πρόγονος, εικάζω, τού συνονόματού του, παλαιού γνωστού ήθοποιοΰ.
Ή είδηση ήταν όντως χαρμόσυνη.

Τό 1833 ή Αντιβασιλεία θά συλλάβει τόν Κολοκοτρώνη. Ό Γέρος
είναι τότε 65 ετών. Τήν ίδια νύχτα θά συλληφθεί καί ό Πλαπούτας. Πιστός
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συμπολεμιστής τοΰ καπετάν Θοδωράκη, πολύ νεότερος του αύτός, 45 χρό-
νων. Ό Κολοκοτρώνης, κατά δήλωσή του, είναι Ρωσολάτρης. Τά κόμματα
τής Ελλάδας είναι τρία: τό γαλλικό, τό άγγλικό, τό ρωσικό. Έτσι είναι γνω-
στά. Ή επιρροή τοΰ Κολοκοτρώνη είναι μεγάλη. Ή Αντιβασιλεία φοβάται
αύτήν τήν επιρροή. Τό βράδυ τής 7ης Σεπτεμβρίου ό μοίραρχος Κλεώπας μέ
σαράντα χωροφύλακες θά πάρει άπ' τό σπίτι του τόν Γέρο. Θά τόν κλείσουν
στό 'Ίτς-Καλέ. Μέ πολλή καθυστέρηση θά τοΰ γνωστοποιήσουν τόν λόγο
τής σύλληψής του.

"Επειτα άπό έξι μήνες μας έκοινοποίησαν τήν κατηγορίαν δτι τάχα έκά-
μναμεν αναφορές πότε εναντίον δλης τής Αντιβασιλείας, πότε εναντίον τών
δύο μελών καί υπέρ τοϋ 'Άρμανσμπεργκ, δτι ήθέλαμεν νά κάμνομεν επανά-
σταση καί δτι έβγάλαμε δι' αυτόν τόν σκοπό ν καί ληστάς, δλα αρατα θέματα.
Σάν μ' έκοινοποίησαν αύτά, έβαλα υποψία ευθύς δτι ε'ιναι χέρι τής κυβερνή-
σεως καί θά μας χαλάσουν.

Ή υποψία πού έβαλε ό Γέρος βγήκε άληθινή. Ή δίκη θά άρχίσει στις
30 Απριλίου 1834. Θά τελειώσει μετά άπό 27 μέρες, στις 26 Μαίου τοΰ
'ίδιου έτους. Ή σύνθεση τοΰ Δικαστηρίου: Αναστάσιος Πολυζωίδης πρόεδρος.
Δημήτριος Βούλγαρης, Δημήτριος Σούτσος, Γεώργιος Τερτσέτης μέλη. Ό
δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης παραδίδει επίσης μαθήματα έλληνικών στις
εύειδεΐς καί φιλομειδεΐς θυγατέρες τοΰ κόμητος Άρμανσμπεργκ. Επίτροπος
επικρατείας, δηλαδή εισαγγελέας, ό Άγγλος Εδουάρδος Μάσσων. Τοΰτον,
τόν Εδουάρδο Μάσσων, τόν έχουμε ξαναβρεί τρία χρόνια πριν ώς συνή-
γορο τοΰ Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, γιά τή δολοφονία τοΰ Καποδίστρια. Ή
δίκη Κολοκοτρώνη-Πλαπούτα θά άποδειχτεΐ επεισοδιακή. Θά παρελάσουν
ψευδομάρτυρες. Οί παρεμβάσεις τοΰ Μάσσων θά είναι προκλητικές. Ή
άπόφαση τελικά θά είναι καταδικαστική. Ό πρόεδρος Πολυζωίδης καί ό
Τερτσέτης άρνοΰνται νά τήν υπογράψουν. Άρνοΰνται νά έπιστρέψουν στήν
αίθουσα γιά τήν έκφώνησή της. Μέ παρέμβαση του τότε ύπουργοΰ δικαιο-
σύνης Κωνσταντίνου Σχινά, στρατιώτες μέ τις λόγχες τους θά τούς πάρουν
σηκωτούς κατά κυριολεξία καί θά τούς τοποθετήσουν στις έδρες τους. Ό
Αναστάσιος Πολυζωίδης σκέπασε μέ τις παλάμες τά μάτια του. Τό ίδιο
έκανε καί ό Τερτσέτης.

Οί κατηγορούμενοι καταδικάζονται εις θάνατον ώς ένοχοι εσχάτης
προδοσίας. Ό Κολοκοτρώνης άκούει ψύχραιμα τήν άπόφαση. Ό Πλαπούτας
δακρύζει. Άφηνε εφτά κορίτσια άπροστάτευτα. "Εκαναν τις διαθήκες τους.
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Μετά άπό ποικίλες παρεμβάσεις καί χειρισμούς τών πρέσβεων Αγγλίας
καί Ρωσίας κυρίως, τοΰ προέδρου τής Αντιβασιλείας Άρμανσμπεργκ, δπως
καί τοΰ ίδιου τοΰ πρωθυπουργού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, πού άντιμα-
χόταν τόν Κωλέττη, έπίμονο υποστηρικτή τής άπόφασης, τήν επομένη 27
Μαίου, Κυριακή, ένας ύπασπιστής τοΰ Όθωνα θά άνεβεΐ στό Ίτς-Καλέ καί
θά άνακοινώσει στούς καταδίκους δτι ό βασιλιάς μετέτρεψε τήν ποινή τους
σέ εικοσαετή φυλάκιση.

Ό Τερτσέτης γράφει στό έργο του Απολογία, πού δημοσιεύει στον έπό-
μενο χρόνο:

Τό απόγευμα τής Κυριακής 27 τον μηνός, έξι χιλιάδες 'Ελλήνων μας εχαιρε-

τησαν εις τον περίπατοι'... "Ενας στρατηγός έψίλησεν το χέρι τών δνό μας ώς

άναίματο άπό φόνον.

Ό στρατηγός ήταν ό Νικηταράς. Τούς συνάντησε όντως στον περίπατο
καί ξέροντας πόσο οί δυό τους είχαν άντισταθεΐ στήν καταδίκη Γέρου καί
Πλαπούτα, έβγαλε τό φέσι του, διπλώθηκε στά δυό, εκείνος ό Τουρκοφάγος,
καί τούς προσκύνησε.

Έπαινέθημεν περισσότερο άπό όσον πατέρας και μητέρα εύχονται νά δοξα-

σθοϋν τά μονάκριβα τέκνα τ ους.

Στις 20 Μαΐου 1835 ό Όθων ένηλικιώθη. Μέ άφορμή αύτό θά άπο-
νείμει χάρη σέ Κολοκοτρώνη-Πλαπούτα. Είχαν μείνει στή φυλακή είκοσι
μήνες καί είκοσι μέρες.

Ό Τερτσέτης έδοξάσθη. Άλλά όχι μόνον γιά τή θαρραλέα στάση του
κατά τή διάρκεια τής δίκης. "Ενα χρόνο μετά τήν άποφυλάκιση τού Γέρου
τόν έπεισε νά τοΰ άφηγηθεΐ τή ζωή του. Αύτό έγινε τό 1836.

Εις δύο μήνας έτελειώσαμε, σημειώνει ό Τερτσέτης.

Ή «διήγηση συμβάντων τής έλληνικής φυλής», όπως ήταν ό άρχικός
τίτλος τών άπομνημονευμάτων, θά κυκλοφορηθεί γιά πρώτη φορά τό 1851.
Είναι ένας άθλος. Ό Τερτσέτης κατέγραψε μέ άκρίβεια όχι τό λεκτικό άπο-
τύπο^μα τής γλώσσας τοΰ Γέρου, άλλά τή γνησιότητα καί τή ζωντάνια της.
Οί ποιητικές φιλοδοξίες τοΰ Τερτσέτη πραγματοποιούνται καθυστερημένα
μέσω μιάς άλλης φωνής; Θά ήταν υπερβολικό νά τό ύποστηρίξω. Μπορώ
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ώστόσο νά έπιμείνω ότι χωρίς τόν Τερτσέτη δέν θά είχαμε αύτή τήν ανεκτί-
μητη εθνική κιβωτό. Ό Κολοκοτρώνης δέν ήταν αναλφάβητος. Ό ίδιος λέει:

Εις τον καιρόν τής νεότητος δπου ημπορούσα νά μάθω κάτι, σχολεία, άκα-
δημίαι δεν υπήρχαν, μόλις ήσαν μερικά σχολεία, εις τά όποια έμάθαιναν νά
γράφουν και νά διαβάζουν. Οί παλαιοί κατζαμπασήδες δπου ήσαν οί πρώ-
τιστοι τοϋ τόπου, μόλις ήξευραν νά γράφουν τό δνομά τους. Τό μεγαλύτερο
μέρος τών αρχιερέων δέν ήξευρε παρά εκκλησιαστικά κατά πράξιν, κανένας
δμως δέν εΐχε μάθηση. Τό ψαλτήρι, τό 'κτωήχι, ό μηναΐος, αλλαι προφητίαι,
είναι τά βιβλία δπου άνέγνωσα. Λεν είναι παρά άφοΰ επήγα εις τήν Ζάκυνθο
δπου εύρήκα τήν ιστορία τής Ελλάδος εις τήν άπλοελληνική. Τά βιβλία δπου
εδιάβαζα συχνά ήτον ή ιστορία τής Ελλάδος, ή ιστορία τοϋ Αριστομένη καί
Γοργώ καί ή ιστορία τοϋ Σκεντέρμπεη.

Υπάρχουν επίσης μερικά αύτόγραφά του — ελάχιστα. "Ενα άπ' αύτά σέ
ύστερόγραφο επιστολής πού στέλνουν μέ τόν Γεώργιο Κουντουριώτη προς
Καραϊσκάκη. Πρόκειται γιά τή Γ' Εθνική Συνέλευση. Τόν καλούν, τόν γιο
τής καλογριάς, νά πάει στήν Ερμιόνη — 1826 Σεπτέμβριος μήνας. Κάποιοι
άλλοι θέλουν νά κάνουν τή Συνέλευση στήν Αίγινα. Ή στον Πόρο. Μετά τις
υπογραφές, τή δική του καί του Κουντουριώτη, ό Κολοκοτρώνης γράφει
ίδιοχείρο^ς:

Γήφτο γήφτο έχεις νά κάμεις μέ σόη γήφτικο. Καί στοχάσου.

Μικρογράμματη συναφής γραφή. Ένας πολέμαρχος άπευθύνεται σ'
έναν άλλο πολέμαρχο. Απειλή, υπόμνηση, κλείσιμο ματιού;

Ό Κολοκοτρώνης δέν ήταν άναλφάβητος, είναι σίγουρο δμως ότι δέν
θά καθόταν ποτέ νά γράψει τά τού βίου του. Ήταν δημιουργός ιστορίας, όχι
γραφιάς. Ό Τερτσέτης μπόρεσε ν' άποφύγει μιά στείρα καταγραφή πεπραγ-
μένοι — κυρίως ιστορικών καί όντως συγκλονιστικών. Αύτό πού εκπλήσ-
σει είναι ό μόρσιμος τόνος πού άναδίνεται άπό τήν άφήγηση, ή παρουσίαση
γυμνού του άνθρώπου στή μοιραία του διάσταση. Καί αύτό είναι Ινα καθαρά
λογοτεχνικό κατόρθωμα. Μιά λογοτεχνία πού συναρπάζει.

Ό προφορικός λόγος είναι λόγος ατελής. "Οσοι έχουν κάποια πείρα γραψί-
ματος τό ξέρουν αύτό. Συχνά —δχι πάντα δμως— οί άτέλειές του μπορεί νά απο-
δειχτούν προσοδοφόρες. Οί σιωπές, τά χάσματα, οί άσυνέπειες —συνταχτικές
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καί άλλες—, ό,τι έχει σχέση μέ τόν σπαραγμό τής μνήμης καί πού εκφράζεται
μέ τό χρώμα τής φ>ωνής καί μέ τόν τόνο της, τά στοιχεία δηλαδή μέ τά όποια
σαρκώνονται οί φαντασιακές προβολές πάνω στό ιστορικό γεγονός, είναι
ακριβώς τά στοιχεία πού δέν μπορούν νά περάσουν στό χαρτί. Σέ τέτοιες
περιπτώσεις, τό ζητούμενο παραμένει πάντα αυτές οί άμορφες προβολές νά
αποτυπωθούν γραπτά, σέ λόγο μυθικό — δηλαδή άποτελεσματικό.

Αύτά υποστηρίζω σέ ένα μικρό μου δοκίμιο καί θεωρώ ότι είναι αύτό
πού κάνει ό Τερτσέτης στήν περίπτωσή μας.

...τό μυστήριον τής Εταιρείας άρχισε νά διαδίδεται εις κάθε λογής ανθρώ-
πους, καί καλούς καί κακούς, και βιαστήκαμε νά κινήσουμε μίαν ώρα άρχ'ι-
τερα τήν Έπανάστασιν. Ό Ντιόγος τό έμαρτνρησε στον Άλή Πασά.

"Ετσι άρχίζει τή διήγησή του ό Γέρος γιά έναν πόλεμο πού ξεκίνησε
άπό τά σπλάχνα τού κόσμου καί ύφάνθηκε γύρω άπό δύο κυρίως στημόνια:
τή γλώσσα καί τήν πίστη.

"Ηδη άπό τήν άρχή τοΰ 1821, οί Τοΰρκοι διαισθάνονται ότι τό ζυμάρι
φουσκώνει. Τόν Φλεβάρη έκείνου τοΰ έτους καλούν στήν πρωτεύουσα τού
Μοριά τούς προεστούς καί τούς δεσποτάδες του. Σκοπός τους είναι νά δι-
ερευνήσουν τί γίνεται — καί νά τούς κρατήσουν ομήρους. Στέλνουν ταχυ-
δρόμους σέ όλες τις επαρχίες. Ό δεσπότης Μονεμβασιάς Χρύσανθος, ό
δεσπότης Άνδρούσης 'Ιωσήφ, ό δεσπότης Χριστιανουπόλεως Γερμανός, ό
δεσπότης Ώλένης Φιλάρετος, ό δεσπότης Κορίνθου Κύριλλος, ό δεσπότης
Αργολίδας Γρηγόριος, ό Κύπριος δεσπότης Δημητσάνας Φιλόθεος καί άλλοι.

Τούτο τό ειλητάριο έχει περισσότερα ονόματα. 'Ονόματα οικεία στήν
άκοή μας: Παπαλέξης, Δεληγιάννης, Περούκας, Βιλαέτης, Καραπατάς,
Τομαράς, Κοπανίτσας — καί άκόμα κάποιοι. Όλοι αύτοί, δεσποτάδες καί
προεστοί, άκολούθησαν τή μοίρα τους. "Ηξεραν οτι έμπαιναν στό στόμα τοΰ
λύκου, ήλπιζαν όμως μέ τήν παρουσία τους νά ξεγελάσουν τούς κατακτητές.
Νά διαλύσουν τις ύποψίες τους.

'Ελάχιστοι άπό αύτούς επέζησαν γιά νά δοΰν τήν ελευθερία. Κλεισμένοι
σέ μπουντρούμια, δεμένοι μέ άλυσίδες καί σιδερένιες λαιμαργιές, βασανί-
στηκαν καί πολλοί θανατώθηκαν. Αλλοι πέθαναν άπό τις κακουχίες καί τή
χολέρα, δεσμώτες. Ήσαν οί πρώτοι μάρτυρες.
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Το κίνημα μας έγινε εις τάς 22 Μαρτίου εις τήν Καλαμάταν, αφηγείται ο
Γέρος.

Τυχερή ή Καλαμάτα έλευθερώθηκε πρώιμα. Ήταν εκεί ό Νικηταράς,
ό Παπαφλέσσας, ό Αναγνωσταράς, ό Πετρόμπεης. Ήταν ό Κολοκοτρώνης.
Τις ίδιες μέρες ό Παναγιώτης Καρατζάς μπήκε στήν Πάτρα. Οί Τούρκοι
κλείστηκαν στο κάστρο της καί άμύνονταν.

Εϊς τάς 23 Μαρτίου επωάσαμε τούς Τούρκους έκεϊ. Είμεθα δύο χιλιάδες
Μανιάτες, δ Πετρόμπεης, ό Μούρτζινος, Κυβέλος, Δυτική Σπάρτη. Εκατό
ήτον οί Τούρκοι μεινεμένοι, ώς δέκα χιλιάδες ή φήμη τους μεγάλη. Ή
Ανατολική Σπάρτη έκινήθη. Ό Τζανετάκης, έκινήθη δια τόν Μυστρά. Τήν
ίδια ημέρα οί.Άρκαδιανοί, συνάζονται ολίγοι, καί ο Πρωτοσύγκελος καί άλλοι,
άπό άλλες επαρχίες· έπολι,όρκησαν Ναβαρίνο, Μεθώνη καί Κορώνη. Επήγαν
καί Μανιάτες. Οί Ανατολικοί εις τήν Μονοβασιά. Οί Καλαβρυτινοί καί οί
Πατραιοι καί οί Βοστιτσάνοι πολιορκούν τήν Πάτρα καί Καστέλι. Ήτον
αρχηγοί Ζαΐμης, Σωτήρης Χαραλάμπης, Ανδρέας Λόντος καί λοιποί. Ό
Σισίνης μέ τούς Γαστουναίους, καί οί Πυργιώτες μέ τόν Βιλαέτη, έβάρεσαν
τούς Γαστουναίους Τούρκους, καί αυτοί κλείνονται εις τό Χλονμούτσι.

Είναι ό Γέρος τοϋ Μοριά πού μιλάει. Είναι ή φωνή του δπως τήν κατέ-
γραψε ό Τερτσέτης. Παρά τή μεσολάβηση τρίτου, διατηρεί δλη τήν άμεσό-
τητα καί τήν εκφραστική της δύναμη. Θά τήν άκολουθήσουμε.

"Ενα άεράκι ελευθερίας έχει άρχίσει νά φυσάει. Σέ λίγους μήνες θά
μετατραπεί σέ σφοδρό άνεμο. Ό Κολοκοτρώνης ξέρει δτι δλες οί προσπά-
θειες πρέπει νά στραφούν προς τήν Τριπολιτσά. Είναι ή καρδιά τοΰ έχθροΰ
εκεί, καί πρέπει νά χτυπηθεί αύτή. Ό Κολοκοτρώνης ξέρει λίγα γράμματα,
πολεμάει ομως άπό 12 χρονών. Ή ιδέα ώς στρατηγική σύλληψη είναι μεγα-
λειώδης. Ώστόσο κάποιοι οπλαρχηγοί δέν θά συμφωνήσουν.

Οί Σπαρτιάται, άφοΰ επήραν λάφυρα, προχωρούν καί πολιορκούν τήν
Μονεμβασιά. Εις τήν Καλαμάτα έκάμαμε συνέλευση, πόθεν νά πρωτοκινή-
σωμε τά στρατεύματα. Οί Καλαματιανοί έκατάφεραν τόν Μπέη νά πάνε εις
τήν Κορώνη, δια νά μήν βάλουν σπαθί οί Τούρκοι εις τούς Χριστιανούς- εγώ
δέν έστρέχθηκα, εΐπα νά πάμε εις τήν παλαιάν Άρκαδίαν, εις τό κέντρο δια
νά βοηθούμε τούς άλλους· τότενες τούς είπα: αΕάν μοΰ δώσετε βοήθεια άπό
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τοϋτο τό στράτευμα, καλώς, ει μ?) αναχωρώ νά υπάγω εις τό Κέντρο». Τοΰ
Μούρτζινου αρρώστησε τό παιδί του, καί έτσι. δέν έκίνησαν όλοι οί Μανιάτες.
"Ελαβα διακόσιους άπό αύτόν και εβδομήντα άπό τόν Μπέη μέ τόν καπετάν
Βοϊδή καί μέ τριάντα ιδικούς μον έγενήκαμε τρακόσιοι, καί έκοψα ευθύς δυό
σημαίες μέ σταυρό καί έκινήσαμε.

Αύτή ήταν, περίπου δυσοίωνη, ή άρχή τής πορείας για τή νίκη.
Τον Γέρο ακολουθούν ό Αναγνωσταράς, ό Παπαφλέσσας καί ό Νικήτας
Σταματελόπουλος. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες, πολλοί κόποι,
χρειάστηκε άκόμα σκληρότητα, γιά νά πείσει, καί τελικά νά επιτύχει ό
Κολοκοτρώνης τή συστράτευση.

Ενάμιση μήνα μετά θά γίνει ή μάχη τοΰ Βαλτετσίου. 12-13 Μαίου 1821.
Είναι ό θρίαμβος τής στρατηγικής του. Οί Τούρκοι θά κατατροπωθούν. Λίγες
μέρες μετά θά έπιδιώξουν μιά δεύτερη έξοδο προς Δολιανά-Βέρβενα. 18-19
Μαΐου. 0ά έχουν τήν 'ίδια τύχη. Ούσιαστικά ή πολιορκία τής Τριπολιτσάς
έχει άρχίσει. 0ά κρατήσει πέντε μήνες. Τά στρατόπεδα πού οί "Ελληνες είχαν
στήσει στήν εύρύτερη περιφέρεια άποδείχθηκαν άποτελεσματικά. Καρύταινα,
Πιάνα, Βαλτέτσι. Βέρβενα, Χρυσοβίτσι καί άλλα. Επίμονες προσπάθειες τών
Τούρκων νά διασπάσουν αύτόν τόν κλοιό άπέτυχαν. Σταδιακά οί "Ελληνες θά
προωθηθούν. Ό κλοιός θά γίνει περιμετρικός.

Επήγα μιά νυκτιά καί έπιασα του Μ αν τζάγρα. Εκάμαμε χαντάκια καί έκαμα
και ήλθε δ Δημητράκης Δεληγιάννης μέ τό σώμα τον καί έπιασε αυτό τό
χωριό, δέκα /.επτά μακρνά άπό τήν Τριπολιτσά. Τά τούρκικα άλογα άρχιζαν
νά άποσταίνουν, διότι δέν ε'ιχον πλέον νά φάγουν έστειλα τόν Γενναΐον και
έμάζωξε Τσακωνίτες και Άγιοπετρίτες καί τούς έσμιξε μέ τόν Παναγιώτη
Ζαφειρόπουλο καί Γεωργάκη Τσάκωνα κ' έπιασαν τήν Βουλιμήν — δέν φθά-
νει τό κανόνι έκεΐ. Παρομοίως έστεκα τόν Κεφάλα μέ Μεσσηνίους κατά τόν
"Αγιον Σώστη και έταμπουρώθη, καί έτσι δέν τούς άφίναμε, μέ. τελειότητα νά
σπαράξουν π/Jov.

Οί Αρβανίτες άρχισαν νά έχουν ομιλίες μέ ημάς- αυτοί ήτον τρεις χιλιά-
δες καί εκείνη ήτον ή δύναμις τής τούρκικης φρουράς. Μέ έπρόβαλαν νά τους
άφιήσω νά περάσουν και. τους υποσχέθηκα, τούς μέν Τούρκους έντόπιους νά
τούς άφήσωμεν χωρίς τά άρματά τους καί τους Αρβανίτες μέ τά άρματά τους.
'Ομίλησα μέ τούς άρχοντες, μέ τόν Μαυρομιχάλη πρώτα, και έπειτα έδωσα
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λόγον τιμής εις τους Αρβανίτες διά νά άναχωρήσουν. Οί επίλοιποι Τούρκοι
μανθάνοντας τό τραττάτο, ηθέλησαν νά πάρουν μέρος και αυτοί· έβγαίνανε εις
ένα μέρος, έπήγαινε ό Πετρόμπεης, ό Άναγνώστης Δεληγιάννης, ό Κρεββατάς
και άλλοι, καί τούς έλέγαμε, νά αφήσουν τ' άρματα, και να τούς μ παρκάρω μεν
δπου θέλουν εκείνοι έλεγαν: «"Οχι, μέ τ' αρματά μας».

Δέν πρόκειται, γιά άπόσπασμα άπό τήν Ίλιάδα.

Αγαπητοί φίλοι,

Ή Τρίπολη τής εποχής είναι ή καρδιά τοΰ ίστορικοΰ χώρου. Πού είναι
καί ό χώρος τής τραγωδίας επίσης. Ή Τριπολιτσά ήταν περίκλειστη άπό
τείχος μήκους 3.500 μέτρων. Τείχος χτισμένο περί τό 1780. Είχε ύψος 5
μέ 6 μέτρα, μέ πολεμίστρες ίκανοΰ πάχους καί εφτά πόρτες μέ ανάλογες
τάπιες. Προμαχώνες έξοπλισμένους μέ κανόνια. Στή θέση τής σημερινής
Δεξαμενής βρισκόταν ή μεγαλύτερη άπ' αύτές. Ή Τριπολιτσά ήταν έδρα
τοΰ Βιλαετίου τοΰ Μοριά. Μόρα Βαλεσής ήταν ο Χουρσίτ πασάς, εκείνο τό
καλοκαίρι πάντως έλειπε. Μέ διαταγή τής Πύλης είχε έκστρατεύσει στήν
"Ηπειρο, κατά τοΰ άποστάτη Άλή.

Μέ τήν κήρυξη τής 'Επανάστασης θά στείλει άπό κει στόν Μοριά 4.000
Τουρκαλβανούς υπό τον Μουσταφάμπεη. Αύτή ή ορδή στό κατέβασμά της
προς νότο θά σαρώσει τά πάντα. Θά κάψει τή Βοστίτσα, τό σημερινό Αίγιο,
θά λύσει τήν πολιορκία τοΰ Ακροκορίνθου καί τοΰ 'Άργους καί θά μπει στήν
Τριπολιτσά στις 6 Μαΐου τοΰ 1821. Ό Κολοκοτρώνης έξυπνα θά τούς άφήσει
νά περάσουν χωρίς μάχη. Άντουφέκιστους.

Τόν 'Ιούλιο τοΰ 1821 ή πόλη έχει πληθυσμό 30.000. Αύτός ό κόσμος
ποτίζεται άπό πηγάδια. Οί πολιορκητές τούς έχουν κόψει τό νερό. Τά τρό-
φιμα έξαντλοΰνται. Ή τελευταία άπόπειρα λεηλασίας τής υπαίθρου γίνεται
στις 10 Αύγούστου. 3.000 πεζοί καί 800 ιππείς θά βγοΰν προς τόν κάμπο τής
Μηλιάς γιά άναζήτηση εφοδίου. Θά άναγκαστοΰν νά έμπλακοΰν στή μάχη
τής Γράνας. Γράνα ήταν όρυγμα ένός χιλιομέτρου περίπου, πού είχε σκαφτεί
καθ' ύπόδειξιν τοΰ Κολοκοτρώνη. Θά άποτύχουν — καί θά άναδιπλωθοΰν.

Οι Τούρκοι πλέον δέν έβγήκαν άπό τά τείχη τής Τριπολιτσάς, ήτον ή ύστερη
τους φορά- έπολεμονσαν από τά τείχη, άπελπίσθησαν διά νά εϋρουν π?.έον
ζωοτροφίας· εις τάς δέκα έως δεκαπέντε Αυγούστου έγινε αυτός ό πόλεμος.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ιις ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

87

Μοιραία συνέχεια, καί συνέπεια αύτής τής άποτυχίας είναι οί συνομι-
λίες γιά τήν παράδοσή τους. Στούς προυην ραγιάδες τους.

Οί Τούρκοι θά προσπαθήσουν νά κερδίσουν χρόνο. Πάντα έλπίζουν ότι
κάποια μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση θά τούς γλυτώσει τελικά. 0ά παρα-
τείνουν τις συνομιλίες.

Στις 9 τό πρωί τής 23ης Σεπτεμβρίου ό Μανώλης Δούνιας άπό τόν
Πραστό Κυνουρίας θά άνέβει στον προμαχώνα τής πόρτας τοΰ Άναπλιοΰ.
"Εχει πιάσει φιλίες μέ τούς Τούρκους πυροβολητές πού φυλάνε εκεί. Τούς
δίνει σύκα, ψωμί, καπνό. Ό πόλεμος δέν έχει χάσει άκόμα τήν άνθρώπινη
διάστασή του.

0ά τόν συνοδεύσουν δύο άκόμα. Ό Γκίκας Ρουμάνης καί ό Άβραντίνης,
άπό τις Σπέτσες. Τό μικρό ονομα τοΰ Άβραντίνη δέν έχει σωθεί.

Αύτός λοιπόν, ό Μανα)λης Δούνιας καί οί Σπετσιώτες φίλοι του θά κα-
τεβούν στό έσωτερικό τοΰ τείχους καί θά άνοίξουν τήν πόρτα τοΰ Άναπλιοΰ.
"Ετσι άπλά.

"Ενα τεράστιο ιστορικό γεγονός ξεκινάει άπό μιά τόσο μικρή κίνηση.
Γύρω άπό τήν Τριπολιτσά καιροφυλακτούν οί πολιορκητές. Πρόκειται
γιά στρατό άτάκτων ούσιαστικά. Στρατό εθελοντικό πού τόν κινεί ό πόθος
γιά τήν έλευθερία. Καί όχι μόνον.

Πρώτα θά ορμήσουν άπό τά ταμπούρια τους στήν άνοιγμένη πόρτα οί
Κυνουριάτες. Καί βεβαίως τό γιουρούσι θά γενικευτεί. 0ά άνοίξουν καί οί
άλλες πόρτες: τοΰ Μυστρά, τής Πάτρας, τοΰ Σαραγιοΰ.
Ό Κολοκοτρώνης δίνει τήν δική του εκδοχή:

Στέλνουμε, στούς Αρβανίτες τον Κολιόπουλο —τόν Πλαπούτα δηλαδή— ώς
ενέχυρο διά νά έμπιστενθοϋν νά έβγονν. Βλέποντες οί "Ελληνες δτι. θά πέση ή
Τριπολιτσά έμαζώχθηκαν είκοσι χιλιάδες.

(22 Σεπτεμβρίου)· καθώς έδοκίμασαν οί Αρβανίτες νά φύγουν, έπήδη-
σαν οί"Ελληνες μέσα άπό τήν τάπια τοΰ σεραγιοϋ. Οί Αρβανίτες έβγήκαν έξω,
έπήραν τόν Κολιόπουλο, έτράβηξαν κατά τόν Μύτικα, έως δυόμιση χιλιάδες.
Μπαίνοντας τ' ασκέρι, έβαλα τελάλη, νά μην σκοτώσουμε τούς Αρβανίτες-
έβγήκαν έως δύο χιλιάδες, καί μέσα εις τήν Τριπολιτσά έκοβαν.

Τό άλογό μου άπό τά τείχη έως τά σαράγια δέν έπάτησε γή.

Καί άμέσως παρακάτω, ώς προς τις συμφωνίες πού είχαν κάνει:
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'Εγώ εμει,να πιστός εις τόν λόγον τής τιμής μον. Επήρα τόν Κολιόπουλο
άπό τους 'Αρβανίτες και τους έδωσα τόν Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, Χρηστάκη
και Βασίλη Άλωνιστιώτη. Τόν Κολιόπουλο τόν όρδίνιασα με τρακόσιους
ανθρώπους νά τούς ξεβγάλη- έτσι τους επήρε εις τά Καλάβρυτα και εις τήν
Βοστίτσα, καί ό Κολιόπουλος έγύρισε οπίσω. Τό ασκέρι, δπου ήτον μέσα τό
Ελληνικό έκοβε καί έσκότωνε, άπό Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκες, παι-
διά καί άνδρες τριάντα δύο χιλιάδες, μία ώρα ολόγυρα τής Τριπολιτσας. "Ενας
Υδραίος έσφαξε ενενήντα. "Ελληνες εσκοτώθηκαν εκατόν έτσι επήρε τέλος.
Καί έβαλα τελάλη, νά παύση ό σφαγμός.

Μέ αύτές τις λίγες γραμμές δίνεται ή άλωση τής Τριπολιτσάς καί οί
σκοτωμοί πού άκολούθησαν. Το χωρίο έχει μιά ντοκιμανταιρίστικη άκρί-
βεια. Αριθμοί, ημερομηνίες, τοπωνύμια. Πρόκειται γιά μιά καταδρομή τής
ειμαρμένης. "Εχει προηγηθεί ένας άγγελος φυσικά: ό τελάλης. Οί άριθμοί καί
τά τοπωνύμια δέν είναι στοιχεία πληροφοριών, έχουν μετατραπεί σέ μηχανι-
σμούς δραματικής πυκνότητας. Καί ό Κολοκοτριόνης ήταν πολεμιστής, δέν
ήταν συγγραφέας.

Όλοι οί πόλεμοι οδηγούν σέ σφαγές. Είναι ή λογική τους κατάληξη.
Τό αίμα γυρεύει αίμα καί ή άνθρώπινη άντοχή έχει όρια. Αιώνες σκλαβιάς,
ατιμώσεων, φονικών βρήκαν διέξοδο — ή Τριπολιτσά ήταν τό καπάκι πού
τινάχτηκε στά ύψη. Γιά τούς "Ελληνες δέν υπήρχε γυρισμός. Είχαν κιόλας
γκρεμίσει τις γέφυρες. Ό Κολοκοτρώνης επιλέγει:

"Οταν εμβήκα εις τήν Τριπολιτσά μου έδειξαν εις τό παζάρι τόν πλάτανο δπου
έκρέμαγαν τούς "Ελληνας, αναστέναξα καί είπα: «'Άιντε, πόσοι άπό τό σόγι
μου καί άπό τό έθνος μου έκρεμάσθησαν εκεί». Καί έδιέταξα καί τόν έκοψαν
έπαρηγορ?]θηκα καί διά τόν σκοτωμον τών Τούρκων.

Αγαπητοί φίλοι,

Κάποιος έπρεπε νά σηκοόσει τήν Ελλάδα στήν πλάτη του. Νά τή στή-
σει όρθια. Νά βουτηχτεί στό αίμα. Καί ήταν αύτός πού τό έκανε ό καπετάν
Θοδωράκης Κολοκοτρώνης μέ τις χιλιάδες επώνυμους καί ανώνυμους πού
άκολουθούσαν. Λίγοι άπό αύτούς πέθαναν στό στρώμα τους.
Τούς εύγνωμονούμε.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΣΠΥΡΟ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ

Προκηρύσσεται το «Αριστείο τών Ιστορικών καί Κοινωνικών Έπι-
στημών», απονεμόμενο σε "Ελληνα επιστήμονα εγκατεστημένο στήν
Ελλάδα ή το εξωτερικό, ό όποιος, παράλληλα προς τό σύνολο τοΰ προγε-
νεστέρου έργου του, συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό, μέ έργο πού συντελέσθηκε
τήν τελευταία τετραετία, στήν πρόοδο τής έλληνικής επιστήμης. Προθεσμία
ύποβολής αίτήσεο,ιν ή προτάσεων μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 2013. Τό
Αριστείο θά άπονεμηθεΐ κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τού Μαρτίου 2014.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Παρουσίαση του βιβλίου
τοΰ Ακαδημαϊκού κ. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Ή Πελοπόννησος κατά τήν δεντέραν Τονρκοκρατίαν (1715-1821)
Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη καί επαυξημένη

άπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο

Όπο:>ς ίσως θυμάστε, στις 2 Ιουνίου 2011 σάς είχα παρουσιάσει μέ
συντομία τούς δύο τόμους μελετών περί νεοελληνικής ιστορίας τοΰ Μιχάλη
Σακελλαρίου, καί στις 23 Φεβρουαρίου 2012 σάς είχα έπίσης παρουσιάσει το
νέο του βιβλίο Η άπόβαση τον Ιμπραήμ στήν Πελοπόννησο. Στήν πρώτη μου
παρουσίαση είχα έκφράσει τήν εύχή νά ιδούμε ξανατυπο^μένο τό άλλο του βι-
βλίο Ή Πελοπόννησος κατά τήν δεντέραν Τονρκοκρατίαν ( 1715-1821 ), έργο
πού δημοσιεύτηκε τήν άνοιξη τοΰ 1939, εξαντλήθηκε, άνατυπώθηκε καί τώρα
έχουμε τή δεύτερη έκδοση «βελτιωμένη καί έπαυξημένη».

Τό βιβλίο ολοκληρώθηκε τό 1936 καί πρωτοκυκλοφορήθηκε τρία χρόνια
μετά, όταν ό Μιχάλης Σακελλαρίου ήταν 27 χρονών. Προκάλεσε άντίδραση,
δακτυλόγραφο άκόμη, όταν υποβλήθηκε τό 1937 στή Φιλοσοφική Σχολή ώς
διδακτορική διατριβή.

Έκεΐ μέσα, στή Σχολή όπου σπούδασα κι έγώ, κυριαρχούσαν οπισθο-
δρομικά καί μισαλλόδοξα άτομα. Ή ιστοριογραφία γιά τήν Τουρκοκρατία
καί τόν Αγώνα βρισκόταν τότε, γιά τόν συντηρητικό καί άντιδραστικό κύκλο
τής Φιλοσοφικής Σχολής, κυρίως στά όσα είχαν διατυπώσει ό Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος (1815-1891), ό Σπυρίδων Λάμπρος (1851-1919) καί ό
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Παύλος Καρολίδης (1849-1930). Νέες τάσεις μέ καθαρά πολιτικο χαρα-
κτήρα εκδηλώθηκαν μέ τόν Γιάννη Κορδάτο (1891-1961) μέ τά βιβλία του
γιά τήν 'Επανάσταση καί τή νεοελληνική ιστορία.

Άλλά ας άρχίσω άπό τό βιβλίο καί συμπληρώνω μέ τήν ιστορία του.
Τό 1939, δπως λέγει ό Μιχάλης Σακελλαρίου, άγνοούσαμε «περίοδον τής
εθνικής μας ιστορίας σπουδαιοτάτην. τήν τουρκοκρατίαν» (σ. 15). "Εως τότε
είχε άπασχολήσει «μερικούς ένθουσιώδεις έρασιτέχνας», οί όποιοι πρόσφε-
ραν πολλά, άλλά φυσικά τούς έλειπε ή μέθοδος καί ή κριτική. Ό Δημήτριος
Καμπούρογλου (1852-1942), μέλος τής Ακαδημίας, καί ό Γιάννης Βλαχο-
γιάννης (1867-1945), πολέμιος της, αποτελούν δύο έξέχουσες μορφές στον
τομέα τής ίστοριοδιφίας, τής δημοσίευσης κειμένων. Άπό τά έργα τους
όμως, δπως καί τών λοιπών ιστοριοδιφών, έλειπε ή κριτική σύνθεση άπό
τήν οποία προκύπτει ή άληθινή ιστορική εικόνα τής έποχής καί τά άκριβή
συμπεράσματα. 'Άλλωστε είναι γνωστή ή μεροληψία του Βλαχογιάννη καί
άλλων. Συνέβαινε τότε δ,τι γίνεται καί σήμερα γιά νεώτερες περιόδους τής
ιστορίας μας. 'Ορισμένοι ιστοριογράφοι είχαν προτιμήσεις προς ένα ή άλλο
πρόσωπο τής 'Επανάστασης, όπως άκριβώς τό βλέπουμε πολύ έντονα στον
Μακρυγιάννη.

Τό Πανεπιστήμιο Αθηνών τότε διέθετε έναν άσημο ιστορικό, τόν
Μιχαήλ Βολονάκη (1875-1950), τούς εξαίρετους Σωκράτη Κουγέα (1876-
1966) καί Νίκο Βέη (1883-1958) καί δύο σημαντικούς βυζαντινολόγους,
τόν Κωνσταντίνο Άμαντο (1874-1960) καί τόν Διονύσιο Ζακυθηνό ( 1905-
1993), οί όποιοι είχαν άσχοληθεΐ μέ τήν Τουρκοκρατία, ό δεύτερος μάλιστα
είχε στό ένεργητικό του καί τή γνωστότατη διατριβή του Le Despot at grec
de Morée. Όλοι εκτός τοϋ Βολονάκη υπήρξαν μέλη τής Ακαδημίας μας.

Ή διήγηση τοϋ Σακελλαρίου άρχίζει άπό τό 1715, χρονιά κατά τήν
όποια ή Πελοπόννησος περιήλθε στά χέρια τών Τούρκων έως τότε τήν
κατείχαν οί Βενετσάνοι. Ή κατοχή της άπό τούς Τούρκους λήγει μέ τήν
'Επανάσταση τοϋ 1821. Στό ενδιάμεσο διάστημα τών 106 χρόνων ό έλλη-
νισμός δέν έμεινε άπρακτος, υπήρξε δμως άτελέσφορος.

Το βιβλίο υπήρξε πρωτοπόρο καί εξακολουθεί νά είναι πρωτοπόρο. Ό
Μιχάλης Σακελλαρίου μέ τήν Πελοπόννησο καινοτόμησε, καί τοΰτο φαί-
νεται στή διάρθρωση καί τήν οικονομία στήν πραγμάτευση τού θέματος.
Αρχίζει ώς εισαγωγή μέ τό άπαραίτητο κεφάλαιο γιά τις πηγές τής ιστορίας
τής Πελοποννήσου κατά τήν περίοδο πού έξετάζει, βιβλιογραφία έξαντλη-
τική όσο καί μεθοδική. Τά κεφάλαια τοΰ πρώτου μέρους άφοροΰν τήν έγγειο
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κτήση, πού ακολουθείται άπ ο άλλα γιά τή φορολογία καί τή φοροτεχνία, τή
διοίκηση, τήν αύτοδιοίκηση, τή διοικητική διαίρεση τής Πελοποννήσου.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου άφορα τις δημογραφικές καί οικονομικές
έξελίξεις κατά τήν πρώτη περίοδο τής δεύτερης Τουρκοκρατίας, τήν κοινω-
νία, τις κοινωνικές καί εθνικές άντιθέσεις καί τις τότε επαναστατικές δυ-
νάμεις τού ελληνισμού. Το τρίτο κεφάλαιο τού δευτέρου μέρους άφορά τόν
έλληνισμό κατά τή δεύτερη περίοδο, τό μεγάλο γεγονός τής έπανάστασης
τού 1770 καί τά επακόλουθα. Οί σελίδες πού τής άφιερώνει άποτελούν τή
μεθοδική εξιστόρηση τής έπανάστασης αύτής, δηλαδή τά Όρλωφικά, τήν
αποτυχία της καί τήν καταστροφή καί σφαγή πού επακολούθησε άπό τούς
Αλβανούς στήν Πελοπόννησο. Άκόμη εξιστορούνται οί οικονομικές, κοινο,ι-
νικές καί δημογραφικές εξελίξεις μετά τά Όρλωφικά, οί σχέσεις Ελλήνων
καί Γάλλων μέ τό εμπόριο καθώς καί Έλλήνο,ιν καί Τούρκων, καί ή επίδραση
τών πρώτοον στούς δεύτερους.

Τό τελευταίο κεφάλαιο, τό έβδομο τού δευτέρου μέρους, διαλαμβάνει
γιά τόν έλληνισμό κατά τή δεύτερη περίοδο, τούς κλέφτες, τά σχέδια τής
Ρωσίας μέ τόν Λάμπρο Κατσώνη, τις συνεννοήσεις μέ τόν Βοναπάρτη, τή
θέση τής Μάνης, τή δολοφονία τού Ζαχαριά, τόν διωγμό τών κλεφτών,
τήν πολιτική τού Βελή πασά έναντι τών Ελλήνων καί τήν άνταρσία τών
Τούρκοον πού υπήρξε ή συνέπεια, τήν άπομάκρυνση του Βελή πασά καί τή
διχόνοια μεταξύ τών Ελλήνων καί τέλος τήν άναζωογόνηση τής παιδείας
καί τή λειτουργία σχολείοον πού, άν καί μέτριο τό έργο τους, συντέλεσε στήν
προετοιμασία τής μεγάλης Έπανάστασης.

Τό βιβλίο συμπληρώνεται μέ πέντε πολύτιμα παραρτήματα πού περι-
έχουν κυρίως ποσοτικά στοιχεία: γιά τή διοικητική διαίρεση τής Πελο-
ποννήσου, γιά τήν παραγωγή τής Πελοποννήσου κατά το διάστημα 1770-
1821, γιά τόν πληθυσμό της κατά τήν ΐδια περίοδο καί μέ πίνακα τής έξελί-
ξεως τών τιμών κατά τό ίδιο διάστημα. Τό τελευταίο παράρτημα είναι πίνα-
κας τών μονάδων βάρους πού χρησιμοποιούνταν τότε στό εμπόριο.

Στό τέλος τής νέας έκδοσης έχει προστεθεί ένα μέρος μέ τίτλο «Περί-
ληψη, επισημάνσεις, πληροφορίες», γραμμένο βεβαίως στή δημοτική, μέ
τό όποιο δίνεται τό διάγραμμα του έργου καί γίνεται εκτενής λόγος γιά
τόν Karl Julius Beloch καί τήν έπίδραση πού άσκησε στήν Πελοπόννησο,
καί μνημονεύονται τά σημεία όπου ό Μιχάλης Σακελλαρίου άπομακρύνεται
άπό τή μέθοδο τού Beloch. Τό μέρος αύτό δίνεται καί γαλλικά. Τό βιβλίο
τελειώνει μέ ευρετήριο ονομάτων καί λέξεων.
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Ποιες ήταν οί αιτίες που ώθησαν τόν Μιχάλη Σακελλαρίου νά άσχο-
ληθεΐ μέ τή νεώτερη έλληνική ιστορία; "Ηδη είχε αποφασίσει άπό πολύ νω-
ρίς, άπό φοιτητής, δτι ή μελλοντική επιστημονική άσχολία του θά ήταν ή
έλληνική ιστορία. Σέ τοΰτο επέδρασε ή μελέτη τοϋ βασικοΰ έργου τοΰ Karl
Julius Beloch Griechische Geschichte, πού ειχε πρωτοεκδοθεΐ το 1893 καί
σέ νεώτερες εκδόσεις άργότερα. Ό Beloch υπήρξε άποκαλυπτικός γιά τόν
Μιχάλη Σακελλαρίου, καί τοΰτο φαίνεται στήν κρίση του γιά τόν ιστορικό:
τά διανοήματα διατυπώνονταν «μέ άπλό βραχυπερίοδο ύφος καί εύνόητες
λέξεις», ό λόγος ήταν «άδιάλειπτα συνθετικός», ή σκέψη τοϋ σ^γραφέα
ήταν «διαυγής καί ώς επί τό πλείστον πειστική», καί δέν περιοριζόταν «σέ
έκθεση πολιτικών γεγονότων άλλά εκτεινόταν καί σέ κοινωνικά, καί οικονο-
μικά, επίσης σέ γεωγραφικά καί δημογραφικά μεγέθη κρατών, καθώς καί
στις τέχνες, στις έπιστήμες, στήν φιλοσοφία».

Αύτά πού σήμερα μάς φαίνονται αύτονόητα στήν ιστορική επιστήμη
τότε στήν Ελλάδα ήταν καινοφανή, γιατί επικρατούσε ή νεοκαντιανή θεωρία
δτι ή «ιστορία άσχολεΐται άποκλειστικώς μέ τά μοναδικά, τά άνεπανάληπτα,
τά άπαξ γενόμενα». Είχαμε τότε τήν ιστορία χωρισμένη σέ δύο, στήν ιστο-
ρία (Geschichte) καί τήν ιστορία τοΰ πολιτισμού (Kulturgeschichte). "Ηδη
δμως άρκετοί ιστορικοί, άκολουθώντας καί βελτιώνοντας τή μέθοδο τοΰ
Beloch, όπως αύτή προκύπτει άπό τό έργο του, είχαν δημιουργήσει στή δε-
καετία τού '30 στή Γαλλία τή Σχολή τών Annales, γιά τήν οποία ό Μιχάλης
Σακελλαρίου πληροφορήθηκε άπό τόν Διονύσιο Ζακυθηνό τό 1940, δταν ό
Μιχάλης, 28 χρονών, είχε διαμορφώσει τή μέθοδο του μέ τήν Πελοπόννησο.
Ή Σχολή τών Annales θεμελιώθηκε τό 1929 μέ τήν έκδοση τού περιοδι-
κού Annales d'histoire économique et sociale πού ίδρυσαν ό Lucien Febvre
(1878-1956) καί ό Marc Bloch (1886-1944)· ό δεύτερος εκτελέστηκε άπό
τούς Γερμανούς. Κύριος εκπρόσωπος τής Σχολής αύτής υπήρξε ό Fernand
Braudel (1902-1985), τοΰ οποίου, άνάμεσα σέ άλλα, κλασικό μένει τό έργο,
μεταφρασμένο καί στά έλληνικά, Ή Μεσόγειος και ό μεσογειακός κόσμος
τήν εποχή τοϋ Φιλίππου Β\ πού εκδόθηκε τό 1949 στό Παρίσι. Καί εδώ
επανέρχομαι σέ μία προηγούμενη φράση μου, δτι «τό βιβλίο τοΰ Μιχάλη
Σακελλαρίου υπήρξε προ.»τοπόρο καί εξακολουθεί νά είναι πρωτοπόρο». Ό
Μιχάλης Σακελλαρίου, άνεξάρτητα άπό τή Σχολή τών Annales πού έφερε
τήν άνανέωση καί επέκταση τοΰ έργου τών ιστορικών, ήδη μεταξύ 1934
καί 1936, χωρίς νά έχει γνώση τών θεωριών της είχε συνθέσει ένα έργο γιά
τήν Πελοπόννησο τού 18ου καί τών δύο πρώτων δεκαετιών τού 19ου αί.
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πού άποτελοΰσε πρότυπο ιστορικής σύνθεσης καί κριτικής, καί άκολουθοΰσε
μέθοδο ή οποία θά έφαρμοστεΐ στήν Ελλάδα μετά τό 1974, όταν στον τόπο
μας θά δημοσιεύουν έκεΐνοι πού άπό τή δεκαετία του '60 είχαν κάνει τις
ιστορικές σπουδές τους στή Γαλλία, όπου ήκμαζε ή Σχολή τών Annales.

Ή Πελοπόννησος του Μιχάλη Σακελλαρίου, γιά τό όποιο σάς μιλώ,
δημιούργησε άντιδράσεις έκ μέρους οχι τών ειδημόνων, άλλά άνθρώπων
ξένων προς τήν ιστορική επιστήμη. Υποβλήθηκε σέ δακτυλόγραφο στή
Φιλοσοφική Σχολή τής Αθήνας στις 15 'Ιανουαρίου του 1937, καί εισηγη-
τής της ορίστηκε ό Μιχαήλ Βολονάκης, ό όποιος μέ μεγάλη καθυστέρηση,
16 μήνες άργότερα, υπέβαλε τήν είσήγησή του. Ή διατριβή, ένώ είχε τήν
έγκριση τών άρμόδιων καθηγητών Κωνσταντίνου Άμάντου, Νίκου Βέη καί
Σωκράτη Κουγέα, συνάντησε τήν έντονη άντίδραση προσώπων πού ήσαν
άπό άλλες περιπτώσεις γνωστά γιά τή σκοταδιστική τους νοοτροπία. Αλλά
γιατί ύπήρξε άντίδραση;

Πρώτα πρώτα ό Μιχάλης Σακελλαρίου είχε δημοσιεύσει τό 1934 στή
Νέα Εστία1 τή μελέτη του «Τό τέλος τής επαναστάσεως στή Σάμο» στή
δημοτική, καί αύτό είχε εξαγριώσει τόν φιλόλογο, μετρικό καί γραμματικό
'Εμμανουήλ Πεζόπουλο, γλωσσαμύντορα καί καθαρολόγο. Τό παράπτω-
μα αύτό του Μιχάλη Σακελλαρίου δέν ξεχάστηκε, καί τό 1938 στήν κρίση
τής διατριβής συνδυάστηκε μέ τό καινοφανές τής σύνθεσής της, πού άπεΐχε
άπό τήν άπολιθωμένη περί ιστοριογραφίας άντίληψη τοΰ Πεζόπουλου.
Θεώρησε ώς έλάττωμα τής διατριβής οτι ό Σακελλαρίου πρόταξε ώς αιτία
τής Έπανάστασης τόν οικονομικό παράγοντα, ότι δέν άνέφερε τόν κλήρο καί
τήν παιδεία, ουτε τήν έθνική συνείδηση τών Ελλήνων. Οί άλλοι τής ομά-
δας τοΰ Πεζόπουλου, Νικόλαος Έξαρχόπουλος, Ερρίκος Σκάσσης, Φαίδων
Κουκουλές, Κωνσταντίνος Λογοθέτης, άπέδωσαν στον Μιχάλη Σακελλαρίου
υλιστικές τάσεις, μέ τήν πολιτική έννοια τής εποχής, ένώ ό Νίκος Βέης, κατ'
έξοχήν ειδικός στό θέμα, επαίνεσε τή διατριβή καί τόν συγγραφέα.

Ή άγνοια λοιπόν τής προόδου στήν ιστορική μέθοδο καί ή κυρίαρχη
στή Φιλοσοφική Σχολή μισαλλοδοξία, πού λίγο πριν είχε έκδηλωθεΐ μέ τήν

1. 16, 1934, σ. 730-734.
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ύττόθεση Συκουτρή, στέρησε άπό τή Σχολή τήν ορθή επιστημονική κρίση.
Άλλά ίσως δέν ήταν δυνατόν νά γίνει άλλιώς. Ή δεκαετία τοΰ '30 κυριαρ-
χείται στήν Ελλάδα άπό άντιδραστικά πολιτικά καί πνευματικά ρεύματα,
τά οποία είχαν επηρεάσει πρόσωπα άξιόλογα. Ή περίπτωση τοΰ 'Ιωάννου
Συκουτρή (1901-1937) είναι χαρακτηριστική. Οί άπόψεις του γιά τά πνευ-
ματικά καί πολιτικά ζητήματα δέν άπεΐχαν άπό εκείνα πού υποστήριξαν οί
διώκτες του, είχε όμως ό Συκουτρής τό ελάττωμα νά ύπερέχει έπιστημο-
νικώς, όλων τους.

Τό βιβλίο τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου τυπώθηκε τό 1939 καί άκολούθησε
τόν δρόμο του. Υποβλήθηκε στήν Ακαδημία γιά τό βραβείο τής Τραπέζης
Αθηνών πού δινόταν εις τήν «καλυτέραν μελέτην τήν άναφερομένην εις τήν
ίστορίαν τού Έλληνισμοΰ άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί
έντεΰθεν».

Τήν εισήγηση γιά τή βράβευση τοΰ βιβλίου έκανε ό Κωνσταντίνος
Άμαντος, ό όποιος είπε ότι ό Μιχάλης Σακελλαρίου ((έγραψε μέ συνθετικήν
ικανότητα καί μέ άκρίβειαν έπιστημονικήν τήν διοικητικήν, φορολογικήν,
οίκονομικήν καί πολιτικήν ίστορίαν τής Πελοποννήσου διά τήν περίοδον
1715-1821», καί συμπέρανε ότι ((δύναται νά λεχθεί ότι ούδεμία άλλη έλλη-
νική χώρα είναι σήμερον τόσον γνωστή ιστορικώς όσον ή έρευνηθεϊσα ύπό
τοΰ κ. Σακελλαρίου Πελοπόννησος τοΰ 18ου αιώνος».

Τον Άμαντο γνωρίζω άπό τά έργα του καί άπό διηγήσεις μαθητών του,
μάλιστα κάποιος οικείος μου τόν είχε καθηγητή στό γυμνάσιο τήν εποχή πού ό
'Άμαντος υπηρετούσε ώς γυμνασιάρχης στή Χίο. Ή γνώμη του ισχύει σήμερα
πλήρως γιά όσους διαβάζουν καί γοητεύονται άπό τή σαφήνεια, τήν άκρίβεια
καί τόν πλούτο τού βιβλίου τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου. Άλλά τό μικρόβιο τοΰ
Πανεπιστημίου υπήρχε τότε έντονα καί στήν Ακαδημία. Στήν 'Ολομέλεια
τής 14ης Μαρτίου 1940 ό Νικόλας Έξαρχόπουλος (1874-1960), καθηγητής
τής Παιδαγωγικής στό Πανεπιστήμιο, περιέγραψε, κατά τήν άντίληψή του,
τή δομή καί τήν οικονομία τού βιβλίου, τελειώνοντας μέ ένα συμπέρασμα τού
Μιχάλη Σακελλαρίου κατά τό όποιο ((πάσα οικονομική κατάκτησις ήτο συνά-
μα καί εθνική πρόοδος». Καί άκολουθεΐτό έρώτημα τοΰ Έξαρχόπουλου: «Σάς
ερωτώ: Είναι αύτή ή μέθοδος τού ιστορικού ύλισμοΰ ή δέν είναι;» Αέγοντας
ιστορικός ύλισμός έννοούσε Μαρξισμός. Ό Έξαρχόπουλος έπανέρχεται στήν
κρίση τής Φιλοσοφικής Σχολής καί τονίζει ότι, έάν ή Ακαδημία βραβεύσει τό
βιβλίο, θά έλθει σέ άντίθεση μέ τό Πανεπιστήμιο καί ή ((Ακαδημία θά εύρεθή
εις μειονεκτικήν θέσιν».
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Τά έπιχειρήματα τοΰ Έξαρχόπουλου άνέτρεψε δ Άμαντος, 6 όποιος
απέδειξε δτι τό βιβλίο ήταν καινοτόμο, δτι περιείχε πολύτιμα στοιχεία καί
δτι ή μή λεπτομερής έξέταση ορισμένων θεμάτων, δπως ή παιδεία, ό κλήρος
κ.τ.τ., οφειλόταν στό δτι ήδη υπήρχαν εξαίρετες μελέτες γιά τά θέματα
αύτά καί παρείλκε ή έπανάληψή τους. Καί καταλήγει: «Νομίζω λοιπόν δτι
σήμερον δέν υπάρχει άλλη καλυτέρα μελέτη περί τής Πελοποννήσου καί
πρέπει νά βραβευθή», πράγμα πού έγινε μέ μεγάλη πλειοψηφία, καί αύτό
έπειτα άπό διχαστική συζήτηση, κάτι πού ενίοτε συμβαίνει σήμερα.

Σάς έξέθεσα μέ πολλή συντομία τήν πανεπιστημιακή καί άκαδημα'ική
περιπέτεια τοΰ βιβλίου γιά νά δείξω τό κλίμα μέσα στό όποιο κρίθηκε ένα
πολύ σημαντικό ιστορικό έργο καί τήν άντίδραση πού προκάλεσε σ' έναν κύ-
κλο πανεπιστημιακό πού, μέ πρώτη τήν υπόθεση Συκουτρή, δεύτερη τό βι-
βλίο τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου, θά καταλήξει πολύ σύντομα, τό 1941, μέσα
στήν πλέον μαύρη περίοδο τής Κατοχής, στή δίωξη τοΰ 'Ιωάννου Κακριδή,
στή «Δίκη τών Τόνων» καί στήν «Αντιδικία τών Τόνων», δπου βλέπει κα-
νείς καθαρά δτι ή άντίδραση εναντίον τοΰ βιβλίου τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου
δέν ήταν επιστημονική άντίρρηση άλλά πνευματική, κοινωνική καί πολιτική
στάση ένός κόσμου πού προάσπιζε τήν εξουσία του καί άπαιτοΰσε υποταγή.
Ό Μιχάλης Σακελλαρίου διασώζει διήγηση πού τοΰ έκανε ό Συκουτρής, οτι
ό Έξαρχόπουλος τοΰ είχε δηλώσει: ((Είσθε καλός επιστήμων, άλλά δέν είσθε
έκ τών ήμετέρων»2.

Τό βιβλίο τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου κρίθηκε καί επαινέθηκε άπό τούς
πλέον άρμόδιους ειδικούς: τόν Μιχαήλ Λάσκαρι, τόν Γ. Χαριτάκη, τόν Μ.
Lhéritier στή Revue Historique, τόν Λευτέρη Σταυριανό, ό όποιος παρα-
τηρεί δτι μόνον δταν γράφουν δμοια έργα γιά τή Μακεδονία, τήν Κρήτη,
τήν "Ηπειρο καί τούς άλλους τόπους τής Ελλάδος, μόνον τότε θά είναι δυ-
νατή ή συγγραφή τής ιστορίας τής Ελλάδος ύπό τόν τουρκικό ζυγό. Όμοια
επαινετικές ήσαν οί κριτικές τοΰ Κωνσταντίνου Δημαρά καί τοΰ Κώστα
Καιροφύλα, καί δέν πρέπει νά παραβλέπεται δτι χρήση τοΰ βιβλίου έκανε ό
Arnold Toynbee στό μέγα έργο του A study of History.

2. Θέματα νέας ελληνικής ιστορίας, Β, σ. 837.
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Στά όσα σας είπα σπουδαιότερα μου φαίνονται έκεϊνα που ό Μιχάλης
Σακελλαρίου λέγει στήν πολύτιμη εισαγωγή τού βιβλίου. Εξετάζει τό ζή-
τημα τής έπαναστατικότητας τών Ελλήνων στά προ τού '21 χρόνια, κρίνει
τόν Κορδάτο καί τις άπόψεις του ώς καί τόν Απόστολο Δασκαλάκη καί τόν
Παναγιώτη Πιπινέλη πού προσπάθησαν νά άντικρούσουν τόν Κορδάτο, καί
καταλήγει τότε τό 1939: «Το πρόβλημα τούτο δέν είναι δυνατόν νά λυθή μέ
μεθόδους, έφ' όσον αΐ συγκεκριμέναι γνώσεις μας είναι τόσον όλίγαι. Προς
έπίλυσιν τούτου προαπαιτείται συλλογή άφθονου υλικού, αύστηροτάτη κρι-
τική αύτοΰ καί προαγωγή εις άσφαλή καί άναμφισβήτητα στοιχεία, έν γένει
δέ προσέγγισις προς αύτά τά πράγματα)).

Γιά νά στηρίξει μάλιστα ό Μιχάλης Σακελλαρίου τήν άποψή του αύτή,
πού ισχύει γιά κάθε περίοδο τής ιστορίας καί τής άρχαιολογίας, παραθέτει
δύο στίχους άπό τό Inferno του Δάντη3. Ό οδηγός τού ποιητή, ό Βιργίλιος,
στήν περιδιάβαση στήν Κόλαση λέγει στον Δάντη:

Σάν έρθεις πιο κοντά, θά νιώσεις τότε,

πόσο στό μάκρος ή αίσθηση γελιέται.

Στις 25 Μαρτίου 1934 ο καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τού Μιχάλη
Σακελλαρίου Σωκράτης Κουγέας, άπό τούτο τό βήμα, είχε διακηρύξει οτι
μέ τή δημοσίευση τών έγγράφων τών άρχείων «θά γραφή μίαν ήμέραν ή
προσδοκωμένη πλήρης καί άνόθευτος ιστορία του Αγώνος»4.

Αύτό είναι τό μεγάλο έπίτευγμα, κατόρθωμα, τού Μιχάλη Σακελλαρίου,
πριν άπό 76 χρόνια. Μέ τό βιβλίο πρώτος ήλθε πιό κοντά στά πράγματα καί
μάς έδωσε έργο άληθινό.

Διαβάζοντας τό βιβλίο τοΰ Μιχάλη Σακελλαρίου γιά τό όποιο σύντομα
σάς μίλησα, τήν Πελοπόννησο, τούς δύο τόμους μέ τίτλο Θέματα νέας ελλη-
νικής ιστορίας καί τό λαμπρό καί άπροσδόκητο Ή άπόβαση τοϋ ''Ιμπραήμ
στήν Πελοπόννησο, λυπάται κανείς γιατί ό Μιχάλης εγκατέλειψε τή νεώ-
τερη έλληνική ιστορία καί στράφηκε προς τήν άρχαία. Ό ίδιος έχει εκθέσει

3. XXXI, σ. 25-26, μτφρ. Γιωργή Κότσιρα.

4. ΠΑΑ 9, 1934, σ. 22.
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τούς λόγους καί τούς θεο^ρώ εύλογους, τούτο όμως δέν σημαίνει ότι ή πατρί-
δα μας δέν στερήθηκε τόν ιστοριογράφο έκεΐνο πού, πέρα άπό τά προσωπικά
του έργα πού θά μας έδινε, θά δημιουργούσε παράδοση ιστοριογραφίας τής
νεώτερης Ελλάδος. Ό 'ίδιος λέγει οτι ό τρόπος του στήν έκθεση τής ιστορίας
άρχισε νά εφαρμόζεται στον τόπο μας μετά τό 1974, άπό εκείνους πού είχαν
σπουδάσει στό Παρίσι άπό τή δεκαετία τού '60 καί πέρα. Άρχισε δηλαδή νά
εφαρμόζεται μία γενιά μετά τόν Μιχάλη Σακελλαρίου, ό όποιος μέ τή βαθύ-
τατη ιστορική κρίση του χάραξε πρώτος καί πολύ νέος στήν Ελλάδα μέθοδο
ιστορική, ή όποια έμελλε νά κυριαρχήσει στή νεοελληνική ιστοριογραφία.

Τό έχω πει στον Μιχάλη Σακελλαρίου καί τό έπαναλαμβάνω, ότι ή
άναγκαστική στροφή του προς τήν άρχαία ιστορία ώφέλησε τήν άπώτερη
περίοδο τής ιστορίας μας, μείωσε όμως τήν ιστοριογραφία τής νεώτερης
Ελλάδος. Συλλογίζομαι ποια θά ήταν ή ιστοριογραφία αύτής τής περι-
όδου έάν, άντί γιά Διευθυντής τοΰ Κέντρου Ελληνικής καί Ρωμαϊκής
Αρχαιότητος, πού μάς έδωσε μέγα έργο γιά τή Μακεδονία, τή Θράκη, τήν
Αχαΐα, άκόμη καί τήν Παλαιστίνη, μάς έδινε άπό άλλο Κέντρο άνάλογο έργο
γιά τήν 'Επανάσταση, συνεχίζοντας τήν Πελοπόννησο, διαλύοντας νοσηρούς
μύθους καί άναδεικνύοντας τήν άλήθεια, πού εξακολουθεί νά είναι τό πρώτο
καί ύστατο μέλημά του.
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TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΣΠΥΡΟ Α. ΕΤΑΓΓΕΛΑΤΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή ώς
τακτικό μέλος της τόν κ. Γιάννη Παρμακέλη, γλύπτη, τόν όποιο ή 'Ολομέλεια
εξέλεξε κατά τό έτος 2011 στήν έδρα τής «Γλυπτικής» τής Τάξης τών
Γραμμάτο^ν καί τών Καλών Τεχνών.

Ό νέος Ακαδημαϊκός γεννήθηκε στό 'Ηράκλειο τής Κρήτης. Σπούδασε
γλυπτική στήν Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών τής Αθήνας μέ δασκάλους
του τόν Γιάννη Μόραλη καί τόν Γιάννη Παππά, καί συνέχισε τις σπουδές του
μέ ύποτροφία στήν École des Beaux-Arts στό Παρίσι. Κατά τή διάρκεια τών
σπουδών του διακρίθηκε μέ βραβεία καί επαίνους στή γλυπτική καί τό σχέδιο.

Ή γλυπτική τού κ. Παρμακέλη, κυρίως σέ μέταλλο, άλλά καί σέ ξύλο καί
γύψο, έχει άνθρωποκεντρικό χαρακτήρα καί συνομιλεί τόσο μέ τις κλασικές
φόρμες όσο καί μέ τις μοντέρνες.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσο-
ρίζει, καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής καλλιτεχνικής προ-
σφοράς σας καί στούς κόλπους της.

Σάς καλώ νά σάς περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τοΰ 'Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. Χρύσανθο Χρήστου νά άνέλθει
στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό έργο τοΰ νέου Ακαδημαϊκού.



102

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μέ εντολή τής Συγκλήτου έχω τήν τιμή νά χαιρετίσω καί νά παρου-
σιάσω τον νέο συνάδελφο καί φίλο τόσο στήν 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας
όσο καί στό κοινό. Άλλωστε δέν χρειάζεται νά πώ πολλά, άφοΰ γιά τό έργο
του μιλάει, καί μάλιστα εύγλωττα καί πειστικά, όλη του ή καλλιτεχνική
δημιουργία. Καί μάς είναι γνωστό ότι γεννήθηκες στήν Κρήτη, καί συγκε-
κριμένα στό Ηράκλειο, τό 1932 καί άρχισες τις σπουδές στήν Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών τής Αθήνας στό προκαταρκτικό μέ δάσκαλο σου τόν
Γιάννη Μόραλη καί στή συνέχεια μέ τόν Γιάννη ΙΙαππά τά χρόνια 1952-
1958. Καί κατά τή διάρκεια τών σπουδών σου διακρίθηκες καί πήρες δύο
βραβεία καί πέντε επαίνους τόσο στή γλυπτική όσο καί τό σχέδιο. Καί
άκόμη συνέχισες τις σπουδές σου μέ υποτροφία του 'Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών γιά τρία χρόνια στό Παρίσι, στήν École des Beaux-Arts, κοντά
σέ σπουδαίους γλύπτες δασκάλους σάν τόν Ζάντκιν καί τόν Κουτυριέ. Καί
μετά τήν επιστροφή σου άπό τό Παρίσι δίδαξες γιά ένα σχετικά μικρό
διάστημα γλυπτική στό έργαστήριο γλυπτικής τοΰ Γιάννη Παππά, καί τά
χρόνια 1968-1976 έλεύθερο σχέδιο στό Τεχνολογικό 'Ινστιτούτο Δοξιάδη,
καί στή συνέχεια, τήν περίοδο 1995-1999, γλυπτική στή Σχολή Βακαλό.
Άκόμη προσκλήθηκες μέ βαθμό καθηγητή στό Τμήμα Καλλιτεχνικών καί
Ανθρωπιστικών Σπουδών τής Σχολής Αρχιτεκτόνων τοϋ Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, όπου δίδαξες τά χρόνια 1999-2005.

Είναι έπίσης γνωστό ότι ό Παρμακέλης έχει πάρει μέρος σέ πλήθος
έκθέσεων άτομικών καί ομαδικών στήν 'Ελλάδα άλλά καί στό εξωτε-
ρικό, άπό τις όποιες ίσως πρέπει νά μνημονευτούν μόνο λίγες, όπως ή
Πανελλήνιος τοΰ 1965, καί άπό τις διεθνείς ή Μπιεννάλε τής Αλεξανδρείας
τοΰ 1965, ή Διεθνής 'Έκθεση Σύγχρονης Γλυπτικής στό Μουσείο Ροντέν
στό Παρίσι τοΰ 1966, ή Μπιεννάλε τοΰ Σάο Πάολο στή Βραζιλία τοΰ 1967,
ή Μπιεννάλε τής Βουδαπέστης τοΰ 1971, ή ομαδική στό Grand Palais τοΰ
Παρισιοΰ τοΰ 1980, ή Διεθνής Πλαστικών Τεχνών τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ
1983 καί άκόμη πολλές άλλες. Καί ίσως δέν είναι σκόπιμο καί άπαραίτητο
νά άναφερθοΰν καί τά διάφορα βραβεία πού έχει πάρει σέ διαγωνισμούς γιά
συνθέσεις, άνδριάντες καί άλλα μεμονωμένα έργα, στά όποια διαπιστώνεται
ό χαρακτήρας καί ό πλούτος τής πλαστικής καί γλυπτικής του γλώσσας.
Καί αύτό πού πρέπει νά τονιστεί" ιδιαίτερα είναι ό εξαιρετικός τρόπος πού
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ό προικισμένος καί γνήσιος αύτος δημιουργός κατορθώνει νά συνδυάσει
θεματογραφία καί μορφοπλαστικό λεξιλόγιο. 'Έτσι στούς ανδριάντες καί
τις προτομές χρησιμοποιεί κυρίως τις παραδοσιακές ρεαλιστικές άξιες μέ
τήν πιστότητα, τήν άκρίβεια καί τήν άξιοποίηση τών κάθε κατηγορίας λε-
πτομερειών. Στά δραματικά καί ιστορικά του θέματα βασίζεται πάντα στό
έξπρεσσιονιστικό ιδίωμα μέ τις τονισμένες παραμορφώσεις, τήν άποσπα-
σματικοποίηση καί τά διαγώνια στοιχεία. Στις κάθε κατηγορίας συνθέσεις
του, όπως τά «Κεφάλια» του σέ διάφορες βάσεις καί θέσεις, επικρατεί τό
περισσότερο σουρεαλιστικό ιδίωμα, ένώ σέ άλλες προσπάθειές του τό κα-
θαρά άφηρημένο γεωμετρικό λεξιλόγιο. Παράλληλα ό δημιουργός αύτός
χρησιμοποιεί όλα ούσιαστικά τά υλικά πού είναι σκόπιμα καί άναγκαϊα στήν
καλλιτεχνική του δημιουργία, πέτρα σκληρή καί μαλακή, ξύλο, τσιμέντο,
άλλά φαίνεται ότι έχει καί μιά ιδιαίτερη προτίμηση γιά τό μέταλλο, χαλκό,
μπρούντζο, άλουμίνιο, σίδερο. Καί κινείται μέ τήν ίδια εύχέρεια σέ όλες τις
μορφοπλαστικές κατευθύνσεις, παραδοσιακές καί πειραματικές, παραστα-
τικές καί άφηρημένες, έξπρεσσιονιστικές καί γεωμετρικές, πάντα μέ εξαι-
ρετική επιτυχία. Καί δέν είναι μόνο οί σπουδές πού παίζουν καθοριστικό
ρόλο στήν όλη του καλλιτεχνική δημιουργία άλλά καί, μάλιστα περισσότερο,
ή πηγαία προδιάθεση καί ή δυνατότητά του νά κατορθώνει νά άξιοποιεΐ τά
κάθε είδους υλικά πού χρησιμοποιεί, καί φυσικά οί μορφοπλαστικές άξιες
πού δίνουν τόν τόνο σέ κάθε περίπτωση.

Στό σημείο αύτό, καί γιά νά καταλάβουμε καλύτερα όλο τόν χαρακτήρα
τής πλαστικής του γλώσσας, είναι σκόπιμο νά πλησιάσουμε καί νά μελετή-
σουμε μερικές άπό τις πιο χαρακτηριστικές εργασίες όλων τών κατηγοριών
σέ διάφορα υλικά. Πρόκειται γιά έργα, τά περισσότερα σέ μέταλλο, χαλκό,
μπρούντζο, άλουμίνιο, στά όποια έχουμε καί τις πιο χαρακτηριστικές άπό
κάθε άποψη εργασίες του. "Ετσι σέ μερικά άπό αύτά καθοριστικό ρόλο παί-
ζει τό δραματικό περιεχόμενο καί ή μνημειακότητα, τό έξπρεσσιονιστικό
πάθος καί ό χαρακτήρας καί ό πλούτος τών διατυπώσεών του. Στά πιο ση-
μαντικά καί καθοριστικά έργα άνήκουν, μεταξύ άλλων, τά έξης: Μάρτυρες
καί θύματα — Μνημείο έκτελεσθέντων, 1966, Σελί Άμιρών, Άνω Βιάννος
Ηρακλείου, ύψ. 3,40 μ.· Νίκη — Μνημείο πεσόντων, 1970, Καβάλα, ύψ.
3,00 μ.· Ανδριάντας Πατριάρχη Άθηναγόρα, 1973, Χανιά, ύψ. 2,40 μ.·
Μάρτυρες καί θύματα — Ταφικό μνημείο οικογένειας Γουλανδρή, 1975, Α'
Νεκροταφείο Αθηνών, ύψ. 2,00 μ.· Ανδριάντας Αισχύλου, 1977, Ελευσίνα,
ύψ. 2,20 μ.· Έρωτόκριτος καί Αρετούσα, 1981, Ηράκλειο Κρήτης, ύψ.



104

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

3,20 μ.· Ανδριάντας οπλαρχηγού Καπετανάκη, 1983, Άρχάνες Κρήτης,
υψ. 2,40 μ.· Σύνθεση άνάγλυφη άπό τή σειρά ((Μηχανικά)), 1987, 'Εθνική
Τράπεζα Καισαριανής, 15,00 μ. (πλ.) x 5,30 μ. (υψ.)· Κίονες άπό τή σειρά
«Μηχανικά», 1988, Ξενοδοχείο Χίλτον, Αθήνα, ύψ. 6,30 μ.· Μνημείο
Σταύρου Καλλέργη, 1989, Πέραμα Μυλοποτάμου, υψ. 2,00 μ.· Ανδρι-
άντας 'Ελευθερίου Βενιζέλου, 1992, Βόλος, υψ. 2,40 μ.· Κάθετο Αρχαϊκό
άπό τή σειρά ((Μηχανικά», 2004, Μαρούσι, υψ. 6,30 μ.· 'Άρτεμις, 2009,
Δημαρχείο Αμαρουσίου, ΰψ. 2,40 μ. 'Ενδιαφέρεται τόσο γιά όλες τις θε-
ματογραφικές περιοχές, όσο καί γιά κάθε μορφοπλαστική κατεύθυνση,
γιά τά ρεαλιστικά χαρακτηριστικά άλλά καί τις έξπρεσσιονιστικές άξίες,
τά σουρεαλιστικά στοιχεία καί τήν περιορισμένη σχηματοποίηση καί τήν
άποσπασματικοποίηση, πάντα μέ τονισμό του ούσιαστικοΰ. Συχνά άκόμη
καί τό άνθρώπινο σώμα δίνεται άποσπασματικά, υπαινικτικά καί σκόπιμα
προβληματικά μέ ένα μόνο τμήμα του, γιά νά παρουσιαστούν, νά τονιστούν
καί νά εκφραστούν οί προβληματισμοί καί οί άνησυχίες του γιά τόν κόσμο
καί τή ζωή. Περισσότερο τά σουρεαλιστικά χαρακτηριστικά έπικρατοΰν στή
σειρά «Κεφάλια» άπό τά χρόνια 1969-1971, έργα στά όποια ό Παρμακέλης
δίνει τήν έντύπωση οτι πλησιάζει τήν περίφημη σειρά τών «'Ομήρων», τών
γνωστών έργων τοΰ Φωτριέ άπό τήν περίοδο 1945-1946. Σέ πολλά άπό τά
σχέδιά του, τά όποια μεταφέρει καί στή γλυπτική του, καί ιδιαίτερα στά
κεφάλια του μέ τά σύρματα έν είδει στεφανιών, δίνει κεφαλές σέ σωρούς
μέ μισάνοικτα στόματα καί περίεργα κρανία, ενώ τά 'ίδια χαρακτηριστικά
έχουμε καί σέ άλλα έργα του, δπως τά άκέφαλα σώματα, καί στή σειρά
((Κορμοί», δηλαδή τό γνωστό θέμα τοΰ Τόρσο, συχνά μέ παραπληρωμα-
τικά θέματα μέ συμβολικό-σουρεαλιστικό περιεχόμενο καί άλλες άκόμη
εκφραστικές προεκτάσεις. Τήν ίδια έμφαση στά αινιγματικά, υπαινικτι-
κά, προβληματικά χαρακτηριστικά έχουμε καί σέ πολλά έργα του άπο τά
χρόνια 1968-1978, όπως στή σειρά «Φύση καί Άνθρωπος», ((Μπουκέτα)),
«Πρωτομαγιά», μιά σύνθεση μέ σχηματοποιημένα άνθρώπινα σώματα καί
κεφάλια τοΰ 1974. Μιά παραλλαγή τών συνθέσεων μέ κεφάλια άποτελεϊ ή
σειρά μέ φρούτα σέ διάφορες περιόδους του. Μιά άλλη φάση τής γλυπτικής
τοΰ Παρμακέλη έχουμε περίπου μετά τό 1983, δταν συνδυάζει θαυμάσια
παραστατικά καί άφηρημένα γεωμετρικά στοιχεία, δπως στό «Δαίδαλος»
καί τό «Δαίδαλος καί "Ικαρος», τό πρώτο σέ γύψο, τό δεύτερο σέ χαλκό.
Άπό τό 1984 ό Παρμακέλης θά περάσει στό καθαρά άφηρημένο γεωμετρικό
λεξιλόγιο, γιατί, άν καί εχει δώσει σχετικά έργα καί νωρίτερα, τώρα θά
περιοριστεί σχεδόν άποκλειστικά στις γεωμετρικές άξίες.
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Στον κύκλο αύτό τών προσπαθειών του έχουμε τις σειρές «Μηχανικά»,
«Κάθετα Μηχανικά», «Κύβοι» καί «Αναπτύξεις Κύβων». Μέ τά έργα
αύτά, πού έχει δημιουργήσει ό καλλιτέχνης τά τελευταία χρόνια, φαίνεται
ότι ολοκληρώνονται όλες οί άναζητήσεις του· έτσι μετά τή χρησιμοποίη-
ση παραστατικών στοιχείων, τήν εξάντληση τών έξπρεσσιονιστικών καί
σουρεαλιστικών τύπων, θά περάσει στά χαρακτηριστικά τής γεωμετρικής
αφαίρεσης. Καί μάς έχει δώσει σέ όλες τις θεματογραφικές περιοχές καί
στυλιστικές κατευθύνσεις μιά γλυπτική πού διακρίνεται γιά τόν χαρακτήρα
καί τήν έκφραστική δύναμη τής γλώσσας του, τήν ποιότητα καί τήν άλήθεια
τών διατυπώσεών του. Τήν τελευταία περίοδο τής όλης του καλλιτεχνικής
δημιουργίας ό ΓΙαρμακέλης ξαναγυρίζει σέ ένα θέμα πού μπορούμε νά τό
χαρακτηρίσουμε σάν προαιώνιο θέμα τής τέχνης, άφοΰ τό βρίσκουμε καί
στήν παλαιολιθική περίοδο, στήν τέχνη τών Σπηλαίων. Καί αύτό είναι τό
άλογο σέ διάφορες θέσεις καί στάσεις, καθώς καί τό άλογο μέ τόν άνα-
βάτη. Πρόκειται γιά έργασίες πού παρουσιάστηκαν πριν άπό λίγους μήνες
στήν Αθήνα. Πρόκειται γιά έργα σέ διάφορα υλικά, γύψο, ξύλο καί μέταλλο,
χαλκό καί άλουμίνιο, μέ τήν επιπρόσθετη χρησιμοποίηση καί τοΰ χρώματος,
άκόμη καί έργα σέ πλεξιγκλάς. Πρόκειται γιά έργα περίοπτα, όλόγλυφα καί
άνάγλυφα, προσπάθειες πού άποδεικνύουν τις κάθε κατηγορίας άναζητήσεις
του. Άλλά άναμφίβολα τις πιο χαρακτηριστικές καί καθοριστικές εκφρα-
στικές προεκτάσεις του τις έχουμε στά όλόγλυφα καί περίοπτα έργα τής
σειράς αύτής. Πρόκειται γιά προσπάθειες πού εκφράζονται μέ τόν χαρακτή-
ρα καί τήν άπόδοση τών πλαστικών όγκο^ν, τόν ρόλο τής εναλλαγής τών επι-
πέδων καί τή φωνή τών περιγραμμάτων. Μιά άλλη ομάδα έργων τής κατη-
γορίας αύτής άποτελουν οί ((Καβαλάρηδες», δηλαδή οί άνθρώπινες μορφές
πάνω στά άλογα. "Εργα πού δίνουν τό θέμα μέ διάφορους συνδυασμούς,
χαρακτηριστικά καί τύπους, έργα όλόγλυφα καί περίοπτα, τών οποίων μά-
λιστα οί εκφραστικές δυνατότητες διευρύνονται μέ τή φωνή τοΰ χρώματος.
Μάλιστα στήν περίπτωση αύτή κάνει ιδιαίτερη εντύπωση καί ό συνδυασμός
διαφόρων ύλικών μαζί μέ τήν ποικιλία χαρακτηριστικών καί τύπο^ν. Σέ ένα
άπό τά πιο χαρακτηριστικά έργα αύτής τής σειράς καί κατηγορίας, έχουμε
τόν καβαλάρη σέ κόκκινο χρώμα, τό άλογο σέ ελαφρό βηματισμό καί σέ
άλλο χρώμα μέ ύλικά τό ξύλο καί τό μέταλλο σέ μιά θαυμάσια άπόδοση. Σέ
ένα άλλο έργο μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο ((Πορεία μέ άλογο καί καβα-
λάρη», τό άλογο άποδίδεται σέ πιο ένεργητική κίνηση πάλι μέ διαφορετικά
ύλικά, ξύλο καί μέταλλο, καί σέ χρώμα άσημί, μέ μεγαλύτερη έμφαση στήν
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κίνηση οχι μόνο τοΰ άλογου άλλά καί τοΰ άναβάτη, πού μάλιστα παρουσι-
άζεται καί κάπως άποσπασματικά. Σέ άλλα έργα τής ίδιας ομάδας έχουμε
τόσο άνάγλυφα οσο καί όλόγλυφα, μέ τό άλογο σέ ξύλο καί τόν καβαλάρη σέ
άλουμίνιο· πέρα άπό τά τονισμένα χαρακτηριστικά, είναι καί τά διαφορετικά
χρώματα πού δίνουν στό σύνολο νέες έκφραστικές προεκτάσεις. Πάντως
δέν υπάρχει αμφιβολία ότι μέ τή σειρά (('Άλογα καί Καβαλάρηδες» δίνει
ό καλλιτέχνης σημαντικά καί χαρακτηριστικά έργα, πού άποδεικνύουν τις
δυνατότητές του τόσο στή χρησιμοποίηση τών πλαστικών στοιχείων όσο
καί στήν άξιοποίηση τών χρωματικών άξιών.

Δημιουργός γνήσιος καί προσωπικός, μέ μόνιμες μορφοπλαστικές
άνησυχίες, κατορθώνει νά ολοκληρώσει τις προθέσεις του μέ έργα πού βα-
σίζονται τόσο στούς παραστατικούς τύπους όσο καί στις έξπρεσσιονιστι-
κές, σουρεαλιστικές καί γεωμετρικές διατυπώσεις, παραδοσιακές όσο καί
σύγχρονες, πρωτοποριακές καί πειραματικές. Σέ εξαιρετικές άπό κάθε
άποψη έργασίες του συνδυάζει ρεαλιστικά περιγραφικά στοιχεία μέ τυπικά
έξπρεσσιονιστικά καί σουρεαλιστικά χαρακτηριστικά, καί άκόμη άφηρημέ-
νους τύπους, ειδικά τής γεωμετρικής άφαίρεσης. Ανέκαθεν μάς έδινε, καί
εξακολουθεί νά δίνει, σύνολα πού διακρίνονται γιά τή δύναμη καί τόν πλοΰτο
τής εκφραστικής του γλο'ισσας, τήν πληρότητα τής σαφήνειας καί τήν έσω-
τερική άλήθεια τών διατυπώσεών του. Καί δέν μένει παρά νά τοΰ εύχηθοΰμε
νά είναι γερός καί νά εξακολουθήσει τις προσπάθειές του γιά νά μάς δίνει
έργα πού ομορφαίνουν τόν κόσμο καί πλουτίζουν τή ζωή.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

107

ΓΛΥΠΤΙΚΗ: Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ Π ΟΛΥΣ Η ΜΛΝΤ Η Σ ΣΙΩΠΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗ

Θά ήθελα πρώτα άπ' ολα νά εύχαριστήσω άπό καρδιάς τόν ιστορικό
τής τέχνης καί Ακαδημαϊκό κύριο Χρύσανθο Χρήστου γιά τά φιλόφρονα
λόγια πού άπηύθυνε γιά τό πρόσωπο μου καί τό έργο μου. Εύχαριστώ όλως
ιδιαιτέρως τά μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών πού μού έκαναν τήν τιμή νά
μέ συγκαταλέξουν στά τακτικά μέλη τοΰ άνώτατου πνευματικού ιδρύματος
τής χώρας. "Εχω επίγνωση τών ύποχρεώσεων πού αναλαμβάνω. Μέλημά
μου θά είναι νά προωθήσω τήν παραγνωρισμένη καλλιτεχνική, εικαστική
παιδεία, ή όποία άποτελεΐ μιά άπό τις κύριες εκφάνσεις τοΰ πολιτισμού. Ή
τέχνη είναι ή άλλη διάσταση τής ζωής.

Νιώθω συγκίνηση άναλογιζόμενος τις έξέχουσες προσωπικότητες πού
έχουν άνέλθει στό βήμα αύτό, λαμπρύνοντας μέ τόν βίο καί τή δράση τους
τό κεφάλαιο τής νεότερης πνευματικής καί πολιτιστικής ζωής τοΰ τόπου.
Αύτή τή στιγμή άνακαλώ στή μνήμη μου τούς γονείς μου, οί όποιοι, παρά
τις άκρως δύσκολες συγκυρίες τής έποχής (έλληνοΐταλικός πόλεμος, γερ-
μανική κατοχή καί τά συνακόλουθα), κατανόησαν τις καλλιτεχνικές μου
τάσεις καί έκαναν δ,τι μπορούσαν γιά νά μέ βοηθήσουν. Εύχαριστώ, έπί-
σης, άπό καρδιάς, γιά τόν ίδιο λόγο, τά άδέλφια μου, Βικτωρία, Κυριάκο
καί Μανώλη. Δέν μπορώ νά μήν άναφέρω αύτή τή στιγμή μέ εύγνώμονα
αισθήματα τή σύζυγο μου Πόπη γιά τήν κατανόηση καί τή δημιουργική
συνεργασία μας σέ όλα τά επίπεδα. (Ή ίδια είναι καλλιτέχνις. Ασχολείται
μέ τό καλλιτεχνικό κόσμημα.) Εύχαριστώ, έπίσης, τήν κόρη μου Ελένη,
ζωγράφο τής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ή όποία μού δίνει δυνάμεις
μέ τό νεανικό της σφρίγος καί τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της.

Ή Τάξις τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών εύτύχησε νά έχει
στά μέλη της κορυφαίους εκπροσώπους τής Γλυπτικής. Πρώτο τακτικό
μέλος στήν έδρα τής Γλυπτικής έξελέγη ό Κο^νσταντΐνος Δημητριάδης τό
1936. Άκολούθησε ό Αντώνιος Σώχος (1965), ό Μιχαήλ Τόμπρος (1968),
ό Βάσος Φαληρέας (1976) καί ό 'Ιωάννης Παππάς (1980). Τόν Τόμπρο,
τόν Φαληρέα καί τόν Γιάννη Παππά τούς γνώριζα προσωπικά. Ό Παππάς
ήταν δάσκαλος μου στήν Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, φίλος καί καλός
συνάδελφος.
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Έδώ πρέπει, νά επισημάνω, καί νά περιαυτολογήσω, δτι στήν École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι εύτύχησα νά έχω δασκά-
λους μου τον σπουδαίο άνθρωπο καί γλύπτη Ossip Zadkine καί τον έπίσης
σημαντικό γλύπτη Robert Couturier. Καί οί δύο άναγνώρισαν τις ίκανό-
τητές μου καί μοΰ έκαναν δελεαστικές προτάσεις νά μείνω στο Παρίσι γιά
μιά πολύ καλύτερη σταδιοδρομία. Προτίμησα νά επιστρέψω στήν Ελλάδα
καί νά δουλέψο:» δημιουργικά εδώ στήν πατρίδα, στήν πηγή τής Γλυπτικής,
κάτω άπο τον ήλιο καί μέσα στό φώς, παρ' δλο πού γνώριζα τις δυσκολίες
πού θά συναντούσα: οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές. Θά έλεγα δτι ή
συνειδητή αύτή επιλογή μου καί το τελικό ούσιαστικό άποτέλεσμα δείχνει
νά μέ δικαιώνει. Προτάσεις γιά συνεργασία είχα άπό τήν Baukunst Gallerie
τής Κολωνίας, άπό τήν Gallery τής Νέας 'Υόρκης καί τήν Galleria Pagani
τού Μιλάνου, ή όποια τό 1973 μοΰ όργάνο^ε άτομική έκθεση στό Μιλάνο μέ
τούς ((Μάρτυρες καί θύματα», μέ μεγάλη έπιτυχία. Καί στό Μιλάνο ήθελαν
νά μέ κρατήσουν.

Μιά εικόνα, χίλιες λέξεις, λένε. "Ενα γλυπτό, πολλές εικόνες.
Υπολογίστε πόσες χιλιάδες λέξεις. Γι' αύτό σκέφτηκα, γιά δσο χρόνο θά
μιλώ, νά προβάλλονται στις οθόνες άντιπροσωπευτικά έργα μου, σχέδια,
άνάγλυφα καί γλυπτά σέ διάφορα ύλικά' στοιχεία άπό τις διάφορες φάσεις
τής δουλειάς μου πού ξεκινούν άπό τήν εποχή τής φοίτησής μου στή Σχολή
Καλών Τεχνών καί φτάνουν μέχρι σήμερα: σχέδια μέ μολύβι-μελάνι-χρώμα"
άνάγλυφα άπό μέταλλα (ορείχαλκο, άλουμίνιο), χαρτί-χρώμα, ξύλο, μέταλ-
λο-χρώμα" γλυπτά όλόγλυφα σέ διάφορα ύλικά, δπως ορείχαλκο, άλουμίνιο,
άνοξείδωτο" έργα σέ πλεξιγκλάς-ξύλο, μάρμαρο.

Θά δείτε, έπίσης, έργα γλυπτά μεγάλων διαστάσεων, πού φτάνουν σέ
ύψος μέχρι καί 6,50 μ., δημιουργημένα γιά συγκεκριμένους χώρους μέ κα-
θορισμένο σκοπό καί λόγο.

Τις κύριες φάσεις τής δουλειάς μου μπορούμε χονδρικώς νά τις διακρί-
νουμε σέ τέσσερις έως πέντε. Παρ' δλο πού έγώ πιστεύο.» δτι κατά βάθος ή
μία είναι συνέχεια τής άλλης. Πρόκειται γιά ομόκεντρους καί επάλληλους
θεματικούς κύκλους πού ξεκινούν άπό έναν σταθερό πυρήνα καί διευρύνονται
σταδιακά, χωρίς νά χάνουν τήν έσωτερική τους ένότητα.

Πρώτη φάση: μελέτη, έρευνα καί διείσδυση, κατά τό δυνατόν, στον εικα-
στικό χώρο, στήν εικαστική σκέψη, στό γίγνεσθαι πού λέγεται Γλυπτική.
Πρόκειται γιά τό επίπονο διερευνητικό στάδιο κατά τό όποιο άναζήτησα νά
δημιουργήσω τις βάσεις πάνω στις όποιες θά στήριζα τό έργο μου.
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Δεύτερη φάση: ο Άνθρωπος. Μιά σειρά γλυπτών μου, εύρύτερα γνωστή
μέ τόν τίτλο «Μάρτυρες καί θύματα», άναδεικνύει τό μεγαλείο τοΰ άνθρώ-
που. Ό πλήρης, ό άκριβέστερος τίτλος είναι: «('Άγνωστοι μάρτυρες καί θύ-
ματα». Μέ αύτά τά έργα ήθελα νά τιμήσω τούς άγνωστους καί σεμνούς
άνθρώπους πού, μέ τά έργα τους, τή στάση τους άπέναντι στή ζωή, τις
ποικίλες προσπάθειες καί θυσίες τους, πρόσφεραν, συνέβαλαν στήν πρόοδο
καί τήν έξέλιξη τοΰ άνθρώπου στον πολιτικό, κοινωνικό, έπιστημονικό καί
καλλιτεχνικό τομέα. Μέ μιά γλυπτική άπόλυτα έλεύθερη, άπαλλαγμένη άπό
όλα τά δεσμά τής συντήρησης. Γλυπτική τής μιας χειρονομίας. Όταν στήν
έκθεσή μου, τόν Μάιο τοΰ 1974, μέ ρώτησαν τί ήθελα νά πώ μέ αύτό τό
έργο, καί μοΰ έδειξαν μιά ορειχάλκινη ξαπλωτή φιγούρα, αύθόρμητα τούς
άπάντησα:

Δεν ξέρω αν είναι απολίθωμα

ή μετεωρίτης,

δέν ξέρω άπό ποιο άστρο,

άπό ποιόν πλανήτη κατάγεται,

πεθαίνει, άποσυντίθεται ή άναγενναται,

κραυγάζει ή ξεψυχά,

ανήκει στό παρόν, στό παρελθόν

ή στό μέλλον,

εΐναι άπό γή, φωτιά, νερό,

ή άγνωστα ύλικά, άγνωστα

στοιχεία τοΰ κόσμου,

χαίρεται, θλίβεται, προσπαθεί,

είναι ή πείνα, ή δίψα, ό καημός,

είναι ή άρχή ή τό τέλος τοΰ κόσμου.

Είναι ό ΑΝΘΡΩΠΟΣ, τό σίδερο

ή ή φωτιά;

Τρίτη φάση: ή Φύση. Άπό μικρό παιδί θαύμαζα τή φύση, τήν ομορφιά
καί τήν άπλότητά της, όταν δέν παρεμβαίνει άκριτα τό χέρι τοΰ άνθρώπου.
Συχνά άνακαλώ στή μνήμη μου τά σοφά λόγια τοΰ Αριστοτέλη «ούδέν γάρ ή
φύσις ποιεί μάτην)) (Περί Ζφων Μορίων 658a.8), καί τοΰ Ιπποκράτη «φύ-
σις έξαρκέει πάντα πάσι», δηλαδή ή φύση τά φροντίζει όλα γιά όλους. Τό
βασανιστικό όμως ερώτημα παραμένει: μέχρι πότε; Ό Ηράκλειτος, δυόμισι
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χιλιάδες χρόνια περίπου πριν άπό τις μεγάλες άνακαλύψεις τής σύγχρονης
Φυσικής, διατύπωσε τήν επαναστατική άποψη: «Κόσμον <τόνδε>, τόν
αύτόν άπάντων, ουτε τις θεών, ούτε άνθρώπων έποίησεν, άλλ' ήν άεί καί
εστίν καί εσται πΰρ άείζωον, άπτόμενον μέτρα καί άποσβεννύμενον μέτρα»
(άπόσπασμα Β 26, D.-K. 16, I, 156, 14-158,2). Κατά τόν ίδιο τρόπο καί
ή τέχνη βρίσκεται σέ διαρκή μεταλλαγή καί εξέλιξη, παύει όμως νά είναι
τέχνη, άν δέν έχει έσωτερικό βηματισμό καί μηχανισμούς αύτορρύθμισης.
Τήν άρμονία τής φύσης προσπάθησα νά άποτυπώσω εικαστικά στά γλυπτά
μου μέ θέμα τόν φυτικό κόσμο καί τούς εύλογημένους καρπούς πού μάς δί-
νει. Πρόκειται γιά στοιχεία μέ μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον οσον άφορά τό
σχήμα, τή μορφή, τήν κίνηση, τήν έσωτερικότητα. Δέν άνήκο.» στούς οπα-
δούς τού άνθρωποκεντρισμού. Δέν ερμηνεύεται ό κόσμος καί δέν οργανώνε-
ται ή άνθρώπινη πράξη μέ σημεϊο άναφοράς μόνο τόν άνθρωπο. Δέν έγιναν
όλα γιά τόν άνθρωπο. Ό άνθρωπος προέκυψε στήν πορεία τοΰ Γίγνεσθαι.
Είμαστε ένα μικρό, άλλά πολύ σημαντικό μέρος τής δημιουργίας. Όσο κι άν
θαυμάζουμε τό μεγαλείο τού άνθρώπου, δέν πρέπει νά ξεχνάμε οτι τά όριά
του είναι πεπερασμένα. Τό μεγαλείο τής φύσης άποτυπώνεται στήν έκθεση
«Πρωτομαγιά '76», οπότε καί παρουσιάστηκαν τά έργα αύτά στήν Gallery
Αθηνών.

Τέταρτη φάση: ή Τεχνολογία. Μέ τή σειρά «Μηχανικά» θέλησα νά
άποδο'^σω τήν οφειλόμενη τιμή στήν τεχνολογία, τό παράλληλο προς τή
φύση θαύμα. Ή τεχνολογία συμφιλιώνεται μέ τή φύση κατά έναν παρά-
δοξο τρόπο. Τά μυστήρια τής φύσης άρχίζουν νά άποκαλύπτονται άπό τήν
επιστημονική έρευνα καί δέν προκαλοΰν πιά δέος. Ή τεχνολογία παρέχει
άπειράριθμες νέες δυνατότητες στον άνθρωπο. Ή Γλυπτική μοΰ έδωσε τό
έναυσμα νά έπιχειρήσο^ μέ ορισμένες καίριες συλλήψεις νά άνοίξω ένα κα-
νάλι επικοινωνίας άνάμεσα στον άνθρωπο, τή φύση καί τήν τεχνολογία. Ή
Γλυπτική είχε πάντα καί έχει σχέση μέ τήν τεχνολογία καί τά ύλικά. Ή
έξεύρεση υλικών καί ή δυνατότητα έπεξεργασίας τους συνδέεται άμεσα μέ
τήν έκάστοτε τεχνολογία. Σέ όλους τούς γνωστούς παλαιούς πολιτισμούς, οί
καλλιτέχνες, οί γλύπτες χρησιμοποιούσαν τά υλικά τοΰ περιβάλλοντος τους,
γιά εύνόητους λόγους, καί τά έπεξεργάζονταν μέ τις δυνατότητες πού τούς
παρείχε ή τεχνολογία τής έποχής τους, προσπαθώντας νά επιτύχουν τό πε-
ρισσότερο. Ή τέχνη, καί ειδικά ή Γλυπτική, δέν μπορεί νά επιδιώκει τό λι-
γότερο. Τό άντίθετο πρέπει νά κάνει: νά άγωνίζεται γιά τό βέλτιστο. "Ισως
φαίνεται ούτοπικό, άλλά θά ήθελα νά σάς έκμυστηρευτώ ότι σκεπτόμουν
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άπό παλιά, ιδέα πού δέν τήν έχω ώς σήμερα εγκαταλείψει, νά χρησιμοποι-
ήσω τούς μεγαλύτερους τόρνους πού υπάρχουν στον κόσμο καί νά φιλοτε-
χνήσω ένα άπίθανα τεράστιο έργο, μέ μασίφ υλικό, πού θά χαρακτήριζε τήν
εποχή μας. Ανάλογα έργα σέ μικρό μέγεθος (μακέτες) έχω δημιουργήσει
καί συνεχίζω νά δημιουργώ. Αναμένεται χορηγός.

Πέμπτη φάση: μιά ένδιάμεση φάση τής δουλειάς μου θά μπορούσε νά
είναι ή σειρά μέ τίτλο ((Στρογγυλές έλλειψοειδεΐς φόρμες», ((Θεογονία»,
«Αύγό»: άρχή τής ζωής, τής γέννησης. Μέ απασχολεί ή γενεσιουργός δύ-
ναμη τοΰ κόσμου ώς άντίβαρο στις έξωγενεΐς δυνάμεις. Τεράστιο θέμα.
Μοναδικές δυναμικές φόρμες. Συνθέσεις φύσης καί γεωμετρίας άπειρες.

Τά εξελικτικά στάδια τοΰ έργου μου έχουν ενδεικτική άξια, επειδή τά
όρια είναι ρευστά, όπως τά χρώματα τής "Ιριδας. Αύτό, πάντως, πού προέ-
χει δέν είναι ή οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση, άλλά ή πραγματική, καθαρή
άξία καί ή ούσία τής Γλυπτικής ώς εκδήλωση σκέψης καί λόγου μέ καθαρά
εικαστικές άξιες.

Κομίζω γλαύκα.

Ή γλώσσα τοΰ γλύπτη είναι στήν ούσία ή γλώσσα τής σιωπής. Γι' αύτό
νιώθω λίγο παράξενα πού πρέπει νά άναπτύξω μέ λόγια τήν καλλιτεχνική
μου πορεία καί τόν ρόλο τής Γλυπτικής σήμερα. Ή άγωνία μου είναι άκόμα
μεγαλύτερη όταν άπευθύνομαι σέ ένα άσυνήθιστα εκλεκτό άκροατήριο, πού
μέ τιμά άπόψε μέ τήν παρουσία του. Άπευθύνομαι συγχρόνως στούς άξι-
ότιμους Ακαδημαϊκούς, κορυφαίες προσωπικότητες, μέ γνώση καί πείρα
καί μέ διεθνώς καταξιωμένο έργο. Θά προσπαθήσω νά διατυπώσω μερικές
σκόρπιες σκέψεις πού προέκυψαν, γεννήθηκαν κατά τήν πορεία τής δουλειάς
μου, βγαλμένες μέσα άπό τή διαδικασία δημιουργίας ένός έργου ή, καλύτε-
ρα, πολλών έργων.

Ή τέχνη δέν είναι δεξιοτεχνία, δέν είναι ύλη, είναι ενέργεια, ή όποία οχι
μόνο διαμορφώνει πνευματικά καί αισθητικά τά πράγματα, άλλά συμμετέχει
στήν έξέλιξη τοΰ πρακτικού μέρους τής ζωής. Είναι κίνηση, ροή καί πράξη
μαζί. Θά τήν παρομοίαζα μέ μηχανή εσωτερικής καύσης. Αναπτύσσεται
έσωτερικά, βελτιώνεται συνεχώς, γίνεται πιο δυνατή, πιο έκλεπτυσμένη.
Θά μοΰ πείτε, αυτό μοιάζει μέ τό δόγμα ((ή τέχνη γιά τήν τέχνη». "Ισως.
Πρώτα όμως ή δημιουργία πρέπει νά εξελιχθεί μέ άπόλυτη συγκέντρωση
καί έλευθερία, καί μετά νά προσφερθεί, νά παρουσιαστεί, ώστε νά έχει τό
άνάλογο ενδιαφέρον. Όσο παράδοξο καί άν φανεί, ή πρωτοποριακή τέχνη
βασίζεται στήν έπιστημονική έρευνα, έμπεριέχει όμως καί στοιχεία άπλοϊκά.
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Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται γιά οξύμωρο σχήμα, δέν έχουν δμως δίκιο.
Στήν τέχνη συνεργάζεται ό νους μέ τό συναίσθημα. Κυριαρχεί δμως τό μυα-
λό, ή σκέψη.

"Εχουν λεχθεί καί γραφτεί πάρα πολλά γιά τις εικαστικές τέχνες, φυ-
σικά καί γιά τή Γλυπτική. Δέν θά κάνω ιστορική άναδρομή, ούτε κριτική
άξιολόγηση, δέν θά μπω σέ ξένα χωράφια, άφοΰ υπάρχουν άρμοδιότεροι άπό
μένα γιά τά θέματα αύτά.

"Εχω επίγνωση τής σημερινής κατάστασης. Γνωρίζω τις δυσκολίες πού
περνά ή χώρα καί δλοι εμείς. Λόγω τού άρνητικού κλίματος καί τής κακής
ψυχολογίας δέν είναι ίσως ή κατάλληλη στιγμή νά μιλάμε γιά τις καλές τέ-
χνες. Ή μήπως είναι τώρα ή πιο κατάλληλη στιγμή νά άντιδράσουμε;

"Ηδη αισθάνομαι δτι λέω πολλά. Δέν είμαι τών λόγο,ιν, είμαι του λόγου,
τών έργων. "Εχω μιλήσει, έχω καταθέσει τή σκέψη μου, τή γνώση μου, τήν
πείρα μου, μέ τή γλώσσα τών εικόνων, καί μάλιστα τών τρισδιάστατων
εικόνων, χαραγμένοι σέ σκληρά, δύσκολα ύλικά. Οί σκέψεις μου έμπεριέ-
χονται στά έργα μου, μερικά άπό τά όποια βλέπετε στις οθόνες.

Θά μπορούσα νά σταματήσω νά μιλώ τώρα. Θά ήμουν πιο συνεπής.
Δέν είμαι, δυστυχώς, βαθύς γνώστης τής γλώσσας. Όπως καί δσο τήν ξέ-
ρω, δέν μέ καλύπτει. Δέν τή γνωρίζω δσο θά τής άξιζε. Δέν υπήρξε ό άνάλο-
γος χρόνος καί δέν δημιουργήθηκαν οί κατάλληλες συνθήκες. Προσπάθησα
περισσότερο νά μάθω τή γλώσσα τών εικόνων, τή γλώσσα τής Γλυπτικής,
μιά γλώσσα πού έχει μιλήσει, έχει χαράξει καί άποτυπώσει μιά μεγάλη καί
άληθινή ιστορία.

Ή γλώσσα άποτελεϊ άναπόσπαστο στοιχείο τού πολιτισμού καί συστα-
τικό στοιχείο τής ταυτότητας τού κάθε άνθρώπου. Ή έλληνική γλώσ-
σα είναι, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, τό μεγαλύτερο καί
σπουδαιότερο σωζόμενο μνημείο τής άνθρωπότητας. Ανήκει
στήν άυλη πολιτιστική κληρονομιά καί πρέπει νά τή διαφυλάξουμε ώς κόρην
οφθαλμού. Στήν έλληνική γλώσσα γράφτηκαν άριστουργήματα τής παγ-
κόσμιας διανόησης, διαμορφώθηκε ό λόγος τής έπιστήμης, τής ιστορίας,
τής πολιτικής, τής φιλοσοφίας, τής ιατρικής καί τού θεάτρου. Ή έλληνική
γλο'^σσα στή διαχρονική της πορεία άσκοΰσε πάντα γοητεία μέσα μου καί
άποτελεϊ πηγή έμπνευσης στά έργα μου. Ό Δίσκος τής Φαιστού, μοναδικό
άρχαιολογικά εύρημα άπό τήν ιδιαίτερη πατρίδα μου, πού δέν έχει άκό-
μα λύσει τή σιο^πή του, μοΰ έδωσε τήν άφορμή δημιουργίας μιάς σειράς
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άναγλύφων καί γλυπτών, στα όποια προσπαθώ νά δώσω τή δική μου εικα-
στική ερμηνεία άπό μιά νέα οπτική γωνία.

Νιώθω τήν άνάγκη νά σάς εκμυστηρευτώ ότι αύτά πού θά πώ τά λέω
πρώτα άπ' ολα στόν εαυτό μου, σάν ένα είδος εσωτερικού μονόλογου.

Ή τέχνη δέν είναι αισθητική. Είναι πρωτίστως άνάγκη έκφρασης καί
επικοινωνίας. 'Εμπεριέχει καί τήν αισθητική, μέ τήν έννοια τού κάλλους, του
μέτρου, τής άρμονίας καί τής σύνθεσης. Ό καλλιτέχνης οφείλει νά άξιοποιεΐ
τις άξίες πού κληρονόμησε. Δέν άρχίζει άπό τό μηδέν. Σ' αύτές τις άξι-
ες προσθέτει καί άλλες καινούργιες, άν μπορεί. Προσαρμόζει, δέν άφαιρεΐ,
συμβάλλει στήν έξέλιξή τους.

Γλυπτική είναι ή τέχνη τής σιωπής, τής χθόνιας θορυβώδους κραυγής.
'Εκφράζει, μεταδίδει μηνύματα, έπικοινωνεϊ μέ τά δικά της μέσα, μέ τούς
δικούς της πολύσημους κώδικες έπικοινωνίας. Ό λόγος της είναι δυνατός,
πλήρης, δέν έχει άνάγκη άπό τίποτε άλλο. Ή πεμπτουσία τής εικα-
στικής γλώσσας είναι τό σκεπτόμενο σχέδιο. Αναλύω καί συν-
θέτω. Δομώ καί άποδομώ. Συμπυκνώνω, συγκρίνω άναλογίες, μεγέθη, δια-
στάσεις. "Ετσι άπελευθερώνομαι, δημιουργώ. Γι' αύτό ή γνώση τοΰ σχεδίου
πρέπει νά είναι βαθιά καί ούσιαστική, όχι περιγραφική, έπιφανειακή.. Τό
σχέδιο είναι τελικά ή εικαστική γραφή, τό άλφάβητο τών εικόνων.

Ό καλλιτέχνης, ό γλύπτης, ζει άτέλειωτες ώρες έντασης καί ή άγωνία
τοΰ λόγου του έκφράζεται μέ τό σκαρπέλο, τό καλέμι, τόν χρωστήρα καί τό
ταπεινό μολύβι. Μέ έργαλεΐο τό σχέδιο, ό εικαστικός καλλιτέχνης έχει τή
δυνατότητα νά μιλήσει, νά έκφραστεΐ, νά καταθέσει τις εύαισθησίες του καί
τις άπόψεις του. Ή βαθιά γνώση τοΰ σχεδίου όμως δέν είναι άπλή υπόθεση.
Είναι μιά περιπέτεια.

Ή τέχνη είναι συμπυκνωμένη σκέψη (έκ βαθέων). Ό καλλιτέχνης με-
τασχηματίζει, συμπυκνώνει τήν πείρα, τή γνώση, τή μετατρέπει σέ έργο
τέχνης καί τή μεταβιβάζει, άποκαλύπτοντάς την. Ή τέχνη δέν έχει άνάγκη
άποδείξεων. Είναι έλεύθερη, άπόλυτα έλεύθερη. Διαθέτει τόση ελευθερία
πού πολλές φορές δέν τήν άντέχει. Ή ελευθερία της είναι άβάσταχτη, εγγί-
ζει τά άκραΐα όρια τής αυθαιρεσίας, τοΰ θράσους, θά έλεγα. Ό καλλιτέχνης
δημιουργεί μόνο όταν είναι άπόλυτα ελεύθερος. Απαιτείται όμως πείρα,
γνώση, αύτοπειθαρχία καί εύαίσθητη υπευθυνότητα. Ό άνθρώπινος νοΰς, ή
σκέψη γενικά, έχει τελείως άπελευθερωθεΐ στή σύγχρονη έποχή, μπορεί νά
εισχωρήσει στό γίγνεσθαι ώς τήν πιο μικροσκοπική λεπτομέρεια, καθώς καί
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νά πετάξει καί νά βρεθεί στό πιο μακρινό σημείο τοϋ Σύμπαντος, στήν άρχή
τοϋ Είναι. Ή καλλιτεχνική σκέψη δέν έχει δρια.

Ή Γλυπτική έχει μιλήσει, έχει γράψει ιστορία. "Εχει συμβάλει στήν
εξέλιξη τής σκέψης τού άνθρωπου, στήν εξέλιξη τοΰ πολιτισμού. "Εχει βάλει
τήν υπογραφή της σέ σκληρά ύλικά, μέταλλα, πετρώματα, μάρμαρα. Τά
ύλικά αύτά, τά έργα δηλαδή, λένε μιά άλλη ιστορία γιά δσους θέλουν καί
μποροΰν νά τά διαβάζουν.

Οί άρχαϊοι "Ελληνες μεγαλούργησαν καί στή Γλυπτική. Ό Ρωμαίος
ιστορικός Marcus Vellerns Paterculus άναφέρει μέ υπερηφάνεια δτι, δταν οί
Ρωμαίοι κατέλαβαν τή Ρόδο καί κατέλυσαν τό κράτος τών Ροδίων, άφαίρε-
σαν άπό τήν πόλη δύο χιλιάδες άγάλματα, καί έμειναν, παρ' δλα αύτά, άλλα
τόσα. Αντιστοιχούσε δηλαδή ένα έργο τέχνης σέ κάθε πέντε μέ έξι κατοίκους.

Προσπαθούν κάποιοι νά μάς πείσουν έκ τοΰ πονηρού οτι ό πολιτισμός
μας, ή «κουλτούρα» μας, δπως συνηθίζεται τώρα τελευταία νά λέγεται,
είναι τά άπλά καθημερινά πράγματα, τή στιγμή πού άπέναντί μας είναι ή
Ακρόπολη μέ τόν Παρθενώνα, ένα άπαράμιλλο έργο τής παγκόσμιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς, μοναδικό καί άνεπανάληπτο άπό κάθε άποψη: ώς σύλ-
ληψη καί εκτέλεση, ώς τεχνολογικό θαΰμα, ώς έκφραση υπέρτατου κάλλους
καί άρμονίας. Είναι αύτονόητο δτι τά άπλά καθημερινά πράγματα εμπερι-
έχονται καί αύτά στον πραγματικό, τόν ούσιαστικό, τόν μεγάλο πολιτισμό.
Δέν άποτελοΰν δμως τήν ούσία του, είναι μιά λεπτομέρεια.

Ό ελληνικός πολιτισμός δέν ήταν ποτέ άπλοϊκός. Ό έλληνικός στο-
χασμός δέν υπήρξε ποτέ λαϊκίστικος. Ήταν πάντα στό σύνολο του πο-
λιτισμός «έρευνας», υψηλής σκέψης, μέ βηματισμό καί οχι στατικός καί
έπαναλαμβανόμενος, μοιρολατρικός. Ό Ηράκλειτος είπε τό περίφημο «με-
ταβάλλον άναπαύεται» (άπόσπασμα Β 84a D.-K. 16, I, 155,15), δηλαδή
((στήν άλλαγή βρίσκουν τά πράγματα άνάπαυση». Ή κλασική παιδεία στη-
ρίζεται σέ άρχές καί άξίες πού είναι πάντα επίκαιρες, γιατί άνταποκρίνεται
στά αιώνια αιτήματα τής ζωής καί τοΰ άνθρώπου' γι' αύτό είναι πανανθρώ-
πινη. Ή κλασική άντίληψη δέν είναι στατική. "Εχει δυναμικό χαρακτήρα καί
μπορεί νά άνανεώνεται μέ βάση τις κρατούσες κάθε φορά συνθήκες.

Στούς βασικούς πυλώνες τής παιδείας, έκτος άπό τή γλώσσα, τά μαθη-
ματικά καί τό άθλητικό ιδεώδες, άνήκουν άσφαλώς καί οί Καλές Τέχνες. Οί
εικαστικές δραστηριότητες πρέπει νά άποκτήσουν στό εκπαιδευτικό σύστη-
μα περίοπτη θέση. Τά άποτελέσματα είναι έμμεσα, άλλά ούσιαστικά. Οί μα-
θητές, στό πλαίσιο τών σχολικών δραστηριοτήτων, πρέπει νά επισκέπτονται
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μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους. Επιβάλλεται νά
παρακολουθούν ξεναγήσεις, άπλές καί ούσιαστικές, καί νά μαθαίνουν βλέ-
ποντας. Στή δημιουργική διαδικασία πρέπει νά μπαίνουν μόνο οσοι έχουν
τήν τάση καί τή θέληση νά άσχοληθοΰν μέ τήν τέχνη. Ή παιδεία οφείλει νά
οδηγεί στή χαρά τής γνώσης καί όχι στον πειθαναγκασμό. Είναι άπαραίτη-
το νά άξιοποιηθοΰν οί δυνατότητες τών σύγχρονων εποπτικών μέσων, ιδίως
τών ήλεκτρονικών. Τό σχολείο πρέπει νά μάθει στό παιδί πρώτα άπ' όλα νά
σκέπτεται καί μετά όλα τά άλλα.

Τό έργο τέχνης ισοδυναμεί μέ μιά έκ βαθέων κατάθεση πνεύματος καί
ψυχής, μιά συμπυκνωμένη στήν εκρηκτική της δύναμη δημιουργική πνοή.
Πρόκειται γιά μιά άνεπανάληπτη έμπειρία, πού είναι καρπός γνώσης καί
εύαισθησίας καί άποπνέει ποίηση καί φιλοσοφική διάθεση. Προηγείται ή
γνώση, ή διαίσθηση, ό οίστρος, ή έμπνευση καί άκολουθεΐ ή δημιουργία
τοΰ δημιουργού. Μετά έρχεται τό έργο τέχνης, τό δημιούργημα. Λυδία λί-
θος γιά κάθε μορφή τέχνης είναι ό πανδαμάτωρ χρόνος. Δέν χρειάζεται νά
προσπαθεί κανείς νά έπιβάλει τό έργο του. Αρκεί νά το κάνει άπλά φανερό,
νά τό άφήσει νά λειτουργήσει μόνο του" μέ τις δικές του δυνάμεις, μέ τό
περιεχόμενο καί τήν ποιότητά του" μέ τήν αλήθεια καί τήν ειλικρίνεια που
έμπεριέχει, νά ζήσει ώς αύθύπαρκτη άξια. Γιά νά λειτουργήσουν άποτελε-
σματικά όλα αύτά χρειάζεται συστηματική καλλιτεχνική παιδεία.

Ό άληθινός καλλιτέχνης, άνεξάρτητα άπό τόπο καί χρόνο, μεταβάλ-
λει, μετασχηματίζει τά πράγματα, λειτουργεί όπως ή φύση, καταθέτει τή
δική του πρόταση ενταγμένη σέ ένα άρμονικό σύνολο. Δέν άρκεΐται στήν
περιγραφή, στή διήγηση, στήν εικονογράφηση. Αποκαλύπτει. Ό εικα-
στικός καλλιτέχνης δημιουργεί πολύσημες εικόνες, συμπυκνώνει ιδέες καί
συναισθήματα μέ πνεύμα εύθύνης. Δέν άρκεΐ μόνο τό υλικό, καινούργιο ή
διαφορετικό, ή ή χρήση ένός νέου εργαλείου ή μέσου, γιά νά έχει πρωτοτυπία
ένα έργο τέχνης. Τά ύλικά, γενικώς, καί οί δυνατότητες έπεξεργασίας τους
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στή δομή καί τήν ύπόσταση τοΰ έργου καί
μπορούν νά έμπλουτίσουν τήν έκφραστική γλώσσα τής τέχνης, δέν άποτε-
λοΰν όμως σέ καμιά περίπτωση αύτοσκοπό.

(('Οφθαλμοί γάρ τών ώτων άκριβέστεροι μάρτυρες» (άπόσπασμα Β
101a D.-K. 16, 173,15). ((Τά μάτια είναι πιο έγκυροι μάρτυρες άπό τά
αύτιά», είπε ό 'Ηράκλειτος. Άπό τά μάτια τρέφεται σωστά ό έγκέφαλος.
Οί εικόνες πού άποκαλύπτονται μέ τό φώς μέσω τών οφθαλμών διεγείρουν
καί ενεργοποιούν τό μυαλό, τή σκέψη. Αύτό ισχύει άπόλυτα γιά τήν τέχνη.
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Οί εικαστικές τέχνες συνιστοΰν τήν άποθέωση τής εικόνας, όχι τής καθημε-
ρινής άπλής εικόνας, άλλά τής εικόνας στήν άπόλυτη, εσωτερική της άρμο-
νία. Αύτή τήν κρυφή άρμονία καλείται νά άποκαλύψει ό καλλιτέχνης καί νά
τήν παρουσιάσει στό κοινό στήν πολύσημη καί αινιγματική διάστασή της.

Ό πολιτισμός εγινε γνωστός μέσω τής Γλυπτικής, άπό τή στιγμή πού
ό άνθρωπος άρχισε νά χαράζει σχήματα σέ βράχους, τά γνωστά βραχογρα-
φήματα, καί άπό τήν έποχή πού εκανε τό μεγάλο άλμα, νά άνακαλύψει τή
γραφή. ((Γράφω)) σήμαινε άρχικά «γρατσουνίζω», ((σκαλίζω». Ή ((γραφή)),
επίπονη διαδικασία στήν άρχαιότητα, όπως μαρτυρούν οί χιλιάδες σωζόμε-
νες έπιγραφές, τέχνη καί προνόμιο τών λίγων, παραπέμπει στό σκάλισμα,
τή Γλυπτική, στήν πρώτη άξιοθαύμαστη, άλλά άτελή μορφή της. Ή γραφή,
δπως καί ή Γλυπτική καί δλες οί τέχνες, συνδέθηκε άρχικά μέ τή μαγεία, τή
θρησκεία καί τόν μυστικισμό. Οί σφραγιδόλιθοι τής Κνωσού άποτυπώνουν
έξοχα τήν ομορφιά ιδιαίτερα τών δύο αύτών τεχνών.

Ό γλύπτης είναι μύστης. Ή τέχνη του άπαιτεϊ άφοσίωση καί μακρό-
χρονη θητεία, ισχυρή θέληση, σωματική άντοχή καί δύναμη, γερο μυαλό
καί εύαισθησία, δ,τι δηλαδή πρέπει νά χαρακτηρίζει τόν γνήσιο δημιουργό.

Ή ιστορία τής Γλυπτικής είναι ενα άπό τά πιο ενδιαφέροντα γνωστικά
άντικείμενα, πού συνδέεται άμεσα μέ τήν άρχαία Ελλάδα καί τόν πολιτι-
σμό μας, καί δμως δέν διδάσκεται, έστω καί άδρομερώς, στά σχολεία μας.
Παλαιότερα, τά πράγματα ήταν ϊσως καλύτερα. Άρκει νά υπενθυμίσω οτι
τό «Σχολεϊον τών Τεχνών» ιδρύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1836 (τό 1930
μετονομάστηκε σέ «Ανωτάτη Σχολή τών Καλών Τεχνών»), μέ σκοπό τή δι-
δασκαλία ((τεχνικών καί καλλιτεχνικών μαθημάτων». Προηγήθηκε δηλαδή
κατά ένα έτος άπό τήν 'ίδρυση τοΰ Πανεπιστημίου, πού έγινε τό 1837. Είναι
συγκινητικό νά σκεφτεί κάποιος δτι μόλις τρία χρόνια άπό τήν έγκαθίδρυση
τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου ελήφθη αύτή ή άπόφαση, σέ περίοδο κατά τήν
οποία τό έθνος έβγαινε άπό μακροχρόνιους άγώνες εντελώς κατεστραμμένο,
σχεδόν άνύπαρκτο άκόμα ώς κράτος.

'Υπάρχουν χιλιάδες άξιοθαύμαστα έργα σέ δλες τις εποχές πού διασώ-
θηκαν άπό πυρός καί σιδήρου. Τί νά πρωτοθυμηθεΐ κανείς; Τά παλαιολι-
θικά, τά νεολιθικά, τά κυκλαδικά, τά μινωικά, τά μυκηναϊκά, τά άρχαϊκά,
τά κλασικά, τά έλληνιστικά, τά βυζαντινά, τις φιλότιμες προσπάθειες τών
τελευταίων χρόνων.

Ανεπανάληπτα είναι τά άριστούργήματα τής άρχαίας ελληνικής Γλυ-
πτικής: ό 'Ηνίοχος τών Δελφών, οί πολεμιστές τοΰ Riace (Ρήγιο), ή Νίκη
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τής Σαμοθράκης— γλυπτό μοναδικής σύλληψης, ή άπόλυτη ελευθερία, προ-
σωποποιημένη σέ σκληρό υλικό—, τά άετώματα καί οί μετόπες τοΰ ναού τοΰ
Διός στήν 'Ολυμπία, ό Ερμής τού Πραξιτέλη, οί άρχαϊκοί κοΰροι, οί κόρες,
τά γλυπτά τού ΓΙαρθενο^να — καί όχι μάρμαρα, όπως συνήθους τά αποκαλούν.
Αριστουργήματα, τέλεια έργα τέχνης, συνδυασμός Γλυπτικής καί τεχνολογί-
ας. Θά τά ζήλευαν άκόμα καί οί θεοί. Τό γλυπτό, ώς λατρευτικό άντικείμενο,
γίνεται σύμβολο. Είναι ή άποτύπωση τής υπερβατικής δύναμης.

Ή άρχαία ελληνική μεταλλουργία είχε φτάσει σέ ζηλευτά όρια άνάπτυ-
ξης, όπως δείχνει ή μέθοδος χύτευσης ορειχάλκινων άγαλμάτων πού πήρε τό
όνομα ((μέθοδος τοΰ χαμένου κεριού» καί έφαρμόζεται σχεδόν πανομοιότυπη
μέχρι σήμερα. Βρίσκει εφαρμογή άκόμα καί στή διαστημική τεχνολογία.

Λένε πολλοί, καί δυστυχώς είναι άλήθεια, ότι ή πατρίδα μας, έδώ
όπου γεννήθηκε καί άνθισε ή Γλυπτική, είναι άδεια άπό έργα τέχνης, έργα
Γλυπτικής. 'Επιβάλλεται νά καταρτιστεί ένα πρόγραμμα ώστε νά καλυφθεί
αύτό τό κενό. Υπάρχουν έφικτοί, λειτουργικοί τρόποι: νά τιμήσουμε καθο-
ριστικά γεγονότα, προϊστορικά, ιστορικά καί σύγχρονα, πού συνέβησαν στή
χώρα μας' νά τιμήσουμε πρόσωπα πού διακρίθηκαν καί πρόσφεραν πολύτι-
μες ύπηρεσίες στό γίγνεσθαι τού πολιτισμού' νά γράψουμε τήν ιστορία μέ
σύγχρονα έργα Γλυπτικής τά όποια θά δημιουργήσουν άξιοι καλλιτέχνες.
Θά μαθαίνουμε πολλά, ρίχνοντας μόνο μιά ματιά στά έργα αύτά.

Άκόμα καί σέ δύσκολους καιρούς, υπάρχουν τρόποι νά χρηματοδοτη-
θούν οί Καλές Τέχνες καί νά ενισχυθεί ή άποτελεσματικότητά τους γιά τό
εύρύτερο κοινό, άρκεϊνά γίνει σο^στός προγραμματισμός, νά επιβραβεύονται
οί πραγματικά καινοτόμες ιδέες.

Αισθάνθηκα τό κενό πού μάς χωρίζει άπό τό παρελθόν μας καί ένιωσα
έντονα τήν άνάγκη νά συνδεθώ μαζί του. Δουλεύω, ερευνώ καί στήνω γέ-
φυρες. 'Εμπνέομαι άπό τό σήμερα, τό τώρα, μέ ό,τι συμβαίνει γύρω μου.
'Επιθυμώ νά έπικοινωνώ εικαστικά, κάθε στιγμή τής δημιουργίας μου, μέ
τούς συνανθρώπους μου. Δέν μπορούμε νά μήν έχουμε σχέση μέ τόν αιώνα
μας, μέ τήν έποχή μας. Τό παρελθόν, πολύτιμη παρακαταθήκη, διδάσκει
καί εμπνέει, δέν έπανέρχεται όμο^ς μέ τήν ΐδια μορφή.

Ζούμε, πιστεύω, μιά νέα άρχαϊκή έποχή πού θά μάς οδηγήσει πολύ μα-
κριά, άν τή διαχειριστούμε σοοστά. Ή κρίση πού μάς βρήκε δέν βοηθά προς
αύτή τήν κατεύθυνση. 'Ελπίζω νά τήν ξεπεράσουμε, μέ συγκεκριμένες κινή-
σεις, μέ έργα καί όχι μέ λόγια. Πρέπει νά άφήσουμε τά σημάδια μας στον
χρόνο. Δέν επιτρέπεται νά είμαστε άπόντες. Βιώνουμε μιά έποχή ραγδαίων
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εξελίξεων καί ανακατατάξεων, κοινωνικών συγκρούσεων καί εντάσεων,
άλλά καί αλλεπάλληλων τεχνολογικών επαναστάσεων πού άνοίγουν δρόμους
γιά πρωτόγνωρες δυνατότητες.

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι Ακαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι,

Γεννήθηκα στή χώρα τής Γλυπτικής καί, άπ1 όσο θυμάμαι τόν εαυτό
μου, είμαι γλύπτης. Τήν έπίσημη τούτη ώρα άνοιξα τήν καρδιά μου καί
σάς μίλησα γιά τόν άγώνα καί τήν αγωνία τού καλλιτέχνη, σέ έναν κόσμο
κλυδωνιζόμενο πού έχει χάσει τόν προσανατολισμό του, έρμαιο τών σκο-
πιμοτήτων τής «οικονομίας τής άγοράς» καί τών λεγόμενων «άγορών», οί
όποιες έφτασαν στό σημείο νά υποκαθιστούν τά ΐδια τά κράτη. Ή Γλυπτική,
καί κάθε μορφή υψηλής τέχνης, σέ χαλεπούς καιρούς, δπως οί σημερινοί,
θεο^ρεΐται είδος πολυτελείας, αντίληψη πού μπορεί νά οδηγήσει στά όρια
τής απαξίωσης. Γι αύτό νιώθω πιο πολύ τήν ανάγκη νά ένό>σο^ μαζί σας τις
δυνάμεις μου γιά ο,τι καλύτερο είμαστε σέ θέση νά κατορθώσουμε. "Εχω πει
πολλές φορές οτι ένα σύγχρονο γλυπτό, τοποθετημένο σωστά σέ ελεύθερο,
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, είναι τό πιο οικονομικό πολιτιστικό μέσο.
'Εκπέμπει πολλαπλά μηνύματα, λειτουργεί συνεχώς καί είναι προσβάσιμο
σέ όλους, χωρίς ojpàpio καί εισιτήριο, φτάνει μόνο νά υπάρχει. "Ενα γλυπτό
στόν χώρο, πολλά γλυπτά στον χώρο, είναι στήν ούσία ένα ολόκληρο μου-
σείο. Το πιο οικονομικό, το επαναλαμβάνω, το πιο λειτουργικό μουσείο πού
άποκαθιστά σο^στά τή σχέση τοΰ Ανθρώπου μέ τή Γλυπτική. Ειδικά σέ μιά
χώρα σάν τήν Ελλάδα, δπου γεννήθηκε καί άνθισε ή Γλυπτική, σέ μιά χώρα
μέ το άνάλογο φώς, το κατάλληλο περιβάλλον καί τήν άντίστοιχη ιστορία, ή
Γλυπτική πρέπει νά παίξει τό ρόλο της.

Σάς εύχαριστώ άπό καρδιάς.
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Έρωτόκριτος καί Αρετούσα, σύνθεση όλόγλυφη, χαλκός, υψ. 3,20 μ., 1981, Ηράκλειο
Κρήτης.
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Ή Λίτσα, γύψος (λεπτομέρεια). Σχέδιο, κάρβουνο, 0,50x0,35 έκ.,

1954-58.

Νίκη έφιππη, χαλκός, Σύνθεση, χαλκός,

0,30x0,27x0,17 έκ., 1959. 0,22x0,22x0,10 έκ., 1959.

Ή Λίτσα, γύψος, υψ.
1,60 μ., Σχολή Καλών
Τεχνών Αθηνών,

1954-58.

Σχέδια, κάρβουνο, 0,50x0,35 έκ., Σχολή Καλών
Τεχνών Αθηνών, 1954-58.
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Κάλλος, χαλκός, 0,83x0,60x0,40 έκ., 1965-66.
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Σχέδιο, μελάνι,

0,38x0,25 έκ.,
1961-63, Παρίσι.

Φιγούρα καθιστή, χρώμα,

0,50x0,32 έκ., 1961-63,
Παρίσι.

Σχέδιο, μελάνι-χρώμα,

0,38x0,25 έκ., 1961-63,

Παρίσι.

Μάρτυρες καί θύματα, χαλκός, 0,32x0,30x0,15 έκ., 1968-74.
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Μάρτυρες και θύματα, χαλκός, 0,35x0,32x0,30 έκ., 1968-74.
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Μάρτυρες καί θύματα, σχέδιο, μελάνι, 1,06x0,76 έκ., 1968-74,

Μάρτυρες καί θύματα, σχέδιο, μελάνι, 1,06x0,76 έκ., 1968-74.
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Μάρτυρες καί θύματα, χαλκός

0,86x0,61x0,32 έκ., 1968.

Μάρτυρες καί θύματα, χαλκός,

0,73x0,35x0,24 έκ., 1968-74.

Μάρτυρες καί θύματα, γύψος, υψ. 0,95 έκ., 1968-74.
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Μπουκέτα μηχανικά, ξύλο-μέταλλο-χρώμα, 1,80x0,90 έκ., 1989.

Ανάγλυφο, χαρτί μέ χρώμα, 0,98x0,56 έκ., Ανάγλυφο, χαρτί μέ χρώμα,

1971. 1,06x0,90 έκ., 1971.

Σχέδιο, μελάνι, 1,06x0,75 έκ.,
1974.

Μηχανικά, τόρνος-μπροϋντζος,
διάφορα μεγέθη, 1977.



Μηχανικό, ξύλο, 1,08x0,38x0,38 έκ.,
1979.

Καρπός, άλουμίνιο, 0,60x0,70x0,50 ;
1980.
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Μηχανικό, ξύλο, 0,48x0,42x0,42 έκ., 1979.
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Σχέδιο, μολύβι, Μηχανικά μπουκέτα, σχέδιο, μολύβι, «Μηχανικό»

0,30x0,19 έκ., 1981. 1,06x0,76 έκ., 1977-84. κάθετο, μπρούντζος,

1,00x0,42x0,42 έκ.,
1979.

Μπουκέτο, άλουμίνιο, υψ. 2,05 μ., Μπουκέτο, άλουμίνιο, υψ. 2,70 μ.,

1977-84. 1977-84.
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Κύβος, χαλκός, 1,70x1,50x1,50 μ., 1984-88.

Ανάπτυξη κύβου, ξύλο-μέταλλο-μολύβι, 1,94x1,34 μ., 1989.
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Κεφάλια, γύψος, 0,30x0,25x0,25 έκ., Κεφάλι, γύψος, 0,30x0,28x0,23 έχ.,

1976-78. 1976-78.

Κεφάλι, χαλκός, 0,36x0,31x0,26 έκ., Κεφάλι, γύψος, 0,30x0,24x0,28 έκ., 1976.
1976.

Κοσμογονία, χαλκός, 1,65x1,00x0,78 έκ., 1978.
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Πέταγμα, γύψος, 1983

Πέταγμα, γύψος, 1982
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Νικητής, ανάγλυφο, μέταλλο--ξύλο- Σχέδιο I, παστέλ σέ χαρτί, 1,00x0,74 έκ.

μολύβι, 1,70x1,25 έκ.

Κεφάλι άλογου, πλεξιγκλάς, Κορμός, πλεξιγκλάς, 1,65x0,50x1,05 έκ.

1,10x0,23x0,51 έκ.

«Άλογα καί Αναβάτες, 2000-2012».
Άπό τήν "Εκθεση στό "Ιδρυμα Θεοχαράκη.

Νικητής No 2, χαλκός, 0,60x0,25x0,20 έκ., 1969
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Κάθετο άρχαϊκό, αλουμίνιο, Κολώνα, σύνθεση, άλουμίνιο,

δψ. 2,54 μ., 1977-84. ΰψ. 3,60 μ., 1977-84.

Άντινίκη, χαλκός, ΰψ. 2,45 μ., 1977. Δελφίνια, σύνθεση όλόγλυφη, χαλκός,

ΰψ. 3,20 μ., 1986, Ρέθυμνο.

Μάρτυρες και θύματα, χαλκός,

ΰψ. 1,96 μ., 1973. Μπουκέτο, άλουμίνιο,

ΰψ. 2,70 μ., 1977-84.

Κολώνες, σύνθεση, άλουμίνιο,
ΰψ. 6,30 μ., 2004, Μαρούσι.
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Νίκη, ορείχαλκος, υψ. 3,20 μ., Καράκας, Βενεζουέλα,
((Τοποθέτηση 2000».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΤ 2013

ΓΙΑΝ ΒΑΝ ΑΪΚ.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ*

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

* Ή άνωτέρω ομιλία θα δημοσιευτεί ώς αύτοτελής εργασία στη σειρά των δημοσιευ-
μάτων του Γραφείου Έρεύνης της Νεοελληνικής Τέχνης.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΪΟΥ 2013

Παρουσίαση τοϋ βιβλίου
Ι.Μ. Κωνσταντάκος, Άκίχαρος, τόμ. 3:
Ή Διήγηση τοΰ Άχικάρ και ή Μυθιστορία τοΰ Αίσωπου,
έκδ. Στιγμή, Αθήνα 2013, 616 σσ.

άπο τόν Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

Τό 2009, επειδή γιά τό βραβείο τής κλασικής φιλολογίας τής Ακαδημίας
Αθηνών δέν είχε υποβληθεί άξιόλογο έργο, κάνοντας χρήση τής διαδικασίας
τής οίκοθεν άπονομής σέ μή υποβληθέν έργο εισηγήθηκα τή βράβευση τής
δίτομης μονογραφίας Άκίχαρος τοΰ νέου φιλολόγου καθηγητοΰ 'Ιωάννου
Κωνσταντάκου. Σήμερα έχω τήν τιμή νά σάς παρουσιάσω τόν όγκώδη τό-
μο τοΰ ίδιου συγγραφέα γιά τή διήγηση τοΰ Άκιχάρ καί τή μυθιστορία τοϋ
Αισώπου (Αθήνα 2013). Ώς γνωστόν ή μυθιστορία τοΰ Αισώπου άποτελεϊ
τμήμα τής άνατολικής διήγησης τοΰ Άκιχάρ.

Ή λεγόμενη Μυθιστορία τοϋ Αίσωπου, εκτενής βιογραφική μυθοπλα-
σία γύρω άπό τις περιπέτειες τοΰ θρυλικοΰ μυθοποιοΰ, συντάχθηκε άνάμεσα
στόν Ιο αι. π.Χ. καί στον 2ο αί. μ.Χ. Μία ένότητά της (κεφ. 101-123, τό
((βαβυλωνιακό τμήμα») διασκευάζει τήν άνατολική Διήγηση τοϋ Άχικάρ, με-
ταφέροντας στόν Αίσωπο τις περιπέτειες τοΰ ομώνυμου Άσσύριου σοφοΰ. Ή
άνά χείρας μονογραφία προσφέρει άναλυτική σύγκριση, σημείο προς σημείο,
άνάμεσα στό βαβυλωνιακό τμήμα τής Μυθιστορίας καί σέ όλες τις κύριες
έκδοχές τοΰ Άχικάρ: τόσο τό πρωιμότερο άραμαϊκό κείμενο τοΰ παπύρου τής
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Έλεφαντίνης, όσο καί τις σπουδαιότερες μεταγενέστερες διασκευές (συρια-
κή, άρμενικές, αραβική, νεοαραμαϊκή, αίθιοπική, παλαιά σλαβική, παλαιά
τουρκική, ρουμανική). "Ετσι μπορεί νά άνασυντεθεΐ ή μορφή τής Διήγησης
τον Αχικάρ τήν όποία γνώριζε καί εκμεταλλεύτηκε ό συγγραφέας τής
Μνθιστορίας. Άκόμη, επισημαίνονται οί μεταβολές πού επέφερε ό "Ελληνας
δημιουργός στό πρότυπο του, διερευνώνται οί λόγοι πού τις υπαγόρευσαν
καί έν γένει αναλύεται πώς ή ανατολική ιστορία εντάχθηκε όργανικα μεσα
στό έλληνικό έργο.

Όλα τούτα φέρνουν στό φώς βασικές τάσεις καί συνθετικές πρακτικές
τοΰ "Ελληνα συγγραφέα. Ή συγκριτική μελέτη τών δύο κειμένων προσφέρει
μιά εύκαιρία πού σπάνια παρουσιάζεται γιά τά έργα τής άρχαιότητας: έπι-
τρέπει μιά καλή ματιά στό ίδιο τό εργαστήριο τοΰ δημιουργού τής έλληνικής
άφήγησης, γιατί έχουμε τή δυνατότητα νά παρατηρήσουμε πώς δούλεψε ό
"Ελληνας συγγραφέας: πώς οικειοποιήθηκε τό ξένο ύλικό καί πώς τό χει-
ρίστηκε σάν δικό του, πώς τό προσάρμοσε στις συνθετικές έπιλογές καί
προτιμήσεις του, πώς συνάρμοσε τελικά καί άρτίο^σε τή σύνθεσή του.

Γιά διευκόλυνση τής συγκριτικής άνάλυσης, προτάσσονται στήν άρχή
τού βιβλίου μεταφράσεις τών σημαντικότερων κειμένων. Ή άρχαία άρα-
μαϊκή εκδοχή τής Έλεφαντίνης καί ή συριακή διασκευή (ή παλαιότερη καί
αύθεντικότερη άπό τις όψιμες συντάξεις) μεταφράζονται γιά πρώτη φορά
στά νέα έλληνικά. Τό βαβυλωνιακό τμήμα τής Μνθιστορίας τον Αισώπου
παρατίθεται έπίσης σέ νέα άπόδοση τοΰ συγγραφέα τής μελέτης.

Στό πρώτο κεφάλαιο («Ό Άχικάρ, ό Αίσωπος καί ό Συγγραφέας τής
Μυθιστορίας») διερευνώνται οί άναλογίες μεταξύ τού Αισώπου καί τού
Άχικάρ, οί όποιες διευκόλυναν τήν προσέγγιση καί τή συγχώνευση τών
δύο αύτών μορφών. Ό συγγραφέας τής Μυθιστορίας συνήθιζε νά μεταφέρει
στον πρωταγωνιστή του ιστορίες οί όποιες πρωταρχικά άφοροΰσαν άλλους
πολιτισμικούς ήρωες (κυρίως τούς Επτά Σοφούς, τόν Διογένη καί τόν
Σωκράτη). Αύτή ήταν ή βασική συνθετική μέθοδος του γιά τόν εμπλουτισμό
τών προγενέστερων αίσωπικών θρύλων. Μέ τόν ίδιο τρόπο έφαρμόστηκαν
στον Αίσωπο καί οί περιπέτειες τοΰ Άσσύριου βεζίρη Άχικάρ, ό όποιος είχε
γίνει τμήμα τής έλληνικής άφηγηματικής παράδοσης χάρη στή μετάφραση
τής Διήγησης τον Αχικάρ άπό τούς Περιπατητικούς κατά τις άρχές τής
έλληνιστικής έποχής. "Ισως ήδη οί Περιπατητικοί νά είχαν συσχετίσει τόν
Άχικάρ μέ μορφές τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος, όπως οί Επτά Σοφοί καί ό
Αίσωπος. Άπό αύτούς τούς συσχετισμούς εμπνεύστηκε ό συγγραφέας τής
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Μυθιστορίας, ό όποιος ήταν μορφωμένος και είχε πρόσβαση σέ φιλοσοφικά
κείμενα.

Ό συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποίησε ώς πρότυπο τήν Περιπα-
τητική μετάφραση της Διήγησης τον Άχικάρ (τή μόνη διαθέσιμη ελληνό-
γλωσση εκδοχή στήν εποχή του). Ωστόσο, κατά τήν αύτοκρατορική περίο-
δο μπορούμε επίσης να φανταστούμε κάποιον δίγλωσσο δημιουργό άπό τήν
Ανατολή, μέτοχο της ελληνικής παιδείας άλλα και γνώστη της γλώσσας
και παράδοσης του τόπου του. Τέτοιος συγγραφέας θά μπορούσε κάλλιστα
να διαβάσει τή Διήγηση π.χ. στα άραμαϊκά (αν καταγόταν άπό τή Συρία)
ή στα δημοτικά αιγυπτιακά (αν ήταν Αιγύπτιος).

Στο δεύτερο κεφάλαιο («Πρόσο^πα και ονόματα») εξετάζονται οί με-
ταβολές πού έπέφερε ό συγγραφέας της Μυθιστορίας όσον άφορα τά ονό-
ματα και τούς χαρακτήρες των προσώπων της Διήγησης τον Ά χικάρ. Ό
κεντρικός ήρωας του άνατολικου έργου, ό βεζίρης Άχικάρ, φυσικά αντικα-
ταστάθηκε άπό τον Αίσωπο. Ό άνώνυμος φαραώ τής Διήγησης άπέκτησε
συγκεκριμένη ταυτότητα στή Μυθιστορία', ταυτίστηκε μέ τον Νεκτανεβώ,
τον τελευταίο γηγενή Αιγύπτιο ηγεμόνα πριν άπό τήν περσική κατά-
κτηση, ό όποιος είχε γίνει πρόσωπο θρυλικό και πρωταγωνιστούσε σέ
πολλές μυθοπλασίες. Οί ρόλοι του Νεκτανεβώ σέ αύτές τις διηγήσεις
παρουσίαζαν άξιοσημείωτες άντιστοιχίες προς τή μορφή του φαραώ τής
Διήγησης. Ό βασιλιάς τής Μεσοποταμίας (Έσαρχαδών ή Σεναχερίμπ στή
Διήγηση) μετονομάστηκε Αύκωρος. Τό όνομα αύτό άνηκε σέ μυθικό γιο του
Απόλλωνα και παραπέμπει σέ βασικό άφηγηματικό θέμα τής Μυθιστορίας:
τήν έχθρότητα άνάμεσα στον Αίσωπο και στον δελφικό θεό. Παρόμοια,
ό άχάριστος υιοθετημένος γιος τοΰ ήρωα (Ναντιν στή Διήγηση), ό όποιος
συκοφαντεί και προκαλεί τήν καταδίκη του θετού πατέρα του, βαφτί-
στηκε "Ηλιος: άλλο ενα άπολλώνειο όνομα (μέ δεδομένη τήν ήλιακή φύ-
ση του Απόλλωνα), τό όποιο συνδέει τή δράση μέ τή διαμάχη μεταξύ του
Αισώπου και τοΰ δελφικού θεού. Όλοι οί έχθροι τού Αισώπου μέσα στήν
αφήγηση τής Μυθιστορίας συνδέονται μέ τό ήλιακό-άπολλώνειο στοιχείο.
Αντίθετα, ό συμπονετικός δήμιος Ναμπουσουμισκούν, ό όποιος κρύβει τον
ήρωα και τον σώζει άπό τον άδικο θάνατο, πήρε τό ονομα "Ερμιππος στο
έλληνικό κείμενο. Συνδέθηκε έτσι μέ τον Έρμη, τον σύντροφο τής θεάς
"Ισιδας, ή οποία είναι ή προστάτρια και εύεργέτιδα τού Αισώπου στο
έργο. Οί μεταγενέστερες συντάξεις τής Διήγησης τοΰ Άχικάρ περιέχουν
επίσης τή σύζυγο τού κεντρικού ήρωα, ή όποία τον βοηθάει σέ διάφορες
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περιστάσεις. Αύτό το πρόσωπο άπαλείφθηκε άπό τή Μυθιστορία, πιθανώς
λόγω του γενικού μισογυνισμοΰ της αφήγησης.

Ό συγγραφέας της Μυθιστορίας μετέφερε τή δράση άπό τήν Άσσυρία
στή Βαβυλο'^να, τήν πιο διάσημη μεσοποταμιακή πολιτεία στά μάτια των
Ελλήνων, ώστε νά προσαρμόσει τήν άφήγησή του στις γνώσεις και τις
προσδοκίες του ελληνικού κοινού.

Στο τρίτο κεφάλαιο («Ό άγώνας γρίφων») συγκρίνεται άναλυτικά ό
διαγωνισμός γρίφων της Διήγησης του Άχικάρ μέ τήν έλληνική διασκευή
του στή Μυθιστορία. Ό "Ελληνας συγγραφέας εδωσε τή μεγαλύτερη έμφα-
ση και έκταση στον άγώνα γρίφων του Άχικάρ, ενώ όλα τά υπόλοιπα επει-
σόδια τοΰ ανατολικού προτύπου του τά περιόρισε στον έλάχιστο δυνατό
χώρο. "Ετσι συνέδεσε τό βαβυλωνιακό θέμα μέ τά προηγούμενα επεισό-
δια της Μυθιστορίας, δπου ή έπίλυση γρίφων άποτελοΰσε σημαντικό και
επαναλαμβανόμενο άφηγηματικό θέμα. Όλοι οί γρίφοι του ελληνικού έργου
(γρίφοι παρομοίωσης, χτίσιμο κάστρου στον άέρα, άδύνατον μέ τό άλογο
και τις φοράδες, αίνιγμα του έτους, άποστομωτικό ερώτημα) άντιπαραβάλ-
λονται λεπτομερώς προς τά άντίστοιχα ζητήματα στις διάφορες εκδοχές της
Διήγησης. Επισημαίνονται όλες οί μορφικές μεταβολές της Μυθιστορίας
και ερμηνεύονται οί λόγοι για τους οποίους τις έπέφερε ό συγγραφέας.
Ειδικά προκειμένου γιά τους γρίφους παρομοίωσης διατυπώνεται καινούρ-
για θεωρία όσον άφορα τή μυθική προέλευση του σχετικού έπεισοδίου. Τό
άπώτατο πρότυπο πρέπει να ήταν κάποια άρχαία άραμαϊκή διήγηση, δπου
ο συριακός-χαναανιτικός θεός τών καταιγίδων, ό Βάαλ-Σαμίν, συγκρουόταν
μέ τον πολιούχο θεό της Βαβυλωνίας, τον Βήλ-Μαρδούκ. "Ετσι οί σκλη-
ροτράχηλοι άραμαϊκοί πληθυσμοί έξέφραζαν τήν έχθρότητά τους προς τήν
κεντρική βαβυλωνιακή έξουσία.

Τό τέταρτο κεφάλαιο («Τάσεις και προτιμήσεις τού συγγραφέα της
Μυθιστορίας») άποτελεΐ τή ραχοκοκαλιά της μελέτης. 'Εδώ επισημαίνον-
ται οί βασικές διασκευαστικές πρακτικές τοΰ "Ελληνα συγγραφέα, ο όποιος
εδειξε μεγάλη φροντίδα γιά νά καταστήσει τήν άσιατική ιστορία τού Άχικάρ
κατανοητή και άποδεκτή στο έλληνικό κοινό του. Γιά νά τό έπιτύχει αύτό,
έπέφερε πλήθος άλλαγών τόσο σέ μικρές λεπτομέρειες τού σκηνικού και της
δράσης όσο και σέ κεφαλαιώδη ζητήματα διάταξης και ιδεολογίας.

Πρώτα-πρώτα, ο συγγραφέας απαλείφει ή απαλύνει τά πιο βίαια και
σκληρά στοιχεία της Διήγησης του Άχικάρ. Εξαφανίζει κάθε ίχνος σωμα-
τικών βασανιστηρίων και παρουσιάζει τον δικό του ήρωα άκρως ελεήμονα
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καί μεγαλόψυχο, σέ αντίθεση μέ τόν σκληρόκαρδο καί εκδικητικό Άχικάρ.
Άκόμη καί ό ένοχος νεαρός στή Μυθιστορία δέν πεθαίνει άπό τά μαρτύ-
ρια άλλά αυτοκτονεί έθελουσίως, μέ τή φιλοσοφική μέθοδο τής άσιτίας,
καί έτσι εξιλεώνεται καί κερδίζει τή συμπάθειά μας. Στό ίδιο πλαίσιο, ό
συγγραφέας μετριάζει πολλές άλλες βίαιες λεπτομέρειες τής άνατολικής
Διήγησης.

Άλλη εύδιάκριτη συνθετική τάση τοΰ συγγραφέα είναι ή έγνοια του γιά
τόν ρεαλισμό καί τή ζωντάνια τής άφήγησής του. Τό έμφανέστερο δείγμα
αύτής τής μέριμνας είναι τό πλήθος τών γραφικών λεπτομερειών τοπικού
χρώματος πού έχουν προστεθεί στά αιγυπτιακά επεισόδια τής Μυθιστορίας.
Στόν Άχικάρ τό αιγυπτιακό σκηνικό σκιαγραφούνταν μέ τήν άοριστία τοΰ
παραμυθιού. Ό "Ελληνας συγγραφέας, όμως, εισήγαγε πλήθος άναφορών
σέ συγκεκριμένες αιγυπτιακές τοποθεσίες, έθιμα, θεότητες, εικονογραφικές
παραστάσεις καί άλλα πολιτισμικά στοιχεία. Απομιμήθηκε άκόμη χαρα-
κτηριστικά μοτίβα τής αιγυπτιακής άφηγηματικής γραμματείας (π.χ. τόν
φαραώ πού συγκαλεί συμβούλιο τών αύλικών του γιά νά άντιμετωπισει σο-
βαρό κρατικό ζήτημα). Ό πλούτος τών αιγυπτιακών γραφικών λεπτομε-
ρειών φανερώνει πώς ό "Ελληνας συγγραφέας είχε έκτεταμένες γνώσεις γιά
τήν Αίγυπτο καί μεγάλο ενδιαφέρον γιά τόν πολιτισμό της. "Ισως διέμεινε ό
ίδιος στή χώρα τοΰ Νείλου, τουλάχιστον γιά ορισμένο διάστημα, καί διέθετε
άμεση έμπειρία άπό τόν τόπο καί τήν κουλτούρα του.

Τόν ίδιο στόχο τής ζωηρότητας καί καλλιτεχνικής άρτίωσης τοΰ έργου
έξυπηρετοΰν καί άλλες συγγραφικές τάσεις. Ό "Ελληνας δημιουργός άνα-
πτύσσει τούς διάλογους τοΰ άνατολικοΰ προτύπου του ή εισάγει ζωηρές καί
θεατρικές συνομιλίες έκεΐ όπου ή Διήγηση έδινε γυμνές περιγραφές. "Ετσι
αύξάνεται ή παραστατικότητα καί δραματικότητα τών σκηνών, καί άποκτά
ζωντάνια καί άληθοφάνεια ή δράση. Περαιτέρω, ό "Ελληνας συγγραφέας
έξασφαλίζει άπρόσκοπτη ροή καί ομαλή διάρθρωση στήν άφήγησή του:
αιτιολογεί τις ενέργειες τών προσώπων του, φωτίζει τά βαθύτερα κίνητρά
τους, καλύπτει τά κενά πού άφηνε τό άνατολικό πρωτότυπο καί άποσαφη-
νίζει σκοτεινά ή ελλειπτικά σημεία του.

Μέρος τής φροντίδας γιά άληθοφάνεια είναι καί ή έπιμέλεια τού συγ-
γραφέα ώς προς τήν άπεικόνιση τών χαρακτήρων. Ό "Ελληνας δημιουργός
δέν πρόβαλε αύτούσια τή μορφή τού Ανατολίτη Άχικάρ πάνω στόν πολύ
διαφορετικό δικό του ήρωα. Αντίθετα, έπέφερε λεπτομερείς άλλαγές στή
διήγηση τοΰ προτύπου του προκειμένου νά προσαρμόσει τόν Άχικάρ στόν
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δικό του πρωταγωνιστή, τον Αίσωπο, πού είχε πολύ διαφορετική προέλευ-
ση, ιδιότητες και κοινωνική θέση.

Τέλος, ό "Ελληνας συγγραφέας σφυρηλάτησε ισχυρούς συνεκτικούς
δεσμούς άνάμεσα στο βαβυλωνιακό τμήμα και στα υπόλοιπα μέρη του
έργου του. Για τον σκοπό αύτό εισήγαγε στό βαβυλωνιακό τμήμα άγαπη-
μένα μοτίβα και επαναλαμβανόμενα άφηγηματικά σχήματα, πού έκαναν
τήν έμφάνισή τους σέ πολλά άλλα έπεισόδια τής Μυθιστορίας. "Ετσι, κα-
τασκεύασε πυκνό πλέγμα αντιστοιχιών και εσωτερικών παραλληλισμών,
πού διατρέχουν τό κείμενο σέ όλη του τήν έκταση και τό συνέχουν σέ άδιά-
σπαστη ένότητα. Τό βασισμένο στον Άχικάρ τμήμα δέν είναι άπλή έξωτε-
ρική παρεμβολή στήν πλοκή του ελληνικού έργου άλλα οργανικό κομμάτι
του, ζυμωμένο μέ τή θεματολογία και τήν προβληματική ολόκληρης τής
σύνθεσης.

Άπό όλα τα παραπάνω προκύπτει ευδιάκριτα ή εικόνα τοΰ συγγραφέα
τής Μυθιστορίας. Δέν πρόκειται γιά άπλό συμπιλητή άλλά για συνειδη-
τοποιημένο δημιουργό, ό όποιος είχε καταστρώσει μελετημένο σχέδιο και
κατείχε τά μέσα γιά νά τό υλοποιήσει. Ό συγγραφέας ήταν άνθρωπος μορ-
φωμένος, μέ γνώση τής ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης. Συγχρόνως,
είχε έντονο ένδιαφέρον γιά τήν Ανατολή και ήταν εξοικειωμένος μέ τους
πολιτισμούς της. Ή γνωριμία του τόσο μέ τήν Αίγυπτο όσο και μέ τή δυτική
Ασία υποδηλώνουν κάποια κινητικότητα και ταξίδια — φαινόμενο πού χαρα-
κτήριζε και άλλους λογίους τοΰ καιρού του, π.χ. τον Λουκιανό. Σέ κάθε πε-
ρίπτωση, ό συγγραφέας δέν περιορίστηκε νά άντιγράψει δουλικά ή μηχανικά
τήν ξενική Διήγηση τον Άχικάρ. Απεναντίας, τήν άφομοίωσε δημιουργικά,
τήν προσάρμοσε στά δεδομένα τοΰ ελληνικού πολιτισμού, και τήν ένσω-
μάτωσε οργανικά στή δική του πνευματική δημιουργία. "Εδρασε, δηλαδή,
όπως έπραττε πάντα το έλληνικό πνεύμα, σέ όλη τή διάρκεια τής ιστορίας
του μέχρι και τις μέρες μας, όποτε ερχόταν άντιμέτωπο μέ τά προϊόντα
ξένων πολιτισμών.

Στό πέμπτο κεφάλαιο (((Αλλες διαφοροποιήσεις στήν άφήγηση») συζη-
τούνται μερικές ιδιάζουσες άποκλίσεις τής Μυθιστορίας τοϋ Αισώπου άπό
τά κείμενα τής Διήγησης τοϋ Άχικάρ, οί όποιες δέν μπορούν νά ταξινο-
μηθούν σέ καμία άπό τις παραπάνω εύδιάκριτες διασκευαστικές τάσεις.
Τούτες οί άποκλίσεις περιλαμβάνουν ποικίλα έλληνικά και άνατολικά
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πολιτισμικά στοιχεία, τά όποια δεν άπαρτίζουν ομοιογενές σύνολο, καθώς
καί μεταβολές σέ λεπτομέρειες τής πλοκής καί στά λόγια τών προσώπων.
Είναι δύσκολο νά προσδιοριστεί αν αύτές οί άλλαγές οφείλονται στον συγ-
γραφέα τού ελληνικού έργου ή ανάγονται στό άμεσο πρότυπο του.

Στό 'έκτο κεφάλαιο («Οί διδαχές))) εξετάζονται συγκριτικά τά γνω-
μικά πού άναφέρει ό Αίσωπος στή Μυθιστορία καί οί διδαχές τοΰ Άχικάρ
στις διάφορες εκδοχές τής Διήγησης. Αποδεικνύεται ότι ό συγγραφέας τής
Μυθιστορίας πρέπει νά πήρε ώς πρότυπο κάποιο κείμενο τής Διήγησης τό
όποιο έμοιαζε μέ τις μεταγενέστερες διασκευές ώς προς τή διάρθρωση τών
διδαχών: διέθετε δηλαδή δύο διαφοροποιημένες σειρές διδαχών, ενσωμα-
τωμένες οργανικά σέ διαφορετικά σημεία τής δράσης (οχι μία ένιαία συνα-
γωγή στό τέλος, όπως τό άρχαιότερο άραμαϊκό κείμενο τής Έλεφαντίνης).
Ή πρώτη συλλογή τοποθετούνταν στό σημείο τής εκπαίδευσης τοΰ Ναντίν
άπό τόν θετό πατέρα του καί παρείχε τά σοφά παραγγέλματα καί γνωμικά
μέ τά όποια ό Άχικάρ μόρφωσε τόν νεαρό άνηψιό του. Ή δεύτερη βρισκόταν
στό τέλος, στή σκηνή τής τιμωρίας τοΰ άχάριστου νέου, καί άποτελοΰνταν
άπό τρομερές επικριτικές παραβολές, μέ τις όποιες ό Άσσύριος σοφός καυ-
τηρίαζε τήν προδοσία τού θετοΰ γιοΰ του.

Ό συγγραφέας τής Μυθιστορίας συγχώνευσε σέ μία ενότητα στοιχεία
καί άπό τις δύο αύτές γνωμικές άκολουθίες. Ώς προς τό περιεχόμενο, τά
ρητά τής Μυθιστορίας μοιάζουν μέ τήν πρώτη συλλογή τών μεταγενέ-
στερων διασκευών (τις εκπαιδευτικές διδαχές), ένώ ώς προς τή θέση καί τήν
άφηγηματική λειτουργία ταυτίζονται μέ τή δεύτερη (τις επικριτικές παρα-
βολές), καθότι εκφωνούνται προς νουθεσία και τιμωρία τοΰ νεαροΰ "Ηλιου.
Ένώ όμως οί ανατολικές εκδοχές χρησιμοποιούν γιά τιμωρία τοΰ νεαροΰ
τούς φοβερούς έπικριτικούς μύθους, το ελληνικό κείμενο τοποθετεί στό
στόμα τού σοφοΰ ήπιες παραινέσεις γενικής υφής, άσχετες μέ τό έγκλημα
τού άποδέκτη. Τοΰτο έγινε προφανώς γιά νά άπαλειφθεΐ ή σκληρότητα τού
Άχικάρ καί νά παρουσιαστεί ό Αίσωπος πιο ήπιος καί επιεικής, σύμφωνα μέ
τόν άνθρωπισμό τοΰ έλληνικοΰ έργου.

Σέ άντίθεση μέ τούς περισσότερους μελετητές, πού θεωρούν τά γνωμικά
τού Αισώπου άσχετα προς τις διδαχές τοΰ Άχικάρ, ή άναλυτική σύγκρι-
ση τών πρώτων μέ τις δεύτερες άποδεικνύει τό άντίθετο. Πολλά γνωμικά
τού Αίσίόπου άντιστοιχοΰν προς διδαχές τής Έλεφαντίνης ή τής πρώτης
σειράς τών μεταγενέστερων διασκευών. Συχνά οί άναλογίες άφοροΰν μόνο
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το περιεχόμενο (παρόμοιο ηθικολογικό θέμα ή βασική ιδέα). Αρκετές φορές,
όμως, τό έλληνικό και τό άνατολικό γνωμικό μοιράζονται κοινούς έκφραστι-
κούς τρόπους, λέξεις-κλειδιά ή σχήματα λόγου (μεταφορές, παρομοιώσεις
κ.ά.). Ενίοτε επιδεικνύουν τον ίδιο χαρακτηριστικό συνδυασμό θεμάτων
και ιδεών, καθώς και ισχυρές ομοιότητες στή διατύπωση. Ό συγγραφέας
τοΰ έλληνικοΰ έργου έπέφερε ποικίλες μεταβολές στις άνατολικές διδαχές,
προκειμένου νά τις προσαρμόσει προς τήν πλοκή της Μυθιστορίας ή προς
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τοΰ πρωταγωνιστή της. 'Επίσης, συγχώνευσε άνα-
τολικά ρητά μεταξύ τους, ή άφομοίωσε τή διατύπωσή τους προς κάποιο
γνωστό έλληνικό άπόφθεγμα (π.χ. ρητό τών Έπτά Σοφών ή μενάνδρειο μο-
νόστιχο). Ή άπομίμηση τέτοιων διάσημων έλληνικών ρητών είχε σκοπό νά
έξελληνίσει τις διδαχές τοΰ Ανατολίτη Άχικάρ, καθιστώντας τες πιο εύλη-
πτες γιά τό έλληνικό κοινό.

Ή μελέτη συμπληρώνεται μέ «Συμπεράσματα», οπού συνοψίζονται
όλα τά πορίσματα της συγκριτικής άνάλυσης και σκιαγραφείται ή εικόνα
τοΰ "Ελληνα συγγραφέα. Στο τέλος παρατίθενται άναλυτικά ευρετήρια ονο-
μάτων, αρχαίων χωρίων και βασικών θεμάτων.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος αναγγέλλει, τόν θάνατο τού
'Ακαδημαϊκού Σπύρου Εύ. Ίακωβίδη.

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τού εκλιπόντος.
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ΣΠΥΡΟΣ ΕΥ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ Σ
(28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Άπο τις πολύ σημαντικές στιγμές τής Ακαδημίας είναι δταν εκλέγεται
ένας νέος Ακαδημαϊκός. Όσοι τόν ψήφισαν στηρίζουν πάνω του ελπίδες καί
τρέφουν προσδοκίες. Περνάει ό καιρός, ό νέος συνάδελφος φανερώνει εκείνο
πού πραγματικά είναι. Αίγες φορές άπογοητεύει, ό κανόνας όμως είναι ή
ικανοποίηση καί ή εμπιστοσύνη.

Ή δεύτερη σημαντική στιγμή τής Ακαδημίας είναι όταν χάνεται ό συ-
νάδελφος έκεΐνος μέ τόν όποιο συμβάδιζες χρόνια στόν δρόμο τής έπιστήμης,
τής τέχνης, δταν φεύγει ό συνεργάτης σου καί συναγωνιστής μέσα στό σπίτι
τών Μουσών. Γιατί τό ιδιότυπο τούτο δημιούργημα, ή Ακαδημία, άποκτά
τήν ούσία τής ύπόστασής του άπό ένα στοιχείο, άπό εκείνους πού τήν απαρτί-
ζουν, τούς Ακαδημαϊκούς, πού τής δίνουν μορφή, χαρακτήρα καί κατεύθυνση.

Τό προοίμιο είναι άναγκαΐο γιά νά τονιστεί δτι ή σημερινή μας συγκέν-
τρωση διαφέρει άπό τήν προηγούμενη, τής Πέμπτης 13 'Ιουνίου. Δέν είναι
μαζί μας ό Σπύρος Ίακωβίδης. Ούτε έκεϊνο τό πρωινό ήταν· τό άπόγευμα τόν
είδα στό σπίτι του, τελευταία φορά. Μιλήσαμε, γιά τί άλλο, γιά τήν Ακαδημία
καί τά βιβλία του πού τυπώνονταν. Χωριστήκαμε γιά πάντα. Καί τώρα θά
προσπαθήσω νά τόν φέρω κοντά μας άρχίζοντας, δπως καί οί άρχαΐοι πού
υπηρετούσαμε ό Σπύρος κι έγό)· άρχίζοντας άπό τούς προγόνους.
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Ό Σπύρος Ίακω|^δης ήταν γιος τοΰ Στάθη Ίακωβίδη άπό τήν Πάφο
τής Κύπρου και τής Ηλέκτρας Λέκα. Ό παππούς του Σπύρος Λέκας* είχε
πάρει τή Βέρθα, κόρη τοΰ Αθανασίου Ρουσοπούλου (1823-1898), καθη-
γητή τής Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1855-1885). Γιος τοΰ
Αθανασίου ήταν ό "Οθων Ρουσόπουλος (1855-1922), διαπρεπής καθηγητής
τής Χημείας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ό όποιος είχε ασχοληθεί μέ τή συν-
τήρηση άρχαίων χαλκών καλλιτεχνημάτων. Ό Σπΰρος λοιπόν ήταν δισέγ-
γονος τοΰ Αθανασίου Ρουσοπούλου.

'Εγγόνια τοΰ Αθανασίου ήσαν ό Θάνος Βελούδιος (1895-1992), άπό
τους πρώτους "Ελληνες άεροπόρους, πού προσγειώθηκε στήν Π ρούσα στις 25
'Ιουνίου 1920 και ύψωσε εκεί τήν έλληνική σημαία, και ή Μαρίκα Βελουδίου
(1894-3 Δεκεμβρίου 1989), διάσημη ξεναγός, συνομήλικη και φίλη μέ τις
μεγάλες μορφές τής έλληνικής Αρχαιολογίας και τής Ακαδημίας, όπως ό
Αναστάσιος 'Ορλάνδος και ό Σπΰρος Μαρινάτος. Τά δύο αδέλφια, δ Θάνος
και ή Μαρίκα, υπήρξαν συνεργάτες τοΰ Αγγέλου Σικελιανού στις δελφικές
έορτές. Και γιά νά ολοκληρώσω τις άρχαιολογικές καταβολές τοΰ Σπύρου
Ίακωβίδη μνημονεύω οτι ή Σοφία, κόρη Αθανασίου Ρουσοπούλου, ήταν
σύζυγος τοΰ Ernst Pfuhl (17.11.1876-7.8.1940), έπιφανοΰς αρχαιολό-
γου και ίστορικοΰ τής άρχαίας τέχνης, τοΰ οποίου τό τρίτομο μνημειώδες
σύγγραμμα γιά τήν έλληνική άγγειογραφία και ζωγραφική είναι άφιερωμέ-
νο στήν Εκατονταετηρίδα τής Απελευθερώσεως τής Ελλάδος, δηλαδή στό
'21. Ό Σπΰρος ειχε διατηρήσει ζωηρή τήν εικόνα των έπισκέψεών τους στό
σπίτι των γονιών του. Ό Ernst Pfuhl και ή Σοφία άναπαύονται εδώ στήν
Αθήνα, πλάι στον Σπΰρο.

Ό Σπΰρος Ίακωβίδης έζησε και μεγάλωσε στό πατρικό σπίτι τής όδοΰ
Λυκαβηττού και Αλεξάνδρου Σούτσου στήν πάνω δεξιά γωνία άνεβαίνοντας
τον δρόμο. Όσες φορές περνούσαμε άπό έκεΐ γυρίζοντας άπό τις συνεδρίες
τής Τρίτης και τής Πέμπτης, μοΰ έδειχνε τό σημείο τοΰ σπιτιού του. Σήμερα
τό κατέχει νεώτερο κτίσμα.

Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε στό Πειραματικό Σχολείο τής
Σκουφά στή δεκαετία τοΰ '30, και στό Πανεπιστήμιο γράφτηκε τή χρονιά
τοΰ Πολέμου, τό 1940. Όσοι έζησαν εκείνες τις μέρες γνωρίζουν οτι ξαφνικά
ολα άλλαξαν· ό πόλεμος δημιούργησε ένα φοβερό κενό στήν κοινωνία. Όλοι

* Αρχηγός τοϋ Υγειονομικού τοΰ Στράτου.
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οί άντρες στρατεύσιμης ηλικίας έφυγαν γιά το μέτοχο. 'Επαγγελματίες,
υπάλληλοι, δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, μηχανικοί χάθηκαν άπό τον κα-
θημερινό κόσμο. Τά σχολεία έκλεισαν, τά πανεπιστήμια τό ίδιο. Οί σχετικά
νεώτεροι πού δέν στρατεύτηκαν, οί πάνω άπό τά 45, πήγαν στήν άεράμυνα.
Μιλώ πάντα γιά τήν Αθήνα καί τόν Πειραιά.

Ό Σπύρος, προοτοετής φοιτητής άλλά όχι στρατευμένος έξ αιτίας τής
μικρής ήλικίας του, έπιστρατεύτηκε έθελοντικά άλλού, στήν άπόκρυψη τών
άρχαίων τοΰ 'Εθνικού Μουσείου. Πλάι στούς μεγάλους τής Αρχαιολογίας, τή
Σέμνη Καρούζου, τόν Alan Wace, τόν Otto Walter, τόν Μαρίνο Καλλιγά,
τόν Σπύρο Μαρινάτο καί τούς τεχνίτες καί τούς φύλακες. Όλους αύτούς πα-
ράστεκαν οί νεοφώτιστοι Αθηνά Καλογεροπούλου καί Σπύρος Ίακοοβίδης.
'Εκείνος είχε άναλάβει ειδώλια, τις Ταναγραΐες. Τά άπειρα αύτά πήλινα
αντικείμενα τά τύλιγε προσεκτικά σέ έφημερίδες καί ό,τι άλλο διαθέσιμο
κατάλληλο χαρτί ύπήρχε καί τά τοποθετούσε σέ κιβώτια πού κρύφτηκαν σέ
σπηλιές καί σέ καταφύγια γιά νά μείνουν έκεΐ χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο δέν λειτουργούσε τούς πρώτους μήνες τού πολέμου
καί δέν έχουμε άκόμη καμιά διήγηση γιά τήν τότε ζωή του. Ό Σπύρος μού
είχε πει πώς ό Μαρινάτος είχε συγκροτήσει μιά μικρή ομάδα φοιτητών στήν
όποία δίδασκε στό σπίτι του, στήν όδό Πολυλά, γιατί ή τραγική λήξη τού
πολέμου έφερε πίσω όσους επέζησαν άλλά όχι τήν ειρήνη καί τήν ομαλό-
τητα. Καί σ' αύτήν, τήν ομαλότητα, άνήκει ή λειτουργία τοΰ Πανεπιστημίου.
Ό Κωνσταντίνος Ρωμαίος, καθηγητής στή Θεσσαλονίκη καί μέλος τής
Ακαδημίας μας, είχε γυρίσει στό χωριό του, στοΰ Βούρβουρα τής Αρκαδίας,
γιά έπισιτιστικούς λόγους. Ό Σπύρος, λιγόλογος έο^ς σιωπηλός, δέν μού δι-
ηγήθηκε ποτέ πώς πέρασε έκέίνα τά χρόνια, άπό τό '41 έως τό '44. "Εχουμε
όμως πληροφορίες άπό τρίτους ότι τό 1942 ήταν μέλος τής άντιστασιακής
οργάνωσης «Ιερή Ταξιαρχία», παραρτήματος τής οργάνωσης «Όμηρος».
Καί οί δύο οργανώσεις πρόσκεινταν στό Ενωτικό Κόμμα τοΰ Παναγιώτη
Κανελλόπουλου. Στον «Όμηρο» μετείχαν οί συνταγματάρχες Κωνσταντίνος
Δόβας καί Στυλιανός Κιτριλάκης, πού θά βρεθούν σέ λίγα χρόνια στον δρόμο
τοΰ Σπύρου.

Ή συμμετοχή του στήν «Τερή Ταξιαρχία» τόν σπρώχνει όλο καί βαθύ-
τερα στον κόσμο τής Αντίστασης στήν Αθήνα. Στό τέλος τοΰ Νοέμβρη
τοΰ 1942 είναι υποψήφιος Πρόεδρος τοΰ ΤΑΦ. «Ταμείου Αλληλεγγύης
Φοιτητών», πού κυριαρχείται άπό στοιχεία άντίθετης πολιτικής παρατα-
ξης. Οί άρχαιρεσίες όμοος δέν έγιναν καί έπήλθε συμπλοκή στήν «ύπόγα»,
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κάτω άπο τον κινηματογράφο '7ρ(ς, μέ πολλούς πληγωμένους, πρόσωπα
γνωστότατα.

Το 1943 ή κατάσταση ανάμεσα στις αντίπαλες οργανώσεις επιδεινώ-
νεται. Συχνές είναι οι συμπλοκές μεταξύ των φοιτητών μέ αύτοσχέδια δπλα.
πριονισμένους τενεκέδες του συσσιτίου, μαχαίρια και ρόπαλα. Στήν πρώττ;
γραμμή ό Σπύρος και γύρω του πάλι πρόσωπα πού διέπρεψαν αργότερα στα
γράμματα και τις επιστήμες. Το ίδιο και οί άντίπαλοι. Το 1944 τά πράγ-
ματα γίνονται σοβαρώτερα. Ό Σπύρος μετέχει στή PAN και είναι οπλι-
σμένος. Άλλα ή αντιστασιακή δράση τότε συμβαδίζει και μέ τά μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο, δταν γίνονταν. Γιατί ή Κατοχή, περίοδος τραγική γιά
τούς "Ελληνες, κυριαρχείται άπο μιαν άνθιση πνευματική μέ έκδοση πλή-
θους φιλολογικών-λογοτεχνικών περιοδικών και βιβλίου, μέ έκδοτες και
συνεργάτες πού διέπρεψαν στα επόμενα χρόνια. Οί Μανρόλυκοι τού Θανάστ
Πετσάλη τελειώνουν τον Γενάρη τού '44, ή Αμοργός τού Γκάτσου εκδίδεται
το '43, ή σειρά του «Γλάρου» βγαίνει στήν Κατοχή. Ή λεγόμενη «Δίκη τώ\
Τόνων» άρχισε μέ τή συνεδρίαση της Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας στίί
31 'Οκτωβρίου 1941, μέ τήν πείνα, και ή δίμηνη άργία-ποινή τού Ίωάνντ
Κακριδή κοινοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1942. Ή συνέχεια της υπό-
θεσης, ή «Αντιδικία τών Τόνων», άρχισε στις 3 Μαρτίου 1943 μέ ομιλία
τού Αντωνίου Χατζή και όλοκληρουθηκε στις 14 Ιουλίου μέ τήν ομιλία τού
'Ιωάννου Καλιτσουνάκη. Υπήρχε λοιπόν Πανεπιστήμιο και μαθήματα, άλλα
μας λείπει, δπως είπα, ή ιστορία του έκείνων τών μαύρο^ν χρόνων.

Ή συμμετοχή του Σπύρου στήν Αντίσταση στήν Αθήνα θά συνεχι-
στεί έως και τούς πρώτους μήνες τού '44. Το άντάρτικο έχει φουντοόσει
πιά και άπο τις δυο μεριές. Ό Σπύρος κατατάσσεται στις Εθνικές Όμάδε<:
Ανταρτών τού Ναπολέοντος Ζέρβα και εγκαταλείπει τήν Αθήνα γιά τά βουνά
τής 'Ηπείρου. Δέν άφισε καμιά περιγραφή της έκεΐ ζοοής του, ξέρω όμως
άπο σκόρπιες διηγήσεις του πώς έλαβε μέρος σέ αιματηρές επιχειρήσει;;
στή Θεσπρωτία, και μετά τήν άποχώρηση τών Γερμανών βρέθηκε, άντάρ-
της άκόμη, στήν Κέρκυρα, δπου και γνώρισε τον έκεΐ "Εφορο Άρχαιοτήτω\
Γιάννη Παπαδημητρίου, κατόπιν Γενικό "Εφορο, πού ήταν μέλος τού ΕΑΜ
Κερκύρας. Θά ήταν μιά περίεργη συνάντηση γιατί ό Παπαδημητρίου, παλιέ
μέλος τού Κλάδου, είχε φιλικές σχέσεις μέ τον δάσκαλο τού Σπύρου, τό\
Σπυρίδο^να Μαρινάτο.

Τελείωσε ό πόλεμος, πέρασαν τά Δεκεμβριανά, τά σχολεία και τά
Πανεπιστήμια άρχισαν νά λειτουργούν. Ό Σπύρος γύρισε πίσω στις αίθουσες
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τής Φιλοσοφικής συνεχίζοντας τις σπουδές του. Τό πτυχίο έλαβε τό 1946.
Μοΰ έχει διηγηθεί μάλιστα πώς εξετάστηκε άπό τόν Αντώνιο Χατζή στό
σπίτι του. Καθώς ήταν οπλισμένος άκόμη ό Σπύρος, δπως καί άρκετοί με-
γαλύτεροι συμμαθητές μου, ή έμφάνισή του προκάλεσε τρόμο στόν Χατζή,
πού δέν διακρινόταν γιά τή γενναιότητά του. Εκείνα τά χρόνια υπήρχε ένας
πόλεμος έσωτερικός, έμφύλιος, καί ό Χατζής δικαιολογημένα δέν ήξερε τί
νά υποθέσει καί πώς νά φερθεί", έχοντας νά εξετάσει άρχαΐα ελληνικά έναν
οπλισμένο καί άρειμάνιο φοιτητή.

Ό Σπύρος μετά τό Αντάρτικο στρατεύτηκε γιά νά ύπηρετήσει καί τή
στρατιωτική του θητεία. Καί τότε τούς επιστήμονες ξεχνούσαν νά τούς απο-
λύσουν. "Εμεινε χρόνια στόν στρατό έφεδρος άνθυπολοχαγός, χωρίς νά παρα-
μελεί τήν Αρχαιολογία. Μέτή στολή έλαβε μέρος στόν διαγωνισμό πρόσληψης
Επιμελητών Αρχαιοτήτων τού 1949, πέτυχε μαζί μέ άλλους στρατευμένους
δπως ό Στυλιανός Αλεξίου, άλλά δέν διορίστηκε έως τό 1952 πού άπολύθηκε
άπό τόν στρατό. Στό μεταξύ διάστημα υπηρέτησε σέ διάφορες υπηρεσίες καί
μονάδες καί τελείωσε τή θητεία του στά γραφεία τών στρατηγών Στυλιανού
Κιτριλάκη, Κωνσταντίνου Δόβα καί Αλεξάνδρου Παπάγου.

Τό 1952, ελεύθερος άπό στρατιωτικές υποχρεώσεις, τοποθετήθηκε
στήν Ακρόπολη Επιμελητής Αρχαιοτήτων. "Εφορος-Διευθυντής ήταν ό
Γιάννης Μηλιάδης (1895-1975), σημαντική μορφή τού πνευματικού κό-
σμου, πεζογράφος, ποιητής, κριτικός καί άρχαιολόγος, συμφοιτητής μέ τούς
Καρούζους καί τόν Μαρινάτο, μαθητής δπως καί οί άλλοι σύγχρονοι του τού
Χρήστου Τσούντα. Ό Μηλιάδης είχε έκλεγεΐ τό 1944 Έθνοσύμβουλος τής
ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή 'Εθνικής Απελευθέρωσης), πιο γνωστής ώς
((Κυβέρνησης τού Βουνού». Παρά τούς διαξιφισμούς μεταξύ τους κατά τήν
πρώτη τους συνάντηση -^τούς χώριζαν τά πολιτικά φρονήματα— ή συνεργα-
σία τους υπήρξε άρμονική- ό Μηλιάδης ήταν άνθρωπος καλός, συμπαθής καί
αύστηρός στήν Υπηρεσία. Ή έποχή του έχει μείνει θρυλική καί είναι πλήθος
οί ιστορίες πού κυκλοφόρησαν γιά τήν τάξη πού επικρατούσε στήν Ακρόπολη
στά χρόνια του.

Ό Σπύρος εκτελούσε τά καθήκοντα τοΰ 'Επιμελητή, έπίβλεψη χώρων,
άνασκαφές στήν Αθήνα, πού δέν μνημονεύω. Βρίσκονται δλες στήν έργο-
γραφία του καί στό ύπόμνημά του προς τήν Ακαδημία.

Ή θητεία του στήν Ακρόπολη τοΰ επέτρεψε νά μελετήσει μέ άνεση καί
υπηρεσιακή εύχέρεια τά μυκηναϊκά λείψανα έπάνω στόν Βράχο καί άποτέ-
λεσμα τής μελέτης του καί μικρών άνασκαφών υπήρξε ή διδακτορική του
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διατριβή Ή Μυκηναϊκή Ακρόπολις τών Αθηνών, πού έκδόθηκε τό 1962.
Τέσσερις βιβλιοκρισίες, δύο του Oscar Broneer, τού Hector Catling και
τού Fritz Schachermeyr, χαρακτηρίζουν τό έργο τοΰ σαραντάχρονου τότε
Σπύρου ώς τό βασικό έργο γιά τή μυκηναϊκή Ακρόπολη τής Αθήνας, υπό-
δειγμα μεθόδου. Και οί τρεις διάσημοι αρχαιολόγοι έπαινοΰν ένα άλλο προσόν
τού Σπύρου: τά ωραία σχέδια πού κοσμούν τό βιβλίο, έργα δικά του. Και σ'
αύτό, στό άνασκαφικό σχέδιο, υπήρξαν, εκείνος και ό Τάκης Θεοχάρης, οί
πρώτοι "Ελληνες άρχαιολόγοι πού σχεδίαζαν οί ίδιοι τις άνασκαφές τους, μέ
μακρυνό πρόδρομο τον Βασίλειο Λεονάρδο (1857-1930).

Ή υπηρεσία του στον Κλάδο τερματίστηκε μετά δύο χρόνια, τό 1954.
Μετάθεσή του στήν Κέρκυρα, τήν όποια δέν άποδέχτηκε, και άλλοι λόγοι τον
οδήγησαν σέ παραίτηση άπό τήν Υπηρεσία, ή όποια έχασε ένα σημαντικό
στέλεχος της. Ή Υπηρεσία άριθμοΰσε τότε 25 'Εφόρους και 'Επιμελητές,
σήμερα ξεπερνά τή χιλιάδα. Δύο χρόνια μετά τήν παραίτηση τού Σπύρου
και έως τό 1959 θά διοριστούν άκόμη έννέα 'Επιμελητές, μεταξύ των όποιων
και ό ομιλών, και τά μέλη τής Υπηρεσίας θά γίνουν 33 γιά όλη τήν Ελλάδα,
λιγώτερα και άπό τής Ακαδημίας.

Ή άρχαιολογική δράση τού Σπύρου δέν διακόπηκε. Τό 1953 άρχισε τήν
άνασκαφή τοΰ μυκηναϊκού νεκροταφείου τής Περατής στό Πόρτο Ράφτη,
πού κράτησε έως τό 1963. Κατά τό διάστημα 1954-1965 συνεργαζόταν
μέ τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο στις άνασκαφές του τής Μεσσηνίας. Τά δύο
χρόνια 1955-1956 ήταν βοηθός και τοΰ Γεωργίου Μυλο^νά στις άνασκαφές
Έλευσϊνος και τό διάστημα 1958-1975 συνεργάτης του στις άνασκαφές των
Μυκηνών τής Αρχαιολογικής Εταιρείας πού είχαν ξαναρχίσει. Ή συνεργα-
σία συνεχίστηκε κατά τά έτη 1984-1987 στις Μυκήνες, μέ τον Σπύρο συνδι-
ευθυντή τών άνασκαφών.

Κατά τό διάστημα 1972-1974 διετέλεσε συνεργάτης τοΰ Σπυρίδωνος
Μαρινάτου στή φημισμένη άνασκαφή στό Ακρωτήρι Θήρας και τό 1988,
μέ τον θάνατο τοΰ Γεωργίου Μυλωνά, ορίστηκε άπό τήν Αρχαιολογική
Εταιρεία Διευθυντής τών άνασκαφών στις Μυκήνες, τις όποιες συνέχισε χω-
ρίς διακοπή έως τό 2013.

Άκόμη στά χρόνια 1979-1991 ό Σπΰρος Ίακωβίδης άνέσκαψε, μέ δια-
κοπές, τή μυκηναϊκή άκρόπολη τοΰ Γλά, νησί στήν άρχαιότητα, σήμερα στό
μέσον τής πεδιάδας τής Κωπα'ί'δας, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τις
έρευνες τού André de Ridder (1894) και τοΰ'Ιωάννου Θρεψιάδη (1955-1961).
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Παράλληλα προς τις άνασκαφικές και δημοσιευτικές δράστη ρ ιότητές του
δίδαξε σέ διάφορα Πανεπιστήμια: τά χρόνια 1970-1974 στό Καποδιστριακό,
τό 1976-1977 στά Πανεπιστήμια τοϋ Marbourg και τής Χαϊδελβέργης, και
άπό τό 1978 έως τό 1991 διετέλεσε καθηγητής τής Κλασικής Αρχαιολογίας
στό Πανεπιστήμιο τής Πενσυλβάνιας, στή Φιλαδέλφεια τών Η ΓΙΑ.

Γιά τήν περίοδο 1952-1991, περίπου 40 χρόνια, σας μίλησα πολύ συνο-
πτικά μόνο γιά νά μήν υπάρξει κενό στή μνήμη σας ώς προς τήν πορεία του,
τήν όποία κάπως άναλυτικά έξέθεσα γιά τά έως τό 1944 χρόνια. Απομένει το
σπουδαιότερο μέρος τής ζωής τοΰ Σπύρου Ίακωβίδη και ή δράση του έως τις
16 Ιουνίου τής χρονιάς τούτης.

Ό Ιωάννης Καποδίστριας στις αρχές τού 1828, στον περίφημο προτρε-
πτικό του λόγο προς τον τριαντάχρονο χρυσοντυμένο Γεώργιο Μαυρομιχαλη,
δευτερότοκο γιο τοΰ Πετρόμπεη και δολοφόνο τού Κυβερνήτη στις 27
Σεπτεμβρίου 1831, είχε ειπεί έκείνη τή φράση πού ισχύει πάντα: «δέν ζή ό
άνθρωπος, ζή τό έργον του». Ό Σπΰρος δέν είναι άνάμεσά μας, εδώ μπροστά
μου πού άνταλλάσσαμε νοήματα, ζεΐστίς άναμνήσεις μου πού θά χαθούν μαζί
μου, άλλα θά ζει εις τον αιώνα τό έργο του τό στέρεο, πού μάς άφισε και τό
βρίσκουμε στή βιβλιοθήκη μας και σ όλες τις βιβλιοθήκες τών άρχαιολόγων.
Και αύτο τό έργο είναι μεγάλο, πρωτότυπο και πρωτοπορο.

Τής άνασκαφής τής Περατής ή δημοσίευση έγινε τό 1969-1970 και
άποτελέΐται άπό τρεις μεγαλόσχημους τόμους. Θέμα της είναι 219 τάφοι πού
έδωσαν 2000 άγγεία και πολλά άλλα κτερίσματα. Δέν θά άσχοληθώ μέ τά
ευρήματα άλλά πρώτον μέ τό οτι ή μελέτη του αύτή μάς χάρισε μιά νέα χρο-
νολογική περίοδο τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού, αύτήν πού ό Ίακωβίδης ονό-
μασε Ύστεροελλαδική III Γ περίοδο (1190-1075), ένα διάστημα 115 χρό-
νων περίπου, και δεύτερον ότι κατά τούς λόγους του «ό μυκηναϊκός κοσμος
πέρασε στό τέλος του άπό μιά περίοδο μαρασμού και βαθμιαίας παρακμής,
χωρίς ένδείξεις άπότομων ή βιαίων μεταβολών». Οί κριτικές υπήρξαν ένθου-
σιώδεις. Ό Melvin Popham. άφοΰ παινέψει άπροκάλυπτα τή μέθοδο τής
άνασκαφής, χαρακτηρίζει τή δημοσίευση ώς «τή μέγιστη τιμή τής ελληνικής
επιστήμης». Τό ίδιο ενθουσιώδεις είναι και οί άλλοι διάσημοι κριτικοί, ή
Helen Waterhouse, ό Fritz Schachermeyr και ό είδικώτατος Vincent Robin
d'Arba Desborough.

To 1973, όντας καθηγητής στό Καποδιστριακό, δημοσίευσε ένα βιβλίο
μέ τίτλο Ai Μνκηναϊκα! Ακροπόλεις, μέ το όποιο περιέγραφε και άνέλυε τή
σημασία και τον σκοπό αυτών τών οχυρών συγκροτημάτων τών Μυκηναίων.
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Τό ΐδιο βιβλίο, μεταφρασμένο στα άγγλικά επαυξημένο, έκδόθηκε τό 1983
στό Εξωτερικό καί εξακολουθεί νά αποτελεί τό κύριο εργαλείο γιά τή μελέτη
αυτών τών φημισμένων οχυρών δπως ή Τίρυνς, οί Μυκήνες, ή Αθήνα, ό Γλάς
καί τώρα ή Μιδέα. Τοΰ είχα ζητήσει νά τό έπανεκδώσει ή Αρχαιολογική
Εταιρεία άλλά είχαν προτεραιότητα οί Μυκήνες.

Ή δημοσίευση τής άνασκαφής τοΰ Γλά έκτείνεται σέ τρεις τόμους. Ό
πρώτος τοΰ 1989 άφορά τά άποτελέσματα τής άνασκαφής 'Ιωάννου Θρεψιάδη,
πού πέθανε πρόωρα. Ό δεύτερος τόμος έκδόθηκε τό 1998 μέ τόν τίτλο Γλάς
II καί περιέχει τά άποτελέσματα τής δικής του άνασκαφής. "Ενας τρίτος τό-
μος στά άγγλικά έκδόθηκε τό 2001 καί άποτελεΐ τή σύνθεση όλοον τών άνα-
σκαφών πού είχαν γίνει στή μυκηναϊκή αύτή άκρόπολη καί περιλαμβάνει όλα
τά στοιχεία, τις πληροφορίες καί τά συμπεράσματα τής τριπλής πολυετούς
έρευνας, έργο πολύτιμο γιά τούς ξένους, πού δέν μαθαίνουν πλέον έλληνικά.

Δύο χρόνια άργότερα, τό 2003, ό Σπΰρος Ίακωβίδης μάς έδωσε, σέ συ-
νεργασία μέ τήν Elisabeth French, κόρη τοΰ Alan Wace, ένα μοναδικό γιά
τήν έλληνική Αρχαιολογία έργο, τόν Αρχαιολογικό 'Άτλαντα τών Μυκηνών,
στά άγγλικά. Τό έργο αύτό σάς το παρουσίασα στις 17 Φεβρουαρίου 2005
καί είναι πρωτοπόρο διεθνώς γιά τήν επιστημονική του ένημέρωση καί άκρί-
βεια καί τή χαρτογραφική του τελειότητα, καί βεβαίως τό πρώτο έλληνικό
αύτοΰ τοΰ είδους.

Τρία χρόνια μετά τόν Άτλαντα, τό 2006, δ Σπΰρος γύρισε στό πρώτο
του έργο, τή Μυκηναϊκή Άκρόπολη τών Αθηνών. Τό έργο, έξαντλημένο άπό
χρόνια, μεταφράστηκε άγγλικά, πλουτίστηκε μέ νέες φωτογραφίες καί σχέ-
δια καί παραδόθηκε στούς ειδικούς άνανεωμένο καί συγχρονισμένο, πάντα
άγέραστο.

Τήν ίδια χρονιά, 2006, έκδόθηκε ό πρώτος τόμος τής σειράς τής δημο-
σίευσης τών άνασκαφών τών Μυκηνών, πού ύπολόγιζε ότι θά εκτεινόταν σέ
έξι ή οκτώ. Θά περιείχε τά άποτελέσματα τών ερευνών στις Μυκήνες τού
Γεωργίου Μυλωνά καί τών δικών του. Ό γενικός τίτλος είναι: Ανασκαφές
Μυκηνών καί ό ειδικός τίτλος τοΰ πρώτου: «Ή βορειοδυτική συνοικία».
Πρόκειται γιά τή συνοικία άνατολικώς καί πίσω άπό τήν Πύλη τών Λεόντων,
έρευνημένη πρώτα άπό τόν Χρήστο Τσούντα, καί ολοκληρωμένη ή άνασκαφή
και μελετη της άπό τούς δύο διαδόχους του. Ό δεύτερος τόμος είναι έργο τής
συνεργάτιδός του Δέσποινας Δανιηλίδου καί έχει τίτλο: « Τό "'Εργαστήριο"
τών Μυκηνών». Ό τρίτος τόμος, γραμμένος άπό τόν ίδιο καί συνεργάτες του,
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τιτλοφορείται. «Ή νοτιοδυτική συνοικία» καί ό τέταρτος, πού κυκλοφορεί
αύτές τις ήμέρες, φέρει τον ιδιαίτερο τίτλο «Ή οικία στις Πλάκες».

"Ενα άκόμη βιβλίο τοΰ Σπύρου πού έτοιμάζεται αύτό τόν καιρό άπό τήν
Αρχαιολογική Εταιρεία άφορά τις άνασκαφές τοΰ δασκάλου του Σπυρίδωνος
Μαρινάτου καί έχει τίτλο ΆνασκαψαΙ Μεσσηνίας. Λέω Άνασκαφαί, γιατί
—δπως είχαμε καταλήξει μέ τόν Σπύρο— ό Μαρινάτος δέν θά δεχόταν ποτέ
τόν τίτλο Άνασκαφές. Θά περιέχει πλήθος εξαίρετων σχεδίων τού Σπύρου,
τά όποια είχαν εκπονηθεί τά χρόνια τών άνασκαφών αύτών άλλά δέν δη-
μοσιεύτηκαν ποτέ. 'Ελπίζω νά σάς παρουσιάσω τά δύο τελευταία έργα δύο
έπιφανών μελών τής Ακαδημίας μας, δασκάλου καί μαθητή, πού τυπώνονται
πολύ σύντομα.

Έκτος άπό τά βιβλία, πού δέν τά μνημόνευσα δλα, είναι πλήθος, πολλές
δεκάδες, οί ειδικές άρχαιολογικές μελέτες του, δλες γιά τόν μυκηναϊκό κό-
σμο, μέ μόνη εξαίρεση μία στά Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών γιά τή
μελανή βαφή τών άγγείων τής κλασικής εποχής.

Τήν τελευταία του ομιλία μέ τίτλο (('0 Γεώργιος Μυλωνάς στις
Μυκήνες», μέ τήν όποια σκιαγραφούσε τή συμβολή τοΰ δασκάλου του στόν
διαχωρισμό τών φάσεων οικοδόμησης ένός μέρους τής άκρόπολης τών
Μυκηνών, έπρόκειτο νά τήν πει στις 31 Μαΐου 2013. Ή ξαφνική άσθένειά
του τόν έμπόδισε νά έλθει στήν Αρχαιολογική Εταιρεία καί ή ομιλία διαβά-
στηκε άπό τόν ομιλούντα.

Μιά σύντομη άλλά περιεκτική καί πρωτότυπη ομιλία του δέν είναι πολύ
γνωστή, γιατί έγινε στήν Κύπρο στις 6 Μαΐου 2008. δταν άναγορεύτηκε επί-
τιμος διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής πατρίδας τοΰ πατέρα του, καί τυπώ-
θηκε σέ μικρό τεΰχος δύο χρόνια άργότερα. Ό τίτλος της είναι ((Μυκηναίοι
λαϊκοί ζωγράφοι» καί τό συμπέρασμά της είναι πώς στά μυκηναϊκά χρόνια
υπήρχε μιά ((κατηγορία τεχνιτών μέ περιορισμένες ικανότητες, ένα είδος
πλανοδίων λαϊκών ζωγράφων, πού άναλάμβαναν νά εικονογραφήσουν τις
κατοικίες, τις άποθήκες, καί γενικώς τά κτίσματα τών άπλών πολιτών»,
κάτι πού τό διαπιστώνουμε ιδιαίτερα κατά τό τέλος τής τουρκοκρατίας στή
Θεσσαλία ή στά νησιά τού βορείου Αιγαίου.

"Επειτα άπό 15 χρόνια διδασκαλίας στό Εξωτερικό, κυρίως στις Η ΓΙΑ,
ό Σπΰρος Ίακωβίδης γύρισε οριστικά στήν Ελλάδα. Στις 13 'Ιουνίου 1991 ή
'Ολομέλεια τόν εξέλεξε τακτικό μέλος της καί άπό εκείνη τή στιγμή θά άπο-
τελέσει έναν άπό τούς πλέον συνεπείς Ακαδημαϊκούς. Είναι γνωστές στούς
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εδώ συναδέλφους οί υποχρεώσεις και τά καθήκοντα πού πρέπει συνεχώς να
εκπληρώνουν. Ανέλαβε έξ αρχής τήν έποπτεία τού Κέντρου Αρχαιότητος.
Κατά τό 1994 και τό 2011 ήταν Πρόεδρος της Τάξεως, κατά το διά-
στημα 2000-2003 διετέλεσε Γραμματεύς επί τών Πρακτικών, τό 2004 ήταν
Πρόεδρος της Ακαδημίας και δλα αύτά τά χρόνια, άπο το 1991 έως τό 2013,
έκφώνησε πλήθος ανακοινώσεων, έπισήμων λόγων, ομιλιών, παρουσιάσεων
και προσφωνήσεων, έκανε εισηγήσεις γιά τήν εκλογή νέων μελών και γιά τήν
άπονομή διακρίσεων. Όλα αύτά γίνονταν χωρίς νά παραμερίζει τήν άνασκα-
φική και συγγραφική εργασία του. πού τού άπορροφούσε κάθε ελεύθερο χρό-
νο του. Ώς Πρόεδρος τής Ακαδημίας υπήρξε άψογος, και προσπαθούσε μέ
τέχνη και ήπιότητα να μετριάζει τή φλυαρία μερικών, ή οποία τον έξόργιζε.
Συχνά άπο τα έδρανα τών Ακαδημαϊκών υπενθύμιζε στούς Προέδρους δτι δέν
εκτελούσαν σωστά τά καθήκοντά τους άφίνοντας τούς ομιλητές νά ξεφεύγουν
άπο το θέμα τής συζήτησης ή μέ κοφτές φράσεις λίγων δευτερολέπτου εξέ-
φραζε, πολλές φορές μέ άξιωματικό τρόπο, τή γνώμη του γιά κάποιο θέμα,
πού συνήθους ήταν ή σωστή.

Στήν Ακαδημία μέ παρώτρυνε ό Σπύρος νά ύποβάλω υποψηφιότητα το
1999. Έδώ πρέπει νά ειπώ δτι τον είδα γιά πρώτη φορά τό 1953, όταν ήμουν
φοιτητής και εκείνος βοηθός τού Μαρινάτου στις ανασκαφές στα Βολιμίδια
τής Μεσσηνίας. Τον ξαναεΐδα στήν ανασκαφή τής Περατής τό 1960 δταν
τον έπισκέφθηκα ώς έπόπτης-Έπιμελητής Αρχαιοτήτων. Οί ρόλοι μας είχαν
άντιστραφεΐ. Αντιπροσώπευα τήν Πολιτεία ενώ εκείνος ήταν πλέον ιδιώτης
άντί γιά "Εφορος και Προϊστάμενος μου, αν είχε μείνει στήν Υπηρεσία.

Τά χρόνια εκείνα, άρχές τής δεκαετίας του '60, βρισκόμασταν σε άντί-
θετη παράταξη, δχι κομματική άλλά άρχαιολογική. 'Εκείνος ήταν φίλος και
συνεργάτης τού Μαρινάτου, εγώ μέ τό μέρος τών 'Εφόρων πού άπομάκρυ-
ναν τούς καθηγητές άπό τή διοίκηση τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τότε,
σέ άντίθεση μέ σήμερα, οί πολιτικοί και τά κόμματα δέν άναμιγνύονταν
στά πράγματα τής Υπηρεσίας, ή όποια καθόριζε μόνη τήν επιστημονική
πολιτική της. Κυριαρχούσε ή γνώμη τών Εφόρων. Όταν ξαναβρεθήκαμε
μόνιμα πλέον, εκείνος άνασκαφέας τών Μυκηνών τό 1988 κι εγώ Γενικός
Γραμματεύς τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, δλες οί άντιθέσεις μας, ίδεολο-
γικές-έπιστημονικές, είχαν σβήσει. 'Άρχισε άπό κείνη τή στιγμή ή σταθερή
φιλική συνεργασία μας, πού συνεχίστηκε και μέσα στήν Ακαδημία. Κι δσες,
λίγες φορές, υπήρξε άντίθεση άπόψεων δχι γιά πράγματα και ιδέες άλλά γιά
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πρόσίϋπα, ή αντίθεση δέν εκδηλωνόταν. Τελικά συμφωνούσαμε πώς ή νική-
τρια άποψη ήταν ή σο_>στή.

Αρκετές φορές τόν είχα παρακαλέσει νά γράψει ένα απομνημόνευμα τής
άρχαιολογικής σταδιοδρομίας του. Μ' ένδιέφεραν τά οσα άρχαιολογικά είχε
ιδεί καί άκούσει κυρίως τά χρόνια τού πολέμου. Δέν τό έκανε άλλά, μιλώντας
στις 26 'Οκτωβρίου 2012 στήν εκπομπή «Στά άκρα» τής κρατικής τηλεό-
ρασης, διηγήθηκε τις άναμνήσεις του άπό τήν έκρηξη τού πολέμου, τήν άπό-
κρυψη τών άρχαίων, τις κομματικές φοιτητικές άντιθέσεις κατά τήν Κατοχή,
τά ιδιαίτερα μαθήματα του Μαρινάτου, πού γιά νά τά άκούσει πήγαινε στό
τέρμα Πατησίων μέ τά πόδια. Περιέγραψε τον Μαρινάτο μέ τή στολή τοΰ
Ταγματάρχη κατ' άπονομήν καί άποκάλυψε κάτι άγνωστο, ότι μετά τήν
άπόκρυψη τών άρχαίων τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου ό Otto Walter οργάνωσε
άρχαιολογικό συνέδριο οπού μίλησαν οί τότε μεγάλοι τής Αρχαιολογίας στήν
Αθήνα, κάτι γιά τό όποιο δέν υπάρχει καμιά πληροφορία. Στήν ίδια εκπομπή
διηγήθηκε μέ χιούμορ πώς ήθελε νά γίνει άρχαιολόγος άπό τήν ήλικία τών
τεσσάρων ετών, κάτι εύλογο όταν ύπήρχε έντονη ή ανάμνηση τοΰ προπάππου
καί συχνή ή παρουσία τής Σοφίας καί τοΰ Ernst Pfuhl.

Ανήκει στις δικές μου άναμνήσεις ένα του τηλεφώνημα τις τελευταίες
ήμέρες τοΰ Μαΐου. 'Άρχισε μέ τή φράση: «Τό διάβασα όλο». «Ποιό;» τόν
ρώτησα, καί μοΰ άπάντησε: «Τό βιβλίο σου, τό Πρόχειρον, καί μοΰ θύμισες
πράγματα πού είχα ξεχάσει καί έμαθα άλλα πού δέν ήξερα». Είχε τήν υπο-
μονή καί τό ενδιαφέρον νά διαβάσει χίλιες καί πλέον σελίδες, όπου έβρισκε
πράγματα πού έζησε καί γιά τά όποια παθιάστηκε καί ξανάδε τόν έαυτό του
μέ τά άλλα, ομήλικα μέλη τού Κλάδου, φίλους καί συνεργάτες, άπό τούς
όποιους ύπήρξε ένας άπό τούς τελευταίους. Μετά τόν διαγωνισμό τοΰ 1949
άκολούθησαν άκόμη οί σειρές τού '50 μέ τόν Τάκη Θεοχάρη καί τόν Χρύσανθο
Χρήστου, τοΰ '51 μέ τούς δυό Νίκους, τόν Δρανδάκη καί τόν Γιαλούρη, άλλη
μία τοΰ '56 καί τέλος τοΰ '59, ή δική μου.

Ό Σπΰρος Τακωβίδης άποτελεΐ μία περίπτωση τοΰ άρχαιολογικοΰ
πάθους τών γενεών τοΰ παρελθόντος. Σήμερα τά πράγματα είναι εντελώς
διαφορετικά. Τό πάθος αύτό τό περιγράφει πολύ παραστατικά ένα έπιφανέ-
στατο μέλος τής Ακαδημίας μας, ό Χρήστος Καρούζος, τόν όποιο ό Σπΰρος
δέν συμπαθούσε άλλά βαθύτατα έκτιμοΰσε. Ό Σπΰρος παραιτήθηκε άπό
τήν Υπηρεσία καί άκολούθησε πανεπιστημιακό στάδιο, άλλά ή έπαφή μέ τ'
άρχαΐα πού είχε οντάς 'Επιμελητής τοΰ είχε δημιουργήσει μέσα του, όπως
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καί στά άλλα μέλη του Κλάδου στο παρελθόν, πάθος γιά τά μνημεία. Ό
Καρούζος τό είχε παρατηρήσει σέ όσους είχαν έγκαταλείψει τήν Υπηρεσία
γιά πανεπιστημιακές καί άλλες θέσεις καί είχε γράψει πώς «ή Αρχαιολογία
στήν Ελλάδα έχει — οχι τυχαία— τό ιδιαίτερο προνόμιο ότι ή επιστημονική
έρευνα είναι στενά καί άξεδιάλυτα δεμένη μέ τήν άδιάκοπη άναστροφή μέ
τά άρχαΐα. "Εξω άπό αύτά δέν υπάρχει σωτηρία γιά τόν "Ελληνα ερευνη-
τή... Όσοι "άλλάζουν σαμάρι", δηλαδή φεύγουν άπό τήν Υπηρεσία γιά τό
Πανεπιστήμιο, "έπιδιώκουν μέ μανία νά κάνουν καί ύστερα άνασκαφές")),
γιατί, συνεχίζω εγώ, στή νέα τους ζωή, τού γραφείου, τής αίθουσας διδα-
σκαλίας, τούς λείπει ή έπαφή μέ τ' άρχαΐα, μέ τό νέο εύρημα πού σοΰ θέτει
προβλήματα καί ή λύση τους είναι ή άνασύσταση ένός μέρους τού άρχαίου
κόσμου. Τό έργο τοΰ Σπύρου Ίακωβίδη αύτό άποδεικνύει. Ένώ δημιούργησε
καί μόρφωσε πολλούς άξιόλογους μαθητές, σήμερα ώριμους άρχαιολόγους,
εκείνο πού τόν κατατάσσει στούς μεγάλους τής έλληνικής Αρχαιολογίας είναι
το άνασκαφικό καί ερμηνευτικό έργο του. Ό Γλάς, πού μάς άποκάλυψε τήν
πραγματική του μορφή, ή Περατή, μέ τήν όποια διέλυσε πλάνες, οί Μυκήνες,
ή θητεία του κοντά στούς δασκάλους του, τόν Μαρινάτο καί τόν Μυλωνά, όλα
άποδεικνύουν τό πάθος γιά τό όποιο γράφει ό Καρούζος, ότι γιά τόν άρχαι-
ολόγο μόνη σ(οτηρία είναι τά άρχαΐα καί ή άδιάκοπη άναστροφή μ' αύτά.
Καί ό Σπύρος Ίακωβίδης, δάσκαλος, συνάδελφος, φίλος, έμεινε πιστός στ'
άρχαΐα ο:>ς τήν ύστατη στιγμή του. Ή άπουσία του μάς θλίβει, μάς πληγώνει
καί γιά μάς τούς παλιούς τού Κλάδου θά είναι μόνιμα αισθητή καί πάντα θά
δημιουργεί τή νοσταλγία τού χαμένου συντρόφου.

Σάς μίλησα σύντομα γιά έναν μεγάλο τής έλληνικής Αρχαιολογίας, πού
τίμησε τήν Ακαδημία μέ τό ήθος καί τήν επιστημοσύνη του. Αρκετών εδώ
μέσα ύπήρξε δάσκαλος, άλλων φίλος καί συνεργάτης. Όλοι θά κρατήσουμε
ώς τό τέλος μας τήν ευεργετική θύμησή του. Όταν κι εμείς φύγουμε καί ό
Σπύρος Ίακωβίδης θά είναι γιά τούς νεώτερους ένα όνομα, θά ζει τό έργο
του, έκεΐνο πού ό Κυβερνήτης είχε πει στις μαύρες ώρες τοΰ 1828: «Δέν ζή ό
άνθρο,ιπος, ζή τό έργον του, καρποφορεί, άν ό διοικητής είναι δίκαιος». Καί ό
Σπόρος ήταν δίκαιος γιατί ύπηρέτησε άνιδιοτελώς τήν έπιστήμη, δηλαδή τήν
άλήθεια, καί τήν Ελλάδα.
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ΜΝΗΣθΙΙΤΕ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ*
01 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΤΙΒΕΡΙΟΥ

Συνήλθαμε σήμερα στήν ιστορική αύτή αίθουσα τής Ακαδημίας Αθηνών
γιά νά γιορτάσουμε γιά μιά άκόμη φορά τήν επέτειο τοΰ Όχι. Όχι, μιά λέξη
ή όποία στήν πραγματικότητα δέν ειπώθηκε ποτέ άπό κανέναν, και όμως,
μέ τρία μόνο γράμματα, άποδίδει, μέ μοναδική εύστοχία και άκρίβεια, τον
άγώνα γιά τήν ελευθερία πού έκανε, μέ σπάνια ομοψυχία, ό ελληνικός λαός
τό 19401. Εύχαριστώ θερμά τή Σύγκλητο τής Ακαδημίας Αθηνών πού μοΰ
ανέθεσε τήν εκφώνηση τοΰ πανηγυρικού τής σημαντικής αυτής έπετείου, άνά-
θεση τήν όποία άποδέχτηκα οχι χωρίς ένδοιασμούς. Στον κίνδυνο νά περι-
πέσει κανείς σέ κοινοτοπίες και νά επαναλάβει γιά πολλοστή φορά τά ίδια
πράγματα έρχεται νά προστεθεί και ή σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία
πού συνταράσσει τή χώρα μας. Πώς νά βροΰν πολλοί "Ελληνες στις μέρες
μας διάθεση νά τιμήσουν τά κατορθώματα τοΰ Δαβάκη και τών άνδρών του,
όταν καθημερινά αγωνίζονται γιά τήν έπιβίωση τών ιδίων και τών οικογε-
νειών τους; Ωστόσο ό έορτασμός τής μνήμης όλων οσοι θυσιάστηκαν γιά τήν
ελευθερία αύτοΰ τοΰ τόπου πρέπει νά άποτελεΐ μόνιμο και προ'^τιστο καθήκον.
Άλλωστε άπό τήν εποποιία τοΰ '40, κατά τήν όποία επιδείξαμε άξιοθαύμαστη

* Θουκυδίδης, 7, 61.

1. Μ. Ανδρονικος, Ελληνικός θησαυρός, Αθήνα 1993, σ. 93 κ.έ.
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δύναμη και πρωτόγνωρη γιά τή φυλή μας σύμπνοια, μπορούμε νά αντλή-
σουμε αύτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πίστη γιά τό ξεπέ-
ρασμα οποιονδήποτε εμποδίων, προϋποθέσεις άπαραίτητες γιά νά υπερ-
βούμε τις μεγάλες σημερινές δυσκολίες. Όταν στις 28 'Οκτωβρίου τού 1940
ό στρατός τού Μουσολίνι εισέβαλε στή χώρα μας, ποιός έχέφρων άνθρω-
πος πίστευε δτι οί 'Ιταλοί θά συναντούσαν οποιαδήποτε αντίσταση και δτι
τά ελληνικά στρατεύματα θά καταδίωκαν τις ορδές τού φασισμού στήν
Κορυτσά, τό Αργυρόκαστρο, τή Χιμάρα και τό Τεπελένι;

0ά προσπαθήσω νά προσεγγίσω ένα ζήτημα πού σχετίζεται βέβαια μέ
τήν έθνική έπέτειο πού γιορτάζουμε σήμερα, άλλά συγχρόνως έχει και μια
πρόσθετη επικαιρότητα. Τό τελευταίο διάστημα δλο και πιο συχνά γίνεται
λόγος, κυρίως στά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιά πολεμικές άποζημιώσεις
πού διεκδικεί τό ελληνικό κράτος άπό τή Γερμανία, εξαιτίας τών πολλών και
ποικίλης φύσης άπωλειών και καταστροφών πού ύπέστη κατά τή διάρκεια
τού τελευταίου μεγάλου πολέμου. Το θέμα αύτό άνασύρεται άπό τή λήθη
λόγω τών δεινών οικονομικών μας προβλημάτων, στά όποια μάς ένέπλεξαν
μικρονοϊκοί πολιτικοί. Εύελπιστοϋμε ενδόμυχα σέ συμψηφισμό μέ τά οφει-
λόμενα. Ανάμεσα στις καταστροφές και άπώλειες πού γνώρισε ή χώρα κατά
τή διάρκεια τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου σημαντική θέση κατέχουν αύτές
τού αρχαιολογικού και ιστορικού της πλούτου. Πολλοί άρχαιολογικοί και
ιστορικοί χώροι υπέστησαν ζημίες, μνημεία καταστράφηκαν ή υπέστησαν
σοβαρές βλάβες (Είκ. 1), άρχαιοτητες και ποικίλοι πολιτιστικοί θησαυροί
κλάπηκαν ή χάθηκαν2. Σχετικά μέ τό μέγεθος τών καταστροφών αύτών και
τον αριθμό τών άπολεσθέντων και άπαχθέντίον άρχαίων έχουν δημοσιευθεί
άρκετά κείμενα, δχι σπάνια μέ άνακριβή στοιχεία. Πρέπει εύθύς έξαρχής νά
έπισημανθει δτι συστηματική, άξιόπιστη και ολοκληρωμένη καταγραφή τών
καταστροφών και τών άπωλειών αύτών δέν υπήρξε και ουτε είναι δυνατόν νά

2. Στή μεγάλη εκθεση πού εγινε στήν Αθήνα τό 1946, στο Έθνικο Αρχαιολογικά
Μουσείο, γιά τις καταστροφές που ύπέστη ή χώρα μας κατά τή διάρκεια τής Κατοχής,
ό τομέας τών ιστορικών μνημείων, τών άρχαιολογικών μουσείων και χώρων και γενι-
κότερα τής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αντιπροσωπεύθηκε. Βλ. Έκθεσις Πολέμου
και Θυσιών τής Ελλάδος 1940-1944, Αρχαιολογικών Μουσεΐον, Αθήναι 1946 (Γ.
Βήχος).
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υπάρξει. Πολλοί παράγοντες καθιστούσαν καί καθιστούν ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα άδύνατο. Άλλά καί στήν περίπτωση πού θά καθίστατο εφικτή μιά τέ-
τοια εργασία, οί ζημίες καί λοιπές απώλειες τοΰ αρχαιολογικού πλούτου δέν
θά ήταν δυνατόν νά άποτιμηθούν σέ χρηματικά ποσά. Όπως σωστά έχει
επισημάνει, άμέσως μετά τόν πόλεμο, καί ό Χρήστος Καρούζος, μιά άπό
τις εξέχουσες μορφές τής έλληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οί κατα-
στροφές, μερικές ή ολικές, άρχαιολογικών χώρων καί μνημείων, όπως καί οί
κλοπές άρχαιοτήτων, «δέν άποτιμώνται εις χρήματα ούδέ δύναται ή κατα-
βολή οιασδήποτε χρηματικής άποζημιώσεως νά θεωρηθή ώς έπανόρθωσις
του κακού»3. Είναι αύτονόητο ότι ή παραπάνω επισήμανση μέ κανέναν τρό-
πο δέν θά πρέπει νά έκληφθεΐ ώς εγκατάλειψη τού ζητήματος τών πολε-
μικών άποζημιώσεων.

Τήν 28η 'Οκτωβρίου τού 1940, όταν οί φάλαγγες τοΰ Duce παραβί-
αζαν τά ελληνικά σύνορα, ή Αρχαιολογική Υπηρεσία στελεχωνόταν άπό
περίπου 30 άρχαιολόγους όλους κι όλους. Στή διαφύλαξη τοΰ τεράστιου
άρχαιολογικοΰ πλούτου πού είχαν νά προστατέψουν τούς βοηθούσαν καί λι-
γοστοί άμισθοι έκτακτοι άρχαιολόγοι. 'Επρόκειτο γιά εκπαιδευτικούς τής
στοιχείίόδους καί τής μέσης εκπαίδευσης4. Μέ ένα τόσο ολιγομελές προ-
σωπικό ήταν έξαιρετικά δύσκολη ύπόθεση, μετά τή λήξη τής Κατοχής,
ή προσέγγιση τών άρχαιολογικών χώρων καί μουσείων τής χώρας καί ή
άποτίμηση τών όποιων άπωλειών ή ζημιών, πολύ λιγότερο μάλιστα όταν
άμέσως μέ τήν άπελευθέρωση ένας άδελφοκτόνος έμφύλιος πόλεμος είχε
ξεσπάσει, μέ συνέπεια, έκτος τών άλλων, νά προκύπτουν δυσκολίες στις
μετακινήσεις καί, τό σημαντικότερο, νέες καταστροφές μνημείων. Παρ' όλα
αύτά τό έλληνικό κράτος έπιχείρησε μιά καταγραφή τών ζημιών αύτών, ή
όποία όμως, όπως ήταν επόμενο, έμφανίζει έλλείψεις καί άλλες άδυναμίες.
Τό 1946, τό τότε Ύπουργέϊον Θρησκευμάτων καί 'Εθνικής Παιδείας, στό

3. Β. Χ. πετρακοσ, ΠρόχειρονΆρχαιολογικόν 1828-2012, Μέρος /, Χ,ρονογραφικό,
Αθήναι 2013, σ. 403.

4. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, δ.π., σ. 302 κ.έ., 310 κ.έ.
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όποιο υπαγόταν ή Α.T., εξέδωσε ένα σχετικό τεύχος3. Όπως σημειώνεται
στόν πρόλογο, τόν όποιο υπογράφει ό τότε αρμόδιος ύπουργός Αντώνιος
Παπαδήμος, «τό έργον τούτο δέν είναι πλήρες, διότι καθ' έκάστην σχεδόν
φθάνουν εις τό 'Υπουργείον ειδήσεις περί ζημιών ών δέν είχομεν γνώση,
πλεϊσται δέ έπαρχίαι άκόμη δέν έξητάσθησαν ύπό ούδενός άρχαιολογικού
υπαλλήλου». Έκτος όμως άπό τις άναπόφευκτες έλλείψεις, οί βασικές
άδυναμίες τής έκδοσης αύτής συνίστανται στό γεγονός ότι σέ πολλές πε-
ριπτώσεις δέν έχουν διασταυρωθεί οί πληροφορίες πού καταχωρίζονται σ'
αύτήν καί δέν έχουν άξιολογηθεϊ οί άναφερόμενες ζημίες, μέ άποτέλεσμα
έλάσσονες βλάβες νά παρατίθενται μαζί μέ σημαντικές καταστροφές καί
άπώλειες· επιπλέον παρατηρούνται έπαναλήψεις6. Τήν ΐδια χρονιά (τό 1946)
σέ ένα άνάλογο έγχείρημα προχώρησαν καί οί άγγλικές στρατιωτικές υπη-
ρεσίες, εκδίδοντας ένα ολιγοσέλιδο τεύχος7. Στό μικρό αύτό πόνημα γίνον-
ται άναφορές καί σέ μνημεία πού δέν είχαν ύποστεΐ ζημίες, σημειώνονται
καταστροφές πού προκλήθηκαν καί κατά τά Δεκεμβριανά, ενώ γίνονται
καί κάποιες άναφορές στούς άρχαιολογικούς χώρους καί στά μνημεία τής
Δωδεκανήσου, καί πιο συγκεκριμένα τής Ρόδου καί τής Κώ, πού βρίσκον-
ταν άκόμη έκτος τής έλληνικής επικράτειας. Νεότερες πληροφορίες γιά
τά μνημεία τής Ρόδου καί τής Κώ, όπως καί γι' αύτά τής Λέρου καί τής
Πάτμου, δίνονται καί σέ ένα ολιγοσέλιδο συμπλήρωμα πού δημοσιεύθηκε
τό 1948 στό περιοδικό τής Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών8.

5. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων έκ τον Πολέμου και τών Στρατών Κατοχής, Αθήναι
1946 ("Εκδοση Υπουργείου Θρησκευμάτων καί 'Εθνικής Παιδείας). Τό βιβλίο αύτό
έχει ένσωματωθεΐ καί στήν πρόσφατη εργασία τοΰ Γ. ΛΕΚΑΚΗ, Άρχαιοκαπηλίες τών
Γερμανών στήν Ελλάδα επί Κατοχής, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 199-270. Βλ. έπίσης
Κ. Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Θυσίες τής Ελλάδος, αιτήματα καί επανορθώσεις στόν Β'Παγκόσμιο
Πόλεμο, Αθήναι 1947, σ. 48 κ.έ. (έκδοση Υπουργείου Άνοικοδομήσεως άρ. 19). Βλ.
καί παρακάτω σημ. 9.

6. Βλ. R. Hampe, Gnomon, 22, 1950, σ. 1 κ.έ., σποράδην. Πρβλ. Πετρακος, ό.π.
(σημ. 3), σ. 404 κ.έ., όπου καί μιά επιστολή τοϋ W. Kraiker σχετική μέ τό βιβλίο αύτό.

7. Works of Art in Greece, the Greek Islands and the Dodecanese. Losses and
Survivals in the War, London 1946 (έκδοση His Majesty's Stationery Office).

8. Th. W. French, Losses and Survivals in the Dodecanese, Annual of the
British School at Athens, 43, 1948, σ. 193-200. Γιά τις αδυναμίες τών δύο βρετα-
νικών κειμένων βλ. Hampe, ό.π. (σημ. 6).
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'Εκθέσεις γιά τήν κατάσταση τών μνημείων, τών άρχαιολογικών χώρων και
τών μουσείων τής χώρας μετά τήν απελευθέρωση και τον εμφύλιο υπάρ-
χουν και γιά άλλες περιοχές τής χώρας, δπως, παραδείγματος χάριν, γιά τή
Βόρειο Ελλάδα και τήν Κρήτη9.

Στή χώρα μας κατά τή διάρκεια τής Κατοχής έδρασαν, ώς γνωστόν,
τρεις στρατοί εισβολέων, ό γερμανικός, ό ιταλικός και ό βουλγαρικός, μέ
καθορισμένα δρια εύθύνης και δράσης γιά τον καθέναν. Καταστροφές άρχαιο-
λογικών χώρων και λεηλασίες μουσείων έγιναν και στις τρεις περιοχές εύθύνης
τους. Στήν ομιλία μου, όπως άφησα νά εννοηθεί και στήν άρχή κατά τήν άνα-
φορά μου στό θέμα τών πολεμικών άποζημιώσεων, θά περιορισθώ στή δράση
τών Γερμανών. Οί "Ελληνες αρχαιολόγοι, άπό τήν 'ίδρυση τοΰ νεοελληνικού
κράτους έως άκόμη και τό έντελώς πρόσφατο παρελθόν, είχαν μιά ξεχωριστή
σχέση μέ τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Ή συντριπτική πλειονότητα τών
Ελλήνων άρχαιολόγων πού, μετά τήν άπόκτηση τοΰ πτυχίου τους, συνέχιζαν
σπουδές στήν άλλοδαπή κατευθύνονταν σέ γερμανικά πανεπιστήμια, κάτι πού
ίσχυε άλλωστε και γιά όλες τις ειδικότητες πού σχετίζονται μέ τήν κλασική
άρχαιότητα. Επόμενο ήταν νά άναπτυχθοΰν διαχρονικά στενές σχέσεις ανά-
μεσα σέ δασκάλους και μαθητές και νά σφυρηλατηθούν άνθεκτικές φιλίες ανά-
μεσα σέ συναδέλφους. Οί γερμανικές άνασκαφές στήν 'Ολυμπία, τήν Τίρυνθα,
τή Σάμο, τήν Αθήνα και σέ άλλα μέρη τοΰ έλληνικοΰ εδάφους έδιναν καθημερινά
εύκαιρίες γιά σύναψη νέων γνωριμιών και σχέσεων ανάμεσα σέ "Ελληνες και
Γερμανούς άρχαιολόγους. Αλλά και τό Γερμανικό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο
Αθηνών, ιδρυμένο τό 1874, άποτελοΰσε άπό μόνο του σταθερό χώρο δημιουρ-
γίας ποικίλων έλληνογερμανικών επαφών. Στήν έδρα του, στήν όδό Φειδίου
1 -τήν ίδια άπό τό 1888 έως σήμερα—, μέ τήν ανεκτίμητη βιβλιοθήκη του και
τό πολύτιμο φωτογραφικό του άρχειο, οί "Ελληνες άρχαιολόγοι άντλοΰσαν

9. Βλ. Ή Μαύρη Βίβλος τών βουλγαρικών εγκλημάτων εις την άνατολικήν
Μακεδονίαν και δυτικήν Θράκην 1941-1944. Έκθεσις τών καθηγητών Πανεπιστημίων
Αθηνών Θεσσαλονίκης, Αθήναι 1945, σ. 43 κ.έ., σποράδην, και κυρίως σ. 138 κ.έ.
(I. Παπασταύρου — Γ. Μπακαλάκης)' Χ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, Χρονικά Αρχαιολογικά,
Μακεδόνικα, 2, 1953, σ. 592 κ.έ. · I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, Τά πρώτα 50 χρόνια τής
Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Ή Θεσσαλονίκη μετά το 1912.
Συμπόσιο (Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 12 κ.έ., 55 κ.έ.·
Ν. ΠΛΑΤΩΝ, Ή τύχη τών άρχαιοτήτων τής Κρήτης κατά τον πόλεμον, Κρητικά
Χρονικά, 1, 1947, σ. 215 κ.έ., 625 κ.έ. Βλ. και παρακάτω σημ. 34.
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και άντλοΰν γνώση, αναζητούσαν και αναζητούν επιστημονική ενημέρωση10.
Ωστόσο άπό τήν 27η Απριλίου του 1941, ήμέρα κατά τήν όποία ή χιτλερική
σημαία βεβήλωσε τον βράχο τής Ακρόπολης, έως τή 12η 'Οκτωβρίου τοΰ
1944 πού ύπεστάλη, οί σχέσεις αύτές άλλαξαν ριζικά. Οί Γερμανοί άρχαιο-
λόγοι, πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων, μεταμορφώθηκαν, έγιναν άλλοι άνθρω-
ποι, σκαιοί και απόκοσμοι Βέβαια, δέν πρέπει νά παραβλέπει κανείς ότι
τήν άνώτατη έξουσία στήν κατεχόμενη χώρα τήν είχαν οί στρατιωτικοί, τά
όποια κελεύσματα τών οποίων δέν ήταν δυνατόν νά άγνοοΰνται. Αύτό θά
μπορούσε ίσο^ς νά δικαιολογήσει τήν τραχιά, άκαμπτη στάση τών Γερμανών
άρχαιολόγων άπέναντι στούς Έλληνες συναδέλφους τους σέ δημοσιοϋπαλ-
ληλικό έπίπεδο. Δέν μπορεί όμως νά τή δικαιολογήσει σέ έπίπεδο επιστημο-
νικό, συναδελφικό και βέβαια άνθρώπινο. "Ετσι άπορεΐ κανείς μέ τό γεγονός
ότι κανένα μέλος τοΰ Γερμανικού Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, μέ τήν κήρυ-
ξη τού έλληνοϊταλικού πολέμου, δέν έσπευσε νά βοηθήσει τούς ολιγάριθμους
"Ελληνες συναδέλφους του πού είχαν άναλάβει ένα πραγματικά τιτάνιο έργο:
νά εκκενώσουν σέ έξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα τά άρχαιολογικά
μουσεία τής χώρας και νά κρύψουν τά πολύτιμα έκθέματά τους (Είκ. 2),
προκειμένου νά τά προφυλάξουν άπό ενδεχόμενες καταστροφές κατά τή

10. Πρβλ. Β. χ. πετρακοσ, Ή περιπέτεια τής ελληνικής αρχαιολογίας στον βίο
τον Χρήστου Καρούζου, Αθήναι 1995, σ. 61 κ.έ. Γιά τό Γερμανικό Αρχαιολογικό
'Ινστιτούτο Αθηνών, βλ. U. Jantzen, Einhundert Jahre Athener Institut 1874-
1974, Mainz am Rhein 1986 (Das Deutsche Archäologische Institut. Geschichte
und Dokumente, τόμ. 10). Βλ. ακόμη L. Wickert, Beiträge zur Geschichte des
Deutschen Archäologischen Instituts 1879 bis 1929, Mainz am Rhein 1979,
σ. 83 κ.έ. (Das Deutsche Archäologische Institut. Geschichte und Dokumente, τόμ.
2)· Κ. Bittel κ.ά. (έπιμ.), Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen
Instituts 1929 bis 1979, Teil 1, Mainz am Rhein 1979, σ. 41 κ.έ. [H. Kïrieleis]
(Das Deutsche Archäologische Institut. Geschichte und Dokumente, τόμ. 3). Πρβλ.
Ε. Κόρκα κ.ά. (έπιμ.), Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στήν Ελλάδα. 160 Χρόνια, Αθήνα
2005, σ. 74 κ.έ., 168 κ.έ. (W.-D. Niemeier).

11. Αποκαλυπτική είναι μιά συνέντευξη του Χ. Καρούζου πού δημοσιεύθηκε στις
16'Ιουνίου 1945 στό περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα. Βλ. Β. χ. πετρακοσ, Τά άρχαΐα
τής Ελλάδος κατά τον πόλεμο 1940-1944, Αθήναι 1994, σ. 172 κ.έ. Πρβλ. πετρακοσ,
ο.π. (σημ. 10), σ. 75 κ.έ.· μακαρονασ, δ.π. (σημ. 9), σ. 593 σημ. 1.
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διάρκεια του πολέμου12. Ώς γνωστόν, ή κυβέρνηση Μεταξά, γιά νά μή δώ-
σει λαβή στις δυνάμεις τοΰ 'Άξονα νά άμφισβητήσουν τήν ούδετερότητά της,
δίσταζε νά προχωρήσει φανερά σέ σχετικές προεργασίες πού θά μπορούσαν
νά έκληφθοΰν ώς ένδειξη προσχώρησης στις άντίπαλες δυνάμεις, άν καί παρα-
σκηνιακά φαίνεται ότι άπό καιρό τήν άπασχολοΰσε τό ολο θέμα13. Καί όμως οί
Γερμανοί άρχαιολόγοι είχαν άφιερώσει τή ζωή τους γιά τήν άποκάλυψη, διά-
σωση καί μελέτη τών άρχαιολογικών αυτών θησαυρών, έξαιτίας αύτών βρί-
σκονταν στή χώρα μας, καί επιπλέον ή Γερμανία δέν είχε άκόμη εμπλακεί σέ
πόλεμο μέ τήν Ελλάδα. Τό Βερολίνο μάλιστα ήταν άντίθετο μέ τήν επίθεση
τού Μουσολίνι τή δεδομένη έκείνη χρονική στιγμή, γι' αύτό καί κράτησε στό
ξέσπασμα τού έλληνοϊταλικοΰ πολέμου μιά, σιοοπηρή έστω, ούδετερότητά14.
Ή άπουσία τών Γερμανών άρχαιολόγων άπό τήν προσπάθεια άπόκρυψης καί
διάσωσης τών άρχαιοτήτων, στήν όποία είχε πάρει μέρος, νεαρός τότε, καί ό

12. Γιά τήν απόκρυψη τών αρχαιοτήτων τών μεγάλων άρχαιολογικών μουσείων
τής χώρας βλ. πετρακοσ, δ.π. (σημ. 11), σ. 81 κ.έ., καί πετρακοσ, δ.π. (σημ. 3),
σ. 304 κ.έ. Βλ. άκόμη Σ. Παπαςπτριδη-Καροτζοϊ, Πώς φυλάχτηκαν τά άρχαϊα
του Έθνικοΰ Αρχαιολογικού Μουσείου, Νέα Εστία, 40, 465, 1946, σ. 1158 κ.έ.'
Γ. πετρησ, Ή διάσωση τών άρχαιοτήτων, Επιθεώρηση Τέχνης, 76-77, 1961,
σ. 340 κ.έ., 483 κ.έ.' πλατων, δ.π. (σημ. 9), σ. 215 κ.έ. Γιά μικρότερα άρχαιολογικά
μουσεία βλ. π.χ. βοκοτοποτλοτ, δ.π. (σημ. 9), σ. 12, 49 κ.έ. Πρβλ. μ. τιβεριοσ,
'Ελεύθερος Σκοπευτής, Αθήνα 2011, σ. 219 κ.έ.

13. Άπό έγγραφα πού φυλάσσονται στή Διεύθυνση 'Εθνικού Αρχείου Μνημείων
τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Αθλητισμού προκύπτει δτι στό τότε αρμόδιο ύπουρ-
γεϊο γίνονταν άπό νωρίς σκέψεις νά παρθούν μέτρα προφύλαξης τών άρχαιολογικών
μουσείων καί τών άρχαιοτήτων τους άπό ενδεχόμενες άεροπορικές έπιθέσεις. Βλ. π.χ.
σχετικά έγγραφα 29 καί 31.8.1939 (δηλαδή 14 ολόκληρους μήνες πριν ξεσπάσει ό
έλληνοϊταλικός πόλεμος), πού άναφέρονται στό Μουσείο τής Ακρόπολης. Άπό μεταγε-
νέστερο ωστόσο έγγραφο μέ ημερομηνία 20.5.1940 του τότε διευθυντή του Μουσείου
Νικόλαου Κυπαρίσση, πού άπαντοΰσε στό ύπ' άρ. 51509/2068/17.5.40 εμπιστευτικό
καί έπεΐγον έγγραφο τοΰ 'Υπουργείου ((περί τής σωτηρίας τών άρχαίων τοΰ Μουσείου
έν περιπτώσει άεροπορικής έπιθέσεως», γίνεται φανερό δτι κανένα άπό τά μέτρα πού
είχαν προταθεί τό 1939 δέν ειχε ώς τότε υλοποιηθεί.

14. Βλ. π.χ. Χ. ΦΛΑΪΣΕΡ, Στέμμα καί Σβάστικα. Ή 'Ελλάδα τής Κατοχής και τής
Αντίστασης 1941-1944, Αθήνα 1988, σ. 61 κ.έ.
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πρόσφατα άποθανών άκαδημαϊκός Σπύρος Ίακωβίδης, είναι άδικαιολόγητη.
Μόνο ό Otto Walter είχε προστρέξει νά προσφέρει απλόχερα τή βοήθειά του"
ό Walter δέν ήταν όμως Γερμανός άλλα Αύστριακός καί είχε ένσωματωθεΐ
στό προσωπικό του Γερμανικού Ινστιτούτου ώς δεύτερος υποδιευθυντής του
άπό τή στιγμή πού ή χώρα του προσαρτήθηκε στό Γ'Ράιχ, μέ άποτέλεσμα νά
διαλυθεί τό Αύστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο καί νά άπορροφηθεϊ άπό τό
άντίστοιχο Γερμανικό'3. Είναι τουλάχιστον άντιφατικό άπό τή μιά νά ερευνάς
επισταμένως τά υλικά κατάλοιπα ένός πολιτισμού, τόν όποιο θεωρείς «υπό-
δειγμα γιά τό εθνικό καί πολιτικό όραμα τής χώρας σου»16, καί άπό τήν άλλη
νά άδιαφορέίς γιά τή διαφύλαξη καί διάσωσή τους. Στήν άντίφαση αύτή πρέ-
πει νά συνέβαλαν, έκτος τών άλλων, προσωπικά ιδεολογικά καί κομματικά
((πιστεύω». Ό τότε διευθυντής τοΰ Ινστιτούτου Walther Wrede ήταν υψηλό-
βαθμο στέλεχος τοΰ έθνικοσοσιαλιστικοΰ κόμματος καί μάλιστα ό έπικεφαλής
του στή χώρα μας (Landesgruppenleiter)17.

Οί προστριβές άνάμεσα στήν έλληνική Α.Τ. καί στις γερμανικές άρχές
κατοχής ήταν καθημερινές καί συχνά έντονες. 'Εξαιρετικά πιεστική ήταν,
λόγου χάριν, ή εμμονή τών Γερμανών νά άνοίξουν τά άρχαιολογικά μου-
σεία καί νά έκτεθοΰν τά άρχαΐα πού είχαν επιμελώς άποθηκευθεΐ άκόμη
καί σέ ύπόσκαπτους, υπόγειους χώρους, μόνο καί μόνο γιά τήν πνευματική
τέρψη τών γερμανικών στρατευμάτων. Οί "Ελληνες άρμόδιοι άντιστάθηκαν

15. Jantzen, ό.π. (σημ. 10), σ. 51. Γιά τόν Otto Walter, βλ. Σ. Καροτζοτ,
Βιώματα & Μνημόσυνα, Αθήνα 1984, σ. 31-32, καί Ινα ώραΐο κείμενο τής 'ίδιας, πού
γράφτηκε μέ άφορμή τόν θάνατο του το 1965, Otto Walter. Ό φιλέλληνας καί ό σοφός
(1882-1965), στο: Β. Χ. Πετράκος (έπιμ.), Σεμνής Καρούζου, Αρχαιολογικά Θέματα
II, Αθήναι 2011, σ. 382 κ.έ.

16. Φ. κακριδησ, Ή γερμανική διαχείριση τής έλληνικής κληρονομιάς, στό:
Ε. Χρυσός (έπιμ.), "Ενας Νέος Κόσμος Γεννιέται, Αθήνα 1996, σ. 38.

17. Κ. Junker, Das archäologische Institut des Deutschen Reiches zwischen
Forschung und Politik. Die Jahre 1929 bis 1945, Mainz am Rhein 1997, σ. 38 κ.έ.
Jantzen, ό.π. (σημ. 10), σ. 50· Kïrieleis, ό.π. (σημ. 10), 45, σ. 47 κ.έ.· Πετρακος.
ό.π. (σημ. 10), σ. 58 κ.έ. Γιά τόν Walther Wrede βλ. καί M. Mazower, Στήν Έλλάδο
τον Χίτλερ. Ή εμπειρία τής Κατοχής, Αθήνα 1994, σ. 32 κ.έ. (μτφρ. Κ. Κουρεμένου).
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μέ σθένος στή γερμανική αύτή άπαίτηση18 και είναι αποκαλυπτική ή σχε-
τική άπάντησή τους στις γερμανικές άρχές: «Εις άπάντησιν του άπό 5ης
Αύγούστου 1941 υμετέρου εγγράφου, έχομεν τήν τιμήν νά είπωμεν οτι ή
Έλληνική Κυβέρνησις, κατ' άρχήν άπησχολημένη τά μέγιστα υπό άλλων
μεγάλων προβλημάτων, έν οίς ό άπειλών τό 'Έθνος ήμών δια έξολοθρεύ-
σεως λιμός, δέν σκέπτεται έν τω παρόντι νά άνασυστήση τά μουσεία...
Ούτε δέ τά φιλάρχαια και καλλιτεχνικά συναισθήματα τοϋ Ελληνικού λαοΰ
είναι τώρα ζωηρά, έφ' οσον ούτος πεινά, ούτε τουρισμός υπάρχει τώρα...
Ή γενομένη άπόκρυψις ή συγκάλυψις τών άρχαίων καλόν είναι νά διατη-
ρηθή και έφ' όσον αί στερήσεις διαρκοΰσι και γίνωνται κακοί σύμβουλοι τών
υφισταμένων αύτάς. Πάν ό,τι δέν είναι πρόχειρον και προσιτόν, άποφεύγει
τούς κινδύνους τούς προερχομένους έξ οιωνδήποτε άτόμων ή ομάδων είτε

~ tf \ \ / /> / ~ / fQ

κακών ειτε προς το κακόν ουοουμενων μέχρι ήρεμησεως του κοσμου» . Ui
άφόρητες γερμανικές πιέσεις είχαν άποτέλεσμα μόνο ώς πρός τό Μουσείο
τοΰ Κεραμεικοΰ, τό όποιο και άνοιξε στούς τελευταίους μήνες τού '41. Σ'
αύτό συνετέλεσε, χωρίς άμφιβολία, τό γεγονός ότι είχε πρόσφατα οικοδο-
μηθεί μέ γερμανικά χρήματα σέ σχέδια τού άρχιτέκτονα τού Γερμανικού
Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου Heinz Johannes (Είκ. 3) και είχε παραδοθεί
στό έλληνικό κράτος τρία μόλις χρόνια νωρίτερα, τό 193820. "Ενα επεισόδιο
πού σημειώθηκε κατά τούς πρώτους μήνες τής λειτουργίας του δικαίωσε
πλήρως τούς έλληνικούς φόβους. Κατά τή διάρκεια ξενάγησης Γερμανών

άξιωματικών ένας ταφικός μελανόμορφος πίνακας τοΰ 6ου αί. π.Χ... έκανε
'21

φτερά .

18. Βλ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ο.π. (σημ. 11), σ. 124 κ.έ.· Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π.
(σημ. 5), σ. 113 κ.έ. Πρβλ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, ό.π. (σημ. 9), σ. 593 σημ. 1' ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΑΟΤ,
δ.π. (σημ. 9), σ. 13 κ.έ., 54 κ.έ.· ΠΛΑΤΩΝ, δ.π. (σημ. 9), σ. 218.

19. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., ο.π. (σημ. 5), σ. 137 κ.έ.

20. Α. κοκκου, Ή μέριμνα γιά τις αρχαιότητες στήν Ελλάδα και τά πρώτα μου-
σεία, Αθήνα 1977, σ. 272 κ.έ.

21. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, δ.π. (σημ. 11), σ. 137 κ.έ. Γιά τον κλαπέντα άττικο μελανό-
μορφο ταφικό πίνακα (Μουσείο Κεραμεικοΰ άριθ. 677) βλ. R. Lullies, Attisch-
schwarzfigurige Keramik aus dem Kerameikos, Jdl, 61-62, 1946-1947, σ. 56 (άριθ.
1), πίν. 1,1' J.-Ρ- Brooklyn, Attic Black-figure Funerary Plaques, Ann Arbor
1985, σ. 215 κ.έ. (άριθ. 33).



168

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μια άλλη εστία, συνεχών προστριβών, πού προκαλούσε και τήν ανταλ-
λαγή σκληρών έκ μέρους τής γερμανικής πλευράς εγγράφων, ήταν ή διενέρ-
γεια άπο Γερμανούς αρχαιολόγους άνασκαφικών έρευνών σέ διάφορα ση-
μεία τής χώρας, σέ Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία,
Κρήτη, χο^ρίς τήν έγκριση τών έλληνικών άρχών22. "Εγγραφο τής Α.Τ.
προς τις γερμανικές άρχές, μέ τό όποιο υπενθύμιζε ότι «...αί άνασκαφαί
άρχαιοτήτων, όταν δέν γίνωνται έξ άναποτρέπτων ή άναγκαίων στρατιω-
τικών έργασιών, είναι έργον έπιστημονικόν, κατ' εξοχήν είρηνικόν, ούτινος
ή έκτέλεσις ρυθμίζεται υπό τών νόμων τής Ελληνικής Πολιτείας...», επε-
στράφη ώς άπαράδεκτο μέ τό επιχείρημα οτι οί γερμανικές στρατιωτικές
άρχές δέν έχουν άνάγκη καμιάς άδειας2,5. Τό έγγραφο αύτό άναγκάστηκε
τελικά νά τό δεχθεί πίσ(υ ό άρμόδιος "Ελληνας υπουργός (Κωνσταντίνος
Λογοθετόπουλος) «διά νά μή λάβωμεν τραχείαν άπάντησιν, δι' ην θά έλυ-
πούμεθα πολύ», όπως χαρακτηριστικά έγράφη24.

Προστριβές δημιουργούσαν άκόμη και ορισμένες άπρεπεΐς συμπερι-
φορές στρατιωτών κατά τις επισκέψεις τους σέ άρχαιολογικούς χώρους,
κυρίως στήν Ακρόπολη, άλλά και άλλου, όπως, φέρ' ειπείν, στόν Κεραμεικό
ή τήν Ελευσίνα, οί όποιες είχαν ώς άποτέλεσμα τήν πρόκληση άκόμη και
ποικίλων μικρών καταστροφών. Οί πιο συνήθεις ήταν οί άποσπάσεις, συχνά
και μέ βίαιο τρόπο, κατεργασμένων μαρμάρων ώς άναμνηστικών, οί χα-
ράξεις ονομάτων πάνοο σέ άρχαΐα, οί άπρεπεϊς συμπεριφορές μέ γυναικεία
συντροφιά. Χαρακτηριστική είναι μιά καταγγελία του Γιάννη Μηλιάδη, τού
τότε Εφόρου Ακρόπολης, τον Αύγουστο τού 1941: «Πίνουν γκαζόζας και
θραύουν τάς φιάλας έπί τών μαρμάρων» και «ούροΰν συστηματικά έπί τής
Ακροπόλεως. Προτιμούν τά Προπύλαια και τον Παρθενο^να». Τά παραπάνω
μάς έγιναν γνωστά άπό ένα πρόσφατο πόνημα τού Γενικού Γραμματέα τής

22. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 41 κ.έ., 113" Μακαρονας, δ.π.
(σημ. 9), σ. 632 και σημ. 2' βοκοτοποτλοτ, δ.π. (σημ. 9), σ. 55 κ.έ.· πλατων, δ.π.
(σημ. 9), σ. 630 κ.έ.

23. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 145-146.

24. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), πρόλογος.
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Ακαδημίας Βασίλειου Πετράκου, εμβριθούς μελετητή τών άρχαιολογικών
ζητημάτων στά χρόνια τής Κατοχής καί οχι μόνο2°.

Κρίνοντας τήν έν γένει στάση τών Γερμανών άπέναντι στις άρχαιό-
τητες τής χώρας μας —σημειώνω δτι το ίδιο τό Γερμανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο Αθηνών άπέφευγε νά έχει έμφανή τουλάχιστον εμπλοκή στά
διάφορα... άτοπήματα—, θά τή χαρακτήριζα άντιφατική. Δέν θά πρέπει νά
άποσιωπάται κάτι πού ήδη έχει ειπωθεί, ότι τόν τελευταίο λόγο τόν είχαν
πάντοτε οί στρατηγοί. «Ούδείς στρατηγός ύπόκειτο εις τόν έλεγχον ούδενός
Υπουργείου τής Ελλάδος», άπεφάνθησαν γερμανικοί νομικοί κύκλοι άπαν-
τώντας σέ σχετικό έγγραφο τής γερμανικής Υπηρεσίας Προστασίας
Μνημείων Τέχνης26, γιά τήν όποία θά μιλήσω εύθύς άμέσως. Άλλά καί σέ
άρχαιολογικές υποθέσεις, στις όποιες δέν έμπλεκόταν ό γερμανικός στρατός,
δέν φαίνεται, άπό γερμανικής πλευράς, νά ύπήρχε ένα μόνο κέντρο άποφά-
σεων. Μέ τήν κατάληψη τής χώρας άπό τόν γερμανικό στρατό, ό τελευταίος
προχώρησε στήν ίδρυση ειδικής ύπηρεσίας γιά τήν προστασία τών μνη-
μείων μέ τό όνομα Kriegsverwaltungsrat-Referat Kunstschutz (Υπηρεσία
Προστασίας 'Έργων Τέχνης). Πρώτος προϊστάμενος τής ύπηρεσίας αύτής,
ή όποία άποτελοΰσε καί τόν επίσημο σύνδεσμο τών γερμανικών άρχών μέ
το άρμόδιο έλληνικό υπουργείο, ορίστηκε ό Hans von Schönebeck, έγκριτος
άρχαιολόγος, τόν όποιο θά διαδεχθεί τό καλοκαίρι τοΰ 1942 ό έπίσης γνωστός
άρχαιολόγος Wilhelm Kraiker27. Ωστόσο στήν Ελλάδα δραστηριοποιούνταν
σέ αρχαιολογικές έρευνες καί άλλα γερμανικά επιστημονικά ιδρύματα πλήν
τοΰ Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, τά όποια μάλιστα είχαν ισχυρές, άπευ-
θείας διασυνδέσεις μέ τό Βερολίνο. Μνημονεύω τό "Ιδρυμα Rosenberg, τού
όποιου άρχαιολόγοι, άπό πολύ νο^ρίς, διεξάγουν άνασκαφές σέ διάφορα μέ-
ρη τής χώρας, κυρίως σέ προϊστορικές θέσεις, χωρίς νά θεωρούν, άρκετές

25. πετρακοσ, δ.π. (σημ. 3), σ. 316 κ.έ. Σχετικά έγραφα διασώζονται τόσο στό
άρχεϊο Γιάννη Μηλιάδη, πού φυλάσσεται στό Έλληνικό Λογοτεχνικό καί Ιστορικό
Άρχεϊο του Μορφωτικού Ιδρύματος τής Εθνικής Τραπέζης, δσο καί στή Διεύθυνση
Έθνικοΰ Αρχείου Μνημείων τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί Άθλητισμοΰ.

26. Ζημίαι τών Άρχαιοτήτινν..., δ.π. (σημ. 5), σ. 146, 147. Πρβλ. ΠΛΑΤΩΝ, δ.π.
(σημ. 9), σ. 217.

27. Γιά τήν'Υπηρεσία Προστασίας "Εργο^ν Τέχνης (Kriegsverwaltungsrat-Referat
Kunstschutz) πού ίδρυσαν οί Γερμανοί βλ. πετρακοσ, δ.π. (σημ. 11), σ. 117 κ.έ.
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φορές, υποχρέωσή τους νά ενημερώνουν τήν Αρχαιολογική Υπηρεσία28.
Γιά τήν προϊστορία ειδικότερα τής Λακωνίας είχε δείξει προσωπικό ενδι-
αφέρον καί ό Heinrich Himmler, ό περιβόητος αρχηγός τής Gestapo καί
τών SS, μέ απώτερο στόχο τήν τεκμηρίωση τής άποψης περί προέλευσης
τών Δωριέο^ν άπό τόν Βορρά. "Ετσι τό 1935 'ίδρυσε τή Forschungs-und
Lehrgemeinschaft das Ahnenerbe ('Ερευνητική καί 'Εκπαιδευτική Εταιρεία
Προγονική Κληρονομιά), πού έπίσης δραστηριοποιήθηκε στόν ελληνικό
χώρο29. Στά άρχαιολογικά πράγματα παρεμβάσεις γίνονταν ενίοτε καί
άπό τή Γερμανική Πρεσβεία τής Αθήνας, στήν οποία, σημειωτέον, ύπη-
ρετοΰσε, ώς μορφωτικός άκόλουθος, ό έπίσης γνωστός αρχαιολόγος Erich
Boeringer3". Αρχαιολογικές λοιπόν δραστηριότητες άσκοΰσαν, έκτος άπό
τήν υπηρεσία τού Von Schönebeck, ό όποιος είχε τόν βαθμό τού συνταγ-
ματάρχη, καί άλλα γερμανικά κέντρα, μή ελεγχόμενα άπό τόν τελευταίο31.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ορισμένοι Γερμανοί άρχαιολόγοι προέβησαν σέ
αύθαιρεσίες, όπως παράνομες άνασκαφές καί ((κλοπές» ευρημάτων πού προ-

' > V > t 32 Λ * Ύ Ί tt f / ~ \ ν \

εκυπταν απο αυτές . Δεν νομίζω ομως οτι υπάρχουν στοιχεία για να τους
άποδοθοΰν συστηματικές κλοπές άρχαιοτήτων καί, πολύ λιγότερο, σκόπιμες
καταστροφές τους. Υπάρχουν καί περιπτώσεις στις όποιες κατάφεραν νά
επέμβουν άποτελεσματικά καί νά προστατέψουν άρχαΐα. Αύτό μπορεί νά

28. Γιά τό "Ιδρυμα Rosenberg βλ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ό.π. (σημ. 3), σ. 326, 344"
ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ό.π. (σημ. 10), σ. 60, 61' ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ό.π. (σημ. 11), σ. 132-133"
kïrieleis, ό.π. (σημ. 10), σ. 49.

29. Γιά τήν Ερευνητική καί Εκπαιδευτική Εταιρεία ((Προγονική Κληρονομιά»
(Forschungs-und Lehrgemeinschaft das Ahnenerbe) βλ. πετρακοσ, ό.π. (σημ. 3),
σ. 324 κ.έ.' πετρακοσ, ό.π. (σημ. 10), σ. 6Τ πετρακοσ, ό.π. (σημ. 11), σ. 131.

30. Βλ. π.χ. πετρακοσ, ο.π. (σημ. 3), σ. 328, 345 κ.έ., 369, 371' κ4ροτζοϊ,
Βιώματα & Μνημόσυνα, ό.π. (σημ. 15), σ. 36.

31. Αποκαλυπτικές για τις δυσλειτουργίες πού υπήρχαν άνάμεσα στις γερμα-
νικές υπηρεσίες που έμπλέκονταν σέ άρχαιολογικά θέματα είναι έπιστολές τών H.U.
von Schönebeck καί W. Kraiker, πού χρημάτισαν προϊστάμενοι τής Υπηρεσίας
Προστασίας Έργοιν Τέχνης (Kriegsverwaltungsrat-Referat Kunstschutz). Βλ.
πετρακοσ, ο.π. (σημ. 3), σ. 329 κ.έ., 404 κ.έ. Πρβλ. JANTZEN, ό.π. (σημ. 10), σ. 54
κ.έ.' πετρακοσ, ό.π. (σημ. 10), σ. 61.

32. Γιά μιά σχετική περίπτο}ση βλ. παρακάτω σ. 176-177.
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λεχθεί μέ βεβαιότητα, παραδείγματος χάριν, γιά τήν Αθήνα και γιά τό 'Άγιο
Όρος33.

Στή συνέχεια θά άναφερθώ σέ συγκεκριμένες καταστροφές άρχαιο-
λογικών χώρων και μνημείων πού προκλήθηκαν άπό τά γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής, χωρίς αύτό νά σημαίνει, όπως ήδη προεΐπα, ότι τά ιτα-
λικά και βουλγαρικά στρατεύματα δέν επιδόθηκαν σέ άνάλογες ένέργειες3'1.
Σημαντικές άπώλειες σέ άρχαιότητες, μνημεία και έργα τέχνης σημειώθη-
καν εξαιτίας τών βομβαρδισμών. "Ετσι, στις 23-24 Μαΐου τού 1941 γερμα-
νικά άεροπλάνα πλήττουν, έκτος τών άλλων, και τό Αρχαιολογικό Μουσείο
του Ηρακλείου, προκαλώντας ζημίες σέ θησαυρούς του33. Μεγάλες κατα-
στροφές προκλήθηκαν επίσης και άπό τις μάχες πού ξέσπασαν άνάμεσα στά
γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα μετά τή συνθηκολόγηση τής Ιταλίας.
"Ενα άπό τά μέρη πού υπέστη, κατά τις συγκρούσεις αύτές, μεγάλες και
άνεπανόρθωτες ζημίες στόν πολιτιστικό του πλούτο ήταν ή Κέρκυρα. Τόν
Σεπτέμβριο τού 1943 τήν πλήττουν γερμανικά άεροπλάνα και άπό τούς
σφοδρούς βομβαρδισμούς καταστρέφεται, άνάμεσα σέ άλλα, ό βυζαντινός
ναός τών Αγίων Πατέρο^ν, άπό τόν όποιο χάθηκαν και σπουδαίες φορητές
εικόνες, όπως επίσης και ό ευρισκόμενος στήν έβραϊκή συνοικία ναός τής
'Οδηγήτριας. Ή καταστροφή τής τελευταίας υπήρξε μεγάλη άπώλεια γιά
τήν ιστορία τής μεταβυζαντινής τέχνης. Ή έκκλησία αύτή ήταν ένα πραγ-
ματικό μουσείο, καθώς περιείχε φορητές εικόνες γνωστών μεταβυζαντινών
άγιογράφων, όπως τού Θεόδωρου Πουλάκη. Σοβαρότατες βλάβες ύπέστη-
σαν και ορισμένοι ναοί τών καθολικών, όπως ό μητροπολιτικός τους ναός, τό
Duomo, πού ήταν άφιερωμένος στούς αγίους Χριστόφορο και Ιάκωβο, ένώ
αύτός τοΰ Εύαγγελισμοΰ (Annunciata), ένας άπό τούς παλιότερους και πιο

33. Βλ. π.χ. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 137' ΠΕΤΡΑΚΟΣ, δ.π.
(σημ. 10), σ. 75 κ.έ.' ΠΕΤΡΑΚΟΣ, δ.π. (σημ. 11), σ. 122' Hampe, δ.π. (σημ. 6), σ. 15.
Πρβλ. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. i, 55 και παρακάτω σημ. 37.

34. Γιά σχετική βιβλιογραφία βλ. παραπάνω σημ. 5 και 9. Βλ. άκόμη πετρακοσ,
δ.π. (σημ. 11), σ. 163 κ.έ. Γιά καταστροφές πού προκλήθηκαν άπό τά βουλγαρικά
στρατεύματα Κατοχής στήν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βλ. Μακαρονας, δ.π.
(σημ. 9), σ. 646 κ.έ. (σποράδην), και ειδικότερα για τή Σαμοθράκη Κ. LEHMANN, The
State of Antiquities in Samothrace, Archaeology 1948, σ. 44 κ.έ.

35. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 24, και ΠΛΑΤΩΝ, δ.π. (σημ. 5),
σ. 216 κ.έ.
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σημαντικούς ιστορικούς ναούς τοΰ νησιοΰ, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς
(Είκ. 4). Οί τάφοι τών ναυμάχων τής ιστορικής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου
(1571), πού είχαν βρει ήσυχία στον ναό αύτό, διαλύθηκαν, ένώ κάηκε ολο-
σχερώς και ή σπουδαία Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύρας, άλλοτε τής 'Ιονίου
Ακαδημίας, πού στεγαζόταν σέ ένα βενετικό κτίσμα τοΰ 18ου αί. Εβδομήντα
χιλιάδες τόμοι βιβλίων έγιναν παρανάλωμα τοΰ πυρός, άνάμεσά τους και
πολλές σπάνιες εκδόσεις, ιστορικά χειρόγραφα, πρώτες εκδόσεις κλασικών
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, άνάμεσά τους και μιά πρώτη έκδοση σαιξ-
πηρικών κειμένων. Τέλος, σημειώνω τήν ολοσχερή καταστροφή τοΰ εμπο-
ρικού κέντρου τής Κέρκυρας (τοΰ γνωστοΰ Μαρκά), τής ονομαστής 'Ιονίου
Βουλής και τοΰ περίφημου Δημοτικού Θεάτρου36. Άπό τις συγκρούσεις γερ-
μανικών και ιταλικών στρατευμάτων έπλήγη και ή Σάμος. Τό Δημαρχείο
στο Τηγάνι (σημερινό Πυθαγόρειο), όπου φυλάσσονταν άρχαιότητες, όπως
και το Πασχάλειο Μουσείο στο Βαθύ, δέχτηκαν σφοδρό βομβαρδισμό. Άίγο
άργότερα τά εκθέματα άπό τό μουσείο στο Βαθύ θά βρεθοΰν... στον δρόμο,
προκειμένου νά εγκλειστούν στο κτίριο Ιταλοί αιχμάλωτοι37. Τέλος, σημειώ-
νω και τις πολλές καταστροφές πού υπέστησαν οχυρώσεις, σπίτια και εκκλη-
σίες τής μεσαιωνικής πόλης τής Ρόδου (Είκ. 1), όπως και μνημεία τής Κώ38.

36. Zr/μίαι τών Αρχαιοτήτων..., ο.π. (σημ. 5), σ. 79. Πρβλ. Β. πετρακοσ,
Ό 'Ιωάννης Κ. Παπαδημητρίου στήν Κέρκυρα, Ό Μέντωρ, 1997, σ. 39 κ.έ."
I. ΡηιΌΠΟΤΛΟΣ, 'Ο αγιογράφος Θεόδωρος Παυλάκης και ή φλαμανδική χαλκογρα-
φία, Αθήναι 1979, σ. 178. Για τις καταστροφές στήν Κέρκυρα βλ. Κ. δαφνη, Χρόνια
Πολέμου και Κατοχής: Κέρκυρα 1940-44, Κέρκυρα 1966 (Κερκυραϊκά Χρονικά, XII).

37. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 17 κ.έ.' Works of Art in
Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 28' Κ. ΤΣΑΚΟΣ - Μ. ΒίΓΑΑΚΗ-ΣΟΦΙΑΝΟΤ, Σάμος. Τά
Αρχαιολογικά Μονσεϊα, Αθήνα 2012, σ. 24. Και σέ άλλα μέρη τής χώρας άρχαιολο-
γικές συλλογές έκδιώχθηκαν άπό τά κτίρια στά όποια στεγάζονταν, προκειμένου αύτά
νά χρησιμοποιηθούν γιά στρατιωτικούς σκοπούς. Για τή Βέροια βλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΑΟΥ,
ο.π. (σημ. 9), σ. 13, 57" ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, δ.π. (σημ. 9), σ. 626 και σημ. 2. Στα Χανιά ή
αρχαιολογική συλλογή «έρρίφθη εις τόν δρόμον», προκειμένου νά χρησιμοποιηθεί ό
χώρος στον όποιο στεγαζόταν γιά στρατιωτικούς σκοπούς. Ωστόσο μέ ενέργειες τοϋ
U. Jantzen, πού ύπηρετουσε στή γερμανική Υπηρεσία Προστασίας Έργων Τέχνης, ή
συλλογή βρήκε στέγη στό Μικρό Τζαμάκι και ετσι διασώθηκε άπό άλλες περιπέτειες.
Βλ. Πλάτων, δ.π. (σημ. 9), σ. 627.

38. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 55 κ.έ. Πρβλ. French, δ.π. (σημ.
8), σ. 193 κ.έ.
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Σοβαρές καταστροφές βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μνημείων έγι-
ναν καί σέ περιπτώσεις κατά τις όποιες, γιά λόγους άντιποίνων, τά γερ-
μανικά στρατεύματα κατέκαιαν ολόκληρα χωριά καί κωμοπόλεις, χωρίς
νά κάνουν καμιά άπολύτως εξαίρεση γιά κανένα κτίσμα, οσο σημαντικό
καί άν ήταν αύτό. "Ετσι άρκετές έκκλησίες έξαφανίσθηκαν άπό προσώπου
γης. Άκόμη πολλές μονές, γιά τις όποιες υπήρχαν πληροφορίες ότι έβρι-
σκαν σέ αύτές καταφύγιο στελέχη τής Αντίστασης, δέχτηκαν, άπό ξηράς
καί άέρος, τήν έκδικητική μανία του κατακτητή. Τόν Αύγουστο του 1943
ή ονομαστή βυζαντινή Μονή τού 'Οσίου Λουκά στό Στείρι τής Φωκίδας
δέχεται επίθεση άπό τρία γερμανικά βομβαρδιστικά39. Θύματα γερμανικών
επιθέσεων πέφτουν καί οί Μονές τοΰ Άγιου Μελετίου στον Κιθαιρώνα40, τοΰ
Αγίου Σεραφείμ τής Δομβοΰς41, τής Αγίας Λαύρας στά Καλάβρυτα42, τής
Παρηγορήτισσας καί τών Βλαχερνών στήν Άρτα43, μονές τών Μετεώρων44,
ένώ ή Μονή Καταφυγίου ή Κουμασίων στούς Κορυσχάδες τής Εύρυτανίας,
κτίσμα τής Τουρκοκρατίας, μέ πολλά κειμήλια στό θησαυροφυλάκιο της,
κυρίως εικόνες καί χειρόγραφα, άνατινάζεται καί καταστρέφεται ολο-
σχερώς45. Ή γνωστή μεσαιωνική γέφυρα τής Καρύταινας, πάνω άπό τόν
Αλφειό καί στον δρόμο Μεγαλόπολης-Άνδρίτσαινας, υφίσταται σημαντικές
βλάβες κατά τήν τοποθέτηση άπό Γερμανούς στρατιώτες έκρηκτικών, μέ
σκοπό ενδεχόμενη άνατίναξή της46.

Καταστροφές ή άπώλειες άρχαιοτήτων παρατηρούνται καί κατά
τή διάρκεια εκτέλεσης έργων στρατιωτικών ύποδομών, όπως, γιά παρά-
δειγμα, στήν Τίρυνθα. Έδώ, τό καλοκαίρι τοΰ 1944, πάνω στήν άκρόπολη

39. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 39-40 (φωτ.), 41. Πρβλ. Ζημίαι
τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 51.

40. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 34 κ.έ. Πρβλ. Ζημίαι τών
Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 51.

41. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 51.

42. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 38.

43. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 46, 48 (φωτ.), 49. Πρβλ. Ζημίαι
τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 55.

44. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 45 κ.έ. Πρβλ. Ζημίαι τών
Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 56.

45. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 54.

46. Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 51 (φωτ.), 53.
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τής σπουδαίας αύτής μυκηναϊκής πόλης, ή οποία, σημειωτέον, άπό τό 1905
άνασκάπτεται άπό τό Γερμανικό 'Ινστιτούτο, κατά τή διάνοιξη δύο κατα-
φυγίων, καί κυρίως κατά τήν έγκατάσταση πολυβολείων, έγιναν σημαντικές
καταστροφές σέ άρχαιότητες. Σέ μία μάλιστα περίπτωση «άνετινάχθη τό
έκ συμπαγούς λίθου κατώφλιον εισόδου προς τήν αύλήν»47. "Ενας άλλος
άρχαιολογικός χώρος πού υπέστη σημαντικές ζημίες άπό τήν κατασκευή
διαφόρων στρατιωτικών εγκαταστάσεων άπό Γερμανούς στρατιώτες ήταν
το ιερό του Ποσειδώνος στό Σούνιο48. Ό βασιλικός τάφος τών Ίσοπάτων,
στόν νομό Ηρακλείου στήν Κρήτη, καταστράφηκε ολοσχερώς, προκει-
μένου νά χρησιμοποιηθεί τό οικοδομικό υλικό του στήν κατασκευή επά-
κτιων πυροβολείων, ένώ τό πολυδαίδαλο άρχαϊο λατομείο στή Γόρτυνα,
γνωστό ώς λαβύρινθος, άνατινάχθηκε49. Σημαντικές καταστροφές γνώρισαν
άπό γερμανικές στρατιωτικές δραστηριότητες καί διάφορα μεσαιωνικά κά-
στρα, όπως αύτά τής Μεθώνης καί τής Κορώνης στήν Πελοπόννησο30. Τήν
άνοιξη τού '44, κατά τήν εκσκαφή ορυγμάτων άπό Γερμανούς στρατιώτες
καί Ρώσους αιχμαλώτους στήν πλατεία Δικαστηρίων τής Θεσσαλονίκης,
έρχεται στό φώς ένα μεγάλο γυναικείο άγαλμα τοΰ τέλους τοΰ δεύτερου ή
τών άρχών τοΰ τρίτου μεταχριστιανικοΰ αιώνα. Τό έργο αύτό, χωρίς τήν
έγκριση τών έλληνικών άρχών, προωθήθηκε στή Βιέννη καί έκτέθηκε σέ μιά
μεγάλη έκθεση έργων τέχνης πού πραγματοποίησε τό καλοκαίρι τοΰ 1944
τό Γερμανικό Τμήμα Στρατιωτικής Προπαγάνδας προς τόνωση τοΰ δοκι-
μαζόμενου πλέον γερμανικού λαοΰ. Τό άγαλμα μάλιστα αύτό, σύμφωνα μέ
τήν έρευνα τής 'Ελευθερίας Άκριβοπούλου, επρόκειτο νά άποτελέσει μόνιμο
έκθεμα τοΰ μεγάλου μουσείου τέχνης πού σχεδίαζε ό Hitler νά ιδρύσει στή
Linz, φιλοδοξώντας νά τήν καταστήσει παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύ-
ουσα (Führermuseum). "Ετσι, μετά τήν έκθεση στή Βιέννη, τό έργο φιλο-
ξενήθηκε προσωρινά στήν κατοικία τοΰ 'ίδιου τοΰ Hitler στό Berchtesgaden
καί στή συνέχεια σ' αύτήν τοΰ Goebbels στό Grundlsee. Μετά τή λήξη τοΰ

47. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., ό.π. (σημ. 5), σ. 52.

48. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., ό.π. (σημ. 5), σ. 49- Works of Art in Greece...,
ό.π. (σημ. 7), σ. 9. Πρβλ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ό.π. (σημ. 11), σ. 165 κ.έ.

49. Ζημίαι τών 'Αρχαιοτήτων..., ό.π. (σημ. 5), σ. 58 κ.έ.· Works of Art in
Greece..., ό.π. (σημ. 7), σ. 26' ΠΛΑΤΩΝ, ό.π. (σημ. 9), σ. 628, 630.

50. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., ό.π. (σημ. 5), σ. 53.
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πολέμου, τό κλεμμένο αύτό άγαλμα, μαζί μέ άλλα σπουδαία έργα τέχνης
άπό διάφορες χώρες, εντοπίζεται σέ άλατωρυχειο στό Bad Aussee στις
αύστριακές Άλπεις, κοντά στό Salzburg, και μέσω Μονάχου έπιστρέφει στή
Θεσσαλονίκη τόν Νοέμβριο τοΰ 194651.

Απώλειες άρχαιοτήτων δέν υπήρξαν δμως μόνο κατά τή διάρκεια πο-
λεμικών επιχειρήσεων ή κατά τήν κατασκευή στρατιωτικών υποδομών και
εγκαταστάσεων. Ξεχωριστή είναι ή περίπτωση τοΰ Ανώτατου Στρατιωτικού
Διοικητή Κρήτης, τοΰ στρατηγού Ringel —εύτυχώς στις άρχές τοΰ 1942
μετατέθηκε στό ρωσικό μέτωπο—, ό όποιος φαίνεται ότι ήταν και συλλέ-
κτης άρχαιοτήτων. "Ετσι, έκτος τών άλλων, άπαίτησε και πήρε τά κλειδιά
τής λεγόμενης Στρωματογραφικής Συλλογής τής Κνωσοΰ, άπό οπού και
μετέφερε διάφορες αρχαιότητες στή γνωστή βίλα Αριάδνη, τή βάση τής
βρετανικής άρχαιολογικής άποστολής στήν Κνωσό, τήν όποία είχε έπιτά-
ξει και διέμενε. ("Εκτοτε ή βίλα αύτή θά χρησιμοποιηθεί ώς κατοικία τοΰ
έκάστοτε Γερμανού στρατηγοΰ-διοικητή τού νησιοΰ.) Μέρος τουλάχιστον
τών άρχαίων αύτών, μαζί μέ άλλα πού υπήρχαν στήν ίδια τή βίλα, τά προώ-
θησε προς τή γενέτειρα πόλη του, τό Graz τής Αύστρίας52. Δύο πήλινα
θραύσματα άρχαϊκών χρόνων, πού φέρουν άνάγλυφη διακόσμηση κάί τά
όποια βρέθηκαν μετά τόν πόλεμο στό Salzburg και έπαναπατρίσθηκαν τόν
Φλεβάρη τοΰ 1988 στό Μουσείο Ηρακλείου, πιθανόν νά είχαν άφαιρεθεΐ

51. Γιά τήν ιστορία τοΰ άγάλματος αύτοΰ, βλ. Ε. Akrivopoulou, Following
the photographic traces of an ancient statue: from its plundering by the Nazis to
its «photographie» presence at an exhibition against the looting of antiquities.
Πρόκειται για άνακοίνωση στό Second International Conference of Photography and
Theory. Photography and Museums: Displayed and Displaying. Thalassa Municipal
Museum, Ayia Napa, Cyprus, November 30-December 2, 2012, και ή όποία, με τίτλο
Στα ίχνη ένός άγάλματος: άπό τή φωτογραφία στό άντικείμενο. Πλατεία Δικαστηρίων
1944 — Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 2013, πρόκειται νά δημοσιευθεί σέ προ-
σεχές τεΰχος τοΰ περιοδικού Σύγχρονα Θέματα. Πρβλ. ΜακαρΟΝΛΣ, δ.π. (σημ. 9),
σ. 593 κ.έ.' ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΑΟΤ, δ.π. (σημ. 9), σ. 57 κ.έ. Για τό άγαλμα βλ. Γ. Δεσπίνης -
Θ. Στεφανίδου-Τιβεριου — Ε. Βουτυράς (έπιμ.), Κατάλογος Γλυπτών τοϋ Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης II, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 213 κ.έ. άριθ. 305, 492
κ.έ. είκ. 963-970 (Θ. Στεφανιδοτ-Τιβεριοτ).

52. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 19 κ.έ.· Works of Art in
Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 25" ΠΛΑΤΩΝ, δ.π. (σημ. 9), σ. 625.
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άπό τή λεγόμενη Στρωματογραφική Συλλογή τής Κνωσού33. Ό στρατηγός
Ringel φρόντισε πάντως καί γιά τήν... υστεροφημία του. "Ενα θραύσμα
άπό λίθινο μινωικό άγγεΐο μέ άνάγλυφη λατρευτική σκηνή —στό όποιο
άργότερα ό Στυλιανός Αλεξίου θά κολλήσει ένα άλλο κομμάτι—, τό όποιο
ό στρατηγός φέρεται νά είχε άγοράσει ((παρά τίνος άγρότου τής περιοχής
Κνωσού», τό δωρίζει τό 1941 στό Μουσείο Ηρακλείου54. Αναφέρθηκα ήδη
στήν κλοπή ένός πήλινου ταφικοΰ πίνακα άπό τό Μουσείο τοΰ Κεραμεικοΰ
κατά τή διάρκεια ξενάγησης Γερμανών άξιωματικών, ένώ έκανα καί μνεία
άνασκαφών πού διεξήγαγαν, σέ πολλά μέρη τής χώρας, Γερμανοί άρχαιο-
λόγοι, κυρίως τοΰ 'Ιδρύματος Rosenberg, άλλοτε μέ τήν άδεια τών άρμοδίων
ελληνικών υπηρεσιών καί άλλοτε χωρίς αύτήν11. Γιά τά εύρήματα τών άνα-
σκαφών αύτών ελάχιστα γνωρίζουμε. Εύρήματα άπό μιά τέτοια άνασκαφή
εντοπίστηκαν πριν άπό λίγο καιρό στό Pfahlbaummuseum στήν Bodensee
(στή λίμνη τής Κωνστάντζας) καί πρόκειται νά επιστρέψουν σύντομα στή
χώρα μας. Μεταφέρθηκαν εκεί τό 2006 άπό τό 'Ινστιτούτο Προϊστορίας
καί Πρωτοϊστορίας τοΰ Freie Universität τοΰ Βερολίνου. Στό τελευταίο
είχαν έλθει άπό τήν Ακαδημία τοΰ Ανατολικού Βερολίνου, όπου καί εντοπί-
στηκαν τό 1990, μετά τήν ένοποίηση τής Γερμανίας. Πρόκειται γιά εύρήματα

53. Βλ. Χ. Β. κριτζασ, Άρχαίων Νόστοι, Ό Μέντωρ, 1994, σ. 212 κ.έ. Γιά τά
πήλινα αύτά άνάγλυφα θραύσματα βλ. J. Boardman, Archaic finds at Knossos, BSA,
57, 1962, σ. 32 κ.έ., άριθ. 2,4, πίν. 4b, 5a.

54. Γιά τό άρχάίο αύτό —τό όποιο πιθανόν ταυτίζεται μέ τό ύπ' άριθ. 8 ένός κα-
ταλόγου κλεμμένων αρχαιοτήτων άπό τή βίλα Αριάδνη καί «έκ τής άποθήκης νοτί-
ως τής βίλλας» [βλ. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., ο.π. (σημ. 5), σ. 20 άριθ. 8]— βλ.
Ν. ΠΛΑΤΩΝ, Τό ιερόν Μαζά (Καλοΰ Χωρίου Πεδιάδος) καί τά μινωικά ιερά κορυφής,
Κρητικά Χρονικά, 5, 1951, σ. 154, 155 είκ. 5, καί Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Νέα παράστασις
λατρείας έπί μινωικού άναγλύφου αγγείου, Κρητικά Χρονικά, 13, 1959, σ. 346,
πίν. ΛΔ', ΛΕ'. Πρβλ. Πλάτων, δ.π. (σημ. 9), σ. 632, καί Κριτζας, δ.π., σ. 212 (σχε-
τικά μέ τό πότε τό τμήμα του λίθινου αύτοΰ μινωικού άγγείου περιήλθε στήν κατοχή
τοΰ Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου ή πληροφορία δέν είναι σωστή).

55. Γιά έρευνες π.χ. στή Χαλκίδα καί κοντά στή Σπάρτη, βλ. V. losemann,
Nationalsozialismus und Antike, Historische Perspektiven, 7, 1977, σ. 153 κ.έ.
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μιάς ανασκαφής πού είχε γίνει τό 1941 στή Μαγούλα Βισβίκη, κοντά στο
Βελεστίνο, άπό τον επικεφαλής τού ιδρύματος Rosenberg στήν Ελλάδα
Hans Reinerth. Γιά τήν άνασκαφή αύτή είχε δοθεί άδεια άπό τις άρμόδιες
έλληνικές άρχές και είχε ορισθεί νά τήν παρακολουθεί ό τότε επιμελητής
Γεώργιος Μπακαλάκης, άλλά γιά άγνωστους λόγους ό τελευταίος άντικα-
ταστάθηκε άπό τον Μάρκελλο Μιτσό. Σημειώνω ότι άμέσως μετά τή λήξη
τού πολέμου ευρήματα τής άνασκαφής αύτής είχαν εντοπισθεί στο Βερολίνο
και είχαν επαναπατριστεί στήν Αθήνα, στό 'Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο56.
Γερμανοί άξιωματικοί και στρατιώτες πρωταγωνίστησαν και σέ συλήσεις
επαρχιακών μουσείων και μικρών συλλογών, όπως, παραδείγματος χάριν,
τών άρχαιολογικών μουσείων 'Ελευσίνας, Θηβών, Τανάγρας, Χαιρώνειας,
Ποτίδαιας, Γόρτυνος, Καστελλίου Κισάμου και πιθανόν Ρεθύμνου37, ή
άκόμη και θησαυροφυλακίων και βιβλιοθηκών μονών38. Μεμονωμένα μό-
νον ευρήματα άπό τις δραστηριότητες αύτές επέστρεψαν κατά καιρούς στή
χώρα μας, όπως, φέρ' ειπείν, λιγοστές άρχαιότητες άπό τήν Κρήτη πού ήδη
άνέφερα παραπάνω39, ορισμένα χαλκά πού είχαν κλαπεί άπό τή Σάμο60 και
ένα μαρμάρινο λιοντάρι αρχαϊκών χρόνοι πού είχε κλαπεί «έκ τού φρουρίου

56. Σχετικά μέ τήν άνασκαφή αύτή και τήν ιστορία τών ευρημάτων της, βλ.
Α. ντοτζοτγλη — Eva Alram-Stern, Ό ύστερονεολιθικός οικισμός τής Μαγούλας-
Βισβίκη στή νότια Θεσσαλία, Αρχαιολογικά "Εργο Θεσσαλίας και Στερεάς Έλ.λάδας,

2, 2006, σ. 75 κ.έ. Βλ. και πετρακοσ, ο.π. (σημ. 3), σ. 344. Βλ. έπίσης εφημερίδα
Ελευθεροτυπία, 30.5.2013 (Ν. Κοντράρου-Ρασσια) και παρακάτω στή σημ. 61.

57. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 10, 11 κ.έ., 16 κ.έ., 18 κ.έ.'
Μακαρονας, δ.π. (σημ. 9), σ. 623' Βοκοτοποταοτ, δ.π. (σημ. 9), σ. 13, 57' Πλάτων,

3.π. (σημ. 9), σ. 625 κ.έ.

58. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 15,16" Worksof Art in Greece...,
3.π. (σημ. 7), σ. 38. Βλ. και άμέσως παρακάτω σημ. 61.

59. Βλ. και παρακάτω σημ. 61.

60. Βλ. Β. Χ. πετρακοσ, Ή Αρπαγή (Μικρό Ανθολόγιο), Ενημερωτικό Δελτίο
πον Εταίρων, 17, 1991, σ. 141.
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Κυθήρων» και επεστράφη στή χώρα μας άπό τή Γερμανία τον Αύγουστο

τοΰ 195761.

Δέν θά ήθελα, τέλος, νά άποσιωπήσω και το γεγονός οτι μερικές φορές
τά γερμανικά στρατεύματα εξέθεσαν σέ κίνδυνο ορισμένους άρχαιολο-
γικούς χώρους στρατοπεδεύοντας σ' αύτούς ή πλησίον τους, εύελπιστώντας
οτι οί συμμαχικές ή άντιστασιακές δυνάμεις δέν θά τούς επιτεθούν γιά νά
μήν εκθέσουν τις άρχαιότητες αύτές σέ κίνδυνο. Κάτι τέτοιο συνέβη, παρα-
δείγματος χάριν, τό καλοκαίρι τού 1943, όταν γερμανικές μηχανοκίνητες
φάλαγγες στρατοπέδευσαν στον άρχαιολογικό χώρο τής 'Ολυμπίας62.

'Εξυπακούεται οτι οί δυνάμεις τοΰ Αξονα δέν είναι αύτές πού πρώτες
έπιδόθηκαν σέ καταστροφές και λεηλασίες άρχαιολογικών, και γενικότερα
καλλιτεχνικών, θησαυρών κατά τή διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων. Ή
πρακτική αύτή έχει, ώς γνωστόν, μεγάλη προϊστορία63. Στον ίδιο πόλεμο

61. Βλ. Ζημίαι τών 'Αρχαιοτήτων..., ο.π. (σημ. 5), σ. 14" ΑίΜ. ΡΟΘΟΤΖΟΤ, Οί
πολιτιστικές και επιστημονικές σχέσεις άνάμεσα στήν Ελλάδα και τή Γερμανική
Λαοκρατική Δημοκρατία στήν περίοδο 1949-1989, Αθήνα 2010, σ. 230 κ.έ.'
Γ. ΣλκελλαΡΑΚΗ, Κύθηρα. Ό 'Άγιος Γεώργιος στο Βουνό, Αθήναι 2013, σ. 244
κ.έ. Πρβλ. Α. Βλαχόπουλος (έπιμ.), Αρχαιολογία. Νησιά τοϋ Αιγαίου, Αθήνα 2005,
σ. 201, είκ. 274 (Α. τσαραβοπουλοσ). Γιά ένα χειρόγραφο τοϋ 17ου αι., που είχε κλα-
πεί άπο τήν ιστορική Μονή Κερά Γωνιάς Κολυμπαρίου τοΰ νομοΰ Χανίων και έπέστρε-
ψε στό μοναστήρι στις άρχές τοΰ αιώνα μας, βλ. εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 12.1.2002,
σ. 38 (Δ. Κυρτατας). Αρχαιότητες κατά τή διάρκεια τής Κατοχής δέν είχαν κλέψει
μόνο τά γερμανικά στρατεύματα άλλά και τά συμμαχικά. Γιά τέτοιες άρχαιότητες πού
έχουν έπαναπατρισθεϊ, βλ. ΚΡΙΤΖΑΣ, δ.π. (σημ. 53), σ. 213 κ.έ. Αμέσως ((μετά τόν
Πόλεμο εστάλησαν στή Γερμανία ό Σπυρίδων Μαρινάτος και στήν Ιταλία ό 'Ιωάννης
Παπαδημητρίου, οί όποιοι έφρόντισαν γιά τήν επαναφορά στήν Ελλάδα τών άρχαίων
πού... είχαν άφαιρεθεΐ άπό τά στρατεύματα κατοχής». Βλ. Ό Μέντωρ, 1999, σ. 68
(Β. Χ. πετρακοσ). Δέν γνωρίζω τίποτε γιά τά άποτελέσματα τών άποστολών τών δύο
αύτών Ελλήνων άρχαιολόγων. Πιθανόν στήν άποστολή τοΰ Μαρινάτου στή Γερμανία
νά οφείλεται ή επιστροφή ευρημάτων άπό τή Μαγούλα Βισβίκη άμέσως μετά τόν πό-
λεμο (βλ. παραπάνω σ. 176-177).

62. Ζημίαι τών Αρχαιοτήτων..., δ.π. (σημ. 5), σ. 103. Πρβλ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, δ.π. (σημ.
3), σ. 325-326. Δέν άποκλείεται και 6 βομβαρδισμός στις 9.2.1944 τοΰ Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου άπό συμμαχικά άεροπλάνα νά προκλήθηκε άπό τό γεγονός δτι
πλησίον του υπήρχε γερμανική στρατιωτική έγκατάσταση. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, δ.π. (σημ.

9), σ. 218.

63. Πρβλ. έφημερίδα Τό Βήμα, 1.6.2008, σ. 100/Α 64 (Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ).
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εξάλλου συνέβησαν, γιά παράδειγμα, άρπαγες άρχαιοτήτων καί γενικότερα
έργων τέχνης άπείρως μεγαλύτερης κλίμακας άπό αύτές πού γνωρίσαμε στή
χώρα μας. Υπενθυμίζω, φέρ' ειπείν, τή σύληση Μουσείων καί Συλλογών
τοΰ Βερολίνου άπό τά ρωσικά στρατεύματα τό 1945 μέ τή λήξη τοΰ πολέ-
μου, καί τή μεταφορά τών εκθεμάτων τους στήν Αγία Πετρούπολη (τότε
Λένινγκραντ) καί στή Μόσχα. Μεταξύ τών άπαχθέντων άρχαίων συγκατα-
λέγονται, ώς γνωστόν, καί ό περίφημος, τεραστίων διαστάσεων, καταστό-
λιστος βωμός τής Περγάμου καί ό λεγόμενος θησαυρός τοΰ Πριάμου64. Τόν
βωμό οί Ρώσοι τόν έπέστρεψαν τό 1958 στήν τότε Λαϊκή Δημοκρατία τής
Γερμανίας65, γιά τόν θησαυρό δμως τοΰ Πριάμου, όπως καί γιά άλλες άρχαι-
ότητες, διατυμπανίζουν προς κάθε κατεύθυνση δτι δέν προτίθενται νά τά
επιστρέψουν. Χαρακτηριστικός είναι ό τίτλος τοΰ καταλόγου μιάς έκθεσης
μέ άρχαιότητες πού άφαίρεσαν οί Ρώσοι άπό γερμανικά μουσεία, ή οποία
έγινε στή Μόσχα τό 2005, μέ άφορμή τήν 60ή επέτειο άπό τό τέλος τοΰ
Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Αρχαιολογία τοΰ Πολέμου. Επιστροφή άπό τό
πουθενά»66. Παραμένοντας στούς νεότερους χρόνους, υπενθυμίζω τό πλήθος
τών άγαλμάτων καί τών άλλων καλλιτεχνημάτων πού άρπαξε στά τέλη τοΰ
18ου καί στις άρχές τοΰ 19ου αι. άπό εύρωπαϊκές πόλεις, καί ιδιαίτερα άπό
τή Ρώμη, ό Ναπολέων γιά νά έμπλουτίσει τό Μουσείο τοΰ Λούβρου καί
τά όποια τό 1815, μετά τή συντριβή του, ώς επί το πλείστον επαναπατρί-
στηκαν67. Θά σταθώ όμως λίγο περισσότερο σέ άνάλογα επεισόδια πού μάς

64. Βλ. C. Weickert, Bericht über die Bergungsmassnahmen der Antikenab-
teilungen und weiterhin über diejenigen der Gesamtheit der Staatlichen Museen,
στό: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung. Dokumentation der Verluste,
V.l, Βερολίνο 2005, σ. 30.

65. Βλ. M. Kunze, Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und in
Charlottenburg, Staatliche Museen zu Berlin, Mainz am Rhein 1992, σ. 15· W.-D.
Heilmeïer - H. Heres - U. Kästner, Der Pergamonaltar, Mainz am Rhein 2004,
σ. 19 καί είκ. 11 (U. Kästner).

66. Liodmila Akimowa (έπιμ.), Αρχαιολογία τον Πολέμου. Επιστροφή άπο τό
πουθενά, Μόσχα 2005 (στά ρωσικά).

67. Βλ. Α. Σαμαρα-ΚαοτφμΛΝ, Ελληνικές Άρχαιότητες στό Μουσείο τοϋ
Λούβρου, Αθήνα 2001, σ. 29 κ.έ., 49 κ.έ. Πρβλ. Μ. Pape, Griechische Kunstwerke
aus Kriegsbeute und ihre öffentliche Aufstellung in Rom, Αμβούργο 1975, σ. 3 καί
102 σημ. 6 (πάνω).
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είναι γνωστά άπό τήν άρχαιότητα. "Ελληνες, Πέρσες, Σκύθες, Καρχηδόνιοι,
Ρωμαίοι, όλοι τους άνεξαιρέτως, κατά τή διάρκεια πολεμικών συγκρού-
σεων, κατά τις όποιες δημόσια κτίρια και σημαντικά ιερά παραδίδονταν στις
φλόγες και τις λεηλασίες, επιδόθηκαν σέ συστηματικές άρπαγες καλλιτε-
χνικών θησαυρών τών άντιπάλων τους68.

Ό περιηγητής Παυσανίας (8, 46), στά μέσα περίπου τοΰ 2ου αί. μ.Χ.,
έπισκεπτόμενος τον γνωστό ναό τής Αλέας Αθηνάς στήν Τεγέα, μας πλη-
ροφορεί ότι τό παλιό άγαλμα τής θεάς, «μαζί μέ τούς χαυλιόδοντες τοΰ
καλυδωνίου κάπρου, τά είχε πάρει ό Ρωμαίος αύτοκράτορας Αύγουστος γιά
νά τιμωρήσει τούς Τεγεάτες, οί όποιοι, κατά τή διάρκεια τής γνωστής σύγ-
κρουσής του μέ τον Αντώνιο, είχαν πάει μέ τό μέρος τοΰ άντιπάλου του». Και
ό περιηγητής συνεχίζει: ((Είναι φανερό πώς ό Αύγουστος δέν έκανε αύτός
άρχή στήν άφαίρεση λατρευτικών άγαλμάτων θεών και άλλων άναθημάτων
άπό ήττημένους. Απλά άκολούθησε μια παλιά συνήθεια (τόσο τών Ελλήνων
όσο και τών βαρβάρο^ν): όταν οί Έλληνες είχαν κυριέψει τήν Τροία και μοί-
ρασαν τά λάφυρα, έδωσαν στον Σθένελο, τον γιο τοΰ Καπανέα, τό ξόανο
τοΰ ερκειου Δία» (μτφρ. Ν. Παπαχατζής)69. Ό γνωστός μας Ξέρξης επι-
δόθηκε συστηματικά, κατά τή διάρκεια πολεμικών συρράξεων, σέ πυρπο-
λήσεις ιερών και σέ άρπαγες άγαλμάτων πού είχαν θρησκευτική ή πολιτική
σημασία γιά τούς άντιπάλους του. Κατά τήν εκστρατεία του τό 480 π.Χ.
εναντίον τής Ελλάδας, άφαίρεσε άπό τήν πυρπολημένη Αθήνα, έκτος τών
άλλων, και τό σύνταγμα τών Τυραννοκτόνων Αρμοδίου και Άριστογείτονος,
ένα έργο πού γιά τούς Αθηναίους άποτελοΰσε σύμβολο τής ελευθερίας τους.
Οί δύο αύτοί άνδριάντες έμειναν στήν Περσία γιά ένάμιση και πλέον αιώ-
να —«άκόμα και ό Αρμόδιος και ό Αριστογείτων χρημάτισαν δούλοι τών
Περσών», θά σημειώσει στις άρχές τοΰ 2ου αί. μ.Χ. μέ δηκτικό χιούμορ ό

68. Γιά λεηλασίες καλλιτεχνικών θησαυρών στήν αρχαιότητα κατά τή διάρκεια
πολεμικών συρράξεων βλ. Pape, δ.π. (σημ. 67)· Μ. Μ. Miles, Art as Plunder.
The Ancient Origins of Debate about Cultural Property, Cambridge 2008. Πρβλ.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ, δ.π. (σημ. 60), σ. 139 κ.έ.

69. Miles, δ.π., σ. 241 κ.έ., 367 κ.έ. (Appendix 7).
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Δίων ό Χρυσόστομος (37, 41)— ώσπου ό Μέγας Αλέξανδρος (ή κατ' άλλους
ό Άντίοχος ή ό Σέλευκος) τούς βρήκε στά Σούσα καί τούς έστειλε πίσω
στήν Αθήνα70. Ό Διονύσιος ό πρεσβύτερος, ό περιβόητος τύραννος τών
Συρακουσών, ήταν πιθανότατα ό άσεβέστατος πάντων. Σύλησε συστημα-
τικά πολλά ιερά, άνάμεσα στά όποια τό περίφημο ιερό τής "Ηρας Λακινίας
στον Κρότωνα καί αύτά τής Λευκοθέας στούς Πύργους τής Έτρουρίας καί
τής Περσεφόνης στούς Έπιζεφυρίους Λοκρούς71.

Τά συνήθως άνοχύρωτα μεγάλα πανελλήνια ιερά, γεμάτα άπό πολύτιμα
άφιερώματα καί άμύθητους θησαυρούς, ήταν εύκολος στόχος τών έκάστοτε
ισχυρών. Σέ αύτά έβρισκαν τούς οικονομικούς πόρους πού θά τούς έπέτρε-
παν νά καλύψουν τά έξοδα τών δαπανηρών πολεμικών τους επιχειρήσεων.
Δέν ύπάρχει μεγάλο ιερό στήν άρχαία Ελλάδα, όπως καί πολλά μικρότερα,
πού νά μή συλήθηκε άπό Έλληνες. Άπό τά πολλά σχετικά επεισόδια πού
μάς διασώζει ή γραπτή παράδοση θά μνημονεύσω μόνο ένα, πού άφορά στό
μεγάλο ιερό τού Απόλλωνα στούς Δελφούς. Άπό τό 356 π.Χ. καί γιά δέκα
χρόνια κυρίαρχοι στό ιερό ήταν οί Φωκεΐς, οί όποιοι, γιά νά καλύψουν τις
οικονομικές δαπάνες τού πολέμου πού προκάλεσαν, μετέβαλαν τά περισσό-
τερα άπό τά χρυσά καί άργυρά άφιερώματά του σέ νόμισμα (Διόδωρος, 16,
23 κ.έ.). Άνάμεσά τους καί τόν περίφημο τριποδικό χρυσό λέβητα πού είχαν
άναθέσει οί "Ελληνες μετά τήν κοσμοϊστορικής σημασίας νίκη τους εναν-
τίον τών Περσών στις Πλαταιές τό 479 π.Χ. (Παυσανίας, 10, 13, 9). "Ενα
τμήμα τοΰ άναθήματος αύτού, μιά χάλκινη φιδόμορφη κολόνα, σώζεται, ώς
γνωστόν, έως σήμερα στον Ιππόδρομο τής Κωνσταντινούπολης, όπου τή
μετέφερε ό Μέγας Κωνσταντίνος, ό τελευταίος έπώνυμος ιερόσυλος τοΰ δελ-
φικού ίεροΰ72. 'Ιεροσυλίες κατά τή διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων σπάνια
τιμωρούνταν. Κυριαρχούσε τό δίκαιο τοΰ νικητή. "Ετσι, στις περιπτώσεις

70. Ν. Πλπαχατζης, Αττικά. Πανσανίον Ελλάδος Περιήγησις, Αθήνα 1974,
σ. 212 κ.έ. σημ. 1. Πρβλ. MlLES, δ.π. (σημ. 68), σ. 24 κ.έ. καί σημ. 13, 28.

71. Miles, δ.π. (σημ. 68), σ. 36 κ.έ., 44 κ.έ., 111 κ.έ.· W. Kendrick Pritchett,
The Greek State at War, Part V, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1991, σ. 196· Pape,
δ.π. (σημ. 67), σ. 88. Πρβλ. Διοδωρος, 15, 14, 3-4.

72. Miles, δ.π. (σημ. 68), σ. 37 κ.έ. Γιά τόν τρίποδα, βλ. J.-F. BoMMELAER —
D.Laroche, Guide de Delphes. Le Site, Paris 1991, σ. 165 κ.έ. μέ βιβλιογραφία.
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αύτές, τήν τιμωρία τών ιερόσυλων τήν άφηναν στή θεία πρόνοια. Στήν
περίφημη ζωγραφική σύνθεση τοΰ 5ου αί. π.Χ. τής Νέκυιας τοΰ μεγάλου
Θάσιου ζωγράφου Πολυγνώτου στή Λέσχη τών Κνιδίων στούς Δελφούς,
άνάμεσα στούς άσεβεΐς πού τιμωρούνταν στόν Κάτω Κόσμο ήταν καί ένας
ιερόσυλος (Παυσανίας, 10, 28, 5-6). Χαρακτηριστικά είναι καί τά όσα μάς
διηγείται ό Διόδωρος ό Σικελιώτης (16, 61) σχετικά μέ τήν τιμωρία τών
Φωκέων ιερόσυλων: «Θεωρούμε ότι είναι πρέπον νά άναφερθοΰμε πρώτα
στήν τιμωρία πού έπιφύλαξαν οί θεοί σέ όσους άσέβησαν στό μαντείο. Γιατί
ή άναπόφευκτη τιμωρία τους άπό τόν θεό δέν έπιασε μόνο τούς αύτουργούς
τής ιεροσυλίας, άλλά καί όλους όσους είχαν οποιαδήποτε σχέση μέ τή μι-
αρή αύτή πράξη. Ό άρχιτέκτονας τής κατάληψης τοΰ ίεροΰ, ό Φιλόμηλος,
σέ ένα επεισόδιο τοΰ πολέμου, ρίχτηκε ό 'ίδιος σέ γκρεμό, ο άδελφός του
'Ονόμαρχος, πού τόν διαδέχθηκε στή στρατηγία, σέ μιά άπεγνωσμένη μάχη
στή Θεσσαλία μαζί μέ τούς συμμάχους του Φωκεΐς καί μισθοφόρους, έπαθε
πανωλεθρία καί σταυρώθηκε. Ό τρίτος, ό Φάυλλος, πού χάλασε τά περισσό-
τερα άναθήματα γιά νά κόψει νόμισμα, χτυπήθηκε άπό μιά μακροχρόνια νό-
σο...». Πολύ χαρακτηριστική είναι καί ή τιμωρία πού επιφύλαξε ή Αφροδίτη
στούς Σκύθες έκείνους, όπως καί στούς άπογόνους τους, πού τόλμησαν νά
συλήσουν τό πανάρχαιο ιερό της στήν Άσκάλωνα τής Συρίας. Τούς έστειλε
μιά άρρώστια καί τούς έκανε όλους γυναικωτούς (Ηρόδοτος, 1, 105). Μέ
τήν τιμωρία τών ιερόσυλων έχει άσχοληθεΐ καί ό Πλάτων (Νόμοι, 854 c-e).
Εισηγείται μάλιστα οτι, «άν κάποιος συλληφθεί νά ίεροσυλεΐ, τότε θά πρέ-
πει, άν είναι δοΰλος ή ξένος, νά στιγματισθεί στό πρόσωπο καί στά χέρια
του μέ ένα σημάδι πού θά ύποδηλώνει τή μιαρή του πράξη, νά μαστιγωθεί
τόσες φορές όσες άποφασίσουν οί δικαστές καί νά διωχτεί γυμνός έξω άπό
τά σύνορα τής χώρας... 'Άν τώρα είναι πολίτης... τότε ό δικαστής θά πρέπει
νά τόν θεωρήσει άνίατο, μέ τό σκεπτικό οτι, ενώ είχε πάρει άπό τήν παιδική
του ήλικία τήν πρέπουσα μόρφωση καί άνατροφή, παρ' ολα αύτά διέπραξε
ένα τόσο μεγάλο άδίκημα. Γι' αύτό ή καταδίκη του σέ θάνατο θά είναι γι'
αύτόν τό πιο μικρό κακό...».

Υπήρξαν βέβαια καί περιπτώσεις, όπως άλλωστε καί στούς νεότερους
χρόνους, πού κατά τή διάρκεια πολεμικών έπιχειρήσεων έλήφθη μέριμνα γιά
νά μήν καταστραφούν ιερά τεμένη μέ τά άναθήματά τους, όπως καί άλλα ση-
μαντικά κτίσματα. Σύμφωνα μέ τόν Πολύβιο (5, 10), ό Μέγας Αλέξανδρος
τό 335 π.Χ., «άν καί είχε... εξοργισθεί σφόδρα μέ τούς Θηβαίους, τούς
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οποίους και. έξανδραπόδισε ενώ κατέσκαψε και τήν πόλη τους... παρ' όλα
αύτά, μέσα στις έννοιες του γιά τήν κατάληψης τής πόλης, δέν παραμέλησε
τήν οφειλόμενη προς τούς θεούς εύσέβεια, άλλά μερίμνησε μέ ιδιαίτερη φρον-
τίδα νά μήν προκληθεί έκουσίως καμιά ζημιά στά ιερά και τά τεμένη». Άπό
άλλη πηγή γνωρίζουμε ότι άφησε επίσης άθικτο και τό σπίτι τού Πινδάρου
(Άρριανός, Αλεξάνδρου Άνάβασις, 1, 9, 10)73.

Μιά άπό τις πιο λεπτομερείς άναφορές πού διαθέτουμε σχετικά μέ τήν
τύχη έργων τέχνης μιας πόλης πού κατελήφθη άπό έχθρικές δυνάμεις είναι
αύτή τοΰ Ακράγαντα στή Σικελία74. Τό 406 π.Χ. οί Καρχηδόνιοι καταλαμ-
βάνουν τήν πόλη. Σύμφωνα μέ τόν Διόδωρο τόν Σικελιώτη (13, 90, 3-4),
«(ό άρχηγός τους) ό Άμίλκας, άφοΰ σύλησε τά ιερά και τά σπίτια, τά όποια
έψαξε έπισταμένως, συγκέντρωσε μιά άπίστευτα μεγάλη λεία, κάτι τό άνα-
μενόμενο, άφοΰ έπρόκειτο γιά μιά πόλη διακοσίων χιλιάδων κατοίκων πού
δέν είχε ποτέ άπό τήν ϊδρυσή της πέσει σέ εχθρικά χέρια, ήταν μάλλον ή
πλουσιότερη άπ' όλες τις έλληνικές πόλεις τής εποχής, και οί κάτοικοι της
τήν είχαν φιλοκαλήσει μέ υπέροχα και πολυτελή έργα τέχνης πάσης φύσης.
Και πράγματι βρέθηκαν πάμπολλα έργα ζωγραφικής φιλοτεχνημένα μέ ξε-
χωριστή τέχνη, καθώς και ένας άπίστευτος άριθμός άπό άνδριάντες κάθε
είδους, έργα μεγάλων καλλιτεχνών. Τά πιο πολυτελή άπό τά έργα αύτά
ό Άμίλκας τά έστειλε στήν Καρχηδόνα..., τά υπόλοιπα τά πούλησε». Ό
Αιμίλιος Παύλος, όταν κατατρόπωσε στήν Πύδνα τόν Περσέα, τόν τελευ-
ταίο Μακεδόνα βασιλιά, τό 168 π.Χ., πήρε ώς λάφυρα μιά άπίστευτα με-
γάλη ποσότητα καλλιτεχνικών θησαυρών, μέ τούς οποίους και στόλισε τόν
τριήμερο θρίαμβο του στή Ρώμη75. Ή πρώτη μέρα μόλις και έφτασε γιά νά
παρελάσουν τό πλήθος τών άγαλμάτων και τών πινάκων ζωγραφικής, όπως
και τά κολοσσικά άγάλματα πού είχε λαφυραγωγήσει άπό διάφορες μακε-
δόνικες πόλεις και ιδιαίτερα άπό τήν Πέλλα, τήν πρωτεύουσα τού μακε-
δονικοΰ κράτους, και τά όποία μεταφέρονταν πάνω σέ διακόσιες πενήντα
άμαξες (Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος, 32-34). Αξιοπρόσεκτος ήταν και

73. Miles, 6.π. (σημ. 68), σ. 85. Πρβλ. ΠΟΛΤΒΙΟΣ, 5, 9. Για ανάλογες περιπτώσεις
βλ. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, 10, 28, 6.

74. Miles, ο.π. (σημ. 68), σ. 32 κ.έ., 34 κ.έ.

75. Pape, δ.π. (σημ. 67), σ. 14- Miles, δ.π. (σημ. 68), σ. 71 κ.έ.
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ο θρίαμβος πού είχε τελέσει 150 περίπου χρόνια νωρίτερα ό Μάρκελλος,
επιδεικνύοντας πλήθος άπό άγάλματα και άλλα έργα τέχνης πού είχε πάρει
άπό τις Συρακούσες τό 212 π.Χ, και μέ τά όποια, τότε γιά πρώτη φορά,
στολίστηκε ή Ρώμη76. Πολλοί τον κατηγόρησαν επειδή στον θρίαμβο του
έσερνε έκτος άπό τούς αιχμαλώτους και τις εικόνες τών θεών (Πλούταρχος,
Μάρκελλος, 21), γι' αύτό και ό Φάβιος Μάξιμος κυριεύοντας τον Τάραντα
τρία χρόνια άργότερα, τό 209 π.Χ., πήρε μεν τά χρήματα και τον υπό-
λοιπο πλούτο τής πόλης77, άφησε όμως άθικτα τά άγάλματα τών θεών λέ-
γοντας τή φράση πού έμελλε νά γίνει παροιμιώδης: «'Άς άφήσουμε τούς
θεούς στούς Ταραντίνους γιά νά 'ναι θυμ(ι>μένοι μαζί τους» (Πλούταρχος,
Μάρκελλος, 21).

Καταστροφές λοιπόν μνημείων κατά τή διάρκεια πολεμικών συρρά-
ξεων και λεηλασίες καλλιτεχνικών θησαυρών άπό τούς έκάστοτε νικητές,
όπως δηλαδή παρατηρήθηκαν και στή χώρα μας κατά τον τελευταίο μεγάλο
πόλεμο, ήταν κάτι τό σύνηθες ήδη άπό τήν άρχαιότητα. Χωρίς άμφιβο-
λία τέτοια συμβάντα δικαιώνουν πλήρως τον Edward Gibbon πού υποστή-
ριζε ότι ή ιστορία είναι μιά άπαρίθμηση τών εγκληματικών και παρανοϊκών
πράξεων πού έχει διαπράξει ό άνθρωπος στο πέρασμα τών αιώνων78. Άντί
οποιουδήποτε άλλου σχολίου κρίνω προτιμότερο νά παραθέσω, σέ ελεύ-
θερη μετάφραση, ένα κείμενο τού Πολυβίου (5, 11), τού έγκυρου ιστορι-
κού τού 2ου αί. π.Χ. και ήγετικής πολιτικο-στρατιωτικής προσωπικότητας:
«...τό νά άποσπά ή νά καταστρέφει κανείς φρούρια, λιμάνια, πόλεις, άνδρες,
πλοία, σοδειές και τά άλλα παρόμοια, καθιστώντας τούς μέν άντιπάλους του
άσθενέστερους, τή δική του δύναμη και επιβολή ισχυρότερη, όλα αύτά τά
νομιμοποιούν τό δίκαιο τού πολέμου και ό νόμος τοΰ νικητή· τό νά γκρεμίζει
και νά χαλά όμως άσκοπα τούς ναούς και τά άγάλματα τών θεών και οτιδή-
ποτε άλλο άνάλογο δημιούργημα, χωρίς νά δυναμώνει τή δική του πολεμική
μηχανή και χωρίς νά εξασθενεί τον έχθρό του, πώς νά μήν πεϊ κανείς ότι όλα
αύτά είναι πράξεις άνθρώπου παρανοϊκού;»

76. Pape, δ.π. (σημ. 67), σ. 6 κ.έ.· mlles, δ.π. (σημ. 68), σ. 61 κ.έ.

77. Pape, δ.π. (σημ. 67), σ. 8· Miles, δ.π. (σημ. 68), σ. 68 κ.έ.

78. M. MacMillan, Χρήση και. κατάχρηση τής Ιστορίας, Αθήνα 2012, σ. 165
(μτφρ. Μ. Καρδαμίτσα-Ψυχογιοϋ).
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01 συλήσεις καί καταστροφές πολιτιστικών άγαθών είναι σίγουρα
πιο ειδεχθείς δταν συμβαίνουν σέ πολεμικές συρράξεις μεταξύ ομοφύ-
λων. Αναφέρθηκα στή μεγάλη καί πολύχρονη ιεροσυλία πού διέπραξαν οί
Φωκεΐς στο πανελλήνιο δελφικό ιερό τοΰ Απόλλωνα κατά τόν 4ο αί. π.Χ.
Δέν δίστασαν νά άπογυμνώσουν ένα άπό τά μεγαλύτερα ελληνικά ιερά άπό
τά άφιερώματα τών πιστών του καί νά καταστρέψουν μνημεϊα-σύμβολα
τοΰ έλληνισμοΰ, όπως ήταν ό περίφημος τρίποδας, μνημείο τής μεγάλης
νίκης του στις Πλαταιές εναντίον του περσικοΰ επεκτατισμού. Κάτι άνά-
λογο συνέβη δυστυχώς καί στή χώρα μας άμέσως μετά τήν άποχώρηση
τών χιτλερικών στρατευμάτων, μέ τό ξέσπασμα τής άδελφοκτόνου εμφύλι-
ας σύρραξης. Πρόκειται γιά πικρή άλήθεια, άλλά πρέπει νά λεχθεί ότι ειδικά
στήν Άκρόπολη (Είκ. 5-6) οί ζημιές πού προκάλεσαν τά στρατεύματα τοΰ
Άξονα κατά τά τρία καί πλέον χρόνια τής Κατοχής ήταν πολύ μικρότερης
έκτασης σέ σχέση μέ αύτές πού έγιναν κατά τις είκοσι πέντε περίπου μέρες
τών Δεκεμβριανών, σημαντική συμμετοχή στις όποιες έχουν βεβαίως καί οί
Βρετανοί79. Ή ύπενθύμιση αύτής τής άλήθειας, όπως καί άλλων σχετικών
συμβάντων80, είναι, όπως πιστεύω, άπαραίτητη προκειμένου νά συμβάλουμε
στή θεραπεία ή έστω στον μετριασμό τών ελαττωμάτων μας. Αύτό γιά νά

79. Χαρακτηριστική είναι φράση Βρετανού στρατιωτικού, υπευθύνου μιας πολυ-
βολοφωλιας κοντά στον Παρθενώνα: «Πανέμορφο σημείο. "Εχουμε δλη τήν Αθήνα
κάτω άπό τά πυρά μας». Βλ. L. baerentzen — D. Close, Ή ήττα τοϋ ΕΑΜ άπό
τούς Βρετανούς, 1944-5, στό: Ντ. Κλόουζ (έπιμ.), Ό ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
1943-1950. Μελέτες για τήν πόλωση, Αθήνα 32000, σ. 121 (μτφρ. Γ. Σπανδωνής).
Ώς γνωστόν, κατά τά Δεκεμβριανά ή Άκρόπολη ούδέποτε περιήλθε στον έλεγχο τοϋ
ΕΛΑΣ. Δυνάμεις ωστόσο τοϋ τελευταίου έβαλον εναντίον τοΰ Ίεροΰ Βράχου άπό τις
γύρω περιοχές καί ιδιαίτερα άπό τόν λόφο τοϋ Φιλοπάππου. "Εχει λεχθεί δτι ή μή
κατάληψη τής Ακρόπολης, στις πρώτες μέρες τών Δεκεμβριανών, άπό τις δυνάμεις
τοΰ ΕΆΑΣ οφείλεται σέ σχετική εντολή τοΰ Σιάντου, ό όποιος φοβόταν μήπως τυχόν
μιά τέτοια επιχείρηση προκαλοΰσε άρνητική προπαγάνδα σέ βάρος τοΰ ΕΑΜ. Βλ. Π.
ΡΟΔΑΚΗΣ - Μ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, Ή εκθεση Σιάντου γιά τά Δεκεμβριανά, Αθήνα 1986,
σ. 22 κ.έ. Γιά τό θέμα αύτό βλ. καί Γ. χλρωνιτησ, Άκρόπολη, Δεκέμβριος 1944, Τά
νέα τον ΕΛΙΑ, 56, 2000, σ. 31 σημ. 4.

80. Π.χ. ή καταστροφή τοΰ γνωστού ήλιακοΰ ρολογιοΰ τής πόλης τοΰ Ρεθύμνου
προκλήθηκε άπό «ήμετέρους» [βλ. πλατων, δ.π. (σημ. 9), σ. 630]. Πρβλ. έπίσης
πετρακοσ, δ.π. (σημ. 3), σ. 396 κ.έ.· Works of Art in Greece..., δ.π. (σημ. 7), σ. 2
κ.έ., 33, 34· μακαρονασ, δ.π. (σημ. 9), σ. 623, 631, 636 κ.έ.· βοκοτοποϊλοτ, δ.π.
(σημ. 9), σ. 58 κ.έ.
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έπιτευχθεΐ απαιτείται νά άποκτήσουμε συνείδηση τών άδυναμιών μας. 'Άν
αύτές αποσιωπούνται ή έξωρα'ί'ζονται, κάτι τέτοιο είναι άνέφικτο.

Στις 29 Δεκεμβρίου τοΰ 1944 δίνεται άδεια νά έπισκεφθοΰν τήν Ακρό-
πολη ό Χρήστος Καροΰζος, Διευθυντής τότε τοΰ Έθνικοΰ Αρχαιολογικού
Μουσείου καί μετέπειτα Ακαδημαϊκός, καί ό Γεώργιος Μπακαλάκης,
"Εφορος τότε Αρχαιοτήτων, μετέπειτα καθηγητής στό ΑΠΘ καί άντεπι-
στέλλον μέλος τής Ακαδημίας. Σκοπός τής έπίσκεψής τους ήταν νά διαπι-
στωθεί ή κατάσταση στήν όποία βρίσκονταν τά μνημεία τοΰ Ίεροΰ Βράχου
καί νά συνταχθεί σχετική έκθεση. Πράγματι στις 4.1.1945 ό Μπακαλάκης
άποστέλλει στή Διεύθυνση Αρχαιοτήτων καί Ιστορικών Μνημείων τοΰ
Υπουργείου Θρησκευμάτων καί 'Εθνικής Παιδείας έκτενή έκθεση «Περί
τής καταστάσεως τής Ακροπόλεως καί τοΰ Μουσείου αύτής διά τό άπό 4ης
Δεκεμβρίου 1944 καί έξης χρονικόν διάστημα». Άπό τήν οκτασέλιδη αύτή
έκθεση (Είκ. 7), άκριβές άντίγραφο τής όποιας φυλάσσεται στό Ελληνικό
Άαογραφικό καί 'Ιστορικό Αρχείο (ΕΆΙΑ) τοΰ Μορφωτικού 'Ιδρύματος
τής 'Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) καί τής όποιας τό πλήρες κείμενο δημοσί-
ευσε πρόσφατα ό Βασίλειος Πετράκος, παραθέτω χαρακτηριστικά άποσπά-
σματα81: «...Εις τήν ε'ίσοδον τής Ακροπόλεως (πύλην Beulé) (Είκ. 8) έγκα-
τεστάθη πολυβολεΐον... Πυροβολεΐον έγκατεστάθη ώσαύτως καί παρά τήν
ΝΑ. γωνίαν τοΰ δεξιά τω είσερχομένω πύργου... Οί στρατιώται, άρχικώς
οί "Ελληνες, έπειτα οί Βρετανοί καί νΰν οί "Ελληνες, άνάπτουν πΰρ παρά τόν
βόρειον τοΐχον (πώρινον) τοΰ άριστεροΰ πύργου τής πύλης Beulé καί στεγά-
ζονται εντός τοΰ πύργου τούτου. Ό τοίχος έπομένως εκείνος είναι σήμερον
κατάμαυρος, αύριον δέ διά τής ενεργείας τών όμβρίων υδάτων θά μετατραπή
εις άσβεστον καί θά καταρρεύση... Διά τά πολυβολεία, τά έγκατασταθέντα

81. πετρακοσ, ό.π. (σημ. 3), σ. 387 κ.έ. 'Εκτεταμένα άποσπάσματα τής έκθεσης
Μπακαλάκη εχει ήδη δημοσιεύσει ό χαρωνιτησ, ο.π. (σημ. 79), σ. 30 κ.έ. Γιά κατα-
στροφές τών μνημείων τής Ακρόπολης κατά τή διάρκεια τών Δεκεμβριανών, βλ. καί
Works of Art in Greece..., ό.π. (σημ. 7), σ. 1 κ.έ., ενώ χαρακτηριστικό έποπτικό
υλικό έχουμε άπό φωτογραφίες του άπεσταλμένου τοΰ περιοδικού Life τήν έποχή
αύτή στήν Αθήνα Dmitri Kessel. Βλ. D. Kessel, Ελλάδα τοϋ 1944, Αθήνα 1997 [καί
1944: Ό μοιραίος Δεκέμβριος μέσα άπο το φακό τον Dmitri Kessel (κυκλοφόρησε
μαζί μέ Τό Βήμα, 5.12.2010)]. Το άρχεϊο τοϋ Dmitri Kessel φυλάσσεται σήμερα στό
ΜΙΕΤ (άρχεϊο ΕΛΙΑ). Γιά καταστροφές στήν Ακρόπολη διαχρονικά, βλ. έφημερίδα
Τό Βήμα, 31.10.2010, σ. 89/Α 61 (Μ.Τιβεριος).
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βορείως τοΰ βάθρου τοΰ Άγρίππα... κατετεμαχίσθη το άρχιτεκτονικόν
ύλικόν τό κατακείμενον εις τόν χώρον έκεΐνον... Όλμοι εξερράγησαν προ
τών Προπυλαίων... και έπαθε βεβαίως έξ αύτών ή πρόσοψις τοΰ μνημείου,
κυρίως δμως... ό [πρώτος] άριστερός ιωνικός κίων της... Πολλά... έκ τών
άρχαίων τούτων έθραύσθησαν εις δύο ή περισσότερα τεμάχια διά νά κτι-
σθούν αί πολεμίστραι, άλλά και έκ τών βλημάτων τών βαλλόντων εκείθεν
άντιπάλων... Όλοι οί κίονες και οί τοίχοι τών Προπυλαίων έπαθαν πολλά έκ
βλημάτων και όλμων, κυρίως όμως εις κίων τής προσόψεως τής νοτίου πτέ-
ρυγος τών Προπυλαίων, όπου ό όλμος έξερράγη επί τοΰ άβακός του, άπέ-
κοψε μέγα μέρος αύτοΰ... Ή άνάρτησις ναρκών άπό τοΰ τοίχου τοΰ πύργου
τοΰ ναοΰ τής Νίκης και ή έκεΐθεν βολή εναντίον τοΰ λόφου τοΰ Φιλοπάππου
(Είκ. 9) προεκάλεσε ζημίας εις όλους τούς κίονας τοΰ ναοΰ, άλλά και ή ζωο-
φόρος τής προσόψεως τοΰ ναοΰ έπαθεν εις τινα σημεία της... Οί στρατιώται
διά τά πολυβολεία τών Προπυλαίων κατέσκαψαν και έξήγαγον εις τεμάχια
πλάκας τού δαπέδου τής εσωτερικής στοάς τών Προπυλαίων... Ή δυτική
οψις τού Παρθενώνος και δή ό οπισθόδομος του έπαθαν εις πολλά σημεία
άπολεπίσματα και θραύσματα άπό κόκκου σίτου μέχρι γρόνθου, διότι είχεν
έγκατασταθή πολυβολεϊον εις τήν ΒΔ γωνίαν τού πτερού του και διότι άλλα
πολυβόλα έβαλλον άπό τούς φεγγίτας τοΰ καμπαναριοΰ-μιναρέ... Όπου... οί
λίθοι παρουσίαζον ρωγμάς άπεσπάσθησαν μεγάλα τεμάχια διά τής χρησι-
μοποιήσεως κασμάδων!... Όλμος έπεσε παρά τούς ολίγους όρθοστάτας τού
βορείου τοίχου τοΰ σηκοΰ, ό όποιος έβλαψε τό δάπεδον και αύτούς και προε-
κάλεσε τήν πτώσιν ενός τεμαχίου έκ τού έχίνου τοΰ 7ου έξ άνατολών κίονος
τοΰ βορείου πτεροΰ τοΰ Παρθενώνος... Μεγάλην βλάβην ύπέστη τό μέσον
τοΰ οριζοντίου γείσου τής δυτικής όψεως τού ναοΰ... 'Εκεί έξερράγη όλμος...
Όλμος έπεσε και παρά τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ Παρθενώνος (Είκ. 10)... Όλμοι
κατέπεσαν εις διάφορα σημεία τής Ακροπόλεως, άλλά κυρίως προ τής προ-
στάσεως τών κορών [τού 'Ερεχθείου] (Είκ. 11), διότι πολυβολεϊον είχεν
έγκατασταθή και μεταξύ δύο κορών, τής Δυτικής και τής ΝΔ. γωνιαίας. Ή
πρώτη εδέχθη τρία βλήματα, ή δευτέρα όλιγωτέρα, άρκετάς όμως πληγάς
ύπέστη και τό βάθρον των... Ώς πολεμίστραι έχρησιμοποιήθησαν όλα τά
μεταξύ τών σπονδύλων τοΰ βορείου (θεμιστοκλείου) τείχους κενά (Είκ.
12)... Άπό τοΰ σημείου τούτου μέχρι τής βορείας πλευράς τών Προπυλαίων
έστήθησαν διάφορα πολυβολεία, διά τήν άσφάλειαν τών όποιων μετε-
φέρθη πολύ άρχαΐον ύλικόν και διελύθη ολόκληρος μυκηναϊκός τοίχος... Τρεις
νάρκαι εύρίσκοντο άκόμη τήν 28 Δ/ρίου έπί τών βαθμίδων προ τής πύλης
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Beulé. Το κορύφωμα τών άκαθαρσιών δμως εύρίσκετο προ του Μουσείου
τής Άκρ. (Είκ. 13)... Οί στρατιώται δέν έγκατεστάθηκαν μόνον εντός τών
διαμερισμάτων τοΰ Μουσείου... [τά όποια] παρεχωρήθησαν τότε εις τούς
Γερμανούς-Ίταλούς στρατιώτας. Διέρρηξαν τήν θύραν τής εισόδου τοΰ βο-
ρείου τμήματος τοΰ Μουσείου, όπου τά μή έξασφαλισμένα πώρινα έναέτια
(Είκ. 14-15) και μετ' αύτών όλόκληρον τό ύπόλοιπον Μουσεΐον... έμαύρισαν
τό στήθος τοΰ συμπλέγματος Ηρακλέους και εναλίου γέροντος (Είκ. 16),
έσπασαν εις τό σημείον ευτυχώς τής γύψινης συγκολλήσεως τό χέρι τοΰ
Ηρακλέους... 'Άνοιξαν όλα τά συρτάρια και τάς προθήκας τών αιθουσών...
και άφήρεσαν χάλκινον ίππάριον... 'Εντός τοΰ γραφείου τής Άκρ. οί στρα-
τιώται διέρρηξαν τήν βιβλιοθήκην, πολλά έκ τών βιβλίων τής όποιας δι-
ήρπασαν ή έκαψαν. Ανέτρεψαν, διεσκόρπισαν και έκαυσαν τό Άρχεΐον τής
Άκρ... 'Εκ δύο κουτιών σιγαρέττων, τά όποια περιεΐχον χρυσά ελάσματα...
άφήρεσαν τό εν και μέρος περιεχομένου τοΰ άλλου...».

Κυρίες και κύριοι,

Ή Ακαδημία Αθηνών τον σημερινό πανηγυρικό τον άνέθεσε σέ έναν
κλασικό άρχαιολόγο, ό όποιος, μή έχοντας βιώσει τις συγκλονιστικές μέρες
τοΰ '40 και μή οντάς ιστορικός, προτίμησε νά στραφεί προς τά δικά του έρευ-
νητικά πεδία. "Ετσι δέν στόχευσε στά ήρωικά κατορθώματα τής έποποιίας
τοΰ '40, άλλά σέ παράπλευρα ζητήματα πού ώστόσο, άμεσα ή έμμεσα, σχε-
τίζονται μέ τή σημερινή έπέτειο. Προσπάθησε νά δώσει, μέ όση άντικειμε-
νικότητα τοΰ ήταν δυνατόν, μιά εικόνα γιά τις ζημίες και τις συλήσεις τών
μνημείων τής χώρας άπό τά γερμανικά στρατεύματα κατοχής πού έγιναν
πριν άπό 70 περίπου χρόνια, κάνοντας συγχρόνως και μιά σύντομη ιστορική
άναδρομή σέ άνάλογα περιστατικά άπό τήν άρχαιότητα. Συγχρόνως θέλησε
νά υπενθυμίσει και δικά μας άμαρτήματα πού, πολλές φορές, αποφεύγουμε
νά τά δοΰμε κατά πρόσωπο. Γιά τον ρόλο και τή χρησιμότητα τής ιστο-
ρίας έχουν γραφτεί πολλές και ενίοτε διφορούμενες άπόψεις. Πρόσφατα ή
Margaret MacMillan υποστήριξε ότι ή μελέτη και γνώση τής ιστορίας θά
πρέπει, εκτός τών άλλων, νά άποβλέπει και σέ μιά καλύτερη κατανόηση και
γνωριμία τοΰ ίδιου μας τοΰ έαυτοΰ82. Συχνά οί ιστορικοί παρουσιάζουν τό

82. MacMillan, δ.π. (σημ. 77), σ. 165, 172, 201.
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παρελθόν τής χώρας τους μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μπορεί νά χρησιμεύει
καί ώς ένα είδος βατήρα γιά ένα λαμπρό μέλλον. Όπως καί στά παραμύθια,
τά κείμενά τους είναι γεμάτα άπό άπίθανους ήρωες, ένίοτε υπεράνθρωπους,
όπως καί άπό άπίστευτα άνδραγαθήματα. Ιστορίες γραμμένες μέ αύτον
τόν τρόπο, γράφει ό Βρετανός ιστορικός Michael Howard83, μπορεί ένίοτε
νά είναι χρήσιμες σέ μιά χώρα, κατά βάση δμως είναι ιστορίες γιά νηπια-
γωγεία. Θά πρέπει κάποτε νά άπαλλαγοΰμε άπό τά άφελή παιδικά μυθεύ-
ματα καί ή ιστορία μας θά πρέπει νά άπευθύνεται σέ μιά ενήλικη, σκεπτό-
μενη κοινωνία. Ή ιστορία δέν θά πρέπει νά άποσιωπά δυσάρεστα γεγονότα
καί νά εξωραΐζει καί ώραιοποιεΐ ενοχλητικά άρχεΐα, άλλά νά άναδεικνύει
άλήθειες. Μόνον έτσι μπορεί νά μάς βοηθήσει νά διδαχθούμε άπό τά λάθη
μας. Παραφράζοντας μιά πολύ γνωστή φράση τού De Santayana, άν δέν
γνωρίζουμε τά λάθη μας, είμαστε καταδικασμένοι νά τά έπαναλάβουμε84.
Ή διδαχή άπό τά σφάλματα τού παρελθόντος άποτελεϊ, χωρίς άλλο, μιά
πρέπουσα τιμή γιά τούς ήρωες τού '40, πού άγωνίστηκαν γιά τήν έλευθερία
αύτού τοΰ τόπου, πληρώνοντας γενναιόδωρα τό δποιο τίμημα άπαιτοΰσε ή
ύπεράσπιση τοΰ υπέρτατου καί μονάκριβου αύτού άγαθοΰ*.

83. MacMillan, ό.π. (σημ. 77), σ. 52.

84. MacMillan, ό.π. (σημ. 77), σ. 172.

* Γιά ποικίλες εξυπηρετήσεις καί πληροφορίες, ευχαριστίες οφείλω στήν επιμε-
λήτρια εκδόσεων τοϋ Γραφείου Δημοσιευμάτων τής Ακαδημίας Αθηνών Ε. Σαράντη,
στή συνεργάτιδά μου Δ. Τερζοπούλου, στόν Δ. Καψάλη, Διευθυντή τοΰ Μορφωτικοΰ
Ιδρύματος τής 'Εθνικής Τραπέζης, δπως καί στις έρευνήτριες τοΰ τελευταίου (ειδι-
κότερα τοΰ ΕΛΙΑ) Α. Αγγελοπούλου, Β. Χατζηγεωργίου καί Μ. Πυρλή, στήν προϊ-
σταμένη τής Διεύθυνσης Έθνικοΰ Αρχείου Μνημείων τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί
Άθλητισμοΰ Ε. Κουντούρη καί στις επιμελήτριες τής 'ίδιας διεύθυνσης Σ. Μασουρίδη
καί Σ. Φραγκουλοπούλου. Άκόμη ευχαριστώ τις Ε. Άκριβοπούλου, Β. Σαριπανίδη,
Ε. Μανακίδου, Β. Σαμπετάι, Μ. Ζαννάκη καί τούς Π. Βαλαβάνη, I. Ακαμάτη,
Δ. Κυρτάτα, Γ. Καββαδία. Οί φωτ. τών Είκ. 5-16 είναι άπό τό άρχεϊο ΕΛΙΑ τοΰ
ΜΙΕΤ, ή φωτ. τής Είκ. 1 άπό τό Works of Art in Greece, the Greek Islands and
the Dodecanese. Losses and Survivals in the War, London 1946, σ. 57 (βρετανική
έκδοση τοΰ His Majesty's Stationery Office), ή φωτ. τής Είκ. 2 άπό τήν Επιθεώρηση
Τέχνης, 76-77, 1961, σ. 343, ή φωτ. τής Είκ. 3 είναι τής Διεύθυνσης Έθνικοΰ Αρχείου
Μνημείων τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί Αθλητισμοΰ καί ή φωτ. τής Είκ. 4 άπό
τή διαδικτυακή διεύθυνση http://www.corfuhistory.eu/wp-content/uploads/2012/ll/
Annunziata.jpg
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Είκ. 1: Ρόδος, Πύλη τοΰ Αγίου Παύλου (μετά τήν καταστροφή τοΰ 1944).

Είκ. 2: Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (έργασίες απόκρυψης αρχαιοτήτων,

1940-1941).
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Είκ. 3: Το σχέδιο τοϋ Heinz Johannes για το Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικοΰ.

Είκ. 4: Κέρκυρα, Annunciata (μετά τήν καταστροφή).
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Είκ. 12: Ακρόπολη κατά τά Δεκεμβριανά.
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Είκ. 12: Ακρόπολη κατά τά Δεκεμβριανά.
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Είκ. 9: Ακρόπολη κατά τά Δεκεμβριανά.



Ι1ΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

197

Είκ. 11 : Άκρόπολη κατά τά Δεκεμβριανά.



Είκ. 12: Ακρόπολη κατά τά Δεκεμβριανά.



Είκ. 12: Ακρόπολη κατά τά Δεκεμβριανά.
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Είκ. 14: Άκρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά τά Δεκεμβριανά.



Είκ. 15: Ακρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά τά Δεκεμβριανά.
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Είκ. 16: Ακρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά τά Δεκεμβριανά.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Α. Εύαγγελάτος αναγγέλλει, τόν θάνατο τοΰ άντε-
πιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Στυλιανού Αλεξίου.

Στή συνέχεια λαμβάνει τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος
Κριμπάς καί λέγει τά εξής:

((Τόν άποθανόντα Στυλιανό Αλεξίου έγνώρισα άπό τό 1950 καί έκτο-
τε παραμείναμε φίλοι. Γνώριζα καί τήν οίκογένειά του, μιά οικογένεια λο-
γίων καί ταλαντούχων. Ό παππούς του ήταν τυπογράφος καί στό εκδοτικό
του κατάστημα συγκεντρώνονταν λόγιοι καί συγγραφείς στό Ηράκλειο τής
Κρήτης. Ό πατέρας του Λευτέρης Αλεξίου ύπήρξε άγαπητός καθηγητής μου
στό Γυμνάσιο, άπό τόν όποιο διδάχτηκα λατινικά. Ήταν ιδιαιτέρως πολυμα-
θής, καλός ποιητής, συγγραφεύς σονέττων, ένας ποιητής εκτιμώμενος άπό
τόν Κωστή Παλαμά, πού συνέγραψε σονέττο γι' αυτόν. 'Ιδού μερικοί στίχοι
τοΰ Παλαμά.

Μαστοριά νέα, κληρονομιά λατίνα
κήπου 'Ιόνιου φυτάδια, στήν Αθήνα
ξανά τά πλαστικά φύτεψε κρίνα
μέ τήν εύχή τής ψάλτρας μάνας Κρήτης.

Ήταν έπίσης έγκρατής μουσικός καί έπαιζε καλό βιολί. Ή πολυμάθειά
του στις γλώσσες ήταν γνωστή, δέν γνώριζε μόνο τις κύριες γλώσσες άλλά καί
μνημόνευε πώς ή τάδε λέξη λέγεται στά προβηγκιανά, στά καταλανικά κ.ο.κ.
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Ή μιά άδελφή του πατέρα του, ή Γαλάτεια, υπήρξε ή πρώτη σύζυγος
τοΰ Νίκου Καζαντζάκη, τήν όποία ό Νίκος παντρεύτηκε στήν έκκλησία τοΰ
Νεκροταφείου Ηρακλείου κρυπτόμενος άπό τον θυμώδη πατέρα του. Στο
έργο του "Οφις και Κρίνο ο Καζαντζάκης άφηγεϊται τούτο. Σέ δεύτερο γάμο
της ή Γαλάτεια παντρεύτηκε τον ποιητή και δοκιμιογράφο ιατρό Μάρκο
Αύγέρη. Ή άλλη άδελφή τοΰ πατέρα του, ή "Ελλη, είναι και έκείνη γνωστή
συγγραφεύς, δπο^ς ή Γαλάτεια.

Αύτή ή παρέα τοΰ Αλεξίου μέ τον Καζαντζάκη, τον Αύγέρη και άλλους
περιγράφεται στο βιβλίο τοΰ Χένρυ Μίλλερ Ό Κολοσσός τοϋ Μαρουσιον.
Βέβαια τό βιβλίο άναφέρεται κυρίως στον Κατσίμπαλη, αύτός είναι ό
Κολοσσός, άλλά δίνει και περιγραφή τοΰ ταξιδιοΰ τοΰ Μίλλερ στήν Κρήτη,
όπου συναντά τήν λογία αύτή παρέα, τά μέλη τής οποίας ζητούν άπό τον
Μίλλερ πληροφορίες γιά τό τί νέο υπάρχει ή τί συμβαίνει στήν Εύρώπη, τί
κυκλοφορεί, ποιές νέες ιδέες. Αύτός βέβαια άδιαφορεΐ και τό μόνο πού τον
ενδιαφέρει είναι νά πίνει αλκοόλη και οί σαρκικές ήδονές. Αύτά στις παρα-
μονές τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά τον Πόλεμο ό Στέλιος Αλεξίου είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του
στήν άρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και άκολούθως στά Πανεπι-
στήμια Παρισιού και Χαϊδελβέργης. Διορίστηκε "Εφορος Αρχαιοτήτων
στήν Κρήτη και έπί 15 χρόνια Διευθυντής τοΰ Αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου, στο όποιο φυλάσσονται οί σημαντικότερες κινητές μινωικές
άρχαιότητες. Στο Μουσείο μαζί μέ τήν γυναίκα του, τήν Μάρθα Αποσκίτη.
έκατοικοΰσε και μέ τον γάτο του, πού ονόμαζε Φορτουνάτο γιά λόγους προ-
φανείς γιά μερικούς άπό σάς. Ή Μάρθα Αποσκίτη, φιλόλογος, έγραψε και
δοκίμια γιά τον πρώτο άνασκαφέα τής Κνωσού, πού δέν είναι ό Evans άλλά
ό Μίνως Καλοκαιρινός. "Ηδη άπό τότε ό Στέλιος είχε στραφεί προς τήν με-
λέτη τής νεοελληνικής γραμματείας, άφοΰ είχε προηγουμένως ολοκληρώσει
τήν άνασκαφή τάφων στον Κατσαμπά και ένα κατατοπιστικό καλό βιβλίο
γιά τον Μινωικό Πολιτισμό.

"Εκτοτε ή προς τήν νεοελληνική φιλολογία στροφή του τον άπασχόλησε
άποκλειστικά. Ένέκυψε στά κείμενα τής Κρητικής Αναγέννησης και ύπο-
στήριζε ορθώς ότι πρόκειται γιά λόγια άστική παράδοση και όχι γιά δημώδη
λογοτεχνία.

'Επίσης άνασυνέστησε τον Σολωμό, προσπάθεια πού δέν έτυχε γενικής
άναγνώρισης, διότι και εγώ πιστεύω πώς τό μεγαλείο τοΰ Σολωμού βρίσκε-
ται στήν άποσπασματικότητά του. Ώς καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

205

στή Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου άφησε έποχή, καί στον χαριστήριο τόμο
τής Αριάδνης πού τού άφιερώθηκε έγραψα κατά παράκλησή του μιά μελέτη.

Μέ τήν άπώλεια τοΰ Στέλιου κλείνει ένα κεφάλαιο τής Κρητικής
Λογιοσύνης πού σφράγισαν ό Στέλιος, ό Ανδρέας Καλοκαιρινός καί ό
ΓΙαρλαμάς μέ τά ποικίλου είδους έργα τους, τά Κρητικά Χρονικά, τό
Ιστορικά Μουσείο καί άλλα».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τοΰ εκλιπόντος.
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ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΣΠΤΡΟ Α. ΕΤΑΓΓΕΑΑΤΟ

«Ή Ακαδημία Αθηνών δέχεται, μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή στούς κόλπους
της ώς έπίτιμο μέλος τόν Μίκη Θεοδωράκη». "Ετσι πρέπει νά άρχίσει, κατά
παράδοσιν, ή σύντομη αύτή προσφώνηση. Ώστόσο, ή συγκίνησή μου έπιβάλ-
λει έναν άλλο τόνο χαιρετισμού.

Μίκης Θεοδωράκης: Ή μητρική του γλώσσα είναι ή μουσική, πατρική
του ή γλώσσα τών κοινωνικών άγώνο,ιν. Ματιά άστραπή, αιώνιος έφηβος,
έμπνευση χειμαρρώδης, μέγας βάρδος πού μέ τά τραγούδια του ξεσηκώνει
ψυχές. Καί ή ΐδια προσωπικότητα έχει συνθέσει συμφωνίες, όπερες, έργα
μουσικής δωματίου, ορατόρια, κονσέρτα γιά σόλο όργανο καί ορχήστρα, μου-
σική γιά τό άρχαϊο δράμα, μουσική γιά τό θέατρο καί τόν κινηματογράφο,
μπαλέτα κλπ.

"Εφερε τή μεγάλη ποίηση κοντά στά λαϊκότερα στρώματα, πού δέν θά
είχαν εύκολα τή δυνατότητα νά τήν προσεγγίσουν. Μίκης: μιά γοητεία άνεπα-
νάληπτη, ένας ιδανικός συνεργάτης, εραστής τής μουσικής καί τής ζωής.

Πρωτάκουσα τό ονομά του παιδί, όταν ό πατέρας μου, ό Άντίοχος
Εύαγγελάτος, οντάς μέλος τής έπιτροπής τού Ιδρύματος Κρατικών 'Υπο-
τροφιών, επιτροπής πού χορηγούσε τις υποτροφίες, μπαίνοντας ένα μεσημέρι
στό σπίτι μάς είπε: «'Υπάρχουν δυνατοί υποψήφιοι, άλλά αύτός ό Κρητικός,
ό Μίκης Θεοδωράκης, είναι πολύ πιο μπροστά». Καί δόθηκε στόν Μίκη ή
υποτροφία (1954) γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό Παρίσι.
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Χρόνια άργότερα είχα τήν τύχη νά συνεργαστώ μαζί του σέ έπτά μου-
σικές συνθέσεις του γιά τό άρχαΐο δράμα — καί οί έπτά αύτές σκηνοθεσίες
στήν Επίδαυρο. Σκηνοθέτησα, έπίσης, δύο οπερές του καί έγραψα τό λιμ-
πρέτο γιά μία τρίτη. Είναι άπαράμιλλη ή σεμνότητα καί ή προβληματισμένη
άγωνία πού έδέσποσε σέ όλες τις συνεργασίες μας.

Ό Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα ζωντανό σύμβολο καί οί μελωδίες του
θά κυματίζουν καί θά μάς άγκαλιάζουν σέ κάθε δύσκολη ώρα, μέχρι πού
έπιτέλους νά σημάνουν οί καμπάνες.

Αγαπημένε Μίκη, σέ καλώ νά σέ περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τοΰ
Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Πετράκο νά
άνέλθει στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό έργο τοΰ νέου άκαδη-
μαϊκοΰ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Ένας άπό τούς ποιητές τής Ακαδημίας, ό Νικηφόρος Βρεττάκος,
σέ στίχο του είχε πει πώς οί άγγελοι «μιλάνε μεταξύ τους μέ μουσική»1.
Εννοούσε βέβαια πώς άπό τις τέχνες ή άνώτερη είναι ή μουσική πού, πέρα
καί πάνω άπό τήν ύλη, έκφράζει μέ ούράνια ομορφιά τά συναισθήματα, τά
πάθη, τις επιθυμίες τών άνθρώπων καί μπορεί νά έμπνεύσει, νά παρασύρει
καί νά οδηγήσει σέ άγώνες, θυσίες καί νίκες.

Τά τελευταία έβδομήντα χρόνια έχουμε ζήσει θλίψεις καί τραγωδίες.
Το άλβανικό τό ύμνησε μέ στίχους ό Ελύτης, τόν ΙΙαλαμά τόν άνέβασε στά
ούράνια ό Σικελιανός, τόν άγώνα καί τήν άγάπη γιά ελευθερία τόν τόνισε ό
Θεοδωράκης. "Εστω καί καθυστερημένα, άποτέλεσμα κι αύτό τής έλληνικής
τραγωδίας πού άλλάζοντας μορφές συνεχίζεται άπό τό 1831 έως σήμερα,
έστω καί καθυστερημένα, ή Ακαδημία πλουτίζεται σήμερα μέ τό μεγάλο
έλληνικό ταλέντο πού έμψύχοοσε τή νεότητά μας καί μέ τήν τέχνη του έδωσε
ιερότητα στούς άγώνες εναντίον τών έχθρών τής Ελευθερίας.

Ή παρουσίασή μου άπόψε ένός μεγάλου συνθέτη έχει ένα σημαντικό
πλεονέκτημα. Μιλάω σέ πρόσωπα πού γνωρίζουν περισσότερα άπό μένα
γιά το θέμα μου, πού ο,τι μνημονεύω τό έχουν άκούσει, τό έχουν κρίνει καί
ζή στις άναμνήσεις τής νεότητάς τους ή συνοδεύει τά σημερινά ορμητικά
καί δημιουργικά νιάτα πού άγωνίζονται γιά τήν ισονομία, δηλαδή γιά τή
δημοκρατία, τή δικαιοσύνη καί τήν έλευθερία.

Ό νέος Ακαδημαϊκός Μίκης Θεοδωράκης, κρητικής καταγωγής, γεν-
νήθηκε στή Χίο, τό νησί πού πρώτο θυσιάστηκε στον Άγώνα. Παιδί έζησε
σέ άρκετές πόλεις τής Ελλάδας" θά μνημονεύσω μόνον τήν τελευταία, τήν
Τρίπολη τής Αρκαδίας, τόπος καί αύτος ποτισμένος μέ αίμα στον Άγώνα,
όπου μαθητής άκόμη 17 ετών έμφανίζεται ώς συνθέτης καί συνάμα αγω-
νίζεται κατά τής φασιστικής κατοχής. Συλλαμβάνεται άπό τούς 'Ιταλούς,
διαφεύγει στήν Αθήνα, μετέχει στήν Αντίσταση καί ταυτόχρονα σπουδάζει
μουσική. Μετά τήν Κατοχή οί σπουδές του διακόπτονται άπό έξορίες, στήν
'Ικαρία τά χρόνια 1947-1949, καί στή Μακρόνησο κατόπιν, όπου ό θάνατος
τόν άγγιξε. Κάποτε άφίνεται ελεύθερος, γυρίζει στή μουσική καί τό 1950

1. Τά ποιήματα III (Τρία Φύλλα, Αθήνα 1991), σ. 317.
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αποφοιτά άπό τό Ώδεΐο. Ένώ στά έφτά χρόνια, άπό τό 1943 τής Τρίπολης
έως τό 1950, έζησε μέσα σέ συνθήκες πού θά είχαν τσακίσει καθέναν μας, μέ
τόν Θεοδωράκη συνέβη εκείνο πού ό Παλαμάς είχε πει γιά άλλη περίπτωση:
«Τό πνεύμα καί στό χώμα λάμπει». Ή υλική μας υπόσταση, ή σάρκα καί
τό αίμα, ξεπερνιούνται άπό τό πνεύμα πού δέν λυγίζει. Καί στή Μακρόνησο
συνθέτει παρά τήν καταπίεση καί τά βάσανα πού υφίσταται. Τό πνεύμα
του δέν τσακίζεται, δέν υποχωρεί. Τό βλέπουμε αιώνες πολλούς πρίν, στήν
ιστορία τού Μεγάλου Βασιλείου καί του έπάρχου Μόδεστου.

Ή επιφανειακή ήρεμία καί ή χαλάρωση πολλών πολιτικών περιορισμών
επέτρεψε στόν Θεοδωράκη νά πάει στό Παρίσι, όπου έμεινε άπό τό 1954
έως τό 1960. Είναι τά χρόνια έκεΓνα κατά τά όποια σιγά σιγά επουλώ-
νονται, άς τό χαρακτηρίσω έτσι, οί πληγές τοϋ πολέμου καί τής Κατοχής
καί άρχίζει στήν Ελλάδα, στήν Αθήνα δηλαδή, μιά άνθιση πνευματική ή
όποια συνοδεύεται άπό τό κΰμα τής μεγάλης μετανάστευσης πού θά συνε-
χιστεί καί τήν έπόμενη δεκαετία. Γιά τούς μεγαλύτερους έδώ μέσα τό 1960
είναι ή κορύφωση αύτής τής άνθισης.

Ή παρισινή περίοδος τοΰ Θεοδωράκη είναι άφιερωμένη σέ άνώτε-
ρες σπουδές μουσικής άνάλυσης, διεύθυνσης ορχήστρας καί σύνθεσης.
Δημιουργεί μουσική γιά τό μπαλέτο τής Ludmila Tcherina, ή Βασιλική
Όπερα τοΰ Λονδίνου άνεβάζει τό 1958 τό μπαλέτο του Αντιγόνη, τήν έπό-
μενη χρονιά βραβεύεται ώς ό καλύτερος Εύρωπαΐος συνθέτης, ένώ ήδη δύο
χρόνια νωρίτερα τοΰ έχει άπονεμηθεΐ τό πρώτο βραβείο τοΰ μουσικού φε-
στιβάλ Νέκυ τής Μόσχας. Τό 1960 είναι σταθμός γιά τήν έλληνική μουσι-
κή. Τόν Σεπτέμβριο παρουσιάζεται ό Επιτάφιος τοΰ Ρίτσου στή μουσική
μορφή πού τοΰ έδωσε ό Θεοδωράκης.

Ό ΐδιος ό Θεοδωράκης είχε χαρακτηρίσει τόν Επιτάφιο ώς «μιά γνήσια
λαϊκή μουσική, δπου ή παρέμβαση τοΰ συνθέτη μπορεί νά παρομοιασθεί μέ
τό χέρι τοΰ άνώνυμου καλόγερου καθώς καταγράφει τή φωνή τοΰ Αγίου
Πνεύματος».

Ό Επιτάφιος υπήρξε θεμελιακό του δημιούργημα. Τό νά εκτελείται
τό έργο ένός συνθέτη μέ κύριο όργανο τό μπουζούκι καί τό νά περιβάλλεται
ή παραδοσιακή ποίηση μέ λαϊκούς ρυθμούς καί νά έρμηνεύεται άπό λαϊκό
τραγουδιστή ήταν κάτι τό πρωτόφαντο. "Ηχοι πού ό λαός άγαποΰσε εμφα-
νίστηκαν ξαφνικά μέ τόν τρόπο τής μεγάλης Τέχνης.

Ό :Επιτάφιος ήταν ή άρχή, πού έφερε τόν Ρίτσο κοντά στούς πολ-
λούς. Ακολούθησαν άλλες έξοχες συνθέσεις τοΰ Θεοδωράκη: τά :Επιφάνια,
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σέ στίχους τοΰ Σεφέρη, τοΰ έρμητικοΰ ποιητή τοΰ μεσοπόλεμου, δυσπρό-
σιτου και δυσνόητου άλλά, όσο και νά φανεί παράδοξο, λυρικοΰ. Πότε πλήθη
άνθρώπων τραγούδησαν εναν μεγάλο ποιητή τών λίγων και τί ήταν έκεΐνο
πού τούς διανοητικούς στίχους τούς έκανε μουσική πού σέ υψώνει;

Άν θελήσω νά μνημονεύσω τά έργα τοΰ Θεοδωράκη πού συνεπήραν τό
πλήθος και έγιναν κτήμα του, θά χρειαζόμουν χρόνο πού δέν τον έχω. Ποιος
όμως ξεχνάει τον "Ομηρο, το Άν θυμηθείς τ' ονειρό μου και τό σημαδιακό
Τραγούδι τοΰ νεκροϋ αδελφού τό 1962;

Όλα αύτά, πού τά θεωρούμε φυσικά, δέν έγιναν σέ μιά χώρα πού είχε
παράδοση στο κλασικό τραγούδι, δηλαδή στή μελοποίηση τής ποίησης άπό
μεγάλους συνθέτες κλασικής μουσικής. Ήταν κάτι τό νέο, μιά επανάσταση
πού οί συνέπειές της, οί άγαθές, έξακολουθοΰν νά έπηρεάζουν και νά ορί-
ζουν κανόνες. Άκόμη κι όταν δ μουσικός δέν διάλεγε μεγάλους ποιητές, και
έκεΐ ή στιχουργία άνυψώθηκε και εφτασε πολλές φορές τήν ποίηση. Κι όλα
κινοΰνταν σ' ενα πολιτικό και κοινωνικό κλίμα πού όσο περνούσε 6 καιρός
γινόταν όλο και πιο βαρύ και πιο ταραγμένο.

Ή περίοδος 1964-1967, έκείνη πού άκολούθησε τή δολοφονία τοΰ
Γρηγορίου Ααμπράκη, είναι γιά τον Θεοδωράκη γεμάτη μουσική και πολι-
τική δράση. Τό 1964 έκλέγεται βουλευτής στον Πειραιά και κατόπιν
Πρόεδρος τής Δημοκρατικής Νεολαίας Ααμπράκη. Παράλληλα συνθέτει,
τό 1963, τή μουσική γιά τήν Ήλεκτρα τοΰ Μιχάλη Κακογιάννη, και τον
επόμενο χρόνο τή μουσική τοΰ Ζορμπά, πού έμελλε νά εχει παγκόσμια
έπιτυχία. Στο τέλος τοΰ 1964 ενα νέο μεγάλο του έργο θά μάς έκπλή-
ξει, τό 'Άξιον Έστί, βασισμένο στο ομώνυμο ποιητικό έργο τοΰ 'Οδυσσέα
Ελύτη. Τό ποίημα τοΰ 'Ελύτη εκδόθηκε τό 1959 και έως οτου, κατά τήν
έκφραση τοΰ Παλαμά γιά τον «'Ολυμπιακό ύμνο» πού τόνισε ό Σαμάρας,
τοΰ βάλει φτερά ό Θεοδωράκης, άποτελοΰσε θέμα συζητήσεων άνάμεσά σέ
λίγους μυημένους — άνηκε στήν προχωρημένη πλέον ποίηση τοΰ 'Ελύτη,
διάφορη άπό τον "Ηλιο τον πρώτο, τούς Προσανατολισμούς και άκόμη τόν
Ανθυπολοχαγό. Κι άν ή ποίηση τοΰ Σεφέρη, έξοχη άλλά άλλης μορφής,
μάς χάρισε μέ τόν Θεοδωράκη εξαίσιες μελωδίες, τό 'Άξιον Έστί, εκτε-
ταμένο, όπως τό ποίημα στο σύνολο του, έργο σύνθετο, περικλείει τήν
ωριμότητα και τή μουσική σοφία τοΰ συνθέτη, μέ πρωτάκουστους ήχους,
λαϊκούς, βυζαντινούς ιερατικούς, πού δημιουργούν άνάταση και άνεβάζουν
τόν άνθρωπο στήν πραγματικά μεγαλειώδη θέση γιά τήν οποία τόν προό-
ρισε ό Πλάστης.
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Δέν θά σας πώ για τήν απήχηση του έργου. Μέσα σας άκούγεται ή με-
XojSia του, δπως ακούστηκε στή Σουηδική Ακαδημία δταν δόθηκε το Nobel
στόν Ελύτη. Αύτό μου φέρνει στόν νοΰ τήν υποδοχή τού Rostropovich στήν
Académie des beaux Arts στό Παρίσι, πού ή εισιτήρια ομιλία του ήταν ή
εκτέλεση μιας σύνθεσης μέ τό βιολοντσέλο. Πείθεσθε, πιστεύω, πώς οί
άγγελοι μιλούν μεταξύ τους μέ μουσική.

Τό 'Άξιον Έστι άκολουθήθηκε άπό τό Μαοντ χάουζεν, σέ ποίηση τού
'Ιάκωβου Καμπανέλλη, τή Ρωμιοσύνη, σέ στίχους του Ρίτσου, τά Θαλασσινά
φεγγάρια, σέ στίχους Νίκου Γκάτσου.

Αρχές τού 1967 μελοποιεί ποιήματα τοΰ Λόρκα άλλά έρχεται «ό
Απρίλης — ό μήνας ό σκληρός))2 καί όλα δσα μετά τόν πόλεμο οικοδόμησαν
οί "Ελληνες, τέχνη, ποίηση, επιστήμη, μουσική, βρίσκονται σέ δεσμά. Ή
μουσική τοΰ Θεοδωράκη άπαγορεύεται. Βρισκόμουν τότε στή Μυτιλήνη καί
έστελναν άνθρώπους πού άκουγαν ή τραγούδαγαν Θεοδουράκη στόν Πειραιά
νά δικαστούν. Ό νέος Ακαδημαϊκός συλλαμβάνεται τόν Αύγουστο, εκτοπί-
ζεται στά βουνά τής Αρκαδίας, στή Ζάτουνα, ένα χωριό χαμένο στήν έρη-
μιά, πού τό άπαθανάτισε μέ τό ομώνυμο έργο του, κατόπιν στόν 'Ωρωπό,
πού κι αύτός πέρασε στήν άθανασία μέ τήν Τέχνη του. Ή κατακραυγή άναγ-
κάζει τή δικτατορία νά τόν άφίσει ελεύθερο. Φεύγει γιά τό Παρίσι, δπου ό
καλλιτέχνης, δπως έκανε πάντα, θά βάλει τή συναρπαστική του Τέχνη στήν
υπηρεσία τής Ελλάδας, τού πολίτη, τής πατρίδας του.

Ή ύπόλοιπη ζωή του, ή δράση του, ή δημιουργία του, είναι σέ δλους
εδώ μέσα γνωστή. Μετά τό 1974 τά τραγούδια του, ή μουσική του, άπο-
τελούν τήν εικόνα τής άντίστασης όλου τοΰ έλληνικοΰ λαού εναντίον μιας
δικτατορίας πού έφερε τήν καταστροφή καί τό πένθος. Στις ήμέρες πού
περνάμε, πού οί άνθρωποι τής Ελλάδος δοκιμάζονται άλλά καί άπειλοΰνται,
τόν Θεοδωράκη τόν χρειάζονται όλοι δσοι νοιάζονται, δσοι «βαρύ τοΰ φό-
βου αισθάνονται» τό χέρι νά τούς πιέζει, γιατί μέ τή μουσική του μπορεί
νά εμπνεύσει, νά έμψυχώσει, δπως μέ τούς στίχους τους ό Τυρταίος τούς
Σπαρτιάτες, ό Σόλων τούς Αθηναίους.

Ό Θεοδωράκης έχει δύο όψεις στή μουσική. Σάς μίλησα χρονογραφικά
γιά τή μία οψη, τά τραγούδια του πού δλοι, νέοι καί ώριμοι, τά άκούσαμε,
τά τραγουδήσαμε, μάς συντρόφεψαν ώς αύρα έλευθερίας στά έφτά σκοτεινά

2. T. S. Eliot, "Ερημη χώρα.
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χρόνια καί σήμερα μας τέρπουν καί μας κρατούν ζωντανή τή μνήμη πράξε-
ων πού δέν πρέπει νά ξεχαστούν.

Υπάρχει καί ή άλλη οψη τής μουσικής του δημιουργίας, έξ ΐσου σημαν-
τική άλλά δυσκολότερο νά άναλυθεΐ καί νά κατανοηθεί. Αύτή ή μουσική, πού
άρχίζει άπό τήν Τρίπολη τό 1943 μέ τήν Κασσιανή, συνεχίζει νά δημιουρ-
γείται έως σήμερα. Όπερες, συμφωνίες, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπα-
λέτα, εκκλησιαστική μουσική γιά χορωδία, γιά τήν άρχαία τραγωδία, γιά τό
θέατρο καί τόν κινηματογράφο, τόν τοποθετούν κορυφαίο στήν Ελλάδα. Καί
όλη αύτή ή δημιουργία παράλληλα, ταυτόχρονα μέ τή δράση κατά τών κατα-
κτητών, κατά τής τυραννίας, ύπέρ τού λαού. Τί ήταν, τί είναι εκείνο πού τόν
έσπρωχνε καί τόν σπρώχνει παράτολμα πάντα; Όπως είπε ό ποιητής, θά
άκούσετε άμέσως τ' ονομά του, «τό πέρασμα τής Περήφανης 'Ιδέας άνάφτει
τόν άνίδεο, καθώς τό κόκκινο χρώμα τόν ταύρο. Πάντα μιά δήλίοση, πάντα
μιά πρόκληση ό άνθρωπος μέ τήν 'Ιδέα, δ,τι κι' άν κάμη, όπως κι' άν φερθή, κι'
δταν άκόμα σωπαίνει. Κλήρος του ό κατατρεγμός, καί δύναμή του ή άφοβιά».

Πριν άπό 102 χρόνια ό πρώτος ποιητής τής Ακαδημίας μας, ό Κωστής
Παλαμάς, μιλώντας στή ((Φοιτητική Συντροφιά» γιά το '21, τελειο'ίνει τόν
λόγο του3 μέ τούτα τά λόγια: ((Κάθε άνθρωπος πού μέ τήν ψυχή του άγωνί-
ζεται μιάν ιδέα νά στηρίξη, μιάν ιδέα νά ύψώση, όσο μικρός κι' άν είναι, μοΰ
φαίνεται πώς θάχη πάντα στά μάτια του μπροστά, σάν ένα τράβηγμα τρο-
μαχτικό, σάν τοΰ Αισχύλου τό "ήμερόφαντον όναρ", "σάν όνειρο μέρας", ένα
γκρεμό. Είναι ό γκρεμός τής θυσίας. Κάθε άνθρωπος" άπό τούς άρχηγούς
ίσα μέ τούς άνώνυμους στρατιώτες. Άπό τόν επιστήμονα πού δέ φοβάται νά
πή τήν άλήθεια ΐσα μέ το λογογράφο πού καταστρίόνει τό έργο του, όπως
αύτός τό θέλει, κι' όχι όποος θά φχαριστοΰσε τούς άλλους γύρο του. Άπό τόν
πολιτικό πού δέν καταδέχεται νά είναι δημοκόπος, ίσα μέ τόν εύζωνο πού
άγρυπνα στά σύνορα, γιά τήν τιμή τής πατρίδας του. Κάποιος ρώτησε μιά
μέρα τόν Κανάρη: — Τί στοχαζόσουνα τήν ώρα πού τραβούσες νά κολλήσης
τό μπουρλότο σου; Κι' ό πυρπολητής τού άποκρίθηκε: Πάντα έλεγα μέ τό
νοΰ μου: Κωνσταντή, θά πεθάνης!»

Άν ή πολύλογη όμιλία μου δέν μπόρεσε νά δώσει τήν εικόνα τού νέου
Ακαδημαϊκού, ό Παλαμάς, βαθύ πνεύμα καί μάστορας τού λόγου καί τής
ποίησης, τό πέτυχε.

3. Νέα 'Εστία, 53, 1953, σ. 440.
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Η ΜΟΝΗ ΛΤΣΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας Αθηνών,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα τής Ακαδημίας Αθηνών,

Κυρίες και κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες και κύριοι,

Κατ' άρχάς θά ήθελα νά εύχαριστήσω θερμότατα τόν κ. Πρόεδρο και
τόν κ. Γενικό Γραμματέα γιά όσα είπαν προηγουμένως, άλλά και όλα τά
μέλη τής Ακαδημίας, γιά τή μεγάλη τιμή πού μου έκαναν νά μου προσφέ-
ρουν τή δυνατότητα νά όμιλώ αύτή τή στιγμή άπό τό βήμα του Ανώτατου

Πνευματικού Ιδρύματος τής χώρας μας, τής Ακαδημίας Αθηνών.

*

Όταν, κύριε Πρόεδρε, πριν άπό χρόνια, στή συνεργασία μας στις
Χοηφόρες προσπαθούσαμε νά άποδώσουμε τόν ζόφο τών στίχων του Αισχύ-
λου γιά <(τής γενιάς τό βαθύριζο κακό», γιά τά «πολυστέναχτα κι άβάσταχτα
δεινά», τήν «αίματόεσσαν πλαγάν», τόν «πόνο πού τελειωμό δέν έχει», ((τή
μιά συμφορά» πού έρχεται ((κατά πάνω στήν άλλη», δέν φανταζόμασταν ότι
σήμερα, τόσα χρόνια μετά, οί στίχοι αύτοί θά ήταν τόσο τραγικά επίκαιροι.

"Ισως όμως άκριβώς γι' αύτό δέν μπορούμε νά μοιρολογούμε διαπι-
στώνοντας τήν κατάσταση στήν όποία βρισκόμαστε άλλά, ώς κληρονόμοι
ένός μοναδικού πολιτισμού, είμαστε υποχρεωμένοι πάντα νά άναζητούμε
τήν προοπτική, τό Όραμα.

Ασφαλώς πολλοί θά έχουν διερωτηθεί γιά τή σημερινή παρουσία μου
στο βήμα τής Ακαδημίας Αθηνών, κυρίως λόγω του προκεχωρημένου τής
ήλικίας μου. Συνήθως γιά τά έξαιρετικά γεγονότα χρησιμοποιούμε μιά
εύκολη λέξη, τή λέξη ((σύμπτωση».

Όμως εγώ βαθιά μέσα μου γνωρίζω ότι διάφορες χθόνιες και ούράνιες
δυνάμεις συνωμότησαν ώστε νά μοΰ δοθεί ή εύκαιρία νά διαλαλήσω μία και
μόνη λέξη πού θά άκουστει στή συνέχεια, λέξη-κλειδί, πού όδηγεϊ άπό τό
Χάος στήν Αρμονία.

Γιά νά συλλάβει κάποιος τό μέγεθος και τή σημασία τής Ελλάδας,
πιστεύω ότι θά πρέπει νά μπορέσει νά τή δει διαχρονικά σέ κοσμογονικές
διαστάσεις και σέ ιστορικά μεγέθη.
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Ό πολυθρυμματισμός της, πού ειδικά σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε
δριο, μάς οδηγεί σταθερά στο νά γίνουμε ένας λαός χωρίς πατρίδα, δπως
ένα φύλλο άποκομμένο άπό τόν κορμό τών δέντρων, έρμαιο στήν οργή τών
άνέμων.

Γι' αύτό τόν λόγο καί γιά νά πάρει μέσα μας τό βάρος καί τή μορφή
τής άκέραιης Ελλάδας, ή λέξη πού θά ειπωθεί προϋποθέτει μιά γιγαν-
τιαία προσπάθεια άπό δλους τούς συμπολίτες μας νά γίνουν άντάξιοι αύτής
τής άκέραιης Ελλάδας πριν νά είναι άργά" πριν ξεπεράσουμε τήν κόκκινη
γραμμή μετά τήν όποία δέν υπάρχει επιστροφή.

'Άς μοΰ επιτραπεί λοιπόν, άντί τυπικής ομιλίας, νά σάς υποβάλω μιά
πρόταση πού πιστεύω δτι βρίσκεται μέσα στό πλαίσιο ένός πνευματικού
όδηγοΰ δπως είναι ή Ακαδημία Αθηνών, καί συνάμα ένός εκφραστή τής
εθνικής μας συνείδησης καί πρωτεργάτη τών συμφερόντων τοΰ λαοΰ καί τής
χώρας μας.

Ή πρότασή μου συνοψίζεται σέ μία μόνο λέξη: ούδετερότητα- καί
ένα δραμα: ή Ελλάδα νά γίνει ή Ελβετία τοΰ πολιτισμού καί τής ειρήνης,
μέ σύμβολα τήν Ακρόπολη τών Αθηνών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού,
τήν 'Ολυμπία καί τούς Δελφούς, παγκόσμια σύμβολα τής ειρήνης καί τής
συναδέλφωσης μεταξύ τών λαών.

Πιστεύω δτι ήρθε ό καιρός νά άναγνωρίσει έμπρακτα ή διεθνής κοινό-
τητα τόν ιστορικό ρόλο τής Ελλάδας στή διαμόρφωση τοΰ παγκόσμιου καί
πιο ειδικά τοΰ δυτικού πολιτισμού, καθώς καί τή συμβολή καί τις θυσίες τού
λαοΰ μας στόν βωμό τής ελευθερίας.

Έκτος δλων τών άλλων, τό διεθνές καθεστώς τής ούδετερότητας θά
ολοκληρώσει τό δραμα τών άγωνιστών τοΰ 1821, πού πάλεψαν γιά τήν κατά-
κτηση τής ελευθερίας, πού δμως δέν ολοκληρώθηκε μέ τήν κατάκτηση τής
πλήρους εθνικής άνεξαρτησίας. Ελευθερία είναι ή άποτίναξη τοΰ ξένου ζυ-
γοΰ. Ή άνεξαρτησία είναι ή άπαλλαγή άπό τήν καταλυτική άνάμειξη τών
ξένων στά εσωτερικά τής χώρας.

"Ενας λαός, δπως καί ό κάθε άνθρωπος, ολοκληρώνεται μόνο εάν κατορ-
θώσει δχι μόνο νά γίνει άλλά καί νά λειτουργεί ώς υπεύθυνος πολίτης άπέ-
ναντι σέ κάθε μείζον θέμα πού άφορά τόν ΐδιο καί τή χώρα του. Υπεύθυνος
σημαίνει ελεύθερος νά άποφασίζει καί νά συναποφασίζει μέ τούς συμπολίτες
του γιά δλα τά προβλήματα πού συνθέτουν τή ζωή καί τόν έλεύθερο βημα-
τισμό τής πατρίδας του.
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Ειδικά σε 8,τι άφορα τήν πνευματική δημιουργία, ή αίσθηση τής έλευ-
θερίας καί τής εύθύνης είναι προϋπόθεση γιά νά άνταποκριθούν μέ πληρό-
τητα οί έργάτες τοϋ πνεύματος στις προκλήσεις τών καιρών. "Ετσι, μέ τήν
έλεύθερη βούληση καί τήν ύπεύθυνη στάση τών πολιτών μιάς χώρας άπέ-
ναντι σ' αύτούς στούς δύο τομείς τής καθημερινής ζωής καί τής πνευματικής
δημιουργίας πορεύονται οί ελεύθεροι λαοί, άφήνοντας το ιδιαίτερο ιστορικό
τους άποτύπωμα άνάμεσα στή χορεία τών πολιτισμένων λαών. Μιά τέτοια
έποχή ύπήρξε ό χρυσούς αιών του Περικλέους, πού τά πνευματικά καί καλ-
λιτεχνικά του άποτυπώματα παραμένουν έκτοτε υποδείγματα μοναδικά καί
άξεπέραστα.

Πιστεύω πώς τό γεγονός ότι ή ελευθερία πού μάς παρέδωσαν οί αγω-
νιστές τού 1821 δέν κατόρθωσε επί δύο σχεδόν αιώνες νά ολοκληρωθεί μέ
τήν άπόκτηση τής πλήρους εθνικής άνεξαρτησίας μάς έχει καταντήσει λαό
άνάπηρο καί άνίκανο νά εκμεταλλευτεί καί νά άναδείξει οχι μόνο τόν φυσικό
του πλούτο άλλά καί, κυρίως, τόν άνθρώπινο στούς κρίσιμους τομείς τής
κοινωνίας καί του πνεύματος. Γιά τόν λόγο αύτό συμφωνώ μέ τόν ποιητή
Νίκο Γκάτσο, πού έπισημαίνει ότι ή σύγχρονη Ελλάδα έγινε άπό τις εξαι-
ρέσεις της.

Διαπιστώνω δύο βασικά στοιχεία στή διαμόρφωση τών Ελλήνων: Τό
πρώτο είναι ή επίδραση τοΰ τοπίου μέ το μοναδικό του κάλλος" καί τό δεύ-
τερο, τό αίσθημα τής άνεξαρτησίας, πού έγινε έμφυτο σέ όλους, μιά καί όλοι
προέρχονταν άπό φυλές πού άναπτύχθηκαν έπί αιώνες μέσα σέ συνθήκες
άπόλυτης άνεξαρτησίας.

Αύτό τό άπειρο, τό θεϊκό κάλλος είναι ό ένας άπό τούς δύο μαγνήτες
πού άνοίγουν τήν όρεξη γιά τήν κατάκτηση ή γιά τόν έλεγχο αύτής τής
ιερής άπό κάθε άποψη γής. Ό δεύτερος μαγνήτης είναι ή γεωπολιτική της
σημασία" σέ έναν βάρβαρο κόσμο όπως αύτός πού δημιουργούν οί ισχυρές
κατακτητικές δυνάμεις στήν κάθε έποχή, ή θέση τής χώρας μας συγκατα-
λέγεται άνάμεσα στις πρώτες πρώτες ζωτικές γιά τήν άμυνα ή τήν έπίθεση
τών έμπλεκομένων δυνάμεων.

Μέ αύτό τόν τρόπο ή θεϊκή εύλογία μετατρέπεται σέ θεϊκή κατάρα.
Καί άκριβώς στό σημείο αύτό τοποθετείται ή πρότασή μου γιά τήν κατά-
κτηση τού δικαιο^ματος γιά ούδετερότητά, γιατί άποτελεΐτόν μοναδικό τρό-
πο άπαγκίστρωσης τής χωράς άπό τις άντιπαλότητες τών σημερινών μεγά-
λοον δυνάμεων, πού δέν μάς άντιμετωπίζουν ώς έλεύθερη χώρα καί λαό άλλά
ώς μιά περιοχή στρατηγικού ένδιαφέροντος" ώς μιά τεράστια στρατιωτική
βάση. φίλια προς τούς μεν καί εχθρική προς τούς δέ.
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Δυστυχώς αύτές οί άντιπαλότητες μεταξύ τών μεγάλων δυνάμεων
δέν σταμάτησαν ποτέ σέ δλη τή διάρκεια τής νεότερης ιστορίας μας, άπό
τό 1821 έως σήμερα. "Ετσι ή στρατηγική μας θέση οδηγούσε τήν α' ή τή
β' μεγάλη δύναμη, προκειμένου νά διαφυλάξει τά στρατηγικά της συμφέ-
ροντα, νά άσκεϊ μέ τόν α' ή τόν β' τρόπο άσφυκτικό έλεγχο έπί τοΰ συνό-
λου τής εθνικής μας ζωής, εμποδίζοντας έτσι ούσιαστικά τά δικαιώματα
τής εύθύνης και τής άπόφασης στούς ζωτικότερους τομείς τής ζωής τοΰ
λαοΰ μας, άκόμα και σέ περιόδους κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως ή
σημερινή" σέ τομείς όπο^ς ή άμυνα, ή διπλίοματία, ή οικονομία, ή πολιτική,
πού ήταν και είναι τά πλέον σημαντικά και εύαίσθητα σημεία άπό τά όποια
κρίνεται ό προσανατολισμός μιάς χώρας.

Πέραν όμως τής στρατηγικής σημασίας, δέν θά πρέπει νά ύποτιμοΰμε
τή μαγνητική δύναμη και έλξη πού άσκεΐ ό φυσικός πλοΰτος τοΰ τόπου μας.

"Εχοντας ώς βάση αύτούς τούς τρεις εθνικούς μας μαγνήτες, δηλαδή τή
γεωστρατηγική θέση, τόν φυσικό πλούτο και τό μοναδικό κάλλος, ό ιστο-
ρικός μπορεί νά ερμηνεύσει σωστά τις αιτίες πού μάς οδήγησαν σέ όλες τις
μεγάλες καταστροφές άλλά και τή συνεχή υπανάπτυξη μέσα στήν όποια
έχουμε άναγκαστεί νά ζοΰμε έπί αιώνες, μιά και ή οικονομική και κοινωνική
άνάπτυξη προϋποθέτουν τήν κατάκτηση και τή λειτουργία τής έλεύθερης
βούλησης τών πολιτών μέσα σέ συνθήκες πλήρους εθνικής άνεξαρτησίας.

Οί ιστορικές και πολιτισμικές μας παραδόσεις διακρίνονται άπό
τήν προσήλωση τών Ελλήνων στις άξιες τής ελευθερίας και τής άνεξαρ-
τησίας, καθώς και άπό τήν περιφρούρηση τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου.
Σ' αύτούς τούς δύο αιώνες τής έθνικής μας άνεξαρτησίας, τό σύνολο τών
λαϊκών και τών έθνικών μας άγώνων έγιναν και γίνονται γιά τήν προάσπιση
τών έθνικών, κοινωνικών και θεμελιωδών μας δικαιωμάτων μέ τή σφρα-
γίδα τής πάλης ύπέρ τής έλευθερίας και κατά τής βίας. Σήμερα ή εποχή
μας διανύει μιά περίοδο γενικότερης παρακμής. Οί μεγάλες επιστημονικές
άνακαλύψεις πού εγκαινιάζουν τή μετάβαση στήν ήλεκτρονική περίοδο και
πού κανονικά θά έπρεπε νά βοηθήσουν τήν άνθρωπότητα νά κάνει άλμα-
το'^δη βήματα προς τήν πρόοδο και τήν ευημερία έγιναν όπλα καταπίεσης
και σκοταδισμού στά χέρια μιάς άσήμαντης διεθνούς μειοψηφίας, πού τά
χρησιμοποιεί εναντίον τών άνθρώπων, τών κοινωνιών και τών λαών, μέ στό-
χο τή συσσώρευση άστρονομικών οικονομικών κερδών, πού καταλήγει σέ
μιά νέου τύπου παγκόσμια εξουσία, καταπιεστική, βάρβαρη, σκοταδιστική
και άπάνθρωπη.
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Παράλληλα μέ αύτή τήν πρωτοφανή καί φοβερά έπικίνδυνη γιά όλους
τούς λαούς οικονομική δύναμη, έχει δημιουργηθεί μιά άτυπη καί πρωτο-
φανής διεθνής λέσχη άνάμεσα στούς λαούς-γίγαντες, πού στηρίζουν ένα με-
γάλο μέρος τής οικονομικής καί κοινωνικής τους άνάπτυξης στις πολεμικές
βιομηχανίες τους, γεγονός πού καθιστά άπαραίτητη τή διεξαγωγή πολέμων
καί κάθε είδους ενόπλων συρράξεων, προκειμένου νά έξασφαλιστοΰν οί επε-
κτατικοί τους στόχοι.

Όπως άποδεικνύεται, ή δίψα τού διεθνούς κέντρου οικονομικής συσ-
σώρευσης είναι άκόρεστη, άλλά καί οί άνάγκες τών οικονομικών κολοσσών
είναι άλλο τόσο έπιτακτικές, ώστε τελικά νά μήν κάνουν διάκριση άνάμεσα
στά θύματά τους, πού έν προκειμένω είναι ολοι οί λαοί!

Οί διαφορές άνάμεσα στήν έπιθετική τακτική τοϋ ένός κέντρου άπό
τό άλλο είναι ότι τό πρώτο στηρίζεται στή γενικότερη οικονομική επίθεση
κατά λαών καί κοινωνιών, μέ άποτέλεσμα τήν έξαθλίωση τών άνθρώπων
καί τήν ερήμωση τών χωρών, τό δέ δεύτερο στόν ομαδικό θάνατο καί τήν
ολοκληρωτική καταστροφή λαών καί χωρών.

Τελικά ή ποιοτική διαφορά άνάμεσα στά δύο αύτά διεθνή έπιθετικά
κέντρα είναι ή έξής: Τό πρώτο κατευθύνεται άπό ένα άπρόσωπο καί άτυπο
πολυεθνικό οικονομικό κέντρο. Τό δεύτερο παρουσιάζει μιά σημαντική καί
πρωτοφανή ιδιομορφία, πού άφορά τήν ύπαρξη, τή λειτουργία, τόν χαρα-
κτήρα καί τις βαθιά κρυμμένες συνέπειες στή διαμόρφωση μιάς νέας ψυχο-
λογίας καί νοοτροπίας, οχι μόνο κεφαλαιοκρατικών καί κρατικών έξουσια-
στικών κέντρων άλλά καί ολόκληρων λαών, γεγονός πού άλλάζει έκ βάθρων
τήν ανάλυση καί τήν κατανόηση τών έντελώς νέων παραγόντων στή διαμόρ-
φωση τών διεθνών εξελίξεων. Αναφέρομαι στήν ύπαρξη καί στή λειτουργία
τής πολεμικής βιομηχανίας καί μέσω αύτής στά κολοσσιαία οικονομικά
κέρδη πού εξασφαλίζει τό εμπόριο τοΰ μαύρου θανάτου, σέ συνάφεια μ'
έκεΐνα τής εμπορίας τοΰ λευκοΰ θανάτου.

Μάς λένε ότι άπό τήν πώληση τών οπλών τά κέρδη είναι πιο άμεσα καί
πιο σημαντικά. Σκέφτηκαν όμως ποτέ όλα αύτά τά κράτη-έμποροι οπλών
τήν περίπτωση μετατροπής τής βιομηχανίας τοΰ πολέμου σέ βιομηχανία τής
ειρήνης; Μπορεί τά κέρδη νά μήν είναι τόσο άμεσα καί τόσο μεγάλα, δμως
δέν σκέφτονται δτι μέ τόν τρόπο αύτό θά σώσουν έκατοντάδες έκατομμύρια
συνανθρώπους μας άπό τήν υπανάπτυξη, τήν πείνα καί τόν θάνατο;

Καί γιατί τάχα δλοι αύτοί οί σημερινοί πλούσιοι καί πολιτισμένοι λαοί
δέν έκαναν τόν κόπο ούτε κάν νά σκεφτοΰν τό ένδεχόμενο μιάς βιομηχανίας
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καί ένός έμπορίου ειρήνης; Είναι άπλώς ένας οικονομικός υπολογισμός ή
κάτι βαθύτερο; Μήπως δηλαδή τό νά έχεις πολεμική βιομηχανία σημαίνει,
πέραν τοΰ οικονομικού κέρδους, δτι είσαι σέ θέση νά παράγεις βία καί κυρί-
ως νά συντηρείς κολοσσιαίες δυνάμεις πολεμικής καταστροφής; Άρα μ' αύτό
τόν τρόπο νά άνήκεις στό κλάμπ τών σαρκοφάγων, τών δυνατών καί τών
άγριων; Νά είσαι δηλαδή πιο κοντά στά άγρια ένστικτα, αύτά πού χαρίζουν
πιο μεγάλη, ώς φαίνεται, ήδονή σ' αύτούς πού μπορούν νά τά ικανοποιούν,
άπ' ό,τι ή πνευματική άκτινοβολία καί ή άνθρώπινη πλευρά μας, πού θεωρεί
τόν άνθρωπο δημιουργό ζωής καί όχι όργανο θανάτου; Καί άπορώ γιατί έως
σήμερα δέν έχουν άναρτηθεϊ στό διεθνές Index τών άμαρτωλών χωρών όπως
ή Κολομβία —γιατί παράγουν καί εξάγουν τόν λευκό θάνατο— κι αύτές πού
δημιουργούν καί έμπορεύονται τόν μαύρο θάνατο' δταν μάλιστα τά θύματα
τής πρώτης κατηγορίας είναι μεμονωμένα άτομα, ένώ τής δεύτερης ολό-
κληρες χώρες καί λαοί...

Υπάρχει όμως καί μιά άλλη τεράστια καί πρωτοφανής διαφορά άνά-
μεσα στούς έμπορους του λευκού καί στούς έμπορους τοΰ μαύρου θανάτου.
Γιατί οί υπεύθυνοι γιά τόν λευκό θάνατο είναι μερικές έκατοντάδες μαφιό-
ζοι, ένώ γιά τόν μαΰρο θάνατο εύθύνονται άρχηγοί κρατών καί κυβερ-
νήσεις, δεδομένου ότι ή πολεμική βιομηχανία άποτελεΐ σημαντικό παρά-
γοντα γιά τήν έξασφάλιση τής ισχύος τους. "Ετσι φτάσαμε στον παραλο-
γισμό ό πλοΰτος τοΰ ένός λαοΰ νά εξαρτάται όχι μόνο άπό τή δυστυχία τοΰ
άλλου, άλλά καί άπό τήν εξαθλίωση, τήν εξουθένωση καί άκόμη τήν κατα-
στροφή τοΰ άλλου... Μέ δυό λόγια θεωρώ ότι έχουμε ήδη εισέλθει σέ μιά
έντελώς νέα διεθνή περίοδο, πολύ περισσότερο έπικίνδυνη, άκόμα καί γιά
τήν ύπαρξη τών λαών καί τών έθνών έως σήμερα.

Όποτε τό ερώτημα πού άναγκαστικά τίθεται μπροστά μας είναι: Τί
κάνουμε; Πώς θά ξεφύγουμε ώς λαός καί ώς έθνος άπό τήν όρμή καί οργή
αύτών τών δύο δυνάμεων τοΰ κακοΰ πού μάς άπειλοΰν; Ή δική μου άπάν-
τηση συνοψίζεται σέ μία μόνο λέξη: ούδετερότητά.

Προπαντός δέν θά πρέπει νά έχουμε αύταπάτες. Σήμερα όλοι οί λα-
οί χωρίζονται σέ δύο στρατόπεδα. Τό ένα είναι οί ύποψήφιοι θύτες καί τό
άλλο τά υποψήφια θύματα. Σέ ό,τι μάς άφορά, γνωρίζουμε άσφαλώς σέ ποιο
στρατόπεδο άνήκουμε. Άλλωστε ή διαδικασία μέ τήν όποία κάποιος κακός
δαίμονας μάς μετατρέπει σέ θύματα έχει ήδη άρχίσει καί βρίσκεται σέ πλή-
ρη έξέλιξη.
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'Οφείλουμε επίσης νά κατανοήσουμε δτι. σ' αύτή τή νέα διαμόρφωση τοΰ
διεθνούς τοπίου δχι μόνο εμείς άλλά κανένας λαός δέν μένει στο άπυρόβλητο,
όπως επίσης κανένας —και φυσικά ούτε έμεϊς— δέν μπορεί νά έχει φίλους.
Ούτε φίλοι υπάρχουν ούτε επομένως και συμμαχίες τοΰ τύπου ((Ατλαντική»
ή «Εύρωπαϊκή Συμμαχία». 'Άλλωστε βλέπουμε σήμερα τή μορφή τών συμ-
μαχιών μας μέσα στήν Εύρώπη μέ λαούς α' και β' κατηγορίας: πλούσιους
και φτωχούς* διατάσσοντες και διατασσόμενους- ύποτάσσοντες και ύποτασ-
σόμενους. Και αύτό άφορά τή μία δαγκάνα τού κακοΰ: τήν οικονομία. Όσο
γιά τήν άλλη, τόν πόλεμο, ό κίνδυνος σάν πεινασμένος λύκος τριγυρνά έδώ
και δεκαετίες στή γειτονιά μας. Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, δλες οί χώρες
και οί λαοί πρέπει νά υπολογίζονται σάν μελλοντικά θύματα.

Πρέπει λοιπόν νά υπάρξει γιά μάς τό ταχύτερο δυνατό ένα είδος δια-
φυγής. Και ή διαφυγή είναι μία και μοναδική: ή ούδετερότητα. Δέν είναι
φυσικά εύκολη. Όμως είναι πολύ πιθανή. Κι αύτό, δπως είπα, χάρη στο
ιστορικό μας παρελθόν και στους άγώνες και στις θυσίες τού ελληνικού λαού
γιά τήν ελευθερία, ιδίως κατά τή διάρκεια τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Γιά νά γίνει πιο κατανοητή ή πρότασή μου, θέτω ώς ιδανικό στόχο
το νά γίνει κάποτε ή χώρα μας ή Ελβετία τής ειρήνης και τοΰ πολιτισμού.
Πιστεύίο ότι οί τρεις μέγιστες ιδέες τής άνθρωπότητας, ό άθλητισμός, ή
ειρήνη και ό πολιτισμός, παραμένουν ζωντανές και έπίκαιρες και έχουν πα-
τρίδα τους τήν Ελλάδα. Σήμερα μπορούμε νά δούμε νά γίνεται πραγματι-
κότητα ή συναδέλφωση τών λαών μόνο στον άθλητισμό και στήν Τέχνη.
Συμπτωματικά αύτές οί τρεις ιδέες είναι συγχρόνως και τά μοναδικά αντί-
βαρα στις δύο μεγάλες άσθένειες τής εποχής μας: τό εμπόριο τού μαύρου θα-
νάτου και τήν κοινωνική εξαθλίωση, μέ κοινό παρονομαστή τή συσσώρευση
πλούτου άπό τήν έκμετάλλευση και τόν θάνατο άθώων άνθρώπων και λαών.

Δέν είναι τυχαίο ότι στήν άρχαιότητα θεωρούσαν τούς Δελφούς ώς
ομφαλό τής γής. Έκει, δπως είναι γνωστό, λάτρευαν ισότιμα τόν Απόλλωνα
και τόν Διόνυσο, τό ορθολογικό και τό ύπερβατικό πνεύμα, δηλαδή τά δύο
στοιχεία πού όταν και έφ' δσον ισορροπούν παράγεται πολιτισμός.

Σήμερα επικρατεί ό ορθολογισμός, πού ύπήρξε και είναι τό βασικό στοι-
χείο τόσο τοΰ καπιταλισμού δσο και τοΰ μαρξισμού. Γιά τόν λόγο αύτό ή
εποχή τής παντοκρατορίας τοΰ ενός στή Δύση και τού άλλου στήν Ανατολή,
πού κορυφώθηκαν άπό το δεύτερο μισό τού 20οΰ αιώνα έως σήμερα, ύπήρξε
ή πλέον πνευματοκτόνος έποχή τής άνθρωπότητας. Δημιούργησε μονοδιά-
στατους άνθρώπους και κοινωνίες, εκμηδένισε τήν πνευματική δημιουργία,



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

221

τήν Τέχνη, καί άποξήρανε τις ψυχές τών ανθρώπων. Σήμερα ζούμε τήν κορύ-
φωση αύτής τής εποχής, πού έφτασε στό σημείο νά συνενώσει μέσα στή
διεθνή λέσχη τις δυνάμεις πού παράγουν καί έξάγουν τόν μαύρο θάνατο, ένώ
άπό τήν πλευρά τής οικονομίας δημιούργησε τό χρήμα-φετίχ, τό χρήμα-
θρησκεία, μέ δλα τά χαρακτηριστικά τής πρωτόγονης βαρβαρότητας τής
εποχής τών παγετώνων.

"Ετσι οί Δελφοί άποκτούν μιά καινούρια ιστορικής σημασίας επικαι-
ρότητα, καθώς συμβολίζουν τήν άνάγκη τής εναρμόνισης άνθρώπων, κοι-
νωνιών καί λαών μέσω τής εξισορρόπησης άνάμεσα στις άκρότητες τοΰ
ορθολογισμού καί τήν άνάγκη τής έπανένταξης τής ύπερβατικότητας καί
τής μαγείας στή ζωή τών άνθρώπων μέσω τής Τέχνης καί τής ψυχικής
άνάτασης λαών καί άνθρώπων, μέ βάθρα τή διεθνή ειρήνη καί τόν έθνικό
πολιτισμό.

Ή επαναλειτουργία τών Δελφών ώς παγκόσμιου συμβόλου ειρήνης θά
λάβει έτσι τις πραγματικές της διαστάσεις. Γιατί θά προσφέρει στήν προ-
σπάθεια γιά τήν έδραίωση τής ειρήνης τό όραμα τής συνένωσης δύο συμ-
βόλων, τοΰ Απόλλωνα καί τοΰ Διόνυσου, ώς τοΰ βαθύτερου λόγου γιά τήν
υπεράσπιση καί τήν έδραίωση τής διεθνούς ειρήνης, πού είναι ή προϋπόθεση
γιά τήν οικοδόμηση τοΰ πολυδιάστατου άνθρώπου. Μέ όπλα άφ' ένός τήν
υλική εύμάρεια καί άφ' έτέρου τήν πνευματική καλλιέργεια, πού θά μάς
προσφέρει ή ολοκλήρωση τής έθνικής μας άνεξαρτησίας μέσα στό πλαίσιο
τής ούδετερότητας, μπορούμε νά επιτύχουμε οχ ι μόνο νά λειτουργούν θε-
σμικά οί Δελφοί, άλλά, μέ τήν άναβίβαση τής ειρήνης στό έπίπεδο μιάς νέας
οικουμενικής θρησκείας, νά υπενθυμίζουν στούς άνθρώπους τό χρέος τους
άπέναντι στή δωρεά τής ζωής.

Ή ούδέτερη Ελλάδα θά γίνει παράλληλα το λίκνο τοΰ διεθνούς πολιτι-
σμού. Δέν άρκεΐ ένα έθνος, ένας λαός νά δημιουργεί τόν δικό του πολιτισμό.
Ειδικά σήμερα, όπου οί άποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, δέν νοείται ό κάθε
πολιτισμός νά παραμένει κλειστός μέσα στά εθνικά του σύνορα ή νά γίνονται
γνωστοί μονάχα οί πολιτισμοί τών πλούσιων λαών. Ακόμα καί ή μικρότερη
χώρα μπορεί νά συμβάλει στή συνεχή πρόοδο τοΰ πολιτισμοΰ καί τής Τέ-
χνης, πού ό ρόλος της είναι νά έκφράζει τόν σύγχρονο άνθρωπο, νά ιχνηλατεί
τό μέλλον καί νά διαφυλάσσει τήν παράδοση.

Ή ούδέτερη Ελλάδα θά παραχωρήσει σέ κάθε λαό, άν αύτός τό επιθυ-
μεί, τόν κατάλληλο χώρο, ώστε νά μπορεί νά παρουσιάζει τά πνευματικά καί
τά καλλιτεχνικά του έπιτεύγματα, παραδοσιακά καί σύγχρονα. Ή μεγάλη
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γεωλογική ιδιομορφία καί ποικιλία τής χώρας μέ τά νησιά, τά βουνά, τούς
κάμπους καί κυρίως τούς πολλούς ιστορικούς χώρους-μνημεΐα θά βοηθήσει
ώστε νά συνυπάρξουν σέ διαφορετικούς χώρους οί διάφοροι πολιτισμοί άπο-
τελώντας μιά μοναδική ένότητα.

Το κάθε κράτος θά οικοδομήσει στον χώρο πού θά τοΰ παραχωρηθεί
δ,τι θεωρεί άπαραίτητο γιά τήν προβολή τοΰ πολιτισμού του: αίθουσες συ-
ναυλιών, όπερες, θέατρα, βιβλιοθήκες, άμφιθέατρα, εστιατόρια, άκόμα καί
ξενώνες κλπ. Θά μπορεί νά οργανώνει μεγάλα έτήσια φεστιβάλ καί νά έχει
καθημερινή παρουσία-δραστηριότητα.

Ή UNESCO, λόγω τής άποστολής της, θά έπρεπε νά έχει έδρα τήν
Ελλάδα. 'Άν αύτό δέν γίνει, θά έχει μιά μόνιμη ενεργό άντιπροσωπεία πού
μαζί μέ τις τοπικές υπηρεσίες θά συντονίζουν όλα τά επιμέρους προγράμ-
ματα, ώστε ό έπισκέπτης νά έχει στή διάθεσή του έναν χάρτη μέ τά προ-
γράμματα όλων τών κρατών-λαών.

Θά υπάρξουν διοργανώσεις γιά διεθνείς εορτές, συνεννοήσεις, έκθέσεις
καί φεστιβάλ πνεύματος, έπιστημών καί τεχνών μέ βάση τά άρχαΐα θέατρα
τών Αθηνών, τής Επιδαύρου, τών Δελφών, τής Δωδώνης, τοΰ Δίου καί τών
Φιλίππων. Έπίσης, θά άναδειχθοΰν λειτουργικά όλα τά ιδιαίτερα μνημεία
τής άρχαίας έλληνικής, τής βυζαντινής καί τής νεότερης εποχής.

Τέλος θά άνακηρυχθοΰν γιά κάθε έτος νησιά σέ τόπους συνάντησης τής
παγκόσμιας νεολαίας. Μιά διεθνής κεντρική ύπηρεσία άποτελούμενη άπο-
κλειστικά άπό νέους όλων τών χωρών θά άποφασίζει γιά τόν προγραμμα-
τισμό τής κάθε νήσου-νεότητας, μέ στόχο τήν ψυχαγωγία, τή διασκέδαση,
τήν άθληση άλλά καί τή βαθύτερη γνωριμία άνάμεσα στά κορίτσια καί στά
άγόρια ολου τοΰ κόσμου.

Πιστεύω ότι αύτός είναι ό άληθινός ιστορικός ρόλος μιάς χώρας σάν τή
δική μας, μέ τόν πλούτο πού διαθέτει σέ ιστορία, σέ άγώνες γιά τήν έλευθε-
ρία καί στήν Τέχνη, σέ συνδυασμό μέ τό θεϊκό κάλλος τής έλληνικής φύσης.

Ό έλληνικός λαός, άπαλλαγμένος άπό τά βάρη καί τά άγχη, έλεύθερος
καί άνεξάρτητος, θά μπορεί νά άφιερωθεΐ ολόψυχα σέ ένα ιδεώδες, τήν ειρή-
νη, καί σέ μιά προσπάθεια, τόν πολιτισμό, πού καί τά δύο θεωρώ ότι τά εχει
στό αίμα του. Τόν έκφράζουν άπόλυτα, τόν κινητοποιούν καί τόν μεταβάλ-
λουν σέ έναν ιδανικό οικοδεσπότη.

Ή έλευθερία, ή άνεξαρτησία, ή ειρήνη, ή διεθνής άλληλεγγύη, ό πολι-
τισμός καί ή φιλοξενία άποτελοΰν τά βασικά στοιχεία τής ιστορικής μας
παράδοσης, τής εθνικής μας άγωγής καί τοΰ άτομικοΰ μας χαρακτήρα.
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Καλώ τήν Ακαδημία Αθηνών καί παρακαλώ τά μέλη της να μελε-
τήσουν αύτή τήν πρόταση καί είμαι βέβαιος οτι, εάν τελικά γίνει άποδεκτή,
τότε το μεγάλο κύρος τής Ακαδημίας Αθηνών σίγουρα θά συγκινήσει, θά
ένθουσιάσει καί θά πείσει τή διεθνή κοινή γνώμη, πού μέ τή σειρά της θά
έπηρεάσει τόν OHE, τόν μόνο άρμόδιο γιά τή λήψη μιάς τόσο ιστορικής
σημασίας άπόφασης.

Αύτή ήταν λοιπόν ή πρότασή μου καί σάς εύχαριστώ πού μέ άκούσατε.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
χ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
χ. ΣΠΤΡΟ Α. ΕΪΑΓΓΕΛΑΤΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά και τιμή
ώς άντεπιστέλλον μέλος της τον ποιητή κ. Κυριάκο Χαραλαμπίδη, τον όποιο
ή 'Ολομέλεια έξέλεξε κατά τό τρέχον έτος στον κλάδο τής «Λογοτεχνίας
(Ποίησης)».

Ό κ. Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στήν Κύπρο. Αποφοίτησε άπό τό Τμήμα
'Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών καί, στή συνέχεια,
παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου στήν Αθήνα καί ειδικεύτηκε σέ θέματα
ραδιοφωνίας στο Μόναχο.

Άπό τό 1961 έως σήμερα εξέδωσε δώδεκα ποιητικές συλλογές καί βρα-
βεύτηκε άπό τό έλληνικό καί τό κυπριακό κράτος. Ή άναγνώρισή του είναι
διεθνής καί μεταφράσεις τού έργου του κυκλοφορούν σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις
στά άγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, σουηδικά, βουλγαρικά καί άλβανικά. Ό
κ. Χαραλαμπίδης έχει καθιερωθεί άπό χρόνια ώς ό κορυφαίος ζών ποιητής τής
Κύπρου καί άνήκει στούς μείζονες ποιητές τού νεότερου 'Ελληνισμού.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσο-
ρίζει, καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τού έργου σας. 'Ωστόσο θά
ήθελα καί προσωπικά νά συγχαρώ μέ συγκίνηση τόν άλλοτε συμφοιτητή μου
καί άγαπημένο φίλο τών νεανικών μας έτών Κυριάκο Χαραλαμπίδη.

Αγαπητέ Κυριάκο, σέ καλώ νά σού επιδώσω τό δίπλωμα τού άντεπι-
στέλλοντος μέλους τού 'Ιδρύματος.
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Καί τώρα παρακαλώ τήν άκαδημαϊκό κυρία Κική Δημουλά νά άνέλθει
στο βήμα καί νά παρουσιάσει τό έργο του νέου άκαδημαϊκοΰ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

Είναι εξαιρετικά τιμητικό δτι άνετέθη σ1 εμένα τό πολύ δύσκολο νά
παρουσιάσω τό έργο τού Κυριάκου Χαραλαμπίδη, δύσκολο, άφοΰ πρόκειται
γιά ένα έργο μεγέθους διαπιστωμένου άπό πολλές καί εμπεριστατωμένες
μετρήσεις πού έκανε μέ άξιόπιστα όργανα ή κριτική.

Μετρώντας καί ή Ακαδημία Αθηνών μέ τά δικά της αύστηρά μέτρα
τό έργο αύτό, ώς μιά πράγματι σημαντική προσφορά στά γράμματα, τήν
επισφράγισε, έκλέγοντας τόν δημιουργό τοΰ έργου αύτού o'jç μέλος της.

Θεο^ρήθηκα τυπικά αρμόδια νά μιλήσω γιά τήν ποίηση τοΰ Κυριάκου
Χαραλαμπίδη, μιά καί μονοπωλώ επί έτη τό ήμισυ τής έδρας τής Λογοτεχνίας
— τό άφορών στήν ποίηση.

Καλωσορίζω, λοιπόν, κι έγώ μέ θερμά αισθήματα το άξιο έτερον ήμι-
συ τού Λόγου καί πολύ άγαπητό μου, προσβλέποντας μάλιστα καί στήν
ύποστηρικτική συντροφικότητά του. Ζει, βέβαια, στήν Κύπρο ό Κυριάκος
Χαραλαμπίδης κι αύτό σημαίνει δτι δέν θά μπορώ τακτικά νά εκμεταλλεύ-
ομαι τήν παρουσία του.

Ό Κυριάκος Χαραλαμπίδης, χρόνια υπηρετώντας μέ πάθος αύτή τήν
πνευματική άκροβασία πού είναι ή ποίηση, έχει πλέον διαπρέψει στήν τέ-
χνη τής ισορροπίας τού λόγου, έπάνιο στό εύπαθέστατο νήμα τής άρθρο^σής
του... Άσκηση καθοριστική, ώστε αύτό τό άσαφές αύθόρμητο πού θέλει νά
ειπωθεί νά συμπέσει επάνω στό επεξεργασμένο: πώς θά ειπωθεί. Τό πώς
είναι τό κυρίως ζητούμενο άπό τήν ποίηση κι άπό κάθε έκφραση τέχνης.

Απαιτείται γι' αύτό μιά γλώσσα πού νά τολμά νά μετεωρίζεται καί
συγχρόνως νά σταθμίζει πώς θά πετύχει άσφαλής νά προσγειωθεί, καί σέ
τί ποσοστό συγκερασμένη, στήν πραγματικότητα καί στήν ύπέρβασή της.
"Ενας δύσκολος στόχος, πού επιτυγχάνει μέ θαυμαστή άνεση ό Κυριάκος
Χαραλαμπίδης.

Άν είχα τήν άδεια νά καινοτομήσω, νά γίνω εξαιρετικά άφαιρετική, θά
επέλεγα άντί άλλης παρουσίασης νά διαβάσο.» μόνον ποιήματά του... Ή ίδια
ή ποίησή του, χάρη στήν εύφραδή γνησιότητά της, είναι ό πλέον έμπειρος
καί άποτελεσματικός ξεναγός στις ίδιαιτερότητές της. Καί είμαι σίγουρη
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δτι οί εκλεκτοί παριστάμενοι άμέσως θά άναγνώριζαν δσα άναγνωρίζονται
άνεπιφύλακτα στήν ποίησή του άπό τούς ειδικούς άλλά καί δσα διακρίνει ό
δικός μου εμπειρισμός ή καί τό διεισδυτικό ένστικτο μου, στον βαθμό βέ-
βαια πού τό εμπιστεύεται ή σκεπτικίστρια φύση μου.

Προσέγγιση έπιχειρώ στό έργο τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπίδη εύσεβή
μέν, άλλά οχι επαρκή. Ανατόμος δέν είμαι, άπλώς μέ τήν ψηλάφηση κάνω
διάγνωση τής διάχυτης εύαισθησίας.

Είναι ογκώδες το έργο τού Κυριάκου Χαραλαμπίδη, καλύπτει όλα τά
είδη τοΰ λόγου, ποίηση, πεζό, μεταφράσεις, δοκίμιο, έως καί θέατρο. Καί
έχει κατορθώσει το μάλλον άσυνήθιστο, ή ποσότητα νά μήν έχει διόλου βλά-
ψει τήν ποιότητα τοΰ έργου του. Ή κάθε μορφή λόγου πού υπηρετεί δέν
άφήνει, εύκρινώς τουλάχιστον, τά ίχνη της στήν άλλη, ώστε νά τή νοθεύει.

Το έργο του έχει μεταφραστεί σέ πολλές ξένες γλώσσες. Παραλείπω
τά πολλά εύσημα πού άπέσπασε ή ικανότατη έπίδοσή του, παραλείψεις
άπρεπεΐς ίσως. Θά άναφέρω ενδεικτικά τήν πρόσφατη, σχετικά, κατάκτη-
ση τιμητικού τίτλου: ώς έπίτιμου διδάκτορα τοΰ Τμήματος Φιλολογίας τοΰ
Έθνικοΰ καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών άλλά ό περιορισμέ-
νος χρόνος άπαιτει νά προλάβω, άκροθιγώς έστω, νά άναφερθώ στις άξιες
πού υπηρετεί μέ τόν λόγο του ό Κυριάκος Χαραλαμπίδης.

Σχετικά μέ τό βάθος, τό καθοριστικό γιά τήν άξια ένός έργου, διακρί-
νεται άμέσως ότι τό έχει εξασφαλίσει ό Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Άπλώς
δέν μπορεί σέ κανένα έργο νά μετρηθεί μέ άκρίβεια, διότι ή στάθμη του
συνεχώς μετακινείται προς τά πάνο:> ή προς τά κάτω, άνάλογα μέ τό τί καί
πόσο ούσιώδες είναι αύτό πού υπογραμμίζει.

Εκείνο πού μένει άμετακίνητο είναι ή έπιδεξιότητα τού Κυριάκου
Χαραλαμπίδη νά παρατάσσει τις λέξεις κατ' άνάστημα σημασίας καί προ-
πάντων κατά αρμονική συνήχηση. Κι αύτό είναι μιά άπό τις επίμονες άξιώ-
σεις τής ποίησης, καθώς έτσι διευκολύνεται ό στίχος νά οδεύει καλλίφωνος
προς το νόημα, τό όποιον άπορροφά όλες αύτές τις φροντίδες γιά νά ολοκλη-
ρωθεί άποτελεσματικό.

Τό νόημα, στήν ποίηση τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπίδη, είναι πρωταγω-
νιστής καί δέν ενδίδει σέ καμιά παραχώρηση. Μένει άπαιτητικο μέχρι τέ-
λους, δίνοντας διαφάνεια στό όραμα πού τό υποκινεί.

Υπάρχει καί ό άλλος, ό εσωτερικός ρυθμός, αύτός πού βγαίνει οχι άπό
τήν τεχνική, άλλά άπό τά σωθικά τών στίχων τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπίδη"
ένας ρυθμός πού δέν θλίβει, δέν χαροποιεί, θέτει, άξιοποιεΐ. Ή σοφία μέ δια-
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κριτικότητα περιφέρεται σέ δλη τήν ποίησή του, χωρίς νά τήν έπιβα-
ρύνει μέ διδακτισμό. Λειτουργεί σάν φύλακας πού έμποδίζει τήν εισβολή
τής βλαβερής, καί γιά τήν ποίηση άφελοΰς, εύκολίας. Σοφία καί αύθορμη-
τισμος άνταλλάσσουν άθορύβως έποικοδομητική φιλοξενία μεταξύ τους.

Αύτά καί πολλά άλλα συμπτώματα τής σύνθετης προσωπικότητας τού
Κυριάκου Χαραλαμπίδη έχουν καταγραφεί σέ εκτενή άφιερώματα καί επι-
κυρωθεί άπό σημαντικές διακρίσεις πού βαθμολογούν τό έργο του ώς μεγά-
λη δωρεά πνευματικότητας στον τόπο, στον άνθρωπο.

Ή φωνή του, έπομένως, δικαίως χαρακτηρίζεται ώς μιά άπό τις πιο δια-
περαστικές φωνές τής σύγχρονης λογοτεχνίας. Είναι προσωπική, διακριτή
φωνή, άμέσως άναγνωρίσιμη ότι είναι δική του καί ουτε κάν μακρινά συγγε-
νική μέ κανενός άλλου ποιητή τή φωνή. Του άναγνωρίζεται οτι συνομιλεί μέ
τόν Σεφέρη καί τόν Καβάφη, άλλά τόσο άχνά πού, εγώ τουλάχιστον, μόλις
πού συλλαμβάνω τόν άπόηχο μόνον αύτής τής συνομιλίας. Έξ άλλου κάθε
ποιητής έχει τό έπιστήθιο πρότυπο του ώς παραστάτη του.

Αναγνωρισμένος ό Κυριάκος Χαραλαμπίδης ώς ό σύγχρονος έθνικός
ποιητής τής γενιάς του στον κυπριακό χώρο. Αλλά καί διαπεραστικός ποι-
ητής καί στον έλληνικό χώρο, άφού δικαιότατα έχει δοθεί στήν ποίησή του
καί τό προφορικό παράσημο τής λαμπερής έλληνικότητας. 'Επικοινωνεί μέ
τήν ελληνική παράδοση μέ τρόπο γονιμοποιό. Θά επαναλάβω εδώ τί έχει πει
ό σπουδαίος ποιητής καί στοχαστής Παπατσώνης —καί πόσο ξεχασμένος—,
ότι τά ποιήματα τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπίδη καταβοοΰν τά χαρίσματά τους
δωρεά άνωθεν καί πώς ξαναδίνουν στήν άσθενοΰσα νεοελληνική ποίηση, μέ
τό πρέπον δέος, τό μεγάλο της ηθικό θεμέλιο, έναν νέο καί σφριγηλό ουμα-
νισμό.

Ή εύρύτατη παιδεία τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπίδη, έμπλουτισμένη καί
μέ βαθιά άρχαιογνωσία, διαμορφώνουν άπό κοινοΰ δυναμικά τό γλωσσικό
του στοιχείο. Σκέπη τής καλλιέργειάς του είναι καί μιά άνάερη θρησκευτικό-
τητα. Θεωρώ ότι αύτά είναι οί συχνοί αιμοδότες τών έμπνεύσεών του. Άλλά
τό κύριο πικρότατο αίμα πού δυναμώνει τήν ποίησή του είναι ή κατεχόμενη
μοίρα τής πατρίδας του, τής Κύπρου. Καί άπ' αύτή τή δυσβάσταχτη έκκρε-
μότητα άρδεύεται ξεδίψασμα, ή μαχόμενη ποιητική τόλμη τοΰ Κυριάκου
Χαραλαμπίδη καί, μέσω αύτής, σάν νά άνακτώνται τά χαμένα εδάφη.

Ό ίδιος έχει πει σέ συνέντευξή του: Ό δικός μας περίγυρος σάν πού
είναι φορτισμένος άπό τήν αίσθηση τής έθνικής έπιβίωσης, άπογυμνο^νει
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άπο τήν τρέχουσα θεματολογία του καθ' ήμέραν βίου, ένώ παράλληλα εισά-
γει στο κέντρο τής ζωής μας τήν αίσθηση τοϋ τραγικοΰ. Καί τοΰ άντιμιλώ:
Αύτή ή έπίμονη αίσθηση τοΰ τραγικοΰ δέν άποτελεϊ μιά τρέχουσα, κοινή σέ
δλους μας, έπαρκέστατη καθημερινότητα;

Ό καθηγητής Γ. Κεχαγιόγλου θεωρεί τήν ποιητική συλλογή τοΰ
Κυριάκου Χαραλαμπίδη μέ τίτλο Αμμόχωστος Βασιλεύουσα ojç τό άρτιό-
τερο έλληνικο ποιητικό βιβλίο τοΰ 1982.

Παραθέτω ένα μικρό άπόσπασμα άπό τό ποίημα μέ τίτλο «Μετά τά
μεσάνυχτα»:

Δεν ξέρω έγώ άν πέφτοντας ή Αμμόχωστο
μπορέσει, πια νά γεννηθεί στό βάθος
τοϋ δρόμου πού φωτίζεται μέ λαμπιόνια.

"Εχω τήν ευχαρίστηση νά σας ανακοινώσω
πώς ό καθένας δίνει τις δικές του λύσεις
ανάλογα μέ τό φεγγάρι καί τόν ήλιο του.

Κατά τή γνώμη μου, τό κυρίως ποιητικό θαρραλέο άλμα τοΰ Κυριάκου
Χαραλαμπίδη τελείται σ' αύτόν τόν τελευταίο στίχο.

Επειδή έγώ έχω άνωθεν τή δωρεά τής δυστοκίας, θά μέ ενδιέφερε ιδι-
αίτερα νά εισχωρήσω σ' εκείνη τή μέσα πτυχή, τήν υπεύθυνη γιά τήν άστεί-
ρευτη δημιουργικότητα τοΰ Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Νά μάθω άν είναι καί
αύτό άνωθεν δωρεά, όπως είναι καί ή έτοιμότητα τής φαντασίας του, άλλά
καί ή μαγική του δύναμη νά μεταμορφώνει τήν παλαιότητα σ' ένα σύγχρονο
καί μοντέρνο πνεΰμα, χωρίς τις ταχυδακτυλουργίες τοΰ έντυπωσιασμοΰ. Θά
ήθελα, κυρίως, νά άνακαλύψω ποιοι νά είναι οί διεγερτικοί έκεΐνοι παρά-
γοντες πού έξωθοΰν αύτό πού ώς διάχυτη σκιώδης διάθεση περιφέρεται
εντός μας νά βγει έξω, παίρνοντας τή μορφή ποιήματος.

Πόσο άραγε νά συντελεί σέ όλα αύτά τά κατορθωμένα άπό τόν Κυριάκο
Χαραλαμπίδη τό ότι δέν παύει εύφυώς καί έπίμονα νά στοχάζεται, ύπό τούς
κραδασμούς τής επερχόμενης άνεπεξέργαστης ποιητικής ιδέας, καί κατά
τήν άφιξή της καί καθ' όλη τή διάρκεια τής δαιδαλώδους επεξεργασίας της;

Είχα κι άλλοτε επιχειρήσει νά παρουσιάσω, περιορισμένα βέβαια, τόν
Κυριάκο Χαραλαμπίδη, δταν τοΰ άπενεμήθη τό Βραβείο τοΰ Ιδρύματος
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Κώστα καί Ελένης Ούράνη, καί έξήρα τότε τί άριστος σκοπευτής του άπρό-
οπτου είναι καί πόσο επιδέξια εξαλείφει τήν οξύτητα μέ μιά λυρική τρυφε-
ρότητα ή όποία ενθαρρύνει τήν άντοχή νά συνεχίσει νά υπάρχει.

Δέν είναι τυχαίο ότι πολλά ποιήματα τού Κυριάκου Χαραλαμπίδη μετα-
φέρθηκαν καί στό θέατρο, μέ άποτέλεσμα νά μετατοπιστεί τό ποιητικό έργο
καί σέ μιάν άλλη δραματική τέχνη· κάτι πού άποδεικνύει τήν ελαστικό-
τητα πού έχει ό ποιητικός λόγος του, μέ άποτέλεσμα νά προσθέτει αύτή τήν
καλλωπιστική διαφορετικότητα, του σέ όσες μορφές λόγου τήν επιδέχονται.

Μέ έξάπτει ζηλότυπα ή μυστηριώδης λειτουργία τής υφαντικής
γλώσσας, πού είναι καί ό τίτλος τής τελευταίας ποιητικής συλλογής τοΰ
Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Θά τοΰ ζητήσω λίγη δωρεάν παιδεία, νά μάθω άν
αύτή ή γλώσσα, γιά τήν κατάκτηση τής όποιας κηρύσσει τόσους πολέμους ή
εμφύλια άντιπαλότητα, είναι κι αύτή έξ ολοκλήρου άνωθεν δωρεά ή ολοκλη-
ρώνεται μέ τήν επίμονη άσκηση.

Δίορεάν παιδεία ζητώ, καί γιά τό άν ή ποίηση υφαίνεται μέ κάποιες
φιλόδοξες ίνες πού αποσχίστηκαν άπό ήττοπαθεΐς λέξεις, καί πώς επιλέγε-
ται ή διάταξη τών χρωμάτων τους. Άπ' τήν άρχή; Ή σχηματίζεται καθ'
ύπόδειξιν τοΰ θέματος, πού είναι περίπου ό σχεδιαστής τής ύφανσης; Καί
είναι σταθερό τό σχέδιο τοΰ νοήματος μέχρι τέλους ή άλλάζει καθ' όδόν,
βρίσκοντας μιά πιό άπόμακρη κι αίφνιδιάζουσα τροπή; Καί τί σημαίνει
άλλάζει σχέδιο τό νόημα; Κάτι σάν, ένώ βάδιζε σέ ένα άκατοίκητο έδα-
φος, νά βρέθηκε αίφνης μπροστά σέ μιά θάλασσα πνιγμένη μέσα στή βαθιά
άπρόοπτη έμφάνισή της;

Αύτονόητο είναι οτι τά ερωτήματα πού έθεσα πιό πάνω δέν περιμένουν
άπάντηση. Ετέθησαν ώς έμμεση άναγνώριση τής εύχεροΰς ικανότητας τοΰ
Κυριάκου Χαραλαμπίδη νά δαμάζει αύτή τήν εξαιρετικά άτίθαση ύφαντική
τέχνη.

Τελειωνο^ μ' ένα άπόσπασμα άπό τό ποίημα μέ τίτλο «Θά πάω στόν
Ασκληπιό μ' ένα κοκόρι» άπό τή συλλογή Υφαντική γλώσσα, τό όποιον
άποδεικνύει μέ πόσο συναρπαστική λεπτότητα τήν άσκεΐ ό Κυριάκος Χαρα-
λαμπίδης:

Χάριν τής εύτυχονς χρήσης τής γλώσσας
θά πάω στον Ασκληπιό μ ' ενα κοκόρι
καί θά τον πώ γιά τόν καλό σκοπό μου.
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'Εκείνος με ίερεΐς-θεραπευτες
γνωρίζει νόμους και φαινόμενα τής ζωής
γνωρίζει καί τήν πρόβλεψη τής Ιστορίας
καί βάνει τά στρωσίδια του κατάχαμα,
τή γλώσσα μου ν' αρμόσει, στά δνειρά μου.

Ό φ·όβος τον μην τύχει κι αποτύχω
τον εγκρατεΐ· κατέχει τήν άξια
του καθαρμού τών ενυπνίων, μετέχει
τό κατά δνναμιν εξ όσων ξέρω
στή θεωρία τοΰ λόγου- με ακουμπά.

Κορύφωση τής υφαντικής τέχνης θεωρώ πώς είναι τό: με ακουμπά.
Εύχαριστώ.
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ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΠΡΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΑΟΓΟΣ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΑΛΟΝΤΟΣ ΜΕΑΟΤΣ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών,

Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,

Κυρία έκπρόσωπε του Πρέσβη τής Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κυρίες καί Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Δέν τό φαντάστηκα ποτέ, ούτε καί θά τολμούσα νά ονειρευτώ, πώς θά
έρχόταν κάποτε ή στιγμή νά στέκομαι σ1 αύτό τό βήμα ώς άντεπιστέλλον
μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών στόν κλάδο τής Λογοτεχνίας (Ποίηση), στήν
Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών. Επαναλαμβάνω άκριβώς
τόν πλήρη τίτλο γιά νά έννοήσω καλύτερα τό γεγονός καί κυρίως γιά νά
τις περιβληθώ, θέλω νά πώ: νά συσσωματωθώ μέ τις πανάρχαιες έλληνικές
λέξεις Λόγος, Τέχνη, Ποίηση. Τάξις, Γράμματα, Καλόν. Ή έπίκλησή τους
καί μόνο άποκαθαίρει τήν ψυχή καί παλινορθώνει τό πνεύμα. Θεωρώ έξαι-
ρετική εύνοια τής τύχης μια τέτοια άναγνώριση καί σάς εύχαριστώ θερμά
γιά τή μεγάλη τιμή. Ή καρδιά μου σκιρτά άπό άγαλλίαση γιά τήν άνέλ-
πιστη συντυχία, σ' αύτό τό ναό τού Πολιτισμού, μέ δυο υπέροχους φίλους
τής φοιτητικής μου ζωής, διακεκριμένους άκαδημαϊκούς καί εξαίρετους
έπιστήμονες: τόν Σπύρο Εύαγγελάτο, τόν «Φορτουνάτο» μιάς άλησμό-
νητης θεατρικής παράστασης στή δεκαετία τοΰ '60" καί φυσικά τόν έτε-
ρο τής συντροφιάς μας, τόν ιστορικό Κωνσταντίνο Σβολόπουλο. Θά συμ-
πληρώσω λέγοντας ότι στήν ψυχή μου εγγράφονται καί τά ονόματα τών
Τάκη Κ. Παπατσώνη, Νικηφόρου Βρεττάκου καί 'Ιάκωβου Καμπανέλλη,
πού τούς συναπάντησα —πριν άκόμα γίνουν άκαδημαΐκοί— καί δέχτηκα τήν
εύλογία τής άγάπης τους. Δέν θά παραλείψω νά άναφέρω καί δυο έν ένερ-
γεία φίλους, τήν Κική Δημουλά καί τόν Θανάση Βαλτινό, πού λαμπρύνουν
έπίσης μέ τό έργο τους τήν Ακαδημία Αθηνών. Ή σχέση μεταξύ ζώντων καί
νεκρών σημαίνει τή συνέχεια τοΰ πνεύματος καί τόν βαθύτερο δεσμό μεταξύ
τών άνθρώπων στή διαδοχή τοΰ χρόνου.

Ή έκλογή μου λοιπόν αύτή σηματοδοτεΐγιά μένα τήν κορύφωση μιάς πο-
ρείας άπ' όπου ή θέα, γιά νά θυμηθούμε τόν Νίκο 'Εγγονόπουλο, «εκτείνεται
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μαγευτική». Λέγοντας «πορεία», εννοώ μια ζωή αφιερωμένη αδιάλειπτα
στήν ποίηση, ξεκινημένη άπό τά έννιά μου χρόνια. Όμως έδώ θά πρέπει νά
θυμηθώ καί τόν Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, που μέ συμβούλευσε κάποτε νά
μήν παίρνω τόν εαυτό μου τόσο πολύ στά σοβαρά. "Εκτοτε πήρα τό μάθημά
μου πώς νά προχωρώ μέ άσκήσεις σεμνοπρεπούς άκριβείας στο τεντωμένο
σκοινί τής τέχνης τού λόγου χωρίς δίκτυ άπό κάτω. Μαστορεύοντας όσο
γίνεται άνάλαφρα καί ρυθμικά τήν ((ψυχική» μου —δέν είπα «ποιητική»—
δημιουργία. Γιατί εκείνο πού λαξεύουμε δημιουργικά δέν είναι σέ τελευταία
άνάλυση τό ποίημα, παρά ή ψυχή. Ούσιαστικά δημιουργούμαστε άπό τό ίδιο
τό έργο μας. Αύτό φυσικά δέν άναιρεΐτήν αίσθηση τοΰ χρέους σ' εκείνο πού
μάς δόθηκε ώς τάλαντο μέ ρητή έντολή νά τό καλλιεργούμε συστηματικά.
Προσπάθησα νά μείνω πιστός σ' αύτή τήν κλίση, προς άγαλλίαση καί τής
μητέρας μου, πού έλεγε μέ άπλοϊκή περηφάνια: (('0 γιός μου ποιεί ποιή-
ματα!» Στήν προέκταση τοΰ χρόνου άποδείχθηκα νά είμαι, κύριε Πρόεδρε,
καθώς ό Μάκμπεθ, ατής τύχης δ άγαπητικός». 'Ελπίζω, φυσικά, νά μήν
έ/ο_> καί τή δική του κατάληξη, άν καί μέ συγκινεί πού έπεσε τουλάχιστον μέ
τό σπαθί στο χέρι. Δέν τό κρύβω πάντως ότι χαίρομαι πού ή ποιητική κατά-
θεση μαζί μέ τή δοκιμιογραφική καί τή μεταφραστική μου εργασία έτυχαν
καλής υποδοχής. Ή τελική άναγνώριση άπό τήν Ακαδημία Αθηνών, πέρα
άπό τήν κατακύρωση τοΰ έργου, μοΰ δίνει καί τήν αίσθηση πώς ύπομνημα-
τίζει εμφανώς τήν ενότητα τού Ελληνισμού. 'Άλλωστε σ' αύτό προσπάθησα
κι εγώ όλα αύτά τά χρόνια ν' άνταποκριθώ, θεωρώντας ότι ή Κύπρος, ώς
ιδιαίτερη πατρίδα, άνατροφοδοτειται άπό τήν ελληνική της ταυτότητα καί
άποδίδει στο έθνικό μας κέντρο τά έλυτρα μιάς βαθύτερης συνείδησης αίώ-
νων πολιτισμού. Καί σέ τούτο φυσικά ό ρόλος τής τέχνης μπορεί νά κατα-
στεί ευεργετικός, εφόσον δέν εκτρέπεται σέ συναισθηματική φουσκονεριά
ή τοπικές παθογένειες πολιτικού ή άλλου τύπου. Έν πάση περιπτώσει, ή
άπόφαση τής Ακαδημίας Αθηνών νά μέ εντάξει στά άντεπιστέλλοντα μέλη
της καί ή άποψινή ύποδοχή, πού τή λαμπρύνει ό ήδυσμένος καί άνθηρός
"Ελληνας λόγος τής κορυφαίας ποιήτριάς μας Κικής Δημουλά, δεσμεύει καί
πολλαπλασιάζει τήν εύθύνη μου άπέναντι στήν τέχνη. "Ισως θά έπρεπε καλύ-
τερα νά πώ: άπέναντι στήν πολιτεία τών ιδεών, τής όποιας ή Ποίηση είναι
ταπεινός καί ύπερήφανος ύπηρέτης. Ή Ποίηση βέβαια γνωρίζει καλά πώς
είναι ταγμένη νά λειτουργεί έν χρόνω καί χώρω, νομοθετώντας καί θεσπί-
ζοντας τή δικιά της μεθιστορία. ΓΙάντο^ς μή λησμονούμε ότι τό ποίημα
δέν κάνει τόν ποιητή. Τό ένδιαφέρον τοΰ σύγχρονου άναγνώστη κερδίζουν
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περισσότερο ποιητές πού στοχάζονται πάνω στήν τέχνη τους, παθιάζονται
μέ τή γλώσσα, μαστορεύουν τήν τεχνική τους, επιχειρούν άνοίγματα υπό
λοξήν γωνίαν, άνανεώνουν μέ απρόσμενους συνδυασμούς ενδογενείς πηγές
τής έμπνευσής τους. Δέν είναι εύκολο αύτό" χρειάζεται ολόψυχο δόσιμο,
άσκητική δοκιμασία καί άπόσειση εγωπαθών πειρασμών. Προσθέστε σ'
αύτά ύγρασία ψυχής καί αίσθηση οικειότητας.

Ή γνήσια ποιητική γλώσσα πρέπει νά άνασαίνει καί νά παλλεται, να
είναι «ζωντανή καί οργανική» καταπώς τήν ονειρεύονταν, πριν άπό διακόσια
χρόνια, σπουδαίος στοχαστής καί ποιητής, ό Νοβάλις. Πέθανε τόσο νέος, 29
ετών. Πρόλαβε ώστόσο νά κάνει τήν «έπίσκεψή» του στά βαθύτερα κοιτά-
σματα τής ποίησης καί νά εκφέρει γι' αύτήν λόγο άξιοπρόσεκτο. Είπε, γιά
παράδειγμα, πώς ή Φιλοσοφία ούσιαστικά δέν είναι άλλο παρά ή θεωρία τής
Ποίησης καί ότι τά ((διανοητικά μας όργανα» δέν είναι παρά ((τμήματα τής
κοσμογονίας τού φυσικού οργασμού». Μπορεί αύτό έν μέρει νά ξενίζει, όμως
γίνεται σαφέστερο στό πνεύμα σχετικού σχολίου του γιά τόν Σαίξπηρ. Λέει
γι' αύτόν, σέ μετάφραση Συμεών Σταμπουλού: «Ήταν μιά δυνατή, ζωηρό-
χρωμη ψυχή, τής οποίας οί επινοήσεις και τά έργα, ώς φυσικά γεννήματα,
κουβαλούν τό τύπωμα τοϋ στοχαστικού πνεύματος και όπου επίσης ό έσχα-
τος άγχίνους παρατηρητής θά βρει νέες επιπλέον συμφωνίες μέ τήν ατελεύ-
τητη διάρθρωση τοϋ σύμπαντος». Αύτό σημαίνει ότι ό άνθρωπος, τά έργα
του καί τό σύμπαν βρίσκονται σέ τριγ(»νική μεταξύ τους σχέση. Άπό τούτο
καταφαίνεται καί ό ούσιώδης ρόλος τής ποίησης, ή όποία χωρεί καί τά έδώ
καί τά εκεί, καθώς πατά γερά στήν αάκίνητη γεωμετρία τής γης», μετέ-
χοντας συγχρόνως στό «άεικίνητο Κράτος τοϋ Αιθέρος καί τοϋ Φωτός». Ή
τελευταία φράση δέν είναι δική μου, είναι τού Δημήτρη Πικιώνη, πού πά-
σκιζε πάντα, ώς άρχιτέκτονας-ποιητής, νά συλλαμβάνει τήν ύπόσταση τών
πραγμάτων καί τούς μυστικούς μηχανισμούς τους — μ' ένα λόγο, τό δεσμό
καί τήν άλληλεξάρτηση ποίησης καί επιστήμης. Πολλές, εξάλλου, επανα-
στατικές θεο^ρίες κορυφαίων φυσικών καί κοσμολόγοον διασταυρώνονται
μέ τήν ολιστική άντίληψη τού Κόσμου πού μάς προσφέρει έκ πνεύματος ή
ποίηση. Παράδειγμα ό Στήβεν Χώκινγκ, ό διάσημος κοσμολόγος, πού δια-
τυπώνει θεωρίες τελείως αύτονόητες γιά έναν ποιητή. Στό τελευταίο βιβλίο
του, πού έγραψε άπό κοινού μέ άλλον φυσικό, λέει ότι «τό παρελθόν —όπως
και τό μέλλον— είναι αόριστα καί υπάρχουν μόνο ώς πεδία πιθανοτήτων».
Άλλά τούτο έχει νά κάνει μέ τό χρόνο όπως τόν αισθάνονται άκριβώς οί ποι-
ητές. Κλασικό παράδειγμα στά καθ' ήμάς ή Κική Δημουλά, όπου ό χρόνος
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στή δικιά της ποίηση διαστέλλεται καί συστέλλεται μέ συνεχείς παλινδρο-
μήσεις μνήμης καί λήθης, ονειρικών πραγματικοτήτων, ψευδαισθήσεων καί
αμφιβολιών. Ή ποιήτρια έχει πλήρη έπίγνωση τής φαινομενικότητας καί
τής πλάνης άλλά καί τής τύχης καί τού παιχνιδιού στό άπειρο γίγνεσθαι τοϋ
κόσμου.

Τό δικό μας σύμπαν, παρατηρεί ό Στήβεν Χώκινγκ, δέν είναι τό μονα-
δικό, υπάρχει άκαθόριστος άριθμός άπό σύμπαντα, πού έχουν τούς δικούς
τους φυσικούς νόμους. 'Άλλωστε, προσθέτει, «.επειδή υπάρχει δ νόμος
τής βαρύτητας, τό σύμπαν μπορεί νά δημιουργηθεί μόνο του εκ τοϋ μη-
δενός». Κλέβει θαρρείς τις σκέψεις τών ποιητών ό σπουδαίος επιστήμων.
Ή άπουσία τοϋ Θεοΰ —σύνδρομο στοιχείο άποφατικοΰ άγνωστικισμοϋ τών
έμπειριστών έρευνητών— θά μπορούσε νά ισορροπηθεί εάν οί μεγάλοι φυ-
σικοί καί κοσμολόγοι μελετούσαν μέ ιδιαίτερη προσοχή τούς ποιητές, γιά
ν' άντλοΰν άπό αύτούς άστραπηβόλες εκλάμψεις καί διαισθήσεις. Ακόμα
καί ό Ηράκλειτος, σύμφωνα μέ άρχαία πηγή, χαρακτήριζε τόν Όμηρον ώς
«άστρολόγον». Αστρολόγοι συνεπώς οί ποιητές, εφόσον έλκουν τήν κατα-
γωγή τους άπό τόν πατέρα τής Ποίησης, τόν θείον Όμηρον. Αστρολόγοι
καί «μικροί προφήτες», δπως άκριβώς τούς αποκαλεί ό Διονύσιος Σολωμός.

Άς δοϋμε τό διάγραμμα μιάς τέτοιας περίπτωσης μέσα άπό ένα σχε-
τικό μυθολόγημα. Σύμφωνα λοιπόν μέ παλαιά πηγή, τόν τέταρτο αιώνα
πριν άπό τή γέννηση τοΰ Χριστοΰ, ό άστρολόγος τοΰ Κινέζου αύτοκράτορα
έγραφε: «Ή ατέλειωτη πορεία έχει όλους τούς ήχους πού γεννιούνται άπό
τόν μεγάλο Μοναδικό. Καθετί στό χώρο έχει έναν ήχο πού γεννιέται άπό
τήν αρμονία, πού γεννιέται μέ τή σειρά της άπό τή συμφ>ωνία τής κίνησης».

Εντυπωσιακή παρατήρηση, άν κρίνει κανείς σέ ποιό πλαίσιο χρόνου
καί τόπου ειπώθηκε αύτή. Ή διερεύνηση τού ήχου, πού έχει τήν άρχή καί τό
τέλος του στή μουσική τών ούρανίων σφαιρών, είναι κάτι πού μάς συνδέει
άσφαλώς μέ τή «συμφωνία τής κίνησης» τών πραγμάτων στήν «άτέλειωτη
πορεία» τοΰ χρόνου. Δέν χωρεί άμφιβολία δτι ό άστρολόγος τοΰ Κινέζου
αύτοκράτορα άναγνωρίζει, μέσα άπό τούς νόμους πού διέπουν τόν Κόσμο,
τήν ύπέρτατη ομορφιά πού ορίζει τήν Αρμονία καί τό ρυθμό τοΰ Σύμπαντος.
Επομένως καί ό αύτοκράτορας πού έχει έναν τέτοιο άστρολόγο στό πλευρό
του δέν μπορεί παρά νά στοχάζεται καί νά διατυπώνει ποιητικά τά πράγ-
ματα τοΰ κόσμου. Ό "Εζρα Πάουντ στήν Κατάη (άρχαϊο όνομα τής Κίνας)
τό δηλώνει θαυμάσια:
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Οί αυτοκρατορικοί φρουροί βγαίνουνε άπό τό σπίτι τό χρυσό
με τήν αρματωσιά τους—μιά—φεγγοβολή.
Στήν άμαξα με τά πετράδια ό Αυτοκράτορας
βγαίνει νά επιθεωρήσει τά λουλούδια του.

Ή μετάφραση τοΰ Ζήσιμου Λορεντζάτου άποδίδει εκφραστικά τό ένδυ-
μα τής ψυχής ενός εκλεπτυσμένου αύτοκράτορα, πού άποπνέει ώς σύμβολο
τό άρωμα τής ζωής. Μιά τέτοια τρυφερότητα αύτοκρατόρων —μετά κι άπό
τά όσα άμαρτωλά έχει νά επιδείξει ό ξεπεσμένος πιά θεσμός τής μοναρ-
χίας— θά καταντούσε ούτοπία εάν δέν έξέφραζε τό γονιδιακό άποτύπο^μα
τού ανθρώπινου είδους, πού εκφέρει τόν ποιητικό του λόγο.

Όποια τώρα διαφορά άπό τήν τετριμμένη καθημερινή ομιλία καί τήν
άγοραία έκφορά τοΰ λόγου πού εκπίπτει! Όταν ή γλώσσα κατανταίνει άνα-
λώσιμο άγαθό μεταλλαγμένης καί άμφίβολης ποιότητας, προβάλλει έπει-
γόντως τό οικολογικό άντίδοτό της: ή άνάγκη νά ξαναδώσουμε στή γλώσ-
σα μας ήθος, κραδασμό καί ζώσα ούσία. Κάτι δηλαδή πού νά διεγείρει τό
πνεύμα καί νά άνασταίνει τό λόγο στήν άρχέτυπη δόξα του. Ό ποιητικός
ούρανός διεμβολίζεται πληρέστερα άπό τή στέρεη άπλότητα καί τήν εκούσια
άφέλεια. Τό άφελές, μέ τήν εύρύτερη τοΰ όρου σημασία, είναι ή κατακτη-
μένη παιδικότητα, πού εντάσσεται στήν υπηρεσία τού πνευματικού ιδε-
ώδους. Συνεπώς μπορούμε νά υποθέσουμε ότι ό άστρολόγος τοΰ Κινέζου
αύτοκράτορα θά πρέπει νά ήταν άρκετά «άφελής», ώστε νά συλλαμβάνει
τόν Κόσμο στήν ούσία καί τήν πληρότητά του. Άμποτε οί τετραπέρατοι,
πού εύαγγελίζονται τή σωτηρία τοΰ τόπου, νά είχαν τήν «άφέλεια» νά έμπι-
στευτοΰν αύτούς πού θεωρούνται πτωχοί τω πνεύματι. Μέ άλλα λόγια, νά
στόλιζαν τή ζωή τους μέ τήν ήθελημένη άγαθότητα τής σοφίας.

Ή ποίηση όντως μάς δίνει τά μέσα νά είμαστε πτο^χοί. "Ισως γιατί
«ή πενία μετρούμενη τω της φύσεως τέλει μέγας εστί πλούτος» (ή φτώ-
χεια, μετρημένη μέ γνώμονα τήν αιτία καί τό σκοπό τής φύσης, είναι μέ-
γας πλούτος). Τά λόγια τοΰτα τοΰ Επίκουρου άνατοκίζονται στήν τράπεζα
τοΰ σοφιστή Πρωταγόρα: (.(.Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν ανθρωποςη
(Χρήματα είναι τά πράγματα, πού άποκτοΰν τήν άξία τους κατά τό μέ-
τρο τής χρήσης τους άπό τόν άνθρωπο). 'Ισχύει φυσικά καί τό άντίστροφο,
γιατί ό :'Άνθρωπος είναι αύτός πού ζυγίζεται κι άναβαθμίζεται, μέ βάση
τόν ποιητικό του εξευγενισμό — τήν αύρα τής ψυχής του, πού έκδηλου-
νεται ojçdignitas. Ή φιλοσοφική θεώρηση επενεργεί δραστικά πρός αύτή τήν
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έξέλιξη. Λόγου χάρη τό ποίημα τοΰ Καβάφη «Επάνοδος άπό τήν Ελλάδα»,
μολονότι στοχεύει άλλοΰ, στηρίζεται άκριβώς σ' αύτή τή λεπτή διάκριση.
'Άς τό προσεγγίσουμε, ώς ώτακουστές τών δύο φιλοσόφων, ήρώων τοΰ ποι-
ήματος, ενδεχομένους σοφιστών:

"Ωστε κοντεύουμε νά φθάσουμ', "Ερμιππε.
Μεθαύριο, θαρρώ· έτσ' είπε δ πλοίαρχος.
Τουλάχιστον στήν θάλασσά μας πλέουμε·
νερά τής Κύπρου, τής Συρίας, και τής Αιγύπτου,
άγαπημένα τών πατρίδων μας νερά.
Γιατί έτσι σιωπηλός; Ρώτησε τήν καρδιά σου,
δσο πού άπ' τήν Ελλάδα μακρυνόμεθαν
δέν χαίροσουν καί σύ; Αξίζει νά γελιούμαστε; —
αύτό δέν θά 'ταν βέβαια έλιληνοπρεπές.

Ας τήν παραδεχθούμε τήν άλήθεια πιά·
είμεθα "Ελληνες κ'εμείς — τί αλλ.ο είμεθα; —
άλλά μέ άγάπες καί μέ συγκινήσεις τής Ασίας,
άλλά μέ άγάπες καί μέ συγκινήσεις
πού κάποτε ξενίζουν τον Ελληνισμό.

Δέν μάς ταιριάζει, "Ερμιππε, έμας τούς φιλοσόφους
νά μοιάζουμε σάν κάτι μικροβασιλεις μας [...].

Σ' "Ελ?ιηνας σάν κ'έμάς δέν κάνουν τέτοιες μικροπρέπειες.
Το αίμα τής Συρίας καί τής Αιγύπτου
πού ρέει μές στές φλέβες μας νά μή ντραπούμε,
νά τό τιμήσουμε καί νά τό καυχηθοΰμε.

Θά προσπαθήσω νά έστιάσω σέ ορισμένα σημεία τοΰ ποιήματος πού
κεντρίζουν τή δικιά μου ομιλία. Τήν ονόμασα «Επάνοδος άπό τήν Κύπρο».
Αντιστροφή άσφαλώς στον τίτλο τού καβαφικοΰ ποιήματος «'Επάνοδος άπό
τήν Ελλάδα». Συμμεταξύ τους λειτουργούν άντιστικτικά τρεμοπαίζοντας
επάνω στά κύματα μέ δύο άφετηρίες επανόδου: στό ποίημα τοΰ Καβάφη
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είναι ή Ελλάδα, στήν ομιλία μου είναι ή Κύπρος. Καί οί δύο περιπτώσεις
άφορούν "Ελληνες τής περιφέρειας καί τής διασποράς.

Στούς στίχους τοΰ Καβάφη πού ήδη άκούσαμε, δύο "Ελληνες φιλό-
σοφοι, ό "Ερμιππος καί ό μή κατονομαζόμενος σύντροφος του, επανέρ-
χονται άπό τήν Ελλάδα στά «άγαπημένα τών πατρίδο^ν τους νερά: νερά τής
Κύπρου, τής Συρίας καί τής Αιγύπτου». Θά έλεγε κανένας πώς ό Καβάφης
προτυπώνει τήν ιστορική διαχρονία τής επικαιρότητας, άφοΰ ή Κύπρος, ή
Συρία καί ή Αίγυπτος είναι (καί πότε δέν ήταν;) στό δραματικό προσκήνιο
τής ιστορίας. Ό Αλεξανδρινός ποιητής άγγίζει χορδές οξύτατης εύαισθη-
σίας, πού κεκρυμμένα μαρτυρεϊται. «Αυτά τά πράγματα είναι φανερά/πρω-
τίστως γιά νά κρύβονται», όπως έγραψα σέ κάποιο παλαιότερο ποίημα.
Άλλά τώρα ό λόγος είναι στόν Καβάφη:

Γιατί έτσι σιωπηλός; Ρώτησε τήν καρδιά σον,
δσο πού άπ'τήν 'Ελλάδα μακρυνόμεθαν
δέν χαίροσουν καί σύ; 'Αξίζει νά γελιούμαστε; —
αύτό δέν θά ταν βέβαια ελληνοπρεπές.

'Ιδού λοιπόν πού ή καρδιά κρύβει τό μεγάλο μυστικό — ένα σκίρτημα
«ελληνοπρεπές», πού μορφοποιείται άκριβώς «όσο μακρυνόμεθαν άπ' τήν
Ελλάδα»! Τολμηρή διατύπωση, άποτεινόμενη προς τόν "Ερμιππο, πού δέν
είναι φυσικά τυχαίος άποδέκτης. Καταγόταν άπό τήν 'Ιωνία, έζησε καί έδρα-
σε στήν άκμάζουσα Αλεξάνδρεια στά τέλη τοΰ 3ου π.Χ. αιώνα, καί είναι ιδι-
αίτερα γνωστός γιά τούς «Βίους τών Επτά Σοφών», πού άξιοποίησε δεόντως
ό Πλούταρχος. 'Υπήρξε φιλόσοφος καί γραμματικός, περιπατητικός μαθητής
τοΰ περίφημου έλληνιστή ποιητή καί ερευνητή φιλόσοφου Καλλίμαχου.
Αύτόν τόν "Ερμιππο ρωτά ό φιλόσοφος έπίσης σύντροφος του, γιά νά τού πει
ή καρδιά του πόσο χαίρονταν, οχι άκριβώς γιατί άπομακρύνονταν άπό τήν
'Ελλάδα, παρά γιατί έπλεαν ήδη στήν οικεία θάλασσά τους — στά νερά τής
Κύπρου, τής Συρίας καί τής Αιγύπτου" εκεί όπου άνθοΰσαν άκόμα λαμπερές
εστίες ελληνικού πολιτισμού.

Αν πάρουμε ώς κέντρο τήν Κύπρο, εξελληνισμένη χίλια χρόνια προ
Χριστοΰ, θά δοΰμε ν' άναπτύσσονται γύρωθέ της άκτινΐοτά ή Αλεξάνδρεια
τής Αιγύπτου (στά νότια), ή Αντιόχεια τής Συρίας (στά άνατολικά), ή
Πέργαμος τοΰ ομώνυμου βασιλείου (στά βόρεια). Δέν θά μιλήσουμε γιά τή
Σελεύκεια, τή Μηδία, τήν ΓΙαρθία, τή Βακτρία, τή Γεδρωσία, τήν Άραχωσία
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καί άλλα μέρη όπου ό άνατολικός Ελληνισμός, συνθέτοντας χωρίς νά χάνει
τήν ούσία του μέ ο,τι έπαιρνε άπ' έξω, άφηνε μέ χάρη τή σφραγίδα του στά
γράμματα, τις τέχνες, τή φιλοσοφία, τήν επιστήμη κ.ο.κ. Οί τελευταίοι στί-
χοι άπό τό ποίημα τοΰ Καβάφη «Στά 200 π.Χ.» τοποθετούν τά πράγματα
στή θέση τους:

Κι άπ' τήν θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία,

[...] βγήκαμ ' εμείς-

ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.

Έμεΐς- οί Άλεξανδρεΐς, οί Άντιοχεΐς·,
οί Σελευκεΐς, κ' οί πολυάριθμοι
επίλοιποι "Ελληνες Αιγύπτου καί Συρίας,
κ' οί έν Μηδία, κ ' οί έν Περσίδι, κι δσοι άλλοι.
Μέ τες εκτεταμένες επικράτειες,

με τήν ποικίλη δράσι τών στοχαστικών προσαρμογών.
Καί τήν Κοινήν Ελληνική Λαλιά

ώς μέσα στήν Βακτριανή τήν πήγαμεν, ώς τούς Ινδούς.

Μοτίβο πού επανέρχεται: τό άπλωμα τοΰ Ελληνισμού στις πολυδύ-
ναμες εστίες τής περιφέρειας καί, άκόμα πιο βαθιά, στά ενδότερα τής Ασίας
ίσαμε τή Βακτριανή καί τούς 'Ινδούς: «Μέ τες εκτεταμένες επικράτειες,/μέ
τήν ποικίλη δράσι τών στοχαστικών προσαρμογών».

Αισθήματα άλλότριας φύσης, πλήν οχι βαρβαρικής" παραμένοντας
ελληνικά στήν ίδιαιτερότητά τους —άμάλγαμα εθνικής ταυτότητας συνυ-
φασμένης μέ τήν έντοπιότητα τού χώρου—, ξενίζουν τόν κεντρικό κορμό
τοΰ Ελληνισμού, όσο μένει εγκλωβισμένος στά στενά όρια τοΰ έλλαδισμοΰ.
Μιά άλλη διάσταση Έλληνισμοΰ τώρα προβάλλει, άνάμικτη μέ τό αίμα
τής Συρίας καί τής Αιγύπτου —καί φυσικά καί τής Κύπρου—, πού ρέει στις
φλέβες τών δύο Ελλήνων φιλοσόφων" αίμα πού οφείλουν νά τό τιμούν καί
νά το καυχιούνται, έν πλήρει γνώσει τοΰ τί έστίν Ελλάδα καί τί ελληνικό.
Θυμηθείτε τούς στίχους: ((Αξίζει νά γελιονμαστε; — /αυτό δέν θά 'ταν βέ-
βαια ελληνοπρεπές». Ή «έλληνοπρέπεια» έδώ εστιάζεται στήν καθαρή άντί-
ληψη τών πραγμάτων, πέρα άπό κάθε πλάνη κι έθελοτυφλία. Αύτό άφήνει
νά έννοήσουμε ό Καβάφης μέ τήν «επάνοδο» τών φιλοσόφων —άτόμων μέ
βαθιά παιδεία, οχι κοινών— άπό τήν Ελλάδα' επάνοδος πού είναι μιά άλλη
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δψη αμφίδρομης «έπιστροφής». Πρόκειται ούσιαστικά γιά άντιστροφή πού
αύτοπροσδιορίζεται: «οδός άνω κάτω μία καί ωύτή». Καμία διαφορά στήν
άπομάκρυνση καί τήν επιστροφή — τήν άπόκλιση καί τή σύγκλιση. Ή επά-
νοδος είναι καί άνοδος προς τή μία καί μόνη όδό, πού σημαδεύει σέ εύθεία
γραμμή άνοδο καί κάθοδο. Τά πράγματα κινούνται πάνω στήν ί'δια χορδή,
άρκεϊ ό Ελληνισμός ν' άναπτύσσει, στό περιπετειώδες ταξίδι τής ιστορίας
του, στοχαστικές, σοφά σταθμισμένες προσαρμογές, πού δέν θ' άλλοιώνουν
τόν βασικό χαρακτήρα του. Δοιάκι του καί σηματωρός ή κλασική δήλω-
ση τού Καβάφη: «Δεν είμαι Έλλην, είμαι ελληνικός. Προσοχή, όχι Έλλην,
οϋτε έλληνίζων, άλλα ελληνικός'». Δίκαια σεμνύνεται γι' αύτό ό ποιητής.
Τό άπλώνει καί σέ πρόσωπα συγκεκριμένων ποιημάτων του, πού άποκρύ-
βουν έν πολλοίς τή δικιά του περσόνα. Παράδειγμα ό Άντίοχος, βασιλέας
Κομμαγηνής, γιά τόν όποιο γράφει:

Υπήρξε έτι το άριστον έκεΐνο, Ελληνικός —

Ιδιότητα δέν έχ ' ή άνθρωπότης τιμιοτέραν

εις τους θεούς ευρίσκονται τά πέραν.

Ή έννοια του «έλληνικοΰ» άποτελεΐ κατάκτηση τού άνθρώπου, δέν είναι
ζήτημα μητρώου καί ιθαγένειας. Δέν γίνεται κανείς έλληνικός έπειδή έτυχε
άπλώς νά γεννηθεί στήν Ελλάδα. Ή έλληνικότητα ένέχει πνευματικό χαρα-
κτήρα, είναι χάρις πού τήν άξιώνεται ό άνθρωπος, είτε είναι "Ελλην είτε όχι.
Γι' αύτό καί τά τόσα παραδείγματα ξένων (κυρίως συγγραφέων καί καλλι-
τεχνών) πού ομνύουν στήν έλληνικότητά τους ή λαχταράν νά ταυτιστούν μέ
αύτήν. Δέν πρόκειται γιά φιλελληνισμό παρά γιά συνταύτιση μέ τό «άριστον
εκείνο» πού άκτινοβολεΐται άπό τήν ίδια τή λέξη «έλληνικός». Ούτε σχετί-
ζεται μέ τόν γεωγραφικό προσδιορισμό μιάς Ελλάδας πού έχει τή μιζέρια
της καί τά μαρτύρια, της. Συγκλίνει όμως προς αύτό πού είπε ό εθνικός
μας ποιητής: «Κλείσε μέσα στήν ψνχή σον τήν Ελλάδα (ο altra cosaJ» — ή
ό,τι άλλο. Αύτό τό «ό,τι άλλο» είναι ή ύπερθεματική προσέγγιση τού ελλη-
νικού στό έπίπεδο τοΰ ύπερελληνικοΰ, είναι ή καθαυτό πραγματικότητα
πού μεταποιεί σέ έθνικό ό,τι είναι άληθινό. Είναι τελικά ή μεγάλη άλήθεια
—σαφώς θεολογική— πού υπερβαίνει τά διεστώτα, διαπλαταίνει τις έννοιες,
διασπά εμμονές καί ιδεολογικούς αύτοεγκλεισμούς. Θά πρέπει νά θεωρή-
σουμε τή λέξη «έλληνικός» οτι εκφράζει κάτι πού διεκτείνεται στό άπειρο,
μετεξελισσόμενο καθώς τό σύμπαν. Ή ούσία τοΰ «ελληνικού» καθορίζεται
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άπο τήν υπέρβαση τών τυπικών γνωρισμάτων του καί καθίσταται μέγα μυ-
στήριο, όπως καί ή τέχνη, δπως καί ή ιστορία, πού εξελίσσεται έν μύθοις
καί παραμυθίαις. "Εχει καί αύτό τήν προσωπική του πορεία προς τά άστρα
καί τά τάρταρα τοΰ 'Άδη, τούς σταυρούς, τις έξάρσεις, τις συντριβές καί τά
οράματα. Ή σύλληψή του προϋποθέτει φιλοσοφική θεώρηση, ποιητική θεο-
λογία κι επιστημονική θεμελίωση, πού συνηχούν τριαδικώς. Τά λόγια τού
Οικουμενικού μας Πατριάρχη, μοιραίου άκριτα τής βαθύτερης 'Ορθοδοξίας
καί τής ούσίας τού Έλληνισμοΰ, άπηχοΰν 'Ηράκλειτο καί Στήβεν Χώκινγκ,
καθοΛς προσδίδουν στήν έννοια 'Έθνος έσωτερικό φωτισμό. 'Ιδού τί λέει ό
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Και. το εκεί υπάρχει και το εδώ καί άντιστρό-
φως. Καί τό τότε ενυπάρχει ήδη εις τό νυν, και τό νυν εις τό άεί, καί τά
πάντα εις τους αιώνας τών αιώνων. Άπό τήν πρώτην στιγμήν τής δημι-
ουργίας του σύμπαντος μέχρι τής τελικής στιγμής τής συντελείας του, τά
πάντα είναι μία στιγμή, μία ροπή. Εντός αύτής τής μοναδικής στιγμής, τήν
όποια αίσΟανόμεθα ώς εχουσαν μήκος εκατομμυρίων ετών φωτός, επαίχθη
τό δράμα τής ιστορίας. "Ηδη ζώμεν ένορατικώς τά έσχατα, τά μετά τήν
συντέλειαν του κόσμου».

Ή διαχρονική διάσταση τού ((ελληνικού» —στις ποικίλες μεταμορ-
φώσεις ή προσαρμογές του— δονεί κι εμένα άπό χρόνια κι έπανέρχομαι σ'
αύτό συχνά, προσπαθώντας νά ισοσκελίσω τή σχέση μου μέ τά δύο ποιητικά
άναστήματα τού Ελληνισμού τής περιφέρειας, τόν Καβάφη καί τόν Σεφέρη.
Μέ τον Καβάφη μέ συνδέει περισσότερο ή κοινή αίσθηση τής έλληνικό-
τητας, δπως μάς δόθηκε ή χάρη νά τήν άντιλαμβανομαστε σέ τοΰτα τά
«νερά τής Κύπρου, τής Συρίας καί τής Αιγύπτου, άγαπημένα τών πατρί-
δων μας νερά». Προσπαθώ νά κατανοήσω βαθύτερα καί φυσικά νά προε-
κτείνω μέ τόν δικό μου τρόπο ζητήματα πού άγγιξε το μαγικό χέρι τοΰ
Αλεξανδρινού. Ή συνομιλία μου μέ τόν Σεφέρη άποτελεϊ έπίσης μιά υπο-
συνείδητη υποχρέωση ν' άντιληφθώ τά θεμέλια της ιστορίας καί τού μύθου,
δπως τουλάχιστον τά έχει καταθέσει καί ύπαινιχθεΐ, μέ τή συλλογή του
Κύπρον, ού μ ' έθέσπισεν...

Νιώθω κι έγώ μέ τή σειρά μου δτι θεσπίστηκα νά κάνω ποίηση πατών-
τας επάνω στά παθήματα καί τ' άγαπήματα τοΰ κυπριώτικου χώρου. Μιλώ
γιά ένα χώρο πού αύτοπροσδιορίζεται σέ σχέση μέ τό εθνικό κέντρο (καθώς
οργανικά κατέχει μιά έκκεντρη θέση), άλλά καί σέ σχέση μέ τόν γειτονεύ-
οντα χώρο τής Ανατολής, δπου ήκμασαν τά άρχαΐα κέντρα τού Ελληνισμού.
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Είναι, λοιπόν, φυσικό οί δύο εύπαθέστεροι μάρτυρες τής συλλογικής μνήμης
τοΰ Ελληνισμού, ό Καβάφης καί ό Σεφέρης, νά καθορίζουν καί τό πλαίσιο
καί τή γραμμή. Δικό μου χρέος νά προσδώσω σέ τούτη τήν παράδοση μιά
συνέχεια προσαρμοσμένη σέ σύγχρονες καταστάσεις καί νά δημιουργήσω
μιά ποίηση παντός καιρού, καράβια-ποιήματα πού νά ταξιδεύουν χωρίς ση-
μαία εύκαιρίας.

Συχνά μέ ρωτούν κατά πόσο ύπάρχει στοιχείο έντοπιότητας στήν κυ-
πριακή ποίηση καί σέ ποιο βαθμό διαφοροποιείται ή «κυπριακή» άπό τήν
ονομαζόμενη «έλλαδική». Θά επαναλάβω τις άπαντήσεις μου: Ή λογοτε-
χνία πού γεννιέται α έναν τόπο μπορεί ώς ένα βαθμό νά συσχετιστεί μέ τή
χλωρίδα καί τήν πανίδα του. 'Υπό αύτή τήν έννοια ό σπουδαίος διαλεκτικός
μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης είναι ενδημικό φυτό τής Κύπρου, δπως
άκριβώς ό Διονύσιος Σολωμός άποτελεΐ ενδημικό φυτό τής 'Επτανήσου.
Αύτό είναι θαυμάσιο, γιατί προσθέτει μιά ιδιαιτερότητα στο πολύχρωμο
ψηφιδωτό τής ελληνικής λογοτεχνίας. Ή έντοπιότητα, φυσικά, τής κυ-
πριακής ποίησης οφείλεται στις γεωγραφικές καί τις ιστορικές συντεταγ-
μένες τής νήσου Κύπρου. Προσέξτε αύτή τή λέξη: νήσος. Εμπεριέχεται
σ' αύτήν καί ή έννοια τής άπομόνωσης, μέ όλες τις έξ αύτής παρενέργειες.
Συχνά στοχάζομαι ότι αύτό μπορεί ν' άποτελεΐ κι εύλογία, γιατί παρέχει τήν
άπαραίτητη άποστασιοποίηση άπό τό ταραγμένο κέντρο καί συμβάλλει στή
δημιουργία ένός άλλου ρυθμού άντίληψης τού κόσμου καί τής ιστορίας.

Ό δικός μου περίγυρος είναι εξαιρετικά φορτισμένος άπό τήν αίσθηση
τής εθνικής επιβίωσης, καί αύτό σέ πλείστες περιπτώσεις άπομακρύνει άπό
τήν τρέχουσα θεματολογία τοΰ καθ' ήμέραν βίου. Παράλληλα εισάγει στο
κέντρο τής ζωής μας τήν αίσθηση τοΰ τραγικού. Τό πιο άξιοπρόσεχτο είναι
πού τό τραγικό συμμειγνύεται μέ τήν άγωνία γιά τή γλώσσα καί τήν άνα-
ζήτηση τής ταυτότητας, έτσι πού ή εθνική επιβίωση νά σημαίνει στο τέλος
καί εθνική έπιβεβαίωση.

Τό εύπαθές σημείο τοΰ δλου ζητήματος είναι πού ή τραγωδία δοκιμάζει
άκριβώς καί τήν ποιότητα τού ποιητή. Ή δοκιμασία τοΰ λαοΰ άποτελεΐ καί
«δοκίμιον» τής ίδιας τής τέχνης. Ή ούσία πάντως βρίσκεται στο μόνιμο
αίτημα πού θέτει ή τέχνη στον ποιητή: νά υπερβαίνει τά στενά θεματολο-
γικά του πλαίσια καί νά μεταποιεί έντεχνα τό υλικό του. Καί, άκόμα πιο πο-
λύ, θά έλεγα πώς ή ούσία βρίσκεται στήν αίσθηση τοΰ ένιαίου ιστορικού καί
γεωγραφικού χώρου ένός 'Ελληνισμού πού είναι, μολοντούτο, έπέκεινα τοΰ
χώρου καί τοΰ χρόνου, καθώς ίστοριογραφεΐται στό χρόνο τής αιωνιότητας.
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Ή «επάνοδος άπό τήν Ελλάδα» καί ή «επάνοδος άπό τήν Κύπρο» είναι
δύο ροπές, δύο πόλοι, δύο όχθες του ποταμού. Εκφράζουν τήν πλώρη καί τήν
πρύμνη τού ίδιου καραβιού πού βούλιαξε, τόν 4ο αιώνα π.Χ., στή θάλασσα
τής Κερύνειας καί, άφοΰ τό σκαρί του άνασύρθηκε, τώρα είναι έγκλειστο στό
φρούριο τής Κερύνειας ύπό τουρκική κατοχή. Πόσες φορές αύτό τό καράβι
δέν έκανε τή διαδρομή παραπλέοντας τά παράλια τής 'Ιωνίας καί τών πέριξ
νήσων γιά νά φέρει στήν Κύπρο ή καί στή Συρία καί τήν Αίγυπτο τούς ροδι-
ακούς άμφορεΐς του!

Μιλάμε γιά ένα βουλιαγμένο καράβι, όπου έστιάζεται —καί άπό όπου
άναδύεται, χάρη σέ «δήλιους κολυμβητές»— τό πνεύμα καί ή ένότητα τοΰ
Ελληνισμού. Έτσι βλέπω τήν ιστορία, άπολύτο^ς ρεαλιστικά καί έν ταυτώ
μυθικά. Ούσιαστικά ενδιαφέρει ό σχολιασμός επάνω στό ύλικό πού προσφέ-
ρει ή ιστορία, άκριβέστερα ό μύθος, πού είναι ό θεμελιώδης χορηγός της. Δέν
είμαι σίγουρος έάν ή συγκεκριμένη αίσθηση καί ό τρόπος πού άντιλαμβά-
νομαι τήν ποίηση, όπως εξορύσσεται άπό τά σπλάχνα τής ιστορίας, δέν είναι
άπότοκο τού γεωγραφικού στίγματος όπου μοΰ έλαχε ό κλήρος νά ζώ. Ή
Κύπρος είναι τόπος νησιωτικός. Ή καρδιά της χτυπά, χιλιάδες χρόνια τώρα,
έλληνικά. όμως ό δείκτης τοΰ χεριού της (μάλλον ή μύτη τοΰ γεωγραφικού
της σχήματος) σημαδεύει συνέχεια τήν Ανατολή. Σέ τούτα τά «νερά τής
Κύπρου, τής Συρίας καί τής Αιγύπτου», ό άρχέγονος "Ελλην πολιορκείται
πότε άπό τό «έλληνίζον» καί πότε άπό τό «ελληνικό». Τό δεύτερο είναι φυ-
σικά μιά κατάκτηση καί άφορά τήν ούσία. "Εχω λοιπόν τήν αίσθηση πώς οί
Κύπριοι, λόγω τών γεωγραφικών δεδομένων καί τών ιστορικών συγκυριών,
μπορούν νά επιτελέσουν αύτόν τό ρόλο: νά ξαναδώσουν στήν Ελλάδα μιάν
άκριβέστερη εικόνα τών γενετικών της στοιχείων, νά ξανακατακτήσουν γιά
λογαριασμό της τό άπολεσθέν νόημα τοΰ έθνους.

Χρειάζεται άσφαλώς μεγάλη σοβαρότητα γιά νά ξαναπιάσουμε,
Έλλαδίτες καί Κύπριοι, τά πράγματα άπό τήν άρχή, άνασυστήνοντας έθνος,
πατρίδα, πολίτη μέσα άπό τήν άπεραντοσύνη τού πνεύματος, μακριά άπό
«τά εγκύκλια και. τά πολιτικά δεσμωτηρίου», σύμφωνα μέ τήν άρχαία προ-
τροπή" λευτερωμένοι δηλαδή άπό τή φυλακή τής καθημερινής ρουτίνας καί
τής έφθαρμένης πολιτικής. Νά ξαναθυμηθούμε τόν έθνικό μας προσανατο-
λισμό, νά ξαναβροΰμε τόν μίτο πού θά μάς οδηγήσει έξω άπό τή σπηλιά
τοΰ Μινώταυρου. Νά ξαναβγούμε στό φως, νά έγερθοΰμε, νά γεμίσουμε
άπό τό όραμα τής Άνω Ελλάδας. Νά ξεχωρίζουμε τούς άηδονολάτρες άπό
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τούς άηδονοκλάστες" έκείνους πού φλογίζονται, άπο έρωτα πατρίδος, άπο
τούς άλλους πού φράζουν τή θέα τής μορφής της. Νά πονέσουμε σωστά
τήν πατρίδα, μέ λογισμό πού νά διορθώνει τή συγκίνηση. Νά μήν έπιτρέ-
πουμε στά μικρά νά σκουληκιάζουν τά μεγάλα. Νά νιώσουμε τέλος βαθιά
πώς τά μεγάλα εθνικά θέματα είναι άναπόδραστα συναρτημένα μέ τήν ίδια
τήν ύπόστασή μας ώς άνθρώπων καί δέν άντιστρατεύονται κανένα διεθνι-
σμό. Αντίθετα σχετίζονται μέ τή συγκρότηση τού χαρακτήρα καί τήν άρτί-
ωση του προσώπου.

Τό πρόβλημα τής Κύπρου διαμέσου τών αιώνων έστιάζεται άκριβώς
στο γεγονός δτι οί "Ελληνες τοΰ νησιού έπιμένουμε πεισματικά νά παρα-
μείνουμε Έλληνες. 'Άν είχαμε άσφαλώς άποφασίσει ν' άλλαξοπιστήσουμε
ώς προς τις άξίες καί τόν άδάμαντα τοΰ ελληνικού πολιτισμού, άν χάναμε
τό πρόσωπο μας, άν άπαρνιόμασταν τή μήτρα τής εύρωπαϊκής μας ταυ-
τότητας —πού είναι αύτή ή ίδια ή έλληνικότητά μας—, θά είχαμε έπιβιώσει
ώσάν προτεκτοράτο κάποιας μεγάλης δύναμης καί θά ήμασταν ένα έμπορέΐο
άπλανοΰς εύημερίας, δπου γενναιόδωροι άφεντάδες θά μάς πρόσφεραν τά
λύτρα μιάς άσφαλοΰς λωτοφάγου πολιτείας.

Όπως γνωρίζετε, ιστορικές καί πολιτικές συγκυρίες άπέκοψαν γεω-
γραφικά τήν Κύπρο άπό τόν έλληνικό κορμό. Μή λησμονάμε ώστόσο δτι
ό Απελευθερωτικός Αγώνας τοΰ 1955-59, καί δλα έκεΐνα τά μαρτύρια τοΰ
κυπριακοΰ Ελληνισμού, έγιναν στό δνομα τής "Ενωσης μέ τήν Ελλάδα.
Ανέκαθεν μέσα στούς αιώνες οί "Ελληνες τής Κύπρου άντιστέκονταν μέ τόν
τρόπο τους στόν δποιο τούς έλαχε κατακτητή, στερεωμένοι στήν ορθόδο-
ξη πίστη τους, τήν έλληνική λαλιά καί τήν παράδοση, μέ δραμα στραμ-
μένο πάντα προς τήν Ελλάδα, χωρίς αύτό νά άμβλύνει τήν πολυπολιτι-
σμική τους εύρυχωρία. Στή συχνή ερώτηση άν είμαι Έλληνας ή Κύπριος
ποιητής, άπαντώ: Γεννήθηκα στήν Κύπρο καί ή πολιτική μου ταυτότητα
σημειώνει «Κύπριος». Άλλά ή πνευματική μου ταυτότητα, πού δέν άναγρά-
φεται παρά στήν καρδιά, τήν ψυχή καί τό πνεΰμα, διασαλπίζει δ,τι έλληνικό
συνεπαίρνει καί άνυψώνει τήν ύπόστασή μου. Τά ύποστασιακά μου στοιχεία
είναι άκριβώς αύτά: Είμαι "Ελληνας ποιητής πού ή μοίρα τοΰ δρισε νά γεν-
νηθεί στήν Κύπρο, «σέ μιαν άλλη Σαλαμίνα», καταπώς έγραψε ό Σεφέρης.
(('Ήμουν κι έγώ στόν πόλεμο τοξότης», μαζί μέ τούς Αχαιούς στήν Αύλίδα
καί μέ τούς Τρώες στήν Τροία. Συνεπώς ό «έλλαδισμός», πού κατατρώει
καί περιορίζει τήν οικουμενική έλληνική πατρίδα, μέ ξενίζει. Ό Ελληνισμός
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άπο τή φύση του έχει πολλά κέντρα, πολλές έστίες καί —γιατί οχι;— πολλές
αλήθειες πού συχνά άνταγωνίζονται ή μία τήν άλλη. Όμως δλα συνθέτουν
αύτό πού είναι ό κόσμος ό έλληνικός, πέρα άπό τή γεωγραφική οριοθέτηση
τοΰ κράτους. Φαίνεται πώς είναι στή μοίρα καί τό χρέος ορισμένων ποι-
ητών τής περιφέρειας νά διεγείρουν μνήμες καί νά συνεργούν στο πλάτεμα
τού έλληνικοΰ μας προσώπου. Καί όλα τούτα ώς άντίδοτο στον κομματικό
αύτισμό καί τήν κοινωνική άποσάθρωση.

Τελικά είναι ζήτημα εύαισθησίας, πού άπορρέει άπό τις έσωτερικές
ρυθμίσεις. Σ' έμάς έκεΐ στήν Κύπρο —καί τό έκεΐ είναι εδώ— ή μνήμη συ-
ναιρείται μέ τήν εισβολή καί κατοχή μεγάλου μέρους τής πατρίδας μας.
Ή θηριώδης τουρκική σημαία —πού καλύπτει, όπως λέγεται, 1300 μέτρα
καί είναι φτιαγμένη άπό λευκοβαμμένες πέτρες— σφηνώθηκε στο σβέρκο
του Πενταδάκτυλου, ώσάν σέ ταύρο πού τού βάζουν σφραγίδα γιά νά τόν
οδηγήσουν στή σφαγή. Ή θέα προς τήν κατοχή είναι όντως... πανοραμική.
Πέρα άπό τό δεδομένο ότι άπλώνονται μπροστά μας πλήθος άπό καρτερικά
ελληνικά ονόματα κατεχομένων πόλεων καί χωριών, τό παιχνίδι τής ιστο-
ρίας ορίζει νά τά βλέπουμε σ' άπόσταση χεριού καί συγχρόνως νά τά νοσταλ-
γούμε. 'Άλλη μία «έπάνοδος» καί αύτή: άπό τήν τραγική πραγματικότητα,
στο χώρο του ονείρου. Έδώ τό όνειρο δέν είναι παρά ή ύλη τής άπελπισίας
καί, σέ προέκταση, ή άνατροπή της. Αύτό πού βλέπουμε άπεικονίζει αύτό
πού είμαστε, αύτό πού είναι βαθιά κρυμμένο μέσα μας γιά ν' άντλοΰμε ενέρ-
γεια άπό τήν ίδια τή φύση του.

Θ' άντλήσω τό παράδειγμα άπό δικιά μου εμπειρία. Ή μάνα μου, πού
ήταν γιά μένα ολοζώντανη έκφραση τοΰ λαϊκού μας πολιτισμού, είχε ένα
«μίζαρον», ένα σάβανο, πού έφερε άπό τούς Άγιους Τόπους, γιά νά σκεπα-
στεί μέ αύτό στο ξόδι τοΰ θανάτου της. Τό έβαλε μέσα στο έρμάρι μαζί μέ
γιασεμιά, άνάμεσά σέ δίπλες σεντονιών άπό κυπριακό μετάξι πού κληρο-
νόμησε άπό τή γιαγιά της. «Νά θυμάσαι, γιε μου», μοΰ έλεγε, «όταν θά
κλείσω τά μάτια μου, θέλω νά μέ σκεπάσετε μέ τοϋτο εδώ το μίζαρον».
Όμως άλλιώς ήρθαν τά πράγματα, γιατί ενέσκηψε ή λαίλαπα τοΰ τουρκικού
Αττίλα καί οί γονείς μαζί μέ τ' άδέλφια μου σκορπίσανε σάν τά πουλιά.
Γιά τρεις ήμέρες έψαχνα νά τούς βρω. Τέλος τούς βρήκα εξουθενωμένους,
ξαγρυπνημένους καί πεινασμένους κάτω άπό δέντρα. Μόλις μέ είδε ή μάνα
μου, μοΰ είπε: «Αέν λυπάμαι, γιέ μου, γιά όσα χάσαμε στην Αμμόχωστο —
δέν θά τά πάρουμε άλλωστε μαζί μας. "Ομως τό μίζαρον, για κείνο έκεΐ τό
μίζαρον λυπάμαι, τό μίζαρον πού άφησα στο έρμάρι».
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Ένιωσα τότε τή βαθύτατη σχέση τοΰ άνθρώπου τοΰ λαοΰ μέ τά θεμε-
λιακά στοιχεία τής ψυχής του. Ένιωσα δηλαδή ότι τό μίζαρον —αύτό τό
τίποτα, ένα μικρό σεντόνι, μιά εύτελής περιουσία, πού θά συνόδευε τόν νεκρό
στήν τελευταία του κατοικία— ήταν καί ή Ουσία. Μπορεί τό μίζαρον νά
έξέφραζε οπτικά τήν πλήρη έρήμωση καί γύμνια ένός λεηλατημένου λαοΰ,
ώστόσο άντιπρόβαλλε μέ τήν ταπεινή του εύπάθεια μιά θεμελιώδη άπόδειξη
τής ζώσας ένέργειας τοΰ θείου πνεύματος πού τύλιγε τό λαό μας. Αύτό στ'
άλήθεια ήταν τό πραγματικό ένδυμα τής ψυχής του καί ή άληθινή του δόξα.
Γιά τοΰτο, προς τιμή τής Κυρίας μητέρας μου, πού έγειρε καί κοιμήθηκε
άργότερα στή Λάρνακα, έγραψα «Τό μίζαρον» στήν κυπριακή ντοπιολαλιά,
ώς έκφορά καί μνήμη τής 'ίδιας τής ψυχής της.

Εΐχα, λαλεί μον ή μάνα μου, εν αν μίζαρον
φερμένον 'πού τον 'Άην Τάφον, μες στ' άρμάριν.
Εθώρουν το τ ζ ι. εσαίρουμουν θά 'σσέπαζεν
εις το θαφκεών το σώμαν μου τζαί θά 'σεν
ρονχα τής φορεσιάς της ή ψυσή μου.

Ήταν τοϋ Μάη τραντάφυλλα
τ' Μούστου μήλα κότσινα,
μά 'ρτασιν ονλλα πούκουππα
γοιον τά στρουθκιά επετάσαμεν
δκυο κλάτσες παραδκιάνταλες
μάγκουμον 'εν εξόρτωσα
νά πιάω, επολειφτήκαμεν
τήν κούππαν τοϋ νεροϋ.

Λι.οβούττ/.ν ποτιτσίρωμαν —
εχάσαμέν τα ονλλα

τζαί το μίζαρον.

Δέν ξέρω πόσο βαθιά πηγαίνει ό λόγος στήν ψυχή, όντας ιδιωματικός
καί δύσχρηστος σέ αύτιά πού δέν είναι συνηθισμένα σ' αύτόν. Πάντως ή
ντοπιολαλιά υπερβαίνει τή στατικότητα, καθώς χρωματίζει τή γλώσσα
καί άνακινεϊ ζωογόνες ουσίες. Ανάλογα στοιχεία είδα καί στοΰ Ρωμανοΰ
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τοϋ Μελωδού τή γλώσσα, δταν έπιχείρησα νά τον μεταφράσω. Ό «έλληνο-
σύρος μάγος», δπως τόν άποκάλεσε ό Ελύτης, ξεκίνησε άπό τήν "Εμεσα
τής Συρίας, γιά νά συνθέσει τούς θαυμάσιους ύμνους του σέ περίτεχνα έλλη-
νικά, πλήρως άφομοιωμένος άπό τό πολυσυλλεκτικό, καί φύσει οικουμενικό,
ορθόδοξο Βυζάντιο. Τί σημαίνει αύτό; Ότι ό Ελληνισμός έχει τή δυνατό-
τητα νά περικαλύπτει, ώς έννοια, περιοχές πού παραμένουν έκτος άκτίνος
τοΰ ελληνικού γεωγραφικοΰ χώρου. "Ετσι έμπλουτίζεται ή ιδέα τοΰ έθνους
άπό τό πολυποίκιλον τής άπόκλισης καί τών στοχαστικών, έν πνεύματι καί
άληθεία, προσαρμογών. Σ' αύτή τήν άπόκλιση θά εντάξουμε τόσο τήν «επά-
νοδο άπό τήν Ελλάδα» τών δύο σοφιστών, δσο καί τήν «επάνοδο άπό τήν
Ιίνπρο» φιλοσοφοΰντος ποιητή. Τό ζητούμενο είναι νά άντιληφθοΰμε πόσο
κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε άπό τό εθνικό μας κέντρο, άφοΰ φυσικά
καί τό ίδιο τό κέντρο επανακαθορίσει τό οικουμενικό του στίγμα στό πλαίσιο
αύτών τών διαδρομών. Βασικό στοιχείο ένότητας είναι, πέρα καί άπό τήν
πίστη, ή γλώσσα. Μιά γλώσσα πού κρένει άπό χίλιες βρύσες. Άς γεμίσουμε
τό λαγήνι μας, καθένας άπό τήν πηγή δθε άντλέϊ τό λάλον ύδωρ τής γλώσ-
σας μας. Άς κελαρύζει τό ένόργανο φώς σέ μίαν άναγωγή, μιά επάνοδο
προς τό κάλλος — μιά επάνοδο κατ' ούσίαν άδελφοΰ προς άδελφό. Καί άκόμα
παραπέρα, προς τούς Εύρωπαίους εταίρους. Ή καί πάλι τό άντίστροφο. Ή
Ελλάδα, ώς έννοια πνευματική, θά προσδώσει στήν Εύρώπη τήν άληθινή
της φύση. Αύτό δέν είναι ούτοπία. Όλοι οί λαοί τής Εύρώπης έχουν κάτι νά
δώσουν καί κάτι νά πάρουν. 'Εκείνο πού θά πάρουν άπό έμάς είναι ή Ποίηση
— δχι άκριβώς μέ τή μορφή πού κληροδότησαν οί μεγάλοι ποιητές μας. Μιλώ
γιά τήν Ποίηση ώς Ζωή, ώς θεία ένέργεια πάνω στούς άνθρώπους, καθώς
ίλαρώνει τό θηρίο μέσα τους κι εύγενίζει κάθε τους σκέψη καί πράξη. Αύτής
τής ποίησης θεματοφύλακας είναι ή έλληνικότητα —όποιας μορφής ή όποιας
φυλής—, ή έλληνικότητα ώς ιδέα, πέρα άκόμη κι άπό τήν ίδια τήν Ελλάδα.
'Εννοούμε άσφαλώς τή σωκρατική ιδέα τοΰ κάλλους, τής όποιας ή σύλληψη
προϋποθέτει άνεπτυγμένο κριτήριο αισθητικής. Μιλάμε γιά τή γεωμέτρηση
τών πραγμάτων, τή μαθηματική διάταξη τοΰ κόσμου σέ κλίμακα οικουμε-
νική, πού συμπίπτει, σέ τελευταία άνάλυση, μέ τήν πεποίθηση τοΰ Τ. Σ.
"Ελιοτ δτι ή ποίηση είναι καί εξίσωση. Σέ τοΰτο μπορεί νά προσθέσει καί ό
δικός μας μαθηματικός, ό άκαδημαϊκός Θανάσης Φωκάς, πού λέει: «"Οταν
ένας μαθηματικός ανακαλύψει δύο διαφορετικές εξισώσεις, μπορεί νά δια-
κρίνει ποιά είναι αισθητικά όμορφη καί ποια δχι. Καί υπάρχουν πολύ μεγά-
λες πιθανότητες ή αισθητικά όμορφη νά είναι καί ή σωστή. Στους άρχαίους
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"Ελληνες, οι οποίοι άγαποϋσαν τή γεωμετρία, υπήρχε αύτή ή σχέση μεταξύ
τού αγαθού και τού ωραίου. Δέν μπορούσε κάτι πού θεωρούσαν αληθές
νά μήν είναι ωραίο». 'Εάν ό Μπολιβάρ τοΰ Εγγονόπουλου είναι «ωραίος
σάν "Ελληνας», σημαίνει ότι μαθηματικά είναι άληθής, ότι ή ζωή του γεω-
μετρεϊται άπάνω στή βάση τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ωραίου. Όταν έπίσης ό
Μακρυγιάννης μιλά γιά «άρετήν ελληνική», διεγείρει τό θεοτικό στοιχείο
τής ψυχής, τήν παλιγγενεσία τοΰ άνθρώπινου είδους στήν άληθινή πηγή τών
πραγμάτων, που είναι τό «καλόν» καί τό «ωραίον». Ή λέξη «ώραΐον» ση-
μαίνει αύτό πού άνοίγεται στήν ώρα του. Καιρός παντί πράγματι, αύτό είναι
ή πηγή τής ομορφιάς" νά ξέρουμε τά όρια μας καί νά περιμένουμε τήν ώρα
καί τή στιγμή. Τή σωστή κρίση γιά τήν έξοδο καί τήν είσοδο, τήν άπομά-
κρυνση καί τήν έπάνοδο.

Όσο γιά μένα τόν Κύπριο, πού δέν έπαψα στιγμή νά συνυφαίνω τό
έργο μου μέ τήν ελληνική καί κατ' επέκταση, ώς όφειλα, τήν οικουμενική
άντίληψη τών πραγμάτων, παρακαλώ έπιτρέψτε μου νά έπαναλάβω ένα δικό
μου σταθερό μοτίβο: ότι δηλαδή έπιθυμώ νά καταστήσω τή γλώσσα μου
στραγγιστήρι τών πολιτισμικών μας διαστρωματώσεων καί νά τήν ενερ-
γοποιήσω μουσικά, ώστε νά άγγίξω αδρανοποιημένες ήχητικές περιοχές
καί μυστηριώδεις δυνατότητες τοΰ λόγου. Μέσα σ' αύτόν τελεσιουργεΐται
ό οικουμενικά μαγικός χαρακτήρας τής Ποίησης. Άπό τό σταυρικό σημείο
τής Κύπρου, χρησιμοποιώ καθετί πού χρειάζομαι γιά νά άρθρώσω τό λόγο
μου, μή λησμονώντας ότι ή έξάρτησή μου άπό τά γενετικά στοιχεία τού
δικοΰ μας πολιτισμού είναι παράλληλα καί ένα χρέος" χρέος νά συλλάβεις
τό ούσιώδες μέσα άπό τήν ποικιλωνυμία τής ιστορίας καί τοΰ μύθου, χρέος
νά υπάρξεις ώς "Ελληνας τής Κύπρου καί πολίτης τοΰ Κόσμου, μέρος τοΰ
οποίου είναι ή πολυδαίδαλη ιστορία τής πατρίδας σου καί τοΰ έθνους.
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΕΧΤ
ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ TOT ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Ή 13η εικόνα του έργου ξετυλίγεται, στό Παλάτσο τοϋ πρεσβευτή
τής Φλωρεντίας στή Ρώμη. Έκεΐ βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαθητές τοϋ
Γαλιλαίου καί ή κόρη του Βιργινία, περιμένοντας μέ άγωνία τό αποτέλεσμα τής
ανάκρισης τής 'Ιεράς Εξετάσεως ή σωστότερα άν θά άνακαλέσει ό Γαλιλαίος
τή θεωρία του περί ήλιοκεντρικοΰ συστήματος ή όχι. Ή κόρη του είναι ή μόνη
πού προσεύχεται νά άνακαλέσει, ένώ οί τρεις μαθητές του πιστεύουν —ή θέλουν
νά πιστεύουν— πώς δέν θά άπαρνηθεΐ τις άνακαλύψεις του. Γνωρίζουν πώς, άν
άνακαλέσει, στις 5 άκριβώς θά άρχίσουν νά ήχοΰν οί καμπάνες καί διαλα-
λητές θά γνωστοποιήσουν τήν άποκήρυξη τοΰ μεγάλου επιστήμονα. Ή έντα-
ση έχει κορυφωθεί. Τό ρολόι χτυπάει 5 ή ώρα καί δέν άκούγεται τίποτα.
Ενθουσιασμένοι οί μαθητές άγκαλιάζονται. Ό δάσκαλος τους δέν άπαρνήθηκε
τις άνακαλύψεις του. Ξάφνου, 5 καί 3 λεπτά ήχοΰν οί καμπάνες καί ό κήρυκας
άρχίζει νά εκφωνεί τό κείμενο τής άποκήρυξης:

«Έγώ, ό Γαλιλαίος Γαλιλέι, καθηγητής τών μαθηματικών καί τής
φυσικής έν Φλωρεντία, άποκηρύττω τήν θεωρίαν τήν οποίαν έδίδαξα,
καθ' ήν ό ήλιος άποτελεϊ τό κέντρον τοΰ σύμπαντος, παραμένων άκίνητος
εις τήν θέσιν του, ένώ ή γη δέν άποτελεϊ τό κέντρον τού σύμπαντος, καί
δέν παραμένει άκίνητος. Άποκηρύττω, καταρώμαι καί παραδίδω εις τό
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άνάθεμα, μέ άδιάφθορον καρδίαν καί άνυπόκριτον πίστιν, δλας αύτάς
τάς πλάνας καί τάς αιρέσεις, ως καί οιανδήποτε άλλην πλάνην ή άποψιν
άντίθετον προς τήν Άγίαν Έκκλησίαν».

Ή σκηνή σκοτεινιάζει. Παρέρχεται χρόνος. Τά φώτα τώρα πάλι δυνα-
μώνουν. Μπαίνει ό Γαλιλαίος μέ όψη συντριμμένη. Ό πιο φανατικός μαθη-
τής του, ό Αντρέας Σάρτι, άφοΰ τόν βρίζει, καταλήγει: «Αλίμονο στή χώρα
πού δέν έχει ήρωες!» Ακολουθεί παύση. Ό Σάρτι στρέφεται άργά προς τήν
έξοδο. Τότε ό Γαλιλαίος μουρμουρίζει, άλλά έτσι πού νά άκουστεΐ άπ' όλους:
«Όχι. Αλίμονο στή χώρα πού έχει άνάγκη άπό ήρωες».

Μέ αύτή τήν εκρηκτική φράση τελειώνει ή εικόνα. 'Εδώ θίγεται τό θέ-
μα τού ήρωα καί τού άντιήρωα πού θά μάς άπασχολήσει παρακάτω.

Ή ζωή τον Γαλιλαίου ξεδιπλώνεται, δπως είπα, σέ δεκαπέντε εικόνες
δπου άναπτύσσονται κορυφαίες στιγμές τού βίου τού μεγάλου 'Ιταλού επι-
στήμονα. Ή πρώτη μορφή τού έργου γράφτηκε στή Δανία μέσα σέ λίγες
έβδομάδες τό φθινόπωρο τού 1938. Έκεΐ είχε καταφύγει ό Μπρέχτ αύτοε-
ξόριστος, μετά τήν κατάληψη τής εξουσίας στή Γερμανία άπό τόν Χίτλερ.
Όπως άποκαλύφθηκε άπό τόν κορυφαίο μελετητή τού Μπρέχτ Ernst
Schumacher, ύπήρχε καί μιά προγενέστερη πρώιμη γραφή τού έργου μέ τόν
τίτλο Ή γή κινείται. Αύτή δέν θά μάς άπασχολήσει εδώ, γιατί ή στάση τού
ήρωα ώς προς τήν εύθύνη τού έπιστήμονα ταυτίζεται μέ έκείνην τής πρώτης
γραφής. Θά τή δούμε στή συνέχεια.

Ή δεύτερη μορφή γράφτηκε, δπως γενικά πιστεύεται, τό 1946 στις
ΗΠΑ σέ συνεργασία μέ τόν μεγάλο ήθοποιό Τσάρλς Λώτον, γιά τήν έκεΐ
παράσταση τοΰ έργου. 'Εδώ ή στάση τού ήρο^α μεταβάλλεται ριζικά καί θά
μάς άπασχολήσει εκτενέστερα λίγο άργότερα.

Ή τρίτη μορφή ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο κατά τις δοκιμές τοΰ
έργου στο «Μπερλίνερ Άνσάμπλ» (1955-1956) λίγους μήνες πριν άπό τόν
θάνατο τοΰ συγγραφέα. Έδώ δέν μεταβάλλεται, σέ σχέση μέ τή δεύτερη
γραφή, ή στάση τού ήρωα γιά τήν εύθύνη τού έπιστήμονα καί τήν τύχη τών
άνακαλύψεών του. Γιά όλα αύτά θά μιλήσουμε στο τέλος.

Ό Μπρέχτ ονόμαζε τήν παραδοσιακή δραματουργία «άριστοτελική»
καί τή δική του «επική». Μιά σύντομη, θά 'λεγα ((τηλεγραφική», ένημέ-
ρο:>ση: Κατά τόν Μπρέχτ, «άριστοτελική» είναι ή δραματουργία πού άπευθύ-
νεται στο συναίσθημα τού θεατή έμποδίζοντάς τον νά σκεφτεί, καί «επική»
εκείνη πού τόν ώθεΐ στή σκέψη.
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Ή ζωή τον Γαλιλαίου, κατά τή γνώμη πολλών ερευνητών, κατέχει μιάν
εντελώς ιδιότυπη θέση στό σύνολο τής μπρεχτικής δραματουργίας. Ό με-
γάλος συγγραφέας άγαπούσε ιδιαίτερα αύτό τό έργο του, άλλά παράλληλα
τό θεωρούσε μιά έπικίνδυνη άπόκλιση άπό τή θεωρία του περί «επικού»
θεάτρου. Έδώ οί «άφηγηματικές» σκηνές διακόπτονται άπό στιγμές έντο-
νης συναισθηματικής φόρτισης, όπο^ς το τέλος τής 13ης εικόνας πού δια-
βάσαμε στήν άρχή. Πολύ ένδιαφέρον είναι, έπίσης, τό πώς στά πειράματα
τού Γαλιλαίου ή στις εκρήξεις του εμπλέκονται χιούμορ καί στοιχεία τής
κοινωνικής ιδεολογίας του. Σάς διαβάζω στή συνέχεια στιγμές άπό τήν 1η
εικόνα. Ό Γαλιλαίος μιλάει στόν ένδεκάχρονο μαθητή του Αντρέα Σάρτι,
γιο τής οικονόμου του, γιά τις καινούριες άνακαλύψεις (τό κείμενο άπό τή
μετάφραση τοΰ ομιλούντος):

Μιλάει ό Γαλιλαίος: «Αύτά πού γράφουν τά βιβλία δέ μάς είναι πιά
άρκετά. Γιατί άκριβώς εκεί πού άπό χιλιάδες χρόνια ήταν θρονιασμένη
ή πίστη, εκεί φώλιασε ή άμφιβολία. Ό κόσμος λέει: Ναί, έτσι γράφουν
τά βιβλία, άσε νά δούμε όμως καί μόνοι μας. Οί πιό άδιαφιλονίκητες
άλήθειες πρέπει τώρα νά επαληθευτούν στήν πράξη [...] Κι έτσι σηκώ-
θηκε ένας τέτοιος σίφουνας, πού έφτασε ν' άνεμίζει άκόμη καί τά χρυ-
σοκέντητα φορέματα τών πριγκίπων καί τών καρδιναλίων, δείχνοντάς
μας τά τετράπαχα ή κοκαλιάρικα ποδάρια τους, ποδάρια σάν καί τά
δικά μας. Αποδείχτηκε πώς οί ούρανοί είναι άδειοι κι ένα χαρούμενο
γέλιο ξέσπασε παντού».

Καί συνεχίζει, εκθέτοντας στή σκηνή αύτήν τή βασική «ιδεολογία» τοΰ
έργου, άλλά καί τό ύφος του:

Γαλιλαίος: Πίστευαν πάντα ότι τ' άστέρια είναι κολλημένα σ' έναν
κρυστάλλινο θόλο γιά νά μήν πέφτουν. Τώρα πήραμε θάρρος καί τ'
άφήσαμε νά κολυμπάνε στό κενό μετέωρα, χωρίς σταματημό, σέ μα-
κρινή πορεία, άπαράλλαχτα σάν καί τά καράβια μας, πού ταξιδεύουνε
σέ μακρινή πορεία χωρίς σταματημό. Κι ή γή στρέφεται χαρούμενα
γύρω άπό τόν ήλιο καί μαζί της στρέφονται οί παραδουλεύτρες, οί
έμποροι, οί πρίγκιπες κι οί καρδινάλιοι, άκόμη κι ό ίδιος ό Πάπας.
Το σύμπαν όμως μέσα σέ μιά νύχτα έχασε τό κέντρο του καί τό πρωί
βρέθηκε νά 'χει άμέτρητα κέντρα, έτσι πού ό καθένας μπορεί νά 'ναι
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τώρα επίκεντρο τοΰ σύμπαντος, ή καί κανένας. Γιατί βρέθηκε πολύς
χώρος ξαφνικά».

Ακολουθούν δμως τά ερωτήματα τού νεαρού μαθητή του Αντρέα, πού
οδηγούν σέ ένα είδος πειράματος.

Αντρέας: Έγώ δμως βλέπω πώς ο ήλιος άλλοΰ είναι το πρωί κι
άλλοΰ τό βράδυ. Δέν μπορεί λοιπόν νά μένει άκίνητος! Αύτό άποκλεί-
εται.

Γαλιλαίος: Άκου κει, βλέπεις! Τί βλέπεις, μωρέ; Δέ βλέπεις
άπολύτως τίποτα. Απλώς χαζεύεις. Άλλο χαζεύω, κι άλλο βλέπω.
(Τοποθετεί το σιδερένιο νιπτήρα στή μέση τον δωματίου.) Αοιπόν,
ετούτο εδώ είναι ό ήλιος. Κάτσε κάτω. (Ό Αντρέας κάθεται σέ μιά
καρέκλα. Ό Γαλιλαίος στέκεται πίσω τον.) Πού είναι ό ήλιος, δεξιά ή
άριστερά;

Αντρέας: Άριστερά.

Γαλιλαίος: Καί πώς μπορεί νά βρεθεί δεξιά;
Αντρέας: Μόνο άν τόν κουβαλήσετε έσεΐς δεξιά.
Γαλιλαίος: Μόνο τότε; ( Τον σηκώνει μαζί μέ τήν καρέκλα καί δι-
αγράφοντας ημικύκλιο τον πηγαίνει άπ' τήν άλλη μεριά τον νιπτήρα.)
Πού είναι τώρα ό ήλιος;
Αντρέας: Δεξιά.
Γαλιλαίος: Καί κουνήθηκε;
Αντρέας: Όχι βέβαια.
Γαλιλαίος: Τί κουνήθηκε δμως;
Αντρέας: Έγώ.

Γαλιλαίος: Λάθος, όρνιο! Ή καρέκλα!
Αντρέας: Όμως κι έγώ μαζί της.

Γαλιλαίος: Καί βέβαια. Ή καρέκλα είναι ή γή κι έσύ κάθεσαι άπά-
νω της.

Στή Ζωή τον Γαλιλαίου λείπει σχεδόν ολότελα ή διάσπαση τοΰ μύ-
θου γιά νά άναπτυχθοΰν ((θέσεις». Οί ((θέσεις» έχουν ενσωματωθεί στούς
χαρακτήρες καί στή δράση. Μορφολογικά τά στοιχεία πού οδηγούν στήν
«άποστασιοποίηση» ( Verfremdung), δηλαδή στήν άπόσταση τού θεατή άπό
τή δράση έτσι ώστε νά μπορεί νά σκέπτεται, είναι λιγοστά — παραδείγματος
χάριν, τά τραγούδια πού σέ στίχους τού Μπρεχτ έχει συνθέσει ό συνεργάτης
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του Χάνς Άισλερ καί. πού τραγουδιούνται άπο χορωδία ή παιδιά στήν άρχή
κάθε εικόνας. Τό ύφος τής μουσικής έχει μιάν «ειδυλλιακή άφέλεια», θυ-
μίζοντας άλλοτε ήθελημένα ψευδομπαρόκ υφος καί άλλοτε πιο σύγχρονες
μουσικές τάσεις. Μέ τή μουσική καί τούς έπίτηδες άπλοϊκούς —μερικές
φορές— στίχους, ό θεατής ξαφνιάζεται, άντιδρά παραξενεμένος, ή «μαγεία»
διαλύεται. 'Επίσης ή 10η εικόνα τοΰ έργου, μέ τόν λαϊκό τραγουδιστή καί
τήν πομπή τοΰ καρναβαλιού, είναι καθαρά μπρεχτικοΰ ύφους. Σ' αύτά μπο-
ρούμε άκόμη νά προσθέσουμε τήν οθόνη, οπού προβάλλονται τίτλοι σκηνών
ή ποικίλα κείμενα. Κατά τά άλλα ό Γαλιλαίος θά μποροΰσε —όσον άφορά
στήν εξωτερική μορφή του— νά είχε γραφτεί καί άπό κάποιον άλλον συγγρα-
φέα, οχι οπωσδήποτε οπαδό τοΰ «επικού» θεάτρου.

Ό Μπρεχτ δέν χαρίζεται στον Γαλιλαίο του. Προβάλλει άπό τις μικρές,
άνθρώπινες άδυναμίες του, όπ(ος τό καλό φαΐ καί τό καλό κρασί, μέχρι τις
άπάτες του, όταν πουλάει στή Βενετική Δημοκρατία τό τηλεσκόπιο, έφεύ-
ρεση πού έχει ((κλέψει» άπό 'Ολλανδούς έπιστήμονες.

Όταν τό πληροφορούνται οί άρχές, ό έφορος τοΰ Πανεπιστημίου Πρι-
ούλι είσορμά στο σπίτι τοΰ Γαλιλαίου, όπου ό τελευταίος μελετά μέ τόν
συνεργάτη του Σαγκρέντο διά τοΰ τηλεσκοπίου ούράνια φαινόμενα.

Ό "Εφορος: Φοβάμαι, φοβάμαι. (Δείχνει τό τηλεσκόπιο.) 'Εδώ
είναι, βέβαια, τό περίφημο άντικείμενο. "Ε, λοιπόν, μπορείτε άνετα νά
τό πετάξετε. Δέν άξίζει τίποτα άπό δαΰτο, άπολύτως τίποτα.

Σαγκρέντο (Που πηγαινοέρχεται ανήσυχος. )\ Τί εννοείτε δηλαδή;

Ό "Εφορος: Αύτή τήν εφεύρεση σας, αύτό το εργαλείο πού τό χα-
ρακτηρίσατε «καρπόν δεκαεπταετοΰς έρεύνης», ξέρετε ότι μπορεί νά
τό άγοράσει ό καθένας στο τελευταίο δρομάκι τής 'Ιταλίας γιά λίγα
ψωροσκοΰδα; Καί μάλιστα κατασκευασμένο στήν 'Ολλανδία;! Αύτή τή
στιγμή πού μιλάμε, ένα όλλαντέζικο καράβι ξεφορτώνει στο λιμάνι μας
πεντακόσια τηλεσκόπια.

Γαλιλαίος: Τί λέτε;

Ό 'Έφορος: Ή άπάθειά σας, κύριε, μοΰ είναι άκατανοητη.

Σαγκρέντο: Τί σάς στενοχωρεί, δηλαδή; Επιτρέψτε μου νά σάς
πληροφορήσω ότι ό κύριος Γαλιλέι, μέ τή βοήθεια αύτοΰ τοΰ οργάνου,
έκανε τοΰτες τις μέρες επαναστατικές άνακαλύψεις σχετικές μέ τόν κό-
σμο τών άστρων.
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Γαλιλαίος (Γελώντας.): Μπορείτε νά κοιτάξετε, Πριούλι.

Ό "Εφορος: 'Επιτρέψτε καί σέ μένα νά σάς πληροφορήσω πώς μου
άρκεΐ ή άνακάλυψη πού έκανα έγώ, ό άνθρωπος πού κατάφερε νά δι-
πλασιάσει το μισθό τού κυρίου Γαλιλέι, χάρη σ' αύτόν τόν άχρηστο σω-
λήνα. Οί κύριοι τής Σινιορία, πού πίστεψαν πώς μέ τό όργανο αύτό έξα-
σφαλίζουνε στή Βενετία κάτι πού μόνο έδώ μπορεί νά κατασκευαστεί,
άπό καθαρή σύμπτωση καί μόνο δέν έτυχε νά ρίξουν μιά ματιά σ' ένα
κοντινό σοκάκι, γιά νά δούν έναν άπλό πλανόδιο έμποράκο νά πουλά τό
ίδιο κιάλι, καί μάλιστα έφτά φορές μεγαλύτερο, γιά ένα κομμάτι ψωμί.

Συγκλονιστική είναι ή σκηνή όπου μέ τή βοήθεια τού τηλεσκόπιου ό
Γαλιλαίος άποδεικνύει πώς ή γή είναι ένα άστέρι καί όχι τό κέντρο τού
σύμπαντος. 'Επαληθεύεται δηλαδή ή θεωρία τοΰ Κοπέρνικου, πού δέν μπο-
ρούσε ώστόσο νά τήν άποδείξει, καί πού είχε υποστηρίξει ό Τζορντάνο
Μπροΰνο, ό όποιος γι' αύτές τις πεποιθήσεις του οδηγήθηκε άπό τήν 'Ιερά
'Εξέταση στήν πυρά δέκα χρόνια περίπου νωρίτερα. Ή συνταρακτική αύτή
σκηνή σπάει τά καλούπια τής άποστασιοποίησης καί δημιουργεί ρίγος καί
άγωνία. Έδώ έπίσης άνακρούεται τό μοτίβο τής εύθύνης τοΰ επιστήμονα
άπέναντι στήν άλήθεια. Ό Γαλιλαίος πιστεύει άκόμη έδώ στήν άνθρώπινη
λογική καί είναι βέβαιος πώς αύτή θά νικήσει τις στείρες θέσεις τής 'Ιεράς
Εξετάσεως καί γενικά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Γαλιλαίος: [...] Νά λοιπόν, υπάρχει εν' άστέρι, πού γύρω του στρέ-
φεται κάποιο άλλο.

Σαγκρέντο: Καί τί έγινε ό κρυστάλλινος θόλος, πού πάνω του στε-
ρεώνεται ό Δίας;

Γαλιλαίος: Ναί, ποΰ είναι τώρα; Πώς μπορεί ό Δίας νά 'ναι κάπου
στερεωμένος, όταν άλλα άστέρια στρέφονται γύρω του; Δέν ύπάρχουν
λοιπόν στηρίγματα στόν ούρανό, δέν ύπάρχουν σύνορα στό σύμπαν! Ό
ήλιος μας δέν είναι ό μόνος στό άπειρο.

Σαγκρέντο: 'Ηρέμησε! Τό μυαλό σου τρέχει πολύ.

Γαλιλαίος: Τρέχει πολύ; Ξύπνα, άνθρωπέ μου, αύτό πού βλέπεις
δέν τό 'χει δει κανένας μέχρι τώρα. Είχανε δίκιο, λοιπόν.

Σαγκρέντο: Ποιοί; Οί οπαδοί τού Κοπέρνικου;

Γαλιλαίος: Κι ό άλλος! Όλος ό κόσμος ήταν εναντίον του κι όμως
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αύτοί είχαν δίκιο. Που είναι ό Αντρέας;! (Τρέχει έξαλλος στήν πόρτα
καί φωνάζει έξω.) Κυρία Σάρτι! Κυρία Σάρτι! [...]

Σαγκρέντο: Θα σταματήσεις νά ούρλιάζεις σάν τρελός;

Γαλιλαίος: Κι έσύ θά πάψεις νά χάσκεις μουγκός σά μπακαλιάρος
τήν ώρα πού μάς άποκαλύφθηκε ή αλήθεια;

Σαγκρέντο: Δέ χάσκω σά μπακαλιάρος, μονάχα τρέμω, μήπως
πραγματικά αύτή είναι ή άλήθεια.

Γαλιλαίος: Τί;

Σαγκρέντο: Μά έχασες τελείως τά λογικά σου; Δέν ξέρεις λοιπόν
τί σέ περιμένει, άν αύτό πού βλέπεις είναι ή άλήθεια κι άρχίσεις νά τή
διαλαλείς στούς δρόμους; Πώς ή γή είναι έν' άστέρι κι οχι τό κέντρο
του σύμπαντος;

Γαλιλαίος: Ναί, κι άκόμα πώς δέν περιστρέφεται ολόκληρο τό γι-
γάντιο σύμπαν μ' όλα τ' άστέρια του γύρω άπ' τή μικροσκοπική μας
γή, δπως νόμιζαν μέχρι τώρα!

Σαγκρέντο: Ότι δηλαδή υπάρχουν μόνο άστέρια... Καί πού είναι
τότε ό Θεός;

Γαλιλαίος: Τί θές νά πεις;

Σαγκρέντο: Ό Θεός! Πού είναι ό Θεός;

Γαλιλαίος (Όργιομένος.): Έκεΐ πάνω πάντως δχι! Άκριβώς δπως
δέν είναι κι εδώ στή γή, άν υπάρχουν δντα εκεί πάνω πού τόν ψάχνουν
εδώ!

Σαγκρέντο: Καί που είναι λοιπόν ό Θεός;

Γαλιλαίος: Ξέρω γώ, θεολόγος είμαι; Έγώ είμαι μαθηματικός.

Σαγκρέντο: Άνθρωπος είσαι πρώτ' άπ' δλα. Καί σέ ρωτάω, πού
βρίσκεται ό Θεός στό κοσμικό σου σύστημα;

Γαλιλαίος: Μέσα μας ή πουθενά!

Σαγκρέντο (Φωνάζοντας.): Όπως έλεγε αύτός πού τον έκάψανε;

Γαλιλαίος: Όπως τό 'λεγε. Άκριβώς.

Σαγκρέντο: Γι' αύτό τόν έκαψαν! Καί δέν έχουν περάσει ούτε δέκα
χρόνια!

Γαλιλαίος: Επειδή δέν μπορούσε ν' άποδείξει τίποτα! Το ύποστή-
ριζε μονάχα!

Ό Γαλιλαίος θέλει τώρα νά βυθιστεί στή μελέτη τών νέων δεδομένων.

Ασφυκτιά στή Βενετία, όπου πρέπει νά ξοδεύει τόσο χρόνο σέ άνούσιες γι'



256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

αύτόν πανεπιστημιακές παραδόσεις καί σέ ιδιαίτερα μαθήματα γιά νά επι-
ζήσει. Ή Βενετία βέβαια —ώς πολιτικός αντίπαλος τής παπικής Ρώμης—
τοΰ παρέχει πολιτική ασφάλεια καί ελευθερία έρεύνης. Ό χρόνος όμως τοΰ
λείπει. Αποφασίζει νά εγκατασταθεί στή Φλωρεντία, εάν τόν προσλάβουν
έκεΐ ό)ς μαθηματικό τής Αύλής. Ό φίλος του Σαγκρέντο τόν άποτρέπει,
τόν προειδοποιεί πώς έκεΐ είναι φωλιά αύλικών καί καλογέρων, δέν θά τόν
πιστέψουν ούτε κι άν τούς σύρει νά κοιτάξουν μέ τό ζόρι στο τηλεσκόπιο.

Διαβάζει στον Σαγκρέντο τό τέλος τής δουλικής έπιστολής του στον
Μεγάλο Δούκα Κόζμο τών Μεδίκων, πού είναι παιδί. Άμέσως μετά τό τέ-
λος τής σκηνής προβάλλεται στήν όθόνη τό τελευταίο μέρος τής έπιστολής
τοΰ Γαλιλαίου προς τόν Μεγάλο Δούκα, στήν οικογένεια τοΰ όποιου έχει
άφιερώσει τούς νέους αστέρες πού άνακάλυψε καί ονόμασε Αστέρες τών
Μεδίκων. Καί ή διά τής οθόνης προβολή τού κειμένου άποτελεΐ μπρεχτικό
στύλ.

Στά ελληνικά τό κείμενο, λόγω επισημότητας, μεταφράζεται στήν κα-
θαρεύουσα. Έδώ μεταφέρουμε τις εντελώς τελευταίες φράσεις:

«Ούδένα έχο.» φλογερώτερον πόθον, εί μή νά ευρεθώ πλησιέστερον
Ύμΐν, τω άνατέλλοντι ήλίω, όστις μέλλει λαμπρύνη τόν παρόντα αιώνα».

Σιγά σιγά εδραιώνεται ή πεποίθησή μας ότι «τό βασικό κοινωνικό
μήνυμα τοΰ Γαλιλαίου δέν είναι άπλώς ένα ταξικό πρόβλημα, δπως στά
περισσότερα έργα του. Αύτό δέ σημαίνει καθόλου οτι άπό τό έργο λείπουν
οί σαφέστατες νύξεις πού παρουσιάζουν τήν προσωπική ιδεολογική θεώ-
ρηση τοΰ Μπρέχτ γιά τόν κόσμο. 'Ολόκληρο τό έργο Ή ζωή τον Γαλιλαίου
είναι μιά τεράστια σύνθεση, πού προβάλλει όλους τούς κοινωνικούς τύπους
τής τοτε —και τής τώρα— εποχής μέ τά προτερήματα καί τά έλαττώματά
τους. Ασφαλώς κατανέμονται ευθύνες στις άνώτερες κοινωνικές τάξεις πού
έκπροσο^πούνται στο έργο" τό βασικό του θέμα όμως —ή εύθύνη τοΰ επι-
στήμονα γιά τό μέλλον τών άνακαλύψεών του— είναι μοτίβο πού άπλώνεται
πέρα άπό τις ταξικές συγκρούσεις άλλο.ιν θεατρικών κειμένων του. Κι αύτή
είναι μια άκόμη ιδιοτυπία του. Θυμίζω, έπίσης, δτι τό έργο σέ καμιά πε-
ρίπτωση δέν είναι «ιστορικό δράμα)). Είναι μιά σύλληψη μοναδική, δπου
ιστορικά στοιχεία εμπλέκονται μέ φανταστικά, εντεταγμένα δμως σ' ένα
ενιαίο σύνολο, δπου δεσπόζουν ή άνέλιξη τής προσωπικότητας τοΰ ήρωα καί
τό δηκτικό χιοΰμορ.
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Ήταν μοιραίο λάθος ή άποχώρηση τοϋ Γαλιλαίου άπό τή Βενετία καί
ή έγκατάστασή του στή Φλωρεντία. Οί εκεί αυλικοί επιστημονικοί κύκλοι
δέν δέχονται ούτε κάν νά κοιτάξουν άπό τό τηλεσκόπιο. Αποφασίζεται άπό
τήν Αύλή τής Φλωρεντίας νά παραπεμφθεί τό θέμα στον πατέρα Κλάβιο,
τόν μεγαλύτερο —όπως τόν χαρακτηρίζουν— έν ζωή άστρονόμο καί πρώτο
αστρονόμο τοΰ Παπικοΰ Κολεγίου τής Ρώμης.

Πριν λήξει ή υποτιθέμενη ενημέρωση τοΰ Μεγάλου Δούκα (θυμίζουμε
ότι είναι περίπου δεκάχρονο παιδί), τοΰ Φιλοσόφου καί τού Μαθηματικού
τής Αύλής, έχουμε άκούσει τόν παρακάτω διάλογο, όπου συνδέεται ή κατά
Μπρέχτ προσωπικότητα τοΰ Γαλιλαίου μέ κοινωνικούς προβληματισμούς.
Τό μοτίβο αύτό, εξάλλου, μνημονεύεται συχνά στό έργο. Ό Γαλιλαίος έχει
άναπτύξει τις ((θέσεις» του.

Ό Φιλόσοφος: Υψηλότατε, κυρίες καί κύριοι, άναρωτιέμαι άπλώς
πού θά οδηγήσουν όλ' αύτά!

Γαλιλαίος: Θά έλεγα ότι σάν επιστήμονες δέν πρέπει νά άναρωτιό-
μαστε ποΰ θά μάς οδηγήσει ή άλήθεια.

Ό Φιλόσοφος (Εξαγριωμένος.): Κύριε Γαλιλέι, ή άλήθεια μπορεί
νά μάς οδηγήσει όπου τής καπνίσει!

Γαλιλαίος: Υψηλότατε! Τις νύχτες σ' όλη τήν 'Ιταλία στρέφονται
τηλεσκόπια στον ουρανό. Οί δορυφόροι τοΰ Δία δέν κάνουν τό γάλα πιό
φτηνό. Όμως κανένας δέν τούς είχε δει ώς τώρα, παρόλο πού ύπάρ-
χουν. "Ετσι ό άπλός άνθρωπος τής γειτονιάς συμπεραίνει πώς μπορεί
νά ύπάρχουν κι άλλα πράγματα, πού άρκεΐ μονάχα ν' άνοίξει τά μάτια
του γιά νά τά δει! Τοΰ οφείλετε μιάν επιβεβαίωση! Δέν είναι οί κινήσεις
μερικών μακρινών άστεριών πού κάνουν τήν 'Ιταλία νά στήνει αύτί,
άλλά το μήνυμα πώς θεωρίες πού τις πίστευαν γι' άτράνταχτες άρχισαν
νά τρεκλίζουν. Καί ύπάρχουν πολλές άπό δαύτες. Κύριοι μου, άς μήν
υπερασπιζόμαστε θεωρίες πού γκρεμίζονται!

Ακολουθούν διάφορες σκηνές όπου εκτοξεύονται διατυπώσεις-άστραπές
πάντα σχετικά μέ τόν βασικό προβληματισμό τοΰ έργου. Δανείζομαι, ώς ερα-
νιστής, κάποια χαρακτηριστικά άποσπάσματα. Σ' ένα Παλάτσο τής Ρώμης
έχουν καλέσει τόν Γαλιλαίο καί έκεΐ, μέσα σέ μιά έορταστική άτμόσφαιρα
μέ μουσική καί χορούς, κάποιος ύψηλά ιστάμενος καρδινάλιος τοΰ δηλώνει
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εύγενέστατα, άλλά εντελώς άποφασιστικά, δτι πρέπει νά σταματήσει τις
έρευνές του, που άντιτίθενται στις άρχές τής Εκκλησίας. Σχετίζοντας τις
θέσεις τοΰ Γαλιλαίου γιά το ήλιοκεντρικό σύστημα πού αύτός υποστηρίζει,
ό καρδινάλιος Μπαρμπερίνι, μετέπειτα Πάπας, τοΰ λέει:

«Ό ήλιος άνατέλλει καί δύει καί έπιστρέφει εις τήν πρώτην θέσιν
του». Αύτο λέει ό Σολομών καί τί λέει ό Γαλιλαίος;

Γαλιλαίος: Όταν ήμουνα τόσο δά μικρός (δείχνει με το χέρι του),
βρέθηκα πάνω σ' ένα καράβι καί φώναξα: Ή παραλία φεύγει. — Σήμερα
ξέρω πώς ή παραλία εμενε στή θέση της κι αύτό πού έφευγε ήταν το
καράβι.

Σέ μιά έπόμενη εικόνα ο Γαλιλαίος συζητεί μέ έναν Μικρόσωμο Καλό-
γερο (έτσι άναφέρεται ό ρόλος), ό όποιος είναι καί μαθηματικός καί άργό-
τερα θά γίνει μαθητής τοΰ Γαλιλαίου. Είναι μιά σκηνή δπου δεσπόζει ή
άτεγκτη λογική. Ό Μικρόσωμος Καλόγερος άναπτύσσει τήν άποψη δτι δλοι
οί φτωχοί χωρικοί —άπό τούς οποίους καί κατάγεται— νιώθουν άνακούφιση,
πιστεύοντας δτι ή φριχτή ζωή πού περνάνε είναι μιά δοκιμασία καί μόνο γιά
νά τούς δεχτεί μετά θάνατον ή αιώνια εύδαιμονία. Αν δλα άνατραποΰν, μέ
ποιάν ελπίδα θά ζήσουν; Χαρακτηριστικά είναι τά έπόμενα χωρία, δπου ό
Γαλιλαίος έπιτίθεται άκαριαΐα υποστηρίζοντας τήν άλήθεια τών άποτελε-
σμάτων τών ερευνών του.

Μιλάει ό Μικρόσωμος Καλόγερος: Καί δέ νομίζετε πώς ή άλήθεια,
άν είναι πράγματι άλήθεια, θά επιβληθεί άκόμη καί χωρίς έμάς;

Γαλιλαίος: Όχι, οχι, οχι! Θά επιβληθεί μονάχα τόση άλήθεια δση
εμείς θά έπιβάλουμε' ή νίκη τής λογικής δέν μπορεί νά 'ναι τίποτ' άλλο
παρά ή νίκη τών λογικών. Τούς φτωχούς χωρικούς σας τής Καμπανίας
μάς τούς παρασταίνετε τώρα ίδιους μέ τό χορτάρι πού 'ναι πάνω στά
καλύβια τους! Πώς θά μπορούσε νά δεχτεί κανείς δτι τό άθροισμα τών
γωνιών ένός τριγώνου υπονομεύει τά συμφέροντά τους! [...] Βλέπω τή
θεία υπομονή τών συγγενών σας, μά ποΰ είναι —πού νά πάρει ό διάολος—
ή θεία οργή τους;

Καί παρακάτω προσθέτει:
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Γαλιλαίος: [...] Κάποτε σκέφτομαι: Θά 'βαζα νά μέ κλείσουνε σ!
ένα μπουντρούμι δέκα οργιές κάτω άπ' τή γή, πού νά μή φτάνει διό-
λου φως, αν ήτανε νά μάθαινα τί πράμα είναι τό φως, τί είναι τό φως.
Καί τό χειρότερο: Αύτό πού ξέρω πρέπει νά τό πώ καί σέ άλλους. Σάν
ερωτευμένος, σά μεθυσμένος, σάν προδότης. Πόσο θ' άντέξο.) άκόμα νά
φωνάζω στήν έρημο — αύτό είν' τό ζήτημα.

Σέ μιά επόμενη εικόνα, άρκετά χρόνια άργότερα, ό Γαλιλαίος κι οί μα-
θητές του επιδίδονται σέ άνώδυνα γιά τήν 'Εκκλησία πειράματα σχετικά μέ
τό βάρος τοΰ πάγου καί τού νερού. "Ερχεται ένας παλιός μαθητής του εξω-
μότης, ό Μούκιος, ό όποιος προσπαθεί νά ζητήσει συγνώμη άπ' τόν άλλοτε
δάσκαλο του γιατί σ' ένα βιβλίο του άπαρνήθηκε τις θέσεις του. Ό Γαλιλαίος
τόν κεραυνοβολεί:

Γαλιλαίος: [...] Σάς λέω λοιπόν: "Οποιος δέν ξέρει τήν άλήθεια,
είναι μονάχα βλάκας. Μ' αύτός πού τή γνωρίζει καί λέει πώς είναι ψέ-
μα, είν' έγκληματίας! Έξο:> άπ' τό σπίτι μου!

Μούκιος (Άτονα.): "Εχετε δίκιο. (Φεύγει.)

Μετά τόν θάνατο τοΰ προκατόχου του ό Μπαρμπερίνι, πού ύπήρξε
καί μαθηματικός επιστήμονας, άνέρχεται ώς Πάπας στήν Αγία "Εδρα. Ό
Γαλιλαίος, άναθαρρημένος άπό τό γεγονός, ξαναρχίζει τις διερευνήσεις του
στο άστρικό περιβάλλον. Σέ μιά συναρπαστική σκηνή όπου λαϊκοί θεατρί-
νοι κατά τήν περίοδο τού καρναβαλιού σχολιάζουν μέ χιοΰμορ τις άπόψεις
τού Γαλιλαίου, ό Μπρέχτ πετυχαίνει μέ εντελώς προσωπική αισθητική νά
δείξει τή διάδοση τών νέων ιδεών στά λαϊκότερα κοινωνικά στρώματα. Σάν
leitmotiv στο τραγούδι τοΰ θεατρίνου επανέρχονται, μέ παραλλαγές, οί στί-

Όχι, οχι! Μέ τή Βίβλο μήν κάνεις χ (ορατό!
Καί στήν κρεμάλα θά σουρθεί κάθε λεβέντης!
Μά μέ τό χέρι στήν καρδιά: Ποιος, σάς ρωτώ,
θ' άρνιόταν νά 'ν' στο σπίτι του κύρης κι άφέντης;

Ή επόμενη εικόνα διαδραματίζεται στον προθάλαμο τοΰ Μεγάλου Δούκα
τής Φλίορεντίας. Μάταια περιμένει ό Γαλιλαίος μέ τήν κόρη του Βιργινία
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άκρόαση, γιά νά τοΰ παραδώσει ένα νέο βιβλίο του. Ή ολη ατμόσφαιρα
είναι βαριά. Οί υπάλληλοι τοΰ φέρονται σχεδόν πρόστυχα, ένώ ένας χαφιές
παρακολουθεί τις κινήσεις του. "Ενας τεχνίτης, θαυμαστής τοΰ Γαλιλαίου,
πού είχε κληθεί γιά κάποιες έπισκευές, πληροφορεί τόν μεγάλο επιστήμονα
πώς, άπ' ό,τι άκουσε, ό Μεγάλος Δούκας καί τό περιβάλλον του θεωρούν
τόν Γαλιλαίο υπεύθυνο γιά τις λαϊκές γιορτές τού καρνάβαλου πού ξεσή-
κωσαν τήν 'Ιταλία. Π ροσφέρεται νά τοΰ δώσει μιά άμαξα γιά νά φύγει τό
γρηγορότερο δυνατόν άπό τή Φλωρεντία. Ό Γαλιλαίος άρνειται. Κατεβαίνει
άπ' τή σκάλα ό Μεγάλος Δούκας μέ τή συνοδεία του. Δέν άποδέχεται τό
βιβλίο πού τοΰ προσφέρει ό Γαλιλαίος καί φεύγει. Μέ τόν άκόλουθο σύντομο
διάλογο κλείνει ή εικόνα 11:

Γαλιλαίος (Που ή δρασή τον έχει αισθητά μειωθεί.)'. Δέν τό πήρε το
βιβλίο, έ;

Βιργινία: Πατέρα, φοβάμαι.

Γαλιλαίος (Πνιχτά, άλλά σίγονρα.): Κοίτα μήν προδοθείς.
Συγκρατήσου. Δέ θά πάμε τώρα σπίτι, μά στό γυαλάδικο τοΰ Βόλπι. "Εχω
συμφωνήσει μαζί του νά βρίσκεται πάντα έτοιμο, στήν αύλή τής γειτονικής
του ταβέρνας, ένα κάρο μέ άδεια κρασοβάρελα, γιά νά μπορέσω νά ξεφύγω
έξω άπ' τήν πόλη.

Βιργινία: "Ηξερες λοιπόν...

Γαλιλαίος: Μήν κοιτάζεις γύρω σου...

[Πάνε νά φύγουν.]

"Ενας άνώτερος ύπάλληλος (Κατεβαίνει άπ'τή σκάλα.): Κύριε Γαλιλέι,
έχω τήν έντολήν νά σάς άνακοινώσω ότι ή Αύλή τής Φλωρεντίας δέν είναι
πλέον εις θέσιν νά άντισταθεΐ εις τήν έπιθυμίαν τής Ιεράς Εξετάσεως, όπως
σάς άνακρίνει εις τήν Ρώμην. Ή άμαξα τής 'Ιεράς 'Εξετάσεως σάς άναμένει,
κύριε Γαλιλέι.

Ή σκηνή είναι συναρπαστικής έντασης κατά τούς «άριστοτελικούς»
(όπως τούς ονομάζει ό Μπρεχτ) κανόνες, δηλαδή μέ έντονη θεατρικότητα
καί οχι μέ «άποστασιοποίηση».

'Ωστόσο ή 12η εικόνα, πού άκολουθεΓ, είναι καθαρά μπρεχτικής σύλλη-
ψης. Φέρει τόν τίτλο <('0 Πάπας».
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Θάλαμος στό Βατικανό.

('Ο Πάπας Ονρβανός ό Η' —πρώην καρδινάλιος Μπαρμπερίνι—
έχει δεχτεί τόν καρδινάλιο Ίεροεξεταστή. Κατά τή διάρκεια τής άκρό-
ασης τόν ντύνουν επίσημα. Άπ'έξω ακούγεται τό σούρσιμο άπό πολλά
πόδια.)

Ό Πάπας (Πολύ δυνατά.): Όχι! Όχι! Όχι! [...] Δέ θά επιτρέψω
νά συντρίψουν τούς μαθηματικούς υπολογισμούς. Όχι!

'Άς μήν ξεχνάμε πώς ο νέος Πάπας υπήρξε μαθηματικός. Καθ' ολη
τή διάρκεια πού συζητεί μέ τόν καρδινάλιο Ίεροεξεταστή, νεαροί καλό-
γεροι ντύνουν τόν Πάπα προσθέτοντάς του διάφορα άμφια. Όταν έκφωνεΐ
τή σκληρή άρνησή του μέ τό περίφημο «Όχι, όχι, όχι», είναι ντυμένος μ'
ένα άπλό έσωτερικό ένδυμα. Ό Ίεροεξεταστής τόν πιέζει, άναφέροντάς του
μέ δήθεν εύγένεια χονδροειδή πολιτικά λάθη τού Πάπα, πού εκθέτουν τό
Βατικανό σέ πανευρωπαϊκό έπίπεδο. Καί όσο οί νεαροί καλόγεροι τόν στολί-
ζουν, τόσο ό άλλοτε μαθηματικός καί νυν Πάπας ενδίδει στις άπαιτήσεις τοΰ
Ίεροεξεταστή. Αύτός, πλήν τών πολιτικών, φέρνει καί πιο άπτά-ύλιστικά
επιχειρήματα.

Ίεροεξεταστής: [...] Τί θά γινόταν άν όλοι αύτοί, άδύναμοι στή
σάρκα καί επιρρεπείς στις ύπερβολές, άρχιζαν νά πιστεύουν μόνο στή
λογική τους, πού αύτός ό μανιακός τή θεο^εΐ σάν τό μοναδικό κριτή!
Θ' άρχιζαν πρώτα ν' άμφιβάλλουν άν ό ήλιος έστάθη κατά Γαβαών κι
ύστερα θά μετέφεραν τή βρομερή άμφιβολία τους καί στούς φιλανθρω-
πικούς έράνους! Άπό τότε πού ξανοίχτηκαν στις θάλασσες—καί δέν έχω
άντίρρηση πάνω σ1 αύτό— έμπιστεύονται σέ μιά μπρούντζινη σφαίρα,
πού τή λένε πυξίδα, κι όχι πιά στό Θεό.

Ό Πάπας στό τέλος τής σκηνής, ντυμένος καί φορτωμένος μέ διάφορα
πολυτελή στοιχεία τής ισχύος του, είναι σάν σκιάχτρο-σύμβολο εξουσίας.
Τώρα στήν τελευταία φράση τής εικόνας είναι σάν νά μιλάει άλλος άνθρωπος
καί όχι έκεΐνος μέ τό λιτό ένδυμα στήν έναρξη τής σκηνής. Ό θόρυβος άπό
τά βήματα πού σέρνονται έξω άπό τήν αίθουσα άποτελεϊ ένα άπειλητικό
ήχητικό ύπόβαθρο όλης τής εικόνας.
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Ό Πάπας: [...] Κι αύτό τό ποδοβολητό στούς διαδρόμους είναι
άνυπόφορο. 'Ολόκληρη ή υφήλιος συγκεντρώθηκε Ιδώ πέρα;

Ό Ίεροεξεταστής: Όχι ολόκληρη, μά τό ευγενέστερο μέρος της.

(Παύση. Ή ένδυση τού Πάπα ολοκληρώθηκε.)

Ό Πάπας: Στή χειρότερη περίπτωση, κατά τήν άνάκριση νά τού
δείξουν άπλώς τά όργανα.

Ό Ίεροεξεταστής: Αύτό θά είν' άρκετό, Παναγιώτατε. Ό κύριος
Γαλιλέι καταλαβαίνει άπό όργανα.

Ακολουθεί ή 13η εικόνα πού σχολιάσαμε στήν άρχή. Ό Γαλιλαίος άπο-
κηρύσσει όσα έχει γράψει ή διδάξει γιά τήν περιστροφή τής γής. Παρέρχονται
πολλά χρόνια τού βίου τού Γαλιλαίου γιά νά οδηγηθούμε στήν κορυφαία 14η
σκηνή, πού φέρει κατά τόν Μπρέχτ τόν τίτλο:

1633-1642: Ό Γαλιλαίος Γαλιλέι ζει σ' ένα άγροτικό σπίτι έξω άπ'
τή Φλωρεντία, αιχμάλωτος τής 'Ιεράς Εξετάσεως μέχρι τό θάνατο του. Οί
Discorsi. Δηλαδή «οί Διάλογοι γύρω άπό τούς δύο νέους επιστημονικούς
κλάδους: τή μηχανική καί τούς νόμους τής πτώσεως τών σωμάτων».

Τώρα όμως είναι άπαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις γιά τήν περίφημη
αύτή σκηνή.

Στήν πρώτη μορφή του, ό Γαλιλαίος είχε βασικές διαφορές πλοκής άπό
τις μεταγενέστερες. Δέν θά τις άναλύσουμε έδώ. Σταματάμε μόνο στή 14η
εικόνα: τήν είκόνα-κλειδί γιά τόν χαρακτήρα τού ήρωα. Στήν πρώτη γραφή
τοΰ έργου, ό Γαλιλαίος εμφανιζόταν σάν ένας επαναστάτης πού άπαρνή-
θηκε τή θεωρία του μπροστά στήν 'Ιερά Εξέταση μόνο καί μόνο γιά νά
γλιτώσει τόν θάνατο στήν πυρά καί νά συνεχίσει τό επιστημονικό του έργο.
Αιχμάλωτος τής Εκκλησίας, προσποιείται τόν τυφλό περισσότερο άπ' οσο
είναι καί λέει ψέματα πώς τό τζάκι του είναι χαλασμένο γιά νά έπιτραπεΐ
ή είσοδος σ' έναν τεχνίτη, πού φυγαδεύει τά χειρόγραφά του στο έξωτε-
ρικό. Ή στάση τοΰ ήρωα είναι λοιπόν σύμφωνη μέ τήν ((καινούρια ήθική»
πού άναπτύσσει ό Αντρέας στή 14η εικόνα τής μεταγενέστερης γραφής τοΰ
έργου. Θά τή δοΰμε σέ λίγο.

Στή δεύτερη μορφή, πού όπως είπαμε έγραψε ό Μπρέχτ γιά τήν παρά-
σταση στις ΗΠΑ μέ τή συνεργασία τοΰ Τσάρλς Λώτον, παρατηρούμε μιά
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βασική άλλαγή στή 14η εικόνα: Ό Γαλιλαίος δέν είναι πιά ό ήρωικός επιστή-
μονας πού άκολούθησε τήν ((καινούρια ηθική» για ν' άποτελειώσει τό έργο
του. 'Ομολογεί ότι άποκήρυξε τις θεωρίες του άπό δειλία. Στον τελευταίο
μονόλογο τού Γαλιλαίου ό Μπρέχτ πέτυχε ένα άπό τά καίρια «έφέ άποστασι-
οποίησης»: Ό Γαλιλαίος μιλάει γιά τόν έαυτό του σάν νά μιλά γιά τρίτο πρό-
σωπο. Κρίνει καί καταδικάζει τό παρελθόν του σάν τρίτο μάτι πιά. Ό ίδιος
ό Μπρέχτ γράφει στις σημειώσεις του πώς τήν έποχή πού συνεργαζόταν μέ
τόν Λώτον γιά τήν άμερικανική μορφή τού έργου εξερράγη ή πρώτη άτομική
βόμβα. Τό συνταρακτικό αύτό γεγονός φώτισε άμέσως άπό άλλο πρίσμα τήν
περίπτωση Γαλιλαίου στά μάτια τοΰ Μπρέχτ.

Έδώ θά πρεπε νά άναφέρω ότι ό Gerhard Szczesny σ' ένα σημαντικό
μελέτημά του ύποστηρίζει πώς ή συνεργασία τοΰ Μπρέχτ μέ τόν Λώτον
είχε άρχίσει τό 1944, δηλαδή πριν άπό τήν έκρηξη τής πρώτης άτομικής
βόμβας, καί πώς ό Μπρέχτ εκμεταλλεύτηκε τό γεγονός άργότερα, προ-
σθέτοντας έναν πρόλογο στήν άμερικάνικη παράσταση καί συνδέοντας τήν
έκρηξη μέ τό έργο σέ μελέτημά του —1948— έκ τών υστέρων.

Όμως πιό εύγλωττο άπ' τά σχόλιά μου είναι τό ίδιο τό κείμενο τού
Μπρέχτ. Είπαμε ήδη πώς ό Γαλιλαίος ζει άπομονωμένος σ' ένα άγροτικό
σπίτι στά περίχωρα τής Φλωρεντίας. Τό έργο πού γράφει, τούς περίφη-
μους Discorsi [...], σελίδα προς σελίδα τοΰ τό άποσποΰν άρμόδιοι άπό τό
Βατικανό. Ό άλλοτε ποτέ μαθητής του Αντρέας Σάρτι, φεύγοντας γιά τό
εξωτερικό, περνάει νά χαιρετήσει τόν παλαιό δάσκαλο του. Ό Γαλιλαίος τόν
δέχεται δύσθυμα. Σέ κάποια στιγμή ή κόρη του Βιργινία καί ό καλόγερος
μόνιμος έπιτηρητής του άπομακρύνονται λόγω θελκτικών έδεσμάτων στήν
κουζίνα καί οί δύο άντρες μένουν μόνοι. Ό μισότυφλος Γαλιλαίος λέει στον
Αντρέα ότι μέ τις ύστατες δυνάμεις τής όρασής του έγραψε κρυφά ένα άντί-
γραφο τών Discorsi πού τό έχει κρυμμένο στήν υδρόγειο σφαίρα πάνω στό
γραφείο του. Ό Αντρέας ενθουσιάζεται, ορμάει στήν υδρόγειο καί παίρνει τό
χειρόγραφο, μέ έγκριση τοΰ Γαλιλαίου.

Αντρέας: Κερδίσατε καιρό γιά νά γράψετε ένα έπιστημονικό έργο,
πού μονάχα έσεΐς θά μπορούσατε νά γράψετε. 'Άν πεθαίνατε μ' έναν
ένδοξο θάνατο πάνω στήν πυρά, οί νικητές θά 'ταν οί άλλοι.

Γαλιλαίος: Καί είναι οί νικητές. Δέν ύπάρχει κανένα έπιστημονικό
έργο πού νά μπορεί νά τό ολοκληρώσει ένας καί μόνο άνθρωπος.

Αντρέας: Τότε γιατί άνακαλέσατε;
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Γαλιλαίος: Επειδή φοβήθηκα τό σωματικό πόνο.

Αντρέας: Όχι!

Γαλιλαίος: Μου έδειξαν τά όργανα τών βασανιστηρίων.

Αντρέας: Δέν ήταν σχέδιο, λοιπόν;

Γαλιλαίος: Όχι, δέν ήταν.

[ΙΙαύση.]

Στή συνέχεια, σ' έναν συγκλονιστικό μονόλογο, ό Γαλιλαίος αποκα-
λύπτει τό ούσιαστικό νόημα τοϋ έργου. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα:

Γαλιλαίος: [...] Πιστεύω πώς ό μοναδικός σκοπός τής έπιστήμης
είναι νά έλαφρώσει τό μόχθο τής άνθρώπινης ύπαρξης. 'Άν οί έπιστή-
μονες, τρομοκρατημένοι άπό έγωιστές δυνάστες, άρκεσθοΰν στό νά
συσσωρεύσουν γνώση γιά τή χαρά τής γνώσης καί μόνο, τότε ή έπι-
στήμη μπορεί νά καταντήσει μιά σακάτισσα καί οί καινούριες μηχανές
σας μπορεί νά φέρουνε καινούρια μαρτύρια στούς άνθρώπους. Μπορεί
μέ τόν καιρό ν' άνακαλύψετε δ,τι είναι γιά ν' άνακαλυφθέί, κι δμως ή
πρόοδος σας νά σάς τραβήξει δλο καί πιο μακριά άπό τήν άνθρωπότητα.
Καί μπορεί μιά μέρα τό χάσμα άνάμεσα στήν άνθρωπότητα καί τήν
επιστήμη νά 'ναι τόσο βαθύ, ώστε κάθε άλαλαγμός θριάμβου γιά μιά
καινούρια άνακάλυψή σας νά 'χει σάν άντίλαλο τις φρικιαστικές κραυγές
τών άνθρώπων πού βυθίστηκαν στή δυστυχία, σ' δλη τήν οικουμένη. —
Έγώ σάν επιστήμονας είχα κάποτε μιά μοναδική εύκαιρία. Στήν εποχή
μου ή άστρονομία κατέβηκε στό πεζοδρόμιο. Κάτω άπό τέτοιες άνε-
πανάληπτες συνθήκες, ή άμετακίνητη στάση ένός καί μόνου άντρα θά
μπορούσε νά συγκλονίσει τόν κόσμο. Άν δέν έσκυβα τό κεφάλι, μπορεί
οί φυσικοί έπιστήμονες νά είχαν καταλήξει σ' έναν δρκο σάν κι αύτόν
πού δίνουν στόν 'Ιπποκράτη οί γιατροί, μιά υπόσχεση νά χρησιμοποιούν
τή γνώση τους μόνο γιά τό καλό τής άνθρωπότητας! Έκεΐ πού φτάσαμε
δμως τώρα τό περισσότερο πού μπορούμε νά περιμένουμε είναι μιά
γενιά άπό επιστημονικά άνδρείκελα πού θά τά νοικιάζουν οί ισχυροί,
δταν τά χρειάζονται. Άλλά καί πέρα άπ' δλ' αύτά, Σάρτι, ξέρω τώρα δτι
ούδέποτε κινδύνεψα πραγματικά. Γιά μερικά χρόνια ήμουν τόσο ισχυ-
ρός, δσο κι ή έξουσία. Κι έγώ παρέδωσα τή γνώση μου στούς δυνατούς
γιά τήν εκμεταλλευτούν, γιά νά τήν εξευτελίσουν ή νά τήν άγνοήσουν,
άνάλογα μέ τά συμφέροντά τους.
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(Μπήκε ή Βιργινία κρατώντας μιά πιατέλα καί μένει δρθια.)

Γαλιλαίος: Έπρόδωσα το επάγγελμα μου. Όποιος άνθρο_>πος πρά-
ξει αύτό πού έπραξα εγώ, δέν άνήχει πιά στον κόσμο της επιστήμης.

Βιργινία: Ανήκει όμως στον κόσμο τών πιστών. (Προχωρεί κι
αφήνει τήν πιατέλα στο τραπέζι.)

Γαλιλαίος: Σωστά. — Καί τώρα ώρα νά φάμε.

(Ό Αντρέας τον απλώνει το χέρι. 'Ο Γαλιλαίος τό βλέπει, άλλα δέν
τό παίρνει.)

Γαλιλαίος: Τώρα είσαι κι εσύ πιά δάσκαλος. Μπορείς ποτέ νά σφί-
ξεις ένα χέρι σάν τό δικό μου; (Πηγαίνει στο τραπέζι.) Κάποιος περα-
στικός μοΰ 'στείλε κάτι χήνες. Μ' άρέσει πάντα τό καλό φαΐ.

Αντρέας: Λοιπόν, δέν πιστεύετε πιά πώς άνατέλλει μιά καινούρια
εποχή;

Γαλιλαίος: Πώς όχι! — Φυλάξου όταν περνάς άπό τή Γερμανία μέ
τήν άλήθεια κρυμμένη κάτω άπ' τό σακάκι σου.

Αντρέας (Δέν μπορεί ν' αποφασίσει νά φύγει.)'. Σχετικά μέ τήν
έκτίμησή σας γιά τό συγγραφέα πού άναφέραμε, δέν ξέρω τί νά σάς
απαντήσω. Εγώ πάντως δέν πιστεύω πώς ή αδυσώπητη κριτική σας
θά 'ναι κι ή τελευταία λέξη τής άνθρωπότητας γι' αύτόν.

Γαλιλαίος: Τις πιο θερμές μου εύχαριστίες, κύριε. (Αρχίζει νά
τρώει.)

Βιργινία (Συνοδεύοντας έξω τόν Αντρέα.)'. Οί επισκέπτες άπ' τά
περασμένα δέ μάς είν' εύχάριστοι. Τόν συνταράζουν.

(Ύ) Αντρέας φεύγει. Ή Βιργινία έπιστρέφει. στο δωμάτιο.)

Γαλιλαίος: "Εχεις ιδέα ποιος μπορεί νά 'στείλε τις χήνες;

Βιργινία: Πάντως οχι ό Αντρέας.

Γαλιλαίος: "Ισως όχι. Πώς είναι ή νύχτα;

Βιργινία: (Στο παράθυρο.)'. Ξάστερη.

Είδαμε ότι μετά τή φοβερή ένταση ή εικόνα λιώνει σάν μιά παράξενη
μουσική σέ ελάσσονα τόνο, όλο καί πιο άργή στό ρυθμό. Σέ ένα ritardando.

Στή 15η καί τελευταία εικόνα ό Αντρέας περνάει τά σύνορα, ύστερα άπό
αύστηρούς ελέγχους τών άποσκευών του. Σ' όλη τή διάρκεια τής έρευνας,
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αύτός έχει τό χειρόγραφο του Γαλιλαίου ανοιχτό καί διαβάζει. Οί φύλακες
δέν άνησυχοΰν γι' αύτό. Φανερά, μπροστά τους, ποιος θά άποτολμοΰσε νά
διαβάσει κάτι παράνομο: Υποτίθεται ότι ή σκηνή διαδραματίζεται κατά τόν
17ο αιώνα. Ωστόσο ή άναφορά τού Μπρέχτ σαφώς σχετίζεται μέ τή χιτ-
λερική Γερμανία. Στήν προηγούμενη σκηνή είδαμε πώς ό Γαλιλαίος έχει
πει στον Αντρέα: «Φυλάξου όταν περνάς άπό τή Γερμανία μέ τήν άλήθεια
κρυμμένη κάτω άπ' τό σακάκι σου». Ή τραγική ειρωνεία είναι πώς όταν
είδα τήν παράσταση τού Μπρέχτ (περ. 1970), παράσταση του «Μπερλίνερ
Άνσάμπλ», πού έχει παραμείνει στό εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, ή σκηνή
αύτή είχε κοπεί, γιατί θύμιζε έντονα τούς φοβερούς έλεγχους στά σύνορα
τής τότε Ανατολικής Γερμανίας.

Είδαμε πώς ό Μπρέχτ ειδοποιεί γιά τούς κινδύνους πού ενεδρεύουν άν
οί φυσικοί καί μαθηματικοί επιστήμονες άποκρύψουν τήν άλήθεια ή παρα-
δώσουν άλογα τή γνώση στούς έκάστοτε ισχυρούς. Όμως οί κίνδυνοι αύτοί
ισχύουν γιά όλους τούς έπιστήμονες καί γενικότερα γιά όλους τούς πνευμα-
τικούς άνθρώπους.

Μέ τήν έννοια αύτή τό έργο τού μεγάλου Γερμανού συγγραφέα παρα-
μένει πάντα επίκαιρο καί διαχρονικό.
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tot γενικου γραμματεωσ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ χ. ΠΕΤΡΑΚΟΤ

Στό προοίμιο του περυσινού μου απολογισμού στις 28 Δεκεμβρίου, μνη-
μονεύοντας στίχο τού Θεοκρίτου, ύπονόησα δτι πιθανώς τά κοινά πράγματα
στή χώρα μας θά βελτιώνονταν, πράγμα πού δέν συνέβη. Πήγαν χειρότερα
καί καθολική είναι ή άνησυχία καί άκόμη ή άγωνία γιά τό μέλλον πού γίνεται
ζοφερώτερο, όχι μόνο γιά τούς προχωρημένους σέ ήλικία πού έχουν προσοι-
πικούς λόγους νά σκέπτονται έτσι, άλλά καί γιά τούς νέους πού μεγαλώνουν
στή μιζέρια καί σέ λίγα χρόνια θά πάψουν νά είναι νέοι. Άλλά θά έπανέλθο^ στό
τέλος τού λόγου μου.

Τό βασικό στοιχείο τής Ακαδημίας είναι τά μέλη της. Κάθε νέα εκλογή
τήν ενισχύει καί εξασφαλίζει τή συνέχεια τού έργου της.

Κατά τό 2013 στήν Τάξη τών Θετικών Επιστημών εξελέγη ώς τακτικό
μέλος ό καθηγητής τής Πειραματικής Φυσιολογίας στήν 'Ιατρική Σχολή τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών καί Διευθυντής τοΰ 'Ινστιτούτου Ανοσολογίας τού
'Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών 'Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
κ. Γεώργιος Κόλλιας, στόν κλάδο τής «Μοριακής Γενετικής».

Ώς άντεπιστέλλοντα μέλη εξελέγησαν ό κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος,
ομότιμος καθηγητής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στόν
κλάδο τής «'Επιστήμης τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών», ό γεννημένος
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στις 'Ινδίες καί υπήκοος τών ΗΠΑ κ. Satya Ν. Atluri, καθηγητής στήν
έδρα Αεροναυπηγών Μηχανικών τοΰ Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας στό
Irvine, στον κλάδο τής «εύρύτερης περιοχής τής μηχανικής», ό κ. Χαρά-
λαμπος Γαβράς, καθηγητής Παθολογίας τοΰ Boston University School
of Medicine, στον κλάδο τής «Ιατρικής», ό κ. Γιάννης Γιώρτσος, καθη-
γητής Χημικής καί Πετρελαϊκής Μηχανικής στό University of Southern
California καί μέλος τής 'Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών τών ΗΠΑ,
στήν επιστημονική περιοχή «Ροή ρευστών καί χημικές άντιδράσεις σέ πο-
ρώδη μέσα», ό κ. Άρης Ροζάκης, καθηγητής στήν έδρα Αεροναυπηγικής
καί Μηχανολόγων Μηχανικών ((Theodore von Kârmân» τοΰ California
Institute of Technology (Caltech), στον κλάδο τής Μηχανικής (Στερεών,
Πειραματικής, Αεροδιαστημικής), καί ό κ. Νικόλαος Πέππας, καθηγητής
στήν έδρα «Fletcher Pratt» τής Χημικής Μηχανικής τοΰ Πανεπιστημίου
τοΰ Τέξας στό Austin (ΗΠΑ), στον κλάδο τής εύρύτερης επιστήμης τοΰ
Χημικού Μηχανικού (Βιοϊατρική, Βιοϋλικά).

Στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών εξελέγησαν: ώς
τακτικό μέλος ό καθηγητής τοΰ Τμήματος Φιλολογίας τοΰ Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Παπαγγελής, στον κλάδο
τής ((Λατινικής Φιλολογίας»" ώς ξένος έταΐρος ό καθηγητής Βυζαντινής
Ιστορίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Μπολόνια κ. Antonio Carile' καί ώς άντε-
πιστέλλοντες ό Κύπριος ποιητής κ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, στον κλάδο
τής «Λογοτεχνίας (Ποίησης)», καί ό κ. Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής τής
άρχαίας έλληνικής ιστορίας στό Institute for Advanced Study τοΰ Princeton
τών ΗΠΑ, στον κλάδο τής Άρχαίας Έλληνικής Ιστορίας.

Στήν Τάξη τών 'Ηθικών καί Πολιτικών Έπιστημών εξελέγη ώς τα-
κτικό μέλος ό ομότιμος καθηγητής τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Νικόλαος Ανδρουλάκης στον κλάδο τοΰ «Ποινικού Δικονομικού
Δικαίου».

Ώς έπίτιμο μέλος τής Ακαδημίας εξελέγη ό συνθέτης κ. Μίκης
Θεοδ<»ράκης.

Άκόμη προκηρύχθηκαν νέες έδρες: τακτικού μέλους στον κλάδο τής
((Πολιτικής Επιστήμης» καί στον κλάδο τής ((Μουσικής Σύνθεσης», ώς καί
άντεπιστέλλοντος μέλους στόν κλάδο ((Πολύπλοκα Συστήματα».

Κατά τό 2013 ή Ακαδημία έχασε τέσσερα τακτικά μέλη της: στήν
Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών τόν Σπύρο Ίακωβίδη
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(t 16.6.2013), πού κατείχε άπο το 1991 τήν έδρα τής Αρχαιολογίας, καί στήν
Τάξη τών 'Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών τόν Γεώργιο Μητσόπουλο
(|14.1.2013), τής έδρας του 'Ιδιωτικού Δικαίου άπό τοΰ 1987, τόν Μενέλαο
Τουρτόγλου (f 10.2.2013), τής έδρας τής 'Ιστορίας τού Δικαίου άπό τό 2005,
καί τόν Κωνσταντίνο Δρακάτο (f4.12.2013), τής έδρας τών Οικονομικών
Επιστημών (Οικονομικής Θεωρίας καί Πολιτικής — Ποσοτικών Αναλύσεων)

άπό τό 1998.

Άπό τά μέλη τής Τάξης τών Θετικών 'Επιστημών άπέθαναν ή Rita
Levi-Montalcini (f30.12-2012), ξένος έταΐρος, καθηγήτρια Νευρολογίας
καί Νευροβιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Saint Louis (Washington)
καί Διευθύντρια τού Βιολογικού 'Εργαστηρίου τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος
Ερευνών 'Ιταλίας, καί τά άντεπιστέλλοντα μέλη 'Ιωάννης Σεβαστίκογλου
(f25.ll.2012), καθηγητής Χειρουργικής 'Ορθοπεδικής τοΰ Karolinska
Institutet τής Στοκχόλμης καί Διευθυντής τής Χειρουργικής 'Ορθοπεδικής
Κλινικής τοΰ Πανεπιστημίου Huddinge (Σουηδία), Γεώργιος Έμμα-
νουηλίδης (f30.1.2013), καθηγητής Παιδιατρικής, Διευθυντής τοΰ Τμήμα-
τος Παιδιατρικής Καρδιολογίας τού Harbor-UCLA Medical Center,
University of California, 'Ιωάννης Χατζηδημητρίου (t21.3.2013), ομότιμος
καθηγητής τής Αστρονομίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος
τής Επιτροπής Ούρανίου Μηχανικής τής Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως,
καί Εύστάθιος Μπουροδήμος (f 10.7.2013), καθηγητής Υδροδυναμικής,
Μηχανικής Περιβάλλοντος καί Φυσικών Πόρων τού Rutgers State
University of New Jersey.

Ή Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών έχασε τά άντεπι-
στέλλοντα μέλη της Eric Walter Handley ("f" 17.1.2013), καθηγητή τής
Κλασικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge, καί τόν Γενικό
Έφορο τών Αρχαιοτήτων καί καθηγητή τής Υστεροβυζαντινής καί
Νεοελληνικής Αογοτεχνίας, μεγάλο άρχαιολόγο καί νεοελληνιστή Στυλιανό

Αλεξίου (t 12. 11. 2013).

Κατά το 2013 ή Ακαδημία ύποδέχτηκε τά νέα μέλη της, τά όποια κατά
τό έθος στόν εισιτήριο λόγο τους άνέπτυξαν θέμα τής επιστήμης πού θερα-
πεύουν:

— ό κ. Μιχάλης Τιβέριος «Πλαστές άρχαιότητες καί παραχάραξη τής
'Ιστορίας. Ή περίπτωση ένός εικονογραφημένου μολύβδινου έλά-
σματος»,
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— ό κ. Χαράλαμπος Ρούσσος ((Νομοτελειακή σύζευξη ύψηλής τεχνολο-
γίας καί ιατρικού λειτουργήματος»,

— ό κ. Γιάννης Παρμακέλης «Γλυπτική: Ή κραυγή τής πολυσήμαντης
σιωπής»,

— ό κ. Νικόλαος Ανδρουλάκης ((Ή ποινική άπόδειξη ώς αιτιολογία καί
ή όλοκλήρωσή της»,

— ό κ. Μίκης Θεοδωράκης ((Ή μόνη λύση»,

— ή κυρία Εύαγγελία Κρανιά ((Νέοι ορίζοντες στήν έρευνα τής καρ-
διακής άνεπάρκειας»,

— ό κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος «Διαχρονική θεώρηση τής επιστήμης
τών Μεταφορών καί Συγκοινωνιών καί ή συμβολή της στο σημερινό
κοινωνικό καί οικονομικό γίγνεσθαι»,

— ό κ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης «Επάνοδος άπό τήν Κύπρο: στοιχεία
ταυτότητας».

Κατά τήν Πανηγυρική Συνεδρία τής 25ης Μαρτίου μίλησε ό άκα-
δημαΐκός κ. Θανάσης Βαλτινός, μέ θέμα ((Στον Μοριά τότε», ενώ κατά
τήν Πανηγυρική Συνεδρία τής 28ης 'Οκτωβρίου μίλησε ό άκαδημα'ικός
κ. Μιχάλης Τιβέριος, μέ θέμα «Μνήσθητε τών έν τοις πολέμοις παραλόγων.
Οί άρχαιότητες στήν Κατοχή».

Πέραν τών πανηγυρικών έορτασμών τών δύο μεγάλίυν έθνικών επετεί-
ων, κατά τό 2013 έγιναν επιστημονικά μνημόσυνα, παρουσιάσεις βιβλίων,
άνακοινώσεις. Άκόμη έγιναν:

— διημερίδα τοΰ Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένίον
Μαθηματικών μέ θέμα ((Ό ρόλος καί ή προέλευση τών μαγνητικών
πεδίων στήν άστροφυσική» [The role and the origin of magnetic
fields in astrophysics],

— διεθνές συνέδριο εις μνήμην τοΰ νομικού καί κοινωνιολόγου Hans
Kelsen,

— ήμερίδα τοΰ Γραφείου Στρατιωτικών καί Αμυντικών Θεμάτων καί
τοΰ Ελληνικού 'Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών μέ θέμα ((Ή
άμυνα καί άσφάλεια τής χώρας μας ύπό τό πρίσμα τών εξωτερικών
καί εσωτερικών εξελίξεων)).

Χάρη στις προσόδους άπό ειδικά κληροδοτήματα, ή Ακαδημία χορή-
γησε 18 ύποτροφίες 'Εσωτερικού καί 'Εξωτερικού στούς κλάδους τής 'Ιατρι-
κής, τής Βιοϊατρικής Πληροφορικής, τών Μαθηματικών, τών Οικονομικών
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'Επιστημών, τής Θεολογίας, τής Χημείας, τής 'Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας,
τής Μονωδίας, τών Παιδαγωγικών 'Επιστημών, του Άστικοΰ Δικαίου, τής
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας καί Φιλολογίας, καί τής Αρχιτεκτονικής.

Ή ανακοίνωση τής απονομής τιμητικών διακρίσεων έκ μέρους τής
Ακαδημίας πού θά ακολουθήσει δέν είναι συνέχιση ένός έθίμου άλλά ζυγο-
στάθμιση τής προόδου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ σέ όλους τούς τομείς τής δραστη-
ριότητάς του, τής τέχνης, τής πνευματικής δημιουργίας, τής έπιστήμης καί
τής άρετής. Μή θεωρήσετε ώς άνιαρή εκφώνηση ονομάτων καί τίτλων τις
διακρίσεις, άλλά ώς ένδειξη άκμής πνευματικής καί εθνικού σφρίγους τών
Ελλήνων, ειδικά τών νεωτέρων μας.

Μέ γνώμη τών Τάξεων καί έγκριση τής 'Ολομελείας τής Ακαδημίας
άπονέμονται οί άκόλουθες διακρίσεις:

Τάξη τών Θετικών Επιστημών

1. Το βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην τοΰ συζύγου της ια-
τρού Νικολάου Κέπετζη μέ χρηματικό έπαθλο 3.000 εύρώ, άπονέμεται στον
πρώτο άριστεύσαντα πτυχιούχο τής 'Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
Αθηνών, άκαδημαϊκοϋ έτους 2011-2012, κ. Θεόδωρο Σεργεντάνη. Εύχόμεθα
νά συνεχίσει μέ τόν ίδιο ζήλο καί γνώση τήν άσκηση τής πολύτιμης έπιστή-
μης του.

2. Τό βραβείο Κωνσταντίνου Κτένα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ
άπό τά έσοδα τοΰ κληροδοτήματος Εύθυμίας Μερτσάρη, γιά εργασία μέ
τήν όποια προωθείται ή γεωλογική γνώση τοΰ έλληνικοΰ χώρου, άπονέ-
μεται στήν κυρία Νίκη Εύελπίδου γιά τήν εργασία της :Ενδείξεις πρόσφατης
ταχείας τεκτονικής βύθισης τών ΝΑ Κυκλάδων. Αποτέλεσμα του σεισμού
τής Αμοργού τοΰ 1956; [Evidence of recent rapid subsidence in the S-E
Cyclades (Greece): An effect of the 1956 Amorgos earthquake?]. Ή κυρία
Εύελπίδου έδωσε υψηλής στάθμης επιστημονική μελέτη, ή οποία συμβάλλει
στή γνώση ένός σημαντικού γεωλογικού γεγονότος τοΰ πρόσφατου παρελ-
θόντος.

3. Τό βραβείο Αριστείδου Φ. Πάλ?Μ, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά τήν καλύτερη εργασία άναφερόμενη σέ τομείς τής Μαθηματικής
Ανάλυσης, άπονέμεται στον κ. Παναγιώτη Κεβρεκίδη γιά τήν εργασία
του Μή γραμμικά κύματα σέ κρυστάλλους. Παρελθόν, παρόν καί μέλλον
[Non-linear waves in lattices: past, present, future], ή όποία άποτελεΐ
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εμπεριστατωμένη, συστηματική καί μεθοδική σύνθεση μεγάλου άριθμοΰ
άποτελεσμάτο^ν στον χώρο τών διακριτών δυναμικών συστημάτων.

4. Τά όνο βραβεία Δημητρίου Λαμπαδαρίον, μέ χρηματικό έπαθλο
3.000 εύρώ τό καθένα, γιά τούς ικανότερους στό μάθημα τής Γεωδαισίας
άποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών τής ήμεδαπής, ακαδημαϊ-
κού έτους 2011-2012, απονέμονται στόν κ. Νικόλαο Στρομπίνη, άπόφοιτο
τοΰ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, καί στήν κυρία Βιολέτα Καρυοφύλλη, άπόφοιτο τοΰ
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου
Πατρών. Τά δύο βραβεία άποτελούν τήν εύοίωνη έναρξη μιάς επιστημο-
νικής πορείας ή όποία εύχόμεθα νά συνεχιστεί έξ ίσου επιτυχής.

5. Τό βραβείο Δημητρίον Λ αμπαδαρίον, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά τήν καλύτερη ερευνητική έργασία στόν κλάδο τής Γεωδαισίας,
άπονέμεται στόν κ. Γεώργιο Πάνου γιά τήν έργασία του Άνάλνση τοϋ
γραμμικού δεσμευμένου άλτιμετρικοϋ-βαρντη μετρικοϋ προβλήματος συνο-
ριακών τιμών [An analysis of the linear altimetry-gravimetry boundary-
value problem], Ή βραβευομένη μελέτη άποτελεΐ εργασία υψηλής στάθμης.

6. Το βραβείο Περικλή Θεοχάρη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
γιά τή βράβευση τής καλύτερης επιστημονικής εργασίας στόν τομέα τής
Μηχανικής, άπονέμεται στήν έργασία Ευθεία νπολογιστική προσέγγιση τοϋ
ταννστή τών παραμορφώσεων γιά εφαρμογές παραμορφωσιακών μετρή-
σεων πλήρονς πεδίον [Direct strain tensor approximation for full field strain
measurement methodsJ, πού ύπεβλήθη άπό τούς κ. κ. Αθανάσιο 'Ηλιόπουλο
καί Ίο^άννη Μιχόπουλο.

7. Τό βραβείο τής Οικογενείας Αουκά Μονσουλου, εις μνήμην τοΰ άκα-
δημα'ικοΰ Λουκά Μούσουλου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, γιά πρω-
τότυπη έρευνητική έργασία στόν κλάδο τής Χειρουργικής τού καρκίνου μέ
θέμα «Μοριακή καί γενετική συμμετοχή στήν καρκινογένεση», άπονέμεται
στήν έργασία Τό όγκογόνο μονοπάτι τοϋ mTOR είναι ενεργοποιημένο στόν
μυελοειδή καρκίνο τοϋ θυρεοειδούς καί στις επιθετικές μορφές τοϋ θηλώ-
δη καρκίνου τοϋ θυρεοειδούς [Activation of mTOR signaling in medullary
and aggressive papillary thyroid carcinomas7, πού ύπεβλήθη άπό τις κυρίες
Χρυσούλα Λιάκου καί Μαρία Κουβαράκη καί τόν κ. Γεώργιο Ρασιδάκη.

8. Τό βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, εις μνήμην
Γεωργίου I. Δεμερτζή, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, γιά πρωτό-
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τυπη επιστημονική εργασία επί τής θεραπείας του καρκίνου ή επί τής θερα-
πείας τών παθήσεων τής καρδιάς, άπονέμεται στήν εργασία Ή επίδραση
της διατμητικής τάσης στή δημιουργία νεοϊστοϋ σε στεφανιαία άγγεΐα
άνθρώπων μετά άπο τοποθέτηση ένδοαγγειακών προθέσεων επικαλυμ-
μένων μέ φαρμακευτική ουσία σιρολίμους ή πακλιταξέλη συγκριτικά
μέ άπλες μεταλλικές προθέσεις [The effect of shear stress on neointimal
response following sirolimus-and paclitaxel-eluting stent implantation
compared with bare-metal stents in humans], πού υπεβλήθη άπο τούς κ.κ.
Μιχαήλ Παπαφακλή, Δημήτριο Φωτιάδη καί Λάμπρο Μιχάλη.

9. Το βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά ερευνητική έργασία επί θεμάτων Αστρονομίας, άπονέμεται στόν
κ. Κλεομένη Τσιγάνη γιά τήν έργασία Δυναμική εξέλιξη τών πληθυσμών
τών μικρών σωμάτων στο ηλιακό σύστημα [Dynamics of small bodies in the
solar system], ή όποια άναφέρεται στούς βασικούς πληθυσμούς άστεροειδών
καί στούς διαφόρους συντονισμούς πού τούς διαφοροποιούν.

10. Τό βραβείο Ευτυχίας Εύταξιοπού/,ου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, στή μνήμη τού άντιπλοιάρχου Κων. Ν. Εύταξιοπούλου, γιά έργα-
σία πού άφορά στό Ναυτικό ή στή θάλασσα γενικότερα, άπονέμεται στόν
κ. Εύάγγελο Γρυπιώτη γιά τό δίτομο έργο του «Ελληνική Ναυτιλία» άπό
τόν 15ο αί. π.Χ. μέχρι τοϋ 1821, το όποιο περιλαμβάνει πλούσιο εικονογρα-
φικό υλικό καί ιστορικά στοιχεία καί θά προσφέρει ύπηρεσίες γιά τή γνώση
ένός θέματος τεχνικού καί ιστορικού.

11. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν άναπληρωτή καθηγητή
Στοματολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Χ. Λάσκαρη γιά
τό σύγγραμμά του Κλινική Στοματολογία, διάγνωση-θεραπεία, πού άφορά
πλήθος νοσημάτων καί καλύπτει τό φάσμα τής έσωτερικής παθολογίας τοΰ
στόματος συνταγμένο μέ σύστημα καί υψηλή επιστημοσύνη.

12. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν Πανελλήνιο Όμιλο
'Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), γιά τό σύνολο τών άθλητικών
καί πολιτιστικών δραστηριοτήτων πού άναπτύσσει έξ ιδίων πόρων καί μέ-
σων μέ σκοπό τή διάδοση τής ιστιοπλοΐας άνοικτής θαλάσσης καί τή διατή-
ρηση τής ναυτικής παράδοσης τής χώρας μας, μέ τήν εύκαιρία τής συμπλή-
ρωσης 50 ετών άπό τή διοργάνωση τοΰ άγώνα «Ράλλυ Αιγαίου».

13. *Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στή διδάκτορα κυρία Σουζάνα
Δανάλη-Κωτσάκη, πυρηνικό φυσικό-περιβαλλοντολόγο, ώς τής πρώτης
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έπιστήμονος πού εισήγαγε στήν Ελλάδα τή μεθοδολογία οργάνωσης τής
προστασίας τού άνθρωπου άπο τή ραδιενέργεια τοΰ περιβάλλοντος καί θε-
μελίωσε τή σχετική διαδικασία μετρήσεων καί ελέγχου.

14. Εύφημος μνεία τής Ακαδημίας άπονέμεται στον άντιναύαρχο
Π.Ν. έ.ά. κ. Αναστάσιο Κ. Δημητρακόπουλο γιά τό πεντάτομο έργο του
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος — Οί πολεμιστές τοΰ Ναυτικού θυμούνται... Τό
έργο άποτελεΤ σημαντική συλλογή στοιχείων πού άφοροΰν τή δράση καί τά
επιτεύγματα τοΰ Έλληνικοΰ Πολεμικού Ναυτικοΰ κατά τήν περίοδο 1940-
1945.

Τάξη τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών

1. Τό βραβείο Γ. Άθάνα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, γιά τήν
καλύτερη έκδεδομένη ποιητική συλλογή νέου, κατά προτίμηση, ποιητοΰ,
άπονέμεται στήν κυρία Βάγια Κάλφα γιά τήν ποιητική της συλλογή Άπλα
πράγματα, ή όποια ξεχωρίζει γιά τή λιτότητα τής έκφρασης, τή συνέχεια
καί συνέπεια τών διανοημάτων, πού δημιουργούν εικόνες ποιητικές.

2. Τό βραβείο Αάμπρου Πορφύρα, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
γιά τή βράβευση Έλληνα λυρικοΰ ποιητή, άπονέμεται στον κ. Κώστα
Κουτσουρέλη γιά τήν ποιητική του συλλογή Αέρας Αύγουστος, -η όποια δια-
κρίνεται γιά τόν μοντέρνο λυρισμό καί τις ποιητικές εικόνες της.

3. Τό βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά τή βράβευση μιας έκ τών καλυτέρων ποιητικών συλλογών πού έχει
εκδοθεί τήν τελευταία τριετία, άπονέμεται στον κ. Γιάννη Παπαϊωάννου γιά
τή συλλογή του Πέρασμα, πού διακρίνεται γιά τή γλωσσική της λογική καί
τήν ποιητική σύνθεση.

4. Τό βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην τών γονέων της
Ανδρομέδας καί Τιμολέοντος Μυκονίου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ,
τό όποιο δίδεται σέ άριστοΰχο διπλωματούχο πιανίστα, άπονέμεται στήν
κυρία Μαρία Στρατηγού, πού διακρίθηκε γιά τή μουσική εύαισθησία καί
δεξιοτεχνία της.

5. Βραβείο τής Ακαδημίας, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, γιά νέο
διαπρέποντα "Ελληνα ζωγράφο ηλικίας μέχρι 40 έτών, άπονέμεται στόν
κ. 'Ιουλιανό Καγκλή γιά τήν τόλμη, τή δυναμικότητα καί τήν πλαστική
άντίληψη τής ζωγραφικής του τέχνης.

6. Τό βραβείο 'Ελένης και Πάνου Ψημένου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά έργο άναφερόμενο στή Νεοελληνική 'Ιστορία ή Φιλολογία άπό τό
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1669 μέχρι σήμερα, απονέμεται στόν κ. Μανόλη Κούμα για τό βιβλίο του
Μικρά κράτη, συλλογική άσφάλεια, Κοινωνία τών 'Εθνών. Ή Ελλάδα και
τό ζήτημα τοΰ άφοπλισμον 1919-1934, για τήν πληρότητα τής τεκμηρί-
ωσης, τήν έρευνα τών πηγών καί τήν πρωτοτυπία τοΰ έργου.

7. Βραβείο τής Ακαδημίας, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, για τήν
καλύτερη έρμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασικής φι-
λολογίας, άπονέμεται στόν κ. Κυριάκο Τσαντσάνογλου, γιά το βιβλίο του
στά άγγλικά Χρυσές χαίτες καί αργυρά πρόσωπα. Τό Παρθενειον 1 τοΰ
Αλκμάνος [Of Golden Manes and Silvery Faces: The Partheneion 1 of
Alcman], μέ τό όποιο προσφέρει μία εντελώς νέα συνολική ερμηνεία ένός
αινιγματικού ποιήματος καί άποτελεϊ μείζονα συμβολή στή μελέτη τής
αρχαϊκής λυρικής ποίησης.

8. Τό βραβείο εις μνήμην Αλέκου Δράκου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά ιστορική μελέτη ή δοκίμιο επί θεμάτων τής έλληνικής ιστορίας,
άπονέμεται στόν πατέρα Μάρκο Φώσκολο γιά τό βιβλίο του Ή Ό ξ ω μεριά
τής Τήνου κατά τόν ύστερο Μεσαίωνα, το όποιο άποτελεϊ επιστημονική
θεώρηση τής ιστορίας τής Τήνου καί έγκυρη πηγή τής βενετικής πολιτικής
στόν έλληνικό χώρο.

9. Τό βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000
εύρώ, γιά έργασία επί άρχαιολογικών ή ιστορικών θεμάτων άπό τήν περιοχή
τής Μακεδονίας, άπονέμεται στόν κ. Γιώργο Καλπαδάκη γιά τό βιβλίο του
Τό Μακεδονικό Ζήτημα 1962-1995. Άπό τή σιωπή στή λαϊκή διπλωματία,
τό όποιο άποτελεϊ συστηματική καί ψύχραιμη άνάλυση τού θέματος, βασι-
σμένη στή χρήση τών πηγών.

10. Τό Αυκούργειο βραβείο, άπό τά έσοδα τής δωρεάς Παναγιώτη
Γραμματικάκη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, γιά μελέτη μέ θέμα άπό
τήν ιστορία τοΰ έλληνικοΰ έθνους άπό άρχαιοτάτο,ιν χρόνων, άπονέμεται στόν
κ. Θεόδωρο Γ. Γιαννόπουλο γιά τό βιβλίο του Πόθεν καί πότε οί Έλληνες; —
τό όποιο διακρίνεται γιά τήν έπιστημονική ένημέρωση καί τή σαφήνεια τών
άπόψεων τοΰ συγγραφέως, ώς καί τήν κριτική εξέταση τής έρευνας τής σχε-
τικής μέ τήν κοιτίδα καί τή διασπορά τών ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

11. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Γεώργιο Τόλια γιά
τόν τόμο Ιστορία τής χαρτογραφίας τοϋ έλληνικοΰ χώρου, 1420-1800.
Χάρτες τής συλλογής Μαργαρίτας Σαμούρκα, άποτέλεσμα μακράς έρευνας
καί ιστορικής τεκμηρίωσης, βασισμένης στούς εξαίρετους όσο καί σπάνιους
χάρτες πού συνέλεξε μέ πάθος καί γνώση ή κυρία Μαργαρίτα Σαμούρκα.
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12. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στο ζεύγος Γιώργου καί Εΰης
Μπεληγιάννη γιά το βιβλίο τους Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας,
το όποιο άποτελεϊ πολύτιμο φωτογραφικό σύνταγμα τών λίθινων τοξωτών
γεφυριών τής Ελλάδος, άπό τά βυζαντινά χρόνια έως τις μέρες μας, μέ
ιστορικά καί τεχνικά σχόλια.

13. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στή ζωγράφο Μερόπη
Στεφανάτου-Πρέκα, σέ άναγνώριση τοΰ πλούσιου καλλιτεχνικού της έργου
καί ιδιαίτερα γιά τή συμβολή της στήν άνάπτυξη τής ύαλογραφίας στήν
Ελλάδα.

14. Βραβείο της Ακαδημίας άπονέμεται στό Σωματείο «Σύλλογος οί
Φίλοι τής Μουσικής» (1953) γιά τήν έξέχουσα προσφορά του στόν χώρο
τοΰ πολιτισμού, τών τεχνών, τής παιδείας καί τήν επί μία έξηκονταετία
ιδιαίτερη συμβολή του στήν άνάπτυξη τής μουσικής παιδείας στήν Ελλάδα.

15. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν Αλεξανδρινό άρχιτέκτονα
Mohamed Fouad Awad, γιά τις εξαιρετικές υπηρεσίες του ύπέρ τής διατη-
ρήσεως καί τής άναδείξεως τής ιστορικής καί άρχιτεκτονικής παρακατα-
θήκης τού έλληνισμοΰ καί τής ορθοδοξίας στήν Αίγυπτο.

16. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στό «Βιβλιολογικό 'Εργαστήρι
Φίλιππος Ήλιοΰ» γιά τό εθνικής σημασίας έπιτελεσθέν έργο τής συντάξεως
τής έλληνικής βιβλιογραφίας τοΰ 19ου αί. (46.500 έγγραφες), πού βρίσκεται
άναρτημένο στόν διαδικτυακό τόπο τοΰ Μουσείου Μπενάκη καί άποτελεϊ
βασική πηγή γνώσης τής πνευματικής καί έπιστημονικής δημιουργίας τών
νεωτέρων Ελλήνων.

17. *Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στήν κυρία Καλλιόπη Πρωτο-
παπά γιά τις λαογραφικές της έρευνες καί τις μελέτες της πού άφοροΰν τή
φυσική έξέλιξη τών δρωμένων κατά τούς τρεις κύριους σταθμούς τού βίου
τοΰ άνθρώπου στήν Κύπρο καί άποτελεϊ μακρόχρονο ερευνητικό έργο συλ-
λογής πρωτογενούς ύλικοΰ.

18. *Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν κ. Αριστοφάνη Χουρδάκη
γιά τό συγγραφικό καί λαογραφικό του έργο, μέ τό όποιο συμβάλλει στή
διάσωση τής κρητικής παράδοσης μέ τή συλλογή λαϊκών παραμυθιών, στά
όποια καταγράφονται ήθη καί έθιμα καί διασώζονται στοιχεία τοΰ λαϊκοΰ
βίου πού τείνουν νά έξαφανισθοΰν.

Θά ολοκληρωθούν οί διακρίσεις τής Ακαδημίας ώς προς τήν τέχνη τοΰ
λόγου μέ τά βραβεία τών δύο ύπό τήν αιγίδα της 'Ιδρυμάτων Κώστα καί
'Ελένης Ούράνη καί Πέτρου Χάρη.
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Το "Ιδρυμα Κώστα και 'Ελένης Ονράνη

1. Απονέμει το βραβείο ποιήσεως με χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ
στον κ. Μάνο Ελευθερίου γιά το σύνολο του έργου του. Ό κ. 'Ελευθερίου,
πολύμορφος δημιουργός, μάς έχει δώσει ποίηση ύψηλής αισθητικής, τρα-
γικής εύαισθησίας και τρυφερής ανθρωπιάς, πού υπακούει στούς αυστηρούς
κανόνες τής τεχνικής και τής τέχνης και στηρίζεται στήν παράδοση άλλά
και στό σύγχρονο πνεύμα.

2. Απονέμει, το βραβείο διηγήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
στον κ. Σωτήρη Δημητρίου γιά τή συλλογή διηγημάτων του μέ τίτλο Το
κουμπί και τό φόρεμα, όπου ζωντανεύουν ήρωες καθημερινοί, σημαδεμέ-
νοι ενίοτε άπό κάποιο άπροσδιόριστο χαρακτηριστικό πού τούς ξεχωρίζει,
ήρωες ιδιόρρυθμοι, πρόσωπα μιάς πολύ οικείας μας πραγματικότητας όπου
κυριαρχεί ή άνθρωπιά και ή κατάφαση τής ζωής.

3. Απονέμει τό βραβείο δοκιμίου, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ,
στον κ. Νάσο Βαγενά γιά τό σύνολο τοΰ έργου του. Ό κ. Βαγενάς, καθη-
γητής τής Νεοελληνικής Φιλολογίας, κριτικός, θεωρητικός τής λογοτεχνίας,
δημιουργός ό ίδιος, ποιητής, άνανέωσε τόν ελεύθερο στίχο και είδε τά πνευ-
ματικά πράγματα μέ νέο έρευνητικό πνεύμα.

Το "Ιδρυμα Πέτρου Χάρη

1. Απονέμει τό βραβείο ποιήσεως, μέ χρηματικό έπαθλο 10.000 εύρώ,
στον κ. Θανάση Χατζόπουλο γιά τό σύνολο τού έργου του. Ό βραβευόμενος,
μελετητής τής άνθρώπινης ψυχής κατά τήν επιστήμη πού άσκεϊ, δόκιμος
κριτής τής τέχνης τοΰ λόγου, μέ τήν ποίησή του στοχάζεται και εισχωρεί
στή βαθιά και ούσιαστική ποίηση χωρίς κοινότοπους τρόπους και γλωσσικά
τεχνάσματα, άλλά ώς έρμηνευτής μέ τούς στίχους του εκείνων τών κατα-
στάσεων πού είναι άδιόρατες στούς πολλούς.

2. 'Απονέμει τό βραβείο διηγήματος, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000
εύρώ, στήν κυρία Άμάντα Μιχαλοπούλου γιά τή συλλογή διηγημάτο^ν της
Λαμπερή μέρα, όπου άπεικονίζονται τά προβλήματα και τά δράματα τοΰ
σημερινού κόσμου. Οί άνθρωποι πού χάνονται άπό τή ζωή μας, οί σχέσεις
πού ραγίζουν, οί προσδοκίες πού δέν εκπληρώνονται, οί ψευδαισθήσεις πού
μάς έξαπατοΰν. Χωρισμοί, έρωτες φθαρμένοι, ή άγojvia τής ύπαρξης. "Ολα
μαζί τά διηγήματα άπαρτίζουν μιάν ιστορία σέ εξέλιξη, μιά ρεαλιστική
αφήγηση, πού άποκαλύπτει μιά προσωπικότητα τής πεζογραφίας.



278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

3. Απονέμει τό βραβείο δοκιμίου, μέ χρηματικό έπαθλο 6.000 εύρώ,
στήν κυρία Μαρία Δεληβοριά γιά το βιβλίο της Διονυσίου Σολωμού, Ή γυ-
ναίκα τής Ζάκνθος, έχθρισσα θανάσιμη του "Εθνους. Ή βραβευομένη ονο-
μάζει το έργο της «ερμηνευτική δοκιμή» άλλά στήν πραγματικότητα είναι
μιά στιβαρή βαθιά μελέτη τού ώραιότερου πεζού του Σολωμού, μιάς «εφι-
αλτικής σάτιρας», όπως χαρακτηρίστηκε. Μέ αύστηρή φιλολογική μέθοδο
άναλύει καί άποκαλύπτει τή σκέψη τού ποιητή, πού δέν ήταν άλλη, δπως
τό ζούμε άλλωστε σήμερα, άπό τήν «άλληγορική μεταμφίεση τής "φαύλης
Διοίκησης" τής έπαναστατημένης Ελλάδας — τήν άλληγορική μεταμφίεση
τής ιδιοτελούς άσκησης έξουσίας».

Τάξη τών Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

1. Τό βραβείο εις μνήμην Φωτεινής Κουνάδ?]-Κατσαρέλη γιά τή βρά-
βευση ελληνικών ιεραποστολών, άθλοθετημένο άπό τόν άδελφό της άκαδη-
μαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη, μέ χρηματικό έπαθλο 5.000 εύρώ, άπονέμεται
στήν 'Ιεραποστολή τού Kolwezi τής Επισκοπής Ιίατάνγκα τού Κονγκό γιά
τήν άδιάλειπτη καί μεγάλη προσφορά της έπί 42 χρόνια, τό φιλανθρωπικό,
τό εκπαιδευτικό καί τό κοινωνικό της έργο.

Παρακαλώ νά σηκωθείτε γιά τό βραβείο πού θά εκφωνήσω:

2. Βραβείο αυτοθυσίας τής Άκαδημίας άπονέμεται μετά θάνατον στον
15 ετών Τηλέμαχο Τσιμηρίκα, ό οποίος, στήν προσπάθειά του νά σώσει τά
δύο άδέλφια του πού βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο σπίτι τους πού καιγό-
ταν, βρήκε καί αύτός τόν θάνατο μαζί τους, άφήνοντάς μας ύποθήκη ήρωι-
σμοΰ, άγάπης καί συνειδητής αύτοθυσίας, βάζοντας πάνω άπό τή ζωή του
τή σωτηρία τών άγαπημένων του.

3. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στή Δημοσία Κεντρική Βιβλιο-
θήκη Κερκύρας, τήν άρχαιότερη τής Ελλάδος, ιδρυμένη άπό τά μέσα τοΰ
18ου αι., γιά τή μακρόχρονη, πολυδιάστατη καί πολύτιμη προσφορά της,
μέ τήν όποια προάγεται, έπί δύο καί πλέον έκατονταετίες, ή έπιστημονική
έρευνα καί ή πνευματική δημιουργία στήν Κέρκυρα. Ή Δημοσία Κεντρική
Βιβλιοθήκη Κέρκυρας συνεχίζει καί άνανεώνει πλούσια καί καρποφόρα
πνευματική παράδοση.

4. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται στο Πελοποννησιακό Λαο-
γραφικό "Ιδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» (1974) γιά τις συλλεκτικές,
έρευνητικές καί εκδοτικές δραστηριότητές του, οί όποιες συμβάλλουν στή
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γνώση του λαϊκού πολιτισμού, τής μουσικής καί τοΰ χοροΰ καί μέ τις συλ-
λογές του καλύπτει δλους τούς κλάδους τοΰ νεότερου έλληνικοΰ πολιτισμού.

5. *Επαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στή Φιλάρχαιο Εταιρεία
Άλμυροΰ «Όθρυς» γιά τή μακρόχρονη, άπό τοΰ 1896, προσφορά της
στούς τομείς τής άρχαιολογίας, ιστορίας καί λαογραφίας τής περιοχής
τού Άλμυροΰ καί όλης τής Θεσσαλίας, γιά τή συμβολή της στή διάσωση
τών έλληνικών μνημείων καί γιά τήν 'ίδρυση τοΰ Αρχαιολογικού Μουσείου
Άλμυροΰ.

6. 'Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στόν Πολιτιστικό Σύλλογο
Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης γιά τήν πολυσχιδή κοινωνική καί πολι-
τιστική του δραστηριότητα καί γιά τήν ιδιαίτερη δραστηριότητά του στήν
καταγραφή, διατήρηση, άναβίωση καί διάδοση τής λαϊκής παράδοσης τής
Μεσημβρίας τοΰ Εύξεινου Πόντου.

7. "Επαινος της Ακαδημίας άπονέμεται στό Δημοτικό Διαμέρισμα
Κέλλης τής Περιφερειακής 'Ενότητας Φλώρινας γιά τή συμβολή του στήν
άντιμετώπιση τοΰ δημογραφικού προβλήματος τής χώρας, πού δείχνει αισι-
οδοξία μέσα στις δυσμενείς καί άντίξοες συνθήκες πού επικρατούν στήν
'Ελλάδα.

8. "Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται στους μαθητές τής Γ'Τάξεως
τοΰ Λυκείου Δεμενίκων Πατρών, οί όποιοι πρώτοι διέθεσαν τό χρηματικό
ποσό πού προοριζόταν γιά τήν εκδρομή τους γιά τή νοσηλεία καί έγχείρηση
μαθητή τοΰ 11ου Γυμνασίου Πατρών πού πραγματοποιήθηκε στό εξωτε-
ρικό. Ή φιλαλληλία τους, πού έγινε παράδειγμα γιά τούς μαθητές άλλων
24 σχολείων, είχε ώς άποτέλεσμα τή διάσωση τοΰ πάσχοντος συμμαθητοΰ
τους.

Ή έκθεσή μου, πού τελείωσε θά συμπληρωθεί, κυρίως ώς προς τό έπι-
στημονικό έργο τών 'Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας, μέ τήν ειδική
έκθεση τοΰ Προέδρου της κατά τήν πρώτη δημοσία συνεδρία τοΰ νέου έτους,
στις 14'Ιανουαρίου 2014.

Κατά τήν πανηγυρική συνεδρία γιά τήν 25η Μαρτίου 2014 θά άπονε-
μηθεΐ τό Άριστεΐον τών Κοινωνικών Έπιστημών. Τά βραβεία πού προκη-
ρύσσονται γιά τό 2014 θά άνακοινωθοΰν διά τοΰ Τύπου καί θά άναρτηθοΰν
στόν ίστότοπο τής Ακαδημίας.

Ακούσατε τις διακρίσεις πού δόθηκαν φέτος άπό τήν Ακαδημία στόν
έφηβο Τηλέμαχο καί σέ πρόσωπα πού θεραπεύουν τις έπιστήμες, τις τέ-
χνες καί τόν λόγο. Όταν, πριν άπό 185 χρόνια, ό Κυβερνήτης, μέ τή θυσία
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τών άγωνιστών, άπό τό χάος τής καταστροφής και τοΰ θανάτου πού βρήκε,
άρχισε νά οργανώνει στό ελεύθερο έλληνικό έδαφος Πολιτεία μέ νόμους, ζή-
τησε τή βοήθεια πολλών. Ήλθαν οί σπουδασμένοι "Ελληνες τοΰ Εξωτερικού
και πολλοί ξένοι και τόν συνέτρεξαν ώστε τό μόλις γεννημένο κράτος τών
Ελλήνων νά σταθεί πλάι στά τότε μεγάλα και κραταιά. Πέρασαν 185 χρόνια
και τό κράτος πού δημιουργήθηκε, άφοΰ μεγάλωσε και μεγαλούργησε σέ
πολέμους και στήν ειρήνη, κάνει τώρα τήν άντίστροφη πορεία. Ζοΰμε τέσ-
σερα χρόνια οπισθοδρόμησης, παρακμής και κοινωνικής φθοράς. Οί νέοι μας
επιστήμονες, οί άνθρωποι τής Τέχνης, ολοι όσοι άποτελοΰν τό πνευματικό
και δημιουργικό αίμα τού λαοΰ και τό κεφάλαιο τής συνέχισης τής ΰπαρξής
μας, φεύγουν γιά πάντα, μάς έγκαταλείπουν και προσφέρουν τό ταλέντο
τους σέ ξένους, άκόμη και έχθρούς μας, γιατί εδώ δέν έχουν τή δυνατό-
τητα, έξ αιτίας μιάς άποτυχημένης και έτεροβαροΰς οικονομικής ένο^σης, νά
εργαστούν και νά δημιουργήσουν. Και όσοι άπό τούς νέους μένουν εδώ υφί-
στανται τις συνέπειες τών ενεργειών άστόχαστων άνθρώπων πού δέν άκου-
σαν ποτέ οτι τό 1821, τό 1912-13, τό 1940-44 έγιναν άπό "Ελληνες πού
άψήφησαν τόν εχθρό και τόν νίκησαν. Δέν έζησαν σάν υπηρέτες πλουσίων,
άλλά πολέμησαν και ένιωθαν νικητές και στήν Κατοχή. Τά τέσσερα χρόνια
ήττας και ταπείνωσης πού ζοΰμε έπρεπε νά είναι τέσσερα χρόνια πολέμου
δικοΰ μας. Θά ήμασταν πληγωμένοι άλλά ελεύθεροι νά προχωρήσουμε προς
τήν άναδημιουργία, πού ήδη μάς έχει έγκαταλείψει μαζί μέ τά παιδιά μας.

Μιά μεγάλη Ελληνίδα αύτοκτόνησε πριν άπό 72 χρόνια, στις 27
Απριλίου 1941, γιά νά μή δει τούς Γερμανούς Ναζί νά πατούν τή Χώρα της.
Σ' ένα συμβολικό βιβλίο της βάζει έναν άπό τούς ήρωές του νά άρνεΐται νά
βοηθήσει τή σωτηρία τής Πατρίδας του λέγοντας: «Ή Πατρίδα είναι λέξη
και ό Βασιλιάς είναι κούτσουρο». Είναι παλιά ή άλήθεια αύτή. Πατρίδα
και Πολιτεία δέν υπάρχουν χωρίς τούς άνθρώπους και Ελλάδα χωρίς τούς
"Ελληνες. "Εχουμε ξαναζήσει μακραίωνες σκλαβιές άλλά μετά άπό πολέ-
μους. Όχι νά τήν έπιζητοΰμε.

Χαίρετε.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ 285

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ - ΙΛΝΕ

Κατά το έτος 2013 στό Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
καί Ίδιωμάτίον — ΙΛΝΕ έγιναν τά έξης:

'Ολοκληρώθηκε ή σύνταξη καί ή α' διόρθωση τών λημμάτων πού περι-
λαμβάνει ό υπό προετοιμασίαν 6ος τόμος τού Λεξικού, ό όποιος περιλαμ-
βάνει κατά προσέγγιση 2.000 λήμματα (δε-διάκομμα). 'Ετοιμάστηκε τό
τυπογραφικό πρότυπο (template) τών λημμάτίον γιά τήν εκτύπωση τού
τρέχοντος τόμου του Λεξικού καί τήν υλοποιούμενη ψηφιοποίηση τών ήδη
έκδεδομένων τόμων του στό πλαίσιο τού προγράμματος «Προβολή τοΰ
έργου τών 'Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών στόν Παγκόσμιο
Ιστό». Διεξήχθη προκαταρκτική έρευνα γιά τήν κατασκευή διαδικτυακής
διεπαφής (interface) γιά τήν ήλεκτρονική ανάγνωση τοΰ Ιστορικού Λεξικού
καί γιά τή χρήση τής ειδικής γραμματοσειράς Athens Academy Fonts στό
διαδίκτυο.

Δείγματα τού ύπό έκδοση νέου τόμου, καθώς καί ό νέος Κανονισμός
Συντάξεώς του, παρουσιάσθηκαν, κατόπιν προσκλήσεως, σέ ειδική διημε-
ρίδα ιστορικής λεξικογραφίας τής έλληνικής γλώσσας, διοργανωμένη άπό
τήν Αύστριακή Ακαδημία 'Επιστημών στή Βιέννη.

Λημματογραφήθηκε καί άρχειοθετήθηκε μεγάλος άριθμός νέων καί
παλαιών προβληματικών δελτίων γλωσσικού ύλικοΰ, ένώ ένημερώθηκε μέ
τά νέα στοιχεία τό ήλεκτρονικό άρχεϊο τοΰ Κέντρου. Αποδελτιώθηκαν 20
χειρόγραφα τοΰ Αρχείου σέ ήλεκτρονική μορφή καί τό σχετικό ύλικό εντά-
χθηκε στό Άρχεϊο Δελτίων.

'Εμπλουτίσθηκε τό άρχεϊο τοΰ Κέντρου μέ τήν εισαγωγή συλλογών δια-
λεκτικού ύλικοΰ πού προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές άποστολές
τών ερευνητών καί άπό τόν γλωσσικό διαγωνισμό πού προκηρύσσει κατ'
έτος ή Ακαδημία Αθηνών. 'Εντάχθηκαν στήν ήλεκτρονική βάση δεδομένων
τοΰ άρχείου τών έλληνικών τοπωνυμίων 18.000 νέες καταχωρήσεις πού
προέρχονται άπό γλωσσικές συλλογές τοΰ Άρχείου τοΰ ΙΑΝΕ. Ή βιβλιο-
θήκη τοΰ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών νέων βιβλίων
καί συγκροτήθηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.
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Οί ερευνητές του Κέντρου έλαβαν μέρος μέ ανακοινώσεις σέ συνέδρια
έλληνικά καί διεθνή.

[Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Κέντρο Λαογραφίας:

α. Συνέταξε, υπέβαλε καί έπέτυχε τήν έγκριση προγράμματος (950.200
εύρώ) μέ θέμα: «'Εθνικό Ψηφιακό Δίκτυο Τεκμηρίωσης τής 'Αυλής καί
Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στο πλαίσιο τής Πρόσκλησης 31 τού
επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Προκήρυξε τό έργο
καί ήδη ευρίσκεται στο στάδιο άξιολόγησης προσφορών.

β. Συμμετείχε στο πρόγραμμα ((Καταγραφή, τεκμηρίωση, προβολή καί
διακίνηση άρωματικών καί θεραπευτικών βοτάνων καί φυτών καί φυτικών
προϊόντων» [Recording, documentation, promotion and distribution of the
aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products (RE.HERB)],
στο πλαίσιο τού προγράμματος «INTERREG IV / Έλλάδα-Ίταλία».

γ. Συμμετέχει στον σχεδιασμό, στήν επιμέλεια καί στήν εφαρμογή
δράσεων γιά τήν εκπόνηση τοΰ ερευνητικού προγράμματος ((Χορεύοντας
στήν πόλη. Τά "αποκριάτικα δρώμενα" τής Νάουσας ώς τοπικό δεδομένο
καί ώς άνθρωπολογικό ζητούμενο (εθνογραφική καί ιστορική έρευνα)», σέ
συνεργασία μέ τό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

δ. Παράλληλα ύλοποιεΐ προγράμματα συνεργασίας μέ δήμους καί φο-
ρείς τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης [Λευκάδα (δύο μουσεία), Ζάκυνθο (πρό-
γραμμα (('Ομιλιών»), Άράχωβα (μουσείο, έκθέσεις), Παλαιόχωρα Χανίων
(Μουσείο Ακριτών τής Εύρώπης), Περιφέρεια Κρήτης (έκδοση χειρογρά-
φων Μαρίας Λιουδάκι), Δήμος Τσακωνιάς (θέματα φακέλων γιά τήν άυλη
πολιτισμική κληρονομιά)].

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφορήθηκαν σέ τρεις ογκώδεις τόμους τά Πρακτικά τοΰ συνε-
δρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίΐ]ση-πεζογραφία-θέατρο)
(επιμέλεια Γεωργίου Βοζίκα).

Κυκλοφορήθηκαν έπίσης τά Πρακτικά τής ήμερίδας Κωνσταντίνος
Ψάχος: ό μουσικός, ό λόγιος, σ. 340 +1 CD, μέ χρηματοδότηση τής κυρίας
'Ελένης Ντάλλα (επιμέλεια Εύαγγέλου Καραμανέ).
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Στή σειρά «Πηγές τοΰ Ααϊκοΰ Πολιτισμού» κυκλοφορήθηκε το βιβλίο
τοΰ Σωτηρίου Τσιάνη (Sam Tsianis) Δημοτικά τραγούδια άπό τή Βυτίνα
Αρκαδίας (Folk Songs from Vytina, Arcadia), μέ χρηματοδότηση τοΰ
'Ιδρύματος Τρύφωνος Θαλασσινού (επιμέλεια Βασιλικής Χρυσανθοπούλου).

Εύρίσκονται στό τυπογραφείο στήν τελική διόρθωση τά Πρακτικά
τοΰ 15ου διεθνοΰς συνεδρίου τής Διεθνούς Άφηγηματολογικής 'Εταιρείας
(ISFNR) μέ θέμα «Narratives Across Space and Time: Transmissions and
Adaptations», πού διοργανώθηκε άπό τό Κέντρο τόν 'Ιούνιο τού 2009.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση τής έκδοσης τοΰ Κέντρου (2012) Ό
Νικόλαος Γ. Πολίτης καί τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας,
Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου (δύο τόμοι, 1.192 σελίδων),
στήν Αθήνα καί στό Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Καλαμάτας.

Έπίσης, σέ έκδήλωση στό Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ έγινε ή παρου-
σίαση τής έκδοσης (2013) Λαϊκός πολιτισμός καί 'έντεχνος λόγος (ποίηση-
πεζογραφ>ία-θέατρο). Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κατά τή διάρκεια τοΰ 2013 τό Κέντρο πραγματοποίησε πέντε εκθέσεις:

1. «Σκιάχτρα» (Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2013),
στό πλαίσιο τών Δράσεων Πολιτισμού τοΰ Δήμου Αθηναίων (συνεργασία μέ
το Δίκτυο τών Μουσείων τοΰ 'Ιστορικού Κέντρου τής Πόλεως τών Αθηνών).

2. «Άλογα πραγματικά καί συμβολικά στήν τέχνη», στήν Παλαιόχωρα
Χανίων, στό Μουσείο Ακριτών τής Ευρώπης.

3. ((Τόπος καί Άνθρωποι», έκθεση φωτογραφίας τοΰ Εύτύχιου Λια-
τάκη, στήν Αίθουσα Πολιτιστικών Δράσεων Παλαιόχοορας Χανίων (οί δύο
προηγούμενες εκθέσεις οργανώθηκαν στό πλαίσιο τών εκδηλώσεων τοΰ
XANIaRT 2013 Εικαστικές Διαδρομές στόν νομό Χανίων).

4. ((Χριστούγεννα στό σπίτι τής Αγγελικής Χατζημιχάλη», στό
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης καί Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη)) (10
Δεκεμβρίου 2013 — 5 'Ιανουαρίου 2014).

5. (("Τό πρόβατο" 'Οδοιπορικό στόν ποιμενικό βίο: Αρχιτεκτονική
καί Τέχνη», Λαογραφικό Μουσείο Άράχωβας (14 Δεκεμβρίου 2013 — 25
Μαρτίου 2014). Ή έκθεση πραγματοποιήθηκε μέ πρόταση τού Κέντρου καί
επιμέλεια τής μουσειολόγου του, σέ συνεργασία μέ τό PRISMA — Κέντρο
Αναπτυξιακών Μελετών.
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Επίσης, το Κέντρο συνδιοργάνωσε τήν έκθεση «Πηνελόπη Ghandi, ή
ιερή τέχνη τής υφαντικής», στό Μουσείο Μπενάκη.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στό πλαί-
σιο τών παραπάνω εκθέσεων.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Τό Κέντρο έχει άποδεχθεϊ μεγάλες νέες και σημαντικές συλλογές αντι-
κειμένων [συλλογή ταμάτων, μουσικών οργάνων, διακοσμημένων αύγών,
μασκών (Συλλογή Παπαγεωργίου)] και συνεχίζει τήν καταγραφή και τεκ-
μηρίωσή τους.

"Εχει, έπίσης, εμπλουτίσει τις συλλογές του μέ τήν άπόκτηση véojv
λαογραφικών χειρογράφων συλλογών και άντιγράφων σέ ψηφιακή μορφή
άρχειακού υλικού άπό τή Ρουμανία και φωτογραφικού υλικού (συλλογές
φωτογραφιών Δημητρίου Καλούσιου).

ΜΟΥΣΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ κ.α.

Τό Κέντρο έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί επιστημονικά και επιβλέπει
περιφερειακά μονοθεματικά μουσεία (Μουσειον τοΰ Άρτου, Αμφίκλεια'
Μουσείο Ακριτών τής Ευρώπης, Παλαιόχωρα Χανίων Κρήτης' Μουσείο
Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Αευκάδας στή Άευκάδα" Μουσείο Αγροτικών
'Εργαλείων και 'Επαγγελμάτων στον Κάβαλο Αευκάδας, δωρεάς Ανδρέα
Λάζαρη).

'Επιπλέον, έχει άναλάβει τήν επιστημονική επιμέλεια τού Μουσείου
Υφαντικής στήν Άράχωβα Βοιο_>τίας —πραγματοποιεί γιά τόν σκοπό αύτό
επιτόπιες έρευνες και εκδηλώσεις—, καθώς και τού Μουσείου Γεωργικών
'Εργαλείων στό Βελεστίνο Μαγνησίας.

Το Κέντρο, στήν προσπάθειά του νά συμβάλει στήν προβολή τής άυλης
πολιτισμικής κληρονομιάς, μετέχει μέ δύο ερευνητές του στήν εθνική επι-
τροπή γιά τήν Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά τού Υπουργείου Πολιτισμού
και έχει συντάξει τό 'Εθνικό Ευρετήριο τών θεμάτων της (μέ πάνω άπό 500
θέματα).

'Επίσης, μετέχει σέ επιτροπές 'Τπουργείων γιά τήν ποιότητα τών παρα-
δοσιακών προϊόντων, τήν πιστοποίηση τών ΠΟΠ (Προϊόντων 'Ονομασίας
Προέλευσης), καθώς και σέ επιτροπές τής Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας.
'Ερευνητές του είναι μέλη τής επιστημονικής ομάδας συνεργασίας τοΰ
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Κέντρου μέ το Musée National des Civilisations de l'Europe et de la Médi-
terranée τής Μασσαλίας.

Εξάλλου, προγραμμάτισε διημερίδα μέ θέμα «Λαϊκός πολιτισμός καί
βιώσιμη άνάπτυξη» σέ συνεργασία μέ τό 'Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
καί Τροφίμων, τό 'Υπουργείο Τουρισμού καί τά Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ή διευθύνουσα καί οί ερευνητές τού Κέντρου, πέραν τών προγραμματι-
σμένων έργασιών τους στο Κέντρο, δηλαδή τής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
ύλικοΰ, τής εισαγωγής καί άξιολόγησης νέου υλικού, τών εντεταλμένων άπο-
στολών, αφιερωμένων κατά τό έτος 2013 στον εμπλουτισμό τοΰ Εύρετηρίου
γιά τήν 'Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά, τή συμμετοχή στις εκδόσεις καί
εκδηλώσεις τοΰ Κέντρου, πραγματοποίησαν έπ' εύκαιρία άποστολές, έπι-
τόπια έρευνα στήν Κριμαία (Τσερνοπόλιε τής περιοχής Συμφερόπολης),
έλαβαν μέρος μέ ανακοινώσεις συνολικά σέ 30 επιστημονικά συνέδρια καί
ήμερίδες, δημοσίευσαν δύο βιβλία, 30 άρθρα σέ επιστημονικά περιοδικά
καί ύπέρ τά 30 εκλαϊκευμένα δημοσιεύματα. Πραγματοποίησαν έπίσης 23
διαλέξεις, 14 μαθήματα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καί Δημοτικά Ανοιχτά
Πανεπιστήμια, καθώς καί εκπαιδευτικά προγράμματα, ραδιοφωνικές καί
τηλεοπτικές εκπομπές. 'Επίσης, προσέφεραν έργο ώς μέλη τής κριτικής
επιτροπής στον 40ό Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παραδοσιακού Τραγουδιού
καί Μουσικής τών Λαγκαδιών Γορτυνίας, τό 2013, τής Προκριματικής
'Επιτροπής τής Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας τού Μεσο-
γειακού Χώρου «Άγών» (2003 έως 2012), μέλη επιτροπών κρίσεως άρθρων
σέ περιοδικές εκδόσεις κ.λπ.

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Φαναριώτικα και αστικά στιχονργήματα στήν εποχή τον νεοελληνικού
Διαφωτισμού, Αθήνα 2013, σ. 560 (Πρακτικά τοϋ συνεδρίου πού πραγ-
ματοποιήθηκε στή Λευκωσία, 7-9 Ιουνίου 2012, μέ συνδιοργανωτές το
Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού τής Ακαδημίας
Αθηνών, το Τμήμα Βυζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών καί το Τμήμα
Τουρκικών καί Μεσανατολικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τής Κύπρου,
καθώς καί τήν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών).

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χαρίτων Καρανάσιος

«Άσματα τών μπεκρήδων καί ερωτικά τραγούδια άπο χειρόγραφο τής
Βέροιας τού 18ου αιώνα», Φαναριώτικα και αστικά στιχονργήματα στήν
εποχή τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 2013, σ. 153-172.

«Ή συλλογή Φαναριώτικων στιχουργημάτων στόν αύτόγραφο cod.
Petropolitanus 734 τοΰ Νικηφόρου Καντουνιάρη», στό ίδιο, σ. 173-188.

«Politics and Ethics in the Wallachian Court at the end of the 17th
century. The Paraphrases of Ancient Greek and Byzantine Mirrors of
Princes by Sevastos Kyminitis», Πρακτικά τής συνάντησης εργασίας
(workshop) «Μεταφορές καί επικαλύψεις. Π διαμόρφωση τής γνώσης
στά χρόνια τών Ελλήνων homines novi στήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία
(1641-1730)», Institut für Griechische und Lateinische Philologie / Freie
Universität Berlin, Βερολίνο, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2012, στόν
ίστότοπο: http:/www.sfb-episteme.de/veranstaltungen/Archiv/Workshop_
Regel wissen .html

Κωνσταντίνος Λαμπρινός

«Εύγενεΐς καί cittadini στήν κοινότητα τής βενετικής Σητείας.
Κοινωνικές ζυμώσεις καί άνακατατάξεις (τέλη 16ου-17ος αί.)», Μνήμων,
32, 2011-2012 [2013], σ. 37-57.
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«Gli archontoromei nella Creta veneziana. Un gruppo privilegiato e la
sua evoluzione nel XVI e XVII secolo», Mediterranea. Ricerche s tori che.
27, 2013, σ. 149-160.

«Λάουρα Manolesso: μιά υψηλόβαθμη άξιωματοΰχος άντιμέτωπη μέ
τήν αριστοκρατία στο βενετικό Ρέθυμνο (16ος αί.))), Τόμος προς τιμήν τής
άκαδημαϊκοΰ κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, Αθήνα 2013, σ. 453-467.

Δέσποινα Βλάμη

«"Of Business and Money and Women in General... ". Investigating
Women in the Levant Company Archive (18th-19th centuries)», Κράτος,
Οικονομία, Κοινωνία ( 19ος-20ος αιώνες), Τόμος προς τιμήν τού ομότιμου
καθηγητή κ. Γεωργίου Β. Δερτιλή, Αθήνα 2013, σ. 305-323.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Χαρίτων Καρανάσιος

«Ό παλαιότερος γνωστός κατάλογος χειρογράφων και εντύπων τής
I. Μ. 'Ιβήρων (1723) και ό πρώην 'Άρτης Νεόφυτος Μαυρομμάτης», 8ο
Διεθνές Συνέδριο τής Αγιορείτικης Εστίας μέ θέμα «Άγιον Όρος και
Λογιοσύνη», Θεσσαλονίκη. 22 Νοεμβρίου 2013.

«Μαρτυρίες γιά άπόκτηση έντύπων και χειρογράφων έλληνικών μονών
άπό τόν Νικόλαο Μαυροκορδάτο», συνάντηση εργασίας (workshop) τοΰ
'Ινστιτούτου Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας (Institut für Griechische
und Lateinische Philologie) μέ θέμα «Μεταφορές και επικαλύψεις. Ή
διαμόρφωση τής γνώσης στά χρόνια τών Ελλήνων homines novi στήν
'Οθωμανική Αύτοκρατορία (1641-1730)», Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013.

«Griechische Handschriften rumänischer Sammlungen», 8o Συμπόσιο
τής Διεθνούς 'Επιτροπής Ελληνικής Παλαιογραφίας (Comité International
de Paléographie Grecque), Αμβούργο, 22-28 Σεπτεμβρίου 2013.

«Ή 'Εκπαίδευση στή Δυτική Μακεδονία 16ος-19ος αιώνας», Ημε-
ρίδα μέ θέμα «Ή 'Εκπαίδευση στή Δυτική Μακεδονία» τής Εταιρείας
Δυτικομακεδονικών Μελετών, Κοζάνη, 1η 'Ιουνίου 2013.

«Ή ψυχανάλυση τοΰ Άλή πασά στήν "Ατομική άνάλυση" τού Στέφανου
Ξένου (1883))), Α' Πανηπειρωτικό Συνέδριο «Ίστορία-Λογιοσύνη:
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Ή "Ηπειρος καί τά 'Ιωάννινα άπο το 1430 ως το 1913», Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων καί Εταιρεία 'Ηπειρωτικών Μελετών, 'Ιωάννινα, 28 Φεβρου-
αρίου-2 Μαρτίου 2013.

Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

«Μορφές συλλογικής οργάνωσης στις βυζαντινές πόλεις: ζητήματα ορο-
λογίας (7ος-12ος αί.)», ΛΔ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη,
31 Μαίου-2 'Ιουνίου 2013.

Προσκεκλημένη συνομιλήτρια στή διάλεξη του Δημήτρη Κυρίτση,
επίκουρου καθηγητή Βυζαντινής 'Ιστορίας τοΰ Τμήματος 'Ιστορίας καί
Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης, μέ θέμα «Αύλικοί τίτλοι καί
πολιτικός έλεγχος στήν έποχή τών Παλαιολόγων», Κέντρο 'Ελληνικών
Σπουδών 'Ελλάδος τοΰ Πανεπιστημίου Harvard. Ναύπλιο, 12 'Ιουνίου 2013.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τό Κέντρο συμμετέχει στο πρόγραμμα «DARIAH-ATTIKH-
Άνάπτυξη τής έλληνικής ερευνητικής ύποδομής γιά τις άνθρωπιστικές
επιστήμες ΔΤΑΣ» (έναρξη: 'Οκτώβριος 2013).

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου εμπλουτίστηκε έφέτος μέ 158 τόμους, άπό
τούς όποιους οί 32 προέρχονται άπό άγορά καί οί υπόλοιποι άπό άνταλλαγή
ή δωρεά.

Οί συλλογές τοΰ Κέντρου έμπλουτίστηκαν μέ τά χειρόγραφα τών
μελετών τοΰ μακαριστοΰ Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος
Χρυσοστόμου Α' (εύγενική δωρεά τών κυριών Αικατερίνης Ράμφου καί
Φωτεινής Ζαφειροπούλου).

[Ρόδη Σταμούλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κατά το έτος 2013 συνεχίστηκαν τά έξης ερευνητικά προγράμματα τοϋ
Κέντρου.

«Χρονολόγιο γεγονότων τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου» (υπεύθυνη
Μαρία Σπηλιωτοπούλου): Ό Α' τόμος τοΰ έργου είναι έτοιμος γιά ηλε-
κτρονική έκδοση στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος «Προβολή τοΰ έργου τών
Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών». Συντάχθηκε μέρος τοΰ Β'
τόμου τοΰ έργου Calendar of Events of World War II concerning Greece.
Data according to the Special Operations Executive archives, 1943, έργου
πού πραγματοποιείται στό πλαίσιο τού έκπονούμενου προγράμματος.

((Ή διαμόρφωση τοϋ γαιοκτητικοΰ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή
βρετανική διπλωματία, 1833-1843» (υπεύθυνη Εύαγγελία Καρούζου): Ή
συγγραφή άφορά στό κεφάλαιο πού έξετάζει τήν πολιτική τών κομμάτων
άπέναντι στό θέμα τής γαιοκτησίας όπως αύτή διαφαίνεται μέσα άπό τή
νομοθεσία τής περιόδου 1833-1843 καί τις άπόψεις τών πολιτικών παρατά-
ξεο^ν πού εκφράζονται στόν τύπο τής έποχής καί σέ δημόσια έγγραφα πού
άπόκεινται στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους ('Οθωνικό Αρχείο). Τό κεφά-
λαιο αύτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Περιγραφικός κατάλογος τοΰ Αρχείου τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου,
Αρχιεπισκόπου Σύρου καί Τήνου (1827-1875)» (υπεύθυνη 'Ελισάβετ Κοντο-
γιώργη): 'Ολοκληρώθηκε ή επιμέλεια καί ό υπομνηματισμός (προσώπων,
ιδρυμάτων, τοπωνυμίων καί θεμάτων) τής εισαγωγής καί τών άναλυτικών
περιλήψεων γιά τήν έκδοση τοΰ Α' τόμου. "Εγινε ό έλεγχος μέ τά πρωτότυπα
έγγραφα καί συμπληρώσεις, όπου κρίθηκε άπαραίτητο. Ό Α' τόμος είναι ύπό
έκδοση. Έπίσης συντάχθηκαν περιλήψεις άπό τούς φακέλους τού Αρχείου
πού περιλαμβάνουν τήν Αλληλογραφία τού Αλεξάνδρου Λυκούργου μέ συγ-
γενείς του καί ετοιμάζεται ό επόμενος τόμος.

«Πηγές άπό τό Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου γιά τόν Γεώργιο
Λογοθέτη Λυκούργο» (ύπεύθυνη Ελισάβετ Κοντογιώργη): Πρόκειται γιά
δημοσίευση καί σχολιασμό τριών χειρόγραφων σχεδίων μέ βιογραφικά
στοιχεία γιά τόν Γεώργιο Λογοθέτη Λυκούργο. Στό εισαγωγικό κεφάλαιο
τού μελετήματος Πήγες από το Άρχεϊο Αλεξάνδρου Λυκούργου γιά τόν
Γεώργιο Λογοθέτη Λυκούργο παρουσιάζεται άναλυτικά τό περιεχόμενο τοΰ
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κριτικού άρθρου του Αλεξάνδρου Λυκούργου γιά το έργο του Σπυρίδωνα
Τρικούπη 'Ιστορία της 'Ελληνικής Επαναστάσεως, πού δημοσιεύτηκε στή
γερμανική έφημερίδα τής Αύγούστας (Augsburger Allgemeine Zeitung)
τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1858. Ή μελέτη βασίζεται, έπίσης, στήν άλληλογρα-
φία τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου μέ τόν γαμπρό του, ταγματάρχη Βασίλειο
Μαργέλο. "Εχει γίνει μεταγραφή καί σχολιασμός τών δύο χειρογράφων καί
έχει συνταχθεί τό πρώτο μέρος τοΰ εισαγωγικού κεφαλαίου πού άναφέρεται
στόν Σπυρίδίυνα Τρικούπη.

«Αλληλογραφία τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου, Αρχιεπισκόπου Σύρου
καί Τήνου, μέ τόν William Ewart Gladstone (1870-1875)» (υπεύθυνη
'Ελισάβετ Κοντογιώργη): Μελετήθηκε ή βιβλιογραφία καί έγινε άποδελτί-
ωση σχετικά μέ τό κίνημα τών Παλαιοκαθολικών καί τις επαφές τους μέ τόν
William Ewart Gladstone.

((Δημόσια 'Υγεία στήν Ελλάδα τοΰ Μεσοπολέμου. Ή συμβολή τής
Κοινωνίας τών 'Εθνών στήν οργάνωση τών υπηρεσιών υγείας καί κοινωνικής
πρόνοιας» (ύπεύθυνη 'Ελισάβετ Κοντογιώργη): Συνεχίστηκε ή ψηφιακή
επεξεργασία, ταξινόμηση καί μελέτη τοΰ τμήματος τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ
πού έχει φωτογραφηθεί άπό τό Άρχεϊο τής Κοινωνίας τών 'Εθνών (ΙίτΕ),
καί άποτελεϊται άπό τις έκθέσεις καί τήν άλληλογραφία τών ύγειονολόγων
τοΰ 'Οργανισμού 'Υγείας τής ΚτΕ γιά τήν κατάσταση τής δημόσιας υγείας
στις άγροτικές περιοχές.

((Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών άρχείων τού
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου "Records of German Divisions" 1940-
1945 » (ύπεύθυνος Δημήτριος Άποστολόπουλος): "Εγινε ή έπεξεργασία τού
ύλικοΰ τών μικροταινιών μέ κωδικό Τ. 315 (30-33).

((Νεότερη Έλληνική 'Ιστορία στό Διαδίκτυο» (ύπεύθυνη Μαρία Σπηλι-
ωτοπούλου): "Εγινε συστηματική ένημέρωση καί έμπλουτισμός τοΰ ήλε-
κτρονικοΰ καταλόγου ((Πηγές Νεότερης Έλληνικής Ιστορίας», ό όποϊος
βρίσκεται άναρτημένος στήν ίστοσελίδα τού ΚΕΙΝΕ καί περιέχει πληρο-
φορίες γιά τις ψηφιοποιημένες άρχειακές πηγές τής έλληνικής ιστορίας τοΰ
19ου καί τοΰ 20οΰ αιώνα.

(('Η έλληνική πολιτική στή Μεσοπολεμική περίοδο» (ύπεύθυνος Σωτή-
ρης Ριζάς): Διεξήχθη άρχειακή έρευνα γιά τή σύνταξη μονογραφίας.

Δημοσιεύθηκε τό ήλεκτρονικό ένημερωτικό δελτίο τού Κέντρου, τό
όποϊο άποστέλλεται δωρεάν σέ εγγεγραμμένα μέλη σέ εξαμηνιαία βάση. Τό
τεύχος 1913, άρ. 2 κυκλοφόρησε τόν Δεκέμβριο τοΰ 2013.



294

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

'Εκδόθηκε ό τόμος Agricultural Co-operatives in South and Central
Europe, 19th-'20th Century: A Comparative Approach edited by Helen
Gardikas-Katsiadakis and Cathérine Brégianni, πού φιλοξενεί 15 μελέτες.

'Εγκαινιάστηκε τό έργο «DARIAH-ΑΤΤΙΚ Η-Ανάπτυξη τής έλλη-
νικής ερευνητικής υποδομής γιά τις άνθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»
(υπεύθυνη Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη), μέ συντονιστή τήν Ακαδημία
Αθηνών και συνεργαζόμενους φορείς τό 'Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», τό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, τό 'Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 'Ινστιτούτο Συστη-
μάτων'Επικοινωνιών και Υπολογιστών/ΕΜΠ, τήν Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών και τό "Ιδρυμα Τεχνολογίας και "Ερευνας. Τόν 'Οκτώβριο ολοκλη-
ρώθηκε ή συγκρότηση τής ομάδας έργου τής Ακαδημίας Αθηνών, ή όποία
άρχισε νά εργάζεται στον ειδικό χώρο πού διατέθηκε στό ισόγειο τοΰ κτι-
ρίου τής Αναγνωστοπούλου. Ό χώρος διασκευάστηκε κατάλληλα και έξο-
πλίστηκε μέ τήν άπαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Στό έργο άπασχο-
λοΰνται 15 άτομα, ερευνητές και άλλα στελέχη.

Στόχος τοΰ έργου είναι:

• νά υποστηρίζει τις ελληνικές έπιστημονικές κοινότητες τών άνθρωπι-
στικών επιστημών και νά συμβάλλει στήν άνάπτυξη τής έρευνας με
χρήση τεχνολογιών τών πληροφοριών

• νά διευρύνει τό πεδίο και τις ευκαιρίες έρευνας μέσω τής διασύνδεσης
κατανεμημένων ψηφιακών πόρο^ν διαφόρων ειδών"

• νά προάγει τήν πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη
διατήρηση ερευνητικών δεδομένων, πρωτογενών και δευτερογενών,
σέ ψηφιακή μορφή"

• νά υποστηρίζει τήν άνταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και πρακτικών
έργασίας μεταξύ έπιστημονικών κοινοτήτων.

Ή Υποδομή διεξάγει τις δράσεις της σέ συντονισμό μέ τήν Εύρωπαϊκή
Ψηφιακή Υποδομή γιά τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες
DARIAH και άποτελεΐ τόν φορέα τής συμμετοχής τής Ελλάδας στήν
εύρωπαϊκή υποδομή.

'Υποβλήθηκε προς τή Γενική Γραμματεία "Ερευνας και Τεχνολογίας
"Εκφραση 'Εκδήλωσης 'Ενδιαφέροντος τού δικτύου ΔΥΑΣ γιά τή συνέ-
χιση τής Ερευνητικής 'Υποδομής γιά τις Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες, μέ
τήν έγκριση πράξης μέ τόν τίτλο DARIAH-DYAS 2020, έν όψει τής νέας
χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού γιά τή
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χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020 —γιά το σύνολο τών επτά φορέων πού
μετέχουν στο δίκτυο ΔΤΑΣ— 9.635.000 €.

Οί ερευνητές τού Κέντρου παρήγαγαν επίσης το έξής ερευνητικό έργο:

Ό Δημήτριος Άποστολόπουλος έλαβε μέρος σέ συνέδρια μέ τις έξής
άνακοινώσεις: (α) ((Γερμανοί στο πλευρό Ελλήνων: Ή υποστήριξη τής
Δυτικής Γερμανίας στον άντιδικτατορικό άγώνα, 1967-1974» σέ συνέδριο
μέ θέμα «Τό ένδιαφέρον γιά τήν Ελλάδα καί τούς "Ελληνες άπ' τό 1821 έως
σήμερα» (5-7 'Ιουλίου 2013), καί (β) ((Διδάγματα έξωτερικής πολιτικής:
Τό τρίγωνο Έλλάδα-Γερμανία-Ένωμένη Εύρώπη άπό τήν πρώτη μετα-
πολεμική περίοδο στήν εποχή τής σημερινής κρίσης» σέ συνέδριο μέ θέμα
«Ελλάδα καί Εύρωπαϊκή "Ενωση στο Σταυροδρόμι Κρίσιμων 'Εξελίξεων:
Πολιτικές, Στρατηγικές'Επιλογές καί Προοπτικές» (6-8 Δεκεμβρίου 2013).
Δημοσίευσε άρθρο στον 3ο τόμο τού Περιοδικού Νεοελληνικά Ιστορικά, τού
ΚΕΙΝΕ, στο άφιέρωμα γιά τις χερσαίες συγκοινωνίες, μέ θέμα τόν σιδη-
ρόδρομο Άθηνών-Πειραιώς, πού βασίζεται σέ πρωτότυπο άρχειακό ύλικό
πού περιήλθε στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους άπό τή Γενική Διεύθυνση
του Η Σ ΑΠ. 'Επίσης έτοιμάζει άρθρο γιά τόν νέο τόμο τού περιοδικού τού
Κέντρου, μέ θέμα τή Μάχη τής Κρήτης, πού βασίζεται στά άντίγραφα τών
στρατιωτικών άρχείων τοΰ ΚΕΙΝΕ (μέ κωδικούς: Τ. 312/425, 426, 448,
453, Τ. 315/357, 2312, Τ. 501/246).

Ή Κατερίνα Μπρέγιαννη έλαβε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο Αγροτικής
'Ιστορίας, τό πρώτο ύπό τήν αιγίδα τής European Rural History Organisation
(19-22 Αυγούστου 2013), μέ άνακοίνωση μέ άντικείμενο τήν επίδραση τής
μεσοπολεμικής διεθνούς οικονομικής κρίσης στήν καλλιέργεια καί τήν έξα-
γωγή έμπορευματικών προϊόντων.

Ή Ευαγγελία Καρούζου άσχολήθηκε μέ τήν προετοιμασία τής έκδοσης
τής μελέτης Les jardins de la Méditerranée. Συγκεκριμένα, έγινε βιβλιογρα-
φική ένημέρωση τού κειμένου, μετάφραση τών συμπληρώσεων τοΰ κειμένου
στά γαλλικά καί άναζήτηση είκαστικοΰ ύλικοΰ γιά τό ένθετο παράρτημα.
Άσχολήθηκε, επίσης, μέ τήν προετοιμασία τοΰ άφιερώματος τοΰ περιοδικού
τοΰ κέντρου Νεοελληνικά 'Ιστορικά (4ος τόμος) μέ θέμα ((Τομές στήν έλλη-
νική γεωργία, 1830-1960».

Ή 'Ελισάβετ Κοντογιώργη έλαβε μέρος σέ συνέδρια μέ τις έξής άνακοι-
νώσεις: (α) ((Οί πρόσφυγες ώς πρόκληση γιά τή Διοίκηση. Ή περίπτωση τοΰ
νομοΰ Σερρών (1923-1932))) στο συνέδριο (('Ιστορία τής Διοίκησης καί τών
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Θεσμών τών Σερρών 1870-1936» (10-12 Μαίου 2013), καί (β) «Διεθνείς
οργανισμοί καί δημόσια υγεία στό νομό Σερρών κατά τόν Μεσοπόλεμο» στο
Γ' Διεθνές Έπιστημονικό Συνέδριο τοϋ Δήμου Σερρών μέ θέμα «Οί Σέρρες
καί ή περιοχή τους, 100 χρόνια άπό τήν άπελευθέρωση (1913-2013)» (17-
19 'Οκτωβρίου 2013). Μετέχει στό έρευνητικό πρόγραμμα «Ή άγροτική
άποκατάσταση τών προσφύγων στήν Ελλάδα μετά τό 1922 καί ό ρόλος τών
γεωπόνων» τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνυπεύθυνος του
προγράμματος είναι ό ιστορικός Δημήτρης Παναγιωτόπουλος καί επιβλέ-
πων ό καθηγητής Α. Καραμάνος. Συνεχίστηκε ή έρευνα πεδίου, ή συλλογή
πρωτογενούς άρχειακοΰ υλικού καί ή σύνταξη βιβλιογραφίας. Συνέγραψε σέ
συνεργασία μέ τόν Δ. Παναγιωτόπουλο τά κεφάλαια: 1. Τό ιστορικό καί θε-
σμικό πλαίσιο, 2. Οί πρόσφυγες καί ή άποκατάστασή τους, καί 3. Ή ΕΑΠ
καί τό έργο της.

Ή Μαρία Σπηλιωτοπούλου έλαβε μέρος στό συνέδριο ((Αριστερά καί
Αστικός Πολιτικός Κόσμος 1940-1960» (Πάντειο, 17-20 Απριλίου 2013)
μέ τήν εξής άνακοίνωση: «Ή οργάνωση Προμηθεύς II καί οί βρετανικές πο-
λιτικές γιά τήν άνάπτυξη τής άντίστασης στήν κατεχόμενη Ελλάδα (1941-
1943)», βασισμένη κυρίως σέ ύλικό του προγράμματος «Χρονολόγιο γεγο-
νότων τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου». Δημοσίευσε τό άρθρο «Στρατηγικές
έπιβίωσης τόν καιρό τής Έπανάστασης τοΰ 1821 στις Κυκλάδες: Ό
Ύποπρόξενος τής 'Ολλανδίας στή Σαντορίνη Χριστόδουλος Γίζης», στό πε-
ριοδικό Νεοελληνικά Ιστορικά (τόμος 3ος).

"Ελαβε μέρος στις συναντήσεις εργασίας γιά τήν έκπόνηση τοΰ έργου
«DARIAH-ATTIKH-Άνάπτυξη τής έλληνικής ερευνητικής υποδομής
γιά τις άνθρωπιστικές επιστήμες ΔΤΑΣ», όπου ή κυριότερη συμβολή της
άφορά τή σύνταξη λεξιλογίου γιά τις ψηφιακές πηγές τής νεότερης έλληνικής
ιστορίας. Στό πλαίσιο τοϋ 'ίδιου προγράμματος εκπροσώπησε τήν ελληνική
πλευρά στή συνάντηση τών εθνικών συντονιστών-φορέων τοΰ εύρωπαϊκοΰ
προγράμματος DARIAH στό Βερολίνο (8 'Ιουλίου 2013), καθώς καί στό
διεθνές συνέδριο ((Public History of the Holocaust — Historical Research in
the Digital Age», πού οργανώθηκε έπίσης στό Βερολίνο (9 'Ιουλίου 2013)
άπό έρευνητική υποδομή πού συνεργάζεται μέ τό DARIAH.

[Έλενη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη]
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Π. Καλλιγάς, Πλωτίνου Έννεάς Πέμπτη. Αρχαίο Κείμενο, Μετά-
φραση, Σχόλια, σειρά: Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 12, Αθήνα 2013, σ. 460.

ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«Stesichorus' Helen Fr. 187 PMGF. A New Interpretation», Rivista
di Filologia e di Istruzione Classica, 141, 2013, σ. 257-269.

«Political Echoes in Euripides' Heracles», Trends in Classics, 5, 2013,
σ. 260-288.

«The Evidence in Plato's Phaedrus for the Stesichorean Palinode»,
Δωδώνη, 38-39, 2009-2010, σ. 425-432.

«Plato and Homer. The Philosopher's Opinion of the great Poet»,
Φιλοσοφία (Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας),
43, 2013, σ. 427-431.

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

«S. Gambino Longo (ed.), Hérodote à la Renaissance. Latinitates
(LATIN), 7. Turnhout: Brepols Publishers, 2012», Bryn Mawr Classical
Review, 9.12.2012.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΤΜΠΟΣΙΑ

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«Ό λυρικός ποιητής Ανακρέων», Γ Συμπόσιο Κλασικών Σπουδών,
'Ιωάννινα, 20 Μαίου 2013.

«Ή καταγωγή καί υπόσταση τής Ωραίας Ελένης», 17η 'Ομηρική
Ακαδημία — Euroclassica, Χίος, 12-21 'Ιουλίου 2013.

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

«Prohemium visionis Herculis... e graeco in latinum traductae per...
Saxolum Pratensem ad... Alexandrum de Conzaga: Felice Feliciano and the
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fifteenth-century Latin translation of Prodicus's tale of Hercules by Sassolc
da Prato», στο συνέδριο «Hercules: A Hero of All Ages», University ol
Leeds, Αγγλία, 24-26 'Ιουνίου 2013.

«Homerum intellegas, cum audieris poetam: Ό Όμηρος στις Ήθικεί
Επιστολές τοΰ Σενέκα τοΰ Νεώτερου», 17η 'Ομηρική Ακαδημία -
Euroclassica, Χίος, 12-21 'Ιουλίου 2013.

«Έγκώμιον και αύτοεγκώμιον στά πολιτικά έργα τοΰ Κικέρωνος»
στο συμπόσιο (('Εγκώμια ηγετικών μορφών τής ρωμαϊκής πολιτική*
στή Λατινική Γραμματεία», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 13-Ρ
Σεπτεμβρίου 2013.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Κωνσταντϊνος-Φίλιππος Μαυρουλίδης

Επιστημονική άποστολή στό Πατριαρχικό "Ιδρυμα Πατερικώ·
Μελετών ('Ιερά Μονή Βλατάδοον) και στήν 'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Άγιοι
Όρους για έπιτόπια μελέτη χειρογράφων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ 104 τίτλους βιβλίων κα
άνανεώθηκε ή συνδρομή σέ 42 τίτλους περιοδικών.

['Αλεξάνδρα Ροζοκόκη
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κυκλοφόρησε ό 12ος τόμος τοΰ Δελτίου 'Επιστημονικής 'Ορολογίας και
Νεολογισμών (ΔΕΟΝ) τοΰ Κέντρου, 245 σελίδων, μέ τίτλο Δημιουργία
και Μορφή στή Γλώσσα. Ό τόμος, μέ τή συμβολή πανεπιστημιακών κα-
θηγητών τής Ελλάδας καί τοΰ εξωτερικού, άλλά καί ξένων ακαδημαϊκών,
όπως άπό τήν Αύστριακή Ακαδημία Επιστημών, άποτελεϊται άπό επι-
μέρους άρθρα άνάλυσης θεωρητικών ζητημάτων (κυρίως τής έλληνικής)
Μορφολογίας. Τέτοια ζητήματα είναι ή νεολογία, μορφολογικά φαινόμενα
καί συμπεράσματα άπό επαφή γλωσσών, γλωσσική άλλαγή, ειδικοί το-
μείς τής μορφολογικής άνάλυσης, όπως γλωσσική κατάκτηση καί φωναι-
σθησία κ.λπ. Ή δική μας συμβολή άφορά στήν εισαγωγική παρουσίαση τοΰ
ήλεκτρονικοΰ προγράμματος ήμιαυτόματης άνεύρεσης νεολογισμών τοΰ
Κέντρου. Γενικότερα μέ αύτόν τόν τόμο τό Κέντρο έγκαινίασε μιά σειρά
εκδόσεων μέ θεωρητικό προβληματισμό καί συμβολές γύρω άπό ένα γλωσ-
σολογικό θέμα.

Άπό τόν 'Οκτώβριο 2013 τέθηκε εκ νέου σέ ισχύ τό ερευνητικό πρόγραμ-
μα «Νεολογισμοί τής Νέας Έλληνικής Γλώσσας. Συλλογή, Ταξινόμηση,
"Ελεγχος. Φάση Γ» (υπεύθυνος ό Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Κονομής), τό
όποιο συνεχίζει τή συλλογή δεδομένων νεολογισμών καί τήν ταξινόμησή
τους, συνεπικουρούμενο πλέον άπό τό ήλεκτρονικό πρόγραμμά μας.

Έκτος άπό τόν συνεχή έμπλουτισμό τής Βάσης Δεδομένων προωθή-
θηκε επίσης:

α) ή περαιτέρω άνάπτυξη τού ήλεκτρονικοΰ προγράμματος ήμιαυτό-
ματης εύρεσης καί ταξινόμησης νεολογισμών καί ορολογίας τοΰ
Κέντρου: Σέ συνεργασία μέ τό Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο καί μέ
εύγενική προσφορά τοΰ λέκτορα κ. Βαρλάμη, σχεδιάστηκε προ-
γραμματισμός ήλεκτρονικοΰ άνιχνευτή (crawler) γιά τήν αύτόματη
πρόσκτηση τών κειμένων οκτώ εφημερίδων καθημερινά προς ήλε-
κτρονική άναζήτηση νεολογισμών,

β) ή άξιολόγηση καί οργάνωση τοΰ ήλεκτρονικοΰ προγράμματος
γιά μεσοπρόθεσμη γλωσσολογική άξιοποίηση άποτελεσμάτων,
όπως έρευνα άντιπροσωπευτικής καταμέτρησης στο διαδίκτυο καί
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παρακολούθηση τής διάχυσης τών νεολογισμών στή γλώσσα. Τά
άποτελέσματα τών πιο πάνω προσπαθειών παρουσιάστηκαν άπο τή
διευθύντρια καί συνεργάτες τού Κέντρου στόν 12ο τόμο τού ΔΕΟΝ
καί στό 11ο Διεθνές Συνέδριο Έλληνικής Γλωσσολογίας (βλ. πιο
κάτω).

Κατά τό 2013 συνεχίστηκε ή προσπάθεια γιά:

1. εμπλουτισμό τής Βάσης Δεδομένων μέ σκοπό τή δημιουργία
Ηλεκτρονικού Άρχείου Νεολογισμών: α) εισαγωγή καί ταξινόμη-
ση όλου τοΰ παλαιότερου ύλικοΰ νεολογισμών άπό τό Άρχεϊο τοΰ
Κέντρου, β) συλλογή, άνάλυση καί ταξινόμηση (μορφολογική καί
κειμενική) γλωσσικών δεδομένων (νεολογισμών, ορολογίας καί άντί-
στοιχων κειμένων γιά δημιουργία σώματος κειμένων νεολογισμών),

2. οργάνωση, βελτίωση καί άνάπτυξη τοΰ προγράμματος γιά μεσοπρό-
θεσμη γλωσσολογική άξιο ποίηση άποτελεσμάτων: α) διαρκής έρευ-
να επιστημονικής βελτιστοποίησης τοΰ ηλεκτρονικού προγράμματος
(άνάλυση άναγκών γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη τοΰ προγράμματος
μέ νέες μηχανές καί αύτοματισμούς κατά τό πρότυπο διεθνών ερευ-
νητικών προγραμμάτων), β) επιστημονική έρευνα γιά τήν παραγωγή
μετρήσεων καί τήν παρακολούθηση τής διάχυσης τών νεολογισμών
στήν έλληνική κοινωνία (μελέτη άξιοπιστίας τών μετρήσεων τής δια-
δικτυακής μηχανής Google, άποτίμηση συναφών ερευνητικών προ-
γραμμάτων, καθορισμός πλαισίου γιά ποσοτική έρευνα).

'Οργανώθηκε ό άγγλικός κατάλογος 'Ορολογίας Υπολογιστικής Γλωσ-
σολογίας προς άπόδοση στήν έλληνική, σέ συνεργασία μέ καθηγητές τών
Πανεπιστημίων Αθηνών καί Πατρών.

Ξεκίνησαν τόν 'Οκτώβριο οί εργασίες τοΰ προγράμματος «ΔΥΑΣ
II» (Δίκτυο έθνικής ύποδομής γιά τήν έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες) τής Γενικής Γραμματείας 'Έρευνας καί Τεχνολογίας (μέ συν-
τονιστή τήν Ακαδημία Αθηνών) γιά τό πεδίο έρευνών «Γλωσσολογία». Ό
κ. Καρασίμος συμμετέχει υπό τή συμβουλευτική μου καθοδήγηση καί τίθεν-
ται οί άρχές άναζήτησης καί οργάνωσης συλλογών καί λεξιλογίων.

Στό πλαίσιο τοΰ συμβουλευτικού ρόλου τοΰ Κέντρου καί τής διάχυσης
τών άποτελεσμάτων τής έρευνας στήν έλληνική κοινωνία καί στόν ερευνη-
τικό ιστό, άκολούθησε ή διαδικασία άποστολής τοΰ 12ου τόμου τοΰ ΔΕΟΝ
σέ άρμόδιους φορείς καί πανεπιστημιακά ιδρύματα σέ Ελλάδα καί σέ έξω-
τερικό, καθώς καί ή ένημέρωσή τους μέ σχετικά δελτία τύπου.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αναστασία Χριστοφίδου

Δημιουργία καί μορφή στή γλώσσα (επιμέλεια Αναστασίας
Χριστοφίδου), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2013.

«'Ηλεκτρονικό πρόγραμμα νεολογισμών καί ορολογίας ΝΕΟΔΗΜΙΑ:
Προκλήσεις καί δικτυο-λύσεις», σέ: Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ - Α. ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ
- Β. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ - Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δημιουργία καί μορφή στή
γλώσσα (επιμέλεια Αναστασίας Χριστοφίδου), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα

2013.

Αθανάσιος Καρασίμος

Karasimos Α. — Karavidas I., «Predicting the unpredictable: the
ALLOMANTIS experiment». Ανακοίνωση στό workshop «Theoretical and
Computational Morphology: new Trends and Synergies» του συνεδρίου 19th
International Congress of Linguistics, Γενεύη Ελβετίας, 21-27 'Ιουλίου
2013.

Μαθιουδάκης Ν. — Καρασίμος Α., «Διαλεκτικές καί ιδιωματικές όψεις
στήν 'Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη». Ανακοίνωση στό 11ο Διεθνές
Συνέδριο Έλληνικής Γλωσσολογίας, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Βασιλική Άφεντουλίδου

«Καί σοΰ άπάντησα κάτι σάν "τέλεια, έντάξει". Δείκτης σαν + εύθύς
λόγος». Ανακοίνωση στό 7ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών καί 'Υπο-
ψηφίων Διδακτόρων, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, 16-18 Μαΐου 2013.

Ειρήνη Δημητροπούλου

«Οί νεολογισμοί στή Ο. Χορτιάτη». Ανακοίνωση (Poster) στό 11ο
Διεθνές Συνέδριο 'Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Αναστασία Χριστοφίδου — Αθανάσιος Καρασίμος — Βασιλική Άφεντουλίδου

«ΝΕΟΔΗΜΙΑ: έντοπισμός καί ταξινόμηση νεολογισμών». Ανακοίνωση
στό 11ο Διεθνές Συνέδριο Έλληνικής Γλωσσολογίας, Ρόδος, 27 Σεπτεμ-
βρίου 2013.

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Κατά τό έτος 2013 συνεχίστηκαν στό Κέντρον Έρεύνης τής Αρχαιό-
τητος οί εργασίες σέ θέματα προϊστορικής και έλληνορωμαϊκής αρχαιολο-
γίας και ιστορίας.

Ή διευθύνουσα τό Κέντρο κυρία Βασιλική Μαχαίρα, ερευνήτρια Α'
βαθμίδος, στό πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνιστική γλυπτική άπό τό
Αιγαίο», συνέχισε τή μελέτη τών ελληνιστικών γλυπτών στή Ρόδο" κατά
τήν επιστημονική άποστολή άπό 14 έως 24 'Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ή
φωτογράφιση τών υπολειπομένων γλυπτών γιά δημοσίευση στον Β' τόμο, ό
όποιος ετοιμάζεται. Παράλληλα συνεχίσθηκε ή έρευνα και επί τόπου μελέτη
τών ροδιακών γλυπτών, τά όποια φυλάσσονται σέ μουσεία τοΰ εξωτερικού
και τά όποια θά περιληφθούν στον Γ' τόμο: άπό 13 έως 17 Απριλίου 2013
πραγματοποιήθηκε μελέτη στά Μουσεία τής Κοπεγχάγης, στό Εθνικό
Μουσείο (Nationalmuseet) καθώς και στή Γλυπτοθήκη Ny Carlsberg, όπου
φυλάσσονται γλυπτά άπό τή Ρόδο, στήν πρώτη περίπτωση ευρήματα τών
δανικών άνασκαφών στή Λίνδο κατά τά έτη 1902-1914.

Τόν Νοέμβριο μετέβη γιά μικρό χρονικό διάστημα (άπό 18 εως 21
Νοεμβρίου) στά Χανιά γιά συντονισμό τών εργασιών συντήρησης τών
γλυπτών άπό τό ιερό τοΰ Ασκληπιού στή Λισό έν όψει τής τελικής δημοσί-
ευσης.

Τόν Απρίλιο, ώς Directeur d'études invité (Επισκέπτρια καθηγήτρια)
στήν Ecole Pratique des Hautes Etudes, στο Παρίσι, έδωσε σειρά τεσσάρω\
δίωρων σεμιναρίων μέ γενικό θέμα τή ροδιακή πλαστική κατά τά έλλη-
νιστικά χρόνια (La sculpture hellénistique à Rhodes), πού άντλεΐ άπό το
επιστημονικό πρόγραμμα πού βρίσκεται σέ εξέλιξη. Οί περιλήψεις θά δη-
μοσιευθούν στό Annuaire - ΕΡΗΕ, SHP - 145ème année (2012-2013).
σ. 94-99.

"Εχει ορισθεί άπό τό Μουσείο τού Λούβρου μέλος τής διεθνούς επι-
τροπής (Commission internationale) γιά τή συντήρηση τού άγάλματος τή;:
Νίκης τής Σαμοθράκης.

Συμμετέσχε σέ δύο διεθνή συνέδρια και παρέδωσε προς δημοσίευσα
τρία άρθρα.
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Ό κ. Χρήστος Μπουλώτης, ερευνητής Β' βαθμίδος, στο πλαίσιο τοϋ
προγράμματος «'Έρευνα στον προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου»
(κωδ. Άριθ. 200/497), συνέχισε κατά τόν μήνα Αύγουστο τή μελέτη άνα-
σκαφικοΰ ύλικοΰ: Μέ τή συνεργασία τής άποσπασμένης στό Κέντρο αρχαιο-
λόγου κυρίας Σταματίας Μπολώτη, επιμελήθηκε τήν άρχειοθέτηση τοϋ φω-
τογραφικού καί σχεδιαστικού ύλικοΰ καί συντόνισε τή μελέτη τών κινητών
εύρημάτων τής άνασκαφής· ειδικότερα, μελετήθηκε άπό κοινοΰ μέ ομάδα
συνεργατών τμήμα τής μυκηναϊκής κεραμικής καθώς καί λοιπά κινητά
εύρήματα άπό τόν οικισμό.

'Έδωσε πέντε διαλέξεις, έκ τών οποίων οί τρεις περιλαμβάνονται στόν
κύκλο τών μαθημάτων τής Έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

"Ελαβε μέρος σέ τρία συνέδρια μέ άνακοίνωση.

Δημοσιεύθηκαν τέσσερα άρθρα του καί υπεβλήθησαν γιά δημοσίευση
άκόμη τέσσερα.

Ή κυρία Βικτωρία Σαμπετάι, έρευνήτρια Α' βαθμίδος, στό πλαίσιο
τού προγράμματος τής κλασικής κεραμικής, συνέχισε τή μελέτη ταφικών
συνόλων μέ διακοσμημένη κεραμική άπό τό Άκραίφνιο Βοιωτίας στό
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών" γιά τόν σκοπό αύτό πραγματοποιήθηκε
επιστημονική άποστολή άπό τις 29 'Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου.

"Εδωσε διάλεξη γιά τό έπιστημονικό προσωπικό τής Α' ΕΠΚΑ καί
τοΰ Μουσείου Ακροπόλεως. Παρεδόθησαν προς δημοσίευσιν δύο άρθρα της.

Ό κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, ερευνητής Δ' βαθμίδος, στό
πλαίσιο τού μυκηναϊκού προγράμματος, συνέχισε τήν καταγραφή καί με-
λέτη τοΰ ύλικοΰ άπό τή μυκηναϊκή Άκρόπολη τής Βραυρώνας, τών άνασκα-
φικών περιόδων α) 1955 καί 1956, καί β) 1999-2001.

'Ολοκληρώθηκε ή δημοσίευση τής μονογραφίας μέ τίτλο Το ιερό τής
Αρτέμιδος Τανροπόλον στις Άλές Άραφηνίδες στή σειρά «Πραγματεΐαι»
τής Ακαδημίας Αθηνών (τόμ. 71).

"Εδωσε σειρά σεμιναρίων γιά προπτυχιακούς φοιτητές στό Trier τής
Γερμανίας μέ τίτλο «Mykenische Heiligtümer».

"Εδωσε τρεις διαλέξεις σχετικές μέ τό ερευνητικό του πρόγραμμα καί
παρέδωσε ένα άρθρο γιά δημοσίευση.

Ό κ. Γεώργιος Ζάχος, ερευνητής Δ' βαθμίδος, άπασχολήθηκε κατ'
εξοχήν στό πρόγραμμα τής Tabula Imperii Romani. Σχετικά μέ τή σύνταξη
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τοΰ τεύχους J 34: Athens ολοκληρώθηκε ή συγγραφή τών κεφαλαίων τής
Δωρίδος, Ανατολικής καί Δυτικής Λοκρίδος, Φωκίδος, Οίταίας, Μαλίδος,
Αίνίδος, Ευρυτανίας, Άχα'ί'ας Φθίίότιδος, Αιτωλίας καί Ακαρνανίας, καθώς
καί οί πρόχειροι χάρτες τών περιοχών. Πραγματοποιήθηκε επιστημονική
άποστολή στή Λοκρίδα καί στή Φωκίδα γιά επιτόπιους ελέγχους καί αύτο-
ψία.

Παράλληλα συνεχίζονται (συλλογή κειμένων καί βιβλιογραφίας) τά
επιγραφικά Testimonia κατά πόλεις τής Φωκίδος.

Συμμετέχει στό πρόγραμμα The Copenhagen Association Project ώς
ύπεύθυνος γιά τις περιοχές Φωκίδος, Ανατολικής καί Δυτικής Λοκρίδος.

Δημοσιεύθηκαν δύο άρθρα ένώ ύπό δημοσίευση τελοΰν τρία. "Εδωσε
μία παρουσίαση (poster) σέ διεθνές συνέδριο.

Διδάσκει στό Έλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ώς συνεργαζόμενο
εκπαιδευτικό προσωπικό στή θεματική ένότητα «Έλληνική Ιστορία».

[Βασιλική Μαχαίρα]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΤΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΤΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά τό 2013, έργάσθηκαν οί έρευνητές κ.κ. 'Ιωάννα
Μπίθα (Διευθύνουσα), Σταματία Καλαντζοπούλου (έως τέλος Απριλίου
πού συνταξιοδοτήθηκε), 'Ιωάννης Βιταλιώτης, 'Ιωάννα Χριστοφοράκη (σέ
έκπαιδευτική άδεια άπό 15 'Ιουνίου 2013) καί Όλγα Καραγιώργου (έκτος
άπό τό διάστημα 25 'Ιουνίου έως καί 10 'Ιουλίου 2013 πού έλαβε άδεια άνευ
άποδοχών λόγω άνατροφής παιδιού βάσει τού Ν. 3528/2007, καθώς καί
τήν περίοδο 22 'Ιουλίου έως καί 14 Αύγούστου 2013 πού μετέβη μέ ειδική
άδεια άπό τήν Ακαδημία Αθηνών γιά νά συμμετάσχει σέ άνασκαφή, ή όποία
διεξάγεται άπό τό Βρετανικό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Άγκυρας, στο
Αμόριο τής Τουρκίας). Στά ερευνητικά προγράμματα καί στις λοιπές δρα-
στηριότητες έργάσθηκαν επίσης ή βιβλιοθηκονόμος κυρία Εύγενία Κουρέτα
καί ή σχεδιάστρια κυρία Αλεξάνδρα Καραγεώργου (Κληροδότημα Γ. Θ.
Φωτεινού - 'Επιτροπή 'Ερευνών).

Κατά τό 2013 τό Κέντρο Έρευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής
Τέχνης τής Ακαδημίας Αθηνών συνέχισε τό έρευνητικό πρόγραμμα πού
άφορά τή σύνταξη τών Ευρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά
'Ιόνια Νησιά, τήν Κρήτη καί τά μνημεία τής Ανατολικής Μακεδονίας καί
τής Δυτικής Θράκης (Π. Α. Βοκοτόπουλος καί συνεργάτες), καθώς καί γιά
τά νησιά Σύμη, Τήλο, Χάλκη καί Ρόδο τής Δωδεκανήσου (Ίω. Μπίθα καί
συνεργάτες). Γιά τήν προαγωγή τών παραπάνω προγραμμάτων πραγματο-
ποιήθηκαν ολιγοήμερες ερευνητικές άποστολές σέ Λευκάδα, Κέρκυρα, Ρόδο
καί Κρήτη.

Γιά τήν προαγωγή τοΰ προγράμματος «Μνημεία τής χριστιανικής λα-
τρείας στήν Αλβανία» πραγματοποιήθηκε δεκαπενθήμερη άποστολή γιά τήν
καταγραφή καί φωτογράφιση μνημείων (Ί. Βιταλιώτης).

Στο πλαίσιο τής δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» τοΰ Υπουργείου Παιδείας
καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμού καί Αθλητισμού, έγινε δεκτή ή ερευνητική
πρόταση πού κατέθεσε μέσω τού Κέντρου (άπόφαση Συγκλήτου τής 29ης
'Ιουνίου 2012) ή έρευνήτρια κυρία Όλγα Καραγιώργου μέ θέμα «Προς μία



306

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

θεσμική καί κοινωνική ιστορία τής βυζαντινής Μικράς Ασίας βάσει τών
μολυβδοβούλλων καί άλλων πηγών» (Νοέμβριος 2013). Ή παραπάνω πρό-
ταση, συνολικής διάρκειας δύο ετών, προτάθηκε νά επιχορηγηθεί μέ τό
ποσόν τών 200.000,00 εύρώ.

Συνεχίσθηκε ή ενημέρωση βάσει άποδελτιώσεων τής ((Βάσης δεδομέ-
νων τών επιγραφών ειληταρίων άγίων τής βυζαντινής έποχής, συμπεριλαμ-
βανομένων καί τών άγιωνυμίων τους» (Ί. Βιταλιώτης).

Εξάλλου, τό Κέντρο συνέχισε τήν καταγραφή καί έπεξεργασία τοΰ
Φωτογραφικού καί Σχεδιαστικού Άρχείου Αγίου Όρους τοΰ "[Παύλου
Μ. Μυλωνά. Κατά τό 2013 ολοκληρώθηκε τό τμήμα πού άφορά στήν
καταγραφή τού άρχείου τοΰ Αγίου Όρους (940 εισαγωγές) καί άρχισε ή
καταγραφή τοΰ υλικού τής ύπόλοιπης Ελλάδας καί τών χωρών ακτινοβο-
λίας τής βυζαντινής αύτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολη, Σερβία, Ρουμανία,
Γεωργία, Αρμενία καί Καππαδοκία, 212 εισαγωγές, 1.900 ταυτίσεις) (Άλ.
Καραγεώργου, Εύγ. Κουρέτα, Ίω. Μπίθα, Ί. Βιταλιώτης). Παράλληλα
άρχισε ή ταυτοποίηση τού φωτογραφικού άρχείου μέ θέματα βυζαντινής
ζωγραφικής καί άρχιτεκτονικής τής έκλιπούσης άρχαιολόγου "{"Αγγελικής
Μητσάνη (περίπου 4.000 ταυτίσεις) (Εύγ. Κουρέτα, Ίω. Μπίθα).

Στήν εκτέλεση τών παpαπάvoJ ερευνητικών προγραμμάτων τό Κέντρο
ενισχύθηκε οικονομικά άπό τό κληροδότημα Γ. Θ. Φίοτεινού - 'Επιτροπή
'Ερευνών.

'Επίσης, τό Κέντρο οργάνωσε τήν ετήσια διάλεξη τήν άφιερο_>μέ-
νη στή μνήμη τού ιδρυτή του άκαδημαϊκοΰ Μανόλη Χατζηδάκη, κατά
τήν όποια μίλησε ή ομότιμη καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου Αθηνών κυ-
ρία Σοφία Καλοπίση-Βέρτη μέ θέμα ((Μνημεία, κτήτορες, ζωγράφοι.
Έπαναπροσεγγίζοντας τήν τέχνη τοΰ 13ου αιώνα στήν Ελλάδα ύπό τό φώς
τών νέων δεδομένοον» (Ίω. Μπίθα, Εύγ. Κουρέτα).

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 72 νέους τίτλους, κυρίως
άπό δωρεές. Έπίσης τό Φωτογραφικό καί Σχεδιαστικό Άρχεϊο έμπλουτί-
σθηκε μέ 1.200 νέες εισαγωγές.

Τέλος, οί ερευνητές τού Κέντρου μέ άδεια τής Ακαδημίας Αθηνών με-
τείχαν μέ άνακοινώσεις σέ διεθνή επιστημονικά συνέδρια στήν Ελλάδα καί
στό έξωτερικό.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ίω. Μπίθα

«Το Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών στά Δωδεκάνησα»,
Το αρχαιολογικό εργο στά νησιά τον Αιγαίον, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-
1 Δεκεμβρίου 2013.

Ί. Βιταλιώτης

((Περί τοϋ ζωγράφου Όνουφρίου τοϋ Κυπρίου», 33ο Συμπόσιο ΧΑΕ,
Αθήνα 2013.

((Ή Αλβανία ώς τόπος υποδοχής πολιτισμικών επιρροών άπό τή μεσαι-
coviκή Δύση και τό Βυζάντιο: 'Ορισμένα παραδείγματα άπό τή μνημειακή
ζωγραφική (14ος-16ος αί.) [στήν άλβανική]», Αλβανία, μεταξύ Λύσης και
Ανατολής, Τμήμα 'Ιστορίας και Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Τιράνων,
Τίρανα, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Ό. Καραγιώργου

((Τήν τής Ελλάδος άρχήν πιστευθείς και προς αύτήν άπιών...: state
officials in Hellas between the 7th and the 13th centuries», 46th Spring
Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, 23-25 March 2013.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ίω. Μπίθα, «Ή παρουσία τού άποστόλου Ανδρέα στό εικονογραφικό
πρόγραμμα τών βυζαντινών ναών τών Κυθήρων (13ος αιώνας)», σέ: Ε. Γ.
ΣΑΡΑΝΤΗ - Δ. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΤΛΟΣ, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
«Ό Απόστολος Ανδρέας στήν ιστορία και τήν τέχνη» (Πάτρα 17-19
Νοεμβρίου 2006), Πάτρα 2013, σ. 173-200.

Ίω. Μπίθα, ((θρησκευτική τέχνη στά Κύθηρα. Ναοί, μονές και εικό-
νες», σέ: Μεγάλη 'Ορθόδοξη Θρησκευτική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9, Αθήνα
2013, σ. 41-44.

['Ιωάννα Μπίθα]
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