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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΓ

'Ανερχόμενος στο βήμα ώς ό 82ος πρόεδρος του ανωτάτου πνευματικού ιδρύ-
ματος του Ελληνισμού, απευθύνω κατ' αρχήν τις θερμότατες ευχαριστίες μου
στα τακτικά μέλη της 'Ακαδημίας πού μου εμπιστεύθηκαν τό αξίωμα αυτό,
αξίωμα πού, δπως πολύ καλά γνωρίζουν, δεν ει χα επιδιώξει. Οί υποχρεώσεις πού
αναλαμβάνω φαντάζουν ακόμη βαρύτερες, επειδή διαδέχομαι εναν χαρισματικό
πρόεδρο, τόν διαπρεπή άσκληπιάδη, ομότιμο Καθηγητή τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών και τέως Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Στεφανή, πού διέθεσε ολό-
ψυχα τόν εαυτό του για τήν έπιτυχία τού έ'ργου τής 'Ακαδημίας. 'Ελπίζω ή προ-
εδρία μου νά είναι άνέφελος και αποδοτική, και υπολογίζω γι' αυτό στήν συμπα-
ράσταση τού πολυπείρου γενικού γραμματέως κ. Νικολάου Ματσανιώτη, τού
απερχομένου προέδρου κ. Στεφανή, τοϋ αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Δρακά-
του, τών λοιπών μελών τής Συγκλήτου και τού διοικητικού και επιστημονικού
προσωπικού τής 'Ακαδημίας.

Κατά τήν διαδοχή τής προεδρίας εί'θισται ό άναλαμβάνων πρόεδρος νά εκθέ-
τει έν συντομία τις προοπτικές τής θητείας του στο ύπατο αξίωμα και νά άνα-

* Δημοσία Συνεδρία τής 16ης 'Ιανουαρίου 2007.
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πτύσσει ένα θέμα τής ειδικότητος του. Ή μονοετής προεδρική Θητεία είναι πολύ
σύντομη για τήν υλοποίηση μεγάλ(ον στόχων, έν άντιθέσει πρός τήν θητεία τού
Γενικού Γραμματέως, ή οποία είναι πενταετής και μπορεί νά άνανεωθεΐ. Έπί
πλέον οί αρμοδιότητες τού προέδρου είναι περιορισμένες. Κυρίαρχο σώμα είναι ή
Όλομέλεια τών τακτικών μελών, τής οποίας ό πρόεδρος συντονίζει τις εργασίες
καί εκτελεί τις αποφάσεις. Τήν διοίκηση τής 'Ακαδημίας ασκεί ή έννεαμελής
Σύγκλητος, τής οποίας ό πρόεδρος απλώς προεδρεύει, για νά θυμηθώ τήν γνω-
στήν ρήσιν νεωτέρου πολιτικού. Ό πρόεδρος προεδρεύει τών συνεδριών τής "Ολο-
μελείας και τής Συγκλήτου, βαδίζει επί κεφαλής τής 'Ακαδημίας καί τών αντι-
προσωπειών αύτής καί υπογράφει μετά τού Γενικού Γραμματέως τά έγγραφα καί
τα εντάλματα. Προσπαθεί νά ολοκληρωθούν κατά τήν θητεία του τά έν εξελίξει
έργα καί νά ύλοποιήσει προτάσεις πού έχουν γίνει δεκτές άπό τήν Όλομέλεια.

'Ορισμένα άπό τά προβλήματα πού έπί πολλά έτη έταλάνιζαν τό ίδρυμα
έχουν εύτυχώς έπιλυθεΐ, χάρις στις προσπάθειες παλαιοτέρου διοικήσεων, στις
όποιες είμεθα ευγνώμονες, όπως είναι ή σύσταση οργανισμού άνιονύμου εταιρεί-
ας διαχειρίσεως τής ακινήτου περιουσίας τής 'Ακαδημίας. Παραμένουν όμως
έκκρεμή θέματα, τά όποια ό άναλαμβάνων πρόεδρος θά προσπαθήσει νά προ-
ωθήσει, έν συνεργασία πάντα μέ τά λοιπά μέλη τής Συγκλήτου. Καί πρώτα
άπό όλα τό στεγαστικό. Τό ύπεραιο^νόβιο κτήριο τής Σιναίας 'Ακαδημίας,
παρά τις κατά καιρούς επιδιορθώσεις, είχε άνάγκη ριζικής έπισκευής. Οί
έργασίες άρχισαν άπό τήν άνατολική πτέρυγα, ενώ όμως εύρίσκοντο έν έξελί-
ξει, χρειάσθηκε νά κλείσει καί ή μεγάλη αίθουσα τελετών. Λόγω τής παλαι-
ότητος καί τής ιδιαιτέρας αισθητικής άξίας τού κτηρίου οί έργασίες προχω-
ρούν κατ' ανάγκην μέ άργό ρυθμό. Νομίζω ότι είναι ύπεραισιόδοξο νά έλπίζο-
με σέ ολοκλήρωση τών έργασιών πρό τού φθινοπώρου. Πρός τό παρόν οί συ-
νεδρίες τής Όλομελείας φιλοξενούνται στό μέγαρο τής 'Αρχαιολογικής Εται-
ρείας, πλήν τών πανηγυρικών, πού λαμβάνουν χώραν στήν αί'θουσα τελετών
τού Πανεπιστημίου. Βαθεϊα είναι ή ευγνωμοσύνη μας πρός τις διοικήσεις τών
σεβασμίων αυτών ιδρυμάτων, γιά τήν φιλοξενία πού άπλόχερα μας παρέχουν.

Πέραν άπό τήν έκκρεμότητα τής έπισκευής τού κεντρικού κτηρίου τής
'Ακαδημίας, έπιτακτική είναι ή άνάγκη οίκοδομήσεως μεγάρου σέ κατάλλη-
λη θέση γιά τήν στέγαση τής βιβλιοθήκης καί τών διοικητικών ύπηρεσιών,
πού άλλες άσφυκτιούν στό κεντρικό κτήριο καί άλλες φιλοξενούνται σέ απο-
μακρυσμένα άκίνητα. Σχετικές αναφορές ύπάρχουν στις έκθέσεις τών Προέ-
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δρων καί Γενικών Γραμματέων στα Πρακτικά τής τελευταίας εικοσαετίας1.

Ώς προς τήν έπάνδρωση τών έρευνητικών κέντρων τής 'Ακαδημίας μέ επι-
στημονικό προσωπικό, πολλές θέσεις έχουν πληρωθεί, οφείλω όμως νά έπισημά-
νω ότι οί αριθμοί είναι αστείοι συγκρινόμενοι μέ τά συμβαίνοντα σέ άλλες χώρες
καί ότι καθυστερεί συχνά ή διαδικασία τών έξελίξεων. 'Απαραίτητη είναι επίσης
ή πρόσληψη βιβλιοθηκονόμοι καί γραμματέων γιά τήν τεχνική υποστήριξη τών
έρευνητικών κέντρων.

Τό πρόβλημα πού ταλανίζει συνήθως τήν 'Ακαδημία είναι ή ανεπάρκεια τών
πιστώσεοΛί πού διατίθενται γιά τήν έρευνα. Οί έρευνες, πού διεξάγει ή εποπτεύει
τό ίδρυμα, υπέστησαν πέρυσι τόν οδυνηρό άντίκτυπο τής γενικής περικοπής τών
κρατικών δαπανών. Έάν δέν αντιστραφεί ή τάσις αύτή, είναι προβληματική ή συ-
νέχιση ορισμένων προγραμμάτων καί ή έναρξη άλλων. Θέλω νά έλπίζω ότι καί τό
πρόβλημα αύτό θά αντιμετωπισθεί εύμενώς άπό τά έμπλεκόμενα ύπουργεΐα.

Στό πάντοτε επίκαιρο θέμα τής πληρώσεως κενών εδρών ό πρόεδρος ελάχι-
στα μπορεί νά συνεισφέρει. Οί σχετικές προτάσεις πρέπει νά προέλθουν άπό τις
Τάξεις καί νά έγκριθούν άπό τήν Όλομέλεια. Ό 'Οργανισμός τής 'Ακαδημίας
προβλέπει 65 έδρες τακτικών μελών, ούδέποτε όμως υπερέβησαν οί ακαδημαϊκοί
τούς 50 ή 55, δεδομένου ότι, παρά τά περί τού άντιθέτου λεγόμενα, δέν είναι αθά-
νατοι. Μεταξύ τών κατηγοριών, πού κατά καιρούς έκτοξεύονται έκ τού άσφα-
λούς κατά τής 'Ακαδημίας, είναι ότι παραμένει προσκολλημένη στον ιδρυτικό
της νόμο καί δέν προβαίνει σέ άνοίγματα πρός νέους κλάδους τής επιστήμης καί
τής τέχνης. Είναι άλήθεια ότι μερικές προτάσεις Τάξεων γιά νεωτερικές, αν επι-
τρέπεται δ όρος, έδρες άπερρίφθησαν. Παράδειγμα ή σκηνοθεσία κινηματογρά-
φου, πού έπροτάθη άπό τήν οικεία Τάξη, δέν έγινε όμως δεκτή άπό τήν Όλομέ-
λεια, πού ωστόσο ένέκρινε τήν άπονομή σχετικού 'Αριστείου Καλών Τεχνών2.
'Από τήν άλλη μεριά όμως, πολλές ειδικότητες πού δέν υπήρχαν κατά τήν έποχή
τής ιδρύσεως τής 'Ακαδημίας έχουν καλυφθεί τά τελευταία χρόνια, όπως ή θε-
ατρολογία, ή πληροφορική, ή επιστήμη τού διαστήματος.

Καιρός όμο^ς είναι ίσως νά μεταβώ στό δεύτερο σκέλος τής ομιλίας μου.

Ό ομιλών είναι ό έκτος βυζαντινολόγος πού άναλαμβάνει τό άξίωμα τού

1. Βλ. κυρίως ΠΑΑ, 73 Β, 1998. σ. 12 (Ν. Ματςανιωτης).

2. ΠΑΑ, 78 Α, 2003, σ. 111-112.
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Προέδρου, μετά τον Γεώργιο Σωτηρίου, πρόεδρο κατά τό μαρτυρικό έτος 1941,
τόν Κωνσταντίνο Άμαντο, πρόεδρο κατά τήν Απελευθέρωση (1944), τόν 'Ανα-
στάσιο 'Ορλάνδο (1950), τόν Διονύσιο Ζακυθηνό, πρόεδρο κατά τήν μεταπολί-
τευση (1974), καί τόν Μανούσο Μανούσακα (1995). θά ήταν ένδιαφέρον μέ τήν
ευκαιρία αύτή νά επιχειρηθεί μία ανασκόπηση τού ρόλου τών βυζαντινών
σπουδών κατά τήν πρώτη όγδοηκονταετία τού σεπτού αύτού "Ιδρύματος.

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών ίδρύθη τό 1926, σέ εποχή πού οί βυζαντινές σπουδές
μετά ένα σχεδόν αιώνα παραγκωνισμού απέκτησαν τήν οφειλομένη άναγνώριση
στήν Ελλάδα, μέ τήν ίδρυση εδρών Βυζαντινής 'Ιστορίας, Βυζαντινής 'Αρχαιο-
λογίας και Μεσαιωνικής καί Νεώτερης Ελληνικής Φιλολογίας στό Πανεπιστή-
μιο 'Αθηνών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι τό μεγαλύτερο μέρος τού 19ου
αιώνος τό νεοσύστατο έλληνικό κράτος αγνοούσε επιδεικτικά τό βυζαντινό πα-
ρελθόν του, καί αύτό κατά τήν περίοδο τού ρομαντισμού, κατά τήν οποία ή με-
λέτη τού Μεσαίωνος σέ όλες τις έκφάνσεις του γνώριζε πρωτοφανή άνθηση στήν
Δυτική Ευρώπη, καί παρά τήν προφανή σκοπιμότητα νά συνδεθεί ό άναγεννη-
θείς Ελληνισμός, πού προσέβλεπε στήν έν καιρώ άνάκτηση τού πολιτικού καί
πνευματικού κέντρου του, τής Βασιλίδος τών Πόλεων, μέ τό προκάτοχο μεσαι-
ωνικό κράτος. "Ετσι, μεταξύ τών 37 πρώτων τακτικών μελών τής 'Ακαδημίας,
περιελαμβάνοντο τρεις βυζαντινολόγοι: ο Κωνσταντίνος "Αμαντος, πού είχε μό-
λις εκλεγεί Καθηγητής τής Βυζαντινής "Ιστορίας στήν Φιλοσοφική Σχολή τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ό Γεώργιος Σωτηρίου, Καθηγητής άπό τό 1924 τής
Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας καί 'Επιγραφικής στήν Θεολογική Σχολή τού ίδιου
Πανεπιστημίου, και ό άρχιτέκτων 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος, ό νεώτερος μεταξύ
τών πρώτων άκαδημάίκών, μόλις 39 ετών, ό όποιος ήταν έξέχων μελετητής τής
βυζαντινής άρχιτεκτονικής. Ή βυζαντινή Φιλολογία εκπροσωπήθηκε γιά πρώτη
φορά στήν 'Ακαδημία πολύ άργότερα, στήν διάρκεια τής Κατοχής, όταν κατέ-
λαβε τήν έδρα τής ελληνικής φιλολογίας (άρχαίας, μέσης καί νεωτέρας) ό διά-
σημος βυζαντινολόγος Νίκος Βέης. 'Ας δούμε μέ κάθε συντομία ποιοι έξεπρο-
σώπησαν τούς διάφορους κλάδους τής Βυζαντινολογίας στήν 'Ακαδημία3.

3. Γιά τά βιογραφικά σημειώματα ελήφθησαν μεταξύ άλλων ύπ' οψιν τά σχετικά λήμματα τοΰ
τόμου Οί εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας (1926-1976), 'Αθήναι 1977, πού εξέδωσε
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Ό Κωνσταντίνος "Αμαντος (1874-1960, εικ. 1), πρώτος καθηγητής τής
Βυζαντινής "Ιστορίας στήν Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, είχε
διατελέσει προηγουμένως συντάκτης καί διευθυντής τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής
Ελληνικής Γλώσσης. Έκτος άπό πολλές μελέτες ιστορικού καί γλωσσολογικού
περιεχομένου, δημοσίευσε Είσαγωγην εις τήν Βυζαντινών Ίστορίαν καί δίτομο
Βυζαντινή Ιστορία μέχρι το 1204. "Ιδρυσε τά περιοδικά Χιακά Χρονικά καί,
μαζί μέ τον Σωκράτη Κουγέα, 'Ελληνικά, καί ως 'Υπουργός Παιδείας στήν Κυ-
βέρνηση Πλαστήρα τό 1945 κατήρτισε νομοσχέδιο γιά τήν καθιέρωση τής δη-
μοτικής στήν έκπαίδευση4.

Τόν διαδέχθηκε τό 1966 μία έξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία, ό Κεφαλ-
λήν ευπατρίδης Διονύσιος Ζακυθηνός (1905-1993, είκ. Γεννημένος στό
Ληξούρι, δ Ζακυθηνός έσπούδασε στήν Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών καί έγινε διδάκτωρ τής Σορβόννης μέ δίτομο έργο γιά τό Δεσποτάτο τού
Μωρέως. Πρώτος διευθυντής τής Fondation Hellénique στήν Πανεπιστημιού-
πολη τών Παρισίων (1932-1935), άνέλαβε, έπιστρέφοντας στήν 'Ελλάδα, τήν
διεύθυνση τών Γενικών 'Αρχείων τού Κράτους (1937-1946). Διαδέχθηκε στό
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών τόν Κωνσταντίνο "Αμαντο (1939-1970) καί παραλλή-
λως έχρημάτισε καθηγητής τής 'Ιστορίας τού Πολιτισμού (1951-1957) καί
ακολούθως τής 'Ιστορίας τής Νεωτέρας Ελλάδος (1957-1965) στήν Πάντειο
'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 'Επιστημών, τής οποίας διετέλεσε καί πρύτανις
(1962-1963). 'Εμπνευστής καί πρώτος διευθυντής τού Κέντρου Βυζαντινών
'Ερευνών τού Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (1960-1975), έθεσε τις βάσεις
γιά τήν πολύπλευρη δραστηριότητά του καί κυρίως γιά τήν μελέτη καί δημοσί-
ευση τού πολυτίμου αρχείου τής Μονής τού 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου στήν
Πάτμο. Τά δημοσιεύματά του άναφέρονται στήν πολιτική καί οικονομική ιστο-
ρία τού Βυζαντίου, αλλά καί στήν ιστορία τής τουρκοκρατουμένης καί νεωτέρας

ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, καί τοΰ Μεγάλου Βιογραφικού Λεξικού τής 'Εκδοτικής 'Αθηνών, 'Αθήνα
1983-1988. Ευχαριστώ τόν Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Πιτσάκη καί τήν Κυρία Λυδία Παπαρρή-
γα-'Αρτεμιάδη γιά τήν βοήθεια τους σχετικά με τήν νομική βιβλιογραφία.

4. Εις μνήμην Κ. Άμάντου, 'Αθήναι I960, σ. ζ'-μ'.

5. Σύμμεικτα, 9, Μέρος Α', 1994 (Μνήμη Δ. Ά. Ζακυθηνοϋ), σ. 11-65. 'Εθνικά καί Καπο-
διστριακο Πανεπιστήμιο 'Αθηνών. 'Ημερίδα στη μνήμη Διονυσίου Ά. Ζακυθηνοϋ, 'Αθήνα 2006.
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Ελλάδος και στήν ιστορία του πολιτισμού γενικώτερα. Μεταξύ των πολλών θέ-
σεων πού κατέλαβε σέ διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, ενδεικτικές του κύ-
ρους του, περιορίζομαι νά αναφέρω ότι ύπήρξε γενικός γραμματεύς και έν συνε-
χεία πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών (1961-1976) και
πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Σπουδών Νοτιοανατολικής Εύρώπης
(1963-1965). Ό Ζακυθηνός διετέλεσε Υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών τό
1945, Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως τό 1963-1964 και Βουλευτής Επι-
κρατείας κατά τήν μεταπολίτευση.

Τήν έ'δρα Βυζαντινής Ιστορίας κατέλαβε τό 1998 ή δεύτερη γυναίκα ακα-
δημαϊκός στήν ιστορία τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών Κυρία Αγγελική Λαΐου. Καθη-
γήτρια Βυζαντινής Ιστορίας τών Πανεπιστημίων Rutgers (1975-1981) και
Harvard (από τό 1981) και Διευθύντρια επί μία δεκαετία τού Κέντρου Βυζα-
ντινών Σπουδών τού Dumbarton Oaks (1989-1999), Βουλευτής 'Επικρατείας
(2000-2002) και "Υφυπουργός Εξωτερικών (2002), ή σημερινή κάτοχος τής
έδρας είναι ειδική στήν όψιμη βυζαντινή ιστορία, τήν οικονομική ιστορία και τήν
θέση τής γυναίκας στό Βυζάντιο.

Παραλλήλως προς τήν έ'δρα Βυζαντινής Ιστορίας, ή 'Ακαδημία προεκήρυξε
τό 1951 έδρα Βυζαντινού Πολιτισμού τήν οποία κατέλαβε ό Φαίδων Κουκουλες
(1881-1956, εϊκ. 2), Καθηγητής τού Δημοσίου και 'Ιδιωτικού Βίου τών Βυζα-
ντινών στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (1931-1951), τού οποίου τό έξάτομο σύγ-
γραμμα Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός άποτελεί και σήμερα, μισόν αιώνα μετά
τήν κυκλοφορία του, τό βασικό βοήθημα για τήν καθημερινή ζωή, τά ήθη και τά
έθιμα τών Βυζαντινών. Προηγουμένως ο Κουκουλές είχε υπηρετήσει ώς συντά-
κτης και έν συνεχεία διευθυντής στό 'Ιστορικό Λεξικό (1911-1931). 'Από τήν
ΐδρυσή της τό 1919 μέχρι τόν θάνατο του τό 1956 ύπήρξε Γενικός Γραμματεύς
τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών πού είχε τότε μεγάλην απήχηση, και έκδο-
της τής ανελλιπώς έκδιδομένης Έπετηρίδος τηςι>.

Τό 1982 προκηρύχθηκε έδρα τής Ιστορίας τής Δύσεως κατά τούς Μέσους
χρόνους έν συναφεία πρός τόν Έλληνισμόν, τήν οποία κατέλαβε ό Μανοϋσος

6. Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΚΓ ', 1953 (Κανίσκιον Φαίδωνι Κουκουλέ), σ.
ζ'-λγ'.
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Μανούσακας (1914-2003, είκ. 3). Συντάκτης και εν συνεχεία Διευθυντής του
Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (1942-1961), που μετωνομά-
σθη άργότερα σε Κέντρον Έρεύνης του Μεσαιωνικού καϊ Νέου Ελληνισμού,
έξελέγη το 1961 Καθηγητής τής Ιστορίας τών Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά άπεσπάσθη τό 1966 στό Ελληνικό
'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών τής Βενετίας, τό όποιο
διηύθυνε επί 16 έτη και άνέδειξε σε έρευνητικό κέντρο διεθνούς άκτινοβολίας.
Πολυγραφώτατος, ασχολήθηκε κυρίως μέ τήν ιστορία τού ένετοκρατουμένου
Ελληνισμού και μέ τήν έκδοση κειμένων τής περιόδου αυτής7. Πρώτος Πρόε-
δρος τού Πανεπιστημίου Κρήτης (1975-1981), συνέβαλε τά μέγιστα στήν
όργάνωσή του. Ώς στέλεχος τού Μεσαιωνικού 'Αρχείου και ώς ακαδημαϊκός, ό
Μανούσακας προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στήν 'Ακαδημία επί σαράντα συ-
ναπτά έτη.

Ή Βυζαντινή 'Αρχαιολογία έκπροσωπήθηκε στήν Ακαδημία 'Αθηνών ήδη
από τήν Γδρυσή της. Πρώτος κάτοχος τής έδρας ύπήρξε ό Γεώργιος Σωτηρίου
(1881-1965, είκ. Καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών (1924-1952), είχε προηγουμένως υπηρετήσει ώς Γενικός. "Εφορος
Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων και τό 1923 ανέλαβε τήν οργάνωση και διεύθυνση τού
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 'Αθηνών. Ή έρευνητική του δραστηριό-
της περιεστράφη κυρίως γύρω σε δύο πόλους: άφ' ένός τήν παλαιοχριστιανική
τέχνη —βασικές παραμένουν οι δημοσιεύσεις του γιά τις βασιλικές τών Φθιω-
τίδων Θηβών και τόν "Αγιο Δημήτριο τής Θεσσαλονίκης— και άφ' έτέρου τά
βυζαντινά κατάλοιπα στήν καθ' ήμάς 'Ανατολή -^τήν Κύπρο, τό Οικουμενικό
Πατριαρχείο και κυρίως τήν Μονή τού Σινά, τής οποίας έδημοσίευσε τήν

7. Κ. Τςικνακη, Άπά τό Ρέθεμνος στή Βενετία. Ή επιστημονική διαδρομή τού Μ. Ί. Μα-
νούσακα, Κρητολογικά Γράμματα, 19, 2004, σ. 259-285. Αγγ. ΠΑΝΟΠΟΓΛΟΓ-Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗ,
'Αναγραφή δημοσιευμάτων Μανοΰσου Ί. Μανούσακα, Θησαυρίσματα, 34, 2004, σ. 13-68. Μνήμη
Μανοΰσου Ί. Μανούσακα. Πρακτικά 'Ημερίδας, 'Αθήνα, 15 'Ιανουαρίου 2005, Αθήνα 2007.

8. Α. Φϊ'τρακη, Γεώργιος Ά. Σωτηρίου, Επιστημονική Έπετηρίς θεολογικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου 'Αθηνών, ΙΔ ', 1958-1963 (Τιμητικόν 'Αφιέρωμα εις Γεώργιον Άγγ. Σωτηρίου), σ. ε '-
ξβ ' (σ. 5-62 ανατύπου). Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου, Δελτίον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολο-
γικής 'Εταιρείας (εφεξής ΔΧΑΕ), περ. Δ ', Δ ', 1964-1965, σ. ια '-κδ '.
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μοναδική συλλογή εικόνων μαζί μέ τήν σύζυγο του βυζαντινολόγο Μαρία Σω-
τηρίου.

Τόν Σωτηρίου διεδέχθη ό Ανδρέας Ξυγγόπουλος (1891-1979, εικ. 7), μο-
ναδικός "Εφορος Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων τού ελληνικού κράτους μέχρι τό
1940 καί έν συνεχεία Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής (1940-1956) καί
πρύτανις (1952-1953) τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης9. Είδικώτατος στήν
χριστιανική εικονογραφία, ασχολήθηκε έπίσης μέ άρχιτεκτονική, τοιχογραφίες,
ψηφιδωτά, καί έθεσε τις βάσεις τής έπιστημονικής μελέτης στήν Ελλάδα τών.
εικόνων καί τής βυζαντινής γλυπτικής καί μικρογραφίας. Τό όνομά του θά πα-
ραμείνει συνδεδεμένο μέ τήν Μακεδονία, όπου άρχισε τήν σταδιοδρομία του, καί
στήν μεσαιωνική τέχνη τής οποίας άφιέρωσε οκτώ μονογραφίες καί πλήθος
άρθρων.

Ό Μανόλης Χατζηδάκης (1909-1998, εικ. 8), "Εφορος Βυζαντινών
'Αρχαιοτήτων καί έν συνεχεία Γενικός "Εφορος, διηύθυνε άπό τό 1941 μέχρι τό
1973 τό Μουσείο Μπενάκη καί άπό τό 1961 τό Βυζαντινό Μουσείο10. 'Από τήν
πολύπλευρη δραστηριότητά του θά ξεχώριζα τήν διάσωση εκατοντάδων εικόνων
κατά τούς σεισμούς τής Ζακύνθου τού 1953 καί έν συνεχεία τήν δημιουργία τού
Μουσείου Ζακύνθου, τήν συντήρηση τών εικόνων τής Μονής Σινά καί τήν οργά-
νωση τό 1964 στό Ζάππειον Μέγαρον Διεθνούς Εκθέσεως Βυζαντινής Τέχνης,
τής σημαντικώτερης μέχρι σήμερα. Θεμελιώδης είναι ή συμβολή του στήν με-
λέτη τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής καί ιδιαιτέρως τής Κρητικής Σχολής.
Στήν 'Ακαδημία ίδρυσε Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής
Τέχνης, μέ άρχικό σκοπό τήν κατάρτιση Ευρετηρίου τών Βυζαντινών Τοιχογρα-
φιών τής Ελλάδος, τό όποιο αύτός οραματίσθηκε καί οργάνωσε. 'Ας σημειωθεί
έπίσης ότι υπήρξε έπί μία πενταετία Γενικός Γραμματεύς τής Διεθνούς Ενώσε-
ως Βυζαντινών Σπουδών.

Ό σημερινός κάτοχος τής έ'δρας Βυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης υπη-
ρέτησε έπί μία δεκαετία (1965-1976) ώς 'Επιμελητής Βυζαντινών 'Αρχαιοτή-
των στήν Δυτική Ελλάδα ("Ηπειρο, Δυτική Στερεά καί 'Ιόνια Νησιά) καί άκο-

9. ΔΧΛΕ , περ. Δ ', Γ, 1980-1981, σ. ε '-λη '.

10. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΪΛΟΤ, Μανόλης Χατζηδάκης, Εύφρόσυνον. 'Αφιέρωμα στον Μανόλη Χα-
τζηδάκη, 'Αθήνα 1992, σ. 3-7. ΔΧΑΕ, περ. Δ ', KB 2001, σ. 9-56.
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λούθως εξελέγη Καθηγητής Βυζαντινής 'Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου θεσ-
σαλονίκης, δπου διαδέχθηκε τον Στυλιανό Πελεκανίδη. Τό 1987 μετεκλήθη
στήν αντίστοιχη θέση του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, δπου παρέμεινε μέχρι τήν
συνταξιοδότησή του τό 1997. Οί μελέτες του εστιάζονται κυρίως στήν βυζαντινή
καί μεταβυζαντινή ζωγραφική καί στήν μεσοβυζαντινή καί παλαιολόγειο ναοδο-
μία.

Τόν Μάρτιο του 1940 προκηρύχθηκε έ'δρα Ελληνικής Φιλολογίας, στήν
δποία συμπεριελαμβάνετο ή βυζαντινή. 'Εξελέγη τόν Δεκέμβριο τού 1941 δ Νί-
κος Βέης, δ διορισμός του όμως καθυστέρησε καί άνέλαβε καθήκοντα μόλις τόν
'Ιούνιο τού μεθεπομένου έτους11. Ό Βέης (1883-1958, ειχ. 4) ήταν διαπρεπής
βυζαντινολόγος καί νεοελληνιστής, καθηγητής άπό τό 1925 στήν έδρα Μεσαι-
ωνικής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών12. Προηγου-
μένως είχε διαμείνει στό Βερολίνο πάνω άπό δέκα χρόνια καί έκεΐ έξέδωσε γιά
πρώτη φορά τό περιοδικό Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. Κατά τόν
έλληνοϊταλικό πόλεμο ήταν άπό τούς λίγους πνευματικούς άνθρώπους πού μετέ-
βησαν στό μέτωπο. Μελέτησε τότε καί δημοσίευσε άργότερα τά βυζαντινά καί
μεταβυζαντινά χειρόγραφα τού 'Αργυροκάστρου. Κεφαλαιώδης είναι ή συμβολή
του στήν μελέτη τών μονών τών Μετεώρων, καί ιδίως τών χειρογράφων των.

Ή έδρα Βυζαντινής Φιλολογίας έπληρώθη 28 χρόνια μετά τήν έκδημία τού
Βέη άπό τόν Καθηγητή Νέας Ελληνικής Γλώσσας καί Φιλολογίας τών Πανε-
πιστημίων 'Αμβούργου καί Κιέλου (1960-1969) καί Βυζαντινής καί Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου τού 'Αμβούργου (1969-1993) 'Αθανάσιο
Καμπύλη, έκδοτη βυζαντινών κειμένων, όπως τού Συμεών τού Νέου Θεολόγου

11. Βλ. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΓ, Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών κατά τόν πόλεμο, ΠΑΑ, 77Β, 2002,
er. 387-388.

12. Σ. ΚαρΟΓΖΟΤ, Νίκος Βέης. Μία σκιαγραφία, Πελοποννησιακά, Γ '-Δ ', 1958-1959, σ. 5-
8. Ε. ΒΕΗ-ΧατζηΔΑΚΗ, Δημοσιεύματα Νίκου Ά. Βέη, ε.ά., σ. 437-488. Μ. χατζηδακη-Err.
Μ. χατζηδακη, Νίκος 'Α. Βέης (Beès), ΔΧΑΕ, περ. Δ', Α', 1959, σ. 3-10. Δ. σοφιανογ, Ό
Νίκος 'Α. Βέης (1883-1958) καί οί παλαιογραφικές καί άλλες έργασίες του στις Μονές τών Με-
τεώρων, Μετέωρα. 'Εκδρομικός καί Μορφωτικός "Ομιλος Τρικάλων Ε.Μ.Ο.T., 55-56, 2002, σ.
11-18.
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και τής Άλεξιάδος, πού είναι συγχρόνως και διακεκριμένος κλασσικός φιλόλο-
γος13. "Ας σημειωθεί ότι ό πρώτος κάτοχος τής έδρας τής Νεώτερης Ελλη-
νικής Φιλολογίας στήν Ακαδημία Αίνος Πολίτης (1906-1982) ήταν διεθνούς
φήμης έρευνητής τής ελληνικής —άνάγνωθι βυζαντινής— παλαιογραφίας14.

Μεταξύ τών πρώτων ακαδημαϊκών περιελαμβάνετο ό αρχιτέκτων Αναστά-
σιος 'Ορλάνδος (1887-1979, είκ. 9), ο όποιος έλάμπρυνε τό ίδρυμα επί 53 συ-
ναπτά έτη10. Γόνος ιστορικής οικογενείας τών Σπετσών, ό 'Ορλάνδος, που διε-
τέλεσε έπί μακρά έτη Διευθυντής 'Αναστηλώσεων τοΰ Υπουργείου Παιδείας,
άνέσκαψε δεκάδες παλαιοχριστιανικών βασιλικών και άνεστήλωσε έκατοντάδες
βυζαντινών μνημείων. Προσωπικότης μέ πολύ μεγάλο κύρος και ακτινοβολία και
χαρισματικός δάσκαλος, ύπήρξε Καθηγητής 'Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και
Ρυθμολογίας (1919-1940) και κατόπιν 'Ιστορίας τής 'Αρχιτεκτονικής (1943-
1958) τού 'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και Καθηγητής τής Βυζαντινής
'Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών (1939-1958). Ώς Γενικός Γραμ-
ματεύς τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας διηύθυνε ουσιαστικά τό ίδρυμα αύτό άπό
τό 1951 μέχρι τόν θάνατο του. Τέρας έργατικότητος, έγραψε δεκάδες μονογρα-
φιών και έκατοντάδες άρθρων, πολλά άπό τά όποια δημοσιεύθηκαν στους δώδε-
κα τόμους τού περιοδικού 'Αρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος,
πού συνέτασσε ό 'ίδιος. Ό 'Ορλάνδος έσφράγισε πραγματικά μέ τό έργο του τήν
μελέτη τής βυζαντινής τέχνης και είδικώτερα τής άρχιτεκτονικής στήν Ελλά-
δα κατά τόν μεσοπόλεμο και τήν μεταπολεμική περίοδο. Πρόεδρος τό 1950 και
Γενικός Γραμματεύς τής Ακαδημίας έπί μία δεκαετία (1956-1966), είναι και
ευεργέτης της.

Άπό τούς άλλους άρχιτέκτονες άκαδημαϊκούς, ό Παύλος Μυλωνάς (1915-

13. I.Vassis, G. S. Heinrich, D. R. Reinsch (επιμ.), Lesarten. Festschrift für Athanasias
Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden, Berlin-New York
1998, σ. XIII-XV.

14. 'Αφιέρωμα στον Καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979, σ. θ '-μζ '. Β. ΑΤΣΑΛΟΓ, Αί-
νος Πολίτης: Ό παλαιογράφος, ό κωδικολόγος, Μνήμη Λίνου Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 5-16.

15. Χαριστηριον εις Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον, Α', 'Αθήναι 1965, σ. ια'-μδ'. 'Αναστάσιος
'Ορλάνδος. Ό άνθρωπος και το έργον του, 'Αθήναι 1978.
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2005, εικ. 10), Καθηγητής τής "Ιστορίας καί Θεωρίας τής 'Αρχιτεκτονικής
στήν 'Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1956-1982) καί καταξιωμένος δημι-
ουργός (περιορίζομαι νά σας θυμίσω τό Ξενοδοχείο τής Πάρνηθος), θά μείνει στήν
ιστορία κυρίως ως έρευνητής τής τέχνης τοΰ 'Αγίου "Ορους, τοΰ οποίου έπί δε-
καετίες σχεδίαζε, φωτογράφιζε καί μελετούσε τά μνημεία16. Εκτός άπό πολυά-
ριθμα θεμελιώδη μελετήματα γιά άθωνικά μνημεία όπως τό ΓΙρωτάτον καί ή
τράπεζα τής Μεγίστης Λαύρας, τού όφείλομε τετράγλωσσο "Ατλαντα τού
"Αθωνος. Μεγάλο μέρος τού σχετικού άρχείου του έκληροδότησε στό Κέντρο
"Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης τής 'Ακαδημίας.

Ό προσφάτως έκλιπών συνάδελφος Γεώργιος Λάββας (1935-2006) ήσχο-
λήθη κυρίως μέ τήν άρχαία καί νεώτερη άρχιτεκτονική, έχρημάτισε όμως έπί
είκοσιπενταετίαν έμπειρογνώμων τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων, έμελέτησε
τόν Πανάγιο Τάφο καί άνέσκαψε ένα σημαντικό παλαιοχριστιανικό οκτάγωνο με-
ταξύ 'Ιεροσολύμων καί Βηθλεέμ17.

Πολλοί άκαδημαϊκοί συνέβαλαν στήν μελέτη τού Βυζαντίου χωρίς νά κατέ-
χουν άντίστοιχες έδρες. Ό Σωκράτης Κουγέας λ.χ. (1876-1966), κάτοχος
τής έδρας αρχαίας ιστορίας τόσο στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών όσο καί στήν
'Ακαδημία, υπήρξε έπί δεκαετίες διευθυντής τού Τμήματος Χειρογράφων τής
'Εθνικής Βιβλιοθήκης, έγραψε βιβλία γιά τόν Καισαρείας 'Αρέθα καί τήν άνα-
γέννηση τών έλληνικών γραμμάτων στό Βυζάντιο καί μερικές άπό τις άνακοι-
νώσεις του στήν 'Ακαδημία άναφέρονται στήν βυζαντινή ιστορία18. Ό Κων-
σταντίνος Τρυπάνης (1909-1993, εικ. 6), πού τό 1974 κατέλαβε τήν έδρα τής
άρχαίας έλληνικής φιλολογίας, είχε διατελέσει Καθηγητής τής Μεσαιωνικής
καί Νέας Έλληνικής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης, έξέδωσε μέ
τόν Paul Maas τούς "Υμνους τού Γωμανού καί ή δημοφιλής 'Ανθολογία του τής

16. Βιογραφία καί βιβλιογραφία του βλ. στον υπό έ'κδοσιν ΚΗ ' τόμο του Δελτίου τής Χρι-
στιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

17. Τιμητικός τόμος γιά τόν 'Ακαδημαϊκό Καθηγητή Γεώργιο Π. Aàëëa. Στό ζέλος τοΰ χρό-
νου, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 13-21, 25-41.

18. 'Ελληνικά, 15, 1957 (Τιμητικός τόμος Σωκράτους Β. Κουγέα), σ. γ'-ιε'. Δ. ΖΑΚΓθΗ-
ΝΟΤ, Σωκράτης Κουγέας, ΠΑΑ, 48, 1973, σ. 211*-225*.
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ελληνικής ποιήσεως κατέστησε γνωστή τήν βυζαντινή ποίηση σε ένα ευρύτερο
διεθνές κοινό19. Ό άστικολόγος Παναγιώτης Ζέπος (1908-1985, είκ. 6) έπε-
ξεργάσθηκε μέ τόν πατέρα του 'Ιωάννη Ζέπο νέα αναθεωρημένη και συμπληρω-
μένη έκδοση τού όκτατόμου Jus Graecoromanum τού Zachariae von
Lingenthal20. Πολλοί άλλοι νομικοί, τακτικά μέλη τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
έκαλλιέργησαν έπίσης τις βυζαντινές σπουδές. Ό νομικός και οικονομολόγος
'Αλέξανδρος Διομήδης (1875-1950) συνέγραψε πλήθος μελετών γιά τήν πολι-
τική και οικονομική ιστορία τού Βυζαντίου21. Θέματα τής οικονομικής ιστορίας
τού Βυζαντίου άπησχόλησαν συχνά τόν 'Ανδρέα 'Ανδρεάδη (1876-1935)22.
Πολλές άπό τις έργασίες τού νομικού Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου
(1881-1966) προωθούν τήν έρευνα τού βυζαντινού δικαίου23. Στήν άρχή τής
σταδιοδρομίας του ό Γεώργιος Μαριδάκης (1890-1979) συνέγραψε βιβλίο γιά τό
άστικό δίκαιο στις Νεαρές24. Ό 'Ιωάννης Σόντης (1907-1982) είχε δημοσιεύ-
σει τά Σχόλια 'Ανωνύμου γιά τούς Πανδέκτες25. Ό Μενέλαος Τουρτόγλου πα-
ραλληλα μέ τήν μελέτη τού μεταβυζαντινού δικαίου, πού είναι τό κύριο πεδίο τών
έρευνών του, έχει προαγάγει μέ μεγάλο άριθμό συγγραφών τήν έρευνα τού βυζα-
ντινού δικαίου26. Ό άρχιεπίσκοπος 'Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος

19. c. Α. Trypanis, The Penguin Book of Greek Verse, Harmondsworth 1971. Γιά τόν Τρυ-
πάνη βλ. Ε. Θ. ιωαννιδη, Κωνσταντίνος Άθαν. Τρυπάνης, 'Ονόματα, 9, 1984. σ. LI-LVI.

20. Μ. τοχρτογλοτ, Παναγιώτης Ίω. Ζέπος (1908-1985), Έπετηρίς τού Κέντρου Έρεύ-
νης τής Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου, 27-28, 1980-1981 (1985), σ. VII-VIII. Α. σίφωνιογ-
καραπα, Παναγιώτης Ίω. Ζέπος. Ή σταδιοδρομία και τό έ'ργο του, ε.α., σ. IX-XXXV. Μ. τοϊρ-
τογλογ, Τό έπιστημονικόν έ'ργον του Παναγιώτη Ζέπου, Πελοποννησιακά, ΙΗ ', 1989-90, σ. 259-
265.

21. Βλ. 'Αφιέρωμα στόν 'Αλέξανδρο Διομήδη, Νέα 'Εστία, 50, 1951, σ. 1049-1118.

22. Ν. Beès, André Andréadès, Byzantion, Χ, 1935, σ. 803-807. Α. Ανδρεαδοϊ, "Εργα, III.
'Ανάλεκτα, 'Αθήναι 1940, σ. 409-429.

23. Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλοπούλου έπί τή τεσσαρακονταετηρίδι τής κα-
θηγεσίας του, 'Αθήναι 1959, σ. 515-524.

24. Γ. Μ αρια ακη, Τό άστικόν δίκαιον έν ταις Νεαραΐς τών βυζαντινών αυτοκρατόρων, 'Αθήναι
1922.

25. J. SONTis, Die Digestensumme des Anonymes, Heidelberg 1937.

26. Μ. ΤΟΪΡΤΟΓΑΟΧ, Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου, 'Αθήναι-Κομοτηνή 1984 κ.έ.
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Παπαδόπουλος (1868-1938) εξέδωσε βιβλία γιά τήν ιστορία τών έκκλησιών
"Ιεροσολύμων, 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας καί άλλων27, καί ό διάδοχος του Χρύ-
σανθος Φιλιππίδης (1881-1949) ογκώδες σύγγραμμα γιά τήν έκκλησία τής
Τραπεζούντος28. Ό Δημήτριος Καμπούρογλους (1852-1942), κάτοχος έδρας
λογοτεχνίας, έγραψε βιβλία γιά τήν μεσαιωνική 'Αθήνα29. Ό ιστορικός τής
ιατρικής 'Αριστοτέλης Κούζης (1872-1961) άσχολήθηκε σέ πολλές μελέτες
του μέ τήν ιατρική στό Βυζάντιο καί έξέδωσε έργα Βυζαντινών ιατρών30.

Στούς 80 ογκώδεις τόμους τών Πρακτικών της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, είναι
δημοσιευμένες δεκάδες επιστημονικών άνακοινώσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων καί
πανηγυρικών λόγων τών μελών της, πού έχουν σχέση μέ τό Βυζάντιο.

Ό μεσαιωνικός "Ελληνισμός στάθηκε πηγή έμπνεύσεως γιά πολλούς ακα-
δημαϊκούς λογοτέχνες καί καλλιτέχνες. 'Αναφέρω ένδεικτικά τήν «Πριγκιπέσσα
Ίζαμπώ» καί τά θεατρικά έργα «Αύτοκράτωρ Μιχαήλ», «"Ο σταυρός καί τό
σπαθί» καί «Θεοφανώ» τού 'Αγγέλου Τερζάκη (1907-1978), τούς «Τελευταί-
ους Γαληνοτάτους» τού 'Αγγέλου Βλάχου (1915-2003), τήν όπερα «Κωνστα-
ντίνος Παλαιολόγος» τού Μανόλη Καλομοίρη (1883-1962), τόν «Διγενή 'Ακρί-
τα» καί τό «Ρέκβιεμ γιά τόν αυτοκράτορα» τού Πέτρου Πετρίδη (1892-1977),
καί έναν έφιππο χάλκινο άνδριάντα τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ύψους 4,50
μέτρων, τήν κατασκευή τού οποίου ανέθεσε ή 'Ακαδημία τό 1981 στό μέλος της
κορυφαίο γλύπτη Γιάννη Παππά (1913-2005), καί γιά τόν οποίο δέν έχει εύρε-

27. Γρ. ΠαΠΑΜΙΧΑΗΛ, Έναίσιμα έπί τη τριακοστή πέμπτη έπετηρίδι της επιστημονικής δρά-
σεως τοΰ Μακαριωτάτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιεπισκόπου ''Αθηνών καί πάσης Έλλά-
δος, Αθήναι 1931, σ. 1-23.

28. Γ. ΤΑΣΟΓΔΗ, Ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Χρύσανθος ό άπό Τραπεζούντος. Ή εθνική καί
εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949 (εκ του άρχείου του), 'Αθήναι 1972, σ. 467-534.

29. Ή ογδοηκονταετηρίς τοΰ Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Νέα 'Εστία, 12, 1932, σ. 1124-1162.
Δ. ΤΡΟΒΑ, Δημ. Καμπούρογλους. Ή ζωή καί τό εργο του, 'Αθήνα 1981. Ν. ΛΟΪΡΟΤ, Ή Πλάκα
τοΰ Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου, ΠΑΑ, 58Β, 1983, σ. 23-45.

30. Κ. ΜΟΓΤΟΓΣΗ, 'Αριστοτέλης Κούζης (1872-1961), Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών, Α', 1960-1961, σ. 561-565.

31. Γιάννης Παππάς. Γλυπτική, 'Εκδόσεις 'Αδάμ, χ.χ., σ. 382-389. Χρ. ΧΡΗΣΤΟΤ, Ή γλυ-
πτική τοΰ Γιάννη Παππά. Μία γλυπτική προσωπικών αναζητήσεων, μνημειακών τύπων, έλευθέρων
συνδυασμών, πολλαπλών κατευθύνσεων καί εκφραστικών διατυπώσεων, ΠΑΑ, 79Β, 2004, σ. 229-
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θεϊ κατάλληλη θέση στήν 'Αθήνα ή τήν Θεσσαλονίκη31 (είκ. 11). Ή χύτευσις
ολοκληρώθηκε το 1996. Προτάθηκε νά στηθεί στήν πίσω πλευρά του Βυζαντι-
νού Μουσείου, προς τήν Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, ήγέρθησαν ομως
αντιρρήσεις έπειδή έχει εγκριθεί άπό τό Κεντρικό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή δη-
μιουργία έκεΐ χώρου σταθμεύσεως αύτοκινήτων. Τά χρόνια περνούσαν, και πρό
τής άδυναμίας εξευρέσεως χώρου άποδεκτού άπό τόν καλλιτέχνη, ή 'Ακαδημία
προσέφερε τό έπιβλητικό αύτό έργο στόν Δήμο Θεσσαλονίκης. Ή δωρεά έγινε
άποδεκτή και έπροτάθη ή τοποθέτηση τού άνδριάντος άπέναντι άπό τήν Φιλο-
σοφική Σχολή, τήν θέση όμως δέν ένέκρινε ή 9η Εφορεία Βυζαντινών 'Αρχαιο-
τήτων Θεσσαλονίκης, έπειδή ό τελευταίος αύτοκράτωρ θά παρενεβάλλετο στόν
νοητό άξονα μεταξύ τού κτηρίου τής Φιλοσοφικής και τού ιερού τής Ροτόντας.
Πρό τής άδυναμίας έξευρέσεως κοινώς άποδεκτής θέσεως και στήν συμπρωτεύ-
ουσα, ή 'Ακαδημία άνεκάλεσε τήν δωρεά της. Τελικώς ο άνδριάς θά στηθεί σε
τοποθεσία έξω άπό τήν Σπάρτη, στόν δρόμο προς τόν Μυστρά, έδρα τού μαρμα-
ρωμένου βασιλιά όταν διαφέντευε τό Δεσποτάτο τού Μωρέως.

Ή 'Ακαδημία έτίμησε πολλούς "Ελληνες καί ξένους βυζαντινολόγους μέ τήν
άπονομή τού τίτλου τού προσέδρου ή άντεπιστέλλοντος μέλους ή τού ξένου έταί-
ρου. "Ετσι, μεταξύ τών ξένων έταίρων της καταλέγονται οί ιστορικοί τού Βυζα-
ντίου Charles Diehl, Henri Grégoire, Franz Dölger, Paul Lemerle, Georgije
Ostrogorsky καί Gilbert Dagron, οί φιλόλογοι Gyula Moravcsik, Bruno
Lavagnini, Hans-Georg Beck καί Herbert Hunger, καί οι ιστορικοί τής Βυζα-
ντινής Τέχνης Gabriel Millet, Svetozar Radojcic καί André Grabar. Στά άντε-
πιστέλλοντα μέλη καταλέγονται οί ιστορικοί Ξενοφών Σιδερίδης, William Miller,
'Ιωάννης Βογιατζίδης, Κωνσταντίνος Μέρτζιος, Vitalien Laurent, Sir Steven

230. Ό άνδριάς είναι ψηλότερος άπό τά έφιππα μνημεία του Κολοκοτρώνη, εργο τοΰ Λαζάρου Σώ-
χου, υψους 4 μέτρων, καί τοΰ Καραϊσκάκη τοΰ Μιχάλη Τόμπρου, ΰψους 4,40 μέτρων, καί χαμηλό-
τερος μόνο άπό τόν βασιλέα Κωνσταντίνο στό Πεδίον τοΰ "Αρεως, ΰψους 5,80 μέτρων καί άπό τόν
Μέγα 'Αλέξανδρο στήν παραλία τής Θεσσαλονίκης (6,15 μ.). Ευχαριστώ τόν κ. Γιάννη Γαλερίδη
γιά τήν παροχή τών στοιχείων αυτών.

32. Γιά τόν Runciman, καθώς καί γιά τους Browning καί Woodhouse βλ. μεταξύ άλλων
Τρεις Βρεταννοί μελετητές της αίγλης τοΰ Βυζαντίου, 'Αθήνα 2004.
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Runciman32, Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler, Agostino Pertusi, Μιλτιάδης Άνά-
στος, Παναγιώτης Χαρανής, Dimitri Obolensky, Chris Woodhouse, Hratch
Bartikian, Νίκος Οίκονομίδης, Σπύρος Βρυώνης, Αιμίλιος Ταχιάος, Ljubomir
Maksimovic καί Johannes Köder, οί φιλόλογοι Dir Hesseling, Δημοσθένης
Ρούσσος, Στίλπων Κυριακίδης, Σοφία Άντωνιάδου, Giuseppe Schirô, Μανόλης
Κριαράς —ό εκδότης τού πολυτόμου Λεξικού τής Μεσαιωνικής Έλληνικής Δη-
μώδους Γραμματείας, πού εόρτασε τό 2006 τήν εκατοστή έπέτειο τών γενε-
θλίων του—, Robert Browning, Enrica Follieri, Vincenzo Rotolo καί Antonio
Garzya, οί παλαιογράφοι Jean Irigoin καί Boris Fonkic, ή νομισματολόγος
Cécile Morrisson, ol αρχαιολόγοι καί ιστορικοί τής βυζαντινής τέχνης Vojislav
Djuric, Νικόλαος Μουτσόπουλος, Otto Demus, Kurt Weitzmann, Γιώργος
Γαλάβαρης, Jean-Pierre Sodini καί Gojko Subotic. Ό πολυγραφώτατος με-
σαιωνολόγος καί μέγας χαρτοφύλαξ τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Μανουήλ
Γεδεών (1851-1943) είχε έκλεγε! πρόσεδρο μέλος τής 'Ακαδημίας (1929)33.

Στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών είναι προσηρτημένα διάφορα Κέντρα καί Γραφεία
Ερευνών. 'Από τά αρχαιότερα είναι τό Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού καί
Νέου Ελληνισμού, τό οποίο ίδρύθη τό 1930 μέ τήν ονομασία Μεσακυνικόν
'Αρχεΐον, μέ σκοπό τήν σύνταξη Λεξικού τής Μεσαιωνικής Έλληνικής Γλώσ-
σης άπό τούς χρόνους τού Σωτήρος μέχρι τού 180034. Σύντομα τό ευρύ αύτό
χρονικό πλαίσιο περιορίσθηκε στούς μετά τήν "Αλωση χρόνους, άπεφασίσθη
όμως ή συγκέντρωση πάσης γλωσσικής ή ιστορικής πληροφορίας μέ συστημα-
τική άποδελτίωση τών πηγών τής περιόδου 1453-1821. Παρά τήν μετατόπιση
αύτή τών ένδιαφερόντων τού Κέντρου πρός τήν μετά τήν "Αλωση περίοδο, πολ-
λά αύτοτελή δημοσιεύματα τών ερευνητών του άλλά καί άρθρα στά περιοδικά
πού εκδίδει —αρχικά τήν Επετηρίδα τοΰ Μεσαιωνικού ''Αρχείου καί σήμερα τά
Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά— αναφέρονται σέ βυζαντινά θέματα. Μνημο-

33. Χ. Γ. Πατρινελη, Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών. 'Αναλυτική αναγραφή, Επετηρίς τοΰ
Μεσαιωνικού "Αρχείου, 19-20, 1969-1970, σ. 5-121.

34. 7ο Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νέου 'Ελληνισμού. "Ιδρυση, λειτουργία, έρευ-
νητιχές δραστηριότητες, δημοσιεύματα, 'Αθήνα 2003.
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νεύω ενδεικτικά τους καταλόγους τών χειρογράφων κωδίκων τών Μονών τών
Μετεώρων καί τής Μονής Δουσίκου, πολλοί άπό τους οποίους είναι βυζαντινοί,
κύριος συγγραφεύς τών οποίων είναι ό Καθ. Δημήτριος Σοφιανός, μονογραφία γιά
τά βυζαντινά Χαράγματα τού Παρθενώνος τών 'Ορλάνδου καί Βρανούση, καί
τήν έκδοση τού λόγου πρός τόν αύτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο τού Μα-
νουήλ Χρυσολωρά άπό τούς Πατρινέλη καί Σοφιανό.

Τό Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας εκδίδει
τήν Series Atheniensis τού Corpus Fontium Historiae Byzantinae, τούς βυ-
ζαντινούς φιλοσόφους τής σειράς Corpus Philosophorum Medii Aevi (άπό τό
1984) καί Βυζαντινά σχόλια στόν 'Αριστοτέλη (άπό τό 1994). Οί δύο τελευ-
ταίες σειρές έκδίδονται ύπό τήν αιγίδα τής Διεθνούς 'Ακαδημαϊκής Ενώσεως.
"Εχουν ήδη έκδοθεΐ ένδεκα τόμοι τού Corpus Philosophorum καί τρεις τών
Βυζαντινών Σχολίων στόν 'Αριστοτέλη. Στήν σειρά Πονήματα τού 'ίδιου Κέντρου
περιλαμβάνεται δίτομη πραγματεία τού 'Ιωάννου Τελέλη γιά τά Μετεωρολογικά
φαινόμενα και τό Κλίμα στό Βυζάντιο.

Τό Κέντρο "Ερευνας της Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης καταρτί-
ζει εύρετήριο τών βυζαντινών τοιχογραφιών τής Ελλάδος. "Εχει ήδη δημοσιευ-
θεί Ευρετήριο τών Βυζαντινών Τοιχογραφιών τών Κυθήρων τών Μανόλη Χα-
τζηδάκη καί 'Ιωάννας Μπίθα, καί προχωρεί ή τεκμηρίωση γιά τήν έκδοση ευρε-
τηρίων τών Δωδεκανήσων, τών Νήσων τού 'Ιονίου καί τής 'Ανατολικής Μακε-
δονίας καί Δυτικής Θράκης, ενώ ευοίωνες είναι οί προοπτικές γιά νά περιληφθεί
στό Εύρετήριο ή Δυτική Κρήτη. Οί εργασίες τού Ευρετηρίου δέν προχωρούν μέ
τήν επιθυμητή ταχύτητα διότι καί πολυδάπανες καί χρονοβόρες είναι, καί
έξαρτώνται έν πολλοίς άπό τις δυνατότητες τής 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τού
Κράτους, πού διαχειρίζεται τά μνημεία. "Ετσι τό Εύρετήριο τών 'Ιονίων Νήσων
έχει παγώσει λόγω άδυναμίας τής αρμοδίας 'Εφορείας 'Αρχαιοτήτων νά άποκα-
λύψει καί νά συντηρήσει πολλές άπό τις τοιχογραφίες τής Ζακύνθου καί τής Κε-
φαλληνίας. Τό Κέντρο έ'χει άναλάβει καί τόν συντονισμό τής έκδόσεως άναλόγων
Ευρετηρίων σέ άλλες χώρες, στά πλαίσια τής Διεθνούς 'Ακαδημαϊκής Ενώσε-
ως. Ή προσπάθεια αύτή προχωρεί μέ βήμα σημειωτόν, καί αύτό οχι έξ αιτίας
δικής μας ύπαιτιότητος. Τό κυπριακό πρόγραμμα δέν έχει παρουσιάσει έπί δεκα-
ετίες καμία πρόοδο, τό βουλγαρικό εύρετήριο άντιμετιοπίζει οικονομικές δυσκο-
λίες, καί ό πρώτος τόμος τού Ευρετηρίου τής 'Ιταλίας, έτοιμος άπό έτών, δέν
τυπώνεται λόγω περικοπής κάθε σχετικής πιστώσεως. Τόν Νοέμβριο τού 2003
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οργανώσαμε συνάντηση εκπροσώπων τών χωρών πού δέν μετείχαν στο πρό-
γραμμα και όπου σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες, ή οποία είχε θεωρηθεί ως
πανάκεια άπό μή γνο^ρίζοντας τά πράγματα. "Οπως προεβλέπετο, κανείς άπό
τους μετασχόντας φορείς δέν προθυμοποιήθηκε νά μετάσχει στό πρόγραμμα3

Τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης εκδίδει
άκόμη άνά πενταετίαν δίγλωσση Βιβλιογραφία τών ελληνικών δημοσιευμάτων
γιά τήν Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Τέχνη καί οργανώνει κάθε χρόνο έπιστη-
μονική άνακοίνωση εις μνήμην του ιδρυτού του Μανόλη Χατζηδάκη, ή όποια έν
συνεχεία τυπώνεται σέ αυτοτελές τεύχος.

Στά επιστημονικά περιοδικά δύο άλλων κέντρων, τού Κέντρου Έρεύνης της
Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου ( "Ε π ε τη pic τού ''Αρχείου της Ιστορίας τού
Ελληνικού Δικαίου, καί άπό τόν τόμο 10-11 'Επετηρίς τού Κέντρου Έρεύνης
τής 'Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου, 34 τόμοι, 1948-1998) καί τού Κέντρου
Έρεύνης της Έλληνικής Φιλοσοφίας (Φιλοσοφία, 35 τόμοι 1971-2005), έχουν
δημοσιευθεί πολλές μελέτες πού αναφέρονται στό βυζαντινό δίκαιο καί τήν βυ-
ζαντινή φιλοσοφία. Ή Ακαδημία 'Αθηνών μετέχει κατόπιν ενεργειών τού πρώ-
ην προέδρου κ. Κονομή σέ δύο προγράμματα τής Διεθνούς 'Ακαδημαϊκής Ενώ-
σεως σχετικά μέ τό Βυζάντιο: στά Monumenta Palaeographica Medii Aevi μέ
τόμο γιά τά χρονολογημένα χειρόγραφα τών άθηναϊκών Βιβλιοθηκών, καί στά
Monumenta Musicae Byzantinae μέ τήν έκδοση ενός μουσικού χειρογράφου
τής Εθνικής μας Βιβλιοθήκης τού έτους 1453.

Τό μόνο έπιστημονικό ίδρυμα πού έχει άξιωθεΐ νά ιδρύσει στό έξωτερικό τό
ελληνικό κράτος είναι τό Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζα-
ντινών Σπουδών τής Βενετίας36. Μέ τόν ιδρυτικό του νόμο τού 1951 τό 'Ινστι-
τούτο άποτελεϊ νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καί ύπάγεται στήν άρμοδιότη-
τα τών Υπουργείων Εξωτερικών καί Παιδείας, στήν τριμελή όμως έποπτική

35. P. L. vocotopoulos, Le Corpus de la Peinture Monumentale Byzantine: Bilan et
Perspectives, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21 -26 August
2006, I, σ. 150-151.

36. Xp. ΜαλτεΖΟΥ, Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενε-
τίας. Πενήντα χρόνια επιστημονικής διαδρομής, 1955-2005, 'Αθήνα 2005.
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του επιτροπή προεδρεύει μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, ό Διευθυντής του έκλε-
γεται άπό τήν 'Ακαδημία καί ο διαγωνισμός προσλήψεως ερευνητών τού 'Ινστι-
τούτου διεξάγεται μερίμνη τής 'Ακαδημίας. Μεταξύ τών άκαδημαϊκών πού διε-
τέλεσαν πρόεδροι τής Εποπτικής Επιτροπής καταλέγονται οί βυζαντινολόγοι
Κωνσταντίνος Άμαντος (1957-1960), 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος (1961-1978),
Διονύσιος Ζακυθηνός (1979-1982) καί Μανόλης Χατζηδάκης (1989). Σκοποί
τού 'Ινστιτούτου είναι ή προαγωγή τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών σπουδών
διά τής μελέτης α) τής ιστορίας τού έλληνισμού κατά τούς βυζαντινούς καί με-
ταβυζαντινούς χρόνους, ώς ούτος προβάλλεται έν τοις άρχείοις τής 'Ιταλίας, καί
β) τών σχέσεων μεταξύ Βυζαντίου, νεωτέρου Ελληνισμού καί Δυτικού κόσμου,
καθώς καί ή μελέτη τών άμοιβαίων επιδράσεων τού βυζαντινού καί μεταβυζα-
ντινού πολιτισμού καί τών πολιτισμών τής Δύσεως καί ή έρευνα καί δημοσίευσις
σχετικών κειμένων. Διευθυνταί τού ιδρύματος αύτού, πού μέ τήν πολύπλευρη
δράση του τιμά τήν Ελλάδα στό έξωτερικό, διετέλεσαν μεταξύ άλλων ή Καθη-
γήτρια Σοφία Άντωνιάδου, άντεπιστέλλον μέλος τής 'Ακαδημίας, πού έθεσε τις
βάσεις τής λειτουργίας του (1955-1966), καί ό Διευθυντής τού Μεσαιωνικού
'Αρχείου καί έν συνεχεία Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μα-
νούσος Μανούσακας (1966-1982), άντεπιστέλλον καί έν συνεχεία τακτικό μέ-
λος καί πρόεδρος τής 'Ακαδημίας.

Πέραν τών βυζαντινού ενδιαφέροντος δημοσιευμάτων διαφόρων κέντρων τής
'Ακαδημίας, στά όποια άναφέρθηκα προηγουμένως, στό άξιολογώτατο έκδοτικό
έργο τού 'Ιδρύματος περιλαμβάνονται δεκάδες τόμων πού προάγουν σημαντικά
τις μεσαιωνικές σπουδές. Δέν μπορώ νά άπαριθμήσω όλους τούς σχετικούς τί-
τλους. Ενδεικτικά άναφέρω ότι στήν σειρά τών Πραγματειών τής 'Ακαδημίας
έξεδόθησαν μεταξύ άλλων τά Βυζαντινά Μνημεία της Κύπρου τού Γεωργίου
Σωτηρίου, ή μονογραφία τού 'Αναστασίου 'Ορλάνδου Ή ''Αρχιτεκτονική και ai
ζυζαντιναι τοιχογραφίαι της Μονής 'Αγ. Ιωάννου τού Θεολόγου Πάτμου, ό Κα-
τάλογος χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος τού Λίνου Πολί-
τη, τά Άφρικανοβυζαντινά τού Κυπρίου ιστορικού Θεοδώρου Παπαδοπούλλου
καί οί Μελέτες γιά τό Ποινικό Δίκαιο τής 'Εκλογής τών Ίσαύρων (Studien zum
Straf recht der Ekloge) τού Bernhard Sinogowitz· στήν σειρά Μνημεία της
Ελληνικής Ιστορίας τά Βραχέα Χρονικά τού Σπυρίδωνος Λάμπρου' καί έκτός
σειράς ό τρίτομος Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής 'Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος τών Άννας Μαραβά-Χατζηνικολάου καί Χρι-
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στίνας Τουφεξή-Πάσχου, τό βιβλίο τοΰ άραβολόγου Βασιλείου Χρηστίδη γιά τήν
Κατάκτηση τής Κρήτης άπό τους "Αραβες, καθώς καί ή μελέτη τοΰ Κωνστα-
ντίνου Μηνά Ή γλώσσα τών δημοσιευμένων μεσαιωνικών εγγράφων τής Κάτω
Ιταλίας καί τής Σικελίας.

Τελειώνοντας, μεταξύ τών συνεδρίων που κατά καιρούς οργανώνει ή 'Ακα-
δημία, οφείλω νά μνημονεύσω ιδιαιτέρως τό συνέδριο πού έγινε τό 2004 κατόπιν
πρωτοβουλίας τής 'Ακαδημαϊκού Κας 'Αγγελικής Αάί'ου γιά τήν Τετάρτη Σταυ-
ροφορία καί τις έπιπτώσεις της, τό όποιο έσημείωσε πολύ μεγάλη έπιτυχία. Ό
σχετικός μέ τήν ί&τορία τόμος τών πρακτικών έκυκλοφόρησε πέρυσι, ένώ ό σχε-
τικός μέ τήν τέχνη κυκλοφορεί οσονούπω.

'Από όσα μέ κάθε δυνατή συντομία σας έξέθεσα, βγαίνει νομίζω άβίαστα τό
συμπέρασμα, ότι ή 'Ακαδημία 'Αθηνών κατά τήν πρώτη όγδοηκονταετία της δέ-
χθηκε στούς κόλπους της κορυφαίους έκπροσώπους τής βυζαντινολογίας καί
προώθησε σημαντικά, μέ τά έρευνητικά της κέντρα καί μέ μεγάλο άριθμό δημο-
σιευμάτων, τήν μελέτη τού ένδοξού μας βυζαντινισμού. Οί προϋποθέσεις ύπάρ-
χουν ώστε ή μελέτη καί ή άνάδειξη τής ιστορίας καί τού πολιτισμού τού μεσο-
χρονίου Ελληνισμού άπό τό πρώτο πνευματικό ι'δρυμα τής χώρας νά συνεχισθεί
τις επόμενες δεκαετίες μέ άκόμη έντονώτερο ρυθμό.
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Είκ. 1. Κωνσταντίνος "Αμαντος

Εικ. 2. Φαίδων Κουκουλές
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Είκ. 5. Ό Γεώργιος και ή Μαρία Σωτηρίου ένω καταγράφουν τά ευρήματα της ανασκαφής του ναοΰ τοΰ 'Αγίου
'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου στήν "Εφεσο, κατά τήν πρόσκαιρη άπελευθέρωση της Ίιονίας (1922).
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Εικ. 6. 'Από τήν έναρξη τοΰ ΙΕ ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου στήν α'ιθουσα τελετών τοΰ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών (5 Σεπτεμβρίου 1976): Στο βήμα ό ακαδημαϊκός Διονύσιος Ζακυθηνός,
Πρόεδρος τής Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών. Στό προεδρείο οί ακαδημαϊκοί Κωνστα-
ντίνος Τρυπάνης, Υπουργός Πολιτισμού καί 'Επιστημών, καί Παναγιώτης Ζέπος, Πρόεδρος τής
Όργανο^τικής Επιτροπής τοΰ Συνεδρίου, καί ό Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών Νικόλαος

Ματσανιώτης.
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Είκ. 11. Ό Γιάννης Παππας μπροστά στον έφιππο ανδριάντα τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,

πριν άπό τήν χύτευσή του.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ή αρχή της πόλεως και της μόνιμης αγοράς στην ελληνική αρχαιότητα,

ύπό τού 'Ακαδημαϊκού κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου*.

Ή ανακοίνωση που έχω τήν τιμή να παρουσιάσω κατά τή σημερινή δημό-
σια συνεδρίαση της Ακαδημίας 'Αθηνών αντλείται άπό ήμιτελή μονογραφία μου
περί της γενέσείος της πόλεως και της ενάρξεως λειτουργίας μόνιμης αγοράς
κατά τήν έλληνική αρχαιότητα.

Ή άρχαία έλληνική πόλη υπήρξε ένα άπό τά κεντρικά θέματα πού μέ απα-
σχόλησαν ως ερευνητή. Μεταξύ τοΰ 1980 και τοΰ 1989 έπιδόθηκα αποκλει-
στικά στή μελέτη τοΰ τύπου τοΰ άρχαίου έλληνικού κράτους, πού ονομάσθηκε
άπό τους συγχρόνους του πόλις, σε συνδυασμό ομοος με τον τύπο οικισμού πού
επίσης δηλο.ινόταν μέ τήν Γδια λέξη. Τό προϊόν της ερευνάς μου γιά τό άρχαΐο
έλληνικό κράτος τύπου πόλεως, δημοσιεύθηκε τό 1989 μέ τόν τίτλο The Polis-
state: Definition and, Origin (= Μελετήματα, 4), ένώ ή παράλληλη μονογραφία
μου γιά τήν έμφάνιση οικισμών μέ χαρακτηριστικά πόλεως, σύμφωνα μέ τά μο-
ντέρνα κριτήρια, ήταν αδρά επεξεργασμένη.

"Οταν συζητούμε περί πόλεως, είτε ώς μορφής κράτους είτε ώς οικισμού μέ
ορισμένα χαρακτηριστικά, καί περί αγοράς, οι έλληνόφωνοι πρέπει νά ε'ϊμαστε
εξαιρετικά προσεκτικοί, επειδή αυτές οι λέξεις έ'χουν άλλάξει σημασίες άπό τήν
άρχή της εμφανίσεως τους έ'ως σήμερα.

* M. Sakellariou, La naissance de la ville et du marché permanent dans l'Antiquité
grecque.
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"Οταν εμείς λέμε ή άκοΰμε «πόλη» σήμερα, εννοούμε κάτι πού άλλοι λαοί
ονομάζουν "ville", "town", "Stadt" καί ουτω καθεξής· και δταν λέμε ή άκοΰμε
«άγορά», εννοούμε κάτι που άλλοι λαοί ονομάζουν "market", "Markt", "marché",
"mercato" και ουτω καθεξής. Άλλα κατά την αρχαιότητα ή λέξη πόλις δεν σή-
μανε ποτέ αποκλειστικώς "ville", "town", "Stadt" και ή λέξη ά/ορά απέκτησε
καθυστερημένα τή σημασία "market", "Markt", "marché", "mercato", και τού-
το διατηρώντας πάντοτε και τήν αρχική σημασία της.

."Ας προσέξουμε τα δεδομένα εγγύτερα, αρχίζοντας μέ τις σημασίες τής λ.
πόλις.

Ή πληρέστερη διερεύνηση τών σημασιών αυτής τής λέξεως έχει δημοσιευ-
θεί από τόν ομιλούντα στό εργο πού προμνημόνευσε, συγκεκριμένα στις σελ. 27
έως 290. Συνοψίζω τούς κυριοτέρους σταθμούς τής εξελίξεως αύτών τών σημα-
σιών από τήν απώτατη άρχαιότητα μέχρι καϊ τών ελληνιστικών χρόνων:

Ή αρχική (ίνδο-εύρωπαϊκή) σημασία τής λ. πόλις είναι «οχυρή θέση», φυ-
σική ή τεχνητή. Στα ομηρικά έπη, άλλα και σε πρώιμα άττικά κείμενα, σημαί-
νει «άκρόπολη». "Επεται ή σημασία «οικισμός παρά τήν άκρόπολη», άκόμη καϊ
αν ό ι'διος μένει άνοχύρωτος γιά πολλούς αιώνες. "Ας θυμηθούμε ότι ή Αθήνα τει-
χίσθηκε μετά τούς περσικούς πολέμους, ή Σπάρτη κατά τήν ελληνιστική εποχή.

Έν τώ μεταξύ δμο^ς ή λ. πόλις έπεκτείνεται πέραν τού πεδίου τών οικι-
στικών εννοιών: στό πολιτικό. Πράγματι, τόν δγδοον και τόν έβδομον αιώνα π.Χ.
αποκτά διαδοχικά τις ακόλουθες νέες σημασίες:

— «αύτοδιοίκητη κοινότητα προσδιοριζομένη άπό τή σχέση της μέ ένα οικι-
σμό πάλιν»,

— «κράτος δημιουργημένο άπό μια τέτοια κοινότητα»,

— «έκκλησία τού δήμου σέ κράτος χαρακτηριζόμενο μέ τή λ. πόλις»,

— «έδαφος κράτους χαρακτηριζομένου μέ τήν Γδια λέξη».

Τόν έκτον aiojva π.Χ. δημιουργείται ό όρος αχρα πόλις πού έξελίσσεται σέ
ακρόπολις, ένώ ή λ. πόλις διατηρεί όλες τις άνωτέρω σημασίες.

Τόν τέταρτον aiojva π.Χ. έμφανίζονται μαρτυρίες επεκτάσεως τών έννοιών
τής λ. πόλις πέραν τών δύο προηγουμένου έννοιολογικών πεδίων — τού πρωτο-
γενούς οικιστικού και τού δευτερογενούς πολιτικού — σέ ένα πεδίο λογικώς αντί-
θετο και προς τα δύο, άφού δηλώνει «χώρες», π.χ. τή Σικελία.

Σέ καμμία φάση τής ιστορίας της κατά τήν άρχαιότητα ή λ. πόλις δέν σή-
μανε άποκλειστικά τόν οικισμό όπου λειτουργούσε μόνιμη κανονική άγορά, ένώ
οί νέοι "Ελληνες χρησιμοποίησαν τήν Γδια λέξη, πού έξακολουθεϊ νά είναι ζωντα-
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νή, για νά αποδώσουν τις δυτικοευρωπαϊκές λέξεις ville, Stadt, town, οί οποίες
είναι απαλλαγμένες από τις σημασίες τής αρχαίας έλληνικής λέξεως καί έχουν
μία που έκείνη δέν πήρε ποτέ.

Ή λ. άγορά βασίζεται στήν ΐ'δια ρίζα μέ τή λ. άγείρω «συγκεντρώνω»
(πρβλ. συναγερμός). Μέ αυτή τή σημασία πρωτοεμφανίζεται στα ομηρικά έπη,
δηλώνοντας τή «θεσμική συγκέντρωση του λαοϋ». Αργότερα αυτή ή «άγορά»
τελείται σέ ορισμένη θέση τοϋ οικισμού μέ συνέπεια νά άποδοθεΐ στή λ. άγορά καί
ή σημασία «τόπος συγκλήσεως τής άγοράς». Τέλος, επειδή αυτός ό τόπος γίνε-
ται επίσης κέντρο, περί τό όποιο προσφέρονται καί αγοράζονται αγαθά καί υπη-
ρεσίες, ή λέξη άγορά προσλαμβάνει τήν τρίτη σημασία της, τήν οποία καί μόνη
διατηρεί έως σήμερα.

Ή άγνοια αυτών τών δεδομένων όδηγεΐ σέ σύγχυση, πού συχνότερα παρα-
τηρείται σέ μελέτες άναφερόμενες στόν προϊστορικό καί πρωτοϊστορικό ελληνικό
χώρο, όπου οί όροι ville, Stadt, town, πόλη, καί κατά μείζοντα λόγο city, cité, citta,
χρησιμοποιούνται άπρόσεκτα. Γεγονός πού έπισήμανα μέ τό παράδειγμα τής μυ-
κηναϊκής Πύλου, επικαλούμενος τό γεγονός ότι ή οικονομία τής άνακτορικής
παρεμβολής στήν παραγωγή καί τή διανομή άγαθών δέν είναι ελεύθερη, όπως ή
οικονομία πού συνδέεται μέ τήν πόλη ("Peût-on qualifier Pylos de ville?" [= Atti
e memorie del Secondo Congresso Internationale di Micenologia]).

Κατόπιν τών άνωτέρω παρατηρήσεων δέν μας έπιτρέπεται νά λέμε ότι ό
οικισμός του τύπου πού σήμερα λέγεται πόλη υπάρχει στήν άρχαία Ελλάδα άπό
τότε πού μαρτυρεΐται ή άρχαία ελληνική λέξη πόλις, ούτε ότι τό φαινόμενο πού
σήμερα δηλώνεται ώς «άγορά» άρχίζει, έπίσης στήν άρχαία Ελλάδα μαζί μέ τήν
πρώτη μαρτυρία τής λ. άγορά σέ άρχαΐο ελληνικό κείμενο.

Πρέπει λοιπόν νά καταφύγουμε σέ άλλα μέσα, τά οποία, φυσικά, είναι τά κρι-
τήρια πού, σύμφωνα μέ τή μοντέρνα επιστήμη, χαρακτηρίζουν, άφ' ενός, έκεΐνο
πού λέγεται "ville", "town", "Stadt" καί, άφ' έτέρου, έκεΐνο πού λέγεται
"market", "Markt", "marché", "mercato".

Σήμερα, ή «πόλη» (="ville", "town", "Stadt") ορίζεται κατά ποικίλους τρό-
πους, δεδομένου ότι αυτοί έγκεινται σέ συνδυασμούς διαφόρων κριτηρίων, τά
οποία συμποσώνονται σέ πολλές δεκάδες. Δέν είναι όμως όλα έξ ίσου σημαντικά.
Άπό αυτή τήν άποψη προέχουν τέσσερα: ή άμυντική λειτουργία, ή συγκέντρωση
τών άνωτέρων άρχών τής δημοσίας διοικήσεως, ή συγκέντρωση παραγωγικών
δραστηριοτήτων δευτέρου, τουλάχιστον, βαθμού καί ή λειτουργία μόνιμης κανο-
νικής άγοράς. Ώς κρισιμότερο μεταξύ αύτών τών τεσσάρων κριτηρίων άναγνω-
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ρίσθηκε τό τελευταίο άπό τόν σπουδαίο κοινωνιολόγο Max Weber πρό ενός καί
πλέον αιώνος. Αυτή ή εκτίμηση δέν τυγχάνει βεβαίως τής καθολικής άποδοχής.
Υιοθετείται όμως άπό τήν πλειονότητα τών ειδικών, βάσει τής ορθής παρατηρή-
σεως ότι σέ παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν πόλεις χωρίς άμυντική λειτουργία καί
πόλεις όπου δέν εδρεύουν οί άνώτερες διοικητικές άρχές, ένώ ή λειτουργία μόνι-
μης κανονικής άγοράς άρκεΐ γιά νά χαρακτηρισθεί «πόλη» ένας οικισμός σέ οποι-
αδήποτε έποχή καί σέ οποιαδήποτε χώρα.

. "Ετσι ή έναρξη λειτουργίας μόνιμης κανονικής άγοράς σέ έναν οικισμό ση-
μειώνει όχι μόνον ένα σταθμό τής οικονομικής ιστορίας, άλλά καί τήν προαγωγή
τού έν λόγω οικισμού σέ «πόλη».

Ή άρχαιότερη μαρτυρία γιά λειτουργία μόνιμης κανονικής άγοράς στον
αρχαίο ελληνικό κόσμο, άλλά καί γενικότερα άνά τήν ύφήλιο, βρίσκεται σέ ένα
χωρίο τού Ηροδότου: έκεϊνο μέ τήν περίφημη άπάντηση τού Πέρση βασιλέα Κύ-
ρου τού Μεγάλου (μέσα 6ου αί. π.Χ.) σέ Σπαρτιάτη πρεσβευτή πού τόν άπείλη-
σε λέγοντάς του ότι δέν πρέπει νά ένοχλήσει καμμία έλληνική πόλη, άλλως οί Λα-
κεδαιμόνιοι θά τόν τιμωρήσουν. Στή συνέχεια δ Ηρόδοτος δηλώνει ότι, όπως είχε
πληροφορηθεί, δ Πέρσης βασιλέας ρώτησε τούς "Ελληνες τής Αύλής του πού
ήσαν παρόντες, πόσο πολλοί ήσαν αύτοί οί Λακεδαιμόνιοι καί, άφού έλαβε άπάν-
τηση, είπε στον πρεσβευτή: «Ούδέποτε φοβήθηκα άνθρώπους τού είδους πού
έχουν μιά ξεχωριστή τοποθεσία στή μέση τής πόλεώς τους, όπου συναθροιζόμε-
νοι εξαπατούν ένόρκως δ ένας τόν άλλον. Αυτοί, αν έχω τήν ύγεία μου, θά έχουν
νά μιλάνε γιά τά δικά τους πάθη καί όχι γιά τά πάθη τών Ιώνων». Καί δ Ηρό-
δοτος σχολιάζει: «Ό βασιλέας άπείλησε τό σύνολο τών Ελλήνων, έπειδή, έχον-
τας στήσει άγορές, συναλλάσσονται έκεΐ πουλώντας καί άγοράζοντας, ένώ οί Πέρ-
σες δέν χρησιμοποιούν καθόλου άγορές, ούτε καν έχουν θέση άγοράς...»1.

Αύτό τό χωρίο συνδυάζει δύο μαρτυρίες: τού Κύρου καί τού Ηροδότου.

Ή πρώτη, ή όποια άνάγεται στό 546 π.Χ., δέ μιλάει ρητά γιά ένα τόπο
άγοράς, άλλά γιά ένα τόπο πού περιγράφεται μέ όρους δυναμένους νά δηλώσουν
τήν εικόνα ένός τέτοιου τόπου. "Οσον άφορά στόν Ηρόδοτο, αυτός δηλώνει κα-
τηγορηματικά ότι δ Κύρος άναφέρθηκε σέ τοποθεσία άγοράς καί σέ φαινόμενα
συνδεόμενα μέ άγορές καί πωλήσεις. 'Ακόμη καί αν δέν είχαμε αύτό τό σχόλιο
τού Ηροδότου, θά μπορούσαμε άπό μόνοι μας νά έρμηνεύσουμε αύτά τά λόγια

1. Ηρόδοτος, 1.152-153.
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τού Κύρου όπως καί δ Ηρόδοτος. Λόγια που φαίνονται πράγματι να περιγράφουν
όχι μια λαϊκή συνέλευση, άλλά ένα παζάρι. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι
ό Κύρος, πού είχε ήδη κάποιες πληροφορίες γιά τόπους άγοράς σέ ελληνικές πό-
λεις, είχε συγκρατήσει ώς πλέον χαρακτηριστικό φαινόμενο τό γεγονός οτι εκεί
οί άνθρωποι συνήθιζαν νά ψεύδονται καί νά έπιορκούν. Αυτή ή καρικατούρα της
άγοράς καί τών συναλλαγών πού διεξάγονταν έκεΐ, παρακολουθούνταν στο μυαλό
τού Κύρου άπό άρνητικές κρίσεις γιά τήν ήθική τών Ελλήνων. Τόσο ή καρικα-
τούρα τών γεγονότων όσο καί ή άρνητική άπό ήθική άποψη κρίση τού Κύρου
είναι τυπική τού τρόπου, μέ τον όποϊο οί άνθρωποι προσλαμβάνουν τό «ξένο». Γε-
γονός πού σημαίνει ότι οί λαοί της Εγγύς Ανατολής δέν είχαν άκόμη τακτικές
κανονικές άγορές.

Ό Ηρόδοτος προσθέτει ότι θέσεις άγοράς ύπήρχαν σέ όλες τις έλληνικές πό-
λεις σέ μία έποχή πού προσδιορίζεται άπό τό ρήμα χρέωνται (=χρώνται, δηλ.
«χρησιμοποιούν») σέ χρόνο ενεστώτα. "Ετσι ή τελευταία δήλωση τού Ηροδό-
του δέν αναφέρεται στά χρόνια τού Κύρου, έναν αιώνα νωρίτερα, άλλά στήν
έποχή τή δική του, τών μέσων τού πέμπτου αιώνα π.Χ. 'Ωστόσο είναι δυνατόν
νά υποτεθεί ότι τήν έποχή τού Κύρου, καί δή τό 546 π.Χ., θά λειτουργούσαν
μόνιμες κανονικές άγορές, αν όχι σέ όλους, πάντως σέ άρκετούς έλληνικούς οικι-
σμούς τού τύπου πού οί άρχαϊοι ονόμαζαν πόλεις.

Οί πληροφορίες πού μάς δίνει τό άνωτέρω χωρίο τού Ηροδότου μπορούν νά
συμπληρωθούν άπό διάφορα άλλα δεδομένα.

Ή λειτουργία μόνιμης κανονικής άγοράς προϋποθέτει τήν ύπαρξη νομίσμα-
τος καί λιανικού έμπορίου. Πράγματι, πριν έμφανισθούν νόμισμα, λιανικοί έ'μπο-
ροι καί ποικιλία βιοτεχνικών άγαθών, οί εμπορικές συναλλαγές είχαν τή μορφή
άνταλλαγών είδους μέ είδος, τελουμένων όπου δήποτε καί περιστασιακά μεταξύ
δύο ενδιαφερομένων μερών.

Μία άνάλυση τού ρόλου τής μόνιμης κανονικής άγοράς, τού νομίσματος καί
τών λιανοπωλητών, μπορεί νά μας βοηθήσει νά έπισημάνουμε τά αίτια τής συν-
δυασμένης έμφανίσεώς τους στον ελληνικό κόσμο.

Ή λειτουργία μόνιμης κανονικής άγοράς απαιτεί, πρωτίστως, σημαντικό
όγκο μεταβιβαζομένων άγαθών, δεύτερον, προχωρημένη κατανομή έργασίας, τρί-
τον, ώς συνέπεια αυτού τού γεγονότος, ποικιλία άγαθών, τέταρτον, μεγάλον
άριθμό παραγωγών αύτών τών άγαθών καί, πέμπτον, μεγάλον άριθμό άτόμων
πού νά άγοράζουν μικρές ποσότητες άγαθών, άλλά άρκετά συχνά.

Στόν ελληνικό άρχαϊκό κόσμο ό πρώτος όρος άφορούσε στή διακίνηση
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αγαθών πού νά ήταν όγκηρά καί φθηνά καί νά ενδιέφεραν μιά μεγάλη πελατεία.
Αυτή ήταν ή περίπτωση δλων τών άγροτικών άγαθών, άλλά καί τών δοχείων
καί έργαλείων.

Σέ συνεχή άλληλεπίδραση μέ τις συναλλαγές αυτών τών κατηγοριών βρι-
σκόταν ή κατανομή έργασίας. Πράγματι, ή κατανομή έργασίας αναπτυσσόταν
σέ συνδυασμό μέ τόν πολλαπλασιασμό τών άτόμων, που άσχολούνταν αποκλει-
στικά στον δευτερογενή τομέα καί τις υπηρεσίες άποσυνδεόμενοι άπό τήν άγρο-
τική παραγωγή. "Ολοι όσοι δέν παρήγαν άγροτικά άγαθά έπρεπε νά προμη-
θεύονται τις άναγκαΐες ποσότητες άπό αυτά μέ κάποιον τρόπο, καί ό καλύτερος
ήταν ή μόνιμη κανονική αγορά. Τό ί'διο συνέβαινε μέ τούς παραγωγούς μεταποι-
ημένων άγαθών ενός μοναδικού τύπου, οί οποίοι χρειάζονταν άγαθά όλων τών
άλλων τύπων.

Ό πέμπτος όρος γιά τή λειτουργία μονίμων κανονικών αγορών στήν Ελλά-
δα πραγματοποιήθηκε υπό τις άκόλουθες συνθήκες. Οί πελάτες άγροτικών προϊ-
όντων πού έμεναν στήν πόλη ήσαν πολύ πτωχοί γιά νά αγοράζουν μέ μιάς με-
γάλες ποσότητες ειδών διατροφής, μαλλιών, ξύλων ή ξυλοκάρβουνων. 'Αγόραζαν
όμως πολύ συχνά αύτά τά άγαθά. 'Επίσης, τά βιοτεχνικά άγαθά, όπως άγγεΐα,
κεραμίδια, πήλινα είδωλα, έργαλεΐα, παιχνίδια, μαχαίρια, ξίφη, άκόντια, τόξα, βέ-
λη, είχαν συνεχή ζήτηση άπό όλους τούς πολίτες. Έξ άλλου ή άστική πελατεία
ήταν πολυάριθμη, έχοντας σημαντικά αυξηθεί άπό τις τελευταίες δεκαετίες τού
εβδόμου αιώνα, όταν άπαρτίσθηκε άπό δύο διαφορετικές ομάδες. 'Από τή μία με-
ριά, τούς πολυάριθμους άκτήμονες πού εργάζονταν άποκλειστικά στή μεταποίη-
ση ή στις υπηρεσίες. Άπό τήν άλλη μεριά, τούς ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, πού
παρήγαν μόνον άγροτικά προϊόντα. Οί πρώτοι χρειάζονταν τόσο άγροτικά όσο καί
βιοτεχνικά προϊόντα πρώτης άνάγκης. Οί δεύτεροι άγόραζαν βιοτεχνικά προϊόντα
καί υπηρεσίες. Περί τό τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. ήταν, σέ άρκετές ελληνικές
κοινωνίες, πολύ περίπλοκο τό δίκτυο πού σχημάτιζαν όλες μαζί οί μεταφορές
άγαθών άπό κάθε άτομικό παραγωγό σέ κάθε άτομικό καταναλο^τή. Αύτό τό δί-
κτυο λειτουργούσε μέ τή μεσολάβηση μιας άγοράς ικανής νά ρυθμίζει τή ροή ποι-
κίλων άγαθών άπό τούς παραγωγούς κάθε εί'δους στούς άντίστοιχους κατανα-
λωτές ή χρήστες.

Γιά νά λειτουργήσει παραγωγικά μιά τέτοια άγορά, χρειαζόταν σημαντικό
άριθμό έμπορων, μάλιστα λιανοπωλητών. Γιά νά έξοικονομήσουν χρόνο καί ενέρ-
γεια, προμηθευτές, έμποροι καί πελάτες έτειναν νά συγκεντρώνονται σέ ένα συγ-
κεκριμένο χώρο, καί ως τέτοιος προτιμήθηκε έκεΐνος τών μεγάλων λαϊκών συγ-
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κεντρώσεων, στό κέντρο τής πόλεως, πού ήδη ονομαζόταν αγορά. Τό ρήμα αγο-
ράζω, άπό τό ουσιαστικό αγορά, σήμαινε «συχνάζω στήν άγορά». Καθώς ή λέ-
ξη αγορά παίρνει τήν τελευταία σημασία της, παρασύρεται καί ή λέξη αγοράζω
στό νά πάρει τή σημασία πού διατηρεί έως σήμερα.

Εκείνοι πού μετέφεραν τά άγαθά άπό τούς τόπους τής παραγωγής στις
άγορές ονομάζονταν άπό τούς άρχαίους ανέκαθεν έμποροι, δηλ. «οί έν πορεία».
Γιά νά δηλώσουν τό νέο είδος επιχειρηματιών, πού πουλούσαν λιανικά στίς άγο-
ρές, οί άρχαΐοι "Ελληνες υιοθέτησαν τήν ξένη λέξη κάπηλοι.

Οί λεγόμενοι κάπηλοι επιδίδονταν στήν άγορά περιορισμένων ποσοτήτων
έγχωρίων καί εισαγομένων προϊόντων μικρής άξίας καί τή διάθεση τους σέ πο-
λυάριθμους μικρούς πελάτες. Τό έξωτερικό εμπόριο έμεινε πάντα υπόθεση τών
λεγομένων έμπορων, οί όποιοι βρίσκονταν εκτός τής διαδικασίας τής συνδέσεως
πόλεως καί μόνιμης κανονικής άγοράς.

Εμπορικές άνάγκες συνεπέφεραν τήν άνακάλυψη τού νομίσματος, κατάληξη
μιας σειράς διαδοχικών βελτιώσεων. Πρό τού 700 π.Χ. χρησιμοποιούνταν σέ μι-
κρή κλίμακα ιδιωτικά κέρματα χρυσού ή άργύρου ή ήλέκτρου (φυσικού μείγμα-
τος χρυσού καί άργύρου, πού βρισκόταν σέ κοίτες ποταμών τής δυτικής Μ.
Ασίας), καθώς καί όβολοί ή όβελοί σιδήρου. Τόσο τά κέρματα άπό πολύτιμα μέ-
ταλλα, όσο καί οί όβολοί είχαν ορισμένα βάρη. Άλλά τά βάρη έπρεπε νά έλέγχο-
νται κάθε φορά πού αυτά τά ιδιωτικά μέσα συναλλαγής άλλαζαν χέρια. Μειονέ-
κτημα πού έπαυε άπό τή στιγμή πού αύτά έκδίδονταν άπό κράτη καί έφεραν επί-
σημες σφραγίδες, γεγονός πού έγγυόταν τό βάρος τους καί τό ποσοστό τού πολυ-
τίμου μετάλλου πού περιείχαν. Μόνον τότε γεννήθηκαν πραγματικά νομίσματα.

Έπί ελληνικού εδάφους έμφανίζονται νομίσματα, άλλα μέν περισσότερο ή λι-
γότερο άρχαιότερα, άλλα δέ λιγότερο ή περισσότερο μεταγενέστερα άπό τό 546
π.Χ., έτος στό όποιο άνάγεται ή άρχαιότερη μαρτυρία περί λειτουργίας κανονικής
άγοράς στόν αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τά άρχαιότερα νομίσματα, χρονολογούμενα
πρό τού 600 π.Χ., έχουν βρεθεί στα θεμέλια τού 'Αρτεμισίου τής Εφέσου2. Περί
τό 600 π.Χ. καί μέχρι τού 550 διαδίδεται ή νομισματοκοπία μεταξύ τών έλλη-

2. Ή σχετική βιβλιογραφία άπό τή δημοσίευση τους, το 1908, εως σήμερα είναι πολυ πλούσια
σε ποσότητα καί σέ ιδέες. Περιορίζομαι στήν τελευταία πραγματεία του θέματος: J. Spier, στό: R.
Ashton, S. Hurter, G. Le Rider, R. Bland (eds), Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin
Jessop Price, 1998, 327-334, οπου άναφορές καί σέ παλαιότερες εργασίες.
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νικών πόλεων του ανατολικού Αιγαίου, εμφανίζονται όμ(ος καί νομίσματα λυδι-
κά. Στό δυτικό Αιγαίο τά νομίσματα παρουσιάζονται κατά την άκόλουθη σειρά:
575 καί έξης αίγινητικά, 560 καί έξης κορινθιακά, 561/545 καί έξης αθηναϊκά,
540 καί έξης χαλκιδικά, έρετριακά, καρυστινά, σιφνιακά3.

Αυτά τά δεδομένα δικαιολογούν τήν υπόθεση ότι, ό'ταν τό 546 π.Χ. ό Κύ-
ρος ό Μέγας γνώριζε τή λειτουργία άγορών σέ ειδική μόνιμη τοποθεσία στό κέν-
τρο ελληνικών πόλεων, αύτό ήταν πραγματικότητα, γιά μέν τό άνατολικό Αιγαίο
άπό άρκετά παλιά, δεδομένων τών χρονολογιών τών τοπικών νομισμάτων, τά
άρχαώτερα τών οποίων προηγούνται κατά ένα αιώνα, γιά δέ τή δυτική πλευρά
τού Αιγαίου, άπό λίγα χρόνια.

Λιανικοί έμποροι έλληνικών άγορών μαρτυρούνται άπό τις πηγές μας πολύ
άργά σέ σχέση μέ τό 546 π.Χ., έτος τής άρχαιότερης μαρτυρίας περί λειτουρ-
γίας έλληνικών μονίμων κανονικών άγορών, καί άκόμη πιό πολύ σέ σχέση μέ τά
μέσα τού 7ου αιώνα, χρονολογία τών νομισμάτων πού βρέθηκαν στά θεμέλια τού
'Αρτεμισίου τής 'Εφέσου.

Πράγματι, οί παλαιότερες άναφορές σέ λιανικούς έμπορους τού άρχαίου
ελληνικού χώρου βρίσκονται σέ κείμενα τού 5ου καί τού 4ου αιώνα π.Χ., καί δή
μόνον άττικά, όπως χωρία κωμωδιών καί δικανικών λόγων, καθώς καί άναφορές
τού Πλάτωνος, τού Ξενοφώντος καί τού 'Αριστοτέλους.

Αύτό τό γεγονός δέν σημαίνει ότι μικροπωλητές έμφανίσθηκαν γιά πρώτη
φορά προς τά τέλη τού 5ου αιώνα π.Χ. καί μόνον στήν 'Αθήνα, άλλά έκφράζει
άποτέλεσμα πού προέκυψε άπό τρεις έξωτερικούς παράγοντες. Έν πρώτοις, ό
όγκος τής έλληνικής γραμματείας τών κλασσικών χρόνων προέρχεται άπό αττι-
κούς συγγραφείς. Δεύτερον, ό χαρακτήρας τών κλασσικών συγγραφέων άφήνει
έκτός τής σκοπιάς τους τά κατώτερα στρώματα τής κοινωνίας καί τά συναφή
φαινόμενα, έκτός εύνοήτων εξαιρέσεων έκ μέρους τής κωμουδίας, τών δικανικών
λόγων, μερικών θεωρητικών προσεγγίσεων καί, βεβαίως, μερικών νόμων πού

3. C. M. Craay, Archaic and Classical Greek Coins, 1976. Πρβλ., ειδικά γιά τό πολύ κρίσιμο θέ-
μα τής χρονολογίας τών λυδικών νομισμάτων, τό ανωτέρω άρθρο τού J. Spier, 333-334, οπού αυτά
κρίνονται ώς κατά τι μεταγενέστερα άπό τά ευρήματα τής Εφέσου. Ευχαριστώ θερμά τήν Καθη-
γήτρια κυρία Κατερίνη Λιάμπη, ή οποία, άνταποκρινομένη σέ σχετική παράκληση μου μέ εφοδίασε
πρόθυμα με φωτοαντίγραφα προσφάτων δημοσιευμάτων, καθώς και μέ προσωπικές άπόψεις της.
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άφορούν σέ υποθέσεις δπου εμπλέκονται μικροεπαγγελματίες. Τρίτον, δέν πρέπει
νά λησμονούμε οτι δέν έφθασε σέ μας ολόκληρη ή αρχαία παραγωγή γραμματει-
ακών καί έπιγραφικών κειμένων, άλλά ένα μικρό μέρος της, στή διάσωση τοΰ
όποιου συνετέλεσαν άφ' ένός οί έπιλογές τών Βυζαντινών, πού ένδιαφέρονταν γιά
κείμενα ύφους καί παιδείας, καί άφ' ετέρου ή έκ τύχης διάσωση κατακερματι-
σμένων άποσπασμάτων άπό έπιγραφές έπί λίθου ή πηλού ή χαλκού.

Επειδή οί διαθέσιμες γραπτές πηγές δέν μας πληροφορούν γιά τήν πρώτη
εμφάνιση λιανοπωλητών στήν έλληνική άρχαιότητα, οί έρευνητές καταφεύγουν
στις άρχαιότερες μαρτυρίες τής λ. κάπηλος, πού σήμαινε άκριβώς «λιανοπωλη-
τής». Άλλά τά άποτελέσματα είναι πολύ κατώτερα τών προσδοκιών, δεδομένου
ότι, πρώτον, οί άρχαιότερες μνείες καπήλων άφορούν σέ μή "Ελληνες καί, δεύ-
τερον, είναι προβληματικής ερμηνείας.

Ή προσοχή στρέφεται κυρίως σέ δύο χωρία τού Ηροδότου. Στό ένα ό συγ-
γραφέας τονίζει ότι οί Λυδοί υπήρξαν οί πρώτοι πού έκοψαν νόμισμα καί έγιναν κά-
πηλοι'1. Στό άλλο άναφέρει ότι ένας Φαραώ άντιμετώπισε άσσυριακή εισβολή στήν
Αίγυπτο, κατά τό πρώτο μισό τού 7ου αιώνα, χωρίς τούς πολεμιστές, πού ήσαν δυ-
σαρεστημένοι μ' αυτόν, άλλά μέ «καπήλους» καί «χειρώνακτες» καί «άγοραίους»:).

Ό Ηρόδοτος χρησιμοποιεί τή λέξη κάπηλος καί σέ άλλα τρία χο^ία του,
πού θά άναφέρω κατά τάξη σημασίας, άρχίζοντας μέ έκεΐνο όπου ό πατέρας τής
ιστορίας επιστρατεύει τή λ. κάπηλοι, γιά νά δηλώσει μία αιγυπτιακή κάστα, άνα-
φέροντας συγχρόνως καί τις άλλες έξι μέ τούς όρους «ίρέες» (ιερείς), «μάχιμοι»
(πολεμιστές), «βουκόλοι» (βοσκοί βοών), «συβώται» (βοσκοί χοίρων), «έρμηνέ-
ες» (εξηγητές, διερμηνείς), «κυβερνήται» (κυβερνήτες ποταμοπλοίων, πηδα-
λιούχοι). Στό τέταρτο χωρίο ό Ηρόδοτος ερμηνεύει μία λέξη τών Λιγύων ώς δη-
λωτική τών καπήλων(), ένώ στό πέμπτο χαρακτηρίζει «κάπηλο» τον Πέρση βα-
σιλέα Δαρείο, επειδή, όπως λέει, «έκαπήλευε πάντα τά πρήγματα»7.

Καί τά πέντε τούτα χωρία μάς φέρνουν έξω άπό τόν έλληνικό κόσμο, τά δέ
δύο πρώτα καί σέ χρόνους παλαιότερους άπό τή μαρτυρία τού ίδιου συγγραφέα
γιά λειτουργία μόνιμης κανονικής άγοράς σέ ελληνικές πόλεις. Πράγματι, στό

4. Ηρόδοτος, 1.94.

5. Ηρόδοτος, 2.141

6. Ηρόδοτος, 5.9.

7. Ηρόδοτος, 3.89.
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μεν ένα δηλώνει ότι οί Λυδοί πρώτοι έγιναν κάπηλοι, επομένως δτι προηγήθηκαν
τών Ελλήνων, στο δέ άλλο μνημονεύει Αιγυπτίους καπήλους σέ συνδυασμό μέ
ιστορικά γεγονός χρονολογούμενο στον πρώιμο έβδομο αιώνα π.Χ. Τό τρίτο χω-
ρίο αναφέρει μία αιγυπτιακή κάστα μέ όνομα πού μεταφράζει μέ τή λ. κάπηλοι.
Σ' αυτή τήν περίπτωση έχουμε δύο ιστορικούς χρόνους, έναν άμεσο καί έναν
έμμεσο. Πράγματι, ό Ηρόδοτος άναφέρεται ρητά στήν εποχή του, επομένως στά
μέσα τού 5ου αιώνα π.Χ. 'Αλλά μία κοινωνική οργάνωση κατά κάστες άνάγε-
ται-κατά κανόνα σέ πολύ παλαιές έποχές, γεγονός πού πρέπει νά μάς κάνει νά
σκεφθούμε ότι, αν πάρουμε κατά λέξη αύτό τό κείμενο τού Ηροδότου, ή ύπαρ-
ξη καπήλων στήν Αίγυπτο θά πήγαινε πιό πίσω καί άπό τό πρώτο μισό τού 7ου
αιώνα π.Χ., όπερ άπίθανο. Τό τέταρτο χωρίο, άφορώντας στούς Λίγυες, δηλώ-
νει μόνον ότι αύτοί είχαν μία λέξη ταυτόσημη μέ τή λυδική καί ελληνική κάπη-
λοι, έξυπακούοντας τήν ύπαρξη Λιγύων μικρεμπόρων περί τά μέσα τού 5ου αιώνα
π.Χ. Στό πέμπτο χωρίο ή χρήση τής λ. κάπηλος πρός χαρακτηρισμό τού Δα-
ρείου είναι μεταφορική, άρα δέν έξυπακούει τήν ύπαρξη Περσών καπήλων.

'Οφείλουμε όμως νά έλέγξουμε τήν άλήθεια τών άναφορών τού Ηροδότου,
προκειμένου νά άπαντήσουμε σέ τρία χωριστά έρωτήματα, σχετικά μέ λιανοπω-
λητές Λυδούς, Αιγυπτίους καί Λίγυες.

Σέ σχέση μέ τούς πρώτους, διαθέτουμε δύο δεδομένα συνηγορούντα ύπέρ μιάς
θετικής άπαντήσεως. Τό πρώτο είναι ή δήλωση τού Ηροδότου, πού συνδυάζει τήν
έκ μέρους τών Λυδών άνακάλυψη τού νομίσματος8 καί τήν πρώτη έμφάνιση κα-
πήλων, έπειδή πράγματι ή άρχή τού νομίσματος καί ή άρχή τού λιανικού έμπο-
ρίου συνδέονται έσωτερικώς καί έπομένως συμπίπτουν χρονικώς. Τό δεύτερο θε-
τικό δεδομένο έγκειται στήν προφανή καί εύρέως δεκτή άποψη ότι ή λ. κάπηλος
είναι λυδική καί, συνεπώς, εισήλθε στήν έλληνική γλώσσα ώς δάνειο, μέ άλλα λό-
για ότι οί Λυδοί προηγήθηκαν τών Ελλήνων στήν ύπαρξη μιάς λέξεως δηλωτικής
τών λιανικών έμπορων, έπειδή έπίσης πρώτοι άπέκτησαν λιανικούς εμπόρους.

Δέν μπορούμε όμως νά άγνοήσουμε δύο άλλα δεδομένα, βάσει τών οποίων
μπορεί νά άμφισβητηθεΐ ή ύπαρξη στή Λυδία μόνιμης κανονικής άγοράς καί έπο-

8. 'Ωστόσο, ή δήλωση του Ηροδότου, κατά τήν οποίαν οί Λυδοί πρώτοι έκοψαν νόμισμα, δέν
επιβεβαιώνεται άπό τά άρχαιολογικά ευρήματα, δεδομένου ότι τά παλαιότερα γνωστά νομίσματα
έχουν βρεθεί στήν Έφεσο (βλ. άνωτέρω, σελ. 33-34). Πάντως όμως τά παλαιότερα λυδικά νομί-
σματα είναι σύγχρονα μέ τήν άμέσως έπόμενη γενεά έλληνικών νομισμάτων (βλ. άνωτέρω, σελ. 34).
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μένως λιανικού εμπορίου ασκουμένου άπό επαγγελματίες μονίμως εγκατεστημέ-
νους σέ ειδικές θέσεις άγοράς, δπως στήν άρχαϊ'κή Ελλάδα. Το ένα άπό αυτά τά
δύο άρνητικά δεδομένα είναι τό γεγονός ότι ό Ηρόδοτος δέν μάς λέει ότι οί Λυ-
δοί είχαν μόνιμες άγορές σέ ορισμένες θέσεις τών πόλεών τους. Τό δεύτερο έγκει-
ται στό ότι ό Δαρείος άναφέρθηκε σέ τέτοιες άγορές άποκλειστικά ελληνικές, όχι
καί λυδικές. Άλλά ή άποδεικτική άξια τών δύο τούτων άρνητικών δεδομένων
είναι περιορισμένη. Σχετικά μέ τό χωρίο, όπου ό Ηρόδοτος δίνει στούς Λυδούς
τό προβάδισμα στήν άνακάλυψη τού νομίσματος καί στήν έμφάνιση μικρεμπό-
ρων, χωρίς νά άναφέρει καί λειτουργία μονίμων κανονικών αγορών παρατηρώ:
Αυτή ή σιωπή μπορεί νά είναι τυχαία, μέ άλλα λόγια μπορεί νά έχουμε ένα
argumentum ex silentio, τό όποιο οί ιστορικοί χειριζόμαστε πάντα μέ έπιφυλά-
ξεις. Κατά μείζονα λόγο πρέπει νά ύποβαθμισθεΐ ή άπουσία άναφοράς σέ λυδικές
άγορές άπό τόν Κύρο, γιά δύο λόγους. Πρώτον, έπειδή ή άπάντησή του άφορα
ειδικά στούς "Ελληνες καί μάλιστα έχει θυμική φόρτιση έναντίον τών Ελλήνων.
Δεύτερον, έπειδή οι πρώτες λέξεις του «ουδέποτε φοβήθηκα άνθρώπους τού
είδους πού έχουν μιά ξεχωριστή τοποθεσία στή μέση τής πόλεώς τους, όπου συ-
ναθροιζόμενοι έξαπατούν ένόρκως ό ένας τόν άλλον» μπορούν κάλλιστα νά άνα-
φέρονται καί στούς Λυδούς, πόσο μάλλον πού ό Κύρος τούς είχε ήδη νικήσει.

Κατόπιν όλων τών άνωτέρω δεδομένων τό συμπέρασμά μας δέν πρέπει νά
είναι κατηγορηματικό, άλλά νά αφήνει άνοικτές δύο πιθανότητες. Κατά τή μία,
είναι δυνατόν οί Λυδοί νά άνέπτυξαν μόνιμες κανονικές άγορές καί λιανοπωλητές
εργαζομένους σ' αύτές. Κατά τήν άλλη, οί άρχαϊκές λυδικές άγορές ένδέχεται νά
μή λειτουργούσαν καθημερινά, δπως στις ελληνικές πόλεις, άλλά περιοδικά (μία
φορά τήν έβδομάδα ή τόν μήνα) καί οί Λυδοί λιανοπωλητές νά είχαν άνάλογο χα-
ρακτήρα. Τό γεγονός δτι οί "Ελληνες πήραν άπό τούς Λυδούς τή λέξη κάπηλος
δέ σημαίνει ύποχρεωτικά ότι οί Λυδοί κάπηλοι έμοιαζαν καθ' όλα μέ τούς καπή-
λους τών ελληνικών μονίμων κανονικών άγορών, δεδομένου δτι οί δάνειες λέξεις
μπορούν νά υποστούν σημασιολογικές μετεξελίξεις.

Λύτά γιά τούς Λυδούς. Άς έλθουμε τώρα στούς Αιγυπτίους. Ή μνεία άπό
τόν Ηρόδοτο, σέ δύο χωρία του, Αιγυπτίων καπήλων πρέπει νά άντιμετωπισθεϊ
μέ προβληματισμό, δεδομένου ότι τό αιγυπτιακό σύστημα παραγωγής καί διαθέ-
σεως άγαθών, κατά τό πλείστον έλεγχόμενο άπό τήν κεντρική έξουσία, δέν άφη-
νε περιθώρια στήν άνάπτυξη συστηματικών άγορών κατά οικισμούς, επομένως
καί λιανοπωλητών μονίμως έγκατεστημένων σέ άγορές αύτού τού χαρακτήρα.
Είναι λοιπόν θεμιτό νά ύποθέσουμε άνεπιφυλάκτως ότι ό Ηρόδοτος χρησιμοποί-
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ησε τή λέξη κάπηλοι γιά Αιγυπτίους πού ήσαν μέν λιανοπωλητές, όχι όμως μο-
νίμως έγκατεστημένοι σέ ειδική τοποθεσία πόλεως. Ή Γδια υπόθεση μπορεί νά
γίνει καί γιά τους Λίγυες, ένα περιθωριακό λαό.

Περαιτέρω ανάπτυξη του δγκου τής βιοτεχνικής παραγίογής καί τής κατα-
νομής τής έργασίας έπέφεραν τήν έμφάνιση, πέραν τής παλαιάς πατριαρχικής
δουλείας, τής λεγομένης chattel slavery. Αυτές οί έξελίξεις μαρτυροϋνται σέ λί-
γες άρχαΐες ελληνικές πόλεις καί άρκετά μετά τήν έμφάνιση τής μόνιμης κανο-
νικής άγοράς. Δέν συνιστούν λοιπόν κριτήρια γιά τή μετατροπή ένδς οικισμού
άπό άγροτικό ή προ-αστικό σέ πόλη, άλλά είναι συνέπειά του.

Κατόπιν τής άνωτέρω έπισκοπήσεως καί άναλύσεως τών διαθεσίμων δεδομέ-
νων, μπορούμε νά δεχθούμε ότι οί οικονομικώς περισσότερο προχωρημένοι άρχαΤοι
ελληνικοί οικισμοί εισήλθαν στή φάση πόλεως τό πρώτο μισό του έκτου αι. π.Χ.

RÉSUMÉ

La naissance de la ville et du marché permanent dans l'Antiquité grecque

Faute d'éléments d'informations directes sur la naissance, dans le monde
grec, de la ville (dans le sens scientifique du terme), on essaye d'aborder la
question au moyen de données susceptibles de marquer l'apparition du mar-
ché permanent, vu qu'il est tenu pour l'un des traits les plus caractéristiques
de la ville par la plupart des définitions du terme (en passant, je rappelle ces
traits et je resume les sens du terme πόλις, d'après mon ouvrage The Polis-Sta-
te. Definition and Origin, 1989, 27-290, ainsi que ceux du terme άγορά). Aussi
fait-on appel à Hérodote, 1.152-153, qui témoigne de l'existence d'agorai per-
manentes dans le monde grec dès avant 546 avant J.-C.

Afin de cerner la question de plus près je prends en compte les dates des
plus anciennes monnaies grecques, vu que la monnaie est indispensable
pour le fonctionnement régulier du marché permanent. Par voie de consé-
quence, je tire la conclusion que la naissance du marché permanent (et de la
ville) eut lieu avant 600 en Asie Mineure, entre 600 et 550 dans les îles orien-
tales, vers 575 à Egine, vers 550 à Corinthe, vers 561/545 à Athènes, vers et
après 540 en Eubée et dans les Cyclades.

Vu également que le marché permanent ne peut fonctionner sans dé-
taillants, j'ai tenu à réunir les plus anciens témoignages de κάπηλοι (Héro-
dote, 1.94, 2.141, 3.89, 5.9). Or cette piste ne conduit pas assez loin.
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ΤΑ 170 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ομιλια tot ακαδημαϊκοι· κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

"Ημουν μαθητής του δημοτικού όταν, αργότερα κατά μία χρονιά, τό 1938,
γιορτάστηκαν τά 100 χρόνια τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. Κανείς στό οικογε-
νειακό καί τό κοινωνικό περιβάλλον μου δεν άσχολήθηκε με το θέμα αυτό. Μετά 49
χρόνια, τό 1987, γιορτάστηκαν τά 150 χρόνια τής Εταιρείας. "Ημουν τότε μέλος
τοΰ Συμβουλίου της καί κατείχα μία άπό τις έδρες άειμνήστων διδασκάλων μου,
του 'Αναστασίου 'Ορλάνδου, του Σπυρίδωνος Μαρινάτου, τοΰ 'Ιωάννου Παπαδημη-
τρίου, του 'Ιωάννου Κοντή. Πριν άπό 17 ήμερες, στις 6 'Ιανουαρίου, 20 χρόνια
μετά τή δεύτερη μεγάλη έπέτειο, συμπληρώθηκαν τά 170 χρόνια τής Εταιρείας.

"Οπως θά έλεγε ό άείμνηστος πρόεδρος της Άγγελος Βλάχος, καί δίκαια, τά
170 χρόνια δέν είναι έπέτειος καί θά έπρεπε νά περιμένουμε τά 200. 'Επειδή γνω-
ρίζω ότι δέν θά φθάσω ώς αύτη, τήν πραγματικά μεγάλη στιγμή, προτίμησα νά
μιλήσω νωρίτερα κατά 30 χρόνια, γιά τήν πορεία τής Εταιρείας καί τούς άνθρώ-
πους της, έχοντας ώς πρόσχημα τή συμπλήρωση τών 170 χρόνων της. Στό
τέλος τέλος τέτοια ήμέρα πόσοι καί ποιοι μπορούν νά εορτάσουν στήν Ελλάδα;

Έδώ καί 19 χρόνια είμαι διάδοχος τού 'Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, έκεΐνος
πρώτος Γραμματεύς τής Εταιρείας, ενδέκατος εγώ. θυμούμαι όμως καί όλους
όσοι βρίσκονται άνάμεσα σ' έκεϊνον καί σέ μένα, τόν Σκαρλάτο Βυζάντιο, τόν

Ή 'Ομιλία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ό Μέντωρ, τεύχ. 82, 'Απρίλιος 2007.
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Κυριάκο Πιττάκη, τον Στέφανο "AO. Κουμανούδη, τον Παναγή Καββαδία, τον
Χρήστο Τσούντα, τον 'Ιάκωβο Δραγάτση, τον Γεώργιο Οικονόμο, τόν 'Αναστά-
σιο 'Ορλάνδο καί τόν Γεώργιο Μυλωνά. "Εχω μελετήσει όλων τους τά έργα,
έχω έρευνήσει τή ζωή τους καί μου είναι οικείοι καί φιλικοί. Οί δύο τελευταίοι
πριν άπό μένα, ό 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος καί ό Γεώργιος Μυλωνάς ύπήρξαν καί
διδάσκαλοι μου στό Πανεπιστήμιο. Μέ τόν Γεώργιο Οικονόμο κατείχαν καί οί
τρεις τή Γραμματεία τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας άπό τό 1924 έως τό 1988.

'Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής.

Κυριάκος Πιττάκης.

Σκαρλάτος Βυζάντιος.

Στέφανος Κουμανούδης.
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Παναγής Καββαδίας.

'Ιάκωβος Δραγάτσης.

'Αναστάσιος 'Ορλάνδος.

Χρήστος Τσούντας.

Γεώργιος Μυλωνάς.

Γεώργιος Οικονόμος.
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Μέ τέταρτο έμένα καλύπτονται τά 83 χρόνια άπό τά 170 τής Εταιρείας,
σχεδόν τά μισά. Λέγεται συχνά ώς χαριτολόγημα, ότι οί Γραμματείς τής
'Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι αιωνόβιοι. "Ισως, όταν είναι καί 'Ακαδημαϊκοί,
διότι μετέχουν τής άθανασίας, όπως συμβαίνει μέ τούς τέσσερις τελευταίους·
μένει όμως νά άποδειχθεΐ αν θά ισχύσει καί γιά μένα ό κανόνας αύτός.

Κάθε έπιστημονικός οργανισμός γιά νά προοδεύσει έχει άνάγκη ισορροπίας
στή διοίκησή του. Στήν Εταιρεία έκεΐνο πού ισορροπεί μέ τόν άρχαιολόγο Γραμ-
ματέα είναι ό Πρόεδρος, κατά κανόνα εξέχων νομικός. Έξ άρχής έπιφανεΐς προ-

Γεώργιος Γλαράκης.

Φίλιππος Ιωάννου.
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σωπικότητες τοΰ 'Αγώνος τοΰ '21 κατείχαν το αξίωμα αυτό. Πρώτος ό εξαίρε-
τος 'Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, μέγας ποστέλνικος στήν ήγεμονία τής Μολδα-
βίας, υπουργός τής Ελλάδος, πρεσβευτής καί λόγιος, κατόπιν ό γιατρός τοΰ
Μουχτάρ πασά, γιου τοϋ 'Αλή Πασά, ό αγωνιστής καί πολιτικός, ό πρωθυπουρ-
γός 'Ιωάννης Κωλέττης, ό Γεώργιος Γλαράκης, άγωνιστής καί πολιτικός, καί ό
Φίλιππος 'Ιωάννου, Φιλικός, φιλόσοφος, διδάσκαλος τής 'Αμαλίας· ό άδελφός
του είχε σκοτωθεί στό Δραγατσάνι. 'Ακολούθησαν "Ελληνες πού είχαν γεννηθεί
έλεύθεροι, ό 'Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, νομικός, δικαστής καί διπλωμάτης, ό
Δημοσθένης Τσιβανόπουλος, εισαγγελέας τοϋ 'Αρείου Πάγου, νομοδιδάσκαλος

'Αλέξανδρος Κοντόσταυλος. Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Βασιλεύς Γεώργιος.

Δημοσθένης Τσιβανόπουλος. Γεώργιος Μιστριώτης.
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Νικόλαος Πολίτης.

Δημήτριος Παππούλιας.

'Αντώνιος Μπενάκης.

Κωνσταντίνος Μπόνης.

Παναγιώτης Πουλίτσας.

Παναγιώτης Ζέπος.
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καί ρήτορας, ό βασιλιάς Κωνσταντίνος καί ό διάδοχος του Γεώργιος, αίτιοι αντι-
θέσεων σέ ταραγμένες έποχές, δ Γεώργιος Μιστριώτης, ελληνιστής, ονειροπόλος
καί άνεδαφικός, δημιουργός ταραχών άλλά άνιδιοτελής πατριώτης, ό Νικόλαος
Πολίτης, ό πατέρας τής έλληνικής λαογραφίας, ό Δημήτριος Παππούλιας,
έλληνιστής καί νομοδιδάσκαλος, ό Αντώνιος Μπενάκης, δημιουργός του φερώ-
νυμου μουσείου, ό Παναγιώτης Πουλίτσας, δικαστής, πρόεδρος του Συμβουλίου
τής Επικρατείας, ό Παναγιώτης Ζέπος, νομοδιδάσκαλος καί ό θεολόγος Κων-
σταντίνος Μπόνης. "Ολων αυτών διάδοχος, καί στήριγμα τής Εταιρείας, είναι ό
σημερινός Πρόεδρος, Ακαδημαϊκός καί διδάσκαλος του Δημοσίου Δικαίου,
Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, στόν οποίον τό Συμβούλιο καί οί έταΐροι εύχό-
μαστε «πολλά τά έτη» γιά τό καλό τής Εταιρείας.

Πρέπει άπό τώρα νά διευκρινήσω, ότι πολλά πρόσωπα τού 19ου αιώνος, τών
οποίων άκούσατε ή θά ακούσετε τά ονόματα, δέν είναι καί σήμερα συμπαθή σέ
έλληνικούς, ιστορικούς κυρίως, κύκλους. Έγώ όμως τούς βλέπω όλους μέ εκτί-
μηση. Ό Κωλέττης καί ό "Οθων, ό θεόκλητος Φαρμακίδης καί ό Κωνστα-
ντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, ό Παναγής Καββαδίας καί ό Γεώργιος
Μιστριώτης είναι προσωπικότητες πού στις μέρες μας κάποιοι τις άντικρύζουν
μέ προκατάληψη καί συχνά μέ εχθρικό πάθος· δέν έξαιρούνται ό Καποδίστριας ή
ό Κολοκοτρώνης. "Ολοι ήσαν πατριώτες, έστω κι άν υπήρξαν, κάποιοι άπό
αύτούς, άντιδραστικοί μέ τά σημερινά κριτήρια.

Ή άποψινή μου ομιλία, τό σαφηνίζω, δέν είναι πανηγυρικός μιάς σημαντικής
άλλά άτυπης έπετείου, άλλά άναπόληση τού άπώτερου παρελθόντος τής Εται-
ρείας. Δέν θά περιγράψω τί άποκάλυψε, τί άναστήλωσε, παρά πολύ σύντομα. Οά
φέρω, κυρίως, πάλι στή μνήμη σας τά πρόσωπα πού συντέλεσαν τό έργο της καί
τις ιδέες μερικών άπό αύτά. Μέ αύτή τήν άναπόληση προσπαθώ νά έφαρμόσω
μιάν άρχή, όχι πολύ κοινή στήν Ελλάδα:

"Οτι ένας έπιστημονικός καί πνευματικός οργανισμός χρειάζεται κατά και-
ρούς νά κοντοστέκεται, νά γυρίζει προς τά πίσω καί νά αύτοκρίνεται. "Οταν τό
τολμά αύτό σημαίνει ότι ό βίος του είναι καθαρός άπό ήθελημένα άμαρτήματα.
"Αλλωστε άπό πολύ παλιά ό Δημόκριτος είχε διατυπώσει τό άξίωμα, ότι «είναι
καλύτερο νά έξετάζεις τά δικά σου άμαρτήματα παρά τά ξένα» (Κρέσσου τά
οΐκήϊα ελέγχειν άμαρτήματα ή τά όθνεΐα, Diels/ Kranz άπ. 60). Ή Εται-
ρεία γνωρίζει τά δικά της άλλά κρίνει καί τών άλλων, όταν άφορούν τή μνημει-
ακή καί τήν ιστορική παράδοση.

Αμάρτημα γιά τήν 'Αρχαιολογική Εταιρεία είναι ή παράβαση τού άρχικού
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της σκοπού, δ οποίος είναι ή αποκάλυψη, ή προστασία καί ή μελέτη τών υλικών
καταλοίπων του άρχαίου καί του μεσαιωνικού Ελληνισμού. "Αμάρτημα δμως
είναι καί ή σιωπή της καί ή άπάθεια, όταν ή μνημειακή καί ιστορική παράδοση
βλάπτονται, κυρίως άπό το Κράτος. Γιατί δέν πρέπει νά διαφεύγει άπό κανέναν,
δτι γιά δλες τις καταστροφές πού γίνονται στά μνημεία καί στήν ιστορική παρά-
δοση αίτιος, σχεδόν πάντα, είναι τδ κράτος, τό όποιο δέν πρόβλεψε όταν έπρεπε,
ή δέν θέλησε νά προβλέψει, ή δέν θέλησε νά εμποδίσει. Υπάρχει καί ή άλλη
εκδοχή, ότι δέν ήταν ικανό νά καταλάβει τή διαφορά πού ύπάρχει άνάμεσα στό
γενικό καί τό άτομικό. Καί όσο φθείρεται δ τόπος άπό τις άτομικές επιδιώξεις,
τόσο μειώνεται καί ή μνημειακή παράδοση. Δημιουργείται έθνική άναισθησία μέ
τή στήριξη τής ιδιοτέλειας καί τής δουλοπρέπειας. Γιατί οί πολιτικοί παράγο-
ντες, όταν συνειδητά διαπράττουν σφάλμα, χρειάζονται, σχεδόν πάντα, τή βοή-
θεια ή τήν έπιδοκιμασία κάποιων πρόθυμων ειδικών.

Άλλά ή ιδιοτελής καταπάτηση τής έπιστημονικής άλήθειας προκαλεί φθορά
τής πνευματικής καί ύλικής περιουσίας τού έλληνικού λαού, πού δέν δικαιολο-
γείται άπό κανένα οικονομικό ή κοινωνικό συμφέρον. 'Ίσως μόνον ή σωτηρία τής
Πατρίδος. Άλλά τότε, όταν χρειασθεί, όλοι δμόθυμα θά δεχθούμε νά γίνουν
ταμπούρια καί οί κολόνες τού Παρθενώνος, κάτι πού συνέβη στόν 'Αγώνα.

Ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 6 'Ιανουαρίου τού 1837 άπό πρό-
σωπα τής άθηναϊκής, κυρίως, κοινωνίας. Πρωταγωνιστής στή δημιουργία της

Κωνσταντίνος Μπέλιος.

Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής.
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ήταν ένας Έλλην ομογενής άπό τή Μακεδονία, Αυστριακός υπήκοος καί ευγε-
νής, ό βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλιος. Οί λοιποί ιδρυτές εταίροι ήσαν ό,τι
καλύτερο μπορούσε νά προσφέρει ή Έλληνική κοινωνία. Επιστήμονες, λογοτέ-
χνες, ποιητές, κληρικοί, φιλόλογοι. Πρώτος πρώτος ό 'Αλέξανδρος Ρίζος
Ραγκαβής, πρώην άνθυπολοχαγός τού πυροβολικού, ό όποιος, ευτυχώς, στρά-
φηκε πολύ νωρίς πρός τόν άρχαϊο κόσμο, τήν ποίηση, τά γράμματα καί τή

Θεόκλητος Φαρμακίδης.

Ιωάννης Κοκκώνης.

'Ανδρέας Μάμουκας.



48

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

διπλωματία. "Ιδρυτής εταίρος ήταν καί ό πατέρας του 'Ιάκωβος Ρίζος
Ραγκαβής, λογοτέχνης καί θεατρικός συγγραφεύς, ανώτερος τού Ρακίνα κατά
μία έμμετρη κρίση τού έξαδέλφου του 'Ιακώβου Ρίζου Νερουλού, ιδρυτού έταί-
ρου, πρώτου Προέδρου τής Εταιρείας. Μαζί τους ήταν δ ιστορικός 'Ανδρέας
Μάμουκας, γνωστός κυρίως γιά τούς μνημειώδεις δεκαοκτώ τόμους τής «Συλ-
λογής τών κατά τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος πολιτευμάτων», καί άκόμη ό
Ίίϋάννης Κοκκώνης, παιδαγωγός καί ιδρυτής τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
ό ιερομόναχος Θεόκλητος Φαρμακίδης, συνεκδότης τού «Λογίου Ερμού»,
Γενικός Γραμματεύς τής 'Ιεράς Συνόδου καί πρωταγωνιστής στόν χωρισμό τής
Ελληνικής Εκκλησίας άπό τό Φανάρι.

'Ακόμη ιδρυτής έταΐρος ήταν ό Παναγιώτης Σούτσος, Σύμβουλος τής 'Επι-
κρατείας, ό ποιητής τού 'Οδοιπόρου, ό συγγραφέας τής «Νέας Σχολής τού γρα-
φομένου λόγου», ό πολέμιος τού Καποδίστρια. Πλάι του καί οί τρεις Αίνιάνες, ό
Χριστόδουλος, ό Γεώργιος καί ό Δημήτριος. Ό Δημήτριος ήταν ό γραμματικός
τού Καραϊσκάκη. Ιδρυτής εταίρος ύπήρξε άκόμη ό Γεώργιος Σταύρου, ό δημι-
ουργός τής 'Εθνικής Τραπέζης. Μόνος άρχαιολόγος ιδρυτής ήταν ό θρυλικός
πλέον Κυριάκος Πιττάκης, "Εφορος τού Κεντρικού Μουσείου, πού έβαλε τή
σφραγίδα του στις πρώτες δεκαετίες τής ελληνικής άρχαιολογίας.

Παναγιώτης Σούτσος.

Δημήτριος Αίνιάν.
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Ή Εταιρεία υπήρξε καί είναι έργο ιδιωτών, ιδρύθηκε με τήν έγκριση τού
βασιλέως "Οθωνος, συνεδρίασε πρώτη φορά στις 28 'Απριλίου τού 1837 στον
οικίσκο έμπρός άπό τον Παρθενώνα μέ μόνη προίκα τις ιδέες, καί εξακολουθεί νά
είναι αύτόνομη καί ανεξάρτητη άπό τό Κράτος. Υπήρξαν κατά καιρούς άπόπει-
ρες κυβερνήσεων νά τεθεί υπό τόν έλεγχο τους, πάντα όμως οί εταίροι της σύσ-
σωμοι ματαίο^ναν αυτού τού είδους τις έπιχειρήσεις.

Έξ άρχής είτε λόγω τών προσώπων πού τήν άπάρτιζαν, είτε λόγω τού έργου
της, πού ύπήρξε καί είναι έθνικό, δηλαδή ώφέλιμο γιά όλους τούς "Ελληνες, έξ
άρχής άπέκτησε κύρος άνάμεσα στούς "Ελληνες καί τούς ξένους λογίους, κύρος
πού άναγνώριζε καί ομολογούσε τό Κράτος, στό όποιο ή Εταιρεία ήταν καί είναι
παραστάτης. Γιά τήν έπιστημονική προσφορά της πολύ νωρίς ονομάστηκε
γεραρά. Τό έπίθετο αύτό τό βρίσκω νά τής άποδίδεται γιά πρώτη φορά στις 19
Ιανουαρίου 1871 σέ έπιστολή τού νεαρότατου Μανουήλ Γεδεών (1851-1943),
τού κατόπιν Μεγάλου Χαρτοφύλακος καί Χρονογράφου του Πατριαρχείου καί
προσέδρου μέλους τής 'Ακαδημίας.

Βασιλεύς "Οθων. Μανουήλ Γεδεών.
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Ή περηφάνεια τής αποκτημένης μέ αίμα έλευθερίας, ή ανάμνηση του παρελ-
θόντος (έδώ βλέπετε όπως τό φαντάστηκε ένας ζωγράφος μας, ό 'Αλέκος
Κοντόπουλος), ό κλασικισμός, ό ρωμαντισμός, ό ιδεαλισμός ήσαν οί οδηγοί τών
άνθρώπων αυτών πού, μετά τήν άπαλλαγή τους άπό τόν δυνάστη, έπιχείρησαν
αμέσως τήν άνάσταση καί τής πνευματικής Ελλάδος τού άλλοτε, τής κλασικής
Ελλάδος τών άναγνωσμάτων τους, τών διαλόγων τού Πλάτωνος στή σκιά τών
πλατανιών τού Ίλισού καί τών στοών τών γυμνασίων τής 'Αθήνας. "Ολοι όμως
ήσαν παιδιά τού Ρήγα' ιερολοχίτες, έλεύθεροι πολιορκημένοι τού Μεσολογγίου,
σπαθί τού θεού στά Δερβενάκια, στήν Άράχωβα μέ τόν Καραϊσκάκη μέσα στά
χιόνια, ναυμάχοι στά νερά τής Χίου, πυρπολητές μέ τά ηφαίστεια τους, θεμε-
λιωτές τοϋ νέου Κράτους.

Ποιοι ήσαν οί λόγοι τής ίδρυσης τής Εταιρείας; Ήσαν πολλοί, άλλά δύο οί
κύριοι. Πρώτος ή δεύτερος, άδιάφορο, ή άποκάλυψη τών προγονικών λειψάνων.
Ήσαν τά άρχαία μάρμαρα, τεκμήρια καταγωγής άπό τούς άρχαίους "Ελληνες

'Αλέκου Κοντόπουλου, Κεραμ,εικός. Τοιχογραφία στο Εθνικό 'Αρχαιολογικό Μουσείο.
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28 'Απριλίου 1837. Οί ιδρυτές εταίροι συνεδριάζουν πρώτη φορά στον οικίσκο εμπρός άπό τον Παρ-
θενώνα.

Η Ε Λ Λ Η NI Κ Η ΚΥΒΕ Ρ ζ I £

■ ΤΗΝ ΕΝ A©HNAÎ£ *·:

■"•ν ·. ' ■ ν "·" ■ : ■ ■ ■ «"

Α Ρ Χ Α10 Α Ο ΓIΚ Η Ν Ε Τ AIΡ ΕIΑ Ν ;

ν % ΕΙ* Α Ν ΑΓ Ν a PI CIN ?

ΤΟΥ Ε ΟΝΙΚΟΥ αυτΗ£ ΈΡΓΟΥ

- -" . . ■ .. . jl·. : ~ ' . ' '

1938. Ψήφισμα τής Ελληνικής Κυβερνήσεως χαραγμένο σέ χαλκό γιά τή συμπλήρωση τών 100
χρόνων τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.



52

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

πού θά έδιναν άψευδέίς τίτλους συνέχειας σ' έναν λαό γιά τον οποίο οί ξένοι για
χρόνια έτρεφαν μεγάλες προσδοκίες, όπως εκφράζεται στόν πίνακα τοΰ ονειροπό-
λου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Δεύτερος λόγος ήταν ή σφοδρή έπιθυμία τών μορ-
φωμένων Ελλήνων νά καταλάβει ή Ελλάδα επιστημονική καί πνευματική θέση
άνάμεσα στά κράτη τής Ευρώπης. Προγονολατρεία λοιπόν και ένσωμάτωση
στήν πνευματική Δύση. Ούτε ή μία ούτε ή άλλη τάση μας έγκατέλειψαν έως
σήμερα. Άλλά ή σημερινή προγονολατρεία έχει καταντήσει νά είναι χωρίς πνευ-
ματικό περιεχόμενο καί έξαργυρώνεται, ή ένσωμάτωση καθυστερεί μονίμως.
"Οταν λέγίι) ένσωμάτωση δέν έννοώ νά φραγκέψει κανείς, άλλά νά έχουν οί
άνθρωποι τού τόπου μέτρο, μέθοδο, συνέπεια, έμμονή στήν επίτευξη ένός σκοπού
καί νά έπιδιώκουν τό μεγαλείο τής Πατρίδος, πού ώς βάση του πρέπει νά έχει
τήν ήθική.

Ή 'Ακρόπολις καί τό Θησείον και διάφοροι στρατιώται τοΰ ιππικού, τοΰ εύζωνικοϋ καί
φαντάροι επί καιρού Γεωργίου Β '. "Εργον Θεοφίλου Γ.Χ. Μιχαήλ 1930. ('Ιδιωτική
Συλλογή).
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Εκείνοι πού δημιούργησαν τήν Εταιρεία δέν είχαν τίποτε το κοινό μεταξύ
τους. Μόνον τήν έπιθυμία νά συμβάλουν στήν άποκάλυψη καί διάσωση, άπό τούς
τυμβωρυχους καί τούς ξένους άρπαγες, τών προγονικών μνημείων. Δέν ήταν ή
Εταιρεία μια société savante καί ούτε έγινε ποτέ, μέ τήν έννοια δηλαδή μικρής
'Ακαδημίας, ή οποία συνεδριάζει τακτικά καί τά μέλη της κάνουν επιστημονικές
άνακοινώσεις καί συζητήσεις. 'Από τήν πρώτη στιγμή ή Εταιρεία βρισκόταν έν
προμάχοις, σέ άγώνα, καί υπηρετούσε δύο σκοπούς, τήν εύρεση καί άνόρθωση
τών μνημείων καί τήν έπιστημονική δημοσίευσή τους. Τούτο έγινε μέ άνασκα-
φές, άναστηλώσεις, κατασκευή μουσείων, άποστολή προικισμένων νέων στό
έξο,ιτερικό γιά σπουδές, έκδοση έπιστημονικών περιοδικών καί βιβλίων.

Οί εταίροι μας ήσαν καί είναι ετερόκλητοι ώς πρός τά ενδιαφέροντα καί τά
έπαγγέλματα. Αυτοκράτορες, ήγεμόνες, πρίγκηπες, πρόεδροι Δημοκρατίας,
πρωθυπουργοί καί ύπουργοί, ποιητές, λογοτέχνες, λόγιοι, επιστήμονες, φιλάρ-
χαιοι. Κοινότητες τοϋ έξωτερικοϋ, Δήμοι τής Ελλάδος καί Μοναστήρια
υπήρξαν μέλη τής Εταιρείας καί μέ τήν ήθική καί ύλική προσφορά τους βοήθη-
σαν νά φθάσουμε στή σημερινή βραδιά.

Πρώτος καί μόνος αύτοκράτωρ (1831-1889) μέλος τής Εταιρείας ύπήρξε ό
Πέτρος Β' τής Βραζιλίας (1825-1891), πού έπισκέφθηκε τήν Ελλάδα τό

Πέτρος Β ', αύτοκράτωρ της Βραζιλίας, εταίρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1876).
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1876. Στον προοδευτικό και φιλελεύθερο αύτόν ηγεμόνα ό Εμμανουήλ Ροΐδης
αφιέρωσε ένδιαφέρον μελέτημα ("Απαντα Β, 219-232, Ερμής 1978).

Πρωθυπουργοί έταΐροι μας ήσαν ό διάδοχος τού Armansperg 'Ιγνάτιος von
Rudhart, ό παραγνωρισμένος 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1839), ό Σουλιώ-
της συμπολεμιστής τού Καραϊσκάκη Κίτσος Τζαβέλλας (1840), ό ναυμάχος
στή Σάμο τό 1824 'Αντώνιος Κριεζής, ό πραγματοποιός Χαρίλαος Τρικούπης

Κίτσος Τζαβέλλας.

'Αντώνιος Κριεζής.
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(1862), ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ομώνυμος εγγονός τοϋ άδελφοϋ τοϋ
Πετρόμπεη (1883), ό άτυχος Θεόδωρος Δηλιγιάννης (1883), ό άρχαιολόγος
στήν αρχή Θεμιστοκλής Σοφούλης (1885), ό άγνοημένος Κωνσταντίνος Κων-

Θεμιστοκλης Σοφούλης.

Κυριακούλης Μαυρομιχάλης.

Θεόδωρος Δηλιγιάννης.

Χαρίλαος Τρικούπης.
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σταντόπουλος (1900), ό ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος (1907), ό πραγματοποιός
τών έλληνικών ονείρων Ελευθέριος Βενιζέλος (1912), δ φιλάνθρωπος 'Αλέξαν-
δρος Παπαναστασίου (1918), δ ευεργέτης τής Εταιρείας Παναγής Τσαλδάρης
(1934), δ άρχαιογνώστης Σπυρίδων Μαρκεζίνης (1942), δ πολύς Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής, δ πρώτος, καί ίσως δ μόνος, πρωθυπουργός πού ένδιαφέρ-
θηκε έξακολουθητικά γιά τά άρχαία (1983).

'Αγωνιστές τού '21 ύπήρξαν ιδρυτές εταίροι. Σάς μνημόνευσα τούς άδελφούς
Αίνίάνες. Προσθέτω τόν άρχιτέκτονα Σταμάτιο Κλεάνθη (1837), ιερολοχίτη

Αλέξανδρος Παπαναστασίου.

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.
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Ρήγας Παλαμήδης.

'Αναστάσιος Πολυζωίδης.
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στο Δραγατσάνι, τον αγωνιστή Ρήγα Παλαμήδη (1837), τον δικαστή 'Αναστά-
σιο Πολυζώίδη (1837), τον Πέτρο Ήπίτη (1837), γιατρό τοΰ 'Αλεξάνδρου
Ύψηλάντου, τον Δρόσο Ν. Δρόσο (1837), ιερολοχίτη καί αυτόν.

Κωστής Παλαμας, πίνακας του Επαμεινώνδα Θωμόπουλου στήν 'Ακαδημία Άθηνων.

Γεώργιος Δροσίνης.
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Εταίροι ήσαν δ σχολάρχης στο Μεσολόγγι Δημήτριος Παλαμάς (1858)
αλλά καί ό άνηψιός του ποιητής Κωστής Παλαμάς (1930), εταίρος ήταν καί ό
άλλος ποιητής καί συμπαραστάτης Γεώργιος Δροσίνης (1920). Παλιότεροι
εταίροι ήσαν ό Σταύρος Βλάχος (1852), άγωνιστής του '21 καί υπουργός, ο

Γεώργιος Βιζυηνός.
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Νικολάου Βαρβέρη, Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έφιππος.
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γιός του "Αγγελος Βλάχος, ποιητής, πεζογράφος καί διπλωμάτης, καί στα χρό-
νια μας ό ομώνυμος του εγγονός "Αγγελος Βλάχος, πεζογράφος, ποιητής, διπλω-
μάτης καί αυτός, Πρόεδρος τής Εταιρείας σέ δύσκολες στιγμές, καί μέλος τής
'Ακαδημίας μας. Κοντά τους ό άτυχος Γεώργιος Βιζυηνός (1889), καθηγητής
τού Γυμνασίου. «'Απέθανεν έν μελαγχολία» γράφει στό Μητρώο ό Στέφανος Α.
Κουμανούδης.

Φυλλομετρώντας τόν κατάλογο τών εταίρων αισθάνεται κανείς περηφάνεια
γιά κείνους πού στήριξαν τήν Εταιρεία τά παλιά τά χρόνια. Τρία χρόνια μετά
τήν ί'δρυσή της, τό 1840, γίνεται μέλος της ό πολέμαρχος πολεμάρχων, ό
Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, τό ίνδαλμα τών δημοτικών τραγουδιών.

Ό πίνακας τού Νικολάου Βαρβέρη στήν άντικρυνή σελίδα εικονογραφεί τό
δημοτικό τραγούδι γιά τούς μεγάλους κλέφτες, τούς Κολοκοτρωναίους,

οπου δέν καταδέχονται τη γης νά την πατήσουν
κα6άλλα τρώνε τό φωμί, καβάλλα πολεμάνε
καβάλλα πάν σ' την εκκλησιά, καβάλλα προσκυνάνε

Πάνος Κολοκοτρώνης.
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Σύμβουλος της Επικρατείας γράφεται ώς επάγγελμα τοΰ Θοδωράκη στο
Μητρώο τών εταίρων. Είναι το άξίωμα που τοΰ έδωσε ο ΌΟων μαζί μέ τον
Μεγαλόσταυρο τοΰ Σωτήρος, όταν ό ήρωας άποκαταστάθηκε μέ τή βασιλική
χάρη. Είκοσι έξι χρόνια αργότερα γίνεται μέλος μας ό Πάνος Κολοκοτρώνης
(1866), τέταρτος καί όψιγενής γιός τοΰ Θοδωράκη, διαγγελεύς τοΰ βασιλέως-
τό ονομά του τό πήρε άπό τόν πρωτότοκο άδελφό του, γιο τοΰ Γέρου τοΰ Μοριά
Πάνο, φρούραρχο τοΰ Ναυπλίου, πού σκοτώθηκε σέ ένέδρα κατά τόν έμφύλιο
πόλεμο, στις 13 Νοεμβρίου 1824.

Βλαδίμηρος Κολοκοτρώνης.

Ριχάρδος Church.

Thomas Gordon.
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"Εναν αιώνα καί δεκαεννέα χρόνια μετά τόν Γέρο τοΰ Μοριά, έγινε έταϊρος
μας ό δισέγγονος του, ό στρατηγός Βλαδίμηρος Κολοκοτρώνης (1959), εγγονός
τοΰ Γενναίου, βαφτισιμιός τής βασίλισσας "Ολγας, πράγμα που έξηγεϊ τό δνομά
του.

Εταίροι μας ήσαν ό στρατηγός Ριχάρδος Church (1840), ό έλευθερωτής
τής Δυτικής Ελλάδος έπί Καποδίστρια καί ό άλλος στρατηγός, ό πρώτος Σκω-
τσέζος φιλέλλην Thomas Gordon (1840), ό πολιορκητής τής Τριπολιτσάς.

Πετρόμ,πεης. 'Αναστάσιος Μαυρομιχάλης.

Εταίροι μας υπήρξαν πολλά μέλη τής ένδοξότερης ελληνικής οικογένειας καί
μέ τά περισσότερα θύματα στόν Άγά)να, τής οικογένειας τών Μαυρομιχαλαίων.
Πρώτος ό Πέτρος Μαυρομιχάλης, ό Πετρόμπεης· 'Αντιπρόεδρος τού Συμβου-
λίου τής 'Επικρατείας, γράφεται στό Μητρώο, ώς ιδιότητα τού ήγεμόνος τής
Μάνης. Μαζί του οί δυό γιοί του, ό μπεηζαντές 'Αναστάσιος (1840) καί ό άδελ-
φός του 'Αντώνιος (1883). Κατόπιν ό γιος τού 'Αναστασίου καί εγγονός τού
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Πετρόμπεη Πέτρος (1840). 'Ακολούθησε ό Γεώργιος, ο άλλος έγγονος καί γιος
τοϋ 'Αναστασίου (1868), διαγγελεύς τοϋ βασιλέως. 'Ακολουθεί ό Πρωθυπουργός
Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, έγγονός τοϋ ομώνυμου άδελφοϋ τοϋ Πετρόμπεη,
πού ήδη σάς μνημόνευσα.

'Ανδρέας Μιαούλης.

Σπυρομήλιος.

Κωνσταντίνος Νικόδημος.
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Κοντά στους Κολοκοτρωναίους και τους Μαυρομιχαλαίους μνημονεύω τον
Μήλιο Σπύρο, γνωστό ώς Σπυρομήλιο, Χειμαρριώτη στρατηγό αγωνιστή
(1851). Άκόμη τόν γιο τού Φώτου Τζαβέλλα, τόν θρυλικό Σουλιώτη πολέμαρχο
Κίτσο Τζαβέλλα (1840), συμπολεμιστή τού Καραϊσκάκη, ύπερασπιστή τού
Μεσολογγίου. Πολέμησε στήν "Εξοδο κι έκει τού αιχμαλώτισαν, κατά τόν
Κασομούλη, τόν γιό του, μωρό στήν άγκαλιά. "Οταν ό Κίτσος Τζαβέλλας έγινε
μέλος τής Εταιρείας, ήταν ύπασπιστής τού βασιλιά. Πέθανε άπό τή λύπη

Γιάννης Βλαχογιάννης. Γιάννης Βλαχογιάννης και 'Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης.

του, τό 1854, μόλις 55 έτών, έπειτα άπό τήν άποτυχία τών άπελευθερωτικών
κινημάτων στή Θεσσαλία καί τήν "Ηπειρο.

Τού ναυάρχου τού 'Αγώνα 'Ανδρέα Μιαούλη δύο γιοί, ό 'Αθανάσιος (1858)
καί ό Νικόλαος (1858), ώς καί ό έγγονός 'Ανδρέας, άντιναύαρχος (1923) υπήρ-
ξαν εταίροι μας, καθώς επίσης καί ό ψαριανός ναυμάχος Κωνσταντίνος Νικόδη-
μος (1867), γερουσιαστής καί ύπουργός. "Ολοι γνωρίζουμε τόν δρόμο πού φέρει
τό όνομά του στήν Πλάκα.

'Αλλά άπό τή θεωρία αύτή τών ήρώων τού '21 πού είδατε, δέν μπορούσε νά
λείπει άπό τήν Εταιρεία κι εκείνος πού ύμνησε τά «Παληκάρια τά παλιά» καί
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Κωνσταντίνος Οικονόμος. Κωνσταντίνος 'Ασώπιος

Νικόλαος Δραγούμης.

'Ανδρέας Μουστοξύδης.

"'Χ^/ΑII
Π fll
ι -r'v ι !

Ernst Ziller.
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τά «Μεγάλα χρόνια», πού έσωσε τΐς πράξεις καί τή φήμη τόσων άγωνιστών,
πού τούς τραγούδησε μέ τά γραπτά του, ό Γιάννης Βλαχογιάννης (1917), ό
φίλος καί προστάτης τού Παπαδιαμάντη.

Οί εταίροι μας είναι τό μεγαλύτερο κεφάλαιο τής Εταιρείας. Σάς μνημό-
νευσα άρκετά ιστορικά πρόσωπα άλλά παρέλειψα πολλούς. Τόν Νικόλαο Δρα-
γούμη, γραμματέα τού Καποδίστρια (1838), τόν παιδικό φίλο τού Κυβερνήτη
καί πρώτο Διευθυντή τής 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στήν Αίγινα, ιππότη
'Ανδρέα Μουστοξύδη (1839), τόν Κωνσταντίνο Οικονόμο τόν έξ Οικονόμων
(1848), τόν σπουδαίο διδάσκαλο Κωνσταντίνο 'Ασώπιο (1845), τόν διδάσκαλο
φιλόσοφο Άρμένη Βράιλα (1861), τόν αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1868).

Μνημονεύω άκόμη, ότι στήν Εταιρεία πλήθος είναι οί έπίσκοποι καί μητρο-
πολίτες πού διετέλεσαν μέλη της, άνάμεσά τους ό Χρύσανθος Τραπεζούντος καί
ό Σπυρίδων 'Ιωαννίνων, καί οί δύο 'Αρχιεπίσκοποι 'Αθηνών. 'Αλλά τά χρόνια
εκείνα τά παλιά μεγάλη ήταν ή βοήθεια πού δόθηκε στήν Εταιρεία άπό τις
έλληνικές κοινότητες τού Εξωτερικού. Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, 'Οδησσός,
Καλκούτα είναι οί πόλεις όπου ύπήρχαν μεγάλες έλληνικές έπιχειρήσεις. "Εμπο-
ροι, υπάλληλοι, έφήμέριοι τών έλληνικών έκκλησιών, δάσκαλοι καί καθηγητές,
προσέφεραν χρήματα γιά ν' άποκτήσουν ύλική ύπόσταση όσα νοσταλγούσαν,
διαβάζοντας τόν Παυσανία, τόν Πλούταρχο καί τόν Στράβωνα. Τότε ή Εταιρεία

Σπυρίδων 'Ιωαννίνων.

Χρύσανθος Τραπεζοϋντος.
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όλα της τά έργα τά πραγματοποιούσε μέ τήν έτήσια συνδρομή τών 15 δραχμών
και τις εισφορές μερικών πλουσίων πατριωτών.

Ή Εταιρεία γεννήθηκε, μεγάλωσε καί ώρίμασε στήν περίοδο τών γλωσ-
σικών αγώνων καί φυσικό είναι δτι άκολούθησε τις άρχές πού πρέσβευαν έκεϊνοι
πού τήν δημιούργησαν καί τήν οδήγησαν στον μακρό της δρόμο. Ό πρώτος
Πρόεδρος Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός έγραφε αυτό πού θά ονομάζαμε σήμερα
καθαρεύουσα χωρίς τις ακρότητες τού κατόπιν άττικισμού καί τού αρχαϊσμού.
Εκείνη τήν έποχή αύτά τά δύο, καθαρεύουσα καί άρχαία έλληνική, ξεχώριζαν.
Τά άρχαία ελληνικά τά μεταχειρίζονταν συχνά γιά νά άλληλογραφήσουν μέ
ξένους φιλολόγους ή άπό κλασικισμό. Ό Νερουλός παρά τά «Κορακίστικα», μέ
τά όποϊα χτύπησε τή γλωσσική θεωρία τού Κοραή γιά μια κοινή νεοελληνική, ό
ίδιος ομολόγησε δτι παραδεχόταν τις άπόψεις τού μεγάλου Χιώτη.

Οί γλωσσικές άντιλήψεις τού πρώτου Γραμματέως Αλεξάνδρου Ραγκαβή
είναι γνωστές άπό τούς λόγους του, τήν ποίησή του καί τήν πεζογραφία του.
Προσεκτικά δουλεμένη καθαρεύουσα μέ τήν οποία πολλές φορές συγκινεί. Συχνά
δημοτικίζει, περισσότερο στήν ποίησή του, καί τό άποτέλεσμα είναι εύχάριστο.
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε όμως ότι ό Ραγκαβής ύπήρξε καθαρευουσιάνος έως τό
τέλος, πολύ όψιμη δέ ύπήρξε ή πρότασή του νά μεταγραφεί ό «"Υμνος εις τήν
Έλευθερίαν» τοϋ Σολωμού στήν καθαρεύουσα1.

Ό Πρόεδρος τής Εταιρείας Φίλιππος 'Ιωάννου, φιλόλογος μέ τήν έννοια τού
19ου αιώνος, δάσκαλος τής ελληνικής τού "Οθο.)νος καί τής 'Αμαλίας ήταν πρό-
δρομος τού άττικισμού. Δεξιοτέχνης στή σύνθεση κειμένων στα αρχαία έλλη-
νικά, μας έχει άφήσει πλήθος άρχαίων επιγραμμάτων καί άλλων έμμετρων κει-
μένων, άκόμη καί μεταφράσεις, στά άρχαία, δημοτικών τραγουδιών, όπως τού
φημισμένου έκείνου τραγουδιού πού επιγράφεται «Τού νεκρού άδελφού»2.

Μάνα μέ τούς έννιά σου γιους καί μέ τη μιά σου κόρη,
την κόρη τή μονάκριβη τήν πολυαγαπημένη

1. Ν. 'Εστία, Χριστ. 1943, 96.

2. Πολίτης άρ. 92.
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Αυτούς τους στίχους τους μεταφέρει στα αρχαία έλληνικά:

Υιών συ μήτηρ τρις τριών χεκλ-ημενη
μιάς τε παιδος φιλτάτηζ3

Ό κλασικισμός αύτος όμως τοΰ Φίλιππου Ιωάννου είχε ώς βάση τή λατρεία
τών 'Αρχαίων, τήν έπιθυμία νά τους μοιάσουμε καί στή γλο^σσα. 'Ανιστόρητη καί
ανεδαφική ιδέα, κατανοητή όμως, όταν μόλις έχεις έλευθερ(οθεϊ άπό τούς Τούρ-
κους.

Ό μεγάλος Γραμματεύς τής Εταιρείας Στέφανος Κουμανούδης έγραφε σέ
αύστηρή καθαρεύουσα καί καμιά φορά περισσότερο τού δέοντος αύστηρή. Ελλη-
νιστής, έπιγραφικός, λατινιστής παρακολουθούσε καί θαύμαζε τή νεοελληνική,
τήν οποία θεο^ρούσε ώς τήν πραγματική γλώσσα τού "Εθνους. Ό θαυμασμός
του αύτός μάς χάρισε τό μοναδικό έως σήμερα λεξικό «Συναγωγή νέων λέξεων
ύπό τών λογίων πλασθεισών άπό τής αλώσεως μέχρι τών καθ' ήμάς χρόνων».
Σε συνομιλίες καί συνεντεύξεις ομολογούσε τήν άνωτερότητα τής νεοελληνικής

ΕΓΕίΛΝΟΕ Α. KOfMANOriHS

στναγωγη
ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΠΙΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΩΝ ΠΛΑΣΘΕΙΣΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ AAÛSEÛS ΜΕΧΡΙ TON m KMAS XPHÛK

ΠΡΟΛΚΓΟΜΚΝΑ Κ. β. Λ1ΙΜΑΡΛ

_ β'μ foffijfoj \

« w,m \

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ! )
1 ν

Χ P. ΤΧΟΥΝΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ της ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3. Φιλίππου 'Ιωάννου, Φιλολογικά Πάρεργα 21874, 505.
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απέναντι στήν καθαρεύουσα. "Εχουμε δηλαδή μια δμοια περίπτωση με τού
Ροίδη, πού πίστευε στή νεοελληνική καί έγραφε στήν καθαρεύουσα. Στήν αρχαιο-
λογία το 'ίδιο συμβαίνει μέ τον μεγάλο Χρήστο Τσούντα, δημοτικιστή κατά τις
πεποιθήσεις, ό όποιος, όπως ό Νερουλός, ό Ραγκαβής καί ό Κουμανούδης, έγραφε
σέ καθαρεύουσα, ή οποία ξενίζει σήμερα μόνον έως ότου διαβάσουμε τις πρώτες
γραμμές. Κατόπιν σέ παρασύρει ή ακρίβεια τής διατύπωσης τών διανοημάτων
καί ή καλλιέπεια. Ποιός άπό μάς δυσανασχέτησε διαβάζοντας Παπαδιαμάντη,
καθαρευουσιάνο ώς τό τέλος τής ζωής του;

Γλωσσικό ζήτημα στήν Εταιρεία δημιουργήθηκε κατά τήν περίοδο τής
άντιπροεδρίας τού Γεωργίου Μιστριώτη (1909-1916). Ό πληθωρικός καί
ορμητικός του χαρακτήρας τόν έφερνε άντιμέτωπο μέ κάθε τι πού μπορούσε νά
έκληφθεΐ ώς προσβολή τών πατρίων. "Οταν ό Επιμελητής τής 'Αρχαιολογικής
'Εφημερίδος Βασίλειος Λεονάρδος, Διευθυντής τοϋ Επιγραφικού Μουσείου,
δεινός γραμματικός καί έπιγραφικός θέλησε νά έξαρχάί'σει τή -γλώσσα τού περιο-
δικού, ό Μιστριώτης, ας φαίνεται παράδοξο, άστραψε. Ή καινοτομία τοϋ Λεο-
νάρδου ήταν ή κατάργηση τής ψιλής, λογική άπό κάθε άποψη καί συνεπής πρός

Άμφιάρειον 'Ωρωπού. Τό εσωτερικό τοΰ μεγάλου ναοϋ. "Ορθιος, ακουμπισμένος σέ σπόνδυλο, ό
Βασίλειος Λεονάρδος (φωτ. ΑΑΕ τοϋ 1886).
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τις αρχές τοϋ Κοντισμοϋ. Ό Μιστριώτης όμως υποστήριξε4 δτι «έάν σπουδαιό-
τατον επιστημονικών περιοδικόν καθιερώση καί μικράν διαφοράν, άλλοι χυδαΐζο-
ντες θέλουσιν προβή εις ολοσχερή κατάλυσιν τών πνευμάτων καί τών τόνων».
Τοϋτο, δπως ξέρετε, έγινε τά μεσάνυχτα τής 11 Ιανουαρίου 1982 καί άπό τότε
έλάχιστοι άκολουθούν τή δισχιλιετή, καί πλέον, παράδοση τών τόνων καί τών
πνευμάτων. 'Ανάμεσα στους έλάχιστους βρίσκεται ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία,
χωρίς νά είναι καθαρευουσιάνα, δπως διαπιστώνετε.

Τήν παράδοση αυτή τής καθαρεύουσας, άκολούθησε ή Εταιρεία στις περιό-
δους πού άκολούθησαν τούς βαλκανικούς, τόν Διχασμό, έως τά τελευταία χρό-
νια. Ή νεοελληνική κοινή καθιερώθηκε ή μάλλον χρησιμοποιήθηκε σιωπηρώς
καί πλήρως στα δημοσιεύματα τής Εταιρείας στό τέλος τής δεκαετίας τού '70,
συμβατικώς άπό τό 1977, όταν Γραμματεύς ήταν ό 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος,
άπό τόν όποιο δέν έλειπε ή γλωσσική εύαισθησία, έστω κι άν ήταν καθαρευου-
σιάνος .

Ό σο κι άν ή Εταιρεία περιλαμβανόταν στά συντηρητικά, τουλάχιστον, επι-
στημονικά ιδρύματα, δέν τέθηκε ποτέ, εύθέως, ζήτημα γιά τις γλωσσικές της
άντιλήψεις. Ό μόνος πού περιέγραψε τήν κατάσταση τοϋ γλωσσικού συντηρητι-
σμού της ήταν ό Χρήστος Καρούζος, τό 1945, σέ έπιστολές του πρός τόν

Χρήστος Καρούζος.

4. ΑΕ 1987, 158.
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Γραμματέα Γεώργιο Οικονόμο. Μια φράση του δηλώνει αυτό που συνέβαινε
τότε: «χαρακτηριστικήν έπίσης διά τήν μαρασμώδη κατάστασιν τής Εταιρείας
μας θεωριο τήν στενότητα καί άκαμψίαν τών έπισήμων αυτής γλωσσικών
άρχών». Ό Καρούζος ήταν, άπό τά παιδικά του σχεδόν χρόνια, έμπρακτος
δημοτικιστής, μέλος τοΰ Εκπαιδευτικού '·Ομίλου. Τά κείμενά του στή νεοελλη-
νική είναι, τά περισσότερα, πραγματικά λογοτεχνήματα. Στήν 'Ακαδημία, τής
οποίας υπήρξε περιφανές μέλος, χάρισε, μεταξύ άλλων, τήν ωραιότατη ομιλία
του, Dante, De vulgari eloquentia (γιά τήν καλή δημοτική). Επιφανής άρχαιο-
λόγος αυτός, μίλησε γιά τή γλώσσα άπό καθέδρας, γιατί γνώριζε τά άρχαία
έλληνικά καί είχε διατελέσει βοηθός τοΰ Γρηγορίου Βερναρδάκη γιά τήν έπανέκ-
δοση τοΰ Ερμηνευτικού Λεξικού. Ό Καροΰζος ήταν έξαίρετος δημοτικιστής,
έπειδή ήταν καί σπουδαίος έλληνιστής. Καί ήταν έκεΐνος πού υπέδειξε στόν Λίνο
Πολίτη τήν έκδοση τών αύτογράφων τοΰ Σολωμού, γιατί γνώριζε τή νεοελλη-
νική λογοτεχνία καί μας έδωσε έξαίρετες σολωμικές μελέτες.

Τελευταίο καί χαρακτηριστικό: Τά γράμματα τού Καρούζου πρός τόν
Οικονόμο είναι σέ άψογη καθαρεύουσα. Γιά νά μήν υπάρξει άπορία έκ μέρους τοΰ
Οικονόμου, διευκρινίζει: «Έπειδή όμως έκ φύσεως δέν είμαι μισαλλόδοξος ουδέ

yu'-rc^ <ΤΤ» rroro rTtf
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Αυτόγραφο τοΰ Σολωμού (Ελεύθεροι Πολιορκημένοι).
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αμφιβάλλω περί τής τελικής κατισχύσεως τής ζ<ωντανής γλώσσης, δέν διστάζω
νά γράψω καί εις τήν καθαρεύουσαν, οσάκις θεωρώ τούτο άναγκαΐον»5.

Σάς υπενθυμίζω άκόμη κάτι το σχετικό. Κατά τις έορτές τής Έκατονταε-
τηρίδος τοΰ Σολωμού στή Ζάκυνθο, τό 1902, τήν Εταιρεία αντιπροσώπευσε ό
Γεώργιος Μιστριώτης, ό όποιος έκφώνησε έναν λυρικότατο καί υμνητικό γιά τόν
ποιητή λόγο.

Μία άπό τις γλωσσικές πρωτοβουλίες τής Εταιρείας, τό 1913, υπήρξε
εκείνη τής άλλαγής τών τοπωνυμίων τής Μακεδονίας κυρίως. Μέ κρατική
συγκατάθεση συνέστησε επιτροπή, έργο τής οποίας ύπήρξε ή άντικατάσταση
τών τουρκικών, σλαβικών καί άλβανικών τοπωνυμίων τών περιοχών τής Ελ-
λάδος πού άνακτήθηκαν κατά τούς βαλκανικούς πολέμους.

"Οπως κατά τά οθωνικά χρόνια καί κατόπιν καθαρίστηκε ή 'Ακρόπολη καί
τά λοιπά μνημεία τής 'Αθήνας άπό τις μεσαιωνικές προσθήκες, έτσι τώρα σβή-
νονταν άπό τόν χάρτη τού μεγαλωμένου κράτους μας οί €αρ6/ζρωνυμίες, όπως
ονομάστηκαν τά τοπωνύμια πού ήσαν σέ χρήση τότε, καί έβρισκαν οί τόποι τά
άρχαία τους ονόματα. Είναι έργο πού άρχισε στά χρόνια τοϋ "Οθο^νος, καί ξεκί-
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νησε μέ τήν ονομασία τών δήμων τής χώρας καί ορισμό τών έμβλημάτων τους,
έγχείρημα πού έφερε σέ πέρας ό Γενικός "Εφορος τών Αρχαιοτήτων Παναγιώ-
της Εύστρατιάδης.

Ή Εταιρεία τά 170 χρόνια της τά έζησε μέσα στίς περιπέτειες τού κράτους
μας. Οί Σύμβουλοι της άνήκαν κυρίους στίς τάξεις τής Διοίκησης, τής Εκπαί-
δευσης, τής Επιστήμης, τής Δικαιοσύνης καί τού Δικαίου, καί οί άπόψεις τους
γιά τά πράγματα επηρέαζαν τήν Εταιρεία. Άλλά κι ένας άλλος παράγο.ιν, ό
ατομικός, δηλαδή οί προσωπικές φιλοδοξίες, ό φθόνος ύπήρξαν δυνάμεις πού τήν
κλυδώνισαν καί μπορεί καί νά τήν βύθιζαν. "Ολοι όμως τήν ήθελαν νά πλέει πλη-
σίστια έστο.» κι αν οί πράξεις τους οδηγούσαν στό ναυάγιο τού άντικειμένου τού
πόθου τους. Τέτοιες κρίσεις ύπήρξαν αρκετές καί άρχίζουν άπό παλιά, όπως
έκείνη τού 1851 κατά τήν οποία ό 'Αλέξανδρος Ραγκαβής άπομακρύνθηκε άπό

Τό πρώτο μέγαρο τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.
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τήν Εταιρεία, γιατί οί ενέργειες τοΰ Γεωργίου Γλαράκη καί τοΰ Κυριάκου ΙΙιτ-
τάκη δέν ήταν σύμφωνες μέ τά έπιστημονικά πρότυπα του.

Τό 1894 ύπήρξε δεύτερη κρίση καί τό 1909 τρίτη, μέ αίτια προσωπικές
φιλοδοξίες. Ή κρίση τοΰ 1851 είχε ίδεολογικά-έπιστημονικά αίτια. Οί δύο
άλλες, πού άκολούθησαν, είχαν πολιτικά αίτια' τή δημιουργία κομματισμού στή
διοίκηση τής Εταιρείας καί συνεπώς τήν ύπαρξη έντονου πολιτικού πάθους.

Θά περάσουν πολλά χρόνια καί μόλις τό 1988 θά έκδηλωθεΐ, έντελώς άναί-
τια, μεγάλη κρίση στήν Εταιρεία. Σκοπός αύτών πού τήν προκάλεσαν ήταν ή
άπομάκρυνση τοΰ Γενικού Γραμματέως, ώστε τό άξίωμά του, καί ή Εταιρεία
νά περιέλθουν σέ άνυπόμονα πρόσωπα, άρεστά σέ κυβερνητικούς κύκλους. Μέ
κατηγορίες πού χάλκευσε έμπιστο πρόσωπο ενός, τότε, πανίσχυρου κυβερνητι-
κού παράγοντος δημιουργήθηκε ζήτημα πού ό Τύπος περιχαρής συντηρούσε.
"Οπως τό 1894, τό μέσον ήταν ή μαύρη πέννα, στής όποιας τό δηλητήριο ό
Γεώργιος Μυλωνάς, έπιφανές μέλος τής 'Ακαδημίας μας, τότε 90 χρονών καί

Τό σημερινό μέγαρο της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.
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αδύναμος οργανικά, ύπέκυψε. Τον Ίάγο τού δράματος σύντομα τον πήρε «μαύρο
σύννεφο», όπο_>ς και τον κυβερνητικό παράγοντα, ό όποιος μάλιστα άφανίστηκε
ταπεινωτικά άπό τήν άπληστία του.

Σε ορισμένα κράτη, ή άρχαιολογία άνήκει στις έθνικές έπιστήμες. Εννοώ
κυρίως τήν Ελλάδα, τήν Ιταλία, τό Μεξικό, όπου μεταχειρίστηκαν, ή μεταχει-
ρίζονται τά εύρήματα καί τά πορίσματα τής άρχαιολογικής έρευνας γιά νά θεμε-
λιώσουν πολιτικά επιχειρήματα. Μιλώ γιά τήν, άς τήν ονομάσουμε μέ έπιείκεια,
καλή, παραδοσιακή χρήση τής επιστήμης, όχι τή γελοία παραμόρφωσή της πού
έμφανίζουν σήμερα, περισσότερα άπό ένα γειτονικά μας κράτη.

Οί κυβερνήσεις στήν Ελλάδα, καί στά άλλα κράτη πού μνημόνευσα, 'Ιταλία,
Μεξικό, έπωφελοϋνται άπό τήν έπιστήμη. Δέν τήν κατασκευάζουν, όπως στόν
μεσοπόλεμο κατασκευάστηκε μέ τόν Alfred Rosenberg ειδική γερμανική προϊ-
στορία ή, στή Σοβιετική "Ενοκτη, όπου μέ τόν Trofim Lysenko δημιουργήθηκε
μια κρατική βιολογία καί γεωπονία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις καί στήν
Ελλάδα, όπου πορίσματα τής 'Ιστορίας καί τής 'Αρχαιολογίας άπορρίφθηκαν,
έπειδή δέν ταίριαζαν μέ τις προλήψεις μας. Μνημονεύω, ότι τό 1907 ό Γεώργιος
Μιστριώτης έξουθένωσε στό Συμβούλιο τής Εταιρείας τόν τριαντατριάχρονο
Κωνσταντίνο Ρωμαίο, τόν κατόπιν διεθνώς έπιφανή άρχαιολόγο καί μέλος τής
'Ακαδημίας μας, διότι ό Ρωμαίος σέ μελέτη του είχε διατυπώσει τήν άποψη, ότι
οί άρχαΐοι "Ελληνες δέν είχαν τήν ωραία, τή λεγόμενη έλληνική, κατατομή μέ

Κωνσταντίνος Ρωμαίος.
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τήν οποία εικονίζονται στίς αγγειογραφίες. Ό Ρωμαίος είχε δίκαιο, ή γνώμη του
δμως ερχόταν σε αντίθεση μέ τήν προκατάληψη τοΰ Μιστριώτη γιά τή δεδομένη
ομορφιά τών Αρχαίων καί τήν άνωτερότητά τους, συνεπώς καί τή δική μας,
άπέναντι στά άλλα έθνη.

Μιά τέτοια άπόρριψη ιστορικών καί άρχαιολογικών πορισμάτων, θεμελιωμέ-
νων στίς άρχαίες πηγές καί στήν άπό τήν εποχή τοΰ Grote νεώτερη έρευνα,
υπήρξε ή αιτία τής τελευταίας καί μεγαλύτερης κρίσης τής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Γιά έθνικό καί έπιστημονικό ζήτημα πού έκείνη, ή Εταιρεία, υπερα-
σπίστηκε, ή κυβέρνηση διατύπωσε πρωτοφανώς άντίθετες πρός τά πορίσματα
τής έπιστήμης άπόψεις, πού τίς έπέβαλε μέ τή δύναμη τής έξουσίας. Ή έπιβολή
τών λαθεμένων άπόψεων είχε καταστροφικές συνέπειες πού δέν έπανορθώνονται.
Εκείνες μέ τή σειρά τους, δημιούργησαν ήθικές ταπεινωτικές συνέπειες, ές άεί,
γιά όλους τούς "Ελληνες. Ή Εταιρεία έξ άλλου θεωρήθηκε άντικυβερνητική,
κινδύνευσε, καί υπέστη μεγάλη βλάβη πού δέν έχει άκόμη θεραπευθεί.

Σέ κάποια άλλη περίπτωση, πού συνδέεται μέ τά πρόσωπα έκείνης γιά τήν
οποία μιλώ, ό άείμνηστος συνάδελφος στήν 'Ακαδημία 'Αριστόβουλος Μάνεσης
είχε γράψει γιά τό πώς μεταχειρίζονται μερικοί νομικοί τή «νομική έπιστήμη»
πού έμφανίζεται «ώς οιονεί θεραπαινίδα τής πολιτικής». Στήν περίπτωση πού
σκιαγραφώ, ή ιστορική καί ή άρχαιολογική έπιστήμη κακοποιήθηκαν άπό νομι-
κούς καί ή κακοδικία άδιαφορώντας γιά τήν πραγματικότητα έγινε δεσμοφύλα-
κας τής Εταιρείας. Οί ορθές ιδέες σύρθηκαν στά δικαστήρια, όπου δέν έπικρά-
τησε ή άλήθεια. Οί κατασκευαστές τής ιστορίας καί άρχαιολογίας μιας περιόδου
τής ιστορίας μας άμείφθηκαν καί μπορούν νά συμπορεύονται άξια μέ τόν Alfred
Rosenberg καί τόν Trofim Lysenko.

Είδατε, ότι ή Εταιρεία πότε-πότε κλυδωνίζεται άλλά δέν βυθίζεται. Οί κρί-
σεις πού μνημόνευσα έχουν, καί οί τέσσερις, σχέση μέ τήν έπιστήμη καί τήν
ήθική. "Οταν ή έπιστήμη γίνεται διατεταγμένη, ή ήθική άποσύρεται, γιατί δέν
ύπάρχει χώρος ούτε γι' αύτήν, ούτε γιά τήν συμπάρεδρό της, τήν άλήθεια.
'Αλλά δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνάμε τό μεγάλο μονόστιχο τού Μενάνδρου" κι όταν
κάποιος νομίζει ότι όλα έγιναν σύμφωνα μέ τίς έπιθυμίες του, εστι Δίκης
οφθαλμός ος τά πάνθ' όρα6.

6. Μενάνδρου, Μονόστιχοι 225, εκδ. Jaeckel.
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'Αναμίχθηκε ή Εταιρεία στήν πολιτική, ή μάλλον στον κομματισμό; 'Αναμί-
χθηκε αρκετές φορές ανάλογα μέ τά πρόσωπα που τήν διοικούσαν. Στα 'Οθω-
νικά χρόνια τά πρόσωπα τής 'Εφορείας της ανήκουν στά τρία μεγάλα κόμμα-
τα, τό αγγλικό, τό γαλλικό καί τό ρωσικό. Τό 1844 γίνεται Πρόεδρος τής
Εταιρείας ό πρωθυπουργός 'Ιωάννης Κωλέττης, ό όποιος δημιούργησε άντιδρά-
σεις. Παρά τήν καλλιέργειά του, τις γνώσεις του καί τήν έπιθυμία του γιά πρόο-
δο τών πραγμάτων, παρά τή μεγαλεπήβολη σκέψη του, τή φιλία του μέ τόν
Ραγκαβή, δέν πρόλαβε νά κάνει τίποτε γιά νά βοηθήσει τήν Εταιρεία. Μιά από-
πειρα του νά άναμορφώσει τήν 'Αρχαιολογική "Υπηρεσία συνάντησε τήν άρνηση
τού "Οθωνος.

Ό πραγματικός κομματισμός θά έκδηλωθεϊ κατά τήν περίοδο τού Παναγή
Καββαδία. Ό πολυπράγμων αύτός Γραμματεύς συνδέθηκε στενά μέ τά 'Ανά-
κτορα καί κατά τήν τροποποίηση τού 'Οργανισμού τής Εταιρείας, τό 1896,
φρόντισε νά οριστεί ώς Πρόεδρος τού Συμβουλίου ό Διάδοχος Κωνσταντίνος,
κάτι πού ή βασιλική οικογένεια έπιθυμούσε. Πρώτο έργο τού Διαδόχου ήταν νά
ζητήσει τήν άναστήλωση τού λέοντος τής Χαιρώνειας, τού, κατά τούς λόγους
του στό Συμβούλιο, «άποτελούντος τό έπιτύμβιον μνημεΐον όπερ οί Θηβαίοι ανή-
γειραν εις τούς έν έτει 338 π.Χ. έκεΐπεσόντας ίερολοχίτας έν τή προς Φίλιππον
υπέρ τής έλληνικής έλευθερίας μάχη». Θά παρατηρήσατε τήν άντίφαση πού
υπάρχει στή φράση. Δέν τήν άναλύω, σκόπιμα, άλλά καί σήμερα άκόμη επιβιώ-
νει. Συμβαίνει αύτό πού σας είπα γιά τά πρόσωπα τού 'Αγώνος. Υπάρχουν οί
'Αρχαίοι οί καλοί καί οί 'Αρχαίοι πού είναι έχθροί.

Μερικά χρόνια άργότερα, τό 1915, σέ δημόσια συνεδρία τής Εταιρείας ό
διάδοχος Γεώργιος καί ό πρίγκηψ Νικόλαος κηρύχτηκαν επίτιμοι αντιπρόεδροι.
Τήν επόμενη χρονιά, ό πρώτος έγινε κανονικός συμπρόεδρος καί ό δεύτερος
άντιπρόεδρος. 'Ακόμη, κάτι πού δέν είναι γνωστό, ό οικείος σέ όλους μας έφιπ-
πος χάλκινος άνδριάντας τού Κωνσταντίνου κατασκευάστηκε μέ πρωτοβου-
λία τής Εταιρείας διά τού Καββαδία. Ή παρουσία τών βασιλέων στό Συμβού-
λιο τής Εταιρείας έληξε μέ τόν θάνατο τού Γεωργίου, τήν 1 'Απριλίου 1947.
Έκ τών ύστέρων ή βασιλική άνάμειξη μπορεί νά χαρακτηρίζεται άπό κά-
ποιους, ίσως καί δίκαια, ώς κομματική άπόκλιση, τότε όμως έδειχνε τό κύρος
τής Εταιρείας καί τό ένδιαφέρον τής κορυφής τής πολιτείας γιά τά άρχαία
μνημεία.

'Έπειτα άπό 170 χρόνια δράσης, πώς θά χαρακτηρίζαμε τήν Εταιρεία: ώς
συντηρητική ή ώς προοδευτική; Ό πρώτος άπό τούς δύο χαρακτηρισμούς είναι
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ανεδαφικός γι' αυτήν, έστω κι αν φαινομενικώς ταιριάζει σέ μερικά άπό τά πρό-
σιοπα που τήν διοίκησαν. Ό Παναγής Καββαδίας υπήρξε, κατά τά λεγόμενα καί
τά γραφόμενα τών συγχρόνων του, όχι μόνον συντηρητικός άλλά άντιδραστικός.
Τό έργο του όμως γιά τήν Εταιρεία, γιά τά άρχαία, υπήρξε προοδευτικό. Ό
'Αναστάσιος 'Ορλάνδος, διδάσκαλος μου, ήταν, άκόμη καί μέ παλαιότερα κριτή-
ρια, συντηρητικός, μέ προκαταλήψεις και φοβίες. Τό έπιστημονικό του έργο
όμονς είναι μεγάλο καί έφερε πρόοδο στήν έπιστήμη· άμφιβάλλω αν θά ξεπερα-
στεί ή άν θά υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο.

Ό Στέφανος Κουμανούδης, τό 1859, άκριβώς 40 χρόνων, παρέλαβε τήν
Εταιρεία γερασμένη πρόωρα, τής έδωσε ζωντάνια καί ορμή, καί δημιούργησε
έπιστημονική άρχαιολογία. Κρίνοντας καί τούς τρεις μέ σημερινά κριτήρια τους
θεωρούμε συντηρητικούς, λαθεμένα όμως. Τά σημερινά κριτήρια δέν είναι
ιδανικά, γιατί έχει διαστρεβλωθεί στήν έπιστήμη μας ή έννοια τής προόδου.
Υπάρχει άναρίθμητο πλήθος παρασίτων πού θορυβούν καί μέ περισσή άναίδεια
διατείνονται ότι προσφέρουν στή διάσωση τής παράδοσης καί στήν πρόοδο τής
επιστήμης. Είναι ένα ψεύδος, μάλιστα μέγα. Ή μνημειακή παράδοση προστα-
τεύεται όταν έκεΐνοι πού τήν άγαπούν συγκρούονται μέ τούς έχθρούς της καί όχι
όταν συμπορεύονται ή σιωπούν. Καί συγκρούσεις δέν ύπάρχουν στήν ελληνική
κοινωνία γιά τά μνημεία. Κατάφαση ναί, καί συνονστισμός στή διανομή τών
άμοιβών. "Οσο γιά τήν πρόοδο, πού λέγεται ότι δημιουργούν οί θορυβοποιοί, δέν
περιλαμβάνον σ' αύτήν τήν ήλεκτρονική αυταπάτη, ούτε τήν κοσμική έλαφρό-
τητα.

'Αρκετή ώρα μιλώ γιά τά πρόσωπα τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας καί γιά
τίς ιδέες τους. Μέσα άπό αύτές διαφαίνονται, ίσως, καί οί δικές μας ιδέες. Δέν
είπα όμως, γιατί ή Εταιρεία είναι σημαντική καί γιατί έπρεπε νά τής άφιερωθεΐ
μιά δημόσια συνεδρία τής 'Ακαδημίας έπειδή συμπλήρωσε τά 170 χρόνια της.
Τούτο θά τό κρίνετε σεις στό τέλος, άν μπορέσετε άπό τόν κάπως άσύνδετο λόγο
μου. Δέν είναι δυνατό μέσα σέ περιορισμένα όρια νά μιλήσει κανείς γιά ιδέες, γιά
πράξεις, γιά κατορθώματα άνθρώπων πού άρχισαν άπό τό τίποτε. Τή μιά μέρα
ζούσαν άνάμεσα στά έρείπια, τούς σκοτωμένους, τά τζαμιά, τούς μεντρεσέδες
καί τήν άλλη έπρεπε νά άπιθώσουν τό φέσι καί τό καρυοφίλι καί ν' άρχίσουν νά
χτίζουν έναν νέο κόσμο, ένα κράτος. Αύτή τήν ιστορική κατάσταση ζωγραφίζει
τό σημαντικότερο κείμενο γιά τήν ελληνική άρχαιολογία' είναι τό προοίμιο τού
'Οργανισμού τής Εταιρείας, τού 1837, γραμμένο άπό τόν πρώτο Γραμματέα
της, τόν 'Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή· αρχίζει έτσι:



80

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

«Ή ελευθέρωσες τής Ελλάδος ήτον συμβάν όχι μόνον χαράς πρόξενον εις
τάς φιλάνθρωπους καί γενναίας καρδίας, άλλά καί τά μέγιστα σπουδαΐον διά τήν
ίστορίαν καί τήν άρχαιολογίαν, έπί τής οποίας έχύθη νέον φως άνελπίστως».

Παρατηρείτε ότι δύο πράγματα μνημονεύονται. Ή έλληνική έλευθερία
πού χαροποίησε τούς φιλάνθρωπους — μέ τήν άρχαία έννοια — άνθρώπους, ταυ-
τόχρονα καί γενναίους, δηλαδή μεγαλόψυχους, φίλους τής Ελλάδος. Ή έλευ-
θέρωση τής Ελλάδος ήδη έως τό 1837, κατά τά πρώτα 'Οθωνικά χρόνια,
είχε γίνει πραγματικά πρόξενος νέων άνακαλύψεων καί κυρίως, είχε κάνει
δυνατή τήν έλεύθερη μελέτη καί χρήση τών γνωστών τότε μνημείων καί κυρίως,
τής 'Ακροπόλεως. 'Από τό 1834, χρονιά τής ιδρύσεως τής 'Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, έως τό 1837 ύπήρξε μεγάλη πρόοδος στήν άρχαιολογία άλλά όχι
σύμφωνα μέ τις έπιθυμίες τών τότε άνθρώπων. Γι' αυτό στις 6 'Ιανουαρίου
1837, άνήμερα τά Φώτα, ιδρύεται άπό ένθουσιώδεις ιδιώτες ή 'Αρχαιολογική
Εταιρεία:

«Έπί σκοπώ έν γένει μέν νά πλουτισθή ή Επιστήμη ό,τι πλείστον καί ό,τι
τάχιστον, έν μέρει δέ νά έπιταχυνθούν αί άνασκαφαί, αί άνεγέρσεις καί συμπλη-
ρώσεις τών άρχαίων έλληνικών μνημείων, περισσότερον παρ' άν ή φροντίς αύτη
έπεβάρυνεν εις μόνην τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν, άποφασίζουν οί κάτωθεν
ύπογεγραμμένοι, λαβόντες καί τής ρηθείσης Κυβερνήσεοχ τήν συγκατάθεσιν, τά
ακόλουθα: Συνιστάται Εταιρεία υπό τήν έπίκλησιν 'Εταιρεία 'Αρχαιολογική καί
έχουσα τήν έδραν της εις 'Αθήνας».
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Μέ αυτή τή διακήρυξη, όπου ζωγραφίζεται, ή τόλμη, ή αισιοδοξία καί ή
πεποίθηση τής έπιτυχίας, τοΰ είκοσιοχτάχρονου 'Αλεξάνδρου άρχισε μία πορεία
πού κρατάει 170 χρόνια και συνεχίζεται.

Τί έκανε ή Εταιρεία έπί 170 χρόνια; Σεις όλοι τό γνωρίζετε' άγωνίστηκε
«τόν καλόν άγώνα τής πίστεως»7 γιά τόν τόπο καί τήν πνευματική του προ-
κοπή καί άποκάλυψε τά προγονικά μνημεία.

"Ολοι γνονρίζουμε, ότι χωρίς τή βασίλισσα 'Αμαλία δέν θά υπήρχε ό παράδει-
σος τής 'Αθήνας που ονομάζεται 'Εθνικός Κήπος. Τόσο σπουδαίος είναι. Χωρίς
τήν Εταιρεία δέν θά υπήρχαν μέσα στήν 'Αθήνα τά νησιά τοΰ παρελθόντος, τό
άλλο καταφύγιο μας. Τής φωτερής σήμερα 'Ακρόπολης, τής οποίας τή μορφή
θεωρούμε αύτονόητη, τότε όμως σκεπασμένης άπό σπίτια, έρείπια καί μνήματα,
ξαναφάνηκαν καί άναστηλώθηκαν τά μνημεία χάρις στόν Πιττάκη, τόν Εύστρα-
τιάδη καί τόν Καββαδία. Τό θέατρο τού Διονύσου, πού τό όργωναν τά βόδια στήν
Τουρκοκρατία, τό άποκάλυψαν ό Εύστρατιάδης καί ό Κουμανούδης καί βρο-
ντερός ξανακούστηκε στήν όρχήστρα του ό τραγικός λόγος. Ή στοά τού 'Αττά-
λου, γεμάτη σπιτόπουλα, ήλθε στό φως άπό τόν Στέφανο Κουμανούδη καί μάς
έδωσε τό πρώτο βέβαιο σημάδι τής τοπογραφίας τής Άγοράς. Ό 'ίδιος ό Κουμα-

7. Προς Τιμ. Α' 6.12.
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νούδης με μύριες δυσκολίες αποκάλυψε τήν αγορά τών ρωμαϊκών χρόνων, μέ
τους 'Αέρηδες πού κάποτε ηταν σχολή καί ένδιαίτημα δερβίσηδων, τή βιβλιο-
θήκη τού 'Αδριανού, όπου ήταν τό κονάκι τού βοηβόδα, κατόπιν οί στρατώνες
έπί "ΟΘωνος καί ή άτυχη Μεγάλη Παναγία. "Ολα, άπό τόποι άπορριμμάτων καί
βορβόρου, έγιναν σεβάσμια μνημεία. Ό Κεραμεικός, γεμάτος άσβεστοκάμινα καί
κεραμοποιεία, άναστήθηκε άπό τόν Στέφανο Κουμανούδη ώς μιά άπέραντη ιστο-
ρική γλυπτοθήκη, ώς ένα άρχεΐο έπιγραφών.

Ή Έλευσίς, τό μεγαλύτερο ιερό τής 'Αττικής, όπου ό Δημήτριος Φίλιος
έφθειρε τή ζωή του, ξαναγεννήθηκε. Ό Θορικός μέ τή στοά του άναδύθηκε άπό
τή λάσπη. Ό Ραμνούς πήρε τή θέση του στήν ιστορία τής 'Αθήνας μέ τό φρού-
ριο, τό ιερό τής Νεμέσεως καί τίς έπιγραφές του. Ή Βραυρών, άπό έλος καί
περιβόλια έγινε τό σεβάσμιο ιερό τής 'Αρτέμιδος, χάρις στή θέληση τού 'Ιωάννου
Παπαδημητρίου.

Ή Επίδαυρος, τό μεγάλο κατόρθωμα τού Καββαδία, έγινε παγκόσμιο
κέντρο τής τραγικής τέχνης. Ή Λυκόσουρα μας έδωσε τά έκπληκτικά γλυπτά
της. Ή Μεσσήνη ξανάγινε πόλη, δεμένη μέ τά ονόματα ένδοξων άνασκαφέων,
τού Θεμιστοκλή Σοφούλη, τού Γεωργίου Οικονόμου καί τού 'Αναστασίου
'Ορλάνδου. Οί Μυκήνες χρειάστηκαν πολλές ζωές μετά τόν Σλήμαν τού Τσού-
ντα, τού Παπαδημητρίου, τού Μυλωνά καί τού Ίακωβίδη. Ή Αύλίς, άπ' όπου
ξεκίνησε ή έκστρατεία γιά τήν Τροία, ήλθε στό φώς άπό τόν 'Ιωάννη Θρεψιάδη.
Ό Θέρμος, τό μεγάλο κέντρο τής Αίτωλικής Συμπολιτείας, έγινε κεφάλαιο τής
τέχνης καί τής ιστορίας μέ τόν Σωτηριάδη, τόν Ρωμαίο καί τόν Παπαποστόλου.
Τά πανέμορφα πήλινα τής Τανάγρας σώθηκαν άπό τήν ξέφρενη λεηλασία άπό
τόν ήρωα Παναγιώτη Σταματάκη, τού οποίου δέν γνωρίζουμε τή μορφή.

Ή Δημητριάς, μέ τόν 'Απόστολο Άρβανιτόπουλο, μας έδωσε μιάν εκπλη-
κτική συλλογή άπό ζωγραφισμένες στήλες. Τό Διμήνι καί τό Σέσκλο μέ τόν
Χρήστο Τσούντα γέννησαν ένα νέο κλάδο τής άρχαιολογίας. Ή Δωδώνη, τό
μέγιστο ιερό τής 'Ηπείρου, άπέκτησε τή μορφή του μέ τόν Δημήτριο Εύαγγε-
λίδη καί τόν Σωτήριο Δάκαρη, διαδόχους τού Κωνσταντίνου Καραπάνου. Ή
Νικόπολις, σημαδιακή γιά τήν άρχαία ιστορία μας, άρχισε νά σκάβεται μόλις
έλευθερώθηκε, τό 1913, άπό τόν 'Αλέξανδρο Φιλαδελφέα. Ή Βεργίνα μέ τή
Μεγάλη Τούμπα καί τόν τάφο τού Φιλίππου έκπλήρωσε τίς προσδοκίες τού
Μανόλη 'Ανδρόνικου. 'Από τά νησιά μιά μόνο άνασκαφή σας μνημονεύω, τή μέ-
γιστη, στό 'Ακρωτήρι τής Θήρας, τό όνειρο τού Σπυρίδωνος Μαρινάτου.

Αύτά πού σας άπαρίθμησα είναι μιά ισχνή άνθολόγηση τού έργου τής Έται-
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ρείας. Τό πραγματικό, τό πλήρες έργο της, τά συγγράμματα δείξει, κατά τή
φράση τοΰ Dürer στήν εικόνα τοΰ Έράσμου. Τά συγγράμματα είναι ή 170 έτών
''Αρχαιολογική Έφημερίς καί τό δίδυμο άδέλφι της, τά Πρακτικά της εν Αθή-
ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Στον δρόμο άπέκτησαν συντρόφους, τό τώρα
πενηντάχρονο καί πλέον "Έργον καί τόν 19χρονο Μέντορα. Μαζί τους άτελεί-
ωτη σειρά γνήσιων παιδιών, ή Βιβλιοθήκη. "Ολα μαζί ξεπερνούν τους 600
τόμους. Μέσα σ' αυτές τίς πολλές δεκάδες χιλιάδες σελίδων βρίσκονται οί
"Ελληνες αρχαιολόγοι πού δέν μνημόνευσα, τό έργο τους, ή άγωνία τους καί ό
άγώνας τους γιά τή μελέτη καί τήν προστασία τών άρχαίων. Είναι άκόμη, άπό
τήν Εταιρεία, ή άυλη προσφορά της στό "Εθνος του παρελθόντος του.

Ή ίδρυση τής Εταιρείας ύπήρξε εύεργεσία γιά τόν τόπο. Τά πρώτα 120
χρόνια της αποτελούσε τήν κορυφή τής άρχαιολογικής δραστηριότητος στήν
Ελλάδα καί ήταν ή συνισταμένη τοΰ επιστημονικού άνθρωπισμοΰ, μέ τά μέλη
τοΰ Συμβουλίου της καί τούς συνεργάτες της. Άπό τό 1960 άρχίζει ή άνάπτυξη
τής 'Υπηρεσίας. Νέα, πολλά πρόσωπα, άφθονα χρήματα, πλήθος νέων άνακαλύ-
ψεων, πού οφείλονται στά δημόσια έργα καί τήν ξέφρενη οικοδόμηση, γιγαντώ-
νουν μιά Υπηρεσία άσημη έως τότε, καί τής δίνουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο.
Ή αύξηση τών άρχαιολόγων καί άρχαιολογούντων προκαλεί τή δημιουργία άνά-
λογου άριθμοΰ νομικών προσώπων πού έχουν ώς σκοπό τους, όπως λέγεται, τήν
έρευνα καί τήν προαγωγή τής έλληνικής άρχαιολογίας. Τά περισσότερα προβάλ-
λουν άτομικές έπιδιώξεις, όταν δέν καταντούν σέ έκδρομικούς συλλόγους. Παρά-
μερά τους βρίσκεται ή Αρχαιολογική Εταιρεία καί συγχέεται ή καλύπτεται
στήν άντίληψη τών πολλών άπό τήν παρασιτική δραστηριότητα. Κατά καιρούς
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ακούγονται προτροπές, μάλιστα άπό άρχαιολόγους, νά έμφανισθεΐ και εκείνη στό
κοσμικό στερέωμα. Άλλά όπως είπε πριν άπό 62 χρόνια ό Γενικός Γραμματεύς
τής Ακαδημίας καί τής Εταιρείας Γεώργιος Οικονόμος, «Ή Εταιρεία αποτε-
λούσα άνέκαθεν έπιστημονικόν ίδρυμα καί ούχί θορυβώδη διαφημιστικήν όργάνω-
σιν, άπέβλεψε πάντοτε εις τήν προαγωγήν τής επιστήμης, έπετέλεσε δέ τούτο
εύστόχως καί σεμνώς, ωστε νά τύχη τής παγκοσμίου άναγνωρίσεως διά

— ο

τούτο» .

Ή Εταιρεία δέν μπορεί νά κατεβεί άπό τή θέση στήν οποία τήν έβαλαν οί
ιδρυτές της καί οί διάδοχοι τους, καί όπου τήν στερέωσε τό έθνικό έργο της.
"Εχει τή μακρύτερη παράδοση στό ελληνικό κράτος καί όσοι νοιάζονται γιά τά
μνημεία οφείλουν νά τήν βοηθούν, άνεξάρτητα άπό τά πρόσωπα πού τήν διοικούν.
"Ολοι, οί Πρόεδροι, οί Γραμματείς, οί Σύμβουλοι, οί εταίροι ήσαν καί είναι φιλο-
πάτριδες καί άνιδιοτελεϊς. Γι' αύτό προκαλεί έντύπωση, άλλά δέν είναι άνεξή-
γητο, ότι μερικές φορές μέσα στά 170 χρόνια κάποιοι, μέ τήν υποστήριξη, ε'ιτε
άφανώς ε'ιτε έμφανώς, ισχυρών παραγόντων προσπάθησαν νά μεταβάλουν τήν
πορεία της. Ή έπιτυχία μιάς τέτοιας προσπάθειας θά άποτελούσε καί τόν
θάνατο τής Εταιρείας, ή οποία είναι μέρος τής πνευματικής Ελλάδος καί οδη-
γείται μόνον άπό τό έργο της. "Οπως ή 'Εκκλησία, ή Δικαιοσύνη δέν μπορούν,
θεωρητικώς τουλάχιστον, νά άποκλίνουν άπό τόν σκοπό στόν όποΐο έχουν
ταχθεί, τό 'ίδιο καί ή Εταιρεία δέν μπορεί νά απόκλινε ι άπό τόν άρχικό καί μόνο
σκοπό της, πού είναι ή προστασία τής μνημειακής παράδοσης, ή εύρεση τής έπι-
στημονικής άλήθειας καί, πάνω άπ' όλα, ή ύπηρεσία τής Πατρίδος.

θά τελειώσω τήν ομιλία μου μέ μιά ιστορία άπό τόν Β ' Παγκόσμιο
πόλεμο. Κατά τή μάχη τής Κρήτης, τό 1941, ό άγγλικός στόλος τής Μεσο-
γείου, πού ύποστήριζε τήν άποχώρηση τών συμμαχικών στρατευμάτων άπό τό
νησί, είχε μεγάλες καί συνεχείς απώλειες πλοίων άπό τή γερμανική άεροπορία.
Τό Λονδίνο, δηλαδή ο Τσούρτσιλ, στό όποιο ύποβλήθηκε αίτημα έγκατάλειψης
τής Κρήτης, άπάντησε άρνητικά. Τήν άπόφαση αύτή, μέ ήμερήσια διαταγή του,
άνακοίνωσε στά πληρώματα τών πολεμικών τού στόλου ό ναύαρχος Κάνιγκαμ.
Ή διαταγή τελείωνε μέ τή φράση: «Γιά νά φτιάξουμε ένα στόλο φθάνουν τριάν-
τα χρόνια' γιά νά δημιουργηθεί παράδοση χρειάζονται τριακόσια χρόνια». Ή

8. ΑΕ 1987, 175.
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'Αρχαιολογική Εταιρεία έχει έως σήμερα παράδοση μόλις εκατόν εβδομήντα
χρόνων καί δεκαεπτά ήμερων, έννέα μόλις χρόνια λιγότερα άπό τό ελληνικό κρά-
τος, πού άρχίζει άπό τόν άείμνηστο Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια.

'Ιωάννης Καποδίστριας.
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ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Μέ τήν ομιλία μου έχω ώς σκοπό νά διαγράψω το γενικό πνεΰμα τής ιστο-
ρίας ενός "Ιδρύματος ήλικίας 170 χρόνων. Ή συντομία της μέ ύποχρέωσε νά
κάνω έλλειπτικές περιγραφές καί υπαινιγμούς. Γι' αύτό κάποια σημεία τής ομι-
λίας χρειάζονται έξηγήσεις.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ή κρίση τοϋ 1894 οφειλόταν στή φιλοδοξία τού Παναγιώτη Καββαδία νά
άναλάβει τό αξίωμα τού Γραμματέως τής Εταιρείας, τό όποιο άπό τό 1859
λάμπρυνε ό Στέφανος Α. Κουμανούδης. Γιά νά πετύχει ό Καββαδίας τόν σκοπό
του χρησιμοποίησε έταίρους πού μέ τίς ένέργειές τους καί τή συνδρομή τού
Τύπου κατασκεύασαν κλίμα συκοφαντίας έναντίον τού Κουμανούδη. Παρά τήν
άσφυκτική άτμόσφαιρα πού δημιουργήθηκε στή μικρή 'Αθήνα, ό Κουμανούδης,
στις αρχαιρεσίες τής 4ης Δεκεμβρίου 1894, έξελέγη καί πάλι Γραμματεύς
θριαμβευτικά. 'Επειδή όμως ταυτόχρονα έγινε μέλος τού Συμβουλίου τής Εται-
ρείας ό κύριος συκοφάντης του Π. Παπαναστασίου, παραιτήθηκε άπό τό άξίωμα
τοϋ Γραμματέως, άποσύρθηκε άπό τήν Εταιρεία πλήρως καί αφοσιώθηκε στις
μελέτες του. Τήν ιστορία τής κρίσης έξιστορώ άναλυτικώς στόν Μέντορα, 66Β,
2003, 25-48, όπου καί βιβλιογραφία γιά τόν Στέφανο Α. Κουμανούδη.

Ή κρίση τοΰ 1909 προκλήθηκε άπό τή σχεδόν σύσσωμη άντίδραση τοϋ,
ολιγομελούς τότε, 'Αρχαιολογικού Κλάδου προς τόν Παναγιώτη Καββαδία,
πανίσχυρο Γενικό "Εφορο τών 'Αρχαιοτήτων άπό τό 1884, Γραμματέα τής
Εταιρείας άπό τό 1895 καί καθηγητή τής άρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο άπό
τό 1904. Ή αύταρχική καί τυραννική, δπως λέγουν οί σύγχρονοι του, διοίκηση
τής Υπηρεσίας καί ή προσβλητική του συμπεριφορά πρός τά μέλη τοϋ 'Αρχαιο-
λογικού Κλάδου δημιούργησε μέ τά χρόνια κλίμα έχθρότητας έναντίον του, πού
έξωτερικεύτηκε κατά τόν πλέον έντονο τρόπο μέ κύριο άρθρο τής εφημερίδας
Χρόνος τής 9ης Νοεμβρίου 1909, γραμμένο ή έμπνευσμένο άπό τόν 'Ιωάννη
Σβορώνο. Στό άρθρο θίγονταν όλα τά σημεία τής κακοδιοίκησης τοϋ Καββαδία
στήν "Υπηρεσία καί τήν Εταιρεία. Ή Επανάσταση στοϋ Γουδή κατήργησε τή
θέση τοϋ Γενικού 'Εφόρου, ό Καββαδίας παραιτήθηκε άπό τήν "Εταιρεία καί
έφυγε άπό τήν "Ελλάδα γιά άρκετό χρόνο. Οί άνακατατάξεις στήν "Εταιρεία καί
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τήν Υπηρεσία πού ακολούθησαν έφεραν πολλές μεταβολές καί στίς δύο. Τά
αρχαιολογικά γεγονότα τού 1909 έξιστορώ αναλυτικώς στά δημοσιεύματα: Ή
εν Αθήναις 'Αρχαιολογική Εταιρεία. Ή ιστορία τών 150 χρόνων της 1837-
1987 (1987), 108-111,282-284· Ό Μέντωρ 23, 1992, 173-176.

Ή κρίση τοΰ 1988 είχε ώς σκοπό τήν απομάκρυνση τού Γεωργίου Μυλωνά
άπό τή Γραμματεία τής Εταιρείας καί τήν άντικατάστασή του μέ πρόσωπο τής
άρεσκείας τής τότε πολιτικής κατάστασης. Ή κρίση έκδηλώθηκε μέ τή δημο-
σιοποίηση έκθέσεως γιά τήν οικονομική διαχείριση τής Εταιρείας, τήν οποία
είχε συντάξει ό διορισμένος άπό τόν Γ. Μυλωνά οικονομικός ελεγκτής Θεόδωρος
Θωμόπουλος. Ό Θωμόπουλος υπέβαλε τήν έκθεσή του καί στόν Εισαγγελέα

»»ι »itv«K-rin «MTHJ ΧΑΙΡΟΠΟΤΛΟΣ

Χ PO

TO NYKTEPINON ΤΠΟΤ

Το Εργον Τηχ 15 Αυγουζτου

ΔΓΚΗ ΕΙΑΙΚΡΙ1ΤΕΙΔΣ

/ "Kjtec ϋποχρίωικν ή 13 Αύγούατου
> «ρό? x'j-.i xi Htvixx βυμφίροντχ, έν όνά-
μχτι τών όποιων συνετελεαΟ»), t*»t ιερόν
ιό χχΟήχον πρός ό,« σύνδίετχί ατενώ;
προς τήν δόξχν τήν έλληνιχήν, νά μή r.xpi-
Cr, γεγονότχ ϋ«ό τά όμμχτχ χυτής άπό
έ-ίών τελούμενα, ά«ν» ευθύ βέγουν Λυτά
τά ήΟ'.χά τή? Πατρίδος συμφίροντχ, «ιί
κτινχ χχτχρρίπτουν ενώπιον τοΰ πεπολε«
τισμενου χόαμου «ΰτήν τχίιτην τής έλλ»ι-
νίχής Έπίατήμής τήν βίσίν xxi τήν iro-
στολήν.

Αεά τοΰτο θλ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ »«ΕΙΛΙΙΤΟΙ EI&qaa

πλαστά xal αισχρά, leu ev τή Έΐκοτήμΐ),
η-τις οτζνώς συνδεετχε πρός'τά γεν.χά τοΰ
Έθνους συμφέροντα, είτε ίν τή «ολ«τιχ|),
επιδρά οϋβεωδώς επί τών γενεχών
συμφερόντων, είτε «ν τή εν γίνει
Bit, ήτίς «ποβλίπεί τήν πρχγμχτίχήν ές-
------'—wiö τόπου—εδδωλχ. χτενχ δί*

μχτίχούς λογχρεασμούς ταϋ εις τήν Οΐιεν
το0άντ·.προ<βρουΰπο®ί(ΐχηΙΜντοςχ.Τ®5-
£χνοπούλου. Ταϋτα χχτορΟώσχς,

ρίςετχίΑΠΟΙΕΜΕΤΙΙΙβΟβ,ΟΟΟίΡΕΤΗΙΙΟΙΙΙΙΕΥ
ΟΤΑΕΗΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ âlMEIPIITIIOT. ούδενός
τολμώντος νά επεχεερήηΐ) τί χχτά τή« Έ-
«κρεέχς, προβίΧΪΛΐ τόαον mAx/ix

ä^ötwäi ε£ς τ.χαχΊ χχτχγγελίχν. Ουτω
ϊ!ς δέχχ,ν χαταχρήαεως χχτά τοΟ Κχβδχ-
δέχ «ροαήλβεν ενώπιον τών δεχχατών
μάρτυς υπερασπίσεως χυτό? ό χνώτχτος
ΕΪοχγγελεϋΐ τοΰ Κράτους!

Α:χ τών πολυχρέδμων θέσεων τής
-,χιρείχς δίχφβείρε'- ό Κτδ5χδ£χς —ολ:-
τευομίνους χχ: δεά τών Μσεων. χς χχτέ-
χκ. συντάβσεε xxt ψΐ^έ^οντχΐ νόμοι προ·
σωπ:χο· υπέρ εαυτού χποχλεεστεχώς, χχ-
τορβώσχς νά περίελβ») πχσχ εν Ελλάδι
χρχαίολογιχή χέν^σις'ε:ς χϋτόν χχ: μό-
νον Τη--------' —·- --■'-»—οι ττνν ·κλ-

Ό τίτλος του κυρίου άρθρου της εφημερίδας «Χρόνος» τής 9ης Νοεμβρίου 1909, τό όποιο προκάλεσε
τήν απομάκρυνση τοΰ Καββαδία άπό τό αξίωμα του γραμματέως τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.
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ύπό τύπον μηνύσεως καί αναγκαστικά ασκήθηκε ποινική δίωξη έναντίον τού Γ.
Μυλωνά, Συμβούλων καί ύπαλλήλων τής Εταιρείας. Ταυτόχρονα ό τότε Πρόε-
δρος τής Εταιρείας Κωνσταντίνος Μπόνης καί ό προσωρινός Γενικός Γραμμα-
τεύς Γεώργιος Κουβελάκης ζήτησαν άπό τό Υπουργείο Οικονομικών τή διενέρ-
γεια έλέγχου στά οικονομικά τής Εταιρείας.

Ό Τύπος, μάλιστα μιά μερίδα του, πού ύποστήριζε τήν άπομάκρυνση τού Γ.
Μυλωνά, συντηρούσε τό κλίμα τής συκοφαντίας. Στις 15 Απριλίου 1988 απέ-
θανε ό Γεώργιος Μυλωνάς έπειτα άπό άλλεπάλληλες καρδιακές προσβολές πού
ύπέστη έξ αιτίας τών έναντίον του συκοφαντικών δημοσιευμάτων. Στις 15
Μαΐου έγινε θυελλώδης Γενική Συνέλευση τών εταίρων τής Εταιρείας. Τό Συμ-
βούλιο άναγκάστηκε νά προκηρύξει άρχαιρεσίες πού έγιναν στις 19 Ιουνίου.
Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο καί ή κρίση τής Εταιρείας τερματίστηκε
έκεΐ. Τό 1991 οί Επιθεωρητές τού Υπουργείου Οικονομικών μέ τήν άπό 8

& ; -ν,/-
V"v- ii'V *

Carl Rottmann, Μαραθών. 1834. Κρατική Συλλογή Γραφικών Τεχνών Μονάχου.
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Μαΐου 1991 έκθεσή τους αποφάνθηκαν ότι κατά τον έλεγχο που έκαναν δέν δια-
πίστωσαν δόλο ή αμέλεια ή κακή διαχείριση τών χρημάτων τής Εταιρείας καί
τοϋ Δημοσίου. Τήν 1η Αυγούστου 1991 τό Συμβούλιο Εφετών 'Αθηνών μέ τό
υπ' άριθμ. 2246 βούλευμά του άπήλλαξε άπό κάθε κατηγορία όσους είχαν διω-
χθεί ποινικώς έξ αιτίας τής μήνυσης Θωμοπούλου.

Περισσότερα γιά τήν κρίση αύτή πού προκάλεσε τόν θάνατο τοϋ Γ. Μυλωνά
μπορεί νά ιδεί κανείς στά εξής δημοσιεύματα: ΠΑΕ 1988, 279-334" ΕΔΑΕ
16, 1991, 66-67' βλ. άκόμη τόν τόμο Γεώργιος Μυλωνάς, ο βίος καί τό εργο
του (1989), ιδίως 77-90 καί Φίλια "Επη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν Δ ', 'Επίλο-
γος-■ Μιχαήλ Σακελλαρίου, ΠΑΑ 63, 1988, 415-417.

Ή κρίση τοϋ 2002 ήταν ή μεγαλύτερη καί σοβαρότερη άπό όσες πέρασε ή
Εταιρεία, γιατί κατά τή διάρκειά της εκδηλώθηκε έμπράκτως, άλλά εντονό-
τερα, γιά δεύτερη φορά (ή πρώτη ήταν τό 1988), ή προσπάθεια νά τεθεί τό

Ό χώρος πού εικονίζεται στή σελίδα 50, οπως είναι σήμερα. «Ή περιοχή αύτή ήταν πάντοτε έ'να
υγρό τοπίο, τό οποίο οέν ήταν προσβάσιμο άπό τούς προϊστορικούς χρόνους και πέρα στούς ανθρώ-
πους. ---Ή χωροθέτηση λοιπόν ενός κωπηλατοόρομίου εκεί αποκαθιστά τά υγρό στοιχείο». (5.

Δ.Σ.Α.Μ.Α., 472).
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Άλλες απόψεις του χώρου πού εικονίζεται στή σελίδα 50,
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ίδρυμα υπό τον άμεσο έλεγχο τής Κυβέρνησης. Αιτία τής κρίσης ήταν ή αντί-
δραση τής Εταιρείας, διά τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως της, για τήν καταστροφή
που προκλήθηκε άπό τό Κράτος στό πεδίον τής μάχης τοϋ Μαραθώνος, τοϋ
490 π.Χ. Κατά τήν υπουργική έπιστημονική άποψη ή μάχη τοϋ 490 π.Χ. δέν
έγινε σ' όλο τό πεδίο τού Μαραθώνος, όπως άποδεικνύεται άπό τίς άρχαΐες μαρ-
τυρίες καί τά εύρήματα τών άνασκαφών καί άλλων έρευνών, άλλά σ' ένα περιο-
ρισμένο χώρο γύρω άπό τόν Τύμβο. Ώς έκ τούτου, κατά τόν Υπουργό καί άλλα
μέλη τής Κυβέρνησης, δέν ύπήρχε λόγος πού νά έμποδίζει τήν κατασκευή τού
ολυμπιακού λεμβοδρομίου στόν χώρο όπου όλοι οί ιστορικοί, αρχαίοι, νεώτεροι καί
σύγχρονοι, πιστεύουν ότι έγινε ή μεγάλη μάχη. Μόνη έξαίρεση ήταν ή τιμημένη
στήν Ελλάδα Γαλλίδα φιλόλογος Jacqueline de Romilly, ή οποία σέ έπιστολή
της πρός τόν τότε "Υπουργό Πολιτισμού τής Χώρας μας, έλεγε ότι «... οί άπο-
φάσεις πού έλήφθησαν γιά τόν Μαραθώνα μάς φαίνονται ιδιαίτερα σοφές καί μας
έχουν πλήρως καθησυχάσει. Θά ήθελα νά σάς εύχαριστήσω καί έκ μέρους όλων
γιά τήν τόσο καλή πληροφόρηση καί προσθέτω στις εύχαριστίες αύτές καί τήν
έκφραση τής πιο προσωπικής εύγνωμοσύνης....» (εφ. Κέρδος τής 12ης Ιουλίου
2001). Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 9 Μαρτίου 2001, ό ιστορικός Nicholas
Hammond, σέ γράμμα του πρός τήν Matti καί τόν Nicholas Egon έγραφε τούτα
τά τελευταία του λόγια: «You and your friends have put up a fine fight in
defence of Marathon even though it (is) not victorious. We have done our bit
in the Cambridge Faculty of Classics to help. I should like to visit the site of
such world history importance before it is vandalised».

Άπό τό μεγάλο πλήθος τών λογίων, ιστορικών καί άρχαιολόγων πού άντιτά-
χθηκαν στήν κατασκευή τού λεμβοδρομίου προτάθηκαν διάφορες λίμνες, φυσικές
καί τεχνητές, όπου μπορούσε νά γίνει τό άγώνισμα τής λεμβοδρομίας χωρίς
σημαντικό οικονομικό κόστος. Προτιμήθηκε όμως άπό τό Κράτος ή άπαλλο-
τρίωση τών έκτάσεων τού Μουσείου Μπενάκη στό πεδίον τής μάχης (καί
μικρών έκτάσεων κάποιων ιδιωτών), ή οποία στοίχισε, κατά τήν άπόφαση

7508/2001 τού Εφετείου Αθηνών, 16.208.396.880 δραχμές ή 36.250.949,52
εύρώ (μόνο γιά τήν άγονη ιδιοκτησία τού Μουσείου Μπενάκη). Έξ άλλου, κατά
δημοσίευμα τοϋ Ν. Νικολάου (Καθημερινή, 3 Μαρτίου 2007, σελ. 1), τό «όλυ-
μπιακό κέντρο κωπηλασίας Σχινιά» κόστισε 76.300.000,00 εύρώ.

Ή κατά τά χρόνια 1999-2002 οικονομική κρίση προκάλεσε έξ άλλου
μεγάλη μείωση τών εισοδημάτων τής Εταιρείας. Τά δραστικά μέτρα οικονομιών
πού εισηγήθηκε ό Γενικός Γραμματεύς καί δέχτηκε τό Συμβούλιο προκάλεσαν
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τήν αντίδραση ορισμένων προσώπων πού έπεισαν τον τότε Πρόεδρο τής Εται-
ρείας, ότι ή εφαρμογή τών μέτρων πού είχαν εγκριθεί, σχεδόν ομόφωνα, θά τά
έβλαπτε. "Εγινε διάσπαση τοϋ Συμβουλίου σέ δυο μερίδες. Ή πλειονότης τών
μελών (7) άντικατέστησε τόν Πρόεδρο. Εκείνος προσέφυγε στά δικαστήρια καί
συγχρόνως, μέ τή βοήθεια μερικών εταίρων, ζήτησε τήν έπέμβαση τοϋ Δημοσίου
στή διένεξη. Τά δικαστήρια διόρισαν προσωρινό Συμβούλιο πού υπέδειξε ό
Υπουργός Πολιτισμού, ό ίδιος μέ τόν όποιο ύπήρχε ήδη ή σφοδρή άντίθεση γιά
τό ζήτημα τοϋ Μαραθώνος. Τά άποτελέσματα όμως τών άρχαιρεσιών πού έγι-
ναν στις 8 Δεκεμβρίου 2002 δικαίωσαν πλήρως τούς επτά Συμβούλους τού
καταργημένου άπό τό Δικαστήριο Συμβουλίου, πού νοιάζονταν, δπως έκριναν οί
εταίροι μέ τήν ψήφο τους, γιά τήν προκοπή τής Εταιρείας. Οί λοιποί Σύμβουλοι
καί ό έκπεσών, πριν άπό τή δικαστική κατάργηση τού Συμβουλίου, Πρόεδρος
ύπήρξαν οί πρώτοι εταίροι —καί γιά πρώτη φορά μέσα σέ 165 χρόνια—, πού κάλε-
σαν τό Κράτος νά έπέμβει, ώς Μεγάλη Δύναμις, στά έσωτερικά πράγματα τής
Εταιρείας. Μέρος τής έπέμβασης ύπήρξε καί ή έκ μέρους τού Υπουργού Πολι-
τισμού έπιστολική παραπομπή τού Γενικού Γραμματέως τής Εταιρείας στόν
Εισαγγελέα γιά τυχόν άδικήματα κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων του. Ή
καταγγελία βασιζόταν σέ έπιστολή πρός τούς έταίρους τού έκπεσόντος Προέ-
δρου, πού είχε κοινοποιηθεί καί στόν "Υπουργό, καί άποδείχτηκε, καί δικα-
στικώς, ψευδής μέ τό ύπ' άριθμ. 4127/2004 (6.10.2004) βούλευμα τού Συμβ.
Πλημμ. Αθηνών. Ή κοινοποίηση στόν "Υπουργό είχε γίνει μέ αύτόγραφη
σημείωση τού συντάκτη τής έπιστολής, ή όποία έχει ώς έξής: «Ανακοινώνεται I
στόν Κύριον Εύάγγελον Βενιζέλον I "Υπουργόν τού Πολιτισμού, I καί κατά τόν
νόμον άσκούντα I τήν έποπτείαν τής I έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής "Εταιρείας I
διά νά λάβη γνώσιν I καί νά ένεργήση άναλόγως I [ύπογραφή]».

Γιά καλύτερη γνώση τής κρίσης τοϋ 2002 πού έχει ώς αιτία τό ζήτημα τοϋ
Μαραθώνος καί φανερή άφορμή τήν περιστολή τών δαπανών λειτουργίας τής
"Εταιρείας, ύπάρχουν τά έξής δημοσιεύματα: Ό Μέντωρ 57, 1-48" 58, 49-50'
59, 109-158, 166-169- 60, 189-193- 63, 2002, 49, 55-57, 63-65· 64-65,
2002, 82-85, 93-99· 66, 2003, 9-10, 16-17. "Έργον 2000, 127-129- 2001,
104-107- 2003, 77- 2004, 82-86. Πλήρης έξιστόρηση τής κρίσης καί τού
ζητήματος τού Μαραθώνος θά άκολουθήσει.

Καταστροφές άπό τό Κράτος. Στήν "Ελλάδα τά μνημεία καί οί ιστορικοί
τόποι άπολαύουν τυπικής έκτίμησης άπό τήν πολιτική μόνον εφ' όσον χρησιμεύ-
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ουν γιά τήν επίτευξη τών σκοπών της. Ή εκτίμηση αύτή εκδηλώνεται σέ πανη-
γυρικούς καί λόγους έγκαινίων. Άπό τά μνημεία διατηρούνται καί συντηρούνται
μόνον έκεΐνα πού αποδίδουν οικονομικώς, έχουν δηλαδή τουριστική σημασία.
Άπό τά ύπόλοιπα σώζονται όσα είναι σέ τόπους πού δέν έχουν οικονομική άξια.
Οί ιστορικοί τόποι είναι οί πλέον άτυχοι. Απόδειξη πρόχειρη είναι ή συστηματική

Ή Ψυττάλεια δπως είναι σήμερα.
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καταστροφή τών πεδίων τών μαχών τών Περσικών πολέμων καί τών μαχών
τοΰ '21. Γίνονται λατομεία μέσα σέ αρχαιολογικούς ή ιστορικούς τόπους, γίνο-
νται τεράστιες μόνιμες έγκαταστάσεις πού θά χρησιμοποιηθούν μόνον δύο εβδο-
μάδες (λ.χ. Μαραθών) ή έξαφανίζεται ολοκληρωτικά ένας ιστορικός τόπος γιά
νά γίνουν έγκαταστάσεις πού ή θέση τους ήταν άλλού (λ.χ. Ψυττάλεια). Ό
λόγος πού γίνονται οί άπειρες καί σκόπιμες καταστροφές μνημείων και ιστορικών
ή φυσικού κάλλους τόπων στήν Ελλάδα είναι ή νοοτροπία έκείνων πού διαχειρί-
ζονται τά κοινά' ένεργούν όχι σύμφωνα μέ τό γενικό συμφέρον άλλά ώς πολιτικοί
επιχειρηματίες (political entrepreneurs), όπως ονομάζονται άπό τούς ειδικούς
μελετητές (Anthony Downs, Οικονομική θεωρία της Δημοκρατίας, σ. 51 κέ.
[Παπαζήσης 1990], Weekly Worker 499, Πέμπτη 9 'Οκτωβρίου 2003). Τήν
Γδια πνευματική κατεύθυνση έχουν καί οί μή έπαγγελματίες πολιτικοί. Κατά τή
διάρκεια τής δικτατορίας 1967-1974 έγιναν πολλές καταστροφές μνημείων καί
τόπων, γιά νά ικανοποιηθούν τά συμφέροντα φίλων τού καθεστώτος.

Ή νοοτροπία αύτή έπεκτείνεται καί στον χώρο τών ιδεών. Τό σύστημα τού
νεοφιλελευθερισμού πού έχει έπιβληθεϊ σήμερα στή ζωή μας χαρακτηρίζει opt—

Τμήμα της Ψυττάλειας πριν άπό τήν καταστροφή.
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σμένες μεγάλες ηθικές μορφές ώς -ηθικούς επιχειρηματίες (moral entrepre-
neurs). Σ' αυτούς περιλαμβάνει τον Ίησοϋ Χριστό, τόν Jeremy Bentham άλλά
καί τόν Χίτλερ (Richard Α. Posner, The Problematics of Moral and Legal Theory,
σ. 42 κέ. [The Belknap Press of Harvard University Press] 20023).

Τά λατομεία του Μαρκόπουλου, τών οποίων ή λειτουργία άπαγορεύτηκε άπό τό Συμβούλιο τής
Επικρατείας. Στις 27 Μαρτίου 2007 ανακοινώθηκε ή άναστολή τής απαγόρευσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αίνιάν Γεώργιος (1788-1848), Φιλικός, είχε πολιτική καί στρατιωτική δράση στον
'Αγώνα, μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Επικρατείας.

Αίνιάν Δημήτριος (1800-1881), γραμματεύς τοΰ Καραϊσκάκη, δικαστικός, πολιτικός
καί συγγραφεύς.

Αίνιάν Χριστόδουλος (1795-1850), Φιλικός, πρώτος γραμματεύς τής Βουλής, τό
1827, μέλος τού Πανελληνίου, δικαστής.

Ανδρόνικος Μανόλης (1919-1992), "Εφορος τών Αρχαιοτήτων (1949-1961), καθη-
γητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1957-1992), άνασκαφεύς τής Βεργίνας.

Άρβανιτόπουλος Απόστολος (1874-1942), "Εφορος τών Αρχαιοτήτων (1908-1926)
καί καθηγητής του Πανεπιστημίου, έκανε ανασκαφές κυρίως στή Θεσσαλία. Ση-
μαντικότατο εΰρημά του ήταν οί ζωγραφισμένες επιτύμβιες στήλες τών Παγασών
(Δημητριάδος).

Άσώπιος Κωνσταντίνος (1790-1872), ελληνιστής, καθηγητής στήν 'Ιόνιο 'Ακαδημία
καί στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών.

Βενιζέλος 'Ελευθέριος (1864-1936), Πρωθυπουργός τής Ελλάδος (1910-1912,
1915, 1917-1920, 1924, 1928-1932, 1933), μεταφραστής τού Θουκυδίδη.

Βερναρδάκης Γρηγόριος (1848-1925), ελληνιστής, καθηγητής τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών, εκδότης τών Ηθικών του Πλουτάρχου, συγγραφεύς του Ερμηνευτικού
Λεξικού.

Βιζυηνός Γεώργιος (1849-1896), ποιητής καί διηγηματογράφος.

Βλαχογιάννης Γιάννης (1867-1945), πεζογράφος, ιστοριοδίφης, πρώτος διευθυντής
τών Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους (ΓΑΚ), εκδότης απομνημονευμάτων αγωνι-
στών (Μακρυγιάννη, Κασομούλη, Σπυρομήλιου κ.ά.).

Βλάχος "Αγγελος (1838-1920), ποιητής, πεζογράφος, κριτικός, διπλωμάτης.

Βλάχος "Αγγελος (1915-2003), διπλωμάτης, πεζογράφος, ποιητής, 'Αντιπρόεδρος καί
Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1988-2003). Στόν βίο καί τό έργο του
είναι αφιερωμένο τό τεύχος 67, 2003 του Μέντορος.

Βλάχος Σταύρος (1802-1864), πολιτικός, αγωνιστής, βουλευτής καί υπουργός.

Βράιλας Άρμένης (1812-1884), φιλόσοφος καί πολιτικός, καθηγητής τής φιλοσοφίας
στήν 'Ιόνιο Ακαδημία, ύπουργός καί πρεσβευτής.

Βυζάντιος Σκαρλάτος (1798-1878), διευθυντής δημοτικής εκπαιδεύσεως τοΰ 'Υπουρ-
γείου τών 'Εκκλησιαστικών, λεξικογράφος, ιστορικός, Άντιγραμματεύς (1848-
1851) καί Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1851-1852).
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Γεδεών Μανουήλ (1851-1943), ιστορικός, Μέγας Χαρτοφύλαξ καί Χρονογράφος τοϋ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Ύπομνηματογράφος τής Εκκλησίας Ιερο-
σολύμων (βλ. V Μέντωρ 80, 2006, 85-87).

Γεώργιος Β' (1890-1947), βασιλεύς τών Ελλήνων, Συμπρόεδρος (1916-1917,
1920-1922), Πρόεδρος τής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1922-1924, 1935-
1947).

Γλαράκης Γεώργιος (1789-1855), ιατρός, πολιτικός, υπουργός, Πρόεδρος τής 'Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας (1848-1855).

Gordon Thomas (1788-1841), Σκώτος στρατηγός, αγωνιστής. "Εγραψε ιστορία τής
'Επαναστάσεως τοϋ '21.

Grote George (1794-1871), "Αγγλος πολιτικός καί ιστορικός, έγραψε φημισμένη
ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος.

Δάκαρης Σωτήριος (1916-1996), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων καί καθηγητής τοϋ
Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων, άνασκαφεύς τής Δωδώνης.

Δηλιγιάννης Θεόδωρος (1820-1905), πολιτικός, υπουργός καί πρωθυπουργός.

Δραγάτσης 'Ιάκωβος (1853-1935), ελληνιστής, λυκειάρχης, Γραμματεύς τής 'Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας (1920-1923).

Δραγούμης Νικόλαος (1808-1879), δημοσιογράφος καί πολιτικός, Υπουργός 'Εξωτε-
ρικών, γραμματεύς τοϋ Καποδίστρια.

Δροσίνης Γεώργιος (1859-1951), ποιητής καί πεζογράφος, διευθυντής τού περιοδικού
'Εστία, 'Ακαδημαϊκός.

Δρόσος Ν. Δρόσος (1798-1870), Φιλικός, ιερολοχίτης στό Δραγατσάνι, αγωνιστής,
αρεοπαγίτης.

"Ερασμος, λατ. Desiderius Erasmus Roterdamus (περ. 1469-1536), Όλλανδος
ελληνιστής, ουμανιστής. Στήν εικόνα πού τοΰ έχει φιλοτεχνήσει ό Dürer (1471-
1528) είναι χαραγμένη ή επιγραφή τήν κρείττω τα συγγράμματα δείξει.

Εύαγγελίδης Δημήτριος (1886-1959), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1908-1929), τε-
χνοκρίτης, λογοτέχνης, καθηγητής τής ιστορίας τής τέχνης στό Πολυτεχνείο,
άνασκαφεύς τής Δωδώνης.

Εύστρατιάδης Παναγιώτης (1815-1888), ελληνιστής μαθητής τοϋ Boeckh, καθη-
γητής στό γυμνάσιο τοΰ Ναυπλίου καί γυμνασιάρχης στό γυμνάσιο τών 'Αθηνών,
Γενικός "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1863-1884), άνασκαφεύς τής 'Ακροπόλεως,
Άντιγραμματεύς (1851-1852) καί σύμβουλος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας
(1858-1883).

Ζέπος Παναγιώτης (1908-1985), καθηγητής τοΰ 'Αστικοΰ δικαίου στό Πανεπιστήμιο
τής Θεσσαλονίκης καί τής 'Αθήνας, Σύμβουλος (1957-1979), 'Αντιπρόεδρος
(1979-1980) καί Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1980-1985).
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Ziller Ernst (1837-1923), Γερμανός αρχιτέκτων συνεργάτης τοϋ Θεοφίλου Χάνσεν,
καθηγητής στο Σχολείο τών Τεχνών στήν 'Αθήνα, σχεδίασε καί κατασκεύασε με-
γάλο αριθμό σημαντικών οικοδομημάτων στήν Ελλάδα.

Ήπίτης Πέτρος (1795-1861), ιατρός τοϋ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, Σύμβουλος τής
'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1837-1838).

Θρεψιάδης 'Ιωάννης (1907-1962), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1931-1962), άνα-
σκαφεύς τής Αύλίδος καί τοΰ Γλά.

Ίακωβίδης Σπύρος, 'Επιμελητής τών 'Αρχαιοτήτων (1949-1954), καθηγητής τής
'Αρχαιολογίας στήν Αθήνα, στο Marburg, στή Heidelberg καί στήν Pennsylva-
nia, εκανε ανασκαφές στήν 'Αττική, Πύλο, Θήρα, Γλά καί κυρίως στίς Μυκήνες,
'Ακαδημαϊκός.

'Ιωάννου Φίλιππος (1796-1880), ελληνιστής, καθηγητής τής φιλοσοφίας στό Πανεπι-
στήμιο 'Αθηνών, Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1859-1879).

Καββαδίας Παναγιώτης (1851-1928), Γενικός "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1885-
1909), καθηγητής τής 'Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, Σύμβουλος
(1886-1894) και Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1895-1909,
1912-1920), 'Ακαδημαϊκός.

Καποδίστριας 'Ιωάννης (1776-1831), ό Κυβερνήτης.

Καραμανλής Κωνσταντίνος (1907-1998), Πρωθυπουργός (1955-1963, 1974-1980),
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας (1980-1985, 1990-1995).

Καραπάνος Κωνσταντίνος (1840-1911), πολιτευτής, ύπουργός καί αρχαιολόγος, άνα-
σκαφεύς τής Δωδώνης (1877).

Καρούζος Χρήστος (1900-1967), "Εφορος και Γενικός "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων
(1919-1964), Διευθυντής τού 'Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου, εξέχουσα μορ-
φή τής ελληνικής αρχαιολογίας, 'Ακαδημαϊκός.

Κασομούλης Νικόλαος (1795-1872), αγωνιστής τοϋ '21, πολέμησε στό Μεσολόγγι
καί με τόν Καραϊσκάκη. "Εγραψε 'Ενθυμήματα στρατιωτικά.

Κλεάνθης Σταμάτιος (1802-1862), αρχιτέκτων καί πολεοδόμος, ιερολοχίτης στό Δρα-
γατσάνι. Μέ τόν Schaubert εκπόνησε τά πολεοδομικά σχέδια τής 'Αθήνας, τοϋ
Πειραιά καί τής 'Ερέτριας.

Κοκκώνης 'Ιωάννης (1796-1864), πρώτος ύποέφορος αρχαιοτήτων νήσων (1833-
1834), παιδαγωγός καί εκπαιδευτικός, άπό τούς ιδρυτές τής Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας.

Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος (1892-1970), δισέγγονος τοϋ Θεοδώρου άπό τόν Γενναίο,
Υποστράτηγος π.δ. Πολέμησε στούς Βαλκανικούς καί στή Μικρά 'Ασία.
'Αρχηγός Πυροβολικού Μεραρχίας καθώς καί τών Γ ' καί Ε ' Σωμάτων Στρατού.
Γενικός Γραμματεύς τής Ιστορικής καί 'Εθνολογικής Εταιρείας.
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Κολοκοτρώνης Γενναίος (1805-1868), δευτερότοκος γιος τοΰ Θεοδώρου, αγωνιστής,
Υπασπιστής τοϋ "Οθωνος, Πρωθυπουργός (1862).

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος (1770-1843), ό ηγέτης τής Επανάστασης τοϋ '21, Φιλικός.

Κολοκοτρώνης Πάνος (1798-1824), πρωτότοκος γιός τοϋ Θεοδώρου, αγωνιστής,
φρούραρχος τοΰ Ναυπλίου.

Κολοκοτρώνης Πάνος (1838-1893), γιός τοϋ Θεοδώρου, αξιωματικός τοϋ Πυροβολι-
κού, Διευθυντής τής αστυνομίας, υπασπιστής τοϋ Γεωργίου Α '.

Κοντής 'Ιωάννης (1910-1975), "Εφορος καί Γενικός "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων
(1936-1967, 1975), Γενικός Διευθυντής 'Αρχαιοτήτων καί 'Αναστηλώσεως, άνα-
μορφωτής, μαζί μέ τόν 'Ιωάννη Παπαδημητρίου, τής 'Αρχαιολογικής "Υπηρεσίας

(1960-1967).

Κοντόπουλος 'Αλέκος (1904-1975), ζωγράφος τού Έθνικοϋ 'Αρχαιολογικού Μου-
σείου, πρωτοπόρος τής αφηρημένης τέχνης στήν Ελλάδα.

Κοντόσταυλος 'Αλέξανδρος (1837-1903), δικαστικός, Γενικός Γραμματεύς τοϋ
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υφηγητής τοϋ Διεθνούς Δικαίου, βουλευτής, Υπουργός
Δικαιοσύνης καί Εξωτερικών, πρεσβευτής, Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής "Εται-
ρείας (1880, 1882-1894).

Κουμανούδης Στέφανος Α. (1818-1899), ό μεγάλος Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής
"Εταιρείας (1859-1894), αρχαιολόγος, επιγραφικός, λεξικογράφος, ποιητής.

Κριεζής 'Αντώνιος (1797-1865), αγωνιστής καί πολιτικός, Πρωθυπουργός (1842-
1844, 1849-1854).

Κωλέττης 'Ιωάννης (1774-1847), Φιλικός, πολιτικός, Πρωθυπουργός (1844-1847),
Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής "Εταιρείας (1844-1847).

Κωνσταντίνος Α' (1868-1923), βασιλεύς τών "Ελλήνων, Πρόεδρος τής 'Αρχαιολο-
γικής "Εταιρείας (1896-1917, 1920-1922).

Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος (1832-1910), δικαστικός, νομάρχης, πολιτικός,
Πρωθυπουργός (1892).

Λάμπρος Σπυρίδων (1851-1919), ιστορικός, καθηγητής στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών,
Πρωθυπουργός (1916-1917).

Λεονάρδος Βασίλειος (1857-1930), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1885-1929), Διευ-
θυντής τού 'Επιγραφικού Μουσείου, επιγραφικός, Σύμβουλος τής 'Αρχαιολογικής
"Εταιρείας (1900-1915, 1916-1927).

Lyssenko Trofim (1898-1976), σοβιετικός βιολόγος καί γεωπόνος.

Μάμουκας 'Ανδρέας (1801-1884), λόγιος· έλαβε μέρος στόν 'Αγώνα καί κατέλαβε
αξιώματα, Σύμβουλος τής 'Αρχαιολογικής "Εταιρείας (1849-1852) καί μέλος τού
'Αρχαιολογικού Συλλόγου (1849-1855). Πολύτιμο είναι τό έργο του «Τά κατά τήν
άναγέννησιν τής 'Ελλάδος, ήτοι συλλογή τών περί τήν άναγεννημένην "Ελλάδα
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συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων καί άλλων έπισήμων πράξεων άπό τοΰ 1821
μέχρι τοϋ τέλους 1832 Α'- ΙΑ', Αθήναι-Πειραιεύς 1839-1852».

Μάνεσης Αριστόβουλος (1921-2000), καθηγητής τοϋ Δημοσίου καί τοϋ Συνταγματι-
κού Δικαίου, Ακαδημαϊκός.

Μαρινάτος Σπυρίδων (1901-1974), "Εφορος τών Αρχαιοτήτων, καθηγητής τής
Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής καί Γενικός Επιθεωρητής
Αρχαιοτήτων, Ακαδημαϊκός.

Μαρκεζίνης Σπυρίδων (1909-2000), πολιτικός, Υπουργός Συντονισμού (1952-1954),
Πρωθυπουργός (1973). "Εγραψε, μεταξύ άλλων, τετράτομη «Πολιτική 'Ιστορία
τής Νεωτέρας Ελλάδος».

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (1791-1865), αγωνιστής καί πολιτικός, Αρχιγραμμα-
τεύς τοϋ Εκτελεστικού (1825), πρεσβευτής καί τρεις φορές Πρωθυπουργός
(1843, 1844, 1853).

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος (1802-1870), γιος τού Πετρόμπεη, άγωνιστής, ύποστρά-
τηγος επί "Οθωνος, γερουσιαστής καί υπουργός.

Μαυρομιχάλης Αντώνιος (1829-1903), γιός τοϋ Πετρόμπεη, Αντιστράτηγος. Διετέ-
λεσε Υπουργός τών Στρατιωτικών.

Μαυρομιχάλης Γεώργιος (1836-1927), γιός τοϋ Αναστασίου, διαγγελεύς τοϋ βασιλέως
Γεωργίου Α', Υποστράτηγος.

Μαυρομιχάλης Κυριακούλης (1849-1916), εγγονός τοϋ ομώνυμου άδελφοϋ τοϋ Πε-
τρόμπεη, πολιτικός, υπουργός καί Πρωθυπουργός (1909-1910).

Μαυρομιχάλης Πέτρος (1765-1848), ό Πετρόμπεης· ό μπέης τής Μάνης, ήγετική
μορφή τής Επαναστάσεως. Έπί "Οθωνος έγινε Αντιπρόεδρος τού Συμβουλίου τής
Επικρατείας και Γερουσιαστής.

Μαυρομιχάλης Πέτρος (1828-1892), γιός τοϋ Αναστασίου, βουλευτής, Υπουργός
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1863).

Μιαούλης Αθανάσιος (1815-1867), γιός τοϋ Ανδρέα Μιαούλη, 'Υπασπιστής τοϋ
"Οθωνος, 'Υπουργός τών Ναυτικών (1855), Πρωθυπουργός (1857-1861).

Μιαούλης Ανδρέας (1869-1935), δισέγγονος τοϋ Ανδρέα Μιαούλη, άντιναύαρχος,
έλαβε μέρος στίς ναυμαχίες τής "Ελλης καί τής Λήμνου, 'Υπουργός τών Ναυτικών
(1910).

Μιαούλης Νικόλαος (1818-1872), γιός τοϋ Ανδρέα Μιαούλη, 'Υπασπιστής τοϋ "Οθωνος.

Μιστριώτης Γεώργιος (1840-1916), ελληνιστής, άρχαϊστής, Αντιπρόεδρος τής Αρ-
χαιολογικής 'Εταιρείας (1909-1915).

Μουστοξύδης Ανδρέας (1785-1860), ελληνιστής καί ιστορικός, πρώτος Διευθυντής
τής Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας έπί Καποδίστρια (1829-1831), ιστοριογράφος τής
Ιονίου Πολιτείας, εκδότης τού περιοδικού Έλληνομνήμων.
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Μπέλιος Κωνσταντίνος (1772-1838), έμπορος, υπήκοος τής Αυστρίας, βαρώνος.
Κατά το ταξίδι του στήν Ελλάδα το 1836 είχε τήν ιδέα τής ίδρυσης της 'Αρχαιο-
λογικής Εταιρείας (βλ. Ό Μέντωρ 73, 2004).

Μπενάκης 'Αντώνιος (1870-1954), δ ιδρυτής τοΰ φερωνύμου Μουσείου, Πρόεδρος τής
'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1932-1954).

Μυλωνάς Γεώργιος (1898-1988), καθηγητής τής 'Αρχαιολογίας στις Η.Π.Α., Γενι-
κός Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1979-1988), 'Ακαδημαϊκός.

Νερουλός 'Ιάκωβος Ρίζος (1778-1849), λόγιος καί πολιτικός, "Υπουργός, πρεσβευτής,
πρώτος Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1837-1844). (Βλ. Β. Bouvier,
Ό Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός καί οί αρχές τών νεοελληνικών σπουδών στή Γε-
νεύη, 1826, ΠΑΑ 73, 1998, 362-367.)

Νικόδημος Κωνσταντίνος (1795-1879), Ψαριανός πυρπολητής, Υποναύαρχος, μέλος
τοΰ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, Υπουργός.

Νικόλαος, πρίγκηψ (1872-1938), γιός τοΰ βασιλέως Γεωργίου Α', στρατιωτικός καί
λόγιος.

"Οθων, βασιλεύς τής Ελλάδος (1815-1867), δευτερότοκος γιός τοΰ Λουδοβίκου τής
Βαυαρίας. Έπί τών ήμερων του ιδρύθηκε ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία. Είχε ενδια-
φέρον γιά τά αρχαιολογικά πράγματα.

Οικονόμος Γεώργιος (1883-1951), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων, καθηγητής τής
'Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας (1924-1951), 'Ακαδημαϊκός.

Οικονόμος Κωνσταντίνος, ό έξ Οικονόμων (1780-1857), λόγιος καί κληρικός, αντιτά-
χθηκε στήν απόσχιση τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τό Πατριαρχείο καί γι'
αυτό συγκρούστηκε μέ τόν θεόκλητο Φαρμακίδη.

'Ορλάνδος 'Αναστάσιος (1887-1979), αρχιτέκτων καί αρχαιολόγος, καθηγητής τοΰ Πο-
λυτεχνείου καί τοΰ Πανεπιστημίου στήν 'Αθήνα, ακάματος ερευνητής, δημιούργησε
παράδοση στήν έρευνα τών αρχαίων καί τών βυζαντινών μνημείων, Σύμβουλος (1927-
1951) καί Γενικός Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1951-1979).

Παλαμάς Κωστής (1859-1943), ό ποιητής.

Παλαμήδης, Ρήγας (1794-1872), αγωνιστής καί πολιτικός, νομάρχης, Σύμβουλος
τής 'Επικρατείας, Υπουργός, Πρόεδρος τής Βουλής.

Παπαδημητρίου 'Ιωάννης (1904-1963), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1929-1958),
Διευθυντής καί Γενικός Διευθυντής τών 'Αρχαιοτήτων (1958-1963), Γενικός
"Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων, ό άνασκαφεύς τοΰ ίεροΰ τής 'Αρτέμιδος στή Βραυρώ-
να καί τοΰ ταφικοΰ κύκλου Β τών Μυκηνών, άναμορφωτής, μαζί με τόν 'Ιωάννη
Κοντή τής 'Αρχαιολογικής "Υπηρεσίας (1960-1967).
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Παπαναστασίου 'Αλέξανδρος (1876-1936), κοινωνιολόγος καί πολιτικός, Πρωθυπουρ-
γός (1924, 1932), καινοτόμος καί ριζοσπάστης.

Παπαποστόλου 'Ιωάννης, "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων καί καθηγητής τής 'Αρχαιολο-
γίας στό Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, άνασκαφεύς τοϋ Θέρμου, Σύμβουλος τής 'Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας.

Παππούλιας Δημήτριος (1878-1932), καθηγητής τοϋ 'Αστικού Δικαίου στό Πανεπι-
στήμιο 'Αθηνών, ειδικός στό αρχαίο καί τό ρωμαϊκό Δίκαιο, 'Αντιπρόεδρος τής
'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1916-1917, 1920-1932), 'Ακαδημαϊκός.

Πέτρος Β ', αυτοκράτωρ τής Βραζιλίας (1825-1891), προοδευτικός καί φιλελεύθερος
ήγεμών, κατήργησε τή δουλεία στή Βραζιλία (1888). Εξαναγκάστηκε σέ παραί-
τηση.

Πιττάκης Κυριάκος (1798-1863), "Εφορος καί Γενικός "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων
(1834-1863), είχε μεγάλη επίδραση στήν εξέλιξη καί διαμόρφωση τής 'Αρχαιολο-
γίας στήν Ελλάδα, μόνος σχεδόν συντάκτης τής 'Εφημερίδος 'Αρχαιολογικής,
Σύμβουλος (1837-1852), 'Αντιπρόεδρος (1859-1863) καί Γραμματεύς τής
'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1852-1859).

Πολίτης Λίνος (1906-1982), γιός τοϋ Νικολάου Πολίτη, "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων
(1943-1945) καί καθηγητής τής νεοελληνικής φιλολογίας, έκδοτης τοϋ Σολωμού,
'Ακαδημαϊκός.

Πολίτης Νικόλαος (1852-1921), θεμελιωτής τής ελληνικής Λαογραφίας, καθηγητής
τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, Σύμβουλος (1909-1911) καί Πρόεδρος τής 'Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας (1918-1920).

Πολυζώίδης 'Αναστάσιος (1803-1872), δικαστής, δημοσιογράφος καί λόγιος. 'Αρνή-
θηκε νά υπογράψει τή θανατική καταδίκη τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Πουλίτσας Παναγιώτης (1884-1968), δικαστής, Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τής 'Επι-
κρατείας (1954-1968), Πρωθυπουργός (1946), Σύμβουλος (1947-1949), 'Αντι-
πρόεδρος (1949-1954) καί Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1954-
1968).

Ραγκαβής 'Αλέξανδρος Ρίζος (1809-1892), μαθητής τοϋ Γεωργίου Γενναδίου, αξιω-
ματικός τού πυροβολικού, Διευθυντής τού Βασιλικού Τυπογραφείου, καθηγητής
τής 'Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (1844-1866), Υπουργός τών
'Εξωτερικών, πρεσβευτής, πολυσχιδής λόγιος, πεζογράφος καί ποιητής, πρώτος
Γραμματεύς τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας (1837-1851), ήθελε νά δημιουργήσει
επιστημονική αρχαιολογία στήν Ελλάδα.

Ραγκαβής 'Ιάκωβος Ρίζος (1770-1855), πατέρας τοϋ 'Αλεξάνδρου, λόγιος, μεταφρα-
στής καί δραματουργός.

Rosenberg Alfred (1893-1946), Γερμανός πολιτικός θεωρητικός τοϋ ναζισμού. Κα-
ταδικάστηκε σέ θάνατο στή Νυρεμβέργη καί έκτελέστηκε.
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Rudhard 'Ιγνάτιος von (1790-1838), Βαυαρός νομομαθής, αντικατέστησε στήν Ελ-
λάδα τον Armansperg ώς πρωθυπουργός άλλά αναγκάστηκε νά παραιτηθεί.

Ρωμαίος Κωνσταντίνος (1874-1966), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1908-1922),
Διευθυντής τής 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (1922-1925), "Εφορος τοϋ 'Εθνικού
'Αρχαιολογικού Μουσείου (1925-1928), καθηγητής 'Αρχαιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (1928-1940), 'Ακαδημαϊκός.

Σλήμαν Ερρίκος (Schliemann Heinrich) (1822-1890), Γερμανός αρχαιολόγος, έκα-
νε μεγάλες καί σημαντικές ανασκαφές ('Ιθάκη, Τροία, Μυκήνες, 'Ορχομενός).

Σούτσος Παναγιώτης (1806-1868), καθαρολόγος ποιητής καί δραματουργός.

Σοφούλης Θεμιστοκλής (1860-1949), αρχαιολόγος (Μεσσήνη, ΉραΤο Σάμου), "Υφη-
γητής τής 'Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, πολιτικός, ήγέτης τών σα-
μιακών επαναστάσεων, Πρωθυπουργός (1924, 1945-1946, 1947-1949).

Σπηλιωτόπουλος 'Επαμεινώνδας, καθηγητής τοϋ Διοικητικού Δικαίου στό Πανεπιστή-
μιο 'Αθηνών, Πρόεδρος τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (2003), 'Ακαδημαϊκός.

Σπυρίδων (Βλάχος) (1873-1956), 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος
(1949-1956).

Σπυρομήλιος ή Μήλιος Σπύρος (1800-1880), αγωνιστής καί πολιτικός, Υπουργός
Στρατιωτικών (1853, 1862). "Εγραψε απομνημονεύματα γιά τή δεύτερη πολιορ-
κία τοϋ Μεσολογγίου.

Σταματάκης Παναγιώτης (f 1885), ένας άπό τούς σημαντικότερους "Ελληνες αρχαι-
ολόγους τοϋ 19ου αιώνος, "Εφορος (1875-1884) καί Γενικός "Εφορος τών 'Αρχαι-
οτήτων (1884-1885), έκανε πολλές ανασκαφές καί ήταν ό επόπτης τών ερευνών
τού Σλήμαν στις Μυκήνες.

Σταύρου Γεώργιος (1788-1869), ιδρυτής (1841) καί Διοικητής τής 'Εθνικής Τραπέ-
ζης τής 'Ελλάδος.

Σωτηριάδης Γεώργιος (1852-1942), 'Έφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1896-1912), κα-
θηγητής τής 'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών καί, γιά λίγο, στό Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, πρώτος άνασκαφεύς τοϋ Θέρμου, 'Ακαδημαϊκός.

Τζαβέλλας Κίτσος (1801-1855), αγωνιστής, γιός τού Φώτου, Υπουργός τών Στρα-
τιωτικών (1844, 1849), πρωθυπουργός (1847).

Τρικούπης Χαρίλαος (1832-1896), γιός τοϋ Σπυρίδωνος, διπλωμάτης, πολιτικός,
'Υπουργός τών 'Εξωτερικών (1866), Πρωθυπουργός (1878, 1880, 1882, 1886,
1893).

Τσαλδάρης Παναγής (1867-1936), πολιτικός, αρχηγός τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, Πρω-
θυπουργός (1932-1933, 1933-1935).

Τσιβανόπουλος Δημοσθένης (1838-1921), Δικαστής καί Είσαγγελεύς τοϋ 'Αρείου Πά-
γου (1892-1911), Σύμβουλος (1890-1894), Πρόεδρος (1894-1895) καί 'Αντι-
πρόεδρος α' (1896-1909) τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
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Τσούντας Χρήστος (1857-1934), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1883-1904), κα-
θηγητής τής 'Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (1904-1924) καί Θεσσα-
λονίκης (1927). "Εκανε πολλές συστηματικές ανασκαφές στίς Μυκήνες, στά νη-
σιά τών Κυκλάδων, στή Θεσσαλία, στήν Πελοπόννησο, 'Ακαδημαϊκός.

Church Ριχάρδος (1785-1873), Άγγλος στρατιωτικός καί φιλέλλην, αγωνιστής,
Σύμβουλος τής 'Επικρατείας έπί "Οθωνος, άρχηγός τών γενικών επιτελών έπί Γε-
ωργίου Α '.

Φαρμακίδης Θεόκλητος (1784-1860), κληρικός καί λόγιος, καθηγητής τής 'Ιονίου
'Ακαδημίας (1824), καθηγητής τής Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών
(1837-1860).

Φιλαδελφεύς 'Αλέξανδρος (1866-1955), "Εφορος τών 'Αρχαιοτήτων (1914-1939),
έκανε ανασκαφές στήν Κόρινθο καί τή Νικόπολη.

Φιλιππίδης Χρύσανθος (1881-1949), Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος, 'Αρχιεπίσκοπος
'Αθηνών καί πάσης Ελλάδος.

Χατζημιχαήλ Θεόφιλος (1871-1934), λαϊκός ζωγράφος, εργάστηκε στό Πήλιο καί
στή Λέσβο. Κύρια πηγή τών θεμάτων πού ζωγράφιζε ήταν ή Επανάσταση τοΰ
'21.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ό 'Ακαδημαϊκός κ. Νικολαος Κονομής παρουσιάζει τά έξης βιβλία:

Τό ερευνητικό πρόγραμμα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, «Τό ελληνικό θέατρο
στήν έποχή του Μεσαίωνα, τής 'Αναγέννησης καί τής Τουρκοκρατίας», του
οποίου διευθυντής είναι ό καθηγητής κ. Βάλτερ Ποΰχνερ, συνοδεύεται άπό έκδο-
τική σειρά «Κείμενα καί μνημεία τοΰ ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου»
(«Texts and Documents of the Early Modern Greek Theatre»). "Εχει σκοπό
τή συστηματική διερεύνηση τοΰ ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου, μέ τή δη-
μοσίευση πηγών τής θεατρικής ιστορίας καί τή φιλολογική ή κριτική έκδοση
άνέκδοτων καί άγνωστων κειμένων τής ελληνικής δραματολογίας στήν άναφε-
ρόμενη περίοδο. Τό έρευνητικό αύτό πρόγραμμα διεξάγει άποστολές σέ άρχεΐα καί
βιβλιοθήκες τοΰ έξωτερικοΰ καί στήν Ελλάδα, προκειμένου νά έντοπισθοΰν
έγγραφα μέ πληροφορίες γιά τή θεατρική ζωή παλαιότερων εποχών καί νά βρε-
θούν χειρόγραφα μέ άνέκδοτα θεατρικά έργα.

Τό έρευνητικό αύτό πρόγραμμα προχώρησε φέτος, στήν έκδοτική του σειρά,
στή δημοσίευση τοΰ δεύτερου τόμου της: Walter Puchner (with the advice of
Nicolaos Conomis), The Crusader Kingdom of Cyprus - A Theatre Province of
Medieval Europe ? Including a critical edition of the Cyprus Passion Cycle and the
"Repraesentatio figurata" of the Presentation of the Virgin in the Temple, 'Αθήνα
2006, 314 σελ., 12 εικόνες, πού πραγματεύεται ένα άπό τά καίρια ζητήματα
τής μεσαιωνικής ιστορίας τοΰ πολιτισμού καί τής βυζαντινής γραμματολογίας,



106

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

αναφορικά μέ τον ρόλο τής Κύπρου. Ό τόμος συντάχθηκε στά άγγλικά, γιά νά
φτάσει και σ' ένα διεθνές κοινό έπιστημόνων.

Πολλοί μελετητές έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες νά έξηγήσουν
γιατί τό Βυζάντιο δέν δημιούργησε μορφές τοϋ δράματος καί τού θεάτρου συ-
γκρίσιμες με τον λατινικό Μεσαίο.>να ή τήν 'Αρχαιότητα. Πάντως τά τελευταία
χρόνια μιά έπανεξέταση τών διάσπαρτων ένδείξεων καί τών ισχνών πηγών, πού
χρησιμοποιούνται συνήθως γιά τήν υποστήριξη τής ύπαρξης δράματος καί θεά-
τρου στή βυζαντινή χιλιετία, έχει οδηγήσει σέ μία προσεκτική έπαναθεώρηση τοϋ
όλου θέματος, μαζί μέ μία ούσιαστικότερη εξιχνίαση τών βαθύτερων αιτιών γιά
τήν κατάσταση αύτή, κατά τήν οποία ή 'Ανατολική Ρθ3μαϊκή Αύτοκρατορία δέν
λειτούργησε, δπως φαίνεται, ώς γέφυρα άνάμεσα στήν 'Αρχαιότητα καί τόν με-
σαιωνικό κόσμο, δπως τό έκανε άντίθετα σέ τόσους άλλους τομείς τού πολιτι-
σμού καί τής παράδοσης. "Ενα άπό τά πιό σημαντικά έπιχειρήματα σ' αύτή τή
συζήτηση είναι τό κείμενο τού έλληνικού διαλογικού κέντρωνος, ονομαζόμενου
συνήθως «Κύκλος τών Παθών τής Κύπρου», μιάς σύνθεσης άπό παραθέματα
τής "Αγίας Γραφής, καταγράφοντας άπλώς τίς πρώτες λέξεις (incipit) τοϋ δια-
λόγου, μέ σκηνικές οδηγίες στήν προστακτική ή τήν ύποτακτική άπευθυνόμενες
πρός τόν οργανωτή τής παράστασης. Τό μοναδικό αύτό ντοκουμέντο, άντικείμε-
νο πολυάριθμων μελετών καί θεωριών, έχει εκδοθεί τρεις φορές: άπό τόν Σπυρί-
δωνα Λάμπρο τό 1917, τόν Albert Vogt τό 1931 καί τόν August Mahr τό
1947. Οί έκδόσεις αύτές διαφέρουν μεταξύ τους σέ πολλά σημεία. Ό Mahr συμ-
πλήρωσε σέ όλες τίς περιπτώσεις τό ύπόλοιπο τού κειμένου πού άκολουθεί τά
incipit, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κείμενο Παθών τοϋ Χριστού- πράγ-
ματι, αύτό τό συμπληρωμένο κείμενο άποτέλεσε τή βάση όλων τών μεταγενέ-
στερων συζητήσεων καί επανεκδόθηκε τό 1999 άπό τόν Μάριο Πλωρίτη καί
διασκευάστηκε τό 2001 άπό τόν Σπύρο Ά. Εύαγγελάτο γιά μιά θεατρική πα-
ράσταση .

'Αλλά ή έκδοση τοϋ Mahr πριν άπό 60 χρόνια δέν ήταν άπαλλαγμένη άπό
σφάλματα καί δυσαναγνώσεις (π.χ. παραλείπει μιά ολόκληρη σειρά τοϋ χειρο-
γράφου) καί, πράγμα πιό σημαντικό, μερικές άπό τίς συμπληρώσεις του τών
incipit είναι άμφισβητήσιμες, ενώ ή δλη ιδέα τών ολοκληρωμένων Παθών τού
Χριστού στηρίζεται τελικά σέ μιά παρεξήγηση. Γι' αύτόν τόν λόγο μιά νέα έκδο-
ση τού κειμένου, μέ τόν 'ίδιο άποσπασματικό τρόπο πού αύτό έμφανίζεται στό
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χειρόγραφο, ήταν απαραίτητη, για νά επαναφερθεί ή επιστημονική συζήτηση πί-
σω στήν πραγματική της βάση. Επίσης τά τελευταία χρόνια σημαντική πρόο-
δος έχει έπιτευχθεΐ χάρη στήν ανάλυση τοΰ πολιτισμού καί τής λογοτεχνίας τής
Κύπρου κάτω άπό τούς Lusignans (1192-1489) τοΰ Gilles Grivaud, ό οποίος
ζωγραφίζει μιά συναρπαστική εικόνα μιάς πολύγλωσσης μεσογειακής κοινωνίας
στό σταυροδρόμι τών δύο μεγάλων πολιτισμών τοΰ Μεσαίωνα, τοΰ Βυζαντίου καί
τής Δύσης, εφ' όσον τό νησί άποτελοΰσε τόν τελευταίο σταθμό τοΰ θαλασσινού
ταξιδιού προς τούς 'Αγίους Τόπους καί τόν πρώτο τής επιστροφής, καί γι' αύτό
τόν λόγο ή όλη συζήτηση γιά τή δυτική ή βυζαντινή καταγωγή τοΰ αινιγματι-
κού αύτοΰ κειμένου τοποθετείται τώρα σέ μιά νέα βάση, ή όποία, ένδεχομένως,
μπορεί νά διευκολύνει καί τή διεξαγωγή πιο άσφαλών συμπερασμάτων σχετικά
μέ τή δημιουργία τοΰ κειμένου αύτοΰ καί τά συμφραζόμενά του. Πέραν τούτου
προβλήθηκαν πρόσφατα καί ορισμένα νέα έπιχειρήματα σχετικά μέ τή γλώσσα
τοΰ έργου καί τόν κώδικα, στόν όποιο έχει βρεθεί. Αυτές οί άνακαλύψεις όδήγη-
σαν στήν άπόφαση νά επιχειρηθεί μιά νέα επανεξέταση τών διαφόρων ζητημά-
των πού εγείρει τό κείμενο καί νά ετοιμαστεί μιά νέα κριτική έκδοση του, ή όποία
περιορίζεται στήν αρχική του μορφή, άκριβώς όπως έμφανίζεται στόν περίφημο
σύμμεικτο κώδικα Vatic. Palat. gr. 367. Τά άποτελέσματα αύτών τών προερ-
γασιών έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα στίς εκδοτικές σειρές τοΰ Κέντρου Μελετών
Ιεράς Μονής Κύκκου στή Λευκωσία (W. Puchner, Ή Κύπρος τών Σταυροφό-
ρων καί τό Θρησκευτικό Θέατρο τού Μεσαίωνα, Λευκωσία, Κέντρο Μελετών
'Ιεράς Μονής Κύκκου 2004, σελ. 314).

Ή μονογραφία αυτή έκδίδει καί ένα δεύτερο μεσαιωνικό κείμενο, τό οποίο,
φαινομενικά τουλάχιστον, προσδίδει στήν Κύπρο μιά ειδική θέση στήν ιστορία
τοΰ μεσαιωνικού θεάτρου καί καθιστά τό νησί τής Αφροδίτης μιά πολιτισμική
«έπαρχία» τής μεσαιωνικής Ευρώπης: τή "repraesentatio figurata" τών
Είσοδίων τής Θεοτόκου, ένα έξαιρετικό λατινικό κείμενο τοΰ θρησκευτικού θε-
άτρου τοΰ Μεσαίωνα, πού παραστάθηκε τό 1372 στήν Avignon στήν έδρα τοΰ
Πάπα. Αύτό τό κείμενο είναι ήδη πολύ καλά γνωστό στους μελετητές τοΰ με-
σαιωνικού θρησκευτικού θεάτρου λόγω τών λεπτομερειακών περιγραφών όλων
τών πλευρών μιάς θρησκευτικής παράστασης τήν έποχή εκείνη. 'Ορισμένοι
μελετητές υποθέτουν πώς κατάγεται άπό τήν Κύπρο, άπό τήν όποία ό
Philippe de Mézières, καγκελάριος τοΰ Πέτρου Α ' τής Κύπρου, θά τό είχε
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μεταφέρει στή Δύση καί το εισήγαγε στή Λατινική Εκκλησία. Ή σημασία
τής "repraesentatio figurata" έχει ύπογραμμιστεϊ πρόσφατα, άλλα ή κυπρια-
κή της καταγωγή έχει άμφισβητηθεϊ (W. Puchner, "Die 'repraesentatio
figurata' der Präsentation der Jungfrau Maria im Tempel von Philippe de
Mézières (Avignon 1372) und ihre zypriotische Herkunft", Θησαυρίσματα
23, 1993, σσ. 91-129). Τό λατινικό αύτό κείμενο έκδίδεται επίσης γιά έναν
άλλο λόγο: νά διαφωτιστεί ό ένδεχόμενος ειδικός ρόλος τής Κύπρου στήν ιστο-
ρία τού εύρωπαϊκού θεάτρου, καί νά είναι προσιτό σέ μελετητές καί φοιτητές.

*

* *

Επίσης, τό 2006 ό καθηγητής κ. Walter Puchner προχώρησε καί σέ
μιάν άλλη σημαντική έκδοση, στά γερμανικά, μέ διεθνή άπήχηση: τόν πρώτο
τόμο μελετημάτων του γιά τή Συγκριτική Θεατρολογία τής Νοτιοανατο-
λικής Εύρώπης καί τού Μεσογειακού Χώρου (Beiträge zur Theaterwissenshaft
Südosteuropas und des mediterranen Raums, Βιέννη, Böhlau Verlag 2006,
σελ. 356). Ή έκδοση αύτή, οπωσδήποτε έπίκαιρη τή στιγμή πού ή Ενω-
μένη Εύρώπη συμπεριλαμβάνει πλέον καί τό μεγαλύτερο μέρος τής Χερσο-
νήσου τού Αίμου, συγκεντρώνει δώδεκα μελετήματα, συγκριτικά σέ διαβαλ-
κανικό έπίπεδο καί άλλα πού εστιάζονται περισσότερο στήν Ελλάδα. Τό
πρώτο κεφάλαιο, «Τυπολογικές καί έξελικτικές δομές τής θεατρικής ιστο-
ρίας στόν χώρο τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης», δίνει γιά πρώτη φορά μιά
συνολική εικόνα τών σχετικών έξελίξεων στή δραματουργία καί τό θέατρο
άπό τήν 'Αναγέννηση έως τόν 20ό αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας τή Σλοβενία,
τήν Κροατία, τή Σερβία, τήν Ούγγαρία, τή Ρουμανία, τή Βουλγαρία, τήν
Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Τό δεύτερο κεφάλαιο, «Συγκριτικές συμβολές στό
παραδοσιακό λάικό κουκλοθέατρο στή Χερσόνησο τού Αίμου», φτάνει άπό τή
Βιέννη μέσω τής Ούγγαρίας, τού νοτιοσλαβικού χώρου καί τής Ρουμανίας
στήν Ελλάδα καί τή Μικρασία, ένώ τό τρίτο κεφάλαιο, «Ό μαυρομάτης
Karagöz καί ή ιστορία του στή Νοτιοανατολική Εύρώπη τήν έποχή τής
Τουρκοκρατίας», δίνει μιά παρόμοια πολυεθνική εικόνα, ξεκινώντας άπό τόν
17ο αιώνα καί ύπογραμμίζοντας τήν ιδιαίτερη θέση τοϋ ελληνικού θεάτρου
σκιών στις έξελίξεις αυτές. "Αλλο ένα συγκριτικό κεφάλαιο άφορα στό θέμα
τού τουρκομάχου Σκεντέρμπεη (Γεωργίου Καστριώτη) στήν εύρωπαϊκή καί
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τήν ελληνική, σερβική, κροατική καί αλβανική δραματουργία άπό τον 16ο ώς
τον 20ό αιώνα.

Περισσότερο σέ έλληνικά φαινόμενα έπικεντρώνονται τά μελετήματα τοϋ
δεύτερου μέρους, χωρίς νά λείπουν οί συγκριτικές διαστάσεις: ένα μελέτημα γιά
τήν Κατάβαση τού Χριστού στόν "Αδη, όπως παριστάνεται στήν ορθόδοξη εικό-
να τής 'Αναστάσεως καί στό πασχαλινό έθιμο «Άρατε πύλας», θέμα πού οδή-
γησε στόν λατινικό Μεσαίωνα σέ ξεχωριστό τύπο θρησκευτικών παραστάσεων,
ένώ γιά θεολογικούς λόγους δέν έγινε τό Γδιο στήν 'Ορθόδοξη Εκκλησία. "Ενα
άλλο πραγματεύεται τίς άπηχήσεις τής πρώιμης νεοελληνικής δραματουργίας.
Δύο άλλα κεφάλαια άσχολούνται μέ θεατρικές εκδηλώσεις σέ θρησκευτικά σχο-
λεία στόν αιγαιοπελαγίτικο χώρο τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, ένώ τά τρία τε-
λευταία κεφάλαια άφορούν πλέον στόν 19ο αιώνα: τό πρώτο άσχολεϊται μέ τόν
Ελληνικό Τύπο καί τή μεταφραστική δραστηριότητα στά έλληνικά στή Βιέννη
1780-1820, ιδιαίτερα όσον άφορα στίς μεταφράσεις δραματικών έργων. Τό δεύ-
τερο πραγματεύεται τό θέμα τής λογοτεχνίας καί τού θεάτρου στήν Ελλάδα άπό
τό 1827 ώς τό 1888. Τό τρίτο άφορα στόν Κωνσταντίνο Χρηστομάνο καί τό
θέατρο στό τέλος τού 19ου αιώνα στήν Αύστρία καί τήν Ελλάδα. Ό Χρηστο-
μάνος είχε καί σημαντική λογοτεχνική παραγωγή στά γερμανικά καί ήταν -γνω-
στός στους κύκλους τών Συμβολιστών σέ όλη τήν Ευρώπη.

Αύτά τά μελετήματα τεκμηριώνονται βιβλιογραφικά μέ τρόπο πυκνό σέ πο-
λυάριθμες υποσημειώσεις. Ό τόμος τελειώνει μέ έναν επίλογο, μιά γενική βι-
βλιογραφία καί λεπτομερή ευρετήρια πού ξεκλειδώνουν τόν πληροφοριακό πλούτο
πού περιέχει τό βιβλίο. Ή ερευνητική αύτή συγκομιδή, πού θά ολοκληρωθεί μέ
τήν έκδοση τού δεύτερου τόμου τών σχετικών μελετημάτων, καλύπτει τό σύνο-
λο τών χωρών τής Χερσονήσου τού Αίμου, άλλά καί έκεΐνα τά κέντρα πού
άσκούσαν σημαντική έπίδραση στόν πολύγλωσσο πολιτισμό της, όπως τή Βενε-
τία, τή Βιέννη καί τήν Κωνσταντινούπολη, καί υπογραμμίζει τήν ιδιαίτερη θέση
πού είχε κι έχει ό ελληνικός πολιτισμός στόν χώρο αύτό.

* *
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Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, "Ιστορία τής κυπριακής διαλέκτου άπό τον 7ο
αιώνα π Χ. έως σήμερα, Λευκωσία 2006, 482 σελίδες, έκδ. τοΰ Κέντρου Με-
λετών τής "Ιεράς Μονής Κόκκου, υπό τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Κονομή.

Τό έγχειρίδιο περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη. Στό πρώτο (σελ. 1-136) περι-
γράφεται ή άρχαία κυπριακή διάλεκτος, όπως έμφανίζεται μέσα άπό σύντομες
έπιτύμβιες κυρίως έπιγραφές καί άπό τήν έκτενέστερη χάλκινη επιγραφή τού
Ίδαλίου, πού μάς έχουν παραδοθεί σέ συλλαβογραφική γραφή. 'Εξετάζεται ή
προέλευση τοϋ άρχαίου κυπριακού συλλαβαρίου καί ή σχέση του πρός τό μυκη-
ναϊκό συλλαβάριο, ή ιστορία τής άποκρυπτογράφησης τοϋ συλλαβαρίου καί ή δο-
μή του, οί κανόνες χρήσης του καί συναφή ζητήματα. "Η περίοδος τής ελληνι-
στικής κοινής, πού έμφανίζεται στό νησί άπό τά μέσα περίπου τού 4ου αιώνα
π.Χ., παρακολουθείται μέσα άπό τίς ελληνικές άλφαβητικές έπιγραφές, καθώς
ή άρχαία διάλεκτος έχει ύποχωρήσει καί έχει παραχωρήσει τή θέση της στήν
κοινή τών ελληνιστικών χρόνων, πού κερδίζει συνεχώς έδαφος. 'Εδώ έξετάζεται
ή γλώσσα τών τελευταίων άρχαίων κυπριακών επιγραφών άπό τό Καφίζιν σέ
συλλαβογραφική γραφή, πού έχουν ύποστεΐ τήν έπίδραση τής έλληνιστικής
κοινής τόσο στή μορφολογία όσο καί στό λεξιλόγιο. Τό δεύτερο κύριο τμήμα τής
έργασίας (σελ. 137-258) καταθέτει μιά γενική εισαγωγή στά μεσαιωνικά ξένα
δάνεια τής διαλέκτου, στόν χρόνο γένεσης τής διαλέκτου καί τή γλωσσογεoj-
γραφία της καί επικεντρώνεται στή μεσαιωνική καί νεώτερη μορφή τής διαλέ-
κτου- μέσα άπό μιά σύντομη παρουσίαση καί άξιολόγηση τών μεσαιωνικών κει-
μένων τής διαλέκτου κωδικοποιεί τά σημαντικότερα μεσαιωνικά καί σύγχρονα
γνωρίσματά της. Σημαντικό τμήμα τού όλου έργου καταλαμβάνει ή φωνητική
καί άπό τή μορφολογία ειδικότερα ή κλίση τοϋ ονόματος καί τού ρήματος, πού
μελετήθηκε συστηματικότερα ιδίως άπό έναν άξιόλογο έρευνητή, τόν Κυριάκο
Χατζηϊωάννου. Παρθένο έδαφος τής κυπριακής διαλεκτολογίας άποτελεΐ ή σύ-
νταξη καί ή σημασιολογία, πού περιμένουν νέους ερευνητές. Στήν περιοχή τής
λεξικολογίας καί λεξικογραφίας είναι έλάχιστες οί θεωρητικές μελέτες, άφθονούν
όμως τά λεξικά τής σύγχρονης διαλέκτου, άπό τά όποια τό καλύτερο είναι αύτό
τοϋ Κ. Γιαγκουλλή (2004 καί 2005) καί κατά δεύτερο λόγο τού Ρόη Παπαγ-
γέλου (2001).

Τό τρίτο μέρος τοϋ βιβλίου καταλαμβάνουν οί Μαρτυρίες (σελ. 259-427),
πού περιλαμβάνουν δείγματα συλλαβογραφικών καί άλφαβητικών έπιγραφών,
σύντομη περιγραφή καί δείγματα τών κυριότερων μεσαιωνικών κειμένων τής δια-
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λέχτου καί δείγματα κειμένων τής σύγχρονης Κυπριακής. Οί συλλαβογραφικές
έπιγραφές προέρχονται άπό τό κλασικό πιά έργο τού Ο. Masson: Les inscriptions
chypriotes syllabiques2 (1983) καί διατηρούν τήν αρίθμηση πού έχουν στό έργο
αύτό, γιά νά έχει τή δυνατότητα ιδιαίτερα ό έξειδικευμένος αναγνώστης νά κα-
ταφεύγει καί στό πρωτότυπο, προκειμένου νά κατακτήσει λεπτομέρειες πού δέν
ένδιαφέρουν τόν μή ειδικό. 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό κεφάλαιο τού βι-
βλίου πού αναφέρεται στήν Έτεοκυπριακή-ύποθετική γλοόσσα ένός λαού πού χα-
ρακτηρίσθηκε αύθαίρετα ώς ό αρχέγονος λαός τού νησιού— πού περιέχει μιά ανά-
λυση τών Έτεοκυπρίων καί τής γλώσσας τους διαφορετική άπό αύτή τού
Masson σύμφωνα μέ τήν εκτίμηση τών σύγχρονων άρχαιολόγων μεταξύ τών
οποίων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ό Michael Given (1998). Παρ' όλα αύτά
τό έγχειρίδιο χρησιμοποιεί τόν όρο «Έτεοκυπριακή», όχι γιατί ό συγγραφέας του
πιστεύει σ' αύτόν, άλλά γιά νά δείξει τή χρονολογική έξέλιξη τών νοοτροπιών καί
τής έπιστημονικής έρευνας πού συνδέονται μέ τόν όρο.

Οί άλφαβητικές έπιγραφές, πού εμφανίζονται στό νησί μέ αύξανόμενο ρυθμό
τήν περίοδο τής κοινής, άντλούνται κυρίως άπό τό έργο τού Τ. Mitford: The
Inscriptions of Kourion, Philadelphia (1971), πού συγκεντρώνει τίς σημαντικό-
τερες έπιγραφές πού είχαν βρεθεί στήν περιοχή τού αρχαίου Κουρίου έως τό
1971. Τό έπιγραφικό αύτό υλικό γιά τήν έλληνιστική Κυπριακή συμπληρώνεται
μέ έπιγραφές άπό τήν άρχαία Σαλαμίνα, πού δημοσίευσαν οί Mitford, T.B. -
Nicolaou Inc: The Greek and Latin Inscriptions from Salamis, Nicosia (1974). Οί
άλφαβητικές αύτές έπιγραφές καταχωρίζονται δειγματοληπτικά, καθώς δέν δια-
φέρουν ώς πρός τή γλώσσα τους άπό τίς πολύ γνωστές έλληνικές έπιγραφές τής
ελληνιστικής κοινής πού γνωρίζουμε καί άπό πολλές άλλες περιοχές τοϋ έλλη-
νόφο.»νου χοίρου καί ή μόνη τους προσφορά γιά τήν καλύτερη γνώση τής κυ-
πριακής έλληνιστικής κοινής είναι κάποια τοπωνύμια τής Κύπρου πού μάς πα-
ραδίδουν.

Τά μεσαιωνικά κείμενα τής διαλέκτου, πού καταχωρίζονται στίς Μαρτυρίες,
προέρχονται άπό έγκριτους έκδοτες, μεσαιωνολόγους καί νεοελληνιστές, καί συ-
μπληρώνουν μέ δείγματα κειμένων τό θεωρητικό μέρος πού άφορα στήν έξέλιξη
τής διαλέκτου. Ή καταχώριση τού δείγματος τών μεσαιωνικών κειμένων συνο-
δεύεται άπό τό ιστορικό τής έκδοσης, τήν άξιοπιστία τών πηγών καί ιδίως τή
γλωσσική άνάλυση τών κειμένων αύτών, πού σέ ορισμένα μεσαιωνικά κείμενα,
όπως αύτό τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά, μπορεί νά είναι έκτενής. Ό τρόπος αύτός τής
παρουσίασης τών μεσαιο^νικών κειμένων τής διαλέκτου έπιλέγηκε γιά νά μπορεί
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και μόνος του δ αναγνώστης να σχηματίζει τήν προσωπική του αντίληψη στον
τρόπο παράδοσης των κειμένων και συνεπώς τήν άξιοπιστία τών μαρτυρούμενων
γλωσσικών φαινομένων.

Τό τρίτο μέρος τών Μαρτυριών περιλαμβάνει κείμενα της σύγχρονης κυ-
πριακής διαλέκτου, από τά όποια τό παλιότερο (με μία εξαίρεση για έ'να προικο-
σύμφωνο από τό έτος 1803) έ'χει καταγραφεί τό 1960. Οί Μαρτυρίες του τρί-
του μέρους του βιβλίου προορίζονται να διευκολύνουν τόν αναγνώστη να αποκτή-
σει μιά πληρέστερη εικόνα της εξέλιξης τής διαλέκτου άπό τις πρώτες καταβο-
λές της έ'ως σήμερα μέ κείμενα άπό ολόκληρη τήν ιστορική διαδρομή της. Ή
εργασία δεν εξετάζει τή σύγχρονη χρήση και μορφή τής κυπριακής διαλέκτου
έκτος Κύπρου (λ.χ. στή Μ. Βρετανία), αν και καταθέτει τή σχετική βιβλιογρα-
φία για τόν ενδιαφερόμενο αναγνώστη.

Τό έ'ργο συνοδεύεται άπό έ'να CD-ROM διάρκειας τεσσάρων περίπου ώρών,
όπου εκφωνούνται 34 κείμενα σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου, και άκούονται
τρία ραδιοφωνικά σκετς επώνυμων Κυπρίων συγγραφέων κα! έ'νας λογοτεχνικός
διαγωνισμός άνάμεσα σέ ποιητάρηδες, πού είναι γνωστός ώς τσαττίσματα.

Πέρα άπό τήν καθαυτό σημασία πού έ'χει τό έ'ργο γιά τήν κυπριακή διάλε-
κτο και τή νεοελληνική διαλεκτολογία γενικότερα, έμφανίζει και δύο πρωτοτυ-
πίες σέ διεθνές επίπεδο. Γιά πρώτη φορά γίνεται διαχρονική περιγραφή και ανά-
λυση μιας διαλέκτου σέ έ'ναν ενιαίο τόμο και έπίσης γιά πρώτη φορά έ'να εργο
διαλεκτολογίας συνοδεύεται άπό ένα τόσο εκτεταμένο δείγμα ζωντανού λόγου,
χάρη άσφαλώς στις νέες ήλεκτρονικές τεχνολογίες.

'Αποτιμώντας τή συνολική προσπάθεια και προσφορά του συγγραφέα μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε ότι έ'φερε σέ πέρας έ'να δύσκολο έργο, αν λάβουμε μόνον
υπόψη ότι τό έργο βασίσθηκε σέ μία τεράστια βιβλιογραφία, πού υπερβαίνει τά
700 βιβλία και άρθρα. Τό βιβλίο καλύπτει έ'να μεγάλο κενό στήν κυπριακή γλωσ-
σολογία και προσφέρει στόν Κύπριο μελετητή τή δυνατότητα νά γνωρίσει τώρα
καλύτερα τή μητρική του γλώσσα. Μέ τήν εύκαιρία αυτή μπορώ νά παρατηρή-
σω ότι ό κ. Χαράλαμπος Συμεωνίδης έ'χει νά έπιδείξει πλούσιο γλωσσολογικό
έ'ργο τόσο στήν ιστορία και διαχρονία γενικά τής Ελληνικής όσο και στήν πε-
ριοχή τών άμοιβαίων γλωσσικών επαφών τής Ελληνικής μέ τις βαλκανικές
γλώσσες και ιδιαίτερα τήν Τουρκική, τή Βουλγαρική και τήν 'Αλβανική.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΠΩΛ ΣΕΖΑΝ - ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ TOT 20θΤ ΑΙΩΝΑ
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ (1839-1906)

ομιλια tot ακαδημαϊκοτ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ! ΧΡΗΣΤΟΥ

* Ή ομιλία θα δημοσιευθεί σέ διευρυμένη μορφή ώς ξεχωριστή εργασία στή Σειρά των
Εκδόσεων του Γραφείου "Ερευνας της Νεοελληνικής Τέχνης τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ

ομιλια tot ακαδημαϊκου κ. ΝΙΚΟΛΑΟ! ΚΟΝΟΜΗ

Θέμα τής σημερινής μου ομιλίας είναι οί άγνωστοι ουσιαστικά "Ελληνες πού
μέ το έργο τους έθεσαν τά στέρεα θεμέλια τού γνωστού σέ όλους πολιτισμού τών
κλασσικών χρόνων. Πολλοί είναι έκεΐνοι πού ακόμη καί σήμερα έσφαλμένα θεω-
ρούν ότι οί "Ελληνες, ώς άλλος 'Ορφέας, σηκώθηκαν μιά μέρα, έκρουσαν τή θε-
σπέσια λύρα τους καί δημιούργησαν τόν άνεπανάληπτον έκεΐνον πολιτισμό. Τό
έγχείρημά μου δέν είναι εύκολο, γιατί θά πρέπει νά καλύψω σέ 60 τό πολύ λε-
πτά 15 αιώνες ελληνικής παρουσίας καί δραστηριότητας. Καί οί πηγές μου δέν
είναι μόνο φιλολογικές, άλλά κυρίως ιστορικές καί άρχαιολογικές, καθώς τά
άρχαιολογικά εύρήματα άποτελούν τά σταθερά θεμέλια γιά τήν άνίχνευση τών
πολιτιστικών έπιρροών πού δέχτηκε ή Ελλάδα άπό τήν 'Ανατολή ή τήν Αίγυ-
πτο καί γιά τήν άξιολόγηση τής σημασίας τους. Ωστόσο στόν σύντομο χρόνο
πού έχω στή διάθεσή μου θά προσπαθήσω νά διεξέλθω τό θέμα μου άγγίζοντας
τίς κορυφές μόνο τών πραγμάτων καί άποκαλύπτοντας, έλπίζω, quantae molis
erat Graecam condere gentem, γιά νά θυμηθούμε τόν Βιργίλιο.

Ή καταγoJγή τών Ελλήνων δέν είναι γνωστή καί κατά πάσα πιθανότητα
θά παραμείνει άγνωστη. Ποιοί είναι οί "Ελληνες, είναι ένα ερώτημα πού, τουλά-
χιστο έπί τού παρόντος, δέν μπορεί νά άπαντηθεΐ. Μόνο άπό τούς θεσμούς καί
τή γλώσσα τους, δπως άλλωστε συμβαίνει καί μέ τά άλλα ίνδο-ευρωπαϊκά φύ-
λα, εικάζεται ότι καί οί "Ελληνες άποτελούσαν ένα ινδοευρωπαϊκό φύλο.
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Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν δτι οί Πρωτοέλληνες ηταν νομάδες ινδο-
ευρωπαϊκών φύλων, τά όποια έφθασαν από τήν ανατολική Ευρώπη και τις
στέπες βόρεια του Πόντου —ή σύμφωνα μέ άλλους από τήν περιοχή του κά-
τω Δούναβη και ανατολικά τών Καρπαθίων— φέρνοντας μαζί τους τά βασικά
στοιχεία της ελληνικής γλώσσας και ότι εισήλθαν στήν Ελλάδα άπό τόν
Βορρά, —άγνωστο άπό ποιά άκριβώς περιοχή, σύμφωνα δέ μέ τήν επικρατέ-
στερη άποψη γύρω στό 2000-1900 π.Χ. ή λίγο νωρίτερα, γιατί ή άρχαιολο-
γία δέχεται ότι ήδη στήν άρχή της Μεσοελλαδικής εποχής (περίπου το 2000
π.Χ.) ένας νέος λαός, πιθανόν οί Πρωτοέλληνες κατέλαβαν τη Λέρνα στήν
Αργολίδα. Ποιοί ήταν οί Πρωτοέλληνες δεν γνωρίζουμε μέ άκρίβεια, ωστόσο
ο νέος λαός πού εισέβαλε στήν Ελλάδα ξεχώριζε άπό τά οίκοδομήματά του,
τους ταφικούς του χώρους, τά χάλκινα οπλα του, τά εργαλεία και τά άγγεϊα
του, σαφής ένδειξη γιά τούς άρχαιολόγους ότι διακόπηκε ό προηγούμενος πο-
λιτισμός. Σταδιακά οί νεήλυδες άνέπτυξαν τόν προχωρημένο πολιτισμό της
εποχής του Χαλκού, πιθανόν κάτω άπό τήν έπίδραση τών Μινωιτών και σέ με-
ρικές περιπτώσεις τών λαών της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου.

"Αλλοι, ϊ'σως ορθότερα, υποστηρίζουν ότι άπό τήν πρόσμειξη τών νεήλυδων
και τών παλαιοτέρων άνάμικτων κατοίκων της νεολιθικής έποχής, δηλαδή τοϋ
άριθμητικά ισχυρότερου πληθυσμού, προήλθε ένας νέος, έθνικά ετερογενής λαός,
πού άργότερα ονομάστηκαν "Ελληνες, ενώ εκφράστηκε και ή αιρετική άποψη ότι
οί "Ελληνες ήσαν οί κάτοικοι τοϋ Αιγαίου άπό τά μέσα τής 5ης χιλιετίας. Ή
άρχαιολογία μας διδάσκει ότι ήδη τή Μυκηναϊκή Εποχή (τουλάχιστο τό 1600
π.Χ.) βασίλευαν στήν κυρίως Ελλάδα έλληνόφωνοι βασιλείς, πού ζούσαν σέ όχυ-
ρωμένες άκροπόλεις (Μυκηνών κ.λπ.) και ήταν αρκετά πλούσιοι, ώστε νά έντα-
φιάζονται μέ χρυσές προσωπίδες. Οί πινακίδες εξάλλου τής Γραμμικής Β μαρ-
τυρούν τήν παρουσία έλληνόφωνων στήν Κρήτη και τήν ήπειρωτική Ελλάδα
ήδη τόν 15ο αιώνα π.Χ.

Γιά νά βοηθηθεί ή Διοίκηση μέ τήν πολύπλοκη γραφειοκρατία, χρησιμοποι-
ούνταν γραφείς πού τηρούσαν επίσημες άναγραφές σέ μία εκπληκτικής ομοιο-
μορφίας έλληνική γλώσσα, ή οποία είχε ήδη περιλάβει στό λεξικό της ονόματα
άπό τή χλωρίδα, τήν πανίδα και τά μεσογειακά ή προελληνικά πολιτιστικά προϊ-
όντα, γραμμένη μέ τό συλλαβάριο τής Γραμμικής Β, τής άρχαιότερης γνωστής
γραφής στήν έλληνική γλώσσα. Ή άνακάλυψη τών πινακίδων τής Γραμμικής
Β στά έρείπια τού παλατιού τής Κνωσού οδήγησε τούς επιστήμονες στό συμπέ-
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ρασμα δτι οί Μυκηναίοι —που τον 15ο αιώνα άρχισαν νά εξαπλώνονται στο Αί-
γαΐο— κατέκτησαν το βασίλειο αύτό τού μυθικού Mivoja γύρω στό 1450 π.Χ.
"Εως τουλάχιστον τό 1250 οί Μυκηναίοι δημιούργησαν μία σχετικά εύημε-
ρούσα, συνεκτική κοινωνία πού περιλάμβανε όλη σχεδόν τήν Πελοπόννησο, τήν
'Αττική, τή Βοιωτία, περιοχές τής Θεσσαλίας, θέσεις στή Μακεδονία, πολλά
νησιά τού Αιγαίου καί τή Μίλητο στήν άπέναντι ακτή τής Μ. 'Ασίας, τό αργό-
τερο τό 1400 αν όχι ένωρίτερα, αλλά είχαν, όπως είναι φυσικό, καί άρκετές
έπαφές μέ τίς χώρες γύρω άπό τή Μεσόγειο, ιδιαίτερα τήν 'Ανατολική. Ό πο-
λιτισμός αύτός είναι γνωστός μέ τό όνομα «μυκηναϊκός πολιτισμός» καί είναι ό
πρώτος ύψηλός πολιτισμός τών Ελλήνων.

Οί 'Αχαιοί κυβερνήτες τών μυκηναϊκών άκροπόλεων στήν Πελοπόννησο καί
άλλού, όπως φάνηκε άπό τήν άποκρυπτογράφηση τής Γραμμικής Β, άποτε-
λούσαν τμήμα τής Ελληνικής Ιστορίας, γιατί ήταν κλάδος τών 'Αχαιών, πού
μαζί μέ τούς μετέπειτα Δωριείς ήταν τά πιό σημαντικά άπό τά έλληνικά φύλα.
"Οπως είναι γνωστό, τά έλληνικά φύλα διαιρούνταν σέ όμάδες πού καθορίζονταν
άπό τή διάλεκτο καί τά έθιμά τους.

Οί Δωριείς ίσως ζούσαν ειρηνικά άρχικά στήν ΒΔ Ελλάδα καί στή Θεσ-
σαλία (;) σέ μικρά πολίσματα καί δέν σχετίζονται μέ τούς έπιδρομεΐς, γνωστούς
ώς «Λαούς τής Θάλασσας», οί οποίοι ήλθαν 'ίσως άπό τή θάλασσα ή τή Δ. Μι-
κρά 'Ασία καί άπό τό 1250 περίπου ώς τό 1180 άναστάτωσαν τήν περιοχή τής
άνατολικής Μεσογείου, καταστρέφοντας ίσως τά παλάτια καί άναγκάζοντας
τούς άρχηγούς τους νά διασκορπιστούν. Άμεση συνέπεια τής κατάρρευσης τής
μυκηναϊκής κοινωνίας όποιοι κι άν ήταν οί λόγοι —βίαιη φυσική καταστροφή,
πυρκαγιά ή έσωτερική έγκατάλειψη— ήταν μία μακρά περίοδος συγκεχυμένων
φυλετικών περιπλανήσεο^ν, καί μόνο προς τό 1000 περίπου παρουσιάστηκε σέ
ύποτυπώδη μορφή ό μελλοντικός τύπος τής μόνιμης έγκατάστασης. 'Εξακο-
λουθεί άκόμη καί σήμερα νά μήν υπάρχει ομοφωνία σχετικά μέ τήν περιοχή άπό
όπου εισήχθηκε ή ελληνική γλώσσα στή βαλκανική χερσόνησο καί πού οφείλε-
ται ή κατάρρευση τοϋ μυκηναϊκού πολιτισμού γύρω στό 1150 π.Χ. Σέ ό,τι
άφορά τούς Δωριείς, ή άποψη πού διαμορφώθηκε στούς νεότερους χρόνους κυ-
ρίως άπό γλωσσολόγους, οί όποιοι έλαβαν ύπόψιν τό -ησιόδειο γενεαλογικό
σχήμα, τήν άρχαία άντίληψη γιά τίς έλληνικές διαλέκτους καί τή διαπίστωση
ότι ή Δωρική ελάχιστα διαφέρει άπό τίς λεγόμενες βορειοδυτικές διαλέκτους,
είναι ότι οί Δωριείς δέν παρέμειναν στή ΒΔ Ελλάδα ώς τό τέλος τής Μυκη-
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ναι'κής Εποχής, άλλα άνασχηματίστηκαν στή Δωρίδα, στο κέντρο τής Στε-
ρεάς Ελλάδος, λίγους αιώνες πρϊν άπό τήν κάθοδο τους στήν Πελοπόννησο τόν
12ο αιώνα.

Τόν 12ο αιώνα ή στό τέλος του 13ου τοποθετείται συνήθως, όπως αναφέρ-
θηκε, ή κίνηση τών Δωριέων, τήν οποία άλλοι τοποθετούν στόν 1 Ιο ή άκόμη και
στόν 10ο αιώνα. Οί Δωριείς κινήθηκαν σέ τρεις φυλές πρός τήν Πελοπόννησο,
όπου σέ μεγάλο μέρος της άπετέλεσαν τή βάση του πληθυσμού της μέ απροσ-
διόριστες επιπτώσεις για τήν έλληνική ιστορία και μέ τήν εισαγωγή ενός άκόμη
γλωσσικού παράγοντα, τής δωρικής διαλέκτου. Μετά τή διαμόρφωση τής εγκα-
τάστασης του δωρικού πληθυσμού τής Πελοποννήσου, οί Δωριεες τριχάϊκες (τ
177) έγκαθίστανται στήν Κρήτη καί στά Δωδεκάνησα έγγύς τής Μικρασια-
τικής ακτής. Ή παλαιότερη διάλεκτος τής Πελοποννήσου, πού παρουσίαζε
ομοιότητες μέ τή γλώσσα τών πινακίδων τής Γραμμικής Β, διατηρήθηκε μόνο
στήν ορεινή 'Αρκαδία καί στήν Κύπρο, ή οποία έξελληνίστηκε στήν ύστερη Μυ-
κηναϊκή 'Εποχή (12ο αί.) μέ μαζική μετανάστευση άποικων άπό τήν Πελοπόν-
νησο. Συνακόλουθα τής καθόδου τών Δωριέων, "Ιωνες άπό τήν 'Αττική καί τήν
Εύβοια μετακινούνται άνατολικά στή Σάμο καί τήν περιοχή γύρω άπό τή Μί-
λητο, ένώ Αιολείς άπό τή Θεσσαλία καί τή Βοιωτία φθάνουν στή Λέσβο καί στά
βορειοδυτικά παράλια τής Μ. 'Ασίας.

Σέ δ,τι άφορα τή γλώσσα τών πινακίδων τής Γραμμικής Β δέν είναι βέβαιο
αν αυτή ήταν ή κοινή γλώσσα πού μιλούσε ό λαός ή αν επρόκειτο γιά «ειδική»
γραφειοκρατική γλώσσα τοϋ έμπορίου, καθώς οί πινακίδες ώς γνωστό
άναφέρονται αποκλειστικά σέ καταγραφή άγαθών. Στό μεταξύ, κατά τούς Σκο-
τεινούς λεγόμενους Αιώνες, περίπου άνάμεσα στό 1150-800 π.Χ., πιστεύεται
ότι οί "Ελληνες, μέ εξαίρεση τήν Κύπρο πού συντηρούσε τις αίγαιακές παραδό-
σεις, γιά 400 χρόνια δέν διέθεταν γραφή. "Ετσι δέν μπορούμε νά παρακολουθή-
σουμε μέ άκρίβεια τί συνέβη στις έλληνικές περιοχές μετά τό 1200. Άπό τήν
άρχαιολογία μαθαίνουμε ότι ή φτώχεια γενικεύτηκε καί ότι ή τέχνη καί ή τε-
χνολογία υποχώρησαν σημαντικά. Τό μέλλον τών Ελλήνων βρισκόταν, όπως
έπανειλημμένα σέ μεταγενέστερες εποχές, όχι στά άστικά κέντρα μέ τά παλά-
τια καί τή γραφειοκρατία, άλλά στις μικρές αγροτικές κοινότητες πού έπέζη-
σαν άπό τή μεγάλη καταστροφή καί όπου ή κατοχή τής έγγειας ιδιοκτησίας
είχε άλλάξει σημαντικά. Ωστόσο, τήν περίοδο μετά τήν κάθοδο τών Δωριέων
έμφανίζεται στήν 'Αθήνα ή πρωτο-γεωμετρική κεραμική καί στήν κατασκευή
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τών εργαλείων επικρατεί ό σίδηρος. Στή λογοτεχνία πιστεύεται δτι τά εκτενή
ομηρικά κείμενα προκάλεσαν τον 8ο αιώνα —πού δικαιολογημένα θεωρείται
αιώνας τής ελληνικής άναγέννησης— τήν ούσιαστική μετάβαση τού έλληνικού
πολιτισμού στήν κειμενικότητα. Οί "Ελληνες δηλαδή άπομόνωσαν τή γραφή
άπό τά προϊόντα της καί τήν άξιοποίησαν δημιουργώντας δικά τους πρωτότυ-
πα έργα, άφού καθώς φαίνεται απέδιδαν στις γραπτές λέξεις δύναμη παντοτινή.
"Ας σημειωθεί δτι όλους αύτούς τούς αιώνες δέν ύπάρχει γενική ονομασία τού
λαού τών Ελλήνων. Ό "Ομηρος τούς άναφέρει, ώς γνωστόν, μέ τά ονόματα
Άργείοΐ, Δαναοί, 'Αχαιοί, ένώ δέν μπορούμε νά έξηγήσουμε πειστικά άπό πού
προήλθε τό όνομα "Ελληνες, μέ το όποιο άρχικά ονομάζονταν οί ύπήκοοι τού
'Αχιλλέα τής Φθίας.

'Από τό τέλος τού 11ου αιώνα καί έξής οί "Ελληνες άποικίζουν μέ μικρές
όμάδες τή Χαλκιδική, τά νησιά τού Αιγαίου καί τά παράλια τής Μ. 'Ασίας καί
έτσι τό Αιγαίο γίνεται ελληνικός ύδάτινος δρόμος μέ τόν οποίο έπικοινωνούν οί
δύο πλευρές του. Οί ιωνικές καί αιολικές άποικίες ήταν οί παλαιότερες καί άκο-
λούθησαν μετά τό 900 οί δωρικές. Οί σχέσεις τών Ελλήνων μέ τούς περιοίκους
(Θράκες, Φρύγες, Λυδούς, Κάρες κ.ά.) μάς είναι έν πολλοίς άγνωστες, στις λε-
πτομέρειες τους. Ή έπαφή μέ τή Μέση 'Ανατολή διατηρήθηκε κυρίως μέ τή θα-
λάσσια οδό πρός τή Συρία καί μέ τήν Κύπρο, ώς τόν κύριο ένδιάμεσο σταθμό γιά
τήν προμήθεια, έκτός τών άλλων, χαλκού, κασσιτέρου καί προπαντός σιδήρου.
'Εκτός άπό τό Χαναατικό έμπορικό κέντρο τής Ugarit κάπου δέκα χλμ. βόρεια
τής Latakia, όπου ήδη άπό τή Μυκηναϊκή Έποχή έγκαταστάθηκαν καί "Ελλη-
νες έμποροι, μία άπό τίς θέσεις πού συνέδεαν τήν 'Ασία μέ τό Αιγαίο ήταν τό με-
γάλο λιμάνι τής έποχής τού Χαλκού Al Mina στις έκβολές τού Όρόντη στή Β.
Συρία -<τήμερα κατέχεται άπό τήν Τουρκία— όπου άπό τό 825 περίπου άπετέ-
λεσε έμπορικό σταθμό Σύρων, Φοινίκων καί Ελλήνων. Μία άλλη θέση ήταν ή
Ταρσός, πού συγκέντρωνε τά μέταλλα τής περιοχής τού 'Αντιταύρου καί όπου
ύπήρχαν έμπορικοί άντιπρόσωποι άπό τήν Εύβοια καί τή Ρόδο. Καί ή Ναύκρα-
τη τής Αιγύπτου άρχικά, όταν ιδρύθηκε έπί Ψαμμητίχου (664-610), ήταν κυ-
ρίως εμπορικός σταθμός, άλλά άργότερα έπί 'Αμάσιος (570 κ.έ.) έγινε άποικία
κοινή γιά άρκετούς "Ελληνες.

Στό μεταξύ, τό άργότερο στις άρχές τού 9ου αιώνα ή γραφή ξαναγύρισε στήν
Ελλάδα, ίσως μέ ένδιάμεσο σταθμό κάποιο λιμάνι τής άνατολικής Μεσογείου,
τής Εύβοιας, τής Κύπρου ή τής Κρήτης, τή φορά αύτή δάνειο άπό τούς δυτι-
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κούς Σημίτες (Χαναναίους), μέσω τών Φοινίκων σέ έπισεσυρμένη άραμαϊκή
έκδοχή. Οί "Ελληνες υιοθετώντας το συλλαβάριο που χρησιμοποιούσαν οί Σημί-
τες, πού δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα και είχε είκοσιδύο σύμβολα, προσέθεσαν
φωνήεντα στά συμφωνικά σύμβολα, δημιουργώντας έτσι το πρώτο αληθινό
αλφάβητο, πού αποτελεί ένα άπό τά πιο σημαντικά γεγονότα τής παγκόσμιας
ιστορίας. Μεγάλο μέρος τών έπιτευγμάτων τών Μεσογειακών λαών μπορεί νά
άποδοθεϊ στήν άπόκτηση τής γραφής και γρήγορα σέ μερικές τουλάχιστον πε-
ριοχές, όπως ή Αττική, έχουμε μιά έγγράμματη κοινωνία. Ή κάθε περιοχή, πού
μιλούσε ήδη χωριστή διάλεκτο χρησιμοποιούσε στήν άρχή καί τοπική παραλ-
λαγμένη μορφή τού αλφαβήτου. Οί παραλλαγές αύτές διέφεραν κυρίως στά συμ-
πληρωματικά γράμματα, ενώ είχαν πάρα πολλά κοινά, πράγμα πού δείχνει ότι ή
γραφή διαδόθηκε διαμιάς μέ μία και μόνη προσαρμογή.

Στή Μυκηναϊκή Εποχή οί αναχτες δηλ. οί μονάρχες τών μυκηναϊκών βα-
σιλείων όπως και ή κοινωνική ζωή βασικά έμοιαζαν γραφειοκρατικά μέ τούς δε-
σποτικούς άρχοντες τών μικρότερων βασιλείων τής Εγγύς Ανατολής, μέ τό
παλάτι ώς τό κυριότερο κέντρο παραγωγής καί διανομής τών άγαθών. "Ισως οί
άνακτες βοηθοϋνταν στά πολλαπλά τους καθήκοντα —στρατιωτικά, ιερατικά καί
οικονομικά— άπό τόν λαΡαγέταν, πού φαίνεται ότι ήταν ό δεύτερος τή τάξει άξιω-
ματούχος καί όπως δηλώνει τό όνομά του οδηγούσε τό λαό, δηλαδή τούς στρα-
τιώτες. Στό τέλος τής Μυκηναϊκής Εποχής μέ τήν καταστροφή τοϋ παλατιού
τού άνακτος, ό όρος άναξ περιπίπτει στά πολιτικά πράγματα σέ άχρηστία, καθώς
άπό τήν πρώτη χιλιετία χρησιμοποιείται ήδη ό όρος βασιλεύς, όπως π.χ. οί βα-
σιλείς τής 'Ιθάκης (Όμ. θ 390). Μέ τήν καταστροφή λοιπόν τών μυκηναϊκών
παλατιών καί τήν έξαφάνιση τής λέξης άναξ άπό τήν πρώτη χιλιετία, ή λ. βα-
σιλεύς είναι πιά δ τίτλος τού άνωτάτου άρχοντος. Ή καταγωγή τοϋ μονάρχη
άνάγεται άπευθείας σέ ένα θεό καί ή περιοχή τής άκρόπολης αποτελεί τήν κα-
τοικία τοϋ ήγεμόνα καί τής οίκογένειάς του.

"Υστερα άπό τήν κατάρρευση τού μυκηναϊκού πολιτισμού μόνο ό κοινός
χώρος, ή θρησκεία καί ή μυθολογία διατηρήθηκαν στήν Ελλάδα. "Ηδη στον
"Ομηρο ή εικόνα τής κοινωνίας είναι αισθητά διαφορετική άπό εκείνη τής Μυ-
κηναϊκής Εποχής, άφοϋ τώρα ό άνθρωπος προβάλλει ένα καινούργιο πρόσωπο
μέ τήν ανακάλυψη τής προσωπικής ελευθερίας, όπως τόν άντιλαμβάνεται σήμε-
ρα ή Δύση. "Οταν μάλιστα στή γεωμετρική έποχή οί "Ελληνες επανέλαβαν συ-
στηματικά τις έπαφές τους μέ τούς λαούς τής 'Ανατολής, τό γεγονός αύτό συ-
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νετέλεσε στήν ενδυνάμωση τής άντίληψης, ότι ήταν διαφορετικοί άπό τους λα-
ούς αύτούς καί δτι δ τρόπος τής κοινωνικής τους ζωής, μαζί μέ τόν πολιτισμό
τους καί τήν αύθόρμητη παρόρμηση γιά άμιλλα τούς έδιναν πρωτοτυπία καί
άνωτερότητα έναντι τών ξένων λαών. Μέρος τής παράδοσής τους προερχόταν
άπό δ,τι ή ελληνική κοινωνία κληρονόμησε άπό τήν ινδοευρωπαϊκή οικογένεια
μέσω κυρίως τής ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα μέ τήν έπικρατούσα άποψη ή
κουλτούρα αύτή τών Ελλήνων βασίστηκε άρχικά στό άριστοκρατικό ιδεώδες,
τόσο τής έλληνικής όσο καί τής έντόπιας άριστοκρατίας.

Ή πλειονότητα τών μελετητών συμφωνούν ότι ό μεταμυκηναϊκός διαστρω-
ματωμένος κόσμος τού Όμήρου είναι ένας κόσμος πού προϋπήρξε τής πόλεως -
κράτους, τής έλληνικής δηλαδή έκδοχής τού κράτους, πού διέφερε ριζικά άπό τά
άντίστοιχα τής Εγγύς 'Ανατολής. Υπόβαθρο, ωστόσο, τοϋ Όμήρου είναι ή
ύπαρξη τής ήδη ιδρυμένης καί πλήρως άνεπτυγμένης πόλης, έστω κι άν απου-
σιάζει ή άποτύπωσή της στό έπος εξαιτίας τού γεγονότος ότι ό ποιητής, σύμ-
φωνα μέ τήν καλλιτεχνική μέθοδο πού άκολουθεΐ, παίρνει τό υλικό του μέσω τής
προφορικής σύνθεσης πριν άπό τήν περίοδο ίδρυσης τής πόλης, κάνοντας χρήση
τής τεχνικής τής «έπικής άπόστασης». Στήν ομηρική έποχή ό βασιλιάς ήταν
άρχηγός τοϋ στρατού, άρχιερέας, νομοθέτης καί δικαστής, ένώ υπήρχαν τελετές,
ιεροτελεστίες, κοινωνικές συμβάσεις καί ένας κώδικας τιμής, άνταλλαγή δώρων,
θυσίες στους θεούς καί έπιτάφιες τελετές. "Ομως δέν υπήρχε γραφειοκρατικός
μηχανισμός, επίσημο νομικό σύστημα, καί συνταγματικός χάρτης, όπως είναι
φυσικό, ήταν άδιανόητος.

Υπήρχε μία λεπτή έξισορρόπηση δυνάμεως, καθώς οί προστριβές άνάμεσα
στόν βασιλιά καί τούς εύγενεΐς —τούς άρχηγούς δηλαδή τών παλαιών γενών πού
άποτελοϋσαν τό συμβούλιο— ήταν χρόνιες καί ύπήρχαν συχνά άνταγωνισμοί γιά
τήν άπόκτηση δύναμης. Στίς συνελεύσεις πού συγκαλούσε ό βασιλιάς μέ τούς
ευγενείς, ή σιωπή ή τό μουρμουρητό τοϋ λαοϋ είναι ή πιό μεγάλη δυσκολία γιά
τόν μελετητή τής συνταγματικής πτυχής τής βασιλείας τήν ομηρική έποχή καί
άργότερα. Τελικά ό βασιλιάς κατάντησε κάτι λίγο παραπάνω άπό «πρώτος άνά-
μεσα σέ ίσους», πβ. '/λ. Α. 278-9. Ό λαός ύφίστατο ώς σώμα μέ τό όνομα
δήμος, άλλά όχι ώς πολιτική δύναμη μέ συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώ-
ματα, άφού ή άριστοκρατία πού έπέζησε μέ βάση τήν καταγωγή (τό γένος) ή
τή συγγένεια (τή φατρία, δηλ. τήν πολιτική υποδιαίρεση τής φυλής) άποτελούσε
τήν ήγετική δύναμη. 'Αρχικά στήν πολιτική σημασία της, ό δρος δήμος άντιτί-
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θετο απλώς στούς εύγενεϊς. Στό τέλος τού 8ου αιώνα, μέ τήν έξαίρεση τής
Σπάρτης, ή μοναρχία έξαφανίζεται καί άπό τήν εξέλιξη αύτή ώφελήθηκαν
άρχικά τά άριστοκρατικά γένη, πού άποτελούσαν τήν κινητήρια δύναμη τής σύγ-
χρονης κοινωνίας.

Άπό τά πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα τής άρχάίκής εποχής, πού δείχνει οτι
οί "Ελληνες είχαν ήδη πολιτική συνείδηση, είναι ή βαθμιαία έμφάνιση τοϋ θεσμού
τής πόλης καί ή διασπορά τών Ελλήνων σέ διάστημα διακοσίων περίπου ετών
άπό τό άνατολικό άκρο τοϋ Εύξεινου Πόντου έως τόν Ατλαντικό 'Ωκεανό στή
δυτική Μεσόγειο. Μέ τόν όρο πόλη ή πόλη-χράτος έννοεΐται ορισμένο σύνολο
άνθρώπων, πού συνίστατο άπό μία κοινότητα γνήσιων πολιτών καί άπό έναν
άριθμό άτόμων χωρίς πολιτικά δικαιούματα πού κατείχε μιά ορισμένη περιοχή καί
ζούσε σύμφωνα μέ ένα ορισμένο πολίτευμα. Ήταν ένας πολιτικός οργανισμός
πού βασιζόταν σέ συλλογική συμμετοχή πού εφάρμοζε τήν άρχή τής ισότητας
καί ίσων δικαιωμάτων. Δέν ήταν όλες έντελώς αύτόνομοι δηλ. έλεύθερες νά δια-
χειρίζονται τίς ύποθέσεις τους σύμφωνα μέ τούς δικούς τους νόμους, δπως ήταν
τό ιδεώδες, άλλά σέ βαθμό πού επέτρεπε στά μέλη της νά αισθάνονται ότι είχαν
άρκετή άνεξαρτησία (πβ. IG 13 127, 15-6: τοις δε νόμοις χρήσθαι τοις σφετε-
ροις αυτών (οί Σάμιοι) αυτονόμους όντας). Ή ύπαιθρος χώρα πού συνήθως κα-
τείχε ή πόλη, μπορούσε νά ήταν άδεια άπό κατοίκους, άλλά έπρεπε νά ύπάρχει
ένα θρησκευτικό (κοινή εστία), πολιτικό καί διοικητικό κέντρο γύρω άπό τό όποιο
άναπτυσσόταν ή πόλη, συνήθως οχυρωμένη —ίσως καί μέ λιμένα— μέ άγορά,
έμπορική (τόπος συναλλαγών) καί πολιτική, έδρα τής δικαιοσύνης καί τής κυ-
βέρνησης, άρχικά μοναρχικού ή άριστοκρατικού τύπου, άργότερα συνήθως δημο-
κρατικού ή ολιγαρχικού. Ό τύπος αύτός τής πόλης ήταν άποκλειστικά χαρα-
κτηριστικό τών Ελλήνων καί σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέλη (Πολιτ. 1280b 39)
τελικός σκοπός της ήταν ή εύτυχία (τό ευ ζήν) ή ό τέλειος καί αύτάρκης βίος
(III, 9. 13-14) τών κατοίκων της.

Μέ ποιό τρόπο ή σκιώδης άρχικά γεωργική καί κτηνοτροφική κοινότητα
—πού κατά τή γνώμη Γάλλου άκαδημαϊκοϋ «ήταν ό πιό πρωτότυπος θεσμός καί
ό πιό θεμελιώδης πού γνώρισε ό έλληνικός κόσμος»— άπέκτησε οντότητα μέ τή
δημιουργία πολιτικών καί θρησκευτικών θεσμών, δέν μπορούμε νά έξηγήσουμε
ικανοποιητικά. Ό τύπος αύτός τής πόλης φαίνεται ότι δημιουργήθηκε μέ τόν
ταυτόχρονο μετασχηματισμό τής κοινωνίας σέ πολιτικό καί οικονομικό επίπεδο.
"Οπως άναφέρθηκε, άμεση συνέπεια τής κατάρρευσης τής μυκηναϊκής κοινω-
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νίας ήταν μιά μακρά περίοδος συγκεχυμένων φυλετικών περιπλανήσεων, ή οποία
έως το 1000 περίπου ή λίγο αργότερα, έ'δωσε τόν υποτυπώδη μελλοντικό τύπο
τής πόλης. Ή νέα οργάνωση τής πόλης-κράτους, πού διέθετε δυναμισμό άκόμη
καί σέ τοπική βάση, διαδόθηκε τελικά άπό τήν 'Ιωνία μέσω τών νήσων τού
Αιγαίου στήν ήπειρωτική Ελλάδα. Στοιχεία τής πόλης -τού θεσμού πού έκανε
δυνατά τά έπιτεύγματα τής κλασσικής έποχής— πού κληρονομήθηκαν άπό τή
μυκηναϊκή περίοδο, ήταν ό βασιλιάς, ή άριστοκρατία, τά γένη, ή γερουσία καί ό
δήμος.

Ή πόλη προηγήθηκε τής θρησκείας της, γι' αύτό είναι χαρακτηριστικό ότι
ή έλληνική θρησκεία του Δωδεκάθεου τού 'Ολύμπου είναι κυρίως θρησκεία τής
πόλης. Είναι πιθανό ότι κάθε πόλη πού ιδρυόταν υιοθετούσε έναν ήρωα ιδρυτή,
πού λατρευόταν μέ έναγισμούς ώς προστάτης ήρωας μαζί μέ τόν θεό κάτοικο τής
πόλης, πού πήρε τή θέση τού βασιλιά καί ό ναός του πήρε τή θέση τού παλα-
τιού. Πιστεύεται ότι ή λατρεία έπαιζε σημαντικό ρόλο στήν πολιτική ζωή τής
άρχαίας πόλης καί τών σχέσεών της μέ τόν υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, άκόμη καί
στήν έξ(οτερική πολιτική. Στήν πρώιμη πάντως ζωή τής πόλης, ή λατρεία τών
ήρώων μαζί μέ τή λατρεία τών νεκρών προγόνων στά ειδικά κοινοτικά ιερά καί
ή απόκτηση τών πρώτων δημοσίων ναών στό τέλος τού 8ου αι., αύξησαν τό
αίσθημα τής κοινωνικότητας καί άλληλεγγύης καί έπιτάχυναν τήν άνάπτυξη
τής πόλης. "Ηδη στήν Ίλιάδα καί τόν Ησίοδο γίνεται λόγος γιά τήν άπονομή
δικαιοσύνης καί μερικοί άλλοι θεσμοί πού άναπτύχθηκαν άργότερα, έχουν έδώ
τήν αρχή τους. Ή κατάλυση τής βασιλείας ήταν άλλο άποφασιστικό γνώρισμα
τής πόλης πού διοικούνταν άπό έκλεγμένους προσωρινούς άξιωματούχους, πράγ-
μα πού συνετέλεσε στήν επισημοποίηση τής προηγούμενης συμβουλευτικής ιδιό-
τητας τών ευγενών, δημιουργώντας διάφορα άξιώματα πού κατείχαν έκ περι-
τροπής άριστίνδην στά πλαίσια τού θεσμού τής πόλης. Ή κοινωνία τού 8ου καί
άκόμη τού 7ου αιώνα ζούσε σέ άναρίθμητες, υποτυπώδεις πόλεις, πού εύνοούνταν
άπό τή γεωγραφική κατάτμηση τού ελληνικού χώρου.

Γενικά μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι ή βαθμιαία άνύψωση τού θεσμού τής
πόλης μαζί μέ τήν έμπέδωση τού θεσμού τής ιδιοκτησίας έδωσαν μεγαλύτερη
ένότητα στόν πληθυσμό, άπορροφώντας τις μικρές τοπικές μονάδες. Τό περίερ-
γο όμως είναι ότι οί Έλληνες, έξαιτίας κυρίως τού δημογραφικού προβλήματος
τής Ελλάδας, μεταφύτευσαν τις μικρές τους πόλεις στό έξωτερικό, στή Σικε-
λία καί τήν Κάτω 'Ιταλία π.χ., έκεΐ όπου ή γειτνίαση μέ πολυπληθείς ξένους λα-
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ούς θά έπρεπε νά τούς είχε προβληματίσει γιά τή βιωσιμότητα τους. Υπήρχε,
όπως φαίνεται, ριζωμένη στους "Ελληνες ή πεποίθηση ότι ή πόλη διαμόρφωνε
τόν πολίτη, αυτό που αργότερα ό Αριστοτέλης (Πολίτ. 1253a κ.έ.) συγκεφα-
λαίωσε πρός τό τέλος τής ελληνικής ανεξαρτησίας, όταν όρισε τόν άνθρωπο ως
πολιτικόν ζώον, ότι δηλ. ό άνθρωπος προοριζόταν άπό φυσικού του νά ζήσει καί
νά άναπτύξει τις ίκανότητές του μέσα στόν περίγυρο τής πόλης, τοϋ πρωτότυ-
που αυτού περιβάλλοντος ζωής. Φαίνεται δηλαδή ότι ή πόλη, ώς ορθολογική μορ-
φή, πολιτικού σχεδιασμού, ήταν ή έκφραση τής συλλογικής συνείδησης τών
Ελλήνων.

Μέ τήν άνάπτυξη τής πόλης έκτος άπό τή δικαιοσύνη (πβ. όνησίπολιν 8ί-
χαν, Σιμ. 37.35), τήν όποια έγγυώνται οί θεότητές της, ένδυναμώνεται καί ή
έννοια τού Ελληνισμού, τής συνείδησης δηλαδή ότι οί "Ελληνες ζούν άκολου-
θώντας ιδιαίτερους άπό τούς άλλους λαούς θεσμούς στό πλαίσιο τής πόλης, ένώ
ή έννοια τής Πανελλήνιας ιδέας έξελίχθηκε άπό τις σχέσεις τών έλληνικών πό-
λεων μεταξύ τους καί ιδιαίτερα υπό τό πνεύμα πού, άρχίζοντας άπό τόν 8ο αι.,
διεΐπε πανελλήνιες εκδηλώσεις, όπως οί 'Ολυμπιακοί άγώνες, τό Δελφικό μα-
ντείο, ή συνάθροιση τών Πανελλήνων στή Δήλο, ή άπαγγελία τών ομηρικών
επών στήν 'Αθήνα καί άλλού κ.ά.

Ή έννοια τού πανελληνισμού δέν πρέπει νά θεωρηθεί ώς κάτι τετελεσμένο,
άλλά ώς μία έξελικτική πορεία πού φτάνει έως τούς κλασσικούς χρόνους γιά τήν
τελείωση της. Ή συνείδηση τής έλληνικότητας άναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά
τήν περίοδο τού άποικισμού, όταν οί "Ελληνες —ένας άρχικά πολυεθνικός πληθυ-
σμός— βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ τούς κατοίκους τής Μεσογείου καί τού Εύξει-
νου Πόντου. 'Εδώ μπορούμε νά θυμηθούμε τά ποιήματα τού θέογνη, τά όποια
διεκδικούν τήν ιδιότητα τής πανελλήνιας ποίησης, σέ περίοδο μεταγενέστερη
εκείνης τής ομηρικής καί ήσιόδειας ποίησης. Ή πιό φανερή άντανάκλαση τής
σύνθεσης καί διάδοσης τής συλλογής είναι ή άποκρυστάλλωσή τους, όχι σέ ντό-
πια δωρική διάλεκτο τών Μεγάρων, άλλ^ά σέ μία αθροιστικά ιωνική διάλεκτο,
πού προσομοιάζει τή διάλεκτο τών άλλων έλεγειακών ποιητών.

Οί "Ελληνες, ό κατ' έξοχήν θαλασσινός λαός τής άρχαιότητας, παρά τήν
όλιγαριθμία τους κάλυψαν μέ τήν παρουσία τους μιά τεράστια περιοχή στό
Αιγαίο, τόν Εύξεινο Πόντο, τήν άνατολική καί δυτική Μεσόγειο. Παντού όπου
πήγαιναν, έγκαθίσταντο κοντά στά παράλια ή στήν πλησίον ένδοχώρα, ίσως για
νά αποφευχθεί ή άμεση σύγκρουση μέ τούς έντόπιους πληθυσμούς. Ό Πλάτων
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στον Φαίδωνα 109b δια στόματος τού Σωκράτη παρατήρησε γιά τους "Ελλη-
νες, «κατοικούμε εν α μικρό μέρος τής γής άπό τόν Φάση μέχρι τις Ηράκλειες
στήλες, ζώντας γύρω άπό τή θάλασσα όπως τά μυρμήγκια ή τά βατράχια γύ-
ρω άπό έ'να τέλμα».

Ή έλληνική άποικία ήταν άνεξάρτητη κοινότητα, πού διατηρούσε συναισθη-
ματικούς μόνο δεσμούς, κυρίως θρησκευτικούς, μέ τή μητρόπολη. "Ολες οί αποι-
κίες ήταν άπό τήν άρχή πόλεις ελληνικές, ένώ υπήρχαν καί μερικοί έμπορικοί
σταθμοί, όπως ή Ναύκρατη καί τό Εμπορείο, όπου οί "Ελληνες έμπορευόμενοι
συναντούσαν τούς ντόπιους καί συναλλάζονταν μαζί τους, στήν άρχή άναζη-
τώντας κυρίως μέταλλα.

Ή κοινωνική κρίση πού είχε ήδη κάνει τήν έμφάνισή της, έπιδεινώθηκε μέ
τήν αύξηση τού πλούτου, τήν τεχνολογική πρόοδο καί τήν αύξηση τού πληθυ-
σμού. Μέ τήν κατάργηση τής βασιλείας οί άριστοκράτες συσπειρώθηκαν μονο-
πωλώντας σχεδόν τήν κατοχή τής γής καί τήν έξουσία. Ή οικονομική τους άνε-
ση τούς έπέτρεπε νά μονοπωλούν ούσιαστικά καί τή στρατιωτική δύναμη, άφού
μόνον αύτοί μπορούσαν νά προμηθευτούν τά νέα βελτιωμένα όπλα καί άπο τό
πρώτο ήμισυ τού 7ου αί. τήν πλήρη πανοπλία, πού ήταν άρκετά δαπανηρή. Τέ-
λος, μονοπωλούσαν έπίσης τήν υπηρεσία στό άριστοκρατικό όπλο τού ιππικού,
άφού είναι γνωστό ότι οί ιππείς στήν κοινωνική καί πολιτική έννοια τού όρου,
άποτελούσαν κάποτε τήν άριστοκρατία στις άρχάίκές έλληνικές κοινότητες
(Άριστ. Πολπ. 1297b 18 κ.ά.), καθώς ή έκτροφή άλογων ήταν υπόθεση τής
άριστοκρατίας.

Οί άνθρωποι τού λαού (ό δήμος) πού είχαν δικαιώματα περιουσίας καί προ-
σωπικής ελευθερίας καί πού προστατεύονταν έθιμικά, προσκαλούνταν σέ μή τα-
κτά διαστήματα σέ συνέλευση, μέ διάφορους όμως τρόπους περιορίζονταν οικο-
νομικά καί πολιτικά. Ανάμεσα στους άριστοκράτες καί τούς άνθρώπους τού'λα-
ού μέ τόν καιρό δημιουργήθηκε μία ενδιάμεση, εύπορη σχετικά τάξη γεωργών,
έμπορων, πλοιοκτητών καί τεχνιτών. Ή καταγωγή τους είναι σκοτεινή, άλλά
γύρω στό 650 έμφανίζονται καθαρά στά άποσπάσματα τής λυρικής ποίησης. Ό
ρόλος τους ήταν καταλυτικός γιά τή στρατιωτική δύναμη τών άριστοκρατών.
Φιλόδοξοι πολιτικοί κατανόησαν τήν άνάγκη νά οργανώσουν βαριά όπλισμένους
οπλίτες στή φάλαγγα, πού έπιβάλλεται πλέον βαθμιαία ώς ό κανονικός σχημα-
τισμός στόν ελληνικό χώρο. Ή συμμετοχή καί άπλών πολιτών στή φάλαγγα, μέ
χαρακτηριστικά τήν άλληλεγγύη καί τή συντροφικότητα στήν υπεράσπιση τής
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κοινής τους πόλης, οδήγησε φυσιολογικά στήν απαίτηση συμμετοχής τους καί
στήν πολιτική εξουσία. Τήν Γδια έποχή στίς πόλεις γίνεται αποδεκτή ή ιδέα ότι
οί νόμοι έπρεπε νά αναγράφονται καί νά έκτίΟενται δημόσια, ώστε νά γίνονται
γνωστοί σέ όλους τους πολίτες. Μέ τόν τρόπο αυτό όλες οί τάξεις εμπλέκονται
σέ κοινωνικούς καί πολιτικούς άγώνες πού στήν άποκορύφωσή τους δηλώνονται
μέ τό περιληπτικό όνομα στάσις (= κοινωνική σύγκρουση).

Ό όρος στάσις σέ πολιτικά συμφραζόμενα σημαίνει άρχικά τήν κοινωνική
διαμάχη (Αλκαίος, Σόλων), καί άργότερα τόν έμφύλιο πόλεμο ('Αλκαίος, Θου-
κυδίδης). "Οταν έμφανίζεται ή στάσις στήν ελληνική πόλη, αύτή μένει άνυπερά-
σπιστη, καί ή ορθολογική βάση, μέ τήν όποία δρούσαν πολιτικά οί "Ελληνες απο-
συντίθεται σέ μιά άναρχία λόγου καί δράσης (πβ. Πίνδ. απ. 210, Θουκ. 3. 82-
3). Οί προστριβές άνάμεσα στούς εύγενεϊς γιά τήν απόκτηση δύναμης καί τιμής
(κλέος) ήταν πράγμα συνηθισμένο. Οί πιό εύποροι άπό τούς υπόλοιπους πολίτες
ζητούν μερίδιο τής έξουσίας καί προνόμια, ιδιαίτερα μετά τή συμμετοχή τους στή
φάλαγγα τών οπλιτών. Οί άποροι, τέλος, καί οί πολλοί καί σκληρά έργαζόμενοι
γεωργοί έβλεπαν νά δυσχεραίνεται ή θέση τους μέ τήν αύξηση τού πλούτου καί
τής εύημερίας τών άλλων. Ή αύξηση τού πληθυσμού καί ή άνοδος τοϋ βιοτικού
έπιπέδου άνάμεσα στίς εύπορες τάξεις βοηθούν στήν άσκηση μεγαλύτερης πίε-
σης στίς άσθενέστερες τάξεις! "Ετσι φτάνουμε στήν περιγραφή τού 'Αριστοτέλη
(Άθην. Πολιτ. 2.2): «ην γάρ αυτών (δηλ. τών 'Αθηναίων) ή πολιτεία τοις τε
άλλοις ολιγαρχική πάσι και δή και έδούλευον οί πένητες τοις πλουσίοις καί αυτοί
και τά τέκνα καί αί γυναίκες. Καί έκαλοϋντο πελάται καί έκτήμοροι κατά ταύ-
την γάρ τήν μίσθωσιν ήργάζοντο τών πλουσίων τους άγρους». Σέ μερικές περι-
πτώσεις οί συγκρούσεις άνάμεσα στούς άριστοκράτες (έσθλούς) καί στόν λαό
(κακούς) ή άνάμεσα στούς πτωχούς καί τούς πλουσίους σχεδόν προσομοίαζαν
αύτό πού ονομάζουμε σήμερα «ταξικοί άγώνες».

Πόσο γενική κατάντησε ή στάση δέν μπορούμε νά ξέρουμε έξαιτίας τής
έλλειψης πηγών. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι σέ πολλά μέρη υπήρχε άπαίτηση γιά
άποκοπή χρεών καί άναδασμό τής γης. 'Αντίθετα άπό τούς άριστοκράτες ή κα-
τώτερη τάξη στήν άρχή πρόβαλλε οικονομικά περισσότερο αιτήματα καί ζητούσε
δικαιοσύνη, παρά άγωνιζόταν γιά καθαρώς πολιτικά δικαιώματα. 'Αρχικά ή άπο-
στολή μέρους τού πληθυσμού σέ άποικίες λειτούργησε ώς άσφαλιστική δικλείδα.
'Αργότερα όμως, όταν ή κίνηση αύτή έξαντλήθηκε, ή έμφύλια σύγκρουση γενι-
κεύτηκε καθώς μερικά πρόσο,ίπα, φατριαστικά καί φιλόδοξα, είδαν τήν εύκαιρία
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πού παρουσιαζόταν γιά τήν εξασφάλιση προσωπικών ώφελημάτων. Με τόν τρό-
πο αύτό κάνει τήν έμφάνισή του ό θεσμός τής τυραννίας. Στήν αρχή ή λ. τύ-
ραννος —πού μερικοί θεωρούν λυδικής προέλευσης, άλλά άλλοι εισηγούνται ότι
πρόκειται γιά τό χεττιτικό tarwana χωρίς νά παραβλέπουμε τό άκκαδ. turtannu
(άνώτερος άσσύριος άξιωματούχος)— δήλωνε απλώς τόν πολιτευόμενο, πού
άρπαζε καί διατηρούσε τήν πολιτική έξουσία χωρίς νομική έξουσιοδότηση άπό
τούς πολίτες, τόν σφετεριστή τής εξουσίας. Ή έννοια δηλ. τής τυραννίας δέν
συνδεόταν μέ τήν έννοια τού δεσποτισμού καί τής καταπίεσης, άλλά έκανε τήν
έμφάνισή της σέ άστικές κοινωνίες, πού οικονομικά καί πολιτικά ήταν περισσό-
τερο άνεπτυγμένες άπό τούς μικρούς άγροτικούς συνοικισμούς. Σέ κάθε σχεδόν
πόλη ύπήρχαν στοιχεία πού εύνοούσαν τήν έγκατάσταση τυράννου, γιατί πολλοί
ήλπιζαν ότι δ τύραννος θά έπιτύγχανε μέ άπειλές καί βία τούς πολιτικούς καί
κοινωνικούς σκοπούς, πού άντιλαμβανόταν ότι δέν μπορούσαν νά έπιτευχθούν μέ
άλλον τρόπο.

"Οταν τελικά οί τύραννοι κατέλαβαν τήν έξουσία, κατήργησαν κοντά στά
άλλα τή συνήθεια τής άριστοκρατικής διακυβέρνησης, άν καί συνήθως καί οί ίδι-
οι κατάγονταν άπό άριστοκρατικές οικογένειες. Τό φαινομενικά παράδοξο στήν
περίπτωση αύτή είναι ότι έκεΐνοι πού ήταν πάνω άπό τίς διατάξεις τών νόμων
καί μέ τήν πολιτική τους διέλυσαν τίς δομές τής παλιότερης άριστοκρατίας, ενί-
σχυσαν τούς θεσμούς τής πόλης, ίσως καί γιατί βοηθήθηκαν άπό τούς πολίτες
καί τή νομοθεσία —πβ. Άριστοτ. Πολιτ. 1274b 7 κ.έ. ό τύραννος νόμων δημι-
ουργός— καί συνέδραμον τόν δήμο νά άνυψωθεΐ στό έπίπεδο τής πολιτικής αύτο-
γνωσίας, πράγμα πού σέ μερικές πόλεις οδήγησε άργότερα στή διακυβέρνησή
τους άπό τόν ίδιο τό λαό (δήμος) μέ τό πολίτευμα τής δημοκρατίας. Έν ολίγοις
οί τύραννοι άποδείχτηκαν δημιουργικοί, μεταμορφώνοντας τήν πολιτεία σέ μία
άβασίλευτη πολιτική κοινότητα. Ή διεύρυνση καί ό έκδημοκρατισμός τής άρι-
στοκρατικής κοινωνίας είναι βασικό γνώρισμα τού ελληνικού πολιτισμού, μαζί μέ
μία ιδιαίτερη εικόνα τού άνθρώπου, πού διακρίνεται γιά τό άγωνιστικό του πνεύμα
καί πού έπιθυμεϊ παντού καί πάντοτε νά πρωτεύει καί πάνω άπ' όλα νά είναι
αύτόνομος.

Αύτές σέ γενικές γραμμές είναι οί κορυφές τών πραγμάτων στις όποιες
στηρίχτηκε ό ελληνικός πολιτισμός, ώστε σέ 400 χρόνια άπό τόν "Ομηρο έως
τόν 'Αριστοτέλη δημιούργησε όλες τίς κύριες ιδέες πού θά μεταβιβάζονταν
στούς μεταγενέστερους πολιτισμούς. Σήμερα ωστόσο πιστεύεται ότι οί "Ελλη-
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νες τής αρχαϊκής εποχής καί παλαιότερα όφειλαν πολλά στους μεγάλους πο-
λιτισμούς τής Αιγύπτου καί τής Εγγύς 'Ανατολής. "Ηδη τό 1957 ό σοφός
άρχαιολόγος τής 'Οξφόρδης Sir John Beazley προλογίζοντας τό βιβλίο τού
πρόωρα χαμένου T. J. Dunbabin, The Greeks and their Neighbours, άναγνώρισε
ότι μέχρι τόν 8ο αί. οί παραπάνω πολιτισμοί προηγούνταν άπό πολλές άπόψεις
τού έλληνικοΰ. Ή έπίδραση τού πολιτισμού τών λαών τής Μέσης 'Ανατολής
έπί τού έλληνικού πιστεύεται ότι άρχισε ήδη άπό τόν 13ο αί. μέσω κυρίως του
έμπορίου, άλλά καί μέ τήν έγκατάσταση στήν Ελλάδα άπό τήν 'Ανατολή γρα-
φέων καί δημιουργών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τήν έποχή άπό τόν
13ο έως τόν 5ο αί. ή ροή τής άνατολικής παράδοσης πρός τή Δύση ήταν
σχεδόν μονόδρομος.

Θά χρειαζόταν ιδιαίτερη ομιλία γιά νά άναφερθεΐ κανείς στις έπαφές τών
Ελλήνων μέ τούς λαούς τής 'Ανατολής καί νά δοθούν άρκετά δείγματα τής
οφειλής των1. Θά άναφέρω μέ άκρα συντομία, περιορίζοντας τό θέμα —παραλεί-
πω τό μεγάλο θέμα τής λογοτεχνίας— ότι γιά τήν έπικοινωνία τών Ελλήνων μέ
τούς λαούς τής 'Ανατολής ό κατεξοχήν συνδετικός κρίκος ήταν ή Συρία καί κύ-
ριοι φορείς της οί Φοίνικες. Ή έπίδραση τής 'Ανατολής στήν Ελλάδα είναι φα-
νερή άπό τήν άθρόα χρήση τόν 8ο καί 7ο αιώνα πολυτελών άντικειμένων είσηγ-
μένων άπό τήν 'Ανατολή ή τοπικών άπομιμήσεων, όπως τό σκαλιστό έλεφαντό-
δοντο, οί φαγεντιανές ή γυάλινες χάντρες, τά κοσμήματα σέ μορφή φυλακτών
συριακού ή αιγυπτιακού τύπου, οί σφραγιδοκύλινδροι, τυπική μορφή μεσοποτα-
μιακής σφραγίδας, τά μεταλλικά άντικείμενα, όπως κύπελλα πού ταυτίζονται μέ
τούς ομηρικούς άργυρέους κρατήρες, κ.ά.

Τά περισσότερα άπό τά άντικείμενα αυτά άπαντούν σέ έλληνικά ιερά τού 8ου
αί. όπως τό Ήραΐο τής Σάμου, τή Δήλο, τούς Δελφούς καί κυρίως τήν 'Ολυ-
μπία, χωρίς νά παραλείπουμε τή Σπάρτη, τήν 'Ερέτρια καί τήν 'Αθήνα. Στήν
'Ολυμπία π.χ. βρέθηκαν άγγεϊα μέ έντυπες νεοχεττιτικές παραστάσεις. 'Ανάμε-
σα στά πιο εντυπωσιακά άντικείμενα τής άνατολίζουσας περιόδου είναι ένα χάλ-

1. Τά περισσότερα παραδείγματα που επικαλούμαι, δανείζομαι άπό το εργο του W. Burkert, The
Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge
MA 1992.
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κινο τύμπανο ασσυριακής προέλευσης, χάλκινες ασπίδες άπό το Ίδαΐο "Αντρο
τής Κρήτης, χάλκινες πλάκες πού προορίζονταν γιά τον Βασιλέα τής Δαμασκού
Άζαήλ, άλλά κατέληξαν στο ναό τοΰ Απόλλωνα στήν Ερέτρια και στό Ηραίο
τής Σάμου. Στά κεραμικά προϊόντα τής άρχαϊκής έποχής συνεχίζεται ή εικονο-
γράφηση έξωτικών ζώων, όπως γρυπές, σφίγγες καί σειρήνες. "Ομοια ή άπεικό-
νιση τής Ποτνίας θηρών ή τοϋ Κυρίου τών ζώων, σκηνές κυνηγίου, ιδιαίτερα
λιονταριού καί σκηνές πρόθεσης μέ συμποσιαστές ξαπλωμένους σέ άνάκλιντρα
που έχουν άνατολική προέλευση. Σέ όλη αυτή τήν περίοδο έξειδικευμένοι τεχνί-
τες άπό τήν Ανατολή καί κάθε είδους δημιουργών κυκλοφορούν στον έλληνικό
χώρο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Μετοικίζεσθαι επί τέχνγι σύμφωνα μέ
τήν ορολογία τοϋ Πλουτάρχου.

Καθώς ή μυκηναϊκή κληρονομιά υποχωρεί μπροστά στά ανατολικά θρη-
σκευτικά πρότυπα διαμορφώνεται άνάλογα καί ή θρησκευτική εικονογραφία τών
Ελλήνων. Άπό τά χάλκινα π.χ. άγαλματίδια τού θεού τοϋ πολέμου τής συρο-
χεττιτικής περιοχής προέρχονται τελικά οί εικόνες τού Δία καί τοϋ Ποσειδώνα
πού επισείουν άντίστοιχα τόν κεραυνό ή τήν τρίαινα. Οί θεότητες ντύνονται μέ
πολυτελή υφάσματα, όπως τό εντυπωσιακό λατρευτικό ένδυμα τής Έφεσίας
'Αρτέμιδος. Μέ λατρευτικές συνήθειες συνδέονται καί οί παράξενες μάσκες τών
έλληνικών ιερών, όπως τοϋ Ηραίου τής Σάμου καί ιδιαίτερα τής Όρθείας στή
Σπάρτη. Στή λατρεία εισάγεται άπό τήν 'Ανατολή τό λιβάνι, ή μύρρα καί τό
ειδικό κύπελλο γιά τις σπονδές. Οί ναοί τού 8ου αι. πού ιδρύονται ώς κατοικία
τής θεότητας μέ τό λατρευτικό της άγαλμα καί τό μεγάλο βωμό έχουν επίσης
άνατολική προέλευση.

"Οπως άνέφερα ήδη τόν 8ο αί. ή λίγο νωρίτερα τό σημαντικότερο έπίτευγ-
μα τής άνατολίζουσας περιόδου γιά τή γενικότερη ιστορία τοϋ πολιτισμού ήταν
ή άπό μέρους τών Ελλήνων υιοθέτηση τού σημιτικού άλφαβήτου. Μέ τήν επι-
δέξια προσαρμογή του στήν φωνητική τής ελληνικής γλώσσας τό άλφάβητο
αυτό άπετέλεσε τό πρώτο τέλειο σύστημα γραφής έπειδή χρησιμοποίησε ιδιαίτε-
ρα σημεία γιά τά φωνήεντα όπως καί γιά τά σύμφωνα, ένώ ή σημιτική γραφή
βασιζόταν καί βασίζεται άκόμη κατά κύριο λόγο στά σύμφωνα. 'Εκτός άπό τά
φωνήεντα οί "Ελληνες πρόσθεσαν καί μερικά γράμματα άκόμη, ένώ ή έπιτυχία
τοϋ αλφαβήτου τους φαίνεται καί άπό τή μεγάλη καί ταχεία διάδοσή του, ιδιαί-
τερα στή Δύση.

Οί πιο πρώιμες έπιγραφές χρονολογούνται γύρω στό 760 π.Χ. ή λίγο άργό-
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τερα. Στά κεραμικά τής γεωμετρικής εποχής που μπορούν νά χρονολογηθούν μέ
σχετική ακρίβεια μέχρι πρότινος δέν είχε ευρεθεί κανένα ίχνος γραφής πριν άπό
τό 760. Ή έκπληξη ήλθε σχετικά πρόσφατα όταν στήν πόλη Gabii 25 χιλ. Α.
τής Ρώμης στή νεκρόπολη Osteria dell'Osa, βρέθηκε σέ άγγεϊο ενός τάφου τό
άρχαιότερο δείγμα έλληνικής γραφής ΕΓΛΙΝ, ίσως τό όνομα τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ
άγγείου πού χρονολογείται μεταξύ τού 830-770, πιθανόν πρός τό τέλος τοϋ χρο-
νικού αύτοϋ ορίου γύρω στό 775.

■ Μαζί μέ τό άλφάβητο άπό τούς Φοίνικες ή τούς Άραμαίους παραλήφθηκε
καί ή σχετική ορολογία2: τά ονόματα τών γραμμάτων, ή σειρά τους, ή δέλτος
(τό πινάκιο στό όποιο έγραφαν), ή μάλθα/μάλθη (τό μείγμα κεριού καί πίσσας
πάνω στό οποίο έγραφαν), τό σχήμα τοϋ βιβλίου στήν άρχή σέ μορφή διφθέρας,
περγαμηνής ή άργότερα παπύρου. 'Ακόμη καί ή ένδειξη τοϋ συγγραφέα καί τού
τίτλου τοϋ έργου πού έμφανιζόταν στό τέλος τοϋ βιβλίου ήταν μεσοποταμιακή
πρακτική. Ή πιό άμεση μαρτυρία στις πολιτιστικές έπιδράσεις μιάς χώρας πά-
νω σέ μιά άλλη έντοπίζεται ώς γνωστό στή γλώσσα: Κατά κανόνα όμως οί
στενες σχέσεις τών Ελλήνων μέ τήν 'Ανατολή ήταν δύσκολο νά φανούν εξαι-
τίας τής φαινομενικής άνυπαρξίας σημιτικών δανείων στήν Έλληνική. Ό λό-
γος τής άγνοιας αύτής τών σημιτικών δανείων οφείλεται κυρίως στούς Ίνδοευ-
ρωπαϊστές γλωσσολόγους, οί όποιοι μέ τήν έπιτυχή σύνδεση τής έλληνικής
γλώσσας μέ τήν ΙΕ οικογένεια γλωσσών παραμόρφωσαν τήν εικόνα της. "Ομως
στήν περίπτωση δανείων τό άντικείμενο είναι πού καθιστά τόν δανεισμό άληθο-
φανή καί όχι τόσο ή φωνητική άντιστοιχία τών συγκρινομένο^ν. Θά έπιμείνω στό
ζήτημα τοϋ λεξιλογίου —όχι σέ δομικά προβλήματα— καθώς στις δύο μεγάλες
"Ιστορίες τής έλληνικής γλώσσας τοϋ 1999 καί τού 2001 δέν εδόθη ή δέουσα
προσοχή. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν "Ιστορία τής "Ελληνικής Γλώσσας τού
Adrados (2003).

Σύμφωνα μέ τήν άποτίμηση τοϋ Debrünner ό άριθμός τών σημιτικών δα-
νείων στήν "Ελληνική είναι «σχεδόν μηδαμινά άσήμαντος», ενώ κατά τούς ύπο-
λογισμούς τού Meillet τά σημιτικά δάνεια τής έλληνικής «δέν φθάνουν διψήφιο
άριθμό». "Όμως ή Emily Masson στό γνωστό βιβλίο της πρότεινε 35 σίγουρα

2. Βλ. Schwyzer, Gr.Gr. 1,140' δ., ΚΖ 58, 1931, 177-183.
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δάνεια και 12 πιθανά. Ό Oswald Szemerenyi πρόσθεσε άλλα 12. Ή δυσκολία
στήν ανίχνευση τών δανείων αυτών προέρχεται καί άπό τό γεγονός ότι ή ελλη-
νική λογοτεχνία άπορρίπτει τή χρήση λεξιλογίου, που δέν έχει τελείως προσαρ-
μοστεί φωνητικά καί κλιτικά στους κανόνες της καί έτσι δέν υπάρχει τρόπος νά
άποκαλυφθοΰν οί ξένες λέξεις. Τά δάνεια άπό τίς σημιτικές γλώσσες μπορούν νά
βεβαιωθούν μόνο υστέρα άπό λεπτομερή τεκμηρίωση άπό έμπειρους γλωσσολό-
γους, γνώστες τών γλωσσών αυτών.

Στό μεταξύ ό ύπόγειος κόσμος τών δανείων έξακολουθεΐ νά υφίσταται κα-
μουφλαρισμένος άλλά άσκώντας επιρροή. Ώς πρόσφατα τά πιθανά δάνεια άπό τά
σημιτικά άφηναν άδιάφορους τούς έτυμολόγους καί όσο ξέρω μόλις τό 1994 κυ-
κλοφόρησε λεξικό τής έλληνικής μέ τίς πιθανές έτυμολογικές άντιστοιχίες κυ-
ρίως μέ τήν Άκκαδική: Giovanni Semerano, ϋιζιοηαηο della lingua greca, Γε-
νεύη 1994. "Ομως υπάρχουν σημιτικά δάνεια ήδη στή Μυκηναϊκή, κυρίως θε-
ωνύμια, φυτώνυμα καί πολιτισμικές λέξεις. "Οπως είναι φυσικό, τό νέο λεξιλόγιο
έντάχθηκε στήν έλληνική προκειμένου νά έκφράσει καινούργια πολιτιστικά γε-
γονότα, νέες θεότητες, νέα φυτά, νέα ζώα, νέα προϊόντα καί μέταλλα. Καί όλα
αύτά ξεκινούν στή 2η χιλιετία π.Χ.

Ό κύριος όγκος τών ξένων δανείων έμπίπτει στήν κατηγορία τών διακινου-
μένων άγαθών. Έκτός άπό τά αιγυπτιακά δάνεια εβενος, 6ύσσος, νίτρον ή τά
περσικά ρόδον, παράδεισος, άναζυρίς, σατράπης, γνωστά είναι τά σημιτικά χρυ-
σός, πορφύρα, σινδών, χιτών, κάδος, λίβανος, σμύρνα, κάννα, κάνναβις, κιννά-
μωμον, κρόκος, σησαμον κ.ά.π. Αναφέρω άκόμη δύο-τρεΐς όρους σημαντικούς:
α νέα / μνά άκκαδ. mana, ήταν ή βασική μονάδα μέτρησης βάρους καί μαζί νο-
μισματική μονάδα' στήν άρχαϊκή έποχή υιοθετήθηκε άπό τό βαβυλωνιακό σύ-
στημα, όταν 60 μναΐ ισοδυναμούσαν μέ ένα τάλαντο, άρραβών (= προκαταβολή)·
ή κανών (= ράβδος), προέρχεται άπό τή σημιτική λέξη κάννα (= καλάμι), άπό
τή σημασία όμως ράβδος μέτρησης προήλθε ή σημασία τού προτύπου καί ό όρος
άπό καθαρά τεχνικός πήρε μεταφορική σημασία ιδιαίτερα στή σφαίρα τής θρη-
σκείας καί τής δικαιοσύνης· ή λ. λαός /λαΡος άρχικά ήταν ίσως όρος περιλη-
πτικός, δήλωνε τούς στρατιώτες πού άκολουθούσαν τόν άρχηγό τους καί αργό-
τερα δήλωνε τόν λαό σέ άντίθεση μέ τούς άρχηγούς- ή λ. σκανά j σκηνή πιθανώς
παράγεται άπό τήν άσσυριακή-άραμάϊκή maskannu πβ. έβρ miskan (= κατοι-
κία) κ.ά.π. Τρεις λέξεις πού προστέθηκαν πρόσφατα στά άνατολικά δάνεια είναι
τά καθαιρώ, λύμα καί άρά. Ό άριθμός τών σημιτικών δανείων είναι βέβαιο ότι
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θά αυξηθεί σημαντικά με τή μεθοδική μελέτη του λεξιλογίου σέ τομείς όπως τά
στρατιωτικά, τή μαντική, τή μαγεία, τήν ιατρική, τή μουσική, τήν ορολογία τής
τελετουργίας κ.ά., δπου ή επιρροή τής 'Ανατολής είναι δεδομένη.

Πολλοί μελετητές τής αρχαιότητας έθιξαν τό μεγάλο αυτό κεφάλαιο τής
'Ανατολικής έπίδρασης, άλλά δύο είναι οί σύγχρονοι έπιστήμονες πού συνέβαλαν
αποφασιστικά στήν ανάδειξη τής στενής σχέσης τής έλληνικής κουλτούρας τής
αρχαϊκής έποχής μέ τήν κουλτούρα τής Μέσης 'Ανατολής. Ό Γερμανός θρη-
σκειολόγος Walter Burkert στό βιβλίο του The Orientalizing Revolution: Near
Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge MA
1992, σ. 31, υποστήριξε ότι ή 'Ακκαδική σφηνοειδής πλάι στήν 'Αραμαϊκή, τή
Φοινικική καί τήν Ελληνική αλφαβητική γραφή αποτελεί τόν 8ο αί. μιά συνεχή
γραπτή «κουλτούρα», που έκτείνεται άπό τόν Εύφράτη έως τήν 'Ιταλία. Τήν
άποψη αύτή άνέπτυξε σέ έντυπωσιακές επί μέρους μικρές έργασίες. Ό δεύτερος,
ό Άγγλος Μ. L. West, άκούραστος εκδότης καί έρμηνευτής καί τής άρχαϊκής
ποίησης, ήδη άπό τό 1966 στό έργο του Hesiod, Theogony, σσ. 30-31, υπο-
στήριξε ότι «οί μεγάλοι πολιτισμοί βρίσκονταν στήν Ανατολή καί άπό τήν άρχή
τό πρόσωπον τής Ελλάδος ήταν στραμμένο άνατολικά. Ή Ελλάδα —συνεχίζει—
άποτελεΐ τμήμα τής Ασίας, ή έλληνική λογοτεχνία είναι μία Μεσανατολική λο-
γοτεχνία». Έκτος άπό άλλες έργασίες του, στό έργο του The East Face of
Helicon, Oxford 1997, προχώρησε σέ μία εξονυχιστική καί βαθιά σύγκριση άνά-
μεσα στή λογοτεχνία τής Μεσοποταμίας, πού είναι γραμμένη στή σφηνοειδή καί
τή συλλαβογραφική γραφή τών Δυτικών Σημιτών, μέ τήν Έλληνική άλφαβη-
τική λογοτεχνία. Τά εύρήματά του είναι άπό κάθε άποψη έντυπωσιακά, γιατί
έκτος άπό τόν μεγάλο άριθμό παραδειγμάτων σύμπτωσης περιεχομένου, εντυ-
πωσιάζει ό στενός παραλληλισμός άνάμεσα στις δύο λογοτεχνίες, ιδιαίτερα σέ δ,τι
άφορα τις ιδέες καί τά realia.

Ή έπίδραση τής Μέσης Ανατολής ιδιαίτερα δέν μπορεί πλέον νά θεωρείται
περιθωριακό φαινόμενο, γιατί είναι διάχυτη σέ πολλαπλά έπίπεδα άπό τήν έποχή
πριν άπό τόν "Ομηρο έως τόν Αισχύλο. Οί ομοιότητες ώστόσο τής λογοτεχνικής
παραγωγής τών δύο περιοχών δέν όδηγεΐ στήν άμεση έξάρτηση μεταξύ τους καί
γι' αύτό οί υφολογικές καί θεματικές τους ομοιότητες θά πρέπει νά έξηγηθούν
κατάλληλα μέ άλλο τρόπο. Εκείνο πού διαχωρίζει τις δύο λογοτεχνίες είναι ότι
στήν Ελλάδα γιά πρώτη φορά ή λογοτεχνία άπέκτησε συνείδηση τού εαυτού της
ώς λογοτεχνίας καί υστέρα υπάρχει ή τεράστια ποιοτική υπεροχή τής έλληνικής
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έναντι τής μεσανατολικής γραμματείας σέ μορφή καί περιεχόμενο. Τό έργο τών
δύο αύτών ερευνητών καθιστά ούσιαστικά άχρηστο τό άμέθοδο καί προκατει-
λημμένο έργο τού Martin Bernai, Black Athena, The Afroasiatic Roots of Classical
Civilization, I II, Rutgers N.J. 1987, 1991. Ό Β. Β. Powell στό βιβλίο του
Writing and the Origins of Greek Literature, Cambridge 2002, άναφέρεται
έκτενώς στά κοινά στοιχεία τοϋ Ελληνικού καί τού 'Ανατολικού πολιτισμού,
όπως όμως σημειώνει σ. 146, «όσο πιό πολύ κατανοούμε τήν οφειλή τής Ελλά-
δος στόν πολιτισμό τής 'Ανατολής, τόσο πιό καθαρά μπορούμε νά δούμε πόσο μο-
ναδικό ήταν τό έλληνικό έπίτευγμα». Αυτό σημαίνει ότι δέν ζημιώνεται ή πρω-
τοτυπία τής δημιουργίας τών Ελλήνων άπό τούς χαλκευμένους μύθους τών
'Αφροασιατών. 'Αντίθετα, ή μοναδικότητα τού έπιτεύγματός τους φανερώνεται
σαφώς αν συγκρίνουμε τούς καρπούς πού έδωσαν έκτός Ελλάδος οί ί'διες ρίζες.
Ή έξιδανίκευση καί ή μεταμόρφωση τής άνθρώπινης διανόησης πού κατόρθωσαν
οί "Ελληνες είναι τόσο καθοριστικές, ώστε νά έκμηδενίζουν τις όποιες χονδρο-
κομμένες άρχές παρέλαβαν άπό άλλους λαούς.

Συνοψίζω: Ή έποχή πού οί άρχαιογνωστικές επιστήμες ταυτίζονταν στενά
μέ τήν έλληνορωμάίκή άρχαιότητα έχει παρέλθει άνεπιστρεπτί καί αυτό πρέπει
νά συνειδητοποιηθεί άπό όλους. Ή πτώση τού Μυκηναϊκού πολιτισμού προκά-
λεσε διακοπή στήν πολιτιστική συνέχεια τής Ελλάδος μέ τις χώρες τής 'Εγγύς
'Ανατολής. Ή Ελλάδα, ώστόσο, τής πρώτης χιλιετίας ήταν διαφορετική. 'Απο-
κατέστησε τις έπαφές της μέ τούς λαούς τής 'Εγγύς 'Ανατολής καί μέσω δρα-
στήριων κυρίως εμπόρων έπιδόθηκε σέ έντατικές άνταλλαγές μέ τούς μεγάλους
πολιτισμούς τής Σημιτικής 'Ανατολής. Ή 'Ανατολή ώς τόν 8ο τουλάχιστον
αιώνα διατήρησε τήν πολιτισμική πρωτοπορία. Οί "Ελληνες είχαν όμως ήδη πί-
σω τους μιά μακρόχρονη καί πολύπλοκη ιστορία γεμάτη κατακτήσεις, μετανα-
στεύσεις —εσωτερικές καί έξωτερικές— κοινωνικές μεταβολές, τεχνολογικά' επι-
τεύγματα καί πολλαπλές έπαφές μέ άλλες κοινωνίες. Τά άποτελέσματα παρά
τήν πενία πού πάντοτε τούς συντρόφευε ήταν ότι άρχισαν άμέσως νά άναπτύσ-
σουν τις δικές τους ξεχωριστές μορφές πολιτισμού καί παρουσίασαν μία έκπλη-
κτική ικανότητα νά υιοθετούν καί νά μεταμορφώνουν ό,τι δέχονταν. "Ετσι πολύ
σύντομα ή Ελλάδα άνέλαβε κυρίαρχο ρόλο στόν πολιτισμό τής Μεσογείου. Σέ
τελική άνάλυση κατίσχυσε ή γνωστή ρήση τού Πλάτωνα ('Επινομ. 987): ο,τι
περ αν "Ελληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τούτο εις τέλος απεργάζονται.
Πρέπει ώστόσο νά έχουμε πάντοτε κατά νούν ότι δέν υπάρχουν προνομιούχες
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φυλές καί κανένας λαός δέν μπορεί νά προχωρήσει μόνος του. Στήν παγκόσμια
ιστορία οί λαοί έκτιζαν πάντοτε στά θεμέλια πού έθεσαν άλλοι λαοί. Λαμπρό πα-
ράδειγμα ο πολιτισμός τής Κλασσικής Ελλάδος, τά θεμέλια τού οποίου έθεσαν
οί "Ελληνες τών «Σκοτεινών αιώνων» καί τής «'Αρχαϊκής 'Εποχής» μέ τίς
έμπειρίες πού άπέκτησαν άπό τόν μακρόχρονο συγχρωτισμό τους μέ τούς λαούς
κυρίως τής 'Ανατολής καί τής Αιγύπτου.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. GILBERT DAGRON

προσφωνηση τπο του προεδρου
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΪΛΟΥ

Το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα τής Ελλάδος υποδέχεται άπόψε μέ μεγάλη
χαρά ώς ξένον εταίρο έναν άπό τους σημαντικώτερους μελετητές του βυζαντινού
μας παρελθόντος, τόν Καθηγητή κ. Gilbert Dagron. Μαθητής τοϋ μεγάλου βυ-
ζαντινολόγου Paul Lemerle, ξένου έταίρου μας έπί 22 χρόνια, ό κ. Dagron είναι
άπόφοιτος τής περίφημης École Normale Supérieure. Μορφωτικός άκόλουθος
τής Γαλλικής Πρεσβείας στήν Μόσχα καί έν συνεχεία έρευνητής τοϋ Γαλλικοϋ
Έθνικοϋ "Ιδρύματος Ερευνών (CNRS) καί Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής
Λυών, ο νέος έταΐρος μας διετέλεσε έπί είκοσιπενταετίαν, μέχρι τό έτος 2000, Κα-
θηγητής τής "Ιστορίας καί τού Πολιτισμού τοϋ Βυζαντίου στό Κολλέγιο τής Γαλ-
λίας, τό άνώτατο πνευματικό ί'δρυμα τής πατρίδος του, πού ίδρύθη τόν 16ο αί. άπό
τόν Φραγκίσκο τόν Α '. Τό 1994 έξελέγη τακτικό μέλος τής 'Ακαδημίας τών
'Επιγραφών καί Γραμμάτων, τής όποιας διετέλεσε πρόεδρος τό 2003. Δείγμα τής
καθολικής αναγνωρίσεως τής άξιας καί τής προσωπικότητός του είναι ότι διετέλε-
σε έπί μία πενταετία πρόεδρος τής Διεθνούς "Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών.

"Ο κ. Dagron έχει άφιερούσει διεισδυτικές μελέτες σέ ποικίλους τομείς τής
βυζαντινής ιστορίας καί τοϋ βυζαντινού πολιτισμού. "Εχει άσχοληθεΐ μεταξύ
άλλων μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί τό αύτοκρατορικό άξίωμα, μέ τήν έπιγρα-
φική, καί έχει έκδώσει άγιολογικά καί στρατιωτικά κείμενα καί έγγραφα τών
άγιορειτικών άρχείων. Γιά όλα αύτά όμως θά μιλήσει έν έκτάσει ή άκαδημαϊκός
Κυρία 'Αγγελική Λαίου.
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'Αγαπητέ Συνάδελφε καί Φίλε,

"Οταν το 1993 βρισκόμουν στό άκροατήριο κατά τήν τελετή τής άναγορεύ-
σεώς σας σέ αντεπιστέλλον μέλος τής 'Ακαδημίας, έπί προεδρίας τοΰ αειθαλούς
κ. Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου, δέν μπορούσα νά φαντασθώ ότι 14 χρόνια
άργότερα θά είχα τήν μεγάλη χαρά καί τήν έξαιρετική τιμή νά σας περιβάλω μέ
τό διάσημο του ξένου έταίρου του ανωτάτου πνευματικού ιδρύματος τής χώρας
πού έχετε τόσο άγαπήσει. Σάς εύχομαι υγεία, εύτυχία, καί νά συνεχίσετε έπί πολ-
λά χρόνια νά προωθείτε τήν έρευνα τού Βυζαντίου μέ βαθυστόχαστες μελέτες.

Τήν προσωπικότητα καί τό έπιστημονικό έ'ργο τού Καθηγητού Dagron θά
παρουσιάσει, κατόπιν άποφάσεως τής Συγκλήτου, ή 'Ακαδημαϊκός Κυρία
'Αγγελική Λαίου, τήν όποια καί παρακαλώ νά λάβει τόν λόγο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΑΪΟΤ

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, κύριε Dagron, κυρίες καί κύριοι
'Ακαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι.

Είναι χαρά καί τιμή γιά μένα πού μού δίνεται ή εύκαιρία νά χαιρετίσω τόν
νέο ξένο έταΐρο τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Καθηγητή κύριο Gilbert Dagron, καί
νά πώ λίγα λόγια γιά τή σταδιοδρομία καί τό έ'ργο του.

Ή σταδιοδρομία τού νέου έταίρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών στά γράμματα καί
τήν έκπαίδευση είναι μακρά καί πλούσια, καί μόνο σέ συντομία μπορεί νά παρουσια-
στεί εδώ. Σπούδασε σέ μία άπό τις πιό διάσημες — ίσως τήν πιο διάσημη — άπό τις
Grandes Écoles, τήν École Normale Supérieure, άπό τό 1953 έως τό 1956.
Μετά άπό ένα χρόνο διδασκαλίας στό λύκειο τής Laon (1960-61), καί έχοντας
έκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, έστράφη προς τόν διπλωματικό
κλάδο. 'Από τό 1964 έως τό 1969 υπηρέτησε στή Γαλλική πρεσβεία στή Μόσχα,
άρχικά ως μορφωτικός άκόλουθος, καί κατόπιν ώς μορφωτικός σύμβουλος. 'Εάν
είχε παραμείνει στή διπλωματία, θά είχε άναμφισβήτητα λαμπρή έξέλιξη — έξ
άλλου, φημίζεται γιά τόν διπλωματικό τρόπο με τόν όποιον χειρίζεται έπιτυχώς τις
δύσκολες καταστάσεις πού συχνά άνακύπτουν άκόμη καί μεταξύ έπιστημόνων, είτε
στόν ί'διο χώρο είτε στις διεθνείς έπιτροπές καί οργανώσεις τών όποιων ό κύριος
Dagron έχει χρηματίσει μέλος ή τών όποιων έχει ήγηθεΐ. Ευτυχώς, όμως, γιά
μάς, τόν τράβηξε πίσω ή σαγήνη τής έπιστήμης. Μαθήτευσε στή σπουδαία καί
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παραγωγική σχολή που είχε δημιουργήσει στο Παρίσι ό Paul Lemerle. Εργά-
στηκε κατ' αρχήν στο CNRS ('Εθνικό Κέντρο 'Επιστημονικής "Ερευνας), στο
Παρίσι, καί κατόπιν δίδαξε στή Σορβόννη, ένώ τό 1975 ολοκλήρωσε τή διδακτο-
ρική διατριβή του ή όποία, έκεΐνα τά χρόνια, ήταν άκόμη ή Thèse d'État, καρπός
μεγάλου μόχθου καί, στήν προκειμένη περίπτωση, μνημειώδης. Δημοσιεύθηκε τό
1978, μέ τόν τίτλο Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330
à 451, ό οποίος στήν ελληνική μετάφραση (πού δημοσιεύθηκε τό 2000) άποδόθη-
κε ώς Ή γέννηση μιάς πρωτεύουσας. Ή Κωνσταντινούπολη καί οί θεσμοί της άπό
τό 330 ως τό 451. Άπό τό 1972 έως τό 1975 ό κύριος Dagron δίδαξε στό Πα-
νεπιστήμιο τής Lyon. Στή συνέχεια, τό 1975, κατέλαβε τήν κορυφαία πανεπι-
στημιακή έδρα ιστορίας καί πολιτισμού τού Βυζαντινού κόσμου στό Collège de
France, όπου καί έδίδαξε έως τό 2001. Διαδέχθηκε έκεϊ τόν μεγάλο δάσκαλο καί
σοφό Βυζαντινολόγο Paul Lemerle, τόν πρώτο διδάξαντα στήν έδραν αύτή. Θυμί-
ζω ότι οί έδρες στό Κολλέγιο τής Γαλλίας δέν έχουν κατ' ανάγκην συνέχεια σέ συ-
γκεκριμένο γνωστικό άντικείμενο, άλλά προκηρύσσονται άνάλογα μέ τή βούληση
όλων τών μελών του. 'Από τό 1997 έως τό 2000 διετέλεσε Administrateur τού
Collège de France, καταλαμβάνων έτσι τήν ύψιστη θέση στό ίδρυμα, ένώ συγ-
χρόνως ήταν πρόεδρος τού καθηγητικού σώματος. Ώς διευθυντής έπί χρόνια τοϋ
μεγάλου έρευνητικοϋ κέντρου μέ ειδίκευση στόν Βυζαντινό κόσμο, στό όποιο συ-
νεργάζονται έρευνητές τοϋ Collège de France καί τοϋ CNRS, διηύθυνε μεγάλο μέ-
ρος τής βυζαντινολογικής έρευνας στή Γαλλία.

Τό 1994 εξελέγη τακτικό μέλος τής Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, τής όποιας άργότερα έχρημάτισε Πρόεδρος, όπως Πρόεδρος διετέλεσε
καί τού Institut de France, τό όποιον συμπεριλαμβάνει όλες τίς 'Ακαδημίες τής
Γαλλίας.

Δέν προξενεί έκπληξη, λοιπόν, ή διεθνής άναγνώρισή του, ή όποία πιστοποι-
είται, μεταξύ άλλων, άπό τή θητεία του ώς μέλους καί προέδρου τής Διεθνούς
'Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, τήν εκλογή του ώς άντεπιστέλλοντος μέλους
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τήν έκλογή του ώς έπιτίμου διδάκτορος τού Πανεπι-
στημίου 'Αθηνών, καθώς καί τήν έκλογή του στήν Accademia Nazionale dei
Lincei, στή Μεσαιωνική 'Ακαδημία τής 'Αμερικής, καί τήν 'Αμερικανική 'Ακα-
δημία Γραμμάτων καί 'Επιστημών.

"Εχει τιμηθεί μέ τό παράσημο τής Λεγεώνος τής Τιμής καί μέ παράσημο
πολεμικής άνδρείας.

Ή προσπάθεια παρουσίασης τοϋ έργου τοϋ κυρίου Dagron άποδεικνύεται
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πολύ πιο δύσκολη, γιατί τό έργο του είναι όχι μόνον ογκώδες άλλα καί πολυσχι-
δές, άνταποκρινόμενο πλήρως στή φιλοσοφία πού ένυπάρχει στό όνομα τής έδρας,
τήν οποίαν έλάμπρυνε στό Collège de France: «Ιστορία καί πολιτισμός τού Βυ-
ζαντινού κόσμου». Ό πολιτισμός τού Βυζαντίου είναι διαρκές έπιστημονικό
ένδιαφέρον τού καθηγητού κ. Gilbert Dagron, καί στή μελέτη του έχει προσφέ-
ρει νέες οπτικές καί νέους τρόπους άναλύσεως. Στό βιβλίο Constantinople
imaginaire: Études sur le recueil des Patria (1984), άναλύει τά Πάτρια Κωνστα-
ντινουπόλεως καί τίς Παραστάσεις Συντόμους Χρονικάς, κείμενα πού ταλαντεύ-
ονται άνάμεσα στό φολκλόρ καί τή συλλογική μνήμη, καί άναπλάθει τήν εικόνα
τής Κωνσταντινούπολης, καί τών μνημείων της, όπως τήν έβλεπαν οί άνθρωποι
τής έποχής — γεμάτη μύθους καί φανταστικές ιστορίες. Τά κείμενα αύτά θεω-
ρούνταν πολύ χαμηλού έπιπέδου γιά νά ένδιαφέρουν τούς ιστορικούς. Ό Gilbert
Dagron τούς έδωσε πάλι τή ζωή πού είχαν στήν έποχή τους, καί μαζί τους έδω-
σε ζο^ή καί στήν πόλη. Έπειδή τά έργα τού Gilbert Dagron διακρίνονται άπό
καλλιέπεια, παραθέτω ένα μικρό άπόσπασμα άπό τό βιβλίο του, άντί νά χρησι-
μοποιήσω δικές μου παραφράσεις: «[Στά κείμενα αύτά] οί μύθοι δέν είναι ποτέ
άσκοποι. Διατηρούν πάντα τό δεσμό τους μέ αύτό πού θά μπορούσαμε νά άπο-
καλέσουμε τήν μνήμη τού τόπου. Τήν άνάμνηση μιάς ιστορίας πού οί άνθρωποι
έχουν βιώσει, ή ένός μνημείου πού έχει διατηρηθεί. Βλέπουμε πώς γεννιούνται οί
μύθοι, καί μπορούμε νά δείξουμε τούς μηχανισμούς τής δημιουργίας τους. Ή
άνάγνωση τών κειμένων έμφανίζει μία Κωνσταντινούπολη τόσο πραγματική όσο
καί φανταστική, ίσως τήν Κωνσταντινούπολη τών Κωνσταντινοπολιτών, όπως
ύπάρχει τό Παρίσι τών Παριζιάνων.» Επρόκειτο γιά μία πραγματική άνακάλυ-
ψη, ή οποία θά ήταν άδύνατη χωρίς τήν παιδεία τού φιλολόγου, τίς γνώσεις τού
ιστορικού, καί τή σοφία καί εύαισθησία τού στοχαστή.

Ή ιστορία τής πόλης καί τής Πόλης, έξ άλλου, άπό νωρίς είχαν γοητεύσει
τόν Gilbert Dagron, όπως μπορεί κανείς νά διαπιστώσει άπό τό γεγονός ότι ή
διδακτορική του διατριβή άφορούσε τήν Κωνσταντινούπολη στά πρώτα 120 χρό-
νια τής ζωής της. "Ενα έργο μεγαλειώδες, πού μελετά όλα τά στοιχεία τά οποία
συνθέτουν τήν Πόλη: τούς θεσμούς, πολιτικούς καί έκκλησιαστικούς, τά κτί-
σματα, τά μνημεία καί τήν πολιτική, όλα όσα συνέβαλαν στή δημιουργία μιάς
καινούριας πρωτεύουσας τού ύστερο-ρωμαϊκού κόσμου καί μιάς νέας πόλης, τής
Νέας Ρώμης καί Νέας "Ιερουσαλήμ, μέ Βυζαντινό μέλλον 1100 χρόνων. Μιάς
πόλης αύτοκρατορικής καί μοναδικής, ύπό τήν έννοιαν ότι ένσο^ματώνει, μόνη
αύτή, τήν κληρονομιά τής άρχαίας Ρώμης τήν οποία προεξέτεινε στόν χρόνο. Ή
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ιστορία τής μεγαλόπολης, αλλά καί τών άλλων βυζαντινών πόλεων, είναι διαρ-
κές καί διαχρονικό επιστημονικό ένδαφέρον τοϋ Gilbert Dagron. Δέν μπορώ νά
μήν αναφέρω μέ περηφάνεια ότι ό κύριος Dagron συνέγραψε τό κεφάλαιο γιά τις
πόλεις τής πρώιμης καί μέσης Βυζαντινής έποχής στήν Οίχονομιχη 'Ιστορία τοϋ
Βυζαντίου, τής οποίας ή έλληνική έκδοση κυκλοφόρησε πρόσφατα.

'Ιστορία καί πολιτισμός τού Βυζαντίου — τό έργο τού Gilbert Dagron έχει
άγκαλιάσει καί τά δύο, καί χαρακτηριστικό του είναι ότι διαχωρισμός δέν υπάρ-
χει, ούτε όμως απλή σύζευξη. Πρόκειται περισσότερο γιά μία υπαρξιακή ένωση,
έτσι ώστε ή ιστορία τού Βυζαντίου, έκφράζεται μέσα άπό πολιτισμικά φαινόμε-
να. Ή ιστορία τού Χριστιανισμού, του οποίου ή σημασία γιά τή συγκρότηση καί
τή θεώρηση τού Βυζαντίου είναι γνωστή, έχει άπασχολήσει τόσο τόν φιλόλογο
όσο καί τόν ιστορικό Dagron. Ή έκδοση, μέ μετάφραση καί σχολιασμό, τού Βί-
ου καί τών θαυμάτων τής Αγίας Θέκλης (1978) άποτελεΐ σημαντική συνει-
σφορά στή μελέτη τής αγιογραφίας. Σημαντικότατο, έξ άλλου,, είναι τό κεφάλαιο
γιά τή Βυζαντινή έκκλησία άπό τόν 6ο έως καί τόν 11ο αιώνα στόν τέταρτο τό-
μο τοΰ υποδειγματικού έργου Histoire du christianisme (1993). Υποδειγματικό,
γιατί είναι άπό τά λίγα βιβλία πού άφορούν τήν ιστορία, τούς θεσμούς, καί τόν
πολιτισμό τής Μεσαιωνικής Ευρώπης όπου τό Βυζάντιο κατέχει σημαντική θέ-
ση. Τό «κεφάλαιο» τού Gilbert Dagron έκτείνεται σέ 348 σελίδες, περισσότερο
άπό τό ένα τρίτο του τόμου. Μέσα άπό κάθε σελίδα άναδεικνύεται ή βαθειά γνώ-
ση τής θεολογίας, τής έκκλησιαστικής ιστορίας καί τών θεσμών, καί ή πρωτό-
τυπη καί έκλεπτυσμένη σκέψη τού συγγραφέως πού ποτέ δέν ακολουθεί τήν πε-
πατημένη, άλλά άνοίγει νέους δρόμους, άκόμη καί μέ μία μόνο πρόταση, όπως,
γιά παράδειγμα, όταν γράφει ότι ή «εικονομαχία καί ή άποκατάσταση τής ορθο-
δοξίας ύπήρξαν ισχυροί πολιτισμικοί κραδασμοί άνάλογοι μέ τή Μεταρρύθμιση
καί τήν Άντιμεταρρύθμιση στή Δύση», σκέψη πού μας καλεί νά άναλογιστούμε
τό εύρύτερο πλαίσιο, στό όποιο έντάσσονται τά δρώμενα στό Βυζάντιο.

Έξ ίσου εύρεία είναι ή άντίληψη πού διέπει τή μελέτη ένός θέματος πού συ-
νήθως θεωρείται βυζαντινή ιδιομορφία, δηλαδή τής σχέσης μεταξύ ίερωσύνης καί
βασιλείας, τής έγγενούς αν καί μερικής ένωσης τού ιερού καί τού πολιτικού, τού
Κράτους καί τής Εκκλησίας. Τό βιβλίο τού Gilbert Dagron, Empereur et prêtre;
Etude sur le «césaropapisme» byzantin (1996), είναι πολύτιμο όχι μόνο γιά τήν εις
βάθος θεώρηση τοϋ θέματος στή μακρά ιστορία τοϋ Βυζαντίου, άλλά καί γιά τήν
άναθεώρηση κοινώς αποδεκτών θέσεων περί τού διαχωρισμού τών δύο εξουσιών,
καί τελικώς Κράτους καί Εκκλησίας, στή Δυτική Χριστιανική Εύρώπη. Βρι-
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σκόμαστε, εδώ, στο επίκεντρο τοΰ βυζαντινού αυτοκρατορικού συστήματος —
τών θεσμών καί τοΰ πολιτισμού.

Οί θεσμοί, ή σημασία τους, καί οί έξωτερικές καί συμβολικές έκφάνσεις τους,
πάντα στήν καρδιά του βυζαντινού συστήματος, όπως παρουσιάζονται στο Περί
βασιλείου τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, απασχόλησαν τόν Gil-
bert Dagron σέ μιά σειρά σεμιναριακών μαθημάτων στό Collège de France, με-
ρικά άπό τά οποία είχα τήν τύχη νά παρακολουθήσω.

Στό έπίκεντρο τών θεσμών καί τής ιστορίας του Βυζαντίου βρίσκεται επίσης
ή ιδεολογία καί ή πρακτική τού πολέμου, θέματα πού καταλαμβάνουν σημαντική
θέση στό έργο τού Gilbert Dagron. Ή έκδοση τού «Περί παραδρομής πολέμου»
τού Νικηφόρου Φωκά (1986) μας μεταφέρει στόν βυζαντινό στρατό του 10ου
αιώνα, τού αιώνα τών μεγάλων κατακτήσεων, ένώ μέ μία σειρά άπό άρθρα με-
λετά τήν ιδεολογία τού πολέμου μέσα στό εύρύτερο πλαίσιο τής πολεμικής ιδεο-
λογίας γειτονικών λαών - τού 'Ισλαμικού κόσμου καί τής Δυτικής Ευρώπης -
τής jihad καί τής σταυροφορίας.

Ό βυζαντινός κόσμος, στόν όποιον άναφέρεται τό όνομα τής έδρας πού κατείχε
ό Gilbert Dagron, περιλαμβάνει όχι μόνον τις σχέσεις μέ τούς γειτονικούς λαούς,
άλλά καί τή Βυζαντινή αύτοκρατορία ώς τμήμα τού Μεσαιωνικού κόσμου. Περι-
λαμβάνει έπίσης, σέ μία έσωτερική θεώρηση, τούς μή έλληνόφωνους, μή 'Ορθόδο-
ξους ή μή Χριστιανικούς πληθυσμούς τής αύτοκρατορίας — υπηκόους, πού είτε υπη-
ρετούσαν στόν στρατό, όπως οί 'Αρμένιοι καί οί "Ιβηρες, είτε συμμετείχαν στις πα-
ραγωγικές έργασίες, οπως οί Εβραίοι, είτε ήταν Νεστοριανοί Σύριοι πού κατοι-
κούσαν στις νεοαποκτηθείσες περιοχές τόν 10ο καί 11ο αιώνα. Αύτό τό πολύγλωσ-
σο καί πολυεθνικό Βυζάντιο, όπου ό στρατός λειτουργούσε ώς «savonette à ethnies»
(ξέπλυμα έθνοτήτων), κατά τήν εύρηματική διατύπωση τού κυρίου Dagron, έχει
έπίσης μελετηθεί καί άναδειχθεΐ άπό τό νέο μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Κυρίες καί κύριοι, όπως υποσχέθηκα, σκοπός μου δέν ήταν νά άφαιρέσω χρό-
νο άπό τόν ομιλητή μέ μία έκτενή παρουσίαση τού έργου του, τό όποιο περιλαμ-
βάνει έπίσης έπιγραφικές μελέτες, καθώς καί πολλές άλλες. Σκοπός μου ήταν
νά δώσω μία γεύση άπό τήν πρωτοτυπία καί τήν ποικιλία τών θεμάτων πού τόν
έχουν άπασχολήσει, καί έτσι θά συνοψίσω τό έργο του μέ δύο προτάσεις: πάντα
τά θέματα πού τόν άπασχόλησαν ήταν καίριας σημασίας, καί πάντα ήταν πρω-
τότυπα στή σύλληψη καί πρωτότυπα καί ευρηματικά στήν παρουσίαση.

Cher ami et collègue, soyez le bienvenu parmi nous.
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OUBLIER BYZANCE
Éclipses et retours de Byzance dans la conscience européenne

ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ TA ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ.

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ TOT κ. GILBERT DAGRON

Monsieur le Président, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs,

Je mesure l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à siéger parmi
vous. Madame Angeliki Laiou, en évoquant ma carrière et mes travaux, a
tenté de justifier votre choix. Elle me laisse à dire l'essentiel : non seulement
ma joie profonde d'historien qui s'est consacré à l'étude de l'hellénisme mé-
diéval (mais qui a peur aujourd'hui, en vous parlant, de mal user de la bel-
le langue grecque), mais aussi mes pensées et mon admiration pour deux
membres de l'Académie qui ont guidé mes premiers pas vers vous, Manolis
Chatzidakis et Manoussos Manousakas, mon amitié fraternelle pour d'autres
collègues grecs trop tôt disparus, ma dette personnelle enfin à l'égard de
deux membres associés français, prédécesseurs que je ne saurais égaler, An-
dré Grabar et surtout Paul Lemerle, qui fut mon maître et dont la Grèce,
dans ses heurs ou malheurs, fut la seconde patrie.

D'un byzantiniste il faut s'attendre à ce qu'il parle de Byzance, de son his-
toire, peut-être aussi de son historiographie, des traces qu'elle a laissées dans
la mémoire ou de l'oubli dans lequel elle est tombée, de la part qu'elle a pri-
se à l'édification de l'Europe. Dans ces dernières décennies, un débat s'est
développé pour savoir si Byzance était ou non européenne. Mon intention
n'est pas aujourd'hui de le relancer, mais de dégager quelques-unes des rai-
sons de la présence ou de l'absence de Byzance dans ce que Paul Hazard ap-
pelait, à propos du XVIIe siècle finissant, la "conscience européenne". L'ex-
pression mérite commentaire. Elle implique que, malgré son apparente ob-
jectivité géographique, la notion d'Europe - comme celle de nation, mais à
un niveau supérieur - nous entraîne inévitablement dans la subjectivité,
dans le domaine du "nous", dans une problématique de l'identité et dans les
ambiguïtés de la mémoire, dont il faut désamorcer les pièges.
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Les pièges de l'identité, les ethnologues et psychologues les connaissent
bien. Ils savent que la recherche identitaire conduit à croire que l'humanité
s'arrête aux limites de la tribu, à minimiser les diversités culturelles au pro-
fit d'une unité en partie fictive, et à se doter, pour exister plus sûrement,
d'une origine, d'une permanence et d'un espace territoire bien jalonné1. Le
langage de certains historiens de l'Europe fait penser à ce qu'on appelle en
psychanalyse le "stade du miroir", qui donne à l'enfant, par reflet de sa
propre image, le sentiment nécessaire d'une unité idéale.

Les ambiguïtés de la mémoire, qui conduisent aux mêmes jeux d'images,
concernent plus directement les historiens. On partira du constat biologique
qu'il existe en chacun de nous deux mémoires, l'une immédiatement mobi-
lisable, mémoire de travail qui confère unité et continuité à l'expérience vé-
cue de soi, l'autre différée mais beaucoup plus vaste, mémoire de souvenirs
sélectionnés et emmagasinés que l'on peut à l'occasion rappeler, réactualiser,
remodeler pour les utiliser dans un raisonnement ou une construction ima-
ginative. Le corollaire de cette mémoire de conservation, c'est l'oubli : un
homme qui n'oublierait jamais rien, comme le héros d'une nouvelle de
Borges, n'aurait plus la moindre liberté de penser. Ce qui est vrai des indi-
vidus l'est sans doute aussi des collectivités. Un même objet historique, com-
me Byzance, peut appartenir à la mémoire active d'un peuple ou d'une cul-
ture, prendre place dans ce qu'on appelle aujourd'hui ses "lieux de mémoi-
re", c'est-à-dire toucher à son identité — avec le risque de circularité qui
guette toute projection hors de soi d'une image qu'on s'est faite de soi — ou
relever, pour d'autres observateurs, d'une mémoire virtuelle qui s'accom-
mode d'oublis et de recompositions.

Cette distinction est importante pour les historiens eux-mêmes, dont
l'approche est différente selon leur position de départ, mais qui savent com-
penser trop d'engagement identitaire par une attitude critique, ou, inverse-
ment, trop de distance culturelle par une sorte de conversion intime à leur

1. L'identité. Séminaire dirigé par Claude Lévi-Strauss, Professeur au Collège de France, 1974-
1975, éd. J.-M. Benoist, Paris, 1977.
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objet d'étude. Mais elle est plus importante encore pour l'historiographie,
qui joue, dans un cas et dans l'autre, sur des registres différents. Dans la mé-
moire vive de la Grèce issue de l'Indépendance, Byzance a été un problème
identitaire majeur et, comme l'ont parfaitement montré Dionysios Zakythè-
nos et d'autres après lui, un profond travail d'introspection a été nécessaire,
dans tous les domaines de l'histoire, de la vie intellectuelle et du droit, pour
ne pas avoir à choisir entre le Parthénon et Sainte-Sophie2. Dans la mémoi-
re de conservation de l'Europe occidentale d'hier et d'aujourd'hui, où By-
zance apparaît plus lointainement, sporadiquement ou anonymement, la
tâche serait autre : elle serait de mesurer l'oubli, d'expliquer les réminis-
cences ou les remplois sélectifs, sans doute aussi de réveiller dans la conscien-
ce européenne cette dimension orientale dont l'Europe a besoin pour ne
pas se confondre avec l'Occident.

Dans ce bref exposé, je me limiterai à quelques réflexions sur l'Europe
médiévale autour de 1453, puis sur l'Âge classique avant d'évoquer le débat
contemporain sur les origines de l'histoire européenne.

I - Autour de 1453 - La première grande rupture, la plus radicale, est évi-
demment celle de 1453. La géographie et l'histoire de l'Europe se recons-
truisent ensuite sans Byzance. Enea Silvio Piccölomini, qui devient Pie II en
1458, verse quelques larmes sur "la seconde mort d'Homère et de Pindare"
et sur l'amputation du monde chrétien qui résulte de la conquête, mais il
constate vite son impuissance; il pense à un croisade contre les Turcs, mais
il se heurte aux divisions des souverains occidentaux; il propose pour la for-
me de reconnaître la légitimité impériale de Mehmet II s'il se convertit au
christianisme3, mais il donne, dans deux traités de 1458, le nouveau tracé

2. D. Zakythènos, Le Monde de Byzance dans la pense'e historique de l'Europe à partir du XVIIIe
siècle, dans Jahrbuch der Österreichischen Byzantinüchen Gesellschaft, 15, 1966, p. 41-96 (notamment
p. 89-96); Id., Μετα6υζαντινά καί Νεοελληνικά, Athènes, 1978; Byzantium and the Modern Greek
Identity, éd. D. Ricks et P. Magdalino, Publications for the Centre of Hellenic Studies, Kings Col-
lege, London, 4, Adelshot, 1998.

3. Ed. G. Toffanin, Lettern a Moametto II (Epistola ad Mahumetem) di Pio II (Enea Silvio Picco-
lomini). L'idea umanistica nella sua sintesi pit alta, Collezione umanistica VIII, Naples, 1953.
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d'une Europe de regroupement et de résistance qui, par nécessité ne s'assi-
mile plus à la chrétienté tout entière : son corps, entre Rhin et Danube, est
germanique, ses confins sont hongrois et slaves4. Ce réajustement, qui cou-
pe l'Europe de son Orient, est une nécessité. Il est abusif d'y lire la définition
originelle et définitive de l'Europe d'aujourd'hui.

L'oubli de Byzance remonte en réalité beaucoup plus haut. C'est le refus
par l'Europe des régna de cette vieille structure politique et idéologique de
l'Empire, lointaine et peu dangereuse en Orient même après 1204, plus im-
médiatement menaçante pour les États médiévaux dans sa version occiden-
tale, celle des Hohenstaufen, ravivée par Frédéric II dans la première moi-
tié du xme siècle, mais bloquée sur une opposition irréductible entre deux
absolus du pouvoir : la théocratie pontificale (d'Innocent III à Innocent IV)
et le césaropapisme d'un empereur qui, à la mode byzantine mais avec moins
de prudence que Yautokrator lui-même, se dit unique puisque désigné direc-
tement par Dieu, et se situe au-dessus des princes et des rois5. L'extrême sus-
ceptibilité des grands royaumes à toute prétention impériale et leur allergie
aux interventions romaines firent germer quelques notions juridiques nou-
velles, progressivement affinées, qui conduisaient à la modernité européen-
ne et où l'on retrouve indirectement des traces de Byzance : celle surtout du
roi "empereur en son royaume" (in suo regno imperator, c'est-à-dire pourvu,
dans les limites de son territoire patrimonial, du pouvoir universel de dire la
loi). Au XIVe siècle, les théoriciens français de la royauté vont très loin dans
ce transfert des attributs impériaux. Boutillier : "Le roi de France, qui est
empereur en son royaume, peut faire ordonnance qui tienne et vaille loi, or-
donner et constituer toute constitution"; Gerson parle du "roi très chrétien,
roi par miracle, consacré, roi spirituel et sacerdotal"; Évrard de Trémaugon

4. De statu Europae stib Fredenco III, liber ad annum 1458; De his quae Frederico III. imperante in
Germania et per totam Europam gesta sunt. Ces traités sont analysés par Ph. Braunstein, "Confins
italiens de l'Empire : nations, frontières et sensibilité européenne dans la seconde moitié du
XVe siècle", dans La conscience européenne au XVe et au XVIe siècle, Paris, 1982, p. 35-48.

5. Voir les textes réunis dans H. M. Schaller, Politische Propaganda Kaiser Friedrichs II. und
seiner Gegner, Germering-Münich, 1965.
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entend démontrer, dans le Songe du vergier (1376-1378)6, que "La France
peut être appelée Empire", que le roi de France "ne se reconnaît pas de sou-
verain" et qu'il est "vicaire de Dieu en la temporalité". On n'oublie donc pas
tout à fait Byzance, on se l'approprie, et ce même Evrard de Trémaugon af-
firme, pour la première fois peut-être, que Constantin le Grand fut baptisé
par un évêque Gaulois, et qu'une translatio imperii ad Gallos serait, après tout,
légitime puisque les reliques de la Passion se trouvent à Paris. C'est le début
d'une mythologie impériale française qui culmine, nous le verrons, dans la
seconde moitié du XVIIe siècle et fait des emprunts indiscrets à l'histoire by-
zantine.

Ailleurs, à la veille et au lendemain de 1453, prévaut le rejet pur et
simple de la vieille chimère de l'Empire universel. Chez Lorenzo Valla
(1407-1457), par exemple, qui nie la légitimité de l'Empire romain et de son
prolongement byzantin, et qui, le premier, dénonce en 1440 la Donation de
Constantin comme un faux7. C'est dans le même esprit que, plus tard, Éras-
me, l'éveilleur de la conscience européenne, élabore un modèle de prince
chrétien et de Pax Christiana, dans ses écrits sur la guerre et la paix (de 1520-
1530)8, en ayant une pensée pour les chrétiens orientaux désormais sous le
joug des Turcs, mais sans prêter la moindre attention aux traces encore
fraîches de Byzance. La page est tournée.

Il y a donc oubli, captation frauduleuse ou rejet délibéré de l'Empire po-
litique, mais le transfert culturel, lui, s'opère magnifiquement, en étroite liai-
son avec l'Italie, dès avant la date fatidique de 1453, quand il ne s'agit enco-
re ni d'exil ni de collecte de manuscrits à vendre. Dans la première moitié

6. Le songe du vergier, Livre I, chap. XXXV-XXXVI, CLVI, éd. M. Schnerb-Lièvre, I, Paris,
1982, p. 47-57, 324-336; J. Krynen, L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe
siècle, Paris 1993; A. Rigaudière, Penser et construire l'Etat dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe
siècle), Paris, 2003.

7. Lorenzo Valla, Defalso crédita et ementita Constantini Donatione, éd. W. Setz, Weimar, 1976;
trad. fr. et comm. par J.-Β. Giard, La Donation de Constantin, Paris, 1993.

8. Guerre et paix dans la pensée d'Erasme, Introduction, choix de textes, commentaires et notes
par J.-C. Margolin, Paris, 1973.
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du XVe siècle, les lettrés et savants byzantins prennent une part active à la Re-
naissance européenne, soit dans Constantinople déjà assiégée, soit à Mistra
et à Florence, où l'on échappe aux raideurs de la capitale et son lent étouf-
fement. De fortes personnalités se révèlent, des idées nouvelles se répan-
dent, des projets naissent. Manuel Chrysoloras forme à Florence quelques-
uns des plus grands hellénistes italiens du Quattrocento (Bruni, Guarino).
Après avoir découvert Rome en 1411, il ne se contente pas de tracer un pa-
rallèle rhétorique entre les deux capitales (la Σύγκρισις), il le prolonge par
une réflexion sur leur devenir commun, par un projet culturel et par une
exhortation (la Παρακίνησες υπέρ τοϋ γένους) qui clôt une lettre adressée vers
1414 à Manuel II, et récemment éditée dans une collection de l'Académie9.
Cette recherche un peu hasardeuse d'une origine commune aux Grecs et
aux Latins et cet appel à une solidarité "nationale", traduit sans doute chez
Chrysoloras l'éveil d'une conscience européenne. Le terme de γένος se re-
trouve dans les rapports sur le Péloponnèse que Georges Gémistos Pléthon
adresse au despote Théodore et à Manuel Paléologue10, où il correspond
cette fois à un projet d'État et de société modernes, au passage d'un hellé-
nisme culturel à une grécité plus active et européenne dont le ton pagani-
sant traduit avant tout un parti pris de rupture.

Dans ce contexte, le concile de Ferrare-Florence, échec diplomatique et
religieux, apparaît aussi comme une éblouissante rencontre d'humanistes
qui se connaissent de longue date, qui discutent de Platon, d'Aristote et de
Thomas d'Aquin. Pléthon est fêté comme un "nouveau Platon", le futur pa-
triarche Georges Scholarios est alors un laïc et un ardent thomiste11. Le car-

9. Patrologia Graeca, 156, col. 24-60 (Σύγκρισις); C. G. Patrinelis et D. Z. Sofianos, Μανουήλ
Χρυσολωρά, Λόγος πρός τόν αυτοκράτορα Μανουήλ Β ' Παλαιολόγο, 'Ακαδημία 'Αθηνών,
Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού, Athènes, 2001.

10. Ed. S. Lampros, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, III, Athènes, 1926, p. 246-265;
IV, Athènes, 1930, p. 113-135.

11. Sur le concile de Ferrare-Florence : Actorum Graecorum Concilii Florentini quae supersunt,
éd. J. Gill, I-II, Rome, 1953; J. Gill, The Council of Florence, Cambridge, 1959; Id., Personalities of
the Council of Florence and other Essays, Oxford, 1964.
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dinal Cesarini invite à sa table Bessarion, évêque de Nicée, Pléthon, Ami-
routzès et d'autres pour parler de philosophie. Des gravures de ces huma-
nistes byzantins bien vivants figureront bientôt dans la "galerie des hommes
illustres" de la Renaissance. Malgré quelques susceptibilités de préséance et
l'urgence de l'aide militaire espérée, on conçoit des deux côtés que l'Union
des Églises pourrait être l'objet du plus important concile œcuménique de-
puis Constantin le Grand et d'une sorte de refondation chrétienne. Le pas-
sage de la délégation impériale à Venise, Ferrare et Florence, suscite un in-
térêt qui va beaucoup plus loin que la curiosité. Dans la mémoire européen-
ne se gravent alors les traits de visages orientaux peints sur des fresques,
portraits ou tableaux, par exemple sur la Flagellation de Piero délia Fran-
cesca, comme pour perpétuer l'énigmatique présence de Byzance12.

II - De I'e'rudition à l'histoire - Une autre faille de mémoire se situe, me
semble-t-il, au tournant du xviie et du xvme siècle, lorsque Byzance, objet
d'érudition, devient objet d'histoire. Le cas français, pour cette époque, est
assez représentatif d'un certain universalisme européen.

Les prétentions impériales de la France médiévale se prolongent jus-
qu'au règne de Louis XIV. Le roi a une politique orientale active, avec
quelques visées militaires, et Leibniz lui présente vers 1672 un plan un peu
extravagant de reconquête de Constantinople par l'Egypte, dont on ne sait
s'il a été lu et pris au sérieux13. En tout cas, la littérature de colportage par-
le abondamment de croisade, et de nombreux livres sont alors composés,
ceux de Jean Morin, de Charles Sorel, d'Antoine Aubéry, de Balthazar de
Riez, de Pierre Audigier, pour soutenir les "justes prétentions du roi de

12. S. Ronchey, "Malatesta/Paleologhi. Un'alleanza dinastica per rifondare Bisanzio nel
quindicesimo secolo", Byzantinische Zeitschrift, 93, 2000, p. 521-567.

13. Gottfried Wilhelm Leibniz, "Projet d'expédition d'Egypte présenté à Louis XIV", dans
Couvres, V, éd. Firmin Didot, Paris, 1864. Voir aussi Byzance retrouvée. Erudits et voyageurs français
(XVIe-XVIIe siècles), exposition organisée à la Chapelle de la Sorbonne à l'occasion du XXe
Congrès international des études byzantines, Paris 13 août-2 septembre 2001, catalogue réalisé
sous la direction de M.-F. Auzépy et J.-P. Grélois.
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France à succéder aux anciens empereurs, tant de Rome que de Constanti-
nople"14. En citant des sources byzantines détournées de leur sens, ces pro-
pagandistes affirment, par exemple, qu'Anastase avait transmis le titre im-
périal à Clovis et que Constantin Porphyrogénète refusait tout mariage de
porphyrogénètes avec des étrangers à l'exception des Français [entendons à
l'exception des descendants de Charlemagne]. De ce dernier surgeon d'une
mythologie un peu ridicule mais bien ancrée, retenons avant tout l'idée d'un
lien à rétablir entre l'Occident et l'Orient et tout un contexte politique qui
donne à l'édition des 27 volumes in-folio de sources de la "Byzantine du
Louvre", entre 1657 et 1711, les dimensions d'une grande entreprise roya-
le, comme l'eût été une reconquête.

Dans cette royauté de Louis XIII puis de Louis XIV, Byzance est un peu
plus qu'un décor transplanté. Elle fournit une architecture symbolique, une
rhétorique, des textes et des modèles pour explorer l'étendue et les limites
du pouvoir royal dans sa nouvelle définition, pour le faire voir dans sa splen-
deur et sa hiérarchie. Ernst Kantorowicz a visé juste en explorant, dans un
bel article15, la piste de la symbolique solaire qui naît à Rome, passe par By-
zance et s'exprime au xvne siècle par les mêmes moyens : les monnaies, mé-
dailles et devises étudiées par Du Cange, un cérémonial connu non par le
traité de Constantin Porphyrogénète, encore inconnu, mais par celui du
Pseudo-Kodinos qui décrit dans sa théâtralité la πρόκυψις, le surgissement de
l'empereur-soleil répondant à la supplication de ses sujets : 'Ανάτειλον. Le
Περί τών όφφικίων, du Pseudo-Kodinos, édité à Lyon en 1588, à Heidelberg
en 1596, est repris par Gretser en 1625 avec un commentaire et introduit

14. Jean Morin, Histoire de la délivrance de l'Eglise chrétienne par l'empereur Constantin et de la
grandeur et souveraineté temporelle donnée à l'Église romaine par les rois de France, Paris 1630; Charles
Sorel, Divers traités sur les droits et prérogatives des Rois de France, Paris, 1666; Antoine Aubéry, Des
Justes Prétentions du Roy sur l'Empire, Paris, 1667; Balthazar de Riez, L'incomparable piété des très-
chrestiens rois de France, et les admirables prérogatives qu'elle a méritées à leurs Majestez, ITH, Paris,
1672-1674; Pierre Audigier, L'Origine des Français et de leur Empire, I-II, Paris, 1676. Voir A. Y.
Haran, Le lys et le globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France aux XVIe et XVIIe siècles, Pa-
ris, 2000.

15. "Oriens Augusti — Lever du Roi", Dumbarton Oaks Papers, 17, 1963, p. 117-177.
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par Goar dans la "Byzantine du Louvre" en 1648. Dans des ouvrages mi-
neurs comme les Παραινετικού du moine Agapet (VIe siècle) ou ceux attribués
à Basile Ier (IXe siècle), qui furent réédités une dizaine de fois sous Louis XIII
et Louis XIV16, on chercha des sentences morales capables de donner au
prince héritier une haute idée de la souveraineté tout en le prémunissant
contre les dangers du pouvoir absolu.

Cette érudition byzantine intéresse directement le roi, mais elle n'est pas
à son service. Elle est d'une grande liberté critique. Elle est plus philologique
qu'historique. Elle vise à rendre aux textes leur authenticité de documents
plutôt qu'à mettre le passé en perspective. Dans le champ religieux, elle
cherche à remonter, dans le mouvement de la Réforme puis de la Contre Ré-
forme, aux origines de la foi et à des évidences premières obscurcies par des
siècles de gloses et commentaires. Arnauld d'Andilly traduit l'Echelle de Jean
Climaque et les Vies des saints Pères du Désert pour retrouver "l'actualité de
Dieu"17; Le Nain de Tillemont écrit sa monumentale histoire ecclésiastique18
pour sortir, par l'érudition, des ornières de la théologie spéculative de type
scolastique. Cette érudition est rigoureuse, mais moderne par ses enjeux ou
ses sous-entendus polémiques; elle fait éclater l'histoire en spécialités; elle
s'intègre à des entreprises ou à des mouvements de pensée très différents
(ceux des jansénistes, des jésuites, des bénédictins de Saint-Maur)19, et elle
saisit Byzance, sans l'individualiser, dans le fil d'une tradition. Elle est, com-
me on voudra, rétrograde ou novatrice dans sa manière de faire sienne la
mémoire byzantine sans parler Byzance elle-même.

Tout changea lorsque Byzance sortit peu à peu de ce quasi-anonymat

16. Patrologia Graeca, 86, col. 1164-1185; ibid., 107, p. XXI-LVI.

17. Traité de S. Jean Climaque des degrés pour monter au ciel, traduit par Antoine Arnauld, Pa-
ris, 1652.

18. Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, justifiés par les citations des
auteurs originaux, I-XVI, Paris, 1693-1712.

19. Voir notamment B. Neveu, Erudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1994;
"L'histoire au XVIIe siècle", textes réunis par S. Guellouz dans Littératures classiques (Toulouse)
30, printemps 1997, notamment p. 9-50.
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pour recevoir un nom qui n'était pas vraiment le sien. Les causes de cette
évolution sont multiples. L'"invention de l'Antiquité" et le développement
des collections d'art, joua évidemment un rôle important : elle coupa la Grè-
ce et Rome de ses prolongements chrétiens et médiévaux. L'histoire antique,
devenue modèle culturel de l'Europe, n'eut bientôt plus en Orient qu'une
décadence. L'art grec, devenu lui aussi paradigme dans les analyses de Jo-
hann Joachim Winckelmann (1717-1768)20, fut porteur de toutes les valeurs
occidentales de mesure, de calme, de liberté, de tolérance paganisante, à l'in-
verse d'un Orient réputé fanatique et despotique. On perdit le sens d'une
continuité.

Une seconde raison du soudain éloignement de Byzance serait à cher-
cher dans la littérature des voyageurs du Levant, qui se développa surtout
dans le dernier quart du XVIIe et au XVIIIe siècle. Elle fit découvrir un Orient
ambigu dans sa définition géographique, puisque s'y rattachait une partie de
l'Europe, ambigu aussi dans sa définition ethnique et historique puisque By-
zance n'y apparaissait plus que par traces, comme le prélude à une actualité
ottomane, ambigu enfin par le regard porté sur lui, car c'est une particula-
rité du "voyage au Levant" de commencer presque toujours par une quête
de soi, et de s'achever par le constat d'une distance culturelle. L'Orient de
cette époque fonctionne à la fois comme un miroir et comme un repoussoir;
il réfléchit les problèmes que l'Europe se pose, mais il les résout en termes
d'opposition.

Une troisième raison contribua à effacer Byzance de l'horizon européen :
le genre historique lui-même tel que le conçut le XVIIIe siècle. Contrairement
à l'érudition du siècle précédent, il ne remontait pas vers la source, mais des-
cendait le cours du temps chargé d'une finalité : le Progrès21. Il en résulta
une sorte de partage des rôles entre un "Orient des origines", religieux par

20. Voir J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums, Dresde, 1764; Ε. Pommier,
Winckelmann, inventeur de l'histoire de l'art, Paris, 2003.

21. Th. Hentsch, L'Orient imaginaire. La vision politique occidentale de l'Est méditerranéen, Paris,
1988.
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essence et incapable de reconnaître, comme écrit Montesquieu à propos de
Byzance, "la nature ni les bornes de la puissance ecclésiastique et de la sécu-
lière"22, un Orient riche mais peu inventif, placé sous le signe du déclin, et
un Occident, l'Europe, moins prestigieux, mais plus industrieux, plus libre,
épris de Lumières et synonyme de modernité et de progrès. Byzance n'est
plus qu'une décadence pour Charles Lebeau23; elle est pour Edward Gibbon
"une suite de vices, de lâchetés et de crimes qui déshonorent le nom de Grec
et de Romain"24. Les analyses de Montesquieu comme les sarcasmes de Vol-
taire sont sans appel. Byzance fut condamnée, même si elle continua d'ap-
partenir au domaine de l'érudition avec une visibilité réduite.

III - La construction d'une histoire européenne - J'en viens à l'époque contem-
poraine. Lorsque les historiens du xxe siècle, en avance sur les politiques,
cherchèrent l'enracinement de l'Europe dans un passé commun, ils n'ou-
blièrent pas Byzance, ils l'exclurent délibérément pour des raisons que l'on
peut critiquer, mais qu'il faut d'abord comprendre.

La première tient à une actualité brûlante. L'idée européenne ne fut pas
seulement alors une réflexion objective et sereine d'historien. Elle fut aussi-
tôt reconnue comme une "idée de crise" répondant aux dramatiques conflits
entre l'Allemagne et la France (notamment) qui semblaient démentir la réa-
lité de toutes valeurs et de toute histoire communes. Déjà la lourde défaite
de 1870 avait conduit Ernest Renan sur la voie d'une révision fondamenta-
le, centrée autour du concept de "nation", qu'il intitula "Réforme intellec-
tuelle et morale". Le traumatisme avait été profond. Dans le même mouve-
ment, on vit en France un historien de l'Art comme Emile Mâle, jeune en-
core, renoncer à une orientation première vers la Grèce et Rome pour de-

22. Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
(1734), chap. XVII ("Changement dans l'État"), XX ("Des conquêtes de Justinien. De son gou-
vernement"), XXI ("Désordre de l'Empire d'Orient"), XXII ("Faiblesse de l'Empire d'Orient"),
Paris, Garnier Frères, 1882, p. 142-143, 173-174, 178, 184-185, 194.

23. Histoire du Bas-Empire en commençant à Constantin le Grand, I-XXI, Paris, 1757-1786.

24. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, I-VI, Londres, 1776-1788.



152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

mander au Moyen Âge, à ses églises, à ses sculptures, à ses villages et terroirs,
un remède contre l'humiliation nationale. En 1914-1918, l'historien belge
Henri Pirenne entreprit d'écrire dans le même contexte de résistance pa-
triotique la grande œuvre qui marqua toute une génération, solidement fon-
dée sur l'histoire et qui ne fut publiée qu'après sa mort en 1935, mais qui
gardait un lien avec l'actualité de la première guerre mondiale, ardemment
vécue par son auteur25. Dans l'entre-deux guerres, Christopher Dawson est
à la fois historien et visionnaire26. La seconde guerre mondiale est détermi-
nante pour la naissance, en France, de l'École des Annales, qui relança le
thème européen : quelques années avant d'être fusillé en 1944, Marc Bloch
clamait l'urgence d'une histoire de l'Europe, qu'il esquissait dans plusieurs
articles27; Lucien Febvre consacra son cours de 1944-1945 au Collège de
France à la naissance de l'Europe28. Fernand Braudel ébauchait à ce mo-
ment La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II dans
1 'Oflag de Lübeck.

L'Europe est, en effet, une urgence; et pour y répondre, son passé est
alors reconstruit autour de quelques idées fortes mais sans aucun horizon
oriental. Cette reconstruction part d'une nouvelle appréciation des invasions
barbares, d'une critique, par Pirenne puis par Bloch et plus tard par Cinzio
Violente, du vieux mythe raciste qui, depuis Jordanès jusqu'à Boulainvil-
liers, l'abbé Dubost et Herder au XVIIIe siècle, Augustin Thierry au XIXe, ima-
ginait l'Europe née de la fécondation d'une romanité épuisée et stagnante

25. Mahomet et Charlemagne, Paris-Bruxelles, 1937.

26. The Making of Europe. An Introduction to the History of European Unity, Londres, 1932.

27. M. Bloch, "Pour une histoire comparée des sociétés européenne", Revue de Synthèse his-
torique, 1928, repris dans Id., Mélanges historiques, Paris, 1963, I, p. 16-40; Id., "Problèmes de
l'Europe", Annales d'Histoire économique et sociale, 7, 1935, p. 471-479 (compte rendu d'un ou-
vrage sur l'Europe de C. Barbagallo); voir aussi Id., Histoire et historiens, Textes réunis par Etien-
ne Bloch, Paris, 1995, notamment p. 124-129 (projet d'enseignement présenté en 1934 lors de
sa candidature au Collège de France).

28. L. Febvre, L'Europe. Genèse d'une civilisation. Cours professé au Collège de France en 1944-
1945, Paris, 1999.
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par le sang neuf des Germains29. Pour eux, ce n'est pas de cette fusion que
naît l'Europe, mais de l'ambition politique de Charlemagne, et surtout de
l'éclatement de l'Empire carolingien, lorsque l'ancienne pars occidentalis se
découvre une vocation continentale, se détourne d'une Méditerranée désor-
mais close, s'adapte, comme l'écrit Peter Brown dans un livre sur l'Essor du
christianisme occidental, à la perspective inéluctable d'un monde sans Empire,
formé de micro-chrétientés parcellisées qui participent toutes à l'universalis-
me chrétienne, mais chacune dans son style, avec la liberté d'une culture an-
cestrale plus ou moins laïcisée, dont le christianisme s'accommode30. Dans ce
monde un peu idéalisé, Byzance n'as pas sa place; elle gêne et fait obstacle
par ce qu'on interprète, dans le sillage de toute une tradition occidentale,
comme un archaïsme politique et un dogmatisme religieux. L'iconoclasme
fit coupure entre les deux chrétientés, mais le divorce fut bien antérieur, ce
que Peter Brown exprime en disant que Charlemagne "fut agréablement
déçu" en recevant les actes du Concile de Nicée II en 787. A lire les sources
occidentales, on a en effet l'impression que le dissentiment sur les images ne
fit qu'officialiser un écart de civilisation : même la voix de la Rome pontifi-
cale, pour cette Europe en gestation, devint peu audible, parce que trop
orientale.

Un glossaire européen se constitua peu à peu, qui posait des limites et
dont on retiendra quelques formules : "La Grèce a inventé l'Europe mais le
monde grec n'était pas un monde européen" (Lucien Febvre); "L'Europe a
surgi très exactement quand l'Empire romain a croulé" (Marc Bloch, repris
par Lucien Febvre); "Mahomet a rendu possible Charlemagne" (par la "fer-
meture" de la Méditerranée et la "volte-face" de l'Afrique du Nord islami-
sée); "La sécession de Byzance et de l'Orient, voilà la première condition
pour que l'Europe puisse naître" (Lucien Febvre). Ces analyses ne sont pas
fausses sur tous les points, mais elles dessinent une Europe très restrictive

29. M. Bloch, "Sur les grandes invasions. Quelques positions de problèmes". Revue de Syn-
thèse, 60, 1945, p. 55-81, repris dans Id., Mélanges historiques, I, p. 99-109.

30. P. Brown, The Rise of Western Christendom, Oxford, 1997.
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dans son extension géographique (celle d'Enea Silvio Piccolomini), moins
soucieuse d'ouverture que de critères d'inclusion ou d'exclusion, une Euro-
pe qui se conjugue à la première personne du pluriel ("notre Europe",
"nous l'Europe"), qui voudrait dépasser la problématique des États-Nations
du XIXe siècle, mais qui en utilise les principaux ressorts : la recherche d'une
histoire commune, une pédagogie moralisatrice, la construction d'une iden-
tité31. Choisir le Moyen Âge (un Moyen Âge "féodal" tournant le dos à la Mé-
diterranée) comme epicentre de la mémoire européenne, de préférence à
une Antiquité trop "universitaire" et géographiquement sans unité, avait ce
sens : rechercher la chaleur originelle des mots, des noms, des paysages. By-
zance, grand Empire oublié, aux frontières poreuses et à la culture pluralis-
te, troublait cette nécessaire intimité. Le terme même de "Moyen Âge" ne lui
convenait d'ailleurs qu'à moitié. Le paradoxe est qu'elle ait été tenue pour
"dissidente", alors qu'elle n'était jamais entrée dans une logique de partitio,
sinon par humeur ou crise passagère, vers la fin de sa longue histoire.
Constantinople fut fondée pour prolonger Rome, conjurer la fracture des
continents et faire de l'Orient, ce qu'il devrait être encore pour nous, non
pas le contraire de l'Occident, mais une dimension intérieure sans laquelle
l'Europe manque de sens.

V - Le modèle byzantin - Les grands historiens que je viens de citer furent
des novateurs. Ils répondaient aux problèmes de leur temps, qui ne sont
plus tout à fait les nôtres. L'urgence n'est plus aujourd'hui de circonscrire
une identité européenne mais de donner à une histoire de l'Europe une
épaisseur qui viendrait de la diversité des modèles. Byzance, européenne ou
non, peut y aider. Je voudrais, pour conclure, le montrer par quelques
exemples.

Celui de l'icône d'abord, dont notre Président parlerait mieux que moi.
Comment comprendre l'art européen dans sa richesse sans renouer les fils

31. Quelques-unes de ces critiques sont formulées dans Penser les frontières de l'Europe du
XIXe au XXIe siècle, sous la direction de G. Pécout, Paris, 2004.
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d'un dialogue plusieurs fois interrompu entre l'Occident et Byzance ? Se
détachant du naturalisme, l'antiquité tardive avait relevé le défi de ce
qu'André Grabar a appelé la "représentation de l'intelligible"32. La premiè-
re coupure intervint ensuite. La théologie orthodoxe poussa au paroxysme
cette recherche de sens et cette proximité de la peinture et des mots, en dé-
clarant que l'image était homonymique de la personne qu'elle représentait,
tandis que le monde carolingien ne retenait de ce nouveau statut de l'icône
que sa singularité et quelques excès dévotionnels. Le monde orthodoxe lui-
même, dans les discussions sur l'Union (à Lyon, à Florence), finit par clas-
ser le culte des images au rang des usages liturgiques de l'Orient. Il fallut
l'iconoclasme protestant pour que la Contre-Réforme retrouvât dans l'héri-
tage de Byzance la réflexion théorique dont elle eut alors besoin. La Re-
naissance italienne s'était entre-temps libérée de la maniera greca pour un re-
tour à l'art d'imitation; mais lorsque le modèle italien, avec ses conventions
naturalistes, commença à son tour à s'épuiser, l'art européen le plus mo-
derne sut redécouvrir Byzance. Kandinsky ou Gontcharova affirmèrent re-
venir à l'inspiration populaire des icônes et placèrent ainsi sous la bannière
de Byzance la révolte d'un art nouveau qui était européen autant que rus-
se33. Un curieux dialogue s'engagea, vers 1910, entre un esthète et byzanti-
niste anglais, Matthew Prichard, et Matisse, que reprit ensuite le critique
d'art Georges Duthuit, donnant quelque consistance à l'idée d'une influen-
ce de Byzance sur l'avant-garde picturale. Dans un article de 1949 sur Ma-
tisse and Byzantine Space, Duthuit écrivait : "Notre référence à Byzance n'a
rien d'artificiel. Nous nous proposons d'opposer [à un art épuisé par le na-
turalisme] un art qui, en dépit mais aussi à cause de son solipsisme foncier,
est parvenu à imposer des canons esthétiques à d'innombrables généra-

32. A. Grabar, "La représentation de l'intelligible dans l'art byzantin du Moyen Âge", tex-
te repris dans Id., L'Art de la fin de l'Antiquité' et du Moyen Age, I, Paris, 1968, p. 51-62.

33. N. Podzemskaia, "Kandinsky entre les sciences humaines et l'art", Les Cahiers du Musée
National d'Art Moderne, 68, 1999, p. 25-52; R. Labrusse et N. Podzemskaia, "Naissance d'une vo-
cation : aux sources de la carrière byzantine de Thomas Whittemore", Dumbarton Oaks Papers,
54, 2000, p. 43-69.
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fions, un art de communication qui favorise un libre dialogue... et qui exi-
ge non des spectateurs mais des participants, au sein d'un nouvel espace
plus chaleureux"34. Tous ces éléments se rejoignent pour cerner ce retour
du "modèle byzantin" dans des retrouvailles européennes : Kandinsky in-
siste sur la technique picturale, les vibrations colorées, la spiritualité de l'art;
Duthuit sur la notion d'espace et sur une réception de l'œuvre qui rend au
spectateur, même s'il n'est plus un dévot priant devant devant une icône,
une part de sa liberté imaginative.

Je ne dirai qu'un mot du droit, non pour rappeler que le droit romain
s'est constitué, codifié, s'est enrichi des fragments d'une jurisprudence et
s'est développé en enseignement à Constantinople au VIe siècle, ce qui est
déjà beaucoup, mais pour insister sur le fait que la documentation byzanti-
ne, accumulée sans rupture au cours du temps, donne un panorama com-
plet du domaine juridique et de ses problématiques. Les recherches menées
en Allemagne, en Grèce et aux Pays-Bas à l'initiative du Max-Planck Insti-
tut für europäische Rechtsgeschichte ont donné ses véritables proportions
à un ensemble d'une incomparable richesse, sinon d'une parfaite cohéren-
ce, où s'articulent droit codifié et Novelles, droit civil et droit canonique, ni-
veaux différents de normativité. Peuvent s'y alimenter les débats qui sont au
cœur d'une philosophie et d'une sociologie du droit : la dialectique de la
norme et de l'exception, la différenciation entre le juriste et le juge, les rap-
ports entre droit et pratiques sociales. Cet apport historique pourrait sans
doute aider à sortir du flou quelques-uns des concepts de notre nouveau
droit européen.

De toute l'histoire de Byzance, la vieille structure impériale semble la
plus difficile à intégrer à un passé européen que caractérise la pluralité des
royaumes et une distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir tempo-
rel. Mais qu'est-ce au juste que l'Empire après que sa fameuse "théologie po-

34. "Matisse and Byzantine Space", Transition, 5, 1949, repris dans G. Duthuit, Ecrits sur
Matisse, Établissement du texte, introduction, présentation et notes par R. Labrusse, Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1992, p. 73-106.
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litique", à peine élaborée vers 340, s'est vue au cours des siècles suivants
contredite, révisée, réduite à des formules et à des images ? Une manière de
choisir l'espace au lieu de la frontière, une manière d'affirmer l'universalité
de la loi qui fut nécessaire aux royautés médiévales elles-mêmes pour fran-
chir un seuil d'organisation politique, une manière de penser le pouvoir
dans son irrationalité profonde et ses rapports avec le sacré. À l'échelle de
l'histoire médiévale, l'Empire et le royaume sont des modèles qui se com-
plètent et se conjuguent plutôt qu'ils ne s'opposent. Et dans la querelle brû-
lante d'actualité et si typiquement européenne de la laïcité ou de la Säkulari-
sierung, Byzance fournit au moins un cas limite de fonction royale revendi-
quant à mi-voix un privilège de prêtrise, qui n'est pas sans échos en Occident
— comme l'a montré Kantorowicz — et qui permet de comprendre pour-
quoi le problème résiste, encore et toujours, aux formules trop simples de la
morale et du bon sens35.

Quelque chose a changé dans le statut même des byzantinistes et dans
leur approche. Le domaine-clé de l'histoire économique et sociale nous le
fait sentir mieux qu'aucun autre. La toute nouvelle histoire économique de
Byzance36 place résolument dans une lumière européenne des problèmes où
Byzance faisait naguère figure d'exception, ceux qui touchent au système
monétaire et à ses variations plus ou moins contrôlées, aux métiers d'argent,
à la régulation du commerce, à l'exploitation paysanne. Un colloque sur la
Transmission du patrimoine dans l'aire méditerranéenne a rappelé, sur ce
point stratégique, que l'Europe médiévale n'est pas seulement féodale37.
Grâce à tous ceux qui ont édité et revisité les sources de son histoire, Byzan-

35. The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, A. Laiou
Editor-in-Chief, I-III, Washington, 2002.

36. E. Kantorowicz, "Mysteries of State. An Absolutist Concept and its Late Mediaeval Ori-
gins", The Harvard Theological Review, 48, 1955, p. 65-91, repris dans Selected Studies, New York
1965, p. 381-398; G. Dagron, Empereur et prêtre. Etude sur le "ce'saropapisme" byzantin, Paris, 1996.

37. La transmission du patrimoine. Byzance et l'aire méditerranéenne, éd. J. Beaucamp et G. Da-
gron, Travaux et Mémoires du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 11,
Paris 1998.
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ce ne se réduit plus à un ensemble de spécificités orientales, encore moins à
un "mode de production asiatique". L'Orient qu'elle représente est aujour-
d'hui compris comme une dimension intérieure de l'Europe, et les byzanti-
nistes n'ont plus le sentiment d'être isolés ou marginalisés : ils font ce qu'on
pourrait appeler du comparatisme implicite en dégageant, sur tout sujet et
dans une cohérence médiévale très forte, une autre manière d'être et d'avoir
été européen.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ:
ΣΥΜΜΑΧΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΟΜΙΛΙΑ Tor ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΓ

Σήμερα ή 'Ακαδημία 'Αθηνών τιμά τήν 60ή έπέτειο άπό τήν ένσωμάτωση
τής Δωδεκανήσου στήν Ελλάδα. Τό γεγονός αυτό θά ήταν δυνατό νά χαιρετι-
στεί μέσω ενός λόγου πανηγυρικού. "Εκρινα όμως περισσότερο συμβατό μέ τόν
χαρακτήρα τοϋ κορυφαίου αυτοϋ επιστημονικού ιδρύματος νά καταθέσω, γιά
πρώτη φορά, τά πορίσματα μίας μακράς καί συστηματικής ερευνάς μου μέ αντι-
κείμενο τή θέση τοϋ Δωδεκανησιακού ώς διεθνούς ζητήματος σέ έποχή πού προ-
καθόρισε τήν τελική έκβασή του. Πορίσματα πού προσφέρονται καί γιά τή συ-
ναγωγή ορισμένων γενικότερων συμπερασμάτων.

Οί έφιαλτικοί συριγμοί τού πολέμου είχαν ήχήσει στή νοτιοανατολική Εύρώ-
πη όταν ή Μεγάλη Βρετανία, μόνη πλέον άπό τά σύμμαχα κράτη στόν άγώνα
κατά τοϋ "Αξονα, άποφάσισε νά προσβάλει έπιθετικά τά ίταλοκρατούμενα Δω-
δεκάνησα, στρατηγικό κλειδί στίς παρυφές τού Αιγαίου Πελάγους. Πράγματι,
άπό τά χαράματα τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, είχαν συγκρουστεί όσοι έπικα-
λούνταν τό δίκαιο τής κατάκτησης μέ έκείνους πού προάσπιζαν τό δικαίωμα τής
έλεύθερης ύπαρξης στόν κόσμο. Δέν είναι άξιοπερίεργο ότι, άπό τή στιγμή έκεί-
νη, ή έπιδίωξη τής "Ενωσης τών Δωδεκανήσων μέ τήν Ελλάδα, θεμελιωμένη
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στήν άρχή τής αυτοδιάθεσης τών λαών, όχι μόνον εξέφραζε τή σθεναρή βούλη-
ση τής μεγάλης πλειοψηφίας τών Δωδεκανησίων, άλλά καί άποτελοϋσε — κατά
τή διατύπωση τού Βρετανού πρεσβευτή, Μάικλ Παλαιρέτ — «κραυγή μάχης»
τών Ελλήνων μαχητών.

Ή άναφορά στό Ηνωμένο Βασίλειο κατά τήν άφετηρία τής πραγμάτευσης
τού Δωδεκανησιακού ζητήματος στή διάρκεια τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου
οφείλεται στό γεγονός ότι ή Κυβέρνηση τού Λονδίνου είχε, τότε, τήν πρωτοβου-
λία νά επιζητήσει τήν άμεση στρατιωτική παρέμβαση στό νοτιοανατολικό
Αιγαίο. «Τώρα πού ή 'Ιταλία επιτέθηκε κατά τής Ελλάδος — εγραφε ό Πήρς
Ντίξον στις 14 Νοεμβρίου, μεταφέροντας τήν άποψη τοϋ Φόρεϊν "Οφφις — είναι
κατά μείζονα λόγο φανερή ή άμεσότητα τής άνάγκης καί παρέχονται αισθητά
καλύτερες ευκαιρίες, προκειμένου νά άναληφθεΐ δράση κατά τών 'Ιταλών στά
Δωδεκάνησα». Θά ήταν, άραγε, εύλογο νά άποδοθεί ή παταγώδης τελικά άπο-
τυχία τοϋ στρατηγικού σχεδίου, πού καταρτίστηκε υπό τό κωδικό όνομα
«Mandibles», στό γεγονός ότι οί Βρετανοί έ'δρασαν αναγκαστικά μόνοι; Έκ τών
πραγμάτων, ύπό μία έννοια, ναί! Είχαν, πάντως, άρχικά άποβλέψει στή συμπα-
ράσταση, ενεργή ή ήθική, τών δύο όμορων κρατών, τής εμπόλεμης Ελλάδας καί
τής ουδέτερης Τουρκίας — καί, άκόμη, τοϋ εντόπιου πληθυσμού. Ώς προϋπόθε-
ση όμως γιά τήν εξασφάλιση τής συμπαράστασης αύτής είχαν θεωρήσει τήν πα-
ραμέριση κάθε τυχόν διαφοράς πού άνέστελλε τή διαρρύθμιση τής μελλοντικής
τύχης τών Δωδεκανήσων: Ποιο θά ήταν τό καθεστώς τής κυριαρχίας μετά τήν
άπομάκρυνση τών 'Ιταλών άπό τήν περιοχή; Ή 'Αθήνα ένέμενε, κατά κύριο λό-
γο, στήν επιλογή τής μεγάλης πλειοψηφίας τών κατοίκων υπέρ τής προσάρτη-
σης στήν Ελλάδα, ενώ ή "Αγκυρα προέβαλλε τή γεωγραφική εγγύτητα στις μι-
κρασιατικές άκτές καί, κατ' άκολουθία, τά στρατηγικά κριτήρια πού, κατά τήν
άποψη τους, συνηγορούσαν υπέρ τής επαναφοράς ορισμένων τουλάχιστον νήσων
ύπό τό καθεστώς τής τουρκικής κυριαρχίας.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 1940 καί 'Ιανουαρίου 1941 επιχειρήθηκε μάταια άπό
τούς Βρετανούς νά γεφυρωθεί ή διάσταση. Ό 'Ιωάννης Μεταξάς, άμετακίνητος
στή διεκδίκηση καί τής τελευταίας σπιθαμής δωδεκανησιακού εδάφους άπέρριψε
κάθε διαπραγμάτευση, προς τήν οποία είχε φανεί ότι τελικά έκλιναν οί Τούρκοι
ιθύνοντες: «θά είναι πολύ καλύτερα — θά άρκεστεΐ νά τονίσει — άν άφεθεΐ τό ζή-
τημα νά διευθετηθεί μελλοντικά βάσει τών γεγονότων».

2. Ή περιγραφή τού συγκεκριμένου αύτοϋ επεισοδίου δέν ύποδηλώνει



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΙ 2007

161

ασφαλώς τήν τάση γιά πλειοδοσία απέναντι στο νοσηρό φαινόμενο τής ύπερα-
πλούστευσης ή τής σχηματοποίησης που κατατρύχει συχνά τή νεοελληνική
ιστοριογραφία. Επισημαίνει άπλώς έ'να στάδιο στή μακραίωνη καί πολύπλαγκτη
ιστορική διαδρομή τού Δωδεκανησιακού ζητήματος, καθ' όδόν πρός τήν έπίλυσή
του. "Αν, κατά γενικό κανόνα, ή άποδεδειγμένη βούληση τής πλειοψηφίας τών
κατοίκων κάθε ευρύτερου γεωγραφικού διαμερίσματος είχε άναχθεΐ σέ κανόνα,
όχι ήθικά μόνο αποδεκτό, άλλα καί συμβατό σέ κάθε περίπτωση μέ τήν πολιτική
πρακτική, δέν θά είχε καί τό Δωδεκανησιακό άποτελέσει έπίμαχο ζήτημα στό
έπίπεδο τής διεθνούς ζωής. Ή σταθερή έντούτοις έπίκληση τής θεμελιακής δη-
μοκρατικής άρχής γιά τήν αυτοδιάθεση τών λαών σποραδικά καί μόνον είχε άπο-
δειχτεΐ ικανή νά ύπερκεράσει σέ ισχύ τούς καταναγκασμούς πού έπιβάλλει ό έκά-
στοτε συσχετισμός τών δυνάμεων. Οί "Ελληνες, έντός καί έκτός τών συνόρων
τής έλεύθερης έπικράτειας, είχαν — άλλοίμονο! — άντιμετωπίσει τό πρόβλημα
στήν εύρύτερη χρονική έκταση τού 19ου καί, άκόμη, κατά τις τέσσερις πρώτες
δεκαετίες τού 20ού αιώνα- θά τό βίωναν έκ νέου στή διάρκεια τού Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου. Κύπρος, Βόρεια "Ηπειρος, Δωδεκάνησα... Τό Δωδεκανησιακό
πρόβλημα προσφερόταν, καθαυτό, άφενός γιά νά υπογραμμίσει τή σταθερή
έμμονή τών κατοίκων τής περιοχής στήν άρχή τής αύτοδιάθεσης καί άφετέρου
γιά νά άναδείξει τή μεταβλητή έπίδραση τής γενικότερης διεθνούς συγκυρίας
στήν υίοθέτησή της. 'Ενόσω, πράγματι, ή Ελλάδα παρέμενε στό περιθώριο τής
ένοπλης σύρραξης, οί δυνατότητές της, όπως καί αυτές τών Γδιων τών Δωδεκα-
νησίων, νά καταστήσουν σεβαστή τή θέληση τους, άποδεικνύονταν ισχνές ώς
πρός τό άποτέλεσμα. 'Αντίθετα, ή συμμετοχή τής χώρας στόν πόλεμο, μόνης
αυτής μεταξύ τών περιφερειακών κρατών πού άπέβλεπαν στήν προσάρτηση τής
νευραλγικής αύτής ζώνης, θά συμβάλει άποφασιστικά στήν εύόδωση τής διεκδί-
κησής της — νόμιμης, έντούτοις, έξ ορισμού!

Θά αποτελούσε πλεονασμό ή έμμονή στήν υπογράμμιση τού γεγονότος ότι,
κατά τήν περίοδο μεταξύ τών δύο πολέμων, τό μείζον θέμα τής έθνικής κυριαρ-
χίας έπί τής Δωδεκανήσου καί, άντίστοιχα, τής Κύπρου είχε υπαχθεί στις έπι-
ταγές τού άτεγκτου πρακτικού κανόνα τής ισορροπίας μεταξύ τών δύο μεγάλων
ναυτικών δυνάμεων τής Μεσογείου — τής 'Ιταλίας καί τής Μ. Βρετανίας. 'Ενό-
ψει όμως τού πολέμου, οί Δυτικοί Σύμμαχοι — Άγγλοι καί Γάλλοι — προσανα-
τολίζονταν, κατ' άπόλυτη πλέον προτεραιότητα, στήν υπαγωγή τού ΝΑ Αιγαί-
ου υπό τόν στρατηγικό έλεγχο τους· κατά μείζονα μάλιστα λόγο, αφότου οί 'Ιτα-
λοί έτειναν νά κατασκευάσουν στά Δωδεκάνησα πρόσθετα έργα, ενισχύοντας τή



162

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

στρατιωτική παρουσία τους. Πώς όμως θά εύοδωνόταν, άμεσα καί αποτελεσμα-
τικά, ή κοινή συμμαχική επιδίωξη; Καίριο καί πρωταρχικό μέλημά τους, ή σύ-
μπραξη τής Τουρκίας. Προκειμένου νά τήν έξασφαλίσουν, οί ήγέτες τών δύο σύμ-
μαχων έπιτελείων θά σπεύσουν νά επισκεφθούν επανειλημμένα τήν "Αγκυρα, με-
ταξύ Μαΐου καί Ιουλίου 1939. Οί διαβουλεύσεις αύτές σέ έπίπεδο επιτελικό θά
συνεχιστούν καί μετά τήν κήρυξη τού πολέμου, τήν 1η Σεπτεμβρίου, μέχρις
δτου, στις 19 'Οκτωβρίου 1939, έπιστεφθούν, καί στο πολιτικο πεδίο, μέ τήν
Τριμερή Συνθήκη 'Αμοιβαίας Βοήθειας. «Το μόνο άξιόπιστο χαρτί πού διαθέτου-
με είναι ή Τουρκία» — δέν θά δίσταζε πλέον νά ύποστηρίξει ό Βρετανός "Υπουρ-
γός τών 'Εξωτερικών! Ούδεμία σκέψη διατυπωνόταν έπίσημα, κατά τήν περίο-
δο αύτή, προκειμένου νά συσχετιστεί ή άνάληψη δράσης στό νοτιοανατολικό
Αιγαίο μέ τήν οποιαδήποτε έλληνική άνάμιξη. "Αλλωστε — ας μή λησμονείται —
καμμία άπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις, ούδέποτε έως τότε, είχε θεωρήσει σκόπιμο
νά συνάψει συνθήκη συμμαχίας μέ τήν «άδύναμη» 'Ελλάδα — ούτε κατά τόν
Πρώτο, ούτε καί ένόψει τού Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου!

Οί Τούρκοι ιθύνοντες — πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία — θά σπεύσουν μέ
ζέση νά άνταποκριθούν στή γαλλοβρετανική έκκληση. 'Ενωρίς ήδη, τόν Μάιο
τού 1939, ό άρχηγός τού Γενικού 'Επιτελείου, στρατάρχης Τσακμάκ, πρότεινε
τήν άπό κοινού άνάληψη επιχειρησιακής δράσης στό Αιγαίο' πρωταρχικός στό-
χος τά Δωδεκάνησα — κατά προτεραιότητα ή έξουδετέρωση τών ιταλικών βά-
σεων στή Ρόδο καί τή Λέρο. Τά τουρκικά στρατιωτικά άγήματα προσφέρονταν
νά έπιτελέσουν τό έπαχθές έργο τής άποβίβασης, εφόσον θά καλύπτονταν άπό
τόν στόλο καί τήν άεροπορία τών Συμμάχων. Στή δήλωση αύτή θά έδραστεΐ ή
όλη προοπτική τής στρατιωτικής παρέμβασης στήν περιοχή. Σύμφωνα, μάλι-
στα, μέ τό άρθρο 3 τής μυστικής στρατιωτικής σύμβασης πού συνόδευε τή Συν-
θήκη τής 19ης 'Οκτωβρίου — θά έπιφορτιστεϊ ή Τουρκία μέ τή συγκεκριμένη
ύποχρέωση, προκειμένου «τά Δωδεκάνησα νά υποταγούν, τό ταχύτερο δυνατό,
σέ περίπτωση σύρραξης πού συνεπάγεται τήν άνάληψη δράσης έναντίον τής
Ιταλίας». Άν, τελικά, ή συγκεκριμένη πρόβλεψη δέν ύλοποιήθηκε στήν πράξη,
τούτο όφείλεται στήν παράταση τής ιταλικής ούδετερότητας, έως τόν 'Ιούνιο τού
1940, καί στήν άδυναμία τών Συμμάχων νά άνταποκριθούν στήν άνειλημμένη
ύποχρέωση νά ένισχύσουν οικονομικά καί νά έξοπλίσουν κατάλληλα τήν Τουρκία,
προτού άναλάβει ένοπλη δράση. Θά όφειλε όμως νά προστεθεί ότι οί περιστάσεις
αυτές συναρτιόνταν καί μέ ένα παράγοντα πού έμελλε, μέ τήν πάροδο τού χρό-
νου, νά άποβεΐ ολοένα καί περισσότερο άντιληπτός: τήν άπροθυμία τών Τούρκων
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ιθυνόντων νά εμπλακούν σέ μία πολεμική διαμάχη μέ άβέβαιο — κατά τήν πρό-
δηλη άποψή τους — άποτέλεσμα· κατά μείζονα μάλιστα λόγο, όταν διαγράφονταν
οί προϋποθέσεις γιά νά παρατείνουν έπωφελώς τήν ουδετερότητα ή καί τους πα-
ρέχονταν έγγυήσεις γιά τή διατήρηση της.

3. 'Ιδού όμως ! Ή έπίθεση τής Ιταλίας καί ή απρόβλεπτη έπικράτηση τών
Ελλήνων απέναντι στους εισβολείς έμελλε νά μεταλλάξει ριζικά τό τοπίο στή
Χερσόνησο τοϋ Αιγαίου καί στήν έγγύς 'Ανατολή. Στό μέσο μίας Ευρώπης υπο-
δουλωμένης κατά τό μέγιστο τμήμα της καί, ακόμη, ήθικά καταπτοημένης, ή
Ελλάδα ύψωνε μέ άπαράμιλλο σθένος άνάστημα υψηλό! Πέρα έντούτοις καί άπό
αύτήν τήν ήθική άναθάρρυνση, ή ελληνική συμμετοχή στόν Β ' Παγκόσμιο Πό-
λεμο έπισώρευε καθοριστικές έπιπτώσεις καί στό ειδικότερο επιχειρησιακό πεδίο:
δημιουργία, άπροσδόκητα, μετώπου άνάσχεσης τού Άξονα σέ ήπειρωτικό ευρω-
παϊκό έδαφος, πρόσφορο νά άξιοποιηθεΐ άπό τούς συμμάχους· καί, άκόμη, άνα-
γκαστική στροφή τοϋ Χίτλερ στή νότια Βαλκανική, μέ μοιραίο άποτέλεσμα νά
καθυστερήσει καί, τελικά, νά άποτύχει ή εκστρατεία εναντίον τής Σοβιετικής
"Ενωσης. 'Αλλά καί στό κυρίως πολιτικό επίπεδο, ο άντίκτυπος άπό τή μάχη τής
Ελλάδος ήταν ισχυρός, ενισχύοντας τήν αίσθηση ότι δ πόλεμος έπιφύλασσε άκό-
μη έκπλήξεις καί συντελώντας άνασταλτικά στήν έπέκταση τής επιρροής τού
Άξονα έως τίς άκραΐες παρυφές τοϋ μεσογειακού χώρου — δυτικές καί άνατολι-
κές. Θά ήταν, άραγε, υπό τίς συνθήκες αύτές νοητό νά άγνοηθεΐ άπό τούς Συμ-
μάχους τό ελληνικό αίτημα γιά τήν αυτοδιάθεση τών Δωδεκανησίων, άφότου μά-
λιστα έτεινε νά διαφανεί ότι, υπό τό κράτος άδυσώπητων διεθνών καταναγκασμών,
οί παράλληλες άλυτρωτικές διεκδικήσεις τοϋ έθνους πρός τήν κατεύθυνση τής βό-
ρειας Ηπείρου καί τής Κύπρου θά παρέμεναν, πιθανότατα, άνικανοποίητες;

Ή ένδελεχής διερεύνηση τών πηγών άποκαλύπτει ότι, ώς άπόρροια τής έξό-
δου τής Ελλάδος στόν πόλεμο, σημειώθηκε μία ριζική άντιστροφή στήν πορεία
πού είχε, έως τότε, φάνει νά διανύει τό Δωδεκανησιακό ζήτημα. Καθοριστική
στή μεταβολή αύτή υπήρξε ή θέση πού υιοθέτησε ή Μ. Βρετανία. 'Αναμφίβολα,
αποτελούσε σταθερό δόγμα τής πολιτικής τοϋ Λονδίνου ή άποφυγή τής άνάλη-
ψης κάθε ρητής δέσμευσης γιά τήν ικανοποίηση έδαφικών διεκδικήσεων πριν άπό
τή λήξη τού πολέμου. Ενωρίς, εντούτοις, διάφανη ήταν ή συνηγορία τών Βρε-
τανών ύπέρ τοϋ έλληνικοϋ αιτήματος κατά τίς άπόρρητες επαφές τους μέ τούς
"Ελληνες ιθύνοντες· έστω καί χωρίς τήν άνάληψη αύτόνομης στρατιωτικής δρά-
σης άπό ελληνικό κλιμάκιο ή τή συμμετοχή του, σέ περίπτωση κατάληψης, στή
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διοίκηση τών νήσων πριν άπό τή σύναψη τής ειρήνης. «Υπήρξε πάντοτε πρόθε-
σή μας ή προσάρτηση όλων τών νήσων άπό τήν Ελλάδα μετά τόν πόλεμο» —
θά ομολογήσει, τόν 'Απρίλιο τοϋ 1945, ό "Αντονυ Ήντεν. Υιοθετώντας, πράγ-
ματι, άνεπιφύλακτα τις εισηγήσεις τής μεγάλης πλειονότητας τών συνεργατών
του στό Φόρεϊν "Οφφις, ό "Αγγλος υπουργός τών 'Εξωτερικών είχε υιοθετήσει
τή θέση αυτή άφότου άνέλαβε τά καθήκοντά του — στις 28 Δεκεμβρίου 1940.
Ενδεικτική είναι, μάλιστα, ή σθεναρή προάσπιση της σέ δύο, ενδεικτικά, περι-
στάσεις. Ή πρώτη, όταν ό Στάλιν, στή διάρκεια ιδιαίτερης συνομιλίας τους, τόν
Δεκέμβριο τοϋ 1941 στή Μόσχα, πρότεινε άπερίφραστα τήν άπόδοση τών Δω-
δεκανήσων στήν Τουρκία («Tell them that they will get the Dodecanese»)! Ό
Ήντεν έσπευσε αυθωρεί νά άπορρίψει τήν πρόταση: «Αυτό θά ήταν εξαιρετικά
δύσκολο, δεδομένου ότι τά νησιά κατοικούνται κατά τό μείζον ποσοστό άπό
"Ελληνες καί ό ελληνικός λαός έ'χει από μακροϋ προσβλέψει στήν πρόσκτησή
τους...». Τό δεύτερο περιστατικό συνέχεται μέ μία σκέψη πού διατύπωσε ό Ούίν-
στον Τσώρτσιλ, στις 4 'Απριλίου τού 1943, στήν επιθυμία του νά έκμαιεύσει τή
συμμαχική συμπαράταξη τών Τούρκων: «Θά μπορούσαμε νά τούς προσφέρομε
τήν Ρόδο ώς άντάλλαγμα;» Καί ή άπάντηση τού Ήντεν: «'Από παράδοση καί
αίσθημα τά νησιά αύτά είναι ελληνικά... 'Από τήν είσοδο τής Ελλάδος στόν πό-
λεμο, τό 1940, οί ελληνικές κυβερνήσεις μας κατέστησαν διαδοχικά φανερή τή
μεγάλη σημασία πού άποδίδουν στήν ενσωμάτωση τής Δωδεκανήσου καί είναι
βέβαιο ότι τούτο άντανακλά τή γνώμη ολοκλήρου τοϋ ελληνικού λαού. Ή από-
κτηση τής Δωδεκανήσου είναι ή έξ άποστάσεως περισσότερο σημαντική έλλη-
νική διεκδίκηση καί είναι στερεά θεμελιωμένη». Ό Βρετανός πρωθυπουργός δέν
έπαναδιατύπωσε, έκτοτε, τήν ί'δια πρόταση: «Συμφωνώ» — έγραψε ιδιοχείρως
κάτω άπό τήν έκθεση τού υπουργού επί τών 'Εξωτερικών.

Παρεμφερής μέ τή βρετανική ύπήρξε καί ή άμερικανική στάση άπέναντι στά
Δωδεκάνησα. 'Εμμένοντας, καί αύτοί, στήν άρνηση νά δεσμευτούν δημοσία κατά
τή διάρκεια τοϋ πολέμου, οί εκπρόσωποι τού State Department τάσσονταν κατ'
ιδίαν άνεπιφύλακτα υπέρ τής παραχώρησης τών Δωδεκανήσων στήν Ελλάδα ώς
«προτιμητέας λύσης τοϋ προβλήματος», τουλάχιστο άπό τό 1943. Πλειοδοτώ-
ντας, μάλιστα, έναντι τών Βρετανών, έπικαλοϋνταν τήν άνάγκη γιά τήν πιστή
εφαρμογή τής άρχής τού αύτοπροσδιορισμού τών μελών τής διεθνούς κοινωνίας.
Ό 'ίδιος ό πρόεδρος Ρούσβελτ είχε ούσιαστικά προκαθορίσει τή στάση πού θά υιο-
θετούσε ή άμερικανική κυβέρνηση μετά τόν πόλεμο, διαμηνύοντας στόν "Ελλη-
να πρωθυπουργό ότι διαβλέπει στά Δωδεκάνησα τή δυνατότητα «εφαρμογής τού
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δόγματος περί αυτοδιάθεσης τών λαών». Είναι, έξ άλλου, σκόπιμο, στό σημείο
αυτό, νά εξαρθεί καί ή σημασία τής εντυπωσιακής κινητοποίησης του Ελληνι-
σμού τής Αμερικής — πρωταρχικά τών Γδιων τών Δωδεκανησίων" κινητοποίη-
ση, κατά μείζονα λόγο, άποδοτική, εφόσον κατέτεινε στή στήριξη τών άντιλή-
ψεων περί δικαίου που ένέπνεαν ήδη τή διεθνή κοινωνία.

Ριζική μετατροπή του πολιτικού σκηνικού; Ή απάντηση είναι, άπερίφρα-
στα, ναί! 'Αρκεί νά παραβληθεί, στις βασικές της συνιστώσες, ή στάση τών Με-
γάλων Δυνάμεων πριν καί μετά τήν έξοδο τής Ελλάδος στόν πόλεμο. Ή κατά-
φαση μάλιστα αυτή αποκτά πρόσθετη έμφαση αν τό ιστορικό βλέμμα έκταθεΐ καί
πρός τήν κατεύθυνση τής Άγκυρας. Στά δύο, πράγματι, χρόνια μετά τήν
έκφραση τής πρόθεσης νά διαπραγματευτεί τή μελλοντική τύχη τών Δωδεκα-
νήσων μέ τήν έμπόλεμη ήδη Ελλάδα, ένα επιπλέον έτος μετά τήν έκδήλωση
στάσης αλαζονικής, ένόσω οί "Ελληνες παρέμεναν στό περιθώριο τής ένοπλης
σύρραξης, ή τουρκική κυβέρνηση θά αποφύγει κάθε νύξη επί τού θέματος.
«Ούδέποτε αναφέρθηκαν στό θέμα αύτό άπό τις άρχές τού 1941, καί δέν δια-
βλέπω τήν πρόθεση νά τό πράξουν τώρα» — διαμήνυε στό Φόρεϊν "Οφφις ό Βρε-
τανός πρέσβης άπό τήν Άγκυρα, Knatchbull-Hugessen, τόν Μάρτιο τού 1943"
στό 'ίδιο ακριβώς συμπέρασμα κατέληγε, δύο μήνες άργότερα, καί ό "Ελληνας
ομόλογος του, Ραφαήλ Ραφαήλ. "Εμελλε όμως σύντομα νά διανυθεί ένα επιπλέ-
ον βήμα: τόν 'Ιούλιο τού Γδιου έτους, ό Τούρκος 'Υπουργός τών 'Εξωτερικών,
Νουμάν Μενεμετζόγλου, δήλωνε δημόσια, 20 χρόνια μετά τή συνομολόγηση τής
Συνθήκης τής Λωζάνης, ότι «ή Τουρκία καί ή Ελλάδα συγκροτούν ήδη δύο
κράτη πού έχουν κοινή μοίρα, πού θεωρούν ότι τά δίκαια καί τά συμφέροντά τους
συγκροτούν ένιαϊο σώμα καί δέν προσβλέπουν πλέον στό μέλλον έρήμην μίας
άμοιβαίας υποστήριξης». Άκόμη σαφέστερα έκφραζόταν, κατά τις ί'διες έκεΐνες
ήμέρες άπό τις στήλες τών «New York Times», δ Cyrus Sulzberger, έχοντας
προηγουμένως συνομιλήσει μαζί του: μετά τήν άναγκαστική άπόσυρση τών
'Ιταλών, οί "Ελληνες, κατά τήν τουρκική κυβέρνηση, δικαιούνταν νά έπιβάλουν
τήν κυριαρχία τους στά Δωδεκάνησα! Μέσω, μάλιστα, τής άπόρρητης διπλω-
ματικής οδού, είχε ή Άγκυρα γνωστοποιήσει, άπό τούς τελευταίους μήνες τού
1942, τήν «άπόλυτη ίκανοποίησή» της γιά τή μελλοντική υπαγωγή τής πε-
ριοχής στήν κυριαρχία μίας «φιλικής Ελλάδος». Τόν Νοέμβριο τού 1943, μά-
λιστα, έπιβεβαίωνε έπίσημα τήν ίδια πρόθεση στή βρετανική καί, άκόμη, στήν
άμερικανική κυβέρνηση. Τό γεγονός ότι, στό Γδιο διάστημα, διατυπώθηκαν στό
έπίπεδο τής κοινής γνώμης ή κυκλοφόρησαν φήμες γιά τή δήθεν έπιδίωξη τής
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"Αγκυρας νά επεκταθεί εδαφικά ή καί νά διαπραγματευθεί τήν είσοδο της στον
πολεμο μέ αντάλλαγμα τήν παραχώρηση τής Δωδεκανήσου, δέν άντανακλά,
πράγματι, τήν έπίσημη κυβερνητική πολιτική. Υπεύθυνος παρατηρητής, δπως
δ Ραφαήλ, είχε, τόν 'Οκτώβριο τού 1943, παρατηρήσει χαρακτηριστικά: «Δέν
θά αρνηθώ τό ζωηρό ένδιαφέρον ορισμένων τουρκικών κύκλων καί ένός ή δύο
οργάνων τού Τύπου, φιλοαξονικών καί άκρως εθνικιστικών τάσεων, άλλ' οί έπί-
σημοι κύκλοι έχουν υιοθετήσει ομολογουμένως άψογη στάση κατά τήν έποχή
αύτή. Πιστεύω δτι, σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά στό παρελθόν, ή
πολιτική πού άκολουθεΐται άπό τήν Τουρκία δέν έπιτρέπει τή διατύπωση διεκδι-
κήσεων, ιδιαίτερα όσων θά τήν έφεραν σέ οξεία άντιπαράθεση μέ τήν Ελλάδα».

"Ηδη όμως άνακύπτει τό έρώτημα: άρκεΐ, άραγε, ή έπισήμανση τής μετα-
βολής στό γενικότερο πολιτικό τοπίο περί τό Αιγαίο πέλαγος, γιά νά έξηγηθεϊ ή
στάση τής "Αγκυρας; Ή άπάντηση δέν είναι μονοδιάστατη: θά ήταν έκδηλα δυ-
σχερέστερη, άν ή Τουρκία είχε άναγάγει τή διεκδίκηση τών Δωδεκανήσων σέ
στόχο στρατηγικό. Δέν ύπήρξε δμως' έπειδή, άκριβώς, ή προτεραιότητα πού είχε
επιλέξει ήταν άλλη. Ή εξωτερική πολιτική τού εθνικού τουρκικού κράτους όφει-
λε να βασιστεί στήν έγκατάλειψη τών έπεκτατικών βλέψεων έπί έδαφών όπου
δέν πλειοψηφούσε τό τουρκικό μουσουλμανικό στοιχείο: ό Κεμάλ 'Ατατούρκ είχε
διακρίνει στή μαζική παρουσία άλλογενών πληθυσμών ένα καίριο στοιχείο άδυνα-
μίας τού παλαιού καθεστώτος. 'Επιζητώντας νά ένισχύσει τίς προϋποθέσεις γιά
τήν έπιβίωση ένός νέου κρατικού μορφώματος, προέτασσε, άντί τής εδαφικής
έπέκτασης, τήν κατοχύρωση τής άσφάλειάς του. Δύο μόλις δεκαετίες μετά τόν
διαμελισμό τής όθωμανικής αύτοκρατορίας καί όταν, κατά μείζονα λόγο, έπισω-
ρεύονταν νέες εξωτερικές άπειλές, ή φροντίδα αύτή έτεινε νά άναχθεΐ σέ άπόλυ-
τη προτεραιότητα. Θά ήταν, κατά συνέπεια, εύλογο νά ύποστηριχτεΐ ότι ή πρόσ-
κτηση τών Δωδεκανήσων — ή, έστω, ορισμένων άπό αύτά — δέν ήταν ικανή νά
προσδιορίσει, τήν άπόφαση τών Τούρκων ιθυνόντων γιά τήν έξοδο ή μή στόν Β '
Παγκόσμιο Πόλεμο. Σ' αύτό τό συμπέρασμα είχαν καταλήξει Βρετανοί, 'Αμε-
ρικάνοι, άλλά καί "Ελληνες, τουλάχιστον άπό τό 1943. Άν είχε, κατά τήν πρώ-
τη φάση τού πολέμου, προβλεφθεί ή άνάληψη στρατιωτικής δράσης μέ στόχο τή
Ρόδο, ικανής νά δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα σέ βάρος τών έλληνικών θέ-
σεων, τούτο οφειλόταν στό γεγονός ότι ή δράση αύτή συναρμοζόταν, άκριβώς, μέ
τή συμβατική κατοχύρωση τής άσφάλειας τής νέας Τουρκίας άπό τίς δύο
ισχυρές Μεσογειακές Δυνάμεις — 'Αγγλία καί Γαλλία. Κατά τή δεύτερη εντού-
τοις φάση τού πολέμου ή κατοχύρωση τής άσφάλειας έτεινε πλέον νά έξασφαλι-
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στεί μέσω ενός διαφορετικού σχήματος τρίμερους συνεργασίας — μέ τή συμμε-
τοχή τής Μ. Βρετανίας καί τής «φίλης» Ελλάδος. Ύπήρξαν, μολοντούτο,
ένδείξεις ότι άν, χωρίς νά άλλοιωθοΰν οί επιδιώξεις αυτές, παρεχόταν, τουλάχι-
στο έως καί τό 1943, ή ευκαιρία γιά τήν άνάληψη ιθύνουσας στρατιωτικής δρά-
σης στά Δωδεκάνησα, ή "Αγκυρα θά έσπευδε νά έπωφεληθεϊ. "Εχοντας όμως
έπίγνωση τών πιθανών επιπτώσεων, ή Μ. Βρετανία άπέφυγε νά παράσχει τή δυ-
νατότητα γιά μία άνάλογη παρέμβαση.

4. Περί τούς σταθερούς αύτούς διαύλους άνελίχθηκε τό Δωδεκανησιακό ζή-
τημα κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τούτο βεβαίως ουδόλως υπονοεί ότι στή
διάρκειά του δέν ύπήρξαν συμβάντα ικανά νά μεταστρέψουν τόν ρού τών έξελί-
ξεων. Σχεδιασμός καί έκτέλεση στρατιωτικών έπιχειρήσεων, διαφοροποιήσεις
στό διπλωματικό σκηνικό, μεταλλαγή τής ισχύος τών συντελεστών στή διαμόρ-
φωση τού ίδιου τοΰ επίμαχου ζητήματος, πιθανή δημιουργία, άκόμη, «ντέ φά-
κτο» καταστάσεων στήν εύαίσθητη γεωπολιτική ζώνη τοΰ νοτιοανατολικού
Αιγαίου. Θά ήταν, άραγε, νοητό νά άγνοηθεΐή συνθηκολόγηση τής Ιταλίας, τόν
Σεπτέμβριο τοΰ 1943, ή όποία άφησε άνοιχτό τό πεδίο στήν ένοπλη άγγλογερ-
μανική αντιπαράθεση γιά τήν κυριαρχία στά Δωδεκάνησα; "Η, άκόμη, ή μάταιη,
κατά τούς έπόμενους μήνες, άνακίνηση κυρίως άπό τή Μ. Βρετανία τοΰ σχεδί-
ου γιά τήν κατάληψή τους; Δέν θά όφειλε, έξ άλλου, νά διερευνηθεί καί τό πρό-
σωπο πού έτειναν νά διαδραματίσουν οί έτεροι δύο άπό τούς Μεγάλους Συμμά-
χους, ή Σοβιετική "Ενωση ή οί Ηνωμένες Πολιτείες; Διατηρούσε, τέλος, ή Ελ-
λάδα, ήδη υπό τή σκιά — άλλοίμονο! — τής έμφύλιας διαμάχης, τήν αίγλη πού
τής είχε προσπορίσει ή άλβανική εποποιία τοΰ 1940-41; Μολοντούτο, ή παρεμ-
βολή τών μεταβλητών αύτών δέν μετέστρεψε τήν, άναπόδραστη πλέον, δυναμική
φορά πρός τήν έφαρμογή στά Δωδεκάνησα τών κανόνων τής αυτοδιάθεσης. Ή
άνάδειξη τής ζύμωσης πού συντελείται στό πεδίο τής διεθνούς ζωής δέν συνεπά-
γεται, ώς άναγκαΐο έπακόλουθο, τήν άνερμάτιστη διαμόρφωση τών ιστορικών
φαινομένου — κατά μείζονα λόγο, όταν λειτουργούν σταθερές γενικότερης ισχύος.

Τήν έπαύριο τοΰ πολέμου, ένόψει τής συνομολόγησης τών όρων τής ειρήνης,
θά έπιβεβαιωθεί έκ νέου ή άπαρέγκλιτη αύτή πορεία. Οί "Ελληνες διέβλεπαν μέ
άγαλλίαση στή νίκη τών Συμμάχων τό έχέγγυο τής έθνικής τους άποκατάστα-
σης, συναρτημένης όχι μόνο μέ τόν άποφασιστικό ρόλο πού είχαν διαδραματίσει
κατά τή φάση τών έχθροπραξιών, άλλά καί μέ τήν έφαρμογή στήν πράξη τών
άρχών πού είχαν ήδη ύψηλόφωνα διακηρυχθεί. Ιδιαίτερη, μάλιστα, εύαισθησία
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επεδείκνυαν (τότε) στήν πιστή εφαρμογή τοϋ Χάρτη τοϋ 'Ατλαντικού — προτοϋ
συνταχθεί ό καταστατικός χάρτης τών Ηνωμένων 'Εθνών — περισσότερο όλων
οί 'Αμερικανοί. Ευλόγα, έξ άλλου, άναμενόταν νά είναι θετική ή συνηγορία καί
τής Γαλλίας τοϋ στρατηγού Ντέ Γκώλ. Περισσότερο έντούτοις άποφασιστική
έμελλε νά άποδειχτεΐ, όπως καί είχε άπό μακρού διαφανεί, ή συμβολή τού Ηνω-
μένου Βασιλείου. Παράγοντες έκδηλα ιδεολογικοί, άλλά καί, παράλληλα, ύπαγο-
ρεύσεις στρατηγικές, έκτιμήσεις πολιτικές, συναρτήσεις μέ ήθικές υποχρεώσεις
άνειλημμένες άπέναντι στή μαχόμενη Ελλάδα, συνέβαλαν ώστε, τήν έπαύριο
τής κοινής νίκης νά μήν άποτελέσει άντικείμενο επανεξέτασης ή βρετανική στά-
ση έπί τοϋ Δωδεκανησιακού: «'Επιθυμούμε νά καταστήσουμε φανερό, έπεσή-
μαινε στις οδηγίες του ό ίδιος ό Τσώρτσιλ, ότι στή Συνδιάσκεψη τής Ειρήνης ή
κυβέρνηση τής A.M., εντός τοϋ πλαισίου τών άρμοδιοτήτων της, θά είναι έτοι-
μη νά ύποστηρίξει τις ελληνικές διεκδικήσεις». Μόνη παραφωνία στό συμμαχικό
στρατόπεδο άποτελοϋσε ή «αινιγματική» — έκδηλα καιροσκοπική — τακτική τής
Σοβιετικής "Ενωσης, θά ήταν, μάλιστα, εύλογο νά ύπογραμμιστεΐ ότι ή τελική
έκχώρηση στήν Ελλάδα, όχι μόνο τοϋ συνόλου τών Δωδεκανήσων, άλλά καί τού
Καστελλορίζου, άποφασίστηκε άπό τούς δυτικούς συμμάχους, προκειμένου νά
υπαχθεί ή έπίδικη ζώνη στήν κυριαρχία ενός δοκιμασμένου φίλου.

Τήν άλλοίωση τών γενικών αύτών κατευθύνσεων, πού είχαν ήδη στή διάρ-
κεια τού πολέμου έκδηλα διαγραφεί, δέν διεξεδίκησε ούτε καί ή "Αγκυρα. Ή έξο-
δος της στόν πόλεμο, στις 25 Φεβρουαρίου τού 1945, έστω καί όταν είχε ορι-
στικά κριθεί ή έκβασή του υπέρ τών Συμμάχων, ή συνηγορία τής Μόσχας ύπέρ
ένός καθεστώτος αύτονομίας, ή άφύπνιση, κατά τήν ώρα αύτή τής εύφορίας,
ιστορικά παρωχημένων έπεκτατικών βλέψεων σέ μερίδα τής κοινής γνώμης,
προκάλεσαν μεμονωμένες άντιδράσεις, χωρίς όμως τελικά νά μεταλλάξουν τή θε-
μελιακή στρατηγική πού είχε υιοθετήσει ή τουρκική κυβέρνηση κατά τή δεύτε-
ρη φάση τής ένοπλης άναμέτρησης. Ή θέσπιση τής άποστρατικοποίησης τών
νήσων έμελλε νά άποτελέσει τό μέγιστο κέρδος πού ήταν εφικτό νά άποκομίσει
ή "Αγκυρα, στό όνομα τής άσφάλειας τών μικρασιατικών άκτών.

Καί ή 'Ιταλία; Τό ερώτημα θά ήταν εύλογο νά έ'χει ήδη διατυπωθεί. Είναι,
έντούτοις, δύσκολο νά αποδοθεί στή Ρώμη μία ένεργός συμμετοχή στή διαδικα-
σία πού έτεινε νά συντελεστεί. 'Ενόσω, έως τόν Σεπτέμβριο 1943, διατηρούσε
πλήρη τήν κυριαρχία έπί τών νήσων, δέν σφράγισε, μέ οποιαδήποτε σοβαρή πρω-
τοβουλία, τή διπλωματική διαχείριση τοϋ ζητήματος. "Εκτοτε, ή δημοκρατική
κυβέρνηση, ή όποια θά άναλάβει τά ήνία τής έξουσίας, παρέμεινε, έκ νέου, στό
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περιθώριο τής διεργασίας γιά τήν έπίλυσή του. Ήταν προφανές ότι, τόσο ή
απρόκλητη έπίθεση κατά τής Ελλάδος καί ή άρνητική έκβασή της, όσο καί,
κυρίως, ή θεώρηση τοΰ καθεστώτος τής ιταλικής κυριαρχίας ώς καταχρηστικού
καί άσύμβατου μέ τους θεμελιακούς κανόνες τής δημοκρατικής τάξης, είχαν
προκαθορίσει τήν άπόφαση τών νικητών συμμάχων ή έκχώρηση, έξ άλλου, τών
Δωδεκανήσων άποτελοϋσε άπαράβατο όρο γιά τήν έπιθυμητή άποκατάσταση
τών διμερών σχέσεων μεταξύ 'Αθήνας καί Ρώμης. Θά ήταν εντούτοις δύσκολο
νά άποκρυβεΐ ή μελαγχολία όσων 'Ιταλών παρατηρητών έστρεψαν τό βλέμμα
πρός τά Δωδεκάνησα, χάριν τής οικονομικής καί πολιτιστικής άνάπτυξης τών
όποιων πίστευαν ότι είχαν έπενδύσει σημαντικό κεφάλαιο τής δραστηριότητάς
τους. Υπήρξαν πάντως δύο κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες πού, έγκατα-
λείποντας τις έπίμεμπτες καιροσκοπικές καί έπεκτατικές παρορμήσεις τού πα-
ρελθόντος, προσέβλεψαν ένωρίς σέ μιά νέα 'Ιταλία, ύπέρμαχο τών άτομικών δι-
καιωμάτων καί τών δικαιωμάτων τών λαών: δ Κάρλο Σφόρτσα καί, κυρίως, ό
Alcide De Gasperi, οί όποιοι πρωταγωνίστησαν καί στήν προάσπιση τού δικαι-
ώματος τών Δωδεκανησίων στήν αύτοδιάθεση.

6. Κατά τή γνώμη μου, ή άποψη ότι ή ιστορία έπαναλαμβάνεται πρέπει νά
θεωρηθεί έσφαλμένη. Τά ιστορικά φαινόμενα, άνεπανάληπτα καθαυτά, παράγο-
νται καί λειτουργούν υπό τό κράτος πραγματικών καταστάσεων, έπίσης, μονα-
δικών. Θά ήταν, κατά ταύτα, ανεδαφικό νά έπιζητηθεϊ ή κωδικοποίηση, χάριν
τού σκοπού αύτού, όσων γεγονότων σφράγισαν τή διαδρομή τού Δωδεκανησια-
κού Ζητήματος κατά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. "Εστω δμως καί χωρίς νά
άποτελεΐ τόν κύριο στόχο τής ιστορικής έρευνας, ή γνώση τών συνθηκών, υπό
τις όποιες κυοφορήθηκαν ή τής λειτουργίας πού επιτέλεσαν, προσφέρεται, όχι
σπάνια, γιά νά άναδείξει διαχρονικές παραμέτρους τού έκάστοτε παρόντος. 'Απο-
τελεί, συγκεκριμένα, άξιοποιήσιμο κεκτημένο ή άνάδειξη όσων σταθερών επέ-
δρασαν στή γένεση, τήν πορεία ή καί τήν ερμηνεία ορισμένων γενικότερων έξε-
λίξεων: είναι βάσιμο νά έπισημανθεΤή πρόταξη τού γνήσια άλυτρωτικού ιδεώδους
τών Ελλήνων, έναντι κάθε άλλου κινήτρου ικανού νά ώθήσει στήν έπέκταση τής
έθνικής έπικράτειας· άλλά καί, ταυτόχρονα, νά παρατηρηθεί ότι ή εύόδωσή του
συνεχόταν καθοριστικά — συχνά άτυχώς — μέ τόν συσχετισμό τών δυνάμεων, θε-
τικό ή άρνητικό, στόν περιφερειακό ή τόν ευρύτερο διεθνή χώρο. 'Εντυπωσιακή
είναι ή ριζικά διάφορη άντιμετώπιση τού Δωδεκανησιακού Ζητήματος — στήν
ουσία μολοντούτο άμετάβλητου! — πριν καί μετά τήν έξοδο τής Ελλάδος στόν
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πόλεμο' καί, αντίστροφα, ή ένταση — κατά τό ίδιο διάστημα — ή καί τό περιεχό-
μενο τής διεκδικητικής πολιτικής τής Τουρκίας. Θά ήταν, μάλιστα, δυνατόν,
κατ' επέκταση, νά έπιβεβαιωθεϊ ή παρατήρηση ότι ή Ελλάδα κατορθώνει νά
προωθεί τά ζωτικά συμφέροντά της οσάκις έξασφαλίζει ένα ισχυρό έξωτερικό
έρεισμα, είτε υιοθετώντας εύστοχες στρατηγικές έπιλογές, είτε άξιοποιώντας
κατάλληλα τήν περιρρέουσα διεθνή συγκυρία. Στις περιπτώσεις αυτές άποδει-
κνύεται εφικτή άκόμη καί ή έξουδετέρωση ορισμένων πλεονεκτημάτων πού,
άλλως, συντελούν ώστε νά κλίνει ή πλάστιγγα ύπέρ τών κατά καιρούς άνταγω-
νιστών της. Ή διαμόρφωση, ειδικότερα, τού Δωδεκανησιακού Ζητήματος κατά
τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο προσφέρεται γιά νά έπαληθεύσει ένα άξίωμα διαχρο-
νικής ισχύος: οσάκις ή Ελλάδα, μετά τή σύσταση τού άνεξάρτητου κράτους,
άντιμετώπισε νικηφόρα τήν Τουρκία, ούδέποτε ήταν πολιτικά μόνη.

Τό λειτούργημα τής ένασχόλησης μέ τό ιστορικό παρελθόν προσφέρεται,
άναμφισβήτητα, γιά νά παράσχει γόνιμους καρπούς' άλλά καί, έξ ορισμού, περι-
κλείει σοβαρούς κινδύνους. Οί κίνδυνοι αύτοί, μάλιστα, άπειλούν νά πλήξουν όχι
μόνο τόν ίδιο τόν μελετητή, άλλά καί, περισσότερο, τούς δέκτες τών μηνυμάτων
του. Οί θετικές έντούτοις προϋποθέσεις έπαυξάνονται καί οί άρνητικές άναστέλ-
λονται εφόσον τηρηθούν οί θεμελιακοί κανόνες τής συστηματικής προσέγγισης
τών ιστορικών φαινομένων. Πρώτον, αν καταβληθεί ή μείζων δυνατή προσπάθεια
γιά τήν άξιοποίηση, συχνά καί τή διασταύρωση τών παντοειδών πηγών καί μαρ-
τυριών καί άποβληθεΐ ό πειρασμός γιά τήν άβασάνιστη σχηματοποίηση καί τήν
εύκολη συναγωγή έλκυστικών συμπερασμάτων. Δεύτερον, άν ή άπαραίτητη
γνώση συνοδευτεί άπό τή φροντίδα γιά τήν άποτίμηση — στό μέτρο τού έφικτού

— τών ιδιαίτερων εκάστοτε συνθηκών, έρήμην κριτηρίων ξένων πρός τή ζέουσα
πραγματικότητα τής ύπό έξέταση έποχής. Τρίτον, άν ό μελετητής έχει έπίγνω-
ση τών έπιτρεπτών ορίων καί δέν παρασύρεται άπό αίσθημα ύπεροψίας ή άλαζο-
νείας άπέναντι σ' ό,τι συντελέστηκε άπό άτομα καί ομάδες πού δέν εύρίσκονται
πλέον στή ζωή. Τέταρτον, άν έφαρμοστεΐ πιστά τό άξίωμα ότι τή μείζονα έπι-
δίωξη άποτελεΐ ή διαφώτιση τής άλήθειας καί όχι ή συσκότιση ή ή φαλκίδευση
της, προκειμένου νά έξυπηρετηθούν επίκαιρες — κατά κανόνα, μάλιστα, εύτελεΐς

— σκοπιμότητες. Ή συστηματική διερεύνηση τοϋ Δωδεκανησιακού ζητήματος
κατά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο θά ήταν άδύνατο νά άχθεί σέ εύτυχές πέρας
εφόσον δέν θά τηρούνταν άπαρέγκλιτα οί όροι αύτοί, ένόψει τής μείζονος άνάγκης
γιά τήν έντιμη καί συστηματική πραγμάτευση τού ιστορικού παρελθόντος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ποϋ καί πώς δημιουργήθηκαν τά ξένα ονόματα γιά τούς "Ελληνες Yauna
καί Graeci, υπό τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου*.

Οί σημερινοί λαοί τής 'Εγγύς καί τής Μέσης 'Ανατολής μας ονομάζουν
Yunan, συνεχίζοντας μία άδιάλειπτη παράδοση πού άνάγεται μέχρι καί τής
άρχής τοΰ 8ου αιώνα π.Χ. "Οσο γιά τά σημερινά δυτικά ονόματα, αύτά έχουν
λατινική προέλευση: άπό τό Graeci, πού, άπό τήν πλευρά του, ναι μέν δέν τεκ-
μηριώνεται γραπτώς πριν άπό τά μέσα τοΰ 3ου αιώνα π.Χ., πρέπει όμως νά άνά-
γεται στήν ίδρυση τής Κύμης, άρχαιότερης έλληνικής έγκαταστάσεως στήν
'Ιταλία, περί τό 760 π.Χ.

Ή έτυμολογική προέλευση τόσο τοΰ νέο-άσσυριακοΰ Yauna όσο καί τού λα-
τινικού Graeci διαπιστώθηκε εύκολα προ πολλού: τό Yauna άποδίδει τό άρχαϊο
έλληνικό '/άίονες (Iawones), ταυτόσημο τοΰ "Ζώνες, ένώ τό Graeci άνακλά πι-
στά τό έλληνικό Γραικοί, έθνικό όνομα ένός άρχαίου ελληνικού φύλου.

'Αντίθετα, ώς πρός τίς συνθήκες υπό τίς όποιες τά ονόματα Yauna καί Graeci
έπεκτάθηκαν στό σύνολο τών Ελλήνων, έπικρατει διαφωνία. Κατά τή σημερινή
δημόσια συνεδρίαση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έχω τήν τιμή νά παρουσιάσω πο-
ρίσματα ερευνάς μου γι' αύτό τό θέμα.

* M. Sakellariou, Sur l'origine des noms Jauna et Graeci.
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Ευθύς έξ αρχής διευκρινίζω ότι πρόκειται για πρόδρομη παρουσίαση ιδεών
πού λαμβάνονται άπό τμήματα τού έργου μου Ethnè grecs a l'âge du Bronze1, πού
βρίσκεται στό στάδιο τής τελευταίας διορθώσεως δοκιμίων.

Τό εθνωνύμιο Yauna, καθώς καί τό άντίστοιχο τοπωνύμιο πού δηλώνει τή
χώρα τους, μαρτυρούνται άπό έ'να σημαντικό άριθμό δημοσίων εγγράφων διατυ-
πωμένων στήν άκκαδική γλώσσα μέ σφηνοειδείς χαρακτήρες καί χρονολογουμέ-
νων άπό τό 735 έως τό 160 π.Χ. Ή τελευταία έκδοση μέ μελέτη τού συνόλου
αύτών τών κειμένων οφείλεται στόν J. Α. Brinkman2. Τά σχόλιά του καί τά
συμπεράσματά του γιά τή χρήση αύτών τών ονομάτων είναι περίσκεπτα, συνο-
ψίζονται δέ ώς εξής: Οί Νέο-'Ασσύριοι βασιλείς (-669 π.Χ.) άναφέρονται σέ
Yauna πού κάνουν έπιδρομές στις άκτές ή συλλαμβάνονται «σάν ψάρια στά δί-
κτυα » ή άκόμη πληρώνουν φόρους ύποτελείας. Οί πιθανότητες γι' αύτούς νά
προέρχονται άποκλειστικώς άπό τό Αιγαίο είναι περιορισμένες. Μάλλον έδρεύουν
σέ γειτονικές άκτές, π.χ. τής Κιλικίας ή τής Παμφυλίας. Στή συνέχεια τά νέο-
βαβυλωνιακά κείμενα (601-539 π.Χ.) κάνουν λόγο γιά έμπορεύματα προερχό-
μενα άπό τή χώρα τών Yauna ή γιά τεχνίτες Yauna μέ ονόματα πού δέν είναι
έλληνικά. 'Αντίθετα, στά κείμενα τών Περσών βασιλέων τό έθνωνύμιο Yauna καί
τό άντίστοιχο του τοπωνύμιο άναφέρονται άναμφισβήτητα στήν 'Ιωνία καί στους
εκεί "Ιωνες.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μίά μελέτη πού άφορά στή χρήση τού έθνωνυμίου
Yauna ειδικά σέ κείμενα τών Περσών βασιλέων3. Ό συγγραφέας μελετά διεισ-
δυτικώς τούς τρεις προσδιορισμούς πού διαφοροποιούν τούς πληθυσμούς πού δη-
λώνονται μέ τό όνομα Yauna. "Ετσι φαίνεται ότι «Yauna παραθαλάσσιοι»,
«Yauna πέρα άπό τή θάλασσα» καί «Yauna πού καλύπτουν τό κεφάλι μ.έ άσπί-
δα» δηλώνουν άντιστοίχως τούς "Ελληνες τού άνατολικού Αιγαίου, υπηκόους

1. Μ. Β. Sakellariou, Ethnè grecs à l'âge du Bronze (= Μελετήματα 47), 2007, 463-468. 564-

567.

2. J. A. Brinkman, στο R. F. Sutton (ed.), DAIDALIKON. Studies in Memory of Raymond V.
Schoder, S.J., 1989, 53-71.

3. H. Klinkott, στο H. Klinkott, Anatolien im Lichte kultureller Wechselwirkungen.
Ahkulturationsphänomene in Kleinasien und seinen Nachbarregionen während des 2. und 1. Jahrtausends
v. Chr., 2001, 107-148.
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τού Μεγάλου Βασιλέα, τούς "Ελληνες τής ελλαδικής χερσονήσου και τών νή-
σων καί τους Μακεδόνες, δεδομένου ότι οί τελευταίοι κάλυπταν τό κεφάλι μέ τόν
πέτασο, ή μορφή τοΰ οποίου είχε σχήμα πού έμοιαζε μέ άσπίδα.

'Αλλά σέ ποιό μέρος καί υπό ποίες συνθήκες γνώρισαν τό όνομα "Ιωνες οί
λαοί τής 'Ανατολής;

Σύμφωνα μέ τήν αρχαιότερη καί πάντα επικρατούσα ύπόθεση, αύτό συνέβη
στήν 'Ιωνία. Έξ αρχής δέν συμφώνησα μέ αύτή τήν ύπόθεση λαμβάνοντας υπ'
όψη ότι ούτε οί Νέο-'Ασσύριοι, πού πρώτοι χρησιμοποίησαν τό έθνωνύμιο Yauna
είχαν σχέση μέ τήν 'Ιωνία, ούτε οί "Ιωνες είχαν επαφές μέ τά ανατολικά παρά-
λια τής Μεσογείου τήν έποχή πού αύτά κατέχονταν άπό τή νέο-άσσυριακή αύτο-
κρατορία. Τά συμπεράσματα τού Brinkman έρχονται νά μού δώσουν ένα νέο επι-
χείρημα, δείχνοντας ότι οί Νέο-'Ασσύριοι καί, μετ' αύτούς, οί Νέο-Βαβυλώνιοι
ονόμαζαν Yauna έθνικά στοιχεία πού δέν κατοικούσαν στήν 'Ιωνία (ούτε σέ άλλη
περιοχή τού Αιγαίου), άλλά εξορμούσαν άπό γειτονικά παράλια, ένώ πρώτοι οί
Πέρσες γνώρισαν τούς "Ελληνες, τόσο ώς υπηκόους πρώτα στήν Αίολίδα, στήν
'Ιωνία καί στή Δωρίδα (536 π.Χ. κ.έξ.), έπειτα δέ καί στή Μακεδονία (513
π.Χ. περίπου κ.έξ.).

Μιά νεότερη ύπόθεση τοποθέτησε στήν Κύπρο τή γνωριμία τού ονόματος
τών 'Ιώνων άπό τούς άρχαίους 'Ανατολίτες4. Αύτή ή ύπόθεση στηρίζεται σέ ένα
γλωσσολογικό έπιχείρημα: Ό τύπος Yauna άνακλά τόν έλληνικό τύπο ΊάΡονες
που διατηρεί τό δίγαμμα μεταξύ φωνηέντων. Άλλά, συνεχίζει τό έπιχείρημα, καί
τά πιό άρχαϊα ιωνικά κείμενα, τά ομηρικά έπη, φανερώνουν τήν άπώλεια τού δί-
γαμμα, ένώ αύτό διατηρείται στήν Κύπρο μέχρι καί τού 6ου αιώνα π .Χ. Αύτό
όμως τό έπιχείρημα δέν είναι άποφασιστικό. Έξ άλλου, ή έν λόγω ύπόθεση κλο-
νίζεται έκ τού γεγονότος ότι τό όνομα τών 'Ιώνων δέν άπαντά στήν Κύπρο καί
τής σκέψεως ότι, εάν οί Ανατολίτες είχαν γνωρίσει τούς "Ελληνες γιά πρώτη
φορά στήν Κύπρο, θά τούς είχαν μάθει μέ τό όνομα τών Άρκάδων, πού είχαν
έγκατασταθεΐ στή μεγαλόνησο.

4. J. Chadwick, στο Κ. Η. Kinzl (ed.), Greece and Eastern Mediterranean in Ancient History and
Prehistory. Festschrift f. F. Schachermeyr, 1977, 107.
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Yauna

Κατά τή γνώμη μου, οί 'Ανατολίτες συνάντησαν "Ελληνες, καί μάλιστα
"Ιωνες, γιά πρώτη φορά επί τών ακτών τής Συρίας, δεδομένου δτι: 1) σέ μιά πό-
λη έκείνης τής περιοχής, προκάτοχο τής σημερινής AI Mina, έγκαταστάθηκαν
περί τό 800 π.Χ., έμποροι ευβοϊκής καταγωγής, πού ήσαν "Ιωνες, 2) δτι αυτή
ή έγκατάσταση διατηρήθηκε άκμαία έπί πολλές δεκαετίες καί 3) δτι μέλη αυτής
τής κοινότητας έξορμοΰσαν στήν περιοχή, γιά νά άνταλλάξουν έλληνικά προϊόν-
τα, που οί 'ίδιοι μετέφεραν άπό τό Αιγαίο, μέ εγχώρια, πού έστελναν στήν Ελλά-
δα5. Αύτοί οί έποικοι θά αύτοπροσδιορίζονταν δχι ώς Χαλκιδεΐς ή 'Ερετριεϊς ή
Κυμαΐοι, άλλά ώς "Ιωνες, γιά κάποιο λόγο.

Αύτός ό λόγος δέν ήταν μόνον τό γεγονός ότι άνήκαν στό ιωνικό φύλο, άλλά
καί κάποιο άλλο, περισσότερο ισχυρό, τό οποίο έχω προσδιορίσει μέ μία άλλη
ύπόθεσή μου, πού δέν διατύπωσα ad hoc, άλλά βάσει άνεξαρτήτων επιχειρημά-
των καί δημοσίευσα προ έτών6. Συγκεκριμένα ύποθέτω δτι, στό διάστημα με-
ταξύ τοϋ 1100 π.Χ. περίπου καί μιάς χρονολογίας κατά τι άρχαιότερης τού 760
π.Χ., υπήρξε ένα κράτος τύπου έθνους, ονομαζόμενο 'Ίωνες καί έκτεινόμενο
στήν 'Αττική, τήν άνατολική Βοιωτία καί τήν κεντρική Εύβοια. Αύτός ό τύπος
κράτους ήταν μία συνομοσπονδία αύτονόμων πόλεων ή ομάδων κωμών μέ φυλε-
τική συγγένεια καί κοινά συμφέροντα.

Συνοψίζω τούς κυριότερους άπό τούς λόγους πού μέ οδήγησαν σ' αύτή τήν
ύπόθεση.

1) Κατά τήν κλασσική έποχή καί μεταγενεστέρως, όλα τά μέλη τής πυ-
λαιο-δελφικής άμφικτυονίας χαρακτηρίζονταν έθνη, ονομάζονταν μέ έθνικά ονό-
ματα και, μέ τήν έξαίρεση τών «Ιώνων» καί τών «Δωριέων», είχαν πράγματι
τά χαρακτηριστικά έθνους. "Ολα τά μέλη άντιπροσωπεύονταν στίς άμφικτυο-
νικές συνόδους μέ δύο άπεσταλμένους. 'Επειδή οί «"Ιωνες» καί οί «Δωριείς» δέν
ήσαν πιά οργανωμένοι ώς κράτη εθνών, άλλά κατά πόλεις άνεξάρτητες, άντι-
προσωπεύονταν μέ άπεσταλμένους κρατών πόλεων: οί μέν «"Ιωνες» πάντοτε

5. T. J. Dunbabin, The Greeks and their Eastern Neighbotirs, 1957, 30. C. Roebuck, Ionian
Trade and Colonization, 1959, 62. J. Boardman, The Greeks Overseas, 1964, 63-69. M. R. Popham,
L. H. Sackett, Excavations at Lefkandi, Euboea, 1964-1966, 1968, 33.

6. M. B. Sakellariou, στό ΒΕΑ, 88/89, 1976/1977, 11-21; ίδιος, The Polis-state. Definition
and Origin, 1989, 325-329, 411-415, 461-463.
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άπό ένα 'Αθηναίο καί ένα άλλον, πού ήταν άλλοτε Χαλκιδεύς, άλλοτε 'Ερετρι-
εύς, άλλοτε Κυμάίος, άλλοτε Ίστιεύς7, οί δέ «Δωριείς» πάντοτε άπό ένα Λακε-
δαιμόνιο καί έναν άποστελλόμενον άλλοτε άπό τό "Αργός, άλλοτε άπό τήν Επί-
δαυρο, άλλοτε άπό τήν Τροιζήνα, άλλοτε άπό τίς Κλεωνές, άλλοτε άπό τόν Φλι-
ούντα, άλλοτε άπό τή Σικυώνα, άλλοτε άπό τήν Κόρινθο, άλλοτε άπό τά Μέ-
γαρα, άλλοτε άπό τήν Αίγινα. Άπό αύτή τήν παρατήρηση προέκυψε πρό πολλού
τό συμπέρασμα ότι ή πυλαιο-δελφική άμφικτυονία συστήθηκε πριν προκύψουν,
τόν 8ον αιώνα π.Χ., τά κράτη πόλεων, στόν μέν ιωνικό χώρο τών Αθηνών, τής
Χαλκίδος, τής 'Ερέτριας, τής Κύμης κ.λπ., στόν δέ δωρικό τής Σπάρτης, τού
"Αργούς κ.λπ. Κατόπιν τούτου νομιμοποιείται κανείς νά ύποθέσει ότι τό έθνος
πού μετείχε στήν πυλαιο-δελφική άμφικτυονία μέ τό όνομα "Ζώνες εισήλθε σ'
αυτήν σέ μιά έποχή όπου ή Αττική καί τό ιωνικό τμήμα τής Εύβοιας δέν είχε
άκόμη κράτη τύπου πόλεως, άλλα ένα μόνον κράτος τύπου έθνους μέ τό όνομα
Ίωνες, πού ένωνε μέ συνομοσπονδιακούς δεσμούς τήν Αθήνα, τή Χαλκίδα, τήν
'Ερέτρια καί άλλες πόλεις, καθώς καί ομάδες κωμών, δπως ή Τετράπολις.

2) Οί έπί κεφαλής τού άθηναϊκοϋ κράτους άπό τόν llov αιώνα έως τό 754
π.Χ., άναφέρονται άπό τίς πηγές άλλοτε ώς «βασιλείς»8, άλλοτε ώς «αιρετοί
ισόβιοι άρχοντες»9 καί αύτή ή άντίφαση φθάνει στόν κολοφώνα της, όταν ό Κά-
στωρ παρουσιάζει ώς άρχοντες τά ίδια πρόσωπα πού τό Πάριον Χρονικόν μνη-
μονεύει ώς βασιλείς10 καί έπί πλέον δηλώνεται άπό τόν Κάστορα καί άλλους ότι

7. Θεόπομπος, 115 FGrH, 63 (= Άρποκρατίων, λ. Άμφικτύονες). Αισχίνης, Παραπρ., 116.
Διόδωρος Σικελιώτης, XVI 29.1, XVIII 11.1. Παυσανίας, Χ 8.2. Αιβάνιος, Μελέται, XVII 43.
Φώτιος, Λεξ., λ. Άμφικτύονες. Σχολ. Αίσχιν., Παραπρ., 116. Έπιγραφές: FD, III 5, άρ. 14, στήλ.

^2-4 καί 27-28* 2044' 2219-20' 47' σΤ1ίλ· Τ34 καί 46-47' 50' στΊίλ· Τ20' 52 στ1ίλ· 122-23' 546-7' 569-10' 57

Α4, 5859, 60 Β14_15, 61, στήλ. II Α^,,. CTO II, άρ. 3244, 36, στήλ. Ι2_4 καί 27_28, 43)9_20, 74,

στ1ίλ· ^34 καί 46-47' ^ Π25> 76' στ1ίλ' V 77' στ1ίλ' Γ8' 79 Α' ^ Π10' 8221-22' 8610-11' 899-10'

944, 965 6, 9759, 99, άπ. Β,5_16, 100, στήλ. ΙΜ, 102, στήλ. I, άπ. Α8, στήλ. II, άπ. Α2? 28.

8. Πλάτων, Συμπ., 208d. Πάριον Χρονικόν, 239 FGrH, 28. 29, 30, 31. Παυσανίας, I 3.3.
Σούδα καί Φώτιος, Λεξ., λ. παρ' ί'ππον καί κόρην; Λέξεις ρητορικαί, στό Bekker, An. Gr., I 295.

9. 'Αριστοτέλης, Άθ. Πολ., III 1 καί 3. Φιλάχορος, 328 FGrH, 211 a (= Τατιανός, Πρ. 'Ελλ.,
31). Κάστωρ, 250 FGrH, 4 (= Εύσέβιος, Χρον., άρμ., Karst, 85-88). Velleius Paterculus, I 2.
Παυσανίας, IV 5.10. Ευσέβιος, Καν., άρμ., Karst, 175, καί λατ., Helm, 67.

10. Διόγνητος: βασιλεύς (Πάριον Χρονικόν, 29), άρχων (Κάστωρ, ε.ά.). Φερεκλής: βασιλεύς
(Πάριον Χρονικόν, 30), άρχων (Κάστωρ, ε.ά.). Αισχύλος: βασιλεύς (Πάριον Χρονικόν, 31), άρχων
(Κάστωρ, ε.ά.).
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όλοι οί αιρετοί ισόβιοι άρχοντες κατάγονταν άπό τόν Κόδρο, βασιλέα τών Αθη-
ναίων'1, δηλαδή άνήκαν στή δυναστεία τών Μεδοντιδών, όπως και οί φερόμενοι
ώς βασιλείς. Μερικοί έρευνητές έκκινώντας άπό τήν ιδέα ότι μόνον ή μία άπό
αυτές τις παραλλαγές μπορεί νά είναι αυθεντική, άποδίδουν αυτή τήν ιδιότητα
στή δεύτερη. Άλλά τό ότι ή κληρονομική βασιλεία καταργήθηκε στήν 'Αθήνα
άπό τόν llov αιώνα π.Χ. είναι έξ ίσου άπίθανο, όσο άδιανόητη είναι μία σειρά
άλλων γεγονότων, δηλαδή: α) ότι ένας 'Αθηναίος ιστορικός άπέδωσε αύθαίρετα
στούς άπογόνους τοϋ Κόδρου τήν ιδιότητα αιρετών ισοβίων άρχόντων άντί έκεί-
νης τών κληρονομικών βασιλέων, β) ότι μία τέτοια αύθαιρεσία ρίζωσε καί γ) ότι
ό 'Αριστοτέλης προτίμησε αύτή τή νεότερη καί λανθασμένη παραλλαγή άπό τήν
άρχαιότερη καί αύθεντική. Έν όψει όλων αύτών τών παρατηρήσεων, πρέπει νά
ύποθέσουμε ότι οί κληρονομικοί βασιλείς τών 'Αθηναίων μεταξύ τοϋ 11ου αιώνα
καί τοϋ 754 π.Χ. ήσαν συγχρόνως αιρετοί άρχοντες τοϋ έθνους τών Ιώνων, συ-
νομοσπονδίας αύτονόμων πολιτικών κοινοτήτων, καθεμιάς μέ δικό της βασιλέα.
"Οπως, στήν 'Αγία Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία τού Γερμανικού "Εθνους, μέ τούς
'Αψβούργους όπου κάθε διαδοχικός κληρονομικός βασιλέας τής Αύστρίας έκλε-
γόταν ισόβιος αύτοκράτωρ.

3) Τό τέλος τής κληρονομικής βασιλείας στήν 'Αθήνα φαίνεται νά σχετίζε-
ται μέ τό τέλος τής άνωτέρω συνομοσπονδίας. Ή κληρονομική βασιλεία αντι-
καταστάθηκε στήν 'Αθήνα άπό μία άριστοκρατική κυβέρνηση αιρετών δεκαετών
άρχόντων τό 754 π.Χ. Ή συνομοσπονδία τών 'Ιώνων, πού ένωνε τήν 'Αθήνα καί
τις εΐιβοϊ'κές πόλεις πρέπει νά διαλύθηκε προ τού 760 π.Χ. Πώς εικάζω αύτήν
τή χρονολογία; 'Εκκινώ άπό συνδυασμό δύο διαπιστώσεων: α) μολονότι οί πα-
λαιότεροι "Ελληνες άποικοι στήν 'Ιταλία, πού έγκατατάθηκαν στις Πιθηκούσ-
σες, περί το 770 π.Χ. καί στήν Κύμη, περί τό 760 π.Χ., προέρχονταν άπό
ευβοϊκές πόλεις, όπως καί οί έμποροι πού εγκαταστάθηκαν στήν Al Mina, με-
ρικές δεκαετίες νωρίτερα, β) τό δυτικό όνομα γιά τούς "Ελληνες δέν βασίσθηκε στό
έθνωνύμιο "Ιωνες, άλλά στό έθνωνύμιο Γραικοί. Άπό αύτές λοιπόν τις διαπιστώ-
σεις εικάζω ότι οί Εύβοεΐς καί οί Γραικοί τής δυτικής Βοιωτίας πού άποίκισαν στήν

11. Κάστωρ, ε.ά. Παυσανίας, ε.ά, Ευσέβιος, ε.ά. "Ας σημειωθεί επίσης ότι σέ κείμενα που απη-
χούν τή δεύτερη παραλλαγή (Κάστωρ καί Εύσέβιος) έμφανίζεται ώς πρώτος ισόβιος άρχων ό Μέ-
δων, υιός τοϋ Κόδρου.
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'Ιταλία, δέν παρουσιάζονταν πιά ώς "Ζώνες, άλλά μέ τά έθνωνύμια που παράγο-
νταν άπό τοπωνύμια πόλεων ή περιοχών, ένα άπό τά οποία ήταν τό Γραικοί. Καί
άπό έκεΤ συμπεραίνω ότι τό 760 π.Χ. δέν υπήρχε πιά ή συνομοσπονδία τών 'Ιώ-
νων, πού περιλάμβανε καί τίς εύβοϊκές πόλεις. Ή διάλυση τής συνοσπονδίας τών
'Ιώνων προκάλεσε κρίση στό κεντρικό ομόσπονδο κράτος της, τήν πόλη τών 'Αθη-
ναίων, ή όποία παρέσυρε όχι μόνον τόν τότε τοπικό βασιλέα καί συγχρόνως αιρετό
ισόβιο άρχοντα τής συνομοσπονδίας, άλλά καί τό βασιλικό πολίτευμα.

Graeci

Οί άρχαιες ιταλικές μορφές γιά τό έθνικό όνομα "Ελλην, "Ελληνες είναι:
λατ. Grains Grai(i), Graecus Graeci, μεσσαπ. Graias, Grahis, έτρ. Creice. Οί λα-
τινικές μορφές εμφανίζονται συγχρόνως12. Ή πρώτη είναι σπάνια καί ποιητική.

Γιά τήν προέλευση τοϋ ονόματος μέ τό όποιο οί λαοί τής 'Ιταλίας δήλωναν
έκείνους πού, άπό τήν πλευρά τους, άποκαλούσαν τούς έαυτούς τους "Ελληνες,
έχουν διατυπωθεί πολλές γνώμες: συγκεκριμένα πέντε βασικές ύποθέσεις καί δύο
παραλλαγές τής τρίτης άπό αυτές.

Ή πρώτη υπόθεση άρθρώνεται έτσι: μία ομάδα Γραικών θά μετανάστευσε
άπό τή Δωδώνη στήν 'Ιταλία. Οί κάτοικοι τής 'Ιταλίας, γνωρίζοντας αύτή τήν
ομάδα, πριν άπό κάθε άλλη έλληνική, έπεξέτειναν τό όνομα Graikoi σέ όλους
τούς "Ελληνες13.

'Ακολούθως υποτέθηκε ότι οί Γραικοί είχαν έξαπλωθεΐ άνά τήν κεντρική
Ελλάδα14. 'Αλλ' αύτή ή εκδοχή δέν έπικαλεΐται κανένα έπιχείρημα ούτε παρέ-
χει κάποια εξήγηση γιά τό πώς οί κάτοικοι τής 'Ιταλίας κατέληξαν νά ονομά-
σουν Γραικούς όλους τούς "Ελληνες.

Σύμφωνα μέ τήν τρίτη υπόθεση, οί λαοί τής 'Ιταλίας δανείστηκαν τό όνομα
πού χρησιμοποιούσαν γιά τούς "Ελληνες άπό μία ομάδα Γραικών πού έφθασαν

12. Graivs στόν "Εννιο (239-169 π.Χ.), Ann, 177· Graecus στόν Πλαϋτο (250-184 π.Χ.),
Truc., 55.

13. W. Heibig, στό Hermes, 11, 1876, 272 κ.έξ, ακολουθούμενος άπό τόν Β. Niese, στό
Hermes, 12, 1877, 499 κ.έξ.

14. U. ν. Wilamowitz-Möllendoeff, Α. Kiessling, Aus Kydathen, 1880, 152 (71). Πρβλ. F.
Geyer, Topographie und Geschichte der Insel Euboia, I, 1903, 65. J. Bérard στό REA, 54, 1952, 10-
12. "Ιδιος, La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Antiquité*, 505.
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στήν 'Ιταλία προερχόμενοι άπό τήν περιοχή τής Γραίας, στήν άνατολική Βοιω-
τία. Αύτή ή ύπόθεση διατυπώθηκε μέ δύο παραλλαγές.

i) Οί πρώτοι "Ελληνες, μέ τούς οποίους έπικοινώνησαν κάτοικοι τής 'Ιτα-
λίας, θά ήσαν οί κάτοικοι τής Κύμης πού ιδρύθηκε πρό τών μέσων τού 8ου αιώνα
π.Χ. Αύτή ή άποψη ύποστηρίχθηκε μέ δύο έπιχειρήματα: Τό πρώτο ύπέθετε τήν
παρουσία Γραίων ή Γραικών στήν Κύμη έκ τού γεγονότος ότι ή Γραία βρισκό-
ταν άπέναντι άπό τήν Εύβοια άπό όπου προέρχονταν οί ιδρυτές τής Κύμης. Τό
δεύτερο, ισχυρότερο, συνδύασε τρία πραγματικά δεδομένα: α) μία φρατρία τής
Νεαπόλεως, άποικίας τής Κύμης, έφερε τό όνομα Εύνοστίδαι, δηλαδή «άπόγο-
νοι τού Εύνόστου», β) ό Εύνοστος ήταν ένας άπό τούς ήρωες τής Τανάγρας, γ)
ή Τάναγρα βρισκόταν στήν άμεση περιοχή τής Γραίας, ίσως καί νά τήν είχε δια-
δεχθεί15. 'Αμέσως μόλις διατυπώθηκε αύτή ή άποψη προκάλεσε δύο άντιρρήσεις:
α) δέν μαρτυρεΐται ή ύπαρξη μεταξύ τών ιδρυτών τής Κύμης άποικων προερχο-
μένων άπό τή Γραία ή, γενικότερα, άπό τις βοιωτικές άκτές άπέναντι στήν
Εύβοια· β) άκόμη καί στήν περίπτωση πού μερικοί άπό τούς ιδρυτές τής Κύμης
κατάγονταν άπό τή Γραία, ήταν άπίθανο νά άκουσαν οί γείτονες τής Κύμης τό
όνομα Γραίοι ή Γραικοί, δοθέντος ότι οί Κυμαΐοι θά αυτοπαρουσιάζονταν πάντο-
τε ώς Χαλκιδεΐς16. Αύτές οί άντιρρήσεις όμως διατυπώθηκαν γιά πρώτη φορά
πριν προστεθεί τό έπιχείρημα μέ τούς Εύνοστίδες τής Νεαπόλεως πού μετατρέ-
πει τήν ύπαρξη Γραίων ή Γραικών στήν Κύμη άπό άπλή ύπόθεση εργασίας σέ

15. G. Busolt, Griechische Geschichte, I, 1885, 44 (έπιχ. α). Ε. Meyer, Geschichte des Altertums,
II 1, 1893, 435,471= II l2, 1928, 265 καί σημ. 3 (έπιχ. α). Ε. Pais, Storia della Sicilia edi Magna
Grecia, I 1, 1894, 276 κ.έξ. (έπιχ. α καί β), πρβλ. 617 κ.έξ. J. Β. Bury, στό J HS, 15, 1895, 236.
(έπιχ. α). Γ. Ν. Χατζιδάκις, σέ άρθρο τοΰ 1925, αναδημοσιευμένο στή συλλογή Γλωσσολογικού
ερευναι, 1975, 350. Κ. Hanell, Megarische Studien, 1934, 62 (3) (έπιχ. β). J. Be'rard, La
colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile, 1941, 59-60 (έπιχ. α καί β.). Th. J.
Dunbabin, The Western Greeks, 1948, 7 (2) (έπιχ. α καί β). - Πρβλ. J. Miller, στο RE, VII 2,
1912, 1694 ("möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich"). — Ό J. Bérard δέν έπανέλαβε αύτή τήν
άποψη στή δεύτερη έκδοση.

16. U. ν. Wilamowitz-Möllendorff, στο Hermes, 21, 1886, 113 κ.έξ. (αντίρρηση α), πρβλ. Der
Glaube der Hellenen, II, 1931, 51 (1) (αντίρρηση β). K.J. Beloch, Griechische Geschichte, I, 1893,
174 (3) = I l2, 1912, 234 (4) (αντίρρηση β). Πρβλ. F. Geyer, ε.ά., 44 (2). - Έξ αιτίας τών αντιρ-
ρήσεων τού U. ν. Wilamowitz-Möllendorff, ό G. Busolt έγκατέλειψε τήν άποψη τότε στή δεύτερη
έκδοση τού έργου του, I, 1893, 199 (1). 'Αργότερα, ό J. Miller, στό RE, VII 2, 1912, 1694, εξέ-
φρασε μια προσεκτικά διατυπωμένη τοποθέτηση αναφορικά μέ αύτή τή γνώμη τοΰ G. Busolt.
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βεβαιότητα17. Πρός τήν ίδια κατεύθυνση μας οδηγεί καί ένα άλλο στοιχείο, πού
προσθέτω: ή αρχαιότερη ένδειξη έπαφών μεταξύ Ελλήνων καί Λατίνων προέρ-
χεται άπό ένα Βοιωτό ποιητή, τόν Ησίοδο, ό οποίος παρουσιάζει, περί τό 700
π.Χ., τόν Λατίνο ώς υιό τού 'Οδυσσέως καί τής Κίρκης καί βασιλέα τών Τυρ-
ρηνών18. 'Ασφαλώς, ό Ησίοδος δέν ταξίδεψε στήν 'Ιταλία καί ή πηγή άπό τήν
όποία γνώρισε τόν Λατίνο δέν προερχόταν άπό τήν άγροτική Βοιωτία, άλλά άπό
τήν παράλια, άπέναντι στις εύβοϊκές πόλεις πού έστειλαν άποικους στήν Κύμη19.

π) Ή δεύτερη παραλλαγή τής τρίτης υποθέσεως θέλει νά μεταναστεύουν οί
Γραικοί άπό τήν Ελλάδα στήν 'Ιταλία πριν άπό τήν εποχή τών μεγάλων μετα-
ναστεύσεων άπό τό 770/760 καί έξης20. Είναι πραγματικά παράδοξο ότι ό Busolt
έγκατέλειψε τήν άρχική θεωρία του ύποκύπτοντας στις άντιρρήσεις τού
Wilamowitz, μολονότι αύτή είχε στό μεταξύ ένισχυθεϊ μέ τήν άποκάλυψη της πα-
ρουσίας τών Εύνοστιδών σέ άποικία τής Κύμης, άλλά άκόμη πιό άπροσδόκητη
είναι ή νέα θεωρία του, πού ύποθέτει μία μετανάστευση όλως δι' όλου άμάρτυρη.

17. "Οσο γιά τη δεύτερη αντίρρηση, αύτή αναιρείται εύκολα. Προϋποθέτει ότι, άκόμη καί αν ό
πληθυσμός τής Κύμης περιλάμβανε μερικούς Γραικούς, οί ιταλικοί λαοί δέν θά είχαν εύκαιρίες γιά
νά άκούσουν αυτό τό έθνωνύμιο, άφοϋ οί κάτοικοι τής Κύμης θά αυτοπαρουσιάζονταν ώς «Χαλκι-
δεΐς». Σ' αύτό τό σκεπτικό μπορεί νά αντιταχθεί οτι οί πολίτες τής Κύμης έπίσημα μέν όφειλαν νά
χρησιμοποιούν τό όνομα Κυμαΐοι, ώς ιδιώτες ομως μπορούσαν νά χρησιμοποιούν έθνικά πού υποδεί-
κνυαν τήν τοπική καταγωγή τους: Χαλκιδεϊς, έάν προέρχονταν άπό τή Χαλκίδα, Έρετριεΐς, έάν
προέρχονταν άπό τήν Ερέτρια, Κυμαΐοι έάν προέρχονταν άπό την εύβοϊκή Κύμη καί επομένως
Γραϊοι ή Γραικοί, εάν προέρχονταν άπό τή Γραία (ό Στέφανος Βυζάντιος, λ. Γραία, σημειώνει: «6
πολίτης Γραΐος άφαιρέσει γέγονε τής άρχής, ώς δειχθήσεται εν τή Ταναγραία». Πραγματικά, ό ίδιος,
λ. Τάναγρα, γράφει: «ην "Ομηρος Γραΐαν καλεί δια τό πλησίον είναι») ή ίσως άπό τήν περιοχή τής
Έρετρίας 'όπου ενδέχεται νά υπήρξε μία αλλη Γραία.

18. Ησίοδος, Θεογονία, 1013.

19. Κατά μία σκέψη, τό ονομα τών Εύνοστιδών προϋποθέτει μέν μία μετανάστευση Ταναγραί-
ων στήν 'Ιταλία, αύτή όμως θά ε'γινε στά πλαίσια ενός βοιωτικού άποικισμού άρχαιότερου άπό τόν
εύβοϊκό στήν Κύμη (U.v. Wilamowitz-Möllendorff, στό Hermes, 31, 1886, 110). Αύτή ή σκέψη,
λογική στό πρώτο μέρος της, ριψοκινδυνεύει στό δεύτερο, όπου άρνεϊται νά συνδέσει τή μετανάστευ-
ση τών Εύνοστιδών μέ τόν άποικισμό τής Κύμης, Ινα ιστορικό γεγονός, καί άντ' αύτού τήν χρονο-
λογεί σέ μία εποχή, κατά τήν όποία καμμία μαρτυρημένη μετανάστευση άπό τήν Ελλάδα δέν κα-
τευθύνθηκε πρός τήν 'Ιταλία. Πρόκειται δηλαδή γιά μία υπόθεση ad hoc, αρα μή παραγωγική άξιο-
λόγου συμπεράσματος.

20. G. Busolt, Griechische Geschichte, I2, 1893, 198-199. 'Αντίθετος ό J. Miller, ε.ά.
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Κατά τήν επομένη βασική υπόθεση, οί κάτοικοι τής κεντρικής 'Ιταλίας δέν
θά μπορούσαν νά δώσουν τό όνομα τών Γραικών στους κατοίκους τής Ελλάδος
παρά μόνον σέ μιά έποχή, κατά τήν όποία τό όνομα- "Ελληνες δέν είχε άκόμη γε-
νικευθεί καί γίνει τρέχον άρα τό όνομα *Graikoi θά είχε εισαχθεί στήν 'Ιταλία πριν
τό Γραικοί άντικατασταθεΐ άπό τό "Ελληνες στήν Ελλάδα. Πρός υποστήριξη
αυτής τής υποθέσεως έγινε έπίκληση τών παραδόσεων που άναφέρουν μετανά-
στευση Τυρρηνών καί Πελασγών άπό τήν Ελλάδα καί τήν Αίγήί'δα στήν 'Ιταλία,
καθώς καί τά άρχαιολογικά ευρήματα που υποδεικνύουν έπαφές μεταξύ Ελλάδος
καί 'Ιταλίας πρό τής πρώτης χιλιετίας π.Χ.21 'Αλλά καί τά δύο αυτά έπιχειρή-
ματα είναι έξ αρχής άνενεργά. Τό πρώτο δέν άφορά στό πρόβλημα: πράγματι,
άκόμη καί άν ύπήρξε μετανάστευση Τυρρηνών καί Πελασγών άπό τήν Ελλάδα
στήν 'Ιταλία πρό τής πρώτης χιλιετίας π.Χ., δέν έπεται άναγκαστικά ότι τό Γδιο
συνέβη συγχρόνως καί μέ στοιχεία φέροντα τό όνομα Γραικοί. "Οσον άφορά στό
δεύτερο έπιχείρημα, τό άρχαιολογικό, άν ένδέχεται νά υποδεικνύει εμπορικές
άνταλλαγές μεταξύ λιμένων κειμένων εκατέρωθεν τού 'Ιονίου πελάγους, άπέχει
πολύ άπό τό νά αποδεικνύει ότι στοιχεία ονομαζόμενα Γραικοί πέρασαν στήν 'Ιτα-
λία πρό τού τέλους τής δεύτερης χιλιετίας π.Χ., καί έπί πλέον πρέπει νά προσ-
διορισθούν οί όροι ύπό τούς όποιους οί κάτοικοι τής 'Ιταλίας θά όδηγήθηκαν στό
νά έπεκτείνουν τό όνομα αυτών τών μεταναστών σ' ένα πλήθος έλληνικών στοι-
χείων πού άπό τόν 8ον αιώνα άρχιζαν νά αύτοονομάζονται "Ελληνες.

Ή πέμπτη υπόθεση υποστηρίζει ότι, πριν γνωρίσουν τό όνομα "Ελληνες, οί
λαοί τής 'Ιταλίας είχαν άκούσει γιά ένα λαό τής 'Ηπείρου, μέ όνομα Γραικοί ή
Γράίοι. Αύτός ό λαός ήταν έλληνικός"'2. Σύμφωνα μέ μία υπόθεση, θά κατοι-
κούσε στή Δωδώνη καί τήν περιοχή της23· σύμφωνα μέ άλλη, θά ήταν τμήμα
Δωριέων πού είχαν μείνει στήν "Ηπειρο24. Μερικοί πιστεύουν ότι οί όνομαζόμε-

21. ε.ά.

22. U. ν. Wilamowitz-Möllendorff, στο Herines, 21, 1886, 113 κ.έξ. Κ. J. Beloch, Griechische
Geschichte, I, 1893, 174 = I l2, 1912, 234. F. Solmsen, στο ZVS, 42, 1909, 207 κ.έξ. Η.
Jacobsohn, στο ZVS, 55, 1928, 37; Δ. Κ. Χατζής, στο Γέρας Κεραμοποόλλου, 1953, 218. Η.
Frisk, GEW, I, 323, λ. Γραικός· III, 65, λ. Γραικός. P. Chantraine, DELG, I, 234, λ. Γραικός. Α.
Ernout, DELL, 19854, 280, λ. Graecus. Πρβλ. F. Gschnitzer, στό DNP, IV, 1998, 1195.

23. U. ν. Wilamowitz-Möllendorff, ε.ά. K.J. Beloch, ε.ά. F. Solmsen, ε.ά. Η. Jacobsohn,
ε.ά., P. Chantraine, ε.ά. — Πρβλ. F. Gschnitzer, ε.ά.

24. P. Kretschmer, στό Glotta, 30, 1943, 156. Η. Frisk, ε.ά.
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νοι Γραικοί όφειλαν το όνομά τους σε γειτονικά τους ιλλυρικά στοιχεία25. Ασφαλώς,
ή παρουσία στήν "Ηπειρο ένός πληθυσμού μέ τό όνομα Γραικοί είναι πιθανή. Άλλά
αύτό δέν άρκεΐ. Πρέπει άκόμη α) νά άποδειχθεϊ ότι οί λαοί τής 'Ιταλίας έμαθαν
άρκετά νωρίς τήν ύπαρξη Γραικών στήν "Ηπειρο καί β) νά έξηγηθεΐ μέ ποιόν συλ-
λογισμό έπεξέτειναν τό όνομα αύτών τών Γραικών στό σύνολο τών Ελλήνων.
"Οσον άφορά στό πρώτο ζήτημα, σημειωτέον ότι οί ύποστηρικτές αύτής τής υπο-
θέσεως δέν τό θέτουν κάν, άλλά περιορίζονται στό νά παραδεχθούν a priori ότι τό
όνομα τών Ελλήνων μεταξύ τών λαών τής 'Ιταλίας είχε ώς πηγή του ένα έθνω-
νύμιο έντοπισμένο στήν "Ηπειρο καί, καμμιά φορά, συνοδεύουν αύτή τήν παραδοχή
μέ μία δεύτερη: φαντάζονται ότι ένας ένδιάμεσος λαός έμαθε στούς λαούς τής 'Ιτα-
λίας τήν ύπαρξη τών Γραικών τής 'Ηπείρου26. Αυτές όμως οί παραδοχές είναι πολύ
λιγότερο πιθανές άπό τήν ύπόθεση γιά παρουσία Γραικών στήν Κύμη, υπόθεση πού
άποκρούσθηκε βάσει τού γεγονότος ότι δέν μαρτυρεΐται. Τούτο όμως έχει ύπερκε-
ρασθεΐ άπό τή στιγμή πού έγινε γνωστή ή ψρατρία τών Εύνοστιδών στή Νεάπολη,
έπισημάνθηκε ή σχέση τού ονόματος τους με εκείνο του Εύνόστου, ήρωα τής Τα-
νάγρας καί ύπομνήσθηκε ή ταύτιση ή, έστω, ή γειτνίαση τής Τανάγρας μέ τήν
Γραία. "Οσο γνωρίζω, αύτό τό έπιχείρημα δέν έχει άντικρουσθεΐ. Καί όμως δέν μνη-
μονεύεται άπό τούς υποστηρικτές τής ύπό συζήτηση θεωρίας.

Επομένως:

Οί τέσσερεις άπό τίς υποθέσεις περί τής προελεύσεως τού έθνικού ονόματος

25. P. Kretschmer, ε.ά. P. Chantraine, ε.ά. Η. Frisk, ε.ά.

26. "Εχουν υποτεθεί διάφοροι ενδιάμεσοι: 1) 'Απροσδιόριστοι γείτονες τών Γραικών (Η.
Jacobsohn, ε.ά.). 2) Οί Μεσσάπιοι (U. ν. Wilamowitz-MöllendorfF, στά Hermes, 21, 1886, 114),
3) Οί Χάονες (Κ. J. Beloch, Griechische Geschichte, I l2, 1912, 234). 4) Οί 'Ετροΰσκοι (P.
Chantraine, ε.ά.). 5) Οί Ίταλιώται "Ελληνες ή άκόμη κάποια ιταλικά στοιχεία (Δ. Κ. Χατζής, ε.ά.).
Ώς έπί το πλείστον πρόκειται γιά άναπόδεικτες προτάσεις. Μόνη ή πρόταση περί τών Χαόνων συνο-
δεύεται άπό επιχειρήματα: δύο υποθέσεις άπολύτως νόμιμες καί άλλες δύο απολύτως αδικαιολόγητες.
Στήν πρώτη περίπτωση άνήκουν: ή άπόδοση άγγείων μυκηναϊκών, γεωμετρικών καί πρωτοκοριν-
θιακών πού βρέθηκαν στήν περιοχή τοΰ Τάραντος σέ ομάδες πού ήλθαν άπό τήν Ελλάδα καί ή σύν-
δεση μεταξύ τών ονομάτων Χάονες καί Χώνες. Στή δεύτερη περίπτωση υπάγονται ή ταύτιση τών
φορέων τών ώς άνω μυκηναϊκών, γεωμετρικών καί πρωτοκορινθιακών άγγείων δχι ώς Ελλήνων,
άλλά ώς Χαόνων, καθώς καί τά συμπέρασμα περί έγκαταστάσεως Χαόνων άκριβώς στήν περιοχή τοϋ
Τάραντος βάσει μιάς πληροφορίας πού συνδέει αορίστως τους Χώνες με τόν κόλπο τοϋ Τάραντος, τοϋ
οποίου οί έπιμηκέστατες άκτές φιλοξενούσαν, έπί πλέον τού Τάραντος πολυάριθμους άλλους οικισμούς.
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Graeci, πρώτη, δεύτερη, τέταρτη καί πέμπτη, δέν ύποστηρίζονται μέ έπιχειρή-
ματα ούτε έξηγούν πώς αύτό τό όνομα απλώθηκε σέ όλους τούς "Ελληνες.

Ή τρίτη, αντίθετα, αρθρώνεται λογικά ώς έξης:

— 'Υπόθεση έργασίας: Οί λαοί τής 'Ιταλίας θά γνώρισαν τό όνομα πού απέ-
δωσαν ώς Graeci κ.λπ. ακούγοντας τό ελληνικό Γραικοί άπό κατοίκους τής Κύ-
μης στήν Καμπανία.

— Αποδείξεις: α) Ναι μέν ή παράδοση φέρει τήν Κύμη ώς άποικία τών Χαλ-
κιδέων, άλλά τό όνομά της άποδεικνύει ότι τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού
της καταγόταν άπό τήν ομώνυμη εύβόίκή πόλη. Άπό αύτό τό γεγονός προκύπτει
ή εικόνα άποικισμού μέ συνεργασία στοιχείων προερχομένων άπό μία εύρύτερη πε-
ριοχή περί τήν Χαλκίδα. Μέσα σ' αύτήν κατοικούσαν οί Γραίοι, άπό τό όνομα τών
οποίων κατάγονται οί μορφές τών ονομάτων γιά τούς "Ελληνες πού χρησιμοποί-
ησαν οί Λατίνοι καί άλλοι λαοί τής 'Ιταλίας, β) Τό όνομα τής ψρατρίας τών Εύνο-
στιδών στή Νεάπολη, άποικία τής Κύμης, παραπέμπει στόν Εύνοστο, ήρωα τής
Τανάγρας, ή οποί α κτίσθηκε στήν άρχαία χώρα τών Γραίων. γ) Ή μνεία τού Λα-
τίνου σέ άπόσπασμα τού Ησιόδου, Βοιωτού, άποδεικνύει γνώση τών Λατίνων,
έμμέσων γειτόνων τής Κύμης, εκ μέρους τών κατοίκων τής άνατολικής παρα-
λίας τής Βοιωτίας, όπου κατοικούσαν Γραίοι. δ) Μόνη ή γνωριμία τού ονόματος
τών Γραικών άπό τούς ιταλικούς λαούς διά μέσου τής Κύμης έπισύρει αυτομά-
τως μία εύλογη έξήγηση τής διευρύνσεως έκ μέρους τών λαών τής 'Ιταλίας αύτού
τού ονόματος στό σύνολο τών Ελλήνων. Άπό τή στιγμή πού οί Καμπανοί γεί-
τονες τών Κυμαίων άκουσαν κάποιους Κυμαίους νά αύτοπροσδιορίζονται ώς Γραι-
κοί, δέν ήταν δύσκολο οί ίδιοι νά έπεκτείνουν αύτό τό όνομα σ' όλους τούς Κυ-
μαίους καί στή συνέχεια σέ κάθε Ίταλιώτη "Ελληνα. Άπό τούς Καμπανούς θά
μάθουν τή διευρυμένη σημασία τού έθνικού τών Γραικών άλλοι λαοί τής 'Ιταλίας
καί μάλιστα οί Ρωμαίοι πού, καθώς θά κατακτούν έλληνικά έδάφη στή Σικελία
καί πέραν τού 'Ιονίου, θά τήν άπλώσουν σέ όλους τούς "Ελληνες.

RESUME

Sur l'origine des noms Jauna et Graeci

Présentation préliminaire de certains passages de mon livre Ethné grecs à
l'âge du Bronze (à paraître) concernât les lieux et la date d'apparition des noms
Jauna et Graeci (463-468, 564 n. 376, 565).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΤ

Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 15 χρόνια έργων αποκατά-
στασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, 'Αθήνα 2007, ύπό τού 'Ακαδημαϊ-
κού κ. Παναγιώτου Λ. Βοκοτοπούλου.

Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι,

Κυρίες καί Κύριοι,

'Από τήν εποχή τής ενσωματώσεως τής Δωδεκανήσου μέχρι σήμερα έχουν
έκτελεσθεΐ έκτεταμένες έργασίες συντηρήσεως καί αποκαταστάσεως τής πα-
λαιάς πόλεως τής Ρόδου, πρώτα άπό τήν Εφορεία 'Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
καί άπό τό 1984, βάσει νέας νομοθεσίας, άπό τήν 'Εφορεία καί άπό τό τεχνικό
γραφείο τής Προγραμματικής Συμβάσεως πού υπεγράφη μεταξύ τού Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, τού Ταμείου 'Αρχαιολογικών Πόρων καί Απαλλοτριώσεων καί
τού Δήμου Ροδίων. Ή πρώτη μεγάλη περίοδος τών επεμβάσεων, πού έγιναν τήν
πρώτη δωδεκαετία μετά τήν άπελευθέρωση, φέρει τήν σφραγίδα τοϋ 'Εφόρου
'Αρχαιοτήτων 'Ιωάννου Κοντή, έπικουρουμένου άπό τόν Επιμελητή Παύλο Λα-
ζαρίδη. 'Από τό 1966 καί έξης τις έργασίες διηύθυνε ό 'Ηλίας Κόλλιας, 'Επι-
μελητής καί έν συνεχεία "Εφορος Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, πού
διήνυσε όλη τήν σταδιοδρομία του στήν περιφερειακή αύτή υπηρεσία καί συνέχι-
σε καί μετά τήν συνταξιοδότησή του νά έποπτεύει τις μεγάλης τώρα κλίμακος
έργασίες στήν παλαιά πόλη τής Ρόδου άπό τήν νεοσυσταθείσα θέση τού Προέ-
δρου τής 'Επιτροπής Παρακολουθήσεως έργων στά μνημεία τής Μεσαιωνικής
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Πόλεως τής Ρόδου, μέχρι τόν πρόσφατο θάνατο του. Ό ξεχωριστός αυτός
άνθρωπος, στόν οποίο τά Δωδεκάνησα οφείλουν πάρα πολλά, ειχε βραβευθεί άπό
τήν 'Ακαδημία τό 1999

Κατόπιν ένεργειών τοϋ Κόλλια τό Γραφείο τής Μεσαιωνικής Πόλεως πε-
ριέλαβε στήν δραστηριότητά του ένα ευρύ έκδοτικό πρόγραμμα γιά τήν τέχνη και
τήν ιστορία τής Ρόδου και γενικώτερα τής Δωδεκανήσου. Τελευταία έκδοση τού
γραφείου είναι τό δίτομο βιβλίο πού έχω τήν τιμή νά σάς παρουσιάσω. Πρόκει-
ται γιά τά Πρακτικά ενός Διεθνούς Συνεδρίου πού συνήλθε στήν Ρόδο τό 2001
μέ άφορμή τά 15 χρόνια τών έργων άποκαταστάσεως τής Μεσαιωνικής Πόλε-
ως. Τό βιβλίο, διαστάσεων 28X21,2 εκατοστών, περιέχει στις 595 σελίδες τού
πρώτου τόμου 74 άνακοινώσεις, έκ τών οποίων έννέα άπό άλλοδαπούς συνέδρους,
καί τις συζητήσεις πού άκολούθησαν, ένώ στούς 456 πίνακες τοϋ δευτέρου τό-
μου δημοσιεύεται τό εποπτικό υλικό — φωτογραφίες, τοπογραφικά καί άρχιτε-
κτονικά σχέδια. Τό περιεχόμενο τών άνακοινώσεων είναι ποικίλο καί υπερβαίνει
κατά πολύ τό γεωγραφικό καί ειδολογικό πλαίσιο πού οριοθετεί ό τίτλος.

Οί περισσότερες μελέτες είναι φυσικά άφιερωμένες σέ έργασίες πού έγιναν
στήν Ρόδο, περιλαμβάνονται όμως καί γενικού χαρακτήρα κείμενα γιά τά προ-
βλήματα τής προστασίας καί διαχειρίσεως οικιστικών συνόλων, όπως τοϋ Καθ.
Γιάννη Κίζη μέ τίτλο «'Αποκαταστάσεις καί νέα άρχιτεκτονική στις πόλεις μας:
Ιστορική συνέχεια ή πολιτιστική παρακμή;», τής άρχιτέκτονος 'Ιωάννας Στε-
ριώτου πού έπιγράφεται «Διαχείριση μεσαιωνικών οχυρώσεων: Ή εύρωπάίκή
έμπειρία» ή τού Καθηγητού 'Εμμανουήλ Μαρμαρά γιά τίς «'Επιπτώσεις άπό τά
έργα άστικής άναβάθμισης σέ ιστορικά κέντρα πόλεως: Ή περίπτωση τής άπο-
κατάστασης τών οδοστρωμάτων στή μεσαιωνική πόλη τής Ρόδου».

'Από τίς πολυάριθμες άνακοινώσεις πού άναφέρονται στήν Ρόδο, άλλες είναι
γενικού χαρακτήρα, όπως τής άρχαιολόγου Μαρίας Μιχαλάκη-Κόλλια «Ή
ελληνιστική Ρόδος στά όρια τής μεσαιωνικής πόλης καί ή έρμηνευτική παρου-
σίαση τών ύπολειμμάτων της», τού ζεύγους Γεωργίου καί Κατερίνας Ντέλλα
γιά τίς «'Αρχές άποκατάστασης-άνάδειξης τών μνημείων τής μεσαιωνικής πό-
λης τής Ρόδου μέ στόχο τή λειτουργική έπανένταξή τους στή ζωή τής σύγχρο-
νης πόλης» καί τοϋ Καθηγητού καί τής Κυρίας Μαμαλούκου γιά τήν τεκμη-

1. ΠΑΑ, 74 Β ', 1999, σ. 606-607.
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ρίωση συνθέτων μνημειακών συγκροτημάτων όπως ή Βορειοανατολική γωνία
τών ροδιακών οχυρώσεων καί δ μώλος Ν ail lac άλλες αντιθέτως περιορίζονται σέ
ένα μνημείο, τό δποϊο έξετάζουν άναλυτικά. Διαθέτομε έτσι τώρα λεπτομερειακά
δημοσιεύματα γιά τήν Αγία Κυριακή, τήν Παναγία τού Μπούργκου, τό νοσο-
κομείο τού 15ου αιώνα, τά τεμένη Μεχμέτ 'Αγά καί Σουλεϊμάν, τόν τεκέ τού
Μουράτ Ρέί'ς, τά δημοτικά λουτρά Γενή Χαμάμ καί άλλα μνημεία τής πόλεως.
Ή άνακοίνωση τής καθ. Claudia Barsanti άναφέρεται στήν περιγραφή τής Ρό-
δου στό «Liber Insularum Archipelagi» τού φλωρεντινού κληρικού Χριστοφό-
ρου Buondelmonti, πού έμεινε στό νησί τήν δεύτερη δεκαετία τού 15ου αιώνος,
ένώ ό παλαίμαχος έρευνητής τού Τάγματος τού 'Αγίου 'Ιωάννου Anthony
Luttrell έκθέτει έν συντομία τά πορίσματα έρευνών του στά άρχεΐα τής Μάλτας
γιά τήν ιπποτική Ρόδο.

Παράλληλα μέ τις άνακοινώσεις γιά τήν άρχιτεκτονική καί πολεοδομία τής
Ρόδου εξετάσθηκαν καί άλλες όψεις τής τέχνης τού νησιού. Ή άρχαιολόγος
'Άννα-Μαρία Κάσδαγλη άναφέρθηκε στήν Νομισματική κυκλοφορία στήν Με-
σαιωνική πόλη τής Ρόδου (8ος-16ος αιώνας), ό άείμνηστος Θεόδωρος Άρχοντό-
πουλος καί ή 'Αγγελική Κατσιώτη επιχειρούν μίαν άποτίμηση τών δεδομένων
γιά τήν ζωγραφική στήν μεσαιωνική πόλη άπό τόν 1 Ιο αί. μέχρι τό μοιραίο έτος
1522, ένώ ή προώρως έκλιπούσα 'Αγγελική Μητσάνη καί ή Κωνσταντία Κε-
φαλά δημοσιεύουν εικόνες τής Παναγίας Δαμασκηνής, πού βρίσκεται στήν Μάλ-
τα άλλά προέρχεται άπό τήν Ρόδο, καί τού Προδρόμου.

Οί άνακοινώσεις πού έγιναν στό συνέδριο δέν άφορούσαν μόνο στήν μορφολο-
γία καί τήν τυπολογία χριστιανικών καί μουσουλμανικών χώρων λατρείας, σπι-
τιών, οχυρώσεων, καί στις πολεοδομικές παραμέτρους έργασιών άποκαταστάσε-
ως, άλλά καί σέ καθαρώς τεχνικά ζητήματα τής συντηρήσεως κτισμάτων καί
τοιχογραφιών. Στό παρουσιαζόμενο βιβλίο ύπάρχουν λ.χ. κείμενα γιά τήν Μεθο-
δολογία τού φυσικοχημικού χαρακτηρισμού καί τής μελέτης τής παθολογίας τών
τοιχογραφιών στά βυζαντινά μνημεία τής μεσαιωνικής πόλεως τής Ρόδου, γιά
κονιάματα συμβατά μέ τά ιστορικά δομικά ύλικά, γιά τόν πωρόλιθο τής Κύπρου
στά μνημεία τής μεσαιωνικής πόλεως τής Ρόδου, τις ίδιότητές του καί τήν φυ-
σικοχημική συμβατότητα μέ τόν τοπικό λίθο, γιά τις γαιώδεις χρωστικές ουσίες,
καθώς καί γιά τήν σημασία τού προγράμματος άνιχνεύσεως καί έντοπισμού
έντόμων προσβολής σέ κτήρια καί συλλογές.

Τό συμπόσιο τής Ρόδου ύπήρξε κίνητρο γιά τήν έξέταση άναλόγων προβλη-
μάτων σέ άλλες περιοχές. 'Αναφέρω ένδεικτικά τις μελέτες τής Καθ. Γεωργίας
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Μαρίνου γιά τίς παρά τά τείχη βυζαντινές μονές τοϋ Μυστρά καί τίς οχυρώσεις
τους, τών 'Αλεξάνδρου καί Χάριτος Καλλιγά γιά τήν Μονεμβασία, τοϋ Κυπρίου
συναδέλφου Γιώργου Φιλοθέου μέ τίτλο «Ή συντήρηση καί άποκατάσταση τών
χριστιανικών εκκλησιών που μετατράπηκαν σέ μουσουλμανικά τεμένη κατά τήν
Τουρκοκρατία (1571-1878): Ή περίπτωση τής Κύπρου», τών Κυριών Μυρ-
τούς Γεωργοπούλου-Βέρρα, Άδαμαντίας Ρηγάκου καί Ζωής Μυλωνά μέ τον
κάπως σχοινοτενή τίτλο «'Από τήν εύφορία τής θεωρίας καί τής μεθόδου στήν
προβληματική τής πράξης. Ή έρευνα, ή άποκατάσταση καί ή άνάδειξη τών κά-
στρων Χλεμούτσι 'Ηλείας καί 'Αγίου Γεωργίου Κεφαλονιάς», τής Δάφνης Χρο-
νάκη καί συνεργατών γιά τίς 'Εργασίες άνάδειξης καί άξιοποίησης τής Σπιναλό-
γκας, τοϋ Πορτογάλου έρευνητοϋ Joäo Campos γιά τήν άποκατάσταση τού
ιστορικού κέντρου τού Πόρτο («A propos de méthodologies d'intervention
pour la réhabilitation des centres historiques. Le cas de Porto») ή τού Jürgen
Krüger «The "Muristan" in Jerusalem. The first hostpital of the Order of St.
John».

'Από τήν έπιλεκτική περιγραφή τών περιεχομένων τοϋ βιβλίου πού έπεχεί-
ρησα, είναι προφανής ή σημασία του γιά κάθε μελετητή τής ιστορίας καί τής τέ-
χνης τής Ρόδου, καθώς καί γιά τούς άρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, πο-
λεοδόμους, χημικούς πού ειδικεύονται στήν συντήρηση κτηρίων καί τήν άποκα-
τάσταση τής μορφής ιστορικών οικισμών.

Στόν άείμνηστο 'Ηλία Κόλλια — στόν οποίο καί άφιερώνεται τό βιβλίο — καί
τούς συνεργάτες του, πού μας έδωσαν τό εξαιρετικά χρήσιμο καί καλαίσθητο δί-
τομο αύτό έργο, άνήκει ό δίκαιος έπαινος. Εύχομαι ή 'Επιτροπή Παρακολουθή-
σεως "Εργων στήν Μεσαιωνική πόλη τής Ρόδου νά συνεχίσει τήν έξαιρετικά
έπιτυχημένη έκδοτική της δραστηριότητα.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
χ. GOJKO SUBOTIC

προσφωνηση υπο του προεδρου
κ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ μεγάλη χαρά ώς αντεπιστέλ-
λον μέλος έναν έπιφανή μελετητή τής μεσαιωνικής τέχνης τών Βαλκανίων καί
δοκιμασμένο φίλο τής χώρας μας, τον Καθηγητή κ. Gojko Subotic, τακτικό μέ-
λος τής Σερβικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών καί Τεχνών.

Ό κ. Subotic γεννήθηκε τό 1931 στήν Bosanska Gradiska τής Βοσνίας.
Κατά τήν διάρκεια τοϋ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου διέμεινε ώς πρόσφυξ στό Βε-
λιγράδι. Μετά τίς έγκύκλιες σπουδές του στήν Bosanska Gradiska καί τήν
Banja Luka έσπούδασε "Ιστορία τής Τέχνης στήν Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πα-
νεπιστημίου τού Βελιγραδίου (1950-1955). 'Αφού παρηκολούθησε τό 1957-
1959 μεταπτυχιακές σπουδές μέ κύριο θέμα τίς σχέσεις μεταξύ μεσαιωνικής
σερβικής τέχνης καί λογοτεχνίας, διορίσθηκε τό 1959 βοηθός στό Τμήμα Ιστο-
ρίας τής Τέχνης τής Φιλοσοφικής Σχολής. Τό 1961-1962 παρέμεινε έπί έναν
χρόνο στήν 'Αθήνα. Τό 1974 ύπεστήριξε στό Βελιγράδι διατριβή γιά τήν Ζω-
γραφική Σχολή τής 'Αχρίδος τόν 15ο αιώνα καί έλαβε έντολή διδασκαλίας στήν
Φιλοσοφική Σχολή τού Βελιγραδίου. Τό 1978-79 διετέλεσε Διευθυντής τοϋ
Μουσείου 'Εφηρμοσμένων Τεχνών στό Βελιγράδι, τό όποιο καί άνεκαίνισε ριζι-
κά. Το 1979 διορίσθηκε έρευνητής στό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών τής
Σερβικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών καί έν συνεχεία, τό 1983, έπιστημονικός
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σύμβουλος στο ί'διο ίδρυμα. Το 1991 εξελέγη διευθυντής τοϋ Ινστιτούτου 'Ιστο-
ρίας τής Τέχνης τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Βελιγραδίου. Εξελέγη τό 1994
αντεπιστέλλον καί τό 2003 τακτικό μέλος τής Σερβικής 'Ακαδημίας 'Επι-
στημών καί Τεχνών. Μεταξύ 1997 καί 2000 διετέλεσε διευθυντής τής Πινακο-
θήκης τής Σερβικής 'Ακαδημίας. Ό κ. Subotic, ό όποιος ειδικεύεται στήν με-
σαιωνική τέχνη τού Βυζαντίου καί τής Σερβίας (αρχιτεκτονική, ζωγραφική,
γλυπτική, μικροτεχνία, έπιγραφική) μέ έμφαση στόν 15ο καί 16ο αιώνα, έχει
μετάσχει σέ πολλά συνέδρια τής ειδικότητος του στήν Ελλάδα, Αύστρία, Βουλ-
γαρία, Ρωσία, Ρουμανία, Γαλλία, 'Ιταλία, 'Ελβετία, Αυστραλία καί άλλες
χώρες. Τό 2000 έξελέγη μέλος τής 'Επιτροπής 'Ιστορίας τής Τέχνης τής Διε-
θνούς 'Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών.

'Από τά βιβλία τοϋ κ. Subotic άναφέρομε τίς μονογραφίες του γιά τόν ναό
τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης στήν 'Αχρίδα, έναν κατάγραφο σταυρε-
πίστεγο ναό τού 14ου αί. μέ έλληνικές έπιγραφές (Βελιγράδι, 1971), γιά τήν
Ζωγραφική σχολή τής Άχρίδος τόν 15ο αιώνα (Βελιγράδι, 1980), γιά τήν Μονή
τής Ζίτσας (1984) καί γιά τήν Τέχνη τοϋ Κοσσυφοπεδίου (Μιλάνο 1997), πού
εξεδόθη σέ τέσσερις γλώσσες. "Εχει έπίσης δημοσιεύσει πολλές μελέτες σέ επι-
στημονικά περιοδικά γιά τήν σερβική μεσαιωνική τέχνη.

Ή διαμονή τού κ. Subotic στήν 'Ελλάδα τό 1961-62 ύπήρξε καθοριστική
γιά τήν μετέπειτα σταδιοδρομία του. "Εμαθε τήν γλώσσα μας, περιηγήθηκε τα
βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής χώρας μας καί δημοσίευσε πρωτότυ-
πες μελέτες γιά ώρισμένα άπό αύτά, πού διαφωτίζουν τήν ιστορία καί τήν τέχνη
τους, όπως γιά τήν Μονή Υπαπαντής τών Μετεώρων (ZLU 2, 1966), το τέμ-
πλο καί τίς τοιχογραφίες τού 14ου αί. στήν Μονή Μεταμορφώσεως τών Μετε-
ώρων (Πεπραγμένα ΙΕ ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου), τήν άνακαίνιση
τής άγιορειτικής Μονής 'Αγίου Παύλου τόν 14ο αί. (ZRVI 23, 1983), τίς μονές
τής Παναγίας Μεσονησιώτισσας, γιά τήν όποία υπεστήριξε ότι δέν βρισκόταν
κοντά στήν Καστοριά άλλά ΒΔ τής "Εδεσσας (ZRVI 26, 1987) καί τής Πα-
ναγίας Γαβαλιώτισσας στήν "Εδεσσα (ZRVI 27-28, 1989), γιά παράσταση τοϋ
άγ. Κλήμεντος στά Παλατίτσια 'Ημαθίας, γιά τήν τέχνη τής άριστοκρατίας
στήν Μακεδονία στά τέλη τού Μου αί. (Danica 4, 1997, 354-363), γιά τήν
άμφιπρόσωπη εικόνα τού Poganovo —πού άποδίδει σέ έργαστήριο τής Θεσσαλο-
νίκης— καί τέλος γιά τήν ζωγραφική σχολή τής Καστοριάς (Πραγματεϊαι τής
Σερβικής 'Ακαδημίας, 384, 1998). Τό 1999 ήταν μία άπό τίς δέκα προσωπι-
κότητες στίς οποίες ή Νομαρχία 'Αττικής άπένειμε τόν τίτλο τού Πρέσβεως τού
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Ελληνισμού (Ambassador of Hellenism). Μεταξύ τών άλλων διακρίσεων τών
οποίων έτυχε, μνημονεύω το μετάλλιο τού άγ. Σάββα τής Σερβικής 'Ορθοδόξου
'Εκκλησίας καί τό βραβείο 'Οκτωβρίου, πού άπονέμει ή πόλις τού Βελιγραδίου
εις άνάμνησιν τής άπελευθερώσεώς της τό 1944.

Ό κ. Subotic άντιπροσωπεύει σήμερα επαξίως τήν σερβική σχολή ιστορίας
τής μεσαιωνικής τέχνης, τής οποίας κορυφαίοι έκπρόσωποι τίς τελευταίες δεκα-
ετίες ύπήρξαν οί καθηγηταί Svetozar Radojcic καί Vojislav Djuric, ξένος
εταίρος ό πρώτος καί άντεπιστέλλον μέλος ό δεύτερος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
καθώς καί ή προώρως έκλιπούσα Καθηγήτρια Gordana Babic, καί καταλέγε-
ται σήμερα μεταξύ τών έπιφανεστέρων ειδικών στόν τομέα τής Υστεροβυζαν-
τινής καί μεταβυζαντινής τέχνης διεθνώς. "Εχω τώρα τήν μεγάλη τιμή νά επι-
δώσω στό νέο άντεπιστέλλον μέλος μας τό έγγραφο τού διορισμού του καί νά τόν
περιβάλω μέ τό διάσημο τού άκαδημαίκού, άφού τού εύχηθώ στήν μητρική του
γλώσσα Puno godina rada, Gojko.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ*

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. GOJKO SUBOTIC

Στήν ιστορία καί τήν οργάνωση τής πνευματικής ζωής στά Μετέωρα,
πρώτοι συνεισέφεραν οί 'ίδιοι οί έγκαταβιούντες σέ αύτά μοναχοί οί όποιοι, άναζη-
τώντας γαλήνη, έγκαταστάθηκαν στούς άπόκρημνους καί λείους βράχους. Στήν
άρχή ζούσαν ώς έρημίτες, μόνοι τους ή σέ μικρές ομάδες, καί, στή συνέχεια, σέ
άδελφότητες στις όποιες τηρούσαν τούς κανόνες τού κοινοβίου. Ή έκκλησία, γιά
νά μπορεί καλύτερα νά παρακολουθεί τή ζωή τών διάσπαρτων άναχωρητών
αύτού τού, δπως έχει εύστοχα χαρακτηρισθεί, «άγριολούλουδου τής βυζαντινής
πνευματικότητας», συγκρότησε κοινότητα μέ έπικεφαλής τόν Πρώτο, έχοντας
ώς υπόδειγμα τό Άγιο ν "Ορος. Ή νέα Θηβαΐδα τών Μετεώρων ονομάσθηκε
Σκήτη τών Σταγών. Στά πλούσια άρχεΐα, πού οί μονές διαφύλαξαν χάρη στό γε-

* Τή μετάφραση επιμελήθηκε ή κα Vukosava Stevovic.
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γονός ότι ήταν απροσπέλαστες, βρέθηκε και ένα πολύτιμο σύγγραμμα πού αρχί-
ζει μέ τις λέξεις Σύγγραμμα ιστορικόν.., γνωστό καί ώς Ίο χρονικό τών Μετε-
ώρων, τό όποιο έριξε άπλετο φώς στό παρελθόν αύτής τής ήδη μεγάλης πνευ-
ματικής κοινότητας καί, ιδιαίτερα, στις συγκυρίες τής έποχής κατά τήν οποία
δημιουργήθηκε.

'Αφορμή γιά τή δημιουργία τού συγγράμματος ήταν ή διαφωνία πού ξέσπα-
σε, στά τέλη τής τρίτης δεκαετίας τού 16ου αιώνα μεταξύ τής έπισκοπής
Σταγών καί τής έπιφανέστερης άδελφότητας τών Μετεώρων, ή όποία ζούσε
στόν Πλατύ Λίθο καί διεκδικούσε τό δικαίωμα ό ήγούμενός της νά φέρει τόν τίτ-
λο τού Πρώτου. Τό σύγγραμμα άνακάλυψε δ γάλλος αρχαιολόγος Léon Heuzey,
έξαίρετος έρευνητής, δ οποίος, στή διάρκεια τής σύντομης παραμονής του, κοί-
ταξε έναν τεράστιο άριθμό χειρογράφων καί έγγράφων, γνώρισε τούς οικισμούς
τών Μετεώρων καί παρουσίασε τό παρελθόν τους. Μέ λογοτεχνικό χάρισμα, μέ
μία δόση καυστικότητας καί πολύ πνεύμα παρουσίασε τις σχέσεις μεταξύ τών
αδελφοτήτων: Μάταια οί πιστοί ερημίτες της επισκοπής τών Σταγών, πιστεύον-
τας οτι απομονώθηκαν γιά πάντα άπό τόν κόσμο, εγκαταστάθηκαν στόν αέρα
καί μέ ζήλο λάξευαν σκάλες στους βράχους γιά τις οποίες πίστευαν οτι είναι
απροσπέλαστες: τά άνθρώπινα πάθη καί οί διαφωνίες τούς ακολουθούσαν. Σύν-
τομα άρχισαν νά διαφωνούν γιά μία σπηλιά, γιά μία στενή κορυφή βράχου η γιά
έ'να κομμάτι αγρού μεταξύ δύο γκρεμών μέ περισσότερο σθένος άπό ο,τι γιά
πλούσια κτήματα.

Πριν άπό τόν Heuzey, στήν περιοχή τών Μετεώρων είχαν βρεθεί πολλοί έπι-
σκέπτες άπό τή Δύση —ό σουηδός μελετητής τού άνατολικού πολιτισμού
Bjornstahl, ό άγγλος γιατρός Holland, ό γάλλος πρόξενος Pouqueville, ό
άγγλος συνταγματάρχης Leake καί άλλοι— οί όποιοι στά οδοιπορικά τους, δ κα-
θένας μέ τόν τρόπο του, άφιέρωσαν τήν προσοχή τους στά Μετέωρα. "Ενα χρό-
νο μετά τόν Heuzey, τό 1859, σημαντικές περιγραφές τών μονών καί τών
άρχαιοτήτων μάς άφησε ό Πορφύριος Ούσπένσκι, δ όποιος έρευνούσε άκούραστα
τά μνημεία καί τά άρχεϊα τών Βαλκανίων, τής Παλαιστίνης καί τού Σινά. Σύν-
τομα, άπό τή Ρωσία, έφθασε ό άρχιμανδρίτης Άντωνϊνος, καί μετά άπό αυτόν
καί οί έλληνες έπιστήμονες Ί. Βογιατζίδης, Γ. Σωτηρίου, Ν. Γιαννόπουλος καί
άλλοι. Τέλος, στις άρχές τού περασμένου αιώνα, ό έπιφανής Σπυρίδων Λάμπρος
καί δ μεγάλος Νίκος Βέης έρεύνησαν καί δημοσίευσαν τεράστιο άρχειακό καί
έπιγραφικό ύλικό.

Γιά τήν έμφάνιση τών πρώτων μοναστικών οικισμών καί τις γνώσεις γιά τό
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παρελθόν τους ιδιαίτερη σημασία έχει Ό Βίος τού οσίου 'Αθανασίου, ιδρυτή τής
μονής Μεταμορφώσεως στόν Πλατύ Λίθο, ό όποιος δικαίως έλαβε τήν επωνυμία
πατέρας τών Μετεώρων.

Λεν θά παρουσιάσουμε εδώ εκτενέστερα τή ζωή καί τό έργο αύτής τής ση-
μαντικής προσωπικότητας, ή όποία μετέφερε στά Μετέωρα όχι μόνο τήν έμπει-
ρία πού άπέκτησε στό "Αγιον "Ορος καί τόν τρόπο όργάνωσης, άλλά καί τήν ιδι-
αίτερα αναπτυγμένη ήσυχαστική παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποία, στή διάρ-
κεια τής έβδομάδας, έπιβαλλόταν άπομάκρυνση καί άπομόνωση σέ ήσυχία. Ή
μαρτυρία γιά τόν 'Αθανάσιο καί τόν πνευματικό του πατέρα Γρηγόριο είναι ιδιαί-
τερα σημαντική, γιατί ό Βίος δημιουργήθηκε άμέσως μετά τόν θάνατο τού 'Αθα-
νασίου (περίπου τό 1380), στόν Γδιο χώρο καί άπό τή γραφίδα προσώπου, τό
οποίο τόν γνώριζε προσωπικά καί ζούσε δίπλα του.

Πρέπει στό σημείο αύτό νά ύπενθυμίσουμε ότι τά περισσότερα παλιά κελλιά
έχουν προ πολλού έγκαταλειφθεΐ καί είναι άπρόσιτα. Γιά τόν λόγο αύτόν οί ειδι-
κοί δέν μπορούσαν νά άσχοληθούν μέ αύτά, μολονότι γιά τά μνημεία τών Μετε-
ώρων, σέ διάφορες περιπτώσεις, πριν καί μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
έγραψαν μεγάλοι έπιστήμονες, όπως ό 'Ανδρέας Ξυγγόπουλος καί ό Μανόλης
Χατζηδάκης. Τά όσα γνωρίζαμε γιά τά παλαιότερα άσκητήρια, διαφοροποίησε ή
έμφάνιση τού νεαρού πατέρα Ίουστίνου, ό όποιος στις άρχές τής δεκαετίας τού
'70 τού 20ού αιώνα έδειξε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τούς έγκαταλελειμμένους οικι-
σμούς. Ώς μέλος τής άδελφότητας στόν Πλατύ Λίθο, ό πατέρας Ίουστίνος, μαζί
μέ άλλους μοναχούς, τόλμησε, χωρίς νά έχει τόν κατάλληλο έξοπλισμό, νά άνα-
λάβει ριψοκίνδυνα έγχειρήματα: άνέβαινε μέχρι τά έγκαταλελειμμένα κελλιά,
όπως στους παλιούς καιρούς, άπό τίς αύτοσχέδιες άνεμόσκαλες καί, στή συνέ-
χεια, άπό τίς μισογκρεμισμένες καί σάπιες σκάλες περνούσε άπό τή μία σπηλιά
στήν άλλη. Διψασμένος γιά γνώσεις, γνωρίζοντας τίς πηγές, γρήγορα άπέκτησε
καί πρακτική ειδικού καί, χρησιμοποιώντας τήν τεχνική πού τότε γνώριζε, σχε-
δίαζε, κατέγραφε τίς παρατηρήσεις του καί έβγαζε, μπορούμε σήμερα νά εκτι-
μήσουμε, πολύ καλά συμπεράσματα. Μέ τήν ταπεινότητα τού μοναχού πού τόν
χαρακτηρίζει, βρίσκεται πίσω άπό αύτή τήν παρουσίαση· χωρίς τό πολύτιμο
υλικό καί τίς σημειώσεις του αύτή θά ήταν άδύνατο νά συγκροτηθεί.

Ό Βίος, ο όποιος περιγράφει λεπτομερέστατα τήν άφιξη τού όσιου 'Αθανα-
σίου στήν περιοχή τών Σταγών (Καλαμπάκα), άναφέρει ότι ώς τόπο διαμονής
έπέλεξε τόν πλησιέστερο βράχο, τόν λεγόμενο Στύλο, στόν όποιο ένας τσοπάνος
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κατασκεύασε να ο αφιερωμένο στούς Ταξιάρχες. Ό τόπος στόν όποιο έγκατα-
στάθηκε άπέκτησε φήμη, όμως εκεί, λόγω τού κοντινού οικισμού, δέν ύπήρχε
ήρεμία και ό Αθανάσιος, μετά και άπό επίθεση ληστών, αποφάσισε νά άναζητή-
σει έναν πιο ήρεμο τόπο γιά έγκαταβίωση. Εγκαταστάθηκε σέ μία μικρή σπη-
λιά στήν άπόκρημνη πλευρά τού Πλατύ Λίθου, καί άπό πάνω, γιά τις λειτουρ-
γικές άνάγκες, προσάρμοσε σέ μίαν άλλη κοιλότητα μικρό ναΐσκο πού τόν αφιέ-
ρωσε στήν Παναγία.

Γιά τόν πρώτο τόπο έγκατάστασης τού 'Αθανασίου, όπου ό ναός τών Τα-
ξιαρχών, δέν γίνεται άναφορά στίς μεταγενέστερες πηγές. Ό Νίκος Βέης θεω-
ρούσε ότι επρόκειτο γιά τόν βράχο μέ τή μεταγενέστερη μονή τού 'Αγίου Πνεύ-
ματος. "Ομως είναι πολλοί οί λόγοι πού άντικρούουν αύτή τήν άποψη, καί ό πα-
τέρας Ίουστίνος βάσιμα έξέφρασε τήν άποψη ότι ό Στύλος τών Σταγών είναι ό
πλησιέστερος πρός τήν Καλαμπάκα μεγάλος βράχος τής Άγιας ή τών Άγιων
'Αποστόλων. Ποιοι άρχαιολογικοί καί ίστορικοί-καλλιτεχνικοί λόγοι στηρίζουν
τήν άποψη αύτή;

Οί πολύτιμες φωτογραφίες πού έξασφάλισε ό πατέρας Ίουστίνος
άνεβαίνοντας μαζί μέ δύο συμμοναστές του άπό έπικίνδυνα περάσματα, άπο-
καλύπτουν τό έσωτερικό τής σπηλιάς τής Άγιας. 'Υψηλή καί πολύ πλατιά, ή
σπηλιά βλέπει τόν θεσσαλικό κάμπο καί τήν Καλαμπάκα στά ριζά τοϋ βράχου.
Ό χώρος ήταν προσαρμοσμένος στίς άνάγκες διαμονής καί προσευχής. Ό χα-
ρακτήρας τοϋ χώρου προσευχής, πού δέν είναι μικρός στό άνοιγμα, μπορεί νά
προσδιορισθεί χάρη στά ύπολείμματα έπιφανειών μέ τοιχογραφίες. Εύρύτερα,
δείχνουν ότι τό έσωτερικό, στό μεγαλύτερο μέρος του, ήταν διαιρεμένο καθ'
ύψος μέ ξύλινη κατασκευή. Αύτό τό έπιβεβαιώνουν καί τά στηρίγματα τών
δοκών τά όποια, σέ ορισμένα σημεία, είναι άκόμη όρατά, λίγο χαμηλότερα άπό
τίς έπιφάνειες μέ τίς τοιχογραφίες. Αύτές βρίσκονται κυρίως στή βόρεια πλευ-
ρά, όπου είναι ορατή μία σειρά ιστάμενων άγιων, ή θέση τών όποιων ορίζει τό
επίπεδο τού δαπέδου. Ή έπίχριση τών τοιχογραφιών έπάνω άπό τήν άνω ται-
νία είναι λεπτή καί εκεί τελειώνει, γεγονός πού μαρτυρεί ότι υψηλότερα δέν
ύπήρχαν άλλες παραστάσεις.

Άπό τίς παραστάσεις, ή πορεία τών όποιων στήν άριστερή πλευρά χάνεται,
φαίνονται άκόμη τά ύπολείμματα, πιθανώς, τριών παραστάσεων. Ακολουθούν
δύο μεγαλόσχημοι μοναχοί καί, στή συνέχεια, δύο μορφές μαρτύρων άπό τίς
όποιες ή μία είναι πιθανώς ή Άγια Παρασκευή. Δέν φαίνεται εάν πίσω άπό αυτήν
υπήρχε άκόμη μία παράσταση, γιατί οί άπόκρημνες πλευρές τοΰ βράχου εδώ χω-
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ρίζουν δημιουργώντας σχισμή. Αύτή διαιρούσε το εσωτερικό, δημιουργώντας στή
δεξιά πλευρά τό ιερό.

Εξέχουσα θέση, μπροστά άπό τήν πρόθεση, έλαβε ή παράσταση τού εύσω-
μου άρχαγγέλου, μέ βεβαιότητα τού Μιχαήλ, δίπλα στήν οποία χάραξε τά λόγια
τής προσευχής του ένας συνονόματος πιστός. Ή μορφή τού άρχαγγέλου Μι-
χαήλ, μέ άνοιχτά τά δύο φτερά, άνταποκρίνεται στήν όψη καί τή θέση τού προ-
στάτη τού ναού. Δίπλα άπό τόν έπικεφαλής τών επουράνιων δυνάμεων, σέ ένα
σπάνιο εικονογραφικό σχήμα, έχει διασωθεί στό σύνολο της ή Παναγία, ή οποία
καί μέ τά δύο χέρια, σέ στάση προσευχής, άπευθύνεται πρός τόν νεκρό Χριστό
στήν κόγχη τής προσκομιδής. Επάνω άπό τήν παράσταση αύτή, στό ύψος τής
κεφαλής τής Παναγίας, έχουν διασωθεί τμήματα τού άγιου Μανδηλίου.

Τά εικαστικά χαρακτηριστικά βάσει τών οποίων θά μπορούσαν νά προσδιο-
ρισθούν τά πλαίσια τής τεχνοτροπίας καί νά άναζητηθούν συγγενή παραδείγμα-
τα, τά άλλαξε ή μοίρα: σέ μία ή περισσότερες πυρκαγιές πού κατέστρεψαν καί
τά τελευταία ύπολείμματα τής ξύλινης κατασκευής, χάθηκαν όλα όσα θά μπο-
ρούσαμε νά μάθουμε γιά τήν έσωτερική διάρθρωση τού κελλιού καί τού ναού του
καί άλλαξαν τά χαρακτηριστικά τών τοιχογραφιών — τόσο οί χρωματικές όσο καί
οί άλλες άξιες αύτών. Στή γενική χρωματική κλίμακα ύπερισχύουν σήμερα οί
«καμμένοι» τόνοι, καί ένα μέρος τών σκούρων επιφανειών έχει γίνει έντελώς
άνοιχτό, τόσο μάλιστα ώστε σέ ορισμένα σημεία νά δημιουργείται ή εντύπωση
τού άρνητικού. Τό βασικό σχέδιο καί τά σχήματα έχουν φτωχύνει, καί σήμερα
μιά κάποια σχηματοποίηση μπορεί νά οδηγήσει στό συμπέρασμα ότι οί τοιχο-
γραφίες είναι πιό παλιές. "Ομως, έάν ληφθεί ύπόψη ότι στήν εικαστική ζωή
αύτής τής περιοχής τής Ελλάδας υπήρχαν άρχάίκά ρεύματα, καί μάλιστα σέ
διάφορες τεχνοτροπικές έκδοχές, δέν ύπάρχει λόγος νά μή συνδέσουμε τίς τοιχο-
γραφίες στό άσκηταριό αύτό μέ τά πρώτα χρόνια τής παραμονής τού οσίου 'Αθα-
νασίου στά Μετέωρα.

Εξάλλου, ή πεποίθηση ότι ό βράχος τής Άγιάς είναι ό αύτός μέ τόν ναό τών
Ταξιαρχών, όπου έγκαταβίωσε ο άγιος 'Αθανάσιος, έχει —ας μας έπιτραπεΐ νά
σκεπτόμαστε μέ τόν τρόπο αύτό— ένα argumentum ex silentio. Στόν εύρύτερο
χώρο, άπό τό Mont Saint-Michel στή Νορμανδία, μέσω τού Monte Gargano μέ
τόν ναό τού Sant Angelo στήν 'Ιταλία, καί μέχρι τήν Καππαδοκία στή Μικρά
'Ασία, οί άρχάγγελοι, εκείνοι πού μετέφεραν καί έρμήνευαν τή θέληση τού θεού
στούς άνθρώπους καί, σέ περίπτωση άνάγκης, ήταν καί έκτελεστές τής δικαιο-
σύνης, άποκτούσαν, κατά κανόνα, χώρους λατρείας σέ ύψηλά σημεία «μεταξύ
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ουρανού καί γής», σέ τόπους μέ ανοιχτή θέα καί συχνά πάνω άπό νερό, άπ' όπου
προστάτευαν οικισμούς καί κάστρα. Καί στόν κόσμο τών έρημιτών τέτοια θέση
είχαν οί τόποι πού ήταν άφιερωμένοι στους άρχαγγέλους, καί άπό τήν άποψη
αυτή άρκεΐ νά ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στά έρημητήρια στόν χώρο τών Βαλ-
κανίων. Ήταν σχεδόν κανόνας οί γνωστοί έρημίτες νά έγκαταβιώνουν σέ σπη-
λιές, όπου στή μάχη μέ τόν σατανά έλάμβαναν βοήθεια άπό τις ουράνιες δυνά-
μεις, καί σχεδόν όλοι οί οικισμοί είχαν κάποιο σημείο, συχνά τό πρώτο καί ιδιαί-
τερα επιβλητικό, που ήταν άφιερωμένο στους άρχαγγέλους. "Ενα τέτοιο παρά-
δειγμα μάς δίνει ή μονή τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ πάνω άπό τόν ποταμό
Rusenski Lom, κοντά στό Ivanovo τής Βουλγαρίας, στή συνέχεια ό ναός του
'Αρχιστρατήγου Μιχαήλ στή σπηλιά πάνω άπό τό Pazariste, κάτω άπό τό πα-
λιό βυζαντινό κάστρο στό Ράς τής Σερβίας, ή έκκλησία-σπήλαιο τοΰ 'Αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ στή Radozda, κοντά στή Struga, βόρεια τής λίμνης τής Άχρίδας,
καί νότια ό πρώτος ναός σέ βράχο, που άφιέρωσε στους Άρχαγγέλους Μιχαήλ
καί Γαβριήλ, στις άρχές τοΰ 10ου αιώνα, ό άγιος Ναούμ. Εικονογραφικά, τήν
άποψη ότι οί άγιοι Ταξιάρχες, τής έποχής τοΰ άγιου Αθανασίου, είναι ταυτόση-
μοι μέ τους άγιους Αποστόλους στόν βράχο τοΰ Στύλου, στηρίζει ή εικονογρά-
φηση στήν έκκλησία-σπήλαιο τοΰ Πέτρου Koriski, όπου ή παράσταση τοΰ
άρχαγγέλου Μιχαήλ έχει τήν Γδια θέση μπροστά στό ίερό, όπως καί στά Μετέ-
ωρα. Δύσκολα μπορούμε νά φανταστούμε ότι στά Μετέωρα, μέ δεκάδες τόπους
προσευχής πού δόξαζαν προσωπικότητες καί γεγονότα άπό τή χριστιανική ιστο-
ρία, έξαφανίσθηκε έντελώς καί τό τελευταίο ίχνος λατρείας τών άρχαγγέλων,
όταν είναι γνωστό ότι, τήν έποχή τής άφιξης τού οσίου Αθανασίου, οί κάτοικοι
τής Καλαμπάκας στηρίζονταν στους έπικεφαλής τών έπουράνιων δυνάμεων, οί
όποιοι άγρυπνοΰσαν πάνω άπό τήν πόλη τους. Ό βράχος τής Άγιας, συνεπώς,
ήταν ό Στύλος τών Σταγών. Άς προσθέσουμε άκόμη ότι, στις προσπάθειες νά
δοθεί εξήγηση στό φαινόμενο τών διαφορετικών ονομασιών γιά τόν 'ίδιο βράχο,
έκφράσθηκε ή δυνατότητα νά ύπήρχαν σέ αύτόν δύο ναοί, άπό τούς οποίους ό ένας
ήταν τών Ταξιαρχών καί ό άλλος τών Αγίων Αποστόλων. Ή θεματική κατά-
ταξη τών παραστάσεων τοΰ σπηλαίου, μέ τόν άρχάγγελο στή θέση πού άνήκει
στόν προστάτη, άμέσως μπροστά στό ίερό, άποκλείει τή δυνατότητα αύτή.

Στήν άρχή λιτός, ό νέος τόπος έγκαταβίωσης τοΰ οσίου Αθανασίου στόν
Πλατύ Λίθο, ό όποιος άρχισε νά ονομάζεται Μετέωρο ή Μεγάλο Μετέωρο, δέν
είχε κάποια σημαντικά άρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Ό μικρός χώρος προ-
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σευχής ήταν οπωσδήποτε τοιχογραφημενος, ομως οεν υπάρχουν ίχνη που να
μαρτυρούν για τίς αρχικές προσπάθειες νά διακοσμηθεί. Πολύ πιο ένδιαφέρων καί
σημαντικός θά πρέπει νά ήταν δ ναός τον οποίο ό πατέρας τών Μετεώρων ανή-
γειρε λίγο άργότερα στήν κορυφή τοϋ Πλατύ Λίθου. Σύμφωνα μέ τον βιογράφο
τού 'Αθανασίου, τον κατασκεύασε μέ τή βοήθεια «τίνος τών έκ τοϋ γένους τών
Τριβαλλών μεγιστάνου» -ήταν ή εποχή τής σερβικής εξουσίας έπί τής Θεσσα-
λίας— καί τον άφιέρωσε στή Μεταμόρφωση τού Σωτήρος. Δέν θά πρέπει νά
υπενθυμίσουμε ότι ή άφιέρωση αύτή συνδεόταν άμεσα μέ τήν ήσυχαστική διδα-
σκαλία γιά τή θέα τοϋ άχτιστου φωτός, έκείνου τό όποιο περιέβαλε τόν Χριστό
στό όρος Θαβώρ. "Ομως, αύτό τό οπωσδήποτε πολύτιμο δείγμα άρχιτεκτονικής
καί εικαστικής τέχνης στό πλάτωμα τοϋ Μεγάλου Μετεώρου δέν μας είναι γνω-
στό, διότι, μετά τήν άπόσυρσή του άπό τόν θρόνο στά Τρίκαλα, ό βασιλιάς 'Ιω-
άννης Ούρεσης, στό σχήμα μοναχός Ίωάσαφ, τό άντικατέστησε μέ νέο καί με-
γαλύτερο.

Τήν ίδια περίπου έποχή, στή βόρεια πλευρά τών Μετεώρων, όπου τό
βραχώδες τοπίο κατεβαίνει καί χάνει τό παράξενο σχήμα του, σέ μία έπιμήκη
σπηλιά έχει οικοδομηθεί τό μονύδριο της Υπαπαντής, στό όποιο δέν είναι άπα-
ραίτητο νά άναφερθούμε ιδιαίτερα, διότι τού άφιερώσαμε τήν προσοχή μας πριν
άπό 45 χρόνια άκριβώς. "Ομως, γιά μία ολοκληρωμένη παρουσίαση, πρέπει νά
μνημονεύσουμε αύτό τό, σπάνιας άξίας καί σέ πολλά ιδιόμορφο, μνημείο.

Στή σπηλιά αύτή έχει κατασκευασθεί ναός, σέ μορφή σταυρεπίστεγου, αφιε-
ρωμένος στήν 'Ανάληψη, μικρών διαστάσεων άλλά σχετικά πολύπλοκου σχήμα-
τος. Μέ άλλα λόγια, έχει κατασκευασθεί μέ τή διασταύρωση δύο κλιτών διαφο-
ρετικού ύψους. Τό οικοδόμημα, πού έχει άνεγερθεΐ μέ γερή κατασκευαστική τε-
χνική καί έχει καλά ταιριάξει στόν διαθέσιμο χώρο, έπιβίωσε έπί αιώνες προστα-
τευμένο άπό τίς βροχοπτώσεις καί τά χτυπήματα τού άέρα.

Έκτος άπό τίς τοιχογραφίες, πού έχουν θαυμάσια διαφυλαχθεί, είναι σχεδόν
άκέραιες καί οί επιγραφές, οί οποίες μαρτυρούν γιά τό χτίσιμο καί τήν τοιχογρά-
φηση, τίς προσωπικότητες τών κτητόρων, καθώς καί γιά τούς φορείς τής κο-
σμικής καί τής πνευματικής έξουσίας, καί άναφέρουν καί τό άκριβές έτος
1366/7. Τό κείμενο επάνω άπό τή δυτική θύρα μάς πληροφορεί ότι κτήτορας
ήταν δ ιερομόναχος Νείλος, πρώτος τής σκήτης τών Σταγών καί ήγούμενος τής
μονής τής Δούπιανης, «βασιλεύοντος δε του ευσεβεστάτου -ημών βασιλέας κυρ
Σϊμεών του Παλαιολόγου καί αυτοκράτορος Ρομαίων Σερβείας και Ρομανείας
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του Ούρεσι επεισκοπέβοντος δέ του παναγιότατου δεσπότου ημών Βησαρίου».
Μολονότι στό πρώτο μέρος τής έπιγραφής, έκτος άπό τήν προσπάθεια τοΰ ίερο-
μονάχου Νείλου, γίνεται μνεία καί γιά τά έξοδα, άλλη έπιγραφή, στόν βόρειο
τοίχο, άναφέρεται στήν τοιχογράφηση καί τονίζει: «+ εδόθη υ έξοδος δε της ιστο-
ρίας του θείου ναου παρα του πανευγενεστάτου καί ενδοζοτάτου κυρ Κωνστα-
ντήνου ... ωστης επονομάστην δια του θείου και αγγελεικου σχήματος Κηπρια-
νός μοναχός».

Δέν γνωρίζουμε ποιος ήταν ό «πανευγενέστατος καί ένδοξότατος κυρ Κων-
σταντίνος». Ή λέξη μετά άπό τό όνομά του —ίσως τό επώνυμο του— έχει ξυστεί,
χωρίς ίχνη που νά επιτρέπουν κάποια εικασία. Ώς μοναχός, λαμβάνοντας τό όνο-
μα Κυπριανός, ό Κωνσταντίνος θά μπορούσε πριν άπό αυτό νά έχει άποσυρθεΐ
στά Μετέωρα, όπως έπραξε άργότερα, έγκαταλείποντας τόν θρόνο στά Τρίκαλα,
δ νεαρός βασιλιάς Τωάννης Ουρεσης, ό όποΤος άπό τό χέρι τοϋ οσίου 'Αθανασίου
έλαβε τό μοναχικό σχήμα καί έντάχθηκε στήν άδελφότητα στόν Πλατύ Λίθο.

Ό ιερομόναχος Νείλος, ό όποιος ώς κτήτορας μνημονεύεται καί στήν έπι-
γραφή δίπλα στό πορτρέτο του στήν έκκλησία, ήταν γνωστή πνευματική προ-
σωπικότητα, συνδεδεμένη μέ τήν έξουσία στή Θεσσαλία. Πρώτη φορά μνημο-
νεύεται ώς «δίκαιος» τής έπισκοπής Σταγών τό 1362, σέ πρόσταγμα τού αύτο-
κράτορα Συμεών μνημονεύεται ώς πρώτος τής σκήτης, καί τό επόμενο έτος ώς
ήγούμενος τής μονής Δούπιανης στούς πρόποδες τών βράχων.

Οί μικρές διαστάσεις τού ναού τοϋ μονυδρίου τής Υπαπαντής δέν έπέτρεψαν
ένα ευρύτερο πρόγραμμα τοιχογράφησης. "Εχουν τοιχογραφηθεϊ τά βασικά θέμα-
τα τοϋ ιερού καί σκηνές τού Δωδεκαόρτου, σειρές στηθαίων άγιων σέ δισκάρια κά-
τω άπό αύτές καί ολόσωμες παραστάσεις στή χαμηλότερη ζώνη. Πεπειραμένος,
μέ βέβαιη τήν αίσθηση τού συνόλου, ό ζωγράφος στις καθαρές επιφάνειες, σέ ομοι-
όμορφα μεγέθη, έξέθεσε ένα σαφές, άπό εικαστική άποψη εύανάγνωστο πρόγραμ-
μα, τόν άξονα τοϋ οποίου αποτελούν σκηνές άπό τή ζωή τοϋ Χριστού. Λόγω τού
ότι ο ναός είναι άφιερωμένος στήν 'Ανάληψη, δίπλα στό τέμπλο τοιχογραφήθηκε
ή παράσταση τού Σωτήρα μέ τό σπάνιο έπίθετο Άναληφιμιότης.

Στήν τεχνοτροπία τοϋ ζωγράφου τών τοιχογραφιών στόν μικρό ναό τού πρώ-
του Νείλου πρέπει νά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιώντας ένα σαφώς
προσδιορισμένο, συγκρατημένο σχήμα καί ζωντανά χρώματα, δημιούργησε μία
ιδιαίτερα συνεπή εικαστική γλώσσα. Ό ομοιόμορφος προπλασμός όλων τών στοι-
χείων τής παράστασης (μορφών, άντικειμένων, τοπίου, άρχιτεκτονικής) τούς
έδωσε ομοιόμορφη πλαστική άξια, όμως στό πλαίσιο τής παράστασης διατήρη-
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σαν τήν αυτοτέλεια τους. Ό χώρος στον όποιο τοποθετήθηκαν οί σκηνές, δέν
έχει ιδιαίτερα λυθεί, οπότε απουσιάζει τό βάθος τοΰ ζωγραφισμένου τοπίου. Ή
πληρότητα τής εικαστικής έκφρασης άποκαλύπτει σαφώς τήν άτομικότητα τοΰ
καλλιτέχνη, ό όποιος εφάρμοσε μέ συνέπεια ένα συγκεκριμένο σύστημα.

Στήν εύρύτερη περιοχή σώζεται σέ μία σπηλιά τό μονύδριο τοϋ Όσιου Θεο-
δοσίου, πάνω άπό ήπιο λιβάδι μπροστά άπό τό όποιο τελειώνουν οί πέτρινοι όγκοι
τών Μετεώρων. Βάσιμα πρέπει νά πιστέψουμε ότι πρόκειται γιά τή λεγόμενη
σπηλιά τοΰ Κυρίλλου στή Μήκανη, πού όνομάσθηκε έτσι άπό τόν δμώνυμο πα-
ραπόταμο τοΰ Πηνειού. Ή σπηλιά αύτή άναφέρεται σέ ένα άπό τά έγγραφα μέ
τά όποια ό Συμεών Οϋρεσης, μετά τήν άνάδειξή του σέ αυτοκράτορα καί τήν
άφιξή του στή Θεσσαλία (1359), προσπάθησε νά έξασφαλίσει τήν ήσυχία καί τά
δικαιώματα τών μοναχών, οί όποιοι μόναζαν στή σκήτη τών Σταγών. Πρόκει-
ται γιά τό προαναφερόμενο πρόσταγμα άπό τόν Μάιο τοΰ 1362, μέ τό οποίο,
έκτός τών άλλων, ορίζεται ότι «τό σπήλαιον το καί έπονομαζόμενον τοϋ Κυρίλ-
λου εις τήν Μήκανιν, ο ευρίσκεται κατέχων δια γονηκότητος ο πανοσιώτατος εν
ίερομονάχοις καί κατά Κύριον πατήρ τής βασιλείας μου καί πρώτος τής σκήτε-
ως κύρις Νείλος ίνα καί τούτο κατέχηται». Μέ αύτό άπέκτησε δικαιώματα έδώ,
στήν καταφανώς σημαντική περιοχή, όπου διασταυρώνονται οί δρόμοι πού οδη-
γούν σέ διάφορες κατευθύνσεις.

Ή σπηλιά τοΰ Κυρίλλου δέν έλαβε τό όνομα άπό τόν "Αγιο, άλλά —συνέβη
καί σέ άλλες περιπτώσεις— άπό τό πρόσωπο πού παλαιότερα έγκαταβίωνε σε
αύτήν. Γιά τόν ιδιο λόγο, τό κελλί αύτό πιθανώς έμεινε στίς μνήμες ώς τοΰ Θε-
οδοσίου, δηλαδή τοΰ μοναχού στόν όποιο παραχωρήθηκε άργότερα. Βάσιμα πι-
στεύεται ότι ήταν ό ιερομόναχος Θεοδόσιος ό οποίος, όπως θά δούμε, μαζί μέ τον
άδελφό του, συνέβαλαν στήν οικοδόμηση καί τή διακόσμηση τοΰ άσκητηρίου τοΰ
Όσιου Γρηγορίου.

'Απαιτείται νά έρευνηθοΰν διεξοδικά τά ίχνη στόν βράχο, γιά νά βρεθούν τά
στηρίγματα τής ξύλινης κατασκευής, ή όποία σχημάτιζε τό γραφικό κελλί. Δε-
ξιά, άπό τήν άλλη πλευρά τοΰ βράχου, βρισκόταν ό ναός μέ τόν όποιο κάποτε
συνδεόταν μέ ξύλινο «μονοπάτι» τό οποίο στηριζόταν σέ λοξά τοποθετημένους
δοκούς. Τόν τόπο προσευχής, στόν οποίο έχουν διασωθεί τμήματα τοιχογραφιών,
προστάτευε άπό τίς βροχοπτώσεις ψηλός πέτρινος «θόλος». Ό χώρος, όπως καί
στά άλλα κελλιά, είχε στοιχεία κατασκευασμένα άπό ξύλο.

Σήμερα, τό «προσευχάδιον» είναι πρόχειρα χωρισμένο μέ τοίχο ό όποιος σχη-
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ματίζει έναν ανισόμετρα τετράγωνο χώρο, ανοιχτό στό επάνω μέρος, μέ είσοδο
στή βόρεια πλευρά. Όρισμένα τμήματα τοΰ τοίχου, όπως φαίνεται, μαρτυρούν
ότι υπήρχαν καί παλαιότερα, καί βασικός τους σκοπός ήταν οί προσευχόμενοι μο-
ναχοί νά προστατεύονται άπό τό κρύο καί τις ριπές τού αέρα. Στήν άδρή επιφά-
νεια τού βράχου είναι λαξευμένες δύο κόγχες, σχεδόν τετράγωνου σχήματος. Ό
άρχικός διάκοσμος τους έχει έπιζωγραφισθεΐ, όμως πάνω άπό αύτές έχει διασω-
θεί στό σύνολο του. Τό μεγαλύτερο μέρος τής άδρής έπιφάνειας, επιμήκους καί
άνισόμετρου σχήματος κατέλαβε ή παράσταση τής Βάίοφόρου. 'Αριστερά βρί-
σκεται ή παράσταση τής Παναγίας, ένα μέρος τής οποίας δέν φαίνεται, διότι κα-
λύπτεται κάθετα άπό τόν νεότερο τοίχο. Ή έμφάνισή της στό σημείο αύτό μπο-
ρεί νά έξηγηθεϊ άπό τό ότι άκριβώς έξω άπό τό ίερό είναι ή θέση όπου εικονίζε-
ται ό προστάτης τού ναού. Πάνω άπό αύτές, στήν έπιφάνεια ή επάνω ταινία τής
οποίας δείχνει ότι ή τοιχογράφηση τελειώνει έδώ, άπεικονίζονται τά στηθάρια
τεσσάρων προφητών μέ άνοιχτά ειλητάρια. Οί δύο πρώτοι, ό Άβακούμ καί ό Μι-
χαίας, έχουν διασωθεί στό σύνολο τους, ένώ τά επάνω τμήματα τού Δανιήλ καί
τού Γεδεών έπιζωγραφίσθηκαν χωρίς δεξιοτεχνία τόν περασμένο αιώνα. Τέλος,
στή συνέχεια, στόν επιμήκη οβάλ θόλο, τό σύνολο κλείνει μέ τή στηθαία παρά-
σταση τού Χριστού Παντοκράτορα.

Στή διακόσμηση τού μικρού τόπου προσευχής τό μεγαλύτερο μέρος κατα-
λαμβάνει ή παράσταση τής Βάίοφόρου. Γιά τήν έπιλογή αύτής τής σκηνής, ή
οποία σπάνια παριστάνεται έκτος τού κύκλου τού Δωδεκαόρτου, δύσκολα μπορεί
νά βρεθεί άμεση εξήγηση.

"Ηδη άναφερθήκαμε στήν ένδιαφέρουσα εικαστική γλώσσα τής διακόσμησης
τής μονής τής Υπαπαντής, μέ τήν οποία είναι σέ ένα συγκεκριμένο βαθμό συγγε-
νείς μόνο οί τοιχογραφίες τού μονυδρίου τού Όσιου Θεοδοσίου. Γιά τόν χαρακτήρα
τής μόνης σύνθετης παράστασης, τής Βάίοφόρου, δέν μπορούμε νά κρίνουμε, γιατί
ή έξέλιξή της εξαρτιόταν άπό τή διαθέσιμη τραχιά έπιφάνεια τού βράχου, όμως
είναι ορατά τά χαρακτηριστικά τής βασικής εικαστικής διαδικασίας: τά λιτά καί
καθαρά σχήματα δημιουργήθηκαν μέ τόν ήπιο προπλασμό καί τά σαφή χρώματα,
μέ παρόμοιο τρόπο όπως στή μονή τής Υπαπαντής. Δέν θά πρέπει νά τό συνδέ-
σουμε μέ τή δυνατότητα νά πρόκειται γιά έ'ργο τών 'ίδιων καλλιτεχνών, λίγο πα-
λαιότερο ή νεότερο. "Ομως ή συγκυρία είναι ότι ό κτήτορας τής Υπαπαντής ήταν
ό πρώτος τής σκήτης τών Σταγών Νείλος καί ότι τό άσκητήριο τού Όσίου Θεο-
δοσίου είναι πιθανότατα ταυτόσημο μέ τό κελλί του στή Μήκανη. Είναι δυνατόν οί
ζωγράφοι νά άνήκαν στό 'ίδιο ή σέ συγγενές εργαστήριο ζωγραφικής.
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Άπό τίς απρόσιτες σπηλιές, για τίς όποιες γνωρίζουμε ότι σέ αυτές κρύβον-
ται τόποι προσευχής μέ τοιχογραφίες, παρουσιάζουμε τό άσκητήριο τού Όσιου
Γρηγορίου, κοντά στό χωριό Καστράκι. Τό άσκητήριο άποτελεΐται άπό μία ξύ-
λινη κατασκευή («έκ μιας κρεβάτας ξύλινης»), σέ ύψος 25 μέτρων περίπου, άπό
μίαν άλλη παρόμοια, σέ ύψος 35 μέτρων, καί άπό μία σπηλιά, σέ ύψος 40 μέ-
τρων περίπου άπό τούς πρόποδες, στήν όποία βρίσκεται ένας νάίσκος. Στό άσκη-
τήριο, μετά άπό δύο αιώνες άπόλυτης έγκατάλειψης, άνέβηκε, πριν άπό 35 χρό-
νια, σέ μία έπικίνδυνη άνάβαση, μαζί μέ πέντε άκόμη άδελφούς ό πατέρας Ίου-
στίνος, μελέτησε τό έσωτερικό του, φωτογράφησε τίς τοιχογραφίες, άντέγραψε
τίς επιγραφές καί συνέταξε μία σοβαρή παρουσίαση τού συνόλου.

Τό κελλί συνδεόταν μέ τόν έξωτερικό κόσμο μόνο μέ μίαν άνεμόσκαλα. Δέν
μπορούμε νά υπεισέλθουμε στις τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής της καί στά
εύαίσθητα στοιχεία της. Δύσκολα μπορούσε νά τήν άνεβεΐ κανείς καί πάντοτε
έπρεπε νά ζει προσεκτικά. Στούς χώρους τών κάτω ορόφων τής σπηλιάς βρί-
σκονται τά κελλιά τών άσκητών καί ό λεγόμενος «έργάτης», μέ τόν όποιο ανέ-
βαζαν τά βαριά άντικείμενα. Μεταξύ τους οί χώροι συνδέονται μέ ξύλινες σκά-
λες. Τό βάθος τής ψηλότερης σπηλιάς καλύπτει δ νάίσκος, προσανατολισμένος
σύμφωνα μέ τή θέση τής σπηλιάς, δ όποιος μέ τή μία πλάγια πλευρά στηρίζε-
ται στόν βράχο. Οί ύπόλοιπες τρεις πλευρές είναι κατασκευασμένες άπό πέτρα,
καί τό ιερό είναι στραμμένο νότια-νοτιοανατολικά. Οί παραστάσεις τοποθετήθη-
καν σύμφωνα μέ τή συνηθισμένη κατάταξη, καί οί περισσότερες κάλυψαν όχι μό-
νο τό έσωτερικό άλλά καί τίς εξωτερικές έπιφάνειες τοϋ κτίσματος.

Στήν κόγχη τής άψίδας παρουσιάζεται ή Παναγία Δεόμενη μέ τόν Χριστό
στηθαίο, καί άπό κάτω ό Μελισμός μέ τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν 'Ιωάννη τόν
Χρυσόστομο. Στις πλευρές, στις ίσιες έπιφάνειες, ή παράσταση τού Εύαγγελι-
σμού, μέ τόν άρχάγγελο Γαβριήλ καί τήν Παναγία, καί στήν κάτω ζώνη, άρι-
στερά, στό πλαίσιο τής πρόθεσης, οί διάκονοι Ρωμανός καί Στέφανος. Πάνω άπό
αύτούς, μερικώς στόν θόλο, βρίσκεται ή παράσταση τής Μεταμορφώσεως, ή
όποία στό σημείο αύτό προβάλλεται σέ σχέση μέ τή σημασία πού είχε στό ήσυ-
χαστικό περιβάλλον. Αριστερά, στόν κύριο ναό, τήν όλη επιφάνεια κάλυψε ή
Κοίμηση τής Θεοτόκου. Αύτή τήν άσυνήθιστη, άλλά όχι καί μοναδική θέση στήν
κατάταξη, έξηγεϊή έπιγραφή πάνω άπό τήν είσοδο: ό μικρός ναός στό κελλί τού
Όσιου Γρηγορίου ήταν άφιερωμένος στήν Παναγία.

Στή δεξιά πλευρά τού ιερού παριστάνονται οί άρχιερεϊς — στήν επάνω σειρά
οί άγιοι Κύριλλος καί Αθανάσιος καί κάτω οί άγιοι Γρηγόριος ό Θεολόγος καί
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Β λάσιος. Πίσω άπό το ξύλινο τέμπλο, το οποίο δέν έχει διασωθεί, παρουσιάζεται,
έπίσης μερικώς στον θόλο, ή Εις Άδου Κάθοδος καί άπό κάτω οί στηθαίες πα-
ραστάσεις τών άγίων ιατρών Κοσμά, Δαμιανού καί Παντελεήμονα. Τέλος, κά-
τω, άριστερά άπό τό παράθυρο, έλαβε θέση ό άγιος Ευστάθιος καί δεξιά ή ολό-
σωμη παράσταση τού άγιου Νικολάου. Άριστερά άπό τήν είσοδο, κάνοντας συμ-
βολική επίκληση στη θαυματουργή δύναμη τού σταυρού, ό όποιος δέν έπιτρέπει
στούς άνάξιους τήν πρόσβαση στόν ναό, παριστάνεται δ προφήτης Δανιήλ. Στό
έπάνω μέρος βρίσκονται οί άγιες Μαρίνα, Αναστασία καί Βαρβάρα, ένώ τή δε-
ξιά έπιφάνεια καταλαμβάνει ή παράσταση τής Βαίόφόρου. "Οπως φαίνεται, στό
λιτό πρόγραμμα, τό όποιο άποτελεΐται άπό μερικές μόνο σκηνές τού Δωδεκαόρ-
του, έκτός άπό τήν Εις "Αδου Κάθοδο, ή Ανάσταση, λόγω τής έπιτάφιας ση-
μασίας της, παρουσιάζεται καί στούς δύο τύπους, γιατί ό τάφος τού ένός κτή-
τορα βρίσκεται δίπλα στόν βράχο.

Στήν πρόσοψη, σέ άνάλογη έπιφάνεια, τήν είσοδο προστατεύουν οί άγιοι Θε-
όδωρος Τήρων καί Θεόδωρος Στρατηλάτης, δεξιά ό άρχάγγελος Μιχαήλ καί στό
θύρωμα ένας σταυρός μέ άποτροπαϊκό μήνυμα.

Μοναδικό σέ δ,τι άφορά τή θεματική, τό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στόν
άσκητικό χαρακτήρα τού ναού, έπεκτάθηκε καί μέ τίς παραστάσεις στή «νότια»
πρόσοψη, ή όποία είναι όρατή άπό τούς πρόποδες. Στήν έπάνω ζώνη, άριστερά
άπό τό παράθυρο, βρίσκονται οί άγιοι Δημήτριος καί Γεώργιος, καί δεξιά ή πα-
ράσταση τής Δεήσεως μέ τήν Παναγία, τόν Χριστό καί τόν Τωάννη τόν Πρό-
δρομο, ή όποία καί έξωτερικά φανερώνει τόν έπιτάφιο χαρακτήρα τοϋ ναού. Άπό
κάτω, σέ σειρά, παριστάνονται ύποδείγματα μοναχών: οί όσιοι Αντώνιος,
Εύστάθιος, Αρσένιος, 'Ιωάννης τής Κλίμακος, Παχώμιος, 'Εφραίμ, Θεοδόσιος,
'Ονούφριος καί Μακάριος.

'Ιδιαίτερα πολύτιμα στοιχεία γιά τούς κτήτορες περιέχει καί ή προαναφερό-
μενη έπιγραφή πάνω άπό τήν είσοδο:

«+ Λνηγερβην ό Orpc κ (αι) πάνσεπτος ναος ούτος της ήπερεβλογημεν[ης]
δεσπηνής ήμόν Θεοτόκου· διά κόπου κ(αι) (ε)ξόδου Γρηγορηου άμαρτολο[υ]
[κ]τήτορος · μετα τοϋ αύταδέλφου Θεοδοσηου ■ ϊερομοναχου αρχϊερατέβοντος
Ματ[θέου] τής άγηοτάτης επησκοπης Σταγΐων £ωπγ ιν(δικτιώνος) ιγ ' ».

Γιά τήν κατανόηση τής προσωπικότητας τοϋ κτήτορα σημαντικό είναι τό
έγγραφο πού δημοσίευσε πρόσφατα ό συνάδελφος Δημήτρης Σοφιανός, ό καλύ-
τερος γνώστης τοϋ παρελθόντος τών Μετεώρων, τών μοναστηριακών άρχείων
καί τών πηγών. Πρόκειται γιά τήν άσυνήθιστη διαθήκη τού Μανουήλ Γιαννάκη,
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ή οποία καταφανώς συνδέεται μέ τή μονή τής Θεοτόκου στή θέση Πηγάδιο, στόν
βράχο τόν έπονομαζόμενο Στύλο. Ό Νίκος Βέης, όπως προαναφέραμε, εξέφρα-
σε τήν πεποίθηση ότι ό Στύλος είναι εκείνος ό ψηλός βράχος τού "Αγίου Πνεύ-
ματος πάνω άπό τό Καστράκι. Τήν άποψη αύτή άποδέχθηκαν καί άναπαράγουν
όλοι οί μεταγενέστεροι συγγραφείς. Πλήν όμως, τά νέα εύρήματα φανερώνουν ότι
τό κελλί τοϋ "Οσίου Γρηγορίου είναι άφιερωμένο στήν Παναγία καί είναι στήν
πραγματικότητα ό ναός, τόν οποίο άναφέρει στή διαθήκη του ό Μανουήλ Γιαν-
νάκης. Βρίσκεται στή βόρεια πλευρά τού βράχου τής "Αγιάς, τού πλησιέστερου
στούς Σταγούς βράχου, ό όποιος πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν Στύλο τών Σταγών.
Σέ αύτόν βρίσκεται, σύμφωνα μέ τήν άποψή μας, ό ναός τών Ταξιαρχών, όπου,
μετά τήν άφιξή του στή Θεσσαλία, έγκαταστάθηκε ό άγιος 'Αθανάσιος. Είναι
πράγματι ό ύψηλότερος, ορατός άπ' όλες τίς πλευρές, βράχος, άπό τόν όποιο,
δπως ήδη είπαμε, ό άρχάγγελος φρουρούσε τήν πόλη τής Καλαμπάκας.

Στήν έξωτερική πλευρά τού ιερού άπεικονίζονται τά πορτρέτα δύο κτητόρων,
τοϋ Γρηγορίου καί τοϋ Θεοδοσίου. "Εχουν λιτή έμφάνιση, άλλά όρατά τά προ-
σωπικά χαρακτηριστικά τους, καί οί δύο ώς μεγαλόσχημοι. Τίς παραστάσεις
τους συνοδεύουν οί έπιγραφές:

«Δέησις του δουλου του Θ(εο)ϋ Γρηγορηου αμαρτολού κε κτήτορος. Μνή-
στητι Κ(ύ)ριε x(aù) τον γονέον μου Μανουήλ ■ ϊερέος ' κ(αί) της σ(υμ)6ήου
αυτού "Ανης κ(αί) τόν ταί (τέκνων;) αύτώ[ν]» καί «Δέησις τού δούλου του
Θ(εο)ϋ Θεοδοσήου ηερομονάχου :■ »

Ποιοι ήταν οί άδελφοί Γρηγόριος καί Θεοδόσιος, οί όποιοι οικοδόμησαν καί φι-
λοτέχνησαν τόν ναό τής Παναγίας στό άσκητήριο, γνωστό σήμερα μέ τήν ονο-
μασία "Όσιος Γρηγόριος; "Όπως πιστεύουμε, καί δπως μαρτυρεί ό Βίος τού όσι-
ου 'Αθανασίου, ό συγγραφέας, περιγράφοντας τήν άπόφαση τού πνευματικού του
πατέρα Γρηγορίου νά έγκαταλείψει τά Μετέωρα καί νά έπιστρέψει στή γενέτει-
ρά του Κωνσταντινούπολη, άναφέρει ότι ό 'Αθανάσιος τόν άκολούθησε καί τόν
βρήκε στή θεσσαλονίκη. Ό γέροντας δέν εισάκουσε τήν παράκληση τοϋ μαθητή
του νά έπιστρέψει στά Μετέωρα, άλλά έπεισε τόν 'Αθανάσιο νά συνεχίσει νά ζει
στόν Πλατύ Λίθο, άφήνοντάς του δύο μαθητές του, τούς άδελφούς Γρηγόριο καί
Παχώμιο. Νομίζουμε δτι σέ αύτούς πρέπει νά άναγνωρίσουμε τούς άδελφούς ίε-
ρομονάχους Γρηγόριο καί Θεοδόσιο, άπό τούς οποίους δ δεύτερος, άργότερα, δταν
περιεβλήθη τό μεγάλο σχήμα, άλλαξε όνομα.

"Η κτητορική επιγραφή, μέ σβησμένο τό έτος άλλά μέ ορατά τά ίχνη τού
τελευταίου γράμματος Γ (3) καί τήν ίνδικτιώνα ΙΓ (13), μάς πείθει ότι πρόκει-
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ται γιά τό έ'τος 6883, δηλαδή 1374/5. Αυτό τό επιβεβαιώνει και τό περιεχόμε-
νο τής επιγραφής. Σε αυτήν δέν γίνεται μνεία τής ανώτατης κοσμικής έξουσίας,
όπως λίγο νωρίτερα στή μονή 'Υπαπαντής (1366/7), όπου αναφέρεται ή έξου-
σία τοΰ βασιλιά Συμεών Ουρεση. Ό λόγος είναι ότι ό γιος καί διάδοχος του 'Ιω-
άννης Ουρεσης, ήδη στά τέλη τοΰ 1372 ή στήν άρχή τοΰ 1373, άποσύρθηκε
στή μονή Μεταμορφώσεως, στό Μεγάλο Μετέωρο, ώς μοναχός Ίωάσαφ.

Τέλος, μέ τή χρονολογία αύτή συμφωνεί καί ή τεχνοτροπία τών τοιχογρα-
φιών. Μαζί μέ τά υπολείμματα τοιχογραφιών στό παρεκκλήσι τοΰ Άγιου Αντω-
νίου στόν Άγιο Νικόλαο Άναπαυσά καί, ιδιαίτερα, μέ τις καλά διατηρημένες
παραστάσεις στό άνατολικό τμήμα τής τρίκλιτης έκκλησίας τής Παναγίας Κα-
στρακίου, πού δημοσίευσε ό συνάδελφος Νίκος Νικονάνος, μαρτυρεί ότι ή διακό-
σμηση στό κελλί τοΰ Όσιου Γρηγορίου άνήκει στό εύρύτερο σύνολο τής ζωγρα-
φικής της έποχής έκείνης. Χωρίς δυσκολία μπορούμε νά τήν άναγνωρίσουμε στή
δυτική Μακεδονία, στις άναπτυγμένες πόλεις τής όποιας λειτουργούσαν ζωγρα-
φικά έργαστήρια πού είχαν άναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Αρκεί, μέ τήν έννοια αύτή,
νά συγκρίνουμε τις τοιχογραφίες τών Μετεώρων μέ γνωστά μνημεία καί συλ-
λογές τής περιοχής, όπως αύτές στήν Καστοριά, Άχρίδα καί Βέροια.

Νέα σελίδα στήν καλλιτεχνική ιστορία τών Μετεώρων έγραψαν ζωγράφοι
άπό τά Γιάννενα, τούς οποίους έστειλε στή μονή Μεταμορφώσεως ή άδελφή τοΰ
πρώην βασιλιά, τώρα μοναχοΰ Ίωάσαφ, ή βασίλισσα Μαρία. Παντρεμένη μέ τόν
δεσπότη Θωμά Preljubovic, γιό τοΰ καίσαρα Preljub, περιβαλλόταν στά Γιάν-
νενα άπό καλλιτέχνες μεγάλης άξιας καί μόνη της πρόσθεσε στό όνομά της
Άγγελίνα, τό Δούκαινα Παλαιολογίνα, θυμίζοντας μέ περηφάνια ότι μέσα της
κυλάει τό αίμα τών μεγαλύτερων βυζαντινών αύτοκρατορικών δυναστειών. Ό
μεγαλοπρεπής νέος ναός, άφιερωμένος στή Μεταμόρφωση, άπέκτησε τότε, τά
τελευταία χρόνια πριν άπό τήν τουρκική κατάκτηση τής Θεσσαλίας, τοιχογρα-
φίες στή βόρεια πρόσοψη καί στό έσωτερικό ξυλόγλυπτο τέμπλο μέ μεγάλες
εικόνες, ή έπένδυση τών οποίων ήταν άριστούργημα τής χρυσοχοΐας. Σέ ένα ιδιό-
μορφο κοντραποΰντο στή ζωή καί τήν τέχνη τών μοναστικών οικισμών στά Με-
τέωρα, συναντήθηκαν ή άσκητική φιλοσοφία, ή οποία ύλοποίοΰνταν μέ τήν
άκραία άπάρνηση τών ήσυχαστών, καί τό μεγαλοπρεπές περιβάλλον γεμάτο με
χρυσοκέντητα ύφάσματα, άκριβές εικόνες καί άντικείμενα άπό χρυσό καί άσήμι
— περιβάλλον άπό τό οποίο άπηύθυναν προσευχές στόν κοινό Θεό.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΓΣ
κας CÉCILE MORRISSON

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΠΟ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΓ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΪ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έχει κατά καιρούς τιμήσει μέ τον τίτλο τού ξένου
εταίρου ή τού αντεπιστέλλοντος μέλους έπιφανεϊς επιστήμονες πού έκπροσωπούν
διάφορους κλάδους τών βυζαντινών σπουδών: τήν ιστορία, τήν φιλολογία, τήν πα-
λαιογραφία, τήν άρχαιολογία καί τήν ιστορία τής τέχνης. Δέν είχε μέχρι τώρα
έκλεγε! κανείς νομισματολόγος αν καί πρόκειται γιά σημαντικό τομέα τής βυζα-
ντινολογίας στόν όποιο έχουν διακριθεί διεθνούς φήμης "Ελληνες καί άλλοδαποί
έρευνηταί. Τό κενό αύτό έρχεται νά καλύψει ή έκλογή ώς άντεπιστέλλοντος μέ-
λους τής Κας Καικιλίας Morrisson. Ή Κυρία Morrisson γεννήθηκε τόν μοι-
ραίο 'Ιούνιο τού 1940, δύο μέρες μετά τήν κατάληψη τών Παρισίων καί δύο μέ-
ρες πριν άπό τό περίφημο διάγγελμα τοϋ Ταξιάρχου Ντέ Γκώλ, ότι ή Γαλλία
έχασε μία μάχη άλλά δέν έχασε τόν πόλεμο. Είναι άπόφοιτος τής ξακουστής
École Normale Supérieure, διετέλεσε έπί 37 χρόνια έρευνήτρια τοϋ Γαλλικού
'Εθνικού Κέντρου 'Ερευνών τής Γαλλίας καί καταλέγεται σήμερα στους έπιφα-
νέστερους μελετητές τής βυζαντινής νομισματικής καί τής οικονομικής ιστορίας
τοϋ Βυζαντίου.

Χαίρω ιδιαιτέρως πού σέ μένα έλαχε νά προεδρεύσω στήν ύποδοχή τής έκλε-
κτής συναδέλφου καί νά τής έγχειρίσω τό έγγραφο τού διορισμού της, διότι ή
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Κυρία Morrisson είναι παλαιά γνώριμος, ιδίως άπό τήν εποχή που είμαστε καί
οί δύο εταίροι τού κέντρου Βυζαντινών Σπουδών τού Dumbarton Oaks στήν
Ούάσιγκτων, δταν το διηύθυνε άλλη έξέχουσα βυζαντινολόγος, ή διαπρεπής συ-
νάδελφος Καθηγήτρια Αγγελική Λαίου, ή όποία καί θά άναλύσει, έντολή τής
Συγκλήτου, τήν προσωπικότητα καί τό σημαντικώτατο άπό κάθε πλευρά έργο
τής τιμωμένης. Προηγουμένως όμως πρέπει νά τής έγχειρίσω τό έγγραφο τού
διορισμού της.

Chère collègue et amie, je n'aurais jamais imaginé lors de notre séjour à
Dumbarton Oaks, il y a presque trois lustres, que j'aurais un jour le grand
honneur de vous accueillir à l'Académie d'Athènes. Avec mes sincères
félicitations, je me permets de vous remettre le document officiel de votre
nomination à la Classe des lettres et des Beaux-Arts en tant que Membre
Correspondant.

Καί τώρα παρακαλώ τήν 'Ακαδημαϊκό Κυρία Λάιου νά λάβει τόν λόγο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κας ΑΓΓΕΑΙΚΗΣ ΛΑΙΟΥ

Κύριε Πρώην Πρόεδρε τής Ελληνικής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κυρίες καί κύριοι 'Ακαδημαϊκοί, κυρίες καί κύριοι,

Είναι έξαιρετική χαρά γιά μένα πού μού δίνεται ή εύκαιρία νά χαιρετίσω τό
νέο άντεπιστέλλον μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τήν διαπρεπή νομισματολόγο
καί Βυζαντινολόγο, καί άγαπητή φίλη καί συνεργάτιδα κυρία Cécile Morrisson.
Θά προσπαθήσω, στόν περιορισμένο χρόνο πού διαθέτω, νά παρουσιάσω τήν μα-
κρά καί πολυσχιδή σταδιοδρομία της καί τό έξ ίσου πλούσιο έργο της.

Ή Cécile Morrisson γεννήθηκε τό 1940. Στήν ήλικία τών 18 έτών, εισή-
χθη στήν πρώτη θέση στήν École Normale Supérieure (Sèvres). Τό διδακτο-
ρικό της δίπλωμα πήρε άπό τήν Σορβόννη τό 1968, στήν ήλικία τών 28 έτών.
Ή λαμπρή σταδιοδρομία της, λοιπόν, άρχισε πολύ νωρίς, καί συνεχίζεται ώς σή-
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μέρα μέ τήν ίδια λάμψη. Άπό το 1963 έως τό 2000 έργάσθηκε, αρχικά ώς έρευ-
νήτρια καί κατόπιν ώς Διευθύντρια Ερευνών, στό Centre National de Re-
cherche Scientifique (CNRS). Άπό τό 1988 έως τό 1990 ήταν Διευθύντρια
τού Cabinet des Médailles τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Γαλλίας, καί άπό τό
1998 έως τό 2000 Διευθύντρια τού διάσημου Κέντρου Ιστορίας καί Πολιτισμού
τού Βυζαντίου (Collège de France / CNRS). Άπό τό 1998 καί έως σήμερα είναι
σύμβουλος γιά τήν Βυζαντινή Νομισματική στό Dumbarton Oaks, τό όποιον
έχει τήν καλύτερη καί μεγαλύτερη συλλογή Βυζαντινών νομισμάτων στόν κό-
σμο. "Εχει συνδυάσει τις έρευνητικές της δραστηριότητες μέ σημαντικές διοικη-
τικές θέσεις, τόσο στό Cabinet des Médailles όσο καί στό CNRS, καί, τώρα,
στό Dumbarton Oaks. Γιά τις έρευνητικές της δραστηριότητες θά μιλήσω σέ
λίγο. Άπό τις διάφορες θέσεις πού κατά καιρούς έχει καταλάβει, έχει προωθήσει
τις βυζαντινές σπουδές καί τήν νομισματική, καί έχει διευθύνει ή συμμετάσχει
έπιτυχώς σέ μία σειρά άπό έρευνητικές ομάδες.

Τόσο τό ερευνητικό όσο καί τό διοικητικό της έργο έχουν τύχει διεθνούς
άναγνώρισης. Χαρακτηριστικά άναφέρω ότι, μεταξύ άλλων, έχει χρηματίσει
Πρόεδρος τής Επιτροπής γιά τήν Νομισματική (1991-1997), καί είναι
ύπεύθυνη έκδόσεως τής Revue Numismatique, τού πλέον έγκριτου περιοδικού
τού κλάδου. Είναι ταμίας τής Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.
"Εχει τιμηθεί μέ τό μετάλλιο τής Royal Numismatic Society (1994) καθώς
καί τό Archer Huntington Medal τής American Numismatic Society
(1995), μέ τό βραβείο Derek Allen τής Βρετανικής Ακαδημίας (1999), καί
μέ τό άργυρούν μετάλλιο τού CNRS (1997). Είναι άντεπιστέλλον μέλος τής
Αμερικανικής Νομισματικής Εταιρείας καί μέλος έπί τιμή τής Ρουμανικής
Νομισματικής Εταιρείας καί τής Βασιλικής Εταιρείας τού Βελγίου. Τέλος,
έχει έκλεγεΐ άντεπιστέλλον μέλος τής Académie des Inscriptions et Belles
Lettres.

Οί δημοσιεύσεις τής κας Morrisson περιλαμβάνουν δεκαπέντε βιβλία, μερικά
άπό τά οποία έξεπονήθηκαν σέ συνεργασία μέ άλλους έρευνητές, καί περίπου 80
άρθρα. "Ολα διακρίνονται άπό βαθειά γνώση τόσο τών τεχνικών τής νομισμα-
τικής όσο καί τών οικονομικών θεμάτων μέ τά όποια ασχολείται.

Άπό τήν άρχή τής έρευνητικής της σταδιοδρομίας, ή κυρία Morrisson
είχε εύρεία άντίληψη τής Βυζαντινής ιστορίας, καί πολλά έρευνητικά ένδιαφέ-
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ροντα. Χαρακτηριστικά, ή πρώτη της αυτοτελής δημοσίευση ήταν ένα βιβλίο
γιά τίς Σταυροφορίες τό όποιο, δημοσιευμένο τό 1969 στή σειρά Que Sais-Je?,
βρίσκεται ήδη στήν 9η άνατύπωση, καί έχει μεταφρασθεί στά ρωσικά, όλλαν-
δικά, πορτογαλικά, πολωνικά, καί ρουμανικά. Μέ τήν προτροπή καί καθοδή-
γηση τοϋ δασκάλου της καί μεγάλου Βυζαντινολόγου Paul Lemerle, στράφη-
κε στήν μελέτη τής νομισματικής, όπου έμελλε νά διαπρέψει, άλλά καί νά
προσκομίσει καινούρια στοιχεία γιά τήν μελέτη τής Βυζαντινής ιστορίας, καί
νά διατυπώσει νέες ερμηνείες. Ή κυρία Morrisson έχει μελετήσει τήν νομι-
σματική άπό πολλές πλευρές, καί έχει συμβάλει ποικιλοτρόπως στήν άνάπτυ-
ξη τής έπιστήμης αύτής, άλλά καί στήν χρησιμοποίησή της στήν μελέτη τής
ιστορίας. Κατ' άρχήν, μέ τίς μελέτες τεχνικού χαρακτήρα, δηλαδή, τήν δη-
μοσίευση νομισμάτων, είτε αύτά προέρχονται άπό συλλογές, μουσειακές καί
ιδιωτικές, είτε προέρχονται άπό άνασκαφές. Είναι προφανές ότι ύπάρχει έδώ
στενή σχέση μέ τήν άρχαιολογία καί, πράγματι, ή κυρία Morrisson γνωρίζει
σέ βάθος τά άρχαιολογικά δεδομένα κυρίως, άλλά όχι μόνο, γιά τό πρώιμο Βυ-
ζάντιο. Δεύτερον, άπό τήν άρχή τής επιστημονικής της σταδιοδρομίας, προ-
σέγγισε τήν νομισματική όχι μόνον ώς αύτοτελή έπιστήμη, άλλά καί ώς ση-
μαντικό έργαλεΐο γιά τήν μελέτη τής δημοσιονομικής καί οικονομικής ιστο-
ρίας, κυρίως τού Βυζαντίου, άλλά στή συνέχεια καί άλλων έποχών καί πε-
ριοχών. Τρίτον, καί ώς μέρος τής θεώρησης αύτής, συνέδεσε τίς νομισματικές
έξελίξεις μέ τήν εξέλιξη τών τιμών στή μεσαιωνική κοινωνία. Στή συνέχεια
τής παρουσίασής μου θά άναφερθώ, έν συντομία πάντοτε, στά δύο πρώτα με-
γάλα θέματα.

Ή πρώτη εκτενής έργασία τής κυρίας Morrisson, πού ήταν καί ή διατρι-
βή της, ήταν ό δίτομος κατάλογος τών βυζαντινών νομισμάτων τής Biblio-
thèque Nationale, ό όποιος δημοσιεύθηκε τό 1971 καί βραβεύθηκε άπό τήν
Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Τό έργο αύτό καλύπτει τούς
αιώνες άπό τήν βασιλεία τοϋ οικονομολόγου αύτοκράτορα 'Αναστασίου έως τήν
Δ ' Σταυροφορία (491-1204). Ή συγγραφέας έδινε ήδη τό στίγμα τών μετα-
γενέστερων ένασχολήσεών της, δεδομένου ότι ό κατάλογος συνοδεύεται άπό
μία δημοσιονομική έρμηνεία τής εξελίξεως τού Βυζαντινού νομίσματος. Στήν
'ίδια προβληματική έντάσσεται ή δημοσίευση, τό 1991, έγχειριδίου γιά τήν νο-
μισματική, πάλι στή σειρά Que Sais-Je? "Οσον άφορα τήν τεχνική πλευρά τής
νομισματικής, ή σημαντικότερη, ίσως, προσφορά τής κυρίας Morrisson είναι
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προϊόν τής συνεργασίας της μέ έπιστήμονες τών φυσικών έπιστημών, πού, στο
πλαίσιο μιας έρευνητικής ομάδας ή όποία συνεκροτήθη στό CNRS, έπέτρεψε
τήν μή καταστρεπτική άνάλυση τών νομισμάτων, καί έκανε έφικτή τήν πολύ
πιό έκλεπτυσμένη μελέτη όχι μόνον τής προέλευσης τών εύγενών μετάλλων
άπό τά όποία κόπηκαν τά νομίσματα, άλλά καί τής παρουσίας ιχνών άλλων
μετάλλων καί όρυκτών. Έπέτρεψε έτσι τήν μελέτη τής σταδιακής υποτίμη-
σης τού χρυσού νομίσματος ήδη άπό τόν I ' αιώνα, ή όποία στά πρώτα της
στάδια ήταν τόσο μικρή ώστε νά μήν είναι άνιχνεύσιμη μέ λιγότερο εύαίσθητες
μεθόδους. Ή τεχνική αύτή πρόοδος στή μελέτη τών νομισμάτων έχει προσφέ-
ρει καινούρια έργαλεία έξαιρετικής σημασίας τόσο γιά τήν νομισματική όσο καί
γιά τήν ιστορία τής οικονομίας. Προσθέτω έδώ ότι τά έπιστημονικά ένδιαφέ-
ροντα τής κυρίας Morrisson περιλαμβάνουν καί τήν μελέτη τών μολυβδο-
βούλλων, τά όποια έπίσης προσφέρουν νέα στοιχεία γιά τήν μελέτη τής Βυ-
ζαντινής ιστορίας.

Τό βυζαντινό νόμισμα ήταν, έπί πολλούς αιώνες, τό πλέον άξιόπιστο νόμι-
σμα τής Εύρώπης. Αντίθετα μέ τήν ύπόλοιπη Εύρώπη, όπου ή έκδοση νομι-
σμάτων ήταν άποκεντρωμένη τήν έποχή τής φεουδαρχίας, στό Βυζάντιο αύτή
άποτελούσε μονοπώλιο τού κράτους. Είναι, έτσι, προφανές ότι ή μελέτη τού βυ-
ζαντινού νομίσματος άπτεται τής μελέτης τού δημοσιονομικού συστήματος του-
λάχιστον, καί τής οικονομίας έπίσης. Έδώ δέν άρκούν οί τεχνικές γνώσεις καί
ικανότητες, χρειάζεται καί γνώση τής μακρο-οικονομίας. Ή Βυζαντινολογία
τού 20ού καί 21ου αιώνα είχε καί έχει τήν τύχη νά διαθέτει νομισματολόγους
πού γνώριζαν οικονομική ιστορία. 'Αναφέρω τά ονόματα τού μεγάλου Philip
Grierson, πού μάς άφησε πρόσφατα, καί τοϋ Michael Hendy, μεταξύ άλλων.
Ή προσφορά τής κυρίας Morrisson στήν οικονομική ιστορία είναι καθοριστική.
Ή πρώτη της σημαντική συμβολή ξεκίνησε άπό τήν μελέτη τών διαδοχικών
ύποτιμήσεων τοϋ νομίσματος τόν ΙΑ ' αιώνα. Οί παλαιότεροι έρευνητές τίς θε-
ωρούσαν, σχεδόν a priori, ώς ένδειξη οικονομικής κρίσης, θεωρία πού έντασσό-
ταν στήν γενικότερη άντίληψη περί βαθειάς κρίσεως μετά τούς μεγάλους Μα-
κεδόνες αύτοκράτορες. "Ηδη τό 1973, ή Cécile Morrisson άνέτρεψε τήν θεώ-
ρηση αύτή τοϋ 11ου αιώνα, τουλάχιστον σέ ό,τι άφορά τήν δημοσιονομική πο-
λιτική καί τήν οικονομία. "Εδειξε ότι οί υποτιμήσεις μπορεί νά διαφοροποιούνται
τόσο ώς πρός τά αίτια όσο καί ώς πρός τίς έπιπτώσεις τους στήν οικονομία. Έν
προκειμένω, ή πρώτη σοβαρή ύποτίμηση, άπό τό 1030 έως τό 1068, όφειλό-
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ταν στήν μεγέθυνση τής οικονομίας, τήν αύξηση του όγκου τών συναλλαγών είς
χρήμα, καί τήν ανάγκη, έπομένως, γιά ρευστότητα. 'Αντιθέτως, ή δεύτερη ύπο-
τίμηση προήλθε άπό πραγματική οικονομική κρίση. Στήν έρμηνεία αύτή, έκα-
νε χρήση τής έξίσωσης τού Fisher, καί, έκ τών πραγμάτων, τοποθετήθηκε πά-
νω σέ δύο σημαντικά έρωτήματα πού έχουν τεθεί γιά τις προ-καπιταλιστικές
οικονομίες καί γιά τήν βυζαντινή οικονομία: άντιστοίχως, εάν είναι έφικτό καί
σωστό νά γίνεται χρήση τής σύγχρονης οικονομικής θεωρίας στήν άνάλυση τών
προ-καπιταλιστικών οικονομιών, καί έάν στό Βυζάντιο τό χρήμα είχε οικονο-
μικό ρόλο καί όχι μόνο δημοσιονομικό. Καί στά δύο αύτά έρωτήματα ή απά-
ντηση τής κυρίας Morrisson είναι θετική. Ή έκτίμησή της, δέ, ότι ή βυζαντινή
οικονομία διήνυε περίοδο μεγέθυνσης τόν ένδέκατο αιώνα άλλά καί στήν έποχή
τών Κομνηνών, έχει έκτοτε έπαληθευθεΐ άπό άλλους έρευνητές, καί χαίρει σή-
μερα γενικής άποδοχής, άκόμη καί άπό συναδέλφους πού διαφωνούν ώς πρός τό
θεωρητικό ύπόβαθρο. Άλλη πρωτότυπη προσφορά τής κυρίας Morrisson, ή
οποία άλλάζει τήν όψη τής βυζαντινής ιστορίας είναι τό συμπέρασμά της ότι ή
κρατική συμμετοχή στήν κυκλοφορία τού χρήματος ήταν μόλις 30% τού συ-
νόλου, πράγμα πού άνατρέπει τις συνήθεις άντιλήψεις γιά τόν πρωταρχικό καί,
σύμφωνα μέ όρισμένους ιστορικούς, συνθλιπτικό ρόλο τού κράτους στήν έγχρη-
ματισμένη οικονομία1.

Ή ένασχόληση τής κυρίας Morrisson μέ τήν βυζαντινή οικονομία ήταν καί
παραμένει δραστήρια καί καρποφόρα. Ή στενή της συνεργασία μέ άλλους νομι-
σματολόγους, ιστορικούς, άλλά καί φυσικούς, οδήγησε στήν δημιουργία τού Κέν-
τρου Νομισματικών Μελετών Ernest-Babelon, πού είχε ώς άποτέλεσμα τήν
έκπόνηση ρηξικέλευθων μελετών, όπως τό βιβλίο L'or monnayé, I. Purification et
alterations. De Rome à Byzance, τό 1985. Έπί πλέον, έχει έπιμεληθει μαζί μέ
άλλους συναδέλφους της τήν έκδοση δύο πολύ σημαντικών τόμων γιά τήν βυζαν-
τινή οικονομία, μέ τόν τίτλο Hommes et richesses dans l'Empire byzantin (1989,
1992), βιβλίο πού προέκυψε άπό σεμινάρια πού είχε οργανώσει έπί δύο έτη μαζί
μέ τόν Jacques Lefort. Οί δύο αύτοί τόμοι δημοσιεύθηκαν στή σειρά Réalités

1. "Monnaie et finances de l'empire byzantin (Xc-XVe siècles)", Hommes et richesses dans
l'empire byzantin II, 1992, 291-315.
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Byzantines, στήν οποία έχουν έκδοθεϊ πολλά καί σπουδαία βιβλία καί τήν οποία
διηύθυνε ή κυρία Morrisson μαζί μέ τον κ. Lefort. "Οπως ήταν απολύτως φυ-
σικό, ή κυρία Morrisson ήταν μέλος τής έπιστημονικής έπιτροπής πού επιμε-
λήθηκε τήν τρίτομη Οικονομική 'Ιστορία τοϋ Βυζαντίου^, καί συνέγραψε σημα-
ντικό τμήμα τού έργου αύτού. Ή πλέον πρόσφατη δημοσίευση της είναι ή Βυ-
ζαντινή Οικονομία, τήν οποίαν συγγράψαμε μαζί, καί ή όποια μόλις δημοσιεύθη-
κε στή σειρά Cambridge Medieval Textbooks τού εκδοτικού οίκου τού Πανε-
πιστημίου Cambridge3.

Ή Cécile Morrisson είναι αύθεντία στόν τομέα τής νομισματικής καί τής
οικονομικής ιστορίας τοϋ Βυζαντίου, καί τά έργα της άποτελούν σημεΐον άνα-
φοράς. θά ήταν, όμως, μεγάλη παράλειψη άν δεν γινόταν μνεία έδώ τών άκό-
μη εύρύτερων ένδιαφερόντων της. Ή μέθοδος τεχνικής άνάλυσης τών νομισμά-
των, πού έδωσε τόσο έπιτυχή άποτελέσματα γιά τά βυζαντινά νομίσματα, χρη-
σιμοποιήθηκε άπό τήν κυρία Morrisson καί τούς συνεργάτες της γιά τήν ανά-
λυση τού χρυσού καί τού άργύρου πού έφθασαν στήν Εύρώπη άπό τά μεταλλεία
τής Βραζιλίας καί τοϋ Περού άντιστοίχως. Μαζί μέ τούς Jean-Noel
Barrandon καί Emanuel Le Roy Ladurie μελέτησε τά ίχνη στά Γαλλικά καί
Ισπανικά νομίσματα τού ΙΣΤ ' αιώνα ένός σπάνιου ορυκτού πού περιέχει τό
άσήμι τού Περού, καταλήγοντας σέ εμπεριστατωμένα συμπεράσματα γιά τόν
ρόλο τού ύπερπόντιου άργύρου στις νομισματικές καί οικονομικές έξελίξεις τής
έποχής. 'Αντίστοιχη διερεύνηση τής συστάσεως τού χρυσού τής Βραζιλίας, μέ
τόν φυσικό Barrandon καί τόν οικονομολόγο καί σύζυγο της Christian
Morrisson, άπέδωσε μία σημαντική μελέτη γιά τήν αύξηση τού διαθέσιμου
χρυσού στήν Γαλλία τοϋ ΙΗ ' αιώνα, καθώς καί γιά τήν γενικότερη διάρθρωση
καί μεγέθυνση τής γαλλικής οικονομίας στόν αιώνα αύτόν. Σέ εντελώς διαφο-
ρετική κατεύθυνση κινείται ή έκδοση τοϋ τόμου Le monde byzantin 1 De

2. 'Αγγλική έκδοση: Angeliki Ε. Laiou, editor-in-chief, The Economic History of Byzantium from
the Seventh through the Fifteenth Century, 3 τόμοι, Washington, D.C. 2002. Έλληνική έκδοση:
'Αγγελική Ε. Λαίου, γενική εποπτεία, Οικονομική 'Ιστορία τοΰ Βυζαντίου άπό τόν 7ο εως τόν 15ο
αιώνα, 3 τόμοι, 'Αθήνα 2006.

3. The Byzantine Economy, Cambridge University Press, 2007.
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Constantin à Heraclius, το 2004, άπό τίς Πανεπιστημιακές Εκδόσεις τής Γαλ-
λίας, στήν πασίγνωστη σειρά Nouvelle Clio. Τό έργο αύτό τεκμηριώνει μία
άκόμη υπηρεσία τής κυρίας Morrisson στήν βυζαντινή ιστοριογραφία: τήν δη-
μοσίευση βιβλίων ύψηλής έπιστημονικής ποιότητας, άλλά προσβάσιμων στό
μορφωμένο κοινό καί τούς φοιτητές, έτσι ώστε ή ιστορία τού Βυζαντίου νά γί-
νεται εύρύτερα γνωστή.

Κυρίες καί κύριοι, παρά τίς προσπάθειές μου είμαι άναγκασμένη νά άφήσω
έξω άπό τήν παρουσίασή μου μεγάλο κομμάτι άπό τό έργο τοϋ νέου άντεπιστέλ-
λοντος μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Οί δημοσιεύσεις της γιά άρχαιολογικά
θέματα, ή βαθειά της γνώση τής Βόρειας 'Αφρικής τής πρωτοβυζαντινής περιό-
δου καθώς καί τής νομισματικής παραγωγής τής Συρίας, οί μελέτες της γιά τήν
εικονογραφία καί τίς έπιγραφές τών νομισμάτων καί τών μολυβδοβούλλων, τό
πρόσφατο βιβλίο της γιά τούς θησαυρούς βυζαντινών νομισμάτων στά Βαλκάνια
καί τήν Μικρά 'Ασία, προϊόν συνεργασίας μέ σημαντικό άριθμό Ελλήνων, Ρου-
μάνων, Βουλγάρων καί Σέρβων νομισματολόγων [Les trésors monétaires byzantins
des Balkans et d'Asie Mineure (491-713), 2006], όλα αύτά καί άλλα θέματα, θά
άπαιτούσαν πολύ περισσότερον χρόνο άπό όσον έχω στήν διάθεσή μου. Έξ άλλου,
τό σημαντικό άπόψε είναι νά άκούσουμε όχι έμενα, άλλά τήν κυρία Morrisson,
τήν οποίαν καλωσορίζω καί πάλι. -
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LA NUMISMATIQUE, SOURCE DE L'HISTOIRE DE BYZANCE

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ κας CÉCILE MORRISSON

À la mémoire de mes maîtres Paul Lemerle (1902-1989)
et Philip Grierson (1910-2006)
et de mon ami Jean-Noël Barrandon (1943-2007)

Κύριε τέως Πρόεδρε τής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κυρίες καί Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Ευχαριστώ πολύ τόν Πρόεδρο τής 'Ακαδημίας Κύριο Παναγιώτη Βοκοτό-
πουλο για τόν θερμό χαιρετισμό του καί τήν 'Ακαδημαϊκό κυρία Λαίου για τά κα-
λά της λόγια.

Δέν θά ήθελα ώστόσο νά σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, ούτε εσάς, ούτε τήν
έλληνική γλώσσα. Θά μου έπιτρέψετε λοιπόν νά συνεχίσω στά γαλλικά.

♦ ί ♦

Auxiliaire, voire ancillaire, la numismatique fut longtemps considérée
comme une Hilfswissenschaft. Elle joue désormais en histoire byzantine un rô-
le reconnu de Grundwissenschaft, de « science fondatrice » selon les termes de
Louis Robert. Son insertion dans 1 'Οικονομική ιστορία τού Βυζαντίου1 comme
ma présence aujourd'hui parmi vous me paraît un symbole de cette évolu-
tion.

L'histoire byzantine fut longtemps l'apanage d'historiens formés à la phi-
lologie classique et privilégiant la source écrite ou inscrite, Dans la tradition
humaniste du XVIIe siècle, âge d'or des collections d'antiquités2, la numis-
matique tenait la première place car les « médailles », c'est-à-dire les mon-
naies antiques, étaient les plus accessibles de ces témoins du passé. A Ver-

1. Οικονομική ιστορία τοϋ Βυζαντίου, Α.Ε. Λαΐου, γεν. εποπτ., Athènes, 2006, 3 vol.

2. Κ. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venise : XVI' - XVIIe siècle, Paris, 1987 ;
A. Schnapper, Le géant, la licorne, la tulipe, Paris, 1993.
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sailles, Louis XIV ne prenait-il pas « plaisir à venir presque tous les jours au
sortir de la messe jusqu'au dîner en ce Cabinet » pour voir « accommoder »
les « médailles dans leurs tablettes »3? Et dans leurs voyages en Italie, aussi
bien Montaigne que le président de Brosses ne manquaient pas de visiter les
collections princières ou aristocratiques les plus fameuses. Mais la monnaie
n'était alors qu'un document écrit parmi d'autres, une « inscription » d'au-
tant plus remarquable qu'elle émanait directement de l'autorité impériale et
marquait de son empreinte les métaux les plus précieux. On y cherchait sur-
tout, selon les termes du grand numismate autrichien Joseph-Hilarius Eck-
hel (1738-1798), de « nouveaux exemples qui illustrent, corrigent ou enri-
chissent ce qu'on sait déjà de l'histoire ou de la mythologie »4.

En précurseur, Charles Du Cange (1610-1688) étudie dans sa De impera-
torum Coîistantinopolitanorum ... numismatibus Dissertatio de 1678 les monnaies
byzantines y compris celles postérieures à Héraclius que « presque tous
avaient négligées, tant parce qu'elles présentaient des figures mal formées et
des inscriptions insipides, pour ne pas dire ineptes, que parce qu'elles ne
contenaient quasiment rien qui atteigne à l'expressivité et aux énigmes in-
génieuses des monnaies antiques ». En dépit de leur caractère « barbare » et
« vil », il y voit un témoignage susceptible d'éclairer celui des Scriptores By-
zantini qu'il est en train d'éditer dans la « Byzantine du Louvre » et analyse
en 103 chapitres aussi bien leurs légendes et leur iconographie que les ate-
liers, les différentes espèces et les noms qu'elles portent dans les textes5.

Le XIXe siècle - jusqu'en 1914 - continua à s'intéresser à la monnaie
byzantine dont le classement et l'étude historique firent des progrès no-
tables (depuis le baron Marchant, 1767-1833® et Félicien de Saulcy, 1807-

3. P. Claude du Molinet, « Histoire du Cabinet des médailles du Roi », Mercure de France,
mai 1717, p. 45-57, cité par T. Sarmant, Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale, 1661-
1848, Paris, 1994.

4. Cité par M.H.C. Crawford in Medals and coins. From Budéto Mommsen, M. Crawford et al.
éd., Londres, 1990, introd., 1.

5. Charles du Fresne du Cange, « De imperatorum Constantinopolitarum, seu de inferio-
ris aevi, vel imperii, uti vocant, numismatibus dissertatio », Glossarium Ad Scriptores Mediae et In-
firme Latinitatis, tome III, Paris 1678 et éditions suivantes (l'édition de Francfort 1710 est en
ligne sur http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenarefducange.html). Sur Du Cange et By-
zance, voir J.- M. Spieser, « Du Cange and Byzantium », Through the Looking Glass: Byzantium
Through British Eyes, R. Cormack and E. Jeffreys éd., Aldershot, 2000, 199-210.

6. Dont les Lettres sur la numismatique et l'histoire (Metz 1821-1829) furent réimprimées en un
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18807, jusqu'à Justin Sabatier, 1792-18698 et Warwick Wroth, 1858-19119),
de pair avec la formation des grandes collections nationales. En léguant sa
collection au Cabinet des Médailles, Gustave Schlumberger multiplia par
deux l'ancien fonds de la Bibliothèque, royale, impériale puis nationale10,
tandis qu'à Athènes, après Achilles Postolacca (1821- 1897)11, Ioannis Svoro-
nos présidait à un accroissement remarquable du Musée numismatique et
n'oubliait pas Byzance dans le Journal international d'archéologie numismatique
qu'il tint à bout de bras de 1898 à 192712. Mais les monnaies restaient essen-
tiellement une source d'histoire politique et d'iconographie.

Les premiers signes d'un changement de perspective se firent sentir à
partir des années 1950 avec les travaux pionniers de Tommaso Bertelè sur
la période des Comnènes et des Paléologues et de Philip Grierson sur la dé-
valuation du XIe siècle, puis dans les années 1960 et 1970 ceux de Michael
Hendy sur la monnaie des Comnènes. Le classement des monnaies tardives
faisait des progrès décisifs grâce à l'intérêt que l'on portait plus systémati-
quement aux caractéristiques internes de la monnaie, Bertelè en sacrifiant
des monnaies de sa collection à l'analyse chimique, Grierson en pratiquant
la mesure du poids spécifique des monnaies d'or, Hendy en complétant
celles-ci par la spectrométrie. Ce « bond en avant » se poursuivit à grands pas

seul volume à Paris en 1851. Cf. références dans C. Morrisson, « Gravure inédite de monnaies
byzantines pour les Lettres du Baron Marchant », Bulletin de la Société française de numismatique,
46, 1991, 183-190.

7. Essai de classification des suites monétaires byzantines, Metz, 1836. Voir H. Nicolet et D. Ge-
rin, Louis-Félwien-Joseph Caignart de Saulcy 1807-1880, Paris, Bibliothèque nationale, 1981.

8. Description générale des monnaies byzantines, Paris, 1862. Voir notice nécrologique dans An-
nuaire de la Société française de numismatique, 3, 1868, 462-469.

9. Imperial Byzantine Coins in the British Museum, Londres, 1908 et Coins of the Vandals, Ostro-
goths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum,
Londres, 1911. Voir la notice biographique in Oxford Dictionary of National Biography, 2004.

10. Cf. C. Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque nationale, Paris, 1970,
2-3 ; Eadem, « La donation Schlumberger (1929) », Trois donations byzantines au Cabinet des Mé-
dailles, Paris, 2001, 21-49. Une regrettable erreur nous fit illustrer p. 23 le buste en bronze que
nous avions trouvé posé au sommet du médaillier Schlumberger comme celui du byzantiniste.
Il s'agit en fait de celui d'un autre donateur du Cabinet des Médailles, Alfred d'Affry de la Mon-
noye. Pour un portrait de Schlumberger, voir J. Lafaurie, « La Revue numismatique a 150 ans »,
Revue numismatique, 6e série, 28, 1986, 7-50, à la p. 27.

11. Voir E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines. I. Théorie et pratique, Paris, 1901,
318-319.

12. Voir E. Babelon, op. cit., 321-322.
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dans les dernières décennies, grâce à l'application des méthodes d'analyse
non-destructives, cette retombée heureuse de la physique nucléaire13, grâce
à une meilleure compréhension des lois de l'économie et au développement
remarquable de l'archéologie qui a cessé de privilégier la recherche du mo-
nument ou de l'objet rare et se soucie plus de l'occupation des sites et de leur
territoire.

J'ai choisi aujourd'hui d'illustrer ces développements par quelques
exemples portant sur ce que j'appellerai les trois faces de la monnaie : pre-
mièrement sa ou ses faces proprement dites, son empreinte ou χαρακτήρ
que, dans sa novelle LU, Léon VI appelle aussi sa μορφή, deuxièmement sa
face cachée, c'est-à-dire ses caractéristiques internes ποιότης, υλη καί ολκή,
troisièmement enfin son contexte et son usage, sa χρήσις14.

1. L'Empreinte (Χαρακτήρ)

A la différence des monnaies grecques classiques, les monnaies byzan-
tines sont la plupart pourvues d'un texte qui identifie l'émetteur et donnent
parfois la valeur de l'espèce, ainsi M pour 40 (noummia) sur les folles des VIe-
VIIe siècles, ou M | NM, K|NM, I |NM, G |NM, etc. sur les monnaies de bron-
ze de Carthage notamment de Maurice, un trait « moderne » quasiment in-
connu de tous les autres monnayages jusqu'au XIXe siècle. Par leur langage,
ou même leur écriture, ces inscriptions proclament l'idéologie impériale et
son ancrage dans la tradition romaine : aux pires moments du VIIe siècle,
lorsque Constantinople est assiégée par les Perses et les Avars, la monnaie
d'argent frappée à partir des polykandèla de la Grande Eglise et des ri-
chesses empruntées aux maisons divines - car « l'empereur [était] pressé par
le manque de ressources » -15 invoque l'aide de Dieu en latin : 06VS
ÖIVTAR.OMANIS 16.

13. Voir les différentes mises au point publiées dans Metallurgy in Numismatics, 4, A. Oddy
et M. Cowell éd., Londres, 1998, dont celle de J.-N. Barrandon et M. Guerra, « Ion beam acti-
vation analysis with a cyclotron », 15-34 et, antérieurement, C. Morrisson, J.-N. Barrandon et
C. Brenot, « The composition and technology of ancient and medieval coinages : a reassessment
of analytical results », Museum Notes (American Numismatic Society), 1987, 181-209.

14. Léon VI, Les Novelles de Léon Vile Sage, éd. P. Noailles, A. Dain, Paris, 1944, 199-201.

15. Théophane, Chronographie, éd. De Boor, I, 302-303.

16. Les polices de caractères spéciaux utilisées ici pour les inscriptions monétaires ont été
créées en 1986 par le regretté Nicolas Oikonomidès et ultérieurement enrichies par Glenn Ru-
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Le grec est pourtant devenu dès cette époque la langue unique de l'État.
Il pénétra lentement et sporadiquement sur la monnaie, toujours conserva-
trice, d'abord sur le bronze sous Constant II avec les folles à légende
constantinienne 6NTÖTQ ΝΙΚΑ , puis sur l'argent sous Léon III avec les mi-
liarèsia inscrits LGOU | SCOUSZT | Annnee | CeeHbA | SILIS et enfin
sur l'or en 751 avec le revers des nomismata de Constantin V et son fils Léon
IV portant la légende COHSrAHZTITOS S L6011 0 T60S. Cependant les ca-
ractères grecs et latins coexistent sur les monnaies (et sur les sceaux) en un
curieux mélange qui disparaît seulement au milieu du XIe siècle peu de
temps avant que les formes analogues disparaissent de la Pertinenzzeile
(πάσιν οίς τό παρόν etc.) des chrysobulloi logoi17.

Le titre de basileus Romaion introduit en 629 sur les documents impé-
riaux ne parut sur les miliarèsia qu'en 812 pour affirmer le rang éminent de
Michel Ier seul empereur des Romains par rapport à Charlemagne, reconnu
simple empereur à cette date18. La controverse avec l'Occident trouve un de-
mi-siècle plus tard une autre traduction numismatique sur de rares folles
frappés en 866-867 à la fin du règne de Michel III avec la légende
HllhAeL ΙΤΠΡ6ΡΑΤ [or] j RACILIVS R6X . Elle oppose évidemment le megas
basileus19 - autokrator à son sumbasileus - despotes Basile Ier mais polémique,
comme l'a vu Grierson20 , avec le Pape Nicolas Ier (858- 867): l'empereur
ayant qualifié, dans une lettre aujourd'hui perdue le latin de « langue bar-
bare et scythienne », le pape avait répliqué

by (t) et le Département des publications de Dumbarton Oaks (Washington, DC). L'auteur re-
mercie le Programme d'Etudes Byzantines de Dumbarton Oaks d'avoir mis gracieusement ces
polices à sa disposition pour la présente publication.

17. C. Morrisson, « L'épigraphie des monnaies et des sceaux à l'époque byzantine », Paleo-
grafia e codicologia greca, Atti del II Colloquio intemazionale (Berlino-Wolfenbiittel, 17-21 ottobre 1983)
D. Harlfinger et G. Prato éd., Alessandria, 1992, 251-274 (repr. dans Eadem, Monnaies et fi-
nances à Byzance. Analyses, techniques, Aldershot, 1994, art. II). Pour les chrysobulles et un
premier rapprochement avec l'épigraphie monétaire cf. O. Kresten, « Zur sogenannten Perti-
nenzzeile der byzantinischen Kaiserurkunden », Byzantina 3, 1971, 55-68, η. 64.

18. V. Laurent, « Βασιλεύς 'Ρωμαίων. L'histoire d'un titre et le témoignage de la numis-
matique », Cronica Numismatica si Arheologica 15, 1940, 198-217.

19 . Célébré sur l'inscription d'Ancyre qu'Henri Grégoire (« Inscriptions historiques d'An-
cyre », Byzantion 4, 1927-28, 439-447) attribua à Michel III en invoquant l'introduction de ce
titre sur le type 3 des miliarèsia du règne de Michel III (+TÏ1IXA | H L PISTOS | HierAS
bACIAGHS RO | THAIOTl).

20. Moneta e Scambi, Spolète, 1961, 440 ; DOC III.l, 456.
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quia ridiculum est vos appellare Romanorum imperatores et tarnen linguam
non nosse Romanam.
(MGH ep.karol. IV, 459).

Les exemples de l'apport des monnaies à la chronologie et à l'histoire
constitutionnelle sont très nombreux. Grierson, toujours lui, les a admira-
blement analysés dans ses introductions du DOC. Pensons entre autres aux
douze types monétaires du règne de Constantin VII qu'il classa et data dans
le cadre des complications dynastiques créées par l'ascension de Romain 1er
Lécapène, et qu'il inséra dans toute la subtilité des préséances de la légende
et des positions respectives des coempereurs - qui ne coïncident pas tou-
jours. Citons aussi sa démonstration lumineuse de la datation annuelle des
solidi de Carthage qu'il fut le premier à identifier21. Il fut amené par contre-
coup à découvrir qu'Héraclius, dès le début de sa révolte contre Phocas (608-
610), avait frappé monnaie à son effigie associée à celle de son père à Car-
thage, à Alexandrie, à Chypre et à Alexandria ad Issum (Alexandrette)22.
L'existence d'un solidus de Justinien II de Carthage daté de la 9e indiction et
de la 10e année régnale permit aussi de dater le renversement de Justinien

II de septembre 685 et, en remontant dans le temps, compte tenu des du-
rées de règne indiquées par Théophane, de préciser la chronologie impé-
riale de la fin du VIIe sièçle : avènement de Constantin IV en septembre
668, chute de Léonce après le 1er septembre 69823.

Au VIIIe siècle, c'est l'émergence sur les pièces en argent de Rome des
monogrammes pontificaux à la place de la marque de l'atelier (R+TTI ou les
mêmes lettres ligaturées) ou des monogrammes impériaux (TKUl pour Ti-
bère III ; 698-705): S dans le champ pour le pape Serge Ier (687-695) ou Ζ
pour Zacharie (741-752), monogrammes ή + R. 6 Ο pour Grégoire III
(731-741), S τ F A pour Etienne II (752-767) et S Τ F Ν pour Etienne

III (768-772), qui me permit avec Jean-Noël Barrandon de préciser la mon-

21. P. Grierson, « Dated solidi of Maurice, Phocas and Heraclius », Numismatic Chronicle 6th
ser., 10 (1950) 49-70.

22. P. Grierson, « The Consular coinage of Heraclius and the Revolt against Phocas of 608-
610 », id. 71-93. Tableau de la chronologie des monnaies et des sceaux connus in C. Morrisson,
« Du consul à l'empereur : les sceaux d'Héraclius », Novum. Millenium. Studies on Byzantine histo-
ry and culture dedicated to Paul Speck, C. Sode and S. Takâcs éd., Aldershot, 2001, 257-266.

23. C. Morrisson, « Byzance au VIIe siècle : le témoignage de la numismatique », Βυζάντιον.
'Αφιέρωμα στον 'Ανδρέα Στράτο /Byzance. Hommage à André Stratos, I, Athènes, 1986, 149-163.
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tée du contrôle des Papes sur la monnaie de Rome et leur émancipation pro-
gressive de l'autorité impériale monnaie de Rome24.

Le langage monétaire n'est pas seulement celui des mots, mais aussi ce-
lui des images, et dans la tradition romaine son premier devoir est celui
« d'imprimer sur les métaux d'usage les traits de notre effigie » comme le fait dire
Cassiodore à Théodoric en détaillant les attributions du Comte des Largesses
Sacrées25. Cette présence est magnifiquement résumée par l'expression
όλοκοττινοπερίπατος «toi-qui-circules- sur-les-sous-d'or» par laquelle Diosco-
re d'Aphroditè salue dans son Chairetismos l'adventus des images impériales de
Justin II à la fin de 565 ou au début de 566 au cours d'une cérémonie pré-
sidée par le duc26 . Mais à partir de Justinien II et, définitivement depuis le
triomphe de l'orthodoxie en 843, la priorité passe à la représentation reli-
gieuse et en premier lieu à celle du Christ. Comme le dit Nicolas Mésarités
en 1201, l'atelier est chargé : « d'imprimer sur la monnaie la figure du Dieu
fait homme avec l'effigie du souverain impérial » (τοϋ θεανθρώπου τό
μόρφο.)μα συν τω τοϋ κρατοϋντος ζϊδζι βασιλικώς έγχαράττειν τω κέρματι)27.

Dans le cas si célèbre de Justinien II, la monnaie n'a pas fini d'offrir son
témoignage, parfaitement daté et authentifié, à la réflexion des historiens de
l'art et de la pensée. Dernier en date, Gilbert Dagron, qui dans Décrire et
peindre. Essai sur le portrait iconique, interprète la double représentation du
Christ (« Pantocrator » avec la barbe et les cheveux longs ou « Emmanuel »,
buste imberbe avec les cheveux courts et bouclés) qui figure respectivement
sur les monnaies du premier puis du second règne de Justinien II, ou sur
l'Evangile plus ancien de Rabbula (586), comme une référence au Christ
parmi les hommes et à celui de la Transfiguration, plutôt, comme on l'a pré-

24. C. Morrisson et J.-N. Barrandon, « La trouvaille de monnaies d'argent byzantines de
Rome (VIIe -VIIIe siècles) : analyses et chronologie », Revue numismatique, 1988, 149-165 (repr.
dans Eadem, Monnaies et finances à Byzance. Analyses, techniques, Aldershot, 1994, art. XII).

25. Cassiodore, Variae, VI, 7 (Monumenta Germaniae Historica. Auetores Antiquissimi XII, 180) :
ut figura vultus nostri metallis usualibus imprimatur.

26. J.-L. Fournet, Hellénisme dans l'Egypte du VIe siècle. La bibliothèque et l'oeuvre de Dioscore
d'Aphroditè, IFAO, MIFAO 115/2, 1999, IV, 40 et commentaire p. 648. L'empereur est égale-
ment qualifié de άγγελοπρόσωπε en quoi Fournet voit ajuste titre « plutôt qu'une allusion à l'an-
ge qui apparaît sur le revers de certaines pièces d'or [à partir de Justin Ier]... une épithète qui
tend à assimiler l'empereur au Christ d'après les Actes 6, 15 [ils voyaient le visage (du Christ)
comme la figure d'un ange].

27. Nikolaos Mesaritès, éd. Heisenberg, Würzburg, 1907, 25.
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Fig. 1. Les deux images du Christ sur le nomisma de Justinien II (1er règne - DOC 7d.2 - 2e
règne - DOC 2a.9) et dans l'Evangéliaire de Rabbula (Laurentianus Plut. I, 56, f° 13v° et 14 r°),
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana (voir Dagron. Décnre et peindre, p. 187, fig. 55 et 56).

tendu, qu'une hésitation entre les natures humaine et divine du Dieu-Ver-
be28 (Fig. 1).

28. Gilbert Dagron, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique, Paris, 2007, 184-189.
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De telles nuances, demandera-t-on, étaient-elles à la portée de Yhomo by-
zantinus ? La réception du « message » de la monnaie, la portée de sa propa-
gande, η'étaient-elles pas fort limitées et les numismates n'ont-ils pas ten-
dance à la surinterpréter? Le sujet, très débattu pour la monnaie romaine29
n'a pas attiré l'attention des byzantinistes. Rappelons seulement quelques
anecdotes plus ou moins connues et significatives : Malalas décrit un bateleur
qui faisait recette dans les rues d'Antioche avec un chien savant qui savait
rapporter des milliers de pièces des différents empereurs à l'énoncé de leur
nom (διαφόρων βασιλέων νομίσματα μύρια έπεδίδου κατ' όνομα)30. Donc au VIe
siècle, l'image de l'empereur est bien reconnaissable par tous, du moins en
ville, puisqu'il faut bien que le public ait pu vérifier à l'image que le chien ne
se trompait pas. Il n'en allait plus de même pour les symboles romains à la
même époque, puisque Jean d'Ephèse nous apprend que Justin II avait in-
troduit sur ses « dariques » (monnaies d'or) « une figure de femme que l'on
comparait généralement à Vénus » alors qu'il s'agissait en fait de la Victoire
ailée surmontant le globe impérial31 . Plus tard, plusieurs chroniqueurs du
XIe siècle accusent Isaac Ier Comnène aussitôt arrivé au pouvoir de s'être fait
représenté brandissant l'épée sur la monnaie « sans tout imputer à Dieu mais
au contraire à sa propre force et à son habileté militaire »32 (Fig. 2). En fait
le premier de ses nomismata ne faisait que copier le miliarèsion de Constan-
tin IX Monomaque, souverain bien peu militaire on en conviendra, et l'épée
brandie hors du fourreau était plus probablement un emprunt à l'iconogra-

29. M.H. Crawford, « Roman imperial coin types and the formation of public opinion »,

Studies in Numismatic Method presented to Philip Grierson, Cambridge, 1983, 47-64, C.T.H.R. Ehr-
hardt, « Roman Types and the Roman Public », Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, 34,
1984, 41- 54.

30. Ioannis Malalas, Chronographia, éd. L. Dindorf (CSHB), 453. 22-23.

31. Jean d'Ephèse, Histoire ecclésiastique, III, 16, cité pour la première fois par A.H.M.
Jones, Numismatics and history, Essays in Roman Coinage pres. to H. Mattingly, R.A.C. Carson, H.
Sutherland éd., Londres 1956, 13-33, à la p. 15 (réimpr. in The Roman Economy, P. A. Brunt, ed.,
Oxford, 1974, 61-81). Cpr. la méprise (volontaire ?) des iconodoules accusant Constantin V
d'avoir fait représenter le cocher Ouraniakos à la place des six conciles oecuméniques sur la co-
lonne du Milion, alors qu'il s'agissait probablement d'Elie sur son char (Vie d'Etienne le Jeune, §
65, éd. M.-F. Auzépy, 166 et 265, n. 411).

32. Skyl. contin (Cedrenus CSHB II, 641 : Tsolakis 103) ; Zonaras XVIII, 4.2, CSHB III,
665-666 ; Matthieu d'Edesse, éd. Dulaurier, II, 79, p. 104-105.
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Fig. 2. Isaac Ier Comnène Nomisma histaménon type 1 (DOC 1.2) et type 2 (DOC 2.3).

phie des saints militaires33, tel saint Michel de Chônai, ne parut plus tard que
sur une autre émission, sans aucun doute la seconde puisque les analyses ont
révélé son titre affaibli par rapport à la première. Nous abordons ainsi
l'enseignement à tirer de la composition métallique de la monnaie.

2 La composition de la monnaie (ποιότης)

La composition de la monnaie, sa « partie interne » selon la formule de
Bertelè34, recèle des données inestimables et neuves que sa connaissance a
apportées et pourra apporter à l'histoire. Il ne s'agit plus seulement d'illus-
trer ou d'affiner la documentation textuelle mais tout bonnement de décou-
vrir des phénomènes insoupçonnés, qui pourront s'insérer ensuite dans le
discours historique et l'éclairer. Dans sa leçon inaugurale à l'Université de
Bruxelles en 1950, Grierson déclarait de façon prophétique :

« pour l'historien économiste il n'existe pas de périodes [où il ne puisse
apprendre grand chose de la numismatique]. La numismatique, l'étude
de la monnaie sous son aspect matériel est, à toutes les époques, fonda-

33. Comme le suggèrent P. Magdalino et R. Nelson, « The Emperor in Byzantine art of the
twelfth century », Byzantinische Forschungen 8, 1982, 123-183, p.159 en commentant l'épigramme
de Balsamon décrivant une peinture qui représentait Isaac II Ange à cheval brandissant une épée.

34. T. Bertelè, Numismatique byzantine, Wetteren, 1978, 36.
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mentale ... Même là où il dispose de sources écrites surabondantes, ce ma-
tériel ... ne lui dira pas tout »35.

Le contenu de métal fin (la ποιο ι ης des Byzantins, le titre des numis-
mates) peut être déterminé assez facilement par la méthode des poids spéci-
fique. Suivant le principe d'Archimède, on pèse la pièce suspendue à un fil
dans l'eau ou dans un autre liquide, puis dans l'air... - mais le calcul suppo-
se un alliage binaire or argent et la présence de cuivre dans l'alliage entraî-
ne des distorsions importantes36.

De telles pesées permirent à Grierson de révéler dès 1953 que la déva-
luation du besant au XIe siècle37 commençait au moins quarante ans plus tôt
qu'on ne l'avait cru jusque là sur le seul témoignage de Nicéphore Bryennios
accusant Nicéphore III Botaniatès (1078-1081)38 ou au seul examen de la
couleur des pièces qui désignait Michel VII (Fig. 3). Les chiffres incitèrent
alors à reporter la responsabilité de l'altération sur Constantin IX Mono-
maque, puis sur Michel IV. La numismatique illustrait à bon compte les re-
proches de Psellos sur les folles dépenses de Monomaque et de Zoé ou ses al-
lusions aux manipulations suspectes de Michel IV, changeur (et peut-être
banquier) (άργυραμοιβός).

C'est encore la mesure du poids spécifique, associée au témoignage des
documents écrits et des trésors, qui permit à Michael Hendy en 1969 d'élu -

35. P. Grierson, La numismatique et l'histoire, Revue de l'Université de Bruxelles, II. 3, mars-
avril 1950, 231-248, p. 8. Pour illustrer sa dernière phrase, on me permettra d'évoquer ici l'ap-
port des analyses à l'évaluation quantitative du rôle des métaux d'Amérique : argent du Potosi,
or de Colombie et du Brésil, dans l'économie française des XVIe -XVIIe et XVIIIe siècles (Chris-
tian Morrisson, Jean-Noël Barrandon, Cécile Morrisson, Or du Brésil, monnaie et croissance en
France au XVIIIe siècle, Préface d'E. Le Roy Ladurie, Paris, 1999).

36. Pour les détails de la procédure voir W.A. Oddy et M.J. Hughes, « The Specific Gravi-
ty Method for the Analysis of Gold Coins », Methods, 75-87 et en dernier lieu l'exposé de W. A.
Oddy, « The analysis of coins by the specific gravity method », Metallurgy in Numismatics 4, A. Co-
well et W. A. Oddy éd., Londres, 1998, 147-157. Pour une comparaison avec les autres mé-
thodes, J.-N. Barrandon, L'or monnayé. I. Purification et altérations. De Rome a Byzance, Cahiers Er-
nest Babelon, 2, Valbonne 1985, 17-18.

37. P. Grierson, « The Debasement of the Nomisma in the Eleventh Century », Congrès In-
ternational de Numismatique, Paris, 6-11 juillet 1953, II: Actes, Paris, p. 297-298 (résumé de l'article
publié dans Byz. Ztschr. 47, 1954, p. 379-394 complété par Idem, « Notes on the fineness of the By-
zantine solidus », Byz. Zeitschr. 54, 1961, 91-97.

38. Nicéphore Bryennios, Histoire, IV I, éd. trad. P. Gautier, Bruxelles 1975 (CFHB 9),
256-258.
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cider la structure du monnayage d'Alexis 1er Comnène39. Là où Wroth im-
putait à Alexis « not merely the debasement of a single denomination (the nomisma)
but the setting up side by side of nomismata of varying intrinsic value » et dénom-
brait 7 types de nomismata, en or, en électrum et en billon, 7 types de mon-
naies d'argent et 11 types de monnaies de cuivre, Hendy put distinguer ceux
qui représentaient le stade ultime de la crise du XIe siècle des cinq dénomi-
nations du nouveau système restauré. Le monnayage réformé comptait seu-
lement deux dénominations de métal précieux, une monnaie d'or de bon
titre, et une monnaie d'électrum (alliage or argent)40 dont le poids spécifique
attestait la stabilité relative jusqu'à 1204.

Dans les années 1970, une nouvelle méthode non destructive, l'activa-
tion neutronique de frottis {streaks), fut pratiquée à grande échelle par Don
Gordus41 sur toutes sortes de monnayages dans de nombreux musées ou col-
lections européens et américains, car elle présentait un avantage pratique
énorme : le frottis était exécuté sur place à l'aide d'un bâtonnet de quartz te-
nu entre des pinces, les pièces ne sortaient pas du musée et la trace de mé-
tal était analysée ensuite dans un réacteur. La supériorité de la méthode par
rapport à la mesure du poids spécifique résidait dans le dosage des trois élé-
ments majeurs (or, argent, cuivre) au lieu d'un seul et dans celui d'un
nombre plus ou moins grand d'éléments-traces. Dans le domaine byzantin,
les analyses de Gordus sur les séries du XIe siècle de Paris et de Dumbarton
Oaks révélèrent, avec une certaine marge d'incertitude42, d'une part l'ac-
croissement du taux de cuivre dans l'alliage, d'autre part l'altération de l'ar-
gent que les analyses chimiques commandées par Bertelè sur des exem-
plaires sacrifiés de sa collection avaient laisssé soupçonner43.

39. M.F. Hendy, Coinage and Money in the Byzantine Empire (1081-1261), Washington, DC,
1969.

40. C. Morrisson, compte rendu in Numismatic Chronicle, 7th series, 11, 1971, 355-366.

41. A.A. Gordus, «Neutron activation analysis of coins and coins-streaks», in Methods of Che-
mical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage, E.T. Hall et D.M. Metcalf éd., Londres,
1972, 127- 148.

42. Voir la comparaison de ses résultats sur la monnaie d'or byzantine avec ceux obtenus
par activation protonique par J.-N. Barrandon, in L'or monnaye' (op. cit. n. 35), 28-30.

43. C. Morrisson, « La dévaluation de la monnaie byzantine au XIe siècle : essai d'inter-
prétation », Travaux et Mémoires, 6, 1976, 3-47 (repr. in Eadem, Monnaies et finances op. cit. n.
22).
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Fig. 3. Les couleurs de l'or et les différentes dévaluations du nomisma
(Graphisme: Maryse Blet-Lemarquand, CNRS).

La troisième étape de cette évolution fut celle de Γ activation par les pro-
tons accélérés dans un cyclotron qui permet le dosage d'un grand nombre
d'éléments traces dont les platinoïdes et le plomb particulièrement intéres-
sants pour la numismatique. Sous l'impulsion de Jean-Noël Barrandon, le
Centre Ernest Babelon-CNRS à Orléans l'appliqua à partir des années 1980
à plusieurs séries ou périodes du monnayage byzantin et en premier lieu à
la monnaie d'or de Constantinople44, parvenant ainsi « à déterminer

44. Mais aussi à celles des ateliers de Carthage et de Syracuse. Les données encore inédites
concernant les monnaies des ateliers byzantins d'Italie (Rome, Ravenne, Naples) du Cabinet des
Médailles, du Musée de Saint-Omer et de la collection Goodacre ont été utilisées par V. Prigent
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exactement le comment de chaque altération » et la maîtrise des métallurgistes
byzantins. Je rappellerai brièvement les grandes lignes de résultats plus ou
moins connus des byzantinistes. Tout d'abord, la précision de la mesure des
éléments majeurs (± 5% relatifs) prouva l'extrême degré de pureté, toujours
plus de 99%, parfois 99,9% - atteint par les solidi de la fin du IVe siècle, dé-
sormais tous marqués à l'exergue des deux lettres OB évoquant le creuset
(οβρυζα) et la qualité du métal ainsi raffiné (οβρυζιακός), en application des lois
valentiniennes de 368 (Fig. 3 bis). Puisqu'une telle pureté était à la porté des
ateliers byzantins, toute baisse du taux de métal fin au-dessous de cette valeur
doit être interprétée comme un acte de l'autorité responsable, même s'il ne
s'agit que d'une simple relâchement, d'une non-purification délibérée du mé-
tal neuf ou travaillé, bijoux par exemple, ajoutés à l'alliage. Un tel relâche-
ment se produit au VIe ou à la fin du VIIe siècle et surtout dès le milieu du
Xe siècle lorsque le titre tombe en dessous de 95%. « Le byzantiniste devra
maintenant [en] tenir compte, écrivait Grierson en 1985, et laissera de côté
l'image de Michel IV initiateur de la dévaluation au XIe siècle »45.

Une confirmation indirecte de mon hypothèse sur cette première phase
méconnue de la dévaluation est apportée par la remarquable étude de coins
des nomismata de Constantinople (713-976) portant sur un corpus de 7 780
pièces, entreprise par Franz Füeg46. Ce travail considérable aboutit à une es-
timation par des méthodes statistiques désormais éprouvées du nombre de
coins originel des émissions. Même si ce nombre ne peut pas être automati-
quement multiplié pour fournir une estimation du nombre absolu d'exem-
plaires frappés, il n'en témoigne pas moins des variations relatives de la pro-
duction monétaire. Le tableau de « l'indice annuel du nombre moyen pro-
bable de coins utilisés »47 révèle par exemple des hausses importantes sous

dans sa thèse à paraître sur la Sicile byzantine (Coll. de l'École française de Rome). Elles de-
vraient faire l'objet d'une publication conjointe avec les données des mesures de poids spéci-
fique pratiquées par A. Oddy sur les exemplaires conservés dans diverses collections britan-
niques et connues seulement par les graphiques de l'auteur (A. Oddy, « The Debasement of the
Provincial Byzantine Gold Coinage from the Seventh to Ninth Centuries », Studies in the Early
Byzantine Gold Coinage, W. Hahn, W.E.M. Metcalf éd., New York, 1988, 135-142).

45. P. Grierson, préface à L'or monnayé ... op. cit., 6.

46. F. Füeg, Corpus of the Nomismata from Anastasius II to John I in Constantinople 713-976.
Structure of the issues, corpus of coin finds, contribution to the iconographie and monetary history (Lan-
caster, PA, 2007).

47. Füeg, « Corpus », 170-171.
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Fig. 4. La hausse des émissions de nomismata au Xe siècle (F. Füeg, Corpus of the Nomismata,
CNG, 2007).

Théophile ou sous Basile 1er, parallèlement à celles observées dans le
nombre de folles de ces empereurs retrouvés sur les sites. Pour ce qui concer-
ne mon propos d'aujourd'hui, on observe un accroissement spectaculaire du
taux d'émission annuel qui s'élève à partir de 945 à quelque 40-60 coins de
droit par an au lieu de 20-1048 sous les Isauriens, et qui se rapproche ainsi
du niveau estimé - sur une base plus incertaine - pour le VIIe siècle49 (Fig.
4). L'augmentation du nombre de pièces frappées coïncide ici avec l'affai-
blissement du titre qui y a contribué en partie, ce qui est logique.

Par ailleurs l'analyse des éléments-traces c'est-à-dire inférieurs au pour-
cent, déterminés jusqu'à la limite de la partie pour million (ppm = 10"6 g/g)50

48. Peut-être 200 à 400.000 solidi soit 2760 à 5520 livres (0,9 à 1,8 t d'or).

49. F. Füeg, F., « Vom Umgang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit in der numismatischen
Forschung », Revue Suisse de Numismatique 76, 1997, 135-160 et Corpus, op. cit.

50. Ces éléments-traces sont mesurés maintenant en plus grand nombre et avec une limi-
te de détection encore plus basse par la méthode LA-ICP-MS (« Laser Ablation Inductively Cou-
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Fig. 5. La courbe du plomb en fonction du contenu d'or dans le nomisma (d'après L'or monnayé,
1985, fig. 27 ; graphisme : Maryse Blet-Lemarquand, CNRS).

ouvrit deux axes nouveaux à la compréhension de l'histoire monétaire :
l'étude des procédés d'altération, la recherche des sources possibles du mi-
nerai. La courbe du plomb en fonction de l'argent (Fig. 5) détruisit l'idée
commune selon laquelle toute altération (debasement) s'opère en versant au
creuset une part déterminée de métaux moins nobles ou moins purs. En ef-
fet étant donné que le plomb est toujours présent dans les minerais d'argent
à un taux compris entre 0,1% et 1%, toute altération de l'or par ajout volon-
taire d'argent dans l'alliage devrait se traduire par un accroissement pro-
portionnel du taux de plomb. Or, dans la dévaluation du XIe siècle, le taux
de plomb est resté faible et stable jusque vers 1070 tandis que le titre de la
monnaie d'or était déjà tombé à 70% simplement par ajout de métal jaune

pied Plasma Mass Spectrometry » ou spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif, avec
prélèvement par ablation laser »), dans laquelle 1« ablation » est un micro-prélèvement invisible
à l'oeil nu, le diamètre de l'impact étant compris entre 0,02 et 0,08mm (B. Gratuze, M. Blet-Le-
marquand, J.-N. Barrandon, « Caractérisation des alliages monétaires à base d'or », Bulletin de
la Société française de Numismatique 59, 2004, 163-169).
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non purifié, qui, on le sait peut contenir jusqu'à 30% d'argent. C'est seule-
ment à la fin du règne de Romain IV (1068-1071) dans les nomismata tétartè-
ra, et sous Michel VII (1071-1078) pour les nomismata histaména, que la cour-
be du plomb décroche, marquant une augmentation constante, qui révèle
l'addition volontaire d'argent dans l'alliage. La comparaison du rapport
Cu/Ag dans les monnaies d'or et l'accroissement du même rapport ACu/AAg
dans les monnaies d'argent permet même d'aller plus loin dans le détail du
processus et de déterminer dans quelles émissions de miliarèsia les empe-
reurs de Michel VII à Alexis Ier ont puisé pour produire des nomismata de
plus en plus affaiblis car une telle méthode, vu la faible densité de l'argent,
ne permet de frapper qu'un nombre de pièces bien moindre et oblige à une
baisse catastrophique effectivement observée dans les premières émissions
d'Alexis 1er (2 à 3 carats/24 soit 10% environ).

Ce n'est pas un hasard si les rares allusions des textes byzantins à ces ma-
nipulations de l'alliage monétaire datent précisément du XIe siècle : l'éloge
souvent cité des connaissances de Michel VII en ce domaine dans la Chrono-
graphie de Psellos51, la lettre adressée vers 1045-1046 par le même Psellos au
patriarche Michel Keroularios, « La Chrysopée » (Περί τοϋ οπως ποιητέον
χρυσόν) dans laquelle il explique l'extraction de l'or (§ 7 ff.) ou son alliage par
du cuivre (§ 10)52, ou encore le texte dans lequel il accuse le même pa-
triarche d'avoir travaillé l'or en secret contrairement aux lois qui interdisent
de transformer le cuivre en argent et l'argent en or53.

La recherche des sources possibles du minerai, question la plus fré-
quemment posée par les historiens et qui avait été l'un de nos buts et de nos
grands espoirs au début de l'enquête sur L'or monnayé fut en partie déçue

51. Michel Psellos, Chronographie, éd. Leib, II, 173 (trad, révisée cm) : « D'une sagesse ac-
complie, ayant reçu l'expérience des affaires à la suite de l'attention assidue qu'il leur avait prê-
tée, il possédait à fond tout le mécanisme du budget (de l'impôt - πάσάν τε φόρου συντέλειαν —,
les contributions et frais d'entretien, combien chaque particulier avait à recevoir sur les deniers
publics (τά δημόσια), et combien revenait de ceux-ci au Trésor ; et il connaissait dans le détail la
fabrication de la monnaie (τήν τών στατήρων εξεργασίαν), l'équilibre de la balance (καί τήν της
στάθμης ισορροπίαν), les excès et les déficiences de poids (καί τάς ροπάς καί τά λείμματα), com-
ment agit la pierre de touche (τήν τε χρυσϊτιν όπως εργάζειτο) et combien chaque pièce d'or frap-
pée contient de mesures de fin (καί τών χρυσών χαρακτήρων όπόσα έκαστος μέτρα τής καθαράς
υλης εχοι).

52. J. Bidez, Catalogue des manuscrits alchimistes grecs, Bruxelles, vol. 6, 26-41. Trad. ital. (et
reproduction du texte de Bidez) par F. Albini, La Crisopea, Genova, 1988, 33-39.

53. Κατηγορία τοϋ άρχιερέως, éd. Kurtz, Michaelis Pselli Scripta Minora, I, 322-323.
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puisque aucun schéma caractéristique de composition ne se dégagea pour
l'un ou l'autre des ateliers provinciaux romains ou byzantins. Le cycle fiscal
dans un empire encore étendu et les échanges commerciaux du monde mé-
diterranéen jouaient de toute évidence leur rôle de melting pot au sens
propre du terme. Toutefois, la croissance spectaculaire des traces de platine,
cet élément inaltérable inconnu des Anciens et résistant à toute purification,
fournit la preuve que des provenances nouvelles ou inexploitées jusque là
furent mises à contribution à partir de 346 et dans la seconde moitié du IVe
siècle. Où étaient ces mines ou ces gisements ? Le fait que la hausse du taux
de platine s'observe d'abord dans les ateliers de l'Illyricum et en particulier
à Thessalonique, conduit à privilégier la Thrace et les mines situées dans une
région allant du Pangée à Singidunum, dans les vallées de la Morava et du
Vardar ou dans celle de l'Ibar. Mais ce n'était pas les seules. La décroissance
progressive et constante des valeurs du platine dans la monnaie d'or byzan-
tine jusqu'au XIIe siècle signifie inversement qu'entre le VIe et le XIIe siècle
cet apport balkanique fut progressivement dilué par l'injection à raison de
1% à 0,34% par an d'un métal à faible taux de platine dont l'origine nous de-
meure inconnue54. La caractérisation des minerais du monde byzantin reste
à faire au XXIe siècle : elle demande à la fois l'accès à des échantillons ana-
lysables et à des laboratoires pouvant quantifier les traces (les analyses quali-
tatives indiquant la présence de tel ou tel élément sont parfaitement in-
utiles). Il est rare que les deux soient réunis.

La numismatique traduit donc ainsi concrètement le savoir-faire des ar-
tisans et des techniciens byzantins55. Or les recettes transmises dans le cor-
pus des Alchimistes grecs constitué sous Héraclius et enrichi entre le VIIe et
le XIe siècle témoignent, selon son éditeur, R. Halleux, en plusieurs points
« de connaissances techniques avancées transmises par les hommes de l'art
et qui interpellent l'alchimiste »56 . Ces connaissances sont en partie nées des
besoins d'une des économies les plus monétarisées de son temps et nous
amènent à examiner l'usage des espèces à Byzance.

54. L'or monnayé (CEB 2), fig. 35, p. 149. Pour une modélisation corrigée : A. Guerreau His-
toire et mesure 1, 1986, 258-259.

55. M.K. Papathanassiou, « Metallurgy and Metalworking Techniques », Economic History of
Byzantium 1, 121-127 = « Μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία », Οικονομική ιστορία τοϋ Βυζαντίου, 1,
215-222.
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3. Usage (χρήσις)

Comme l'écrivait Saint Jean Chrysostome en exhortant ses fidèles à se
conduire comme d'honnêtes trapézites : πάλιν τών άργυρίων ή χρήσις πάσαν
ήμών συγκροτεί τήν ζωήν57 (Fig. 6). Une telle comparaison parlait plus, j'en
conviens, à des constantinopolitains du Ve siècle qu'à des Béotiens du VIIIe :
elle n'en symbolise pas moins le rôle économique de la monnaie et des mon-
naies, et leur usage répandu dans le monde byzantin. L'importance de leur
fonction d'instrument des échanges, ou du moins le degré avec lequel elles
pouvaient l'assumer a été paradoxalement contesté précisément par les au-
teurs qui les connaissaient la mieux (tel Hendy). Dans ce débat - parfois com-
bat - sur le rôle de la monnaie, ou celui des échanges non-monétaires58,
textes et archéologie combinés sont venus apporter une contribution notable
et, à mon avis, décisive, dans les dernières décennies.

Les documents écrits et, particulièrement, ceux de la pratique n'ont ces-
sé d'apporter un nouvel éclairage sur la vie quotidienne de la monnaie aux
deux périodes les plus actives de l'histoire byzantine en ce domaine c'est-à-
dire les IVe-VIe siècles d'une part, les XIe-XIVe de l'autre.

La première période est la dernière à nous livrer des inscriptions que la
numismatique a aidé les historiens à interpréter et dater correctement : ain-
si le fameux tarif d'Abydos. Il fixe, rappelons-le, les émoluments du komès ton
stenôn pour la vérification (proba) des denrées annonaires, huile, vin, viande
et, par sa progression de 3 folles, & folles, 1 silique, 2 siliques permit d'établir
la valeur du follis à 1/12 de silique, mais sa date n'était pas conservée et lar-
gement débattue, entre Anastase pour Zachariae von Lingenthal, suivi par
A. Guillou, J. Durliat ou G. Dagron et avant 527 pour J.-P. Callu. C. Zuc-
kerman vient de la replacer dans le contexte numismatique des mutations
du poids du follis sous Justinien et de la dater de façon élégante de 550/551,
date à laquelle le follis retrouva la « taille » au 1/18e de livre des années 512-
538 et où il fallut donc promulguer à nouveau le tarif des sportules d'« il y a

56. R. Halleux, «Sur la fabrication de l'acier dans l'Antiquité et au Moyen Âge», Comptes
Rendus Académie Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 6 octobre 2007, (à paraître).

57. PG 51, col. 100.

58. Sur lesquels on se reportera à la mise au point d'A. Laiou in Economic History, 2, 681-
696 = « Οικονομικές καί μή οικονομικές ανταλλαγές », Οικονομική ιστορία 2, 447-470.
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Fig. 6. Changeur avec sa table
(Evangile de Rossano, VIe s.) (dé-
tail) Rossano, trésor de la cathédra-
le (d'après A. Grabar. La peinture by-
zantine, Paris, 1953).

20 ou 22 ans » (soit 528, c'est-à-dire lors de la création du poste de comte des
Détroits commentée par Procope), tarif que le Préfet dut rechercher dans ses
archives « après une enquête attentive » (πολυπραγμονήσας)59.

La deuxième inscription est le tarif douanier d'Anazarbe découvert et
publié par G. Dagron en 198760 (Fig. 7) ; les chargements de marchandises
(γομάρια, Γ dans la première colonne) sont taxés la plupart du temps en ca-

59. Je me borne à citer les publications des trente dernières années dans l'ordre chronolo-
gique : J.-P. Callu, Le tarif d'Abydos et la réforme monétaire d'Anastase, Actes du 9e Congrès Int.
de Num. Berne sept. 1979, éd. T. Hackens- R.Weiller, Louvain-la-Neuve-Luxembourg, 1982, 731-
740 ; J. Durliat, A. Guillou, Le tarif d'Abydos (vers 492), BCH, 108, 1984, 581-598 ; G. Dagron,
in G. Dagron, D. Feissel, Inscriptions inédites du Musée d'Antioche, Travaux et Mémoires, 9,
1985, 421-461 aux p. 451-455 ; C. Zuckerman, Du Village a l'Empire. Autour du registre fiscal
d'Aphroditô (525.526), Paris, 2004, 93- 96.

60. G. Dagron, in G. Dagron, D. Feissel, Inscriptions de Cilicie, Paris, 1987, 170-185 et pl.
XLV.
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Fig. 7. Tarif d'Anazarbe (Dagron, Inscr. de Cilicie).

rats (κεράτια, Κ dans la colonne centrale, la dernière colonne donnant les
montants exigés). Les sommes varient de 9 keratia pour un esclave à 1/2, 1/3
ou 1/4 de keration, pour de l'ail. Le vin (ici οίνος), le sel (άλας) les plants gref-
fés (μόσχευμα) sont taxés en άργυρα. Nous retrouvons ici la monnaie des
échanges quotidiens décrits par Chrysostome mais concrètement laquelle ?
Les numismates consultés par Dagron hésitaient entre l'argyron-nummus61,
ΓΑΕ 4 du Ve siècle qui valait en 445 1/300 de kération et le nummus du VIe
siècle valant après la réforme d'Anastase, 1/480. Le nummus était encore ap-
pelé argyron au VIe siècle, non seulement dans les textes62 mais aussi sur la

61. Argyron désigne au IVe siècle dans les papyrus (PRyl.IV, 607 et POxy XXIV, 2729) la
pièce de bronze (nummus), argentée à l'origine, d'où son nom.

62. Par ex. les αργύρια distribués aux pauvres de Rhègion par Maurice partant en cam-
pagne (Théoph. Simoccata V, 16) ou Γ άργύριόν τι καί έτερον κέρμα distribué aux pauvres par
saint Jean l'aumônier pendant la famine de 613 (E. Lappa-Zizicas, "Un épitomè de la Vie de S.
Jean l'Aumônier", Analecta Bollandiana 88, 3-4, 1970, 265-278).
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monnaie elle-même et c'est ainsi qu'il faut interpréter les lettres A Ρ entou-
rant la marque de valeur sur les pièces de bronze de Thessalonique (527-
562) qui ont suscité tant d'interprétations fantaisistes (anno primo, officina pri-
ma, arkhaia rope, area publica, scrinium ad pecunias)63.

J'ai mentionné les papyrus et il faut dire un mot de l'étude du registre fis-
cal d'Aphroditè (525-526). Pour en comprendre la comptabilité tenue en so-
lidi et en monnaie de cuivre calculée en carats, C. Zuckerman64 a élucidé les
rapports entre la monnaie d'or et la monnaie de cuivre au Vie siècle en dé-
montrant que le χρυσίον de l'Édit XI désigne le numéraire en général et
1'άπόλυτον χάραγμα la monnaie (de cuivre) « déliée », c'est-à-dire non enfer-
mée dans des sacs scellés (σφραγίδες), non pesée et par conséquent non sujet-
te à la charge d'oβpύζα inventée par les banquiers alexandrins pour compen-
ser le déficit de poids des pièces. Le sujet est extrêmement technique mais les
résultats débordent largement la numismatique puisque l'auteur, une fois dé-
finies les réalités monétaires sous-jacentes aux termes mal compris de l'Édit
XI et des papyrus, a pu tirer de larges conclusions sur les prélèvements fis-
caux et leur mécanisme, les livraisons de blé, l'approvisionnement en blé de
Constantinople et les effets de la grande peste du règne de Justinien, tels l'ac-
croissement de la pression fiscale et le déclin du modèle poliade, conséquen-
ce de l'appauvrissement de la classe moyenne des petits propriétaires, tous
développements qui justifient le titre du livre : Du village à l'empire.

A l'époque tardive, documents d'archives occidentaux ou byzantins, ty-
pika, documents juridiques non seulement nous ont appris les noms de la
plupart des monnaies et leurs valeurs respectives, permettant à des numis-
mates comme Bertelè, Grierson ou Hendy de reconstituer en partie le systè-
me monétaire de l'époque, mais nous ont aussi ouvert des aperçus sur leur
comportement dans l'économie. C'est grâce par exemple aux dossiers de
Chomatianos et de Jean de Naupacte, confrontés à l'archéologie, que Mme
Laiou a pu montrer la rareté de l'or, la prédominance du tricéphale (trachy
d'électrum, puis d'argent) et la saisonnalité de la circulation monétaire dans
l'Épire du XIIIe siècle65. C'est par la même méthode, confrontation des do-

63. Voir W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, I, Vienne, 1973, 66 ; W. Hahn et M. Metlich,
Money of the Incipient Byzantine Empire, I, Vienne, 2000, 64.

64. Zuckerman, « Du village à l'empire », 97-114.

65. A.E. Laiou, « Use and Circulation of Coins in the Despotate of Epiros », Dumbarton Oaks
Papers 54, 2001, 207-215.
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cuments et des trouvailles, que Ioannis Touratsoglou et Julian Baker ont
cartographié et analysé la montée en puissance du ducat d'argent vénitien
dans le monde égéen entre le XIIIe et le XVe siècle66 et que Pagona Papa-
dopoulou est en train de mieux cerner les différentes zones monétaires de
l'Empire du XIIe siècle, celle de l'or et celle de l'électrum et leurs rapports
avec la politique des Comnènes67.

Dans les époques antérieures, où la documentation écrite se réduit et où
les actes de la pratique font défaut, la numismatique est réduite presqu'en-
tièrement au seul témoignage des découvertes monétaires. Malgré les pro-
blèmes que pose leur interprétation, les controverses auxquelles elles ont
donné lieu (songeons à Charanis, Ostrogorsky, Vryonis, Kazhdan), les « ré-
sultats utiles » de leur étude ne font pas de doute68. Depuis soixante ans, de
mieux en mieux intégrée à l'archéologie, la numismatique a livré un maté-
riel abondant, parfois sur-abondant, que l'on peut quantifier, dater, locali-
ser, cartographier, « graphiquer » oserait dire Le Roy Ladurie. Sa respira-
tion est celle de la vie économique même ; qui le contesterait en regardant
le tableau des fréquences annuelles des émissions mises au jour par les
fouilles de Corinthe et d'Athènes ? En Grèce, plus et mieux qu'en beaucoup
de pays69, ce matériel a été inventorié, recensé, publié, grâce aux efforts du

66. I. Touratsoglou, J. Baker, « Byzantium of the Venetians, Greece of the "grossi" », in
Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII-XV secolo), Ch. Maltezou, P. Schreiner éd., Venise
2002 [Istituto Ellenico di Studi Bizantini e postbizantini di Venezia-Centro tedesco di studi ve-
neziani. Convegni 5], 204-227.

67. P. Papadopoulou, De l'unité à l'éclatement : la monnaie et son usage dans l'Empire byzantin
(1081-1261, thèse de doctorat, Paris I, 2007 ; Eadem, « The big problem of small change in the
Byzantine World (12th-13th centuries) », Proceedings of Sevgi Gönül, First International Byzantine
Studies Symposium (Istanbul, 25-29June 2007) [à paraître].

68. A. Lambropoulou, S. Anagnostakis, V. Konti, A. Panopoulou, 2001. Συμβολή στήν
'Ερμηνεία τών 'Αρχαιολογικών τεκμηρίων της Πελοποννήσου κατά τούς «σκοτεινούς αιώνες »,
(Contribution à la recherche des témoignages archéologiques dans le Péloponnèse durant les
« Âges obscurs »), in E. Kontoura-Galakè (éd.), Dark Centuries in Byzantium, (International Sym-
posium 9, Athènes), 189-229, à la p. 221 : ή μελέτη τής νομισματικής μαρτυρίας τών « θησαυρών »
[τής Πελοποννήσου], καθώς καί ή προσέγγιση τής έρμηνείας τών ... « νομισματικών κενών » στήν
ϊχνηλάτηση τής ιστορίας της κατά τους σκοτεινούς χρόνους, είχαν χρήσιμα αποτελέσματα.

69. Noter toutefois la disparité entre l'information pléthorique sur le Péloponnèse, satis-
faisante pour les îles et trop lacunaire sur la Grèce du Nord (est-ce un biais de la documenta-
tion représentatif d'une monétarisation plus faible ou cela tient-il à d'autres facteurs ?).
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Musée numismatique d'Athènes et des éphories et intégré dans plusieurs
synthèses comme le Coinage in South-Eastern Europe 820-1379 de Metcalf, le
Péloponnèse d'Anna Avraméa, ou celui de V. Penna70. Pour terminer je ne
peux pas ne pas citer la contribution hellénique, celle de mes collègues et
amis du Musée numismatique d'Athènes, Mando Oeconomidou, Ioannis
Touratsoglou, Mina Galani-Krikou, sans lesquels notre étude récente sur les
Trésors monétaires des Balkans et d'Asie mineure (491-717)ηι n'aurait pu voir le
jour. Les trésors jalonnent et datent en partie les invasions et leurs routes,
marquant la chute des garnisons au cours des vagues de la fin du VIe siècle,
ou le repli des réfugiés d'Asie Mineure dans les îles devant l'avance perse
dans les années 620 puis la rétraction dramatique des zones monétarisées
dans l'hinterland balkanique (Fig. 8). Les quelque 9 000 pièces inventoriées
dont plus de 6 000 datées et localisées forment une base de données dont les
éléments agrégés reflètent les variations de la production et les traits régio-
naux de la diffusion des espèces. D'après le diagramme de cet ensemble on
voit par exemple la production s'efforcer de répondre aux nécessités mili-
taires sous Justin II puis tomber avec la rétraction de l'assiette fiscale et cel-
le progressive des échanges monétarisés si répandus au VIe siècle mais qui
ne survivent plus à la fin du VIIe siècle que dans quelques sites côtiers ou in-
sulaires. Avec la capitale et quelques centres provinciaux ces refuges furent
les lieux de résistance toutefois à partir desquels se diffusèrent le premier re-
nouveau des échanges sous Théophile et Γ « expansion » du XIe siècle.

70. D.M. Metcalf, Coinage in South-Eastern Europe (820-1396), Londres, Royal Num. Soc.,
1979 ; A. Avraméa, Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle Changements et persistances (Byzantina Sor-
bonensia, 15), Paris, 1997 ; V. Penna, « Life in Byzantine Peloponnese: The numismatic evi-
dence (8th-12th century) », Μνήμη Martin J. Price, Athènes, 1996, texte grec, 195-264 ; texte an-
glais, 265-288 ; Σύνταγμα Βυζαντινών « θησαυρών » τοΰ Νομισματικού Μουσείου, Athènes, 2002.

71. C. Morrisson, V. Popovic, V. Ivanisevic et coll., Les trésors monétaires des Balkans et d'Asie
Mineure (491-717) (Réalités Byzantines 13) Paris, 2006.
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Fig. 8. Enfouissements datés de 610-620 (· Au, ο Ae) Sofia 229a, Vrezina 230, Cari in Grad 218,
Bargala 107, Firtu u 353, Mitylène 317-318, Samos 320- 323, Aydin 274-275, Kavakli 314a,
Medjit Eüsü 338, Sardes 295-308, Kustullu 340, Patras 175, Solomos 186, Sanè 95 et 623-628
(■ Au, □ Ae) Nesebar 36, Akalan 2, Catalça 4, Aphrodisias 330-333, Samos 324, Rhodes 319, Dé-
los 148, (Trésors, carte 8, p. 93).
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Composante essentielle de la politeia72 depuis son invention par les Ly-
diens et sa floraison dans la Grèce du Ve siècle avant notre ère la monnaie a
toujours été une synonyme de civilisation73. Elle fut toujours l'épine dorsale
de l'Empire byzantin, l'un des plus monétarisés du monde médiéval. Aussi la
numismatique est-elle une source privilégiée de son histoire. J'espère vous
en avoir convaincus.

72. « c'est-à-dire de ce qui constitue la cité à la fois dans son organisation politique mais aussi dans
ses pratiques culturelles » O. Picard, « Les philosophes grecs et la monnaie », Revue Numismatique
157, 2001, 95-103.

73. Comme la célébrait le grand poète Leopardi - qui fut aussi un philologue et un grand
helléniste, candidat malheureux au poste de conservateur de la Bibliothèque Vaticane, qui fut
attribué à Angelo Mai - dans son Zibaldone § 1170 « Que l'on considère d'une part, ce que serait
la civilisation sans l'usage de la monnaie. Outre qu'elle ne pourrait subsister, elle n'aurait jamais
pu atteindre un état même de loin inférieur à l'état actuel, la monnaie étant de première né-
cessité pour la vigueur et l'extension du commerce, et ce commerce réciproque, vigoureux et
étendu tant entre les nations qu'entre les individus de chaque nation, étant peut-être la source
principale des progrès de la civilisation, ou de la corruption humaine. ... ».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το καθεστώς τών νησίδων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο: 'Επισημάνσεις παλαιότε-
ρες καί νέες, υπό τοϋ "Ακαδημάϊκοϋ κ. Κωνσταντίνου Σβολόπουλου*.

Έπιτρέψατέ μου νά σάς παρουσιάσω, όσο είναι δυνατόν συνοπτικότερα, τά
βασικά συμπεράσματα άπό έρευνα ιστορικών πηγών πού άφοροϋν τό θέμα τής
κυριαρχίας έπί τών νησίδων τοϋ νοτιοανατολικού Αιγαίου. 'Υποστήριξα, βάσει
πράγματι ιστορικά διαπιστωμένων τεκμηρίων, ότι, στήν εύρύτερη διάρκεια τής
ιταλικής, καθώς καί τής «ντέ φάκτο» γερμανικής καί τής βρετανικής στρατιω-
τικής κατοχής, ασκήθηκε πλήρης, απρόσκοπτη καί άδιάλειπτη κυριαρχία σέ
ολόκληρο τό νησιωτικό σύμπλεγμα τών Δωδεκανήσου, έπέκεινα τής οροθετικής
γραμμής τών τριών ναυτικών μιλίων άπό τίς μικρασιατικές άκτές , γεγονός πού
προσδιορίζει, ελλείψει ρητής συμβατικής άναφοράς γενικής άποδοχής, τό καθε-
στώς πού τίς διέπει2.

Μετά άπό μακρόχρονη έρευνα σέ σημαντικά άρχεΐα τής Ελλάδος και τοϋ
εξωτερικού κατόρθωσα νά συλλέξω στοιχεία πού επαληθεύουν άδιάσειστα τήν

* Const anTinos Svolopoulos, The status of the islets of the Southeastern Aegean. Older
and recent observations.

1. 'Από τόν συγκεκριμένο κανόνα εξαιρέθηκε ή περιοχή τοΰ Καστελλόριζου, οπου, βάσει καί τοΰ
ίταλοτουρκικοΰ συμβατικοΰ διακανονισμού τής 4ης Ιανουαρίου 1932, προβλέφθηκε ή έκχώρηση, καί
αυτής, στήν 'Ιταλία.

2. 'Εκτενέστερα, βλ. τήν αυτοτελή μελέτη Κ. Σβολόπουλου, Τό καθεστώς τών νησίδων στό
Νοτιοανατολικό Αιγαίο: ή μαρτυρία τών πηγών, 'Αθήνα (Υπουργείο Αιγαίου - Βιβλιοπωλείο τής
Εστίας), 2002.
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υπόθεση αύτή. Τά τεκμήρια πού, ενδεικτικά, θά παραθέσω άφορούν, άρχικά, τή
χαρτογραφική άπεικόνιση τού έδαφικού καθεστώτος μέ εύθύνη τών εκάστοτε
έξουσιαστικών κρατικών οργάνων τής περιοχής τών Δωδεκανήσων, καθώς καί
συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις πού έπιβεβαιώνουν τήν υπαγωγή τού συνόλου
τών νησαίων έδαφών τής περιοχής στήν άποκλειστική σφαίρα τού έσωτερικού
ιταλικού — καί στή συνέχεια τού βρετανικού ή τού ελληνικού δικαίου.

1. Πρώτη καταλυτικής σημασίας μαρτυρία άποτελεΐ ή χαρτογράφηση τών
έδαφών έπί τών οποίων άσκήθηκε, διαδοχικά, ή ιταλική κυριαρχία, ή «ντέ φά-
κτο» γερμανική καί ή στρατιωτική βρετανική διοίκηση. Ή άποτύπωση αύτή
φέρει τή σφραγίδα τών καθ' υλην άρμοδίων κρατικών οργάνων.

(α) Ή έκταση τής ιταλικής κυριαρχίας άποτυπώνεται έπακριβώς (1) σέ
σειρά χαρτών τού Στρατιωτικού Γεωγραφικού 'Ινστιτούτου τής 'Ιταλίας, πού
έκπονήθηκαν μεταξύ 1928 καί 1933 μετά άπό επίπονη έπιτόπια έργασία επί-
σημα έπιφορτισμένων ειδικών3 (εικόνα Α), καί (2) σέ συνολική χαρτογράφηση
τής περιοχής, τήν οποία άναπαρήγαγε τυπογραφικά τό βρετανικό Ναυαρχείο βά-
σει τής προγενέστερης πού είχε έκτυπώσει τό ιταλικό Στρατιωτικό Γεωγραφικό
'Ινστιτούτο4 (εικόνα Β).

(β) Τά όρια τής άσκησης τής «ντέ φάκτο» γερμανικής κυριαρχίας ύποδη-
λώνονται σέ έπίσημο έπιτελικό χάρτη πού άποτελεΐ, έπίσης, πιστή άναπαραγωγή
μέ ύπότιτλους στή γερμανική γλώσσα τού προτύπου πού είχε έκτυπωθεΐ άπό τό
ιταλικό Στρατιωτικό Γεωγραφικό 'Ινστιτούτο5 (εικόνα Γ). Τά «κρατικά σύνο-
ρα» απεικονίζονται, έπίσης, μέ σαφήνεια σέ συνολική χαρτογράφηση τής πε-
ριοχής άπό τό γερμανικό Γενικό 'Επιτελείο στις 29 Φεβρουαρίου 19446 (εικόνα
Δ). Τά όρια, έξ άλλου, τής «ντέ φάκτο» γερμανικής διοίκησης έπιβεβαιώνονται
καί σέ διάγραμμα τής περιοχής τών νησαίων έδαφών κατά διοικητική περιφέ-
ρεια7 (εικόνα Ε).

3. Biblioteca Querini Stampalia: Istituto Geografico Militare, Isola de Calolino, Mappatore
Cap. Bonessa- capo sezione Ten. Col. Gianni· Rilievo del 1932 - anno Χ.

4. Public Record Office: F.O. 925/41402, Italian Islands in the Aegean Sea. Reproduced from
map prepared by Istituto Geografico Militare, 1928, scale 1:500.000, (1931).

5. Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam (MGFA), Deutsche Heereskarte (Nicht für
die Öffentlichkeit bestimmt).

6. Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam (MGFA), Deutsche Heereskarte Ausgabe Nr.
2, Stand 29.2.44 (Nur für den Dienstgebrauch!).

7. Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam (MGFA), Karte des Dodekanes, 1:25.000,
Stand 1.5.44.
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(γ) Ό χώρος ευθύνης τής βρετανικής στρατιωτικής διοίκησης, μεταξύ
1945-1948, προσδιορίζεται σε χαρτογραφική απεικόνιση, ή οποία περιέχεται
στήν έτήσια έκθεση τού Ανώτατου Διοικητή8 (εικόνα ΣΤ).

Ή άσκηση τής διάδοχης έλληνικής διοίκησης ήταν εύλογο νά καλύψει τόν
ίδιο αύτό γεωγραφικό χώρο.

2. Ή άσκηση πλήρους, άπρόσκοπτης καί αδιάλειπτης κυριαρχίας σέ ολό-
κληρο τό νησιωτικό σύμπλεγμα τών Δωδεκανήσων μαρτυρεΐται ακόμα άπό σειρά
δημοσιευμένων μαρτυριών καί, κυρίως, έπιβεβαιώνεται άπό τά στοιχεία πού
άντλησα άπό τό πλούσιο άρχείο τής Ιταλικής Διοίκησης στή Ρόδο.

Ή κρατική φροντίδα γιά τήν άπογραφή άνθρώπων καί ζώων, καθώς καί τών
περιουσιακών στοιχείων ή κτήσεων τού δημοσίου, τήν έγκατάσταση ή τήν άσκηση
έλέγχου άπό τις διοικητικές αρχές, τόν περίπλου πολεμικών πλοίων, τήν ένοικίαση
έκτάσεων, κυρίως ώς βοσκοτόπων, τήν έκχώρηση άποκλειστικού δικαιώματος άλι-
είας, τή σύσταση καί τή συντήρηση φάρων, τήν έπέκταση, τέλος, τής έκπαιδευ-
τικής μέριμνας, κάλυπτε, όπως άποδεικνύεται, όλα τά έδάφη τών νησίδων πού βρί-
σκονταν έκτος τών τριών ναυτικών μιλίων άπό τις μικρασιατικές άκτές. 'Αλλά καί
μετά τήν περιέλευση τών νησαίων αύτών έδαφών στήν Ελλάδα, ή κυριαρχία άσκή-
θηκε κατά τρόπον άνάλογο — πλήρης καί άδιατάρακτη — έως τό 19969.

3. Τό γεγονός τής τουρκικής συναίνεσης στό συγκεκριμένο αύτό έδαφικό κα-
θεστώς πιστοποιήθηκε όταν, στις 6 'Απριλίου 1953, ό έπίσημος έκπρόσωπος τού
τουρκικού Υπουργείου τών 'Εξωτερικών έπιβεβαίωσε, μετά άπό πολύμηνη έρευ-
να καί σέ άπάντηση έπιτακτικού έρωτήματος τής κυβέρνησης τής Μεγάλης
Βρετανίας, ιθύνουσας ήδη δύναμης στό πλαίσιο τού NATO, ότι ή οροθετική
γραμμή κυριαρχίας μεταξύ Δωδεκανήσων καί Μικράς 'Ασίας συμπίπτει μέ τήν
άντίστοιχη, τήν όποια είχε, άπαντώντας σέ σχετικό έρώτημα λίγες ήμέρες ένω-
ρίτερα, περιγράψει δ ομόλογος του στό έλληνικό Υπουργείο τών Εξωτερικών10
(εικόνες Ζ, Η).

8. Public Record Office: F.Ο. 371/67024, Annual Report by the Chief Administrator on the British
Military Administration of the Dodecanese Islands for the period 1 January, 1946, to 31 December, 1946,
Appendix A.

9. Λεπτομερείς αναφορές, βλ. Κ. Σβολοποΰλου, ο.π., σσ. 21-31.

10. Τά έγγραφα επεσήμανα στά αρχεία του P.R.O., F.O. 371/10558, British Embassy
(Athens) to Foreign Office, March 16, 1953. Εκτενέστερα, βλ. Κ. Σβολοπούλου, ο.π., σσ. 30-38.
Πρώτη δημοσίευση C. Svolopoulos - Ε. Hatzivassiliou, "Turkey's acceptance of the demarcation
line in the Dodecanesian area, 1953", R.H.D.I., 54 (2001), p.p. 517-526.
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'Αναμφισβήτητα, ή χρονική σύμπτωση μέ τήν έξαρση, τότε, τού κλίματος φι-
λίας μεταξύ Άγκυρας καί 'Αθήνας δέν θά όφειλε νά παραβλεφθεί' κατά μείζονα
λόγο, αν ληφθεί ύπόψη τό γεγονός ότι έτεινε νά αποδώσει πλουσιότερους καρπούς
στό πλαίσιο τής κοινής ένταξης τών δύο χωρών στήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Ή
συγκεκριμένη, έντούτοις, δήλωση τής Άγκυρας επιβεβαιώνει, κατά κύριο λόγο,
τήν αποδοχή σέ μόνιμη βάση, μετά τήν ιταλική, τής έλληνικής κυριαρχίας στά
νησιωτικά έδάφη τής Δωδεκανήσου έπέκεινα τών τριών μιλίων άπό τίς άσιατικές
άκτές, καθώς καί, έντεύθεν τής άπόστασης αύτής, στήν περιοχή τοϋ Καστελλο-
ρίζου. Παράλληλα, ή δήλωση τής 6ης 'Απριλίου 1953 διασαφηνίζει καί έπιβεβαι-
ούνει τήν ισχύ τοϋ έπίσημου χάρτη, ό όποιος δημοσιεύτηκε άπό τό τουρκικό
'Υπουργείο τών 'Εξωτερικών τό ίδιο έτος, φέροντας μεταξύ Δωδεκανήσων καί
Μικράς 'Ασίας διαχωριστική γραμμή μέ τόν χαρακτηρισμό «σύνορα κρατών»11
(εικόνα Θ). Ό χάρτης αύτός δέν είναι δυνατό παρά νά ταυτίζεται μέ τόν άντί-
στοιχο πού ό έκπρόσωπος τής τουρκικής Κυβέρνησης είχε έπιδείξει στόν Σύμ-
βουλο τής βρετανικής Πρεσβείας, όπου τό σύνορο ήταν, επίσης, «έπακριβώς άπο-
τυπωμένο».Άλλως, θά είχε τό Υπουργείο 'Εξωτερικών, σχεδόν ταυτόχρονα, δη-
μοσιοποιήσει έπισήμως δύο διαφορετικές έκδοχές, χαρτογραφικά άποτυπωμένες,
για τά θαλάσσια σύνορα τής Τουρκίας: γεγονός, καθεαυτό, άδιανόητο. "Οπως, έξ
άλλου, άποδεικνύει ήδη ή ένδελεχέστερη διερεύνηση τών πηγών, ή Γδια διαχωρι-
στική γραμμή μεταξύ Δωδεκανήσων καί Μικράς 'Ασίας έχει άποτυπωθεΐ στούς
χάρτες, γενικώς, πού συνοδεύουν τήν άντίστοιχη ετήσια έκθεση τού τουρκικού
Υπουργείου τών Εξωτερικών, μέ άφετηρία τό έτος 1947

4.Ή τουρκική κυβέρνηση ούδέποτε έκτοτε, έως τό έτος 1996, αμφισβήτη-
σε τό δικαίωμα άσκησης τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Ελλάδος έπέκεινα
τής γραμμής πού προβλέπει ό Ν. 518/48 γιά τήν πλήρη μεταβίβαση αύτούσιου
τού συμπλέγματος τών νήσων καί νησίδων τής περιοχής τών Δωδεκανήσων άπό
τή βρετανική στήν έλληνική Διοίκηση. Τή θέση αύτή δέν άναιρεϊ, όπως επιχει-
ρήθηκε νά ύποστηριχτεΐ έκ τών υστέρων άπό τήν τουρκική πλευρά, ή άναφορά
στή χάραξη τών συνόρων «βορειότερον» τών Δωδεκανήσων, άλλ' άντίθετα, τήν
επιβεβαιώνει. Τήν άποψη αύτή, αύτονόητα βάσιμη, έπιρρωνύει ρητά έπίσημο

11. France. Ministère des Affaires Etrangères: Europe, 1944-1955, Turquie/62, République
Turque.Ministère des Affaires Etrangères, Rapport annuel sur le mouvement des navires des Détroits Turcs,
Ankara, janvier 1953, Annexe.

12. "O.k., [1947 κ.!.].
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έγγραφο πού έπεσήμανα στο Ίστορικο καί Διπλωματικά 'Αρχείο τού Υπουργεί-
ου τών 'Εξωτερικών τής Ελλάδος13 (εικόνα I).

Συγκεκριμένα, στις άρχές Δεκεμβρίου 1954, καθ' ύπόδειξη τοϋ Γ.Ε.ΕΘ.Α./
ΓΕΝ καί τής ελληνικής Πρεσβείας στήν "Αγκυρα, ό Στρατιωτικός 'Ακόλουθος
Παν. Μουτούσης, Συνταγματάρχης Μηχανικού, ζήτησε, κατόπιν εντολής τών
ελληνικών άρχών, άπό τό τουρκικό Γ.Ε.ΕΘ.Α. νά ένημερωθεΐ έπί τοϋ θέματος «τής
χαράξεως θαλασσίων συνόρων μεταξύ Ελλάδας καί Τουρκίας εις τήν περιοχήν τού
Αιγαίου». Ή συνάντηση μέ τούς τούρκους ύπευθύνους, τής όποιας καί τηρήθηκαν
πρακτικά, πραγματοποιήθηκε, στις 4 Δεκεμβρίου, στό γραφείο τού άντισυνταγμα-
τάρχη Κιασίμ, Διευθυντή τού άρμόδιου τμήματος, παρουσία τεσσάρων άκόμη τούρ-
κων άξιωματικών — δύο τού Στρατού Ξηράς καί δύο τού Ναυτικού.

Κατά τή συνάντηση άποσαφηνίστηκε πλήρως ή θέση τής "Αγκυρας έπί τοϋ
θέματος τών θαλασσίων συνόρων κατά μήκος τοϋ άνατολικού Αιγαίου. Συγκε-
κριμένα διευκρινίστηκε ότι:

(α) Ή έκκρεμότητα πού καλούνταν ήδη οί έκπρόσωποι τών δύο κρατών νά
άντιμετωπίσουν άφορούσε τή χάραξη «άπό καθαρώς τεχνικής πλευράς» τών θα-
λασσίων συνόρων βορειότερον τών Δωδεκανήσων, ήτοι μεταξύ τών νήσων Σά-
μου-Χίου-Μυτιλήνης καί τών τουρκικών άκτών.

(β) «Δέν υφίσταται — διευκρινιζόταν μέ τήν εύκαιρία αύτή — σχεδόν ζήτημα
χαράξεως συνόρων μεταξύ Δωδεκανήσου καί Τουρκίας, διότι ταύτα παραμένου-
σιν ώς είχον καθορισθεί μεταξύ 'Ιταλίας - Τουρκίας έπί ιταλικής κατοχής».

(γ) Ή έπίλυση τού θέματος τής χάραξης γραμμής θαλασσίων συνόρων
ένδιέφερε — όπως άνέφερε τούρκος άξιωματικός — τό NATO.

Ό καθηγητής Κ. Οίκονομίδης έχει ήδη έπισημάνει ότι μέ τήν έλληνική δια-
κοίνωση πρός τήν "Αγκυρα, στις 3 'Ιουνίου 1955, έπιζητήθηκε ή χάραξη «έπί
χάρτου τών θαλασσίων συνόρων τών δύο χωρών βορείως τής Δωδεκανήσου» καί
άναφέρεται έμμεσα στή συνάντηση τής 4ης Δεκεμβρίου 1954, στή διάρκεια,τής
όποιας ειχε διαπιστωθεί ότι «τό σύνορο τής Δωδεκανήσου ύπήρχε ήδη»14. Ό κα-
θηγητής Huseyin Pazarci, έν τούτοις, προϊστάμενος τής Νομικής Υπηρεσίας
τού τουρκικού Υπουργείου τών Εξωτερικών, άμφισβήτησε τήν έννοια τού όρου

13. ΥΠΕΣ: 'Ιστορικά καί Διπλωματικά 'Αρχείο, Πρεσβεία "Αγκυρας/1954, Π. Μουτούο-ης
προς ΓΕΕΘΑ/ΓΕΝ, 4 Δεκεμβρίου 1954.

14. C. Economidès, "Les îlots d'Imia dans la Mer Egée: un différend créé par la force",
R.G.D.I.P., 102 (1997), σσ. 323-352.
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«βορείως», υποστηρίζοντας δτι γίνεται αναφορά στο βόρειο τμήμα τοϋ Δωδεκα-
νησιακού συμπλέγματος15. "Ηδη, ή επισήμανση, καθεαυτού, τού κειμένου τής
έκθεσης Μουτούση δέν αφήνει οποιοδήποτε περιθώριο αμφισβήτησης: ή ρητή
αναφορά — τρεις φορές — τού όρου «βορειότερον τής Δωδεκανήσου» διασταυρώ-
νεται μέ τήν άπόλυτα διασαφηνιστική παράλληλη δήλωση τών τούρκων έκπρο-
σώπων ότι τά σύνορα μεταξύ Δωδεκανήσου καί Τουρκίας «παραμένουσιν ώς
ειχον καθοριστεί μεταξύ Ίταλίας-Τουρκίας».

'Αποτελεί γεγονός ευοίωνο γιά τήν οριστική, βάσει τών άντικειμενικών δεδο-
μένων, έπίλυση τής άντιγνωμίας μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας μέ άναφορά στό
καθεστώς τών νησίδων τού νοτιοανατολικού Αιγαίου, ή έπισήμανση τών ιστο-
ρικών τεκμηρίων.

SUMMARY

The status of the islets of the Southeastern Aegean.

Older and recent observations

Relying on unpublished sources from Greek, Italian, British, German
and French archives, this paper re-examines the question of sovereignty
over the islets of the Southeastern Aegean. More specifically, it establishes
that during the broader span of the 20th century, prior to the presence of
the Greek State, during the Italian occupation and the de facto German and
British military occupations, all masters exercised full, unobstructed and
continuous sovereign rights over the Dodecanese islands complex beyond
the three nautical miles from the Turkish coast. Both the cartographic
representations and the administrative acts of the period, converge deci-
sively toward this view. Therefore, failing adequate explicit conventional
reference, the criterion of actual occupation is the decisive criterion for the
precise determination of the status of sovereignty.

15. H. Pazarci, "Différend gréco-turc sur le statut de certains îlots et rochers dans la Mer
Egée: une réponse à Mr. C.P. Economidès", δ.π., σσ. 353-378' έπίσης, βλ. C.P. Economidès,
"Quelques commentaires sur Γ article de H. Pazarci", σσ. 379-389.
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1| 2| -» ajjùcRKâtoofficÎ I U I ι | I f

— fo S?}

ru»» r^'^mâ^'îas^'i^ik te sâfefe Stecm OX^&m'êfS sc*äta>» tm yaywrf»

«»y»»«.—iluto».

tO·

tJ

«BSTRICTED

BÎITII

(1081/6/53)

16 th ««roi, 1953.

W*im»)I|

D»ftr Apartment,

your letter Wi 1081/1 of the 3rd Hareh about

Uio Qi'o ου-Tui'Kl eil UouudÄry.

2. Λβ asked the competent Departmeat In the
Ministry for ϊοreign Affair» to oorreot the proof
as night te necessary, and this they have no* done.
The red lin* Is whftt they ragaM .aft the existing
frontier line and you rill see that it places the
two islands in question »«LI on the 3reek side.

3. ïhe ministry explained that the red Una *hl«h
they had drawn in oorriapoaSs, la faat, to the
Italo-Turklsh demarcation liai »hlofc «Mj/drawn up
after the Treaty of Lausanaa« There hars titan n<s
ßub«Ätiuent negotlationa bet*««η the 3reek* and the
lurks on this subject, and tift former regard this-
llne as being still op«retirer Indeed they added
that thie would bo their ο tar ting point with the
Turks, if ever the subject arose between the·.

4. we are sending a copy or tbia letter to
Chancery, Ankara.

ïoura ever.

Western and Southern Department,
Foreign Office,

LONDOH, S.W.I.

ΕΙΚΟΝΑ I
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S2EZH£BÎ£ûi

(1081/11/53)

ΒΕΙΤΙ8Η KUBAS3Y
ANKARA

10th April 1953

u

Dear Department,

The Turks hare ai last given ui an answer of a vr>
kind on the boundary between Greece and Turkey In the/
Dodecanese region to which Athene Chancery letter (1081/6/53)
of the 16th March refer».

2. The competent official In the Turkish Ministry of
Foreign A-falre sent for Arthur on the 6th April and, after
apologising for the delay In answering oup query, showed
Arthur a Turkish map on «diich the frontier was, he-said,
correotly narked. This map made It olear that Arkhl aad
Galdaro, as well αβ .the snail Island which we have marked
"X" on the enclosed proof, were Greek territory; and that
there was no westward« bulge In the demarcation line south
of Nlsyros. We have drawn a red line on the enclosed
proof which roughly corresponds to the demarcation lines

on the map which Arthur was shown.

3. The official referred to Articles k, 6 (last paragraph),
12 and 16 of the Treaty of Lausanne and to the Italo-Turklsh
Convention of the Uth January 1932. You will find a French
text of the latter at p,690 of Vol.XI of Rl2zo's "La
Législation Turque": the Islands which were then Italian

are now, of course, Greek.

U. The behaviour of the Turks In this matter has been

rather curious! Although they have In the end confessed
to the same demarcation line as that described In Athena
letter under referenoe, they have been unwilling to mark
It themselves on our proof nap; and we do not think they
will reply offioially to the Bote which we sent them on
this subject. Moreover, we have seen Turkish maps whloh
give the same demarcation line as that printed on the
enclosed proof.

5. We are sending a oopy of this letter to Athene.

Tours ever,
CHANCERY.

Western and Southern Department,
Foreign Offloe,
London 3.W. 1.

36

ΕΙΚΟΝΑ Η



ΕΙΚΟΝΑ Θ



252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

««ΟΡΙϊίΙΟΖ ι i I I Γ ν' t

ο m Ai*«?* ses Wien aar AiPioaeci

f.*.*.

ï/r^Y

emit e u«At «Ä^p* t.è την 3*

* ri »

1.- ν τ(«UVL (wsv1 * ti nax'ivx l^j της I»

'iofx^sj. », ^ptittti»«» ,-ίτβϊην ·><* »i*; i i ^xui* Γ,*,».*.

ivo» bi'ïiit-s fl it^wS Ssieeefuv ovdauv μ «aÇS

ÉlUli^· , . . , . -- -'---■ ί J—,ι φ h I Λ # ι ·ιι ' Κ. ^

J„- S'iVta.; --f»ri;» -γ- Β» -Όit-'.ς* ίαββ^υ ις «'<>

τίν i'it ι »ir. ίν "Β ν~ιρl i ί-'Δ-ßAt^ 3è«t , **τά -ϊ^ν »β» ι<ί»

ji-» ϊίς τί ίιτ-nisèw s·?.*. tè -s*.; ^x'.it^v

}u äpi.j!·* y ι > ^TTÏ^-tui f ÎVJV «χβτι vit

«A tp.-pnpiiç 4*4 T?,H âp^ÂiiÎ » fcn-iptrrf.»* γΜνΰϊ wà

lif t:îTpi»'i'.«S'J» (iftü τίήβτΛ ivriv,rtu*<?ITII* Ji^ ® «ο-

Tta[|JÇ«jï fin* Jc ί) TÙV ti'Î-ïlv t<rw5puv·

mcgguoa

in i* * 'Su»

ΕΙΚΟΝΑ I
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- 2 -

•f« tV» iv τξ Ρρ t»*Cw tau tiSf"»« '*iTm*t«nin{(fli's
tHO.*, ikt«'»ïT:» toj ij-οίί ju γοίΓίί-ο, Ttwo^i·»»)» «jtni^ t"·
ΪΙτηίΙΜ, *»TÏT*.V ï«.f»» |·«ρ«τίβηβ·» *sî «ρακίχ·ί, ιοοβηλο?* τί#·
0ΐ0!ΐ C4) **5»uji«Ti*5i #iî «m» £*3«οβ(»βο <s) ta« *τρït-i"»
*aî Sic (*) το* *-<>τι^"S ), 4* T.iV îkhiCuv Tp«î t') ivxi"

S<*r*cxptv:'4vut <5s î'jirvs τίν i«?»«y)in»i»

τ5 3ίμα, IvttifiZT? τ^,ν χάοβζιν τη; »^»ml»

<βν4ρκν p 3îiâx<sp^v T*v ÂéïSaîluSJll qrcjii
*i-raÇl) TÛv ν<Λιν - Πύί - «Λ*:ιΜΪ aef *»ep*txäv

JxtCv, v.ae **<·.·*, «S μ it ?v<»*piv, iSv itt'frira» [!'( jii

Tipi^M ««.éowv μ*τοξ& tSàÂ^ASUXSX ,*î S η »-ct'a;, Ηίτ» T*»ra
aap ui«>io«lv to« *t*c» ι'»'«!«) * »î uîtî^« ** ~ Ιοοοχί*«»

Siî 1 vï.t «η« *at-xis."

*Sv e9vx>e^$* *aî Seoô ê $p·'« 4*<ioJ« τΰν ορ»β ivtuv,

x*ri τ4,ν ï»v aiexEtiv *jäpv»v '«it i. an *Γν, μοί Sr»

X.Î ·Ό~Χ<·- V t*. i\r '.. Si-i, "-iipt ".0>> « sfiv «»A S eJÎ-fT<|«l»

ä Ttts fis **5.αΛκ»ϊ ui -tri» f.t|»u«tv "τι

SU)iir.i τ« ..-ttp« î« Ii ni il» μ-.ϊ βτίιη τϊ Ιιΰαημα

Ιίν -Ju Α» Ii -t it-.i*·;·; ·Λ ·ρ · ν* μ-'<*·! «ν ;ti?4d«ç ιί ; τ*ν I 'ί

τ μϊ-ίτην χαί *·'·ριζ« ν ttv |ν >>?*<·; ijvvpuv»

χιβ '*<«.-» 5β.ι ι ei'Tt» 4*i Ï3ucxt*rjç » »jrâs 'ι ρ 'ϋμ«»« τη* »<·<*-
τον touts·»» χα* ΐτι ^ Set-oftft Ετο ."««τ» St-rpaei'» if"

vu *ei ΐρ.-ΐββρίΛίοαβμίντ ύ» i V*ef>v ϊ'ίΐοίι* των e:<«Ttxwv

ΐογι«. "v.

■"•ocJtl^ariyTMS τή» Suw β$βχ«4ιν 'l-is tw~

μβτίχοτι«*-; vi ί*«*ιτέ<*»ΐ, «ι «Ν Taij «î

*8 ggtttCX

ε*»is ft* i* 4 «Afiuv

ΕΙΚΟΝΑ I
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'■**·« i«n» τίτ« "τι 6 5 ίν*ργίβκ βν τϊ ko^vïtéxtjt«· μβα râ
TaxsTïpav, x*t *τ» ίμ '·»$ 6» ·94*ι 5χ» τ$ «τήχ«Γ· τί}ς îmu

ba'ëwv tîs 5e«a· ijfç ·Ι»·ιρϊβί»ΐ τ^ν isNiïTjç,

•tttîl t^v xpf«iv t>|ï. tj4 tl|cfc*r3g«

es; ,-<Sj> Ιβμχτί *«t é 'iliV
(«) "ïw to»s lex si"-» S %â»y 4te|v. JBJtt βτιι*Μ<3ν pi τ\·* yior
Çlw τΰν 1» p«i 't»pav tu KSL»MSH βαλ -ιββίνν ojvopojv j*5p—

Ce} âienvJv «ίϊ τί Irr^s mîMsv, ^ t* **v-«is$ 8. Hptestt* «>

",0<«C *Ofv»l T'IJTO x-j" ivu

6 6ι·39ΐιν4μΐγ3ς, -ρίς την ί«*ίριβ. 0041/13· S. 6

Δΐίΐ»γ·(ν ·*Οί«ΐΙ V* tv'-O Xi<?3«X«pJeeuÇ SM««

βχ«τι«τ)ν τ-jvviχη* Λίίίβιαν. δ*-}«·!λ tr-u v<û.'xï -.eiç δι«-

το βί) τπϊ Vtap-îv fAit?», ή τΰν Sj«T<puV( χ X~1S

fieaus ΑβΠβΜ χαί *rtew»6veeuv |itî xta •'.«jt fuaxos της χβοιίς.»
Tf^W-ÎS β >νίρ«ν ρ-?«· -Tiprv T»>î ήτοι tûv

eevôpwv i-eeai^ τ>Γν vife-v - 33-ί - afïIA.OIjI

* lî XJüp'.t*l>V

_ !

Ιο-)χ.1ς *ηχ. XC«. îfflï OAS.

4η i, « ecXrtwV
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τά νεοευρεθέντα φύλλα καί σπαράγματα τοΰ Σιναϊτικού Κωδικός, του Σεβ.
'Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν καί Ραί'θώ κ.κ. Δαμιανού, υπό τοΰ 'Ακαδημαϊκού
κ. Παναγιώτου Λ. Βοκοτοπούλου*.

Παρουσίασις καί ιστορία τοΰ Κώδικος

Ό «Σιναϊτικός Κώδιξ» τής "Αγίας Γραφής, τοΰ 4ου αιώνος, γνωστός εις
τήν έπιστημονική κοινότητα ώς τό πολυτιμώτερον Βιβλικόν χειρόγραφον εις τόν
κόσμον, έκ τής ονομασίας του καί μόνον παραπέμπει εις τήν ίεράν Ίουστινιάνει-
ον Μονήν του Θεοβαδίστου "Ορους Σινά - "Αγίας Αικατερίνης, όπου έπί αιώνας
διεφυλάχθη, μέχρις τοΰ έντοπισμοϋ του υπό τής νεωτέρας έπιστήμης καί τών
μετά ταϋτα περιπετειών του.

'Αρχικώς ό κώδιξ περιελάμβανε τήν Παλαιάν καί τήν Καινήν Διαθήκην,
καθώς καί κείμενα τής άρχαίας χριστιανικής γραμματείας, τήν λεγομένην Έπι-
στολήν Βαρνάβα καί τόν Ποιμένα τοΰ Έρμά, τά οποία οί συντάκται του Κώδι-
κος προφανώς θεώρησαν ώς άνήκοντα εις τόν ευρύτερον κανόνα τής "Αγίας
Γραφής, κατά γενικοτέραν συνήθειαν τής έποχής. "Ο Σιναϊτικός Κώδιξ αποτε-
λεί τό χειρόγραφον ύπ. άρ. 01, ή άλλως τό Κ (Aleph), εις τό στέμμα τής χει-
ρογράφου παραδόσεως τής Βίβλου καί μετά τοΰ Βατικανού Κώδικος άποτελοΰν

* Archbishop of Sinai, Faran and Raitho Damianos, Folios and Fragments of the Codex
Sinaiticus in the "New Finds" at the Sinai Monastery.
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τά σημαντικώτερα χειρόγραφα διά τήν κριτικήν τοΰ κειμένου τής Καινής Δια-
θήκης άλλα καί τής Μεταφράσεως τής Παλαιάς κατά τούς Ο '. Πρόκειται περί
περγαμηνού χειρογράφου, εις μεγαλογράμματον γραφήν, τήν λεγομένην «τής Βί-
βλου», έχει δέ έντυπωσιακόν μέγεθος καί μορφήν: τά φύλλα έχουν διαστάσεις
381x343 χλστ. τό δέ κείμενον παραδίδεται κυρίως εις τετράστηλα, μέ άποτέ-
λεσμα έκαστον δίφυλλον νά ύπενθυμίζη άνεπτυγμένον πάπυρον.

Τό Βιβλικόν κείμενον άνήκει εις τόν Άλεξανδρινόν λεγόμενον τύπον, καί ό
κώδιξ πιθανώτατα έγράφη εις Αίγυπτον περί τά μέσα τού 4ου αιώνος, μολονότι
παλαιότερον είχεν ύποστηριχθή ότι ανήκει εις τά πεντήκοντα (50) σώματα τής
"Αγίας Γραφής, τά οποία παρήγγειλεν ό Μέγας Κωνσταντίνος εις τό καλλιγρα-
φεϊον τού Εύσεβίου Καισαρείας, ύπόθεσις ή οποία άπαιτεΐ βεβαίως έπαλήθευσιν.

Τό 1761 ό 'Ιταλός περιηγητής V. Donati περιγράφων τήν βιβλιοθήκην τής
Μονής Σινά φαίνεται ότι άναφέρεται εις τόν Σιναϊτικόν Κώδικα, ό οποίος προ-
φανώς είχεν ήδη διασπασθή εις μικρότερα τμήματα. Ή νεωτέρα ιστορία τού κώ-
δικος άρχεται άπό τού 1844, όταν ό καθηγητής τού Παν/μίου τής Λειψίας Κων-
σταντίνος Tischendorf ένετόπισε τό χειρόγραφον καί άπέσπασε λάθρα 43 φύλ-
λα, τά όποια κατέθεσε στήν Bibliotheca Albertina τής Λειψίας, όπου καί παρα-
μένουν. Τό κύριον σώμα έδανείσθη ό ί'διος τό 1859 διά λογαριασμόν τού Τσάρου
τής Ρωσίας, προκειμένου νά χρησιμοποιηθή πρός έκδοσιν. Ή ενυπόγραφος άπό-
δειξις τού δανεισμού σώζεται εις τήν Μονήν, όμως ό Κώδιξ κατεκρατήθη εις τήν
Τσαρικήν Ρωσίαν κατόπιν μυθιστορηματικών διεργασιών καί πιέσεων, άποτέλε-
σμα τό όποιον δέν άνεγνωρίσθη ύπό τής Μονής. Περαιτέρω, τό 1934 ή Σοβιε-
τική Κυβέρνησις έπώλησεν τό έν Πετρουπόλει τμήμα εις τό Βρεταννικόν Μου-
σεΐον έναντι τού σημαντικού ποσού τών 100.000 χρυσών λιρών 'Αγγλίας.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον, ό έπιστημονικός κόσμος έγνώριζε μέχρις προσφά-
τως τόν Σιναϊτικόν Κώδικα ώς διεσπασμένον εις τρία (3) τμήματα, άποκείμενα
εις τήν Βρεταννικήν Βιβλιοθήκην (347 φύλλα), εις Λειψίαν (43 φύλλα), καί εις
"Αγίαν Πετρούπολιν, όπου άπελείφθησαν 6 φύλλα-σπαράγματα.

Ταύτα μέχρι τού 1975. Τό έτος έκεΐνο, ή "Ιερά Μονή Σινά εις τό πλαίσιον
εύρυτέρων έργων προέβη εις άποχωμάτωσιν καί έξωραϊσμόν τού χώρου εις τό βό-
ρειον τείχος τής Μονής, ύπό τό παρεκκλήσιον τού "Αγίου Γεωργίου. Ύπόνοιαι
εύρέσεως κειμηλίων δέν ύπήρχον. Παρά ταύτα, τήν 25ην Μαίου 1975 ό υπεύ-
θυνος επί τών έργασιών καθαρισμού άείμνηστος Σκευοφύλαξ τής Μονής Άρχιμ.
Σωφρόνιος Μοντεσάντος διέκρινε μεταξύ τών χωμάτων ύπό τών έργατών Βε-
δουίνων ριπτομένων έκ τού έσω χώρου μικρόν τεμάχιον μεμβράνης. Τήν έπομέ-
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νην πρώίαν ήρχισε νά ερευνά επιμελώς τά ριφθέντα χώματα καί ευρεν ένα άκό-
μη τεμάχιον, μικρότερον τοΰ προηγουμένου. Αί άκόλουθοι ήμέραι άπό τήν 27ην
Μαΐου έως καί τήν 15ην 'Ιουνίου ήσαν έξαιρετικώς καρποφόροι, μέ τήν άνακά-
λυψιν έκατοντάδων κωδίκων, χιλιάδων μεμονωμένων φύλλων καί δεκάδων χιλιά-
δων σπαραγμάτων εις αύτόν τόν άγνωστον έως τής στιγμής έκείνης χώρον —
κρύπτην τού τείχους.

Μεταξύ τών άνευρεθέντων Νέων Εύρημάτων Χειρογράφων κατά τήν συγ-
κλονιστικήν αύτήν «άνακάλυψιν τού αιώνος» ήταν καί ένας άριθμός φύλλων καί
σπαραγμάτων τού περιφήμου Σιναϊτικού Κώδικος. Άντιγράφομεν έκ τού σχετι-
κού σημειώματος τού 'Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν καί Ράίθώ Δαμιανού:

«Έπληροφορήθην τό γεγονός ... εις τάς 5 'Ιουνίου 1975. Είσήλθον άμέσως
εις τό δωμάτιον κρύπτην... Μετά δέους έψηλάφισα τάς μεμβράνας. Αί πλεϊσται
ήσαν μεγαλογραμμάτου γραφής. Κάποιαν στιγμήν διέκρινα ώραίαν, λεπτήν,
λευκήν μεμβράνη ν. Τήν έσυρα μετά προσοχής άπό τόν σωρόν καί άφού τήν έξε-
σκόνισα, είδα τετράστηλον κείμενον καί άνεφώνησα «Σιναϊτικός κώδικας». Ό π.
Σωφρόνιος μέ τό χαρακτηριστικόν φλέγμα του μού άπήντησε μέ φωνήν βραχνήν
άπό τήν σκόνην άλλά καί μέ έπιστημονικήν παρατηρητικότητα «τό έπρόσεξα κι
εγώ, δέν είμαστε όμως βέβαιοι πριν τό έξετάσωμε». Παρέλαβα μαζί μου τήν μεμ-
βράνην. Ήσαν 4 διπλωμένα φύλλα. Μετά προσοχής τά άνοιξα. Τά άνέγνωσα
καί, μέ τήν βοήθειαν τής εύρισκομένης εις τήν Βιβλιοθήκην μας έκδόσεως τού
Tischendorf τού 1862, διεπίστωσα ότι πράγματι ήσαν φύλλα έκ τών έλλειπό-
ντων τού Σιναϊτικού κώδικος. Τό τεμάχιον εκείνο ήτο άπό τό Βιβλίον τών
'Αριθμών. Τάς άμέσως έπομένας ήμέρας εύρέθησαν άλλα 5 φύλλα τού Σιναϊτι-
κού Κώδικος άπό τό βιβλίον τών Κριτών καί έ'να πολύ έφθαρμένον άπό τό Δευ-
τερονόμιον».

'Ανάλογα είχε σημειώσει κατά συγκινητικόν τρόπον εις τό λεπτομερειακόν
«Ήμερολόγιόν» του ό τότε Σκευοφύλαξ τής Τ.Μ. Σινά άείμνηστος 'Αρχιμαν-
δρίτης Σωφρόνιος Μοντεσάντος.

Ό Σιναϊτικός κώδιξ εις τά Νέα Ευρήματα

Ή 'Επιτροπή τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος εις τήν οποίαν άνε-
τέθη έξ άρχής τό έργον τής τακτοποιήσεως, σωματοποιήσεως, άποσυρρικνώσε-
ως, συντηρήσεως, καταγραφής τών Νέων Εύρημάτων, ήσχολήθη, ώς εικός, καί
μέ τόν Σιναϊτικόν κώδικα. Ή 'Επιτροπή άπετελεϊτο ύπό τού καθ. Παναγιώτου
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Νικολοπούλου, Δ/ντού τής Βιβλιοθήκης, καί τών συντηρητών κκ. Βασιλείου
Πελτίκογλου καί Αντωνίου Μπασμπάνου. Εύνόητον ότι ή ενέργεια αύτή ήτο ή
καλυτέρα εις έπιστημονικόν καί εις διπλωματικόν έπίπεδον, λαμβανομένης υπ'
δψη τής λεπτής τότε θέσεως τής Μονής, καθότι ή χερσόννησος τού Σινά, τμήμα
τής Δημοκρατίας τής Αιγύπτου, έτέλη υπό Ίσραηλινήν κατοχήν. Άναλυτικώ-
τερον, μετά τάς εν τφ μεταξύ γενομένας επεξεργασίας καί διαπιστώσεις, ή άνα-
κάλυψις φύλλων καί σπαραγμάτων τού Σιναϊτικού κωδικός συνίσταται εις τά
εξής: 'Ανεκαλύφθησαν δώδεκα (12) φύλλα καί είκοσιεννέα (29) σπαράγματα.
'Εννέα (9) σπαράγματα έξ αυτών σχηματίζουν άκόμη τέσσερα (4) φύλλα. Επο-
μένως τό νέον εύρημα τοϋ Σιναϊτικού κώδικος συνίσταται έκ δεκαπέντε (16)
φύλλων καί 20 σπαραγμάτων.

'Ακριβέστερον τό περιεχόμενον τών φύλλων καί σπαραγμάτων έχει ώς άκο-
λούθως:

Γένεσις (κα', 26-κγ', 16). Σπαράγματα 2.

Αευϊτικόν (κ',27-κβ', 30). Φύλλον 1.
'Αριθμοί (ις ', 7-κ', 28). Φύλλα 3.

'Αριθμοί (κγ', 22- κς ', 2). Φύλλον 1.

Δευτερονόμιον (γ', 8-δ', 19). Σπάραγμα 1.

Δευτερονόμιον (κη', 68-λ', 16). Φύλλον 1.

'Ιησούς Ναυή(ιβ', 2-5,7-24, ιγ', 1-3,6-7, 11-13, 16-21,27-29,31-32,
ιδ', 1-3).

Σπαράγματα 4.

Κριταί (δ', 7-ια', 2). Φύλλα 5.

Ποιμήν, Τμήμα Παραβολαί (ς '-θ ', XIV-XVIII). Φύλλον 1 + σπαράγματα

4.

Σπαράγματα διάφορα άταύτιστα 18.

'Από τό Βιβλίον τής Γενέσεως ήσαν ώς τώρα γνωστά μόνον δύο σπαράγμα-
τα, προερχόμενα άπό σταχώσεις, τά οποία είχαν άποσπάσει τό μέν ένα ό Πορ-
φύριος Uspenskij τό 1845, τό δέ άλλο ό Tischendorf τό 1853, καί τά όποία
εύρίσκονται σήμερον εις τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην τής Ρωσίας εις τήν Άγίαν
Πετρούπολιν, καί τά όποια παραδίδουν χωρία άπό τά κεφάλαια κγ ' καί κδ '. 'Από
τά Νέα Ευρήματα γνωρίζομεν τώρα χωρία άπό προγενέστερα κεφάλαια τής Γε-
νέσεως, τά κα ', 26 έως κγ', 16. Επομένως άπό φύλλα τά πρώτα άκραΐα τοϋ
κώδικος.
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'Από τό Βιβλίο ν τοϋ «Ποιμένος» τοϋ Έρμα ήσαν ως τώρα γνωστά μόνον
κεφάλαια άπό τά βιβλία «Όράσεις» καί «Έντολαί» ευρισκόμενα εις τήν Βρε-
ταννικήν Βιβλιοθήκην (British Library Add. 43725, ff. 341-347v) καθώς καί
εις τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην τής Ρωσίας εις Πετρούπολιν (σπάραγμα, χειρό-
γραφον 843, Έντολαί 11,7-111,2 IV, iii, 4-6), όμως όχι καί άπό τάς «Παρα-
βολάς» τοϋ Ποιμένος. Κείμενον τών «Παραβολών» τού Σιναϊτικού Κωδικός
γνωρίζεται πλέον τό πρώτον έκ τών Νέων Ευρημάτων. Έπίσης τά φύλλα καί
σπαράγματα τού κειμένου τού «Ποιμένος» τού Έρμά άνήκουν εις τά άκραΐα τε-
λευταία τού κώδικος. Σημειωτέον ότι τοϋ κειμένου τού Ποιμένος, πέραν άπο-
σπασμάτων τινών γνωστών άπό άλλα χειρόγραφα-παπύρους, παραδίδεται ση-
μαντικόν τμήμα ύπό τού Σιναϊτικού Κώδικος, καθ' ην στιγμήν τό έπόμενον χρο-
νολογικώς χειρόγραφον τοϋ κειμένου άνάγεται εις τόν 13ον αιώνα.

Σημειωτέον ότι ούτε τού Λευϊτικού, ούτε τών 'Αριθμών, ούτε τού Δευτερο-
νομίου, ούτε τοϋ 'Ιησού τού Ναυή, ούτε τών Κριτών κείμενον ητο γνωστόν άπό
τά άποκείμενα εις τάς άλλας βιβλιοθήκας φύλλα καί σπαράγματα τού Σιναϊτι-
κού Κώδικος. Κείμενα τών βιβλίων αύτών τής Παλαιάς Διαθήκης γνωρίζονται
πλέον τό πρώτον άπό τά Νέα έν Σινά Ευρήματα τοϋ Σιναϊτικού Κώδικος.

Τά νεοευρεθέντα φύλλα καί τά σπαράγματα τοϋ Σιναϊτικού κώδικος έχουν
γραφή εις μεγαλογράμματον γραφήν καί εις τόν τύπον τόν άποκαλούμενον τής
Βίβλου. Ή γραφή μάλιστα τοϋ Σιναϊτικού κώδικος έκπροσωπεΐ τήν κατ' έξοχήν
άκμήν τής γραφής τής Βίβλου.

Μέ τήν νέαν μέθοδον μετρήσεως τής γωνίας γραφής, δηλαδή τής κλίσεως
τών γραμμάτων, ή όποία άνεπτύχθη εις τό "Ιδρυμα "Ορους Σινά έν συνεργασία
μέ τό Έρευνητικόν Κέντρον «Δημόκριτος», κατωρθώθη νά έχωμεν άκριβεστά-
την τιμήν τής γωνίας γραφής τού Σιναϊτικού κώδικος, ύπόθεσις πρωτοποριακή
καί μοναδική παγκοσμίως. Ή τιμή γωνίας τής γραφής τών φύλλων καί σπα-
ραγμάτων τοϋ Σιναϊτικού κώδικος μέχρι τώρα έγνωρίζετο μοίρες 75 περίπου,
ένώ τώρα δυνάμεθα νά έχωμεν άκριβεστέρας τιμάς. Ή γωνία γραφής είναι στοι-
χεΐον πολύ σημαντικόν διά τήν χρονολόγησιν ένός χειρογράφου καθώς καί διά τήν
ένταξίν του εις όμάδα καί οίκογένειαν χειρογράφων.

Ό χώρος όπου ευρέθησαν τά νεοευρεθέντα φύλλα καί σπαράγματα τού Σι-
ναϊτικού κώδικος, όπως καί τά λοιπά νεοευρεθέντα χειρόγραφα, φαίνεται ότι ήδη
προ τοϋ 18ου αιώνος άνηκε εις τήν τότε βιβλιοθήκην τής Μονής, ή οποία κατε-
λάμβανε χώρους καί δωμάτια εύρισκόμενα εις άσφαλή εντός τοϋ βορείου τείχους
ή σέ έπαφήν μέ αύτό. Έπί 'Αρχιεπισκόπου Σινά Νικηφόρου Μαρθάλη (1728-
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1747) άνοικοδομήθη νέα βιβλιοθήκη εις το κέντρον τοΰ μοναστηριακού χώρου
δπου κατά το 1733, μέ τήν άμεσον παρακολούθησιν του λογίου ίεράρχου, μετε-
φέρθησαν τά χειρόγραφα καί έντυπα άπό τής παλαιάς. Τά έφθαρμένα, ώς καί τά
περισσά καί μή έν χρήσει, φαίνεται ότι παρέμειναν εις τήν παλαιάν βιβλιοθήκην
καί συνεκεντρώθησαν έπιμελώς εις έ'να άσφαλές δωμάτιον τοΰ χώρου πρός φύ-
λαξιν. Δέν έπετάχθησαν, δέν κατεστράφησαν, άκόμη καί τά μικρά σπαράγματα,
άλλ' έλήφθη μέριμνα διά τήν φύλαξίν των. Παρέμειναν έκεΐ έπί δυόμισυ καί πλέ-
ον αιώνες, καί τελικώς έλησμονήθησαν, καί έξ άλλων αιτίων καί λόγω καταρ-
ρεύσεως του δώματος τής οροφής, 'ίσως συνεπεία σεισμού έκ τών συχνών εις τό
Σινά, μέ άποτέλεσμα νά καταχωσθούν, έως ότου άνεκαλύφθησαν τό 1975.

Μετά τήν άνακάλυψιν εις τήν "Ι. Μονήν Σινά τών νεοευρεθέντων φύλλων καί
σπαραγμάτων τό σύνολον τών εύρισκομένων εις τις διάφορες Βιβλιοθήκες φύλ-
λων τού Σιναϊτικού κώδικος άνέρχεται εις 405. "Ομως άπό ένδειξιν τετραδίου εις
νεοευρεθέν φύλλον μέ άριθμόν 94 διαπιστώνομεν ότι ό Σιναϊτικός κώδιξ είχεν
άρχικώς τουλάχιστον 752 φύλλα. Ελλείπουν έπομένως τό όλιγώτερον 355 φύλ-
λα, περί τής τύχης τών οποίων υποθέσεις μόνον μπορούν νά γίνουν, χωρίς νά δυ-
νάμεθα νά άποκλείσωμεν καί περαιτέρω έκπλήξεις νεωτέρων εύρημάτων.

Τεχνικαί παρατηρήσεις

Κατά τήν άποσυρρίκνωσιν καί συντήρησιν τών νεοευρεθέντων φύλλων τού
κώδικος, προέκυψαν πολύτιμα στοιχεία περί αύτού έξ έπόψεως τής Έπιστημης
τής Παθολογίας τού Βιβλίου.

Περγαμηνή:

Μεταξύ τών έπιστημόνων θέμα πολλής συζητήσεως άποτελεΐ τό τής πηγής
προελεύσεως τής περγαμηνής τού Κώδικος. Όμιλούν περί περγαμηνής κατα-
σκευασμένης άπό άγέννητον ζώον καί συγκεκριμένως άπό έμβρυον άντιλόπης,
όπως ό έπίμαχος Κωνσταντίνος Tischendorf, άλλοι άπό δοράς δύο διαφορετικών
ζώων, άπό μικρά, ίσως νεογέννητα ζώα καί συγκεκριμένως άπό αίγα καί άπό
πρόβατον, κατά τούς Η. J. Μ. Milne - T.C. Skeat. Μία τρίτη θεωρία, κατά τήν
ομάδα René Larson, ύποστηρίζει ότι ή περγαμηνή τού Σιναϊτικού Κώδικος κα-
τεσκευάσθη άπό πρόβατον καί μόσχον.

Έκ πρώτης όψεως καί μέ γυμνόν όφθαλμόν, παρατηρούντες τούς πόρους
τής περγαμηνής μάς δίδεται ή έντύπωσις ότι πρόκειται περί αίγός καί μόσχου.
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Ή μελάνη:

Πολύς λόγος έγένετο δια τήν χρησιμοποιηθεΐσαν μελάνην πρός συγγραφήν
τοϋ Σιναϊτικού Κώδικος. Καίτοι ώς τόπος γραφής τοϋ κώδικος πιθανολογείται
υπό τών μελετητών ή Αίγυπτος, ή μελάνη ή όποία έχρησιμοποιήθη διά τήν συγ-
γραφήν του, δέν είναι ή γνωστή καί ή έν χρήσει εις τήν 'Ανατολήν μαύρη μελά-
νη (inchiostrum nigrum). Ή μελάνη τοϋ Σιναϊτικού Κώδικος είναι σαφέστατα μία
άδιάλυτος μεικτή μελάνη, ή όποία πλήν ποσότητος τινός άνθρακος περιέχει καί
δεψικάς ουσίας καί άλατα σιδήρου, διό καί τό χρώμα αυτής δέν είναι μαϋρον.

Εις τό σημεΐον αυτό όφείλομεν νά σημειώσωμεν ότι εις τάς κάτω ώας τοϋ
διφύλλου τοϋ βιβλίου τών 'Αριθμών, τό όποιον έκτίθεται εις τό Σκευοφυλάκειον
τής Τ Μονής, υπάρχει μία άποτύπωσις τριστήλου κειμένου καί μία δευτέρα
άποτύπωσις άπό χειρόγραφον μικρογραμμάτου γραφής, προφανώς έκ τής μετ'
άλλων χειρογράφων παραμονής του έπί 2 V2 τουλάχιστον αιώνας εις τήν κρύ-
πτη ν όπου ευρέθησαν.

Φθοραί:

Τά νεοευρεθέντα περγαμηνά φύλλα καί σπαράγματα τού Σιναϊτικού Κώδικος
φέρουν διαφόρους μηχανικάς, χημικάς, καθώς καί έλαχίστας βιολογικάς φθοράς.
Ώρισμένα σπαράγματα κατήντησαν κυριολεκτικώς δαντέλλα. ΙΙολλά φύλλα,
είναι πολύ διάτρητα, κυρίως έκ τής φθοροποιού δράσεως τής μελάνης καί κατ'
έλάχιστον λόγω βιολογικών παραγόντων.

Ή στάχωσις τού κωδικός:

Ό Σιναϊτικός Κώδιξ, ώς εμφαίνεται άπό πολλά στοιχεία, έσταχώθη δύο φο-
ράς. Δυστυχώς, σήμερον δέν διασώζεται καμμία έκ τών δύο σταχώσεων, ώστε
νά γνωρίζωμεν τά ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 'Ολίγα μόνον ενδει-
κτικά στοιχεία τών δύο σταχώσεων-βιβλιοδεσιών είναι εις τήν διάθεσιν τών έπι-
στη μόνων:

α) αί χαρακτηριστικαί όπαί τής πρώτης ραφής τών τετραδίων, τής άρχικής
βυζαντινού τύπου σταχώσεως-βιβλιοδεσίας,

β) τά ίχνη τής δυτικής τεχνοτροπίας ραφής τών τετραδίων τής δευτέρας
σταχώσεως,

γ) τό συρραμμένον κολοβόν τετράδιον τού βιβλίου τών Κριτών μέ τόν τύπον
ραφής «καβαλορίκι». Χαρακτηριστικά είναι τά δημιουργηθέντα «Χ» εις τό κά-
τω τμήμα τής ράχεως τοϋ σώματος.



262

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παραμένουν βεβαίως πρός όριστικήν διευκρίνισιν ζητήματα ώς ή προέλευσις,
ή διαδικασία έπεξεργασίας τής δοράς καί τής κατασκευής τής περγαμηνής τοΰ
Σιναϊτικού, ή μελέτη τής μελάνης, τής κλωστής ραφής τοΰ σώματος του Κώ-
δικος, τής συνθέσεως τής χρησιμοποιηθείσης κόλλας εις τήν βιβλιοδεσίαν καί
άλλων τινών στοιχείων, τά όποια θά μάς δώσουν περαιτέρω άπαντήσεις, όπως
καί περί τοΰ χρόνου κατασκευής τής δευτέρας σταχώσεως. Δι' όλα αυτά απαι-
τούνται έξειδικευμέναι έργαστηριακαί έρευναι καί μελέται, διά τάς όποιας προσ-
βλέπομεν εις τήν συνδρομήν καί τήν άρωγήν έξειδικευμένων Κέντρων 'Ερευνών,
τών όποιων δέν στερείται καί ή Ελλάς.

"Έχδοσις:

Ή Τερά Μονή Σινά άποβλέπει εις όμοιότυπον έκδοσιν τών νεοευρεθέντων
φύλλων καί σπαραγμάτων τού Σιναϊτικού Κώδικος λίαν προσεχώς, συνοδευομέ-
νη ν άπό μίαν μεταγραφήν εις μικρογράμματον γραφήν ούτως, ώστε τό κείμενον
νά είναι εύρύτερον προσιτόν. Τήν έκδοσιν θά συμπληρώνουν έκτενής παλαιογρα-
φική καί κωδικολογική μελέτη, μελέτη έξ έπόψεως συντηρήσεως καί άποκατα-
στάσεως, κριτική τού κειμένου, εισαγωγικά σημειώματα διά τήν ίστορίαν τού
χειρογράφου, τήν θέσιν του έντός τής παραδόσεως τής "Αγίας Γραφής κ.ά. Ση-
μειωτέον ότι ή έκδοσις αύτη θά πραγματοποιηθή μέ τήν βοήθειαν τού έν 'Αθή-
ναις εδρεύοντος "Ιδρύματος "Ορους Σινά, τό όποιον "ίδρυσεν ή "I. Μονή κατά τό
1986, πρός ύποστήριξιν τού όλου έργου της καί συντονισμόν τού περί τό Σινά
έπιστημονικού έργου. Σημειωτέον, εις δ,τι άφορά εις τήν ύπόθεσιν τών Νέων
Εύρημάτων έν γένει, έχουν ήδη έκδοθή ύπό τού "Ιδρύματος "Ορους Σινά οί κα-
τάλογοι τών έλληνικών, τών γεωργιανών, τών σλαβωνικών, τών αραβικών χει-
ρογράφων, τών συριακών σπαραγμάτων, καί προσεχώς έκδίδεται καί ο κατάλο-
γος τών συριακών κωδίκων.

Παραλλήλως άπό τού 2005, κατόπιν κοινής συμφωνίας μετά τών Βιβλιο-
θηκών Βρεταννικής-Αονδίνου, Λειψίας καί "Αγίας Πετρουπόλεως εύρίσκεται έν
εξελίξει πρόγραμμα συνεργασίας πρός έκδοσιν ενός facsimile (όμοιοτύπου) τού
όλου κώδικος, συνοδευομένου άπό πλήρη μεταγραφήν, μελέτας έπί τής κατα-
στάσεως τών τμημάτων, άπό τήν λειτουργίαν Διαδικτυακού τόπου, ψηφιακάς
έκδόσεις κ.λπ. Κατ' αύτόν τόν τρόπον θά ύπάρξη κατ' άρχήν —έστω καί έκδο-
τικώς μόνον— συνένωσις τού τραγικώς διεσπασμένου κώδικος καί μία συνολική
επιστημονική θεώρησις.

"Η Μονή, καίτοι ούδέποτε παρητήθη τών δικαίων της ώς νομίμου κατόχου
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τού όλου κώδικος, θεώρησε έπιβεβλημένον καθήκον νά μη άρνηθή τήν σύνεργα-
σίαν της, δι' έ'ναν σημαντικόν έπιστημονικόν στόχον τοιούτου μεγέθους. Παραλ-
λήλως όμως, όπως ρητώς ήξίωσε καί περιελήφθη εις τήν συμφωνίαν, έκαστος
τών τεσσάρων συνεργαζομένων φορέων άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά έρευνήση τά
άρχεϊα του και νά προσκομίση τά έγγραφα τά όποια σχετίζονται μέ τήν άπό-
κτησιν τού τμήματος τού κώδικος τό οποίον έκαστος κατέχει. Αί πηγαί αύται
θά συνεκδοθούν εις τήν έπιστημονικήν έκδοσιν, καί δι' αύτών θά διευκρινισθή ή
νομιμότης τού νύν ιδιοκτησιακού καθεστώτος τού χειρογράφου. Εις έκάστην δέ
έκδοσιν ή δημοσίαν άνακοίνωσιν τού προγράμματος θά άναφέρεται ρητώς ότι μέ-
χρις άποδείξεως τού έναντίου, ή Μονή Σινά διατηρεί τίς νόμιμες άξιώσεις της έπί
τού όλου Σιναϊτικού Κώδικος. Αί σχετικαί έρευναι τών άρχείων ευρίσκονται έν
έξελίξει καί ρίχνουν μερικώς φώς εις τό πολυσυζητηθέν θέμα περί τής νομίμου ή

μή αποκτήσεως τμημάτων τού χειρογράφου ύπό τών έκτος Σινά βιβλιοθηκών.

* * *

Ή 'Ιερά Μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης τοϋ Θεοβαδίστου "Ορους Σινά, εις
τόν χώρον τής οποίας εύρέθησαν αί χιλιάδες τών χειρογράφων, όπως καί τά φύλ-
λα καί τά σπαράγματα τού Σιναϊτικού κώδικος, περί τών οποίων ή σημερινή άνα-
κοίνωσις, εκφράζει τήν άκραν ίκανοποίησιν καί τήν συγκίνησιν τών Σιναϊτών
Πάτερων, διότι άπό τοϋ έπισήμου τούτου βήματος τού 'Ανωτάτου Πνευματικού
'Ιδρύματος τής χώρας μας έσχε τήν δυνατότητα νά άνακοινώση έπισήμως τά
τής άνακαλύψεως τοϋ σημαντικωτάτου άπό πολλών άπόψεων αύτού ευρήματος.
Έπίσης, θέλει νά μνημονεύση ένταύθα τούς άξιους έπιστημονικούς καί άλλους
συνεργάτας τής Μονής, άλλά σιωπώμεν, ύπείκοντες εις σχετικάς συστάσεις-πα-
ρακλήσεις των καί προσκρούοντες εις τήν έγνωσμένην ταπείνωσίν των. Καί συγ-
χρόνως ή Ιερά Μονή Σινά έπιθυμεϊ νά διακηρύξη τήν εύγνωμοσύνην της διότι
έπί μίαν καί πλέον τριακονταετίαν, καί όχι μόνον, τό Έλληνικόν Κράτος διά τών
υπηρεσιών του καί τών άξιων έκπροσώπων του συμπαρίσταται παντοιοτρόπως
διά τήν προώθησιν μεγάλων έργων εις τήν Μονήν, μεταξύ τών οποίων ή όλο-
κλήρωσις τής τακτοποιήσεως καί επιστημονικής έπεξεργασίας τών νεοευρεθέ-
ντων χειρογράφων δέν είναι τό μικρότερον.
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SUMMARY

Folios and Fragments of the Codex Sinaiticus in the "New Finds"
at the Sinai Monastery

Codex Sinaiticus (Gregory-Aland no Κ (Aleph) or 01), dated in the 4th
c., initially comprising the Septuagint, the New Testament, the Epistle of
Barnabas, and parts of the Shepherd of Hermas, was traced in 1844 by K.
Tischendorf in the Library of the Sinai Monastery, initially Tischendorf
removed 43 folios to the Bibliotheca Albertina (Leipzig), and in 1859 he took
the remaining part of the codex to Petersburg on behalf of the Russian tzar
as a loan for publication. The codex was withhold in Russia, despite the
monastery's opposition and in 1935 was sold by the Soviet Government to
the British Museum.

In 1976, in the Sinai Monastery, 12 more folios and 29 fragments of the
codex where discovered in a crypt, along with many other manuscripts,
known afterwards as "The New Finds". The new finds of the codex comprise
portions of the Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges and of
the Shepherd of Hermas. The significance of the discovery led the
Monastery to collaborate with the National Library of Greece for the
treatment and conservation of the new finds of the codex, in the perspective
of their scientific publication.
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Ό 'Αρχιεπίσκοπος Σινα Δαμιανός εις τήν κρύπτην τών Νέων Ευρημάτων ανασύρει
σπάραγμα χειρογράφου.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. JOHANNES KODER

προσφωνηση ϊπο tot προεδρου
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΥ

"Ενα άπό τά τρία ή τέσσερα σημαντικώτερα κέντρα βυζαντινών σπουδών
παγκοσμίως είναι σήμερα αυτό πού δημιούργησε στό Πανεπιστήμιο τής Βιέν-
νης ό μεγάλος φιλόλογος Herbert Hunger, ξένος έταϊρος τής Ακαδημίας
'Αθηνών. Έκτος τής ύποδειγματικής διδασκαλίας τής μεσαιωνικής καί νεω-
τέρας έλληνικής φιλολογίας καί ιστορίας, καλλιεργείται ή σπουδή κλάδων
όπως ή μνημειακή τοπογραφία, ή σφραγιδογραφία καί ή ιστορία τής βυζα-
ντινής τέχνης. Στήν Βιέννη έκδίδεται άνελλιπώς ή Έπετηρίς τής Αύστριακής
Βυζαντινολογίας (Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik), άπό τά
έγκυρότερα διεθνή περιοδικά στόν τομέα αύτόν, πού προάγει ιδίως τήν βυζα-
ντινή φιλολογία, καί συντάσσονται θεμελιώδη βοηθήματα τών βυζαντινών
σπουδών, όπως τό Προσωπογραφικό Λεξικό τής Παλαιολογείου Περιόδου
(Prosopographisches Lexikon der Palailogenzeit), καί ή Tabula Imperii
Byzantini, σειρά μονογραφιών γιά τήν ιστορική γεωγραφία έπί μέρους πε-
ριοχών τού βυζαντινού κόσμου.

Επίλεκτο μέλος τού έπιτελείου τού Hunger, καί διάδοχος του στήν πα-
νεπιστημιακή έδρα καί στήν Αύστριακή 'Ακαδημία Επιστημών, είναι ό Κα-
θηγητής Johannes Köder, πού συνεχίζει μέ μεγάλη έπιτυχία τήν διδασκαλία
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και τον συντονισμό τών βυζαντινών σπουδών στήν αυστριακή πρωτεύουσα,
και τον όποιο έχομε τήν χαρά νά υποδεχθούμε σήμερα ώς αντεπιστέλλον μέ-
λος τής Ακαδημίας 'Αθηνών. Διαδοχικά βοηθός, υφηγητής καί έκτακτος
Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης, ό διαπρεπής συνάδελφος διετέ-
λεσε έπί έπταετίαν Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Μαγεντίας πριν κα-
ταλάβει τήν έδρα τού διδασκάλου του, πού συνταξιοδοτήθηκε τό 1985. Τό
1989 εξελέγη αντεπιστέλλον καί τό 2000 τακτικό μέλος τής Αύστριακής
'Ακαδημίας, όπου είναι ιθύνων νούς τών έπιτροπών Βυζαντινολογίας, Βαλκα-
νιολογίας καί τής Tabula Imperii Byzantini. Πολυγραφώτατος καί άριστος
γνώστης τής έλληνικής γλώσσης καί τού τόπου μας, ίδιους τής 'Ηπείρου καί
τών νησιών, ό κ. Köder είναι μεταξύ άλλων 'Αντιπρόεδρος τής Διεθνούς
Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών καί Πρόεδρος τής Αύστριακής Βυζαντινολο-
γικής Εταιρείας.

Χαίρω ιδιαιτέρως πού έλαχε σέ μένα νά υποδεχθώ στό τέμενος αύτό τών
Μουσών τόν κ. Köder, διότι είμεθα παλαιοί φίλοι. Είχαμε γνωρισθεί, όπως θά
θυμάσθε Κύριε συνάδελφε, τό 1966 στό Βυζαντινολογικό Συνέδριο τής 'Οξφόρ-
δης, βλεπόμαστε πολύ συχνά κατά τήν παραμονή μου στήν Βιέννη τό 1972-
74, καί έκτοτε συναντώμεθα συχνά στήν "Ηπειρο, τήν θεσσαλονίκη, τήν
'Αθήνα καί σέ διεθνή συνέδρια τής ειδικότητος μας. 'Αγαπητέ συνάδελφε, σάς
έγχειρίζω τό έγγραφο τοΰ διορισμού σας στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών καί σάς
εύχομαι υγεία, εύτυχία, καί νά συνεχίσετε γιά πάρα πολλά άκόμη χρόνια νά
διαφωτίζετε τήν ιστορία τού μεσαιωνικού Ελληνισμού μέ τήν διδασκαλία σας
καί μέ περισπούδαστες μελέτες.

Τά κατά τόν βίον καί τά έργα τού νέου άντεπιστέλλοντος μέλους θά άνα-
πτύξει σύμφωνα μέ άπόφαση τής συγκλήτου ή άκαδημαϊκός Κυρία 'Αγγελική
Λαίου, τήν οποία παρακαλώ νά άνέλθει στό βήμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κας ΑΓΓΕΑΙΚΗΣ ΑΑΪΟΥ

Κύριε πρώην Πρόεδρε τής Έλληνικής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε τοϋ Συμβουλίου Επικρατείας,

Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,

Κύριε Πρέσβυ τής Αύστρίας,

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κυρίες καί κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,

'Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες καί Κύριοι,

"Εχω τήν τιμή καί τήν μεγάλη χαρά νά προλογίζω άπόψε τό νέο άντεπι-
στέλλον μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόν κ. Johannes Köder, μέ μία σύντομη
παρουσίαση τών δραστηριοτήτων καί τού έργου του. Ή λέξη «σύντομη» δέν είναι
άπλώς κοινός τόπος. Άρχισα νά μετρώ τίς δημοσιεύσεις του, γιά χάρη τής μνεί-
ας τών ποσοτικών στοιχείων πού εί'θισται νά γίνεται, άλλά σταμάτησα κάποια
στιγμή, γιατί ό βίος είναι βραχύς τό δέ έργον τού Johannes Köder μέγα.

Ό κ. Köder γεννήθηκε τό 1942. Σπούδασε στό Πανεπιστήμιο τής Βιέν-
νης, όπου είχε τήν τύχη νά φοιτήσει κοντά σέ έξαιρετικούς διδασκάλους, με-
ταξύ άλλων, τούς Otto Demus καί Herbert Hunger. "Ελαβε τό διδακτορικό
του δίπλωμα τό 1965, μέ κύριο άντικείμενό του τήν Βυζαντινολογία, καί δευ-
τερεύοντα άντικείμενα τήν 'Αραβολογία καί Ίσλαμολογία — ήδη άντιλαμβάνε-
ται κανείς τήν εύρύτητα τών έπιστημονικών του ένδιαφερόντων. Τό 1973 πα-
ρουσίασε, πάντα στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης, τήν υφηγεσία του
(Habilitation) στόν τομέα τής Βυζαντινολογίας.

"Αρχισε τήν καθηγητική του σταδιοδρομία στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης.
Δίδαξε άπό τό 1978 έως τό 1985 στό Πανεπιστήμιο τοϋ Mainz, καί τό 1985
διεδέχθη τόν άείμνηστο Herbert Hunger στήν έδρα Βυζαντινολογίας στό Πα-
νεπιστήμιο τής Βιέννης. Ό cursus honorum του περιλαμβάνει διάφορα
σημαντικά πανεπιστημιακά άξιώματα, ένώ άπό τήν θέση του στήν Αύστριακή
'Ακαδημία έχει οργανώσει ή διευθύνει ομάδες έργασίας πού έχουν προσφέρει
πολλά στις Βυζαντινές σπουδές. 'Από τό 1966, συνεργάζεται στό έρευνητικό
πρόγραμμα γιά τήν Tabula Imperii Byzantini, τό οποίον καί διευθύνει άπό τό
1995. Ή Tabula Imperii Byzantini είναι μία σειρά εξαιρετικής σημασίας,
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όπου δημοσιεύονται τόμοι με λεπτομερέστατη καταγραφή τών γεωγραφικών
δεδομένων τού Βυζαντίου κατά περιοχές. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα γιά
κάθε ιστορικό. "Εχει διευθύνει σειρά άλλων έρευνητικών προγραμμάτων, ώς
μέλος καί έπειτα Πρόεδρος τής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών καί, άπό τό

2002, ώς Διευθυντής τής Επιτροπής Βαλκανικών Σπουδών τής Αύστριακής
'Ακαδημίας 'Επιστημών.

Τό έργο του έχει μεγάλη απήχηση τόσο στήν Αύστρία όσο καί στό έξωτερι-
κό. Μνημονεύω μερικές άπό τις έπιστημονικές καί τιμητικές διακρίσεις τών
όποιων έχει τύχει. Τό 1989 εξελέγη άντεπιστέλλον μέλος τής Αύστριακής 'Ακα-
δημίας 'Επιστημών, τής οποίας είναι τακτικό μέλος άπό τό 2000. Τό 1986 έξε-
λέγη άντιπρόεδρος τής Διεθνούς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ένώ τό 1996
έγινε Πρόεδρος τής Αύστριακής Βυζαντινής Εταιρείας καί τής Αύστριακής
'Εθνικής 'Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Είναι άντεπιστέλλον μέλος τού Isti-
tuto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici τού Παλέρμο (άπό τό 1988).
Άπό τό 2002, είναι μέλος καί Πρόεδρος τού Board of Senior Fellows στό
Dumbarton Oaks. Πρόκειται γιά έπιτροπή ή οποία συμβουλεύει γιά Βυζαντινά
θέματα τόν διευθυντή τού Dumbarton Oaks. Στή χώρα μας, τήν οποίαν επι-
σκέπτεται συχνά καί τής οποίας τήν γλώσσα όμιλεϊ άριστα, έξελέγη 'Επίτιμος
Εταίρος τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας τό 1987, καθώς καί τής Εταιρείας
Εύβόίκών Σπουδών, τό 1995. Τό 2006 άνεκηρύχθη έπίτιμος Διδάκτωρ τού Πα-
νεπιστημίου 'Αθηνών, ένώ τό 1996 τιμήθηκε άπό τήν Πολιτεία μέ τό Παράση-
μο τού Φοίνικος. Ή Αύστριακή Δημοκρατία τού άπένειμε τό Μέγα Χρυσούν
Παράσημο τής Τιμής, τό 2004.

Γέννημα-θρέμμα τής Αύστριακής Σχολής τής Βυζαντινολογίας, ό κ.
Köder είναι γνήσιος έκπρόσωπος τών καλύτερων παραδόσεών της. Τό αντι-
κείμενο του είναι οί βυζαντινές σπουδές, χωρίς τις συνήθεις διακρίσεις μεταξύ
φιλολογίας, ιστορίας, άρχαιολογίας καί ούτω καθ' έξής. Γνωρίζει καλά τήν βυ-
ζαντινή άρχαιολογία, καί τήν χρησιμοποιεί στό έργο του. Είναι λαμπρός φιλό-
λογος, όπως έξ άλλου φαίνεται άπό τις δημοσιεύσεις του, οί όποιες περιλαμβά-
νουν τήν έκδοση τών ύμνων τού Συμεώνος τού Νέου Θεολόγου. Ή πρώτη
έκδοση είδε τό φώς τής ήμέρας τό 1973, ένώ τό βιβλίο έπανεκδόθηκε τό

2003. Ή βαθειά γνώση τής άρχαιολογίας καί τής φιλολογίας διαπνέει καί τό
έργο του ώς ιστορικού, τό όποιον είναι πολυσχιδές. Τά έπιστημονικά του ένδια-
φέροντα έστιάζονται στήν ιστορική γεωγραφία τής 'Ανατολικής Μεσογείου
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κατά τον Μεσαίωνα, τήν βυζαντινή ύμνογραφία καί Θεολογία, άλλά καί τήν
ιστορία τής καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο, δπου συναντώνται οί πληροφορίες
τών κειμένων καί αυτές τών άντικειμένων. Θά άναφερθώ σέ λίγα, ενδεικτικά
δμως, παραδείγματα τοϋ έργου του σέ αυτούς τούς τομείς.

Μνημόνευσα ήδη τήν έκδοση τών ύμνων τού Συμεώνος τού Νέου Θεολό-
γου, σημαντικής μορφής τοϋ τέλους τοϋ I ' καί τών άρχών τοϋ ΙΑ ' αιώνα. Τό
ένδιαφέρον τού κ. Köder γιά τόν Συμεώνα τόν οδήγησε καί στήν συγγραφή με-
λετών γιά τό έργο του. Έδώ καί χρόνια, έπίσης, ό κ. Köder μελετά τόν μεγά-
λο υμνογράφο Ρωμανό τόν Μελωδό, μετάφραση ύμνων τοϋ οποίου, μαζί μέ σχο-
λιασμό, δημοσιεύθηκε σέ δύο τόμους τό 2005-06. Είχαν προηγηθεί φιλολογικές
μελέτες γιά τό έργο τοϋ Ρωμανού, άλλά καί έργασίες πού πραγματεύονται τίς
κοινωνικές καί πολιτικές διαστάσεις τού έργου του, π.χ., τήν ιδεολογία πού αύτό
ένσωματώνει καί έκφράζει, τήν άπήχησή του στήν κοινωνία τής έποχής, άλλά
καί τόν νοερό διάλογο μεταξύ τού υμνωδού καί τοϋ άκροατηρίου του.

"Ενα άπό τά σπουδαιότερα έργα τοϋ Johannes Köder κείται στό κέντρο
δύο μερικώς έπικαλυπτομένων πεδίων, τού ένδιαφέροντός του γιά τήν φιλολογία
καί έκείνου γιά τήν καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο — ειρήσθω έν παρόδω ότι ή
έρευνα πάνω στήν καθημερινή ζωή κατ' άνάγκην άπτεται τόσο τής οικονομικής
ιστορίας όσο καί τής ιστορίας τής κοινωνίας καί τού πολιτισμού. 'Αναφέρομαι
στήν έκδοση, τό 1991, μέ γερμανική μετάφραση καί σχολιασμό, τοϋ Έπαρχι-
κοΰ Βιβλίου. Τό άγορανομικό αύτό κείμενο τοϋ Λέοντος ΣΤ ' τοϋ Σοφού, μέ τόν
πλούτο τών πληροφοριών τόσο γιά τήν οργάνωση τών συντεχνιών στήν Κων-
σταντινούπολη, όσο καί γιά τήν οικονομία τής πόλης, έχει δώσει άφορμή γιά
πολλές καί ποικίλες έργασίες άπό πολλούς έπιστήμονες. Τό κείμενο σώζεται σέ
δύο πλέον χειρόγραφα. Ή γλώσσα καί ή σύνταξη καθιστούν τήν έκδοση μία
διαρκή περιπέτεια, ένώ ή μετάφραση σέ ορισμένα σημεία είναι συγχρόνως, κατ'
άνάγκην, καί σχολιασμός. Ή έκδοση τοϋ κ. Köder ρίχνει φώς σέ πολλά άπό
τά άμφιλεγόμενα σημεία τοϋ κειμένου. "Ισως ή ένασχόλησή του μέ τήν καθη-
μερινή ζωή νά σχετίζεται μέ τήν έκδοση τοϋ βασικού αύτού κειμένου— μία άπό
τίς έργασίες του πού προηγείται τής εκδόσεως φέρει τόν τίτλο «Επαγγέλματα
σχετικά μέ τόν επισιτισμό στό Έπαρχικό Βιβλίο»1. Πολλές άπό τίς μελέτες του

1. Στο Πρακτικά τοΰ Α ' Διεθνούς Συμποσίου, «Ή καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο — Τομές καί
συνέχειες στήν έλληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση», 'Αθήνα, 1989, 363-71.
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έχουν νά κάνουν μέ τή διατροφή τών Βυζαντινών καί τήν τροφοδοσία τής Κων-
σταντινουπόλεως, θέμα πού φυσικά σχετίζεται καί μέ τό έμπόριο. Εμπλουτίζει,
έτσι, τίς γνώσεις μας γιά τήν κοινωνία άλλά καί τήν οικονομία τής πόλης.

Κεντρική θέση στό έργο τού νέου άντεπιστέλλοντος μέλους κατέχει ή
ιστορική γεωγραφία, στήν οποίαν ή προσφορά του είναι καθοριστική. Κατ'
άρχήν, σημειώνω ότι όχι μόνο διευθύνει τήν Tabula Imperii Byzantini, θέση
στήν οποία διαδέχθηκε τόν Herbert Hunger, άλλά έχει καί σημαντική προ-
σωπική συμβολή στό έργο αύτό, μέ τήν συγγραφή τριών τόμων, μαζί μέ
άλλους συνεργάτες. Τό 1971, δημοσίευσε τόν τόμο γιά τήν Εύβοια τήν έποχή
τής Βενετοκρατίας. Πέντε χρόνια άργότερα δημοσιεύθηκε ό τόμος γιά τήν
Ελλάδα καί τήν Θεσσαλία, καί τό 1998 δ έξαιρετικός τόμος γιά τό Βόρειο
Αιγαίο. 'Από μόνες τους οί δημοσιεύσεις αύτές, μέ τήν καταγραφή όλων τών
στοιχείων γιά τήν γεωγραφία καί τούς οικισμούς τής κάθε περιοχής, καί τούς
πολύτιμους χάρτες, άποτελούν σημαντικό έργο καί τεκμηριώνουν τήν βαθειά
γνώση τής τοπογραφίας τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας πού έχει ό κ. Köder.
Στήν πραγματικότητα, είναι μέρος μόνο τού έργου τοϋ Johannes Köder τοϋ
σχετικού μέ τήν ιστορική γεωγραφία.

Τό 1984 δημοσίευσε τό βιβλίο Der Lebensraum der Byzantiner: historisch-
geographischer Abriss ihres mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum,
τού οποίου ό τίτλος άποδόθηκε στήν έλληνική έκδοση ώς Τό Βυζάντιο ώς
χώρος. Εισαγωγή στήν Ιστορική Γεωγραφία τής 'Ανατολικής Μεσογείου στή
Βυζαντινή Έποχή (2004). Στό βιβλίο αύτό παρουσιάζονται, μέ οικονομία λό-
γου, οί γεωγραφικές παράμετροι τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, τό κλίμα καί
οί άλλαγές του, τό έδαφος, οί έπικοινωνίες, ή διοικητική καί έκκλησιαστική
όργάνωση, οί πληθυσμοί, καί οί γλώσσες πού αύτοί μιλούσαν στήν πολυεθνική
αύτοκρατορία πού ήταν τό Βυζάντιο. Γιά τόν Köder, ή γεωγραφική έννοια τοϋ
χώρου περιλαμβάνει καί τήν άνθρωπογεωγραφία, άλλά καί τίς άντιλήψεις τών
Βυζαντινών γιά τόν χώρο. Αύτό τό τελευταίο θέμα έξέτασε στήν μελέτη του
«Ή γεωγραφική διάσταση τής Βυζαντινής οικουμένης»2, όπου δ «ζωτικός
χώρος» τών Βυζαντινών, όπως οί 'ίδιοι τόν άντιλαμβάνονταν, άναλύεται στήν
πολυπλοκότητά του —στήν πολιτική του διάσταση, ή οποία άλλάζει στήν διάρ-
κεια τοϋ χρόνου, τήν έσχατολογική διάσταση, τήν γλωσσική, καί τήν παρά-

2. Στο Ευ. Χρυσός, έπιμ. εκδ., Το Βυζάντιο ώς οικουμένη, 'Αθήνα, 2005, 25-45.
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στάση της οικουμένης ως προσωπικού «ζωτικού χώρου», ενος μικροτοπιου του
κάθε Βυζαντινού.

Στις μελέτες του, δ κ. Köder έχει κάνει χρήση τής θεωρίας τών «κεν-
τρικών τόπων», τήν οποίαν έφαρμόζει στήν διάρθρωση καί τό μέγεθος τών βυ-
ζαντινών οικισμών. Ώς κεντρικός τόπος νοείται ό τόπος που προσφέρει στους
κατοίκους τής περιφέρειας τό έλάχιστο όσον άφορά τόν χρόνο καί τό κόστος
τής μεταφοράς. Είναι χρήσιμο έργαλεϊο γιά τήν ιεράρχηση τών οικισμών, ιδίως
σέ περιοχές γιά τις όποιες οί πληροφορίες μας είναι έλλιπεΐς. Σέ μία σειρά άπό
μελέτες, ό κ. Köder έφήρμοσε τήν θεωρία αυτή στό Βυζάντιο τής πρώιμης
έποχής καί, άργότερα, στήν Μεσοβυζαντινή Μακεδονία καί τήν Μικρά 'Ασία3.

Ό κ. Köder, όπως έλπίζω νά έδειξα, είναι άπό τούς έπιστήμονες πού έπη-
ρεάζουν καθοριστικά τήν πορεία τής έπιστήμης τους. Χρησιμοποιεί μέ σπάνια
ικανότητα τά παραδοσιακά έργαλεΐα τής Βυζαντινολογίας, συγχρόνως όμως διε-
ρευνά θέματα καινούρια, πού φωτίζουν νέες πλευρές τής Βυζαντινής ιστορίας.
"Αν τό ένδιαφέρον του γιά τόν καθημερινό βίο τών Βυζαντινών έχει προηγούμε-
νο στό κλασσικό έργο τού Φαίδωνος Κουκουλέ, οί μελέτες του γιά τόν Βυζαντινό
γεωγραφικό χώρο είναι άπό τις πλέον σύγχρονες σέ προβληματισμό. Μέ τό έργο
του συμβάλλει σημαντικά στήν ανανέωση τών Βυζαντινών σπουδών.

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά μνημονεύσω όχι μόνον τήν άγάπη του γιά τήν
Ελλάδα, άλλά καί τό δημοκρατικό του ήθος: στήν διάρκεια τής δικτατορίας
στήριξε καί βοήθησε πολλούς "Ελληνες συναδέλφους, οί οποίοι άντιμετώπιζαν
δυσκολίες. Εις έξ αύτών θεώρησε ότι έπρεπε τό άκροατήριο νά λάβει γνώση
τού γεγονότος, καί συμφωνώ άπολύτως.

'Αγαπητέ συνάδελφε, καλώς ορίσατε στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών.

3. "The Urban Character of the Early Byzantine Empire: Some Reflections on a Settlement
Geographic Approach to the Topic", στο The 17th International Byzantine Congress, Major Papers,
New Rochelle, Ν.Y., 1986, 155-87. «Για μια εκ νέου τοποθέτηση της εφαρμογής της θεωρίας των
'κεντρικών τόπων'. Το παράδειγμα της μεσοβυζαντινής Μακεδονίας» στο Ε. P. Dimitriadis, Α. Ph.
Lagopoulos, G. Tsotsos, έπιμ. ε'κδ., Roads and Crossroads of the Balkans from Antiquity to the
European Union, Θεσσαλονίκη, 1998, 33-49. «Παρατηρήσεις στην οικιστική διάρθρωση της κε-
ντρικής Μικράς Ασίας μετά τον 6ο αιώνα. Μια προσέγγιση από την οπτική γωνία της 'θεωρίας των
κεντρικών τόπων', στο Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), Αθήνα, 1998, 245-65.
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ΕΤΡΩΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΤΡΑΣΙΑ
Δύο διαστάσεις καθολικής ιδεολογικής σκέψης
στή ρωμαϊκή, τή βυζαντινή καί τή σύγχρονη πολιτική ιδεολογία

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΑΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΪΣ
κ. JOHANNES KODER

Κύριε τέως Πρόεδρε τής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε τού Συμβουλίου τής Επικρατείας,

Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,

Κύριε Πρέσβυ τής Αύστρίας,

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κυρίες καί Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα στή θέση αύτή μέ τήν εύκαιρία τής
έπίσημης ύποδοχής μου ώς αντεπιστέλλοντος μέλους τής Τάξης Γραμμάτων καί
Τεχνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Γιά τή μεγάλη αύτή τιμή θά ήθελα κατ'
άρχάς νά έκφράσω τίς πιο βαθιές μου ευχαριστίες προς τήν Όλομέλεια τής
'Ακαδημίας, πού ένέκρινε τήν πρόταση τής κυρίας 'Αγγελικής Λαϊου νά συμπε-
ριληφθώ στά μέλη τής 'Ακαδημίας στήν ειδικότητα τής «Βυζαντινής Ιστο-
ρίας».

Όμολογώ ότι ούτε γνώριζα καλά τί σημαίνει 'Ακαδημία όταν, τό καλοκαίρι
τού 1960, ήρθα γιά πρώτη φορά στήν 'Αθήνα καί είδα τό έπιβλητικό μέγαρο τής
'Ακαδημίας, ή όποία συνεχίζει τήν άρχαία 'Αθηναϊκή παράδοση. Είχα μόλις άπο-
φοιτήσει άπό τό λύκειο καί ήμουν έτοιμος νά εγγραφώ στή Νομική Σχολή τού
Πανεπιστημίου τής Βιέννης. Μόνον ή έπίμονη προειδοποίηση ενός Αύστριακού
νομικού, ό οποίος — οί νομικοί εδώ μέσα στήν αίθουσα ας μέ συγχωρήσουν — θε-
ώρησε ότι τά Νομικά είναι τρομερά βαρετά, μέ έκανε νά στραφώ προς τή Φιλο-
σοφική Σχολή καί νά φθάσω, μετά άπό περιπέτειες σχεδόν άνατολικής υφής, τε-
λικά στό Βυζάντιο.

Κύριε Πρόεδρε, σάς εύχαριστώ γιά τήν τόσο τιμητική σας προσφώνηση, καί
θυμάμαι τήν πρώτη γνωριμία μας στή Βιέννη, πριν άπό σαράντα σχεδόν χρόνια,
μέ τήν εύκαιρία τής έπίσκεψής σας στόν σεβαστό μου δάσκαλο Herbert
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Hunger- μού έκανε τότε μεγάλη εντύπωση τό αγγλικό σας στίλ.

Θά ήθελα ιδιαίτερα νά εύχαριστήσω τήν κυρία Λαίου γιά τήν παρουσίαση τής
ζωής καί τού έργου μου. Τής έπέβαλα έναν πρόσθετο κόπο στά πολλά έπιστη-
μονικά της καθήκοντα καί τίς οργανωτικές της υποχρεώσεις στις δύο πλευρές
τού Ατλαντικού. Μέ τήν παρουσίασή της ή κυρία Λαίου έπαίνεσε τά συγγράμ-
ματά μου more byzantino, δημιουργώντας έτσι όχι μόνον πάρα πολύ θετικές
έντυπώσεις στό άκροατήριο, όσον αφορά στά όσα έπετέλεσα γιά τίς βυζαντινές
σπουδές, άλλά καί προκαλώντας μεγάλες άπαιτήσεις γιά τή σημερινή μου ομι-
λία, ή οποία όμιλία άρχίζει μέ ένα παράθεμα.

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις*

«Wohin mit Osteuropa?» («Τι νά κάνουμε άραγε μέ τήν Ανατολική Εύρώ-
πη;») — Αύτόν τόν προκλητικό τίτλο φέρει ένα κείμενο τού γνωστού ιστορικού
Hans-Heinrich Nolte, τό όποιο τυπώθηκε τό 1995, λίγα χρόνια δηλ. μετά τό
End of history τού Francis Fukuyama. Οί άπόψεις τού Nolte δέν θά τεθούν εδώ
πρός συζήτηση, άποτελούν, ώστόσο, σημείο άναφοράς γιά τό θέμα μας. Ό συγ-
γραφέας άναπτύσσεί στήν άνακοίνωσή του τήν άντίληψη γιά «πέντε Εύρώπες»
καί άντιπαραθέτει — μέ μία σχετική δόση πόλωσης άνάμεσα σέ 'Ανατολή καί Δύ-
ση — στή λατινική, διαμαρτυρόμενη καί εβραϊκή Εύρώπη, τήν ορθόδοξη καί τή
μουσουλμανική1. Υπάρχουν ιστορικοί πού έκτιμούν ότι τό βασικό αύτό πλαίσιο
μπορεί νά γίνει αποδεχτό, mutatis mutandis, ώς ιδεολογικός καί θρησκευτικός

* Μία πρώτη μορφή τών σκέψεων μου για το θέμα βρίσκεται στο άρθρο «Euromedi-
terraneura» i «Eurazja» w poglçdach Bizantynczykôw na przestrzen i politykç (Κ. Ilski / Α. Kot
lowski [Hrsg.], Labarum IV), Poznaù 2007. Ευχαριστώ τον καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου
'Αθηνών κ. Ά. Μαρκόπουλο για τή βοήθεια του στά 'Ελληνικά.

1. Η.-Η. Nolte, Wohin mit Osteuropa? - Überlegungen zur Neuordnung des Kontinents,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu: Das Parlament, 22.9.1995, σελ. 3-11· ανατύπω-
ση στό: Almanack des Deutschen Hochschulverbandes 8 (1995) 133-144, ειδικά σελ. 136:
lateinisches, protestantisches und jüdisches Europa σέ αντιπαράθεση μέ griechisch-orthodoxes
und muslimisches Europa. Πρβλ. J. Köder, Aspekte der thalassokratia der Byzantiner in der
Ägäis, στό: Griechenland und das Meer. Beiträge eines Symposion in Frankfurt im Dezember
1996, zv.o. E. Chrysos, D. Letsios, H.A. Richter, R. Stupperich (=Peleus. Studien zur
Archäologie und Geschichte Zyperns, 4), Mannheim 1999, 101-109, έδώ 107 κ.έ.
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παράγων, ο οποίος συνέβαλε στή σημερινή πολιτική, κοινωνική καί ιδεολογική
κατάσταση τής Ευρώπης. Ή σύλληψη αύτή θά μπορούσε έπιπλέον νά θεωρη-
θεί οτι ανταποκρίνεται στις πολιτειολογικές διεκδικήσεις καί άνάγκες μιας έπί
μακρόν κυρίαρχης πολιτικής ιδεολογίας στήν Εύρωπάϊκή "Ενωση, ή οποία πα-
ρείχε έξ αρχής υλικό γιά ιδεολογικές συγκρούσεις καί προκάλεσε αντιπαραθέσεις,
οί οποίες ένισχύθηκαν άπό τό επίκαιρο (γιά πολλά χρόνια) ζήτημα τής εισόδου
τής Τουρκίας στήν "Ενωση. Σέ σχέση μέ αύτό, άξια προσοχής είναι ή εύχαρι-
στήρια δμιλία τού Όρχάν Παμούκ μέ τήν εύκαιρία τής απονομής τού βραβείου
ειρήνης τών Γερμανών Εκδοτών, όπου τονίζει σύν τοις άλλοις τά εξής (άξιοση-
μείωτες είναι αποχρώσεις στά ρήματα): «"Ετσι όπως μού είναι άδύνατον νά φαν-
ταστώ μία Τουρκία πού δέν ονειρεύεται τήν Εύρώπη, έτσι δέν μπορώ νά πιστέ-
ψω καί σέ μία Ευρώπη, πού αύτοπροσόιορίζεται δίχως τήν Τουρκία»2.

Σέ κάθε περίπτωση πρέπει νά προστεθούν στό άρχικό πλαίσιο τού Nolte δύο
θεματικές διαστάσεις, χωρίς τις οποίες ή συνείδηση τής εύρωπάίκής ταυτότη-
τας, όπως καί ή εικόνα της πρός τά έξω, είναι έλλιπής στις μέρες μας. Είναι ση-
μαντικό ότι βρίσκουμε ήδη τις θεματικές αύτές διαστάσεις σέ κοσμοαντιλήψεις
τής Ρωμαϊκής καί τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας. Καί οί δύο διαστάσεις ξεκι-
νούν άπό γεωγραφικά δεδομένα, άπό εκείνες δηλ. τις σταθερές, χωρίς τις όποιες
μία ιστορική προσέγγιση — άνεξάρτητα άπό τό άν άφορά σέ άναλύσεις μεγάλου
ή μικρού μεγέθους — δέν μπορεί νά έκπληρώσει τόν στόχο της. Αύτές οί θεμα-
τικές διαστάσεις περιγράφονται άπό τις λέξεις κλειδιά Εύρωμεσόγειος καί Εύρα-
σία.

2. Ή μεσογειακή Οικουμένη τών τριών (δύο) ηπείρων

2.1. Ιδεολογικές καί πολιτικές βάσεις

Ή πρώτη θεματική διάσταση έκφράζεται μέ τήν έννοια Εύρωμεσόγειος. Ή
διάσταση αύτή ξεκινά άπό έναν γεωγραφικό χώρο, τό έπίκεντρο τού οποίου δέν
ήταν άρχικά ήπειρωτικό άλλά θαλάσσιο, καί άπό τόν οποίο χώρο χειραφετήθηκε

2. 23 'Οκτωβρίου 2005 στήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Παύλου τής Φραγκφούρτης· το παράθεμα
άπό τήν ελληνική μετάφραση τής Φ. Δαλιάνη, Νέα 'Εστία 159/1787 (2006) 501-514, σελ. 513.
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ή Ευρώπη. 'Αφετηρία γι' αυτήν τήν έννοια τής Εύρωμεσογείου είναι ή άρχαία,
μέχρι καί τον 6ο μ.Χ. αιώνα, παμμεσογειακή οικουμένη τής Ρωμαϊκής καί τής
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως προσπάθησε νά τήν άνασυστήσει, τελευταίος
χρονολογικά, μέ πολιτικά καί στρατιωτικά μέσα ό αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός

Α' (527-565).

Οί άνθρωποι στήν ύστερη Ρωμαϊκή ή καί τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
καθώς καί στά διάδοχα δυτικά κράτη, εφόσον είχαν άντίληψη ευρύτερων γεω-
γραφικών χώρων λόγω τής παιδείας ή τών έπαγγελματικών ένδαφερόντων τους,
δέν προσανατολίζονταν (ή τουλάχιστον όχι άμεσως) μέ βάση τίς ήπείρους άλλά
μέ βάση άνάμεσά τους τή θάλασσα, δηλ. τή Μεσόγειο. Στή χωροταξική σκέψη
τών Βυζαντινών οί κατοικημένες περιοχές τής παλαιάς οικουμένης ήταν τοπο-
θετημένες ένθεν κακειθεν τού μεσογειακού άξονα. Το ρωμαϊκό διοικητικό σύστη-
μα τής "Υστερης 'Αρχαιότητας συνεισέφερε έπίσης πρός τήν κατεύθυνση αύτή,
χωρίζοντας τούς γεωγραφικούς χώρους σέ τρεις praefecturae praetorio, οί
οποίες απλώνονταν καί στίς δύο πλευρές τής θάλασσας: ή περιφέρεια τού
praefectus Illyrici, Italiae et Africae στό κέντρο (στήν περίπτωση αύτή έκφρά-
ζεται καί στόν τίτλο), άλλά καί αύτή τού praefectus per Orientem στήν 'Ανα-
τολή καί, τέλος, τού Galliarum στή Δύση. Κατ' αύτόν τόν τρόπο ή Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία ταυτιζόταν μέ τόν κατοικημένο κόσμο, δηλ. τήν οικουμένη, μία
έννοια, ή όποία έκφράζει πραγματιστική γεωπολιτική σκέψη στά έλληνικά. Στήν
άντίστοιχη λατινική έννοια τοϋ orbis terrarum, τοϋ κύκλου τής γης, άναγνωρί-
ζουμε κοσμογραφικές θεωρητικές άντιλήψεις3.

Ή τοποθέτηση τής «οικουμενικής» ήπειρωτικής χώρας, ώς συνέπεια τής
πρακτικής γεωγραφικής έμπειρίας, στίς δύο πλευρές τής Μεσογείου είχε ώς
άποτέλεσμα νά μείνει καί στήν άρχαία παράδοση άνοιχτό τό έρώτημα άν ή θεω-
ρούμενη μικρή, καί ώς έκ τούτου «άσήμαντη», 'Αφρική (Λιβύη) ήταν μέρος τής
Εύρώπης ή ξεχωριστή ήπειρος. 'Αντίθετα, ή αύτονομία τής Ευρώπης ήταν
έκτός πάσης άμφιβολίας. Τό πρόβλημα ήταν γνωστό κατά τόν Μεσαίωνα τόσο

3. Θα ήθελα παρενθετικά νά επισημάνω ότι ορισμένοι "Ελληνες γεωγράφοι δέχονταν τήν ύπαρ-
ξη μιας αντιοικουμενης «άπό τήν άλλη πλευρά», για τήν όποία υπέθεταν ότι ένωνόταν μέ τήν οικου-
μένη μέσω τοϋ Νείλου. Πρβλ. π.χ. Θεοφύλακτο Σιμοκάττη 7.17.28 κ.έ. Ή θεώρηση αύτή ήταν συ-
νέπεια τής σφαιρικής αντίληψης πού είχαν γιά τή γη, σέ αντίθεση μέ τή βιβλική άντίληψη.
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στό Βυζάντιο όσο καί στή Δύση· χαρακτηριστικές είναι οί μαρτυρίες τού Προ-
κοπίου Καισαρείας καί τού άρχιεπίσκοπου Εύσταθίου Θεσσαλονίκης στήν 'Ανα-
τολή καί τού επίσκοπου Otto von Freising στή Δύση. Παραθέτω έδώ ένδεικτικά
δύο αποσπάσματα:

Κατ' αρχάς δ Προκόπιος Καισαρείας, ιστορικός τής εποχής τού 'Ιουστινια-
νού, ό όποιος μάς δίνει μιάν πραγματιστική καί λεπτομερή περιγραφή γιά τή βυ-
ζαντινή οικουμένη στήν εισαγωγή τής άφήγησής του γιά τούς βανδαλικούς πο-
λέμους. Στήν άρχή μίας έκτενούς γεωγραφικής έπισκόπησης γιά τή Ρωμαϊκή
αύτοκρατορία άναφέρει γιά τή γη: ... σχίζει δε αυτήν δίχα ες ηπείρους δύο εκροή
τις άπ ' αυτού κατά τήν έσπέριον εισβάλλουσα μοϊραν και ταύτην δή ποιούμενη
τήν θάλασσαν, άπό Γαδείρων μεν άρξαμένη, ες αυτήν δέ τήν Μαιώτιν διήκουσα
λίμνην. ταύταιν ταϊν ήπείροιν άτέρα μέν έν δεξιά είσπλέοντι τήν θάλασσαν μέχρι
και ές τήν λίμνην ''Ασία κέκληται, άπό τε Γαδείρων και τής έτέρας τών Ηρα-
κλέους στηλών. Σέπτον καλούσι τό έκείνη φρούριον οί έπιχώριοι, λόφων τινών
έπτά φαινομένων ένταύθα' τό γάρ σέπτον έπτά τή Λατίνων φωνή δύναται, ή δέ
άντιπέρας αύτή ξύμπασα Εύρώπη έκλήθη4. Ή βυζαντινή 'Ανατολή ήταν καί
άργότερα έξοικειωμένη μέ τό ζήτημα τού άριθμού άλλά καί τής θέσης τών ήπεί-
ρων τού άρχαίου κόσμου. 'Ακόμα καί τόν 12ο αιώνα ό λόγιος άρχιεπίσκοπος
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης πραγματεύεται λεπτομερώς τό θέμα αύτό σέ σχόλιο
του γιά τόν γεωγράφο τής "Υστερης 'Αρχαιότητας Διονύσιο τόν Περιηγητή5.

Ό δεύτερος συγγραφέας πού θά άναφέρουμε έδώ άνήκει στόν Δυτικό Με-
σαίωνα. Πρόκειται γιά τόν επίσκοπο Otto von Freising, ό όποιος, στά μέσα πε-
ρίπου τού 12ου αιώνα, περιγράφει καί διευκρινίζει ... εν συντομία τόν καταμερι-
σμό τοϋ γήινου κύκλου, πού κατοικείται άπό τό άνθρώπινο είδος: Οί συγγράφεις
εξηγούν ότι ή γή εχει τρία μέρη: τήν Ασία, τήν Αφρική και τήν Εύρώπη. Από
αύτά θεωρούν ότι τό μέγεθος τού πρώτου είναι όμοιο μέ τό μέγεθος τών άλλων
δύο. Κάποιοι όμως δέχονται μόνο δύο μέρη, τήν Ασία καί τήν Εύρώπη, καί προ-
σμετρούν τήν Αφρική έξαιτίας τού μικρού της μεγέθους στήν Εύρώπη. Εκείνοι
πού θεωρούν τήν Αφρική τρίτο μέρος τής γης οδηγήθηκαν στό συμπέρασμα

4. Προκόπιος, Περί πολέμων 3.1.4-7.

5. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Commentarium in Dionysii Periegetae orbis descriptionem 270,
274, 620, 623.
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αυτό όχι άπό την έκταση άλλά άπό τις προεκτάσεις τής θάλασσας6. Ό Otto
von Freising βασίζεται εδώ σέ δύο συγγραφείς του 5ου αιώνα, τον Όρόσιο καί
τον Αύγουστϊνο7, επιλέγει δηλαδή συνειδητά τή σύνδεση του με έκείνους τούς
χριστιανούς συγγραφείς, οί οποίοι ήσαν πιο κοντά στήν άρχαία κοσμογραφική πα-
ράδοση άλλ' οχ ι τή βιβλική. "Ετσι έπικαλεΐται τήν επιστημονική γνώση τών λό-
γιων στρωμάτων τής λατινικής «Δύσης» (συγκεκριμένα τής βόρειας Αφρικής)
τής "Υστερης 'Αρχαιότητας, όπως τήν άντιλαμβανόταν ή μεσαιωνική Εύρώπη*.

'Από τά παραθέματα αύτά καί τό ιστορικό καί πνευματικό περιβάλλον τών
πηγών μπορούμε νά φθάσουμε στό συμπέρασμα βασισμένο στά κείμενα τών
Ελλήνων γεωγράφων ότι κατά τά τέλη τής 'Αρχαιότητας ή Εύρώπη αποτε-
λούσε γιά τά μορφωμένα κοινωνικά στρώματα τών μεσογειακών λαών μία συγ-
κεκριμένη γεωγραφική έννοια. 'Ωστόσο, ή άντίληψη γιά τήν Εύρώπη καθώς καί
γιά τις άλλες δύο γνωστές ήπείρους, τήν 'Ασία καί τή Λιβύη ('Αφρική), έπικεν-
τρωνόταν στή σχέση τους μέ τή Μεσόγειο καί, ώς έκ τούτου, στά τμήματα
έκεϊνα τής ήπειρωτικής χώρας, τά οποία έρχονταν σέ έπαφή μέ τή θάλασσα,
όπως άλλωστε συνέβαινε καί σέ πολλούς παγκόσμιους χάρτες καί πορτολάνους
τού Μεσαίωνα καί τής πρώιμης νεότερης εποχής, οί όποιοι στερούνταν, ώς ένα
βαθμό, «δεύτερης διάστασης», δηλ. τού «βάθους», σέ σχέση μέ τήν έκταση τής
έπιφάνειας· όσο πιο κοντά βρισκόταν μία περιοχή στό mare nostrum, τό κέντρο
τής μεσογειακής οικουμένης τών Ρωμαίων, τόσο λεπτομερέστερη καί πιό συγ-
κεκριμένη ήταν ή γνώση γι' αυτήν. "Ετσι, ύπό τόν όρο 'Ασία οί άνθρωποι τής
έποχής κατανοούσαν κατά κύριο λόγο τις παράκτιες περιοχές τής Μικράς Ασίας

6. ... quem habitat genus humanum orbem ... breviter distinguamus. Très mundi partes esse
scriptores asserunt, Asiam, Affricam, Europam. Quarum primam duabus posterioribus
magnitudine coequant, quamvis quidam duos tantum partes constituerint, Asiam videlicet et
Europam, ita ut Affricam propter sui parvitatem adiunxerint Europae. Qui enim Affricam terciam
mundi partem dixerunt, non rationes dimensionum, sed refluxiones marium secuti sunt..., Otto von
Freising, Χρονικό, κεφ. 1 (έκδ. Α. Hofmeister 21912, Script. Germ. MGH, 37 κ.έ.).

7. Όρόσιος, Historiae adversum paganos 1.1.14ff., Αυγουστίνος, De civitate Dei 16.17.

8. To εργο του Όροσίου άνηκε έπίσης στή βασική έκπαίδευση τών Βυζαντινών. Αυτό προκύ-
πτει άπό το γεγονός οτι ό αυτοκράτορας Ρωμανός Β ' (959-963) εστειλε έ'να χειρόγραφο τοΰ Όρό-
σιου στό χαλίφη τής Κόρδοβας Abd-er-Rahman III (912-961), δ όποιος δρομολόγησε τή μετά-
φραση του στά αραβικά.
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καί τής Ανατολής, ύπό τόν όρο 'Αφρική τή βορειοαφρικανική ακτή καί υπό τόν
όρο Ευρώπη τίς αντίστοιχες ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές9.

Βέβαια, γιά τή ρεαλιστική όπτική τών άνθρώπων τής Μεσογείου ή Ευρώ-
πη ήταν κατά τήν "Υστερη Άρχαιότητα, σέ σχέση μέ τήν έκταση τής έπιφά-
νειάς της, ή πιο γνωστή άπό τίς τρεις ήπείρους άπό γεωγραφική άποψη, γεγονός
τό όποιο αιτιολογείται, άνάμεσα σέ άλλα, καί άπό τό ότι ήταν συνολικά ή πιο διε-
ρευνημένη άπό τους Ρωμαϊκούς στρατούς όπως καί ή πιο πυκνοκατοικημένη10.
Επιπλέον, οί μορφωμένοι Βυζαντινοί συνέδεαν τήν έννοια τής Εύρώπης μέ τίς
γνωστές μυθολογικές άντιλήψεις τής 'Αρχαιότητας· διατηρήθηκε καί ή άνάμνη-
ση τής πρώιμης βυζαντινής διοικητικής ορολογίας, σύμφωνα μέ τήν όποία ή
Ευρώπη (ώς τόν 6ο αιώνα11) ήταν μία μικρή έπαρχία στή θάλασσα τού Μαρ-
μαρά, ένα τμήμα δηλ. τής Θράκης. Γιά τή σημασία αυτή δέν θά κάνουμε λόγο
έδώ12· πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι κατά τόν Μεσαίωνα ό όρος Ευρώπη δέν ήταν
πλέον έπίκαιρος ώς όνομα έπαρχίας στό Βυζάντιο, έξαιτίας, προφανώς, τοϋ γε-
γονότος ότι ή ήπειρωτική σημασία τού όρου είχε ήδη επικρατήσει.

Γιά τούς κατοίκους τού Βυζαντίου ή Εύρώπη, ώς ήπειρος, είχε σέ τρία ση-
μεία τού ορίζοντα σαφή θαλάσσια φυσικά όρια· στόν γεωγραφικό της όρίζοντα
άνήκε άκόμη καί ή Σκανδιναβία, ένώ άργότερα, κατά τήν έποχή τοϋ Γεωργίου

9. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοσμογραφικής αυτής οπτικής είναι ό παγκόσμιος χάρτης
τοΰ Beatus τής Liebana, ό οποίος εμφανίστηκε στήν Ισπανία τό 787 υπό μορφή σχολίου στήν 'Απο-
κάλυψη τοΰ 'Ιωάννου.

10. "Αλλωστε οί τρεις γεωγραφικές ήπειρωτικές έννοιες συνδέονταν, λιγότερο άπό ο,τι σήμερα,
μέ (υποσυνείδητες, συναισθηματικά καθοδηγούμενες) αυθόρμητες άξιολογήσεις πολιτικής, ιδεολο-
γικής, πολιτισμικής, κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως. Στό υπερεθνικό Imperium Romanum, τό
όποιο θεωρούνταν, θετικώς αξιολογούμενο σέ εύρεία έννοια, ώς ή καθαυτό οικουμένη, κατατάσσονταν
τέτοιες άξιολογήσεις μάλλον μέ ϊδεολογικοθρησκευτικά χαρακτηριστικά (π.χ. Μανιχαιοι, Εβραίοι) ή
(παραδοσιακά) περιφερειακά ονόματα δομής (π.χ. Μακεδόνες, "Ισαυροι), ένώ στήν περίπτωση τών
'Αρμενίων ίσχυαν καί τά δύο. "Εξω άπό τήν οικουμένη ζούσαν οί βαρβαρικές φυλές (έλλην. εθνη, λα-
τιν. gentes).

11. "Ετσι βρίσκεται στόν Συνέκδημο τοΰ 'Ιεροκλή, Ε. Honigmann (έκδ.), Le Synekdèmos
d'Hiérokles et l'opuscule géographique de Georges de Chypre, Βρυξέλλες 1939, 12.

12. Βλ. J. Koder, Ό όρος «Εύρώπη» ώς έννοια χώρου στή βυζαντινή ιστοριογραφία, στό:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Α ' Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση «Βυζάντιο και
Ευρώπη», 'Αθήνα 1987, 63-74.
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Γεμιστού «Πλήθωνος» (fl451), ή περίμετρος της είχε αυξηθεί13. Εξαίρεση καί
αντικείμενο συζήτησης αποτελούσε ήδη στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς το
ανατολικό σύνορο μέ τήν Ασία, στό οποίο, βέβαια, μέ βάση τήν οπτική τών Βυ-
ζαντινών άνηκαν τά θαλάσσια στενά τής Κωνσταντινούπολης (στον Βόσπορο καί
τή θάλασσα τού Μαρμαρά). Βόρεια σέ ήπειρωτικό επίπεδο, μνημονεύονταν άπό
τή μία πλευρά τά νερά τού Τανάιδος (Δόν) καί άπό τήν άλλη τά ήπειρωτικά σύ-
νορα τού «ισθμού» άνάμεσα στή Μαύρη Θάλασσα καί τήν Κασπία, δηλαδή κατά
βάση τά Ούράλια καί ό Καύκασος14. Γιά τό θέμα αύτό ή έλληνική μυθολογία
περιέχει ένα στοιχείο περίεργου ή καί μακάβριου χαρακτήρα, πού συνεισφέρει
στήν άκριβή προσέγγιση· σέ μία άπό τίς βραχώδεις πλαγιές τού Καυκάσου ήταν
αλυσοδεμένος ό Προμηθέας, μάλιστα στό ευρωπαϊκό τμήμα τής όροσειράς, δπως
(σύμφωνα μέ ένα σχόλιο τού Αισχύλου) διαπιστώνει ή Ίώ15, παρασυρμένη πρός
τά έκεϊ άπό τή ζηλόφθονη μητέρα τών Θεών "Ηρα (κατά συνέπεια, ή βόρεια
πλευρά άνηκε στήν 'Ασία).

2.2. Σημεία αυτονόμησης

2.2.1. Ή ίδρυση τοϋ φραγκικού βασιλείου

Το τέλος τής παμμεσογειακής οικουμένης μέ έπίκεντρο τή Ρώμη (Παλαιά
ή Νέα) σήμανε τήν άρχή μίας αύτονομούμενης καί άπό τή Μεσόγειο άπομακρυ-
νόμενης Εύρώπης. Ή άρχή τού μεταβατικού αύτοϋ σταδίου άνιχνεύεται στή λε-
γόμενη «μετανάστευση τών λαών» μετά τά μέσα τού 4ου αιώνα ή, τό άργότε-
ρο, στήν πτώση τής Δυτικής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας (476). Οί δεσμοί πού
διαπερνούσαν τή Μεσόγειο στήν κατεύθυνση βορρά-νότου υποχώρησαν και άπό
πολλές άπόψεις χάθηκαν. Ή άντίληψη 'Ανατολής-Δύσης16 έπισκίασε σταδιακά
στή γεωπολιτική καθολική σκέψη τών Βυζαντινών τό μοντέλο τών δύο ή τριών
ήπείρων στις δύο πλευρές τής Μεσογείου, χωρίς, ωστόσο, νά τό παραμερίσει όλο-

13 J. Köder, Παρατηρήσεις στά γεωγραφικά ένδιαφέροντα τοϋ Πλήθωνα, Βυζαντινού Μελέται
3 (1991) 49-59.

14. Βλ. τίς απόψεις τοϋ Ευστάθιου Θεσσαλονίκης, Commentarium in Dionysii Periegetae
orbis descriptionem 14 καί 19.

15. "Εκδ. C. J. Herington, The older scholia on the Prometheus bound, Leiden 1972,
Pr.561e.

16. Ό χωρισμός τής αυτοκρατορίας άπό τόν Θεοδόσιο Α ' (395) πρέπει έπίσης νά διαδραμάτι-
σε κάποιο ρόλο, άπό τήν άποψη δτι έπέτεινε τίς διαφορές 'Ανατολής-Δύσης.
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κληρωτικά. Ή 'Ιταλία, πού αρχικά ανήκε στον πολιτικά χώρο τών Βυζαντινών,
βίωσε τήν κατάκτηση άπό τον όστρογοτθικό στρατό τοϋ Θεοδώριχου, ένώ άπό
τό 568, μετά τή σύντομη βυζαντινή άνάκτηση υπό τόν 'Ιουστινιανό, τό βόρειο
μέρος της κατέχεται άπό τους Λογγοβάρδους. Στήν 'Ιταλία, ή σταθεροποίηση
τής κυριαρχίας τών Λογγοβάρδων μετά τό 568 καί ή άνοδος τοϋ παπισμοϋ έδει-
χναν ήδη άπό τήν πρόίσλαμική περίοδο τόν δρόμο πρός τόν διαχωρισμό καί πρός
έναν νέο προσανατολισμό τών τμημάτων τής ιταλικής χερσονήσου βορείως τής
Ρώμης, μέ σαφώς ισχυρότερο ήπειρωτικό χαρακτήρα.

Άπό τήν άποψη τής αυτονόμησης ιδιαίτερη σημασία έχει ή ίδρυση τοϋ Φρα-
γκικού βασιλείου τών Μεροβιγγίων στά τέλη τού 5ου αιώνα. Ή ΐδρυσή του
πραγματοποιήθηκε στή Γαλλία, δηλ. σέ έδαφος τής Ρωμαϊκής Αύοκρατορίας,
καί διατήρησε μάλιστα στίς νότιες παράκτιες περιοχές του μία σχετικώς άσή-
μαντη έπαφή μέ τή Μεσόγειο. Πέρα άπό αύτό, τό Φραγκικό κράτος ήταν άρχικά
συνδεδεμένο ιδεολογικά μέ τή μεσογειακή οικουμένη μέσω ένός πιστού πρός τή
Ρώμη Χριστιανισμού καί τής τυπικής άναγνώρισης τής Βυζαντινής Αύτοκρα-
τορίας, άνεξαρτητοποιήθηκε, ωστόσο, οικονομικά καί πολιτικά άπό τόν μεσογει-
ακό χώρο τοϋ ρωμαϊκού κράτους. Ή αύτονόμηση αύτών τών ήπειρωτικοϋ χα-
ρακτήρα έδαφών τής δυτικής καί κεντροδυτικής Εύρώπης ύπήρξε άποφασι-
στικός παράγοντας γιά τήν άνάπτυξη ένός άναδιαμορφωμένου, καθαρά ήπειρω-
τικοϋ χώρου, πού μακροπρόθεσμα θά περιθωριοποιούσε ώς ένα σημείο τή Μεσό-
γειο. Τά κύρια οικονομικά καί πολιτικά χαρακτηριστικά αύτού τού άναπροσανα-
τολισμού γίνονται άντιληπτά έως τόν 20ό αιώνα. Ή σταδιακή έξάπλωση τού
Φραγκικού βασιλείου στή Λογγοβαρδική καί παπική 'Ιταλία μετά τήν πτώση
τής Ραβέννας (751) σήμανε, σέ επίπεδο καθολικής πολιτικής σκέψης, όχι μία
«έπιστροφή» άλλά μία νέα έξέλιξη, ένα άνοιγμα τοϋ νέου χώρου Εύρώπη πρός
τή Μεσόγειο θάλασσα, μέ νέες οικονομικές καί πολιτικές προοπτικές καί συν-
θήκες, δηλαδή μία νέα έπέκταση. Ή ίδρυση τού βασιλείου τών Φράγκων, άπό
τό οποίο προέκυψαν τό κράτος τού Καρλομάγνου καί ή Δυτική Μεσαιωνική Ρω-
μαϊκή Αύτοκρατορία, έπέδρασε καταλυτικά στήν άρχή τής χειραφέτησης καί
άπομάκρυνσης τής Εύρώπης άπό τόν μεσογειακό χώρο ώς κέντρου τής οικου-
μένης, σήμανε δηλαδή γεωπολιτικά τόν άποχωρισμό άπό τόν άρχαϊο κόσμο17.

17. Βλ. J. Köder, Europa und Euromediterraneum. Zur mittelalterlichen Europa-
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Μία συγκρίσιμη, σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη, εξέλιξη τής δυτικής καί
κεντροευρωπαϊκής έξάπλωσης προς τή Μεσόγειο πραγματοποιήθηκε στήν ιβη-
ρική χερσόνησο κατά τόν "Υστερο Μεσαίωνα, ένώ στή βαλκανική χερσόνησο
άρχισε μόλις στά τέλη τού 17ου αιώνα μέ τούς πολέμους τών 'Αψβούργων ένα-
ντίον τών Τούρκων. Ή καθυστερημένη αύτή στροφή τής Ευρώπης πρός τά ανα-
τολικά τής Μεσογείου οφείλεται σέ πολλούς λόγους, άπό τούς οποίους θά σχο-
λιάσουμε έδώ μόνον δύο- ό πρώτος είναι ή άπτή πραγματικότητα τής μακρο-
χρόνιας έπιβίωσης τού Βυζαντίου, τής 'Ανατολικής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας
δηλ., έως τά τέλη τού Μεσαίωνα ώς μεγάλης δύναμης γιά πολλούς αιώνες καί
στή συνέχεια, άκόμη καί μετά τις πρώτες τέσσερις Σταυροφορίες, ώς πνευματι-
κού κέντρου τής χριστιανικής 'Ανατολής. Ή ιδιομορφία τής έξέλιξης τής «Νέ-
ας Ρώμης», ή οποία έπέμενε στήν ιδέα τής παγκόσμιας κυριαρχίας, καθώς καί
ή αύξανόμενη άποξένωσή της άπό τή νέα Εύρώπη ένισχύθηκαν έντονα άπό έναν
άλλο λόγο, ή έπίδραση τού οποίου έντοπίζεται σέ πολιτικό καί δημογραφικό επί-
πεδο. Πρόκειται γιά τή Σλαβική έξάπλωση στήν ανατολική καί νοτιοανατολική
Εύρώπη, πού προέκυψε έν μέρει άπό τήν πίεση τών 'Αβάρων, καί διέκοψε ούσια-
στικά τήν έδαφική σύνδεση άνάμεσα σέ 'Ανατολή καί Δύση18. Συνέπεια τής έξά-
πλωσης αύτής ύπήρξε ή ίδρυση τών κρατών έκείνων, τά όποια ήσαν πολιτισμικά
καί γλωσσικά σλαβικά ή, σέ τελική άνάλυση, άπέκτησαν σλαβικό χαρακτήρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι μόνον ή Βουλγαρία καί τά νοτιοσλαβικά κράτη τής
Μεσογείου άλλά καί οί Ρώς τού Κιέβου όπως καί τά κράτη πού ιδρύθηκαν αργό-
τερα στή Ρωσία, λειτούργησαν περισσότερο ώς διαχωριστικές γραμμές παρά ώς
γέφυρες άνάμεσα στήν άνατολική Μεσόγειο καί τή νέα Δύση.

Ή σταδιακή θρησκευτική, ιδεολογική καί πολιτική «άπορρόφηση» τών
λαών αύτών όπως καί τών κρατών άπό τό Βυζάντιο μπορεϊ νά έρμηνευτεϊ ώς
έπέκταση τού χώρου πού γίνεται άντιληπτός, ή δεκτός, ώς οικουμένη, στή βό-
ρεια καί βορειοδυτική Εύρώπη, καθώς πρόκειται γιά περιοχές, οί όποιες έως τήν
"Υστερη 'Αρχαιότητα θεωρούνταν χώρος έκτός οικουμένης, όπου κατοικούσαν

Vorstellung im kosmographischen und geopolitischen Kontext, στό: The Idea of European
Community in History. Conference Proceedings, vol. I, έκδ. Ε. Chrysos / P. M. Kitromilides / C.
Svolopoulos, 'Αθήνα 2003, 53-62.

18. Βλ. G. Schramm, Ein Damm bricht. Die römische Donaugrenze und die Invasionen des
5.-7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern (Südosteuropäische Arbeiten, 100), Μό-
ναχο 1997.
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μόνον έθνη (λατιν. gentes), βάρβαροι δηλαδή. Ό εύρασιατικός βόρειος ή βορειο-
ανατολικός χώρος εντάχθηκε άπό τούς Βυζαντινούς σέ ένα χωροταξικό σύστη-
μα, τό όποιο δέν έπικεντρωνόταν πλέον άποκλειστικά στή Μεσόγειο.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι ή παπική έκκλησία καί οί πολιτικές δυνάμεις τής
«νέας» Εύρώπης διεκδίκησαν γιά λογαριασμό τους τόν εύρασιατικό αύτό μετα-
βατικό χώρο, όπως προκύπτει, γιά παράδειγμα, άπό τήν ιεραποστολή τών αύτο-
κρατόρων τής 'Οθωνικής δυναστείας τόν 10ο αιώνα, οί οποίοι ονειρεύονταν τό
Μαγδεμβούργο ώς Roma nova (Νέα Ρώμη)19.

Οικονομικά κίνητρα έδωσαν δυναμικές ώθήσεις στήν έπέκταση τών συμφε-
ρόντων τών δύο αυτών χώρων. Άπό βυζαντινής πλευράς, αύτό ισχύει όσον άφορά
στή διάνοιξη τού συγκοινωνιακού καί οικονομικού θυλάκου άνάμεσα στή Σκανδι-
ναβία καί τή Βαλτική στά βόρεια καί τή δυτική Ασία καί τίς περιοχές πέρα άπό
τή Μαύρη Θάλασσα στά νότια καί άνατολικά. Ή διάνοιξη αύτή είχε άρχικά ώς
άξονα, άπό τά μέσα τοΰ 8ου αιώνα, τόν Βόλγα καί τούς παραποτάμους του.
Κατά τό δεύτερο όμως μισό τοΰ 9 ου αιώνα πέρασε στό επίκεντρο τοϋ ένδιαφέ-
ροντος ό λεγόμενος «δρόμος τών Βαράγγων πρός τούς "Ελληνες» iput'iz Varjag
ν Greki), ό οποίος βρισκόταν δυτικότερα πρός τόν ποταμό Δνείπερο (Δάναπρι)20.
Οί άξονες αύτοί διασύνδεσης κατά μήκος τών άνατολικών ορίων τής Εύρώπης
άνάμεσα σέ βορρά καί νότο ύπήρξαν γιά μακρά χρονικά διαστήματα άνοιχτοί-
ώστόσο, τά θαλάσσια στενά, ύπό τόν έλεγχο τοϋ Βυζαντίου, ήταν ένα σύνορο
άνάμεσα στή Μαύρη Θάλασσα καί τό Αιγαίο, τό όποιο λειτουργούσε διαχωρι-
στικά ώς πρός τήν άνατολική Μεσόγειο καί ευνοούσε έπιπροσθέτως, έναν ήπει-
ρωτικό «περιορισμό» τής άνατολικής Ευρώπης.

2.2.2. Τό 'Ισλάμ ώς κινητήρια ιδεολογική δύναμη πολιτικής έξάπλωσης

'Εάν ή ί'δρυση τού Φραγκικού κράτους πρέπει νά θεωρηθεί άποφασιστικός

19. Μ. Kintzinger, Art. Magdeburg, Lexikon des Mittelalters 6 (1993) 71-77, εδώ σελ. 72·
βλ. J. Köder, Byzanz als Mythos und Erfahrung im Zeitalter Ottos I., στό: Ottonische
Neuanfange, έχδ. Β. Schneidmüller / St. Weinfurter, Mainz 2000, 237-250.

20. Βλ. Les pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance). Actes du colloque nordique
et international de byzantinologie tenu à Upsal 1979. (Acta Univ. Upsaliensis, Figura NS. 19).
Uppsala 1981.
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παράγοντας γιά τήν άποδόμηση τής παλαιάς οικουμένης καί τή διαμόρφωση του
προφίλ τής Ευρώπης, τό ί'διο ισχύει καί γιά τήν ίδρυση τής νέας θρησκείας άπό
τόν Μωάμεθ. Ή σημασία τοϋ 'Ισλάμ άποτελεΐ άπό τήν έποχή τής κλασικής ρή-
σης τοϋ Henri Pirenne «Mahomet a fait Charlemagne» («Ό Μωάμεθ δημι-
ούργησε τόν Καρλομάγνο»)21 σχεδόν δημοφιλές κοινό κτήμα σέ ιστοριογραφικό
έπίπεδο22. Μέ τόν τρόπο αύτό ό Βέλγος ιστορικός βοήθησε μετά τόν Α ' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο στή διάνοιξη τοϋ δρόμου γιά τήν άντίληψη ότι οί θετικές καί
άρνητικές έπιδράσεις άπό τόν έξισλαμισμό τοϋ άρχαίου κόσμου νοτίως τής Με-
σογείου έθεσαν σέ κίνηση μία ξεχωριστή καί αυθύπαρκτη, σέ σχέση μέ τή μεσο-
γειακή Εύρώπη, έξέλιξη. Ό Pirenne έδωσε έτσι δραστική ώθηση στή θεώρηση
τής πολιτικής καί ιδεολογικής ιστορίας. Οί θέσεις του ήταν χρήσιμες γιατί έφερ-
ναν στό προσκήνιο τίς μή-εύρωπαϊκές ρίζες τοϋ εύρωπαϊκού πολιτισμού, παρά τό
γεγονός ότι ό ί'διος ύποτιμούσε τό Βυζάντιο23. Ό αύτοπροσδιορισμός τού 'Ισλάμ
ώς θρησκείας πού δήθεν ολοκλήρωνε ή διόρθωνε τίς δύο βιβλικές θρησκείες, τόν
'Ιουδαϊσμό καί τόν Χριστιανισμό, άπαιτούσε τήν πολιτική έξαργύρωση τής νέας
πίστης μέσω μίας ενεργούς, έπιθετικής, ριζοσπαστικής καί χωροκατακτητικής
αποστολής. Ή άραβική γλώσσα προβαίνει σέ έννοιολογικούς διαχωρισμούς ανά-
μεσα στόν πόλεμο γενικά (άραβικά harb) καί τόν λεγόμενο «ιερό πόλεμο» (άρα-
βικά gihâd, κυριολεκτικά «έντατική προσπάθεια», «κόπος»). Ό gihâd ήταν,
σύμφωνα μέ τό Κοράνι, συλλογική υποχρέωση όλων τών πιστών άν οί προσπά-
θειες γιά ειρηνικό προσηλυτισμό τών άπιστων άποτύγχαναν, τότε έπρεπε νά κη-
ρύξουν τόν gihâd μέχρι νά υπερισχύσει «δ οίκος (χώρος) τής ορθής πίστης» (dâr

21. Η. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Παρίσι 1937.

22. "Οχι πάντως απόλυτα: ό Μ. Mitterauer, Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen
eines Sonderwegs, München 2003, δέν ασχολείται μέ αυτό.

23. Πρβλ. R. Hodges / D. Whitehouse, Mahomet, Charlemagne et les origines de l'Europe.
Traduction par C. Morrisson avec la collaboration de J. Lefort et J -P. Sodini (Réalités
byzantines 5), Paris 1996. — Ό Λομβαρδός επίσκοπος Λιουτπράνδος τής Κρεμόνας παραθέτει
ουσιαστικά ήδη τόν 10ο αιώνα μία παγκόσμια εικόνα στόν αυτοκράτορά του, "Οθωνα τόν Μέγα, μέ
πιό εύστοχη άντίληψη τοΰ συσχετισμού τών δυνάμεων άπό αυτήν τοΰ Pirenne, καθώς στό τέταρτο
βιβλίο τής 'Ανταπόδοσης δέν συμπεριλαβάνει μόνο τό άραβικό βασίλειο τών Όμεϋαδών τής Άνδα-
λουσίας-Κόρδοβας, άλλά καί τό Βυζάντιο τοΰ Νικηφόρου Φωκά καί τής «Μακεδονικής δυναστείας».
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ai-Islam) έπί «τοΰ οίκου (χώρου) τών εχθρών» (dâr al-harb) καί νά τους υποτά-
ξει (άλλά όχι άπαραίτητα καί νά τους προσηλυτίσει)24.

Άπό τον πρώιμο 7ο αιώνα τό 'Ισλάμ άρχισε νά εξαπλώνεται τόσο ώς θρη-
σκεία όσο καί ώς πολιτική δύναμη. Σέ πρώτη φάση ή έξάπλωση αύτή πραγμα-
τοποιήθηκε σέ όλες τις παράκτιες περιοχές τής νότιας Μεσογείου (καί τής ένδο-
χώρας). Οί μουσουλμάνοι έκδίωξαν τούς Βυζαντινούς άπό τή βόρεια 'Αφρική, τήν
Αίγυπτο, τή δυτική Ασία καί τήν Ανατολή, δηλαδή άπό τή μεσογειακή Ασία
καί τή μεσογειακή Αφρική, καί προχωρούσαν έως τήν 'Ιβηρική χερσόνησο. Άν
εξαιρέσουμε τή Μικρά Ασία καί τις γειτνιάζουσες περιοχές τής 'Εγγύς Ανα-
τολής καθώς καί τήν Αιθιοπία, ή χριστιανική πολιτική έξουσία περιοριζόταν γύ-
ρω στό 700 μ.Χ. στήν Εύρώπη. Ή Μεσόγειος μεταμορφωνόταν άπό πολιτι-
σμικό καί οικονομικό έπίκεντρο σέ πολιτικό, ιδεολογικό καί θρησκευτικό σύνορο.
Ακόμα καί ένα είδος «πολέμου τής έπιστήμης» έλαβε χώρα- Μουσουλμάνοι λό-
γιοι τού 9ου αιώνα άμφισβητούσαν εύθέως τούς παραδοσιακούς δεσμούς τών Βυ-
ζαντινών μέ τήν έλληνική άρχαιότητα- ό al-Cahiz (776-868 περίπου) σέ έγχει-
ρίδιο πού έγραψε έναντίον τού Χριστιανισμού ύποστήριζε τήν άποψη ότι οί λόγι-
οι τής άρχαιότητας (Δημόκριτος, "Ιπποκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Γαλη-
νός, Πτολεμαίος καί πολλοί άλλοι) δέν ήσαν ούτε Nasrânî (Ναζωραΐοι, δηλαδή
Χριστιανοί) ούτε Rûmî (Ρωμαίοι), άλλά άνήκαν μάλλον στόν έξαφανισμένο λαό
τών Iûnânîûn (τών 'Ιώνων μέ τήν έννοια τών "Ελλήνων). Αύτοί οί "Ιωνες
ύπήρξαν λόγιοι, ένώ οί Βυζαντινοί ήσαν άντίθετα άπλά «τεχνίτες»25.

Διαφαινόταν πλέον ή δυνατότητα μίας μουσουλμανικά προσανατολισμένης
Εύρώπης, καθώς τά τρία στενά τής Μεσογείου χρησίμευαν γεωγραφικά ώς γε-

24. Σχετικές μέ το gihüd Σούρες στο Κοράνι: 2.154-157, 4.71-77, 8.38-45, 9.29-41,73f.
και 48.18-24 (Μετακορανική είναι ή διάκριση μεγάλου καί μικροϋ gihäd). Πρβλ. Ε. Tyan, Djihad,
Encyclopédie de l'Islam, Nouv. Éd. 2 (1965) 551-553; F. M. Donner, The Sources of Islamic
Conceptions of War, στό: Just War and Jihad: Historical and Theoretical Perspectives on War
and Peace in Western and Islamic Traditions, εκδ. v. J. Kelsay / J. Turner Johnson, Westport
Conn. 1991, 30-69; βλ. έπίσης A. T. Khoury, Was sagt der Koran zum Heiligen Krieg}
Gütersloh 1991; γιά τά βυζαντινά πλαίσια: Haidon 1999, 17 κ.έ.

25. Πρβλ. J. Signes Codoner, Diplomatie und Propaganda im 9. Jahrhundert: Die
Gesandtschaft des al-Ghazal nach Konstantinopel, Novum Millenium. Studies on Byzantine
History and Culture presented to Paul Speck, Aldershot 2001, 379-393.



ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

287

φυρώματα καί βρέθηκαν υπό μουσουλμανική κατοχή, ή διάρκεια τής οποίας δια-
φέρει κατά περίπτωση:

Στά δυτικά, οί μουσουλμάνοι εισέβαλαν ήδη άπό τόν πρώιμο 8ο αιώνα μέσω
τών στενών τοϋ Γιβραλτάρ στήν ιβηρική χερσόνησο καί άκόμη πιο πέρα· μετά
όμως τίς μάχες στό Tours καί τό Poitiers (732) άπωθήθηκαν στά Πυρηναία
καί ίδρυσαν τό χαλιφάτο τών Όμεϋαδών τής Κόρδοβας. Μόλις τόν 12ο αιώνα
άρχισε νά περιορίζεται σταδιακά ή ισλαμική έξουσία στήν Ιβηρική χερσόνησο,
γιά νά τερματιστεί τελικά τό 1492, δηλ. μετά άπό επτά ολόκληρους αιώνες.

Στό κέντρο τής Μεσογείου ή έπιβολή τών Μουσουλμάνων στήν Εύρώπη δέν
είχε έξίσου μακροχρόνια μορφή. Είχαν όμως προσωρινά έπιτυχίες μέ έπιχειρήσεις
στή Σικελία καί τήν 'Ιταλία πού ξεκινούσαν άπό τήν Καρχηδόνα (δηλ. τήν Τύ-
νιδα), τήν οποίαν είχαν άφαιρέσει άπό τούς Βυζαντινούς (698)· τό 827 κατέλα-
βαν τή βυζαντινή Σικελία, άπό όπου τούς έκτόπισαν κατά τό δεύτερο μισό τού
11ου αιώνα (μεταξύ 1060 καί 1091) οί Νορμανδοί.

Στό άνατολικό στενό, στό πέρασμα άπό τήν 'Ανατολή στή Μικρά 'Ασία καί
τήν 'Ανατολική Εύρώπη, οί Βυζαντινοί άντιστάθηκαν τελικά επιτυχώς στίς επι-
θέσεις τών μουσουλμάνων 'Αράβων τόν 7ο καί 8ο αιώνα. Εννοείται ότι οί έπε-
κτατικές βλέψεις τους εκείνη τήν έποχή, τήν περίοδο τών Όμεϋαδών μέ έδρα τή
Δαμασκό, ήταν σαφώς πολύ περισσότερο στραμμένες πρός τή Μεσόγειο άπ' ό,τι
μετά τό 750, όταν οί Άββασίδες καί οί διάδοχοι τους κυβερνούσαν πλέον άπό τή
Βαγδάτη. Ή δραστική καί μακροπρόθεσμη προώθηση τοϋ 'Ισλάμ στή νοτιοα-
νατολική Εύρώπη άρχισε όμως μόλις στίς άρχές τού Μου αιώνα μέ τήν εξά-
πλωση τού 'Οθωμανικού κράτους. Μετά τήν πτώση τοϋ Βυζαντίου μεγάλα τμή-
ματα τής νοτιοανατολικής Εύρώπης πέρασαν στούς κληρονόμους του, δηλαδή
τήν 'Οθωμανική αύτοκρατορία, ή όποία άποτελούσε έκ νέου μία παρένθεση άνά-
μεσα στήν Εύρώπη καί τήν 'Ασία — ό 'Οθωμανός Σουλτάνος θεωρούσε τόν εαυ-
τό του sulçân al-barrayn wa-1-bahrayn («κυρίαρχο τών δύο ήπείρων καί τών δύο
θαλασσών»)26.

26. Αυτός ήταν à τίτλος του Μωάμεθ Β '. Πρβλ. J. Η. Kramers, Encyclopédie de l'Islam,
nouvelle édition, IX, Leiden 1998, 886.
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2.3. Ή ιδεολογική αναδιάταξη της «Ευρωμεσογείου»

Ίο άνοιγμα τής ιστορικής ενότητας τής μεσογειακής οικουμένης προκλήθη-
κε ουσιαστικά άπό τήν ίδρυση τοΰ Φράγκικου βασιλείου τόν 5ο αιώνα καί τήν
άνοδο τοϋ Παπισμοϋ, καί θεμελιώθηκε διαχρονικά άπό τήν ισλαμική, μέ θρη-
σκευτικό υπόβαθρο, πολιτική επέκταση άπό τόν 7ο αιώνα (μέχρι καί σήμερα).
"Ετσι δημιουργήθηκαν τρεις μεγάλες ιδεολογικές καί πολιτικές ενότητες:

* Οί «άνατολικοί» χριστιανοί τοϋ άνατολικοευρωπαϊκού, μικρασιατικού καί
άνατολικο-μεσογειακού χώρου μέ μεσαιωνικό κέντρο προσανατολισμού τήν Κων-
σταντινούπολη,

* Οί χριστιανοί τής Ρώμης στή δυτική καί κεντρική Εύρώπη, άνάμεσα στή
Βόρεια ή 'Ανατολική θάλασσα καί τή Μεσόγειο, καί

* Οί μουσουλμάνοι (στόν μεσογειακό χώρο, Σουνίτες στήν πλειοψηφία τους)
μέ τή συνεχή κυριαρχία τους νοτίως τής Μεσογείου καί τήν κατά καιρούς πα-
ρουσία τους στά δυτικά τμήματα τής Εύρώπης.

Οί τρεις αύτές θρησκευτικές καί πολιτισμικές δομές δέν άποτελοϋσαν καθό-
λου κλειστά καί ένιαΐα πολιτικά μπλόκ. Καθεμία, ωστόσο, έμφάνιζε, μέ διαφορε-
τική εύκρίνεια, ένα τέτοιο προφίλ πρός τά έξω, άντιθετικά πρός τίς κατά περί-
πτωση άλλες δύο.

Ή σύγκρουση χριστιανών-μουσουλμάνων, όπως έπισημάναμε ήδη, προϋ-
πήρχε έκ φύσεως στή συνείδηση τών δύο άποκαλυπτικών θρησκειών, καθώς καί
οί δύο διεκδικούσαν γιά τόν εαυτό τους τήν οριστική καί άπόλυτη ιδεολογική αλή-
θεια. Ή θρησκευτική καί ιδεολογική τριβή άνάμεσα στήν παλαιά καί τή νέα Ρώ-
μη (ή οποία ανιχνεύεται ήδη στόν χωρισμό τής Αύτοκρατορίας τήν έποχή τού
Θεοδοσίου) έκδηλωνόταν διαρκώς άπό τόν ύστερο 8ο αιώνα. Συμβολικά μπορεί
νά θέσει κανείς τήν έναρξή της στά "Ιεροσόλυμα τό 800 μ.Χ. μέ τή διαμάχη γιά
τό «δι'' υίου /filioque» τών Βενεδικτίνων μοναχών άπό τό μοναστήρι τοϋ "Ορους
τών 'Ελαιών μέ τούς "Ελληνες μοναχούς τής Λαύρας τού 'Αγίου Σάββα. Ή δια-
μάχη αύτή συνεισέφερε έμμεσα στήν αύξηση τής πολιτικής έντασης άνάμεσα
στό κράτος τών Καρολιδών καί τό Βυζάντιο, έστω καί άν κατά τήν έποχή εκεί-
νη ήταν περισσότερο στό έπίκεντρο τό πρόβλημα τών «δύο αύτοκρατοριών», το
οποίο είχε λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις μέ τήν άνάληψη τής έξουσίας στό Βυ-
ζάντιο άπό μία γυναίκα, τήν αύτοκράτειρα Ειρήνη (797-802), γεγονός πού δέν
συμβάδιζε μέ τίς δυτικές άντιλήψεις περί αύτοκρατορικής νομιμότητας27.

27. Πρβλ. P. Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz, Düsseldorf 1968.
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Στήν καθημερινότητα τής ιεραποστολής και τής πολιτικής ή διαμάχη αυτή
επιβάρυνε άπό τόν 9ο αιώνα καί τό ιεραποστολικό εργο στους Σλάβους· τό έλλη-
νολατινικό γλωσσικό σύνορο, τό όποιο στή βαλκανική χερσόνησο ύπήρχε ήδη άπό
τήν άρχαιότητα, άποτελούσε άπό καιρό τή διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στις
δύο σφαίρες επιρροής. Λόγω τής άνταγωνιστικής ιεραποστολικής δραστηριότη-
τας μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινούπολης τό γλωσσικό αύτό σύνορο εξελίχθη-
κε, τό άργότερο άπό τόν 9ο αιώνα, σέ θρησκευτικό, ιδεολογικό καί πολιτικό. Τό
σύνορο αύτό επεκτάθηκε έδαφικά πολύ σύντομα πέρα άπό τόν βαλκανικό χώρο
πρός τά βόρεια. Άπό τήν άποψη αύτή τό σχίσμα τών Εκκλησιών (1054), μέ
τις άμεσες καί μακροπρόθεσμες συνέπειές του, δέν θά έπρεπε νά ωραιοποιείται-
ύπήρξε ένα σχίσμα, τό οποίο μαζί μέ τις Σταυροφορίες θεμελίωσε ένα διαχρονι-
κό, όχι μόνο ιδεολογικό άλλά καί πολιτικό διαχωρισμό ολόκληρου τού μεσογεια-
κού καί εύρωπάίκού χώρου. Οί άντιθέσεις δέν μπορούσαν νά έξισορροπηθούν ούτε
μέ τήν προφανή άναζωογόνηση καί τή δημιουργία έκ νέου ένός δικτύου διασύν-
δεσης στήν οικονομία καί τήν έμπορική δραστηριότητα, καθώς ένισχύονταν άπό
τή μεταφορά τού οικονομικού κέντρου βάρους άπό τήν Ανατολή στή Δύση: ή
όλο καί σαφέστερη κυριαρχία τής άνεξάρτητης οικονομικής δυναμικής τής κεν-
τρικής καί δυτικής Εύρώπης, ή όποια έγινε αισθητή άπό τήν έποχή τής σελ-
τζουκικής έδαφικής έξάπλωσης τό τέλος τού 11ου αιώνα καί τών Σταυροφο-
ριών28, έκανε τή νέα Εύρώπη έλκυστική. Αύτή άκριβώς ή έλξη δημιουργούσε τή
δυναμική γιά στρατιωτικές ή ειρηνικές προσπάθειες μετανάστευσης άπό τόν δυ-
τικό άσιατικό καί τόν άνατολικό μεσογειακό χώρο πρός αύτήν. Ή έπικράτηση
τών 'Οθωμανών Τούρκων στά Βαλκάνια έδωσε ώθηση στή μορφή αύτή έξά-
πλωσης πρός τήν Εύρώπη μέχρι καί τά πρώιμα νεότερα χρόνια.

Ό εύρύτερος χώρος αύτού τού πολιτισμικού, πολιτικού καί οικονομικού γί-
γνεσθαι χρήζει, ώστόσο, συνολικής θεώρησης. Ό διηπειρωτικός χαρακτηρισμός
πού προσφέρεται γιά τόν χώρο αύτό άπό τήν άρχή τού Μεσαίωνα έως καί τις

28. Γιά τήν οικονομική ανάπτυξη βλ. R.-J. Lilie, Der Fernhandel der Italiener und das
byzantinische Reich am Vorabend des Vierten Kreuzzuges. Venedig und die Weltwirtschaft um
1200. [Studi. Schriftenreihe des deutschen Studienzentrums in Venedig. Centro Tedesco di
Studi Veneziani, 7], Stuttgart 1999, 159-174.
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μέρες μας, ώς συνέπεια τής ιστορικής έξέλιξης, είναι «Εύρωμεσόγειος»29. Ό
όρος αυτός είναι ευρύτερος καί, πιστεύω, έπιτυχέστερος απ' δ,τι μπορεί νά προ-
σφέρει δ δρος «Εύρώπη»· μέ τον δρο «Εύρωμεσόγειος» έκφράζεται τόσο τό ση-
μείο εκκίνησης, δηλαδή ή μεσογειακή οικουμένη τής "Υστερης 'Αρχαιότητας,
όσο καί ή κατά τήν έξελικτική της πορεία συνεχώς ένισχυόμενη ιδεολογική καί
πολιτική αντιπαράθεση μέ τή χειραφετούμενη Εύρώπη άπό αύτήν τήν οικουμέ-
νη, ή όποία, όμως, στήν πραγματικότητα, άναβίωνε έπανειλημμένα καί μέ ποι-
κίλους τρόπους τή σύνδεσή της μέ τόν μεσογειακό χώρο ή ήταν (ορθότερο- είναι)
έτοιμη νά τό έπιχειρήσει έκ νέου30.

3. Ή «Εύρασία» τών προδρόμων καί τών οπαδών τοϋ Nikolaj Trubetzkoy

Ή δεύτερη διάσταση, πού έπισημάναμε άρχικά, έκφράζεται μέ τήν έννοια
«Εύρασία». Άν καί άπό πολλούς θεωρείται πεπερασμένη, συνεχίζει ώστόσο νά
διαδραματίζει καί πάλι ρόλο στή διαμόρφωση τής σημερινής μετασοβιετικής ρω-
σικής ταυτότητας31. Παραπέμπω μόνο στόν Alexander Dugin καί τό κόμμα

29. Παρενθετικά επισημαίνουμε ότι ή χωροαντίληψη αύτή φαίνεται νά συμφωνεί σε κάποια ση-
μεία με τον εύρύ δομικό σχεδιασμό ένός εύρασιατικού-μεσογειακού οικονομικού χώρου στά πλαίσια
τής θεωρίας τών κεντρικών τόπων, τόν όποιο συστηματοποίησε ό Walter Christaller στό διάστημα
άνάμεσα στόν Α' καί τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρβλ. W. Christaller, Die zentralen Orte in
Süddeutschland, Jena 1933 (1968), καί τού ιδίου, Das Grundgerüst der räumlichen Ordnung in
Europa. Die Systeme der europäischen zentralen Orte, (Frankfurter Geogr. Beihefte, 24),
Frankfurt am Main 1950. Ωστόσο b Christaller (όπως οί διάδοχοι του στόν άγγλοαμερικανικό
χώρο) δέν ήθελε νά κάνει ιστοριογραφία άλλά νά έπιδράσει χωροσχεδιαστικά στό μέλλον. Γιά τίς έκ
τών ύστέρων δυνατότητες εφαρμογής τής θεωρίας τών κεντρικών τόπων βλ. J. Koder, The Urban
Character of the Early Byzantine Empire: Some Reflections on a Settlement Geographical
Approach to the Topic, στό: The 17th International Byzantine Congress, Major Papers, New
Rochelle N.Y. 1986, 155-187.

30. Μία συνολική θεώρηση τών ιδεολογικών, πολιτικών, κοινωνικών καί οικονομικών αυτών
διαστάσεων (καί προβλημάτων) δέν προσφέρεται μόνο έκ τών ύστέρ<ον, ώς ιστορικός τρόπος θεώρη-
σης, άλλά επίσης προοπτικά για τήν άνάλυση επίκαιρων καί μελλοντικών εξελίξεων.

31. Πρβλ. Mark Bassin, Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of
Geographical Space. Slavic Review 50 (1991) 1-17, ό ίδιος, Imperial Visions. National
Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East (1840-1865), Cambridge
1999, Stefan Wiederkehr, Die eurasische Bewegung. Wissenschaft und Politik in der russischen
Emigration der Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. (= Beiträge zur
Geschichte Osteuropas 39), Köln 2006, καί γενικά τό περιοδικό Eurasia. Rivista di Studi
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του Evrazija, που υποστηρίζεται άπό τον Wladimir Putin. Μέ τον όρο «Εύρα-
σία» συμπεριλαμβάνεται μία «μεγάλη ιδέα», μία μεγάλη ηπειρωτική ενότητα,
μία «ήπειρος» άνάμεσα στήν Ευρώπη καί τήν 'Ασία, γιά τήν οποίαν ιστορικοί,
σλαβολόγοι καί πολιτικοί, ιδίως τής Ρωσίας, διατύπωσαν μέ ιδιαίτερα κατηγο-
ρηματικό τρόπο ένα ρωσικό όραμα, ένισχυμένοι καί άπό τήν πολιτική κατάστα-
ση στόν 19ο καί στις άρχές τού 20ού αιώνα, ή οποία οδήγησε στόν Α ' Παγκό-
σμιο Πόλεμο καί τήν 'Οκτωβριανή έπανάσταση.

Ό γλωσσολόγος καί έΟνολόγος Nikolaj S. Trubetzkoy (1890-1938), έπη-
ρεασμένος σέ μεγάλο βαθμό άπό τις άπόψεις τού Alexander von Humboldt
(1769-1859), ιδίως δέ τού Leopold von Ranke (1795-1886), διαφωτίζει μέ τά
γραπτά του πολλά βασικά έρωτήματα γιά τή σλαβική καί τήν εύρωπαϊκή ταυτό-
τητα τής Ρωσίας. Σέ έργασία του μέ τίτλο «Εύρώπη καί 'Ανθρωπότητα»32, ή
οποία έκδόθηκε τό 1920, σκιαγραφεί τόν κίνδυνο τής «ρωμανογερμανοποίησης»,
ό όποιος άπειλούσε τότε «ολόκληρο τόν κόσμο» ώς συνέπεια τού έγωκεντρισμού
τών «ρωμανογερμανών Εύρωπαίων». Ό Trubetzkoy βλέπει τή δυνατότητα κα-
ταπολέμησης αύτού τού «άπόλυτου κακού» σέ μία συστηματική «σχετικοποίη-
ση» τής σημασίας αύτής τής εύρωπάίκής κουλτούρας σέ σχέση μέ τούς άλλους
λαούς τής γής, σέ συνδυασμό μέ μία «έπανάσταση στήν ψυχολογία τών μή ρω-
μανογερμανικών λαών» τού κόσμου. Κατά συνέπεια καλεί τά μορφωμένα στρώ-
ματα τών άλλων λαών νά άπορρίψουν «τά δήθεν άγαθά τού εύρωπάϊκού πολιτι-
σμού»" θά πρέπει νά ξεπεράσουν «μέ ομόφωνη σύμπραξη» όλους τούς ξεχωριστούς
έθνικισμούς καί τις έπιμέρους λύσεις, όπως ό πανσλαβισμός καί ό παντουρανισμός.
'Αφήνει άνοιχτό όμως (άναγκαστικά;) τό έρώτημα γιά τά έπόμενα βήματα, πέρα
άπό τήν άπόκρουση τού κινδύνου, δηλαδή τή λήψη θετικών μέτρων33.

Ειδικά στόν αύτοπροδιορισμό τών Ρώσων είναι άφιερωμένο έ'να κείμενο τού
Nikolaj Trubetzkoy μέ τίτλο «Ή κληρονομιά τού Τζέγκις Χάν»3"4, τό όποιο
έκδόθηκε λίγο άργότερα (1925). 'Αντικείμενο τού Trubetzkoy ήταν στό δοκίμιο

Geopolitici 2004 κ.έ. — Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Ihor Sevsenko γιά τήν υπόδειξη τοΰ
Alexander Dugin.

32. Πρβλ. S. Ν. Trubetzkoy, Russland, Europa, Eurasien. Ausgewählte Schriften zur
Kulturwissenschaft, εκδ. F. B. Poljakov, Redaktion und Vorwort H. Miklas (Schriften der
Balkan-Kommission, 45), Wien 2005, 31-89: Europa und die Menschheit.

33. Πρβλ. Trubetzkoy, Russland, 85-89.

34. Trubetzkoy, Russland, 91-154: Das Erbe Dschingis Chans.
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αύτό ή εστίαση τής εύρασιατικής θεωρίας στήν περίπτωση τής Ρωσίας. Ό συγ-
γραφέας αναλύει τή ρωσική ιστορία σύμφωνα μέ τά λεγόμενα του άπό τήν
οπτική γωνία τής Ανατολής. Μέ αύτό δέν έννοεϊ τήν ιδέα τής Μόσχας γιά τήν
«τρίτη Ρώμη», ή οποία βασιζόμενη στούς Ρώς τού Κιέβου, υιοθέτησε τήν κλη-
ρονομιά τής δευτέρης Ρώμης, δηλαδή τής Κωνσταντινούπολης· στήν περίπτω-
σή του πρόκειται περισσότερο γιά τήν έπίδραση, τήν οποία βίωσε ή Ρωσία ώς
εύρασιατικός χώρος άπό τούς λαούς τής στέππας καί ιδιαίτερα τό μεγάλο μογ-
γολικό κράτος, πού ίδρυσε ό Τζέγκις Χάν (1227). Αύτό ύπήρξε, πάντοτε κατά
τόν Trubetzkoy, ένα αύστηρά ήπειρωτικό «σύστημα τής στέππας», ένα ενιαίο
νομαδικό κράτος μέ σταθερή στρατιωτική οργάνωση, τό όποιο βρισκόταν άνάμε-
σα στις έκβολές τού Δούναβη καί τόν Ειρηνικό ώκεανό, σέ έναν μεγάλο γεω-
γραφικό χώρο χωρίς πρόσβαση στήν άνοιχτή θάλασσα, ενοποιημένο καί άπό τό
ήπειρωτικό κλίμα35. Άν καί μπορούν νά διατυπωθούν άντιρρήσεις γιά τίς από-
ψεις τού Trubetzkoy σχετικά μέ τίς μακροχρόνιες ιδεολογικές, οργανωτικές καί
διοικητικές έπιδράσεις τοϋ Τζέγκις Χάν, θά πρέπει, χωρίς άμφιβολία, νά άνα-
γνωρίσουμε ότι δ λόγιος σλαβολόγος μέ τό παράδειγμα τών Μογγόλων, άξιολό-
γησε ορθά άλλά καί κατανόησε τήν άνάγκη νά κάνει σαφή τή μεγάλη σημασία
πού είχε γιά τήν ιστορία τής Εύρώπης καί τής Μεσογείου ή συνεχής μετανά-
στευση τών νομαδικών λαών άπό τήν κεντρική 'Ασία πρός δυτική καί νοτιοδυ-
τική κατεύθυνση36.

4. «Ευρωμεσόγειος» καί «Εύρασία» άπο τήν άποψη τών Βυζαντινών τοϋ Με-
σαίωνα

Ή Βυζαντινή αύτοκρατορία είχε σταθερά θαλάσσιο χαρακτήρα κατά τή χι-
λιετή καί πλέον ϋπαρξή της, διαφορετικό δηλ. προσανατολισμό άπό τό διάδοχο
της 'Οθωμανικό κράτος. Ήταν κυρίως στραμμένη πρός τό Αιγαίο καί τήν άνα-
τολική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό Συνεχιστής τού Θεοφάνη (10ος
αιώνας) συγκρίνει σέ ένα σημείο τοϋ χρονικού του τό Βυζάντιο μέ ένα δν, τό κε-

35. Trubetzkoy, Russland, 94-97.

36. Το ίδιο ισχύει γιά τον ιστορικό George Vernadsky, βλ. Ch. J. Halperin, George
Vernadsky, Eurasianism, the Mongols, and Russia. Slavic Review 41/3 (1982) 477-493, άνα-
τύπ.: V. Spinei / G. Bilavschi (έκδ.), Charles J. Halperin, Russia and the Mongols. Slavs and the
Steppe in Medieval and Early Modem Russia, Βουκουρέστι 2007, 24-42.
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φάλι τοϋ οποίου ήταν ή 'Ασία, ή ουρά ή Εύρώπη, ένώ ή μέση του τά νησιά, ή
θάλασσα''7.

Οί Βυζαντινοί, ώστόσο, όπως άφήσαμε ήδη νά έννοηθεΐ, είχαν λόγω τής πο-
λιτικής πραγματικότητας πλήρη συναίσθηση τής άνάγκης γιά εύρασιατική κα-
θολική σκέψη (καί μάλιστα πολύ πριν άπό τή δημιουργία τοϋ μογγολικού βασι-
λείου τοϋ Τζέγκις Χάν)38. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες γιά τό γεγονός αύτό,
όπως λ.χ. οί περίφημες δύο ομιλίες τού πατριάρχου Φωτίου «Εις τήν έφοδον τών
"Ρώς»39, τό «έθνος ... Σκυθικόν άνήμερόν τε καί άγροικον», όπως
χαρακτηρίζονται άπό τόν Συνεχιστή τού Θεοφάνη40, ή τά σημειώματα περί «τής
κατά βορράν περαίας, ίνα καί διάφορα έθνη πάλαι μέν 'Ρωμαίοις ύπήκοα» τοϋ
Γεωργίου Παχυμερη στό κεφάλαιο «Περί τών κατά τά βόρεια Τοχάρων καί τού
Σφεντισθλάβου» τής 'Ιστορίας του41.

Εξέχουσα μαρτυρία γιά τήν πολιτική αύτή διορατικότητα μπορεί νά θεωρη-
θεί τό έργο «Εις τόν ί'διον υίόν 'Ρωμανόν» τοϋ Κωνσταντίνου Ζ ' Πορφυρογέν-
νητου (913-959). Τό βιβλίο αύτό περιέχει, στήν άνολοκλήρωτη μορφή πού μάς
σώζεται, 53 κεφάλαια42" ώστόσο, στό κείμενο πού έφτασε ώς έμάς είναι προ-

37. Συνεχιστής τοϋ Θεοφάνη 73. Ή σημασιολογική ιεράρχηση που έκφράζεται άπό τή σειρά
παράθεσης είναι άξιοσημείωτη καί λειτουργεί άντιθετικά στήν άπαίτηση τοϋ ήγεμόνα τών Ρώς Σβια-
τοσλάβου πρός τούς Βυζαντινούς τό 970 νά τοϋ άφήσουν τά εύρωπαϊκά εδάφη τής αυτοκρατορίας
μαζί με τήν Κωνσταντινούπολη καί νά υποχωρήσουν στήν 'Ασία, ή όποία τούς αρμόζει (πρβλ. Λέων
Διάκονος 105).

38. Πρβλ. γενικά τά άρθρα στό Papers presented at the Symposium "Byzantium and the
North" at Valamo Monastery, 11th and 12th June 1981, έκδ. Paavo Hohti. Byzantium and the
North. Acta Byzantina Fennica 1 (1985) 7-159, έπίσης Thomas S. Noonan, Roman K. Kovalev,
Prayer, Illumination and Good Times: The Export of Byzantine Wine and Oil to the North of
Russia in Pre-Mongol Times. Byzantium and the North. Acta Byzantina Fennica 8 (1996) 73-
96, καί οί ίδιοι, Wine and Oil for all the Rus'! The Importation of Byzantine Wine and Olive Oil
to Kievan Rus'. Byzantium and the North. Acta Byzantina Fennica 9 (1998) 118-152.

39. Πατρ. Φώτιος, Όμιλίαι 3 καί 4, έκδ. Β. Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1959.

40. Συνεχιστής τοϋ Θεοφάνη 196.

41. Γεώργιος Παχυμερης, 'Ιστορία 9.26 (έκδ. Α. Failler, CFHB 24/3, Παρίσι 1999, III 288-
295), οπου καί λόγος γιά «καί άμα πολυανδροϋντα τόπον ίδόντες καί άρετώσαν γήν».

42. Κείμενο μέ άγγλική μετάφραση: Gy. Moravcsik καί R. J. Η. Jenkins, De administrando
imperio, Washington, D.C. 1967, R. J. H. Jenkins κ.α., Constantine Porphyrogentius,
Commentary, London 1962, Cl. Sode, Untersuchungen zu De administrando imperio Kaiser
Konstantins VII., στό: Ποικίλα Βυζαντινά 13, Bonn 1994, 149-260, καί σέ γερμανική μετάφρα-
ση άπό τούς Kl. Belke καί Ρ. Soustal, Die Byzantiner und ihre Nachbarn. Die De administrando
imperio genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn
Romanos (Byzantinische Geschichtsschreiber 19), Wien 1995.
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φανή τά σημεία στα οποία επικέντρωνε το αμεσον ένδιαφέρον της ή βυζαντινή
αυτοκρατορική πολιτική τοΰ Κωνσταντίνου αναφορικά μέ τά γεωπολιτικά της
ένδιαφέροντα. Γιά τή Δύση (συμπεριλαμβανομένης καί τής Ιταλίας)43 το έργο
περιέχει λιγοστές καί έν μέρει συγκεχυμένες πληροφορίες. Άλλά καί μέ τον ισλα-
μικό κόσμο44 δέν άσχολεΐται σέ βαθμό άνάλογο μέ τή σημασία του. 'Αντίθετα, ό
αύτοκράτορας έπικεντρώνει τό ένδιαφέρον του σέ δύο προβλήματα" τό πρώτο
είναι οί Σλάβοι τής βαλκανικής χερσονήσου, στούς χώρους τής τέως Γιουγκο-
σλαβίας, όπου άναφέρει μια δεκάδα περίπου λαών45, καί τής Ελλάδας (οί Σλά-
βοι τής Πελοποννήσου: Μηλιγγοί καί Έζερίτες)46.

Κατά δεύτερο όμως λόγο στρέφει τήν προσοχή του στούς λαούς καί τις πε-
ριοχές βόρεια καί άνατολικά τής Μαύρης Θάλασσας. Μάς πληροφορεί κατ'
άρχήν γιά τούς Πετσενέγους, τούς «έσω» Ρώς (στήν περιοχή τού Κιέβου), τούς
«έξω» Ρώς (στήν περιοχή τού Νόβγκοροντ), τούς Τούρκους (Ούγγρους), τούς
Βούλγαρους, τούς Χερσονίτες τής Κριμαίας, τούς Ούζους, τούς Χαζάρους, τούς
'Αλανούς καί τούς «μαύρους Βούλγαρους» (έννοεΐ Τουρκοβούλγαρους άνατολικά
τής 'Αζοφικής Θάλασσας)47. 'Εδώ βρίσκονται έπίσης σύντομες πληροφορίες γιά
τις έπονομαζόμενες Σκλαβηνίες (τή συλλογική ονομασία διαφόρων σλαβικών
έθνών καί χωρών), στις όποιες συμπεριλαμβάνει τις φυλές τών Βερβιανών
(Drevljane), Δρουγουβιτών (Dregovci), Κριβιτζών (Krivici) καί Σεβερίων
(Severjane)" στις Σκλαβηνίες οί Ρώς κάνουν κάθε χειμώνα (άπό τόν Νοέμβριο
έως τόν 'Απρίλιο) τήν «πολύδια» (poljud'e, «περιφέρεια»), τήν έπίσκεψη μέ τόν
σκοπό τής είσπραξης τών φόρων48.

Σέ έ'να άλλο τμήμα τού έργου έπανέρχεται στούς Πετσενέγους μέ σκοπό νά
κάνει λόγο σέ σχέση μέ αύτούς, γιά μία άλλη δωδεκάδα λαών στά βόρεια τού

43. DAI, κεφ. 13: Λαοί άνατολικοκεντρικής Ευρώπης. — κεφ. 23-24: 'Ιβηρική χερσόνησος. —
κεφ. 25: Λιβύη. — κεφ. 26-28: 'Ιταλία.

44. DAI, κεφ. 14-22: Περί μουσουλμάνων 'Αράβων.

45. Τους λαούς τής Δαλματίας, Κροάτες, Σέρβους, Ζαχλούμους, Τερβουνιώτες, Καναλίτες,
Διοκλειτιανούς καί Παγανούς/'Αρεντανούς, DAI, κεφ. 29-36.

46. DAI, κεφ. 49-50. Γιά τις Σκλαβηνίες πρβλ. τώρα Ε. Chrysos, Settlements of Slavs and
Byzantine Sovereignty in the Balkans, στό Κ. Belke / Ε. Kislinger / Α. Külzer / M.
Stassinopoulou (έκδ.), Byzantina Mediterranea, Festschrift für Johannes Köder zum 65.
Geburtstag. Wien / Köln / Weimar 2007, 123-135.

47. DAI, κεφ. 1-12, 13 (άρχή).

48. DAI, κεφ. 9, στ. 104-113.



ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

295

Βυζαντίου- τους Ούζους, τους Χαζάρους, τούς «Τούρκους» (Ούγγρους) τούς
Άλανούς, άλλους σλαβικούς λαούς (Ούλτινούς, Δερβλενινούς, Λενζενινούς),
καθώς καί τούς Καβάρους, τή Μοραβία, το Σαρκέλ καί τελικά τούς Αρμένιους
καί τούς "Ιβηρες (Γεωργιανούς)49. Στο τέλος τού έργου, ή ένασχόληση μέ τίς
πετρελαιοπηγές στήν περιοχή τής Χερσώνας, δημιουργεί στον αναγνώστη εικό-
να σχεδόν σύγχρονου κειμένου50.

Στις πληροφορίες καί τίς οδηγίες πού αφορούν τίς ένδιάμεσες περιοχές άνά-
μεσα σέ Εύρώπη καί Ασία ήταν σχεδιασμένα στό «Εις τόν ί'διον υίόν Φωμανόν»
τουλάχιστον 23 κεφάλαια, δηλ. σχεδόν τό μισό κείμενο. Στά κεφάλαια αύτά πα-
ρουσιάζει μέ πολλές λεπτομέρειες τήν πολιτική κυριαρχία τών Πετσενέγων51, οί
όποιοι άπό τά τέλη τού 9ου καί μέχρι τίς άρχές τοϋ 12ου αιώνα, δηλαδή καί τήν
έποχή τοϋ Πορφυρογέννητου, ήσαν στρατιωτικά σαφώς ύπέρτεροι τών Βουλγά-
ρων, τών Ρώς, τών «Τούρκων», καί όλων τών λαών τής στέππας μέ τούς οποί-
ους συνόρευαν52. Γιά τόν λόγο αύτό ή ειρήνη μέ τούς Πετσενέγους ήταν τότε μία
άρχή τής βυζαντινής πολιτικής53, και ό βορράς διαδραμάτιζε γενικά κεντρικό ρό-
λο στή βυζαντινή διπλωματία. Ό ίδιος ό αύτοκράτορας (ή ένας πολιτικός του
σύμβουλος) ήθελε νά καταστήσει σαφές στόν διάδοχο του Ρωμανό τό . γεγονός
αύτό καί νά τό ύπενθυμίσει στούς συγχρόνους του, μέσα άπό τά κύρια σημεία τοϋ
έργου.

49. DAI, κεφ. 37-46.

50. DAI, κεφ. 53.

51. DAI, κεφ. 8.

52. Βλ. DAI, κεφ. 2, 5 καί ιδίως 3: «"Οτι καί τό τών Τούρκων γένος μεγάλως πτοείται καί
δέδιε τούς είρημένους Πατζινακίτας δια τό πολλάκις ήττηθήναι παρ' αυτών καί τελείως σχεδόν πα-
ραδοθήναι άφανισμώ. Καί δια τούτο άεί φοβεροί τοΤς Τούρκοις οί Πατζινακΐται νομίζονται, καί συ-
στέλλονται άπ' αυτών».

53. DAI, κεφ. 1, στ. 16-21: «Ύπολαμβάνω γάρ κατά πολύ συμφέρειν άεί τω βασιλεΐ 'Ρωμαί-
ων είρήνην έθέλειν έ'χειν μετά τοϋ έ'θνους τών Πατζινακιτών καί φιλικάς πρός αυτούς ποιεΐσθαι συν-
θήκας τε καί σπονδάς καί άποστέλλειν καθ' εκαστον χρόνον εντεύθεν πρός αυτούς άποκρισιάριον μετά
ξενίων αρμοζόντων καί πρός τό έθνος επιτηδείων καί άναλαμβάνεσθαι έκεΐθεν όμηρους, ήτοι όψιδας
καί άποκρισιάριον, ...», έπίσης DAI, κεφ. 4, στ. 3-7: «Ότι τοϋ βασιλέως 'Ρωμαίων μετά τών Πα-
τζινακιτών ειρηνεύοντος, ουτε οί 'Ρώς πολέμου νόμω κατά τής 'Ρωμαίων επικρατείας, ούτε οί
Τοΰρκοι δύνανται έπελθεΐν, άλλ' ουτε υπέρ τής ειρήνης μεγάλα καί υπέρογκα χρήματά τε καί πράγ-
ματα παρά τών 'Ρωμαίων δύνανται άπαιτεΐν ...»
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Συμπεραίνω" θά πρέπει νά θεωρήσουμε δεδομένο οτι γιά τήν πολιτική σκέψη
τών Βυζαντινών ή έστίαση του ένδιαφέροντος κατά προτεραιότητα στήν ανατο-
λική Μεσόγειο ήταν αυτονόητη" οί Βυζαντινοί είχαν όμως πλήρη συναίσθηση τής
πραγματικής σημασίας του ασιατικού χώρου καί τών λαών του τόσο γιά τήν πο-
λιτική όσο καί τήν οικονομία τους. Μία ανάλογη ευρεία άντίληψη, ή οποία θά θε-
ωρεί τήν Ευρώπη στά άπώτερα σύνορά της καί ολόκληρο τόν μεσογειακό χώρο
ώς μία ένότητα, θά έπρεπε στις μέρες μας όχι μόνο νά γίνεται άποδεκτή ώς γε-
γονός τοΰ ιστορικού παρελθόντος άλλά καί νά βρίσκεται στό προσκήνιο του σχε-
διασμού γιά τήν πολιτική, πολιτισμική καί οικονομική διαμόρφωση τοΰ μέλλοντος.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΤ

"Ολοι μας γνωρίζομε ότι οι "Ελληνες έχουν μία ιδιότυπη σχέση μέ τίς αρχαι-
ότητες τοϋ τόπου τους. Καμαρώνουν γι' αυτές καί κόπτονται για τήν προστα-
σία τους, όπως καί για τήν προστασία τής έλληνικής φύσεως καί τού άπαρα-
μίλλου ελληνικού τοπίου, φτάνει νά μήν θίγονται τά καλώς ή κακώς νοούμενα
άτομικά τους συμφέροντα. Τό παράδειγμα δίνει τό 'ίδιο τό κράτος, τό όποιο δέν
έχει άναστολές γιά τόν άποχαρακτηρισμό κτηρίων πού τό 'ίδιο έχει κηρύξει δια-
τηρητέα, ή γιά τήν έκτέλεση έργων πού καταφανώς είναι εις βάρος άρχαιοτή-
των ή μνημείων, ή γιά τήν αλλοίωση ιστορικών τόπων, όπως ή μή άναστρέψι-

Σημείωση: Τά περισσότερα έγγραφα πάνω στά όποια βασίσθηκε ή ομιλία έχουν δημοσιευθή
άπό τόν Ε. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Ιστορικά έγγραφα περί αρχαιοτήτων και λοιπών μνημείων τής
ιστορίας κατά τους χρόνους τής Επαναστάσεως καί τοϋ Καποδίστρια, έν 'Αθήναις 1967 (Βι-
βλιοθήκη τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας άριθ. 59).

Βλ. επίσης ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Κοκκοτ, Ή μέριμνα γιά τίς αρχαιότητες στήν 'Ελλάδα καί τά
πρώτα μουσεία, 'Αθήνα 1977 καί Β. Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΪ, Δοκίμιο γιά τήν αρχαιολογική νομοθεσία,
'Αθήναι 1982 (Δημοσιεύματα τοϋ 'Αρχαιολογικού Δελτίου, άρ. 29), οπου και ή λοιπή βιβλιο-
γραφία.
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μη καταστροφή τοΰ πεδίου τής μάχης τοΰ Μαραθώνος, που συνετελέσθη έν
μέσω γενικής άδιαφορίας, μέ έξαίρεση μερικούς φορείς, όπως ή 'Ακαδημία
'Αθηνών, καί διαπρεπείς άλλοδαπούς ιστορικούς καί άρχαιολόγους, όπως ό
Nicholas Hammond καί ό Maurice Druon. "Ας έξετάσωμε σήμερα, κατά τήν
καθιερωμένη σύντομη ομιλία τής πανηγυρικής συνεδρίας, ποια ήταν ή άντιμε-
τώπιση τών αρχαιοτήτων κατά τήν ήρώίκή δεκαετία 1821-1831.

Δείγματα ένδιαφέροντος γιά τήν προστασία τών άρχαίων τοΰ τόπου μαρτυ-
ροΰνται καί προ τής έλληνικής έπαναστάσεως. Πρώτος ίσως ό Κοραής έπρότει-
νε τό 1807 τήν ίδρυση ύπό τήν αιγίδα τής "Ιεράς Συνόδου τού Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου "Ελληνικού Μουσείου, γιά νά διαφυλαχθούν τά χειρόγραφα καί οί
άρχαιότητες, πού ασύστολα έκλεβαν ή άγόραζαν καί έξήγαν άπό τήν "Ελλάδα οί
ξένοι. Θά άπετίθεντο άντίγραφα (δηλαδή χειρόγραφοι κώδικες), άρχαϊα έλληνικά
νομίσματα, αγγεία, σκεύη, λίθοι πολύτιμοι, κίονες καί στήλαι, «καί ό,τι άλλο λεί-
ψανον έλληνικής τέχνης ή ιστορίας εύρεθή».

Τό 1813 ιδρύεται στήν 'Αθήνα ή Φιλόμουσος "Εταιρεία, σκοπός τής οποίας
ήταν μεταξύ άλλων ή συλλογή «έπιγραφών, άγαλμάτων τε καί σκευών. Τά συλ-
λεχθέντα αρχαιολογικά πράγματα άποταμιεύονται ε'ι'ς τινα τόπον έπί τούτω διω-
ρισμένον, όνομαζόμενον Μουσεΐον πρός θέαν τών περί ταύτα έραστών». "Ενα
χρόνο άργότερα, κατά τήν διάρκεια τοΰ Συνεδρίου τής Βιέννης, ό 'Ιωάννης Κα-
ποδίστριας, ό Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 'Ιγνάτιος καί δ "Ανθιμος Γαζής
ιδρύουν δεύτερη Φιλόμουσο "Εταιρεία. Μεταξύ τών σκοπών της προβλεπόταν «ή
καταβολή τών άναγκαίων χρημάτων διά τήν άναζήτησιν παντός εί'δους άρχαιο-
τήτων. Τά συναχθησόμενα άρχαιολογικά πράγματα άποταμιευθήσονται εις τάς
'Αθήνας ή εις τό Πήλιον "Ορος εις τά έπί τούτω κτίρια, Μουσεία καλούμενα».
Παρά τις εύγενεΤς προθέσεις, τίποτε σχεδόν δέν έγινε μέχρι τήν κήρυξη τού άγώ-

Κατά τήν διάρκεια τής 'Επαναστάσεως έλήφθησαν σποραδικά μέτρα γιά τήν
προστασία τών άρχαιοτήτων άπό τις τοπικές άρχές καί άπό τήν κεντρική διοί-
κηση. Κατά τήν πολιορκία τής 'Ακροπόλεως όπου είχαν καταφύγει οί Τούρκοι
τών 'Αθηνών τό 1821, ή Προσωρινή Διοίκησις έζήτησε άπό τόν διοικητή τοΰ
πυροβολικού Γάλλο φιλέλληνα Voutier νά σεβασθή τά άρχαϊα μνημεία. "Η Γε-
ρουσία τής 'Ανατολικής "Ελλάδος ώρισε τό 1822 ότι ό "Εφορος τής Πολιτικής
είχε τό καθήκον νά φροντίζη διά τήν διαφύλαξιν τών άρχαιοτήτων. Τό 1824 ή
Δημογεροντία τών 'Αθηνών παρεχώρησε στήν Φιλόμουσο "Εταιρεία τόπον «εις
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τήν άκρόπολιν πλησίον τοϋ ναού τής Πολιάδος Αθηνάς», δηλ. το Ερεχθείο, γιά
νά χρησιμεύση «εις Μουσεΐον τών Αρχαιοτήτων», επειδή δέ έχρησιμοποιεΐτο ώς
«βαρουτοθήκη», έζήτησε λίγο αργότερα από τόν Φρούραρχο τών 'Αθηνών «νά
έλευθερωθή δ ιερός αύτός τόπος από τόν κίνδυνον, δια νά κατασταθή τό έπιθυ-
μητόν Μουσεΐον». Ό φρούραρχος 'Ιωάννης Γκούρας έζήτησε έν συνεχεία νά κα-
τασκευασθεί τζεπχανές, «διά νά έλευθερωθή δ ώραιότατος καί άτίμητος ναός τοϋ
'Ερεχθέως, τό μόνον σώον μνημεΐον τών ώραίων τεχνών τών προπατόρων μας».

Τό 1826, σέ έποχή ιδιαίτερα δύσκολη καί μέ έπικρεμάμενο τόν κίνδυνο τού
Κιουταχή, οί "Εφοροι τής Φιλομούσου Εταιρείας άνταποκρινόμενοι στήν «φιλό-
καλον φροντίδα τής Σ. Διοικήσεως πρός τά λαμπρά μνημεία τής άρχαιότητος
τών προγόνων», άρχισαν νά έλευθερώνουν σωζόμενα άρχαία τών 'Αθηνών «άπό
τάς εύκολοκαύστους οίκοδομάς, μέ τάς όποιας ή άφιλόκαλος ιδιοτέλεια πάλαι
ποτέ τά έμπέρδευσε καί έσκέπασε». Τό 'Εκτελεστικό ώριζε, έάν στις έκποιού-
μενες οικοδομές ευρίσκονται άρχαιότητες, «νά έκβάλλωνται καί νά φυλάττωνται
εις άσφαλές μέρος». Γιά νά έλευθερωθή μία «άξιοθέατος σειρά κολώνων» στόν
περίβολο τοϋ Διοικητικού παλατιού τής πόλεως, κατεδαφίσθηκαν μία έκκλησία
καί ένα έργαστήρι. Ή άπελευθέρωση τών άρχαίων κτισμάτων τών 'Αθηνών άπό
γειτονικά νεώτερα κτίσματα άρχισε λοιπόν διαρκούσης τής 'Επαναστάσεως, σέ
κρίσιμο στάδιο τοϋ άγώνος, καί περιελάμβανε δυστυχώς άπό τότε τήν έλαφρά τή
καρδία καταστροφή χριστιανικών μνημείων.

Πέρα άπό τίς τοπικής εμβέλειας ένέργειες γιά τήν προστασία καί άνάδειξη
διαφόρων άρχαιοτήτων, θεσπίζονται μέτρα σέ εθνική κλίμακα. Τόν Φεβρουάριο
τοϋ 1825 διάταγμα τοϋ Παπαφλέσσα, τότε Γραμματέως τών 'Εσωτερικών, γιά
τά Χρέη καί Δικαιώματα τού 'Εφόρου τής Παιδείας, κανονίζει τά τής περισυλ-
λογής τών άρχαιοτήτων. Λίγο πριν άπό τήν έλευση τού Καποδίστρια, ή Γ ' έν
Τροιζήνι 'Εθνική Συνέλευσις έψήφισε διοικητική διάταξη, σύμφωνα μέ τήν οποία
«ό Διοικητής χρεωστεΐ νά φροντίζη νά μή ποΛώνται, ή μεταφέρωνται έκτός τής
'Επικρατείας αί άρχαιότητες».

Βλέπομε λοιπόν ότι ήδη κατά τήν διάρκεια τού 'Αγώνος έλήφθησαν μέτρα
γιά τήν προστασία τών άρχαιοτήτων. 'Από τό σωζόμενο άρχειακό υλικό προκύ-
πτει ότι ορισμένοι άπό τούς ξένους πού είχαν συρρεύσει στό πλευρό τών άγωνι-
ζομένων Ελλήνων δέν είχαν ένδοιασμούς νά έξάγουν άρχαιότητες πού άγόραζαν
άπό τούς ντόπιους ή πού έβρισκαν σέ παράνομες άνασκαφές, καί ότι οί τοπικές
άρχές προσπαθούσαν νά έμποδίσουν τήν διαρπαγή τοϋ εθνικού μας πλούτου, άπο-
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ζημιώνοντας μάλιστα τούς ξένους άρχαιοκαπήλους γιά τά χρήματα πού είχαν
καταβάλει.

Τό 1825 ή Αστυνομία τών 'Αθηνών άπεζημίωσε τούς άξιωματικούς μιας
άγγλικής φρεγάτας πού είχαν άγοράσει «πέτρας, λείψανα τής αρχαιότητος»,
έπειδή «ή Σ. Διοίκησις έμποδίζει άπό τού νά έβγαίνη ή άρχαιότης έξω τής πό-
λεως». Τήν Γδια χρονιά ή Καγκελλαρία τής Μήλου διαμαρτύρεται στό Βουλευ-
τικό έπειδή ένας Όλλανδέζος κολονέλλος —προφανώς ό διαβόητος Rottiers—
έκανε άνασκαφές παρά τίς άντιρρήσεις της καί ζητεί νά «πάρη μέτρα περί τού-
των τών πραγμάτων» καί νά «έκδώση προσταγάς δραστήριους, διά νά έμποδι-
σθώσιν άπό τό τοιούτον σκάψιμον κάθε Δυνάμεως άνδρες, έπαπειλούσα καί τούς
εντοπίους, νά μή δίδωσι τά χωράφια των εις σκάψιμον καί γυμνώνεται ή Ελλάς
χωρίς άπολαύσεως». Ό Γενικός Γραμματεύς τής προσωρινής Διοικήσεως 'Αλέ-
ξανδρος Μαυροκορδάτος τού έστειλε άπό τό Ναύπλιο μακροσκελές αύστηρό
έγγραφο, άπαιτώντας νά άποκαταστήσει τά «άρπαχθέντα».

Τόν Νοέμβριο τού 1827 ό έπί τών 'Εσωτερικών καί 'Αστυνομίας Γραμμα-
τεύς τής 'Επικρατείας 'Ανδρέας Λόντος διέταξε τό Δημογεροντεϊον Σύρας, πού
είχε έμποδίσει «άπό τού νά έμβαρκαρισθώσιν αύτόθεν διά τήν Γαλλίαν παρά τί-
νος Γάλλου κόμητος Δελαμπόρδε καλουμένου» διάφορες άρχαιότητες, πού «ζη-
τούνται ήδη έπιμόνως παρά τού αύτόσε Γαλλικού Προξένου», νά έπιστρέψη στόν
ενδιαφερόμενο τά εκατό τάλληρα πού είχε καταβάλει καί νά άποστείλη τίς άρχαι-
ότητες όπου ή Κυβέρνησις θά άπεφάσιζε. Ό περί ου δ λόγος Δελαμπόρδε είναι ό
κατοπινός έφορος τού Λούβρου καί μέλος τής Académie des Inscriptions μαρ-
κήσιος Léon de Laborde.

Μέ τήν άφιξη τού Καποδίστρια, τόν 'Ιανουάριο τού 1828, άρχίζει ή συ-
γκρότηση κράτους άπό τά έρείπια τοΰ πολύχρονου άγώνα, πριν κάν άναγνωρισθή
μέ τό πρωτόκολλο τοΰ Λονδίνου τό νέο κρατικό μόρφωμα καί ορισθούν τά σύνο-
ρα του.

Παρά τίς πιεστικές ανάγκες πού υπήρχαν σέ άλλους τομείς τής οργανώσε-
ως τοΰ νεοπαγούς κράτους, ό Καποδίστριας φρόντισε ήδη άπό τούς πρώτους
μήνες τής διακυβερνήσεώς του, άφ' ένός νά ρύθμιση νομοθετικά τά τής κατοχής,
προστασίας καί έμπορίας τών άρχαιοτήτων, καί άφ' έτέρου τά τής οργανώσεως
μιάς έστω υποτυπώδους άρχαιολογικής υπηρεσίας καί τής ιδρύσεως ένός 'Εθνι-
κού 'Αρχαιολογικού Μουσείου. Τήν άνάγκη περιορισμού τής άσυδοσίας τών ξέ-
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νων και συγκεντρώσεως τών άνακαλυπτομένων αρχαιοτήτων ύπεδείκνυε μέ ανα-
φορά του τής 31ης Μαρτίου 1828 στον Κυβερνήτη ό παλαιός σύμβουλος τού
Δημητρίου Υψηλάντη Νικόλαος Φλογάί'της: «Καθημέραν σχεδόν, πολλοί τών
Εύρωπαίων άγοράζουν εις εύτελεστάτην τιμήν διαφόρους άρχαιότητας, ήτοι νο-
μίσματα, σκεύη, πέτρας, άγάλματα καί τ.λ. καί μάς τά άποστερούν διά παντός.
... Μία τών άξιολογωτέρων πράξεων τής Κυβερνήσεως», προσέθετε, «ήθελεν
είσθαι ή άπαγόρευσις τών άρχαιοτήτων. Συγχρόνως όμως μέ τήν άπαγόρευσίν
των δίκαιον είναι νά συστηθή Δημόσιον 'Αρχαιολογίας Μουσεϊον, τό όποιον ν'
άγοράζη τάς άνακαλυπτομένας άρχαιότητας, άν οί έχοντες αύτάς άρνηθώσι τήν
άφιέρωσίν των εις αύτό». Τόν Μάιο τού 1828 ό Καποδίστριας άπηύθυνε οδηγίες
άπό τήν Αίγινα πρός τούς κατά τό Αιγαίον Πέλαγος έκτάκτους έπιτρόπους, σύμ-
φωνα μέ τις οποίες «θέλουν επαγρυπνεί, ώστε αί άρχαιότητες, δηλαδή νομίσμα-
τα παλαιά, έρμόγλυπτα ή άλλα άρχαϊα λείψανα, νά μήν έξάγωνται παντελώς άπό
τόν τόπον καί νά παραχωρώνται κατά προτίμησιν εις τήν Κυβέρνησιν παρά τών
Κυρίων αύτών».

Μέ τό υπ' άριθ. 49 ψήφισμα τής 20ής 'Οκτωβρίου 1829 ιδρύθηκε 'Εθνικό
Μουσείο στήν Αίγινα. Διευθυντής καί "Εφορος του μέ μηνιαίο μισθό 5.00 γρο-
σιών διορίσθηκε μέ ψήφισμα τής έπομένης δ έπιφανής Κερκυραίος λόγιος 'Ανδρέ-
ας Μουστοξύδης, πού κατέλαβε συγχρόνως τήν θέση τού προέδρου τής 'Επι-
τροπής τού 'Ορφανοτροφείου καί 'Εφόρου τού Κεντρικού Σχολείου. 'Επιστάτης
τού 'Εθνικού Μουσείου άνέλαβε άρχικά ό άρχιμανδρίτης Λεόντιος Καμπάνης καί
άπό τόν 'Ιούλιο τού 1832, μετά τήν δολοφονία τού κυβερνήτη καί τήν παραίτη-
ση τού Μουστοξύδη, ό ζωγράφος 'Αθανάσιος Ίατρίδης. Μέ έγκύκλιο τού 'Ιουνίου
1830 πρός τούς έκτάκτους έπιτρόπους καί διοικητάς τής έπικρατείας, κανονί-
σθηκαν διάφορα σχετικά μέ τις άρχαιότητες καί τά μνημεία ζητήματα, σύμφω-
να μέ εισήγηση τού Μουστοξύδη. Πρόκειται γιά πρόδρομο τού αρχαιολογικού νό-
μου, μέ τόν όποιο ή πώλησις καί έξαγωγή τών άρχαιοτήτων έκτός τής έπικρα-
τείας άπαγορεύεται, συγχρόνως όμως ή Κυβέρνησις «δέν ανέχεται κατ' ούδένα
τρόπον νά έπηρεασθώσι, ή νά βλαφθώσιν όπωσούν τά δίκαια τής ιδιοκτησίας».
Οί κάτοικοι άρχαίων οφείλουν νά τά δηλώσουν διά τού Διοικητού στόν "Εφορο
τού 'Εθνικού Μουσείου, νά παραδώσουν «σημείωσιν λεπτομερή τών τεχνουργη-
μάτων τούτων», τις όποιες δ Διοικητής, άφού προσθέση τις παρατηρήσεις του,
θά άποστείλη στό Μουσεϊον, δφείλει δέ «νά λάβη πρόνοιαν ώστε κανέν τών τε-
χνουργημάτων τούτων νά μή κολοβωθή, άποξενωθή, ύποκλαπή ή μετακομισθή
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λαθραίως έξω τής επικρατείας». Οί ανασκαφές απαγορεύονται «χωρίς τήν άδει-
αν τής τοπικής διοικήσεως, ήτις χρεωστεΐν' άναφερθή προηγουμένως εις τον Δι-
ευθυντήν τοΰ Έθν. Μουσείου». Διερωτάται κανείς, ωστόσο, πόσο αποτελεσμα-
τικά ήταν τά μέτρα αύτά, έφαρμοζόμενα άπό τούς κατά τόπους διοικητές, πού
δέν είχαν τίς άπαραίτητες γνώσεις.

Πολλά στοιχεία γιά τήν δράση τοΰ Μουστοξύδη σώζονται στά Γενικά
'Αρχεία τού Κράτους. Στις 15 Νοεμβρίου 1829 ζητεί άπό τόν έπί τών 'Εκκλη-
σιαστικών καί τής Δημοσίου Παιδεύσεως Γραμματέα 20 έως 30 γρόσια ήμερη-
σίως γιά τήν «διενέργεια σκαψιμάτων», καί «πορισμόν τίνος άρχαιότητος, κτή-
ματος τών ιδιωτών, πρός χρήσιν τοΰ Μουσείου», καί δηλώνει ότι «θέλει δίδει
κατά μήνα τόν ύπολογισμόν εις τήν Κυβέρνησιν μέ τήν σημείωσιν τών έκβάσε-
ων τών έρευνών του καί τήν άπαρίθμησιν τών άρχαιοτήτων, μέ τάς οποίας ήθε-
λεν εύτυχήσει νά πλουτίση τό Μουσεΐον». «'Αναλόγως μέ τήν παρούσαν τοΰ Τα-
μείου κατάστασιν», όπως γράφει ή άπάντηση, τού χορηγήθηκαν 500 γρόσια
κατά μήνα. Ό Μουστοξύδης υπέβαλε τακτικά καταλόγους τών άρχαιοτήτων μέ
τίς όποιες έπλούτιζε τό Μουσείο καί «λογαριασμούς τών έξόδων του εις σκαψί-
ματα, άγοράς καί μεταφοράς διαφόρων ειδών άρχαιοτήτων». Χαρακτηριστικό
τών δυσκολιών τής έποχής είναι τό τέλος μιάς άναφοράς πού έστειλε τό 1830
άπό τήν Σαλαμίνα: «Μέ συγχωρείτε, έάν διά τήν έρημίαν καί έλλειψιν χαρτιού,
σάς γράφω εις μισήν κόλλαν».

Πολλές κοινοτικές άρχές καί ιδιώτες άνταποκρίθηκαν θετικά στις έκκλήσεις
γιά παραχώρηση στό υπό Γδρυσιν μουσείο άρχαίων, γιά τήν μεταφορά τών οποί-
ων στήν Αίγινα διετέθησαν «έθνικά πλοία, έφωδιασμένα μέ τά άναγκαΐα σχοινιά
καί λοιπά βοηθήματα», όπως άναφέρεται στά σχετικά έγγραφα. Ό "Εκτακτος
'Επίτροπος τών Νοτίων Κυκλάδων ζήτησε τόν Αύγουστο τού 1830 νά διατεθή
έθνικόν πλοΐον γιά τήν μεταφορά επιγραφών καί άγαλμάτων πού άνεκάλυψε «εις
τά νησία τής Κάσου, Καρπάθου, 'Αστυπαλαίας καί 'Ανάφης», άπό τά όποια τά
τρία πρώτα έμειναν τελικά έξω άπό τά σύνορα τού πρωτοκόλλου τοΰ Λονδίνου
καί άποδόθηκαν στήν Ελλάδα 117 χρόνια άργότερα. Συγκινητική είναι ή άγω-
νία τού 'Εκτάκτου 'Επιτρόπου τών Βορείων Κυκλάδων Κωνσταντίνου Μεταξά,
τού γνωστού Κεφαλλήνος άγωνιστού, ν' άγοράση «διαφόρους άρχαιότητας, εύρι-
σκομένας εις χείρας πολλών πολιτών εις Μύκονον», οί όποιες «ήθελε καταστή-
σουν μίαν μικράν άρχήν μουσείου, καί έπομένως μίαν άποθήκην, όπου οί "Ελλη-
νες, φιλοτιμούμενοι, έμπορούσαν νά διευθύνουν τουλάχιστον εις τό Αιγαίον πέλα-
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γος τάς αρχαιότητας, τάς οποίας ήθελεν ευρουν». Μερικοί Μυκονιάτες έσπευσαν
τό 1829 νά δωρήσουν στό Μουσείο άρχαία πού είχαν στήν κατοχή τους, ένώ
άλλοι, «όντες άνθρωποι χρείαν έχοντες», έζήτησαν νά τούς καταβληθούν μόνον
τά έξοδά τους. Σέ μερικές τουλάχιστον περιπτώσεις τά άρχαία πού προσεφέροντο
δέν ήταν καί τόσο σημαντικά, όπως φαίνεται άπό τήν περίπτωση τού οικονόμου
Θερμίων —Κύθνου— Λεβαντή, πού άφιέρωσε στό Έθνικόν Μουσεϊον δύο άγάλμα-
τα. Ό Κυβερνήτης, τιμώντας τόν δωρητή, άπεφάσισε νά άναλάβει τό Κράτος,
«κατά τήν αίτησίν του», τήν έκπαίδευσιν τού υιού του στό Έκκλησιαστικόν
Σχολεϊον πού έπρόκειτο νά ίδρυθή. Γιά τήν μεταφορά τών αγαλμάτων έστάλη
έθνικόν πλοΐον. "Οπως γράφει δ Μουστοξύδης, «μή δυνάμενος νά ελπίσω άπό τήν
προσοχήν άπλών ναυτών άσφαλή έκτέλεσιν τής έμβάσεως καί άποβάσεως αύτών
τών άγαλμάτων, έπεφόρτισα ιδιαιτέρως τόν κύριον Ίατρίδην» —τόν κατοπινό επι-
στάτη τού Εθνικού Μουσείου— «νά έπιστατήση εις τοιαύτην πράξιν». Ή συνέ-
χεια βρίσκεται σέ έγγραφο τού Μουστοξύδη πρός τόν έπί τών Εκκλησιαστικών
καί τής Δημοσίου Παιδεύσεως Γραμματέα. «Τά τόσον έκθειαζόμενα δύο άγάλ-
ματα», γράφει, «συνίστανται εις έν έπιτύμβιον συντετριμμένον, καί εις ένα άκέ-
φαλον καί άχαρή άνδριάντα. Εις αύτά κατεβλήθησαν τόσοι κόποι καί έξοδα όσα
δέν άξιζαν. Μάς έδωκαν όμως αίτίαν εις τό έξής νά προσέξωμεν νά μήν εύχαρι-
στούμεν τούς δωροδότας, πριν ί'δωμεν τά δώρα».

Ώς πρός τήν διενέργεια άνασκαφών άπό ιδιώτες, δέν ύπήρχε πρόβλεψη γιά
τήν παρακολούθησή τους άπό πρόσωπο μέ έστω καί στοιχειώδεις σχετικές γνώ-
σεις. Τόν 'Απρίλιο τού 1829 τό Υπουργικό Συμβούλιο δέχθηκε πρόταση κάποι-
ου 'Αθηναίου πού δέν κατονομάζεται, «νά σκάψη εις Σαλαμίνα εις άνακάλυψιν
άρχαιοτήτων, καί όσας ήθελεν εύρει, νά τάς δίδη εις τήν Κυβέρνησιν λαμβάνων
μόνον παρ' αυτής άντιμισθίαν τινά». Τόν Σεπτέμβριο τού ιδίου έτους, ό "Εκτα-
κτος 'Επίτροπος Νοτίων Κυκλάδων ζήτησε τήν άδεια «νά ένεργήση άνόρυξιν»
στό Μέσα Βουνό τής Σαντορήνης, κατά προτροπήν τού Bory de Saint-Vincent,
μέλους τής Γαλλικής 'Αποστολής τού Μορέως, μέ τόν όποιο είχε έπισκεφθεΐ τόν
χώρο. Τήν 'ίδια έποχή ό 'Αντώνιος Τζούνης, Γενικός "Εφορος τών Λιμένων, ζή-
τησε νά άνασκάψη στήν 'Αργολίδα ένα σημείο, όπου έθρυλεΐτο ότι ήταν κρυμμέ-
νος θησαυρός, ένώ ο Προσωρινός Διοικητής Πόρου Κωνσταντίνος Άξιώτης ζή-
τησε πίστο^ση γιά τήν άνακάλυψη καί έξόρυξη άρχαίων στήν θέση Παλάτια,
όπου είχε βρει δύο έπιγραφές, τών οποίων άντίγραφα έστειλε στόν Κυβερνήτη.
Ώς πρός τό τελευταίο αίτημα, ό Μουστοξύδης έπεφυλάχθη ν' άποφασίση μετά
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άπό επιτόπιο εξέταση. «Τόν έσημείωσα», προσθέτει, «τά έρείπια και τάς οίκο-
δομάς, εις τάς οποίας έξεύρω οτι ύπάρχουσι διάφορα μνημεία, καί τόν έπρότρεψα
νά προσέξη νά μή μετακινηθούν μήτε νά χαλασθούν, καί νά τά στείλη εις τό
Έθνικόν Μουσεϊον, αν έμποροϋν εύκολα νά έβγαλθούν».

Παρά τά μέτρα πού είχαν ληφθεί, καί τήν θετική άνταπόκριση πολλών εντο-
πίων, φαίνεται ότι ή άρχαιοκαπηλεία έξακολουθοϋσε νά οργιάζει, πρωτοστα-
τούντων τών ξένων πού εύρίσκοντο στήν Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι σύντο-
μο έγγραφο τού Βιάρου Καποδίστρια, άδελφού τού Κυβερνήτη, πρός τόν Γραμ-
ματέα τής Επικρατείας Σπυρίδωνα Τρικούπη, στις 12 'Οκτωβρίου 1828: «Εις
'Επίδαυρον εύρέθησαν τρία αγάλματα. "Ηκουσα ότι ό Φίνλεύ έπήγεν ίνα τ' άγο-
ράση. Σας τό ειδοποιώ ίνα έμποδίσητε τούτο το κακόν, καί όπως ταύτα τά πράγ-
ματα μείνωσιν όπου είναι, ή τά λάβη ή Κυβέρνησις». Τόν Νοέμβριο τού 1828 ό
κυβερνήτης τού άγγλικού πλοίου «La Blonde» έφόρτωσε στήν ΓΙάτρα άρχαϊα
πού είχε άνασκάψει, παρά τήν διαμεσολάβηση άνωτέρων άξιωματικών τής
Στρατιάς Maison, στούς οποίους έφέρθηκε «μέ τόν πλέον ύβριστικόν καί περι-
φρονητικόν τρόπον» όταν προσπάθησαν νά τόν άποτρέψουν. Ό Διοικητής Σίφ-
νου διαμαρτύρεται στις 2 'Απριλίου 1830 ότι «διάφοροι άλλοεθνεΐς καί εντόπιοι,
άνασκάπτοντες κατά τήν νήσον Μήλον, εύρίσκουσι πάν είδος άρχαίων. Μάλι-
στα», προσθέτει, «ή Δημογεροντία Μήλου άπό καιρού εις καιρόν, άντί νά έπα-
γρυπνή εις τήν διατήρησιν τής προεκδοθείσης Σ. διαταγής περί τούτων, παρα-
βλέπει, καταχρωμένη τήν έμπιστοσύνην τής κατά καιρόν Διοικήσεως, καί συ-
γκατατρώγουσα ίσως μετά τών άλλων τά πολύτιμα λείψανα τών άρχαίων προ-
γόνων μας». «Κατ' αύτάς», συμπληρώνει, «φθάνει φεργάδα 'Αμερικανική, διά
νά άνασκάψη καί αύτη καί νά έπιτύχη τά τής άρχαιότητος ποθούμενα».

Σέ ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι ή Διοίκησις ήταν εύμενώς διατεθει-
μένη στήν έξαγωγή άρχαιοτήτων, όταν προσδοκούσε σημαντικά οφέλη, όπως
στήν περίπτωση τού γλύπτου Βόλφ, πού έπιθυμούσε ν' άγοράση γλυπτά άπό τήν
Μήλο γιά λογαριασμό τού βασιλέως τής Πρωσίας. Σέ έγγραφο τους πρός τό
Πανελλήνιο, ό Κυβερνήτης 'Ιωάννης Καποδίστριας καί ό Γραμματεύς τής 'Επι-
κρατείας Σπυρίδων Τρικούπης προτείνουν ν' άγοράση ή Κυβέρνησις τά άρχαϊα
αύτά καί νά τά προσφέρη στόν βασιλέα τής Πρωσίας, «όντες βέβαιοι ότι θέλο-
μεν άνταμειφθή άφθονοπαρόχως διά τήν άγοράν ταύτην, ή οποία δέν θέλει υπερ-
βαίνει τά πεντακόσια δίστηλα, δι' άποστολής πολεμικών ειδών, τά όποια ή A.M.
θέλει εύαρεστηθή νά πέμψη άναμφιβόλως εις τήν Κυβέρνησιν». Ή άπάντηση
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τοϋ Πανελληνίου, τήν οποία υπογράφουν ό Πρόβουλος τών 'Εσωτερικών 'Ανδρέ-
ας Ζαίμης καί δ Πρώτος Γραμματεύς Χριστόδουλος Αίνιάν ήταν άποστομωτι-
κή. «Ή Έξοχότης Σας», γράφει, «γνωρίζετε κάλλιστα τδν ήδη προϋπάρχοντα
νόμον, άπαγορεύοντα ρητώς τήν έκ τής 'Επικρατείας έξαγωγήν πάσης άρχαιό-
τητος, καί τδ Πανελλήνιον δέν δύναται νά παραβή τδν νόμον τούτον ή δέ 'Εξο-
χότης της προβαλλομένη τόν νόμον τούτον ήμπορεΐ νά δώση τήν πρέπουσαν άπό-
κρισιν πρός τόν κύριον Αίμίλιον Βόλφιον».

Σέ δύσκολη θέση βρέθηκε ό Καποδίστριας δταν ή Γαλλική επιστημονική
άποστολή πού είχε άκολουθήσει τό έκστρατευτικό σώμα τού Maison, ή
Expédition Scientifique de Morée, άπήτησε νά έξαγάγη στήν Γαλλία τά σπου-
δαιότερα εύρήματα τών άνασκαφών της στήν 'Ολυμπία. Τό έθνικό συμφέρον έπέ-
βαλε νά μή δυσαρεστηθούν οί Γάλλοι, πού είχαν εκδιώξει τά στρατεύματα τού
'Ιμπραήμ καί τών οποίων ή έγγύηση χρειαζόταν γιά τήν σύναψη έξωτερικού δα-
νείου, καί ό Καποδίστριας εισηγήθηκε τά έξής στήν έν Άργει Δ ' 'Εθνική Συνέ-
λευση: «Τοιαύτα ζητήματα είναι πιθανόν νά μάς κάμουν καί άλλοι, καί νομίζο-
μεν, ώς πρός τά λείψανα μόνον καί τά συντρίμματα τών άρχαιοτήτων, ή Κυ-
βέρνησις πρέπει νά έχη τήν άδειαν, νά συγχωρή τήν έξαγωγήν αύτών τότε μό-
νον, όταν ζητήται χάριν έπιστημονικοϋ καταστήματος οποιασδήποτε Κυβερνή-
σεως. Ταύτα παραχωρούσα ή Ελλάς δύναται νά λάβη άμοιβαίως άπό τάς άνη-
κούσας Κυβερνήσεις πράγματα πολύτιμα καί άφεόκτως άναγκαΐα εις καταστή-
ματα τής κοινής παιδείας· βιβλία δηλ., έργαλεΐα άστρονομίας, γεωδαισίας, πρω-
τότυπα μηχανών κλπ., κλπ.». Ή Συνέλευση δέχθηκε τήν εισήγηση τοϋ Κυβερ-
νήτου καί έξέδωσε σχετικό ψήφισμα στις 2 Αύγούστου 1829. Σύμφωνα μέ αύτό,
έπετρέπετο ή εξαγωγή «μόνον τών συντριμμάτων τών άρχαιοτήτων, καί όταν
μόνον ζητώνται ώς συντελούντα εις τάς άρχαιολογικάς έρεύνας έπιστημονικοϋ
τίνος καταστήματος οποιασδήποτε Κυβερνήσεως». Κατόπιν αύτής τής ρυθμί-
σεως έξήχθησαν στήν Γαλλία τά γλυπτά τής 'Ολυμπίας, πού κοσμούν σήμερα
τό Μουσείο τού Λούβρου. Μέ αύτό τό πνεύμα δόθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1829
έντολή νά παραδοθούν δύο κιβώτια μέ άρχαία άγγεΐα, «τά όποια εΓς Γάλλος
άξιωματικός τού Ιππικού ήθελε νά μετακόμιση ... εις Πάτρας, καί έκεϊθεν εις
Γαλλίαν».

'Ανησυχώντας γιά τήν τύχη τών εύρημάτων άλλων άνασκαφών τών Γάλ-
λων, ή κυβέρνηση τής έλληνικής πολιτείας έζήτησε στις 2 'Οκτωβρίου 1829
άπό τόν "Εκτακτο 'Επίτροπο Ήλιδος Παναγιώτη 'Αναγνωστόπουλο, τόν γνω-
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στό Φιλικό, «νά συνάξη πανταχόθεν τάς αρχαιότητας» που είχαν ενδεχομένως
ανακαλύψει οί Γάλλοι στήν επαρχία Πύργου, καί νά τίς άποστείλη στό 'Ορφα-
νοτροφείο τής Αίγινας, όπου είχε έγκατασταθεΐ τό πρώτο μουσείο τής έλευθέρας
Ελλάδος. Λίγες μέρες αργότερα ό 'Αναγνωστόπουλος άπέστειλε έγκύκλιο πρός
τούς κατοίκους τού Τμήματος "Ηλιδος, όπου διευκρίνιζε σέ τί συνίστανται οί
άρχαιότητες. «Αύται», προσέθετε, «έξυπνούν τό πνεύμα τών νέων Ελλήνων εις
μίμησιν καί ένθυμίζουν εις αύτούς τήν προγονικήν λαμπρότητα καί δόξαν. Αύται
τιμώμεναι άπό τήν σοφήν Εύρώπην καί ζητούμεναι καθ' ήμέραν άπό τούς πε-
ριηγητάς, φανερώνουν τήν άξίαν των καί ώς νά έλεγον εις τούς "Ελληνας: "Σεις
δέν πρέπει νά καταφρονήτε τά λείψανα τών προγόνων σας! Αυτά σάς έβοήθησαν,
καί αύτά έχετε χρέος νά σέβεσθε, διότι είναι ιερά καί άνήκοντα πράγματα διά σάς
τούς ιδίους, τήν ύπόληψιν καί τιμήν σας"». Μέ τήν 'ίδια έγκύκλιο άπαγόρευε τίς
άνασκαφές χωρίς άδεια καί τήν πώληση άρχαιοτήτων εις οποιονδήποτε καί ζη-
τούσε νά παραδίδωνται τά άρχαία στήν Επιτροπεία έναντι άμοιβής ή νά δωρί-
ζωνται στό Μουσεΐον τών Ελλήνων. «'Αμοιβή μεγαλυτέρα», έγραφε, «είναι τό
νά χορηγήση τις εις τό "Εθνος του άρχαιότητα, διά τόν στολισμόν τού Μουσεί-
ου τού "Εθνους του». Ή έκκληση του δέν βρήκε δυστυχώς άνταπόκριση, όπως
άναφέρει έννέα μήνες άργότερα: «Δέν είδέ τινα», γράφει, «νά παρουσιασθή καί ν'
άναγγείλη εύρεσιν άρχαιότητος. Ό ύποσημειούμενος», προσθέτει, «όσον αισθά-
νεται τήν άξίαν τών άρχαιοτήτων, τόσον λυπέίται διά τήν άναισθησίαν τών χω-
ρικών. Αύτοί άπό έγκυκλίους καί άπό προτροπάς, άντί νά γνωρίσουν ένδιαλαμ-
βανομένας άληθείας, λαμβάνουν καί άφορμάς τού νά κρύπτουν, έάν τις έχη τινά
άρχαιότητα».

Ένώ ή Διοίκησις έπαιρνε διάφορα μέτρα γιά τήν διάσωση τών κινητών εύρη-
μάτων, διάφορες τοπικές άρχές προέβαιναν δυστυχώς σέ καταστροφές άρχαιο-
τήτων γιά νά πορισθούν οικοδομικό ύλικό, όπως στήν Αίγινα, γιά τήν οικοδόμη-
ση τού 'Ορφανοτροφείου ή στό Γαλαξείδι γιά τήν κατασκευή προκυμαίας.

Παρά τίς ένέργειές του γιά τίς άρχαιότητες ό Καποδίστριας κατηγορήθηκε
ότι περιφρονούσε τά άρχαία μνημεία. Οί συκοφαντίες αύτές έντάσσονται στό
πλαίσιο τής άνελέητης άντιπολιτεύσεως Ελλήνων καί ξένων κατά τού Κυβερ-
νήτου. Κύριος έκφραστής τών άντικαποδιστριακών αύτών άπόψεων ήταν ό Βαυ-
αρός Καθηγητής Φρειδερίκος Thiersh ή Ειρηναίος Θείρσιος, πού ήλθε στήν
Ελλάδα τό 1831 μέ συστατική έπιστολή τού Λουδοβίκου τής Βαυαρίας πρός
τόν Κυβερνήτη, γιά νά έπισκεφθή άρχαία μνημεία καί νά διενεργήση άνασκαφές.
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Ό Καποδίστριας τον συνέστησε μέ θερμά λόγια στους έκτάκτους έπιτρόπους καί
διοικητάς του κράτους, διευκρινίζοντας ότι τά άνακαλυπτόμενα άρχαϊα «θέλουν
άποτεθή εις τό Έθνικόν Μουσεϊον», καί θά φυλαχθούν «πρός τό παρόν εις τόπον
πρόσφορον». Πρός τόν θείρσιο έγραψε συνιστώντας νά ένημερώση γιά τις έρευ-
νές του τόν Μουστοξύδη, πράγμα πού ένδεχομένως δέν άρεσε στόν Βαυαρό
άρχαιολόγο καί προκάλεσε, μαζί μέ τις μαρτυρημένες επαφές του μέ άντικαπο-
διστριακούς κύκλους, τις έναντίον τού Κυβερνήτου κατηγορίες του. Ό Θείρσιος
είχε φέρει μαζί του βιβλία γιά τό Κεντρικόν Σχολεϊον τής Αίγίνης. 'Αξιοσημείω-
το είναι ότι ή έπιστολή τού Κυβερνήτου πρός τόν Θείρσιο καταλήγει ότι «ή Κυ-
βέρνησις μετά χαράς προσφέρει εις τόν σεβαστόν ύμών "Ανακτα, αν ή Μεγαλει-
ότης του καταδέχηταί τι έκ τών έν τω Έθνικώ Μουσείω κειμένων άρχαίων καλ-
λιτεχνημάτων διά τήν έν Μονάχω πλουσίαν άρχαιοθήκην, άνθ' ων ή Μεγαλειό-
της του κατά τήν μεγαλοδωρίαν καί κατά τήν φιλέλληνα αύτού βασιλικήν γεν-
ναιότητα, εύχερώς θέλει εύρεΐ νά άντιμετρήση πρός τό Έλληνικόν έθνος άλλα τι-
νά, οίον βιβλία, γεωγραφικούς πίνακας, φυσικής καί χημείας όργανα, λείποντα
εις τά ήμέτερα διδασκαλεία».

Ποιά είναι ή εικόνα πού άποκομίζομε γιά τήν άντιμετώπιση άπό τούς "Ελλη-
νες τής πολιτιστικής τους κληρονομιάς, όπως λέμε σήμερα, κατά τά δύσκολα
χρόνια τού άγώνος τής Παλιγγενεσίας καί τής συγκροτήσεως κράτους έκ τού
μηδενός άπό τόν Καποδίστρια; Κατ' άρχήν οί παρατηρήσεις πού προηγήθηκαν
άφορούν κυρίως άντικείμενα καί κτήρια τής έλληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότη-
τος. Τό ένδιαφέρον γιά τά κατάλοιπα τού Μεσαίωνος ήταν περίπου άνύπαρκτο,
τό ί'διο καί ή προστασία τους. Οί "Ελληνες τού 19ου αιώνος έλάχιστα έκτιμούσαν
τό βυζαντινό παρελθόν τους, παρ' όλον ότι τό Νέο Ελληνικό Κράτος φιλοδο-
ξούσε νά καταλάβη έν καιρώ τήν θέση τού 'Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, πού
σήμερα όνομάζομε Βυζάντιο.

Οί διάφορες άρχές τού τόπου, παρά τά άλλα πιεστικά προβλήματα πού είχαν
νά έπιλύσουν, έπραξαν τό κατά δύναμιν γιά νά σώσουν τις άρχαιότητες μέ τήν
έκδοση γενικής φύσεως διαταγμάτων καί μέ παρεμβάσεις σέ έπί μέρους περι-
πτώσεις ώστε νά άποτρέψουν τήν έξαγωγή άρχαιοτήτων καί νά διευκολύνουν τήν
συγκέντρωσή τους, διαθέτοντας άκόμη καί πολεμικά πλοία γιά τόν σκοπό αύτό.
Ό πληθυσμός σέ πολλές περιπτώσεις συνέτρεχε τις άρχές παραδίδοντας άρχαϊα
πού είχε στήν κατοχή του έναντι μικρού τιμήματος, άλλά σέ άλλες πουλούσε τά
άρχαϊα πού είχε στήν κατοχή του στούς ξένους.
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Ή στάση τοϋ Κυβερνήτη απέναντι στά κατάλοιπα τής άρχαιότητος ήταν
αντιφατική. Ένώ φρόντισε άποδεδειγμένα γιά τήν προστασία τών μνημείων, τήν
διενέργεια άνασκαφών καί τήν συγκέντρωση τών άρχαίων σέ ένα κεντρικό
'Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν πρόθυμος νά προσφέρη άρχαία σέ σημαίνοντες ξέ-
νους, τών οποίων ή υποστήριξη ήταν πολύτιμη γιά τήν έθνική υπόθεση, ή άπό
τούς όποιους τό Κράτος προσδοκούσε οφέλη. Ή δωρεά άρχαίων στήν κυβέρνη-
ση τής Γαλλίας, τής μεγαλυτέρας τότε ευρωπαϊκής δυνάμεως, στήν οποία χρω-
στούσαμε τήν άπελευθέρωση τού Μοριά, είναι, νομίζω, δικαιολογημένη. Ή
άνταλλαγή όμως, ούσιαστικά, άρχαίων μέ βιβλία, έργαλεΐα άστρονομίας, γεω-
γραφικούς πίνακες καί όργανα φυσικής καί χημείας, είναι καταδικαστέα, άκόμη
καί μέ τά κριτήρια τής έποχής. Ή ιδιότυπη αύτή άντιμετώπιση τών άρχαιο-
τήτων συνεχίζεται ώς τίς μέρες μας. Ή νομοθεσία είναι άτεγκτη ώς πρός τήν
προστασία τών άρχαιοτήτων καί τήν άπαγόρευση έξαγωγής τους, κατ' οίκονο-
μίαν όμως οί κρατούντες έπιτρέπουν τήν καταστροφή τους όταν παρεμποδίζουν
μεγάλα έργα καί εκθέτουν τά κινητά άρχαία σέ κινδύνους φθοράς καί άπωλείας
μέ τήν δικαιολογία ότι εξυπηρετούν τό έθνικό συμφέρον. Σάς θυμίζω σχετικά τήν
πολυετή περιπέτεια τών γλυπτών πού είχαν εκτεθεί στήν Διεθνή "Εκθεση τής
Νέας Υόρκης τό 1939 καί τήν συνήθη στις μέρες μας, κατά κανόνα άσκοπη,
περιφορά άρχαιοτήτων στό έξωτερικό μέ πρόσχημα τήν προώθηση έθνικών συμ-
φερόντων, πού είχε καταδικάσει τό 1978-1981 ή τότε άντιπολίτευσις, γιά νά
κάνη τά ίδια όταν ήλθε στήν έξουσία. Τέτοιες συμπεριφορές, εύεξήγητες όταν δέν
είχαν καν ορισθεί τά σύνορα τοϋ κράτους, είναι άδικαιολόγητες μέ τίς σημερινές
συνθήκες, δέν βλέπω δέ νά προήγαγε τήν ύπόθεση τής Μακεδονίας ή περιφορά
βορειοελλαδικών άρχαιοτήτων στά τέσσερα σημεία τού ορίζοντος, όπως δέν βοή-
θησαν τήν ιερή ύπόθεση τής Κύπρου οί πολυάριθμες έκθέσεις πού διοργάνωσε
άνά τόν κόσμο πρό τού 1974 ή Κυπριακή Δημοκρατία.
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ - Ι.Λ.Ν.Ε.

Κατά το έτος 2007 στο Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
και Ίδιωμάτων-Ι.Λ.Ν.Ε. έγιναν τά έξής:

Μετά τό πέρας τής θητείας τής κ. Ελευθερίας Γιακουμάκη καί τή συντα-
ξιοδότηση της, στή θέση Διευθυντού εξελέγη η κ. Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαν-
τάκου (27 'Απριλίου 2007).

Στό τέλος 'Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε ή μεταστέγαση τοϋ Κέντρου
στό ανακαινισμένο έπί τής δδοϋ 'Αλεξάνδρου Σούτσου 22 κτήριο.

Ή μεταστέγαση έδωσε τήν εύκαιρία γιά άνανέωση τής υποδομής άλλά καί
γιά τήν έπανοργάνωση τού Κέντρου καί τοϋ 'Αρχείου. 'Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στή
ριζική άναδιάρθρωση τής βιβλιοθήκης τοϋ Κέντρου μέ νέα ταξινόμηση τών βι-
βλίων καί συγκρότηση βιβλιογραφικής βάσεως δεδομένων, ώστε νά καταστεί ή βι-
βλιοθήκη λειτουργικότερη γιά τό συντελούμενο λεξικογραφικό έργο τού Κέντρου.

'Εμπλουτίσθηκε τό 'Αρχείο τού Κέντρου μέ τήν εισαγωγή γλωσσικών συλ-
λογών, μέ ύλικό πού συγκέντρωσαν καί κατέγραψαν οί 'Ερευνητές τοϋ Κέντρου
κατά τίς τελευταίες αποστολές τους.

'Αρχειοθετήθηκαν 90.000 δελτία γλωσσικού ύλικού καί ένημερώθηκε μέ τά
νέα στοιχεία τό 'Ηλεκτρονικό 'Αρχείο τού Κέντρου.

Λημματογραφήθηκε καί άρχειοθετήθηκε μεγάλο μέρος παλαιών προβλημα-
τικών δελτίων γλωσσικού ύλικού, ένώ συνεχίζεται ή λημματογράφηση άποδελ-
τιωθέντος γλωσσικού ύλικού (περίπου 80.000 δελτία).

'Εμπλουτίσθηκε ή ήλεκτρονική βάση δεδομένων τού ελληνικού τοπωνυμικού
μέ 2.100 νέα τοπωνύμια πού είχαν καταγραφεί σέ γλωσσικές συλλογές τού
'Αρχείου τού I.A.Ν.Ε.
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Συγκροτήθηκε καί οργανώθηκε ήλεκτρονικά το λεξικογραφικό υλικό τής
σειράς τοΰ γράμματος δ (δέλτα), πού είναι σέ διαδικασία σύνταξης.

Εκδόθηκαν τά Πρακτικά τού Δ ' 'Ονοματολογικού Συνεδρίου μέ θέμα 'Ονο-
ματολογικά Κυκλάδων, τό όποιο πραγματοποίησε τό Κέντρο σέ συνεργασία μέ
άλλους φορείς στήν Τήνο τό 2005.

Τό Κέντρο ύποστήριξε έπιστημονικά καί συνεργάστηκε μέ τόν Σύνδεσμο Φι-
λολόγων Κεφαλονιάς - 'Ιθάκης γιά τή διοργάνωση Συμποσίου μέ θέμα Τό κε-
φαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα, πού πραγματοποιήθηκε στό 'Αργοστόλι (13
'Οκτωβρίου 2007).

Συνεχίστηκε τό πρόγραμμα ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
(«Κοινωνία τής Πληροφορίας»-'Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), τού οποίου έργο
είναι νά δοθούν δείγματα αρχειακού ύλικού τού Κέντρου σέ ψηφιακή μορφή μέ
παράλληλο σχεδιασμό καί άνάπτυξη τού ήλεκτρονικού περιβάλλοντος διαχείρισης
τών άρχείων, πολύγλωσσης έκπαιδευτικής έφαρμογής πολυμέσων καί θεματικού
δικτυακού τόπου. Τό πρόγραμμα θά ολοκληρωθεί έντός τού πρώτου πενταμήνου
τού 2008.

Οί έρευνητές τού Κέντρου έλαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ συνέδρια έλλη-
νικά καί διεθνή.

[Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου]
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Στο πλαίσιο τοΰ Προγράμματος «Τεκμηρίωση τοΰ Λάίκού Πολιτισμού» τής
Κοινωνίας τής Πληροφορίας, το Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας
πραγματοποίησε τήν ψηφιοποίηση τοΰ άρχειακοΰ του ύλικοΰ (χειρόγραφα, μου-
σικό υλικό, φωτογραφίες) καί τών άπογράφων (δελτία). Παράλληλα έγινε σχε-
διασμός βάσεων δεδομένων γιά τήν αξιοποίηση τοΰ ψηφιοποιημένου ύλικοΰ.

Ή "Εκθεση «Έλαίας Έγκώμιον» μεταφέρθηκε τόν Αύγουστο τού 2007
καί έκτίθεται στήν 'Αρχαία Όλυμπία, όπου θά παραμείνει μέχρι τήν Άφή τής
Φλόγας γιά τούς 'Ολυμπιακούς Άγώνες τοΰ Πεκίνου (Μάρτιος 2008). Στή συ-
νέχεια έχει προγραμματιστεί άπό τό ΥΠΠΟ νά μεταφερθεί στό Greek Center
στό Πεκίνο τόν 'Ιούλιο - Αύγουστο τού 2008.

Τό Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων κυκλοφόρησε τό 2007 σέ τρίτη έκδοση τό
βιβλίο «Ώδή στήν Έλιά», ή όποία είναι καί ή πρώτη πού κυκλοφορεί στό έμπό-
ριο. "Ηδη μεταφράστηκε καί έκδίδεται στήν κινεζική γλώσσα.

Το Κέντρο πραγματοποίησε μέ έξαιρετική έπιτυχία έπιστημονική ήμερίδα μέ
θέμα: «Κωνσταντίνος Ψάχος: Ό μουσικός - ό λόγιος», ή όποία συνοδεύτηκε
άπό τήν παρουσίαση δύο σημαντικών δωρεών πρός τό Κέντρο: τών πρώτων ήχο-
γραφήσεων δημοτικών τραγουδιών σέ κέρινους κυλίνδρους τού Κωνσταντίνου
Ψάχου καί τού μοναδικού στόν κόσμο υπάρχοντος οργάνου «μικρό Παναρμόνιο»,
τό όποιο άποδίδει τό πολυποίκιλον τής έλληνικής μουσικής. Ακολούθησε συναυ-
λία μέ τά άνέκδοτα έργα «Προμηθεύς Δεσμώτης, Τκέτιδες καί "Υμνος εις
Απόλλωνα» τοΰ Κωνσταντίνου Ψάχου γιά τίς Δελφικές Εορτές.

Πραγματοποίησε διάλεξη στήν αίθουσα τελετών τοΰ Πανεπιστημίου
Αθηνών μέ θέμα «Τό Θέατρο Σκιών άπό τήν Ανατολή στή Δύση» μέ τόν εθνο-
λόγο κ. Νίκο Παπαγεωργίου.

Συνέχισε εβδομαδιαία ώριαία Εκπομπή στόν Σταθμό τής Εκκλησίας τής
Ελλάδος μέ θέμα «Λαογραφικές Σελίδες».

Οί ερευνητές πραγματοποίησαν τίς εντεταλμένες αποστολές στούς νομούς
Λακωνίας, Δωδεκανήσου (Ρόδος, Καστελλόριζο, Κάρπαθος, "Οθος Καρπάθου,
Άπέρι, Διαφάνι, Αύλώνα, Σαρία, Λειψοί), Αρκαδίας, Σερρών, Κεφαλονιάς
(Δήμος Παλικής), Χίου, Γρεβενών, τήν Αίγινα, τό Σύδνεύ τής Αύστραλίας,
καθώς καί έπ' εύκαιρία λαογραφικές αποστολές γιά τήν καταγραφή, φωτογρά-
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φηση καί βιντεοσκόπηση λαϊκών δρωμένων κατά τήν έπιτέλεσή τους.

Ή διευθύντρια καί οί ερευνητές συμμετείχαν σέ 20 συνέδρια, σεμινάρια, ομι-
λίες (15), επιτροπές γιά τήν έκπόνηση διδακτορικών διατριβών, έκδοτικές επι-
τροπές, οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, εκπομπές στήν τηλεόρα-
ση καί τό ραδιόφωνο. Δημοσίευσαν συνολικά 25 βιβλία καί άρθρα μέ ποικίλα θέ-
ματα τής είδικότητάς τους.

Στήν Βιβλιοθήκη τού Κέντρου εισήχθησαν 352 βιβλία. Άπό τά όποία 41 μέ
άγορά καί 311 άπό δωρεές.

Υποψήφιοι διδάκτορες καί έρευνητές άπό όλο τόν κόσμο χρησιμοποίησαν τήν
Βιβλιοθήκη καί τό Αρχείο του.

"Αρχισε καί ολοκλήρωσε Βάση Δεδομένων γιά τούς έθνοτοπικούς - πατριδο-
τοπικούς Συλλόγους.

Εξακολούθησε νά παρέχει έπιστημονική στήριξη στό «Μουσείο τού "Αρτου»
στήν Αμφίκλεια Φθιώτιδας καί τό «Μουσείο τών Ακριτών τής Εύρώπης» στήν
Παλαιόχωρα Χανίων μέ έπισκέψεις, έπιμέλεια έκδόσεων, έκπαιδευτικά προ-
γράμματα, καθώς καί στό Μουσείο τής 'Ελιάς στά Καψαλιανά Ρεθύμνης, τό
όποιο θά έγκαινιασθεΐ τό 2008.

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

Τον 'Ιούλιο τοΰ 2007 υπέβαλε παραίτηση καί αποχώρησε άπό το ΚΕΜΝΕ
ή έρευνήτρια Πηνελόπη Στάθη.

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους έκδόθηκε άπό τό ΚΕΜΝΕ α) τό βιβλίο Μνή-
μη Μανούσου I. Μανούσακα, τό όποιο περιέχει τά Πρακτικά τής Ημερίδας στή
μνήμη του M. I. Μανούσακα, πού οργανώθηκε τόν 'Ιανουάριο τού 2005 άπό τό
ΚΕΜΝΕ καί τό Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών Βενετίας, καί β) τό βιβλίο τών Δημητρίου Ζ. Σοφιανού-Γεωργίου Γα-
λάβαρη, Εικονογραφημένα χειρόγραφα τών μονών τών Μετεώρων (δύο τόμοι).

Ετοιμάστηκε καί παραδόθηκε στό τυπογραφείο κατά τό μεγαλύτερο μέρος
ό 9ος τόμος τού περιοδικού Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά, μέ εργασίες κυρίως
τών έρευνητών τού ΚΕΜΝΕ.

Τό ΚΕΜΝΕ, σέ συνεργασία μέ τό Κέντρον Έρεύνης τής Ιστορίας τού
Νεωτέρου Ελληνισμού, προώθησε καί έφέτος τό έργο «Έλληνική Έπανάστα-
ση καί συγκρότηση Ελληνικού Κράτους μέ βάση ιστορικά άρχεία 18ου-19ου
αιώνα», τό οποίο έντάσσεται στό Πρόγραμμα «Κοινωνία τής Πληροφορίας» (Γ '
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) καί άποβλέπει στήν ψηφιοποίηση άρχειακού υλι-
κού, πού άπόκειται στά άνωτέρω έρευνητικά Κέντρα. Τό έργο έχει προχωρήσει
σέ μεγάλο βαθμό καί θά περατωθεί έντός τού 2008.

Στό πλαίσιο τής συνεργασίας μεταξύ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί τής Αυ-
στριακής 'Ακαδημίας Επιστημών, ξεκίνησε τό έρευνητικό πρόγραμμα «Νεοελ-
ληνική 'Επιστολογραφία, 1500-1821», πού έχει ώς σκοπό τήν άποδελτίωση
τών έπιστολών τής άνωτέρω περιόδου καί τήν εισαγωγή τού σχετικού ύλικού σέ
ήλεκτρονική βάση, ή οποία θά είναι προσβάσιμη άπό τό Διαδίκτυο. Στό πρό-
γραμμα συνεργάζονται τό ΚΕΜΝΕ, τό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών τής
Αύστριακής 'Ακαδημίας Επιστημών καί τό Βυζαντινό καί Νεοελληνικό Ινστι-
τούτο τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, ύπό τή διεύθυνση τής άκαδημαϊκού καθ.
'Αγγελικής Λαίου καί τού καθ. Johannes Köder, μέλους τής Αύστριακής 'Ακα-
δημίας Επιστημών. Γιά τις άνάγκες τού προγράμματος προσελήφθη ώς έξωτε-
ρικος συνεργάτης, μέ σύμβαση έργου, ό "Ικαρος Μαντούβαλος.
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Πραγματοποιήθηκαν δύο ερευνητικές αποστολές. Ό ερευνητής Χαρίτων
Καρανάσιος μετέβη στή Μονή 'Ιβήρων τοϋ 'Αγίου "Ορους (24-26 Ιουνίου),
δπου ασχολήθηκε μέ τήν καταγραφή χειρογράφων κωδίκων τής έν λόγω Μονής.
Ό έρευνητής Κωνσταντίνος Λαμπρινός μετέβη στή Βενετία (3-18 Σεπτεμβρί-
ου) καί εργάστηκε στό έκεΐ Κρατικό 'Αρχείο. Κατά τήν ερευνά του έντόπισε
άξιόλογο τεκμηριωτικό υλικό γιά θέματα σχετικά μέ τήν κοινωνία τής Κρήτης
κατά τήν περίοδο τής Βενετοκρατίας, όπως ή ορολογία τών κοινωνικών ομάδων
καί τάξεων, ή έξέλιξη τοϋ μεσαίου στρώματος τών cittadini, τά κοινωνικά μορ-
φώματα τής υπαίθρου, οί κρατικοί συμβολαιογράφοι.

Ό διευθυντής τού ΚΕΜΝΕ Κωνσταντίνος Λάππας μετέβη τόν 'Ιούλιο στό
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας,
μετά άπό πρόσκληση τής διευθύντριάς του καθ. Χρύσας Μαλτέζου, καί έλαβε
μέρος σέ συνάντηση έργασίας σχετική μέ τήν καταλογογράφηση τού 'Αρχείου
τής Έλληνικής Κοινότητας Βενετίας.

Ό ερευνητής Κωνσταντίνος Λαμπρινός έλαβε μέρος στό Διεθνές Συνέδριο
«Βενετοκρατούμενος Ελληνισμός. "Ανθρωποι, χώρος, ιδέες, 13ος-18ος αί.»
(Βενετία, Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, 3-
7 Δεκεμβρίου), μέ θέμα άνακοίνωσης: «Il vocabolario sociale nella Creta
veneziana e i problemi del censimento di Trivisan. Approcci interpretativi e
desiderata di ricerca».

Οί έρευνητές συνέχισαν τά έν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα τού
ΚΕΜΝΕ. Ό Κωνσταντίνος Λάππας, μεταξύ τών άλλων έρευνητικών καί δι-
οικητικών έργασιών του, άσχολήθηκε μέ τήν έπεξεργασία τών έπιστολών τοϋ
τρίτου τόμου τής 'Αλληλογραφίας τού Κωνσταντίνου Οικονόμου. Ή Πηνελόπη
Στάθη άσχολήθηκε μέ τήν έπεξεργασία τής άλληλογραφίας τού Μετοχίου τού
Παναγίου Τάφου τής Κωνσταντινούπολης. Ή Ρόδη Σταμούλη προώθησε τή με-
λέτη άρχειακών συλλογών άπό τήν Πρέβεζα. Ή "Ολγα 'Αλεξανδροπούλου συ-
νέχισε τίς έργασίες της γιά τή μελέτη τού ρωσικού περιηγητισμού στή νοτιοα-
νατολική Εύρώπη καί άνατολική Μεσόγειο καί τίς έλληνορωσικές σχέσεις στόν
17° αιώνα. Ό Χαρίτων Καρανάσιος ολοκλήρωσε τήν έπεξεργασία τής 'Αλλη-
λογραφίας τού 'Αναστασίου Γορδίου καί ή σχετική έργασία είναι έτοιμη γιά τό
τυπογραφείο. Ό Κωνσταντίνος Λαμπρινός συνέχισε τήν έπεξεργασία τοϋ υπό
έκδοση καταστίχου τοϋ συμβολαιογράφου τού Χάνδακα Michel Gradenigo
(1593-1617). Ή Δέσποινα Βλάμη, στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος «Δίπλωμα-
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τία καί Εμπόριο στήν Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αι.», συνέχισε τήν έπε-
ξεργασία ύλικοΰ άπό τά άγγλικά άρχεΐα (Levant Company), τό οποίο βρίσκεται
σέ μικροταίνίες στό ΚΕΜΝΕ.

Ή Βιβλιοθήκη τού ΚΕΜΝΕ έμπλουτίστηκε μέ σημαντικό άριθμό βι-
βλίων, περιοδικών καί άνατύπων, τά οποία προσέφερε στό ΚΕΜΝΕ, όπως καί
σέ άλλα Κέντρα τής 'Ακαδημίας, ό άκαδημάίκός Μιχαήλ Σακελλαρίου.

[Κων. Λάππας]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1. Κατά τό έτος 2007 συνεχίστηκαν τά ερευνητικά προγράμματα τοΰ Κέν-
τρου:

— Τό Γραφείο Στρατηγικών "Υπηρεσιών (OSS) στήν κατεχόμενη Ελλάδα,
1942-1944.

— Ή διαμόρφωση του γαιοκτητικοΰ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή βρετανική
διπλωματία, 1833-1843.

— Διονυσίου Μαρκόπουλου: έμπορου άπομνημονεύματα (1829-1905).

— Επτανησιακή Προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας.

— "Οψεις του άστικοΰ καί άγροτικοΰ χώρου στά "Επτάνησα, μέσα 19ου-άρχές
20οΰ αιώνα. Στό πλαίσιο τής εκπόνησης τοΰ προγράμματος αύτοϋ πραγματο-
ποιήθηκε έρευνητική άποστολή τής έρευνήτριας κας Αικατερίνης Μπρέγιαννη
στήν Κέρκυρα.

— Περιγραφικός κατάλογος τοΰ 'Αρχείου τοΰ 'Αλεξάνδρου Λυκούργου, 'Αρχιεπι-
σκόπου Σύρου (1827-1875).

— Χρονολόγιο γεγονότων πού άφοροΰν τήν "Ελλάδα, 1940-1944. Καταγραφή
άπό τά έγγραφα τής βρετανικής Διεύθυνσης Ειδικών 'Επιχειρήσεων (SOE).

2. "Ολοκληρώνεται ή έκτύπωση τοΰ Δ ' τόμου τοΰ Δελτίου τοΰ Κέντρου Έρεύ-
νης της Ιστορίας τοΰ Νεωτέρου 'Ελληνισμού καί προετοιμάζεται ό Ε ' τόμος.

3. "Ολοκληρώθηκε ή άγγλική έκδοση τοΰ δικτυακού τόπου τοΰ Κέντρου.

4. "Ολοκληρώνεται τό έργο «"Ελληνική Έπανάσταση καί συγκρότηση
"Ελληνικού κράτους — Μέ βάση ιστορικά άρχεϊα 18ου-19ου αιώνα», πού είναι
ένταγμένο στό Ε.Π. «Κοινωνία τής Πληροφορίας» καί ύλοποιεΐται άπό κοινού
μέ τό Κέντρο Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νέου "Ελληνισμού.

5. "Υποβλήθηκε άπό κοινού μέ τό Κέντρο Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί
Νέου "Ελληνισμού στό πλαίσιο τοΰ Ε.Π. «Κοινωνία τής Πληροφορίας» (Πρό-
σκληση 177) πρόταση έργου μέ τίτλο «"Ελληνική Έπανάσταση καί Συγκρό-
τηση τοΰ "Ελληνικού Κράτους: Επιστημονική τεκμηρίωση καί Ψηφιοποίηση
"Ιστορικών 'Αρχείων τοΰ 18ου καί 19ου αιώνα — άνάδειξη καί προβολή ψηφια-
κού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου καί χρήση Διαδραστικής Εφαρμογής».

6. "Υποβλήθηκαν, στό πλαίσιο τού ΕΠΕΑΕΚ (Πρόσκληση 779), καί είδι-
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κότερα στό πλαίσιο τής συνολικής πρότασης τής 'Ακαδημίας με τίτλο «Μελέ-
τες για τήν Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στή Διδασκαλία τών 'Ανθρωπιστικών
'Επιστημών», δύο έργα μέ τους έξής τίτλους:

(α) «'Ανάπτυξη μελέτης-έργαλείου γιά τόν άνασχεδιασμό βάσης καί Παρα-
γωγή 'Εκπαιδευτικού Ύλικού γιά τήν 'Εκπαίδευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
στά διεθνή πρότυπα γιά τήν έρευνα, μέ θέμα τήν Επτανησιακή Προσωπογρα-
φία τού 19ου καί 20ού αιώνα», καί

(β) «Διεξαγωγή "Ερευνας καί Παραγωγή 'Εκπαιδευτικού Ύλικού γιά τή
διαθεματική διδασκαλία μέσω τής χρήσης νέων τεχνολογιών, μέ άντικείμενο τή
συγκρότηση γενεαλογικών δέντρων τών μαθητών τής Ε ' καί ΣΤ ' Δημοτικού».

[Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΚΕΕΛΓ)

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής καί Λατινικής Γραμματείας δημοσί-
ευσε κριτική έκδοση τοϋ έργου: Έξήγησις 'Ιωάννου Γραμματικού τοϋ Τζέτζου
εις την ΓΟμήρου Ίλιάία. Εκδίδει Μανόλης Παπαθωμόπουλος. 'Ακαδημία 'Αθη-
νών, Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής καί Λατινικής Γραμματείας (ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ), 'Αθήναι 2007, σσ. 48*+527 ISBN: 978-960-
404-110-7.

Πέντε (5) άρθρα τών έρευνητών τού Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής καί
Λατινικής Γραμματείας έγιναν δεκτά ή δημοσιεύθηκαν σέ έπιστημονικά περιο-
δικά τής ήμεδαπής καί τής άλλοδαπής, ήτοι Έλληνικά, Byzantion, Rivista di
Cultura Classica e Medioevale, Wiener Studien, Pharos- Journal of the Netherlands
Institute in Athens.

Ερευνητές τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής καί Λατινικής Γραμμα-
τείας δημοσίευσαν άρθρα σέ έπιστημονικά περιοδικά τής ήμεδαπής καί τής άλλο-
δαπής, ένώ ή έρευνήτρια 'Αθηνά Μπάζου συμμετείχε μέ άνακοινώσεις της στό
Συνέδριο «'Ιπποκρατική 'Ιατρική. 1η 'Αμφικτυονία Εταιρειών καί Συλλόγων
Ιστορίας τής 'Ιατρικής καί 'Ηθικής Δεοντολογίας», πού οργάνωσε τό «Διεθνές
Ιπποκράτειο "Ιδρυμα Κώ», καθώς καί στό «3rd Balkan Congress of the
History of Medicine».

Ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής καί Λατινικής Γραμ-
ματείας έμπλουτίσθηκε μέ 508 τόμους βιβλίων καί 46 τόμους περιοδικών.

[Κωνσταντίνος Οίκονομάκος]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Α. Τό Κέντρο "Ερευνας Επιστημονικών "Ορων καί Νεολογισμών τό έτος
2007 συνέχισε τήν αποδελτίωση τοϋ ήμερήσιου τύπου καί επεσήμανε πολλές ξέ-
νες λέξεις, οί όποιες δέν έχουν ακόμη καθιερωθεί, κυρίως άπό τόν τομέα τών
'Υπολογιστών καί άπό τόν τομέα τής Οικονομίας. Τό Κέντρο διατύπωσε τίς
ελληνικές άντιστοιχίες τους, οί οποίες θά προταθούν γιά καθιέρωση. Έπίσης επι-
σημάνθηκαν άθησαύριστοι νεολογισμοί πού άπουσιάζουν άπο τα Λεξικά Μπαμπι-
νιώτη (έκδοση 2006), Τριανταφυλλίδη (έκδοση 1998), Μείζον Ελληνικό Λεξι-
κό (έκδοση 1997). Ενδεικτικά παραθέτουμε λήμματα άπό α-:

άγγειεκτομή, άγγειοοίδημα, άγροτοσυνδικαλιστής, άεροβιομηχανία, άεροδί-
κτυο, άθηρογόνος, άλλομεταμόσχευση, άμοιβαδοποίηση, άμφοτερόπλευρος,
άνθρακονήμα, άνθρωποβόρος, άνθρωποδύναμη, άνοσοανεπάρκεια, άνοσοκύτταρο,
άντιγήρανση, άντιδικομματισμός, άντιθρομβωτικός, άντικαταγματικός, άντιμε-
ταναστευτικός, άντινεοπλασματικός, άντιπετοφοβικός, άντιρροπώ, άντιρρύπαν-
ση, άπάντληση, άπασχολησιμότητα, άπινιδιστής, άποδερμάτωση, άποφορολογη-
μένος, άριστεροδεξιοχειρία, άρχαιοβοτανικός, άρχαΐοβοτανολόγος, άρχαιοζωολο-
γικός, άστρόμορφος, άσφαλτοτάπητας, αύτοανοσία, αύτοβοήθεια, αύτοεπούλω-
ση, αύτοΐώμαι, αύτοκινητοκατασκευαστής, αύτόλογος, αύτομεταμόσχευση,
αύτοπεραίωση.

Μία έξέχουσα διάσταση στόν τομέα τών νεολογισμών είναι αύτή πού παρέ-
χει σημαντικά στοιχεία γιά τίς τάσεις έξέλιξης τής Έλληνικής, δπως αύτή δια-
γράφεται άπό τή μορφολογική δομή τών νεολογισμών. Γιά αύτό τόν έρευνητικό
σκοπό είναι σέ έξέλιξη Έρευνητικό Πρόγραμμα τοϋ Κέντρου μέ ύπεύθυνο τόν
'Ακαδημαϊκό κύριο Κονομή.

Β. Τό Κέντρο σέ συνεργασία μέ μηχανολόγους τοϋ Υπουργείου 'Ανάπτυξης
έπεξεργάζεται σώμα σύγχρονης 'Ενεργειακής 'Ορολογίας, τό οποίο άποδίδει στήν
Έλληνική. Επιπλέον σέ συνεργασία μέ οικονομολόγους καί φιλολόγους έπεξερ-
γάζεται τήν άπόδοση σώματος Οικονομικών "Ορων.

Γ. Ή Διευθύνουσα κυρία 'Αναστασία Χριστοφίδου τό έτος 2007 δημοσίευ-
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σε τήν κοινή μελέτη (Ερευνητικό Πρόγραμμα τής Αυστριακής 'Ακαδημίας):
"Strongly inflecting languages: Russian-Croatian-Greek". In Laaha, S. &
Gillis, S. (eds) Typological perspectives on the acquisition of noun and verb
morphology (= Antwerp Papers in Linguistics). Antwerp: University of
Antwerp <Γιά τήν Έλληνική Γλώσσα : U. Stephany & Α. Christofidou>.

(Παρουσιάζει τήν κατάκτηση τοΰ ρήματος σέ άντιδιαστολή μέ τήν κατά-
κτηση τοΰ όνόματος σέ 9 γλώσσες —3 τυπολογικές ομάδες— καί έξετάζει τους
τυπολογικούς παράγοντες πού έπηρεάζουν τήν πρώτη έμφάνιση καί έξέλιξη τών
παραπάνω κατηγοριών κατά τή γλωσσική κατάκτηση).

Έπίσης ή κυρία Χριστοφίδου έδωσε (σέ συνεργασία μέ άλλους έρευνητές)
πρός δημοσίευση στό διεθνές περιοδικό Γλωσσολογίας First Language τή μελέτη:
"On the role of morphological richness in the early development of noun
and verb inflection".

(Παρουσιάζει τήν κατάκτηση τού ρήματος καί τού όνόματος άπό τό παιδί σέ
γλώσσες χωρισμένες σέ 3 τυπολογικές ομάδες καί έξετάζει τόν ρόλο τής μορφο-
λογικής πολυπλοκότητας στή γλωσσική κατάκτηση ποσοτικά καί ποιοτικά).

Επιπλέον, ή κυρία Χριστοφίδου συμμετέσχε σέ ομάδα έργασίας (workshop)
στή Βιέννη στή Διεθνή Συνάντηση Πρώτο-μορφολογίας (Φεβρ. 2007) μέ θέμα
τήν κατάκτηση τής μορφολογίας τού έλληνικού έπιθέτου στό πλαίσιο συνεργα-
σίας μέ τήν Αύστριακή 'Ακαδημία.

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΓΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

I. Στο πλαίσιο τοϋ Νεολιθικού προγράμματος τοΰ Κέντρου, ή ερευνήτρια κ.
Λάια Όρφανίδη-Γεωργιάδη ολοκλήρωσε τήν μελέτη τών πήλινων καί λίθινων
ειδωλίων τής συλλογής Α. Μπάστη (Μουσείο Βόλου) καί συνέχισε τήν μελέτη
τών νεολιθικών ειδωλίων άλλων συλλογών στήν Θεσσαλία. Γιά τήν μελέτη αύτή
πραγματοποίησε 20ήμερη επιστημονική άποστολή.

II. Στό Κρητομυκηνάίκό Πρόγραμμα ή έρευνήτρια κ. Δέσποινα Δανιηλίδου
συνέχισε τήν ενημέρωση τοΰ γενικού «Βιβλιογραφικού 'Αρχείου τής Προϊστο-
ρικής Ελλάδος» πού καταρτίζεται στό Κέντρο (προστέθηκαν 100 περίπου νέα
δελτία). Στό πλαίσιο τοΰ έρευνητικού προγράμματος τής τελικής δημοσίευσης
τών παλαιών άνασκαφών τών Μυκηνών ύπό τήν έποπτεία τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ.
Σπ. Ίακωβίδη πραγματοποίησε 20ήμερη έπιστημονική άποστολή στίς Μυκήνες
κατα την όποία όλοκληρώθηκε ή καταγραφή τοϋ ύλικοΰ τής άνασκαφής τοΰ
1975 στόν χώρο τοΰ Θρησκευτικού Κέντρου τών Μυκηνών καί μελετήθηκε τό
ύλικό (όστρακα καί μικροτεχνία) τών άνασκαφών τού 1970 καί 1971. "Αρχισε
ή έκτύπωση τοΰ βιβλίου της «Τό έργαστήριο τών Μυκηνών». Τέλος, συνέχισε
τήν ένασχόλησή της μέ τήν έκδοτική έπιμέλεια τού τιμητικού τόμου γιά τόν
'Ακαδημαϊκό κ. Σπ. Ίακωβίδη ό όποιος θά έκδοθεΐ στήν σειρά μονογραφιών τού
Κ.Ε.Α.

III. Στό Κλασσικό Πρόγραμμα ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου κ. Μαρία Πι-
πιλή άσχολήθηκε μέ τήν εκπόνηση τεύχους τής σειράς Corpus Vasorum
Antiquorum πού θά περιλαμβάνει άγγεΐα 'Ιδιωτικών 'Αθηναϊκών Συλλογών.
'Από τήν έρευνα αύτή προέκυψε ή άνακοίνωσή της μέ τίτλο «White-Ground
Lekythoi in Athenian Private Collections: Some Iconographie Observations»
στό διεθνές συνέδριο Athenian Potters and Painters II ('Αθήνα, 28-31/3/07).
Στόν πρώτο τόμο τής σειράς Cahiers du Corpus Vasorum Antiquorum τής
Γαλλίας δημοσιεύθηκε ή μελέτη της «The Clients of Laconian Black-figure
Vases» (σελ. 75-83). Τόν Μάιο 2007 μετέβη στό Παρίσι καί έδωσε σειρά δια-
λέξεων πάνω σέ θέματα άρχαίας έλληνικής κεραμεικής στήν École des Hautes
Études en Sciences Sociales. Τέλος, μετέσχε στήν ήμερίδα Κλασσικής 'Αρχαι-
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ολογίας (Αθήνα, 26/9/07) γιά τά 80 χρόνια τοϋ καθηγητή Sir John Boardman
με ομιλία μέ θέμα «Laconian Iconography of the Sixth Century B.C.: Twenty
Years On».

Ή έρευνήτρια κ. Βασιλική Μαχαίρα, στό πλαίσιο τής έκπόνησης τοϋ κατα-
λόγου τών ελληνιστικών γλυπτών τής Ρόδου, πραγματοποίησε έπιστημονική
αποστολή στή Ρόδο γιά συμπληρωματική μελέτη καί φωτογράφηση γλυπτών
πού περιλαμβάνονται στόν περατωθέντα Α ' τόμο. Σχετικό μέ τήν πλαστική τής
Ρόδου είναι τό άρθρο της «Μαρμάρινος άνδριάντας άπό τό αίθριο έλληνικής
οικίας στή Ρόδο» πού δημοσιεύθηκε στόν τόμο Άμύμονα έργα. Τιμητικός τόμος
Β. Κ. Λαμπρινουδάκη (2007) 363-374. Τέλος, μετέσχε μέ τήν άνακοίνωση
«Les autels funéraires du Musée de Thèbes: un exemple particulier d'atelier
local» στό Xe Colloque International sur l'art provincial romain. Les ateliers
de sculpture régionaux: technique, style et iconographie (Arles - Aix-en-
Provence, 21-23/5/2006).

Ή έρευνήτρια κ. Βικτωρία Σαμπετάι συνέχισε τήν ένασχόλησή της μέ θέ-
ματα άρχαίας έλληνικής κεραμεικής. Στό πλαίσιο τοϋ έρευνητικού της προ-
γράμματος «Έρυθρόμορφα άγγεΐα τού Μουσείου Μπενάκη», έξεδόθη τόμος
στήν σειρά Corpus Vasorum Antiquorum (Benaki Museume fasc. 1: Red-
Rigured Vases) καθώς καί τό άρθρο «Έρυθρόμορφες άρυβαλλοειδεΐς λήκυθοι
στό Μουσείο Μπενάκη 6, 2006, 23-44. Συγχρόνως άσχολήθηκε μέ τό νέο έρευ-
νητικό της πρόγραμμα πού άφορα τήν δημοσίευση άνεσκαμμένων ταφικών συνό-
λων άπό τό Άκραίφνιο Βοιωτίας. Γιά τόν σκοπό αύτό έξετέλεσε έπιστημονική
άποστολή γιά μελέτη κεραμεικής στό Μουσείο Θηβών. 'Από τήν ένασχόλησή
της μέ ταφικά ευρήματα άπό τήν Βοιωτία προήλθε ή άνακοίνωσή της «Female
Terracotta Protomes from Chaeroneia in Boeotia» στό διεθνές συνέδριο
«Terracotta Figurines in the Greek and Roman Mediterranean, Production,
Diffusion, Iconography and Function» (Σμύρνη, Τουρκία, 2-6/6/2007).

IV. Διεθνή Προγράματα τής 'Ακαδημίας που τελούν υπό τήν εποπτεία τοϋ
Κ.Ε.Α.

1. Corpus Vasorum Antiquorum

'Εκδόθηκαν τά τεύχη «Έρυθρόμορφα άγγεΐα τού Μουσείου Μπενάκη» (ύπό
Β. Σαμπετάι) καί «'Αγεΐα τού 'Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου» (ύπό 'Α. Λαι-
μού). Συνεχίσθηκε ή έτοιμασία τών τευχών: «Άγγεΐα Ιδιωτικών 'Αρχαιολο-
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γικών Συλλογών» (υπό Μ. Πιπιλή), «'Αγγεία τοΰ Μουσείου Κυκλαδικής Τέ-
χνης» (ύπό Κ. Καθάριου), «Πελίκες τοΰ 'Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου»
(ύπό Γ. Καββαδία), «Μελανόμορφες λήκυθοι τοΰ 'Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μου-
σείου (ύπό Ε. Σερμπέτη) καί «'Αγγεία τοΰ Μουσείου Έλευσΐνος» (ύό Μ. Τιβέ-
ριου).

2. Sylloge Nummorum Graecorum

Κατετέθη πρός έκδοση τό τεύχος τών Η. Τσούρτη καί M.-D. Trifiro «Νο-
μισματικό Μουσείο: Συλλογή Α. Σούτζου» (στά αγγλικά). Συνεχίσθηκε ή ετοι-
μασία τών τευχών «Νομισματικό Μουσείο: Συλλογή Α. Χρηστομάνου» (β ' μέ-
ρος) (ύπό Μ. Οίκονομίδου καί Π. Τσέλεκα) καί «Νομίσματα τής Συλλογής τής
Alpha Bank» (ύπό Δ. Τσαγκάρη).

3. Tabula Imperii Romani

"Ολοκληρώθηκε άπό τούς Π. Καρβώνη καί Μ. Μικεδάκη ή μελέτη τών ρω-
μαϊκών θέσεων τών νησιών τοΰ βορειοανατολικού Αιγαίου, τών Κυκλάδων καί
τών βορείων Σποράδων (φύλλο J35).

[Μαρία Πιπιλή]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά το 2007 εργάσθηκαν οί έρευνητές κ.κ. 'Ιωάννα Μπίθα
(διευθύνουσα), Σταματία Καλαντζοπούλου, 'Ιωάννης Βιταλιώτης καί κ. 'Ιωάν-
να Χριστοφοράκη. Ή έρευνήτρια τοΰ Κέντρου κ. "Ολγα Καραγιώργου απουσία-
ζε άρχικά μέ άδεια άνευ άποδοχών καί στή συνέχεια μέ άδεια μητρότητος. Στά
έρευνητικά προγράμματα καί λοιπές δραστηριότητες έπίσης συνεργάσθηκαν ή βι-
βλιοθηκονόμος κ. Ευγενία Κουρέτα ('Επιτροπή 'Ερευνών), ή σχεδιάστρια κ.
'Αλεξάνδρα Καραγεώργου (Επιτροπή 'Ερευνών), οί άρχαιολόγοι κ.κ. Ελένη
Παπαβασιλείου, 'Αγγελική Κατσιώτη, ή άρχιτέκτων κ. Παναγιώτα Ζαχοπού-
λου (Κληροδότημα Γ.θ. Φωτεινού) καί ό φωτογράφος κ. Νίκος Κασέρης (Κλη-
ροδότημα Γ.Θ. Φωτεινού).

Κατά τό 2007 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής
Τέχνης άνέπτυξε τά κύρια έρευνητικά του προγράμματα πού άφορούν στή σύν-
ταξη τών Ευρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά νησιά Σύμη, Τήλο,
Χάλκη καί Ρόδο τής Δωδεκανήσου, τά 'Ιόνια Νησιά καί τά μνημεία τής 'Ανα-
τολικής Μακεδονίας καί Θράκης. Συνέχισε τή σύνταξη σέ συνοπτική μορφή τού
Γενικού Ευρετηρίου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος.
Γιά τήν προαγωγή τών παραπάνω προγραμμάτων πραγματοποίησε έρευνητικές
άποστολές στή Ρόδο, στή Ζάκυνθο, στή Λευκάδα, στή Θάσο, στήν 'Ανατολική
Μακεδονία καί τή Θράκη μέ σκοπό τήν έρευνα, έντοπισμό, καταγραφή, καί κατά
περίπτωση επαγγελματική φωτογράφηση καί άρχιτεκτονική άποτύπωση τών
τοιχογραφημένων ναών. Στό πλαίσιο τού διεθνούς τμήματος τού προγράμματος
ό έπόπτης τού Κέντρου άκαδημαϊκός κ. Π. Λ. Βοκοτόπουλος συμμετείχε στή
Γενική Συνέλευση τής Διεθνούς Ενώσεως 'Ακαδημιών ("Οσλο, 1-6 'Ιουνίου
2007), όπου παρουσίασε τήν πορεία τών έργασιών έκτός τοϋ ελληνικού Corpus,
τών άντίστοιχων τής Κύπρου, τής 'Ιταλίας, τής Βουλγαρίας, τής Ρουμανίας καί
τού Σουδάν (τοιχογραφίες Νουβίας).

Καί κατά τό 2007 συνεχίσθηκε ή άποδελτίωση καί ή εισαγωγή τών στοι-
χείων στήν ήλεκτρονική τράπεζα δεδομένων γιά τό πρόγραμμα «Άγιωνύμια καί
έπιγραφές ειληταρίων σέ έργα τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής τέχνης».
Έπίσης συνεχίσθηκαν οί άποδελτιώσεις γιά τό πρόγραμμα «Άναφορές βυζαν-
τινών μνημείων σέ περιηγητικά κείμενα».
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Tô Κέντρο προσκλήθηκε γιά τέταρτη συνεχή χρονιά και συμμετείχε στις
ανασκαφές πού διεξάγει το 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής 'Αλβανικής 'Ακαδη-
μίας στήν περιοχή τών "Αγίων Σαράντα μέ πεδίο έργασίας τή μελέτη τών ευρι-
σκομένων τοιχογραφιών, καθώς καί τή μελέτη αύτόνομων συνόλων πού άπτο-
νται τής βυζαντινής τέχνης. Γιά τό σκοπό αύτό πραγματοποιήθηκε έρευνητική
άποστολή στή Νότια 'Αλβανία.

"Ολοκλήρωσε τήν καταγραφή τής Τοπογραφικής Βιβλιοθήκης τού Μανόλη
Χατζηδάκη, τήν όποία χάρισε ή οικογένεια Χατζηδάκη στό Κέντρο.

Ξεκίνησε τήν καταγραφή καί έπεξεργασία τού Φωτογραφικού καί Σχεδια-
στικού 'Αρχείου 'Αγίου "Όρους τού Παύλου Μυλωνά, τό όποιο χάρισε ή οικογέ-
νεια στό Κέντρο κατόπιν έπιθυμίας τού Παύλου Μ. Μυλωνά, μέ στόχο τή δη-
μοσίευση καί τήν όργάνωση έκθεσης.

Κατά τό 2007 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής
Τέχνης έξέδωσε δύο βιβλία: τή «Βιβλιογραφία γιά τή βυζαντινή καί μεταβυζαν-
τινή άρχαιολογία καί τέχνη. "Η έλληνική συμβολή 2001-2005» (δαπάνη Κλη-
ροδοτήματος Γ.θ. Φωτεινού) καί τά πρακτικά τού διεθνούς συνεδρίου πού οργά-
νωσε ή 'Ακαδημία 'Αθηνών άφιερωμένο στήν Τετάρτη Σταυροφορία: και τις επι-
πτώσεις της, μέ τίτλο «"Η βυζαντινή τέχνη μετά τήν Τετάρτη Σταυροφορία»
(Χορηγία Alpha Bank).

'Οργάνωσε τήν έτήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη του ιδρυτή του,
άκαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν όποία μίλησε ή διευθύντρια Βυζαν-
τινών 'Αρχαιοτήτων έ. τ. κ. Ροδονίκη Έτζέογλου μέ θέμα «Ό 'Ανδρόνικος Β '
Παλαιολόγος καί ή "Οδηγήτρια τού Βροντοχίου στόν Μυστρά» ('Ακαδημία
'Αθηνών, 27 Φεβρουαρίου 2007).

Στήν έκτέλεση τών παραπάνω έρευνητικών προγραμμάτων τό Κέντρο ενι-
σχύθηκε οικονομικά άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί
τό κληροδότημα Γ.Θ. Φωτεινού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

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

[Ιωάννα ΜπίΟα]
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