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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

λογοσ tot αποχωρούντος προεδρου
κ. κωνσταντινου δρακατου

Ή ερευνητική δράση των μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών (πού κα-
λύπτει σήμερα 13 Κέντρα, 11 Γραφεία και ενα "Ιδρυμα) έ'χει καθιερωθεί
από μερικών ετών, λόγω της μεγάλης σημασίας της, νά παρουσιάζεται
χωριστά άπο τον απερχόμενο Πρόεδρο κατά τήν τελετή παραδόσεως της
Προεδρίας. Ανταποκρινόμενος στήν υποχρέωση αυτή, έχω τήν τιμή νά
εκθέσω τά ακόλουθα:

Το Κεντρον Έρεόνης των Νεοελληνικών Διαλέχτων και 'Ιδιωμάτων,
πού είναι το αρχαιότερο, άφού ως «'Ιστορικόν Λεξικόν» ίδρύθη πολύ προ της
Ακαδημίας, κατά τό ετος 2008 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Μνημεία Νε-
οελληνικού Λόγου», τό όποιο απέβλεπε στό νά δοθούν δείγματα αρχειακού
ύλικού σε ψηφιακή μορφή μέ παράλληλη ανάπτυξη ήλεκτρονικού περιβάλ-
λοντος διαχειρίσεως των άρχείων καί εκπαιδευτικής έφαρμογής. Τό αρχείο
τού Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ συλλογές διαλεκτικού υλικού. Δημιουργήθη-
κε ήλεκτρονική βάση δεδομένων προσφυγικού γλωσσικού υλικού καί άναθε-
ωρήθηκε ή ίστοσελίδα τού Κέντρου.

Έξέδο.»σε τόν τόμο τών Πρακτικών τού Ε ' Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελ-
ληνικής Διαλεκτολογίας «Κυπριακή διάλεκτος: Συγχρονία καί διαχρονία»,
συγκρότησε βάση δεδομένων γιά τή βιβλιοθήκη καί υποστήριξε επιστημονικά
τό Ε ' 'Ονοματολογικό Συνέδριο της Ελληνικής 'Ονοματολογικής Εταιρεί-
ας στή Λαμία μέ θέμα «'Ονοματολογικά Φθιώτιδος».

* Δημοσία Συνεδρία της 15ης 'Ιανουαρίου 2009.
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Το Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, πού είναι και αυτό
αρχαιότερο της Ακαδημίας, ολοκλήρωσε το έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Κέν-
τρου Τεκμηρίωσης τοΰ Λαϊκού Πολιτισμού», στο πλαίσιο τοϋ οποίου ψηφιο-
ποιήθηκαν έ'να εκατομμύριο περίπου τεκμήρια (χειρόγραφα, μουσικές κατα-
γραφές, φωτογραφικό υλικό, δελτία, ή Επετηρίδα του, καθώς και τό σύνο-
λο τών εκδόσεων του) καΐ τό σύνολο τών ταινιών τοΰ Λρχείου της Εθνικής
Μουσικής Συλλογής. Επίσης, δημιούργησε δύο ψηφιακές εφαρμογές σέ μορ-
φή DVD: Ή μία άφορα στον Λαογραφικό "Ατλαντα, τή γεωγραφική δηλ.
απεικόνιση τής διαδόσεως τών γεωργικών έργαλείων, τών περιοδικών πυρών
και τοΰ λαϊκού εορτολογίου, ενώ ή δεύτερη αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα λαογραφικής αποστολής. Δημιούργησε ίστοσελίδα, ή οποία περιλαμβάνει
πληροφορίες για τό Κέντρο και τις δραστηριότητές του και λειτουργεί ώς
κόμβος για τούς λαογραφικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

Επίσης, οργάνωσε διεθνές συνέδριο, παρουσία τοΰ Προέδρου τής Δημο-
κρατίας, με θέμα «Παραδοσιακή μουσική και σύγχρονη δημιουργία» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και μεγάλη συναυλία στο κινηματοθέατρο
«Ακροπόλ» μέ τή συμμετοχή καταξιωμένων ερμηνευτών τής δημοτικής
μουσικής.

Λπό τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας εκδόθηκαν τά
εξής βιβλία: Ελένης Ψυχογιού, «Μαυρηγη» και Έλενη, Γεωργίου Χατζη-
θεοδώρου, Τραγούδια και σκοποί στην Κω, Μουσική συλλογή: Σ-υρ. Περι-
στέρη, Κεφάλου, Γεωργίου Χατζηθεοοώρου, S. Baud-Bovy (Συνέκδοση Πνευ-
ματικού Όμίλου Κώων «Ο ΦΙΛΗΤΑΣ») και Πρακτικά Επιστημονικής
Ημερίδας «Ό Δημήτριος Σ. Λουκάτος και ή 'Ελληνική Λαογραφία».

Τέλος, τό Κέντρο συνεργάσθηκε μέ τό "Ιδρυμα τής Βουλής γιά τήν έκ-
θεση μέ θέμα «Δημοτικά Τραγούδια: Ιστορία — Παράδοση — Ταυτότητα»
και συνέχισε εβδομαδιαία ωριαία εκπομπή στόν Σταθμό τής Εκκλησίας τής
Ελλάδος μέ θέμα «Λαογραφικές Σελίδες».

Τό Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού έλαβε μέ-
ρος σέ συνέδρια και πραγματοποίησε έρευνητικές αποστολές στή Μόσχα καϊ
τή Βενετία για μελέτη και φωτογράφηση άρχειακού υλικού και παλαιών
έντύπων, καθώς και στό Βουκουρέστι γιά μελέτη ελληνικών χειρογράφων
επιστολογραφίας τοϋ 18ου αιώνα.

Σέ συνεργασία μέ τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου
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Ελληνισμού, ολοκλήρωσε το έργο «Ελληνική Επανάσταση καί συγκρότη-
ση Ελληνικού Κράτους μέ βάση ιστορικά αρχεία 18ου - 19ου αιώνα», τό
όποιο άποβλέπει στήν ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού πού απόκειται στά έν
λόγω ερευνητικά Κέντρα.

Τέλος, στό πλαίσιο της συνεργασίας μέ τήν Αυστριακή Ακαδημία Επι-
στημών, συνέχισε τό ερευνητικό πρόγραμμα «Νεοελληνική 'Επιστολογραφία,
1500-1821».

Τό Κεντρον Έρεύνης της Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου έξέδοοσε
τον 41ο τόμο της 'Επετηρίδος του Κέντρου, ο όποιος περιέχει τά αποτε-
λέσματα τών επιστημονικών ερευνών του Κέντρου καί έξι μελέτες Ελλή-
νων νομικών, καθώς καί τον 9ο αυτοτελή τόμο του Παραρτήματος της
'Επετηρίδας.

Επίσης, ενόψει της εκδόσεως τών αποτελεσμάτων του συλλογικού ερευ-
νητικού προγράμματος «Περίγραμμα της 'Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δι-
καίου», τό οποίο άποτελεΐ συνέχεια καί συμπλήρωμα της συναγωγής τών
πηγών τού δικαίου τής μεταβυζαντινής περιόδου τού Δ. Γκίνη, συμπληρώ-
θηκε ή υπάρχουσα βιβλιογραφία μέ τις νομικές πηγές τού Μεταβυζαντινού
Δικαίου καί ολοκληρώθηκε ή έπιλογή καί ηλεκτρονική καταγραφή τών κα-
τάλληλων πρός καταχώρηση άποσπασμάτων τών μνημονευόμενων πηγών.

Τέλος, στό πλαίσιο τού συλλογικού έρευνητικού προγράμματος «Βιβλιο-
γραφική οργάνωση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών Αρχείων τού
Κέντρου», ολοκληρώθηκε ή καταγραφή τών βιβλίων καί περιοδικών πού
προέρχονται άπό δωρεές.

Τό Κεντρον 'Έρεύνης της Ιστορίας τού Νεώτερου Ελληνισμού συνέχι-
σε τά ερευνητικά προγράμματα «Τό Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών στήν
κατεχόμενη Ελλάδα, 1942-1944», «Ή διαμόρφωση τού γαιοκτητικού συ-
στήματος στήν Ελλάδα καί ή βρετανική διπλωματία, 1833-1843», «Διο-
νυσίου Μαρκόπουλου: εμπόρου απομνημονεύματα (1829-1905)», «Επτανη-
σιακή Προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας», «"Οψεις τού άστικού καί άγρο-
τικού χώρου στά Επτάνησα, μέσα 19ου - άρχές 20ού αιώνα», «Περιγρα-
φικός κατάλογος τού Αρχείου τού Αλεξάνδρου Λυκούργου, 'Αρχιεπισκόπου
Σύρου (1827-1875)» καί «Χρονολόγιο γεγονότων πού αφορούν τήν Ελλά-
δα, 1940-1944. Καταγραφή άπό τά έγγραφα τής βρετανικής Διεύθυνσης
Ειδικών Επιχειρήσεων».
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Εγκαινίασε νέο ερευνητικό πρόγραμμα μέ τίτλο «Περιγραφικός κατάλο-
γος γερμανικών στρατιωτικών άρχείων τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
"Records of German Divisions" 1940-1945» καί έξέδωσε τον πρώτο τόμο
του περιοδικού τοΰ Κέντρου Νεοελληνικά 'Ιστορικά.

Τό Κεντρον Έρεύνης της Έλληνικης και Λατινικής Γραμματείας δη-
μοσίευσε κριτικές έκδόσεις τών έργων: Πλουτάρχου Χαιρωνέως, Ηθικά (τό-
μος 1), Γεωργίου Παχυμέρη, Φιλοσοφία, Βι6λίο 6ο, Περί ζώων μορίων τού
Αριστοτέλους καί Μιχαήλ Ψελλού, Υπόμνημα στην Φυσική τού ''Αριστοτέ-
λους. Δημοσίευσε άρθρα σέ επιστημονικά περιοδικά καί σε συλλογικό τομο
υπό τόν τίτλο Mythe et Justice dans la pensée grecque, καί μετέσχε μέ άνα-
κοινώσεις στό 6ο Διεθνές Συνέδριο για τήν εκδοτική τών αρχαίων ελληνικών
ιατρικών κειμένων καί στό Συνέδριο «Προτελεύτια Διλήμματα» τοϋ Διεθνούς
Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κώ.

Τό Κεντρον Ερευνών ''Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων Μαθηματικών
δημοσίευσε 36 άρθρα σε διεθνή περιοδικά καί βιβλία κύρους καί έξέδωσε τόν
τόμο μέ τά Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Chaos in Astronomy» πού
όργάν(οσε τό 2007. "Ελαβε μέρος σέ συνέδρια καί προγράμματα σέ συνερ-
γασία μέ διεθνή Ινστιτούτα καί Πανεπιστήμια. Πραγματοποίησε πολλές
άποστολές στό έξο^τερικό στό Goddard Space Flight Centre / NASA, στο
'Ινστιτούτο 'Αστροφυσικής τού Μεξικού, στή Σιβηρία γιά τήν παρατήρηση
τής ολικής ήλιακής εκλείψεως καί επισκέψεις σέ ερευνητικά 'Ιδρύματα.

Τέλος, συνεχίζει τόν κύκλο έβδομαδιαίων επιστημονικών σεμιναρίων και
έχει ξεκινήσει εκλαϊκευτικές διαλέξεις στό πλαίσιο τού έορτασμού τού Παγ-
κόσμιου "Ετους Αστρονομίας 2009.

Τό Κεντρον Έρεύνης της Έλληνικης Φιλοσοφίας έξέδωσε σέ αύτοτελή
τόμο τά Πρακτικά τής Α ' Διεθνούς Ήμερίδος τού Κέντρου «Ανάγκη, Τύ-
χη, 'Ελευθερία στήν Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία», τόν τόμο 38 τής Επε-
τηρίδας Φιλοσοφία, πού περιλαμβάνει ενότητα ειδικού φιλοσοφικού ενδιαφέ-
ροντος, άρθρα σχετικά μέ τήν 'Ιστορία τής Φιλοσοφίας καί φιλοσοφικές άνα-
κοινώσεις, καί τό έργο τοϋ Giovanni Reale, Σωκράτης προς ανακάλυψη της
αρχαίας σοφίας, μέ Πρόλογο τοϋ κ. Εύ. Μουτσοπούλου. Έπανεξέδωσε τά
έργα τών Ί. Ν. Θεοδωρακοπούλου, Πλάτωνος Θεαίτητος καί "Α. Κελεσί-
δου, Μελετήματα Προσωκρατικής Ήθικης.
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Όλοκλήρωσε και εξέδωσε το ερευνητικό πρόγραμμα «Ή έννοια τοϋ πο-
λίτη στήν αρχαία ελληνική φιλοσοφία» και τό πρόγραμμα «Αεζικόν τοϋ
Πρόκλου».

Τό Κέντρον Έρεύνης Επιστημονικών "Ορων και Νεολογισμών όλοκλή-
ρωσε το Α ' Μέρος σώματος σύγχρονης Ενεργειακής Όρολογίας σέ συνερ-
γασία μέ τό Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και τήν ελληνική άπόδοση επι-
λεγμένου σώματος Οικονομικών "Ορων σέ συνεργασία μέ τό Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο.

Συνεχισε τη συστηματική αποδελτίωση μεγάλου όγκου άθησαύριστων
νεολογισμών τής Ελληνικής και κατέληξε σέ προτάσεις γιά τήν αντικατά-
σταση τών ξενόγλωσσων νεολογισμών σέ διάφορους τομείς, οπως ή υπολογι-
στική τεχνολογία. Επιπλέον, έπισημοποίησε διμερή συμφωνία γιά έπιστημο-
νικη συνεργασία μέ το αντίστοιχο Κέντρο Γλ<υσσολογίας τής 'Ακαδημίας
τής Αύστρίας μέ θέμα τή Θεωρητική Μορφολογία, δημοσίευσε ένα βιβλίο και
μία μελέτη σέ Γερμανία και Βέλγιο αντίστοιχα, στό πλαίσιο τής ανωτέρω
συνεργασίας, και μετέσχε σέ διεθνή γλωσσολογικά συνέδρια.

Τό Κέντρον Έρεύνης Φυσικής τής ''Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας
συνέχισε τις έρευνες πού άφορούν στήν έκτίμηση τών μελλοντικών κλιμα-
τικών άλλαγών, μέ τή βοήθεια κλιματικού προτύπου περιοχής, και τις έρευ-
νες πού άφορούν στό όζον στήν κατώτερη ατμόσφαιρα, στήν περιοχή τής
Ελλάδος και τής Ανατολικής Μεσογείου.

Επίσης, άρχισε νά συνεργάζεται μέ τό Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρό-
γραμμα HEREPLUS «Health Risk from Environmental Pollution Levels
in Urban Systems», καθώς και τό έρευνητικό πρόγραμμα IS-ENES «Υπο-
δομή γιά τό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μοντέλου Προσομοίωσης τού Γήινου Συ-
στήματος».

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Αρχαιότητος συνέχισε τήν ερευνητική εργα-
σία πάνω σέ θέματα Προϊστορικής και Κλασικής Αρχαιολογίας (δημοσίευση
νεολιθικών ειδωλίων Θεσσαλίας, σύνταξη Βιβλιογραφικού Αρχείου τής Προϊ-
στορικής Ελλάδος, μελέτη άνασκαφικού υλικού τών ετών 1970-1975 άπό
την περιοχή τοϋ Θρησκευτικού Κέντρου τών Μυκηνών, δημοσίευση γλυ-
πτών Μουσείου Ρόδου, μελέτη άρχαίας ελληνικής κεραμεικής). Ώς προς τα
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διεθνή προγραμματα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών τά οποία τελούν υπό τήν επο-
πτεία τοϋ Κέντρου, έξεδόθη ένας νέος τόμος τής σειράς Sylloge
Nummorum Graecorum, που περιλαμβάνει τά νομίσματα τής Συλλογής
Αλεξάνδρου Σούτζου στό Νομισματικό Μουσείο.

Τό Κεντρον Έρεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, στό πλαίσιο τών
έρευνών υπό τόν τίτλο «Οί οικονομικές καί κοινωνικές έπιπτώσεις τής με-
τανάστευσης στήν ελληνική κοινωνία», προέβη στήν έκδοση τής ύπ. αρ. 10
μελέτης τής σειράς τοϋ Κέντρου μέ θέμα: «Μετανάστευση καί Διεθνές Δί-
καιο: Ή δράση του OHE καί τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης». Ή έρευνα
«Ή δεύτερη γενιά μεταναστών μεταξύ σχολείου καί έργασίας στόν άστικό
καί άγροτικό χώρο» άποτελεΤ τό άφιέρωμα τής διπλής Έπετηρίδος τού
Κέντρου στόν τόμο 8-9.

'Επίσης, ολοκληρώθηκαν οί έξής έπιτόπιες έρευνες: Πρώτον, «Μετανά-
στευση καί κοινωνικοί μετασχηματισμοί τής οικογένειας στήν Ελλάδα: Ή
περίπτωση τών μικτών γάμων στόν Νομό Αιτωλοακαρνανίας τήν περίοδο
1990 έως σήμερα», δεύτερον, «Μετανάστες καί Λαθρομετανάστες», ένώ συ-
νεχίζονται τά προγράμματα για τις «'Επιπτώσεις τής μετανάστευσης στήν
ελληνική οικονομία» καί τούς «θαλάσσιους δρόμους τής παράνομης εισόδου
και εξοδου τών μεταναστών».

Στις έκδόσεις τού 2008 συμπεριλαμβάνεται καί ό δίγλο^σος τόμος,
στήν ιταλική καί ελληνική γλώσσα, τών Πρακτικών τής «'Επιστημονικής
Συνάντησης γιά τόν έορτασμό τής συμπλήρωσης 800 έτών άπό τήν ίδρυση
τού Δουκάτου τοϋ Αρχιπελάγους» (κοινή έκδοση μέ τό 'Εθνικό "Ιδρυμα
Έρευνών).

Τό Κεντρον Έρεύνης τής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης
προήγαγε τό κύριο ερευνητικό του πρόγραμμα πού άφορά στή σύνταξη τοϋ
«Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος», μέ έμφαση στά νησιά
Σύμη, Τήλο, Χάλκη καί Ρόδο Δωδεκανήσου, στά νησιά Ζάκυνθο καί Λευ-
κάδα 'Ιονίων Νήσων, στήν 'Ανατολική Μακεδονία, στή Θάσο καί τή Θρά-
κη.· 'Επίσης, προήγαγε τά δύο νέα έρευνητικά προγράμματα «'Επιγραφές
Ειληταρίων καί Αγιωνυμίων» καί «Μνείες βυζαντινών μνημείων σέ περιη-
γητικά κείμενα». Μετέσχε στις άνασκαφές πού διεξάγει τό Αρχαιολογικό
'Ινστιτούτο τής 'Αλβανικής Ακαδημίας στήν περιοχή τών Αγίων Σαράντα
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μέ πεδίο ευθύνης τή μελέτη τών ευρισκομένων τοιχογραφιών. Επιπλέον,
οργάνωσε τήν έτήσια διάλεξη τήν αφιερωμένη στή μνήμη τοϋ ιδρυτή του,
ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, και κατέγραψε και άρχισε τήν έπεξεργα-
σία τών δωρεών τής Τοπογραφικής Βιβλιοθήκης τοϋ Μανόλη Χατζηδακη
και τοϋ Φωτογραφικού και Σχεδιαστικού Αρχείου Αγίου "Ορους τοϋ Παύ-
λου Μυλωνά.

Τό Γραφείο Θεωρητικής και Έφηρμοσμενης Μηχανικής έόημοσίευσε
πολλές έργασίες σέ έγκριτα διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικά και πρακτικά
διεθνών συνεδρίων. Υπήρξε συνδιοργανωτής τοϋ Γ ' Έλληνο-Σερβικοϋ Συμ-
ποσίου μέ θέμα «Recent Advances in Mechanics» υπό τήν αιγίδα τής Σερ-
βικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στό Novi Sad τής Σερβίας και
μετέχει στήν προετοιμασία Διεθνούς Συνεδρίου άφιερωμένου στον άείμνηστο
ΓΙ. Θεοχάρη.

Τό Γραφείο Έρεύνης τής Επιστήμης τής Πληροφορικής και τής Ηλε-
κτρονικής έπεξέτεινε τήν έρευνα επί τής ψηφιακής έπεξεργασίας μαστογρα-
φιών μέ σκοπό τήν ανίχνευση και τήν έξαιρετικά πρώιμη μή έπεμβατική διά-
γνωση. Τό σύστημα «Ιπποκράτης-μαστού» επεκτάθηκε σέ τομείς οπως ή
άξιοποίηση τοϋ ιστορικού τής άσθενούς, ή βελτιστοποίηση στή χρήση τών
μαθηματικών ταξινομητών και ή ενίσχυση τής διαγνωστικής του άξιας άπό
πληροφορίες βασιζόμενες σέ επιδημιολογικά μοντέλα. Επίσης, σχεδιάστηκε
ή χρήση τοϋ συστήματος «Ίπποκράτης-μαστού» γιά διαδικτυακή έφαρμογή
και υποστήριξη ένός έθνικού μητρώου γιά τον καρκίνο τοϋ μαστού. Τέλος, ή
έρευνα τοϋ Γραφείου επεκτείνεται στήν ψηφιακή επεξεργασία τής άκτινο-
γραφίας τοϋ πνεύμονα.

Τό Γραφείο Πειραματικής Φυσικής συνέχισε τή μελέτη τών βασικών
άντιδράσεων χαμηλής ένέργειας ήλεκτρονίων μέ μόρια περιβαλλοντικού
ένδιαφέροντος και δημοσίευσε τήν εργασία «Environmental Applications of
Electron-Molecule Interactions» τών L. G. Christophorou, A. Zaras και P.
Papagiannakopoulos. Επίσης, συνέβαλε στήν προαγωγή τής έπιστήμης
και τής τεχνολογίας τής ένέργειας και τήν εις βάθος μελέτη τών ενεργει-
ακών άναγκών και ένεργειακού προγραμματισμού στήν Ελλάδα. Σέ συνερ-
γασία μέ επιστήμονες έντός και έκτός τής Ελλάδος, οργάνωσε Ημερίδα μέ
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θέμα «Ενέργεια και Περιβάλλον» και σύσκεψη εμπειρογνωμόνων στό θέμα
«Πυρηνική Ενέργεια και Ενεργειακές 'Ανάγκες τής Ελλάδος».

Τό Γραφείο Στρατιωτικών και ''Αμυντικών Θεμάτων συνεργάσθηκε μέ
τό Γενικό Επιτελείο Εθνικής "Αμυνας και 'Ινστιτούτα Στρατηγικών Με-
λετών και μετέσχε σέ ήμερίδες και συνέδρια μέ ομιλίες και παρεμβάσεις
καθώς και σχετική αρθρογραφία.

Τό Γραφείο Διαστημικής 'Έρευνας και Τεχνολογίας συνέχισε τή λει-
τουργία του μέ βασικό άξονα τήν εντατική επιστημονική εργασία στον το-
μέα τής άναλύσεως δεδομένων άπό διαστημικές άποστολές πού βρίσκονται
σέ έξέλιξη και τή δημοσιοποίηση τών άποτελεσμάτων της, τόσο στον επι-
στημονικά κύκλο μέ δημοσιεύσεις σέ διεθνή περιοδικά και συμμετοχή σέ συ-
νέδρια άνά τόν κόσμο, οσο και στό ευρύ κοινό μέ ομιλίες και συνεντεύξεις
εκλαϊκευτικού χαρακτήρα.

Στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος συνεργασίας μέ τό Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης Φυσικής τοϋ Πανεπιστημίου Johns Hopkins τών ΗΠΑ, δημοσι-
εύθηκαν έργασίες σέ διεθνή έπιστημονικά περιοδικά και πραγματοποιήθηκαν
ανοικτές ομιλίες και συνεντεύξεις σέ ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, καθώς και σέ έντυπα, μέ σκοπό τήν ενημέρωση τοϋ κοινού σχετικά
μέ τόν ρόλο και τή δραστηριοποίηση τής Ελλάδος στον χώρο τοϋ Διαστή-
ματος.

Τό Γραφείο Τεχνικής Σεισμολογίας εκπόνησε μελέτη τής σεισμικής δια-
κινδυνεύσεως τοϋ Μεγάρου τής 'Ακαδημίας και τών αγαλμάτων τής 'Αθηνάς
και τοϋ 'Απόλλωνα, ή οποία βρίσκεται στό στάδιο τής δημοσιεύσεως. Μέ τή
μελέτη αυτή εντοπίστηκε υψηλή σεισμική τρωτότητα τών άγαλμάτων
καθώς και ορισμένων στοιχείων τοΰ διακόσμου, ή οποία οδήγησε στή λήψη
δραστικών μέτρων συντηρήσεως και διατηρήσεως τών γλυπτών. Παράλλη-
λα, και μέ τή συμμετοχή τοΰ Γεωδυναμικου 'Ινστιτούτου τοΰ Εθνικού
Αστεροσκοπείου 'Αθηνών, εγκαταστάθηκε στό υπόγειο τοϋ Μεγάρου έπιτα-
χυνσιογράφος γιά τήν παρακολούθηση τής πιθανής καταπονήσεως τοΰ κτι-
ρίου άπό μελλοντικούς σεισμούς.

Τό Γραφείο ".Ερευνας τής Νεοελληνικής Τέχνης έξέδωσε τό βιβλίο τοΰ
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ακαδημαϊκού κ. Χρύσανθου Χρήστου, Ρέμπραντ φαν Ρά'.ν. Ή ζωή και τό
έ'ργο μιας μεγαλοφυίας. Τετρακόσια χρόνια από τήν γέννηση του (1606-

1669).

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, το οποίο αφορά στήν κατάρτιση
ευρετηρίου έργων υπαίθριας γλυπτικής σε δημόσιους χώρους τής Ελλάδος,
πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές άποστολές μέ στόχο τόν εντοπισμό, τήν κα-
ταγραφή και φωτογραφική άποτύπωση μνημείων στήν ανατολική Κρήτη και
τή Θράκη.

Τό Γραφείο "Ερευνών τής ''Αρχιτεκτονικής προχώρησε στήν ολοκλήρω-
ση τών δραστηριοτήτο,^ν διασώσεως, συντηρήσεως και αναδείξεως τών ελλα-
δικών μνημείων και ξεκίνησε νέες δραστηριότητες προσανατολισμένες στήν
προβολή τού έργου διακεκριμένων άρχιτεκτόνων τού πρώτου μισού τοϋ 20ού
αιώνα.

Τό Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών συνέχισε τήν έρευνη-
τικη δραστηριότητα γιά τό καθεστώς τοϋ "Ελληνα ναυτικού σύμφωνα μέ τις
ρυθμίσεις διεθνούς, κοινοτικής και έθνικής προελεύσεως, τό πρόγραμμα για
τούς τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος και ξεκίνησε πρόγραμμα σχετικά μέ
τή διεθνή προστασία τών πολιτιστικών αγαθών.

Στή σειρά δημοσιευμάτων τού Γραφείου εξέδωσε μελέτη τοϋ Ί. Στριμπή
μέ τίτλο: «La manifestation des lacunes en droit international public».

Συνέχισε τή συνεργασία γιά τή διεθνή προστασία τών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων με το δίκτυο τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τών Ηνωμένων Πο-
λιτειών, καθώς και τή συνεργασία στό πλαίσιο τής Israeli-Palestinian Sci-
ence Organization.

Τέλος, μετεσχε σε συνέδρια μέ θέματα σχετικά μέ τή μετανάστευση
εργατικού δυναμικού και τις διαδικασίες ευρωπαϊκής ενσωματώσεως μετά τό
1989/91 (Βέλγιο), τό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τή Γενοκτονία και τή
Διεθνή 'Οργάνωση (Αθήνα).

Τό Γραφείο Οικονομικών Μελετών ολοκλήρωσε τήν έρευνα μέ θέμα «Ή
επιχειρηματικότητα στήν άρχαία ελληνική οικονομία», ή οποία εκδόθηκε
στή σειρά Μελέτες ώς ή υπ' αριθμ. 8, συνέχισε τις έρευνες μέ θέματα «Ή
απασχόληση στήν ελληνική οικονομία: Διαπιστώσεις και προοπτικές» και
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«Το -άρον καί τό μέλλον της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας» καί άρχισε
έρευνα μέ θέμα «Στατιστικές τών Ελληνικών 'Ανωνύμων Εταιρειών 1909-
1929».

Τό "Ιδρυμα Ίατροβιολογιχών Έρευνών συνεχίζει τήν ανοδική πορεία του
με δημοσίευση εργασιών σέ περιοδικά υψηλού δείκτη άπηχήσεοΛς, τή συμμε-
τοχή σέ συγγράμματα διεθνούς εμβελείας, μέ τήν οργάνωση διαλέξεων μέ
"Ελληνες καί ξένους επιστήμονες καί μεγάλο αριθμό υποτροφιών καί ερευ-
νητικών προγραμμάτων.

Ή Τράπεζα Όμφαλοπλακουντιακού Αίματος έχει χορηγήσει βλαστικά
κύτταρα σέ ελληνικά νοσοκομεία καί έχουν πραγματοποιηθεί μέ επιτυχία με-
ταμοσχεύσεις σέ 7 παιδιά γιά τήν αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών
ασθενειών. Τό Κέντρο Κλινικής "Ερευνας, ειδικές ερευνητικές μονάδες τής
Βασικής "Ερευνας καί ή PET camera τού Κέντρου Πυρηνικής Ιατρικής
προσφέρουν εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής στάθμης. Τό Κέν-
τρο Περιβαλλοντικής Υγείας συνδεδεμένο μέ δορυφόρο παρακολουθεί τις με-
ταβολές τών άτμοσφαιρικών φαινομένων επί 24ώρου βάσεως. Ό Οίκος Ζω-
ικών Προτύπων τοϋ Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικής έπεξετάθη, ώστε
να φιλοξενεί 20.000 ζώα, θά έχει δε τή δυνατότητα νά πραγματοποιεί έπί
μυών πειράματα κατευθυνομένης γονιδιακής μεταλλάξεως.

Μεγάλο έπίτευγμα άποτελεϊ τό γεγονός ότι τό 'Ερευνητικό αυτό "Ιδρυ-
μα έπελέγη άπό τήν EE καί τήν Ελληνική Πολιτεία γιά τή δημιουργία
Τραπέζης Βιολογικού 'Υλικού. Κατόπιν έγκρίσεως τής EE καί τού 'Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης θά λειτουργήσουν 4 νέοι έρευνητικοί τομείς: α) Κέντρο
Βιολογίας Καρκίνου, β) Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων, γ) Κέντρο Νανοϊ-
ατρικής, καί δ) ή 'Ελληνική Τράπεζα Βιολογικού 'Υλικού. Γιά τήν έγκατά-
σταση τών τομέων αυτών έχει έγκριθεΐ ή άνέγερσις véojv κτιριακών έγκα-
ταστάσεων 22.000 τ.μ.

*

* *

Άπό τήν περιγραφή τής δράσεως στόν ερευνητικό τομέα, στήν όποια
πρέπει νά προστεθεί καί έκείνη πού περιέχεται σέ προσωπικές άνακοινώσεις
καί συνέδρια καί σέ δημοσιεύσεις σέ ελληνικά καί ξένα περιοδικά, προκύπτει
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ότι κατά τό παρελθόν έτος παρήχθη σημαντικό έργο. Άλλα και σέ άλλους
τομείς κατεβλήθησαν προσπάθειες πρός έκπλήρωση τών σκοπών τής 'Ακα-
δημίας. Τό έκτεταμένο ερευνητικό έργο τής Ακαδημίας Αθηνών, άλλά και
ποικίλες άλλες πρωτοβουλίες της, έχουν τύχει —όπως προκύπτει άπό σχε-
τικές δημοσκοπήσεις— άναγνο_>ρίσεως άπό την κοινωνία. Ή άναγνωριση
αυτή άναμένεται νά ένισχυθεΐ, αν ληφθούν υπόψη τά μέτρα πού έχουν άρχί-
σει νά λαμβάνονται πρός πληρέστερη ενημέρωση τού κοινού γιά τό έργο τής
Ακαδημίας, μέ τήν κυκλοφορία σχετικού περιοδικού τεύχους και τή λει-
τουργία βιβλιοεκθετηρίου στό Κέντρο τής Αθήνας.

Κυρίες και Κύριοι,

Κατά τό παρελθόν έτος προσπάθησα νά άνταποκριθώ στις υποχρεώσεις
τοϋ Προέδρου εξαντλώντας τις άσθενεΐς μου δυνάμεις. Πρέπει νά άναγνωρί-
σω οτι στό έργο μου είχα τήν άμέριστη και πλήρη συμπαράσταση καϊ στή-
ριξη πρωτίστως τοϋ κ. Γενικού Γραμματέως, άλλά και τών λοιπών μελών
τής Συγκλήτου, τών συναδέλφων άκαδημαϊκών, καθώς και τής κας Εφό-
ρου και ολοκλήρου τού επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού
τοϋ 'Ιδρύματος. 'Εκφράζω σέ όλους, έκ βάθους καρδίας, τις θερμότατες
ευχαριστίες μου.

Και τά>ρα ήρθε ή στιγμή τής έγκαταστάσεως τών νέων αρχών. Είμαι
ευτυχής πού παραδίδω τήν προεδρία στόν φίλο κ. Πάνο Λιγομενίδη, διεθνούς
κύρους επιστήμονα, μέ ευρύτερα ενδιαφέροντα και εντατική δράση. Τόν πα-
ρακαλώ νά προσέλθει και νά καταλάβει τή θέση του στό προεδρείο. Τόν νέο
Πρόεδρο συνοδεύουν οί ολόψυχες ευχές μου γιά υγεία, ευτυχία και έπιτυχία
στά νέα υψηλά του καθήκοντα. Σάς ευχαριστώ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ο ΚΑΡΊΈΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ

επιστημονικη ανακοινωση το)' αντεπιστελλοντοσ μελουσ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΖΟΥΜΠΟΥ

Εις τήν έκφρασιν του Καρτεσίου «Cogito ergo sum» ενυπάρχει κατ'
άρχήν ή έννοια τοϋ «σκέπτεσθαι» (cogitare) καί του ύπάρχειν (esse)" απόρ-
ροια τής «Σκέψεως» τυγχάνει ή ύπαρξις" ή τοιαύτη όμως πρότασις εκκινεί
έκ τής αμφιβολίας· ό Καρτέσιος (1596-1650) αμφιβάλλει δια τά πάντα,
διότι, λέγει, αμφιβάλλω, άλλά μόνον δι' έν πράγμα οέν δύναμαι νά αμφι-
βάλλω, είναι ότι αμφιβάλλω καί αφού αμφιβάλλω τούτο δηλοϊ ότι σκέπτο-
μαι, άρα, λέγει, υπάρχω- ή ύπαρξις, ως εικός, δημιουργεί τήν νοούσαν
ούσίαν, έξ ής προέρχεται καί ή τής αμφιβολίας έννοια.

"Εν τινι χωρίω τοϋ Διογένους τοϋ Λαέρτιου μνημονεύονται τά έξης:
«διετέλουν δή οί Σκεπτικοί τά τών αιρέσεων δόγματα πάντ' άνατρέποντες,
αύτοί δ' ούδέν άπεφαίνοντο δογματικώς. "Εως δέ τοϋ προσφέρεσθαι τά τών
άλλων δόγματα μηδέν ορίζοντες, μηδ' χύτό τούτο. "Ωστε καί τό μή όρίζειν
άνήρουν, λέγοντες οίον «ούδέν όρίζομεν έπεί ώριζον αν»1.

Ό Καρτέσιος ομως δεν διώκει τήν γνώσιν, ώς οί οπαδοί τής Πυρρωνείου
Σκέψεως οιά τής «άρρεψίας», «άκαταληψίας», «άφασίας», «εποχής», άλλά
καί ούδεμίαν πρός αύτήν έμπιστοσύνην τρέφουν ή άμφιβολία όμως δημιουρ-
γεί τήν κριτικήν έρευναν διά τήν γνώσιν, τής οποίας προύπόθεσις είναι ή σα-
φήνεια, ήτις οδηγεί εις τήν άλήθειαν, αλλ' ή σαφήνεια ώς πρός τά πράγμα-
τα έλλείπει παντελώς κατά τήν Καρτεσιανήν θεώρησιν. 'Έπειτα ό έκ Κυρή-

1. IX, 74.
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νης Καρνεάδης2 (214-129), οπαδός ών τής μέσης ακαδημίας, είναι μετριο-
παθέστερος ώς προς το πρόβλημα τής γνώσεως- ούτος εισάγει την πιθανο-
κρατίαν (Probabilismus)" όντως ή έννοια τής πιθανότητος (Probabilis) πι-
στοποιεί ότι οί λόγοι, ώς πρός τήν άληθοφάνειαν πράγματος τίνος πλεονάζουν
υπέρ τής παραδοχής αυτού" ό Καρνεάδης διαιρεί τήν πιθανοκρατίαν αυτού εις
τρεις κατηγορίας πιθανοτήτων ήτοι τάς «άπλώς πιθανάς», τάς άπεριστάτους
(άνεναντιολογητους) και τάς «περιοδευμένας» (έξηκριβωμένας)3.

Γενικώς ειπείν ή έννοια τών πιθανοτήτων εισάγει τήν κριτικήν έρευναν,
διότι ό νοϋς δέν επιδέχεται προσφερόμενον έτοιμόν τι, άλλά τουναντίον ή
αμφιβολία είναι τό άποτέλεσμα τής συγκρούσεως τών δύο αντιθέτου έννοιών
τού «πιθανού» και τού «μή πιθανού»· είναι επομένως ή «πιθανότης» και τό
«μή πιθανόν» γνωστική πρόοδος τής αμφιβολίας· ή πιθανοκρατία άποτελεΐ
τό δόγμα τής μέσης Σκεπτικής αίρέσεως, κατά τήν οποίαν ή γνώσις δέν δί-
δει άπόλυτον βεβαιότητα, εί μή μόνον σχετικότητα, ώς πρός τήν έννοιαν τής
αληθείας.

Ή αμφιβολία δια τήν γνώσιν τών πραγμάτων κατά τήν Καρτεσιανην
άποψιν δέν είναι άρνησις, αλλά αρχή κριτικής έρεύνης" ό Σκεπτικισμός τού
Καρτεσίου διά τής άμφιβολίας ευρίσκεται έξ έπόψεως τού δυνατού τής γνώ-
σεως μεταξύ τού άκρατου Σκεπτικισμού (Scepticismus) και τής Σχετικο-
κρατίας (Relativismus)· πράγματι ό άκραΐος Σκεπτικισμός τοϋ Πύρρωνος
τού έξ Ήλιδος (360-270) ενέχει παντελώς πάσαν άρνησιν δι' έκαστον
πράγμα, ένώ ό Σκεπτικισμός τού Καρτεσίου δύναται νά μεθέξη τών διδαγ-
μάτων τής μέσης ακαδημίας ώς πρός τήν έννοιαν τής γνώσεως, τής όποι-
ας οπαδοί ήσαν οί Καρνεάδης και Άρκεσίλαος ό έκ Πιτάνης (315-241),
άλλά και εις τους νεωτέρους χρόνους δέον νά προστεθή και ό David Hume

(1711-1776).

2. Πρβ. ΔίΟΓ. ΑαΕΡΤΙΟΝ IV, 62 και εξής.

3. Ή έννοια τής πιθανοκρατίας έ'χει —ηγήν τήν φαντασίαν όταν ή φαντασία τυγχάνη σύμ-
φωνος προς το «φανταστον» είναι αληθής, οταν διαφωνή ψευδής· και ή μεν πρώτη καλείται πι-
θανότης ή πιθανή φαντασία, ή δέ δευτέρα απίθανος φαντασία. Πρβ. ΣΕΞΤΟΝ Μαθημ. IX, 167:
«ή τοίνυν φαντασία τινός φαντασία εστίν οίον τοϋ τε αφ' ού γίνεται και τοϋ έν ω γίνεται' και
αφ' où μέν γίνεται ώς τοϋ εκτός υποκειμένου αισθητού' τοΰ έν ω δέ γίνεται, καθάπερ ανθρώ-
που' τοιαύτη δ' ούσα δύο αν έχοι σχέσεις, μίαν μέν προς τό φανταστόν, δεύτερον δέ ώς προς
τον φαντασιούμενον» κτλ.' επειτα δι' έκαστον τών τριών βαθμών πιθανοτήτων μνημονεύονται τα

έξής. Πρβ. Σεξτον Εμπειρικον Πρός Μαθημ. VII, 144-181' Πυρρ. ΰποτ. I, 277: τάς μέν

γαρ αυτοί μόνον πιθανάς ήγούνται, τάς δέ πιθανάς και περιοδευμένας και απερίσπαστους.
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ZUSAMMENFASSUNG

Α. Ν. ZOUMBOS, Die Gegenüberstellung von «Pyrrhonismus» und «Scepticismus»

In dieser Arbeit wird die Lehre des Pyrrhons von Elis in Beziehung
zu den Lehren Cartesius und Karneades dargestellt.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΙ 2009

HOMO ECONOMICUS ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΔΙΚΗΜΑ;

ομιλια tot αντεπιστελλοντοσ μεαογσ κ. ΛΑΜΠΡΟΙ' ΚΟΤΣΙΡΗ

I. ''Αντί Εισαγωγής

Τό Πανεπιστήμιο τοϋ Χάρβαρντ είναι τό πλουσιότερο στόν πλανήτη με
περιουσία 35 δισ. δολλάρια καί 50.000 στρέμματα Campus. Σέ αντίθεση με
τά έπιβλητικά οικοδομήματα, στό μέσο τοϋ πάρκου Cambridge Common
βρίσκεται ένα άγαλμα πού θυμίζει στούς φοιτητές τοϋ Χάρβαρντ ότι «δεν
μπορεί ό καθένας νά είναι ευτυχής». Τό άγαλμα έχει δύο μορφές. Αριστερά
έναν πλούσιο αριστοκράτη τοϋ 19ου αιώνα πού μέ τό άριστερό του χέρι κρα-
τάει ένα παιδάκι, πού άκουμπάει στόν ώμο του ειρηνικά. Τό δεξί του χέρι
προτείνεται πρός τήν άλλη μορφή τού άγάλματος. Μιά γυναίκα μέ κουρέλια
ντυμένη, γαντζωμένη στήν άκρη ενός βράχου μέ ένα παιδάκι σιμά, πού δέν
έχει τή σωματική δύναμη νά τό κρατήσει. Πεινούν. Τό δεξί χέρι τής γυναί-
κας άπλώνει πρός τόν άντρα. Τά χέρια κινούνται. Τοϋ άντρα πρός τά κάτοΛ
νά βοηθήσει, έκείνης πρός τά έπάνω, άλλά γιά μερικά έκατοστά τά χέρια
δέν συναντιούνται: τό άγαλμα πάγωσε τήν κίνηση. Ή εικόνα τής ανισότη-
τας έμεινε παντοτινή. Στή βάση τοϋ άγάλματος διαβάζουμε μιά έπιγραφη
«Ποτέ πιά δέν πρέπει οί λαοί νά πεινούν σέ έναν κόσμο τής άφθονίας»
(«Never again should a people starve in a world of plenty», βλ.
Comments, Harvard Law Revieiu, 2008, σ. 1886 έπ. μέ τόν ί'διο τίτλο γιά
Morality and Justice). Ποτέ;
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II. Ό homo economicus

Μιά άπό τις θεμελιώδεις υποθέσεις έργασίας τών οικονομικών επι-
στημών, άπό τήν έποχή τοϋ Adam Smith, είναι δ homo economicus, δη-
λαδή οτι δ καθένας άπό εμάς σκέπτεται και δρά ορθολογικά, αισθάνεται νη-
φάλια και επιλέγει μέ αλάθητο κριτήριο τό συμφέρον του. Χαρακτηριστικά
γράφτηκε οτι στά πανεπιστημιακά βιβλία τών οικονομολόγων ό homo
economicus διαθέτει τή σκέψη ενός 'Αϊνστάιν, τή μνήμη ενός ύπερυπολογι-
στή και τή δύναμη τής θέλησης ενός Μαχάτμα Γκάντι (βλ. Γ. Ζαρκαόά-
κη, Κρατικός πατερναλισμός και homo economicus, Οικονομική 'Επιθεώ-
ρηση, Νοέμβ. 2008, σ. 20). Ό άνθρωπος όμως δέν είναι καθόλου έτσι, άλλά
συμπεριφέρεται πιό ρεαλιστικά, ώς κατά κανόνα αφελής homo sapiens.

'Ας δούμε τά χαρακτηριστικά μας ώς οίκονομοϋντες άνθρωποι, όπως τά
καταγράφει δ θεμελιωτής του φιλελευθερισμού.

Ό Adam Smith είναι γνωστός ώς ό πατέρας τής πολιτικής οικονομίας
και συγγραφέας τοϋ περίφημου "Ερευνα γιά τή φύση και τις αιτίες τοϋ
πλούτου τών εθνών (1776). 'Αν και θεμελιωτής τής ελεύθερης έπιχείρησης,
ήταν φιλόσοφος, καθηγητής τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο
τής Γλασκώβης μεταξύ τών έτών 1752 έως 1763 μέ θε^υρούμενο άπό
αυτόν κύριο σύγγραμμά του τή Θεωρία τών Ηθικών Αισθημάτων, πού
πρωτοεμφανίστηκε τό 1759. Αργότερα, όταν παραιτήθηκε άπό τήν πανε-
πιστημιακή έδρα και πήγε στή Γαλλία, έρχεται σέ έπαφή μέ τόν Βολταϊρο
και μέ τούς, μεταξύ τών φυσιοκρατών, διαπρεπείς οπαδούς τής άρχής
laisser-faire, Quesnay και Dupont de Nemours. Γυρνώντας άπό τη Γαλ-
λία στό πατρικό του στό Kirkaldy, λίγα μίλια μακρυά άπό τό Εδιμβούργο,
γιά επτά χρόνια άσχολεΐται μέ τή συγγραφή τοϋ Πλούτου τών Εθνών, που
δημοσιεύεται τελικά τό 1776 μέ μεγάλη επιτυχία και πολλές έκδόσεις.
Νοιώθοντας τό τέλος του (1790) ζήτησε νά καούν όλα τά χειρόγραφά του
ίδί(ος έκεΐνα γιά τή φυσική θρησκεία και τή φιλοσοφία τού δικαίου. Οί άπό-
ψεις του γιά τό Δίκαιο είχαν όμως έν μέρει καταγραφεί στη Θεωρία τών
Ηθικών Αισθημάτων.

Ό homo economicus είναι ένα φανταστικό υπόδειγμα γιά τό πώς πρέ-
πει νά είναι ό homo sapiens μέσα στό χώρο τών συναλλαγών.

Ό Adam Smith έδωσε στόν homo economicus τήν «ιδιοτέλεια» ώς κύ-
ρια αρχή πού προκαλεί τόν καταμερισμό έργασίας και τόν «ελεύθερο άντα-
γο.)νισμό» ώς τό μέσο γιά υπεροχή στήν άγορά.
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Ό άνθρωπος μάταια κατά κανόνα περιμένει τή συνδρομή τών άλλων με
βάση τήν καλή τους διάθεση. «Οί πιθανότητες», γράφει, «νά τους πείσει
είναι μεγαλύτερες, άν κινητοποιήσει τήν ίδιοτέλειά τους στήν αιτούμενη χά-
ρη καί νά τους δείξει ότι είναι πρός τό δικό τους συμφέρον νά κάνουν αύτό
πού τούς ζητά». Τό νόημα τής πρότασής του είναι: Δώσε μου αύτό πού θέ-
λω καί θά έχεις αύτό πού θέλεις. Καί μέ αύτόν τόν τρόπο αποκτούμε τή
συντριπτική πλειονότητα τών άγαθών πού χρειαζόμαστε. «Τήν απόκτηση
τοϋ δείπνου μας», γράφει, «δέν τή στηρίζουμε στήν καλή προαίρεση τού
κρεοπώλη, τού ζυθοποιού ή τοϋ φούρναρη, άλλά στήν ίδιοτελειά τους, και
δέν τούς μιλάμε ποτέ γιά τις άνάγκες μας, άλλά γιά τό δικό τους συμφέ-
ρον» (βλ. Πλούτος τών Εθνών, κεφ. 2ο, άρ. 2, μτφρ. Χρ. Βαλλιάνος,
Ελληνικά Γράμματα, 2000, σ. 43). Μ' αύτό τόν τρόπο κάθε άνθρωπος ζει
μέσω τής άνταλλαγής ή κατά κάποιο τρόπο γίνεται «έμπορος» καί ή 'ίδια
ή κοινωνία έξελίσσεται σέ μιά «εμπορική κοινωνία» μέ τήν κυριολεξία τού
όρου (κεφ. 4ο, άρ. 1, μτφρ. Βαλλιάνου, ό.π., σ. 53). Στόν οικονομικό χώρο
κυριαρχεί ό άνταγωνισμός. "Υπό καθεστώς πλήρους άνταγωνισμού, όπου
όλοι άνταγωνίζονται μέ βάση τις παραμέτρους τιμή — ποσότητα, όταν ή πο-
σότητα πού προσκομίζεται στήν άγορά έπαρκεΐ άκριβώς για νά καλύψει τη
λειτουργούσα ζήτηση, ή άγοραία τιμή, δηλαδή αυτή στήν οποία πωλείται
ένα έμπόρευμα, καταλήγει νά ταυτίζεται ή νά προσεγγίζει, όσο αύτό είναι
δυνατό, τή φυσική τιμή του, δηλαδή αύτή πού καλύπτει τή γαιοπρόσοδο,
τούς μισθούς έργασίας καί τά κέρδη τοϋ κεφαλαίου πού άπασχολήθηκε στήν
παραγωγή καί τή μεταφορά του στήν άγορά, όταν αύτά είναι στά φυσικά
τους επίπεδα. "Οταν ή προσφορά είναι μεγαλύτερη άπό τή ζήτηση, ή άγο-
ραία τιμή θά υποχωρήσει άνάλογα μέ τό μέγεθος τοϋ πλεονάσματος. Τό
πλεόνασμα ένός άναλώσιμου εμπορεύματος θά προκαλέσει μεγαλύτερο άντα-
γωνισμό άπό ό,τι στήν περίπτωση ένός άνθεκτικού στό χρόνο, όπως π.χ.
τού παλαιού σιδήρου. "Οταν όμως ή προσφορά υπολείπεται τής ζήτησης,
τότε μερικοί θά 'ναι πρόθυμοι νά πληρώσουν παραπάνω παρά νά μείνει ανι-
κανοποίητη ή έπιθυμία τους. θά άρχίσει άνταγωνισμός καί ή άγοραία τιμη
θά αύξηθεΐ πάνω άπό τή φυσική τιμή άνάλογα μέ τόν πλούτο καί την άλο-
γιστη πολυτέλεια τών άνταγωνιστών (βλ. Πλούτος τών Εθνών, βιβλίο Ιο,
κεφ. 7ο, άρ. 1-12). "Ετσι ό Adam Smith στή λεγόμενη αύτορρύθμιση τής
οικονομίας δεχόταν ότι ή παραγωγή προσαρμόζεται αύθόρμητα στή λει-
τουργούσα ζήτηση (ό.π., άρ. 160) καί ή άγοραία τιμή τών έμπορευμάτων
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φτάνει σύντομα στά επίπεδα τής φυσικής μέ τήν προϋπόθεση ότι έχουμε
;«τέλεια ελευθερία» (δ.π., αρ. 30).

Ό homo economicus «είναι φειδωλός όχι άσωτος». «Τά κεφάλαια»,
έγραφε, «αυξάνονται μέσω τής φειδωλότητας και μειώνονται μέσω τής
άσίυτίας και τής κακής διαχείρισης» (Πλούτος τών 'Εθνών, βιβλίο 2ο,
κεφ. 3ο, άρ. 14). «Ή φειδωλότητα αυξάνοντας τό κονδύλι πού προορίζε-
ται γιά τή συντήρηση τών παραγωγικών χεριών, τείνει νά αύξήσει τόν
άριθμό έκείνων τών χεριών, ή εργασία τών οποίων αύξάνει τήν άξία τοϋ
υλικού έπί τού οποίου έφαρμόζεται, τήν άνταλλακτική άξία τού ετήσιου
προϊόντος τής γής και τής έργασίας τής χώρας και θέτει σέ κίνηση μιά
πρόσθετη ποσότητα φιλοπονίας, ή οποία αποδίδει μιά πρόσθετη άξία στό
έτήσιο προϊόν» (ό.π., άρ. 17).

Ό άσο,ιτος διαφθείρει τό κεφάλαιο του καθώς οί δαπάνες του ξεπερνούν
τό εισόδημα του. Μειώνοντας τά κονδύλια πού προορίζονται γιά τή συντή-
ρηση τής παραγωγικής έργασίας, ό άσωτος, στό μέτρο πού έξαρτάται άπό
αυτόν, μειώνει τήν ποσότητα εκείνης τής έργασίας πού αύξάνει τήν άξία τοϋ
υλικού έπί τού οποίου έφαρμόζονται και κατά συνέπεια τήν άξία τοϋ έτήσι-
ου προϊόντος τής γής και τής έργασίας ολόκληρης τής χώρας, τόν πραγμα-
τικό πλούτο και τό εισόδημα τών κατοίκων της (ό.π., άρ. 20). "Ετσι ό
άσωτος αποδεικνύεται έχθρός τής κοινωνικής εύημερίας και ό φειδωλός
εύεργέτης της ανεξάρτητα άπό τόν τρόπο μέ τόν όποϊο άντιλαμβανομαστε
τόν πλούτο και τό εισόδημα τής χώρας (ό.π., άρ. 25).

Ό homo economicus δέν καταφεύγει σέ άφρονα «διαχείριση» γιά νά
πλουτίσει. Τά άποτελέσματα τής κακής διαχείρισης είναι συχνά τά ί'δια μέ
αύτά τής άσωτίας. Κάθε άστόχαστο και άνεπιτυχές σχέδιο στήν αγροτική
οικονομία, τά ορυχεία, τήν άλιεία, τό εμπόριο ή τά έργοστάσια τείνει μέ τόν
ίδιο τρόπο στή μείωση τών πόρων πού προορίζονται γιά τή συντήρηση τής
παραγωγικής έργασίας (ό.π., άρ. 26). Πιστεύοντας όμως ό Adam Smith
στή «φυσική αύτορρύθμιση τής οικονομίας», χωρίς νά μπορούσε ποτε να
προβλέψει τό σημερινό οικονομικό περιβάλλον, δεχόταν: «Βέβαια σπάνια ή
άσωτία ή ή acppojv διαχείριση πού έπιδεικνύουν οί άνθρωποι στις υποθέσεις
τους μπορεί νά επηρεάσει σημαντικά τήν τύχη ενός μεγάλου έθνους, διότι ή
σπατάλη και ή άφρων διαχείριση τών μέν υπερκαλύπτεται πάντα άπό τή
φειδωλότητα και τή σώφρονα διαχείριση τών άλλων» (ό.π., άρ. 27). Στήν
πλειοψηφία τους οί άνθρωποι είναι προσεκτικοί γιά νά άποφύγουν τή χρεο-
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κοπιά λόγω άφρονος διαχείρισης. Ή χρεοκοπία, γράφει, «'ίσως είναι ή με-
γαλύτερη, ή πιό ταπεινωτική συμφορά, άλλά μπορεί νά έπιπέσει καί σ' έναν
άθώο άνθρο^πο» (ό.π., άρ. 29). Οί μεγάλες χώρες δέν πτωχεύουν ποτέ άπό
τήν ασωτία καί τήν άφροσύνη τών πολιτών τους άλλά ενδεχομένως άπό μιά
αντίστοιχη συμπεριφορά τών κυβερνήσεων τους. Οί μή παραγωγικοί àvOpoj-
ποι, γράφει, πού άπαρτίζουν μιά πολυάριθμη καί λαμπρή άνακτορική αυλή,
ένα μεγάλο εκκλησιαστικό ίδρυμα, μεγάλους στόλους καί στρατούς πού σέ
καιρούς ειρήνης δέν παράγουν τίποτε, συντηρούνται άποκλειστικά άπό τό
προϊόν τής εργασίας τών άλλων άνθρώπων. "Οταν επομένως πολλαπλασια-
στούν ύπέρμετρα, ένδέχεται μιά δεδομένη χρονιά νά καταναλώσουν ένα τόσο
μεγάλο μερίδιο τοϋ προϊόντος τής χώρας, ώστε νά μήν άπομένει άρκετό
προϊόν γιά τή συντήρηση τών παραγωγικών έργατών πού θά το άναπαρα-
γάγουν τήν έπόμενη χρονιά. Τό προϊόν αύτής θά υπολείπεται τής προηγού-
μενης καί, αν συνεχιστεί ή διαταραχή αυτή, τό προϊόν τής τρίτης θά 'ναι
μικρότερο τής δεύτερης χρονιάς. "Ετσι τά μή παραγωγικά χέρια ένδέχεται
νά καταναλώσουν ένα τόσο μεγάλο μερίδιο τοϋ συνολικού εισοδήματος τών
άνθρώπων καί νά έξαναγκάσουν μ' αυτόν τόν τρόπο ένα μεγάλο μέρος τών
άνθρώπων νά περικόψουν μέρος τοϋ κεφαλαίου τους καί νά θίξουν τούς πό-
ρους πού προορίζονται γιά τή συντήρηση τής παραγωγικής έργασίας, ώστε
ή φειδωλότητα καί ή χρηστή διαχείριση τών πολιτών νά μήν είναι άρκετή
νά άντισταθμίσει τήν άπώλεια καί τή μείωση πού προκαλείται άπό αύτή τή
«βίαιη καί έξαναγκασμένη περικοπή» (ό.π., άρ. 30).

Ό homo economicus «δανείζει καί δανείζεται» τό δανειζόμενο άπόθεμα
(stock) έντόκως. Τό άπόθεμα πού άποτελεϊ άντικείμενο έντοκου δανεισμού
θεωρείται πάντα άπό τό δανειστή ώς ένα κεφάλαιο. Ό δανειστής προσδοκά
ότι στόν προβλεπόμενο χρόνο τό δανειζόμενο άπόθεμα θά τού έπιστραφεΐ καί
ότι, στό διάστημα πού μεσολαβεί, ό δανειζόμενος θά τού καταβάλει ορισμέ-
νο έτήσιο ενοίκιο γιά τή χρήση του. Ό δανειζόμενος πάλι έχει τή δυνατό-
τητα νά τό χρησιμοποιήσει είτε ώς κεφάλαιο, δηλαδή γιά συντήρηση παρα-
γωγικών έργατών πού θά άναπαράγουν τήν άξία μαζί μέ κάποιο κέρδος ώστε
νά άποπληρώσει τό δάνειο χωρίς νά φθείρει άλλη πηγή εισοδήματος, είτε νά
τό χρησιμοποιήσει γιά άμεση κατανάλο^ή του. Στήν περίπτωση αύτή ένερ-
γεΐ ώς άσο_>τος, δέν θά μπορεί νά άναπληρώσει τό κεφάλαιο ούτε τούς τό-
κους χωρίς νά άπαλλοτριώσει ή νά φθείρει κάποια άλλη πηγή εισοδήματος
(ό.π., βιβλίο 2ο, κεφ. 4ο, άρ. 1). Ό άνθρωπος πού δανείζεται μέ σκοπό νά
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καταναλώσει, πολύ σύντομα θα καταστραφεί και ό δανειστής θά μετανιώσει
γιά τήν αφροσύνη του (δ.π., άρ. 2). "Ομως πάλι επανερχόμενος στήν άρχική
θέση του γιά αύτορρύθμιση τής οικονομίας και τήν ιδιοτέλεια τοϋ homo
economicus, ό Adam Smith γράφει: «Παρόλον και άναμφίβολα οί άνθρωποι
μερικές φορές κάνουν και τό ένα και τό άλλο, ωστόσο άπό τό γεγονός ότι
όλοι οί άνθρωποι προσέχουν τό συμφέρον τους, μπορούμε νά είμαστε σίγου-
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ροι οτι ο οανεισμος αυτου του ειοους οεν θα συμβαίνει τοσο συχνά οσο φαν-
ταζόμαστε μερικές φορές, άφοϋ ό άριθμός τών φειδωλών και φιλόπονων
υπερβαίνει σημαντικά αύτόν τών άσωτων και άργόσχολων».

'Άν ζούσε σήμερα;

III. Φιλελευθερισμός και δικαιοσύνη

Πού βρίσκεται ή δικαιοσύνη στή θεωρία τοϋ Adam Smith;

Ή φιλοσοφική του θέση, πού διαπνέει όλα του τά έργα, είναι ότι ή κα-
τανόηση τών άνθρώπινων σχέσεων μπορεί νά άναπτυχθεϊ μόνο μέ τήν
έμπειρική-πειραματική μέθοδο πού χρησιμοποιούσε ό Νεύτων γιά τις φυ-
σικές έπιστήμες.

Είναι βέβαιο ότι οί κοινωνικές συνθήκες πού ζούν οί άνθρωποι ποικίλ-
λουν, άλλά ή άνθρώπινη φύση παραμένει ή ίδια. Ό άνθρωπος έπιδιώκει βελ-
τίωση τής κατάστασής του, άπόλαυση τής ζωής και τής ευχαρίστησης πα-
ραμερίζοντας τόν πόνο. Δηλαδή τά κίνητρα του είναι ιδιοτελή, χωρίς νά
άποκλείεται όμως ορισμένες φορές νά ενεργεί ώς φιλάνθρωπος.

'Αποκρούοντας τήν ιδέα ότι κάθε άνθρωπος είναι προικισμένος μέ ήθική
συνείδηση, χρησιμοποιεί ώς κριτήριο γιά τό τί είναι δίκαιο ή άδικο τόν «άμε-
ρόληπτο παρατηρητή» (impartial spectator). Ή άποδοχή ή ή άπόρριψη κά-
ποιου, συμφωνά μέ τή συνείδηση, είναι κατά τόν Smith, οί κρίσεις πού κά-
νει αυτός «ό άμερόληπτος παρατηρητής», ιδιότητα πού έχει ό καθένας μας,
όταν κρίνει τις πράξεις τών άλλων ή τών άλλων γιά τις δικές μας. Γιά τις
κρίσεις μας λειτουργούμε μέ τήν έννοια τής «συμπάθειας» (συμπάσχω),
γιατί όλοι οί άνθριοποι έχουν τήν επιθυμία νά ταυτίζονται μέ τις χαρές ή τις
λύπες τών άλλων. Ό «άμερόληπτος παρατηρητής» διαμορφώνει έτσι τρεις
άρετές: φρόνηση, δικαιοσύνη και τήν άγαθοεργία" άγαθοεργία πού είναι μέν
ή πιο σημαντική άρετή γιά τήν κοινωνική ζωή, όχι όμως άναγκαία γι'
αυτήν: άπλώς μιά φιλοδοξία τοϋ άνθρώπου.
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Καί ή δικαιοσύνη;

Κατά τήν εποχή τού Α. Smith κατίσχυε ή θεωρία τοϋ φυσικού δικαίου
τού Όλλανδού Hugo Grotius καί τού Γερμανού Samuel Pufendorf, μέ επί-
κεντρο τή θέση ότι υπάρχουν άξιωματικής φύσης πάγκοινες πανανθρώπινες
αρχές τού φυσικού δικαίου, δεσμευτικές γιά τούς άνθρώπους, άνεξάρτητα
άπό τόπο καί χρόνο. Ό Μοντεσκιέ όμως μέ τό σύγγραμμά του τό Πνεύμα,
τών Νομών, το 1748, δίνει άλλη στροφή στή νομική σκέψη. Διδάσκει ότι
οί νόμοι σχετίζονται μέ τις συνθήκες κάθε κοινωνίας. Ό Α. Smith παίρνει
έτσι ώς βάση ότι ή διαδικασία τής μεταβολής τών νόμων έπηρεάζεται άπό
τήν πρόοδο τής κοινωνίας. Σπουδάζοντας μέ προσοχή τήν έξέλιξη τής κοι-
νωνίας άπό τή φάση τών κυνηγών, στή φάση τών βοσκών καί τελικά τών
άγροτών, είδε νά διαμορφώνεται ή «δικαστική επίλυση» καί ή «δικαιοσύνη»
γενικά άπό τό χρονικό σημείο πού ό άνθρωπος άρχισε νά παράγει πέρα άπό
τις άνάγκες του, καί αύτό τό πλεόνασμα νά τό μεταφέρει σέ άλλες κοινω-
νίες. Ώς γενική άρχή τής έξέλιξης ό Α. Smith παρατηρεί ότι όσο περισσό-
τερο εξελιγμένη είναι μιά κοινωνία καί διαθέτει περισσότερα μέσα γιά τή
στήριξη τών κατοίκων της, τόσο μεγαλύτερος θά 'ναι ο άριθμός τών νόμων
καί κανονισμών άναγκαίων γιά τή διατήρηση τής δικαιοσύνης, μιάς δικαιο-
σύνης μέ τή στενή έννοια τών κανόνων τοϋ δικαίου, δηλαδή μέ σκοπό τήν
προάσπιση τής ζωής τών κάτοικων, τής ελευθερίας καί τής περιουσίας τους.
Είναι λοιπόν ή δικαιοσύνη έκείνη πού θέτει τά όρια στήν πραγμάτωση άπό
τόν άνθρωπο τών έγωιστικών έπιδιώξεών του. Μεταβολές στις άντιλήψεις
περί τής ιδιοκτησίας καί μεταβολές στά καθεστώτα τής πολιτικής διακυ-
βέρνησης συμπορεύονται. "Ετσι ό Adam Smith βλέπει μιά κυκλική έξέλιξη
τών μορφών κυβέρνησης κάθε μιά άπό τις όποιες φαίνεται νά έχει ένα ορι-
σμένο τέλος πού τήν ολοκληρώνει.

Ό Α. Smith συμπερασματικά δέν βλέπει τή ζωή μέ βάση τή λογική,
άλλά παρατηρώντας τί συμβαίνει πραγματικά σέ κάθε κοινωνία. Βλέπει ώς
κρίσιμη τήν περιπλοκότητα τών δεδομένων. Ή μεταβολή τών νόμων είναι
μέρος τής κοινωνικής μεταβολής καί συναφώς ή έξέλιξη τού Δικαίου πρέπει
νά έρευνάται ώς μέρος τής γενικής προόδου τής κοινωνίας. 'Αντιλαμβανόμε-
νος όμως τούς κινδύνους τοϋ ντετερμινισμού στις κοινωνικές επιστήμες καί
τη σημασία τών άπροσμενων πράξεων τών άνθρώπο.»ν, πού μπορούν νά ανα-
τρέψουν τή φυσική πορεία τής έξέλιξης, γράφει: «Ό άνθρωπος τοϋ συστή-
ματος δέν δέχεται άποκλίσεις παρά μόνο έκεϊνες πού θά 'ναι άποδεκτές στό
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σκάκι, όπως τό χέρι καθορίζει τή θέση γιά κάθε πιόνι. "Ομως στή μεγάλη
σκακιέρα τής άνθρώπινης κοινωνίας κάθε κομμάτι έχει τή δική του άρχή κί-
νησης, άνεξάρτητα αν ή νομοθεσία θέλει νά έπιβάλλει ενότητα τών κινήσε-
ων. Έάν νομοθεσία καί άτομική πράξη συμβαδίζουν, τότε ή άνθρώπινη κοι-
νωνία ευτυχεί. Έάν όμως λειτουργούν άντίθετα, τό παιχνίδι χαλάει καί ή
κοινωνία μπορεί νά βρεθεί στήν υψηλότερη βαθμίδα τής αταξίας» (βλ. γενικά
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Campbell, έκδ. 1976, σ. 233
έπ. καί Ρ. Stein, Adam Smith's Jurisprudence - Between Morality and
Economics, Cornell L. R., 1979, σ. 621 έπ., ιδίως 625 έπ.).

IV. 'Αναζητήσεις γιά τό σκοπό του Δικαίου.

Ενσωμάτωση του στά οικονομικά πρότυπα;

'Αλλά οί προσπάθειες γιά ανεύρεση τοϋ ιδεώδους σκοπού γιά τό δίκαιο
δέν ήταν πολύ ευτυχείς. Κάποτε σοφοί άνθρωποι άναζήτησαν αυταπόδεικτες
άρχές καί άξώματα άπό τις οποίες μπορούσαν νά συνάγονται οί κανόνες σάν
νά ήταν θεωρήματα τής γεωμετρίας τού Ευκλείδη. 'Αλλά ή πορεία τής επι-
στήμης μας έκανε σκεπτικούς ώς πρός τις αύταπόδεικτες άρχές καί ή ιστο-
ρία τοϋ φυσικού δικαίου έδειξε τόν κίνδυνο καθορισμού τοϋ σκοπού τοϋ Δι-
καίου άπό τά αιτήματα τής λογικής. Οί νεοκαντιανοί χρησιμοποίησαν τή μέ-
θοδο τών a priori, άλλά δυσκολεύτηκαν νά συσχετίσουν τά συμπεράσματά
τους μέ τόν κόσμο τών γεγονότων, τής έμπειρίας. "Ετσι ή «σχετικότητα»
έξαπλώθηκε. 'Υποστηρίχθηκε ότι οί σκοποί τού Δικαίου πρέπει νά χρησιμο-
ποιούνται ώς υποθέσεις παρά ώς άλήθειες. Ό Radbruch δίδασκε ότι ή φι-
λοσοφία τοϋ δικαίου πρέπει νά έχει ώς άντικείμενο τις δικαιϊκές άξίες («ατο-
μικές συλλογικές άξίες έργου», G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 5η έκδ.,
1956, σ. 147 έπ.), άλλά νά μήν αποπειράται νά έπιλέξει μεταξύ αύτών. Ή
έπιλογή δέν είναι θέμα επιστήμης άλλά συνείδησης. Οί άντινομίες δέν μπο-
ρούν νά λυθούν παρά μόνο μέ πρακτικούς συμβιβασμούς γιά συγκεκριμένο
τόπο καί χρόνο. Ό άγώνας γιά τά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου κατέληγε νά
είναι δυστυχώς άγώνας «μεταξύ» τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου. Ή Δι-
καιοσύνη ήταν ό κύριος σκοπός τοϋ Δικαίου. Τό Δίκαιο δέν μπορεί νά άγνοεΐ
τήν ήθική, ή όποια όμως έπικεντρώνεται στόν άνθρωπο παρά στήν κοινωνία
καί έτσι δέν είναι πάντα εύκολο νά συμφιλιώνεις τή δικαιοσύνη γιά τήν κοι-
νωνία μέ τό άτομο (βλ. G. Paton, A Textbook of Jurisprudence, 4η έκδ.,
1972, σ. 128).
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Σ' Ινα χώρο δπου κοινωνία και Δίκαιο μεταβάλλονται, τέθηκε θέμα ώς
προς τή μεταβολή τών νόμων. Ή «έξελικτική θεωρία» τήν τοποθέτησε στή
χρονική της διάσταση και τήν τάση της πρός αποτελεσματικότητα·, ένώ ή
«παραδοσιακή θεωρία» δέν ανέμενε οί μεταβολές νά 'ναι ιδεώδεις, άφού οί
δομές τοΰ Δικαίου στηρίζονται πάντα στις παλαιότερες. Ή είσοδος στόν 'ίδιο
προβληματισμό τής «θεωρίας τοϋ χάους» μας μεταφέρει στις διαστημικές
προσεγγίσεις σύμφωνα μέ τις όποιες οί αρχικές συνθήκες μας επηρεάζουν
βαθειά αργότερα, ακόμα και αν οί αρχικές συνθήκες έχουν ήδη εξαφανιστεί.
"Οπως και στά βιολογικά φαινόμενα, ή προσαρμογή ή ή έξαφάνιση κανόνων
δικαίου μπορεί νά έπονται μιάς κρίσης. Σέ τέτοιες περιόδους κρίσεων, όπως
μιά βαθειά οικονομική κρίση, οί νομικοί κανόνες πού δέν άποδείχθηκαν απο-
τελεσματικοί θά χρειαστεί νά τροποποιηθούν ή θά καταρρεύσουν γιά νά επι-
ζήσουν έκεΐνοι πού άντιστάθηκαν άποτελεσματικά στήν κρίση. "Ετσι στήν
παρούσα φάση τής παγκόσμιας οικονομίας οί κανόνες πού ενδεχομένως θά
μπορούσαν νά λειτουργήσουν άποτελεσματικά θά ήταν ιδίως οί περί χρημα-
τοδότησης τών έπιχειρήσεων, οί περί καταπολέμησης τής χρηματιστηριακής
άπάτης, οί περί άφερεγγυότητας, ένώ άλλοι νομικοί κανόνες, όπως ιδίως περί
χρηματοοικονομικών μέσων και εργαλείων έλεγχου τών οικονομικών κατα-
στάσεων, κεφαλαιακής έπάρκειας τών πιστωτικών ιδρυμάτων, σύνδεσης πι-
στωτικών και επενδυτικών ιδρυμάτων, εταιρικής διακυβέρνησης και έσωτε-
ρικού έλέγχου, άποδείχθηκε ότι δέν έπαρκοϋσαν γιά νά προλάβουν ή νά αντι-
μετωπίσουν τήν κρίση. "Ετσι μία κρίση θά επιφέρει κατ' άνάγκη μεταβολές
τους μέχρι τήν επόμενη κρίση.

'Ωστόσο, μέσα σ' ένα «σύστημα» όπως, γιά παράδειγμα, τού φιλελεύ-
θερου καπιταλισμού, πού ισχύει σήμερα, ή δύναμη επιβίωσης και άποτελε-
σματικότητας ενός θεσμού όπως τών νομικών κανόνων, ώς μέρους τοϋ συ-
στήματος, δέν προκύπτει άπό τή δομή τοϋ ίδιου τού θεσμού αλλά άπό τή
δομή ολόκληρου τοϋ συστήματος μέσα στό όποιο οί νομικοί κανόνες είναι
έντεταγμένοι. Άν οί εξελικτικοί βιολόγοι δέν έχουν καταλήξει εάν τό κύτ-
ταρο, τό άτομο ή τό είδος είναι ή μονάδα τής φυσικής επιλογής, σέ ένα
οικονομικό σύστημα συνύπαρξης άτομικής ιδιοκτησίας και άνταγωνιστικών
άγορών γιά άνάπτυξη τοϋ πλούτου, μέ παρέμβαση πολιτικών κοινωνικής
φύσεως γιά διατήρηση τής δίκαιης κατανομής του και γιά σταθερότητα,
φαίνεται νά δικαιολογείται ή χαρακτηριζόμενη ώς προσέγγιση «διάστικτης
ισορροπίας». Σύμφωνα μέ αύτήν είναι πεπλανημένη ή άνάλυση γιά τήν
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αποτελεσματικότητα κάθε μεμονωμένου συστατικού, όταν μόνον ολόκληρο
τό σύστημα, αν καί εφόσον είναι ύγιές, μπορεί νά προωθήσει τή σταθερό-
τητα καί τήν ανάπτυξη (βλ. Mark Roe, Chaos and Evolution in Law and
Economics, Haru. L. Rev., 1996, σ. 641 έπ. 663, 665). Ή ολοκλήρωση
τοϋ Δικαίου, ή κατά τό δάσκαλο Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο «λειτουργική
άκεραίωση» (βλ. Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου, 1954, σ. 10), δέν είναι στατική,
άλλά πραξιολογική, δυνατολογική (βλ. Δεσποτόπουλο, ό.π., σ. 26). "Οσο
μεταβάλλεται ή κοινωνία, θά μεταβάλλεται καί τό Δίκαιο προσαρμοζόμενο
στις ανάγκες τού άνθρώπου, όχι άντίστροφα. Δέν είναι παράδοξο ότι όποια
θεωρία περί δικαίου ήθελε άκολουθήσει κάποιος, όπως ωφελιμισμό, δεοντο-
λογία, πραγματισμό, τό ρηθέν άπό τόν 'Αμερικανό δικαστή καί νομοθέτη
Oliver Wendel Holmes ότι «ή ζωή τοϋ Δικαίου ήταν πάντα ή εμπειρία»
καί ότι τό «Δίκαιο είναι ένα πείραμα, όπως όλη ή ζωή είναι έ'να πείραμα»
(βλ. ύπόθ. Abrahms ν. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919) καί γε-
νικά Ol. Holmes, The Path of the Law, Harv. L.R., 10, 1897, σ. 457)
άποδίδει ένα καθοριστικό υπόβαθρο γιά τις προϋποθέσεις μεταβολής τών νο-
μικών κανόνων (βλ. γενικά Robert Summers, Pragmatic Instrumentalism
in Twentieth Century American Legal Thought, Cornell L.R., 1981, σ.
861 έπ.). Γιά τήν άξιολόγηση τών νομικών κανόνων, συμβιβασμοί καί προ-
σαρμογές μέ τούς οποίους θά έπιτευχθεΐ ή εύρύτερη άσφάλεια τών κοινω-
νικών συμφερόντων μέ τή μικρότερη δυνατή θυσία, πρέπει νά άναζητούνται
μέσω τής διαδικασίας δοκιμής-λάθους, δίδασκε ό πραγματιστής νομοθέτης
Roscoe Pound (βλ. R. Pound, Jurisprudence στό History and Prospects of
the Social Sciences, 1925, σ. 444 έπ., τού ιδίου, Legislation as a Social
Function, AM J Soc., 18, 1918, σ. 755, 763-765), σέ άντίθεση μέ τό διά-
σημο θεμελιωτή τής «καθαρής θεωρίας» τοϋ Δικαίου Hans Kelsen, ο
όποιος έμπνεόμενος άπό τή φιλοσοφία τοϋ Kant δίδαξε ότι ή διχοτόμηση με-
ταξύ τών περιοχών «τοϋ είναι» καί «τοϋ πρέπει» ήταν άγεφύρωτη καί
συνεπώς «τό πρέπει» θά μπορούσε νά θεμελιωθεί μόνον σέ ένα άλλο «πρέ-
πει» (βλ. γενικά Η. Kelsen, The Pure Theory of Law, I960, περαιτέρω A.
Wilson, The Imperative Fallacy in Kelsen's Theory, The Modern Law
Review, 44, 1981, σ. 270 έπ. 277). Καί καταλήγει ό κοινωνιολόγος τοϋ
Δικαίου Timasheff: «Τό Δίκαιο είναι μιά πραγματικότητα, μιά έπικαιρότη-
τα» (actuality)' «Ή έπιθυμία τών άνθρώπων νά ρυθμίζουν τις άμοιβαΐες
σχέσεις τους είναι ακριβώς ότι τό νερό διαστέλλεται, όταν ψύχεται λίγο πά-
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voj άπό το σημείο πήξης» (N.S. Timasheff, An introduction to the Sociology
of Law, Greenwood Press; 1939, 1974, 1976, σ. 22, μεταφέροντας τά λό-
για τοϋ πραγματιστή Cohen). "Ετσι άπό τή μιά μεριά, ό (έργαλειακός)
πραγματισμός είδε τό Δίκαιο ώς ένα άνθρώπινο έργαλεΐο, ώς μέσο γιά σκο-
πό, είδος κοινωνικοϋ έργαλείου. Αμέλησε όμως τήν κανονιστική φύση τοϋ
Δικαίου. Μέ προσανατολισμό τόν ωφελιμισμό άτύχησε στήν υπαγωγή σκο-
πού—μέσου σέ μιά άνεξάρτητη ποιοτική έξέταση. Υπερεκτίμησε τήν ελευ-
θερία τού δικαστή νά άποφασίζει υπό τό Δίκαιο και ύπεραπλοποίησε τις πε-
ρίπλοκες θεματικές, τή φύση τής σχέσης σκοπού — μέσου, τήν τεχνική τοϋ
Δικαίου και τόν καθορισμό τών άποτελεσμάτων του. Άπό τήν άλλη μεριά
όμως τό πνεύμα του ήταν άνθρωπιστικό και δημοκρατικό, άφού τό Δίκαιο
θεάται ώς τό κύριο μέσο τής οργανωμένης κοινωνίας γιά μεταβολή τού
μέλλοντος πρός τό συμφέρον τής κοινωνικής βελτίωσης. "Εφερε στήν πε-
ριοχή τοϋ Δικαίου τόν τεχνολογικό ορθολογισμό και τόν εμπειρισμό και
άσκησε κριτική στή φορμαλιστική νομική μέθοδο (βλ. R. Summers,
Pragmatic Instrumentalism, ό.π., σ. 946, 947).

Στήν προβληματική τής σχέσης Δικαίου και Οικονομίας παρεμβλήθηκαν
οί «θεσμοί».

"Υποστηρίζεται ότι τό Δίκαιο είναι θεσμός πού προάγει τήν οικονομική
άνάπτυξη. Οί θεσμοί συνίστανται σέ «άτυπες δεσμεύσεις» και σέ «τυπι-
κούς κανόνες». Και οί δύο δίνουν τούς «κανόνες τοϋ παιγνιδιού» τής
άνθρώπινης άλληλενέργειας. Οί άτυπες δεσμεύσεις περιλαμβάνουν κανόνες
συμπεριφοράς, αύτοεπιβαλλόμενους κώδικες και πρότυπα τιμιότητας και
άκεραιότητας. Αύτοεπιβάλλονται. Οί τυπικοί κανόνες έχουν διαφορά βαθ-
μού άπό τις πρώτες. 'Ιεραρχικά προηγούνται. Εισάγονται και τροπο-
ποιούνται μέ συνειδητή πράξη τής πολιτείας. 'Από τις πρωτόγονες φυλές
μέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες, οί άνθρωποι πάντοτε διαμόρφωναν τρόπους
δομής τής άνθρώπινης άλληλενέργειας. Οί θεσμοί, είτε ώς άπλα προβλή-
ματα συντονισμού είτε ώς πιό σύνθετα σχήματα άνταλλαγής, παρέχουν σύ-
νολα κανόνων πού καθορίζουν και περιορίζουν τό εύρος τών επιλογών μας,
πώς και αν θά χαιρετήσω ένα φίλο, θά όδηγήσω ένα αυτοκίνητο, θά φτιά-
ξω μιά επιχείρηση, θά δανειστώ κ.ά. «Οί θεσμοί μειώνουν τήν άβεβαιότη-
τα παρέχοντας μία «δομή» στήν καθημερινή ζωή» (Douglass North,
Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge
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University Press, 1990, σ. 3). Είναι ή προσφορά τοϋ νομπελίστα
Douglass North γιά τή δημιουργία «τών νέων θεσμικών οικονομικών» μέ
ένσωμάτωση τών «θεσμών» στά οικονομικά μοντέλα συμπεριφοράς τών
ατόμων καί τοϋ τρόπου επιλογής τους καί μέ τήν ερευνά του γιά τή ση-
μασία τών θεσμών, ιδίως τών δικαιϊκών, στήν προαγο3γή τής οικονομικής
ανάπτυξης. Κατ' αυτόν, αύτό πού προωθεί τήν οικονομική ανάπτυξη είναι
ή άποτελεσματική έπιβολή τών δικαιωμάτων άπό τήν Πολιτεία. Τό Δίκαιο
μπορεί νά έξυπηρετήσει τό φιλελευθερισμό, ό οποίος στή συνέχεια διευκο-
λύνει τήν οικονομική άνάπτυξη (βλ. D. North, Institutions, Institutional
Change and Economic Performance, ό.π., σ. 110 έπ.). Μερικοί υποστήριξαν
ότι, έάν οί άνθρωποι ένεργοϋν καί έπιλέγουν κατ' άπόλυτο τρόπο ορθολο-
γικά, μεγιστοποιώντας τά ίδια συμφέροντά τους, δέν χρειάζεται δίκαιο τών
συμβάσεων, τών χρηματιστηριακών συναλλαγών κ.ά. Ωστόσο, κατά τή
θεωρία τής λεγόμενης «συμπεριφορικής άπόφασης», στήν οικονομική θεω-
ρία χρειάζεται έπαναφορά «τών οικονομικών τού άνορθολογισμού» (βλ. F.
Cross - R. Prentice, Law and Corporate Finance, EE, 2007, σ. 71). "Ετσι
οι κυριότερες άποκλίσεις άπό τόν ιδεώδη ορθολογισμό, πού πρέπει νά λαμ-
βάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, θεωρήθηκαν: α) ό μειωμένος ορθολογισμός
συνεπεία μειωμένης πληροφόρησης, β) ή άνάγκη τής έπιβεβαίωσης άκόμα
καί αν ό άνθρωπος έχει πλήρη πληροφόρηση, γ) ή έμμονή τοϋ άνθρώπου
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σε προηγούμενες ιοιες απόψεις του πανω στις οποίες αναπότρεπτα σχημα-
τίζει τήν κρίση του, δ) ή συνειδητή δυσαρμονία τών άνθρώπων πού προτι-
μούν νά έμμένουν στις θέσεις τους, έστω καί αν ή βάση τών άποψεων τους
έχει άκυρο^θεΐ, ε) τά συναισθήματα πού έπηρεάζουν τή λογική, στ) ή λαν-
θασμένη αισιοδοξία καί ύπερεμπιστοσύνη, ζ) ή ψευδαίσθηση ώς πρός τήν
κυριαρχία τοϋ έλεγχου τών πραγμάτων, η) ή έσφαλμένη προσδοκία γιά
άποδοχή άπό τούς άλλους τών άπόψεων μας, θ) ή άγνοια ώς πρός τήν
ένδεχόμενη μικρή πιθανότητα τών γεγονότojv καί ι) ή άνταπόκριση τών
άνθρώπων σέ προβλήματα άνάλογα μέ τό πώς τό πρόβλημα ή τό έρώτη-
μα τίθεται καί πλαισιώνεται κ.ά. (βλ. Cross - Prentice, ό.π., σ. 71 έπ.).

V. Προοίμιο καί εφησυχασμός

Ή έξίσωση: καλός νόμος + καλή έπιβολή = καλό οικονομικό άποτέ-
λεσμα, ή λεγόμενη «προικώα προοπτική» (βλ. D. Skeel, Governance in
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Ruins, Harv. L.R., 2008, σ. 696, 697) αμφισβητείται ώς τεχνολογική
μέθοδος άλλά και ώς άπαιτούσα προσδιορισμό τών έπιθετικών προσδιορι-
σμών «καλή», «καλός». Γνωστοί οικονομολόγοι έξετάζοντες τις υποθέσεις
σκάνδαλα WorldCom και Parmalat κατέληξαν ότι νομικές μεταμοσχεύσεις
συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, κρατικής παρέμβασης και νομοθε-
σιών κεφαλαιαγοράς δέν είναι πάντα άποτελεσματικές, άφού είναι ενδεχό-
μενο κάθε έπιχείρηση άκόμα και μέσα στήν ίδια χώρα νά ρυθμίζεται δια-
φορετικά. "Ετσι άναζητούν τό πώς τό Δίκαιο συμβάλλει στήν οικονομική
άνάπτυξη και τό άντιμετωπίζουν ώς μέρος μιάς εξαιρετικά «άλληλοεπηρε-
αζόμενης διαδικασίας δράσης και στρατηγικής άντίδρασης» έτσι, ώστε με-
ταξύ Δικαίου και άγορών νά βλέπουν μία «κυλιόμενη σχέση» (βλ. C.
Milhaupt - Κ. Pistor, Law and Capitalism: What corporate crises reveal about
legal systems and economic development around the world, University Press,
2008, σ. 5,6).

Οί άρχές τού 21ου αιώνα χαρακτηρίζονται ήδη πριν άπό τήν τρέχουσα
κρίση, άπό άλλες σκανδαλώδεις κρίσεις περιέργως μέ τήν ίδια παθολογία και
τήν τέλεση λογιστικής άπάτης. Μετά τήν πτώση τής Enron και άλλων
έταιριών τό 2001 και 2002, τό Κογκρέσσο ψήφισε τόν περιώνυμο νόμο
Sarbanes-Oxley ώς όπλο άναχαίτισης μελλοντικών οικονομικών σκανδάλων.
Τέτοιο ήταν τής WorldCom. Ή WorldCom ήταν παιδί τής ιδιωτικοποίη-
σης τής βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών μετά τή διάσπαση τής ΑΤΤ. "Οταν
άνέλαβε τήν έταιρία ό Bernie Ebbers —πρώην παίκτης στό κολλεγιακό
πρωτάθλημα, χωρίς έμπειρία στις τηλεπικοινωνίες— είχε ένα κατά νοϋ: τις
έξαγορές τών μεταπωλητών τέτοιων υπηρεσιών και κυρίως τής MCI τό
1998. "Οταν τό Διαδίκτυο άρχισε νά εξαπλώνεται, ή μετοχή τής
WorldCom καταβαραθρώθηκε. Ό Ebbers παραιτήθηκε τό 2002 και ή
WorldCom έπεσε. "Οταν άρχισαν οί έρευνες γιά χρηματιστηριακές άπατες,
προέκυψε ότι ό Ebbers έπαιρνε ώς άμοιβή μεγάλα δικαιώματα προαίρεσης
(stock options) γιά άγορά μετοχών τής εταιρίας σέ χαμηλές τιμές. Έάν ή
τιμή τών μετοχών αύξανόταν, τότε τις άγόραζε και έτσι ή χρηματιστηριακή
τιμή αύξανόταν άκόμα περισσότερο. Έάν ή τιμή έπεφτε, δέν του κόστιζε τί-
ποτε και περίμενε. Τό δεύτερο ήταν ή προσφυγή του στή «δημιουργική λο-
γιστική» γιά νά δημιουργεί δηλαδή ψευδαίσθηση ύπαρξης ανύπαρκτων όμως
κερδών. Τό τρίτο και κύριο ήταν ότι όλοι μέλη τοϋ διοικητικού συμβουλίου,
εσωτερικοί έλεγκτές, έξωτερικοί έλεγκτές, όπως τής Arthur Andersen,
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υπάκουαν ώς προεκτάσεις τής κυριαρχίας του μέ τήν προσδοκία μεγάλων
μισθών, αμοιβών καί bonus, χωρίς νά τον άναχαιτίσουν. Αύτό πού έπρεπε νά
ήταν συγκρουση «συμφερόντων», τώρα γινόταν συνέργεια.

Στήν Ευρώπη αντίστοιχο σκάνδαλο ήταν τής Parmalat, δυναστείας δια-
κίνησης τροφίμων. Κατά τό 1960 χρησιμοποιώντας τήν τεχνολογία τών
αντισηπτικών συσκευασιών τής Tetra Pak, ύπό τή διεύθυνση τοϋ Calisto
Tanzi, ή Parmalat αποκτά δεσπόζουσα θέση στήν ιταλική άγορά τροφίμου.
Μετα άπό μιά καταστροφική έπένδυση στήν τηλεόραση, ό Tanzi έπεκτείνε-
ται στήν άγορά χυμών καί ειδών άρτοποιίας καί στή δεκαετία τοϋ '90 άγο-
ραζει ποδοσφαιρικές ομάδες στήν 'Ιταλία, Χιλή, Βραζιλία καί προβαίνει σέ
έξαγορές τουριστικών εγκαταστάσεων στή Λατινική Αμερική. Αγνοώντας
πλήρως τούς άναλυτές καί έπενδυτές, πού έβλεπαν μέ ένθουσιασμό τήν επέ-
κταση, χρησιμοποιεί τό πρόσχημα ότι ένα μεγάλο συσσωρευμένο χρέος
συνιστούσε στρατηγική γιά μείωση τής φορολογητέας ύλης τής εταιρίας. Οί
άναλυτές θεώρησαν τό στρατήγημα ώς θεμιτό, αν καί δέν είχαν σαφή εικό-
να τών οικονομικών στοιχείων τής έταιρίας, ή οποία δέν παρείχε σαφή πλη-
ροφόρηση, καί ή εικόνα της ώς ομίλου ήταν εξαιρετικά περίπλοκη. Τό 2003
μέ αιτία τις φήμες ότι ή Parmalat είχε έκδώσει ομολογιακό δάνειο μέ μή
ελκυστικούς όρους, οί μετοχές της πέφτουν καί ή ιταλική κεφαλαιαγορά δια-
τασσει έσωτερικό καί έξωτερικό έλεγχο. Οί ορκωτοί έλεγκτές άδυνατούν νά
δώσουν εύλογη γνώμη ώς πρός τήν άξια ένός άμοιβαίου κεφαλαίου πού ήλεγ-
χε ή Parmalat καί ώς πρός διάφορες άδιαφανεις συναλλαγές, πού χαρακτη-
ρίστηκαν ώς μαύρες τρύπες. Ή κατάρρευση ήλθε τό Δεκέμβριο τοϋ 2003,
όταν ή έταιρία άδυνατεΐ νά άνταποκριθει σέ ληξιπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο
περίπου 4 δισ. εύρώ, ενώ ή έπίκληση ότι τά χρήματα βρίσκονταν στά χέρια
θυγατρικής της στά νησιά Cayman άποδείχθηκε ότι ήταν άποκύημα φαντα-
σίας. Ό "Ομιλος κηρύσσεται σέ πτώχευση καί ό Tanzi ρίχνεται στις φυλα-
κές. "Οπως μέ τήν WorldCom, έτσι καί μέ τήν Parmalat, ή «άπάτη» ήταν
αξιοσημείωτη περισσότερο γιά τήν τόλμη καί τό σκοπό της παρά γιά τήν
πολυπλοκοτητα της. Ή Parmalat έκρυβε τις ζημίες, υπερεκτιμούσε τό ένερ-
γητικό της ή κατέγραφε άνύπαρκτα στοιχεία ένεργητικού, άπέκρυπτε τό
πραγματικό χρέος της καί συγχρόνως διασκορπούσε τά μετρητά τής έται-
ρίας στά μέλη τής οικογένειας Tanzi. Καί οί δύο περιπτώσεις είναι ένδει-
κτικές τών συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης (βλ. περί αύτών D. Skeel,
Governance in Ruins, Harv. L.R., 2008, σ. 696 έπ. 720, 727 έπ.).
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Και στις κρίσεις αύτές παρενέβη ό νομοθέτης είτε μέ τροποποίηση τοϋ
νόμου περί χρηματιστηριακής άπατης στις ΗΠΑ είτε τοϋ νόμου γιά πτώ-
χευση και αναδιοργάνωση στήν Ιταλία. Τό μήνυμα όμως τών κρίσεων
αυτών γιά τό έπερχόμενο καθοριστικό κτύπημα δέν πέρασε στις άγορές.
Εφησυχασμένες, σάν μεμονωμένα περιστατικά, συνέχιζαν τή διατήρηση τής
ψευδαίσθησης γιά χρηματιστηριακή και οικονομική ευμάρεια.

VI. Ή κρίση τοϋ παρελθόντος, διδάγματα για τό παρόν

Κρίση είναι ή αιφνίδια μή άναμενόμενη διατάραξη ενός συστήματος, ή
οποία, σε περίπτωση μή λήψης διορθωτικών μέτρων ή άποτυχιας τους απει-
λεί τή συνέχιση τού συστήματος.

«Επιχειρηματική κρίση» είναι ή κατάσταση στήν όποια ή διοίκηση
μιάς έπιχείρησης δέν μπορεί, μέ κατάλληλες άποφάσεις στόν τομέα τών
επενδύσεων και τής χρηματοδότησης, νά αύξήσει τή συνολική άξία τής
έπιχείρησης ή νά τήν συγκρατήσει στό προηγούμενο έπίπεδο της. Έόώ
άρχίζει πλέον νά διαβρώνεται ή δυναμική τής έπιτυχίας. Έάν ή κρίση
προχωρήσει, ώστε νά μήν μπορεί νά άνταποκριθεϊ ή έπιχείρηση στις υπο-
χρεώσεις της, φτάνει στό σημείο τής «οικονομικής άπόγνωσης». Τά συμ-
πτώματα μιάς έπερχόμενης κρίσης δέν είναι πάντα όρατά. Βρίσκονται στήν
«σέ ύπνωση επιχειρηματική κρίση» και άποκαλύπτονται κατά κανόνα
σταδιακά μέ τρείς μορφές: ώς στρατηγική κρίση (στασιμότητα ή υποχώ-
ρηση τής έπιχειρηματικής άπόδοσης), Ισολογιστική κρίση, όταν τά άποτε-
λέσματα τών οικονομικών καταστάσεων είναι άρνητικά, ένώ ένυπάρχει ό
κίνδυνος ψευδών ή εικονικών πλασματικών μεθόδων αποτιμήσεων πού με-
ταθέτουν χρονικά τόν υπάρχοντα συναγερμό, και ή εκκαθαριστική κρίση,
όπου άνακυπτουν άμεσα προβλήματα άνεπάρκειας ή άνύπαρκτης ρευστό-
τητας, άδυναμία πληρωμών (γενικά περί τής «κρίσης» βλ. Ρ. Gottwald,
Insolvenzhandbuch, Beck, 1990, σ. 25 έπ.).

Ή δεκαετία του 1920 ήταν ή δεκαετία τών διαρκών καταναλωτικών
άγαθών. Αύτοκίνητα, ψυγεία, ήλεκτρικές σκούπες, κουζίνες, ραδιόφωνα,
πλυντήρια, έκαναν έμφάνιση ώς εί'δη μαζικής κατανάλωσης. Ή διαφήμιση
έξελίσσεται ώς έπαγγελματικός κλάδος, γίνεται επιστήμη, ένώ οί παραγω-
γικές διαδικασίες έξορθολογίζονταν άκολουθώντας τις μεθόδους τού Τεηλορι-
σμοϋ και τό αίτημα τής άποτελεσματικότητας (efficiency). Ό κλάδος τών
μηχανών εισέβαλε στό χώρο τής οικονομίας προκαλώντας μείωση κόστους
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και τιμών, σχεδιάζοντας νέα προϊόντα καί αξιοποιώντας πλουτοπαραγωγι-
κούς πόρους.

Κατά τή διάρκεια τών έτών 1928-29 στό Χρηματιστήριο τής Νέας
'Γόρκης συνέβη έκρηξη τιμών πού οφειλόταν σέ αύξημένη ζήτηση γιά τίτ-
λους. Όταν όμως τήν έπονομασθεΐσα «Μαύρη Τρίτη» τής 29-10-29 που-
λήθηκαν στό Χρηματιστήριο τής Νέας Υόρκης δεκαέξι εκατομμύρια μετο-
χές, αύτό άναγκάστηκε νά κλείσει γιά νά άποφευχθούν χειρότερες κατα-
στροφές. Αποτέλεσμα: Επιχειρήσεις καί Τράπεζες χρεοκόπησαν, αποταμι-
εύσεις καί περιουσίες απαξιώθηκαν. Οί άνεργοι έφτασαν τά 3 έκ. καί σέ δύο
χρονιά τά 12 έκ. Ή κυβέρνηση Χούβερ, γιά νά αντιμετωπίσει τήν κατά-
σταση, αύξησε τούς δασμούς, παράλληλα αυξάνει τούς φόρους, ώστε νά ισο-
σκελιστεί ο προϋπολογισμός τοϋ οποίου τά έσοδα είχαν μειωθεί, καί προχώ-
ρησε σέ περικοπές δημοσίων δαπανών. Οί πολιτικές αύτές έκ τών ύστέρων
καταδικάστηκαν ώς άστοχες καί έπιζήμιες, άφοϋ μείωναν τή ζήτηση άκόμα
περισσότερο. Οί οικονομολόγοι όμως τά έπιδοκίμαζαν, έπειδή είχαν γαλου-
χηθεί μέ τις άρχές τοϋ ισοσκελισμένου προϋπολογισμού καί τοϋ έλάχιστα
παρεμβατικού άπλώς έπιστατικοϋ κράτους στήν οικονομία. Ό Χούβερ χάνει
τις έκλογές άπό τόν Φρ. Ρούσβελτ (βλ. Μ. Ψαλιδόπουλο, 'Ομοιότητες καί
διαφορές τού κραχ τοϋ 1929 καί τής κρίσης τού 2008, Δημ. Καθημερινή
Οικονομική, 19-10-2008, σ. 7 καί γενικά Irv. Fisher, The Stock Market
Crash - and After, NY 1930, G. Haberler, Prosperity and Depression, NY
1941).

Ή Βρετανία, προνομιακός έταΐρος τών ΗΠΑ, βυθιζόταν άντίστοιχα σέ
πρωτόγνωρη γιά τή χώρα ύφεση. Τά μόνα μέτρα πού έλήφθησαν ήταν οί
έπανειλημμένες μειώσεις τών δημοσίων δαπανών καί οί ταυτόχρονες αυξή-
σεις φόρων. "Ομως στις 21-9-31 συμβαίνει τό άνήκουστο. Ό κανόνας χρυ-
σού έγκαταλείπεται καί ή άγγλική λίρα ύποτιμήθηκε κατά 35%. Στή Γερ-
μανία ή γενικότερη κρίση επιτάθηκε. Οί άνεργοι άπό 1 έκ. τό 1930 έφτα-
σαν τά 6 έκ. Στή Γαλλία ή κρίση πού έπληττε τις βιομηχανικές χώρες
έκφράστηκε άρχικά ώς μιά απαλή ύφεση καί αύτό επετεύχθη χάρη στά τε-
ράστια άποθέματα χρυσού πού διέθετε.

"Οπως διαπιστώνεται, κάθε χώρα έλάμβανε τά μέτρα πού θεο^οϋσε κα-
τάλληλα χωρίς συνεννόηση μέ άλλη. Ή ένιαία σκέψη στό χώρο τής οικο-
νομικής θεωρίας έδινε τή στερεότυπη άπάντηση γν^οστή στόν 19ο αιώνα:
μείωση τών δημοσίων δαπανών καί εισοδημάτων, αύξηση φόρων, μείωση τής
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ζήτησης. Τά αποτελέσματα ήταν αρνητικά σέ δλους τους τομείς τής έμπο-
ρικής δραστηριότητας. Ή Παγκόσμια Οικονομική Συνδιάσκεψη τοϋ Λονδί-
νου τό 1933 άποτυγχάνει και άναγνωρίζεται πλέον ή ευρύτατη de facto
άνάμειξη τοϋ κάθε κράτους στήν οικονομία του. Οί ευρωπαϊκές χώρες ακο-
λουθούν πολιτικές αύτάρκειας. Ή έξοδος τελικά άπό τήν κρίση πραγματο-
ποιήθηκε μετά τήν κήρυξη τού Β ' Παγκόσμιου Πολέμου.

Ή κρίση τοϋ 1929 ήταν μεγάλη δοκιμασία γιά τήν οικονομική πολιτική
όλων τών χωρών. Ή πιό ολοκληρωμένη προσπάθεια ήταν τό περίφημο New
Deal τοϋ Ρούσβελτ. Χωρίς νά μπορεί νά άποτυπώνει στήν πράξη κάποια
συγκεκριμένη οικονομική θεωρία άποτελοϋσε μία σύνθεση μέτρων πολιτικής
γιά άντιμετώπιση τής οικονομικής κρίσης. Όπωσδήποτε ήταν ή έμφάνιση
μιάς «επιστημονικότερης οικονομικής πολιτικής». Περιλάμβανε: α) χορήγη-
ση έπιδομάτων και πραγματοποίηση δημοσίων έργων γιά τή συγκράτηση
τών εισοδημάτων, β) έκτέλεση δημοσίων έργων γιά τήν τοπική περιφερειακή
άνάπτυξη, γ) δημιουργία κυβερνητικής υπηρεσίας μέ άποκλειστικό σκοπό
τήν οικονομική άνάκαμψη, και δ) νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως: 1) ομο-
σπονδιακή έξασφάλιση τών άποθεμάτojv τών Τραπ εζών (SEC), 2) όημιουρ-
γία τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πού έλεγχε τίτλους και συναλλαγές στή
χρηματαγορά, 3) νομοθεσία γιά τή λεγόμενη άγροτική προσαρμογή πρός
υποστήριξη τού άγροτικού εισοδήματος, και 4) εισαγωγή τοϋ συστήματος
τής κοινωνικής άσφάλισης και έπιδομάτων άνεργίας και άναγνώρισης τών
δικαιωμάτων τών έργατών νά συνδικαλίζονται και νά διαπραγματεύονται
τούς μισθούς τους.

Ή Γερμανία, μετά άπό τά προγράμματα «δημιουργίας έργασίας» και τό
λεγόμενο άμεσο πρόγραμμα τοϋ Gregor Strasser, στρέφεται στήν παραγω-
γική δραστηριότητα, άναπτύσσει πολεμική βιομηχανία, έξαλείφει τήν άνερ-
γία, επικαλούμενη δέ τή θεωρία ενός «Εύρύτερου Οικονομικού Χώρου» ετοι-
μαζόταν γιά τό νέο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έντυπ<υσιακή ήταν ή άντίδραση τής Σουηδίας. Ή κυβέρνηση της εφάρ-
μοσε έπεκτατική οικονομική πολιτική άνατρέποντας τό κατεστημένο τού
«ισοσκελισμένου σέ έτήσια βάση προϋπολογισμού». Ούσα τό 1931 ή οικονο-
μία σέ καθοδική φάση λόγω μείωσης τοϋ προϊόντος και τών έπενδύσεο.ιν, τό
κράτος προχωρεί άντίθετα μέ τις κατεστημένες τακτικές: μειώνει τή φορο-
λογία και αύξάνει τις δαπάνες τού προϋπολογισμού, ώστε νά διατηρήσει τή
ζήτηση σέ υψηλά έπίπεδα και νά τονώσει τήν οικονομική δραστηριότητα. Οί
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φόβοι γιά πληθωρισμό διασκεδάζονταν άπό τή διαβεβαίωση ότι, όταν ή οικο-
νομία θά ξεπερνούσε τήν ύφεση, τότε ό προϋπολογισμός θά γινόταν πλεονα-
σματικός καί σέ μεσοπρόθεσμο έπίπεδο θά ισοσκελιζόταν καί πάλι. Ή έμπει-
ρία ήταν έντυπωσιακή καί θεμελίο^ε τή μακροχρόνια πορεία τής χώρας
στήν ευημερία. Στήν περίπτοχτη αύτή ήταν ούσιαστικά ή άποτυπωση στην
πράξη του «κευνσιανισμού», τής θεωρίας πού πήρε τό όνομα άπο το Βρε-
τανό οικονομολόγο Τζόν Μάϊναρντ Κέύνς, πού γεννήθηκε στό Καίμπριτζ τό
1883 (γιός τού οικονομολόγου Naville Keynes καί τής Florence Brown
δημαρχίνας τού Καίμπριτζ). Τό έργο του Πραγματεία περί Χρήματος
(1930), θείορεΐται ότι άποδίδει τή κεϋνσιανή θεωρία. Ήταν όμως μόνον
προάγγελος τής Γενικής του Θεωρίας. Ό Κέυνς, μέ τό σύγγραμμά του
Γενική Θεωρία επί τής 'Απασχόλησης, τού Τόκου καί του Χρήματος, ένώ
φαινόταν ότι άπηχούσε τήν κλασική οικονομική θεωρία πού του είχε διδά-
ξει ό καθηγητής του Alfred Marshall καί τοϋ Jean Baptiste Say —θεωρία
πού κυριάρχησε έναν αιώνα, σύμφωνα μέ τήν οποία ή συνολική ζήτηση έξι-
σούται πάντα μέ τή συνολική προσφορά, συνεπώς έμφάνιση ύπερπαρα-
γωγής, δηλαδή άνισορροπία μεταξύ συνολικής προσφοράς καί ζήτησης, ήταν
άπολύτojç άδύνατη— στήν πραγματικότητα ό Κέϋνς έρχόταν νά έπανεξε-
τάσει τήν κλασική θεωρία. (Γιά τή θεωρία τοϋ Keynes περιληπτικά βλ.
Άντ. Δαμασκηνίδη, Εισαγωγή στήν Οικονομική 'Επιστήμη, I, 1985, σ.
117 έπ.). Έν ολίγοις: Θεωρούσε ώς βασικές μεταβλητές τού οικονομικού
συστήματος, δηλαδή τούς παράγοντες πού προσδιορίζουν έκάστοτε το μεγε-
θος τής άπασχόλησης καί τοϋ κοινωνικού εισοδήματος, τρεις: τή «ροπή
πρός κατανάλωση» (καί άντίστοιχα πρός άποταμίευση), τήν «προτίμηση
ρευστότητας» καί τήν «οριακή άποδοτικότητα» τού κεφαλαίου. Σέ άντίθε-
ση μέ τή θεωρία τού Say, κατά τόν Κέϋνς, ή ροπή πρός κατανάλωση προσ-
διορίζει τό μέγεθος της. Επειδή όμως ή κατανάλωση δέν είναι ποτέ ίση
πρός τό (πραγματικό καί χρηματικό) εισόδημα τής κοινωνίας άλλά υπολεί-
πεται πάντοτε —άφοϋ ή ροπή πρός κατανάλωση έκφράζεται μόνον ώς κλά-
σμα ή ποσοστό (μικρότερο ή μεγαλύτερο) τοϋ εισοδήματος τής κοινωνίας—
δημιουργείται κάποιο κενό, τό όποιο πρέπει νά καλυφθεί άπό τήν έπένδυση
σέ πάγιο κεφάλαιο, δηλαδή τή ζήτηση άγαθών έπενδύσεο^ς ή κεφαλαιου-
χικών άγαθών, έτσι ώστε ή ζήτηση άγαθών κατανάλωσης μαζί μέ τή ζή-
τηση άγαθών επένδυσης νά είναι τέτοια, ώστε τό συνολικό μέγεθος τής
άπασχόλησης καί τού κοινωνικού εισοδήματος νά διατηρείται μακροχρονίως
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στό επιθυμητά επίπεδο (βλ. περιεκτικώς, Α. Σαουνάτσο, «Κεϋνσιανή θεω-
ρία», Οίκ. Έγκυκλ., 1959, τ. ΣΤ ', σ. 341, 342). Το χρήμα εξάλλου δεν
θεωρείται άπλό άνταλλακτικό μέσο, ουδέτερο φαινόμενο, άλλά ιδιαίτερο
αγαθό που έπιζητείται γιά τήν ί'δια του χρησιμότητα, τή ρευστότητα (πού
μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία ζήτησης—προσφοράς λόγ<λ> αποταμίευ-
σης). Κατά τόν Κέϋνς ή οικονομία έχει τήν τάση καθώς άναπτύσσεται νά
εξαντλεί τό δυναμισμό της λόγο.) τής τάσης τής συνολικής κατανάλωσης νά
φθίνει. "Ετσι δημιουργεί ανισορροπία, οικονομική αστάθεια, χάσμα στή συ-
νολική ζήτηση πού δέν έπαρκεΐ νά αγοράσει τήν παραγωγή μέ άποτέλεσμα
τήν ύφεση, και ή κρίση, άντί νά ένισχυθει ή ζήτηση, γινόταν εντονότερη
λόγω μεγαλύτερης φορολογίας. Τόνισε λοιπόν τις προσδοκίες τών έπιχειρη-
ματιών, ώς στοιχεΐο-κλειδί γιά νά κατανοηθούν οί λεγόμενες «επενδυτικές
άντοχές» στήν οικονομία, τή σημασία τών χαμηλών έπιτοκίο.>ν γιά τή δια-
τήρηση εύνοϊκού κλίματος διαμόρφωσης τής οριακής αποδοτικότητας τών
έπενδύσεων άπό τούς έπιχειρηματίες και τό σημαντικό ρόλο στήν οικονομία
πού παίζει ή δημοσιονομική πολιτική, πού καλείται νά πηγαίνει ένάντια
στον οικονομικό κύκλο. Τό κράτος δηλαδή έπρεπε νά ξοδεύει και νά ένθαρ-
ρύνει τις δαπάνες τών ιδιωτών σέ περιόδους ύφεσης, ένώ νά φορολογεί γιά
νά άποθαρρύνει τήν κατανάλωση σέ έντονη άνοδο τής οικονομίας, πού φέρ-
νει πληθωρισμό. Κατά τόν Κέϋνς ή άποστολή τοϋ κράτους σέ μιά άσταθή
οικονομία άντιπροσωπεύει τόν έξισορροπιστικό παράγοντα μέσω τής κατάλ-
ληλης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής νά προλαμβάνει τις οικο-
νομικές χαλαρώσεις και κρίσεις. Ή θεωρία του, εξαιρετικά έπαναστατική,
δέν έγινε δεκτή άπό τούς νεοκλασικούς, οί όποιοι διατύπωναν τή θέση ότι
ή κρίση τού 1929 άπό άπλή ύφεση εξελίχθηκε σέ οικονομική καταστροφή
λόγω λανθασμένης νομισματικής πολιτικής. Ή Κεντρική 'Ομοσπονδιακή
τών ΗΠΑ Τράπεζα (FED) έπρεπε νά είχε αύξήσει τήν προσφορά χρήματος,
πράγμα που δέν έκανε. Αύτό ήταν τό λάθος. Γι' αύτούς τό οικονομικό σύ-
στημα θά ξαναγύριζε σέ ισορροπία άπό μόνο του, αν δέν είχε συμβεί αύτό
τό λάθος.

Ή οικονομική καταστροφή ήταν τεράστια σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Στον
άποηχο αύτής τά όρια άνάμεσα στό κράτος και στις άγορές έπαναπροσδιο-
ρίστηκαν.
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VII. Τό τέλος της αυταπάτης

Ή ιστορία είναι νωπή. Ή παγκόσμια κοινωνία σέ οικονομική κρίση. Ή
παραγί^γή συρρικνώνεται, ή ανεργία διογκώνεται, τά πιστωτικά ιδρύματα
αντιμετωπίζουν τό φάσμα τής έλλειψης ρευστότητας, οί έπιχειρήσεις κινδυ-
νεύουν. "Ολα παίζονται. Μήνυμα αισιοδοξίας άπό πουθενά παρά τά σχέδια
διάσωσης !

Ή κρίση δέν γίνεται άπό τήν μιά ήμέρα στήν άλλη. Είναι γν<Μστό ότι
ή κρίση έκπορεύθηκε άπό έναν ύπερτροφικό χρηματοοικονομικό τομέα στόν
όποιον διακινούνταν άξίες πολλαπλάσιες τών άξιών παραγωγής, δηλαδή
τών πραγματικών άξιών. Τονίζεται ότι ή λεγόμενη «κρίση τών άκινήτων»
στις ΗΠΑ δέν γεννήθηκε άπό τή ζήτηση γιά κατοικίες (βλ. Στ. θωμα-
δάκη, Λύνουμε τις κρίσεις δημιουργώντας καινούργιες, Καθημερινή/Οικο-
νομική, 16-11-2008, σ. 11). Γεννήθηκε άπό τή μεγάλη προσφορά φθηνών
δανείων καί τήν άναζήτηση ύπερκερδών μέσου ύπεραξιών. Ήταν φαινομε-
νο τής χρηματοοικονομικής σφαίρας τής οικονομίας, όχι τής πραγματικής
«εύκολνο χρήμα, άναζήτηση γιά ύπεραξίες καί πληθωρισμός-τιμών σε χρη-
ματοοικονομικά προϊόντα». Δημιουργία σύνθετων χρηματοοικονομικών
έργαλείων, τιτλοποίηση άπαιτήσεων, συνεχής μετάθεση κινδύνου, παιχνίδι
όπου τό ποιός είναι ό πραγματικός οφειλέτης καί δανειστής έξαφανίζεται,
μέ σκοπό τήν άπόκτηση ρευστότητας καί τή συνεχή άνακύκλωσή της γιά
μεγαλύτερες άποδόσεις.

Μιά κρίση χαρακτηρίζεται άπό έντονη άνάδυση τών λεγόμενων «χρημα-
τοοικονομικών έξωτερικοτήτων» (financial externalities). Οί πράξεις τού
καθενός έπιφέρουν άποτελέσματα στή φήμη καί άξιοπιστία όλων τών συμ-
μετεχόντων στήν άγορά. Ή διάσωση ένός χαλαρώνει τούς άλλους, ή πτώ-
ση τοϋ άλλου παγοόνει όλους. Χωρίς έξωτερική στήριξη, τό σύστημα μέ τήν
αύτορρύθμισή του άποτυγχάνει. Εξάλλου χαρακτηριστικό μιας κρίσης πού
έντυπωσιάζει είναι ή άνθεκτικότητα τών μηχανισμών τής ψυχολογικής
αύθυποβολής πού δημιουργεί εύφορία στήν άγορά. "Ετσι ό επαγγελματίας
έθελοτυφλεΐ στά άρνητικά ένδεχόμενα, όταν κυνηγά ύπεραποδόσεις (άπλη-
στία;) "Ισως περισσότερο περίπλοκο. Τό κυνηγητό τής ύπεραπόδοσης καί τό
σύστημα προσδοκιών άλληλοτροφοδοτούνται καί αύτοεκπληρώνονται γιά ένα
διάστημα. "Ετσι ή εύφορία γίνεται άποτέλεσμα άλληλοεπηρεασμοϋ, όμαδικής
συμπεριφοράς καί συλλογικής διαμόρφωσης προσδοκιών.
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Το βάρος και ή ευθύνη τής κρίσης έπεσε στά πιστωτικά ιδρύματα. Θε-
ωρήθηκε οτι έγκατέλειψαν τούς παραδοσιακούς τραπεζικούς κανόνες. 'Απο-
σύρθηκαν οί παραδοσιακοί τραπεζίτες τής «κατάθεσης και τού δανεισμού».
Στή θέση τους μπήκαν τά σύγχρονα στελέχη, ώς γνώστες τών λεγόμενων
σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Ό παραδοσιακός τραπεζίτης
κοιτά δύο πράγματα: καταθέσεις και δάνεια. Αύτό είναι τό ισοζύγιο του και
προσπαθεί νά τό διατηρεί σέ ισορροπία. "Ομως ή τράπεζα παντού, τις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες, «χρηματιστηριοποιήθηκε» και άφησε αύτόν τόν κα-
νόνα (βλ. Λ. Στέργιου, Δέν σεβαστήκαμε βασικούς κανόνες τής οικονομίας,
Καθημερινη/Οίκονομική, 26-10-2008, σ. 7). Στόχος έγινε ή αύξηση τών
κερδών μέσω τών πωλήσεων. Ήταν έσφαλμένη άντίληψη περί εταιρικής
διακυβέρνησης. «Αύξηση τών κερδών» ναι, όχι όμως μέ κάθε τρόπο. "Ετσι
οί δημιουργοί προϊόντων έφτιαξαν εύφάνταστα προϊόντα. Ή πίεση τοϋ άντα-
γωνισμού, τό περίφημο «άνταγωνιστικό προβάδισμα 15 '», τά κίνητρα τών
μεγάλων άμοιβών και δικαιωμάτων προαίρεσης επέβαλαν νά δουλέψει ή
φαντασία. "Ετσι δημιουργήθηκε ένας άλλος τραπεζικός χώρος, ό τής «χρη-
ματοοικονομικής ύπεραξίας». Συγχρόνως άναζητήθηκε και βρέθηκε ό κα-
τάλληλος τόπος: «δανεισμός σέ δανειολήπτες πού δέν έπρεπε νά πάρουν δά-
νειο», δηλαδή πού δέν είχαν τά άπαραίτητα εισοδήματα ή είχαν άκόμα
άρνητικό πιστοληπτικό ιστορικό. Και άρχίζει ό φαύλος κύκλος. "Οταν τά
δάνεια αύτά δέν εξοφλούνται, άρχίζουν κατασχέσεις, πλειστηριασμοί μέ συ-
νέπεια νά έπιταχύνεται ή πτώση τών άκινήτων. "Ετσι άρχισε νά δημιουρ-
γείται πλέγμα παράγωγων προϊόντων και τιτλοποιημένων δανείων πού ή
μία τράπεζα πουλούσε στήν άλλη. Μέ τήν πώληση τοϋ ομολόγου (ομόλογο
κινδύνου) μεταθέτεις στήν πραγματικότητα τόν κίνδυνο στόν άγοραστή και
άποκτάς ρευστότητα πού πάλι άνακυκλώνεις σέ νέα" δάνεια. Γιά νά άντι-
σταθμιστεΐ όμως ό κίνδυνος, οί τράπεζες έπρεπε νά δημιουργήσουν άλλα
παράγωγα προϊόντα πού έξασφάλιζαν όσους είχαν γίνει ομολογιούχοι μέ τιτ-
λοποιημένα δάνεια.

"Ετσι οί κίνδυνοι, τιτλοποιούμενοι και μετακινούμενοι άνά τόν κόσμο, με-
τατράπηκαν σταδιακά σέ είδος «στοιχήματος» στήν άγορά χρηματοοικονο-
μικών μέσων.

Και φαινόταν ότι όλα λειτουργούσαν σωστά μέ τή σύμπραξη τής λεγό-
μενης «δημιουργικής λογιστικής». "Οταν όμως οί πιστολήπτες δέν μπο-
ρούσαν πλέον νά άνταποκριθοϋν στις ύποχρεώσεις τών (στεγαστικών) δανεί-
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ων τους, αυξήθηκαν οί έπισφάλειες τών δανείων. Τότε ή μία τράπεζα ζητά-
ει τήν άποζημίωσή της άπό τήν άλλη καί αυξάνεται τό κόστος άσφάλισης
τών επενδυτικών κινδύνων. Δημιουργείται στενότητα τής ρευστότητας. Ή
έλλειψη ρευστότητας παρασύρει όσες επιχειρήσεις είχαν επενδύσει σέ τίτλους
δανείων. Ή κρίση ρευστότητας έκτοξεύει τό κόστος τοϋ χρήματος στή δια-
τραπεζική άγορά, πράγμα πού έπιβαρύνει επιχειρήσεις καί νοικοκυριά. Ή
κατάρρευση τραπεζών, επενδυτικών οίκων είναι γεγονός. Τό κράτος προστά-
της έπανέρχεται παντού.

«Χάθηκαν φανταστικά χρήματα άπό φανταστικά κέρδη». Παραλογι-
σμός;

Φταίει ό καπιταλισμός; Φταίει ή παγκοσμιοποίηση; Ό Γερμανός δια-
νοητής Χάνς Μάγκνους Έντσενμπέργκερ πιστεύει οτι ό καπιταλισμός δι-
δάσκεται άπό τά λάθη του καί μπορεί νά προσαρμόζεται σέ κάθε καθεστώς.
Ή ήθική καταδίκη λοιπόν τοϋ καπιταλισμού δέν οδηγεί πουθενά. Κι αύτό
γιατί μαζί του έφερε μιά πρωτόγνωρη γιά τήν άνθρώπινη ιστορία ευημερία-
μία εύημερία πού πολύ λίγοι άπό εμάς είμαστε έτοιμοι νά άποχωριστοϋμε.
Τό χρηματιστήριο είναι ένα τυχερό παιχνίδι άφόρητα, όπως λέει, βαρετό
(βλ. συνέντευξη σέ Spiegel, Νοέμβ. 2008 καί 'Ελευθεροτυπία / Οικον.,
3-11-08, σ. 59).

VIII. Οί τράπεζες και ή φρόνηση αιώνες πριν

Στήν έποχή του, ό Adam Smith, άναφέρει ότι δυο ήταν οί μέθοδοι χρη-
ματοδότησης τών έπιχειρηματιών άπό τις τράπεζες: ή προεξόφληση τών συ-
ναλλαγματικών, ή μή έμπρόθεσμη πληρωμή τών όποιων σήμαινε αύτοδίκαιη
πτώχευση, καί τό άνοιγμα πιστωτικών λογαριασμών μέχρι ορισμένου ποσού
άρκεΐ ό δανειζόμενος νά προσκομίζει δύο μάρτυρες αναμφισβήτητης αξιοπι-
στίας καί μεγάλης περιουσίας ώς έγγυητές. Καί όταν οί ροές τών πλη-
ρωμών είναι τακτικές, τά ταμεία τής τράπεζας, γράφει ό Α. Smith, «μοιά-
ζουν μέ μιά δεξαμενή νερού άπό τήν οποία μιά ποσότητα νερού έκρέει συ-
νεχώς, ένώ σέ μιά άλλη, άπολύτως ίση μέ τήν προηγούμενη, εισρέει συ-
νεχώς έτσι ώστε χωρίς καμιά έπιπλέον φροντίδα ή δεξαμενή παραμένει πάν-
τα στήν 'ίδια σχεδόν στάθμη. Οί δαπάνες πού άπαιτοϋνται γιά τήν αναπλή-
ρωση τών ταμειακών άποθεμάτων μιας τέτοιας τράπεζας είναι μικρές ή μη-
δαμινές» (Πλούτος τών Εθνών, βιβλίο 2ο, κεφάλαιο 2ο, άρ. 59). Καί είναι
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αξιοσημείωτο ότι οί Τράπεζες, τότε τουλάχιστον τής Σκωτίας, ενδιαφέρονταν
περισσότερο γιά αυτό πού σήμερα ονομάζουμε «γνώριζε τόν πελάτη σου»
παρά γιά τήν περιουσία ή τήν πιστοληπτική του ικανότητα. "Ετσι απαι-
τούσαν άπό τούς πελάτες τους συχνές καί τακτικές, αύτοπρόσωπες πληρω-
μές, έτσι ώστε καί έξοικονομούσαν τό σύνολο τών ύπέρογκων δαπανών άνα-
πλήρωσης τών ταμειακών άποθεμάτων άλλά συγχρόνως είχαν άμεση καί
τακτική πληροφόρηση σχετικά μέ τή συμπεριφορά τής πλειοψηφίας τών πε-
λατών τους πέραν αύτής πού προερχόταν άπό τά βιβλία τους (ό.π., παρ. 61-
63). Καί μέχρις έκεΐ καλά λειτουργούσαν γιά τόν homo economicus, όταν
κάποια στιγμή ο τραπεζίτης άνακάλυψε ότι οί οφειλέτες άρχισαν τό τέχνα-
σμα τής «άνανέωσης τών συναλλαγματικών» μέ συμμετοχή περισσότερων
ένδιάμεσων προσώπων, μάλιστα μέ σκοπό τήν άντληση χρήματος, έτσι ώστε
νά γίνεται δυσκολότερη ή διάκριση μεταξύ μιάς πραγματικής καί μιάς απα-
τηλής συναλλαγματικής καί στήν πραγματικότητα νά μήν ύπάρχει πλειονό-
τητα πιστωτών καί οφειλετών, άλλά μόνο ή τράπεζα ώς πιστωτής καί ό
έπιχειρηματίας πού κάνει χρήση τού χρήματος ώς οφειλέτης. Διαπιστώνει
έτσι ό τραπεζίτης ότι ό έπιχειρηματίας δέν άπασχολεΐ κάποιο δικό του κε-
φάλαιο άλλά αύτό πού τοϋ προκατέβαλε ή τράπεζα. Τότε ή τράπεζα άποσύ-
ρεται άπό αύτόν σταδιακά, ό όποιος τώρα άναζητεϊ τήν πίστωση άλλοϋ, καί
όταν οί πόρτες κλείνουν, οί δανειολήπτες έξοργίζονται. «Τή δυστυχία τους»,
μάς άποκαλύπτει ό Adam Smith, «πού ήταν άμεση συνέπεια αύτής τής συ-
νετής καί άναγκαίας έπιφύλαξης τών τραπεζών, τήν άποκάλεσαν δυστυχία
τής χώρας» (ό.π., παρ. 72). Οί τράπεζες άρνούμενες νά δανείσουν εκείνους
στούς οποίους είχαν ήδη δανείσει ύπερβολικά μεγάλα ποσά, υιοθέτησαν τή
μόνη δυνατή μέθοδο προκειμένου νά διασώσουν τή δική τους άξιοπιστία άλλά
καί τή δημόσια άξιοπιστία τής χώρας (ό.π.).

Καί τότε τί έγινε; 'Εν μέσω αύτής τής άναστάτωσης ιδρύθηκε στή
Σκωτία μιά νέα τράπεζα μέ άμεσο στόχο τήν άνακούφιση τής δυστυχίας τής
χώρας. Τό σχέδιο ήταν γενναιόδωρο άλλά ή έκτέλεσή του πραγματοποιήθη-
κε χωρίς σωφροσύνη καί ή φύση καί οί αιτίες τής δυστυχίας πού στόχευε
νά ανακουφίσει δέν είχαν γίνει πλήρως κατανοητές (ό.π., παρ. 73). Ή τρά-
πεζα αύτή μέ σκοπό νά προσελκύσει τό σύνολο τών τραπεζικών έργασιών
καί νά έκτοπίσει τις άλλες τράπεζες, ιδίως τοϋ 'Εδιμβούργου πού έθεωρεΐτο
ή αιτία τής δυσαρέσκειας τών επιχειρηματιών, εμφανίστηκε γενναιόδωρη όσο
καμιά άλλη στό άνοιγμα πιστωτικών λογαριασμών καί στήν προεξόφληση
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συναλλαγματικών ύπό τον όρο μιας λογικής ασφαλείας. "Ετσι οδηγείται
στήν έκδοση μεγάλων ποσοτήτων χαρτονομίσματος. "Ομως τα χαρτονομί-
σματα πλεόναζαν σέ σχέση μέ τήν ποσότητα που μπορούσε νά άπορροφησει
ή κυκλοφορία τής χώρας, έπέστρεφαν στήν ίδια προκειμένου να μετατραπούν
σέ άργυρο και χρυσό μέ τόν ίδιο ρυθμό μέ τόν οποίο τυπώνονταν. Ή υπερ-
βολική κυκλοφορία άδειάζει τά ταμεία της και μέσα στους έξι μήνες λει-
τουργίας της άναγκάζεται νά έκδώσει συναλλαγματική υπέρ τής Τράπεζας
τοϋ Λονδίνου. "Εχοντας διασφαλίσει τήν εγγύηση τών ύποχρεώσεών της μέ
τις υποθηκευμένες περιουσίες τών μετοχών της, άξιας έκατομμυρίων λιρών,
άνοίγεται και άρχίζει νά άνανεώνει τή μιά συναλλαγματική μέ τήν άλλη
ύπέρ τής Τράπεζας τοϋ Λονδίνου ένσωματώνοντας τόκους και προμήθειες.
Εισπράττοντας ποσοστό τόκου 5% γιά κεφάλαιο 200.000 λιρών και κατα-
βάλλοντας στήν Τράπεζα τοϋ Λονδίνου ποσοστό 8% γιά ποσό δανεισμού
600.000 λιρών, ή τράπεζά μας κατέρρευσε σέ δύο χρόνια συμπαρασύροντας
μετόχους-έγγυητές άκόμα και οφειλέτες της πού μέ εύκολία αύξαναν το
χρέος τους. «"Οταν επήλθε ή χρεοκοπία, τό βάρος αύτών τών χρεών έπεσε
και πάλι μέ ορμή σ' αύτούς και τούς πιστωτές τους», μάς περιγράφει ό Α.
Smith. Ή προσωρινή χρηματοδοτική άνακούφιση πού είχε δώσει στους έπι-
χειρηματίες μετατράπηκε σέ καταστροφή, ένώ οί άλλες τράπεζες τελικά
βρήκαν πολύ γρήγορα μιά διέξοδο άπό αύτόν τό φαύλο κύκλο άπό τόν όποιο
δέ θά είχαν ξεφύγει παρά μόνο μέ τήν καταβολή ενός σημαντικού τιμήματος
και ίσως άκόμα μέ τήν ύποθήκευση τής άξιοπιστίας του. Τις άνακουφισε
αύτός πού σκόπευε νά τις έκτοπίσει (βλ. ό.π., παρ. 74-75).

IX. Οί υποχωρήσεις του Δικαίου στο οικονομικό πρόσταγμα
Ή πρώτη υποχώρηση

Μετά τήν έποχή τοϋ κρατικού παρεμβατισμού τών προηγούμενων δεκα-
ετιών, πολλοί είδαν τις άγορές ώς τούς κύριους μηχανισμούς γιά τή λύση
τών κοινωνικών προβλημάτων. Συναινούσαν στό ότι ό κρατικός παρεμβατι-
σμός στήν ιδιωτική δραστηριότητα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό (βλ.
L. Sullivan, Antitrust, Microeconomics, and Politics: Reflections on some
Recent Relationships, Calif. L.R., 1980, σ. 1 έπ. 5). Πίσω άπό τή θεωρία
τής άπορρύθμισης βρίσκονταν οί θέσεις ότι τά άτομα μεγιστοποιούν τή χρη-
σιμότητα τών άγαθών, οί έπιχειρήσεις μεγιστοποιούν τά κέρδη τους και κα-
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θενός ή συμπεριφορά είναι εύδαιμονιστική και ορθολογική. Συγχρόνως πίσω
άπό τή θεωρία, ή πολιτική ιδεολογία τακτοποιείται. "Οταν τά άτομα εύημε-
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ρουν, ευημερεί η κοινωνία, τα ατομα παρακινούνται απο το ιοιο συμφέρον
τους και είναι οί καλλίτεροι δικαστές γιά τό τί είναι καλό γι' αυτά. 'Εκφρά-
ζονται μέ μέσα τήν ευκαιρία, τήν πρωτοβουλία και τήν παραγωγική ενάρ-
γεια. Ό φιλελευθερισμός τοϋ Adam Smith έπανερχόταν. Φόβος και σκεπτι-
κισμός υπήρχε όμως πάντοτε ώς πρός τή «συγκέντρωση τής δύναμης». Ό
πλήρης άνταγωνισμός ώς άρχή τής οικονομίας γιά ύπεροχή μέ βάση τήν
καλλίτερη παροχή ή τήν καλλίτερη τιμή, πού λειτουργεί μεταξύ ζήτησης
και προσφοράς είναι ιδεώδες μή πραγματοποιήσιμο, «φυσική κατάσταση
αύτορρυθμιζόμενη». 'Αλλά ό άνταγωνισμός στήν άγορά είναι άτελής, άφού
άλλοιώνεται άπό συμπράξεις, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές θέσεις. "Ετσι
παρεμβαίνει ό νόμος και άπό φυσική γίνεται κατάσταση «ρυθμιζόμενη άπό
τό νόμο». Και όσο ή ιδέα τοϋ φιλελευθερισμού προωθεΐτο —ιδίως άπό τή δε-
καετία τοϋ '60, μέ τό σκεπτικό ότι οί άγορές είναι οί μηχανές πού κινούν
τό σύμπαν μέ συνακόλουθα τις πολιτικές ελευθερίες, τήν κοινωνική σταθε-
ρότητα και τόν ύλικό πλούτο— ή προστασία τού έλεύθερου λειτουργικού
άνταγωνισμοϋ άπό τό νόμο άρχισε νά τίθεται έν άμφιβόλω ώς πρός τήν άπο-
τελεσματικότητά της γιά μιά εύημερούσα οικονομία και έφερε στό προσκή-
νιο τις διαφορετικές θέσεις τών οικονομικών σχολών τών πανεπιστημίων
Χάρβαρντ και Σικάγου. Ή πρώτη στηριζόμενη σέ έμπειρικά δεδομένα (και
βασισμένη στή διδασκαλία τών Edward Chamberlain και Joan Robinson)
θέτει τις βάσεις γιά μιά ενιαία θεωρία και πολιτική τού άνταγωνισμοϋ μέ θε-
μελιωτικά στοιχεία τή δομή, τή συμπεριφορά και τά άποτελέσματα τής
άγοράς σέ συνδυασμό μέ τά έπιθυμητά άποτελέσματα. Ό δικαστής γιά τό
σχηματισμό τής κρίσης πάνω σ' ένα άνταγωνιστικό φαινόμενο (σύμπραξη,
κατάχρηση, μονοπώλιο) θά πρέπει νά χρησιμοποιεί ώς κριτήριο τή δυνατή ή
άμεση συνέπεια πού μπορεΤ νά έχει τούτο γιά νά ενισχύσει ή άποδυναμώσει
τήν άγορά, νά έπιφέρει πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα γιά τούς κατανα-
λωτές, χωρίς νά προστρέχει σέ άλλο συγκεκριμένο οικονομικό στόχο. Οί
στρουκτουραλιστές πίστευαν ότι μέ τήν τήρηση τών άνταγωνιστικών δομών
θά επιτυγχάνονταν έμμεσα και οί μή οικονομικοί σκοποί τοϋ άνταγωνισμοϋ.
ΤΙ Σχολή τοϋ Σικάγου, νεοφιλελεύθερη, άποδίδοντας στό άντιμονοπωλιακό
δίκαιο τήν, κατά τά μέσα τής δεκαετίας τοϋ '70, οικονομική άποτυχία τών
ΗΠΑ μέ χαμηλή παραγωγικότητα, άρνητικό ισοζύγιο πληρωμών, άνταγω-
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νιστικότητα τών γερμανικών και ιαπωνικών προϊόντων, προώθησε τήν αρχή
ότι άπό τό δίκαιο τοϋ άνταγωνισμοϋ πρέπει νά αποκλειστεί κάθε μή οικονο-
μικός σκοπός. Μέ μέσο τήν «οικονομική ανάλυση τοϋ Δικαίου» δέχεται ότι
κάθε κανόνας άνταγωνισμοϋ πρέπει νά υποβάλλεται σέ μιά «δοκιμασία νομι-
μότητας» μέ βάση μόνο τήν οικονομική άποτελεσματικότητα κάθε συγκε-
κριμένης συμπεριφοράς. Ό δικαστής δέν ρωτάει πια αν υπάρχει ενίσχυση ή
άποδυνάμωση τοϋ άνταγωνισμοϋ, καλά ή άσχημα άποτελέσματα γιά τους
καταναλωτές, άλλά αν γιά τήν όλη οικονομία υπάρχουν αυξητικά ή μειωτικά
άποτελέσματα ευημερίας. Μέ κύριους έκπροσώπους τούς Bork καί Posner,
άπομακρύνει τή θεωρία τοϋ άνταγο^νισμοϋ, άποδέχεται τήν άντίληψη μιάς
μακροπρόθεσμης αύτορρυθμιστικής δύναμης άνεπηρέαστων αγορών καί εισά-
γει τήν οικονομική άνάλυση στό Δίκαιο ώς πρόταση γιά μιά ένοποιημένη
οικονομική θεωρία τοϋ Δικαίου. Βασική λειτουργία τοϋ Δικαίου είναι πλέον
νά διευκολύνει τις συναλλαγές στό πλαίσιο τής ελεύθερης άγοράς καί, στις
περιπτώσεις έκεΐνες όπου τό κόστος τών συναλλαγών είναι υψηλό, νά μι-
μείται τήν άγορά καθορίζοντας τήν έκβαση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά είναι
παρόμοια μέ έκείνη στήν οποία θά κατέληγε ή άγορά, έάν ήταν έφικτές οί
συναλλαγές: «Δικαιοσύνη στό δίκαιο σημαίνει άπλά άποτελεσματικότητα»
(βλ. R. Posner, Economic Analysis of Law, 2η έκδ., 1977, σ. 22). Διακήρυ-
ξαν ότι καί τά πιό άκανθώδη θέματα μπορούν νά λυθούν χωρίς άξιολογική
κρίση πού έπιβάλλει τό Δίκαιο, άλλά μέ τόν οικονομικό ύπολογισμό. Ψευ-
δαίσθηση θεωρήθηκε ότι οί έσχατες λύσεις βρίσκονται μόνο μέσα στό νομικό
σύστημα (πρβλ. Α. Leff, Economic Analysis of Law. Some Realism about
Nominalism, Va. L. Rev., 60, 1974, σ. 451).

Ή δεύτερη υποχώρηση

To 1600 ο Γενικός Εισαγγελέας τής 'Ιρλανδίας John Davis επεσήμανε
ότι «ό πρώτος καί κύριος λόγος πού κάνουμε βασιλείς είναι γιά νά διατηρούν
τήν ιδιοκτησία, τις συμβάσεις, τις μεταφορές καί τό έμπόριο μεταξύ τών
άνθρώπων» (βλ. Ε. Cross - R. Prentice, ό.π., σ. 110). Ή ιδιοκτησία στά
πράγματα, κατά τόν John Locke, είναι προέκταση τής έργασίας τού ίδιου
τοϋ άνθρώπου. Ή έξασφάλισή της μέ καλά καθορισμένα δικαιώματα τής
άτομικής ιδιοκτησίας καί ή άνεπίληπτη έπιβολή τών συμβάσεων είναι ουσιώ-
δη γιά τήν οικονομική έπιτυχία κατά τό νομπελίστα Mancur Olson (βλ. Μ.
Olson, The Logic of Collective Action, 1965), ό οποίος άποδεχόμενος τή φύση
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τοϋ άνθρώπου ώς ιδιοτελή, έβλεπε ωστόσο τή συλλογική δράση ώς αίνιγμα
(46 έπ., 159 έπ.). Πέρα όμως άπό τήν προστασία τής ιδιοκτησίας ώς θε-
μελιώδες κίνητρο γιά τήν έπιδίωξη πλούτου καί ευημερίας, όπως τονίζεται
(Cross - Prentice, ό.π., σ. 114), άλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό τής άπο-
τελεσματικής οικονομίας είναι καί ή προαγωγή τοϋ «δίκαιου παιχνιδιού». Ό
καπιταλισμός «γίνεται, δέν είναι φυσικό σύστημα». Απαιτεί κανόνες γιά δια-
σφάλιση τοϋ fair play. "Οσο αυτοί δέν ύπάρχουν, δέν έχεις μπροστά σου
έλεύθερη άγορά, άλλά «ελευθερία γιά όλα», πού τελικά καταλήγει στόν κα-
νόνα τού ισχυρότερου. Ή «άπάτη» οδηγεί σέ άναποτελεσματική κατανομή
τών πηγών καί άποθαρρύνει τή συμμετοχή στό οικονομικό συμβάν. Ακριβώς
μέ βάση τή σύμβαση καί τήν ιδιοκτησία έμφανίστηκε αιώνες πριν ή έννοια
τού νομικού προσώπου ώς αύτόνομη άπό τά μέλη του οντότητα καί, κυρίως,
ή μορφή τής «άνώνυμης έταιρίας», ή οποία, κατά τόν Coase, έλαχιστοποιεϊ
τά έξοδα συναλλαγής καί παρέχει άνταγωνιστικό προβάδισμα μέσω τοϋ
συντονισμού τής οικονομικής δραστηριότητας σέ σχέση μέ τούς άγορα-
στές—πωλητές πού πρέπει νά συνάπτουν νέες συμβάσεις σέ κάθε επίπεδο
παραγωγής. Λύνει «προβλήματα ομαδικής παραγωγής» τών οποίων τήν πε-
ριπλοκότητα άτομα μόνα τους άδυνατοϋν νά άντιμετωπίσουν. Καί τό περί-
φημο αύτό όχημα τού καπιταλισμού έξοπλίστηκε γιά τό ρόλο του μέ αύτο-
τέλεια νομική, μέ ένδεχόμενη άέναη διάρκεια, μέ τήν περιορισμένη εύθύνη
τών μετόχων καί συνεισέφερε τά μέγιστα τόσο στήν προώθηση τοϋ καπιτα-
λισμού καί στή συγκέντρωση ισχύος τών διοικητών της, όσο καί στόν άρρη-
κτο δεσμό έταιρικής περιουσίας καί έταιρικοϋ σκοπού, καί μέ λύση τοϋ λε-
γόμενου «ήθικού προβλήματος» τών άνωνύμων έταιριών, δηλαδή μέ τά δι-
καιώματα προστασίας τής μειοψηφίας. Κι όμως αύτά δέν ήταν άρκετά γιά
τό μεγάλο βήμα τής άνώνυμης έταιρίας πρός τήν κεφαλαιαγορά.

Χρειαζόταν μιά διαφορετική θέση τών μετόχων. Ένώ οί νόμοι τούς άπέ-
διδαν τήν ιδιοκτησία τής έταιρίας, στήν πραγματικότητα, λόγω τής μεγά-
λης διασποράς τους, αν καί «ιδιοκτήτες», δέν είχαν άνάμειξη στή διοίκηση
τής έταιρίας, πού είχε έτσι περιέλθει, κατά τρόπο μόνιμο, στά χέρια τρίτων
χωρίς νά είναι στήν πραγματικότητα υπόλογοι άπέναντι στους μετόχους.
Αύ τόν τό διαχωρισμό, άποτρεπτικό γιά τήν κεφαλαιαγορά, τόν έπεσήμαναν
τό 1930 οί Αμερικάνοι καθηγητές Adolf Berle καί Gardiner Means μέ τό
κλασικό έργο τους The Modern Corporation and Private Property (Macmillan,

NT 1932).
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Αυτός ό διαχωρισμός έπρεπε νά κλείσει, έστω και αν τά κίνητρα τών
διοικούντων περιορίζονταν ή ο συντονισμός μεταξύ τών τελευταίων και τών
μετόχων ήταν δύσκολος. "Ετσι αναδείχθηκε ή γνωστή εταιρική διακυβέρ-
νηση, έννοια πού δέν έχει προσδιοριστεί μέ σαφήνεια και πού γενικά θεω-
ρείται ότι σχετίζεται μέ τήν έσωτερική οργάνωση και τή δομή ισχύος σε
μιά έπιχείρηση, μέ τό σύστημα —ενιαίο ή δυαδικό— λειτουργίας ενός δι-
οικητικού συμβουλίου, μέ τις σχέσεις μετόχων, διοικητικού συμβουλίου και
άλλων έμπλεκομένων, όπως έργαζομένων και πιστωτών (βλ. Κ. Hopt,
Common Principles of Corporate Governance in Europe στό Corporate
Governance Regimes (ed. J. McCahery, κ.ά.), Oxford University Press,
2002, σ. 175 έπ., 176). Ή νέα πλέον διακυβέρνηση πέρασε στά νομοθε-
τήματα μέ επισφράγιση θεμελιακή ότι πρώτιστη ύποχρέωση τών διοι-
κητών στις εταιρίες πού εισάγονται σέ οργανωμένες χρηματιστηριακές
άγορές είναι ή διαρκής έπιδίωξη τής ένίσχυσης τής μακροχρόνιας οικονο-
μικής άξίας τής έταιρίας και ή προάσπιση τού εταιρικού συμφέροντος (βλ.
και αρθρ. 2 § 1 ν. 3016/2002). Πίσω άπό τις λέξεις αύτές διαφαίνεται ή
θέση τού Milton Friedman πού άποκηρύσσοντας όποιαδήποτε κοινωνική
εύθύνη τής έταιρίας —έφόσον, κατ' αύτόν, «δέν ύπάρχουν άξιες, δέν υπάρ-
χουν κοινωνικές εύθύνες τών εταιριών, άλλες άπό τις άξιες και τις εύθύνες
τών άτόμων»— διακήρυττε τό 1970: «Υπάρχει μιά και μόνο μιά κοινω-
νική εύθύνη τής έταιρίας: νά χρησιμοποιεί τά έσοδά της και νά μετέρχεται
δραστηριότητες πού είναι διαμορφωμένες γιά νά αύξήσουν τά κέρδη της, κα-
θόσον χρόνο παραμένει μέσα στους κανόνες τού παιχνιδιού, δηλαδή μετέρχε-
ται άνοικτό και έλεύθερο άνταγωνισμό χωρίς άπάτη και δόλο» (Μ.
Friedman, The social responsibility of business is to increase its profit,
New York Times, 1970, 13 Sept. sect. 6., σ. 126- βλ. άνατύπωση άπό Th.
Donalson - P. Werhane, Ethical Issues in Business, 1983, σ. 239-243).
Άκόμα αύτή τήν τελευταία έπιφύλαξη τού Friedman γιά τούς κανόνες τού
παιχνιδιού, μέ κυνισμό και πίστη στον άπόλυτο καπιταλισμό είχε παραμερί-
σει ό Albert Carr (Is Business Bluffing Ethical?, Haru. Bus. Rev., Jan-Febr.
1968, άνατύπωση άπό Donalson-Werhane, ό.π., σ. 92) άπορρίπτοντας κά-
θε κοινωνική ήθική τών επιχειρήσεων. Σημασία έχει ή ήθική τού παιχνιδιού.
Συνεπώς επιτρεπτές είναι άκόμα ή παγίδευση ή ή «μπλόφα» στόν άντίπα-
λο άκριβώς όπως στό πόκερ. Γι' αύτόν ή εταιρική κοινωνική εύθύνη είναι
«ύπολογισμός προώθησης τοϋ άτομικού συμφέροντος σέ μεταμφίεση».
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"Εχοντας πλέον ή εταιρική διακυβέρνηση ώς μοναδικά στόχο τή μεγι-
στοποίηση τών κερδών τών μετόχων, τό επόμενο βήμα ήταν ή ανεύρεση
έκείνων τών μέσων τής κεφαλαιαγοράς πού ή χρησιμοποίησή τους θά ύλο-
ποιούσε τό στόχο αύτό. Ερχόταν πλέον ή σειρά τοϋ δικαίου τής κεφαλαια-
γοράς: ή τρίτη υποχώρηση τοϋ Δικαίου.

Ή τρίτη υποχώρηση

Οί τρεις βασικοί παράγοντες γιά τήν οικονομική πρόοδο είναι γή, έργα-
σία καί κεφάλαιο, ένώ τέταρτος θεωρείται ή κεφαλαιαγορά (βλ. W.
Bernstein, The Birth of Plenty, 2004, σ. 16, ύποσ. 60, άναφερ. ύπό Cross-
Prentice, ό.π., σ. 129). Γιά πολλούς αιώνες έμπορικά άξιόγραφα, πού σή-
μερα θά τά ονομάζαμε «άξίες», άποτελοϋσαν άντικείμενα συναλλαγών. Ή
Βενετία είχε τέτοια άγορά χρεογράφων τόν 14ο αιώνα, τό "Αμστερνταμ δη-
μιουργούσε τό πρώτο χρηματιστήριο τό 1530, αν καί είναι γνωστό γιά τή
λεγόμενη Tulip-Mania τοϋ 1636-7 πού κατέληξε σέ κατάρρευση τής
άγοράς, ένώ ή 'Αγγλία έβαζε τις ρίζες γιά τις συναλλαγές χρεογράφων σέ
δευτερεύουσα άγορά, όταν τό 1694 ιδρυόταν ή Τράπεζα τής 'Αγγλίας. "Ετσι
τόν 19ο αιώνα έγινε πλέον κοινά άντιληπτό ότι τά χρεόγραφα ήταν μιά
άλλη μορφή περιουσίας στήν όποια θά εφαρμόζονταν οί κανόνες τών συμβά-
σεων καί τών άδικοπραξιών, καί ή πρώτη ολοκληρωμένη ρύθμιση έμφανίζε-
ται τό 1933 στις ΗΠΑ. Τά κύρια χαρακτηριστικά τών νομοθεσιών γιά τήν
κεφαλαιαγορά ήταν ή δημοσιοποίηση τών συναλλαγών, ή άποτροπή τής
χρηματιστηριακής άπάτης καί παραπλάνησης, ή άπαγόρευση χρησιμοποίη-
σης τής έσωτερικής πληροφορίας, οί έξαγορές, ή άπαγόρευση χειραγώγησης
τής άγοράς. Σύμφωνα μέ τά έγκληματολογικά στοιχεία τής Γερμανίας οί
περιπτώσεις τής μαύρης κεφαλαιαγοράς, ένώ τό 1991 άνέρχονταν σέ 1190,
τό 2000 καταγράφηκαν 36.025 χρηματιστηριακά άδικήματα στή χ<ύρα
αύτή. Οί κεφαλαιαγορές τήν τελευταία Ιδετία μπαίνουν στόν κύκλο τών λε-
γόμενων «Νέας 'Αγοράς» καί «τής Νέας Οικονομίας» μέ μιά τεράστια
αύξηση, πού δέν οφειλόταν μόνον στις μεταβολές τών κύκλων ζήτησης τών
άξιών άλλά καί τοϋ κύκλου προσφοράς άξιών καί εισόδου στά χρηματιστή-
ρια τών άποθεμάτων τών νοικοκυριών μέ συμμετοχή τους, σύμφωνα μέ τά
στατιστικά στοιχεία τής Γερμανίας, κατά 13,4% μέ άντίστοιχη αύξηση τών
άποδόσεων άπό 0,3 δισ. εύρώ τό 1991 σέ 20,4 δισ. εύρώ τό 2000 (βλ.
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Assmann-Schutze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, Beck, 3η έ'κδ., 2007,
§ 1 άρ. 24, σ. 12).

Ή παλαιότερα κυριαρχούμενη άπό τις τράπεζες χρηματοπιστωτική
άγορά κυριαρχείται πλέον άπό τήν κεφαλαιαγορά σέ συνδυασμό μέ τή δομική
μεταβολή του μετόχου σέ έπενδυτή και τήν κυριαρχία τών θεσμικών έπεν-
δυτών (έπενδυτικά ταμεία, άσφαλιστικές έπιχειρήσεις κ.ά.).

Αναλυτές άναζητούν τή σχέση μεταξύ νομικών ρυθμίσεων και οικονομι-
κού αποτελέσματος. Οί γνωστές και πρωτοποριακές μελέτες τοϋ Rafael La
Porta τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Harvard τής τελευταίας 20ετίας σέ διαπολι-
τειακή βάση —πού βασίζονται σέ παραμέτρους: α) νομικές, π.χ. τόπος προ-
έλευσης τού δικαίου, κίνδυνος άπαλλοτρίωσης, μία μετοχή - μία ψήφος, ποι-
νική εύθύνη παραβατών, β) οικονομικές, π.χ. κεφαλαιοποίηση άγοράς, ύπο-
χρέωσης σέ ρευστό κόστος κεφαλαίου, καθώς και γ) ένδιάμεσες, όπως π.χ.
επιχειρηματική ήθική, ποιότητα διακυβέρνησης, δημοσιοποιήσεις πληροφο-
ριών— έδειξαν ότι, μεταξύ άλλων, όπου ή νομική προστασία τών μετοχojv
ήταν πληρέστερη, ή άποτίμηση τών έταιριών ήταν μεγαλύτερη. Ώς πρός τό
δίκαιο τής κεφαλαιαγοράς στή σχέση του μέ τήν οικονομική έξέλιξη, τά
εύρήματα έδειξαν ότι ή κρατική επιβολή μέτρων είχε μικρότερο ρόλο σέ σχέ-
ση μέ τή μεγαλύτερη σημασία πού είχε ή «δημοσιοποίηση πληροφοριών», ή
«διαφάνεια τών χρηματιστηριακών συναλλαγών» σέ συνδυασμό μέ μιά
«εύχερέστερη άσκηση ένδικης προστασίας τών ιδιωτών κατά τών παρα-
βατών» (μεταξύ άλλων R. La Porta, Silanes, Shleifer, Vishny, κ.ά., Law
and Finance, J. Pol. Ec., 106, 1998, σ. 1113, τών ιδίων Investor
Protection and Corporate Governance, J. Fin. Econ., 58, 2000, σ. 3).

Οί έξελίξεις στό παγκόσμιο και παγκοσμιοποιούμενο οικονομικό περιβάλ-
λον, όπως ή αύξημένη άβεβαιότητα, ή άστάθεια τών έπιτοκίων, ό έντονος
άνταγωνισμός τών τραπεζών, ή έξάπλωση τής τραπεζικής δραστηριότητας
και τά αύξημένα αιτήματα γιά χρηματοδοτήσεις πελατών κάθε κατηγορίας,
ώθησαν σέ μιά συνεχή πληθωρική παραγωγή νέων χρηματοοικονομικών
εργαλείων (βλ. Σ. Θωμαδάκης — Μ. Ξανθάκης, 'Αγορές Χρήματος και Κε-
φαλαίου. Τραπεζική Επιστήμη. Θεωρία και Πράζη, έ'κδ. Σταμούλης, 2006,
σ. 263 έπ.), όπως κρατικών ομολόγων, ομολογιών ύψηλοϋ κινδύνου, οί λε-
γόμενες junk bonds, συμβάσεις άνταλλαγών έπιτοκίων και έπιτοκίου διαφο-
ροποιούμενης βάσης, συμβάσεις άνταλλαγών νομισμάτων, συμβάσεις σταυρο-
ειδών άνταλλαγών έπιτοκίων. Ή κάλυψη τών πιστωτικών κινδύνων (πολ-
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λαπλής μορφής: άγοράς, ρευστότητας, λειτουργικός, θεματοφυλακής, εκδό-
τη) επιδιώχθηκε μέσω τών γνωστών πιστωτικών παραγώγων πού προϋπο-
θέτουν τήν ύπαρξη μιάς άλλης ύποκείμενης άξίας: τή μεταφορά τοϋ πιστω-
τικού κινδύνου μέσω τιτλοποίησης άπαιτήσεων πού προέρχονται άπό επιχει-
ρηματικά, καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια και άνακυκλούμενες πιστώ-
σεις, καί άπαιτήσεων συνθετικής μορφής πού προκύπτουν άπό χαρτοφυλάκια
μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων, δομημένα ομόλογα, ομολογίες κα-
λυμμένες μέ άσφάλεια άλλες απαιτήσεις, δανεισμό τίτλων, άνοικτές πωλή-
σεις. Κατάληξη: ό πλούτος τού κόσμου διαρκώς σέ κίνηση μέσα στά χρη-
ματιστήρια μέσω μεταμφιεσμένων πιστωτικών έργαλείων πού τό ίδιο τό Δί-
καιο είχε άποδεχθεϊ ότι θά διευκόλυναν τήν πίστωση καί τήν άνάπτυξη τής
άγοράς. Ή «χρηματοοικονομική ολοκλήρωση» χαρακτηρίστηκε έτσι άπό μιά
ένοποιημένη άγορά κεφαλαίων, τήν κατάργηση τών συναλλαγματικών ελέγ-
χων καί τήν όμογενοποίηση τών προτεινόμενων προϊόντων. Ή ροή τών κε-
φαλαίων είτε ώς δάνεια είτε ώς έπενδύσεις καί έπενδύσεις χαρτοφυλακίου,
είχε μιά δική της λογική, μιά αυτόνομη συμπεριφορά μέ δικούς της κανόνες
πού μεταφέρει τά κεφάλαια άμεσα καί οπουδήποτε ύπάρχει κέρδος. Ή δι-
κτύωση τής οικονομίας φαίνεται άδιάρρηκτη. Ό κίνδυνος όμως άπό τήν έπι-
χειρηματική δραστηριότητα στή χρηματιστηριακή, στό έφήμερο καί τό ταχύ
καραδοκούσε. Τήν προβλέψιμη κρίση τήν απωθούμε μέ τήν προσδοκία τής
μή εισόδου. Ή κρίση ξεδιπλώνει όμως τόν πραγματικό χαρακτήρα τοϋ παι-
χνιδιού: «παγκόσμια ρώσικη ρουλέττα». Εκείνοι πού συμμετείχαν καί σώ-
θηκαν θά ξανατολμήσουν;

Χ. Η αναζήτηση τοϋ ενόχου

Γιατί φτάσαμε έδώ; Μήπως ή αδυναμία πρόβλεψης ή εκτίμησης τής
πρόβλεψης;

Ή Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) είναι ή άρχαιότερη τών διε-
θνών χρηματοπιστωτικών θεσμών (1930) μέ έδρα τή Βασιλεία. Αύτή ή λέ-
σχη τών κεντρικών τραπεζιτών άποτελεΐ τό κέντρο τής διεθνούς συνεργα-
σίας γιά νομισματικά θέματα. Γιά χρόνια οί έκθέσεις της προειδοποιούσαν
γιά τήν ύπερβολική παγκόσμια ρευστότητα, παρότρυναν τούς κεντρικούς
τραπεζίτες νά άνησυχούν γιά τά ψευδή στοιχεία τοϋ ένεργητικού, άκόμα καί
όταν ό πληθωρισμός ήταν χαμηλός, προέτρεπαν γιά έλεγχο τής εύρωστίας
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τοΰ χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολο του όχι μόνο εστιασμένο
στήν έποπτεία μεμονωμένων επιχειρήσεων. Σύμφωνα μέ τήν ΤΔΔ ή σημε-
ρινή καταστροφή προέχεται άπό μιά βασική πηγή: άπό έναν κόσμο όπου ή
πιστωτική έπέκταση και υπερβολή διήρκεσαν γιά πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα. «Ό μή βιώσιμος κύκλος αύτής τής πρακτικής έκλεισε. Οί κεντρι-
κοί τραπεζίτες και οί ρυθμιστικοί φορείς άπέτυχαν νά έκτιμήσουν τό μέγε-
θος τού κινδύνου άπό τό λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» πού δημι-
ούργησε ή σύγχρονη χρηματοδοτική, ένώ συγχρόνως τροφοδοτούσαν μιά πι-
στωτική "φλύκταινα" διατηρώντας τό χρήμα φτηνό καϊ γιά μεγάλο χρονικό
διάστημα».

Σέ πρόσφατα δημοσιεύματα γνωστοί οικονομολόγοι (Poison, Κρούγκμαν)
άπέδωσαν τή χρηματοπιστωτική κρίση στίς «διεθνείς άνισορροπίες», στό δυ-
σθεώρατο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών πού έμφανίζουν χώρες όπως ή
Κίνα καϊ στό ίλλιγγιώδες έλλειμμα τών ΗΠΑ. Ή μετακίνηση τεράστιων
κεφαλαίων άπό τήν Κίνα καϊ τϊς πετρελαιοπαραγωγικές χώρες κατέκλυσαν
τϊς ΗΠΑ, οδήγησε τά έπιτόκια σέ χαμηλά έπίπεδα καϊ καλλιέργησε τήν πι-
στωτική «διόγκωση». Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όμως τόνισε ότι «κύ-
ριος ένοχος» είναι ή άνεπαρκής ρύθμιση τού χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος μαζί μέ τήν έλλειψη πειθαρχίας στήν άγορά. Τό ρυθμιστικό πλαίσιο θε-
ωρήθηκε άνεπαρκές καϊ προβληματικό. Τό λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό σύ-
στημα», δηλαδή τό δίκτυο τών άλληλένδετων επενδυτικών τραπεζών κεφα-
λαίων άντιστάθμισης κινδύνου, δέν είχε υπαχθεί στό είδος τών συνετών ρυθ-
μίσεων πού ισχύουν γιά τϊς τράπεζες, διότι δέν είχε ορθά εκτιμηθεί ή συ-
στηματική σημασία του. Ή άπουσία άκριβώς αυστηρών ρυθμίσεων κατέ-
στησε αύτά τά κεφάλαια πιό ελκυστικά άπό τϊς τράπεζες, τών οποίων συ-
νήθως ήταν θυγατρικές έταιρίες (άπό Economist, Καθημ. 8-3-09).

Οικονομική κρίση ή κανονιστική κρίση;

XI. Ή «νομιμοποίηση» τοϋ Δικαίου

Πρέπει τό Δίκαιο νά νομιμοποιείται κοινωνικά; Ή κοινωνία άναπτύσσε-
ται τόσο γρήγορα και πολυδιάστατα έτσι ώστε ώς πρός τήν «έγκυρότητα»,
καϊ κατά συνέπεια τήν «άποδοχή» τοΰ Δικαίου, νά τίθεται ζήτημα. Τό ζή-
τημα αύτό μπορεί νά έχει δύο όψεις. Ή μία νά συνδέει τή νομιμοποίηση τού
Δικαίου μέ τό πολιτικό σύστημα (τό κράτος) καϊ τήν υπαγωγή τοΰ πρώτου
στό δεύτερο. Ή δεύτερη, πού μάς ένδιαφέρει, αναφέρεται στίς σχέσεις με-
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ταξύ Δικαίου καί Κοινωνίας. Τό Δίκαιο νομιμοποιείται, δηλαδή δικαιολογείται
(αξιολογικά), όταν έχει άποδεκτή άξία (βλ. G. Skapska - J. Stelmach,
Contemporary Problems and Models of the Legitimacy of Law, Rechtstheorie,
1989, σ. 245 έπ., 248). Στό έρώτημα «άπό που έλκει τό σύγχρονο θετικό
Δίκαιο τή νομιμοποίησή του» ή άπάντηση τού Max Weber καί τού Niklas
Luhmann, πού τόν άκολουθεΐ, παραπέμπει σέ μιά εμπειρική έννοια νομιμο-
ποίησης. Ή νομιμότητα είναι έκείνη πού παράγει τή νομιμοποίηση. Ή τυ-
πική ισχύς τού Δικαίου παράγει τήν άποτελεσματικότητά του καί ή τελευ-
ταία συμπίπτει μέ τή νομιμοποίηση. Συνεπώς, ή πραγματική αναγνώριση
τής κανονιστικής τάξης ισοδυναμεί μέ νομιμοποίηση τοϋ Δικαίου. "Αρα: τό
νόμιμο είναι καί δίκαιο. 'Αντίθετα ό Jürgen Habermas (Zur Rekonstruktion
des Historischen Materialismus, 1976, σ. 271 έπ., 276) διαχώριζε τήν κοι-
νωνική ισχύ τών κανόνων άπό τή νομιμοποίηση. Ή ισχύς ένός κανόνα καί
μόνον δέν εγγυάται τήν έγκυρότητά του (νομιμοποίηση), άλλά άποδίδει μό-
νον μιά «άξίο_>ση γιά νομιμοποίηση». Νομιμοποίηση σημαίνει γι' αύτόν τή
δυνατότητα ό κάθε κανόνας νά υπόκειται σέ κριτική άξιολόγηση, σέ δικαι-
ολόγηση τοϋ περιεχομένου του (βλ. Κ. Tuori, Legitimitaet des modernen
Rechts, Rechtstheorie, 1989, σ. 221 έπ., 224, 225). "Αρα: τό νόμιμο έλέγ-
χεται αν είναι καί δίκαιο. Κι όμως, καί γιά τόν Habermas, στόν πραξιακό
χώρο τής οικονομίας, επειδή έκεϊ χρησιμοποιείται ώς μέσο τό «χρήμα», τό
Δίκαιο ώς μέσο οργανωτικό τής ζωής δέν χρειάζεται νά νομιμοποιηθεί άμε-
σα ώς πρός τό περιεχόμενο του, άλλά μόνον έμμεσα παραπέμποντας στή
νομιμότητα τής νομοθετικής διαδικασίας (βλ. Tuori, ό.π., σ. 231, J.
Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns, 1, 2, 1980, σ. 536). Κι
αύτό γιατί ή έσωτερική νομιμοποίηση τοϋ Δικαίου προϋποθέτει άρμονία μέ
τούς κανόνες ήθικής, τούς άτυπους κανόνες συμπεριφοράς. Ή άρμονία αύτη
άναζητεΐται μόνο έκεϊ πού τό Δίκαιο λειτουργεί ώς «θεσμός» «ρυθμίζοντας
δηλαδή λειτουργικά τις άνθρώπινες σχέσεις», όχι όταν χρησιμοποιείται μό-
νον ώς «μέσο οργάνωσης τών σχέσεων», όπως είναι στήν οικονομία.

XII. Επίλογος

"Ετσι, οί δείκτες τού κόσμου πού ζούμε σήμερα ώθούν σέ χαρακτηρι-
σμούς τής νέας παγκόσμιας τάξης ώς «ένσάρκωσης τού διαβόλου», πού
άπεικονίστηκε τό 16ο αιώνα άπό τό ζωγράφο Τερόνιμους Μπός, ό όποιος
δέν είχε αύταπάτες γιά τή λογικότητα τής άνθρώπινης φύσης ούτε έμπι-
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στοσύνη στήν καλοσύνη τού κόσμου. "Εγραφε τότε: «Δέν ύπάρχει ορίζοντας
εδώ. 'Υπάρχει μόνο ή άντάρα τής διαφοράς, τού κατακερματισμένου παρον-
τος. Παντού υπάρχουν έκπλήξεις καϊ εντυπώσεις, όμως πουθενά δέν υπάρ-
χει αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα είδος χωρικού παραληρήματος» (βλ. J.
Berger, Against the Great Defeat of the World, Race and Class, vol. 40,
(no 2-3), 1998/1999, σ. 1, άναφ. άπό Κ. Ρόμπινς - Τ. Ούέμπστερ, Ή
εποχή τοϋ Τεχνοπολιτισμοϋ, έκδ. Καστανιώτης, 2002, σ. 197).

Έπϊ δεκαετίες ζούμε, όπως λέγεται ή αν είναι, σέ περίοδο ειρήνης. Μά
ό άνθρωπος φαίνεται νά παρανόησε τά δώρα της. Φιλόσοφοι άποκαλύπτουν
ότι ή σύγχρονη προοδεύουσα φωτισμένη σκέψη έχει μιά έγγενή ροπη να με-
τασχηματίζεται σέ όργανο κυριαρχίας, ένα δομημένο «έγώ» προσανατολισμέ-
νο στήν άποτελεσματικότητα τής δράσης καϊ στήν έπιβολή. Μιά έπιβολή όχι
πολεμική, άλλά έπιστημονική άκόμα και στόν οικονομικό χώρο. Ή προκλη-
τική προτροπή, πριν άπό 80 χρόνια, τοϋ Henry Luce «κάνε λεφτά, γιά νά
είσαι περήφανος γι' αύτό- κάνε περισσότερα λεφτά, γιά νά είσαι άκόμα πιό
περήφανος γι' αύτό» έκφράζει τελικά τή νεοφιλελεύθερη οικονομία τής
άγοράς καϊ τήν πορεία πρός τή λεγόμενη πολιτιστική «άπλοποίηση γιά τούς
άνοήτους»· σκοπός πού άπέδιδε ώς ζητούμενο έναν ελάχιστο κοινό παρανο-
μαστή μέ στόχο τή μεγαλύτερη άγορά. Ό σύγχρονος homo neoeconomicus
παραμέρισε τόν «οικονομοϋντα άνθρωπο», άποδέχθηκε τήν παραμέληση τής
ιστορίας, τήν άπόρριψη τών άξιων τοϋ πολιτισμού πού δέν ταιριάζουν με τις
τρέχουσες συνήθειες τοϋ Πλούτου καϊ τής Επίδειξης, τήν άπώλεια τής ποι-
οτικής μνήμης καϊ τήν έχθρότητα ή τήν κατ' έπίφαση άποδοχή τής ιδέας
ότι ύπάρχουν άντικειμενικά κριτήρια ποιότητας, άρχές και θεσμοί, δίκαιο και
δικαιοσύνη. Καλλιεργήθηκε έτσι ή σχετικοποίηση μέ άποτέλεσμα τήν πορεία
πρός τήν ϊσοπέδο>ση.

Ή διατρανούμενη παγκοσμιοποίηση δέν άποτελεϊ, όπως προβλήθηκε,
άπλή διαδικασία διεθνοποίησης τών συναλλαγών. "Εγινε μέσα σέ έλάχιστα
χρόνια οιονεί παγκόσμια θρησκεία, ιδεολογία καϊ θε<ι>ρία μαζί, πού ρυθμίζει
προσδιοριστικά τις κοινωνικές άλλαγές, πολύ περισσότερο όταν τις προκαλεί
σεισμικά ή οικονομία. "Ολα έχουν, ή τούς άποδίδεται, «μιά παγκόσμια έξή-
γηση»" κι έτσι αύτή εξαπλώθηκε σάν ένα άπλό περιγραφικό στοιχείο μιάς
φυσικής τάξης. Καϊ όσο άναπτύσσεται ή παγκόσμια κοινωνία, τόσο ή ανι-
σότητα στή διανομή τού παγκόσμιου πλούτου, πού άπεικονίζεται σταθερα
στό άγαλμα στό Πανεπιστήμιο τοϋ Χάρβαρντ, θά παραμένει. Τά δισεκατομ-
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μύρια τών φτωχών, ασθενών, αστέγων καί πιό ευάλωτων σέ κάθε είδους
καταστροφή δέν στενοχωρούν τόν Πλούτο καί τήν Προκλητική Επίδειξη.
Χάθηκαν περιουσίες πραγματικές ή πλασματικές. Τό κρίσιμο: Εκείνοι που
δέν κατέχουν ή δέν μπορούν νά 'χουν πρόσβαση στά ελάχιστα γιά επιβίω-
ση ή στή γνώση απωθούνται καί παραμερίζονται άκόμα περισσότερο. Στήν
κοινωνία τής Αφθονίας αυτοί δέν χωρούν. Ή κοινωνία τής Δυστυχίας έχει
περισσότερο χώρο γιά όλους. "Ετσι ό καθαρός νόμος τής ζούγκλας στή ση-
μερινή ανθρώπινη κοινωνία τής έξιδιασμένης γνώσης καί τής «πολυτελούς
εύαισθησίας» γίνεται πιό περίτεχνος καί δόλιος. Αύτό πού θεωρούμε σήμε-
ρα ώς πολιτισμό είναι οί μεγάλες ιδέες —έλευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη,
άτομο— προσανατολισμένες όμο3ς σέ μιά πραγματικότητα πού είναι άπλώς
ένας τεμαχισμένος τομέας τής έμπειρίας, άπομονωμένος άπό τήν άνθρωπό-
τητα σάν σύνολο.

XIII. Ο μύθος καί ή σημασία του

Λέγεται κάποτε στά παλαιά χρόνια ζούσε ένας μονάρχης. Γιά νά ικανο-
ποιήσει τούς υπηκόους του σέ γη, τούς κάλεσε κάποια άνατολή τοϋ "Ηλιου
νά ξεκινήσουν άπό τό σημείο πού 'χε στήσει τό θρόνο του καί τούς ύπο-
σχέθηκε ότι, όση έκταση κύκλωναν μέχρι τή δύση τοϋ "Ηλιου καί ξαναγύ-
ριζαν στό ίδιο σημείο άκριβώς πριν πέσει ό ήλιος, θά ήταν δική τους. "Ολοι
έτρεχαν, κύκλωναν καί γύριζαν. Κάποιος όλο καί ξεμάκραινε καί κοιτώντας
τόν ήλιο έλεγε «έχω άκόμα καιρό» καί έτρεχε φτιάχνοντας όλο μεγαλύτερο
κύκλο. Κι ο ήλιος άρχισε νά γέρνει κι αύτός όλο μεγάλωνε τήν έκταση λέ-
γοντας «άκόμα έχω καιρό». Κι όταν πιά ό ήλιος άρχισε νά άκουμπάει τήν
έπιφάνεια τής γής, άρχισε νά τρέχει μέ όλες τις δυνάμεις του νά γυρίσει
έγκαιρα στό σημείο έκκίνησης. Είχε άπομακρυνθεϊ όμως πολύ. Συγκέντρω-
σε κάθε δύναμη πού τοϋ 'χε άπομείνεΐ" μέ τήν καρδιά νά κτυπάει άτακτα
καί τά πόδια νά λυγίζουν βλέπει ένα ώραΐο λιβάδι" «νά τό πάρω κι αύτό»,
λέει" καί μόλις ή τελευταία άκτίδα τοϋ ήλιου βυθιζόταν στόν ορίζοντα, έπε-
φτε κι αύτός στά πόδια τοϋ μονάρχη, όμως χωρίς καμιά πνοή πιά. "Οταν
τόν ένταφίασαν, ό μονάρχης είπε: «Τά 'χε καταφέρει νά κλείσει χιλιάδες
έκτάρια γής, άλλά ή γη πού τελικά χρειαζόταν ήταν τόσο μικρή». Καί χά-
ραξε στό χώμα τή λέξη «Απληστία».

Είναι συνεπώς ή Απληστία μέ κάθε μορφή τό πιό βαρύ, θανάσιμο άδί-
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κημα τοϋ άνθρωπου πού καταστρέφει. Αύτη είναι πού έκτροχιάζει άπό τήν
ασφάλεια τής φρόνησης. Όταν ό homo economicus άναζητεΐ τη βελτίωση
τής ζωής του ή όταν τό Δίκαιο παρακολουθεί ρυθμιστικά τις μεταβολές
στήν κοινωνία, λειτουργούν μέσα στά όρια τής φύσης τών πραγμάτων, όχι
ένάντια σ' αύτά. Ό Τιτανικός απάνω σ' αύτά ήταν φτιαγμένος ώς ναυπη-
γικό θαύμα. "Οσο άβύθιστος και αν είχε φτιαχτεί, μέ κάθε δυνατή τεχνική
και νομική προδιαγραφή και μέ τήν πεποίθηση αύτή οί άνθ ρωποι, πλούσιοι
και φτωχοί, μετέφεραν πάνω του πλούτο, χλιδή άλλά και χαρές και προσ-
δοκίες, πέρασε μοιραία στήν ιστορία άπό τήν ύπεροψία και τήν άπληστία γιά
δόξα τών άνθρώποον πού νόμιζαν ότι μπορούσαν νά ξεπεράσουν τά όρια άσφά-
λειας πού έπέβαλε ή άρετή τής «φρόνησης».

Ό άνθρωπος όμως είναι πεπρωμένο νά έπιζήσει.

Αλλά πάντα στό τέλος θ' άκοϋμε τά λόγια τοϋ Επίκτητου πρός τούς
μαθητές του: «μέχρι πότε θά άναβάλλουμε νά γίνουμε σώφρονες;» (Επί-
κτητου, Έγχεφίΰιον, Πάπυρος, κεφ. ΝΑ', II, 1) και ό Kant, σέ κάποια με-
ταγενέστερη εποχή, νά άπαντάει: «Θά έπρεπε νά είχα έκπαιδευτει όχι γιά
τόν τωρινό κόσμο, άλλά γιά έναν καλλίτερο» (βλ. Marcuse, Kultur der
Gesellschaft, 2η έ'κδ., Suhrkamp, 1968, σ. 157).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κωνσταντίνου Σβολοπούλου, Ή απόφαση γιά τήν επέκταση τής ελλη-
νικής κυριαρχίας στή Μικρά 'Ασία.
Από τον Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Παρουσιάζω τό βιβλίο του Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Σβολοπούλου Ή
απόφαση για τήν επέκταση τής ελληνικής κυριαρχίας στή Μικρά Ασία,
έκδομένο πρόσφατα (2009). Και ναϊ μέν βραβεύσεις Ακαδημαϊκών άπό τήν
Ακαδημία είναι ήθικώς άπαράδεκτες. "Αλλο είναι όμως ή παρουσίαση βιβλί-
ου Ακαδημαϊκού, όσο και αν ένέχει και αύτή έκφραση τιμής στον Ακαδη-
μαϊκό συγγραφέα. Μέ τήν παρουσίαση αύτή γνωστοποιείται ύπεύθυνα στους
Ακαδημαϊκούς τό συγγραφικό έργο τών συναδέλφων τους, ένώ και περιβάλ-
λεται μέ το κύρος τής Ακαδημίας τό παρουσιαζόμενο βιβλίο.

Όμολογώ, μέ είλκυσε ό τίτλος ήδη τού παρουσιαζόμενου βιβλίου, καθώς
μού θύμισε τον παρομοιο τίτλο βιβλίου τοϋ άειμνηστου άδελφού μου Αλεξάν-
δρου Ή άποφασις περί τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, έκδομένου τό
1965. Με τον τίτλο αύτό είχε θελήσει ό άδελφός μου νά τονίσει ότι ό ιστο-
ρικός πρέπει νά έννοεΐ τά ιστορικά γεγονότα ώς άνθρώπινες πράξεις, ώστε
και στήν κρίσιμη φάση τών άποφάσεων γι' αύτές, άρα και τοϋ προβληματι-
σμού γιά τό δυνατόν και τό δέον αύτών. Και στίς σελίδες τοϋ βιβλίου έκεί-
νου προβάλλεται παραστατικά ό εναγώνιος προβληματισμός τών Φιλικών
άπό τό 1814 έως τόν Φεβρουάριο 1821, όταν έλαβαν τήν οριστική άπόφα-
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τη ώστε ν' αρχίσει αμέσως ή Επανάσταση γιά τήν πολιτική Παλιγγενεσία
τοϋ έλληνικοϋ "Εθνους.

Ή πρόθεση, όμως, νά παρουσιάσω τό βιβλίο τοϋ κ. Σβολοπούλου δικαι-
ολογείται προπάντων άπό τό ιδιαίτερα σπουδαίο θέμα του. Ή επέκταση τό
1919 τής έλληνικής κυριαρχίας στήν Μικράν 'Ασία ένέχει άναμφίβολα ιστο-
ρική σπουδαιότητα μέγιστη, μάλιστα καθώς είχε ώς τελική συνέπεια τή
δραματική έξωση τών Μικρασιατών Ελλήνων άπό τις έπί τρεις χιλιετίες
εστίες ζωής καί μεγαλουργίας των καί τή συνδρομή της έξόντωση χιλιάδων
άπό αυτούς.

Ή τιμή καί ή ευθύνη γιά τήν 'Απόφαση πρός έπέκταση τής έλληνικής
κυριαρχίας στήν Μικράν 'Ασία —όλιγώτερο παράτολμη έξ άλλου άπό τήν
Απόφαση τών Φιλικών πριν άπό έναν αιώνα σχεδόν— άποδίδεται ορθά στόν
Ελευθέριο Βενιζέλο, πολιτικόν τής Ελλάδος έφάμιλλο τών μεγάλων τριών
προγενεστερών του, Καποδίστρια, Κουμουνδούρου, Τρικούπη.

Ό κ. Σβολόπουλος δηλώνει σεμνότατα γιά τό συγγραφικό του έγχείρη-
μα: «έπιζήτησα, καταβάλλοντας προσπάθεια νά έπιδείξω καλή πίστη, μιά
έγκυρη ερμηνεία τής άπόφασης γιά τήν έπέκταση τής έλληνικής κυριαρχίας
στή Μικρά Ασία» (σ. 4), «ένα έντονα διαφιλονικούμενο ζήτημα τής έλλη-
νικής ιστορίας κατά τόν εικοστό αιώνα», δηλαδή αν ή κατάληψη τό 1919
τής Σμύρνης καί τής περιοχής της άπό τόν ελληνικό στρατό ήταν ορθή πο-
λιτική ένέργεια, έθνοσωστική μάλιστα, ή άστοχη ένέργεια τυχοδιωκτική,
προκαταδικασμένη σέ οικτρή αποτυχία.

Στο πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου «Διαχρονική παρουσία τοϋ Ελληνι-
σμού» υπενθυμίζονται πολύ συνοπτικά ή έπί αιώνες άπό τήν άρχαιότητα δη-
μιουργική παρουσία τών Ελλήνων στήν 'Ιωνία καί μέ προεκτάσεις της πρός
τήν άλλη Μικράν 'Ασία, ή κάποια υποχώρηση, άπό τήν ενδέκατη δεκαετία
ήδη, τής ιστορικά εύρωστης έκεϊ παρουσίας τών Ελλήνων μέ τήν άρχόμε-
νη τότε οθωμανική κατάκτηση, άλλά καί ή άνάπτυξη άπό τόν δέκατο όγδοο
αιώνα τής οικονομικής ισχύος καί ή ακμή τοϋ κοινοτικού βίου τών Ελλή-
νων παρά τήν κρατική έξουσία τών 'Οθωμανών έπισημαίνονται οί γιά τούς
"Ελληνες τής Μικράς 'Ασίας σοβαρές συνέπειες τής Έλληνικής 'Επανα-
στάσεως καί τής δημιουργίας του έδαφικά μικρού έλληνικοϋ κράτους· έξαί-
ρεται ή κοινωνική υπεροχή τών Ελλήνων στή Σμύρνη καί ή εύχέρειά τους
γιά έντονη πολιτιστική δράση μέ άνοχή τής 'Οθωμανικής 'Εξουσίας- καί δι-
ευκρινίζεται, όμως, ότι μέ τήν έπικράτηση τών Νεοτούρκων τό 1908 οί όροι
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τής ζωής τών Ελλήνων στήν Μικράν 'Ασία άρχισαν νά γίνονται αφόρητοι
και οτι επιδεινώθηκε ή κατάσταση μέ τόν πόλεμο τοϋ 1912 καϊ μέ τόν
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αιτίες είτε άφορμές γιά πολλαπλό φοβερό διωγμό
τών Ελλήνων τής Μικράς Ασίας σέ κάποιες περιοχές· καϊ δηλώνεται κα-
ταληκτικά, ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρωθυπουργός τότε, διακατέχεται
άπό έντονο προβληματισμό, αν «ήταν πλέον δυνατόν, έπειτα άπό όσα είχαν
συμβεί, ν' άποκατασταθεΐ ή παλιά συναινετική σχέση μεταξύ μουσουλμάνων
και χριστιανών» (σ. 12).

Στό δεύτερο κεφάλαιο, μέ τίτλο «Αγώνας γιά έπιβίωση», έξετάζεται διε-
ξοδικά τό πρόβλημα τής προστασίας τών Ελλήνων τής Μικράς Ασίας,
όπως τό άντιμετιύπιζε ό Βενιζέλος άπό τό 1908 ήδη έως τό 1915, χωρίς
δογματικότητα, μέ πραγματισμό, άλλά καϊ μέ οραματισμό, έτοιμος καϊ πρός
συνεννόηση μέ τήν 'Οθωμανική Αύτοκρατορία, πριν καταλήξει στήν άπόφα-
ση γιά συμμετοχή σέ πόλεμο έναντίον της, καϊ τό 1912 καϊ τό 1915.

'Ας μου επιτραπεί νά προσθέσω τή συνδρομή τών περιστάσεων καϊ γιά
τις δύο άποφάσεις: Από τόν Μάρτιο τοϋ 1912 υπήρχε συμμαχία Βουλγα-
ρίας—Σερβίας, έρήμην τής Ελλάδος, γιά έκδίωξη τών Τούρκων άπό τά
Βαλκάνια. Καϊ ό Βενιζέλος έπέτυχε νά ύπογραφεΐ τόν Μάιο 1912 μυστική
Συνθήκη Συμμαχίας τής Ελλάδος μέ τή Βουλγαρία, ώστε ή Ελλάς νά
προσχωρήσει έγκαιρα στή συμμαχία τών άλλων χριστιανικών λαών τών
Βαλκανίων, δίχο^ς συμφωνία διανομής έδαφών. Χωρίς τήν προσχώρηση
αύτή καϊ τήν έπακόλουθή της συμμετοχή τής Ελλάδος στόν πόλεμο,
"Ηπειρος καϊ Μακεδονία επρόκειτο νά περιέλθουν στούς Βαλκάνιους συμ-
μάχους, αν είχαν εξέλθει νικητές άπό τόν πόλεμο δίχως σύμπραξη τού
ελληνικού στρατού και τού ελληνικού στόλου, καϊ τά σύνορα τής Ελλά-
δος θά παρέμεναν όπως χαράχθηκαν τό 1881. ("Εχω άκούσει ότι ο Πα-
τριάρχης 'Ιωακείμ είχε πληροφορήσει τόν Βενιζέλο έγκαιρα γιά τή μυ-
στική άκόμη συμμαχία Βουλγαρίας—Σερβίας). Τό 1915, ή προσφορά τοϋ
Βρεττανού 'Υπουργού Εξωτερικών "Εντουαρντ Γκρέϋ γιά παραχωρήσεις
μικρασιατικών έδαφών στήν Ελλάδα, έάν εισέλθει στόν πόλεμο ύπέρ
Αγγλίας, Γαλλίας, Σερβίας, παρείχε μοναδική εύκαιρία νά έξασφαλισθεΐ ρι-
ζικά ή ζωή καϊ ή άκμή τού Ελληνισμού τής περιοχής τής Σμύρνης.
Αλλά ή εύκαιρία εκείνη χάθηκε, μέ τήν άντίθεση τελικά τοϋ Βασιλέως
Κωνσταντίνου, συζύγου, υπενθυμίζω, τής άδελφής τού Αύτοκράτορος τής
Γερμανίας, πρός τή συμμετοχή τής Ελλάδος στόν πόλεμο έναντίον τής
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Γερμανίας, καθώς μάλιστα επηρεαζόταν καί άπό τή γνώμη του Επιτελεί-
ου του γιά πιθανότητα νίκης τής Γερμανίας.

Καί πρός επίρρωση όσων γράφει ό κ. Σβολόπουλος γιά τή μή δογ-
ματική προσήλωση τοϋ Βενιζέλου σέ πολιτική έμπόλεμης έχθρότητας πρός
τήν Όθωμανική Αυτοκρατορία, επικαλούμαι συγκεκριμένη προσπάθειά του
γιά συνεννόηση άκέραιη μέ τήν Κυβέρνησή της πρός άποτελεσματική προ-
στασία τών Ελλήνων τής Μικράς 'Ασίας: Ό "Ιων Δραγούμης κατ' έντολήν
τού Βενιζέλου έπεισε τόν Βεχήπ Πασά, Τούρκο Στρατηγό τών 'Ιωαννίνων,
καί αύτός άπό τήν Κηφισιά, όπου έμενε ώς αιχμάλωτος, έπήγε στήν Κων-
σταντινούπολη καί συνηγόρησε μέ θέρμη πρός τήν ήγεσία τών Νεοτουρκων
γιά έλληνο-τουρκική συνεννόηση μέ σκοπό τήν έξασφάλιση τών Ελλήνων
τής Μικράς Ασίας. Αλλά τό διάβημα τού Βεχήπ Πασά δέν τελεσφόρησε,
καί ξέσπασαν μάλιστα διωγμοί τών ΈλλήνοΜ στά παράλια τής Μικράς
'Ασίας, οπότε ό Βενιζέλος καί άπέκλινε πρός τή δυναμική λύση τού Μικρα-
σιατικού ζητήματος, μόλις δοθεί ευκαιρία γι' αύτήν. Καί τέτοια εύκαιρία φά-
νηκε νά είναι ή προσφορά τού Έντουαρντ Γκρέϋ.

Τό τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο «6 Μαΐου 1919», δηλαδή τήν ήμερομη-
νία γεγονότος ιδιαίτερα σπουδαίου. Στις 6 Μαίου 1919 δέχθηκε ό Βενιζέ-
λος άπό τόν Πρωθυπουργό Λόϋδ Τζώρτζ τή ρητή έξουσιοδότηση καί σχεδόν
εντολή τής ρυθμιστικής τών όρων τής ειρήνης τριανδρίας γιά κατάληψη
τής Σμύρνης: «Άπεφασίσαμεν σήμερον μετά τοϋ Προέδρου Ούίλσον και τού
κυρίου Κλεμανσώ, ότι δέον νά καταλάβετε τή Σμύρνη» (σ. 23). Καί στό
κεφάλαιο αύτό σχολιάζεται, μέ άναλύσεις έμπεριστατωμένες καί τεκμηριο.)-
μένες, ή άμεση άπόφαση τοϋ Βενιζέλου νά καταλάβει τή Σμύρνη ό έλλη-
νικός στρατός, άλλωστε ώς έντολοδόχος κάπως τών νικητριών Μεγάλων
Δυνάμεων, καί σέ άρμονία μέ τήν έξαγγελλόμενη τότε άπό τούς έκπροσώ-
πους των κατευθυντική τών όρων τής ειρήνης ιδεολογία, καθώς καί πρός
τή σύνδρομή της διάθεση γιά περιορισμό εδαφικό τής 'Οθωμανικής Αύτο-
κρατορίας, δικαιολογημένη καί μέ καταγγελία τής βάρβαρης έως καί απάν-
θρωπης συμπεριφοράς τών Τούρκων πρός τούς ύπό τήν έξουσία των λαούς·
καί δηλώνεται όμως γιά τήν άπόφαση τών Λόϋδ Τζώρτζ, Κλεμανσώ και
Ουίλσον νά καταλάβει τή Σμύρνη δ έλληνικός στρατός, ότι δέν είχε τή
συγκατάθεση τής στρατιωτικής ήγεσίας τών χωρών τους· μάλιστα καί δι-
ευκρινίζεται ή ρητή διαφωνία τοϋ Τσώρτσιλ, Υπουργού τότε, διεπόμενου
άπό έμμονή στό άποικιοκρατικό συμφέρον τής χώρας του καί άντίστοιχα
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ύποστηρικτοϋ κάπως τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σέ αντίθεση προς
τή γνώμη τοϋ Πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ γιά προαγωγή τής Ελλάδος σέ
κύρια περιφερειακή Δύναμη στήν περιοχή της, ταγμένη καϊ νά συμβάλει
στή βελτί(οση τών όρων τής ζωής τών λαών. Έξ άλλου έπισημαίνεται καϊ
ο προσωπικός παράγων: ή άμοιβαία έκτίμηση Βενιζέλου καϊ Λόϋδ Τζώρτζ
καϊ τά κοινά χαρακτηριστικά τους: εύφυίά, εύτολμία, συνδυασμός οραματι-
σμού και πραγματισμού. Αύτά και άλλα περιλαμβάνει τό κεφάλαιο «6

Μαΐου 1919».

Στό κεφάλαιο μέ τίτλο «Εναλλακτική πρόταση» παρουσιαζονται οι
αντιδράσεις τών πολιτικών άντιπάλων τοϋ Βενιζέλου πρός τή «ρηξικέλευθη»
πολιτική του γιά κατάληψη τής Σμύρνης, καϊ ιδιαίτερα οί επικρίσεις της
άπό τόν "Ιωνα Δραγούμη καϊ άπό τόν 'Ιωάννη Μεταξά μέ διαφορετικά έπι-
χειρήματα όμως, καθώς καϊ ή μή έγκριση της άπό κορυφαίους στρατιωτι-
κούς τών Μεγάλων Δυνάμεων ένώ έξ άλλου σημειώνεται και ή εξής
δήλωση-έκμυστήρευση τού Βενιζέλου: «Έγώ δέν υπολόγιζα ποτέ στις δυνά-
μεις τοϋ στρατού γιά νά κρατήσαμε τά σύνορά μας, άλλά στις συμμαχίες καϊ
στά γενικά εύρωπαϊκά συμφέροντα» (σ. 51).

Στό πέμπτο κεφάλαιο, μέ τίτλο «Ή διεθνής άκτινοβολία ενός Έλλη-
να διαπραγματευτή», έξαίρεται και άνιστορεΤται ή συμβολή τοϋ προσωπι-
κού παράγοντος γιά τήν άξιοποίηση τής ιστορικής συγκυρίας ή καϊ γιά τή
διάπλασή της κάπως, μέ παράδειγμα επιβλητικό τή διπλίοματική δράση
τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Αποφαίνεται ό κ. Σβολόπουλος: «το διπλωμα-
τικό τάλαντο και ή προσωπική αίγλη και γοητεία τού Βενιζέλου δέσποσαν
κατά τή Συνδιάσκεψη τής ειρήνης» (σ. 60)' καϊ παραθέτει δ,τι έγραψε ό
Λόϋδ Τζώρτζ γιά τόν Βενιζέλο: «υπήρξε ό μέγιστος πολιτικός ήγέτης πού
ανέδειξε ή Ελλάς άπό τήν έποχή τού Περικλέους» (σ. 62) καϊ άλλα πα-
ρόμοια έγκώμια τοϋ "Ελληνος πολιτικού ήγέτη άπό διάσημους συγγραφείς
όχι "Ελληνες, όπως: «αυτός καϊ ό Λένιν είναι οι μόνες πραγματικα μεγά-
λες φυσιογνωμίες τής Εύρώπης» (σ. 61), είτε «δ μεγαλύτερος πολιτικός
άνδρας καϊ ό πλέον έπιτήδειος διπλωμάτης» (σ. 61). Καϊ διατυπώνει κα-
ταληκτικά ο κ. Σβολόπουλος τό ερώτημα: «Προϋπήρξε άραγε άλλος
"Ελληνας ικανός νά μεταστρέψει τή φορά τών διεθνών έξελίξεων πρός όφε-
λος τών ομοεθνών του;» (σ. 66). 'Ας μοϋ συγχωρηθεί άπάντηση θετική:
δ Καποδίστριας. "Οποιος άγνοεί τήν πολιτική μεγαλουργία του, σωστική
γιά τήν Ελληνική Επανάσταση, ας μελετήσει τό βιβλίο Αλεξάνδρου Ί.
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Δεσποτοπούλου, Ό Κυβερνήτης Καποδίστριας καί ή άπελευθέρωσις τής
Ελλάδος (διδακτορική διατριβή 1954, έκδοση β ', 1996, Μορφωτικό
"Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης).

Στο έκτο κεφάλαιο, μέ τίτλο «Το πρακτικό αντίκρισμα μιας ρηξικέ-
λευθης απόφασης», έπισημαίνονται καί άξιολογοΰνται διεξοδικά οί άπρό-
βλεπτες άντιξοότητες πρός τό έγχείρημα έπιβολής τής έλληνικής κυριαρ-
χίας στήν 'Ιωνία, όπως ή δράση του Μουσταφά Κεμάλ, νεόκοπου Τούρ-
κου ήγέτη, καί όπως οί πολιτικές συνέπειες τής ασθένειας τοϋ Προέδρου
Ουίλσον, άλλά καί τής κυβερνητικής άλλαγής στή Γαλλία μέ ήττημένο
στις 'Εκλογές τόν Κλεμανσά), καί ιδιαίτερα τής κυβερνητικής άλλαγής
στήν Ελλάδα, μέ ήττημένο τόν Βενιζέλο στις 'Εκλογές τόν Νοέμβριο
1920. Στό 'ίδιο κεφάλαιο τονίζεται, ότι δέν εκδηλώθηκε μεταστροφή τής
γαλλικής πολιτικής όσο Πρωθυπουργός τής Ελλάδος ήταν άκόμη ό Βε-
νιζέλος, άλλά μόνο ύστερα άπό τήν κυβερνητική άλλαγή στήν Ελλάδα,
καί ή μεταστροφή αύτή εξηγείται καί άπό τήν πρόθεση πρός εξυπηρέτη-
ση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, κάτι άδύνατο μάλλον μέ προοθυ-
πουργό τόν Κλεμανσώ" έξ άλλου καί μνημονεύονται εισηγήσεις τοϋ Βενι-
ζελου πρός τούς Συμμάχους τόν 'Οκτώβριο 1920 γιά πολιτική αύτονόμη-
ση τής Κωνσταντινουπόλεως καί τού Πόντου, καί γιά έπεμβάσεις των
άλλες μέ σκοπό τήν άποδυνάμωση τής πολιτικής τοϋ Κεμάλ- καί τελικά
διατυπώνεται ύπό τύπον έρωτήματος ή γνώμη, ότι ό Βενιζέλος, αν παρέ-
μενε Πρωθυπουργός, «θά ήταν δυνατόν, αν τό άπαιτοϋσαν οί περιστάσεις,
νά άποβλέψει σέ μιά προσαρμογή ικανή νά διασώσει μέρος τών κεκτημέ-
νων» (σ. 81).

Γιά τό πολιτικό τόλμημα τού Βενιζέλου τό 1919 έκφραστικώτατη μοϋ
φαίνεται ή έπιγραμματική ρήση τού Σόλωνος: «εύ έρδειν πειρώμενος ού προ-
νοησας ές μεγάλην άτην καί χαλεπήν έπεσεν». Καταλογιστέο δηλαδή στόν
Βενιζέλο, φρονώ, είναι ότι δέν πρόβλεψε τήν άπώλεια τής πλειοψηφίας στή
Βουλή μέ τις 'Εκλογές τοϋ 1920, καί τήν παρεπόμενή της άντικατάστασή
του άπό άδέξιους πολιτικούς στή διακυβέρνηση τής Ελλάδος, βαρυμένους
καί άπό τήν έντύπωση γιά φιλία τους πρός τήν ήττημένη στόν Μέγα Πό-
λεμο Γερμανία.

Ό «'Επίλογος» τοϋ βιβλίου τελειώνει μέ τή φράση «τό μικρασιατικό
έγχείρημα δέν ήταν τόσο έωλο καί εύτρωτο, όσο συνήθως θεωρείται» (σ.

91).
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Ή έκφραση αυτή κατά σχήμα λιτότητας, υπαγορευμένης άπό τό νηφά-
λιο ήθος τοϋ συγγραφέα τοϋ βιβλίου καϊ τήν άκρα φροντίδα του μήπως
έκφύγει άπό τήν άξια τής έπιστήμης κριτική αυστηρότητα, ένέχει άπολογι-
σμο μικρότερο τών έπιτεΰξεων τής πραγματείας του. Συνάγεται άπό αυτήν,
καϊ φρονώ εγώ επίσης, ότι θά ήταν προδοσία τοϋ "Εθνους, γέννημα πολι-
τικής δειλίας, ή μή άποδοχή τής προσφοράς τής 'Ιωνίας άπό τήν ένδοξη
τριανδρία τής Ηγεσίας τών νικητριών στόν μέγα πόλεμο συμμάχων Μεγά-
λων Δυνάμεων. Ή προσάρτηση τής 'Ιωνίας στήν Ελλάδα, συντελούμενη
έπί Βενιζέλου καϊ μέ τή συνευθύνη κάπως καϊ τήν οικονομική τουλάχιστον
άρωγή τών Συμμάχων, ήταν ή φυσική άμοιβή τής συμμετοχής τής Ελλά-
δος στόν πόλεμο, καθώς καϊ ομόλογη πρός τήν ιδεολογία τών νικητών, ώς
ριζικά προστατευτική τοϋ έκεΐ ελληνικού πληθυσμού, καϊ ώς μέρος τής πο-
λιτικής εδαφικού περιορισμού τής άμαρτωλής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
άλλά και γόνιμη εκπλήρωση τοϋ συστατικού τής Μεγάλης Ιδέας τής
Ελλάδος άλυτρωτικοϋ αιτήματος, καϊ όχι τυχόν κατάκτηση, άλλά μάλλον
άνάκτηση εδάφους, ιστορικά ένδοξου ώς γεωγραφικού βάθρου τών Ελλήνων
έπί χιλιετίες, καϊ όπου μάλιστα δημιουργήθηκε ή φιλοσοφία, ή έπιστήμη καϊ
ή δημοκρατία.

Αύτά έπρεπε νά λεχθούν άπό τό γεραρό βήμα τής Ακαδημίας Αθηνών,
διά στόματος Ακαδημαϊκού, γεννημένου στή γενέτειρα τοϋ Όμήρου Σμύρ-
νη, όπου ώς παιδί έζησε τό φρικτό γεγονός τού Αύγούστου 1922, ώστε
καϊ νά διατηρεί έως τήν έφηβεία του έντονη στή μνήμη τή ζοφερή άνταύ-
γεια τοϋ πυρπολημένου μεγαλείου τής «καλλίστης πασών» τών πόλεων
τής 'Ιωνίας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΜΑΪΟΥ 2009

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Πάνος Α. Λιγομενίδης αναγγέλλει τόν θάνατο τοΰ ξέ-
νου έταίρου τής Ακαδημίας Maurice Samuel Roger Charles Druon.

Ό Ακαδημαϊκός κ. Π. Α. Βοκοτόπουλος ομιλεί γιά τόν βίο καί τό έργο
του έκλιπόντος:

Maurice Druon (1918-2009)

Ό ξένος έταΐρος τής Ακαδημίας Maurice Druon άπεβίωσε στις 14
Απριλίου 2009, λίγες μέρες πριν γίνει 91 έτών. Είχε εκλεγεί τό 1981 κα-
τόπιν εισηγήσεως τών αειμνήστων Παναγιώτη Κανελλοπούλου, Κωνσταντί-
νου Τσάτσου καί Μιχαήλ Στασινοπούλου. Γεννημένος τό 1918 στό Παρίσι,
ό Maurice Druon έσπούδασε φιλολογία καί πολιτικές έπιστήμες. Μετά τήν
λήξη τοϋ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τήν διάρκεια τοϋ οποίου αγωνί-
σθηκε στό πλευρό τών Ελευθέρων Γάλλων, άφιερώθηκε στήν λογοτεχνία
καί στήν πολιτική. "Εγραψε κυρίως μυθιστορήματα, δοκίμια, ιστορικά έργα
όπως ό Μέγας 'Αλέξανδρος, άλλά καί βιβλία γιά παιδιά. Τοϋ είχαν άπονε-
μηθεΐ πολλά φιλολογικά βραβεία, μεταξύ τών όποιων τό Βραβείο Goncourt
γιά τό μυθιστόρημα Οί Μεγάλες Οικογένειες. "Οταν έξελέγη τό 1966 μέ-
λος τής Γαλλικής Ακαδημίας, διαδεχόμενος τόν Georges Duhamel, ήταν ό
νεώτερος ακαδημαϊκός. Άπό τό 1985 έως τό 1999 διετέλεσε Διηνεκής
Γραμματεύς (Secrétaire Perpétuel) τοϋ σεβασμίου αύτού ιδρύματος, αξίωμα
στό όποιο τόν διαδέχθηκε ή Hélène Carrère d'Encausse. Συντηρητικής
νοοτροπίας, άντετάχθη άνεπιτυχώς στήν είσοδο γυναικών στήν Γαλλική
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Ακαδημία (τό 1980 εξελέγη ή πρώτη ακαδημαϊκός Marguerite Yourcenar)
άλλά επιτυχώς στήν απλοποίηση τής γαλλικής ορθογραφίας. Ήταν ξένος
εταίρος άλλων τεσσάρων ακαδημιών, έπίτιμος διδάκτωρ τριών πανεπιστη-
μίων, και είχε παρασημοφορηθεί άπό δώδεκα κράτη.

Ό Maurice Druon διετέλεσε το 1973-74 "Υπουργός Πολιτισμού και τό
1978-81 βουλευτής Παρισίων και συγχρόνως πληρεξούσιος στήν Συνέλευση
τού Συμβουλίου τής Εύρώπης. Δοκιμασμένος φιλέλλην, ύπερασπίσθηκε σθε-
ναρώς στήν Γαλλική Βουλή τά δίκαια τών Κυπρίων, και είχε αρθρογραφή-
σει κατά τής καταστροφής τού πεδίου τής μάχης τοϋ Μαραθώνος.

Ό 'Ακαδημαϊκός κ. Ν. Άρτεμιάδης προσθέτει τά άκόλουθα:

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Ακαδημαϊκοί, Κυρίες και Κύριοι,

'Αν και δέν ήταν ομότεχνος μου θά ήθελα νά καταθέσω μερικές σκέψεις,
μνήμες και αισθήματα γιά τόν συνομήλικο μου Maurice Druon, τήν μεγά-
λη αύτή φυσιογνωμία τών γραμμάτων, τής Λογοτεχνίας και τής "Ιστορίας,
μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας.

Αιτία τής πρά)της μου γνωριμίας μέ τόν Druon, ύπήρξε τό μυθιστόρη-
μα'του Alexandre Le Dieu (1958). "Ενα κείμενο άριστουργηματικό πού
κυριολεκτικά μέ συγκλόνισε ώς «άνθρωπο» και κυρίως ώς «"Ελληνα».
Δυστυχώς ό χρόνος δέν έπιτρέπει νά έπεκταθώ στό θέμα αύτό.

Τό δεύτερο έργο τοϋ Druon, πού έξίσου μέ έντυπωσίασε, ύπήρξε τό βι-
βλίο του La France aux ordres d' un cadavre (2000) πού μοϋ είχε στείλει
όταν ήμουν Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών, μέ τήν άκόλουθη άφιέρωση:
"En homage à Mon Confrère de Γ Académie d' Athènes, et en
témoignage de chaleureuse fidélité".

Χαρακτηριστική είναι ή άκόλουθη πρώτη φράση πού άναφέρει στό βιβλίο
του, μιά φράση τού Montesquieu: "Quand il s' agit de prouver des choses
si claires, on est sûr de ne pas convaincre".

Τό πτώμα (cadavre) στό όποιο άναφέρεται ό M. Druon, είναι ή «"Ενω-
ση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών», ή URSS, ή οποία είχε κα-
ταρρεύσει πρό ΙΟετίας.

Σχετικά μέ τήν κατάρρευση αύτή ό Druon προσθέτει: «Τά μαλλιά και
τά νύχια έπιμένουν νά φυτρώνουν και μετα θάνατον».
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Στο τηλεφώνημα που είχα κάνει γιά νά τον ευχαριστήσω, είχα επιση-
μάνει ότι μέ μερικές, μάλλον μικρές άλλαγές, τά όσα άναφέρει στό βιβλίο
του ίσχυαν καί γιά τήν κατάσταση που επικρατούσε τότε στήν Ελλάδα.

Δέν είδα άλλά «άκουσα» τό χαμόγελο του, όταν άκουσε αυτά πού τοϋ
είπα. Ή μνήμη Του ώς ξένου έταίρου καί ώς μεγάλου έπιστήμονος θά πα-
ραμείνει πάντα άσβεστη.

Ή Όλομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τοϋ έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ιις ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ή απασχόληση στήν ελληνική οικονομία: Διαπιστώσεις και προοπτικές,
υπο τών κ. Ρωσσέτου Φακιολά καί κας Ειρήνης Στάγγελ*, διά τοϋ Ακα-
δημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Δρακάτου

Κατόπιν αίτήσεώς μου (άπό 8/11/2006), ή Τάξη τών 'Ηθικών καί Πο-
λιτικών Επιστημών προέτεινε καί ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας Αθηνών
ένέκρινε τήν εκτέλεση τής παρουσιαζόμενης έρευνας μέ οικονομική ενίσχυση
άπό τά εισοδήματα τού κληροδοτήματος Τ. Ζάρρα. Ακολούθως, ή 'Επιτροπή
'Ερευνών τής 'Ακαδημίας τήν περιέλαβε στό πρόγραμμά της. Ή διεξαγωγή
τής έρευνας —πού διήρκεσε ένα έτος— άνετέθη στόν Όμοτιμο Καθηγητή
τού ΕΜΠ κ. Ρωσσέτο Φακιολά, μέ έπιστημονική συνεργάτιδα τήν Οικονο-
μολόγο κα Ειρήνη Στάγγελ, υπό τήν έπιστημονική εύθύνη μου. Σημειωτέον
ότι ή μελέτη έκτυπώθηκε καί φέρει τόν άριθμό 9 στήν ειδική σειρά τοϋ Γρα-
φείου Οικονομικών Μελετών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Σκοπός της Μελέτης

Σκοπός τής μελέτης είναι νά διερευνήσει τις αιτίες πού έχουν προκαλέ-
σει μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χαμηλούς ρυθμούς αύξήσεως τής
άπασχολήσεως, περιορισμένη μόνο μείωση τής άνεργίας καί δυσχέρειες στήν
έφαρμογή τών άπαραίτητων μεταρρυθμίσεων γιά τήν οικονομική και κοινω-
νική πρόοδο. Μέ τήν έξαίρεση μιάς σύντομης περιοδου πλήρους απασχολή-
σεως στις άρχές τής δεκαετίας τού 1970, ή προσφορά έργασίας υπήρξε

* R. Fakiolas, I. Staggel, Employment in Greece: Recent Developments and Prospects.
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πλεονασματική. Παρουσίασε επίσης έντονες διακυμάνσεις έξαιτίας τής με-
γάλης άποδημίας κατά τήν πρώτη μεταπολεμική περίοδο, καθώς καϊ τής
άπο το 1998 άρνητικής φυσικής έξελίξεως του ελληνικού πληθυσμού, πού
ήταν αποτέλεσμα κυρίως τής φθίνουσας γεννητικότητας και τής μαζικής
εισροής ομογενών και άλλογενών μεταναστών τά τελευταία είκοσι χρόνια.
Τό ήδη μεγάλο δημογραφικό έλλειμμα τοϋ ελληνικού πληθυσμού διευρύνε-
ται άλλά καλύπτεται άπό τήν αύξημένη γεννητικότητα τών μεταναστών
πού διατηρεί τόν μέσο όρο τής ήλικίας τοϋ συνολικού πληθυσμού σε σχε-
τικά χαμηλό έπίπεδο.

Στή μελέτη διερευνώνται και οί κύριοι παράγοντες τής παραγωγικότη-
τας πού έπιδρά μέ διαφόρους τρόπους, άρνητικά και θετικά, στά μεγέθη τής
άπασχολήσεως και τής άνεργίας, καϊ περιλαμβάνουν τήν έκπαίδευση, τϊς
έπενδύσεις κεφαλαίου μέ ένσωματωμένη νέα τεχνολογία και τήν άναδιάρ-
θρωση τής άπασχολήσεως κατά τομέα καϊ θέση στό έπάγγελμα. Ή μεθο-
δολογία τής μελέτης βασίζεται στήν κλασική άνάλυση τής προσφοράς καϊ
ζητήσεως έργασίας, και τής ιδεατής ένότητάς τους μέσω τής άγοράς έργα-
σίας. Στήν προσφορά και ζήτηση έξετάζεται πρώτα ή φυσική διάσταση, πού
μετριέται άντίστοιχα άπό τήν προσφερόμενη έργασία σέ ήμερες και ώρες, και
έκείνη πού μέ τήν υπάρχουσα ζήτηση μετατρέπεται σέ άπασχόληση ή κα-
ταγράφεται ώς κενές θέσεις έργασίας. Ό βαθμός, όμως, έξειδικεύσεως τού
εργατικού δυναμικού υπολογίζεται έμμεσα άπό τό έπίπεδο τής εκπαιδεύσεως
κατά κατηγορία έργασίας.

Διάρθ,

ωστι του κείμενου

pijpuuu 1!

Έκτος άπό τό εισαγωγικό και έκεΐνο μέ τά συμπεράσματα, ή μελέτη
άποτελεϊται άπό έννέα κεφάλαια διαρθρωμένα σέ τρία μέρη. Στό πρώτο μέ-
ρος έξετάζεται ο ρόλος τής άγοράς έργασίας στή λειτουργία τοϋ οικονομικού
συστήματος. Στό δεύτερο έπισημαίνονται και άξιολογοϋνται οί μεταβολές στό
μέγεθος και τή διάρθρωση τής άπασχολήσεο^ς κατά οικονομικό τομέα και
παραγωγικό κλάδο κατά τή μεταπολεμική περίοδο. Εκτίθενται οί σοβαρές
προκλήσεις πού παραμένουν στήν επίτευξη ικανοποιητικού έπιπέδου άπασχο-·
λήσεως και χαμηλής άνεργίας και τονίζονται τά οικονομικά και κοινωνικά
έπιτεύγματα. Τό τρίτο μέρος άναφέρεται στά διλήμματα τής πολιτικής για
τήν άπασχόληση και έπισημαίνονται ορισμένα άπό τά προβλήματα πού επι-
βάλλουν συστηματική κρατική παρέμβαση. Ώς πρός τις ενδεχόμενες μέλλον-
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τικές εξελίξεις διατυπώνεται ή εκτίμηση ότι οί κύριοι προσδιοριστικοί παρά-
γοντες γιά τό μέγεθος καί τή σύνθεση τής άπασχολήσεως καί τής ανεργίας
στό προβλεπτό μέλλον θά έξαρτηθοϋν άπό τή διεθνή οικονομική συγκυρία καί
τις έπιλογές τής οικονομικής πολιτικής στή χώρα.

Στά Συμπεράσματα άναφέρεται ότι στή μελέτη δέν παρουσιάζονται ρη-
ξικέλευθα μέτρα πού νά υπόσχονται σύντομες καί έντυπωσιακές βελτώσεις
στήν αγορά έργασίας. Λόγω τοϋ σύνθετου πλέγματος άλληλοεξαρτήσεων με-
ταξύ τεχνολογικών έξελίξεων, έκπαιδεύσεως, κοινωνικής νοοτροπίας καί δι-
οικήσεως σέ μιά άνοικτή οικονομία έντάσεως έργασίας δέν φαίνεται νά έχουν
θέση παρόμοια μέτρα.

Προσφορά καί ζήτηση εργασίας

Στήν Ελλάδα οί έτήσιες γεννήσεις μειώθηκαν άπό περίπου 20 άνά χί-
λιους κατοίκους τή δεκαετία τού 1950 σέ 10 τό 2000 καί οί θάνατοι αύξή-
θηκαν άπό 7 σέ 10 άντίστοιχα. Οί δυσμενείς αύτές δημογραφικές έξελίξεις
άναστράφηκαν μέ τήν εισροή άπό τά τέλη τής δεκαετίας τού 1980 περίπου
400.000 ομογενών άπό τήν Αλβανία καί τήν πρώην Σοβιετική Ένωση, καί
àvoj τών 700.000 άλλογενών παρανόμων μεταναστών, κυρίως άπό τήν
Αλβανία καί Βουλγαρία άλλά καί άπό άλλες χώρες. Περίπου 500.000 αλλο-
γενείς έχουν μέχρι τώρα νομιμοποιηθεί συμβάλλοντας στή δημογραφική ισορ-
ροπία. Σέ μικρότερο βαθμό συμβάλλουν καί στήν οικονομία, κυρίως μέ τήν
εύελιξία πού έπιδεικνύουν στήν άπασχόλησή τους. Λπό τή δεκαετία τοϋ
1990 ό 'Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως καί ή
Εύρωπαϊκή "Ενωση ένθαρρύνουν τή μερική καί τήν προσωρινή άπασχόληση,
στις όποιες ή Ελλάς ύστερε! έναντι τού κοινοτικού μέσου όρου. Στήν έξε-
λισσόμενη οικονομική ύφεση, ή έπέκταση τών εύέλικτων αύτών μορφών
άπασχολήσεως μέ τις διάφορες παραλλαγές τους είναι απολύτως άναγκαία
γιά νά περιορισθούν οί μαζικές άπολύσεις. Προκαλούνται, όμως, καί προβλή-
ματα άπό τή μεγάλη δημογραφική καί οικονομική έξάρτηση τής χώρας άπό
άλλογενεΐς.

Εκπαίδευση, τεχνολογία καί επιχειρηματικότητα

Γενικά, τό ισχύον έκπαιδευτικό σύστημα καλύπτει έπαρκώς τις άνάγκες
σέ όλες σχεδόν τις κατηγορίες έργασίας. Ή έπιστημονική έρευνα, αν καί
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είναι ακόμη περιορισμένη, διεξάγεται' σέ πολλούς τομείς με αρκετά ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα. Άλλά παραμένουν πολλά σοβαρά θέματα προς ρύθμι-
ση. "Ετσι, ή Ελλάς κατατάσσεται κάτω άπό τον μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ στην προσέλκυση ξένο:>ν σπουδαστών και τήν ορθολογική οργάνωση
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ή νέα τεχνολογία καθώς και ή καινοτομία που μέσω της επιχειρημα-
τικότητας εφαρμόζει τά τεχνολογικά ευρήματα και τις νέες ιδέες στην πα-
ραγωγή δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ή νέα ζήτηση είναι, κυρίως, για
άτομα με σύγχρονες ειδικότητες καί προκύπτει άπό τις νέες επιχειρήσεις πού
δημιουργούνται καί από εκείνες πού επεκτείνονται ή εκσυγχρονίζονται μέ την
εφαρμογή νέ(υν οργανωτικών μεθόδων παραγωγής καί τήν εγκατάσταση
σύγχρονου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Οι θέσεις αύτες καλύπτουν τό μεγα-
λύτερο μέρος της σημερινής άπασχολήσεως στήν έλληνική οικονομία, προσ-
διορίζοντας σέ υψηλό βαθμό καί τή διάρθρωσή της κατά ειδικότητα.

Υψηλό ποσοστό τής ανεργίας στήν Ελλάδα άπό τήν προπολεμική πε-
ρίοδο οφειλόταν κυρίους στή χαλαρή ανταπόκριση πολλών ατόμων παραγω-
γικών ήλικιών νά άποκτήσουν τά επαγγελματικά προσόντα πού απαιτεί ή
νέα τεχνολογία. Δεν έχουν επίσης θεσπισθεί άρκετά ισχυρά κίνητρα για τήν
επέκταση τής διά βίου μαθήσεως πού δεν κατοχυρώνει επαγγελματικά δι-
καιώματα, οπως ή τυπική σχολική εκπαίδευση. Με τή βαθμιαία όμως προ-
σαρμογή τού ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος στή νέα σύνθεση τής ζη-
τήσεως εργασίας καί τήν καινοτομική επιχειρηματική δραστηριότητα καλύ-
πτονταν οί περισσότερες θέσεις πού χάνονταν. 'Ανεργία λοιπόν προκαλείται
άπό τή βραδύτητα προσαρμογής τής προσφοράς εργασίας στις νέες άπαιτή-
σεις τής ζητήσεως καί όχι άπό τήν τεχνολογική εξέλιξη.

'Απασχόληση και ανεργία

Παρά τήν αύξηση τής άπασχολήσεως κατά 800.000 περίπου άτομα με-
ταξύ 1998 καί 2008, ή άνεργία είναι άκόμη υψηλή καί πλήττει περισσότε-
ρο τις ευαίσθητες πληθυσμιακές κατηγορίες, οπως τις γυναίκες καί τούς νέ-
ους, καί ορισμένες περιοχές τής χώρας.

"Οπως καί σέ άλλες χώρες, τήν άνεργία στήν Ελλάδα προκαλούν ετε-
ρόκλητοι παράγοντες τής προσφοράς καί ζητήσεως έργασίας. Καμιά άπό τις
έξελίξεις καί καταστάσεις αύτές δεν είναι μονοδιάστατη καί ορισμένες δεν
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ελέγχονται άπό τήν κυβερνητική πολιτική στά κράτη-έ'θνη. Με τή μακρο-
χρόνια και ικανοποιητική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τα
μέτρα πολιτικής που έχουν ληφθεί και τις αλλαγές πού άρχισαν να πραγμα-
τοποιούνται στην κοινωνική νοοτροπία, ή Ελλάς είχε πετύχει σημαντική
μείωση της ανεργίας πριν από τήν εκδήλωση της πρόσφατης οικονομικής
ύφέσεως. Χρειάζεται δμως να γίνουν ακόμη πολλά, ιδιαιτέρως όταν προβλέ-
πεται μηδενισμός του αναπτυξιακού ρυθμού για τό 2009.

Υπάρχουν, εξάλλου, πειστικές ενδείξεις ότι ή μεγάλη προστασία της
απασχολήσεως για οποιαδήποτε κατηγορία εργαζομένων, καθώς και ή κα-
ταβολή υψηλών ασφαλιστικών εισφορών από τους χαμηλόμισθους έχουν
αρνητικές επιδράσεις στή δημιουργία νέων θέσεων έργασίας. Όρισμένες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις δίδουν προτεραιότητα στή μείωση τών εισοδημα-
τικών ανισοτήτων και τόν περιορισμό τών ήδη χαμηλών ποσοστών στις ευέ-
λικτες μορφές άπασχολήσεως, τις οποίες δεν θεωρούν καν ως κανονικές μορ-
φές απασχολήσεως. "Αλλοι εκτιμούν ότι στήν αύξηση τής άπασχολήσεως θα
συνέβαλε και ή μείωση τού χρόνου άπασχολήσεως εβδομαδιαίως. Επειδή
όμως ή εφαρμογή νέας τεχνολογίας αναδεικνύεται σέ κύριο παράγοντα δημι-
ουργίας εισοδηματικών ανισοτήτων, πιό σημαντικό άπό τήν παγκοσμιοποίη-
ση και τις ευέλικτες μορφές άπασχολήσεως, χρειάζεται νά επινοηθούν και
εφαρμοσθούν άλλα μέτρα γιά νά μειωθεί ή άνεργία και νά βελτιωθεί ή ποιό-
τητα ζωής τών εργαζομένων.

Μακροοικονομική διάσταση της ανεργίας

Στις συνθήκες άρνητικών πλέον ρυθμών αναπτύξεως και ανερχόμενης
άνεργίας πού άντιμετωπίζουν οι περισσότερες κοινοτικές χώρες, δίδεται ή
ευχέρεια στις χώρες-μέλη τής εύρωζώνης νά υπερβούν προσωρινά τό δη-
μοσιονομικό τους έλλειμμα πάνω άπό τό 3% τού ΑΕΠ. Χορηγούνται επί-
σης μεγάλες πιστώσεις στις τράπεζες γιά νά διατηρήσουν τή δανειοδότη-
ση τών λοιπών έπιχειρήσεων. Ή πολιτική αυτή άποβλέπει στήν τόνωση
τής ζητήσεως στις άγορές προϊόντων γιά νά μήν περιορίζεται ή ζήτηση
έργασίας. Μέ τόσο πολλές και μεγάλες οικονομικές ένισχύσεις στά ιδιω-
τικά πιστωτικά ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις πού αντιμετωπίζουν
δυσχέρειες, προκύπτουν θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Παρατηρείται ότι
έπιβαρύνονται οι φορολογούμενοι γιά τά λάθη, τήν αλόγιστη πολιτική και
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τις υψηλές αμοιβές τών υψηλόβαθμων στελεχών ορισμένων τραπεζών και
άλλων έπιχειρήσεων.

Προβάλλεται όμως τό έπιχείρημα ότι οί ένισχύσεις χορηγούνται γιά νά
επιτευχθεί ή «εξυγίανση» τοϋ πιστωτικού συστήματος και νά περιορισθούν οί
πτωχεύσεις τών έπιχειρήσεων. Διαφορετικά, είναι ενδεχόμενο νά προκληθεί
περαιτέρω αύξηση τής άνεργίας, μέ όλες τις άρνητικές συνέπειες στά άτο-
μικά εισοδήματα και τό ΑΕΠ. Ό ήθικός όμως κίνδυνος πού έλλοχεύει είναι
νά μήν καταβάλλεται ή δέουσα προσοχή άπό τις διοικήσεις τών έπιχειρήσε-
ων μέ τήν άπώτερη σκέψη ότι, όταν επέλθει, τό κράτος θά συνδράμει στήν
άντιμετώπισή του μέ τή χορήγηση γενναιόδωρης βοήθειας.

Άπό τά τέλη τής προηγούμενης δεκαετίας και πριν άπό τήν ένταξή της
στήν εύρωζώνη τό 2001, ή Ελλάς προσπαθεί νά συμμορφώνεται μέ τούς
αύστηρούς κοινοτικούς κανόνες περιορισμού τού δημοσιονομικού έλλείμματος,
μειώσεως τοϋ δημοσίου χρέους και συγκρατήσεως τοϋ πληθωρισμού. Οί παν-
τοειδείς πιέσεις γιά αύξηση τής καταναλώσεως δέν έπέτρεψαν τή μείωση
τοϋ δημοσιονομικού έλλείμματος και τοϋ ύψηλοϋ δημοσίου χρέους, αν και
αύξήθηκε ή άπασχόληση και περιορίσθηκε ή άνεργία.

Μεταβολές στή σύνθεση της απασχολήσεως

Στή μεταπολεμική Ελλάδα ή άπασχόληση στή γεο^γία μειώθηκε άπό
70% περίπου τής συνολικής στά τέλη τής δεκαετίας τού 1940, σέ 12% τά
τελευταία χρόνια. Παράλληλα πολλαπλασιάσθηκαν τά άντίστοιχα ποσοστά
στίς υπηρεσίες και τούς μισθωτούς. Ανάλογες μεταβολές παρατηρούνται σέ
όλες τις χώρες πού άναπτύσσονται. Πραγματοποιήθηκε έπίσης μεγάλη
αύξηση τής άπασχολήσεως στόν εύρύτερο δημόσιο τομέα, μέ θετικά άποτε-
λέσματα στήν οικονομική και κοινωνική άνάπτυξη τις πρώτες δύο δεκαετίες.
Ή συνέχιση όμως τής έπεκτάσεώς του δημιούργησε έναν άναποτελεσματικό
σέ πολλές λειτουργίες του γραφειοκρατικό μηχανισμό. Οί πραγματικές
άμοιβές τών υπαλλήλων του είναι διπλάσιες σχεδόν εκείνων στόν ιδιωτικό,
παρέχεται μονιμότητα ή οιονεί μονιμότητα στήν άπασχόληση και οί
συνθήκες έργασίας είναι καλύτερες. Τά τελευταία χρόνια ή οικονομική πολι-
τική προσπαθεί, χωρίς όμως έντυπωσιακές έπιτυχίες, νά περιορίσει τό μέγε-
θος τοϋ δημόσιου τομέα, μέ σκοπό νά μειώσει τό κόστος λειτουργίας και νά
ένισχύσει τήν άποτελεσματικότητά του.
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Οικονομική ανάπτυξη καί υψηλή άνεργία

Άπό πολλές ενδείξεις πιστοποιείται ή άνοδος τής κοινωνικής ευημερίας
κατά τή μεταπολεμική περίοδο. Οι πραγματικοί κατώτεροι μισθοί (με συνυ-
πολογισμό τών παροχών άπό τήν κοινωνική πολιτική καί τών πλεονεκτημά-
των άπό τήν ανάπτυξη τής κοινωνικής υποδομής) αυξήθηκαν 6-7 φορές, όσο
περίπου καί τό κατά κεφαλήν ΑΕΙΙ. Ό διπλασιασμός σχεδόν του προσδόκι-
μου ζωής καί ό υψηλός ρυθμός αυξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών και
σπουδαστών, τών αυτοκινήτων καί ήλεκτρονικών συσκευών, τών νοικοκυ-
ριών που διαμένουν σέ ιδιόκτητη κατοικία, καί τών πολιτών που συμμετέ-
χουν στον εσωτερικό καί έξωτερικό τουρισμό επιβεβαιώνουν τά επιτεύγματα
αύτά. Πραγματοποιήθηκε άκόμη ικανοποιητική προσαρμογή τής χώρας στις
νέες συνθήκες πού δημιουργήθηκαν μετά τήν ένταξή της στήν EE. Παρά
τήν άνισότητα τής κατανομής τού εθνικού εισοδήματος, πού συνεπάγεται καί
τήν ύπαρξη ενός όχι άμελητέου ποσοστού τού πληθυσμού μέ πολύ χαμηλή
άγοραστική δύναμη, ή μεγάλη πλειονότητα συμμετέχει ικανοποιητικά στή
διανομή τής έθνικής παραγο_>γής.

Ή Ελλάς όμως υστερεί σημαντικά στις άπαραίτητες μεταρρυθμίσεις
γιά τήν κοινοτική άσφάλιση, τή λειτουργία τής άγοράς εργασίας καί τό
εκπαιδευτικό σύστημα, τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει σέ πολύ πιό ικα-
νοποιητικό βαθμό πολλές άλλες κοινοτικές χώρες. Οι άνθρώπινοι πόροι, γιά
τήν άνάπτυξη τών οποίων διατίθεται υψηλό ποσοστό τών κρατικών εσόδων
καί τού συνολικού ΑΕΠ, παρουσίασαν χαμηλό βαθμό άξιοποιήσεως τά πε-
ρισσότερα χρόνια τής μεταπολεμικής περιόδου. Επιπλέον, ή συνεχιζόμενη
γήρανση τού ελληνικού πληθυσμού καί ή διαδικασία τής παγκοσμιοποιήσε-
ως μπορούν νά έχουν σοβαρές συνέπειες γιά τή δημοσιονομική θέση καί τή
διεθνή άνταγωνιστικότητα τής οικονομίας.

Θέματα πολιτικής

Οί συνεχείς τεχνολογικές καί κοινωνικές εξελίξεις προκαλούν πολλαπλά
διλήμματα στήν κρατική πολιτική γιά τήν άπασχόληση. Άκόμη όμως καί
όταν υιοθετείται μιά στρατηγική μετά άπό ενδελεχή μελέτη, χρειάζεται
συνεχής άξιολόγηση καί ενδεχόμενη άναθεώρηση, διότι δεν επιτυγχάνονται
πάντα τά προσδοκώμενα άποτελέσματα. Ούτε υπάρχουν σέ μιά δημοκρατική
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κοινωνία «εγγυημένοι» τρόποι βελτιώσεως τών συνθηκών στήν αγορά έργα-
σίας: Εργατικά συνδικάτα, έργοδότες καί κυβερνήσεις άξιολογοϋν μέ διαφο-
ρετικά κριτήρια τήν έν γένει οικονομική κατάσταση, προβλέπουν διαφορε-
τικές έξελίξεις καί ή κάθε οντότητα ενεργεί μέ τό δικό της τρόπο. Επι-
πλέον, οί παρεμβάσεις γιά τή βραχυχρόνια μείωση τής άνεργίας δέν πρέπει
νά άντιστρατεύονται τις μακροχρόνιες έπιδιώξεις γιά τήν ένίσχυση τής άπα-
σχολήσεως .

Εκτός άπό τήν άβεβαιότητα γιά τό μέλλον, υπάρχει κατά κανόνα καί ή
άτελής καί «ασύμμετρη» πληροφόρηση γιά τό παρόν. Τά διάφορα ήθικά καί
άξιολογικά συστήματα χρησιμοποιούν διαφορετικές βάσεις πληροφοριών, οί
μέθοδοι καί οί στρατηγικές γιά τήν απασχόληση χαρακτηρίζονται άπό ση-
μαντικούς περιορισμούς καί υπάρχουν άτέλειες στή στατιστική καταγραφή
τών μεταβλητών τής άγοράς έργασίας. Οί προκλήσεις λοιπόν πού σχετίζον-
ται μέ τις πολύπλευρες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ άπασχολήσεως καί κοινω-
νικών έξελίξεων δέν έπιδέχονται μονομερείς λύσεις καί δέν υπάρχουν καθο-
λικές άλήθειες γιά τήν ορθότητα μιάς πολιτικής πού εφαρμόζεται.

Εντούτοις, σέ πολλές περιπτώσεις ή κυβερνητική παρέμβαση είναι άπα-
ραίτητη, όπως στόν καθορισμό τοϋ βέλτιστου συνδυασμού στούς ρόλους τοϋ
κρατικού τομέα καί τής έλεύθερης έπιχειρηματικής πρωτοβουλίας, τις προ-
κλήσεις τής χαμηλής γεννητικότητας τών Ελληνίδων πού συνεπάγεται τή
βαθμιαία μεταβολή στή σύνθεση τοϋ πληθυσμού τής χώρας κατά έθνικότη-
τα καί τήν ένεργό γήρανση τοϋ πληθυσμού, ή οποία άπαιτεΤ αύξανόμενη επι-
βάρυνση τοϋ κρατικού προϋπολογισμού γιά τήν ένίσχυση τής κοινωνικής
άσφαλίσεως. Περιλαμβάνονται έπίσης ή άναβάθμιση τής έκπαιδεύσεως καί ή
άντιμετώπιση τοϋ σοβαρού προβλήματος τής ύψηλής άνεργίας τών τελειό-
φοιτων Δευτεροβάθμιας καί άπόφοιτων Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως, ή προ-
ώθηση τών εύέλικτων μορφών άπασχολήσεως γιά τήν άποτροπή τών μα-
ζικών άπολύσεων στήν τρέχουσα οικονομική συγκυρία, μέ τήν έξασφάλιση
ένός ικανοποιητικού εισοδήματος γιά όσους μένουν άνεργοι, καί ή προώθηση
τής άπασχολήσεως μέ στοιχεία έθελοντισμού.

Προοπτικές γιά τήν άπασγόληση

Οί άρνητικοί ρυθμοί άναπτύξεως στις περισσότερες χώρες άναδεικνύουν
σέ κύρια κυβερνητική φροντίδα τήν «προστασία» τού εισοδήματος τών πο-
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λιτών, έστω και σέ σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αγοραστικής δυνάμεως
άπό εκείνα τών προηγούμενων χρόνων. Γιά τήν άντιμετώπιση τής ύφέσεως
έχουν ήδη διατεθεί πάνω άπό 3 τρισεκ. εύρώ, άπό τά 9 τρισεκ. περίπου πού
εκτιμάται* ότι απαιτούνται. Οι ΗΠΑ και ή Μεγάλη Βρετανία, πού άποτε-
λούσαν τό προπύργιο τού φιλελευθερισμού και τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
κρατικοποίησαν μεγάλες τράπεζες ή μετέσχον μέ υψηλά ποσοστά στο μετο-
χικο τους κεφαλαίο. Ή Ιαπωνία και ή Αύστραλία άκολουθούν παρόμοιες
πολιτικές. Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή άποδέχεται τήν προσωρινή και υπό
όρους χαλάρωση στήν εφαρμογή τών διατάξεο.»ν τού Συμφώνου Σταθερότη-
τας και δεν επιμένει στήν εξάλειψη τού δημοσιονομικού ελλείμματος μέχρι
τό 2010. Τονίζει όμως ότι οί χώρες-μέλη πρέπει νά συνεχίσουν τις προσπά-
θειες γιά τή δημοσιονομική πειθαρχία και είναι ιδιαίτερα αύστηρή στις χώρες
μέ υψηλό δημόσιο χρέος, όπως ή Ελλάς.

Πολλές όμως χώρες μπορούν νά δανείσουν άλλες, διότι διαθέτουν μεγά-
λη ρευστότητα. Καταβάλλονται επίσης αξιόλογες προσπάθειες νά άποτρα-
πούν εκδηλώσεις προστατευτισμού, ένώ μεγάλες επιχειρήσεις δείχνουν πρό-
θυμες να αυξήσουν τις έπενδύσεις τους σέ μονάδες υλικού κεφαλαίου πού
έξοικονομούν ενέργεια καί προστατεύουν τό περιβάλλον. Μέ τή μεγάλη εξει-
δίκευση στήν παραγωγή, οί έπενδύσεις κάθε επιχειρήσεως δημιουργούν ζή-
τηση ένδιάμεσων προϊόντων σέ πολλές άλλες.

Στήν Ελλάδα, άνεξαρτήτως τών όποιων βραχυχρόνιων δυσχερειών, ή
τεχνολογική πρόοδος προβλέπεται ότι μακροπροθέσμως θά συνεχισθεί, ενι-
σχύοντας τήν παραγωγικότητα όλων τών συντελεστών, τή βελτίωση τών
συνθηκών έργασίας καί τή δημιουργία νέων προϊόντων, γιά τά όποια προ-
βλέπεται ικανοποιητική ζήτηση. Εκείνα πού σχετίζονται μέ τήν εξοικονό-
μηση οικονομικών πόρων, τήν περιβαλλοντική προστασία καί τήν άνάπτυξη
τών άνανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κατά κανόνα εντάσεως έργασίας σέ
πολλούς κλάδους, άπό τήν επιστημονική έρευνα μέχρι τήν κατασκευή τών
άπαιτούμενων έργων υποδομής. Στήν ικανοποίηση πολλών άναγκών θά
συμβάλει επίσης ή αύξηση τής δραστηριότητας τών νέων κοινωνικών σχη-
ματισμών που βασίζονται καί στον έθελοντισμό τών μελών τους, προσφέρον-
τας χρήσιμες ύπηρεσίες χαμηλού κόστους στό κοινωνικό σύνολο. Πάντως,
ή ένίσχυση τής υγιούς επιχειρηματικότητας είναι άπαραίτητη γιά τή δια-
τήρηση τής άπασχολήσεως καί τής άνεργίας σέ άνεκτά έπίπεδα στό προ-
βλεπτό μέλλον.
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Στή μελέτη αυτή έκτίθενται συστηματικά οί συνθήκες πού κατά καφούς
διαμορφώθηκαν και ύπάρχουν σήμερα στή χώρα μας άπό πλευράς ποσοτικής
καϊ ποιοτικής του παραγωγικού συντελεστή «έργασία», οί οποίες τελικά
αξιολογούνται μέ κριτήριο τϊς ανάγκες τής ταχύρρυθμης οικονομικής καϊ
κοινωνικής αναπτύξεως. Στο πλαίσιο μιάς τέτοιας άξιολογήσεως απαριθ-
μούνται τά προκύπτοντα προβλήματα καϊ έπισημαίνονται οί χαρακτηριστικές
θετικές έξελίξεις. "Ετσι, ενισχύεται ή δυνατότητα πληρέστερης γνώσεως του
κρίσιμου αύτού οικονομικού θέματος καί, επομένως, άποτελεσματικότερης
άντιμετωπίσεως τών αδυναμιών πού παρουσιάζει στή χώρα μας.

SUMMARY

Employment in Greece: Recent developments and prospects

Despite the growth of employment by 1.3 m. persons in the last sixty
years, unemployment has been high throughout that period, with the
exception of a few years in the early 1970s when conditions of full
employment were attained. Since the mid 90s, nearly two thirds of the
unemployed have had at least four years post high school education,
while the average school attendance of the employed and the labour
force are marginally below that of the EU levels.

The main developments in the field of employment have been the
rapid expansion of the educational system, where about 2 m. pupils and
students attend courses and 186.000 teachers are employed. The school-
years of the labour force for ages below 40 are about the same with the
EU average and only marginally below that of those aged above 40. The
number of the post-graduate students is no smaller than that in most
developed countries, research is done in many fields and hundreds of
Greek experts participate in research projects abroad. However, there
still remain serious problems in the system, like the necessary academic
discipline in students and teachers, the lack of proper evaluation of the
teachers and the educational institutions, the very high percentage of the
students in the election of the school authorities, the voting by
representatives and not by the students themselves and the tuition-free
studies for all, irrespective their family income.

Although the funds allocated by the state and the large private firms
for research amount to a fraction of the research expenses in most other
countries, developed and developing, they do not appear to be a serious
constraint for growth and development. The adequate research
infrastructure in Greece allows to transfer new technologies from other
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countries and apply them appropriately without delay, reducing the cost
from the inadequate indigenous research.

Innovation and entrepreneurship in many firms tend to exploit the
best opportunities in the market, increasing the employment of the wage
and salary earners. In many more however the main motivation is to earn
a living in self-employment.

The favourable developments in the labour market include the
progress made in the new appointments through written examinations
and interviews in both the broader public sector and in most large firms,
the promotions based on work efficiency, the acceptance of the flexible
kinds of employment and the unemployed who seek jobs requiring lower
formal qualifications than those they posses, realizing that their
qualifications are often inadequate to meeting the job requirements.

With the about zero growth rate since the end of 2009, the declining
trend in unemployment has been reversed. Important as they are for
overall economic activity, tourism and the merchant navy have been hit
severely. For other economic sectors however the decline has been mild,
offering some optimism for an early economic up turn.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ησ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ιανουαριοσ - ιουνιοσ 2009

απο τον εποπτη του κεντρου
ακαδημαϊκο κ. ευαγγελο μουτσοπουλο

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Ή έννοια τοϋ πολίτη στήν αρχαία Ελληνική φιλοσοφία / The Notion
of Citizenship in Ancient Greek Philosophy, ed. E. Moutsopoulos & M.
Protopapas - Marneli, Athens, 2009.

"Εκδοση σε τόμο τών πορισμάτων τοϋ ομότιτλου ερευνητικού προ-
γράμματος τοϋ Κέντρου Φιλοσοφίας, τών έτών 2006-2008, τό οποίο ολο-
κληρώθηκε μέ έπιτυχία. Συμμετοχή, έκτός τών Ερευνητών του Κέντρου,
καί άλλων Ερευνητών καί Καθηγητών Πανεπιστημίων τής ήμεδαπής καί
τής άλλοδαπής.

2. G. P. Henderson, Ή αναβίωση του 'Ελληνικού στοχασμού (1620-
1830). Ή 'Ελληνική φιλοσοφία στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, μτφρ. Φ.
Κ. Βώρου, Αθήνα, 2009.

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τοϋ 1977, μέ τήν προσθήκη
νέου προλόγου καί συμπληρωματικής βιβλιογραφίας τής 2ης έκδοσης τού
1994.

3. Επετηρίδα Φιλοσοφία, τόμος 39, 2009 (έκυκλοφορήθη έντός τού
'Ιουνίου 2009).
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Ό τόμος 39 τής Έπετηρίδος περιλαμβάνει, όπως πάντοτε τρεις ευρύ-
τερες θεματικές ενότητες: Ή πρώτη καλύπτει ζητήματα ειδικώτερου
φιλοσοφικού ένδιαφέροντος. Ή δεύτερη άφορα στήν 'Ιστορία τής Φιλοσο-
φίας καί στήν εύρύτερη προβληματική της, ενώ ή τρίτη φιλοξενεί φιλοσο-
φικές άνακοινώσεις.

4. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΑΟΥ, Ή Αισθητική της Ηθικής. Δοκίμιον (μόλις εξε-
δόθη).

5. W. G. Tennemann, Σόνοφις τής Ιστορίας τής Φιλοσοφίας, μτφρ. Κ.
Μ. Κούμα, Προλεγόμενα Ί. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Επιλεγόμενα, Ό Κού-
μας ώς φιλόσοφος, Ρ. Δ. Αργυροπούλου, (υπό έκδοσιν έντός τού 'Ιουνίου

2009).

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τού 1973.

6. G. W. F. Hegel, Παραδόσεις πλατωνικής φιλοσοφίας (1825-1826),
μτφρ. "Αννας Κελεσίδου, Πρόλογος υπό Ε. Μουτσοπούλου, (υπό έκδοσιν
έντός τού 'Ιουνίου 2009).

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τού 1991.

7. Α. ΚεαΕΣΙΔΟΥ-ΓαλανοΥ, Ή έννοια τής σωτηρίας στήν πλατωνική
πολιτική φιλοσοφία, Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου (υπό έκδοσιν έντός
τού 'Ιουνίου 2009).

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τού 1982.

8. J.-M. Gabaude, 'H λογοκρατία του "Επίκουρου (υπό έκδοσιν έντός
τού 2009).

9. Ε. ΡΟΥΣΣΟΥ, Συμβολή στή βιβλιογραφία τής Προσωκρατικής Έννοι-
ολογίας (υπό έκδοσιν έντός τού 2009).

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. "Εναρξις έκπονήσεως τού νέου προγράμματος τού Κέντρου υπό τον
τίτλον «Οί άρχαΐοι "Ελληνες φιλόσοφοι υπό τό πρίσμα αρχαίων ή καί νεω-
τέρων σχολιαστών τους», μέ στόχον τήν μελέτη καί τήν ανάδειξη άγνώστων
ή καί έλάχιστα μελετημένων πτυχών έργων άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων,
υπό τό πρίσμα τών άρχαίων καί, κατ' έξαίρεσιν, τών τού δεκάτου έβδομου
αί. σχολιαστών τους. Ή διάρκεια τού προγράμματος καθωρίσθη τριετής
λόγω τού εύρους τών υπό έξέτασιν πηγών. Στό σημεΐον αύτό πρέπει νά έξά-
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poj τήν επιστημονική ν ικανότητα και τήν δραστηριότητα τής άπό τριετίας
Διευθυντρίας τοΰ Κέντρου Κυρίας Μαρίας Πρωτοπαπά-Μαρνελη.

2. Σεμινάριον φιλοσοφίας διδασκόντων, μέ διαφορετικόν κάθε φοράν θέμα,
τό όποιον επιλέγεται άπό τον εκάστοτε όμιλητήν, άπαξ μηνιαίως, στήν Φι-
λοσοφική Βιβλιοθήκη "Ελλης Λαμπρίόη. Του Σεμιναρίου μετέχουν Έρευνη-
ταϊ του Κέντρου, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, διδάκτορες και υποψήφιοι δι-
δάκτορες φιλοσοφίας, ώς καί μεταπτυχιακοί φοιτηταί. Τό Σεμινάριον άρχισε
τις έργασίες του τόν 'Ιανουάριο του 2008 καί πραγματοποιείται ανελλιπώς
κατά τους μήνες 'Ιανουάριο-Μάιο καί Όκτώβριο-Δεκέμβριο. Στις μέχρι τώ-
ρα συνεδρίες του πραγματοποίησαν ανακοινώσεις οι:

'Ιανουάριος (21/1/2009), Γ. Πρελορέντζος, 'Αναπληρωτής Καθηγητής Νε-
ώτερης καί Σύγχρονης Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Περί Μεθόδου: Ό ιδιότυπος έμπειρισμός τού Bergson. Ή φιλοσοφία
ώς "Θετική Μεταφυσική"».
Φεβρουάριος (11/2/2009), Ιωάννης Γ. Καλογεράκος, Επίκουρος Καθη-
γητής Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

«Τό υποκείμενο στήν φιλοσοφία τής φύσεως τού 'Αριστοτέλους καί οί
άρχές τών προσωκρατικών».
Μάρτιος (11/3/2009), C. Natario, Καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου τού
Πόρτο (Πορτογαλία).

«Ή συμβολή τής άρχαίας φιλοσοφίας στό έργο τού Πορτογάλου δια-
νοητή τού 20ού αι., Agostino da Silva».
'Απρίλιος (8/4/2009), Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής Φιλοσοφίας τοΰ Πανε-
πιστημίου Πατρών.

«Πολιτική καί φιλοσοφία στό έργο τού Πρόκλου».
Μάιος (27/5/2009), Ν. Πιλαβάκης, Ερευνητής Φιλοσοφίας, Μεταφραστής.
«Τά αίτια τής κινήσεως τών άστρων κατά τόν Αριστοτέλη, άπό τήν ιδι-
αίτερη σκοπιά τού Περί Ουρανού».
'Ιούνιος (3/6/2009), Κ. Δεσποτόπουλος, 'Ακαδημαϊκός.
«Ό κατά Πλάτωνα φιλόσοφος».

(17/6/2009), Λ. Κουλουμπαρίτσης, Καθηγητής τού Ελεύθερου Πα-
νεπιστημίου Βρυξελλών, Μέλος τής Βασιλικής Ακαδημίας τού Βελγίου
καί 'Αντεπιστέλλον Μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
«Παρμενίδης: νέες προτάσεις γιά τήν έρμηνεία τού Μύθου».
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Τό Σεμινάριο θά διακόψει τις εργασίες του άπό τόν 'Ιούλιο έως και τόν
Σεπτέμβριο 2009.

3. Εξυπηρέτηση και επιστημονική καθοδήγηση φοιτητών, μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και ύποψηφίων διδακτόρων, προερχομένων άπό Ανώτατα
Ιδρύματα τής Ελλάδος και τής 'Αλλοδαπής.

4. Συνέχιση τής προσπάθειας ψηφιοποίησης τής Έπετηρίδος τοϋ Κέν-
τρου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία.

5. Αποστολή στή Γαλλία τών Μαρίας Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Διευθύν-
τριας τού Κέντρου και Γεωργίου Αραμπατζή, Ερευνητού, προκειμένου νά
συνεχίσουν τήν έρευνάν τους έπί τού τρέχοντος προγράμματος τού Κέντρου
«Οί άρχαϊοι "Ελληνες φιλόσοφοι ύπό τό πρίσμα τών άρχαίων ή και νεωτέ-
ρων σχολιαστών τους».

6. Αποστολή στήν 'Οξφόρδη τοϋ Δούκα Καπάνταη, 'Ερευνητή τοϋ Κέν-
τρου γιά τόν ίδιο λόγο.

7. 'Ανταλλαγές Ερευνητών πρός τήν Ακαδημία τής Ρουμανίας. Κατά
τόν Σεπτέμβριο 2009 (1-15/09/2009) θά πραγματοποιηθή ή τρίτη κατά
σειράν ενημερωτική έπίσκεψη και συνεργασία ώς πρός τό έρευνητικόν πρό-
γραμμα «Ή υποδοχή τής πλατωνικής φιλοσοφίας άπό τούς σύγχρονους
"Ελληνες στοχαστές», μέ τούς 'Ερευνητές τού Κέντρου, τών 'Ερευνητών
τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας Επιστημών κ. Mihai Vasile και Κας Rodica
Croitoru.

8. Στό ίδιο πλαίσιο έπιστημονικών άνταλλαγών μεταξύ Ρουμανικής
Ακαδημίας και Ακαδημίας Αθηνών μετά άπό πρόσκλησιν τοϋ Ακαδημαϊκού
κ. Alexander Surdu πραγματοποιήθηκε ή μετάβαση και παραμονή στό
Βουκουρέστι, άπό τις 23 έως και τις 29 Μαρτίου, τού 'Ερευνητή τοϋ
ΚΕΕΦ κ. Δούκα Καπάνταη προκειμένου νά ολοκληρώσει τό πρώτο μέρος
τής μελετης του σχετικώς πρός τήν έννοιαν τής «προαιρέσεως» κατά τούς
Πατέρες τής Εκκλησίας. 'Επίσης, εις τό πλαίσιον τής έκει παραμονής του,
ό ίδιος συμμετέσχε μέ είσήγησιν έπί τοϋ θέματος αύτού, σέ συνέδριον πού
ώργανώθη άπό τήν Ρουμανικήν Άκαδημίαν 'Επιστημών.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

τον ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ· κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

Το Γραφείο Οικονομικών Μελετών τής Ακαδημίας Αθηνών άπό τής
ίδρύσεώς του —προ δεκαετίας —, εκτός τών άλλων ερευνητικών δραστηριο-
τήτων του σέ μείζονα οικονομικά θέματα, ασχολήθηκε καί μέ τήν παρακο-
λούθηση τής γενικής πορείας τής οικονομίας καί ιδιαιτέρως μέ τήν ανάλυση
τών άναπτυξιακών προβλημάτων, καθώς καί τά μέτρα πού έπρεπε νά λη-
φθούν προς άντιμετώπισή τους (βλ. σχετικές ομιλίες μου τής 7.12.1999 καί
τής 1.6.2004). Τά προβλήματα αύτά, λόγω τών νέων συνθηκών πού δια-
μορφώθηκαν διεθνώς, ύστερα άπό τή μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, κα-
τέστησαν οξύτερα. Αποτέλεσαν, γι' αύτό, άντικείμενο ομιλίας μου κατά τήν
πανηγυρική συνεδρία τής Ακαδημίας Αθηνών τής 30ης Δεκεμβρίου 2008,
με τίτλο «Το πρόβλημα τιυν συσσωρευμένων διαρθρωτικών άδυναμιών τής
έλληνικής οικονομίας», στήν οποία επιχείρησα νά άνιχνεύσω τά βαθύτερα
αίτια πού λειτουργούν άρνητικά στή σταθερότητα τής οικονομίας καί στις
άναπτυξιακές της δυνατότητες.

Κατά τήν έξέταση αύτή έντοπίσθηκαν έλλείψεις, άνεπάρκειες καί στρε-
βλώσεις σέ πλείστες όσες δραστηριότητες καί λειτουργίες. 'Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στις διαρθρωτικές άόυναμίες πού άφορούσαν, μεταξύ άλλων, στήν
υπέρμετρη έπέκταση τού εύρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς καί στή συνεχή
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αύξηση τών κρατικών δαπανών πού συνετέλεσε στήν ταχεία διόγκωση τοϋ
δημόσιου χρέους. "Ετσι, όμως, δέν κατέστη δυνατό νά γίνει ή δέουσα έκμε-
τάλλευση τών εύνοϊκών συνθηκών πού δημιουργήθηκαν άπό τήν ένταξη τής
χώρας μας στήν Εύρωζώνη. Αντίθετα, άρχισαν νά έμφανίζονται καταστάσεις
μέ τό σπέρμα τής κρίσεως, πού έπηρέασαν δυσμενώς τήν παραγωγικότητα
και, κατ' έπέκταση, τήν άνταγωνιστικότητα τών ελληνικών προϊοντων σε
διεθνές έπίπεδο.

Εφεξής, ή ύφεση πού θά σημειωθεί θά καταστήσει δυσχερή τήν άντιμε-
τώπιση τοϋ άναπτυξιακοΰ μας προβλήματος, καί, πάντως, δυσχερέστερη άπό
ό,τι στις άναπτυγμένες χώρες. Διότι, ένώ στίς χώρες αύτές μπορεί νά
καταπολεμηθεί μέ τήν έφαρμογή κατάλληλης άντικυκλικής πολιτικής, στήν
περίπτωση τής Ελλάδος, λόγω άκριβώς τών ατελειών τού συστήματος,
τέτοια δυνατότητα δέν θά ύπάρξει. Κατέληξα έτσι στή διαπίστωση ότι ή
κρισιμότητα τής καταστάσεως έπιβάλλει τήν καταφυγή στή μόνη ένδεδειγ-
μένη λύση πού είναι ή άμεση καί άποτελεσματική άντιμετώπιση τών διαρ-
θρωτικών άδυναμιών μέσω τής συντηρήσεως ενός άνεκτοϋ έπιπέδου κατανα-
λώσεως καί, κυρίως, μέσω τής ένισχύσεως τής προσφοράς σέ μόνιμη βάση.
Άλλά τέτοιες προσπάθειες δέν θά μπορούσαν νά τελεσφορήσουν, αν γίνονταν
μέ μέτρα άποσπασματικά, άσύνδετα μεταξύ τους καί, πάντως, στερούμενα
μελετημένης στοχεύσεως.

Λόγω τής σοβαρότητας τοϋ εγχειρήματος, πρός διασφάλιση ενός ικα-
νοποιητικού άποτελέσματος, στήν τελευταία άνακοίνωσή μου πρός τήν
Λκαδημία Αθηνών έτόνισα τήν άνάγκη καταρτίσεως ένός Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων, τετραετούς διάρκειας, τό όποιο θά ήταν σκόπιμο νά
ένταχθεΐ σέ ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον δέκα ετών. Ή κατάρτισή
του θά μπορούσε νά άνατεθεΐ στό Κέντρο Προγραμματισμού καί Οικονο-
μικών Ερευνών, τό όποιο καί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και
σχετική παράδοση έχει. Τό έν λόγω Πρόγραμμα πρέπει νά έχει τήν ευρύ-
τερη δυνατή πολιτική καί κοινωνική στήριξη. Διότι ή πραγματοποίησή
του άπαιτεΐ μιά σειρά θυσιών, τών όποίο^ν ή κατανομή πρέπει νά γίνει σέ
άντιπαραβολή πρός τήν κατανομή τοϋ οφέλους πού θά προκύψει άπό τήν
αναπτυξιακή διαδικασία. Πρός ύποβοήθηση τής εφαρμογής ένός τέτοιου
Προγράμματος θά ήταν σκόπιμο νά καθιερωθεί καί ειδικός κοινοβουλευ-
τικός έλεγχος σέ εξαμηνιαία βάση.
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Ή στρατηγική καί τό γενικό πλαίσιο τών μέτρων πολιτικής πού θά
χρησιμοποιηθούν στο προτεινόμενο Πρόγραμμα πρέπει να καθορισθούν, σέ μιά
πρώτη φαση, από μιά κεντρική Επιτροπή, ή οποία θά έχει τέτοια σύνθεση,
ώστε να εκφράζει μέ τεχνοκρατικό τρόπο, καί όσο γίνεται περισσότερο σέ
άντιπροσωπευτική βάση, τις γενικές κατευθύνσεις πού πρέπει νά ακολουθή-
σει ή ελληνική οικονομία μελλοντικώς. Μιά τέτοια Επιτροπή μπορεί νά έχει
ώς υπόδειγμα, άπό πλευράς συγκροτήσεως καί λειτουργίας, εκείνη στήν
οποία τόν Δεκέμβριο τού 1989 ό πρωθυπουργός, καθηγητής καί άκαδη-
μαϊκός Ξ. Ζολώτας άνέθεσε τήν κατάρτιση μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
γιά τήν άνόρθωση καί άνάπτυξη τής ελληνικής οικονομίας, πού βρισκόταν
και τότε σέ επικίνδυνη κατάσταση. Ή Επιτροπή τελούσε υπό τήν προεδρία
τού καθηγητή καί άκαδημάικοΰ Άγγ. Αγγελόπουλου, πού ήταν πρόσωπο
κύρους καί κοινής άποδοχής, καί ώς μέλη είχε τούς: Εύ. Βολουδάκη, Άν.
Γιαννίτση, Κ. Δρακάτο, Σ. Θωμαδάκη, Μ. Κωνσταντοπούλου, Λ. Πα-
παδήμο καί Γ. Προβόπουλο.

Ή Επιτροπή Αγγελοπούλου εργάσθηκε εντατικά καί, σέ πρώτη φάση,
υπέβαλε τήν "Εκθεσή της τόν 'Απρίλιο τού 1990. Ή "Εκθεση αυτή πε-
ριελαβε δυο μερη: Στό πρώτο μέρος καταγράφονται καί άξιολογούνται οι
τρεχουσες οικονομικές εξελίξεις καί προοπτικές. Στό δεύτερο μέρος προσ-
διορίζονται οι βασικοί στόχοι γιά τή σταθεροποίηση καί άνάπτυξη τής ελλη-
νικής οικονομίας καί προτείνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις καί μέτρα
πολιτικής γιά τήν πραγματοποίηση τών στόχων αύτών. Αλλά οι προσπά-
θειες δέν συνεχίσθηκαν καί, επομένως, δεύτερη φάση στήν κατάρτιση τού
Προγράμματος δέν ύπήρξε τότε. "Ετσι, χάθηκε μιά μεγάλη ευκαιρία γιά
τήν πραγματοποίηση τών μεταρρυθμίσεων πρός εκσυγχρονισμό τής οικονο-
μίας. Αύτό συνάγεται άβιάστως άπό τή σύγκριση τών υποδείξεων τού Προ-
γράμματος πρός τήν πορεία πού άκολούθησε έκτοτε ή ελληνική οικονομία.
Υπάρχουν, δηλαδή, ουσιώδους σημασίας άναπτυξιακά προβλήματα, πού
άκόμη άναμένουν τή λύση τους.

"Ομως, παρόμοια διαδικασία θά μπορούσε νά έφαρμοσθεΐ καί στήν τρέ-
χουσα συγκυρία, παρά τις δυσκολίες πού είναι φυσικό νά συναντήσει, καθώς
οί κίνδυνοι πού άπειλούν τήν εξέλιξη τής ελληνικής οικονομίας είναι τόσο
άμεσοι καί σοβαροί, πού δέν άφήνουν άμφιβολίες γιά τήν άναγκαιότητα μιας
τέτοιας ριζικής άντιμετωπίσεως. "Ετσι, ή διαμόρφωση τής οικονομικής πο-
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λιτικής θά απαλλαγεί, σέ σημαντικά βαθμό, άπό τις άσφυκτικές πιέσεις έξω-
οικονομικών σκοπιμοτήτων. 'Άλλωστε, ό τρόπος καταρτίσεως τοΰ προγράμ-
ματος θά έχει διασφαλίσει ένα minimum πολιτικής στηρίξεως, πού θά απαι-
τηθεί γιά τήν έφαρμογή του. Πρέπει μόνο ή «νέα» οικονομική πολιτική νά
τύχει έπεξεργασίας τό ταχύτερο δυνατό, ώστε νά καταστεί όσο γίνεται πιό
άποτελεσματική, ενόψει τών ταχέως μεταβαλλόμενων έσωτερικών καί διε-
θνών συνθηκών, άλλα καί τών υποχρεώσεων πού έχουν αναληφθεί έναντι τής
Ευρωπαϊκής Ένώσεο3ς.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΙΙΤΙΚΕΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΓ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΤΖΕΡΜΙΑ

«Είμαστε όλοι "Ελληνες», έγραφε το φθινόπωρο του 1821 ό Percy
Bysshe Shelley (1792-1822), ένας άπό τούς φλογερούς έκπροσώπους έκεί-
νου τοϋ φιλελληνικού ρεύματος, τό όποιο σφράγισε σέ σημαντικό μέτρο τις
διεθνείς πνευματικές διεργασίες κατά τόν 19ο αιώνα. Κι ό Shelley υπο-
γράμμιζε ταυτόχρονα τήν καταγωγή τών Νεοελλήνων άπό τούς ένδοξους
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αρχαίους προγονούς τους. Σήμερα οι ρήσεις αυτου του ειοους έχουν γίνει
στόν διεθνή χώρο σπάνιες. Μεγαλύτερη διάδοση βρίσκουν κρίσεις σάν αύτή
τού Eric J. Hobsbawm γιά τά κίνητρα τοϋ άγώνα τοϋ 1821. Οί απλοί άγω-
νιστές, ισχυρίστηκε ό ιστορικός αύτός στό έργο του γιά τά έθνη άπό τό
1780, πού πρωτοκυκλοφόρησε τό 1990, δέν άπέδιδαν —κι αν τήν ήξεραν—
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στήν ελληνική άρχαιότητα. Πολεμούσαν μάλλον γιά
τή Ρώμη παρά γιά τήν Ελλάδα.

Ό φιλελληνικός ένθουσιασμός τοϋ Shelley άπό τή μία καί ό ισχυρισμός
τοϋ Hobsbawm άπό τήν άλλη (ισχυρισμός, πού προδίδει άγνοια τών ιστο-
ρικών πηγών) δείχνουν άνάγλυφα τή διαφορά τοϋ διεθνούς κλίματος ανάμε-
σα στό τότε καί στό σήμερα- τή διαφορά άνάμεσα στήν εξιδανίκευση καί σέ
μιάν άτμόσφαιρα, πού σέ όχι λίγες περιπτώσεις θά μπορούσε νά χαρακτηρι-
στεί μέ τη λέξη περιθωριοποίηση ή πάντως μέ την έκφραση «τάσεις περι-
θωριοποίησης». Παρατηρείται μ' άλλα λόγια μιά μεταβολή τής εικόνας τής
Ελλάδας στόν έξο.) κόσμο κατά τό διάβα του χρόνου. "Ενα άπό τά πιό θε-
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μελιακά αίτια του φαινομένου συνιστά ή κρίση του — αραδοσιακού ουμανι-
σμού, δηλαδή τής αναζήτησης τής αρχαίας Ελλάδας ώς ανθρωπιστικού
ιδανικού. Ή κρίση αυτή συνιστά σέ σημαντικό βαθμό καί τον βαθύτερο λό-
γο εκείνων τών αρνητικών τοποθετήσεων σέ αλλοδαπά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, οί όποιες προκαλούν συχνά άπογοήτευση ή θλίψη ή καί κλί-
μα οργής στήν Ελλάδα. Εννοώ προπαντός ανιστόρητα άρθρα γιά τή Μα-
κεδονία ή άκριτα σχόλια γιά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή γιά τό Κυ-
πριακό. Ασφαλώς οί άρνητικές αύτές τοποθετήσεις οφείλονται όχι σπάνια
(καί) σέ άλλους λόγους, π.χ. σέ ξένα συμφέροντα συμβαδίζοντα μέ τόν επε-
κτατισμό τών Σκοπίων ή τής "Αγκυρας. Αλλά ή κρίση τού ουμανισμού
υποβόσκει σέ σειρά περιπτώσεων. Κι είναι χρήσιμο νά έχουν υπόψη τους
τόσο ή ελληνική κοινή γνώμη όσο κι ή ελληνική πολιτική ήγεσία τή σχέ-
ση αιτίου καί αιτιατού.

Είναι αυτονόητο ότι κρίση τού παραδοσιακού ουμανισμού παρατηρείται
καί στήν Ελλάδα. Τό φαινόμενο είναι διεθνές. Κι εμείς οί "Ελληνες καλά θά
κάναμε νά μήν ξεχνούμε τις δικές μας ένοχές καί εύθύνες· τή συνυπαιτιό-
τητά μας έτσι καί στή μεταβολή τής εικόνας τής Ελλάδας στόν έξω κό-
σμο. Κύριο άντικείμενο τής σημερινής μου ομιλίας είναι ωστόσο ή κατάστα-
ση στό εξωτερικό. "Οσοι γνωρίζουν τούς καρπούς τής πανεπιστημιακής καί
συγγραφικής δραστηριότητάς μου, ξέρουν τήν άπέχθειά μου γιά άπολυτοποι-
ήσεις καί ύπεραπλουστεύσεις. Γι' αυτό δέν θά υποπέσω στόν πειρασμό ν1
άκολουθήσω μιά μόδα τής εποχής («Τό τέλος τής Ιστορίας» καί πολλά
άλλα τέλη) καί νά μιλήσω γιά τό «τέλος τού άνθρωπισμού». Δέν είμαι
άλλωστε —σέ μακροπρόθεσμη προοπτική— άπαισιόδοξος. Πιστεύω ότι τε-
λικά τό μέλλον άνήκει στήν dignitas humana, στήν αύταξία τού άνθρωπου.

Μιά άπό τις βασικές προϋποθέσεις γιά τή νίκη ενός γνήσιου άνθρωπι-
σμού σέ παγκόσμια κλίμακα είναι νά συνειδητοποιηθεί άπό "Ελληνες καί μη
"Ελληνες καί νά γίνει πράξη ή οικουμενική πεμπτουσία τού ελληνικού πολι-
τισμού. Οί άρχαϊοι "Ελληνες, έγραψε ο Karl Raimund Popper, άρχισαν
εκείνη τή μεγάλη επανάσταση, τή μετάβαση άπό τήν κλειστή στήν άνοιχτή
κοινωνία —μιάν επανάσταση, πού, όπως φαίνεται, βρίσκεται άκόμα στό
άρχικό της στάδιο. Κι ό 'Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος μιλώντας στόν δεύ-
τερο τόμο τής Είσαγωγ*ής στή φιλοσοφία, γιά τήν άναφερόμενη άπό τόν Ισο-
κράτη θέση, πώς "Ελληνες είναι όσοι έχουν ελληνική παιδεία καί όχι μόνο
όσοι έχουν ελληνική καταγωγή, έτόνισε: «"Ισως δέν υπάρχει πολιτικότερη
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καί σοφότερη ιδέα γιά τήν έπιβίωση τοΰ ελληνικού -νεύματος καί τών
Ελλήνων ώς λαού στην ιστορία άπό αύτήν τή μεγάλη ιδέα τοϋ Ισοκρά-
τους». Ή έπισήμανση τοϋ Θεοδωρακόπουλου ισχύει ανεξάρτητα άπό τό αν
ό 'Ισοκράτης συμμεριζόταν τή θέση αύτή, όπο^ς δέχονται πολλοί, ή όχι,
όπως πιστεύουν άλλοι. Μέ δικά μου λόγια: Υπηρετούμε τόν ελληνισμό όχι
μέ έθνικιστικές διαχωριστικές έξάρσεις, άλλά μέ συνέχιση τής επανάστασης
γιά μιάν άνοιχτή κοινωνία, μιάν άνθρωπότητα χωρίς φυλετικά, εθνικά, θρη-
σκευτικά, κοινωνικοοικονομικά καί άλλα τείχη.

Πρός άποφυγήν παρεξηγήσεων σπεύδω νά παρατηρήσω πώς τούτο τό
ιδανικό τής άνοιχτής κοινωνίας δέν ταυτίζεται βέβαια μέ τό σύνθημα τής λε-
γόμενης παγκοσμιοποίησης, όπως τήν έννοούν οί θιασώτες ένός άκρατου
οικονομισμού. "Αλλος ό οικουμενισμός ώς παρακαταθήκη τής άνθρωπιστικής
πεμπτουσίας τοϋ ελληνικού πολιτισμού κι άλλος ό άσύδοτος οικονομισμός.
"Αλλη ή διεθνής ισχύς τών άνθρωπιστικών άξιων κι άλλος ό οικονομικός
έπεκτατισμός, ό όποιος εμφανίζεται συχνά ύπό τό ψευδεπίγραφο ένδυμα τού
κοσμοπολιτισμού. Τήν έποχή τοϋ Henry Ford οί έργάτες παρήγαν στά έργο-
στάσια (κάτω άπό ποιές συνθήκες, τό έδειξαν οί Modern Times τοϋ άξέχα-
στου Charlie Chaplin) υλικά άγαθά. Σήμερα μεγάλο μέρος τής οικονομικής
ζωής κυριαρχείται άπό άυλες «άξιες» (άξιες σέ εισαγωγικά) μέ έπίκεντρο
τήν περιβόητη shareholder value. Οί πικρές έμπειρίες στό χρηματοπιστω-
τικό σύστημα είναι γνωστές. Στόν οικονομικό επεκτατισμό παίζουν βέβαια
μεγάλο ρόλο τά ολιγοπώλια καί τά μονοπώλια. Ο Adam Smith, πού συν-
δύαζε τή συνηγορία του ύπέρ τής ελεύθερης άγοράς μέ έντονο ήθικό αίσθη-
μα κοινωνικού χρέους, θά επαναστατούσε σήμερα κατά τής συγκέντρωσης
τεράστιας οικονομικής δύναμης σέ λίγα χέρια. "Ομως ή κρίση, γιά τήν όποια
γίνεται τώρα έκ τών ύστέρων πολύς λόγος, δέν είναι μόνο οικονομική. Είναι
καί κοινωνική, γιατί οξύνει τήν κοινωνική άνισότητα. Είναι καί ιδεολογικο-
πολιτική, γιατί άπεικονιζει εύγλωττα τήν προβληματικότητα θεωριών, πού
συμπιέζουν μέ προκρούστειο ζήλο τήν πραγματικότητα σέ άποπνικτικά κα-
λούπια· τήν προβληματικότητα τών ποικιλόχρωμων —ισμών, στή συγκεκρι-
μένη περίπτωση τήν προβληματικότητα τοϋ οικονομικού φονταμενταλισμού
τούτης ή έκείνης τής μορφής. Ό γνήσιος φιλελευθερισμός δέν είναι ένας
στυγνός οικονομισμός, άλλά άνθρωπισμός. Βάζει τήν οικονομία στήν υπηρε-
σία τοϋ άνθρώπου. Κι όχι τόν άνθρωπο στήν ύπηρεσία (στή σκλαβιά) τής
οικονομίας. Κι έτσι προβάλλει καί ή ήθική διάσταση τής κρίσης. "Ο,τι με-
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τράει τελικά, είναι το ηθικό δέον, τό όποιο, όπως έχω αναπτύξει στά δύο βι-
βλία μου γιά τόν μαρξισμό, δυστυχώς ό Marx, έγκλωβισμένος στόν οικονο-
μικό ντετερμινισμό του, δέν ανήγαγε —παρά τόν ύποφώσκοντα ήθικό ριζο-
σπαστισμό ή καί μεσσιανισμό του— σέ ρητό καθοριστικό κριτήριο. Θά μπο-
ρούσαν νά προστεθούν κι άλλες πτυχές τής κρίσης, π.χ. ή πολιτισμική κι ή
οικολογική. Ή τελευταία άρχισε νά συνειδητοποιείται άπό ευρύτερα στρώ-
ματα λόγω τών κλιματικών άλλαγών. Ή πολιτισμική κρίση έκδηλώνεται σέ
φαινόμενα ισοπέδωσης τών πολιτισμών στό όνομα τής λεγόμενης παγκο-
σμιοποίησης.

Στό πλαίσιο τής κυριαρχίας ή έστω πρωτοκαθεδρίας τού homo
oeconomicus καί τού όχι άσυνήθιστου ισχυρισμού τής δήθεν νομοτελειακής
πορείας τής λεγόμενης παγκοσμιοποίησης οί πολιτισμικές —καί ιδιαίτερα κι
οί γλωσσικές— ιδιαιτερότητες τών λαών άποτελούν στήν καλύτερη περί-
πτωση άμελητέες ποσότητες. "Ετσι όχι σπάνια ή ισοπέδωση, πού είναι σέ
σημαντικό μέτρο άμερικανοποίηση, περιγράφεται σάν κάτι τό άναπότρεπτο.
Σάν έπιταγή τού ιστορικού γίγνεσθαι περιγράφεται τότε κι ή δημιουργία πο-
λιτισμικών, ιδιαίτερα γλωσσικών, υβριδίων. Ποιά ή σημερινή, ποια ή μελλον-
τική θέση τού ελληνικού πολιτισμού α ένα κλίμα κοινοτικού δαρβινισμού, σέ
μιάν οικονομία έν πολλοίς τυχερών παιγνιδιών κι όχι παραγο^γικών διαδικα-
σιών, σ' ένα πλαίσιο εμπορευματοποίησης κι έτσι κατάπτωσης τού πολιτι-
σμού, σ' ένα πλέγμα δήθεν εκσυγχρονιστικών διαδικασιών, πού ίσοδυναμουν
μέ προσαρμογή άντί μέ άντίσταση στήν ισοπέδωση; Τό ερώτημα εκφράζει
ζωτικό πρόβλημα. Ή άπάντηση πρέπει νά δοθεί χωρίς φόβο καί χωρίς πά-
θος. Χωρίς ψευδαισθήσεις, άλλά καί χωρίς πανικό. Χωρίς κινδυνολογία,
άλλά καί χωρίς εφησυχασμό. Ό εύαίσθητος παρατηρητής διαπιστώνει μιάν
άμφιταλάντευση τής ελληνικής κοινής γνώμης άνάμεσα στήν άπελπισία τού
«άνάδελφου έθνους» καί στήν αισιοδοξία τού άθάνατου «περιούσιου λαού».
Άπό τή μιάν άναθυμάμαι εδώ τώρα τόν λόγο του άείμνηστου Κωνσταντίνου
Καραμανλή γιά τήν, όπ<ως μου έγραψε άπαντώντας σέ κάποιες έροοτησεις
μου, «αιώνια μοναξιά» τής Ελλάδας. Κι άπό τήν άλλη άναλογίζομαι τις
επισημάνσεις τού άείμνηστου καθηγητή μου Ξενοφώντος Ζολώτα γιά τή
διείσδυση τών ελληνικών σέ ξένες γλώσσες μέ τεκμήριο τό πασίγνωστο
άγγλικό κείμενο του τό συντεθειμένο μέ έλληνογενεΐς λέξεις.

Οί ψευδαισθήσεις είναι πάντα έπικίνδυνες. Οί ουμανιστικές κι έτσι κι οί
ελληνικές σπουδές στό έξωτερικό περνούν κρίση. "Εχω άναλύσει τά φαινό-
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μενα καί τά αίτιά τους στο ελληνόγλωσσο βιβλίο μου Ή εικόνα τής 'Ελλά-
δας στόν ζένο κόσμο καί στό γερμανόγλωσσο Für eine Hellenistik mit Zukunft.
Μια άπό τις πάμπολλες εμπειρίες μου: "Ημουνα γιά μιά διάλεξη σ' ένα
ελβετικό γυμνάσιο, δηλαδή σ' ό,τι θά λέγαμε στήν Ελλάδα τώρα λύκειο. Ό
άρμόδιος καθηγητής, κάποτε φοιτητής μου στό Πανεπιστήμιο τής Ζυρίχης,
μέ πληροφόρησε πώς έλλείψει ένδιαφερομένων μαθητών δέν διδάσκονται πιά
τά άρχαΐα ελληνικά. Προβλέπει, μου είπε, νά συμβεί τό ί'διο καί μέ τά λα-
τινικά. Δέν έχουν πέραση οί θεωρούμενες νεκρές γλώσσες. "Η, γιά νά τό πώ
στήν «παγκοσμιοποιημένη» γλώσσα, αύτές δέν είναι πιά ιν. Ή λέξη ιν φι-
γουράρει, είρήσθο^ έν παρόδω, καί σ' ένα λεξικό τής έλληνικής γλώσσας, πού
έχει έκδοθεϊ στήν Ελλάδα. Τεκμηριώνεται μ' αύτό τόν τρόπο καί λεξικο-
γραφικά ό κίνδυνος τής πολιτισμικής ισοπέδωσης ή, σέ πιό χτυπητη γλωσ-
σά, τής μακντοναλντοποίησης. Μιάς ισοπέδωσης, πού διαπιστώνεις, όταν
βλέπεις π.χ. τις ξενόγλωσσες έπιγραφές στό Κολωνάκι ή όταν ξεφυλλίζεις
τόν έλληνικό τύπο ή όταν βλέπεις τηλεοπτικές έκπομπές. "Οπως τονίζω στο
βιβλίο μου Τούτη ή γλώσσα είναι δική μας, δέν κινδυνολογώ, ούτε άπαισιο-
δοξώ, ούτε κηρύσσω τήν καθαρότητα τής γλώσσας. Έπιμειξίες υπήρξαν,
υπάρχουν καί θά ύπάρχουν. "Ομως το ξενικό πρέπει νά προσαρμοστεί στούς
κανόνες τής γλώσσας, στήν όποια εισέρχεται. Καταδικάζω τό έπίπλαστο, τό
έπιπόλαιο, τό σουσουδίστικο, τό άναφομοίωτο. Καταδικάζω τήν έμπορευμα-
τοποίηση τής γλώσσας, πού είναι καί έμπορευματοποίηση τοϋ πνεύματος.
Αύτή ή έμπορευματοποίηση συμβαδίζει μέ άφθονες γλωσσικές κακοποιήσεις.
Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στήν Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε γιά πα-
ράδειγμα καί πάλι πάρα πολύ ό δυστυχής 'Οκτώβριος. "Εγινε Όκτοόμβριος.
Κι άκουσα άπό τόν έπικεφαλής (ή νά πώ κι έγώ έπικεφαλή;) ένός ψηφο-
δελτίου ν' άναφέρει ώς αιτιατική τής λέξης ένεστώς τόν άνύπαρκτο τύπο
ένεστώ άντί τοϋ σωστού ενεστώτα.

Ή άλόγιστη υιοθέτηση τών άγγλισμών ή, συχνότερα, τών άμερικανι-
σμών δέν ξεπερνά τή γαλλική «κουλτούρα» (κουλτούρα σέ εισαγωγικά) τής
μακαρίτισσας, άλλά καί άθάνατης μαντάμ Σουσού. Μόνο πού έκείνης τόν μι-
μητισμό τόν έξουδετέρωσε ό σαρκασμός τοϋ Δημήτρη Ψαθά. Σήμερα όμως
έπιχειρήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, καί όχι μόνο, προωθούν μέ τή βοή-
θεια τής μοντέρνας τεχνολογίας τά συντετμημένα, κουτσουρεμένα, έμπορευ-
ματοποιημένα άμερικανικά. Τό φαινόμενο έχει διεθνείς διαστασεις. Ό Walter
Krämer στό βιβλίο του Modern Talking auf Deutsch έπέκρινε εύστοχα τήν
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αλόγιστη χρησιμοποίηση τέτοιων άμερικανισμών στή γερμανική γλώσσα.
Δέν τό έκανε άπό ξενοφοβία. Ό Krämer άπορρίπτει τόν γλωσσικό έρμαφρο-
διτισμό, τό παρά φύσιν άνακάτωμα άγγλικών καί γερμανικών εκφράσεων,
αυτό τό «Denglisch», πού βρίσκουν γελοίο καί πολλοί άγγλόφωνοι. Αύτή ή
«κρεολοποίηση» τής γλώσσας (χρησιμοποιώ έναν όρο τού Ulf Hannerz σέ
βιβλίο, πού έκδόθηκε τό 1992 στή Νέα Υόρκη) προσκρούει άκομα καί στις
Ηνωμένες Πολιτείες σέ κριτική. Περιττό νά έξάρω τήν αντίθεση πολλών
'Άγγλων στους άμερικανισμούς. Δέν πρόκειται λοιπόν, τό ξαναλέω, γιά ξε-
νοφοβία. Τό ζητούμενο είναι ή άπόρριψη τόσο τού άγοραίου κοσμοπολιτισμού,
όσο καί τού εθνικιστικού άπομονωτισμού. Ή «κρεολοποίηση» τών εκφράσε-
ων μέ στόχο τήν επίτευξη γρήγορου κέρδους συμβαδίζει, όπως προανέφερα,
μέ τήν κακοποίηση τής μητρικής γλώσσας —τόσο στήν Ελλάδα, όσο κι
άλλού. Συμβαδίζει γενικότερα μέ τήν άποκοπή βαθύρριζων παραδόσεων. Καί
τούτο έχει άρνητικές συνέπειες γιά τις ελληνικές σπουδές. "Ενα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα: Στόν γερμανόγλωσσο χώρο (Γερμανία, Αυστρία, γερμανό-
γλωσση Ελβετία) έγινε μιά ορθογραφική μεταρρύθμιση, πού μεταξύ άλλων
οδήγησε σέ τραγελαφικές συνέπειες στήν καταγραφή λέξεο^ν ελληνικής προ-
έλευσης. Τραγελαφικές, γιατί οί άπλοποιήσεις, πού έγιναν στό πεδίο τούτο,
δέν χαρακτηρίζονται άπό συνέπεια. Σύμφωνα μέ μακροχρόνια παράδοση στις
έλληνογενεΐς λέξεις τό φ άποδιοόταν μέ τό φωνητικό σύμβολο ph. Αυτό τώ-
ρα έξακολουθεϊ νά ισχύει γιά όχι λίγες λέξεις. Δέν ισχύει όμως πιά γιά επί-
σης όχι λίγες λέξεις. Τόν φιλόσοφο τόν θέλουν οί μεταρρυθμιστές στά γερ-
μανικά μέ ph, τόν γραφολόγο όμως μέ τό λατινικό στοιχείο γιά το σύμφω-
νο φ. Τά δείγματα άσυνέπειας θά μπορούσαν νά πολλαπλασιαστούν. Εικονί-
ζουν εύγλωττα τήν υποχώρηση τής έλληνογνωσίας στόν χώρο, γιά τόν όποιο
πρόκειται. Σ' αύτή τήν υποχώρηση υπέκυψαν ένσυνείδητα οί μεταρρυθμι-
στές. Γενικότερα άλλωστε επέλεξαν σέ πολλές περιπτώσεις τήν προσιτή
στους πτωχούς τώ πνεύματι ορθογραφική λύση. Γιά τούτο στόν 'ίδιο τόν γερ-
μανόγλωσσο χώρο ή μεταρρύθμιση άμφισβητεΐται.

Έτους πτωχούς τω πνεύματι, είπα. Ύπενόησα πώς δέν πρόκειται «μό-
νο» γιά τή -γλώσσα, αλλά γιά τήν 'ίδια τή σκέψη. Ή γλώσσα άνοίγει στη
σκέψη τις ευκαιρίες. Χάνουμε όμως τήν εύκαιρία νά έκφραστούμε λογικά,
όταν λ.χ. χρησιμοποιούμε —συχνά άπό ξενομανή μιμητισμό— τήν έκφραση
«έθνικοπατριωτικός», πού ισοδυναμεί μέ άσπρο χιόνι. Στήν προσπάθειά τους
νά καταπολεμήσουν παρατεντωμένες ρυθμιστικές υποδείξεις μερικοί γλι-
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στρούν σ' ένα είδος γλωσσολογικού σχετικισμού πιστεύοντας πώς ή μόνη λο-
γική τής γλώσσας είναι ή επανάληψη, ή καθιέρωση, ή άποοοχή. "Ετσι
«πάνε περίπατο» ή Λογική κι ή Αισθητική κι ή στενή συνάφειά τους μέ τή
γλώσσα —συνάφεια, πού δέν κουραζόταν νά εξαίρει συνεχώς ό παιδαγωγός
Ευάγγελος Π. Παπανούτσος (1900-1982), όπως είχα τήν εύκαιρία νά εξά-
ρω σέ πραγματεία μου, ή όποία δημοσιεύτηκε φέτος σέ συλλογικό τόμο, τόν
όποιο εξέδωσε τό Πανεπιστήμιο τού Mainz. Έδώ έπενεργεί βέβαια πολύ
άρνητικά ή κακή (τονίζω τό κακή, γιατί υπάρχουν καί καλές έκπομπές) τη-
λεόραση, όπου δέν «μετράει» ή σκέψη, άλλά ή εικόνα. Δέν «μετράει» ό λό-
γος στήν άρχαιοελληνική του σημασία, αλλά ή γραβάτα τού παρουσιαστή ή
τού παρουσιαζόμενου ή τό ντεκολτέ τής παρουσιάστριας ή τής παρουσιαζό-
μενης. Καί πώς νά «μετρήσει» ή σκέψη, όταν ή ροή διακόπτεται συνεχώς
άπό διαφημίσεις; Ή όταν ή συζήτηση δέν είναι συ—ζήτηση, άλλά αύτοπρο-
βολή μονολογούντων; Τό κακό είναι πώς άκόμα κι όχι λίγοι, πού άρέσκον-
ται στον ρόλο τού γλωσσολογικού κήνσορα, διαπράττουν οδυνηρά λάθη.
"Ακουσα ομιλητή έκστρατεύοντα μέ μεγάλη οξύτητα κατά τής κακοποίησης
τών ελληνικών ν' άναφέρεται σέ εκμεταλλευόμενους λαούς καί νά εννοεί λα-
ούς πού άποτελούν άντικείμενο εκμετάλλευσης. Τά μεταχειριζόμενα αύτοκί-
νητα, τα διαμαρτυρόμενα γραμμάτια κι οί διαπραγματευόμενες μετοχές δί-
νουν καί παίρνουν.

Ή κρίση τών ελληνικών σπουδών σέ διεθνή κλίμακα δέν επιτρέπεται,
όπως είναι αύτονόητο, ν' άπολυτοποιηθεΐ. 'Αν γινόταν κάτι τέτοιο, θά μηδε-
νίζονταν πολλές πολύτιμες προσπάθειες σ' όλες τις ηπείρους. Προσπάθειες,
πού όχι σπάνια έχουν ηρωικό χαρακτήρα λόγω τών τεράστιων δυσχερειών.
'Αν άπό τήν άλλη μεριά κλείναμε τά μάτια μας μπροστά στά φαινόμενα κρί-
σης, δέν θά άδυνατούσαμε μόνο νά εκτιμήσουμε δεόντως αύτές τις προσπά-
θειες. Δέν θά ήμασταν καί σέ θέση νά χαράξουμε ρεαλιστικές προοπτικές γιά
ένα καλύτερο μέλλον. Τά αίτια τής κρίσης είναι πολυσύνθετα. Ή άναφορά
στή λεγόμενη παγκοσμιοποίηση δέν άρκεΤ. Αύτή βέβαια, όπως νοείται στό
πλαίσιο τού ασύδοτου οικονομισμού, υπονομεύει τήν άντληση άξιών άπό τήν
άρχαιοελληνική κληρονομιά. Στά μάτια όχι λίγων πολιτικών φορέο_>ν σέ διά-
φορες χώρες ή εκμάθηση τών άρχαίων ελληνικών, άλλά καί τών λατινικών,
είναι περιττή. Δέν θά σας κουράσω μέ συγκεκριμένα παραδείγματα. Άπό
σθεναρούς μαχητές κατά τού ρεύματος τούτου γίνεται πότε-πότε λόγος γιά
κάποια φαινόμενα άναζωογόνησης τών άρχαιοελληνικών καί τών λατινικών
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σπουδών. Δυστυχώς σε κάμποσες περιπτώσεις ή αισιόδοξη διάγνωση μένει
πόθος. Εκτός άπό τή λεγόμενη παγκοσμιοποίηση έπαιξαν καϊ παίζουν άρνη-
τικό ρόλο κι άλλα αίτια. Τ' άναφέρω αναγκαστικά σχεδόν σέ τηλεγραφικό
ρυθμό: Όχι σπάνια φορμαλιστικός τρόπος διδασκαλίας τών άρχαίων ώς
δήθεν νεκρής γλώσσας μέ βάση τήν προφορά τοϋ Έράσμου κι όχι τοϋ
Johannes Reuchlin, τοϋ όποιου τά προερασμικά ελληνικά έθαύμασε ό 'Ιω-
άννης 'Αργυρόπουλος κι άναφώνησε: «'Ιδού, ότι ή Ελλάς με τή δική μας
εξορία, πέταξε πέρα άπό τις "Αλπεις». Έν πολλοίς de facto μονοπώλιο μή
ελληνόγλωσσων καθηγητών, συχνά άξιοθαύμαστων έπιστημόνων βέβαια, μά
—είναι άναπόφευκτο— άνθρώπο_>ν άντιμετωπιζόντων τις φυσικές δυσχέρειες
μιας γλώσσας μή μητρικής. Σέ μερικά, γιά νά μήν πώ πολλά, πανεπιστή-
μια του έξωτερικοϋ δημιουργήθηκε μιά παράδοση, πού δέν βλέπει τήν ελλη-
νική γλώσσα στήν εξέλιξη της, σ' όλες τις μέχρι σήμερα φάσεις της. Ή
τομή αύτή γίνεται πιο αισθητή στά τόσα καί τόσα ξένα γυμνάσια, όπου ούτε
ή βυζαντινολογία, ούτε ή νέα ελληνική γλώσσα διδάσκεται. Κι όπου καί τά
άρχαΐα έκλείπουν σιγά-σιγά ή πάντως κινδυνεύουν. Δέν μπορείς νά ξέρεις σέ
βάθος τά νέα ελληνικά χωρίς τ' άρχαΐα. Καϊ τό άντίστροφο.

Ή γεφύρωση τοϋ χάσματος, πού άνέφερα, θά συντελοϋσε στό ξεπέρασμα
τής κρίσης τών άνθρωπιστικών σπουδών ή, αν θέλετε, στή δημιουργία ένός
νέου ούμανισμοϋ, όχι σχολαστικού, άλλά γεμάτου ούσία, γεμάτου ζεστασια
γιά τόν άνθρωπο. "Ενας Ελβετός άρχαιοελληνιστής, πού διετέλεσε κάποτε
μαθητής μου, συνηγόρησε μέ άρθρο του σέ έγκυρη έφημερίδα γιά τήν κα-
τάργηση τής έρασμικής προφοράς τών άρχαίων ελληνικών στά γυμνάσια τής
χώρας τών "Αλπεων. Έόώ οφείλω νά επισημάνω πώς δέν χρειάζεται δογ-
ματισμός. Ή προφορά δέν επιτρέπεται νά καταστεί ιδεολόγημα. Καί δέν πρέ-
πει νά παραγνωριστεί τό άναμφισβήτητο γεγονός, πώς ή έρασμική προφορά
βοηθάει τούς ξένους στήν έκμάθηση τής ελληνικής ορθογραφίας. Τό είχε επι-
σημάνει ήδη ό Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Καί κάτι άλλο, άκό-
μα πιό σοβαρό. Δέν θά ήταν σωστό νά πάρει ή κριτική τής επικράτησης τής
έρασμικής προφοράς στήν ουμανιστική Δύση τό χρώμα «πατριωτικής
εκστρατείας». Εύστοχα τό τόνισε πάλι ό Χατζιδάκις παρά τήν πεποίθησή
του «γιά τό κατ' άρχήν άδύνατον τής εύρέσεως τής άληθοϋς άρχαίας προ-
φοράς». Γιά τόν επιφανή γλωσσολόγο τό θέμα τής προφοράς δέν είναι εθνικό
μέ τήν έννοια «ότι ή ταυτότης τής προφοράς άποδεικνύει ταυτότητα τής
φυλής, τήν γνησίαν καταγωγήν ήμών έκ τών άρχαίων». Ή μοίρα τό θέλη-
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σε νά έχω πλούσια διδακτική εμπειρία. Τριάντα χρόνια στό δίγλωσσο Πανε-
πιστήμιο τοϋ Fribourg τής Ελβετίας. Όκτώ χρόνια στό Πανεπιστήμιο τής
Ζυρίχης. Δεκαέξι χρόνια στήν Επαγγελματική Σχολή τής Πόλης τής
Ζυρίχης, Μακροχρόνιες παραδόσεις στή Βασιλεία τής Ελβετίας. Έδίδαξα
άεί διδασκόμενος. Κι ή διδασκαλία μού έδίδαξε, κοντά στ' άλλα, πώς τό
πέρασμα τών ξενόγλωσσων άπό τήν έρασμική στή νεοελληνική προφορά ή,
γιά νά τό πώ άλλιώς, ή έκμάθηση τοϋ ίωτακισμοΰ δέν είναι δύσκολη υπό-
θεση. Κι αύτό λόγω τής διαχρονικότητας τών έλληνικών, ή οποία έπιτρέπει
ή μάλλον έπιβάλλει τή γεφύρωση τοϋ άναφερθέντος χάσματος.

Επειδή έκανα λόγο γιά φορμαλιστικό τρόπο διδασκαλίας τών άρχαίων
ώς δήθεν νεκρής γλώσσας, θεωρώ χρέος μου —πρός άποφυγήν άπαράδεκτων
γενικεύσεων— νά μνημονεύσω μίαν άπό τις όχι λίγες άντίθετες περιπτώσεις.
Τήν περίπτωση τοϋ άξέχαστου Olivier Reverdin (1913-2000), Αντεπι-
στέλλοντος Μέλους τής 'Ακαδημίας μας. "Οταν στις 16 'Ιουνίου 2000
έκλεισε σέ ήλικία σχεδόν 87 χρόνων γιά πάντα τά μάτια του, ό έλβετικός
τύπος τόν άποτίμησε προπαντός ώς πολιτικό. Βέβαια άναφέρθηκε κι ό ελλη-
νιστής Reverdin, ό προικισμένος καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Γενεύ-
ης. Μα αύτός έπικαλύφθηκε, ας πούμε, άπό τόν άνδρα τής πολιτικής πρά-
ξης, τόν σφιχτοδεμένο μέ τήν πατρίδα του κι ιδιαίτερα τή Γενεύη. Οί δεσμοί
του μέ τήν Ελλάδα καί τόν πολιτισμό της έπικαλύφθηκαν άπό τή θητεία
του στό Φιλελεύθερο Κόμμα, στά δύο νομοθετικά σώματα τής Ελβετίας,
στήν έφημερίδα Journal de Genève, στό Συμβούλιο τής Εύρώπης. 'Εγώ
μνημονεύω έδώ (μνημονεύω μέ τή διττή σημασία τής λέξης) τόν έλληνιστή
καί φιλέλληνα. Τόν πρωτοείδα ώς διευθυντής τοϋ Εύρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου Δελφών. Μέ εισήγηση μου ό άείμνηστος Κωνσταντίνος Τρυπάνης,
ύπουργός Πολιτισμού τότε, διόρισε τόν έκλεκτο Ελβετό λόγιο στό Διοικη-
τικό Συμβούλιο τοϋ Κέντρου Δελφών. Καί συνεργαστήκαμε τά χρόνια 1977
έως 1979, γιά νά δώσουμε ζωή καί διεθνές κύρος σ' αύτό τό Πολιτιστικό
Κέντρο. Μαζί μας ώς Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κι ό άλησμό-
νητος φίλος μου Παναγιώτης Ζέπος. Ό Reverdin δέν συμμεριζόταν τήν
άποψη, δυστυχώς όχι λίγο,ιν συναδέλφων του τού έξωτερικού, ότι τά ελλη-
νικά (δηλαδή τ' άρχαΐα έλληνικά) είναι νεκρή γλώσσα. "Εχω στό άρχεΐο μου
ένα κείμενο του πολύ χαρακτηριστικό άπ' αύτή τήν άποψη. Είναι χειρόγρα-
φο γραμμένο στά γαλλικά. Πρέπει νά γράφτηκε άπό τόν Reverdin τό 1991.
Προοριζόταν νά δημοσιευτεί σ' έναν τιμητικό τόμο γιά τήν ταπεινότητά μου,
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πού κυκλοφόρησε τό 1993 μέ έπιμέλεια του αξέχαστου Gunnar Hering,
καθηγητή του Πανεπιστημίου τής Βιέννης. "Αγαπώ τό δεκατετρασέλιδο αυτό
κείμενο του Olivier Reverdin. Όχι γιατί γράφτηκε γιά μένα. Μά γιατί προ-
σεγγίζει κατά τή γνώμη μου σωστά μιά προβληματική καίρια γιά τήν εικό-
να τής Ελλάδας στόν σύγχρονο κόσμο καί γιά τό μέλλον τών ελληνικών
σπουδών στό έξωτερικό. Στό κείμενο του ο Reverdin έξαίρει τή διαχρονικό-
τητα τών ελληνικών. Μιλά γιά τή διάσωσή τους στό διάβα τών χιλιετιών.
Υπογραμμίζει τήν εκπληκτική διάδοση τής ελληνικής γλώσσας κατά τήν
ελληνιστική εποχή καί τή διγλωσσία τής έλίτ κατά τή ρωμαϊκή περίοδο.
Επειδή ό Reverdin —άντίθετα πρός πολλούς ξενόγλωσσους άρχαιοελληνι-
στές— ήξερε καί τή νεοελληνική, είχε αίσθηση τών μεταβολών, πού γνώρι-
σε ή ελληνική γλώσσα στό διάβα τής "Ιστορίας.

Είναι άπό ιστορική άποψη ενδιαφέρον ότι ή έρασμική προφορά, ο λεγό-
μενος ήτακισμός, δέν έπεκράτησε μόνο στόν γερμανόγλωσσο, άλλά καί στόν
γαλλόγλωσσο χώρο. Οί φωνές τών Έλληνοβυζαντινών, γιά τούς όποιους ό
ίωτακισμός ήταν κάτι τό αύτονόητο, κάτι τό άπόλυτα φυσικό, έμειναν φωνές
βοώντων έν τή έρήμω. Στό κείμενο του ό Reverdin έπισημαίνει εύστοχα
πώς ή έπικράτηση τής έρασμικής προφοράς οφειλόταν στό μεγάλο κύρος τού
Έράσμου. Προσθέτει ομως —κι αύτό έχει σημασία στό πλαίσιο τής δικής
μου άνάλυσης— πώς στή Γενεύη ή άποδοχή τών θέσεων τού Έράσμου έγι-
νε κατά τρόπο σχεδόν δογματικό. Έδώ έπαιξαν τό ρόλο τους λόγιοι τής Γε-
νεύης, οί όποιοι έκστρατεύανε μέ πάθος κατά τής νεοελληνικής προφοράς,
πού τή θεωρούσανε παρεφθαρμένη καί άνεπιδεκτη μάλιστα διορθοοσεων. Ό
Theodore de Bèze, γιά παράδειγμα, πρόσφυγας άπό τή Βουργουνδία, έλλη-
νογνώστης θεολόγος, πού διαδέχθηκε μετά τόν θάνατο τού Καλβίνου (1569)
τόν περίφημο μεταρρυθμιστή στήν ήγεσία τής έκκλησίας στή Γενεύη, έγρα-
φε τό 1568, πώς αύτή ή vulgata pronuntiatio είναι corruptissima καί μή
άνανεώσιμη. Καταδίκαζε τόν Reuchlin καί τούς θιασώτες του, πού έπαιρναν
υπόψη τους τήν εξέλιξη τής γλώσσας στό διάβα τών αιώνων. Καί δογμάτι-
ζε πώς ή μόνη σωστή (recta) καί άληθινή (vera) προφορά είναι ή germana
pronuntiatio, ή «γνήσια προφορά», δηλαδή αύτή τού Έράσμου. Και να
σκεφθεί κανείς ότι αυτά τά έλεγαν άνθρωποι άσχολούμενοι με τά εύαγγελια,
τών οποίων ή ζεστή, άνθρώπινη γλώσσα, ή λεγόμενη κοινή, είναι τόσο κον-
τά στό σημερινό γλωσσικό αίσθημα. Δέν είχε άδικο ό Παναγιώτης Κανελ-
λόπουλος, λαμπερός γνώστης τής ιστορίας τού εύρωπαϊκού πνεύματος, όταν
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έγραφε πώς δ de Bèze υπερασπίστηκε μ.' ένα του δοκίμιο τή «νέα μισαλλο-
δοξία, πού είχε πηγάσει άπό τό πνεύμα τού άμείλικτου νομοθέτη Καλβίνου».
Καί δέν είχε άδικο άπό τήν άποψη τούτη, όταν έδινε γιά τόν Ulrich Zwingli,
τόν Ζβίγγλιο, τόν μεγάλο μεταρρυθμιστή τής Ζυρίχης μιά πιο συμπαθητική
εικόνα άπό έκείνη τού Καλβίνου. Ή άνθρώπινη παρουσία τού Ζβιγγλίου,
έγραψε ο Κανελλόπουλος κατά λέξη, «μένει ώς υπόδειγμα». Δέν άναφέρω
τήν ευνοϊκή κρίση τού Κανελλόπουλου γιά τόν μεταρρυθμιστή τής Ζυρίχης,
επειδή είμαι δεμένος μέ τήν πόλη αυτή. Τήν άναφέρω, γιατί κι ό Zwingli
ήταν μέ τόν τρόπο του φιλέλληνας. Κάποτε τόν κατηγόρησαν γιά γυναικο-
δουλειές, γιά διακόρευση παρθένου, γιά έξώγαμο τέκνο. Γιά νά υπερασπιστεί
τόν εαυτό του, έγραψε σ' έναν φίλο του (τόν Heinrich Utinger) στις 5
Δεκεμβρίου 1518 ένα πολύ χαριτωμένο γράμμα, στό όποιο μεταξύ άλλων
άνέφερε πώς μελετάει μέρα καί νύχτα τούς "Ελληνες φιλοσόφους εις βάρος
τών σωματικών άπολαυσεων. Αύτη ή δουλειά, τόνιζε ό Zwingli, τιθασεύει
τις ορμές, ίσως μάλιστα καί τις καταπνίγει. Απίθανοι καί άνεξιχνίαστοι οί
δρόμοι τού ουμανισμού! Απίθανη κι άνεξιχνίαστη ή δύναμη τών ελληνικών
σπουδών!

Επιστρέφω στό κείμενο τού Reverdin. Καί δή στήν πεμπτουσία του,
πού είναι ή άναφορά του στόν Φραγκίσκο Πόρτο (1511-1581). Γεννήθηκε
στό Ρέθυμνο τής Κρήτης τήν εποχή τής Βενετοκρατίας. Όπαδός τής Με-
ταρρύθμισης καί φίλος τού Καλβίνου, βρήκε καταφύγιο στή Γενεύη ύστερα
άπό μιά περιπετειώδη διδακτική σταδιοδρομία στήν 'Ιταλία. Στή Γενεύη πέ-
ρασε τά τελευταία είκοσι χρόνια τής ζωής του. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1561
επιφορτίστηκε μέ τή διδασκαλία τών ελληνικών στήν 'Ακαδημία (δηλαδή στό
πανεπιστήμιο) τής Γενεύης. Τό 1569 έφτασε στή Γενεύη ερχόμενος άπό τή
Σκωτία ό Andrew Melville. Τού άνατέθηκε ή διδασκαλία τών ελληνικών
στό Collège. Αλλά αυτός ό Melville έφερε μαζί του τήν περιβόητη germana
pronuntiatio, τήν —σέ εισαγωγικά βέβαια πάντα— «μόνη γνήσια προφορά
τών ελληνικών», όπως τήν είχε μάθει στό πανεπιστήμιο στήν πατρίδα του.
"Ετσι ήταν φυσικό νά συγκρουστεί μέ τόν Φραγκίσκο Πόρτο, ό οποίος πρό-
φερε τά ελληνικά (καί τά άρχαϊα ελληνικά) όχι μέ τόν έρασμικό τρόπο, άλλά
μέ τούς κανόνες τής νεοελληνικής φωνητικής —κανόνες, πού άλλωστε δέν
είναι καί τόσο νέοι, άλλά άνάγονται σέ μεταβολές άρκετά άπώτερων χρόνων.
Αυτούς τούς κανόνες οί κλασικίζοντες φιλόλογοι τής άλλοδαπής τούς ονό-
μαζαν (συχνά μέ σημαντική δόση περιφρόνησης) κοινούς —στά γαλλικά
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vulgaires, σ' άλλες γλώσσες άντίστοιχα. Ό Olivier Reverdin παραθέτει μιά
μαρτυρία, άπό τήν οποία προκύπτει οτι δ Melville παρακολουθούσε μέν τις
παραδόσεις τού Πόρτου, δέν συμφωνούσε όμως με τήν προφορά του. Δια-
πληκτιζόταν μαζί του γιά τό θέμα. Κι έκεΐνος θύμωνε καί τού έλεγε:
«Έσεΐς οί Σκωτσέζοι, έσεΐς οί Βάρβαροι, έχετε τήν άξίωση νά διδάξετε σ'
εμάς τούς "Ελληνες τήν προφορά τής γλώσσας μας;». «Vos Scoti, vos
Barbari! Docebitis nos Graecos pronuntiationem linguae nostrae,
scilicet?».

Βλέπετε, ό Πόρτος μπορεί νά ήταν αιματολογικά ίσως ιταλικής κατα-
γωγής. Μπορεί νά ύπήρξε καθολικός καί μετά καλβινιστής. Μπορεί νά
βρήκε καταφύγιο στή Γενεύη, μά δέν έπαυσε νά είναι Κρητικός. Κρητίκα-
ρος μάλιστα. Θά μοϋ πείτε πώς τόν συμπαθώ, επειδή κι ή δική μου κατα-
γωγή είναι κρητική. Θά σάς δώσω δίκιο, όσο κι αν αισθάνομαι λόγω τής
γενέτειράς μου, τής Θεσσαλονίκης, καί Μακεδόνας. Δέν πρόκειται ωστόσο
μόνο γι' αύτό. Πρόκειται γιά κάτι άλλο, καίριο καί ούσιαστικό. Ζώ πάνω
άπό μισόν αιώνα στήν Ελβετία. Στέριωσα στή χώρα τών 'Άλπεων χάρη
καί στή γυναίκα μου, πού ευτυχώς ούτε μού άλλαξε, ούτε τής άλλαξα τήν
πίστη —ούτε στήν κυριολεξία, ούτε στή μεταφορική έννοια. Ούτε τής στέ-
ρησα τήν ελβετική ταυτότητα, ούτε μού στέρησε τήν ελληνική. Τής έδωσα
καμπόσα στοιχεία τής δικής μου. Μού έδωσε κάμποσα τής δικής της. Σέ
τέτοιους γάμους παντρεύονται καί οί ταυτότητες, οί όποιες άλλωστε δέν
έχουν τή ρίζα τους στό αίμα, άλλά στήν αύτοσυνειδησία. 'Αγαπώ τήν Ελβε-
τία, χωρίς νά γίνω καλβινιστής. Ούτε κάν οπαδός του κατά τόν Παναγιώ-
τη Κανελλόπουλο πιο άνθρώπινου Zwingli. Αγαπώ τήν Ελβετία, χωρίς νά
περιπέσω σέ έλβετολαγνεία ή, γενικότερα, εύρωλαγνεία. Συμπαθώ τόν Φραγ-
κίσκο Πόρτο συμμεριζόμενος τά αισθήματα τοϋ Reverdin πρός αύτόν, γιατί
παρά τά τόσα χρόνια άποδημίας δέν έχασε τήν ελληνική αύτοσυνειδησία. Τόν
συμπαθώ, γιατί προφανώς είχε κατανοήσει τή διαχρονικότητα τής ελληνικής
γλώσσας —ένα στοιχείο, τό όποϊο δυστυχώς συχνά παραβλέπεται. Λόγω
τής κρίσης τών ελληνικών σπουδών δέν είναι εύκολη ή μοίρα τοϋ ελληνιστή
στόν σύγχρονο κόσμο. Καί προπαντός δέν είναι εύκολη, όταν είναι καί
Έλληνας.

Ή διαχρονικότητα τής έλληνικής γλώσσας καί γενικότερα τοϋ ελληνι-
κού πολιτισμού δείχνει τόν δρόμο καί γιά μίαν άναγέννηση τών ελληνικών
σπουδών σέ στέρεη βάση. Οί εμπειρίες πείθουν πώς γιά μιά τέτοιαν άνα-
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γέννηση αναγκαία είναι μεταξύ άλλων ή εκπλήρωση δύο βασικών προϋπο-
θέσεων: Ή οργανική συνύφανση τής επιστημονικής έρευνας καί διδασκα-
λίας γιά τον αρχαίο, μέσο καί νέο ελληνισμό. Ινι ή επίγνωση πώς οί ελλη-
νικές σπουδές έκτείνονται καί πέρα άπό τή γλώσσα άγκαλιάζοντας ολό-
κληρο τό πλούσιο σέ κλάδους φάσμα τής ιστορίας του έλληνισμού στό διά-
βα τών χιλιετών. "Οταν κάνω λόγο γιά οργανική συνύφανση τής έπιστη-
μονικής έρευνας καί διδασκαλίας γιά τόν άρχαΐο, μέσο καί νέο έλληνισμό,
δέν παίρνω φυσικά θέση κατά τής έξειδίκευσης. Κάθε άλλο. Εννοώ τήν
άρμονική συνεργασία μέ συνειδητοποίηση τού γεγονότος πώς οί κλασικοί
φιλόλογοι, οί βυζαντινολόγοι κι οί νεοελληνιστές βρίσκονται στήν 'ίδια βάρ-
κα. Αύτό τό πνεύμα κυριάρχησε στό έλβετικό πανεπιστήμιο τού Fribourg
κατά τήν τριακονταετία τής έκεϊ διδασκαλίας μου. Κι όταν τό 1995 λόγω
ορίου ήλικίας άπεχο^ρησα, δύο έκλεκτοί συνάδελφοι μου, ή Έλβετίδα
Margarethe Billerbeck καί ό Βέλγος Jacques Schamp, έξέδωσαν τιμητικό
τόμο, τόν όποιο άναφέρω, διότι άκριβώς έκφράζει ήδη στόν τίτλο τούτο τό
πνεύμα τής προσπάθειας άναγέννησης τών ελληνικών σπουδών μέ θεμέλιο
τή συνεργασία. Καινοτομία είναι ό τίτλος τού τόμου. Καί ό ύπότιτλος λέ-
ει στά γερμανικά καί στά γαλλικά: Ή ανανέωση της έλληνικής παράδο-
σης. Καί τά περιεχόμενα τού τόμου —άνάμεσα στις μελέτες καί ένα κεί-
μενο τού φίλου Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου γιά τόν άνθρωπο καί τήν
ιστορία— ύπογραμμίζουν τήν οργανική συνύφανση, γιά τήν όποια μίλησα.
Δέν γίνεται δηλαδή αύτή ή τεχνητή τομή άνάμεσα στήν άρχαιογνωσία καί
στις μεταγενέστερες φάσεις —τομή, ή όποία βρίσκει απήχηση δυστυχώς
όχι σπάνια καί στήν όρολογία.

Στό περιώνυμο γερμανικό λεξικό Duden, γιά παράδειγμα, ό όρος
Gräzistik έρμηνεύεται (δηλαδή παρερμηνεύεται) ώς διερεύνηση τών άρχαίων
έλληνικών καί μόνο. Σάν νά μπορούσες νά διεισδύσεις στήν ελληνική παρά-
δοση χωρίς νά λάβεις ύπόψη λ.χ. τόν Φώτιο, στόν όποιο έμπρόθετα άφιέρω-
σε μιά μελέτη του στόν τόμο Καινοτομία ό Jacques Schamp" εμπρόθετα,
γιατί γνώριζε πώς στις πανεπιστημιακές παραδόσεις μου ύπεγράμμιζα καί
τήν προσφορά τού Βυζαντίου έχοντας πάντα στό νου μου τόν αξέχαστο Βα-
σίλειο Τατάκη, Διευθυντή τού Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, όπου φοιτούσα έκεϊ ώς γυμνασιόπαις. Από τις πανεπιστημιακές
παραδόσεις έκεΐνες προέκυψε κοντά στ' άλλα καί τό βιβλάο μου Das andere
Byzanz, Τό άλλο Βυζάντιο, όπου έξαίρω τήν προσφορά τής Κωνσταντινού-
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πόλης στήν Ευρώπη. Θεωρώ χρέος μου νά υπογραμμίσω στο σημείο τούτο
τήν προσφορά τοΰ Εκδοτικού ΟΓκου του Πανεπιστημίου του Fribourg, δ
όποιος έξέδωσε μεταξύ άλλων καί τό γερμανόγλωσσο βιβλίο μου γιά τόν ανι-
στόρητο ψευδεπίγραφο μακεδονισμό τών Σκοπίων.

Οπως είπα, αναγκαία είναι καί ή επίγνωση πώς οί έλληνικές σπουδές
δέν είναι ούτε δυνατό, ούτε έπιτρεπτό νά περιορίζονται στή γλώσσα. Γιά νά
γίνει σαφέστερο: Ελληνιστής γιά μένα δέν είναι μόνο αυτός πού ασχολείται
έπιστημονικά μέ τήν ελληνική γλώσσα (κι ακόμα λιγότερο μέ μόνο τήν
αρχαιοελληνική). Δυστυχώς αύτή ή ορολογία βρίσκει μεγάλη διάδοση —
ακόμη καί στήν Ελλάδα. 'Όταν μιλώ γιά έλληνικές σπουδές, έχω στό νού
μου περιπτοόσεις σαν αύτή τού αλησμόνητου φίλου μου Gunnar Hering
(1934-1994). Ώς καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στό Πανεπιστήμιο
τής Βιέννης είδε τόν κλάδο του ακριβώς μέ μιαν εύρύτητα υπερβαίνουσα πά-
ρα πολύ τό γλωσσολογικό πεδίο. Γνώστης βαλκανικών γλωσσών καί φυσικά
καί πολύ καλός γνώστης τών ελληνικών ασχολήθηκε έμβριθώς μέ πολιτικά,
κοινωνικά, πνευματικά καί ιδεολογικά θέματα τής νεότερης ελληνικής ιστο-
ρίας. Έπλούτισε τις έλληνικές σπουδές π.χ. μέ τό έργο του Οικουμενικό
Πατριαρχείο καί ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-1638 καί μέ τό δίτομο σύγ-
γραμμα του γιά τά πολιτικά κόμματα στήν Ελλάδα 1821-1936. "Ως ελλη-
νιστή μ' αύτή τήν ευρύτερη έννοια τόν έτίμησε ή Αύστριακη Ακαδημία τών
Επιστημών έκδίδοντας τόν περασμένο χρόνο έπιστημονικό τόμο εις μνήμην
του. Καθώς επεσήμανα σέ εισαγωγικό μεθοδολογικό κείμενο στό συλλογικό
αύτό έργο, δ Hering συνδύαζε ορθολογισμό μέ έπιστημονική μετριοφροσύνη.
Αρχή του τά λόγια τού ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη: «Μού είπαν νά μή δώ
καθόλου καί νά πιστέψω... Αρνήθηκα νά συγκατατεθώ καί ν' άλλαξοπιστή-
σω...». Ή υπογράμμιση τής διεύρυνσης τής έννοιας τού όρου ελληνιστής
δέν σημαίνει βέβαια υποβάθμιση τής απασχόλησης μέ τήν ελληνική γλώσσα
καί τήν ελληνική λογοτεχνία. Κάθε άλλο. Ό ομιλών έχει άλλωστε συγγρά-
ψει στά γερμανικά τόσο μιά Νεοελληνική Γραμματική, όσο καί μιά Νεοελ-
ληνική Λογοτεχνία. Ή υπογράμμιση τής διεύρυνσης στόχο έχει νά εκφράσει
τήν ενότητα τού κλάδου τών ελληνικών σπουδών. Ενότητα μέ τήν έννοια
τής διαχρονικότητας. Κι ενότητα μέ τήν έννοια τής οργανικής συνύφανσης
όλων τών έκφάνσεων τής ελληνικής ιστορίας καί τού ελληνικού πολιτισμού.
Πάντοτε άπέδωσα μεγάλη σημασία σ' αύτή τήν ενότητα. Τό δείχνει π.χ. ό
υπότιτλος τού συγγράμματος μου γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία, όπου κά-
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νω λόγο γιά τήν παρακαταθήκη τοΰ Όμηρου. "Η, γιά ν' άναφέρω ένα άλλο
παράδειγμα, ό τρόπος, πού είδα τήν ιστορία τής Κυπριακής Δημοκρατίας
ανατρέχοντας στις μακροχρόνιες ρίζες τού κυπριακού ελληνισμού. "Οπως
παρατήρησε τό 2003 ό Jürgen Werner σέ βιβλιοκρισία του για τό έργο μου
Für eine Hellenistik mit Zukunft, ό όρος Hellenistik γιά τον χαρακτηρισμό
τών έλληνικών σπουδών στό σύνολο τους είναι πιο συμβατός μέ τήν έλλη-
νική αυτοσυνειδησία άπ' δ,τι ό όρος Gräzistik. Εντούτοις θά ήταν λάθος νά
μετατραπεί ή δρολογία σέ ιδεολόγημα. "Ο,τι μετράει, είναι ή ούσία, ή συνει-
δητοποίηση τής ένότητας.

Λάθος θά ήταν επίσης, αν ή υπόδειξη φαινομένων κρίσης περιοριζόταν σέ
συμπτώματα, όπως π.χ. ή παρείσφρηση τής ανύπαρκτης λέξης «άποπουδο-
βαλία» στό έγκυρο λεξικό Der Neue Pauly. Ή κρίση τού παραδοσιακού
ουμανισμού είναι κρίση τών ανθρωπιστικών αξιών. Μιλούμε συχνά γιά ουμα-
νισμό ή ουμανιστικές σπουδές καί ξεχνούμε τόν άνθρωπο. Στήν Ακρόπολη
κυμάτιζε κατά τήν Κατοχή ή χιτλερική σημαία. Καί στή ναζιστική Γερμα-
νία αυτοαποκαλούμενοι ουμανιστές «ερμήνευαν» μέ τόν τρόπο τους τόν Πλά-
τωνα κι απαγόρευαν λ.χ. τή διδασκαλία στόν Karl Jaspers, πού βρήκε πε-
δίο πνευματικής δραστηριότητας τό 1948 στό Πανεπιστήμιο τής Βασιλείας
στήν Ελβετία. Παρακολούθησα παραδόσεις του καί έζησα τό δράμα του.
Χρειάζεται γονιμοποίηση τής ανθρωπιστικής ούσίας του ελληνικού πολιτι-
σμού. Ή κλεψύδρα μ' αναγκάζει ν' άναφέρω τά ζητούμενα μέ μεγάλη
συντομία: Αξιοποίηση τής άρχής τής άτομικής καί πολιτικής ελευθερίας,
πού άνατρέχει στήν άρχαία ελληνική σκέψη (μεταξύ άλλο« στόν Πρωταγό-
ρα), τού ελληνικού έπιτεύγματος τής υπέρβασης τών τειχών, τού συνταιριά-
σματος τής ελληνικής παιδείας μέ γνήσια χριστιανική άγάπη στή διδασκα-
λία καί πράξη τών Τριών Ιεραρχών, τής οικουμενικότητας τού Βυζαντίου
καί όλων έκείνων τών συνιστωσών τού νεοελληνικού πολιτισμού, πού είναι
συμβατές μέ τόν άνθρωπισμό. Ή διαχρονικότητα τού ελληνικού πολιτισμού
σίγουρα δέν είναι άμοιρη άντιθέσεων καί άντιφάσεων, ρήξεο^ν καί ρωγμών
μά είναι παρά ταύτα δεδομένη. Ό τονισμός της δέν συνιστά, όπως πιστεύ-
ουν μερικοί, έθνικιστική όμφαλοσκόπηση. Κάθε άλλο. Ή άνθρωπιστική
ούσία τού ελληνικού πολιτισμού άποτελεΐ πολύτιμη περιουσία ολόκληρης τής
άνθρωπότητας —ιδιαίτερα μάλιστα αύτούς τούς δύσκολους καιρούς τής λε-
γόμενης παγκοσμιοποίησης καί τής διεθνούς κρίσης. Ή ελληνική αυτοσυ-
νειδησία δέν άποτελει, καθώς υποστηρίζουν μερικοί συγγραφείς υπό τήν έπί-
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δράση, μεταξύ άλλων, τοΰ Benedict Anderson, ένα φαινόμενο βασισμένο σέ
«συλλογικές φαντασιώσεις». Μιά τέτοια προσέγγιση τοϋ έθνους καί τής
έθνικής ταυτότητας συμπιέζει τό πολυεδρικό καί πολυσύνθετο ιστορικό γί-
γνεσθαι σ' ένα τρομερά απλουστευτικό σχήμα. Περισσότερα γιά τό θέμα θά
έχω τήν εύκαιρία νά πώ μεθαύριο στή Στοά τοϋ Βιβλίου, στίς έφτάμισι τό
βράδυ, παρουσιάζοντας ένα νέο βιβλίο μου. Δυστυχώς οί ύπεραπλουστευσεις
δέν είναι σπάνιες τόν καιρό μας —καί σέ ειδικότερα θέματα, οποις π.χ. στόν
ρόλο τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου. Έδώ παρατηρούνται ύπεραπλουστεύσεις τό-
σο άπό ύπερσυντηρητική, όσο καί από ψευδοπροοδευτική πλευρά. Γίνεται
άκριτα καί άδιαφοροποίητα λόγος γιά ιμπεριαλιστικό έπεκτατισμο στή Μι-
κρά Ασία. Καί παραγνωρίζεται, όπως έχω επισημάνει στή γερμανόγλωσση
Νεοελληνική Ιστορία μου, άλλά καί σ' άλλα βιβλία μου, ο παράγοντας τής
ύπαρξης τοϋ μικρασιατικού έλληνισμού. Δράττομαι τής εύκαιρίας, γιά νά πα-
ραπέμψω σέ πρόσφατο βιβλίο τού φίλου Κωστή Σβολόπουλου, όπου ό ρόλος
τοϋ Βενιζέλου στή Μικρά 'Ασία άναλύεται σωστά.

Επιτρέψτε μου νά κλείσω τήν ομιλία μου μέ σκέψεις, πού διατυπώνω
στό βιβλίο μου Aspekte der griechischen Philosophie von der Antike bis heute.
Κυκλοφόρησε πριν άπό τέσσερα χρόνια στό Tübingen μ' εύγνώμονα αφιέ-
ρωση στόν Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο. Πραγματεύομαι εκεί όψεις τής
ελληνικής φιλοσοφίας άπό τήν άρχαιότητα έως σήμερα. Επικεντρώνω τήν
προσοχή μου μεταξύ άλλο.»ν στήν πολιτική φιλοσοφία καί σέ ζητήματα ιστο-
ρίας καί φιλοσοφίας τοϋ δικαίου. Φυσικά τό βιβλίο περιέχει καί ειδικό
κεφάλαιο γιά τόν έλληνικό κύκλο τής Χαϊδελβέργης, τόν Κωνσταντίνο Τσά-
τσο, τόν Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο καί τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Μά
δέν ξεχνώ καί άλλες μορφές, π.χ. τήν άλησμόνητη, όσο καί τραγική φυσιο-
γνωμία τής Μιμίκας Κρανάκη. Καί πώς θά μπορούσε νά λείψει καί ειδικό
κεφάλαιο γιά τόν Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, τόν όποιο είχα την τυχη να
άκούσω σέ δύσκολα χρόνια νά διδάσκει ώς ύφηγητής Φιλοσοφία τοϋ Δικαί-
ου; Στό βιβλίο μου συνηγορώ γιά έναν άνθρωπισμό οικουμενικό. Ή οικουμέ-
νη δέν έπιτρέπεται νά είναι μονολιθική καί ισοπεδωτική. Πρέπει νά είναι
πλουραλιστική —καί στόν πολιτικό καί στόν πολιτιστικό τομέα. Ή έξοδος
τού ελληνισμού άπό τήν «αιώνια μοναξιά» του, γιά νά θυμηθούμε καί πάλι
τήν έκφραση τοϋ πρωτεργάτη τής ένταξης τής Ελλάδας στήν τότε ΕΟΚ,
δέν σημαίνει συνεπώς καί δέν πρέπει νά σημαίνει καί άλλοτρκοση τής ταυ-
τότητάς του, άφού μάλιστα ό έλληνικός λαός ξαναβρίσκει στόν σύγχρονο κό-
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σμο στοιχεία τής πολιτιστικής του κληρονομιάς. Μ' αυτή τήν έννοια ό ελλη-
νικός πολιτισμός δέν χρειάζεται έξαγωγή. Αποτελεί πανανθρώπινη κληρονο-
μιά. Είναι παρών καί έξω άπό τήν Ελλάδα. Ή προώθηση τών ελληνικών
σπουδών στον έξωελλαδικο χώρο δέν συνιστά λοιπόν θέμα εξαγωγής. Είναι
θέμα στενής συνεργασίας του ελλαδικού χώρου μέ τούς φορείς καί τούς
επαΐοντες τού έξωτερικού καί μέ τήν ομογένεια, τής οποίας δ ρόλος είναι ση-
μαντικός καί θά μπορούσε νά γίνει άκόμη σημαντικότερος. Τό ξαναλέω: Ό
ελληνικός πολιτισμός είναι στόν έξω κόσμο παρών. Εύστοχα τονίζει δ Klaus
Friederich Hoffmann, μή "Ελληνας μελετητής, πώς π.χ. δ Αντιφών μέ τό
κήρυγμα τής ισότητας δλων τών άνθρώπων στήν άρχαιότητα ξεπέρασε πολύ
τούς όρίζοντες τής εποχής του. Εύλογα θέλχθηκε ή μή Ελληνίδα
Margarethe Billerbeck άπό τόν Μένανδρο, τόν ύμνητή του ανθρώπου, αν
είναι άνθρωπος, καί τού άφιέρωσε βαθυστόχαστη μελέτη στόν τιμητικό τό-
μο, πού έξέδωσε ό Gunnar Hering στή Βιέννη γιά τήν ταπεινότητά μου.
Εύλογα μνημονεύεται συχνά ή ρήση τής άποστολικής πρός Γαλάτας επι-
στολής γιά τή μή διάκριση Εβραίων καί Ελλήνων, ελεύθερων καί δούλων,
άνδρών καί γυναικών. Τά παραδείγματα θά μπορούσαν νά πολλαπλασιαστούν.
Βαδίζοντας στόν σύγχρονο κόσμο δ ελληνικός λαός τόν πλουτίζει μέ τήν
άνθρωπιστική έλληνική παράδοση. Μά δέχεται καί δ ίοιος έπιτεύγματα
άλλων πολιτισμών. Μέ ξενοφοβία καί μισαλλοδοξία δέν προάγεται δ πολιτι-
σμός. Εμπλουτισμός μέ άλλοδαπά πολιτιστικά στοιχεία δέν είναι ωστόσο ή
έπίπλαστη καί έπιπόλαιη ξενομανία. Αύτή ή τελευταία είναι δ κίνδυνος. "Οχι
ή ουσιαστική καί κριτική άφομοίωση τών άλλων συνιστωσών τής οικουμε-
νικής αύτοσυνειδησίας. Αύτη ή οικουμενική αυτοσυνειδησία είναι τό μεγάλο
ζητούμενο. Είναι τό άλφα καί τό ωμέγα τού γνήσιου άνθρωπισμού. Έδώ
προβάλλει τό καίριο θέμα τής 'Ηθικής, τό θεμελιώδες δέον, τό όποιον άντι-
βαίνει σέ κάθε οικονομικό ντετερμινισμό, ε'ίτε αύτός έχει τόν χαρακτήρα ένός
δογματικού αυτοαποκαλούμενου μαρξισμού, είτε έκείνου τής θεοποίησης τής
άγοράς. Ή κατηγορική επιταγή τού Kant λέει: «Νά πράττεις έτσι, ώστε ή
άρχή τής θέλησής σου νά μπορεί νά ισχύει πάντα καί ώς άρχή μιάς γενικής
νομοθεσίας». Καί ή χριστιανική διδασκαλία ζητάει στό βάθος τό ίδιο μέ πιό
ζεστά, προσιτά στόν λεγόμενο άπλό λαό λόγια: «Αγάπα τόν πλησίον σου ώς
σεαυτόν». Καί τελειώνοντας θά τό τονίσω: Αύτή ή ήθική άρχή, πού θά ήταν
άλλωστε άδιανόητη χωρίς τήν άνθρωπιστική παράδοση τού έλληνικού λαού,
ισχύει γιά όλους τούς ανθρώπους: "Ελληνες καί μή, πιστούς καί άθεους, χρι-
στιανούς καί μή, «ορθόδοξους» καί «αιρετικούς».
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Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ

ομιλια tot ακαδημαϊκοι' κ. κωνσταντινου δεσποτοπουλου

Πριν αρχίσω τήν ομιλία μου γιά θέμα βαρυσήμαντο, όπως είναι ή άμφί-
τροπη σχέση τής φυσικής επιστήμης προς το ανθρώπινο γένος, σπεύδω νά
διασκεδάσω τήν έντύπωση τυχόν ότι άλλοτριπραγμονώ, καθώς πραγματεύο-
μαι γιά τή φυσική έπιστήμη, χωρίς τά προσόντα ειδικευμένου σ' αυτήν, ή
καί ώς παραβάτης κάπως τής άκαδημαϊκής αρμοδιότητας, μέλος έγώ άλλης
Τάξεως τής Ακαδημίας καί όχι έκείνης όπου ή Φυσική.

Ή έδρα μου στήν 'Ακαδημία ένέχει διακονία τής φιλοσοφίας καί όχι
τής Φυσικής, τής θετικής αυτής έπιστήμης, τής χειραφετημένης άπό τή
φιλοσοφία.

Ή φιλοσοφία, όμως, έχει καί τήν άποστολή νά έφορεύει τις έπιτεύξεις
τών έπιστημών, καί ιδιαίτερα ώς πρός τις έπιπτ(όσεις των, ευεργετικές ή
βλαπτικές, στά πεπρωμένα τής άνθρωπότητας. Έξ άλλου, άπό νέος ήδη,
πολύ πριν τήν είσοδο μου στήν Ακαδημία, στοχαζόμουν έντονα γιά ό,τι έχει
κρίσιμη συμβολή στήν ύπαρξη τής άνθρωπότητας.

Έξ άλλου, καί προαπολογουμαι γιά όσα ένδέχεται νά θεο^ρηθοΰν έπανα-
λήψεις στή διάρκεια τής ομιλίας. Κατ' έμέ είναι άπλώς έπάνοδοι λόγου σέ
καίριες διαπιστώσεις είτε άξιολογήσεις γιά περαιτέρω άνάπτυξή τουν. Άλλω-
στε καί οί έπαναλήψεις είναι κάποτε μή άποφευκτέες. Επικαλούμαι τή γνώ-
μη τοΰ Πλάτωνος (Φίληβος 59e-60a): «εύ δ' ή παροιμία δοκεί έχειν, τό καί
δις καί τρις τό γε καλώς έχον έπαναπολεϊν τω λόγω δείν».
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Πρωτουργοί τής φυσικής επιστήμης υπήρξαν οί πρώτοι φιλόσοφοι,
"Ελληνες τής 'Ιωνίας, στόν έκτο π.Χ. αιώνα, οί λεγόμενοι «φυσιολόγοι»,
δηλαδή έπιστήμονες τής Φύσεως (Φύσιος, στήν ιωνική διάλεκτο).

Στήν παρουσίαση όμως άπό τόν Πλάτωνα τών επιστημών, τών έκμα-
θητέων άπό τούς ύπό διάπλαση «φύλακες νόμων τε καί πόλεως» (Πολιτεία
525a-53 le), δηλαδή τούς μελλοντικούς λειτουργούς, έξ άλλου έκ περι-
τροπής καί όχι άτομικά, τής πολιτικής έξουσίας, δέν περιλαμβάνεται ή φυ-
σική έπιστήμη, καί περιλαμβάνονται μόνο ή άριθμητική, ή γεωμετρία, ή
άστρονομία καί ή έπιστήμη τής άρμονίας'.

Ή φυσική έπιστήμη οφείλει τήν καθιέρωσή της ώς έπιστήμης στόν
κορυφαίο τοϋ Πλάτωνος μαθητή 'Αριστοτέλη, μέ τό έργο του προπάντων
Φυσικά ή Φυσική Άκρόασις, καί τό ειδικό της όνομα Φυσική στον μαθητή
έπίσης, άλλά καί δεύτερο διάδοχο τοϋ Πλάτωνος, Ξενοκράτη, μέ τήν άπό
αύτόν διαίρεση τής Φιλοσοφίας σέ Λογική, Ήθική, Φυσική. "Αξια μνείας
όμως είναι καί άλλα τρία έργα τού Αριστοτέλους μέ θέματα Φυσικής: Περί
•γενέσεως καί φθοράς, Μετεωρολογικά, Περί Ουρανού. 'Άλλωστε άπό τό
χωρίο 297a6-12 τοϋ έργου Περί Ουρανού, όπου άναγράφονται διάφορα επι-
χειρήματα σχετικά πρός τό «σχήμα σφαιροειδές» τής Γής, φέρεται νά
υποκινηθηκε ο Κολόμβος γιά τή θαλάσσια πρός Δυσμάς πέραν τοϋ 'Ωκε-
ανού άναζήτηση τής 'Ινδικής, μέ άνεπιδίθ3κτο άποτέλεσμα τήν Ανακάλυ-
ψη τής Αμερικής2.

Αναμφίβολα υπήρξαν γνώσεις γιά τή Φύση καί σέ άσιατικούς λαούς,
άρχαιότερους τών Ελλήνων φιλοσόφων τής Ιωνίας, καί παραλήφθηκαν 'ίσως
άπό αυτούς. Άλλά ισχύει κατ' έξοχήν στή διάπλαση τής φυσικής έπιστήμης
ή ρήση τού Πλάτωνος στό έργο του Έπινομίς: «"Ο,τι πέρ αν "Ελληνες
βαρβαρων παραλαβωσι, κάλλιον τούτων εις τέλος άπεργάζονται».

Στή μεταμεσαιωνική Εύρώπη καί ήδη όχι μόνο στήν Εύρώπη έπιτέλε-
σε ή φυσική έπιστήμη έκπληκτική πρόοδο καί άπέκτησε μέγα κύρος, ώστε
νά θεωρείται άπό τούς πολλούς ώς ή σπουδαιότερη έπιστήμη, καί ή έρευνα
στό πεδίο της νά έχει κηρυχθεί ώς κάτι μεγαλουργό καί άπαραβίαστο.

Αγνοείται, καί όχι μόνο άπό τούς πολλούς, ό νηφάλιος χαρακτηρισμός
τών δοξασιών τής φυσικής έπιστήμης άπό τόν "Ελληνα φιλόσοφο Παρμενί-

1. Βλ. ΔεςποτοιΊΟϊ'ΛΟΓ, Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνος, 1957 (19802), σσ. 116-120.

2. Βλ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΓΛΟΓ, Μελετήματα Φιλοσοφίας III, 1982, ä&. 71-74.
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δη στον πέμπτο αιώνα π.Χ., ή καί άπό τον Γάλλο φιλόσοφο Pascal στόν δέ-
κατο έβδομο αιώνα μΧ. Ό Παρμενίδης, στή δυαδική γνωσιολογία του,
όπως τήν παρουσίασα τουλάχιστον μέ Άνακοίνωσή μου άπό τό 'ίδιο αυτό
βήμα στις 9 Μαρτίου 1989, έπιφυλάσσει μόνο γιά τή φιλοσοφία ώς 'Οντο-
λογία τήν άκέραιη, καίρια καί ακατάλυτη άλήθεια («Άληθείης εύκυκλέος
άτρεμές ήτορ»), ενώ χαρακτηρίζει τά συστατικά τής κοσμολογίας, ώστε καί
τής λεγόμενης άπό τούς μεταγενέστερούς του Φυσικής, θεωρήματα, ώς
«βροτών δόξας» ή ώς «δοκούντα», καί άξιώνει ώς προύπόθεση γιά την
έμπέδωση του κύρους των νά επαληθεύονται άπό κάθε άντίστοιχό των χω-
ροχρονικό φαινόμενο σέ όποια συνάρτησή του. Αύτό προκύπτει άπό τήν
ερμηνεία μου τών δυσερμήνευτων δύο παρμενίδειων στίχων «τά δοκοΰντα
χρήν δοκίμως είναι διά παντός πάντα περώντα»3. Ό Pascal φρονούσε γιά τις
έπιστημονικές ύποθέσεις ότι δέν έχουν κύρος οριστικό: άρκεΐ νά παρατηρηθεί
ένα σχετικό μέ ορισμένη επιστημονική υπόθεση φυσικό φαινόμενο μή έξηγή-
σιμο άπό αυτήν καί τό κύρος της καταρρίπτεται.

Οί επιστημολογικές αυτές έπισημάνσεις δέν άποτελούν άρνηση τής με-
γάλης άξιας τής φυσικής έπιστήμης, άλλά ένέχουν προφύλαξη άπλώς άπό
τήν ειδωλολατρική άποδοχή τών συγκεκριμένων επιστημονικών δοξασιών.

Διπλή τουλάχιστον είναι ή σχέση τής φυσικής έπιστήμης πρός τόν
άνθρωπο: είναι ή φυσική επιστήμη επίτευγμα καί άγλάίσμα τού άνθρωπου
ώς υποκειμένου γνωσιακής ένέργειας καί είναι συγκροτημένη άπό νοήματα
γνωσιακά, παραστατικά τών συστατικών τής λεγομένης Φύσεως γεγονότων
καί στοιχείων μέ όποιον ειρμό αύτά συμβαίνουν καί μέ όποιες ιδιότητες αύτά
υπάρχουν 8ί*/ως δράση άνθρωπου- είναι όμως ή φυσική επιστήμη καί άνα-
βρυτήριο νοημάτων όχι γνωσιακών άπλώς, άλλά πρακτικών, στηριγμένων
στά γνωσιακά, δηλαδή έκείνο« πού άποτελούν τήν προαγμένη τεχνική, δη-
λαδή άναπτυγμένη δεξιοσύνη πρός άπόσπαση άπό τή Φύση έφοδίων γιά τή
συντήρηση τής ζωής τού άνθρωπου, καθώς καί πρός εξουδετέρωση τών προ-
ερχόμενο« άπό τή Φύση κινδύνων γιά τή ζωή του, ή, φευ, μέ τόν ήθικό
εκφυλισμό της, καί πρός πολύ άποτελεσματική διεξαγωγή διανθρώπινων φο-
νικών συγκρούσεων, όπως είναι οί πόλεμοι.

Είναι άρα, σέ νεωτερική γλώσσα, ό άνθρωπος οικείος πρός τή φυσική
έπιστήμη είτε ώς homo sapiens είτε ώς homo faber.

3. Βλ. δεσποτοπουλο!", Μελετήματα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, 1998. σσ. 37-48.
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Ή διπλά ευεργετική προπάντων σχέση τής φυσικής έπιστήμης προς
τον άνθρωπο ίσχυε σχεδόν άκέραια, τουλάχιστον έως τις πρώτες δεκαετίες
του εικοστού αιώνα. "Εκτοτε όμως ή κατάσταση έχει μεταβληθεί κρίσιμα.
Ή φυσική έπιστήμη, μέ τήν άνέλεγκτη πρόβασή της προς τά άδυτα, θά
έλέγαμε, τής Φύσεως, έχει παύσει νά είναι άπλώς μέγα τρόπαιο τού
άνθρώπινου πνεύματος, καί μέγας χορηγός στήν άνθρωπότητα, έμμεσα
έστω, έξοχων ικανοτήτων γιά πρόσκτηση πόρων καί θέσπιση τρόπων
ζωής, καί ήδη έχει καταντήσει νά είναι καί πηγή τεράστιων κινδύνων γιά
τό άνθρώπινο γένος.

Αφορμή γιά τή σημερινή διάλεξή μου υπήρξε ή Όμιλία τού 'Ακαδη-
μαϊκού Λουκά Χριστοφόρου άπό τό γεραρό αύτό βήμα τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, στις 10 Φεβρουαρίου 2009' καί ιδιαίτερα δύο επισημάνσεις του:
«οί έφαρμογές τής έπιστημονικής γνώσης είναι κατακλυσμικά καταστρε-
πτικές γιά τόν άνθρωπο καί τό περιβάλλον»· «οί άμεσες συνέπειες ενός
πυρηνικού πολέμου θά είναι εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα καί οί έμμε-
σες, ..., κατά πάσα πιθανότητα, θά είναι ή έξαφάνιση τής πλειονότητας
τής άνθρωπότητας».

Οί έπισημάνσεις αύτές, είτε ύπομνήσεις έστω άπλώς, μιας στυγνής αλή-
θειας γιά ό,τι άρχισε νά συμβαίνει άπό τήν πέμπτη δεκαετία τού εικοστού
aiojva, ύποδηλώνουν θλιβερά τήν ήθική νωχέλεια καί τήν πολιτική άβελτη-
ρία είτε άδυναμία τών υπεύθυνων άνά τήν Οικουμένη γιά τή ζωή τής άνθρω-
πότητας, παρά τις έγκαιρες διαμαρτυρίες καί παραινέσεις ανθρώπου ήθικά
ευσυνείδητων καί πολιτικά διορατικών.

'Ας μού συγχωρηθεί νά εξιστορήσω τήν προσωπική μου'1 συμβολή στόν
ωραίο, άπεγνωσμένο, άγώνα γιά τήν άποτροπή καταστροφής του άνθρώπινου
γένους άπό τό 'ίδιο τό κατ' έξοχήν τροπαιοφόρο έργο του, όπως υπήρξε ή
Φυσική έως τις πρώτες δεκαετίες τού εικοστού αιώνα. "Αλλωστε, θά πα-
ρουσιάσω άκέραια τόν υπέρτατο κίνδυνο τής άνθρωπότητας, όπως υπάρχει
στήν έποχή μας, όχι μόνο άπό τήν ένδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων.

Είχα αισθανθεί φρίκη άπό τήν άποτρόπαιη δράση τών Αμερικανών τό
1945, όταν έπληξαν διαδοχικά μέ άτομική βόμβα δύο πόλεις, καί είχα ήθική

4. Βλ. Δεσποτόπουλου. 'Αναπολήσει Β', σσ. 174-176.
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αγανάκτηση γιά τήν κατάχρηση τής προόδου τής φυσικής έπιστήμης, ώστε
νά κατασκευασθεί τό άτιμωτικό της αυτό ύπερόπλο, σύμβολο κακουργίας
αφάνταστης άλλοτε. 'Αργότερα έμαθα πώς ό ήθικότατος Πρόεδρος Ρούσβελτ
είχε παραπεισθέΐ πρός τήν κατασκευή ατομικής βόμβας, όχι όμως γιά νά
γίνει χρήση της, άλλά γιά νά ύπάρχει άντίπαλο δέος καί νά αποσοβηθεί χρή-
ση ατομικής βόμβας άπό τόν Χίτλερ, καθώς υπήρχε υπόνοια ότι κατασκευή
τέτοιου έωσφορικού όπλου έτοιμαζόταν άπό Γερμανούς έπιστήμονες: Ό
Ιταλός Enrico Fermi, κάτοχος τού βραβείου Nobel Φυσικής, άφού διέφυγε
στήν 'Αμερική, πληροφόρησε τόν ευρισκόμενο εκεί διασημότατο Γερμανό
Albert Einstein γιά πιθανότατη προσπάθεια κατασκευής άτομικής βόμβας
στή Γερμανία τού Χίτλερ. Καί ό Albert Einstein έστειλε τήν περίφημη έπι-
στολή του πρός τόν Πρόεδρο Ρούσβελτ, τόν καλοπροαίρετο αύτόν πολιτικό,
καί μέ τό μέγα κύρος του έπηρέασε πρός τή μοιραία πρωτοβουλία γιά τήν
κατασκευή τού ύπερόπλου στήν 'Αμερική.

Ανατέθηκε στόν έξοχο έπιστήμονα Oppenheimer ή διεύθυνση τού πρω-
τόφαντου έπιστημονικο-τεχνικού έγχειρήματος καί ή άτομική βόμβα κατα-
σκευάσθηκε. "Εφυγε όμως άπό τή ζωή πρόωρα γιά τήν ιστορία τής àv0poj-
πότητας ό Πρόεδρος Ρούσβελτ, ό ικανός μέ τό φρόνημα καί τό κύρος του ν'
αποτρέψει τή χρήση της, καί συντελέσθηκε ή ρίψη της δύο φορές, μέ από-
φαση άνθρώπων δίχως έπίγνωση ότι έγκαινιάζουν έποχή έωσφορικής άνα-
σφάλειας γιά τήν ύπαρξη τής άνθρωπότητας. Ό Πρόεδρος Ρούσβελτ έπα-
λήθευσε τή ρήση τού Σόλο_>νος: «ευ έρδειν πειρώμενος ού προνοήσας ές με-
γάλην άτην καί χαλεπήν έπεσεν»' πράγματι, ό πολιτικός λογισμός του άνα-
λώθηκε στήν άντιμετώπιση τού άμεσου κινδύνου τής άνθρωπότητας άπό
ύπερκακουργική δράση τού δίχως ήθικούς φραγμούς ήγεμόνα τής Γερμανίας
Χίτλερ- καί άγνοήθηκε οικτρά δ,τι άπαίσιο ή άντιμετώπιση αύτή επρόκειτο
νά επιφέρει γιά τήν περαιτέρω ύπαρξη τής άνθρωπότητας· ώστε σήμερα νά
έπιζεΐ τό άνθρώπινο γένος ύπό τήν αίρεση ότι δέν θά έπισυμβει άθρόα χρή-
ση άτομικών βομβών.

Από τό 1951, όμως, άπέκτησα έπίγνωση γιά τούς πρωτόφαντους άπαί-
σιους κινδύνους, τούς συνυφασμένους καί μέ τήν ειρηνική χρήση τής πυρη-
νικής ένέργειας, θεωρούμενη ώς ευεργετικά υπηρετική τής άνθρωπότητας σέ
μέγιστο βαθμό, άλλά έτι πλέον καί μέ τήν ίδια τήν πρόβαση τής επιστημο-
νικής έρευνας καθ' έαυτήν, όταν, σέ ύπερπαράτολμα πειράματα, ένέχει άπό-
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σπα ση άπό τή Φύση τεράστιων δυνάμεων, άδιάγνωστων ή καί μή διαγνώσι-
μων, και μή δεκτικών έλεγχου ώς προς τις μεγαλοδιάστατα καταστροφικές
συνέπειες είτε παρασυνέπειές τους, άκαριαΐες ή άπώτερες.

Επανειλημμένα έκτοτε, μέ δημοσιεύματα έμπεριστατωμένα ή καί μέ
τεκμηριωμένες Ανακοινώσεις μου σέ Διεθνή Συνέδρια, έπισήμανα τούς αφό-
ρητους φρικτούς κινδύνους άπό τήν ειρηνική χρήση τής πυρηνικής ένέργειας
καί τούς πρωτόφαντους φρικτούς κινδύνους άπό τήν 'ίδια τήν έπιστημονική
έρευνα σέ κάποιες δίχως σωφροσύνη προβάσεις της.

"Ηδη, σέ δημοσιευμένη τό 1952 έπιφυλλίδα μέ θέμα τήν άνέλεγκτη πρό-
οδο τής τεχνικής διακήρυχνα: Ή κορυφαία διάσταση τής ερχόμενης έποχής,
άναμενόμενης μέ θάμβος ή άγχος άντίκρυ στά έδεμικά τοπία ή στά έρεβικά
χάσματα, πού ή άποχαλινωμένη τιτανική τεχνική χαράζει διάφανα στόν
ιστορικόν ορίζοντα, είναι άδήριτα συνυφασμένη μέ τό έναγώνιο πρόβλημα τής
κυριαρχίας έπάνω στήν έκγονη τής γιγαντωμένης τεχνικής ύπέρμετρη με-
γαλοδυναμία γιά κατασκευή ή καταστροφή... 'Άν ό έλεγχος τής προόδου τής
τεχνικής συνεπιφέρει τόν έλεγχο καί τής ίδιας τής έπιστήμης, άνακύπτει
δραματικό πρόβλημα, χαρακτηριστικό τών καιρών. Ό σεβασμός όμως τής
άληθινής έλευθερίας0, γνήσιας ρίζας καί τής έπιστήμης, περιέχει καί τή φαι-
νόμενη αύτή περιστολή έλευθερίας, μέ τήν έπιβολή έλέγχου σέ ύπερπαρά-
τολμες προβάσεις τής έπιστημονικής έρευνας.

Τό 1954, ο άείμνηστος Υπουργός καί φίλος μου Χρυσός Εύελπίδης
έπέτυχε καί δημοσιεύθηκε στό έπίσημο Δελτίο τής Unesco άρθρο μου, όπου
έξέθετα μέ θέρμη τήν πίστη μου αύτή γιά τήν άνάγκη έλέγχου τών έπικίν-
δυνων προβάσεο_)ν τής έπιστημονικής έρευνας. Τό άρθρο μου αύτό άναδημο-
σιεύθηκε, χωρίς κάν τήν έγκριση μου, στή γαλλική εφημερίδα La Tribune
des Nations καί άργότερα στό πολύκροτο βιβλίο τών Pauwels et Bergier, Le
Matin des Magiciens (1960, Paris).

Τόν Αύγουστο 1954 δημοσιεύθηκε στό άγγλικό περιοδικό Atomic
Scientists News έπίκριση τής σωστικής μου αύτής γνώμης υπέρ τής άνθρω-
πότητας. Ή έπίκριση όμως έκείνη γνωστοποίησε τήν εικονοκλαστική αύτή
γνάιμη εύρύτερα στόν κύκλο τών έπιστημόνων, καί προπάντων είχε συνέπεια
εύεργετική. Ό Γάλλος φυσικός Charles - Noël Martin, όπως τό επόμενο
έτος μοϋ άφηγήθηκε, όχι μόνο δέν συμφώνησε μέ τήν έπίκριση, άλλά όια-

5. Βλ. ΔεΣΠΟΤΟΙΙΟΓΛΟΓ, Φιλοσοφικά, 2007, σσ. 13-40.
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μέσου αυτής έμαθε τήν πρότασή μου καί από αυτήν ένθαρρύνθηκε, ώστε νά
παρουσιάσει δια του Louis de Broglie, άπο το βήμα τής Ακαδημίας τών
Επιστημών τής Γαλλίας, στις 15 Νοεμβρίου 1954, τεκμηριωμένη μέ συλ-
λογή στοιχείο« άπό τό πείραμα τοΰ Μπικίνι, Ανακοίνωση, προειδοποιητική
τής ανθρωπότητας γιά τήν επικείμενη πανυδρόγεια καταστροφή τοΰ κλίμα-
τος από τήν άθρόα συνέχιση τών πυρηνικών δοκιμών στήν άτμοσφαιρα. Και
συνέβαλε ή Ανακοίνωση αυτή, ώστε νά συγκληθεί στή Γενεύη τόν Αύγου-
στο 1955 Διεθνής Διάσκεψη γιά τήν Πυρηνική Ενέργεια, καί νά έπακο-
λουθήσει τό επόμενο έτος ή Συμφωνία τής Μόσχας γιά τήν απαγόρευση τών
πυρηνικών δοκιμών στήν άτμοσφαιρα.

Τόν Μάιο τοΰ 1955 ήμουν στό Freiburg τής Γερμανίας καί συναντή-
θηκα στό έκεΐ Πανεπιστήμιο καί συζήτησα μέ τόν Καθηγητή Φυσικής γιά
τό αίτημα έπιβολής έλέγχου στήν επιστημονική έρευνα. Μοΰ είπε: «κάθε σο-
βαρός εκπρόσωπος τής Φυσικής συμφωνεί γιά τήν ύπαρξη τεράστιων κινδύ-
νων άπό τή διεξαγωγή κάποιων έπιστημονικών πειραμάτων, όμο^ς ή έλευθε-
ρία τής επιστημονικής έρευνας είναι άπαραβίαστη. Μετά δύο εβδομάδες στο
Λονδίνο συνάντησα τόν διάσημο Bertrand Russell καί τοΰ έθεσα τό αίτημα
γιά τήν άπαγόρευση φυσικοεπιστημονικών πειραμάτων ύψηλής επικινδυνότη-
τας. Μοΰ άπάντησε πολύ έντονα: "Ο,τι προέχει τώρα είναι ή άπαγόρευση
τών πυρηνικών όπλο«. 'Έμαθα έκ τών υστέρων ότι άπό κοινού τότε μέ τόν
Einstein άγο«ιζόταν γιά τή σο^στική αύτη άπαγόρευση.

Έγώ καί στά έπόμενα χρόνια δέν έπαυσα νά προβάλλω έπίμονα τά έπι-
χειρήματά μου υπέρ τοΰ άποτελεσματικού έλέγχου τής έπιστημονικής έρευ-
νας, τής διεξαγόμενης μέ πειράματα ύψηλής επικινδυνότητας. Μαρτυρούν
τά πρακτικά τών Rencontres Internationales de Genève και τών Γενικών
Συνελεύσεων τής Société Européenne de Culture. Μαρτυρούν έπίσης: τό
άρθρο μου «Επιστήμη καί Ειρήνη», δημοσιευμένο στό περιοδικό Νέα
Οικονομία, τεύχος Νοεμβρίου 1955, ή μικρή πραγματεία μου «Ό εικοστός
αίό«ας», δημοσιευμένη στό περιοδικό Καινούρια εποχή τό 1956 καί άνα-
δημοσιευμένη στό βιβλίο μου Θέματα cΙστορίας και Πολιτικής (1977) καί
ή Άνακοίνωσή μου «Ό ύπέρτατος κίνδυνος», συνταγμένη τόν 'Ιανουάριο
τού 1960 γιά νά παρουσιασθεί άπό τό βήμα τής Ακαδημίας Αθηνών διά
στόματος Κωνσταντίνου Βέη, Ακαδημαϊκού, έμποδισμένου τελικά νά τήν
παρουσιάσει.

Στήν Ανακοίνωση αύτή έγραφα έκτος άπό άλλα τά εξής: «Κατέχει τάς
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συνειδήσεις τών πλείστων επιστημόνων, σήμερον εισέτι, ή παραδοσιακή
γνώμη, καθ' ήν ή πρόβασις τής έπιστήμης έπί τής Φύσεως αποφέρει καρ-
πούς εξαίσιους καθ' εαυτούς, μόνον δέ ύπό τής κακίας τών άνθρώπων χρη-
σιμοποιούμενης ένίοτε καί έπί κακώ- ένώ καί οί διαφανέντες άλλοτε κίνδυ-
νοι έκ τής χρήσεως πρωτόγνωρων τότε δυνάμεων, ώς ό άτμός ή ό ήλε-
κτρισμός, άπεδείχθησαν έκτοτε άμελητέοι, οί κίνδυνοι δέ τών επιστημόνων
έκ τής εργαστηριακής έρεύνης είναι απλώς τό άναγκαΐον τίμημα τής προ-
αγωγής τής έπιστήμης, παραδεκτόν χάριν τής προόδου τής άνθρωπότητος.
Έξ άλλου, κατέχει επίσης τάς συνειδήσεις τών πλείστων επιστημόνων ύπε-
ρήφανος πίστις περί απολύτου αξίας τής προόδου, ής ούτοι καί είναι οί κατ'
έξοχήν σκαπανείς, καί έν ταυτώ ή σεμνή πεποίθησις πρός άπαραβίαστον
έλευθερίαν αύτών εις διεξαγωγήν φυσικοεπιστημονικής έρεύνης, σιωπηρώς
ταυτιζομενης τής έλευθερίας έρεύνης πρός τήν ήθικήν έλευθερίαν τού
ανθρώπου.

Είναι οίκτρώς απατηλή όμως σήμερον ή άπηρχαιωμένη αύτή καί συγ-
κεχυμένη άξιολογία. Σήμερον ό παρακόλουθος τού φυσικοεπιστημονικου πει-
ράματος κίνδυνος είναι ήδη ένίοτε, ώς έκ τής χρήσεως δυνάμεων τής Φύσε-
ως τιτανείου μεγέθους ή καί άπροβλέπτου έκσπάσεο^ς, ούχί απλώς ό τραυ-
ματισμός είτε ή θανάτο^σις τοϋ έπιστήμονος ερευνητού ή καί τών έγγύς
αύτοϋ άνθρώπων, ώς συνέβαινε μέχρι πρό τινών έτών, αλλά ή μαζική έξόν-
τωσις μυριάδων ανθρώπων. Σήμερον άρα, συμφυής καί τής καθαράς φυσικο-
επιστημονικής έρεύνης είναι ήδη ένίοτε, πολλώ δέ μάλλον θά είναι προσεχώς,
άποτρόπαιος άνευ προηγουμένου κίνδυνος τής άνθρωπότητος, όλως άπαράδε-
κτος ήθικώς, άτε ύπερβαίνων πάν μέτρον θεμιτής θυσίας, συνεπαγόμενος
άλλωστε καί τής έλευθερίας, ώς καί τής προόδου, άθλίαν έκμηδένισιν καί
οίκτράν χλεύην».

Στίς 22 Μαίου 1986 ενώπιον τής "Ολομελείας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
ώς Ακαδημαϊκός ήδη άπό τό 1984, σέ Avaκοίνωσή μου γιά τό 'ίδιο ύπέρ-
τατης σπουδαιότητας θέμα είπα μεταξύ άλλων: «Έν τώ μεταξύ, τό 1956,
δημοσιεύθηκε άρθρο μου στό περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος (τεύχος 24
Μαΐου), όπου ιδιαίτερα τόνιζα τούς κινδύνους άπό τήν ειρηνική, λεγομένη,
χρήση τής πυρηνικής ένέργειας καί μέ άπεύθυνση πρός τή σωφροσύνη τών
οικονομικών ταγών τής άνθρωπότητας καί τών πολιτικών της ήγετών επι-
ζητούσα τήν άποτροπή τής εύεργετικής δήθεν αύτής, άφόρητα όμως έπικίν-
δυνης, καινοτομίας στήν προσπάθεια γιά εφοδιασμό τής άνθροΛτότητας μέ
πολύτιμη ένέργεια».
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Το περιοδικό, προοιμιακά στή δημοσίευση του άρθρου μου, είχε απευ-
θυνθεί στους έπι τοϋ θέματος ειδικούς έπιστήμονες είτε αρμόδιους πολιτι-
κούς και είχε ζητήσει νά έκφράσουν άπό τις στήλες του αντιρρήσεις τυ-
χόν. Δέν υπήρξε άνταπόκριση καμιά. Τά έπιχειρήματά μου έμφανίσθηκαν
πειστικότατα.

Εκτεταμένο άρθρο μου γιά τό 'ίδιο θέμα δημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα
Ελευθερία (φύλλα 24 καί 25 Ιουλίου 1957). Στό άρθρο αύτό έγραφα με-
ταξύ άλλων τά εξής, σέ περιληπτική τώρα διατύπωση:

Οί πέντε λέξεις «ειρηνική χρήση τής πυρηνικής ένέργειας» βαυκαλίζουν
τήν φαντασίαν τών άνθρώπων μέ όνειρα παραδεισιακής άφθονίας καί ανοσίας.
Τί πρόκειται όμως πράγματι νά συμβαίνει, έάν ύπάρξει βιομηχανική παρα-
γωγή, πρός άθρόα χρήση, πυρηνικής ένέργειας, εστω δια ειρηνικούς μόνον
σκοπούς; Πρώτον, ύφέρπει τό ένδεχόμενο, μέ αφετηρία τό έργοστάσιο παρα-
γωγής πυρηνικής ένέργειας γιά ειρηνική χρήση, ένα έπίβουλο Κράτος νά
προβεί στήν κρύφια επιχείρηση παραγωγής καί άτομικών βομβών. Δεύτερον,
ένδέχεται σέ ώρα πολέμου τό έργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ένέργειας
πρός ειρηνική χρήση νά ύποστεΐ καταστροφικό βομβαρδισμό καί νά έκλύσει
ραδιενεργεια σε μεγάλη έκταση γύρω του μέ άποτρόπαιες συνέπειες καί γιά
τούς έκεϊ άνθρώπους. Τρίτον, ή περί τό έργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής
ένέργειας άτμόσφαιρα μολύνεται καθημερινά καί μόνον μέ τή διάχυση άερίων
άπό τις καπνοδόχους του όσο υψηλοί καί άν είναι. Τέταρτον, άποτελεϊ άλυ-
το πρόβλημα ή εναπόθεση κάπου τών ραδιενεργών καταλοίπων τής παρα-
γoJγής πυρηνικής ένέργειας, ώστε νά μή ένέχουν έπικινδυνότητα φρικτή, έως
και στο άπώτερο μέλλον. Καί πέμπτον, ύπάρχει πάντοτε ό κίνδυνος γιά σο-
βαρή βλάβη στή λειτουργία τοϋ έργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργει-
ας άπό οιαδήποτε άπρόβλεπτη αιτία μέ συνέπειες άπαίσιες γιά τό φυσικό πε-
ριβάλλον σέ μεγάλη έκταση καί γιά τούς έκεϊ άνθρώπους.

Σήμερα, παρά τις όποιες βελτιώσεις στους μηχανισμούς λειτουργίας τών
εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής ένέργειας οί άποτρόπαιοι αύτοί κίνδυνοι,
σύμφυτοι μέ τήν πυρηνική ένέργεια, δέν έχουν παύσει νά ύπάρχουν.

'Ισχύει, φοβούμαι, καί σήμερα ό,τι έγραφα τότε, πριν πενήντα δύο χρό-
νια: Έάν έξακολουθήσει καί αναπτυχθεί ώς βιομηχανία ή παραγωγή πυρη-
νικής ένεργειας μέ τήν μέθοδο τής «διασπάσεως» του πυρήνος τοϋ ατόμου,
έστω καί γιά ειρηνικούς μόνον σκοπούς, ή συσσώρευση τών πυρηνικών απο-
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βλήτων θά μεταβάλει μετά κάποια χρόνια τήν Οικουμένη σέ άπέραντο ναρ-
κοπέδιο, που αναδίδει καθημερινά δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, αφόρητα επι-
κίνδυνες γιά τήν υγεία τών ανθρώπων.

Καί μόνο, άρα, τό άλυτο αυτό πρόβλημα, ό χειρισμός τών πυρηνικών
αποβλήτων, άρκεϊ γιά νά υπαγορεύει τήν άποτροπή τής προσφυγής στήν πυ-
ρηνική ενέργεια πρός ειρηνική χρήση της.

Άλλα, παρά ταύτα, οί κυβερνήσεις πολλών στήν έποχή μας κρατών δέν
άποστέργουν τήν οικτρή πολιτική τής έμπιστοσύνης πρός τήν πυρηνική
ένέργεια στήν ειρηνική χρήση της. Ούδέποτε άλλοτε ύπήρξαν κυβερνήσεις
τόσον κατώτερες τής καινότροπης άπό τις πρωτόφαντες περιστάσεις άπο-
στολής των, τοσον έπιρρεπεϊς μάλιστα πρός έπιπόλαιη καί μικρόπνοη άντι-
μετώπιση μέγιστων προβλημάτων, κρίσιμων όχι μόνον γιά τό «εύ ζην»,
άλλά καί άπλώς γιά τό «ζήν» τών άνθρώπων.

Όσοι άμεσα ή έμμεσα καθορίζουν στήν έποχή μας τόν ρυθμό τού βίου
τής άνθρωπότητας πρέπει νά διαθέτουν εί'ποτε καί άλλοτε σωφροσύνη, άλλά
και διορατικότητα γιά τις παρασυνέπειες ιδιαίτερα, συχνά βαρύτατα έπικίν-
δυνε'ς, τών έκ πρώτης όψεο^ς εύεργετικών, μετα-έπιστημονικών συχνά έφευ-
ρεσεων πρός δράση μέ χρήση αποσπασμένων άπό τή Φύση δυνάμεο^ν. Στήν
έποχή μας ό σεβασμός πρός τή Φύση έπιβάλλεται εί'ποτε καί άλλοτε, καθώς
ό άνθρωπος διαθέτει, άπό τά μέσα τού εικοστού αιώνος, τιτανικές δυνάμεις
προς δημιουργικές έπιδόσεις είτε πρός έργα καταστροφής. Στή συνείδησή
μου έντονα προβάλλεται ή ρήση τού Francis Bacon «Natura non imperatur
sine parendo»· κυριαρχία, δηλαδή, τού άνθρώπου έπάνω στή Φύση κατορ-
θώνεται μόνο μέ υποταγή σ' αύτήν, καί όχι μέ βιασμό της. Σέ ορισμένες
όμως προβάσεις τής επιστήμης ή έπιτεύξεις τής τεχνικής, τρόπαια θεωρού-
μενες τής έποχής μας, δέν υπάρχει σεβασμός πρός τή Φύση, άλλά μάλλον
έπιτελεΐται βιασμός της μέ αύτές· καί οιονεί έκδικεΐται ή Φύση τόν άνθρω-
πο γιά τόν βιασμό της.

'Άς συγκεφαλαιώσομε: το άνθρώπινο γένος στούς αιώνες τής 'Ιστορίας
του, μέσα καί αντίκρυ στόν κόσμο, καί μεγαλούργησε καί τερατούργησε: τί-
μησε τήν ύπαρξή του, μέ θεσπέσιες έπιτεύξεις, έγκοσμιωτικές άίοιων άξιών,
ώστε νά καταστεί μέ αύτές ό κόσμος εξαίσιο πεδίο άγαθών πολιτισμού καί
άθλ(:υν άρετής· άλλά καί άτίμασε τήν ύπαρξή του μέ άπαίσιες πράξεις, άντί-
θετες πρός τις υπαγορεύσεις τών ά ίδιων άξιών, καταισχυντικές τής έλευθε-
ριας, προνομιακού χαρίσματος, διακριτικού τών άνθρώπων άπό τά ζώα, ώστε
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νά καταστεί μέ αυτές ό κόσμος καί πεδίο πολλαπλής κακουργίας, χλευα-
στικής του πολιτισμού καί τής αρετής,

Τής μεγαλουργίας καί τής τερατουργίας τοΰ ανθρώπινου γένους, στους
πρόσφατους αιώνες προπάντων, σπουδαίος συντελεστής, ιδιαίτερα δραστικός,
υπήρξε ή φυσική επιστήμη, ώς χορηγήτρια εδραίων γνώσεων, απαραίτητων
καί υποκινητικών γιά τήν άνάπτυξη καί υπερανάπτυξη τής τεχνικής, στην
παραγωγή, στή συγκοινωνία, στήν επικοινωνία, στόν οπλισμό.

Αδυνατώ νά φαντασθώ, ποιά θά ήταν ή κατάσταση τής άνθρωπότητας,
χωρίς τή μεγαλουργό συμβολή τής φυσικής έπιστήμης. Ό Σοφοκλής, στό
έργο του "Αντιγόνη έκφράζει τόν θαυμασμό του γιά τόν άνθρωπο («ουδέν
άνθρώπου δεινότερον πέλει»), μέ ποιητική έξαρση τοΰ έξαίσιου κατορθώμα-
τος δαμασμού άπό αυτόν δυνάμεων καί στοιχείων τής Φύσεως, χωρίς τή
συνδρομή τής φυσικής έπιστήμης. Διαλογιζόμαστε, ποιά έμπνευση θά έπαρ-
κούσε γιά νά υμνηθούν οί πολύ μεταγενέστερες τού Σοφοκλέους θαμβωτικές
έπιτεύξεις τής άνθρωπότητας, μέ χρήση τής έκγονης τής φυσικής έπιστή-
μης τεχνικής, ιδιαίτερα στούς νεώτερους χρόνους.

Άς υπερβούμε ομως τήν άνύμνηση τών θεσπέσιο« παροχών τής φυσικής
έπιστήμης πρός τήν άνθρωπότητα, καί άς άναλογισθούμε τή σύγχρονή μας
κατάσταση τών προϋποθέσεων γιά τήν ύπαρξη τής άνθρωπότητας, καί ιδι-
αίτερα τών άρνητικών.

Στήν έποχή μας υπάρχουν άποτρόπαιοι κίνδυνοι γιά τήν άνθρωπότητα:
οί προερχόμενοι άπό τήν υπερθέρμανση τής Γής, τή ρύπανση τής άτμοσφαί-
ρας καί τών υδάτων καί τήν άλλαγή τού κλίματος, οικτρά έργα τής ύπερα-
ναπτυγμένης βιομηχανίας προπάντων, καί οί προερχόμενοι άπό τήν ύπαρξη
καί τήν κατασκευή άτομικών βομβών, άπό τήν πυρηνική ένέργεια καί στήν
ειρηνική χρήση της, άλλά —κάτι αγνοημένο μάλλον καί δύσκολα παραδέξι-
μο— καί άπό τήν επιστημονική έρευνα καθ' έαυτήν σέ κάποιες ύπερπαρά-
τολμες προβάσεις της.

Καί χρειάζεται εί'ποτε καί άλλοτε άξια τών δεινών περιστάσεων πολιτική
μέ οικουμενική έπιβολή, καί ικανή νά σωφρονίσει καί νά κατευθύνει τούς
οικονομικούς καί άλλους ταγούς τής άνθρωπότητας ή καί τούς ματαιόδοξους
επιστήμονες, ώς «κυριωτάτη καί μάλιστα άρχιτεκτονική... τών επιστημών
ή δυνάμεων», όπο^ τήν όριζε ό 'Αριστοτέλης1' (Ηθικά Νιχομάχεια 1094a
26-27).

6. Βλ. ΔεΣΠΟΤΟΠΟΪΛΟΪ, Μελετήματα Φιλοσοφίας, 1978. σσ. 185-200.
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Καίριο θέμα τής πολιτικής αυτής πρέπει νά είναι ή προστασία τής Φύ-
σεως αντίκρυ στον κίνδυνο άπό ανθρώπινη δράση, βλαπτική τής εύρυθμίας
της, καθώς τά όρια τής αντοχής της προς ανθρώπινες ύπερβασίες φαίνονται
ήδη έγγύτατα" καί ας μή λησμονούμε τή μοναδική άξία τής συμβολής της,
άπόλυτα κρίσιμης γιά τήν ύπαρξη τού άνθρώπινου γένους. Το παραδοσιακά
θέμα τής πολιτικής, ή ρύθμιση τών διανθρώπινων ή καί τών διακρατικών
σχεσεων, παραμένει καί στήν έποχή μας άνεκτόπιστο' άλλά το μέγα θέμα
τής πολιτικής στήν έποχή μας είναι ή ρύθμιση τής συμπεριφοράς τών
άνθρώπων προς τή Φύση, αύστηρά ελεγκτική της, καί όπου χρειάζεται άπα-
γορευτική της, άκόμη καί τής πιο ύποσχετικής μεγάλων προόδων τής οικο-
νομίας ή τής επιστήμης, έάν τυχόν συντρέχει κίνδυνος ύψηλού βαθμού, άμε-
σος ή άπώτερος, έ'κγονος τής προκλημένης άπό αύτήν δυσλειτουργίας τής
Φύσεοος.

Τολμώ να προτείνω πρωτοβουλία τής 'Ακαδημίας Αθηνών, μέ τό δι-
καίωμα τών πρεσβειών της ώς κληρονόμου τής πρώτης άνά την Οικουμέ-
νη 'Ακαδημίας, γιά σύγκληση Διεθνούς Συνεδρίου κορυφαίων έκπροσώπων
τής φυσικής έπιστήμης πρός σύνταξη άπολογισμού τών πεπραγμένων τής
φυσικοεπιστημονικής έρευνας στόν εικοστό αιώνα καί πρός καθορισμό τών
θεμιτών opiojv της έφεξής, άποτρεπτικό τού ύπέρτατου κινδύνου τής
άνθρωπότητας.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κατά το διαρρεύσαν έτος 2009 κυκλοφόρησε ό υπ' αριθ. 41 τόμος τής
'Επετηρίδας του Κέντρου 'Ερεύνης τής Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου
καί ό αυτοτελής τόμος του Παραρτήματος αυτής αριθ. 9 (περί του περιε-
χομένου αυτών βλ. Πεπραγμένα του ΚΕΙΕΔ έτους 2008 στόν τόμο 83 τών
Πρακτικών τής '''Ακαδημίας Αθηνών). 'Επίσης, κατά τις Συνεδρίες τής
'Εφορευτικής 'Επιτροπής του ΚΕΙΕΔ τής 25ης/6/2009 καί 21ης/1/2010,
εγκρίθηκαν πρός δημοσίευση στόν έπόμενο τόμο τής Επετηρίδος του
ΚΕΙΕΔ, τόν 42ο, καί στά δύο Παραρτήματα αύτής, υπ' αριθ. 10 καί 11,
οί ακόλουθες μελέτες καί μονογραφίες τών έρευνητών τού Κέντρου καί
άλλων ιστορικών του δικαίου, οί οποίες αναφέρονται διεξοδικά σέ ειδικότερα
ζητήματα τού ένοχικοΰ, εμπραγμάτου, οικογενειακού, κληρονομικού, δικονο-
μικού, ναυτικού, έμπορικού καί δημοσίου δικαίου τής ελληνορωμαϊκής,
βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου. Ή σχετική καί πρωτοτύπως δη-
μοσιευόμενη στήν σειρά τών έκδόσεων τού ΚΕΙΕΔ ύλη έχει ήδη συγκεν-
τρωθεί και είναι έτοιμη πρός δημοσίευση ώς άκολούθως:

Α. Επετηρίς ΚΕΙΕΔ, τ. 42 (2010):

1. Αικατερίνη Μανδαλάκη, «Κριτικές παρατηρήσεις στήν έπιγραφή
ICret Ix (Έλτυνία) 2», σ. 9-42.

2. Φωτεινή Δεκάζου - Στεφανοπούλου, «'Εργασίες καί δραστηριότητες
γυναικών στήν κλασική Αθήνα», σ. 43-65.

3. Richard V. Cudjoe - Sophia Adam-Magnissali, «Family Law in
"Demosthenes" 43: Against Makartatos, 75», σ. 67-93.

4. Ελένη Δ. Καραμπάτσου, «Άπό τή Ρώμη στήν Αστυπάλαια: μία
αθωωτική άπόφαση τού Αύγούστου, I. Knidos 34», σ. 95-109.



128

πρακτικα τησ ακαδημιασ αθιινωχ

5. Δημ.. Καράμπελα, «Νομικές "στάσεις" και ελληνικά δίκαια από τον
Έρμαγόρα στον Ερμογένη», σ. 111-134.

6. Λίζα Μπένου, «Οί "συλλογές" νόμων τοϋ 14ου αιώνα: "Εργα άπο-
θησαυρισμού νομικών διατάξεων ή νέα πρόταση κωδικοποίησης;», σ. 135-
146.

7. Τω. Χατζάκη, «Υιοθετημένα καί "άναθρεπτά" παιδιά. Ό νομικός θε-
σμός καί ή πρακτική του έφαρμογή στήν κοινωνία τής βενετικής Κρήτης»,
σ. 147-180.

8. Γ. Ε. Ροδολάκη, «Ή σύμβαση ναυπήγησης καί οί συναφείς μέ αύτή
συμβάσεις γιά τήν προμήθεια ξυλείας καί άλλων υλικών. Άπό τήν Κέρκυρα
στήν "Υδρα (τέλη 15ου—μέσα 19ου αί.)», σ. 181-219.

9. Δημ. Άποστολόπουλου, «"Ενας Αρμενόπουλος πού ήταν σέ άφάνεια.
Μία, άκόμα, αθησαύριστη άπόδοση τής "Έξαβίβλου" στή δημώδη (ante
1741)», σ. 221-236.

10. Αναστασία ΙΙαληού, «Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνων
έπί γαμικών διαφορών στήν Κοζάνη στά τέλη τοϋ 19ου αί», σ. 237-268.

Β. Παράρτημα τής Έπετηρίδος, άριθ. 10 (2010): Δέσποινα Τσούρκα-
Παπασταθη, σέ συνεργασία μέ τήν κα Ελένη Κύρτση-Νακου, «Ή νομολο-
γία τοϋ κριτηρίου τής "Κομπανίας τών Ρωμαίων πραγματευτών τοϋ Σιμπι-
ου Τρανσυλβανίας" (17ος—18ος αι.). Πηγές Δικαίου τοϋ άπόδημου ελληνι-
σμού έπί όθίομανικής κυριαρχίας».

Γ. Παράρτημα τής Έπετηρίδος, άριθ. 11 (2010): Ή. Άρναούτογλου -
D. Mirhady - M. J. Sundahl, «Α New Working Bibliography of Ancient
Greek Laws (6th-4th centuries BC)».

II. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα ύπό τόν τίτλο «Περίγραμμα τής
Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», τό όποιο άποτελεΐ συνεχεία και
συμπλήρωση τού ύπό Δημητρίου Γκίνη καταρτισθέντος Περιγράμματος τής
Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου (Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας
Αθηνών, τ. 26 έτους 1966).

Τό έργο, τό όποιο άποτελεΐ καρπό τριετούς έρευνητικής έργασίας τής
Διευθύντριας τού Κέντρου κας Λυδίας ΙΙαπαρρήγα-Άρτεμιάδη καί τών έρευ-
νητών αύτοϋ κ.κ. Ή. Άρναούτογλου καί Τω. Χατζάκη περιλαμβάνει κα-
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ταρχήν τις ελληνόγλωσσες, ιταλικές, γαλλικές καί λατινικές πηγές τοΰ
ελληνισμού τής μεταβυζαντινής περιόδου οί όποιες έχουν εκδοθεί άπό το έτος
1966 έως τό 2007. Αποτελεί επίσης συμπλήρωμα τοΰ Περιγράμματος τοΰ
Δημ. Γκίνη δεδομένου ότι έχουν άποδελτιωθεί καί συμπεριληφθεί 525 βι-
βλιογραφικές παραπομπές οί οποίες έχουν δημοσιευθεί πριν άπό τό έτος
1966, έτος έκδόσεως τοΰ Περιγράμματος υπό Δ. Γκίνη. Στό πλαίσιο τής
ερευνητικής έργασίας διενεργήθηκε ή περισυλλογή, ή επεξεργασία, ό χαρα-
κτηρισμός, ή ταξινόμηση καί ή ευρετηρίαση χιλιάδων νομικών εγγράφων τής
μεταβυζαντινής περιόδου πού άφορούν δικαϊκές σχέσεις, δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, τού ύποδουλου ελληνισμού. Επίσης καταχωρίσθηκε πλήθος άπο-
σπασμάτων τών κειμένων εκείνων τά όποια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον γιά τήν έξέλιξη του δικαίου τού ελληνισμού άπό τό έτος 1204 έως τήν
ίδρυση τοΰ νέου ελληνικού κράτους ή τήν προσάρτηση συγκεκριμένων ελλη-
νικών περιοχών σέ αυτό. Ειδικότερα, κατά τή διάρκεια τοΰ έτους 2009, οί
ερευνητές συνέχισαν τήν περισυλλογή, έπεξεργασία, ταξινόμηση καί ευρετη-
ρίαση νομικών πηγών οί όποιες έκ παραδρομής είχαν παραλειφθεί στό υπό
Δημητρίου Γκίνη καταρτισθέν Περίγραμμα. 'Από τις περισυλλεγεΤσες πηγές
επελέγησαν προς καταχώριση τά πλέον ενδιαφέροντα άποσπάσματα τά όποια
καί καταχωρίσθηκαν στήν ύλη του υπό έκδοση τόμου. Παράλληλα ό έρευ-
νητής τού Κέντρου κ. Ίω. Χατζάκης συνέχισε τήν περισυλλογή, έπεξεργα-
σία καί καταχώριση άποσπασμάτων τών λατινικών, γαλλικών καί ιταλικών
κειμένων τής μεταβυζαντινής περιόδου, οί όποιες έχουν έκδοθεϊ έως τό έτος
2007, προκειμένου οί ξενόγλωσσες αύτές πηγές, κείμενα μεγάλης σπουδαι-
ότητας γιά τήν ιστορία τοΰ δικαίου τοΰ λατινοκρατούμενου ελληνισμού, νά
παρουσιασθούν, μέ τήν αυτήν άκριβώς μεθοδολογία πού τηρήθηκε γιά τις
ελληνόγλωσσες νομικές πηγές, σέ αύτοτελή τόμο. Κατόπιν τής επιτυχούς
ολοκληρώσεως όλων τών άνωτέρω ερευνητικών έργασιών, ή δημοσίευση τού
έργου εγκρίθηκε άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τοΰ Κέντρου καί πρόκει-
ται νά πραγματοποιηθεί, ύπό τήν επιμέλεια τοΰ ΚΕΙΕΔ, έντός τού έτους
2010 στή σειρά τών Πραγματειών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Συγκεκριμένα
πρόκειται νά δημοσιευθούν δύο αύτοτελεΐς τόμοι, έκαστος 500 περίπου σελί-
δων. Ό πρώτος, ύπό τήν έπιμέλεια-είσαγωγή τής Διευθύντριας τού Κέντρου
καί μέ συγγραφείς τούς κ. κ. Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, Ή. Άρναούτο-
γλου καί Ίω. Χατζάκη, τιτλοφορείται Περίγραμμα της 'Ιστορίας τοΰ Με-
ταβυζαντινού Δικαίου. Τά ελληνικά κείμενα. Ό δεύτερος, μέ συγγραφέα τόν
ερευνητή κ. Ίω. Χατζάκη καί μέ τήν έπιμέλεια-είσαγωγή τοΰ ιδίου, έχει
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τίτλο Περίγραμμα τής *Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δίκαιου τού λατινο-
κρατούμενου ελληνισμού. Τά λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα.

2) Συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα υπό τόν τίτλο «Περίγραμμα τής
Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά οθωμανικά κείμενα».

Μέ σκοπό τήν όλοκλήρο^ση τής έποπτικής παρουσιάσεως τών νομικών
πηγών τής μεταβυζαντινής περιόδου ή Διευθύντρια ύπέβαλε στήν Εφορευ-
τική Επιτροπή τοϋ ΚΕΙΕΔ πρόταση καταρτίσεως ιδιαιτέρου τόμου Περι-
γράμματος τής Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου ο όποιος θά συμπερι-
λάβει τις οθωμανικές νομικές πηγές οί όποιες έχουν δημοσιευθεί σέ μετά-
φραση ή σέ πρωτότυπο κείμενο. Τό έργο, τήν προετοιμασία τοϋ όποιου ανέ-
λαβε, μέ τή συνεργασία τοϋ ΚΕΙΕΔ, ή καθηγήτρια τής Νομικής Σχολής
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Σοφία Τζαριδου-Τζωρτζακακη, πρό-
κειται νά συμπεριλάβει τις δημοσιευθείσες όθωμανικές νομικές πηγές οί
όποιες άναφέρονται στό δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο κατά τό μέρος πού αφο-
ρούν στήν ιστορία τοϋ δικαίου τοϋ τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Ειδικότε-
ρα πρόκειται νά συμπεριληφθούν οί «κανουνναμέδες» (δηλαδή οί πολιτικοί νό-
μοι), τά φιρμάνια καί τά «βεράτια» (σουλτανικά διατάγματα), οί ίεροδικα-
στικές άποφάσεις, οί οθωμανικοί κώδικες απογραφών πληθυσμού καί άκίνη-
της περιουσίας, τά οθωμανικά κτηματικά καί φορολογικά άρχεία κ.ά. Ή τα-
ξινόμηση καί παρουσίαση τών οθωμανικών νομικών πηγών θά άκολουθήσει
τήν αύτή μεθοδολογία ή οποία τηρήθηκε κατά τήν προετοιμασία καί έκδοση
τών ελληνόγλωσσων, ιταλικών, λατινικών καί γαλλικών κειμένων τής μετα-
βυζαντινής περιόδου. Ή έκδοση πρόκειται έπίσης νά συμπεριλάβει άποσπα-
σματα τών πηγών έκείνων οί οποίες θά κριθούν ώς οί πλέον ένδιαφερουσες
γιά τήν ιστορία τού δικαίου τοϋ τουρκοκρατούμενου έλληνισμού καθώς καί
σύντομες περιλήψεις τού περιεχομένου τών πηγών ανά λήμμα γιά τή διευ-
κόλυνση τών Ελλήνων ερευνητών. Έπίσης θά συμπεριλάβει τή βιβλιογρα-
φία τών παρουσιαζομένων λημμάτων, εύρετήρια (νομικών όρων καί τόπων)
καθώς καί γλωσσάριο τών πλέον συχνά άπαντωμένων στά κείμενα νομικών
οθωμανικών ορων.

3) Συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα ύπό τόν τίτλο «Vaticanus Graecus
2639. Νοταριακά έγγραφα τής φραγκικής καί οθωμανικής περιόδου».

Κατά τό έτος 2008, κατόπιν σχετικής προτάσεως τού τότε Επόπτη
τού ΚΕΙΕΔ 'Ακαδημαϊκού κ. Μενελάου Τουρτόγλου, ό οποίος είχε εντοπί-
σει τόν κώδικα Vaticanus Graecus 2639 κατά τή διάρκεια έρευνητικής του
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αποστολής στή Βατικανή Βιβλιοθήκη, ή Διευθύντρια του ΚΕΙΕΔ απηύθυ-
νε σχετικό αίτημα προς τήν Biblioteca Apostolica Vaticana άπό τήν οποία
καί προμηθεύθηκε ψηφιοποιημένο το σχετικό κείμενο. Πρόκειται γιά εύμεγέ-
θη (φύλλα 232), πυκνογραμμένο καί ιδιαιτέρως πολύτιμο κώδικα τής σειράς
τών Codici Vaticani Graeci, ό όποιος περιλαμβάνει 155 ελληνόγλωσσα νοτα-
ριακά έγγραφα, διαφόρο^ν νοταρίων, καγκελλαρίων καί ταβουλλαρίων τής
Νάξου, άπό τά οποία ορισμένα χρονολογούνται στά πρώτα έτη μετά τήν
"Αλωση, ένώ τά τελευταία τοποθετούνται χρονολογικά στά τέλη τοϋ 18ου
αί. Λόγω τής σπουδαιότητας τών έγγράφων αύτών γιά τό άπονεμόμενο δί-
καιο, κυρίως τό άστικό, πιθανόν όμως καί τό ποινικό καί τό δημόσιο δίκαιο,
κατά τούς πρώτους αιώνες μετά τήν "Αλωση —αιώνες γιά τούς οποίους δια-
θέτουμε ελλιπέστατες νομικές πληροφορίες λόγω τής σπανιότητας τών
άρχειακών πηγών— άλλά καί τής εύρυτάτης ιστορικής περιόδου τών τεσσά-
ρων περίπου αιώνων (έτη 1472-1799) τήν οποία καλύπτουν τά περιλαμβα-
νόμενα έγγραφα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ό Vaticanus Graecus 2639 παρέ-
χει πλήθος πληροφοριών γιά τόν νομικό βίο τής Νάξου, καί κατ' έπέκταση
τοϋ κυκλαδικού χώρου, τής φραγκικής καί οθωμανικής περιόδου. Γιά τόν
λόγο αύτό ή Διευθύντρια του Κέντρου ύπέβαλε πρός τήν Εφορευτική Επι-
τροπή τήν πρόταση νά άναλάβει τό Κέντρο τή μεταγραφή καί σχολιασμό
τού άνωτέρω κώδικα. Ή Εφορευτική Επιτροπή άποδέχθηκε τήν πρόταση
(Συνεδρία τής 17ης/9/2009) καί άνέθεσε κατ' άποκλειστικότητα στήν έρευ-
νήτρια τοϋ ΚΕΙΕΔ κα Δήμητρα Καραμπούλα τήν εκπόνηση τών δύο πρώ-
των φάσεων τοϋ προγράμματος δηλαδή: α) τήν άντιπαραβολή εκάστης τών
πηγών μέ τις πηγές πού έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα σέ μονογραφίες ή
περιοδικά προκειμένου νά διερευνηθεί τό άνέκδοτο τών πηγών αύτών καί β)
τή μεταγραφή τών κειμένων.

4) Συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα ύπό τόν τίτλο «Βιβλιογραφική
όργάνίυση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών Αρχείων τοϋ
ΚΕΙΕΔ».

Στό πλαίσιο τοϋ άνωτέρω προγράμματος περαιώθηκε έως τόν 'Ιούνιο τού
2009 άπό τήν έμμισθη συνεργάτιδα τοϋ Κέντρου, φιλόλογο κα Εύγ. Καμη-
λάρη, ή άναταξινόμηση όλων τών ιστορικών καί νομικών βιβλίων, τών τό-
μων τών πηγών τής ιστορίας τοϋ δικαίου, τών σύμμικτων τόμων συνεδρίων
καθώς καί τών λεξικών τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου. Έπίσης όλοκληρώ-
θηκε ο έλεγχος καί ή καταγραφή τών λαθών ή παραλείψεων σέ κύρια στοι-
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χεϊα τών ανωτέρω βιβλίων, όπως αυτά προβάλλονται στήν ήλεκτρονική βά-
ση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (έλεγχος περίπου 10.000 τόμων βιβλίων κατα-
γεγραμμένων στό ΚΕΙΕΔ). Ή άναταξινόμηση έγινε μέ βάση τήν προσαρ-
μογή τών άρχών του διεθνούς ταξιθετικού συστήματος στις ανάγκες τών
χρηστών τής συγκεκριμένης βιβλιοθήκης.

Άπό τόν Σεπτέμβριο του έτους 2009, ή θεολόγος κα Ελένη Μπαζίνη,
έκπαιδευτικός αποσπασμένη στή Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας 'Αθηνών ή
οποία έχει τοποθετηθεί προσωρινώς στό Κέντρον Έρεύνης τής "Ιστορίας του
Ελληνικού Δικαίου γιά τις ανάγκες τής βιβλιοθήκης του, άνέλαβε, κατόπιν
σχετικής αποφάσεως τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής καί υπό τήν έποπτεία
τής Διευθύντριας τού ΚΕΙΕΔ, νά συνεχίσει τις έκκρεμεΐς έργασίες τού προ-
γράμματος, οί όποιες ήσαν οί άκόλουθες: α) άναταξιθέτηση τών πηγών τής
ιστορίας τού δικαίου, τών τόμων συνεδρίων καί τών καταλόγων τού ΚΕΙΕΔ,
β) καταγραφή, εκτύπωση καί επικόλληση ετικετών, προστασία τής ράχης
όλων τών βιβλίων μέ έπικόλληση διαφανειών, γ) συνέχιση τής καταγραφής
τών λαθών καί παραλείψεων σέ καταχωρίσεις βιβλίων ΚΕΙΕΔ στήν ήλε-
κτρονική βάση τής 'Ακαδημίας Αθηνών σέ ειδικό ήλεκτρονικό αρχείο τό
οποίο πρόκειται νά άποσταλεΐ στήν Κεντρική Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας
Αθηνών γιά περαιτέρω επεξεργασία, δ) παραγγελίες νέων βιβλίων έτους
2010, έλεγχος έκκρεμών παραγγελιών άπό προηγούμενα έτη γιά νά διαπι-
στωθούν τά εναπομένοντα κενά μέσω καί διασταύρωσης μέ τις παραλαβές
άλλων Κέντρων, ε) καταγραφή τών βιβλίων τού υπογείου τού ΚΕΙΕΔ τά
οποία δέν είναι χρηστικά γιά τό συγκεκριμένο Κέντρο ή άποτελούν πολλα-
πλά άντίτυπα τής βιβλιοθήκης του καί συνεπώς μπορούν νά άποσταλούν σέ
άλλες βιβλιοθήκες γιά άποσυμφόρηση τού κτηρίου τής 'Αναγνωστοπούλου
14, ύστερα καί άπό σχετική υπόδειξη τού κ. Γενικού Γραμματέως, στ) κα-
ταγραφή καί στό βιβλίο εισαγωγής καί σε ήλεκτρονικό άρχείο τών βιβλί^υν
πού άποτελούν άντικείμενο δωρεών ή άνταλλαγών τού Κέντρου μέ ιδιώτες ή
άλλους έρευνητικούς φορείς καθώς καί τών άνατύπων μελετών οί όποιες πε-
ρισυλλέγησαν καί φωτοτυπήθηκαν άπό τούς έρευνητές τού Κέντρου άπό
άλλες βιβλιοθήκες γιά τις άνάγκες τού προγράμματος τού «Περιγράμματος
τής "Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», ζ) κατάρτιση καταλόγου πολυ-
τίμων βιβλίων τού ΚΕΙΕΔ καί περιγραφή αύτών, καί η) άποδελτίωση-σύν-
τομη περιγραφή τών άρχείων τού ΚΕΙΕΔ πού άφορούν τήν καποδιστριακή
περίοδο καί άποτελούν άποθησαύρισμα παλαιοτέρων έρευνητικών αποστολών
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τοϋ ΚΕΙΕΔ. Άπό τις ανωτέρω έργασίες, μέ τήν εποπτεία τής Διευθύντριας
τοϋ Κέντρου και τή συνεργασία καί τών έρευνητών κ.κ. Ή. Άρναούτογλου
καί Ίω. Χατζάκη, οί άριθ. α'-στ ' ολοκληρώθηκαν έντός τοϋ έτους 2009.
Επισημαίνεται ότι τό αρχείο τό οποίο έχει ήδη σταλεί πρός ένημέρωση-
διόρθωση τής ήλεκτρονικής βάσεως τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής Ακα-
δημίας Αθηνών άριθμεϊ σήμερα 2.158 καταγραφές βιβλίων καί άνατύπων
ταξινομημένων σέ ειδικές στήλες στις όποιες δεικνύονται: 1) οί παραλείψεις
τής ήλεκτρονικής βάσεως τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής Ακαδημίας
Αθηνών, 2) τά λάθη σέ καταχωρίσεις ειδικών ταξιθετικών άριθμών καί
3) ή πλήρης απουσία άναφοράς τού βιβλίου ή τοϋ άνατύπου στή βάση τής

Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

ί

III. ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ

Κατόπιν προσκλήσεως τοϋ κ. Γενικού Γραμματέως, καθηγητού κ. Νι-
κόλαου Ματσανιώτη, γιά συμμετοχή τών Ερευνητικών Κέντρων καί Γρα-
φείων τής Ακαδημίας στό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ. Ψηφιακή
Σύγκλιση. Προβολή τοϋ έργου τών Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας
Αθηνών στόν παγκόσμιο ιστό» ή Διεύθυνση τού Κέντρου υπέβαλε τόν Μάρ-
τιο καί Απρίλιο τού 2009 τις προτάσεις τού ΚΕΙΕΔ γιά ψηφιοποίηση τών
έκδόσεων, άρχείων καί προγραμμάτων του. Ή Εφορευτική Επιτροπή ένέ-
κρινε ομοφώνως τις άνωτέρω προτάσεις οί όποιες άναφέρονται: α) στήν ψη-
φιοποίηση του όλοκληρωθέντος πλέον δίτομου έργου τοϋ «Περιγράμματος
τής 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου» καί β) στήν ψηφιοποίηση τών
έκδόσεων τοϋ Κέντρου άπό τήν ίόρυσή του έως σήμερα (50 τόμοι Έπετη-
ρίδος καί Παραρτημάτων —15.000 περίπου σελίδες).

IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τέλος, κατά τό έτος 2009, ή Διευθύντρια καί οί έρευνητές τοϋ Κέν-
τρου συμμετείχαν μέ έπιστημονικές άνακοινώσεις σέ διεθνή καί πανελλή-
νια συνέδρια.

"Οσον άφορα στήν κατ' ιδίαν έπιστημονική δραστηριότητα τών έρευ-
νητών τοϋ Κέντρου άναφέρουμε συνοπτικώς τά άκόλουθα:

1. Ή Διευθύντρια τού Κέντρου κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, πέραν
τών διοικητικών της καθηκόντων, έπιμελήθηκε τής συγκεντρώσεως τής
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ύλης τού υπό έκδοση 42ου τόμου τής Έπετηριδος και τών δυο Παραρτη-
μάτων αύτής. 'Ανέλαβε τήν έποπτεία και τόν γενικό συντονισμό τών ερευ-
νητικών δραστηριοτήτο,ίν στα πλαίσια τών τριών υπό έξέλιξη ερευνητικών
προγραμμάτων τού ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής "Ιστορίας τού Μεταβυζαντι-
νού Δικαίου. Τά ελληνικά κείμενα», «Vaticanus Graecus 2639» και «Βι-
βλιογραφική οργάνωση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών Αρχείων
τού ΚΕΙΕΔ». Ειδικότερα στό πλαίσιο τού προγράμματος «Περίγραμμα τής
"Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά ελληνικά κείμενα» άσχολήθηκε
μέ τήν έπιλογή άποσπασμάτojv τών νομικών πηγών οί όποιες αποδελτιώθη-
καν έντός τού 2009, τόν νομικό χαρακτηρισμό τους, μέ τή διαμόρφωση τού
ευρετηρίου τών νομικών όρων καθώς καί μέ τή διόρθωση όλου τού Corpus
τών νομικών κειμένων τού έργου προκειμένου τούτο νά δοθεί πρός εκτύπω-
ση στόν ανάδοχο τού έργου. 'Επίσης άσχολήθηκε μέ τήν κατάρτιση τής
έκτεταμένης εισαγωγής ή οποία θά προηγείται τής έκδόσεως. Στό πλαίσιο
τού προγράμματος «Vaticanus Graecus 2639» προέβη σε μια προκαταρ-
κτική διερεύνηση τού άνεκδότου τών κειμένων τού κώδικα προκειμένου νά
προβεί στή σχετική εισήγηση πρός τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή (Συνεδρία
τής 17ης/9/2009). 'Επίσης προέβη σέ σχετικό έλεγχο τής ορθής περαιώ-
σεως τής πρώτης φάσεως τού προγράμματος άπό τήν ερευνήτρια κα Δ. Κα-
ραμπούλα καί υπέδειξε σχετικές συμπληρώσεις καί διορθώσεις επί τού υπο-
βληθέντος έγγράφου υπομνήματος τής ερευνήτριας. Τέλος, στό πλαίσιο τού
προγράμματος «Βιβλιογραφική οργάνωση και τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης
καί τών 'Αρχείων τού ΚΕΙΕΔ» προέβη στήν ταξινόμηση τών τόμων τών
πηγών τής ιστορίας τού δικαίου πού άναφέρονται στή ρωμαιοβυζαντινή και
μεταβυζαντινή περίοδο καί άσκησε τήν έποπτεία επί όλ(υν τών προαναφερ-
θεισών έργασιών τού προγράμματος.

'Επίσης κατά τό διαρρεύσαν έτος 2009 ή Διευθύντρια τού Κέντρου συμ-
μετείχε ώς μέλος ομάδος έργασίας στήν κατάρτιση τού κειμένου τού Εσω-
τερικού Κανονισμού τής Βιβλιοθήκης τής 'Ακαδημίας Αθηνών, υπέβαλε δέ
σχετικό εισηγητικό σημείωμα πρός τή Σύγκλητο τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
(πρβλ. υπ' άριθ. πρωτ. 95473/5.2.2009 σχέδιο 'Εσωτερικού Κανονισμού μέ
βάση τήν άπό 11/10/2008 άπόφαση τής Συγκλήτου τής Ακαδημίας
Αθηνών). Τό υποβληθέν κείμενο άπετέλεσε προϊόν μελέτης—άντιπαραβολής:
1) τών άρθρων 71—85 τού ''Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας
Αθηνών τά όποια άναφέρονται ειδικώς στή Βιβλιοθήκη καί τις Συλλογές
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της (βλ. Συλλογή Νομοθεσίας 'Ακαδημίας Αθηνών, 'Αθήναι 1976, ύπό κεφ.
Θ ', σελ. 118—121), 2) τού Π.Δ. 122 περί τού 'Οργανισμού τών Διοικη-
τικών Υπηρεσιών τής Ακαδημίας Αθηνών, κυρίως τού άρθρου 7 περί Δι-
ευθύνσεως τής Βιβλιοθήκης (ΦΕΚ 123/Α/16.6.2006) καί 3) ποΤλών, προ-
σφάτως καταρτισθέντων, κανονισμών βιβλιοθηκών διάφορων πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων καί ερευνητικών φορέων τής χώρας. 'Επίσης ή Διευθύν-
τρια τού Κέντρου επιμελήθηκε τής ορθής μεταφράσεως άπό τήν άγγλική
στήν ελληνική τού προταθέντος κειμένου Κώδικα 'Επιστημονικής Δεοντολο-
γίας τού Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 'Επιστημών.

'Επιπροσθέτως, όσον άφορα στις ερευνητικές της δραστηριότητες έκτός
ΚΕΙΕΔ, ή κα Λυδία Παπαρρήγα-'Αρτεμιάόη συμμετείχε τόν Σεπτέμβριο
τοΰ έτους 2009 στό 63ο Διεθνές Συνέδριο τής Société Fernand de Visscher
μέ έπιστημονική άνακοίνωσή ύπό τόν τίτλο «La promesse inaccomplie de
libéralité envers la cité comme catégorie particulière de dette publique
pendant la période romano-byzantine» (σσ. 14). Τό κείμενο τής άνωτέρω
μελέτης, ή οποία εκπονήθηκε έντός τού έτους 2009, είναι έτοιμο πρός δη-
μοσίευση στόν Τιμητικό Τόμο Καθηγητή Γ. Νάκου ('Επιστημονική 'Επε-
τηρίς «Νόμος» Τμήματος Νομικής 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης). 'Επίσης τόν Δεκέμβριο τοΰ έτους 2009 έδωσε δύο διαλέξεις ενώ-
πιον τών μεταπτυχιακών φοιτητών τής κατεύθυνσης «Νομικός Πολιτι-
σμός» τού Τμήματος Δημοσίας Διοίκησης τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών καί Πολιτικών 'Επιστημών στό πλαίσιο τοΰ μαθήματος «Δια-
χρονική σύνθεση τών πολιτιστικών στοιχείων τού ελληνικού δίκαιου». Οί
διαλέξεις αύτές είχαν ώς θέμα, ή μέν πρώτη τήν παρουσίαση τής δομής
καί τοΰ έρευνητικού-έκδοτικού έργου τοΰ ΚΕΙΕΔ άπό τήν ϊδρυσή του έως
σήμερα, ή δέ δεύτερη «'Υποσχέσεις εύεργεσίας υπέρ τών πόλεων. Ή μορ-
φοποίηση τού μή κρατικού εύεργετισμού κατά τή ρωμαϊκή περίοδο ώς
ένδειξη παρακμής τής άρχαίας πόλεως». Τέλος, τόν Φεβρουάριο τοΰ 2009
ή Διευθύντρια τού Κέντρου συμμετείχε στή Διημερίδα Μυκόνου μέ έπι-
στημονική άνακοίνωσή ή οποία είχε ώς θέμα «Δίκαιο καί άπονομή δικαι-
οσύνης στή Μύκονο στά τέλη τής μεταβυζαντινής περιόδου (17ος—18ος
αί.)». Ή μελέτη δημοσιεύθηκε στόν τόμο Πρακτικά Διημερίδας Μυκόνου
2009. Μελέτες και έρευνες γιά τή Μύκονο στις κοινωνικές καί ανθρωπι-
στικές επιστήμες (σ. 29-51).
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2. Ή ερευνήτρια χα Δήμητρα Καραμπούλα άπό τον 'Οκτώβριο τοϋ
2009 (άρ. πρωτ. ΚΕΙΕΔ 1013/8.10.2009), συμφώνως μέ τήν άπό
17/9/2009 άπόφαση τής Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ Κέντρου, παρέλαβε
άπό τή Διεύθυνση τοϋ Κέντρου τό ψηφιοποιημένο κείμενο τοϋ κώδικα καί
άνέλαβε τό πρώτο στάδιο τοϋ έρευνητικοϋ προγράμματος έκδοσης καί σχο-
λιασμού τοϋ Codex Vaticanus Graecus 2639. Τό στάδιο αύτό άφορά στή συγ-
κέντρωση τής σχετικής βιβλιογραφίας καί στήν άντιπαραβολή κάθε εγγρά-
φου τοϋ κώδικα μέ τις πηγές πού έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα σέ μονο-
γραφίες ή άρθρα περιοδικών προκειμένου νά διαπιστωθεί, έάν τά συγκεκρι-
μένα κείμενα παραμένουν άνέκδοτα. Ειδικότερα, κατά τό διαρρεύσαν έτος
(2009) ή έρευνήτρια περιέγραψε τόν έν λόγω κώδικα, συνέταξε κατάλογο
νοταρίων, τών οποίων οί πράξεις περιλαμβάνονται σέ αύτόν, καί προέβη σέ
έλεγχο τών πράξεων γιά νά διαπιστωθεί, έάν οί συγκεκριμένες πράξεις έχουν
έκδοθεϊ ή είναι άνέκδοτες.

'Επιπλέον, όσον άφορά στις έρευνητικές δραστηριότητες τής έρευνήτριας
κας Δ. Καραμπούλα έκτός ΚΕΙΕΔ, ή άνωτέρω έρευνήτρια, κατόπιν σχε-
τικής προτάσεως τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τού ΚΕΙΕΔ (17η Σεπτεμ-
βρίου 2009) καί τής έγκρίσεώς της άπό τή Σύγκλητο τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, μετέβη γιά τό διάστημα άπό 19η 'Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου
στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης, συμφόί)νως μέ τις διατάξεις τοϋ Ν.
1514/85, προκειμένου νά συνεργασθεί μέ τούς καθηγητές κ.κ. Ρ. Ε. Pieler
καί J. Köder στό πλαίσιο τοϋ έκεϊ έκπονουμένου έρευνητικοϋ προγράμματος
«Koinzidenzen in der Rechtsentwicklung zwischen Diokletian und
Justinian -Gegensätze und Parallelen». Κατά τό διάστημα τής παραμονής
της άσχολήθηκε μέ τή διενέργεια τών άναγκαίων διορθώσεων προκειμένου νά
δημοσιευθεί ή μονογραφία της μέ τίτλο Prolegomena zu einer Unteruchung der
Koinzidenzen in der Rechtsentwicklung zwischen Diokletian und Justinian.
Gegensätze und Parallelen. Vom Rechtsstaat zum Fürsorgestaat: Von einem
Staat, der sich auf Gesetze gründet, und einen Staat der den Fürsorgegedanken
in den Staatszwecken zu verwirklichen trachtet στή σειρά τών Πραγματειών τής
Αύστριακής Ακαδημίας.

3. Ό ερευνητής κ. 'Ηλίας Άρναούτογλου κατά τό έτος 2009: Συμμε-
τείχε στήν ολοκλήρωση τού προγράμματος τοϋ Κέντρου γιά τήν έκδοση τοϋ
Περιγράμματος τής 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά ελληνικά
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κείμενα. Στό πλαίσιο τοϋ άνωτέρω συλλογικού προγράμματος συνέχισε τήν
περισυλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση καί ευρετηρίαση νομικών πηγών οί
όποιες έκ παραδρομής είχαν παραλειφθεί στό υπό Δημητρίου Γκίνη καταρ-
τισθέν Περίγραμμα. Έπίσης άσχολήθηκε μέ τήν κατάρτιση τοϋ γεωγραφι-
κού εύρετηρίου, προχώρησε στή σύνταξη συμπληρωματικών λημμάτων καί
στή διόρθωση τών κειμένων. Έπίσης άνέλαβε, μετά άπό εισήγηση τής Δι-
ευθύντριας τοϋ Κέντρου καί έγκριση τής Εφορευτικής Επιτροπής, καί σέ
συνεργασία μέ τούς David Mirhady (Associate Professor, Dept. of
Humanities, Simon Fraser University) καί Mark Sundahl (Associate
Professor, College of Law, Cleveland State University), τήν έκδοση θεμα-
τικής βιβλιογραφίας τού άρχαίου ελληνικού δικαίου τής κλασικής περιόδου.
Τό έργο ύπό τόν τίτλο A New Working Bibliography of Ancient Greek Laws
(6th-4th centuries BC) πρόκειται νά δημοσιευθεί στό Παράρτημα άρ. 11 τοϋ
42ου τόμου τής Επετηρίδας τού ΚΕΙΕΔ έντός τοϋ έτους 2010.

Έπίσης, όσον άφορά στίς έρευνητικές δραστηριότητες τοϋ έρευνητή
έκτός ΚΕΙΕΔ, σημειώνονται τά άκόλουθα: Ό έρευνητής κ. Ή. Άρναούτο-
γλου δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο «Onomastique grecque et droit» στόν τό-
μο τών St. Tzitzis, Μ. Protopappas-Marneli & Β. Melkevik (eds.) Mythe et
justice dans la pensée grecque, 7-21, Montreal 2009. Ά'πεβαλε προς δημοσί-
ευση άρθρο μέ τίτλο «Cultural transfer and law in Hellenistic Lycia: The
case of Symmasis' foundation» στά Πρακτικά του Συνεδρίου Transferts
culturels et droits dans le monde grec et hellénistique (Reims, les 14, 15, 16 et
17 mai 2008). Υπέβαλε πρός δημοσίευση τήν παρουσίαση τοϋ βιβλίου τού
Μ. Gagarin, Writing Greek Law, Cambridge 2008 στό περιοδικό Journal of
Hellenic Studies. Συμμετείχε στήν IB συνάντηση Ιστορικών τοϋ Δικαίου
στή Νομική Σχολή τοϋ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στήν Κομοτηνή (22-
24 'Οκτωβρίου 2009) μέ θέμα «"Πρόκλησις", "ζαμία", "κρίμα". Μιά νέα
έπιγραφή άπό τή Μεσσήνη». Συμμετείχε στή διημερίδα τοϋ Πανεπιστημίου
Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, πρός τιμήν τής καθηγήτριας Ί. Γιατρομανω-
λάκη (Ρέθυμνο, 17-18 'Οκτωβρίου 2009) μέ θέμα «Σκέψεις γιά τό δημό-
σιο καί ίδιο^τικό στή νομοθεσία τού Δημήτριου τοϋ Φαληρέα». 'Οργάνωσε
σεμινάριο στό Όλλανδικό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο Αθηνών (9 'Ιουνίου
2009) με θέμα Legal institutioris on stone. Συμμετείχε στήν προκαταρκτική
συνάντηση τοϋ Association Copenhagen Project, στήν Κοπεγχάγη (29-30
Μαίου 2009). Προήδρευσε στή σύνοδο «Law and power structures in the
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ancient world» στο πλαίσιο του XVth European Forum of Young Legal
Historians μέ θέμα Inter-, Trans-, Supra-? Legal relations and Power
structures in History (Florence, 1-4 April 2009). Τροποποίησε καί ενημέρω-
σε τον αφιερωμένο στήν ιστορία του μεταβυζαντινού δικαίου δικτυακό τόπο,
http://sites.google.com/site/postbyz. Ενημέρωσε τό περιεχόμενο τού αφιερω-
μένου στα αρχαία ελληνικά δίκαια μέχρι καί τόν 4ο αιώνα π.Χ. δικτυακού
τόπου ΝΟΜΟΙ.

4. Ό ερευνητής κ. Ιωάννης Χατζάκης κατά τό έτος 2009: Συμμετείχε
στήν όλοκλήρ(οση τού προγράμματος τού Κέντρου γιά τήν έκδοση τού 17ε-
ρίγραμματβς τής Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά έλνληνικά κεί-
μενα. Στό πλαίσιο τού ανωτέρω συλλογικού προγράμματος συνέχισε τήν πε-
ρισυλλογή, έπεξεργασία, ταξινόμηση καί ευρετηρίαση νομικών πηγών οί
όποιες έκ παραδρομής είχαν παραλειφθεί στό ύπό Δημητρίου Γκίνη καταρ-
τισθέν Περίγραμμα. Από τις περισυλλεγεΐσες πηγές επελέγησαν πρός κατα-
χώριση τά πλέον ένδιαφέροντα αποσπάσματα τά όποια καί καταχωρίσθηκαν
στήν ύλη τού ύπό έκδοση τόμου. Επιπροσθέτως, κατόπιν εισηγήσεως τής
Διευθύντριας τού Κέντρου καί εγχρίσεοις άπό τήν Εφορευτική Επιτροπή
αύτού κατά τή συνεδρία τής 25ης/6/2009, άνέλαβε κατ' αποκλειστικότητα
τήν έκδοση αύτοτελούς τόμου ύπό τόν τίτλο Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τού
Μεταβυζαντινού Δίκαιου. Τά λατινικά, ιταλικά καί γαλλικά κείμενα. Τό έργο
θα περιλαμβάνει τα λατινικά, ιταλικά καί γαλλικά κείμενα τού λατινοκρα-
τούμενου έλληνισμού, μέ τήν αύτή μεθοδολογία τού Περιγράμματος τών
ελληνικών κειμενιυν. Στό πλαίσιο τού προγράμματος αύτού ό έρευνητής
άρχισε έντός τού 2009 τήν περισυλλογή τού συναφούς άρχειακού υλικού, τό
όποιο έχει δημοσιευθεί έως τό έτος 2007, καί προχώρησε στήν άποδελτίω-
ση καί έπεξεργασία τών πηγοον, στήν καταχώριση έπιλεγμένων άποσπασμά-
των, στην κατάρτιση βιβλιογραφίας, γλωσσάριου καί ευρετηρίου νομικών
όρων καί γεωγραφικού ευρετηρίου. Τό σχετικό έργο, τό όποιο ήδη άριθμεΤ
περι τις 500 σελίδες, πρόκειται νά δημοσιευθεί, κατόπιν σχετικής έγκρίσε-
ως τής Εφορευτικής Επιτροπής τού ΚΕΙΕΔ, σέ αύτοτελή τόμο τών
Πραγματειών τής 'Ακαδημίας Αθηνών έντός τού έτους 2010. Επιπλέον ό
έρευνητής κ. 'Ιωάννης Χατζάκης κατά τή διάρκεια τού έτους 2009 ολο-
κλήρωσε μελέτη μέ θέμα «Υιοθετημένα καί "άναθρεπτά" παιδιά. Ό νομικός
θεσμός καί ή πρακτική του εφαρμογή στήν κοινωνία τής βενετικής Κρή-
της», ή οποία πρόκειται νά δημοσιευθεί στόν 42ο τόμο τής Έπετηρίδος τού
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Κέντρου έτους 2010. Ή μελέτη αναφέρεται στόν θεσμό τής υιοθεσίας
καθώς καί στις ομάδες τών άναθρεπτών καί τών ψυχοπαιδιών οί όποιες,
παρά τόν άτυπο χαρακτήρα τους, άπτονται άμεσα τής νομικής καί κοινω-
νικής πραγματικότητας τής εποχής.

Επίσης, όσον άφορά στις ερευνητικές του δραστηριότητες έκτος
ΚΕΙΕΔ, ο έρευνητής κ. Ίω. Χατζάκης συμμετείχε στήν IB ' Συνάντηση
Ιστορικών τοΰ Δικαίου στήν Κομοτηνή, 22-24 'Οκτωβρίου 2009 μέ επι-
στημονική άνακοίνωσή ή οποία είχε ώς θέμα «Τό άξιιυμα τοΰ Μεγάλου
Καγκελαρίου στή βενετική Κρήτη».

[Αυοία Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κατά τό έτος 2009 άπό τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσο-
φίας πραγματοποιήθηκαν οί ακολουθες εκδόσεις, επανεκδόσεις καί έρευνη-
τικες δραστηριότητες.

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Ή έννοια τοϋ πολίτη στήν αρχαία ελληνική φιλοσοφία / The Notion
of Citizenship in Ancient Greek Philosophy, eds. E. Moutsopoulos & M.
Protopapas-Marneli, Athens 2009.

"Εκδοση σέ τόμο τών πορισμάτων τοϋ ομότιτλου έρευνητικοϋ προ-
γράμματος τού Κέντρου Φιλοσοφίας τών έτών 2006-2008, τό όποιο ολο-
κληρώθηκε μέ επιτυχία. Συμμετοχή έκτος τών Ερευνητών τοϋ Κέντρου
καί άλλων έρευνητών καί Καθηγητών Πανεπιστημίων τής ήμεδαπής καί
τής άλλοδαπής.

2. 'Επετηρίδα Φιλοσοφία, τόμος 39, 2009.

Ό τόμος 39 τής Έπετηρίδος περιλαμβάνει, όπως πάντα, τρεις εύρύτε-
ρες θεματικές ένότητες. Ή πρώτη καλύπτει ζητήματα ειδικότερου φιλοσο-
φικού ένδιαφέροντος. Ή δεύτερη άφορά στήν 'Ιστορία τής Φιλοσοφίας καί
τήν εύρύτερη προβληματική της, ένώ ή τρίτη ένότητα, φιλοξενεί φιλοσοφικές
άνακοινώσεις.

3. G.P. Henderson, Ή αναβίωση τοϋ Έλληνικοϋ στοχασμού (1620-
1830). Ή Ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, μτφρ. Φ.
Κ. Βώρου, Αθήνα 2009.

Φωτοτυπική άνατύπωση τής α ' έκδοσης τοϋ 1977, μέ τήν προσθήκη
τού νέου προλόγου καί τής συμπληρωματικής βιβλιογραφίας τής β ' έκδοσης
τοϋ 1994.

4. Ε. ΜΟΤΤΣΟΠΟΪΑΟΪ, Ή αισθητική τής Ηθικής, Δοκίμιον, Αθήνα
2009.

5. W. G. Tennemann, Σύνοψις τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας, μτφρ. Κ.
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Μ. Κούμα, Προλεγόμενα I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Επιλεγόμενα, Ό Κού-
μας ώς φιλόσοφος, Ρ. Δ. 'Αργυροπούλου, 'Αθήνα 2009.

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τού 1973.

6. J.-L. Veillard-Baron, G.W.F. Hegel, Παραδόσεις πλατωνικής φιλο-
σοφίας (1825-1826), μτφρ. "Αννας Κελεσίδου, Πρόλογος ύπό Ε. Μουτσο-
πούλου, Αθήνα 2009.

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τοϋ 1991.

7. Α. ΚελεςιδοΓ-ΓαλΑΝΟΥ, Ή έννοια τής σωτηρίας στήν πλατωνική
πολιτική φιλοσοφία, Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, 'Αθήνα 2009.

Φωτοτυπική άνατύπωση τής 1ης έκδοσης τού 1982.

8. J.-M. Gabaude, II λογοκρατία τοϋ 'Επίκουρου (μετάφραση άπό τήν
γαλλική γλώσσα Β. Γρηγοροπούλου), 'Αθήνα 2009.

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. 'Εκκίνηση έκπόνησης τοϋ νέου προγράμματος τοϋ Κέντρου, ύπό τόν
τίτλο «Οί άρχαΐοι "Ελληνες φιλόσοφοι ύπό τό πρίσμα τών άρχαίων ή καί νε-
ωτέρων σχολιαστών τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα», με στοχο την μελετη και
τήν άνάδειξη άγνώστων ή καί έλάχιστα μελετημένων πτυχών έργων άρχαί-
ων Ελλήνων φιλοσόφων, ύπό τών άρχαίων, καί, κατ' εξαιρεσιν, τών μέχρι
τοϋ δεκάτου εβδόμου αιώνος σχολιαστών τους. Ή διάρκεια του προγράμμα-
τος ορίστηκε τριετής λόγω τοϋ εύρους τών ύπό έξετασιν πηγών.

2. Σεμινάριο φιλοσοφίας διδασκόντων, μέ διαφορετικό κάθε φορά θέμα, τό
όποιο έπιλέγεται άπό τόν εκάστοτε ομιλητή, άπαξ μηνιαίως, στήν Φιλοσο-
φική Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη». Τοϋ Σεμιναρίου μετέχουν έκτός τών
Ακαδημαϊκών τού Κέντρου καί τών Ερευνητών του, Καθηγητές Πανεπι-
στημίων, διδάκτορες καί ύποψήφιοι διδάκτορες φιλοσοφίας, και μεταπτυχια-
κοί φοιτητές. Τό Σεμινάριο άρχισε τις έργασίες του τόν 'Ιανουάριο τοϋ 2008
καί πραγματοποιείται άνελλιπώς κατά τούς μήνες Ίανουαριο-Ίουνιο και
Όκτώβριο-Δεκέμβριο. Στίς μέχρι τώρα συνεδρίες του πραγματοποίησαν άνα-
κοινώσεις οί:

'Ιανουάριος (21/1/2009), Γ. Πρελορέντζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νε-
ώτερης καί Σύγχρονης Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων

Περί Μεθόδου: Ό ιδιότυπος εμπειρισμός τοϋ Bergson. Ή φιλοσοφία ώς

«Θετική Μεταφυσική».
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Φεβρουάριος (11/2/2009), Ιωάννης Γ. Καλογεράκος, Επίκουρος Καθη-
γητής Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τό υποκείμενο στή φιλοσοφία της φύσεως τού ''Αριστοτέλους και οί
αρχές τών προσωκρατικών.
Μάρτιος (11/3/2009), Celeste Natario, Καθηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου
τοΰ Πόρτο (Πορτογαλία)

Ή συμβολή τής αρχαίας φιλοσοφίας στόν Πορτογάλο διανοητή τού 20ού
αιώνα, Agostino da Silva.
'Απρίλιος (8/4/2009), Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής Φιλοσοφίας τοΰ Πανε-
πιστημίου Πατρών

Πολιτική καί φιλοσοφία στόν Πρόκλο.
Μάιος (27/5/2009), Ν. Πιλαβάκης, 'Ερευνητής Φιλοσοφίας, Μεταφραστής
Τά αίτια τής κίνησης τών άστρων κατά Αριστοτέλη, άπό τήν ιδιαίτερη
σκοπιά τού «Περί Ουρανού».
Ιούνιος (3/6/2009), Κ. Δεσποτόπουλος, Ακαδημαϊκός

Ό κατά Πλάτωνα φιλόσοφος.
(17/6/2009), Λ. Κουλουμπαρίτσης, Καθηγητής τοΰ 'Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου Βρυξελλών, Μέλος τής Βασιλικής 'Ακαδημίας τοΰ Βελγίου καί
'Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών
Παρμενίδης: νέες προτάσεις γιά τήν ερμηνεία τού Μύθου.
[Τό Σεμινάριο διέκοψε τις έργασίες του άπό τόν 'Ιούλιο έως καί τόν
'Οκτώβριο 2009],

Νοέμβριος (25/11/2009), Όμιλητής κ. Αίνος Μπενάκης, 'Επιστημονικός
Συνεργάτης τού Κέντρου Φιλοσοφίας, πρώτος Διευθυντής τού Κέντρου Φι-
λοσοφίας καί Διευθυντής τής Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης «Ε. Ααμπρίδη»
Ή πρόσληψη τού Αριστοτέλη στή Λύση.
Δεκέμβριος (16/12/2009), Όμιλήτρια κα Χλόη Μπάλλα, 'Επίκουρη Κα-
θηγήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Υπήρχε θεωρία κοινωνικού συμβολαίου στήν ''Αθηναϊκή Δημοκρατία',

3. Τό Κέντρο Φιλοσοφίας σέ συνεργασία μέ τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών
προσεκάλεσε τόν Καθηγητή Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου τής 'Οξφόρδης
κ. David Charles, ό όποιος πραγματοποίησε διάλεξη μέ θέμα «Aristotle on
Perception: Touch, Taste and Smell», στήν ανατολική αίθουσα τής Ακα-
δημίας Αθηνών, τήν Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου. Τόν προσκεκλημένο προσεφώ-
νησε ό Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας Αθηνών κ. Πάνος Λιγομενίδης καί παρου-
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σίασε ό Ακαδημαϊκός καί Πρόεδρος τής Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ ΚΕΕΦ
κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος.

4. Εξυπηρέτηση καί έπιστημονική καθοδήγηση φοιτητών, μεταπτυ-
χιακών φοιτητών καί υποψηφίων διδακτόρων, προερχομένων άπό 'Ανώτατα
Ιδρύματα τής Ελλάδος καί τής άλλοόαπής.

5. Συνέχιση τοϋ προγράμματος ψηφιοποίησης τών τόμων τής 'Επετηρί-
δας Φιλοσοφία, τοϋ Κέντρου Φιλοσοφίας (τόμοι 1-38).

6. Στό πλαίσιο επιστημονικών ανταλλαγών μεταξύ Ρουμανικής Ακα-
δημίας καί Ακαδημίας Αθηνών, μετά άπό πρόσκληση του 'Ακαδημαϊκού
κ. Alexander Surdu πραγματοποιήθηκε ή μετάβαση καί παραμονή στό
Βουκουρέστι, άπό τις 23 έως καί τις 29 Μαρτίου, τοϋ Ερευνητή τοϋ ΚΕΕΦ
κ. Δούκα Καπάνταη, προκειμένου νά ολοκληρώσει τό πρώτο μέρος τής με-
λέτης του σχετικά μέ τήν έννοια τής «προαιρέσεως» κατά τούς Πατέρες
τής Εκκλησίας. 'Επίσης στό πλαίσιο τής έκεϊ παραμονής του συμμετέσχε
μέ εισήγηση έπί τοϋ θέματος, σέ συνέδριο τό όποιο διοργανώθη ύπό τής Ρου-
μανικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών.

7. Στό πλαίσιο τών επιστημονικών αποστολών, πραγματοποιήθηκαν οί
κάτωθι άποστολές στό έξωτερικό κατά σειρά χρονολογική:

Στήν Γαλλία τής κας Μαρίας Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Διευθύντριας τοϋ
Κέντρου (5-18/10). Στήν 'Οξφόρδη του 'Ερευνητού κ. Δούκα Καπάνταη,
(1-20/11), καί στήν Γαλλία τοϋ Γεωργίου Αραμπατζή, 'Ερευνητού (1-
20/12), προκειμένου νά συνεχίσουν τήν ερευνά τους έπί τοϋ τρέχοντος προ-
γράμματος τοϋ Κέντρου «Οί άρχαίοι "Ελληνες φλόσοφοι ύπό τό πρίσμα τών
άρχαίων ή καί νεωτέρων σχολιαστών τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα».

8. Παραμονή πρός ενημέρωση καί ερευνά στήν Βιβλιοθήκη του Κέντρου
Φιλοσοφίας, τής Καθηγήτριας κας Celeste Natario, τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ
Πόρτο (Πορτογαλία) (1-10 Μαρτίου 2009).

9. Επίσκεψη στό Κέντρο Φιλοσοφίας τού Καθηγητού καί Μέλους τής
'Ακαδημίας τής Τουλούζης, κ. Jean-Marc Gabaude καί παραμονή του πρός
ενημέρωση καί έρευνα στήν Βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου Φιλοσοφίας, έπί είκο-
σαήμερον.

10. Ακαδημαϊκές ανταλλαγές μέ τήν Ακαδημία τής Ρουμανίας. Στο
πλαίσιο των δια-'Ακαδημαϊκών ανταλλαγών, πραγματοποιήθηκε ή τρίτη
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κατά σειρά ενημερωτική επίσκεψη καί συνεργασία με τούς ερευνητές τοΰ
Κέντρου 1. του Έρευνητοϋ τής Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών κ. Mihai
Vasile (1-15/09/2009) καί 2. τόν Δεκέμβριο (1-15/12/2009) τής Ερευ-
νήτριας τής ιδίας 'Ακαδημίας, κας Rodica Croitoru, ώς προς το ερευνητικό
πρόγραμμα «Ή υποδοχή τής πλατωνικής φιλοσοφίας άπό τούς σύγχρονους
"Ελληνες στοχαστές».

Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

• Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη: Συμμετέσχε ώς συνεκδότρια στόν συλλο-
γικό τόμο Mythe et Justice dans la pensée grecque, Stamatios Tzitzis, Maria
Protopapas-Marneli, Bjarne Melevik (eds.), ό όποιος έκδόθηκε άπό τις Πα-
νεπιστημιακές εκδόσεις τού Πανεπιστημίου Laval, τού Καναδά (Les Presses
de l'Université de Laval), 2009, στόν όποιο συμμετέσχον μέ άρθρα καί οί
κ.κ. Ακαδημαϊκοί, Κ. Δεσποτόπουλος καί Ε. Μουτσόπουλος, τό 'Αντεπι-
στέλλον Μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κα Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά,
'Ερευνητές τών Κέντρων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί Καθηγητές Πανεπι-
στημίου.

Μάρτιος 2009 (10/3): παρέδωσε τό μάθημα «Ό πάνδωρος Ζεύς τού
"}'ανου εις Δία, τού Κλεάνθους καί ή σχέση του μέ τόν μυθο», στό πλαίσιο
τού μαθήματος τής Στωικής φιλοσοφίας, στό Πανεπιστήμιο Università
Cattolica del Sacro Cuore (Μιλάνο), στήν ιταλική γλώσσα.

Μάρτιος 2009 (18/3): παρουσίασε τόν Α ' τόμο τού βιβλίου τού Λ. Κου-
λουμπαρίτση, ΓΙστορία τής 'Αρχαίας Φιλοσοφίας, στό 'Εθνικό "Ιδρυμα
'Ερευνών. Συμπαρουσιαστές: Ο. Πελεγρίνης καί Φ. Κ. Βώρος.

Συμμετέσχε στό Διεθνές συνέδριο τό όποιο οργανώθηκε άπό τό Πανεπι-
στήμιο τής Rouen (Γαλλία), Rouen-Paris, 2-4 'Ιουνίου 2009, μέ τήν άνα-
κοίνωσή «Luxe ou absence de luxe selon les Stoïciens».

Δημοσίευσε τό άρθρο: Ή διαχρονικότητα τού στοχασμού τού I. Ν. Οε-
οδο^ρακόπουλου ώς πρός τήν παιδεία καί την γλώσσα, Φιλοσοφία και Παι-
δεία, τεύχος 52, Μάιος-Αύγουστος 2009, σσ. 41-46.

Μέ έντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Α. Π. 97433/3.7.2009) μετέβη
στήν Γαλλία (Παρίσι) κατά τό χρονικό διάστημα άπό 5 έως 23 'Οκτωβρίου
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2009, στο πλαίσιο επιστημονικής αποστολής. Σκοπός τής μετάβασης
ήταν ή έρευνα καί ή ανάγνωση χειρογράφων σχετικών μέ τό έργο του Γα-
ληνού, Περί Δογμάτων Πλάτωνος καί Ιπποκράτους, τά όποια βρίσκονται
στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας (BNF). Συγχρόνως συνέχισε τήν έπί
του θέματος βιβλιογραφική ένημέρωση στήν Βιβλιοθήκη τής Σορβόννης
(Paris IV), σχετικά μέ έργα Γάλλων στοχαστών τοΰ 19ου αιώνος, τά
όποια βρίσκονται στήν άποθήκη (Réserve) τής ανωτέρω βιβλιοθήκης καί
είναι προσπελάσιμα μόνον κατόπιν αιτήσεως καί μόνον έπί τόπου, καί τά
όποια έχουν μεγάλη έπιστημονική σημασία, διότι προσεγγίζουν πτυχές του
ανωτέρω έργου του Γαληνού άπό πλευράς φιλοσοφικής μέ έμφαση στήν
Στωική φιλοσοφία, ή οποία άποτελεΐ καί τό άντικείμενο τής προσωπικής
της έρευνας, τά πορίσματα τής οποίας πρόκειται νά δημοσιευθούν εις τό
υπό έκπόνηση έρευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου «Οί άρχαΤοι "Ελληνες
φιλόσοφοι υπό τό πρίσμα τών άρχακον ή καί νεωτέρων σχολιαστών τους,
μέχρι τόν 17ο αιώνα».

Παρακολούθησε τις έργασίες τού Συνεδρίου La Rhétorique et les Arts, στις
6/10/2009, τό όποιο διεξήχθη στό Collège de France, προεδρεύοντος τού
Ακαδημαϊκού Marc Fumaroli.

Στις 22/10/2009 παρουσίασε εισήγηση μέ θέμα: «L'idée de
dangerosité chez Montaigne», στό πλαίσιο τού Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλο-
σοφίας τού Α ' έξαμήνου τού Πανεπιστημίου Paris II, Assas, Sorbonne, μέ
γενικό θέμα: Dangerosité.

Δημοσίευσε τήν βιβλιοκρισία: Livio RossETTi, I Sophoi di Elea,
Parmenide e Zenone, στό Περιοδικό τού Εθνικού Πανεπιστημίου τού Μεξι-
κού, Nova Tellus, τ. 27.2, 2009, σσ. 237-242, στήν ιταλική γλώσσα..

Δημοσίευσε τά άρθρα:

1) Logos et raison selon les Stoïciens, Revue Roumaine de Philosophie,

τ. 53, 2009, σσ. 121-125.

2) The Influence of Stoic Philosophy in the Work of Adamantios
Coray, Reflexâo, τ. 93, 2008 (2009), σσ. 113-122.

Προετοίμασε προς δημοσίευση τό άρθρο: Moi et l'autre dans la
philosophie du Portique, Φιλοσοφία, τ. 40, 2010 (ύπό έκδοση).

Συμμετέσχε ώς Γραμματεύς τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής στήν προε-
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τοιμασία τοϋ 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας τής 'Ακαδημίας Αθηνών μέ συνδιοργανο^τή τό
'Ορθόδοξο Πατριαρχείο 'Αλεξανδρείας στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου (4-6
Μαρτίου 2010), μέ συμμετοχή Ακαδημαϊκών τής Ακαδημίας Αθηνών καί
τής Ακαδημίας τοϋ Βελγίου, Ερευνητών καί Καθηγητών άπό τήν Ελλά-
δα καί τό έξωτερικό.

Διοργάνωσε τό μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών, στή Φιλοσοφική Βιβλιοθή-
κη «Έλλη Λαμπρίδη» τής Ακαδημίας Αθηνών.

• Ό έρευνητής κ. Γ. 'Αραμπατζής δημοσίευσε τά παρακάτω άρθρα:

1. Michael of Ephesus on the Empirical Man, the Scientist and the
Educated Man (in Ethica Nicomacliea X and in de Partibus Animalium I),
Medieval Greek Commentaries on the Nicomachean Ethics, ed. Charles Barber,
David Jenkins, Leiden-Boston, Brill, Studien und Texte zur
Geistesgeschichte des Mittelalters, 2009, σσ. 163-184.

2. Voulgaris, Pascal et la Logique de Port-Royal, Port-Royal et la. tradition
chrétienne d'orient, Paris, Chroniques de Port-Royal, 2009, σσ. 9-21.

3. L'iconicité byzantine à l'épreuve de Merleau-Ponty, Reflexâo, 34/95,
2009, "Dossier Merleau-Ponty", σσ. 53-65.

4. "Ερευνες γιά τήν φιλοσοφία τής ιστορίας τοϋ χριστιανικού πνεύματος,
Θεολογία, 80/1, 2009, σσ. 163-171.

5. Κλάδοι τής Φιλοσοφίας καί Κριτική στό σύστημα τής Λογικής τοϋ
Εύγένιου Βούλγαρη, Ευγένιος Βούλγαρις. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονι-
κού Συνεδρίου, Κέρκυρα 1-3 Δεκεμβρίου 2006, 'Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εκδό-
σεις Κανάκη, Αθήνα 2009, σσ. 545-561.

6. "Cosmos" et "Politès": paradigmes païens et chrétiens, Diotima, 40,
σσ. 193-198.

'Ερευνητική άποστολή κατά τόν μήνα Δεκέμβριο στό Παρίσι.

Έπίσης, συμμετείχε σε Διημερίδα 'Ηθικής Φιλοσοφίας στό Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα, 20-21 'Ιουνίου 2009) μέ άνακοίνωση ύπό
τόν τίτλο: «Βυζαντινή Φιλοσοφία καί Ήθική».
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• Ό έρευνητής κ. Δούκας Καπάνταης έκπόνησε τις ακόλουθες ερευ-
νητικές και διδακτικές δραστηριότητες:

Συμμετοχή στό έρευνητικό πρόγραμμα τού ΚΕΕΦ «Ή 'Υποδοχή τής
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας άπό τούς Σχολιαστές μέχρι καί τόν 17ο
αιώνα» μέ τήν έργασία (στά άγγλικά) «Copulative and existential uses of
the verb ΕΙΝΑΙ». Αρχικός ορίζοντας άποπεράτωσης: Δεκέμβριος 2011.

1) Διδασκαλία στό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο τού ΜΙΘΕ κατά τό χειμε-
ρινό εξάμηνο 2009-10 τού μαθήματος «Τά θεο3ρήματα τής μή πληρότητας
τού Kurt Gödel».

2) Σειρά διαλέξεων μέ τό ίδιο θέμα στόν οργανισμό Dasein.

3) Ερευνητική αποστολή κατά τόν μήνα Νοέμβριο στήν Όξφόρδη (1η
έως 21).

4) Διάλεξη (12 Νοεμβρίου) στό σεμινάριο τού Ryle Room μετά άπό
πρόσκληση τού Τομέα Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου τής 'Οξφόρδης μέ
τίτλο: «Copulative and "existential" uses of the "copula"».

5) 'Αποστολή στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου κατά τόν μήνα 'Ιούλιο γιά
τήν προετοιμασία τού Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα The Notion of Citizenship in
Ancient Greek Thought (μέλος τής οργανωτικής επιτροπής).

• Ό έρευνητής Δ ' κ. 'Απόστολος Σταβέλας, ό όποιος άνέλαβε υπηρε-
σία στό ΚΕΕΦ στις 22/9/2009 άσχολήθηκε μέ τά άκόλουθα:

α. Βιβλιογραφική διερεύνηση, άναζήτηση, μεταγραφή καί σχολιασμός
κειμένων σχολίων τού Περί ερμηνείας έργου τού Αριστοτέλους πού εντοπί-
ζονται σέ χειρόγραφα τής νεοελληνικής περιόδου τής ελληνικής φιλοσοφίας.
Ή έρευνα αύτή έντάσσεται στό ευρύτερο πρόγραμμα τού ΚΕΕΦ «Ή 'Υπο-
δοχή τής 'Αρχαίας 'Ελληνικής Φιλοσοφίας άπό τούς Σχολιαστές μέχρι καί
τόν 17ο αιώνα», τού οποίου τά πορίσματα ολοκληρώνονται τόν Δεκέμβριο
τού 2011.

β. Προετοίμασε (Δεκέμβριος 2009) τήν ερευνητική πρόταση τού ΚΕΕΦ
μέ τίτλο: «Διερεύνηση τών ιδεολογικών διαστάσεοον τής ετερότητας τού
προσώπου». Ή πρόταση αύτή συνιστά τμήμα συνολικής ερευνητικής προ-
τάσεως, στήν όποια συμμετέχουν τό Κέντρον Μελέτης τής 'Ελληνικής Κοι-
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νωνίας (γενικός συντονισμός), τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσο-
φίας καί τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας, μέ τήν συμμε-
τοχή έξωτερικών συνεργατών άπό ελληνικά ΑΕΙ καί έρευνητικά κέντρα τής
άλλοδαπής. Ή συνολική πρόταση ύποβλήθηκε πρός χρηματοδότηση στό
πλαίσιο τοϋ προγράμματος ΘΑΛΗΣ, του έπιχειρησιακου προγράμματος
«Εκπαίδευση καί Διά Βίου Μάθηση» καί στήν κατηγορία τής πράξεως ύπό
τήν έπωνυμία «Ένίσχυση τής έρευνας καί τής καινοτομίας μέσω προγραμ-
μάτων βασικής καί έφαρμοσμένης έρευνας καί τής προσέλκυσης έρευνητών
υψηλού έπιπέδου άπό τό έξωτερικό», ύπό τήν προϋπόθεση τής έγκρίσεώς
του άπό τήν Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης τοϋ Ενιαίου Διοικητικού Τομέα
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ. Τό πρόγραμμα πρόκειται νά ολοκληρωθεί
έντός τριών έτών άπό τήν ήμερομηνία εγκρίσεως.

γ. Συνέβαλε στήν έκτέλεση διοικητικών ύπηρεσιών σύμφωνα μέ τις ανά-
γκες τού ΚΕΕΦ.

δ. Ώς μέλος τής 'Οργανωτικής Επιτροπής τού 2ου Διεθνούς Συνεδρί-
ου Φιλοσοφίας μέ θέμα Ή έννοια τοϋ πολίτη στήν αρχαία ελληνική φιλοσο-
φία, (Αλεξάνδρεια, 4-6 Μαρτίου 2010), ό κ. Σταβέλας δραστηριοποιήθηκε
και έπιτέλεσε ποικίλες οργανωτικές εργασίες γιά τή μελλοντική διεξαγωγή
τού Συνεδρίου.

Ό κ. Σταβέλας δίδαξε έπίσης τό μάθημα «Φιλοσοφία τής Παιδείας» στό
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά
τό έαρινό έξάμηνο τού 2009.

[Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΕΡΕΥΝΕΣ

[Σέ όλες τις παρακάτω έρευνες, ολοκληρωμένες καί συνεχιζόμενες, τή
διεύθυνση τών έρευνών έχει ή διευθύντρια τού Κέντρου Μ.-Γ. Λίλυ Στυλια-
νούδη].

ΑΙ. Τό ΚΕΕΚ, μέ τή συνδρομή αποσπασμένων εκπαιδευτικών, τών
Κώστα Θεριανού καί Δήμητρας Θωμά, διδακτόρων τής Κοινωνιολογίας τής
Εκπαίδευσης, καί τής Αγγελικής Αθανασοπούλου, διόάκτορος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, ολοκλήρωσε τήν ποιοτική έρευνα μέ τίτλο «Ή δεύτερη γε-
νιά μεταναστών μεταξύ σχολείου καί εργασίας στόν αστικό χώρο», που διε-
ξήχθη μεταξύ τών έτών 2005-2008 σέ σχολεία τής Αττικής. Σκοπός τής
έρευνας ήταν ή αναζήτηση, ή καταγραφή, ή κατανόηση καί ή έρμηνεία τών
οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτισμικών παραγόντων, οί όποιοι έπηρεάζουν
τήν ένταξη τής δεύτερης γενιάς μεταναστών στήν ελληνική έκπαίδευση καί
τήν άγορά έργασίας.

Α2. 'Ολοκληρώθηκε επίσης ή έρευνα μέ τίτλο «Μετανάστες καί Λαθρο-
μετανάστες», μέ κύρια έρευνήτρια τήν κα Αλίκη Βαξεβάνογλου.

A3. Όλοκληροόθηκε ή τελευταία φάση τής έρευνας μέ τίτλο «Μετανά-
στευση στήν Ελλάδα: Τό νομικό καθεστώς», μέ επιστημονικό υπεύθυνο τόν
Ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Μητσόπουλο καί ερευνήτρια τήν έξωτερική συνερ-
γάτιδα τού Κέντρου κα Γιούτα Μπάκα, δρα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Στό έπίκεντρο τών έρευνητικών δραστηριοτήτων ήταν ή συγκέντρωση πο-
σοτικών καί ποιοτικών στοιχείων μέ έρευνα πεδίου στήν Πάτρα, σύμφωνα μέ
τή Σύμβαση "Εργου τής Επιτροπής Έρευνών τής Ακαδημίας Αθηνών

(Κ.Α. 2000/591).

Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Β1. Σέ συνάφεια μέ τήν έρευνα γιά τούς μετανάστες καί τούς λαθρομε-
τανάστες, πού ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται ή έπεξεργασία ένός παράπλευρου
σώματος δεδομένων, όπως αύτά συλλέχθηκαν μέσα άπό τυποποιημένα έρω-
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τηματολόγια. Τίτλος τοϋ τμήματος αύτοϋ τής έρευνας είναι «'Αδιέξοδα για
τή διοικητική νομιμότητα» καί κύρια έρευνήτρια ή κα Αλίκη Βαξεβάνο-
γλου (έρευνήτρια Β ')■ Ειδικότερα, ή έρευνα έπικεντρώνεται στήν ομάδα
τών μεταναστών — ού διαμένουν καί έργάζονται πολλά χρόνια στή χώρα
μας (κατά 70% Αλβανοί υπήκοοι) καί στίς δυσκολίες γιά τήν τυπική δια-
δικασία νομιμοποίησής τους. Σέ αύτό τό πλαίσιο άπό τις άρχές τού 2009
συμμετέχει (άμισθί) ώς βοηθός έρευνας (συνεντεύξεις, μετάφραση, άπομα-
γνητοφο,ίνήσεις) ό Αντρέας Αρίφι, μεταπτυχιακός φοιτητής τοϋ Παντείου
Πανεπιστημίου, Αλβανικής ύπηκοότητας.

Β2. «'Αγροτική Κρίση καί Κοινωνική Παθολογία» μέ πρώτο νομό άνα-
φοράς τόν νομό Αιτωλοακαρνανίας καί κύριο έρευνητή τόν κ. Νίκο Καμπέ-
ρη (έρευνητής Γ '). Σκοπός τής έρευνας είναι νά καταγράψει, νά κατανοή-
σει καί νά έρμηνεύσει τις ιστορικές, κοινωνιολογικές καί άνθρωπολογικές πα-
ραμέτρους τών μετασχηματισμών τής άγροτικής οικογένειας καί κοινωνίας,
ιδιαίτερα τών καπνοπαραγωγών, πού οδηγούν σέ φαινόμενα κοινωνικής καί
ψυχικής παθολογίας. Άπό τήν άποψη τής κρατικής Κοινωνικής Πολιτικής
τά άποτελέσματα τής έρευνας θά μπορούσαν νά άξιοποιηθοϋν στήν καλύτε-
ρη άντιμετώπιση τών προβλημάτων τών άγροτικών περιοχών όχι μόνο στά
ζητήματα τής άπασχόλησης καί τοϋ εισοδήματος, άλλά καί στά ζητήματα
περιορισμού τοϋ κοινωνικού άποκλεισμού, τοϋ ρατσισμού, τής εγκληματικό-
τητας καί τής έν γένει παραβατικότητας τόσο τοϋ έπιχώριου πληθυσμού όσο
καί τών άλλοδαπών έργατών.

Τά στοιχεία πού συλλέγονται άφορούν:

1. τις άπόψεις τής πλειονότητας τών γιατρών τοϋ νομού (ήμιδομημένες
συνεντεύξεις διάρκειας μιάς περίπου ώρας) σχετικά μέ τά χαρακτηριστικά,
τά αίτια καί τις διαφοροποιήσεις τών βασικών σωματικών καί ψυχικών δια-
ταραχών,

2. τις καταγεγραμμένες ψυχικές διαταραχές άπό τά Ψυχιατρικά Τμή-
ματα τών Γενικών Νοσοκομείων Αγρινίου καί Μεσολογγίου,

3. τις καταγεγραμμένες μορφές αύτοκτονίας καί ένδο-οικογενειακής κα-
κοποίησης άπό τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αιτωλίας καί Ακαρνανίας,

4. τις καταγεγραμμένες μορφές φτώχειας καί κοινωνικής περιθωριοποί-
ησης άπό τις Υπηρεσίες Κοινοτικής Πρόνοιας σέ Αγρίνιο, Μεσολογγι,
Ναύπακτο καί Αμφιλοχία,
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5. τις καταγεγραμμένες μορφές γήρανσης καί επιδημιολογίας τών ηλι-
κιωμένων μέ βάση τις υπηρεσίες τής «Βοήθειας στο σπίτι»,

6. τις καταγεγραμμένες μορφές ψυχοπαθολογίας καί παραβατικοτητας
μέ βάση τά στοιχεία τών Εισαγγελικών Εντολών τής Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Μεσολογγίου.

Β3. Παράλληλα μέ τήν έρευνα «'Αγροτική Κρίση καί Κοινωνική Παθο-
λογία» έξετάζονται καί «Οί άναπαραστάσεις τοϋ 'Κακοΰ' στήν Αιτωλοα-
καρνανία, όπως εμφανίζονται στον τοπικά Τύπο τών έτών 1859-1940». Ώς
«κακό» έννοεϊται κάθε γεγονός έκτος τής κανονικότητας: σεισμοί, λιμοί, φυ-
σικές καταστροφές, έπιδημίες, «τρέλλα», κ.λπ. Βασική έρευνήτρια ή δρ.
Μαρία Ντοροπούλου, άποσπασμένη εκπαιδευτικός, καί βοηθός έρευνας ό κ.
Γιώργος Άστέρης, μεταπτυχιακός φοιτητής κοινωνιολογίας.

Β4. «'Εμπειρίες εκπαιδευτικών άπό τήν έργασία τους σέ πολυπολιτι-
σμικά σχολικά περιβάλλοντα», μέ βασική έρευνήτρια τήν άποσπασμένη
έκπαιοευτικό δρα Δήμητρα Θωμά.

Β5. «Μετανάστευση καί Οίκόλεκτος ύπό τήν πίεση τής κυρίαρχης
έλληνικής σέ ένα δίγλωσσο καθεστώς χωρίς διπλογλωσσία». Η «Οί κοινω-
νικο-πολιτισμικοί καί γλωσσικοί παράγοντες πού έπηρεάζουν τήν οίκόλεκτο
τών μεταναστών: Ή περίπτωση τής πολωνικής», μέ βασική έρευνήτρια την
δρα Μαρία Ντοροπούλου.

Β6. «Διαγενεακές άντιλήψεις Αλβανών μεταναστών γιά τή συγκρότηση
μιάς 'δυτικής' ταυτότητας», μέ βασική έρευνήτρια τήν δρα 'Αγγελική Αθα-
νασοπούλου.

Β7. «Εμπορία άνθρώπων: ποινική καταστολή καί προστασία τών δικαι-
ωμάτων τών θυμάτων», μέ έπιστημονικό υπεύθυνο τόν 'Ακαδημαϊκό κ. Γε-
ώργιο Μητσόπουλο, βασικό έρευνητή τόν 'Αναπληρωτη Καθηγητη κ. Κων-
σταντίνο Μαγκλιβέρα καί χρηματοδότηση τής 'Επιτροπής Έρευνών τής
'Ακαδημίας. Στόχος τού έρευνητικοϋ προγράμματος είναι νά καταγραφούν
καί νά μελετηθούν οί νομικές καί οί άνθρωπιστικές/ήθικές πτυχές τοϋ σύγ-
χρονου προβλήματος τής έμπορίας άνθρώπων καθώς έπίσης νά έξαχθοϋν
συμπεράσματα καί νά κατατεθούν προτάσεις γιά τή βέλτιστη άντιμετώπισή
του. Ή νομική διάσταση τοϋ προβλήματος άφορά κυρίως τήν ποινική κατα-
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στολή τοΰ εγκλήματος τής εμπορίας ανθρώπων, ενώ ή άνθρωπιστική/ήθική
διάσταση συνδέεται μέ τά ί'δια τά θύματα τής έμπορίας καί τήν άνάγκη προ-
στασίας τής προσωπικότητάς τους ώς ατόμων τών όποιων οί θεμελιώδεις
έλευθερίες καί άξιες παραβιάστηκαν κατά τρόπο βάναυσο.

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τό Κέντρο διοργάνωσε μαζί μέ τήν Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών
Μελετών (ΕΔΗΜ) Συνέδριο γιά τις Πληθυσμιακές τάσεις καί προοπτικές
στήν 'Ελλάδα καί τήν Ευρωπαϊκή "Ενωση, πού έγινε στήν άνατολική
Αίθουσα τής Ακαδημίας Αθηνών, 13-14 Μαρτίου. Το Συνέδριο άνταποκρί-
θηκε στήν ούσιαστική καί έπείγουσα άνάγκη έπαναπροσεγγισης και επανα-
προσδιορισμού τής δημογραφικής θέσης τής χώρας μας έναντι τών χωρών
τής Ευρωπαϊκής "Ενοχης. Επιχειρήθηκε ή συστηματική διερεύνηση τών
μέχρι σήμερα έξελικτικών τάσεων τού ελληνικού πληθυσμού μέ τή χρήση
στατιστικών σειρών καί έρευνητικών δεδομένων τόσο στόν τομέα τής φυ-
σικής κίνησης όσο καί στόν τομέα τής μεταναστευτικής κίνησης. Ή διε-
ρεύνηση είχε χαρακτήρα περιγραφικό καί ερμηνευτικό, προκειμένου νά δια-
γραφεί άνάγλυφα ή διαχρονική διαδρομή τών ύπό εξέταση δημογραφικών
φαινομένων καί νά έντοπισθούν οί παράγοντες πού προσδιορίζουν τά έπίπεδα
καί υποκινούν τις μεταβολές τών φαινομένου αύτών. Επιχειρήθηκαν, επί-
σης, προβλέψεις τού συνολικού πληθυσμού καί τού έργατικού δυναμικού, ένώ
άναζητήθηκαν οί σχέσεις έξάρτησης μεταξύ τής χαμηλής γεννητικότητας
καί τής γήρανσης πρός τήν ήλικιακή σύνθεση τού πληθυσμού καί προς το
κοινο«ικο-ασφαλιστικό σύστημα. Τέλος, προσεγγίστηκαν καί συζητήθηκαν
έφικτές λύσεις γιά τήν άποτελεσματική άντιμετωπιση τών δημογραφικών
προβλημάτων στό πλαίσιο τής οικονομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης, με
κύρια στρατηγική έπιδίωξη τήν εξασφάλιση ποσοτικής καί ποιοτικής έπάρ-
κειας τού πληθυσμού μας στό μέλλον.

Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΙ. Ελληνική Κοινωνία, Επετηρίς τού Κέντρου Έρεόνης τής 'Ελλη-
νικής Κοινωνίας, («Ή δεύτερη γενιά μεταναστών μεταξύ σχολείου καί έργα-
σίας στόν άστικό χώρο»), επιμέλεια Μ.-Γ. Αίλυ Στυλιανούδη, Αθήνα, δι-
πλός τόμος 8-9. Πραγματεύεται τήν καταγραφή, τήν κατανόηση καί τήν
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ερμηνεία τών αντιλήψεων τών αλλοδαπών μαθητών τής δεύτερης γενιάς, οί
οποίοι συμμετέχουν στήν ελληνική εκπαίδευση καί προσανατολίζονται στήν
αγορά έργασίας, αλλά καί τών πρακτικών πού χρησιμοποιούν γιά τήν επί-
τευξη τού στόχου τους. Συγκεκριμένα, διερευνά τούς οικονομικούς, κοινωνι-
κούς καί πολιτισμικούς παράγοντες, οί όποιοι έπηρεάζουν τήν ένταξη τής
δεύτερης γενιάς τών μεταναστών στήν ελληνική έκπαίδευση καί τήν άγορά
έργασίας.

Δ2. Τό πελατειακό σύστημα, ή ελληνική γραφειοκρατία καί οί παρά-
γοντες διαμόρφωσης τής ελληνικής ιδιαιτερότητας στά Δημοσιεύματα τού
Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας, τόμος ύπ. άριθ. 11, τού κ.
Γρηγόρη Γκιζέλη, πρώην διευθυντή τού ΚΕΕΚ. Ή μελέτη χρηματοδοτή-
θηκε άπό τήν Επιτροπή Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί πραγματεύ-
εται τούς παράγοντες πού διαμορφώνουν τόν έλληνικό οίκότυπο στό περι-
βάλλον τού οποίου άναπτύσσονται τά φαινόμενα του πελατειακού συστήμα-
τος, τής δυσλειτουργίας τής κρατικής γραφειοκρατίας καί τής διαφθοράς
έργαζομένων σέ τομείς τής Δημόσιας Διοίκησης, διαφέρουν όμως άπό τά
άντίστοιχα άλλων άνεπτυγμένων καί άναπτυσσομένων χωρών.

Δ3. Τό Δουκάτο τού Αιγαίου. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης
(Νάξος — Αθήνα 2007) στά Δημοσιεύματα τού Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Κοινωνίας, τόμος ύπ' άριθ. 12, έπιμέλεια Μ.-Γ. Λίλυ Στυλια-
νούδη καί Ν. Γ. Μοσχονάς. Δίγλωσση έκδοση στήν έλληνική καί ιταλική
γλώσσα, συνέκδοση τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών καί τού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών τού Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών (Διεθνή Συμπόσια 20). Μετά τήν άλωση τής
Κωνσταντινούπολης άπό τούς Σταυροφόρους καί τούς Βενετούς (2004) καί
τόν κατακερματισμό τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ιδρύεται άπό Βενετούς
πατρικίους, τό 1207, τό Δουκάτο τής Νάξου, γνωστό καί ώς Δουκάτο τού
Αρχιπελάγους, τό όποιο θά παραμείνει αύτόνομο για τριακόσια πενήντα χρο-
νιά προτού περάσει στήν ύποτέλεια τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, ένώ ό
άπόηχός του θά συνεχίσει νά επιδρά στήν έξέλιξη τής νησιώτικης κοινωνίας
τής Νάξου καί τών Κυκλάδων. Στόν τόμο αύτό προσεγγίζονται ή ιστορική,
κοινωνική καί πολιτισμική διάσταση τής βενετικής παρουσίας καί κυριαρχίας
στά νησιά τού Αρχιπελάγους καί άνιχνεύονται τά ίχνη της κατά τούς μετέ-
πειτα αιώνες.
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Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οί ερευνητές καί συνεργάτες του έκπροσώπησαν τό ΚΕΕΚ σέ διάφορα
διεθνή καί ελληνικά συνέδρια, παρουσιάζοντας τις έρευνες που διεξάγονται σέ
αυτό μέ τόν γενικό τίτλο τών «Επιπτώσεων τής οικονομικής μετανάστευ-
σης στήν Ελλάδα» καθώς καί μέ τή συγγραφή άρθρων άλλά καί τή διδα-
σκαλία συναφών θεμάτων.

Ειδικότερα:

1. Ή 'Αλίκη Βαξεβάνογλου:

Δίδαξε στό πλαίσιο τοϋ Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μέ τίτ-
λο «Ιστορία καί Τεκμηρίωση» τοϋ Τμήματος 'Ιστορίας τού 'Ιονίου Πανεπι-
στημίου (σεμινάρια στήν Αθήνα - "Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού καί στό
Τμήμα 'Ιστορίας στήν Κέρκυρα).

2. Ό Νίκος Καμπέρης:

2α. Εισήγηση μέ τίτλο «Οί άγρότες στήν Κατοχή καί τόν Εμφύλιο»
στό Συνέδριο πού οργάνωσε τό 'Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο στίς 30/3/2009 μέ τό γενικό τίτλο: Ή ιστορική δια-
δρομή καί τό μέλλον τοϋ ''Αγροτικού Κινήματος.

2β. Εισήγηση μέ τίτλο «Οικονομικοί καί κοινωνικοί μετασχηματισμοί
τού άγροτικού χώρου τοϋ νομού Αιτωλοακαρνανίας καί τό ζήτημα τών véojv
άγροτών» στό Γ ' Συνέδριο τής "Ενωσης Κανδηλιωτών Αιτωλοακαρνανίας
μέ τίτλο: Αγροτική Ανάπτυξη — Περιβάλλον — Λαϊκός Πολιτισμός, Καν-
δήλα 31/10/2009.

2γ. Εισήγηση μέ τίτλο «Τό (άγροτικό) άντι-ειδύλλιο τού Θεόφιλου καί
ή έπικαιρότητά του» στό Συνέδριο μέ τόν τίτλο: Ήμερες Θεόφιλου, πού
οργάνωσε ή Νομαρχία Λέσβου στό Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στίς 19-
21/12/2009.

2δ. Εισηγήσεις στό Κέντρο Ψυχικής 'Υγείας τοϋ Γενικού Νοσοκομείου
Αγρινίου:

— 26/2/2009 μέ τίτλο «Αγροτική Κρίση καί Κοινωνική Παθολογία»,

— 24/6/2009 μέ τίτλο «Ψυχικές διαταραχές καί κοινωνικός στιγματισμός.
Κοινωνιολογικές καί άνθρωπολογικές όψεις μέ βάση έμπειρική έρευνα στόν
άγροτικό χώρο τού νομού Αιτωλοακαρνανίας»,
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— 5 & 7/9/2009 μέ τον τίτλο «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις τής Ψυχικής
Υγείας. Θεωρητικά ζητήματα καί μεθοδολογικά εγχειρήματα. Όρισμένα
παραδείγματα άπό έμπειρική έρευνα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας».

3. Ή Αγγελική Αθανασοπούλου:

3α. Ανακοίνωση με τίτλο «Τό modus vivendi μιας έργασιακής σχέσης:
Αλβανίδες οικιακές έργαζόμενες καί Ελληνίδες έργοδότριες». Ημερίδα:
Έμφυλες αναπαραστάσεις της μετανάστευσης: Πολιτικές, άπασχόληση,
εμπειρία. 'Οργάνωση: 'Επιτροπή γιά θέματα φύλου καί ισότητας ΑΠΘ-
Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 15/5/2009. Τελλόγλειο "Ιδρυμα
Τεχνών ΑΠΘ.

3β. Άρθρο μέ τίτλο Family Debts, Personal Desires and Migratory
Realities: Albanian Second-Generation Youth in Athens. Στό International
Migration (μέ κριτές, ύπό έκδοση).

3γ. "Αρθρο μέ τίτλο « Όλα είναι πάνω μου»: Τό συνεχές έμμισθης καί
άμισθης οικιακής έργασίας στήν περίπτωση Αλβανίδων μεταναστριών στήν
Αθήνα. Στό Ντ. Βαΐου καί Μ. Στρατηγάκη (έπιμ.), Τό φύλο τής μετανά-
στευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 67-96.

4. Ή Δήμητρα Θωμά:

4α. Εισήγηση στό συνέδριο (21-24 Μαΐου) τής International
Association for Southeast European Anthropology μέ τίτλο
«Understanding Migrants' Experiences of Social Exclusion and Inclusion:
The Case of Bulgarian Immigrants in Greece».

4β. "Αρθρο με τίτλο Understanding Migrants' Experiences of Social
Exclusion and Inclusion: The Case of Bulgarian Immigrants in Greece,
για δημοσίευση στόν τόμο τών πρακτικών τού συνεδρίου.

5. Ή Γιούτα Μπάκα:

5α. Εισήγηση μέ τίτλο «Analysing the entry to Greece of irregular
boat migrants» στό έπιστημονικό έργαστήριο πού διοργάνωσαν τό COST
Action IS0803 (EastBordNet) καί τό Italian Center for Conciliation
Studies (CISCI), στή Ρώμη, μέ θέμα: Liquid Lands, Solid Seas: dislocations,
exchanges and. relocations across the eastern borders of Europe μετά άπό πρό-
σκληση τής ύπεύθυνης τού COST Action IS0803, Καθηγήτριας Dr. Sarah
Green, Πανεπιστήμιο Manchester, 27-28 'Απριλίου 2009.
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5β. Εισήγηση μέ τίτλο «Transnationale Netzwerke irregulärer
Migranten in Griechenland» στο διεθνές έπιστημονικό συνέδριο, πού διορ-
γάνωσε ή εταιρεία Südosteuropa-Gesellschaft (Μόναχο), μέ θέμα:
Migrationen aus, in und nach Südosteuropa: Aktuelle und historische
Perspektiven μετά άπό πρόσκληση τοΰ Καθηγητή Dr. Ulf Brunnbauer, Πα-
νεπιστήμιο Regensburg. Tutzing/München, 5-9 'Οκτωβρίου 2009.

5γ. Εισήγηση «Informal networks of irregular migrants in Greece»
στό έπιστημονικό έργαστήριο που διοργάνωσε τό Mediterraneanists'
Network (MedNet) τής επιστημονικής εταιρείας European Association of
Social Anthropologists (EASA) στήν École Française d'Athènes, στήν
'Αθήνα, μέ θέμα: Emerging perspectives in the Anthropology of the
Mediterranean Area, 5-7 Νοεμβρίου 2009.

[Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη]
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Κατά το έτος 2009 το Γραφείο Διεθνών καί Συνταγματικών θεσμών
τής Ακαδημίας Αθηνών συνέχισε τήν ερευνητική δραστηριότητα γιά τό κα-
θεστώς του "Ελληνα ναυτικού σύμφωνα μέ τις ρυθμίσεις διεθνούς, κοινο-
τικής καί εθνικής προέλευσης, καί τό πρόγραμμα για τούς τίτλους κυριαρ-
χίας τής Ελλάδος.

[Εμμανουήλ Ρούκουνας]



158

πρακτικα τησ ακαδημιασ αθιινωχ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Γραφείο Οικονομικών Μελετών, τοΰ οποίου έχω τήν έποπτεία, άνε-
πτυξε κατά το έτος 2009 τήν ακόλουθη δραστηριότητα:

'Ολοκληρώθηκε ή έκδοση τής έρευνας μέ θέμα «Τό παρόν καί τό μέλ-
λον τής ελληνικής έμπορικής ναυτιλίας». Συνεχίζεται ή μελέτη με θεμα
«Στατιστικές τών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, 1909-1929».

Εγκρίθηκε ή διεξαγωγή έρευνας μέ θέμα «Προίόθηση τών μεταρρυθμί-
σεων στήν ελληνική οικονομία».

[Κωνσταντίνος Δρακατος]
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