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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΥΠΟΔΟΧΗ
TOT ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΠΑΝΟ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών υποδέχεται σήμερα επισήμως ως Ξένο Εταίρο
της τον Κύπριο ιστορικό και εθνολόγο Θεόδωρο Παπαδόπουλλο, ό οποίος
εξελέγη κατά μήνα 'Ιούνιο 2008 από τήν Τάξη τών Γραμμάτων και τών
Καλών Τεχνών εις τον κλάδο της «Κυπριακής 'Ιστορίας και Πολιτισμού».
Έξ ονόματος και τών Συναδέλφων, σας προσαγορεύω έγκαρδίως, κ. Συνά-
δελφε, εισερχόμενον εις τό άνώτατον τούτο "Ιδρυμα τών 'Επιστημών, τών
Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών, καϊ τών 'Ηθικών, Νομικών και Οικο-
νομικών 'Επιστημών.

Ό κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος είναι αδιαμφισβήτητα ό διαπρεπέστερος
Ελληνοκύπριος ιστορικός. Γεννήθηκε τό 1921 στήν Βάσα Κοιλανίου. Μετά
τήν άποφοίτησή του από τό Παγκύπριον Γυμνάσιον της Λευκωσίας τό
1937, σέ μία περίοδο ιδιαιτέρως δύσκολη γιά τον κυπριακό ελληνισμό μετά
τήν έξέγερση του 1931, μετανάστευσε στήν Κεντρική 'Αφρική. Μετά τό τέ-
λος του πολέμου έσπούδασε στό Πανεπιστήμιο τοϋ Λονδίνου 'Αρχαία Ελλη-
νική Φιλολογία και Φιλοσοφία και σέ μεταπτυχιακό επίπεδο Μεσαιωνική και
Νέα Ελληνική Φιλολογία. 'Ακολούθως εργάσθηκε στό 'Ινστιτούτο Εθνολο-
γίας του Πανεπιστημίου τών Παρισίων. 'Έχει εξετάσει σέ σειρά βιβλίων και
άρθρων τα πολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα που συνδέονται μέ τήν άδιά-
σπαστη παρουσία τοϋ ελληνικού στοιχείου στή Μεγαλόνησο άπό τους προϊ-
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στορικους χρόνους έ'ως τις ημέρες μας και παράλληλα εμβάθυνε σέ μείζονα
προβλήματα που συνάπτονται μέ τις κοινωνικές και γενικότερα τις ανθρω-
πιστικές επιστήμες. Βαθύς γνώστης τών συγχρόνων επιστημολογικών μεθό-
δων και χαλκέντερος ερευνητής τών επί μέρους θεμάτων, κατόρθωσε νά άνα-
δείξει τις διαχρονικές σταθερές και νά φωτίσει σκοτεινές πτυχές της μακράς
ιστορικής διαδρομής τοϋ κυπριακού ελληνισμού.

Πέρα άπό τό έρευνητικό πεδίο, ό κ. Παπαδόπουλλος είχε και ιθύνουσα
παρουσία στό επίπεδο τών κυπριακών γραμμάτων. Πρωτοστάτησε στήν
ίδρυση τό 1963 και υπήρξε άπό τό 1967 έ'ως τό 1980 Διευθυντής τοϋ Κέν-
τρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Πρόεδρος τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Μέ τήν ιδιό-
τητα αυτή υπήρξε οργανωτικός γραμματεύς τών δύο πρώτων Κυπριολογικών
Συνεδρίων (1969 και 1982) και έδημοσίευσε τα πρακτικά των. Εξέδωσε
έπίσης τούς τόμους 29-50 τοϋ περιοδικού Κυπριακού Σπουόαί. Διευθύνει τό
Γραφεΐον Κυπριακής Ιστορίας τοϋ 'Ιδρύματος 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ',
τό όποιο εξέδωσε εως τώρα πέντε μνημειώδεις τόμους τής Ιστορίας της
Κύπρου, χάριν τών οποίων συνεισέφερε και τό προϊόν τών ερευνών του. 'Επί-
κειται ή έ'κδοσις "Εκτου τόμου αφιερωμένου στήν Τουρκοκρατία. Διετέλεσε
επί είκοσιπενταετίαν Πρόεδρος τής Κυπριακής Επιτροπής 'Ιστορικών Επι-
στημών (1976-2001) καθώς και Γραμματεύς και έν συνεχεία Πρόεδρος τής
Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Διετέλεσε έπίσης επανειλημ-
μένως μέλος τών αντιπροσωπειών τής Κύπρου στήν 'Επιτροπή 'Ανωτέρας
Παιδείας και Έρεύνης τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης και στή Γενική Συνέ-
λευση τής UNESCO. Ή βιβλιογραφία του μόνο στον τομέα τής κυπριακής
ιστορίας (άρχαίας, μεσαιωνικής, νεωτέρας και συγχρόνου), λαογραφίας και
φιλολογίας υπερβαίνει τούς 120 τίτλους. Οί θεωρητικές και μεθοδολογικές
συμβολές του στον τομέα τών έπιστημών τοϋ ανθρώπου φτάνουν τούς 40
τίτλους. Παράλληλα, ό κ. Παπαδόπουλλος, γνώστης τής σουαχίλι, τής κυ-
ριωτέρας γλώσσας τής ύποσαχαρείου 'Αφρικής, είναι άπό τούς έλάχιστους
"Ελληνες πού καλλιεργούν τις άφρικανολογικές σπουδές. Ό παρισινός οίκος
Belles Lettres τής Association Guillaume Budé εχει εκδώσει συγκριτική
μελέτη του τής άκριτικής εποποιίας και τής επικής ποιήσεως τής Ρουάντα,
ενώ ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έ'χει περιλάβει στις έκδόσεις της τό βιβλίο του
Africanobyzantina (Πραγματεία!, τόμος 27ος, 1967), όπου έρευνα τις βυζαν-
τινές έπιδράσεις στους νεγροσουδανικούς πολιτισμούς, γιά τό όποΤο έ'χει γρα-
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φεϊ στήν Revue des Études Byzantines ότι μετέθεσε τά όρια τοϋ βυζαντινού
πολιτισμού. Προσθέτω δτι στον κ. Παπαδόπουλλο έ'χει απονεμηθεί ό τίτλος
τοϋ έπιτίμου διδάκτορος άπό τά Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Κύπρου και
'Αθηνών.

Ό κ. Παπαδόπουλλος διακρίνεται για τό αυστηρό ήθος και για τήν προ-
σήλωσή του στά έθνικά ιδεώδη, ή οποία και διαπνέει τό πλούσιο έ'ργο του.
Ή παρουσία του στήν πνευματική ζωή τής Κύπρου υπήρξε τά τελευταία
σαράντα χρόνια ιδιαιτέρως θετική.

Είμαι ευτυχής νά σας καλωσορίσω σήμερα έξ όνόματος και τών άλλων
συναδέλφων και νά σας ευχηθώ οπως μέ τό έ'ργον σας συντελέσετε στήν
πρόοδο τών σκοπών τοϋ άνώτατου πνευματικού 'Ιδρύματος τής Πατρίδος
μας. Μετά μεγάλης χαράς σάς απονέμω τά διάσημα τοϋ Ξένου Εταίρου
τής Ακαδημίας 'Αθηνών.

Καί τώρα παρακαλώ τον υπό τής Τάξεως τών Γραμμάτων και τών
Καλών Τεχνών καί Συγκλήτου ορισθέντα Άκαδημάικόν κ. Παναγιώτη Βο-
κοτόπουλο, όπως προσφωνήσει τόν νέον Συνάδελφον και παρουσιάσει τό έργο
τοϋ τιμώμενου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα τοϋ Ελληνισμού υποδέχεται σήμερα μέ
ιδιαίτερη χαρά καί υπερηφάνεια μία ιθύνουσα μορφή τοϋ πνευματικού γίγνε-
σθαι τής Κύπρου, τόν κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλλο. Ό νέος εταίρος μας είναι
αδιαμφισβήτητα ό διαπρεπέστερος Ελληνοκύπριος ιστορικός, καί συγχρόνως
φιλόλογος καί κοινωνικός ανθρωπολόγος, διακρίνεται δέ για τό αυστηρό ήθος
καί γιά τήν προσήλωση του στά έθνικά ιδεώδη. Γιός δασκάλου, γεννήθηκε
τό 1921 στήν Λευκωσία. Μετά τήν άποφοίτησή του άπό τό Παγκύπριον
Γυμνάσιον τής Λευκωσίας τό 1937, σέ μία περίοδο ιδιαιτέρως δύσκολη γιά
τόν κυπριακό ελληνισμό μετά τήν εξέγερση τοϋ 1931, μετανάστευσε στό τό-
τε Βελγικό Κογκό, όπου έργάσθηκε άπό τό 1939 μέχρι τό 1945 σέ με-
ταλλευτική έταιρεία, μαθαίνοντας συγχρόνως τις γλώσσες τών ιθαγενών καί
μελετώντας τόν πολιτισμό τους. Μετά τό τέλος τοϋ πολέμου έσπούδασε στό
Πανεπιστήμιο τοϋ Λονδίνου Αρχαία Ελληνική καί Γαλλική Φιλολογία καί
Φιλοσοφία καί σέ μεταπτυχιακό επίπεδο Μεσαιωνική καί Νέα Ελληνική
Φιλολογία. Θέμα τής διατριβής του έπί διδακτορία ήταν ή Ιστορία τής
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τοϋ ελληνικού λαοΰ έπί Τουρκοκρατίας (Studies
and Documents Relating to the History of the Greek Church and People under
Turkish Domination), πού εξεδόθη τό 1952. Τά ένδιαφέροντά του εστράφη-
σαν άκολούθως προς τήν κοινωνική άνθρωπολογία. 'Εργάσθηκε στό 'Ινστι-
τούτο 'Εθνολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τών Παρισίων καί μετέβη καί πάλιν
τό 1952 στό Κογκό, συγκεκριμένα στήν Stanleyville (σημερινή Kinsagani),
όπου, παράλληλα μέ τήν επαγγελματική του ένασχόληση καί μέ τά καθή-
κοντα τοϋ έπιτίμου γενικού προξένου τής Ελλάδος, έπεδόθη σέ εθνολογικές
μελέτες. 'Επανήλθε τό 1960 στό Λονδίνο, όταν ή κατάστασις στό Κογκό
μετεβλήθη έπί τά χείρω μέ τις ταραχές πού ακολούθησαν τήν ανεξαρτησία,
καί εγκαταστάθηκε οριστικά στήν Κύπρο τό 1963.

Ό κ. Παπαδόπουλλος έχει έξετάσει σέ σειρά βιβλίων καί άρθρων τά πο-
λιτικά καί πολιτιστικά -δεδομένα πού συνδέονται μέ τήν αδιάσπαστη παρου-
σία τοϋ ελληνικού στοιχείου στήν Μεγαλόνησο άπό τούς προϊστορικούς χρό-
νους έ'ως τις ήμέρες μας. Ή βιβλιογραφία του μόνο στόν τομέα τής κυ-
πριακής ιστορίας (άρχαίας, μεσαιωνικής, νεωτέρας καί συγχρόνου), λαογρα-
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φίας καί φιλολογίας υπερβαίνει τους 120 τίτλους, στον τομέα δέ τής θεω-
ρίας καί μεθοδολογίας τών έπιστημών τοΰ ανθρώπου τους σαράντα. Παράλ-
ληλα έμβάθυνε σέ μείζονα προβλήματα που συνάπτονται μέ τις κοινωνικές
καί γενικώτερα τις ανθρωπιστικές έπιστήμες. Βαθύς γνώστης τών συγχρό-
νων έπιστημολογικών μεθόδων, κατόρθωσε νά αναδείξει τις διαχρονικές στα-
θερές καί νά φωτίσει σκοτεινές πτυχές τής μακράς ιστορικής διαδρομής τοΰ
κυπριακού ελληνισμού.

Πέρα άπό τό ερευνητικό πεδίο, ό κ. Παπαδόπουλλος είχε καί καθορι-
στική παρουσία στον τομέα τών κυπριακών γραμμάτων. Πρωτοστάτησε
στήν ίδρυση τό 1965 καί υπήρξε άπό τό 1965 έ'ως τό 1981 Διευθυντής τοΰ
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. Διετέλεσε μέλος τοΰ Διοικητι-
κού Συμβουλίου καί εκδότης τοΰ έτησίου περιοδικού τής Εταιρείας Κυ-
πριακών Σπουδών, ή οποία έπί τών ήμερών του έπανεξέδωσε βασικά έ'ργα
τής κυπριακής ιστορίας. Μέ τήν ιδιότητα αύτή υπήρξε οργανωτικός γραμ-
ματεύς τών δύο πρώτων Κυπριολογικών Συνεδρίων (1969 καί 1982) καί
έδημοσίευσε τά πρακτικά των. Εξέδωσε έπίσης τούς τόμους 28-50 τοΰ πε-
ριοδικού Κυπριακαί Σπουδαί. Διευθύνει τό Γραφεϊον Κυπριακής Ιστορίας
τοΰ 'Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ', τό όποιο έχει έκδώσει πέντε
ογκώδεις τόμους συναγωγών μελετών μέ τόν γενικό τίτλο Μελέται και
Υπομνήματα, άναλόγους προς τήν σειρά Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών. 'Ακόμη σημαντικώτερη είναι ή έκδοση άπό τό Γραφεϊον Κυπριακής
'Ιστορίας πολυτόμου Ιστορίας της Κύπρου. Στόν κ. Παπαδόπουλλο οφείλε-
ται ό προγραμματισμός τοΰ έργου, ή οργάνωση καί ό συντονισμός διεθνούς
ομάδος άπό τούς έπιφανεστέρους ειδικούς συγγραφείς στόν τομέα τής κυ-
πριακής ιστορίας καί πολιτισμού, ό έλεγχος τής μεταφράσεως τών ξένων
κειμένων καί ή σύνταξη τής βιβλιογραφίας. "Εχουν έκδοθει έ'ως τώρα πέντε
μνημειώδεις τόμοι, κεφάλαια τών οποίων συνέγραψε ό ΐ'διος, καί έπίκειται ή
έκδοσις "Εκτου τόμου άφιερωμένου στήν Τουρκοκρατία.

Ό τιμώμενος διετέλεσε έπί είκοσιπενταετίαν Πρόεδρος τής Κυπριακής
'Επιτροπής 'Ιστορικών 'Επιστημών (1976-2001) καθώς καί Γραμματεύς
καί έν συνεχεία Πρόεδρος τής Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.
Διετέλεσε έπίσης έπανειλημμένως μέλος τών άντιπροσωπειών τής Κύπρου
στήν Επιτροπή 'Ανωτέρας Παιδείας καί Έρεύνης τοΰ Συμβουλίου τής
Ευρώπης καί στήν Γενική Συνέλευση τής UNESCO.

Οί θεωρητικές καί μεθοδολογικές συμβολές τοΰ τιμωμένου στόν τομέα
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των επιστημών του άνθρωπου καί κυρίως της φιλοσοφίας και μεθοδολογίας
της ιστορίας ανέρχονται σε πολλές δεκάδες και πολλές άπό αυτές είναι ομι-
λίες σε διεθνή συνέδρια, δπου συζητήθηκαν ευρύτατα. Ή εισήγηση του στο
ΙΓ ' Διεθνές Συνέδριο "Ιστορικών Επιστημών στήν Μόσχα το 1970 για τήν
μέθοδο τών κοινωνικών επιστημών στήν ιστορία εξεδόθη άπο τήν Ακαδη-
μία τών Επιστημών της Σοβιετικής Ενώσεως (βλ. σχετικώς Karl
Dietrich Erdmann, Die Ökumene der Historiker, Göttingen, 1987, σ. 405)
και άνεδημοσιεύθη σέ βελγικό ιστορικό περιοδικό γιά ενημέρωση τών καθη-
γητών τής ιστορίας, ένώ τό έργο του γιά τά 'Ανθρωπολογικά κριτήρια της
εννοίας της προόδου έχει δημοσιευθεί στά άγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και
άραβικά στο διεθνές περιοδικό τής UNESCO Diogène (τεΰχος 91, 1975, σ.
32-56).

Ή συμβολή του κ. Παπαδοπούλλου στόν τομέα τής κυπριακής ιστορίας
τών τελευταίων αιώνων είναι δύσκολο νά άποτιμηθεΐ. "Εδωσε πολύ σωστά
έμφαση στήν έκδοση και τον σχολιασμό τών πηγών. Μεταξύ τών σχετικών
βιβλίων του άναφέρω τά Κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα γιά τον πληθυσμό
της Κύπρου άπό τό 1571 μέχρι τό 1881, δηλ. κατά τήν Τουρκοκρατία
(1965), τά Προξενικά έγγραφα του ΙΘ ' αιώνος (1980), τον Κώδικα τών
σχολείων της Λευκωσίας (1991) και τό Σώμα τών εκπαιδευτικών έγγρα-
φων σε δύο ογκώδεις τόμους (1998 και 2000). Ό άκάματος αυτός ερευ-
νητής εξέδωσε προ μερικών εβδομάδων τον άρχαιότερο σωζόμενο κώδικα τής
Μονής Κύκκου (Κώδιξ Μονής Κόκκου, Λευκωσία, 2008).

Παράλληλα, ό κ. Παπαδόπουλλος, γνώστης τής Σουαχίλι, τής κυριωτέ-
ρας γλώσσας τής ύποσαχαρείου Αφρικής, είναι άπό τους ελαχίστους "Ελλη-
νες πού καλλιεργούν τις άφρικανολογικές σπουδές. Ό παρισινός οίκος Belles
Lettres τής Association Guillaume Budé έξέδωσε τό 1963 συγκριτική με-
λέτη του τής άκριτικής έποποιίάς και τής επικής ποιήσεως τής Ρουάντα
(Poésie dynastique du Ruanda et Épopée Akritique. Essai d'établissement d'une
notion du temps anthropologique), ένώ ή Ακαδημία 'Αθηνών έχει περιλάβει
στις εκδόσεις της τό βιβλίο του Africanobyzantina (Πραγματεΐαι, τόμος
27ος, 1966), δπου έρευνα τις βυζαντινές έπιδράσεις στους νεγροσουδανικούς
πολιτισμούς και γιά τό όποιο ό άείμνηστος άσομπσιονστής π. Raymond
Janin έγραψε δτι έπεξέτεινε τά δρια τού βυζαντινού πολιτισμού. "Αλλες με-
λέτες του εξετάζουν τον βυζαντινοαιθιοπικό πολιτιστικό χώρο (στο Δώρημα
στόν Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, Βυζαντινά, 13, 1985, σ. 675-692) και τό
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αφρικανικό έπος τοΰ Ηρακλείου Chuo Cha Herkali (Βίβλος τοΰ Ηρακλείου).
''Αφρικανικόν επος επί τών Βυζαντινοαραβικών πολέμων (στόν τόμο Μνήμη
Δ. Ά. Ζακυθηνοϋ, Σύμμεικτα, 9Β', 1994, σ. 213-242). "Οραμα του νέου
έταίρου μας υπήρξε ή μετάφρασις τής Καινής Διαθήκης στήν Σουαχίλι άπό
τό ελληνικό πρωτότυπο, γιά τήν οποία έχει μάλιστα συγγράψει προλεγόμε-
να. Τό έγχείρημα αυτό είχε ενστερνισθεί ό αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ ', ό
όποιος έσχεδίαζε νά ιδρύσει γιά τόν σκοπό αυτό Κέντρον Ανατολικών
Σπουδών, τού οποίου τήν πραγματοποίηση έματαίωσε ό θάνατος του. Συνα-
γωγή τών κυριωτέρων άφρικανολογικών μελετών τού κ. Παπαδοπούλλου
εξεδόθη στήν Λευκωσία τό 2006.

Άπό τις πολλές διακρίσεις μέ τις όποιες έχει τιμηθεί ό κ. Παπαδόπουλ-
λος, χωρίς νά τις επιδιώξει, περιορίζομαι νά άναφέρω τό Άριστεϊον Γραμμά-
των καί Τεχνών τής Κυπριακής Δημοκρατίας, τό βραβεΐον τής Ακαδημίας
Αθηνών «δια τήν όλην αυτού έπιστημονικήν δράσιν καί διά τό άπό τής θέ-
σεώς του» (τού Διευθυντού τοΰ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου)
«έπιτελούμενον έθνικόν έργον» (ΠΑΑ 49, 1974, σ. 350*) καθώς καί τήν
αναγόρευση του σέ έπίτιμο διδάκτορα τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης
(1977), Κύπρου (1999) καί Αθηνών (2003).

Αγαπητέ Κύριε Παπαδόπουλλε,

Ή Ακαδημία Λθηνών, ή οποία καταλέγει στά μέλη της έπιφανεΐς επι-
στήμονες τής Μεγαλονήσου καί στάθηκε δίπλα στόν άγωνίζόμενο κυπριακό
λαό, ήδη άπό τό 1931, όταν έξεδήλωσε τήν «όλόψυχον αυτής συμπάθειαν
υπέρ τού Κυπριακού άγώνος, δι' ου διεκδικείται ή έλευθερία παρά λαού υπέρ
πάντα άλλον άξίου αυτής» (ΠΑΑ 6, 1931, σ. 356), σας καλωσορίζει καί
σας εύχεται υγεία καί δύναμη, γιά νά προωθήσετε έπί πολλά ακόμη χρόνια
τήν έρευνα τοΰ πολύπαθου Κυπριακού Ελληνισμού.

Παρακαλώ τόν νέο συνάδελφο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλλο, Ξένο Εταίρο
τής Ακαδημίας Αθηνών, νά έλθει στό βήμα καί νά μας μιλήσει μέ θέμα:
«Κυπριολογία: Φάσις τού Κυπριακού Διαφωτισμού».
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ΚΥΠΡΙΟΛΟΓΙΑ: ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΙΊΉΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΪ
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας 'Αθηνών,

Εκφράζω θερμές ευχαριστίες γιά τήν προσγενόμενη τιμή τής αναδείξε-
ως μου ώς Ξένου Εταίρου τοΰ Ανωτάτου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής
Ελλάδος. Ή τιμή αύτή άντανακλά πρωτίστως στήν ιδιαίτερη μου πατρίδα,
τήν Κύπρο, ή οποία κατά τον χρόνο αύτό διεξάγει κρίσιμο αγώνα έπιβιώσε-
ως καί συντηρήσεως μιας πνευματικής παραδόσεως πού συνταυτίζεται προς
εκείνη του έθνους. Ό αγώνας αύτός δέν είναι απλώς πολιτικός. Διεξάγεται
σε διάφορα μέτωπα, ανάμεσα στά όποΤα προέχει τό έπιστημονικό, έπιφορτι-
σμένο μέ τή συντήρηση τής έθνικής ταυτότητας καί τήν προαγωγή τών πο-
λιτιστικών επιδόσεων τού Ελληνισμού τής νήσου. Θεωρώ αναγκαίο νά επι-
σημάνω δτι κατά τούς μεταβυζαντινούς αιώνες, υπό δυσβάστακτους κοινω-
νικοπολιτικούς δρους πού έπέβαλαν ol σταυροφοριακές έπεμβάσεις στόν άνα-
τολικομεσογειακό χώρο καί ή έπί τρεις αιώνες οθωμανική τυραννίς απείλη-
σαν στόν υπέρτατο βαθμό τήν έθνική καί πολιτιστική οντότητα τού Κυ-
πριακού Ελληνισμού. Ή μεταβίβαση τής πολιτικής κυριαρχίας στήν Μεγά-
λη Bpεττανία τό 1878 φαινομενικώς άπεσόβησε τον κίνδυνο αυτόν αλλά
έπεφύλαξε προβλήματα καί κινδύνους άπό τήν άντίστροφη κατεύθυνση.

Άνεφέρθην στήν παιδεία καί στο έπιστημονικό κριτήριο ώς τά μέσα συν-
τηρήσεως τής έθνοπολιτιστικής ταυτότητας τού Κυπριακού Ελληνισμού. Οί
προσπάθειες πού κατεβλήθησαν στόν τομέα αύτό είναι αξιοσημείωτες καί
στενά συνδεδεμένες μέ τήν μακροχρόνια πορεία πού έχει ώς στόχο τήν
έθνική χειραφέτηση. Τό ιδεολογικό αύτό σχήμα, στις πρακτικές του έκφάν-
σεις, συγκεκριμενοποιείται ώς διαδικασία διαφωτισμού ιστορικά άναβαθμιζό-
μενη άπό τό έπίπεδο τής στοιχειώδους παιδείας πού συντηρεί ή Εκκλησία
έπί τουρκοκρατίας στο έπίπεδο τών κλασσικών γραμμάτων, άναβάθμιση πού
καθίσταται δυνατή στό πλαίσιο τής σχετικής έλευθεροποίησης τών οθωμα-
νικών θεσμών, γνωστής υπό τήν επωνυμία Τανζιμάτ. Ή Ελληνική σχολή
τήν οποία ιδρύει στή Λευκωσία ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Α' (1854-
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1865), τής οποίας διασώζονται τά εκπαιδευτικά προγράμματα, διευρύνει τά
δρια τού διαφωτισμού δια τής σπουδής τών κλασσικών γραμμάτων, άπο τήν
οποία άπέρρευσε το έτος 1893 το Παγκύπριον Κλασσικόν Γυμνάσιον, χα-
ρακτηριζόμενο άπό τούς διδασκάλους τής πρώιμης άγγλοκρατίας ώς ό «τη-
λαυγής φάρος τής Κύπρου». Αλλά καί ή «σχολή κορασίδων», τήν οποία
προσήρτησε στήν Ελληνική σχολή ό Μακάριος Α ', συνιστούσε πρωτοτυπία
μέσα στά πλαίσια τού όθωμανικού κατεστημένου. Τά δεδομένα αύτά καθι-
στούν διακριτό ένα σχήμα διαφωτισμού έπί οθωμανικής περιόδου, τού οποί-
ου ή συγκεκριμένη άφετηρία οριοθετείται ήδη άπό τά τέλη τού ΙΗ ' αιώνος
μέ τή δημοσίευση στή Βενετία τό έτος 1788, ένα έτος προ τής έκρήξεως
τής Γαλλικής έπαναστάσεως, τής έντυπωσιακής γιά τήν έποχή Ιστορίας
χρονολογικής της νήσου Κύπρου τού Κυπρίου Άρχιμανδρίτου Κυπριανού,
έργου πού έκπέμπει τήν επίδραση τών ιδεών τού ευρωπαϊκού διαφωτισμού
καί συγκεκριμένα τών Βολταιρικών περί ιστορίας ιδεών, άλλά καί προδικά-
ζει τόν στόχο τού διαφωτισμού, τήν μελλοντική πολιτική χειραφέτηση τού
Κυπριακού Ελληνισμού: «Τις οΓδεν», έπιλέγει χαρακτηριστικά ό Κυπριανός,
«εί μετά πάλιν τριακοσίους χρόνους άναστηθήσεται εις Βασίλειον;» (σ. 264).

Ή προφητεία τού Άρχιμανδρίτου Κυπριανού έπαληθεύθηκε στο ήμισυ
τού προβλεφθέντος χρόνου!

Τό ιδεολογικό αύτό σχήμα, στις πρακτικές του έκφάνσεις, ένισχύεται μέ
τή βαθμιαία ανάπτυξη τής κλασσικής παιδείας, άλλά καί μέ τήν άνάπτυξη
έρευνητικής δραστηριότητος, ή οποία, μέχρι τά τέλη τού ΙΘ ' αιώνα, είναι
προνόμιο ξένων ερευνητών πού προσελκύονται κυρίως άπό τόν άρχαιολογικό
πλούτο τής νήσου καί τις δυνατότητες πού παρέχει ή διερεύνηση καί μελέ-
τη τού άρχαίου Κυπριακού πολιτισμού. Ή μύηση Κυπρίων ερευνητών στήν
άρχαιολογία καί τήν άνασκαφική τεχνική συνετελέσθη έπί βρεττανικής πε-
ριόδου, τά πρότυπα όμως τής ιστορικής, φιλολογικής καί λαογραφικής έρεύ-
νης προήλθαν άπό τόν έθνικό χώρο καί έδωσαν τό έναυσμα γιά σημαντικές
έπιδόσεις τών Κυπρίων πολυμαθών καθ' όλη τή διάρκεια τού Κ ' αιώνα.

Μπορούμε νά ισχυρισθούμε ότι ή θεμελίωση τών Κυπριολογικών έρευνών
άπέρρευσε άπό τόν έθνικό χώρο. Φορείς τής εθνικής αυτής συμβολής
υπήρξαν τρεις κορυφαίοι έκπρόσωποι τής έλληνικής γραμματείας: ό έκ Πε-
λοποννήσου Αθανάσιος Σακελλάριος, ο έκ Γαλαξειδίου Κωνσταντίνος Σάθας
καί δ έκ Μικράς Ασίας 'Ιωάννης Συκουτρής. 'Ενδείκνυται ή άναφορά στις
σχετικές συμβολές τών τριών αυτών επιστημόνων.



18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ό 'Αθανάσιος Σακελλάριος διέτριψε μιά ολόκληρη πενταετία στήν Κύ-
προ, την όποία άξιοποίησε επιδιδόμενος στή συναγωγή καί αποθησαύριση
ιστορικού, γλωσσικού καί λαογραφικού υλικού. Τό έτος 1855 έξέδωσε έναν
τόμο πού διελάμβανε τά τής Κυπριακής διαλέκτου καί περιείχε μιά πρώτη
έκδοχή λεξικολόγησής της.

Κατά τήν ιδία περίοδο είχε έκδηλωθεΐ έντονο ένδιαφέρον άπό τήν École
des Chartes τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων γιά τή μεσαιωνική ιστορία
τής Κύπρου, ένας δέ άπό τούς πλέον χαλκέντερους ερευνητές τής σχολής
αυτής, ό Louis de Mas Latrie, έπεδόθη στή συστηματική διερεύνηση τών
αρχειακών πηγών μέ άντικειμενικό σκοπό τήν αναστήλωση τής ιστορίας του
Μεσαιωνικού βασιλείου τής Κύπρου. Στή μεγάλη αύτή προσπάθεια άγνοή-
θηκε σχεδόν έξ ολοκλήρου τό έλληνικό παρελθόν τής νήσου καί ή υποκείμε-
νη έλληνική πραγματικότητα τού Μεσαιωνικού βασιλείου. Τήν έλλειψη αύτή
άντελήφθη ό Mas Latrie επιρρίπτοντας έπί τών προγενεστέρων ιστορικών τή
μομφή ότι άγνόησαν τά άφορώντα στό σπουδαιότερο τμήμα τού πληθυσμού
τής νήσου. Ό ί'διος όμως δέν κατόρθωσε νά θεραπεύσει τό κενό αυτό, προ-
φανώς διότι ό όγκος τών φραγκικών πηγών τόν άπησχόλησε καθ' όλη τή
σταδιοδρομία του. Κατά συνέπεια ή έλληνοκυπριακή ιστορική πραγματικό-
τητα κατά τόν ΙΘ ' αιώνα έστερεΐτο θεωρητικού υποβάθρου. Τής άνάγκης
πληρώσεως τού κενού αύτοΰ έπελήφθη ό 'Αθανάσιος Σακελλάριος, ό οποίος
έπεξέτεινε τή συγγραφική του προσπάθεια μέχρι τού έτους 1890, κατά τό
όποιο έξέδωσε στήν 'Αθήνα τό μνημειώδες δίτομο έργο του υπό τόν τίτλο Τά
Κυπριακά, ήτοι Γεωγραφία, 'Ιστορία καί Γλώσσα της νήσου Κύπρου άπο
τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, 'Αθήναι 1890. Ή περίληψη ση-
μαντικού γλωσσικού καί λαογραφικού υλικού στήν τελική έκδοση τών Κυ-
πριακών άναπληρώνει τό κενόν πού συνεπήγετο ή άγνοια τής εθνολογικής
ταυτότητος, τήν όποία διαιωνίζουν τά πλείστα τών περί τού Μεσαιωνικού
βασιλείου συγγραμμάτων τού ΙΘ ' αιώνος. Ό Σακελλάριος ορθώς άντελήφθη
ότι τό κενόν τής πολιτικής αυτονομίας, τής οποίας ό Κυπριακός Ελληνι-
σμός έστερήθη έπί σειράν αιώνων, ένεδεικνύετο νά άναπληρωθεΐ διά τής
προσφυγής εις τήν άδιάσπαστον συνέχειαν τού υποκειμένου λαϊκού πολιτι-
σμού καί τού γλωσσικού φορέως τού πολιτισμού αύτοΰ. "Οθεν δ Σακελλά-
ριος έστήριξε τήν Κυπριακήν έθνοϊστορικήν πραγματικότητα ουχί μονοπλεύ-
ρως διά μέσου τών πολιτικών γεγονότων, ως τούτο έπραξε δ Mas Latrie,
άλλά εις τό σύνολον της ως ομοιογενούς ιστορικού καί έθνολογικοΰ βίου, τού



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

19

οποίου ή αδιάσπαστος ένότης διά μέσου τών αιώνων καί τών πολιτικών
μεταπτώσεων διασφαλίζεται διά τής γλώσσης καί τών πνευματικών έκδη-
λώσεων τοΰ βίου τοΰ λαοϋ. Ή άποψις αυτή έξ άλλου δέν περιορίζεται εις
τήν υπό συζήτησιν συγκεκριμένην περίπτωσιν. "Εχει ήδη καταδειχθεί εις
τήν τεκμηρίωσιν ταυτότητος μεγάλων ιστορικών συνόλων, υπό τήν μεθοδο-
λογίαν τής Kulturgeschichte, καί υπό τό πρίσμα φιλοσοφικών αντιλήψεων
τής ιστορίας, όπως εκείνων πού διετύπωσε ό Βολτάϊρος στό έργο του έπί
τών ήθών και τού έθνικού πνεύματος (βλ. Essai sur les moeurs et l'esprit des
nations, 1756).

'Άς μή λησμονούμε έξ άλλου ότι ελλείψει ενοποιημένων πολιτικών θε-
σμών, οί Γερμανοί έτεκμηρίωσαν τό Γερμανικόν παρελθόν μέ άναφορά στόν
λαϊκό πολιτισμό (Volks-geist). Οί εργασίες τού Jacob Grimm έπί τής Γερ-
μανικής μυθολογίας καί τών νομικών θεσμών τού Γερμανικού λαού είχαν
άπώτερα έθνικά κίνητρα, τά όποια ό Gustav Freytag συνόψισε στή σύνθεση
του υπό τόν τίτλο Πίνακες του Γερμανικού παρελθόντος (Bilder aus der
deutschen Vergangenheit, I-V, 1859-1862).

Δέν είναι βέβαιο κατά πόσον ό Σακελλάριος είχε υπ' όψιν του τις θεω-
ρίες αύτές όταν συνέλαβε τήν ιδέα τής έπεξεργασίας τών Κυπριακών του.
Τό βέβαιον είναι ότι ή σύλληψις τού έργου του παραβάλλεται πρός τις κρα-
τούσες τότε άπόψεις προσεγγίσεως τού προβλήματος: έλλειψις πολιτικής
ένότητος στήν πρώτη περίπτωση, έλλειψις πολιτικής αυτονομίας στήν περί-
πτωση τής Κύπρου.

Δεύτερος συντελεστής τής θεμελίωσης τών Κυπριολογικών σπουδών
κατά τόν Ιθ ' αιώνα υπήρξε ό Κωνσταντίνος Σάθας. Ό μεγάλος αυτός ιστο-
ριοδίφης συνέβαλε ίσως στήν έκτενέστερη τεκμηρίωση τής ιστορίας τού Νέ-
ου Ελληνισμού. Ανεξαρτήτως διαφωνιών έπί τών άπόψεών του, ή συμβολή
του στήν άναδίφηση καί έκδοση θεμελιωδών πηγών τής μεσαιωνικής καί νε-
ώτερης ιστορίας τού Ελληνισμού παραβάλλεται πρός άναλόγους μεγάλας
συλλογάς πηγών τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Ή συμβολή τού Σάθα στήν
περιοχή τής Κυπριακής γραμματολογίας προεκτείνεται στήν έκδοση μέ
έκτενή προλεγόμενα Κυπριακών χρονογραφιών, τού Λεοντίου Μαχαιρά άφ'
ενός καί τού Γεωργίου Βουστρωνίου άφ' ετέρου, πού καλύπτουν έκτενεΐς πε-
ριόδους τής ιστορίας τού Μεσαιωνικού βασιλείου τής Κύπρου. Τό κείμενον
τών δύο χρονικών περιελήφθη εις τόν δεύτερον τόμον τής Μεσαιωνικής Βι-
βλιοθήκης μετά συμπληρωματικών έγγράφων, μεταξύ τών οποίων άγνωστον
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πόνημα τοΰ Κυπρίου Αγίου Νεοφύτου. Εις δέ τόν ΣΤ ' τόμον τής Μεσαιω-
νικής Βιβλιοθήκης εξεδόθη εις έλληνοκυπριακήν άπόδοσιν τό περίπλοκον κεί-
μενον τής νομοθεσίας τών Άσιζών τοΰ βασιλείου τής 'Ιερουσαλήμ καί τής
Κύπρου, τοΰ οποίου δίδονται δύο παραλλαγαί. Τής εκδόσεως προηγούνται
εκτενή προλεγόμενα καί εν παραρτήματι παρατίθεται συγκριτικός πίναξ αντι-
στοιχιών τών παλαιογαλλικών καί ενετικών διασκευών προς τάς έλληνικάς
παραλλαγάς.

Ή σημασία τών έκδοθεισών υπό τού Σάθα πηγών είναι πασιφανής. Τά
κυπριακά καί αλλα παρεμφερή κείμενα τής Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης
εΐλκυσαν τό ενδιαφέρον τών Κυπρίων έρευνητών, πολλοί άπό τούς οποίους
έπεδόθησαν στή διερεύνηση τών πλουσίων Δυτικών 'Αρχείων, συγκεκριμένα
έκείνων τού Βατικανού καί τής Βενετίας.

. Ό τρίτος μεγάλος υποκινητής τών Κυπριολογικών έρευνών υπήρξε ό δό-
κιμος καί δυναμικός φιλόλογος 'Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937), ό όποιος
έξέτισε τά δύο πρώτα έτη τής έπιστημονικής του σταδιοδρομίας στήν Κύ-
προ ως καθηγητής τών ελληνικών γραμμάτων εις τό δόκιμον Ίεροδιδασκα-
λεΐον τής Λάρνακος. 'Αλλά ή άξιοσημείωτος συμβολή τού είκοσιδιετοΰς
αύτοΰ διανοουμένου έγκειται στή δραστηριοποίηση τών τοπικών έρευνών μέ
τή δημοσίευση, τό έτος 1923, τοΰ πρώτου κυπριολογικοΰ περιοδικού, υπό
τόν τίτλο Κυπριακά Χρονικά, μέ τή συνεργασία ενός άλλου δραστήριου έρευ-
νητοΰ, τοΰ Νεοκλή Κυριαζή, ό όποιος, μετά τήν αποχώρηση τού Συκουτρή
έπωμίσθη τή διεκπεραίωση τών Κυπριακών Χρονικών μέχρι τοϋ 13ου τό-
μου, όποτε τήν ευθύνη τής συνεχίσεως τού ερευνητικού έργου έπωμίσθη ή
έν Λευκωσία συσταθείσα Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ή όποία συνεχίζει
άδιαλείπτως μέχρι σήμερον τό έρευνητικό πρόγραμμα τών Κυπριακών Χρο-
νικών. Κατά τή διετή θητεία του στήν Κύπρο ό Συκουτρής περιηγήθη πεζή
πολλές περιοχές τής Μεγαλονήσου, άπό τις όποιες απεκόμισε μεγάλη ποσό-
τητα ιστορικού καί περιγραφικού υλικού, μέ τό όποιο έτροφοδότησε τούς
πρώτους τόμους τών Κυπριακών Χρονικών. Ή θεμελιώδης έν τούτοις συμ-
βολή τού Συκουτρή, πού έσφράγισε τή διετή κυπριολογική του δραστηριότη-
τα, υπήρξε ή έπέμβασή του στόν Α ' φιλολογικό διαγωνισμό πού προεκήρυ-
ξε ό 'Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ ', τού οποίου υπήρξε εισηγητής καί συντά-
κτης τής κριτικής έκθέσεως. Προσφυές θέμα τοϋ διαγωνισμού έπεγράφετο ή
«'Ιστορία τών ελληνικών γραμμάτων έν Κύπρω άπό τής τουρκικής κατα-
κτήσεως μέχρι τής άγγλικής κατοχής (1571-1878)». 'Υπό τήν ιδιότητα



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

21

του ώς εισηγητού δ Συκουτρής συνέταξε τήν έκθεσιν τής Κριτικής Επι-
τροπείας, ή οποία έδημοσιεύθη εις ίδιαίτερον τόμο ν 182 σελίδων. Στήν έργα-
σία αυτή αναπτύσσει τή μεθοδολογία τής έρεύνης, προβαίνει στή λεπτομερή
αποκατάσταση τών έσφαλμένων, καί εμπλουτίζει τή βιβλιογραφία μέ ανα-
φορές σέ άγνωστες στήν Κύπρο δυτικές πηγές καί βοηθήματα. Επτά έτη
μετά τήν άναχώρηση τού Συκουτρή τό 1924, ό "Ελλην ακαδημαϊκός Γε-
ώργιος Σωτηρίου πραγματοποιεί αποστολή στήν Κύπρο καί καταγράφει
μετά άπό δίμηνη περιοδεία τό 1931 τά σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία
τής νήσου. Άπό τήν άποστολή αύτή προέκυψε τό μνημειώδες εικονογραφικό
έργο Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, πού ένετάχθη στή σειρά τών
Πραγματειών τής Ακαδημίας Αθηνών. Τό έργο αύτό άπετέλεσε έναυσμα
γιά τή διερεύνηση τής βυζαντινής τέχνης'στήν Κύπρο, άπό τήν όποία προ-
έκυψαν άξιόλογοι έρευνητές καί άξιόλογες πρωτότυπες συμβολές στόν κλά-
δο αύτό.

Τό έπιστέγασμα τής βρεττανικής οικειοποίησης τής Κύπρου υπό καθε-
στώς άποικίας τού στέμματος υπήρξε ή έκδοσις ενός έπιβλητικού τετράτο-
μου έργου συγγραφέντος υπό έπωνύμου άρχαιολόγου καί ιστορικού, τού Sir
George Hill, υπό τόν τίτλο A History of Cyprus. Τό έργο εξεδόθη μεταξύ τών
έτών 1940 καί 1952 άπό τήν τυπογραφία τού Cambridge καί γενικώς απέ-
σπασε τήν προσοχή τών μελετητών ώς έργο άναφοράς. Δέν αμφισβητείται
ή άξία τού έργου τόσο άπό άποψη τεκμηρίωσης όσο καί άπό άποψη μεθο-
δολογική. Παρά τά έμφανή αύτά προτερήματα ή άνάλυση τής δομής τού
έργου υποβάλλει στόν μελετητή έντονα έρωτηματικά: τά έρωτηματικά αύτά
άφοροΰν πρωτίστως στήν ποσοτική ανισότητα πραγματεύσεως τών δια-
κριτών χρονικών περιόδων τής Κυπριακής ιστορίας. Στατιστικώς ή έν λόγω
άνισότης άναλύεται ώς άκολούθως.

Ή τετράτομος 'Ιστορία τού Hill έκτείνεται συνολικώς σέ 2.112 σελίδες
κειμένου έκ τών όποιων:
256 σελίδες καλύπτουν τήν άρχαία Κυπριακή ιστορία, τήν οποία δ Hill
οριοθετεί άπό τή Νεολιθική έποχή μέχρι τά τέλη τής Ρωμαϊκής πε-
ριόδου

73 σελίδες καλύπτουν τή Βυζαντινή περίοδο, τήν όποία δ Hill όριοθετεΐ
άπό τή βασιλεία τού Τουστιανιανού μέχρι τού έτους 1192, συμπερι-
λαμβανομένων τών Αραβικών επιδρομών
1.162 σελίδες καλύπτουν τήν πραγμάτευση τού Μεσαιωνικού Φραγκικού βασι-
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λείου καί τής Βενετικής κυριαρχίας μέχρι τήν 'Οθωμανική κατάκτη-
ση (1192-1571)

268 σελίδες καλύπτουν τήν πραγμάτευση τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας
(1571-1877)

353 σελίδες καλύπτουν τά 73 έτη Βρεττανικής κυριαρχίας.

Ή ποσοτική άνίσότης στήν πραγμάτευση τών πέντε περιόδων τής Κυ-
πριακής ιστορίας υποβάλλει τήν υποψία ως πρός τή σκοπιμότητα τής πα-
ραγνώρισης ιδίως τής βυζαντινής περιόδου, ή όποία χρονολογικώς έκτείνεται
σέ περίοδο άνω τών οκτώ αιώνων, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι ή βυζαντινή
περίοδος τής Κυπριακής ιστορίας άρχεται μέ τήν βασιλεία τού Μεγάλου
Κωνσταντίνου καί συγκεκριμένα μέ τήν έλευση στή νήσο τής Αγίας Ελέ-
νης, στήν όποία ή κρατούσα μέχρι σήμερα στήν Κύπρο παράδοση αποδίδει
τήν άνίδρυση ναών καί στήριξη τής τότε δεινοπαθούσης νήσου.

Τό ποσοτικό έλλειμα στήν πραγμάτευση τών οκτώ αιώνων τής Βυζαν-
τινής Κύπρου, στήν όποία άφιερώνονται μόνο 73 σελίδες, αντιδιαστέλλεται
έντονα όχι μόνον άπό τήν άφιέρωση 1.162 σελίδων στήν περίοδο 380 έτών
τής Φραγκοβενετικής κτήσεως, άλλά καί άπό τήν πραγμάτευση τής άρχαί-
ας Κυπριακής ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης καί τής ρωμαϊκής περιόδου, ή
όποία έκτείνεται σέ περίοδο άνω τών όκτώ αιώνων.

'Ενδείκνυται νά άναφερθοΰμε στό ιστορικό πλαίσιο καί στις συνθήκες πού
υπαγόρευσαν τή συγγραφή τής τετράτομου "Ιστορίας τού Hill. Οί συνθήκες
αυτές σηματοδοτούνται άπό τις όξυνόμενες άντιπαραθέσεις μεταξύ αφ' ενός
τοϋ ελληνικού πληθυσμού τής νήσου, άμετακλήτως προσηλωμένου στόν
στόχο τής «Ενώσεως τής Κύπρου μετά τής μητρός Ελλάδος», άφ' ετέρου
δέ τής τοπικής κυβερνητικής έξουσίας, ή όποία είναι έντεταλμένη μέ τήν
διεκπεραίωση τής βρεττανικής πολιτικής, άποσκοπούσης στήν μονιμότητα
τής κατοχής τής νήσου, ή όποία χαρακτηρίζεται ως ιδεώδης βάσις προσβά-
σεως στις βρεττανικές κτήσεις τής 'Ασίας καί τού Ειρηνικού ωκεανού διά
τής διώρυγος τοϋ Σουέζ. Στόν άγώνα αύτόν ό Κυπριακός λαός δέν ένεργεί
άσυντόνιστα. Καθοδηγείται άπό συγκροτημένο Έθναρχικό Συμβούλιο υπό
τήν προεδρία τού έκάστοτε προκαθημένου τής Εκκλησίας, τοϋ οποίου τά
λαϊκά μέλη έκλέγονται άπό όλα τά στρώματα τής Κυπριακής κοινωνίας. Τό
Έθναρχικόν συμβούλιον, στις πρώτες φάσεις τής σταδιοδρομίας του, υπο-
βάλλει τά έθνικά αιτήματα μέ άψογα έπιχειρήματα, καταφεύγοντας πρός τόν
σκοπό αύτό στά όργανα τής Κεντρικής έξουσίας στό Λονδίνο.
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Ή συμμετοχή τής Ελλάδος εις το πλευρόν τών Συμμάχων κατά τον
Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον δημιουργεί αισιοδοξία ώς προς τήν έκβαση τοΰ
ενωτικού ζητήματος, ή οποία όμως διαλύεται μέ τήν έκβαση τού πολέμου.

Ή Μεγάλη Βρεττανία προχωρεί άδίστακτα καί άπρόσκοπτα στήν έντα-
ξη τής Κύπρου στο αυτοκρατορικό πλαίσιο: Μέ τήν έναρξη τού Α ' Παγκο-
σμίου Πολέμου, το 1914, νομιμοποιεί τήν προσάρτηση (Annexation) τής
νήσου. Στις 10 Μαρτίου 1925 οικειοποιείται οριστικώς τήν Κύπρο άνακη-
ρύσσοντάς την Αποικία τού Στέμματος. Ή διαμάχη μεταξύ Έθναρχικής
έξουσίας καί τοπικής'Κυβερνήσεως οξύνεται εις τό έπακρον, ό δέ Έλληνο-
κυπριακός λαός διατελεί υπό έπαναστατική έξαρση. Κύριος φορεύς τών άντι-
δράσεων είναι ό έκ τών μελών τού Έθναρχικοΰ Συμβουλίου Μητροπολίτης
Κιτίου Νικόδημος, δ οποίος έκθέτει δημοσίως τις προθέσεις τής βρεττανικής
πολιτικής καί άποκαλύπτει τις οικονομικές έπιβαρύνσεις στις όποιες υπο-
βάλλεται ό λαός. Αφ' ενός ή Μεγάλη Βρεττανία συνεισφέρει έτησίως εις τήν
Κύπρον βοήθειαν έκ 50.000 λιρών. Αφ' ετέρου άπομυζά άπό τήν νήσον έτη-
σίως τό ποσόν τών 92.799 λιρών πρός έξυπηρέτησιν άσχέτου πρός τήν Κύ-
προν οθωμανικού χρέους τής Αύτοκρατορίας, συναφθέντος έναντι πολιτικών
παραχωρήσεων πρό τής κατοχής τής Κύπρου. Τό ποσόν αύτό ισοδυναμεί
πρός τήν ύπεραξίαν τής άγροτικής παραγωγής τής νήσου, υπεραξία ή όποία
ώφειλε νά έπενδύεται σέ άναπτυξιακά έργα πρός όφελος τού Κυπριακού
λαού, τού όποιου ή κοινωνική ευμάρεια παραμένει στάσιμη.

Ό Μητροπολίτης Κιτίου υπολογίζει ότι μέχρι τής 31/12/1926 τό
διαρρεύσαν έκ τών πόρων τής Κύπρου εισόδημα άνήλθε στό ποσόν τών
2.517.049 λιρών! Ή διαρροή αύτή, προκύψασα έκ τής ώς άνω φορολογίας,
υπήρξε πρόξενος τής έξαθλιώσεως τού άγροτικοΰ πληθυσμού, άλλά καί τών
κατωτέρων στρωμάτων τής άστικής κοινωνίας.

Τό όκτωβριανόν κίνημα τού έτους 1931 ύπήρξε αύθόρμητον, μή ύποκι-
νηθέν άπό καμίαν όργάνωσιν.

Είναι άληθές ότι κατά τόν χρόνον τού κινήματος έκκολάπτετο μιά τέ-
τοια μυστική όργάνωση ύπό τήν έπωνυμία «Έθνική Ριζοσπαστική "Ενωσις
Κύπρου», ή όποία όμως διελύθη έν τή γενέσει της λόγω τών στρατιωτικών
μέτρων. Ό Κιτίου Νικόδημος συμπεριελήφθη στήν ομάδα έξορισθέντων πο-
λιτών κατηγορηθέντων ώς υποκινητών τού κινήματος, καί μερικών μέν έξ
αύτών ή εξορία άνεκλήθη μετά παρέλευσιν χρόνου, άλλ' ούχί τού Μητροπο-
λίτου Νικοδήμου, ό όποιος άπέθανε στήν έξορία δίκην έθνομάρτυρος.
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Εξέθεσα έν συντομία τό ιστορικόν περιβάλλον άπό τό όποιον απέρρευσε
ή τετράτομος 'Ιστορία τοϋ Hill. Θά έπισημάνω έπίσης ότι δ τίτλος Sir ένέ-
τασσε τόν ιστορικόν αυτόν εις τήν τάξιν τοϋ βρεττανικού κατεστημένου καί
ότι διετέλεσε διευθυντής τοϋ άνωτάτου πολιτιστικού ιδρύματος τής Μεγάλης
Βρεττανίας, τού Βρεττανικού Μουσείου. Πραγματευόμενος τό όκτωβριανόν
κίνημα καί τή δεκαετία τών καταπιέσεων μέχρι τήν έκρηξη τοϋ Β ' Παγ-
κοσμίου Πολέμου έπιφέρει: «τό αίτημα (τού Κυπριακού πληθυσμού) γιά πα-
ραχώρηση πολιτικών έλευθεριών ένετείνετο μέ μονότονη συχνότητα» (Hill,
IV, 425).

Δικαιούμεθα νά χαρακτηρίσουμε τή δεκαετία 1931-1940 ώς τήν πιό
στυγνή περίοδο τής υπό βρεττανικό έλεγχο Κυπριακής ιστορίας. Τό οκτω-
βριανό κίνημα τοϋ έτους 1931 συνεπήγετο στρατιωτικά καταπιεστικά μέ-
τρα, άλλά καί φθοροποιά, θά έλεγα, μέτρα, όπως ή υπαγωγή τής Ελλη-
νικής παιδείας υπό τόν έλεγχο τής τοπικής διοικήσεως, μέ στόχο τόσο τήν
άπάλειψη τής καλλιεργείας τών έθνικών ιδεωδών, όσο καί τόν βαθμιαίο
έξαγγλισμό τής νήσου. Ή ίδρυση Αγγλικής σχολής μέσης παιδείας δέν απο-
σκοπούσε στήν καλλιέργεια τών άνθρωπιστικών γραμμάτων, άλλά στήν κα-
τάρτιση βοηθητικού προσωπικού τών διοικητικών υπηρεσιών.

Τό Παγκύπριον Κλασσικόν Γυμνάσιον απέρριψε τήν κυβερνητική χρημα-
τοδότηση, με τίμημα τήν έλάττωση τοϋ μαθητικού πληθυσμού διαφυλλάτ-
τοντας έτσι τόν χαρακτηρισμόν του ώς φωτεινού φάρου τής Κύπρου.

Ή όλη περίοδος τής δεκαετίας αυτής άπετυπώθη στή μνήμη τού Κυ-
πριακού λαού ώς ή περίοδος τής Παλμεροκρατίας, άπό τό όνομα τού δυνα-
στικώς κυβερνήσαντος Richmond Palmer, μετακληθέντος στήν Κύπρο άπό
βρεττανική κτήση τής άφρικανικής ήπείρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό
λαϊκός χαρακτηρισμός «Παλμεροκρατία» υίοθετήθη άπό τή σύγχρονη ιστο-
ρική έπιστήμη. Στό πρόσφατο δίτομο καί άριστα τεκμηριωμένο έργο του,
πού πραγματεύεται ένδελεχώς τή βρεττανική περίοδο τής Κυπριακής ιστο-
ρίας, ό Γερμανός ιστορικός Heinz Richter τιτλοφορεί τήν πραγμάτευση τής
δεκαετίας 1931-1940 υπό τήν έπικεφαλίδα «Die Palmerokratia».

Μίαν πεντηκονταετίαν περίπου μετά τήν άνεξαρτησίαν, ή άναβάθμισις
καί τά επιτεύγματα τής Ελληνικής παιδείας καί τής Κυπριακής γραμμα-
τείας παρουσιάζουν άξιοσημειώτους έπιδόσεις. Επισημαίνω τήν διάδοσιν τής
κλασσικής παιδείας μέ τήν ίδρυση Γυμνασίων στά κέντρα της υπαίθρου, τήν
λειτουργία ιδιωτικών σχολών άνωτέρας παιδείας διά τήν κατάρτισιν έπαγ-
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γελματικού προσωπικού άνταποκρινομένου στις τεχνολογικές απαιτήσεις
συγχρόνων οικονομικών καί άλλων όργανισμών. 'Ακολουθεί ή ΐδρυσις καί λει-
τουργία τοΰ Πανεπιστημίου Κύπρου στή Λευκωσία καί ή πρόσφατη έγκα-
τάστασις καί λειτουργία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου εις τήν πόλιν τής Λε-
μεσού. Ή προαγωγή τής Κυπριακής γραμματείας έξυπηρετεΐται εις τό Κέν-
τρον Επιστημονικών 'Ερευνών, ιδρυθέν τό έτος 1965, τού όποιου τά έρευ-
νητικά προγράμματα διαρθρώνονται, πρώτον, εις τήν σειράν τών Πηγών καί
Μελετών τής Κυπριακής ιστορίας, ή όποία ειδικεύεται εις τήν κριτικήν
έκδοσιν καί ύπομνηματισμόν άνεκδότων ιστορικών πηγών καί άλλου άρχεια-
κοΰ υλικού, δεύτερον, εις τήν σειράν τών Δημοσιευμάτων, δπου άποθησαυρί-
ζεται τό Κυπριακόν γλωσσικόν καί λαογραφικόν ύλικόν, προϊόν ειδικών απο-
στολών, καί, τρίτον, εις τήν έκδοσιν τής Έπετηρίδος τού Κέντρου, όπου δη-
μοσιεύονται πάσης φύσεως Κυπριολογικαί έργασίαι Κυπρίων, Ελλαδικών
καί Ευρωπαίων έπιστημόνων. ' Ανω τών 110 τόμων δημοσιευμάτων κατα-
κυρώνουν τήν μέχρι τής στιγμής έπιστημονικήν συμβολήν τού Κέντρου.

Δύο παράλληλα σημαντικά κέντρα πλαισιώνουν τό δλον πολιτιστικόν
πρόγραμμα. Τό Πολιτιστικόν "Ιδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' ύπό τήν
αιγίδα τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου είναι πολυσύνθετον. Περιλαμβάνει,
πρώτον, τήν μεγαλυτέραν έν Κύπρω ίστορικοφιλολογικήν βιβλιοθήκην, αριθ-
μούσαν πέραν τών 70.000 τόμων, δεύτερον, τήν έγκατάστασιν Βυζαντινού
Μουσείου επικεντρωμένου εις τήν Κυπριακήν άγιογραφίαν καί παρεμφερούς
υλικού, μουσείου προσελκύοντος χιλιάδας Εύρωπαίων έπισκεπτών έτησίως,
τρίτον, τό Γραφεϊον Κυπριακής Ιστορίας, ύπεύθυνον διά τήν συγγραφήν τεκ-
μηριωμένης 'Ιστορίας τής Κύπρου, εις τήν οποίαν συνεργάζονται άνω τών
πενήντα Κυπρίων καί Εύρωπαίων ιστορικών. Τό έργον έπρογραμματίσθη εις
επτά τόμους, οί όποιοι καλύπτουν τήν ίστορίαν τής Κύπρου άπό τής Νεολι-
θικής έποχής μέχρι τής άνεξαρτησίας τής νήσου τό 1960. Μέχρι τής
στιγμής έξεδόθησαν πέντε τόμοι, έντός δέ τού τρέχοντος έτους όλοκληρώνε-
ται ό έκτος τόμος, ο όποιος καλύπτει τήν όθωμανικήν περίοδον (1571-
1878). Ό έβδομος καί τελευταίος τόμος θά καλύψει τήν βρεττανικήν πε-
ρίοδον (1878-1960).

Παράλληλον συμβολήν τής Εκκλησίας εις τήν έξυπηρέτησιν τών πολι-
τιστικών έργων προσφέρει καί ή 'Ιερά Μονή Κύκκου, τής οποίας τό Βυζαν-
τινόν Μουσεΐον έντός τού συγκροτήματος τής Μονής περιλαμβάνει άξιολόγους
θησαυρούς τής τοπικής βυζαντινής τέχνης, τό δέ "Ιδρυμα Μελετών συγκεν-
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τρώνε·, εϊς σειράν εκδόσεων πλήθος αρχειακού υλικού σχετιζομένου κατά τό
πλείστον πρός τήν ίστορίαν τής Μονής καί παρεμφερούς θεματικής.

Επισημαίνω έν τέλει τήν σημαντικήν προσφοράν τής Κυπριακής αρχαι-
ολογίας. Άπό τής ανεξαρτησίας καί έπειτα τά ανασκαφικά προγράμματα καί
ευρήματα έλέγχονται καί δημοσιεύονται υπό διεθνώς ανεγνωρισμένων Κυ-
πρίων άρχαιολόγων. Τό δέ Άρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Λευκωσίας ουδόλως
υστερεί τών άντιστοίχων τού έξωτερικοΰ, ούτε ώς πρός τό περιεχομενον,
ούτε ώς πρός τόν έτήσιον αριθμόν τών έπισκεπτών του.

Έκ τών πολιτιστικών αύτών δεδομένων καί τών πολιτικών έξελίξεων
προκύπτει τό έρώτημα: πώς διαμορφώνεται τό ιστορικόν μέλλον τής Κύ-
πρου;

Τό έπαναστατικόν κίνημα τών έτών 1951-1955 άνταπεκρίθη εις τάς
προσδοκίας τοΰ Κυπριακού λαού υπό τήν έποψιν τής διασφαλίσεως πολι-
τικής ανεξαρτησίας. Παρά ταύτα δ κύριος στόχος τών μακροχρονίων προ-
σπαθειών καί τών συνακολούθων θυσιών, στόχος έκφραζόμενος υπό τό σύν-
θημα «"Ενωσις τής Κύπρου μετά τής μητρός Ελλάδος», άπεκλείσθη δυνά-
μει τών συμπαρομαρτουσών συμφωνιών. Τούτο έσήμαινε τήν δημιουργίαν νέ-
ας πολιτικής όντότητος, έντεταγμένης εις τά πλαίσια τού διεθνούς δίκαιου,
ή όποία έπωμίζετο τήν εύθύνην τών ιστορικών πεπρωμένων της. Τό επι-
σφαλές τής ευθύνης αύτής καταδεικνύεται άπό τά ήδη άνακύψαντα προβλή-
ματα τής μετά τήν άνεξαρτησίαν περιόδου. Είναι έξ άλλου εύτύχημα ότι ή
πολιτική άπομόνωσις τής νήσου άπεφεύχθη έπί τού παρόντος μέ τήν έντα-
ξίν της εις τήν Εύρωπαϊκήν "Ενωσιν, τής οποίας ή Κύπρος συνιστά τό άνα-
τολικότερον σύνορον, ένα σύνορον πρόσβασης πρός έτερογενεΐς πολιτισμούς.

Αι μακροπρόθεσμοι ίστορικαί έπιπτώσεις, έν άντιδιαστολή πρός τας βρα-
χυπροθέσμους πολιτικάς έπιτεύξεις, τής άναδείξεως ενός μικρού εις έκτασιν
καί πληθυσμόν χώρου εις άνεξάρτητον πολιτικήν οντότητα δέν είναι έπί τού
παρόντος διακριταί εις μακροπρόθεσμον ίστορικήν προοπτικήν.

Ύπο έποψιν καθαρώς ίστορικήν τό Κυπριακόν ζήτημα επανέρχεται εις
τό προσκήνιον υπό διάφορον προοπτικήν. Μίαν προοπτικήν ή όποία άφορα εις
τήν έπίτευξιν ειρηνικής συνυπάρξεως έτερογενών πολιτιστικών καθεστώτων.
Ύπό τήν έποψιν αύτήν τό προκείμενον πρόβλημα προσλαμβάνει διεθνή διά-
στασιν, έφ' όσον ή διαδικασία έπιλύσεώς του έμπλέκει τήν Εύρωπαϊκήν
"Ενωσιν, τής οποίας ή Κύπρος διατελεί τό άπώτατον σύνορον εις τόν χώρον
τής Ανατολικής Μεσογείου, έντός τού οποίου ένεργοποιήθησαν μεγάλοι και
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ετερογενείς πολιτισμοί. Εις όσους διαφωνούν μέ τήν υπαρξιν μιας τέτοιας
προβληματικής έπισημαίνω τήν διεθνή διάστασιν τοΰ τοπικώς μεν λίαν πε-
ριορισμένου, διαχρονικώς δέ άλυτου καί διαιωνιζομένου Παλαιστινιακού ζη-
τήματος, το οποίον παρεμβάλλεται ώς άνυπέρβλητον έμπόδιον εις τήν είρη-
νικήν συνύπαρξιν δύο μεγάλης έμβελείας ετερογενών πολιτισμών, τού σημι-
τικού καί τού ισλαμικού. Δέν έμπίπτει εντός τών ορίων τής παρούσης ομι-
λίας γνώμη έπί τού θέματος αυτού. Αρκούμαι νά παραπέμψω στήν έκτενή
καί έπισταμένη πραγμάτευση τού μεγάλου θεωρητικού τής 'Ιστορίας Arnold
Toynbee, δ οποίος άνέλυσε έκτεταμένως τό πρόβλημα τών επαφών καί συγ-
κρούσεων τών πολιτισμών μέσα στόν χώρο καί τόν χρόνο.

Σας ευχαριστώ.
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Ιερά Μητρόπολις Κυρήνειας, 'Οδοιπορικό στά χριστιανικά μνημεία
τής μητροπολιτικής περιφερείας Κυρήνειας. "Άτλαντας μνημείων,

Λευκωσία 2006
καί

Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Τά θρησκευτικά μνημεία στήν τουρκοκρα-
τούμενη Κύπρο. "Οψεις καί πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής,

Λευκωσία 2008,
άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλο

Τήν άνοιξη του 2003 οί τουρκοκυπριακές αρχές έπέτρεψαν γιά πρώτη
φορά άπό τήν εισβολή του 1974 τήν πρόσβαση τών κατοίκων του έλευθέρου
τμήματος τής νήσου στό κατεχόμενο. Κατέστη έτσι δυνατή ή φωτογράφη-
ση τών μνημείων τής κατεχομένης Κύπρου άπό τούς Έλληνες άρχαιολό-
γους καί ή διαπίστωση τής καταστάσεως στήν όποία είχαν περιέλθει, ή
όποία έπί δεκαετίες έβασίζετο άναγκαστικά σέ φωτογραφίες καί πληροφορίες
ξένων διπλωματών καί δημοσιογράφων. Καρπός αύτής τής δραστηριότητος
είναι δύο βιβλία πού έχω τήν τιμή νά σάς παρουσιάσω.

Τό πρώτο έξεδόθη τό 2006 άπό τήν 'Ιερά Μητρόπολη Κυρήνειας, ή
όποία ώς γνωστόν κατέχεται έξ ολοκλήρου άπό τούς εισβολείς, μέ επιμέλεια
τού κ. Χριστοδούλου Χατζηχριστοδούλου. Επιγράφεται 'Οδοιπορικό στά
χριστιανικά μνημεία τής μητροπολιτικής περιφερείας Κυρήνειας. 'Άτλαντας
μνημείων, καί άριθμεΐ 505 σελίδες. Μετά άπό προλόγους τού Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κυρήνειας Κυρίου Παύλου καί τού όμοτίμου σήμερα Καθη-
γητού Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης τού Πανε-
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πιστημίου Κύπρου Κυρίου Δημητρίου Τριανταφυλλοπούλου (σ. 15-22), ακο-
λουθεί ένα πολύ κατατοπιστικά κεφάλαιο γιά τήν ιστορία τών έπισκοπών
Λαπήθου καί Κυρήνειας καί γιά τά μνημεία τους άπό τήν έμφάνιση τοϋ χρι-
στιανισμού μέχρι τις μέρες μας, τό όποιο συνέγραψε ό κ. Σταύρος Γεωργίου
(σ. 23-45). 'Ακολουθεί, μέ τήν αλφαβητική σειρά τών οικισμών, ή περι-
γραφή 160 περίπου όρθοδόξων καί δέκα τριών έτεροδόξων ναών (σ. 46-501)
καί βιβλιογραφία (σ. 502-505). Τά 183 λήμματα, πού έχουν συγγράψει
οκτώ έρευνητές, περιλαμβάνουν περιγραφή, αναφορά στήν σημερινή κατά-
σταση τών κτισμάτων, διάφορα ιστορικά καί λαογραφικά στοιχεία καί βι-
βλιογραφία. Ή εικονογράφηση είναι πλούσια άλλά οι φωτογραφίες όχι πάντα
ικανοποιητικές- δημοσιεύονται καί είκοσι κατόψεις ναών. 'Ας σημειωθεί ότι
μερικά λήμματα αναφέρονται σέ κτίσματα πού δεν κατέστη δυνατόν νά εντο-
πισθούν (π.χ. τά υπ' άριθ. 34, 82-86, 114) ή σε απλά προσκυνητάρια (άριθ.
44, 137, 139).

Άπο τά 170 περίπου λατρευτικά οικοδομήματα 21 ήταν ήδη σέ έρει-
πιώδη κατάσταση προ τής εισβολής τοϋ 1974. Μετά τήν εισβολή πέντε κα-
τεδαφίσθηκαν, δώδεκα ερειπώθηκαν, σέ 27 λεηλατήθηκε τό εσωτερικό καί
απογυμνώθηκαν άπό εικόνες, λειτουργικά σκεύη, ξυλόγλυπτα, καί σέ πολλά
άποτείχίσθηκαν ή κατεστράφησαν οι τοιχογραφίες καί τά ψηφιδωτά τους, 13
μετετράπησαν σέ μουσουλμανικά τεμένη, όπως δ "Αγιος 'Ανδρέας στά Πά-
ναγρα (σήμερα Allahverdi Kilic Camii), καί άλλα άλλαξαν χρήση (στρατιω-
τικό νοσοκομείο, λέσχη, γκαράζ), πέντε έγιναν άποθήκες, όπως ή Χρυσε-
λεούσα Σύσκληπου, τού 1901, ενώ δύο έγιναν γραφεία καί έργαστήρια, όπως
ή πιθανώς μεσοβυζαντινή Χρυσοτριμιθιώτισσα στό χωριό Τριμίθι όπου έγκα-
ταστάθηκε ζεύγος Άγγλων. 'Ιδιαιτέρα περίπτωση αποτελούν δ καθεδρικός
ναός τού 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Κυρήνεια καί δ ναός τής Παναγίας στό
Κάρμι πού έχουν μετατραπεί σέ μουσεία νεωτέρων εικόνων, διότι οι βυζαν-
τινές, όπως ή γνωστή εικόνα τού 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ στόν Κουτσοβέντη,
έξαφανίσθηκαν. Δέκα μνημεία είναι άπροσπέλαστα διότι βρίσκονται σέ στρα-
τιωτικές περιοχές, όπως ή έξαιρετικής σημασίας άπό πλευράς άρχιτεκτο-
νικής καί τοιχογραφιών Μονή Αγίου 'Ιωάννου Χρυσοστόμου τού Κουτσοβέν-
τη, καί έτσι δέν είναι γνωστή ή κατάσταση τους. Οί περισσότεροι άπό τούς
ναούς είναι νεώτερα κτίσματα, τοϋ 19ου καί 20οϋ αιώνος, όπως ή Αγία
Μαρίνα στό Μπέλλαπαϊς, πού κι αύτή λεηλατήθηκε, ή περιοχή όμως τής
Κυρήνειας είναι 'ϊσως ή σημαντικώτερη τής Κύπρου άπό πλευράς βυζαντινής
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αρχιτεκτονικής. Έκεΐ βρίσκονται δλοι οί τρουλλαΐοι οκταγωνικοί ναοί καί τά
σπουδαιότερα κάστρα τοΰ νησιοΰ. Ανάμεσα στά εξέχοντα βυζαντινά μνημεία
τής περιοχής άναφέρομε τις μονές Άντιφωνητοϋ στήν Καλογραία (σ. 180-
189), Άχειροποιήτου στόν Καραβά, απροσπέλαστη σήμερα μέσα σέ τουρκικό
στρατώνα (σ. 210-213), Άψινθιωτίσσης (σ. 424-429) καί Αγίου 'Ιωάννου
τοΰ Χρυσοστόμου στόν Κουτσοβέντη που ήδη άνέφερα (σ. 310-321), καθώς
καί τόν ναό του Αγίου Ίλαρίωνος (σ. 244-247).

'Ερχόμαστε στό δεύτερο βιβλίο, τό οποίο παρέχει σφαιρική εικόνα τής
καταστάσεως τών χριστιανικών μνημείων στήν Τουρκοκρατούμενη περιοχή
τής Κύπρου. Τό Μουσείο τής 'Ιεράς Μονής Κύκκου έπωφελήθηκε τής δυ-
νατότητος προσβάσεως στήν κατεχομένη περιοχή τής Μεγαλονήσου, γιά νά
καταγράψει καί φωτογραφήσει τά έκεΐ μνημεία, κατόπιν προτάσεως τού δι-
ευθυντού του κ. Στέλιου Περδίκη. Τό έργο αύτό άνέλαβε όλιγομελής όμάς
άπό δύο άρχαιολόγους, έναν φωτογράφο καί έναν συντηρητή, μέ τήν οικονο-
μική στήριξη τής Μονής Κύκκου. Συγκροτήθηκε έτσι ένα άρχεΐο μέ δελτία
γιά όλα τά μνημεία καί 20.000 φωτογραφίες, πού πλουτίσθηκε μέ φωτο-
γραφικό υλικό πριν άπό τό 1974 καί πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Καρπός τής πολυετούς αύτής έρεύνης είναι τό δεύτερο βιβλίο πού έχω τήν
τιμή νά σας παρουσιάσω. 'Επιγράφεται Τά θρησκευτικά μνημεία στήν τουρ-
κοκρατούμενη Κύπρο. "Οψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής,
έξεδόθη στήν Λευκωσία τό 2008 στήν σειρά Μελέτες Βυζαντινής καί Με-
ταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης τού Μουσείου τής 'Ιεράς Μονής
Κύκκου καί συγγραφεύς του είναι ό έπί κεφαλής τής όμάδος πού διενήργη-
σε τήν καταγραφή κ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, διδάκτωρ τού Πανεπιστη-
μίου τής Βιέννης, καθηγητής άπό τό 2001 τού 'Ελληνικού 'Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου καί έπισκέπτης καθηγητής τού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά
τά έτη 2002-2004. 'Εξεδόθησαν ήδη άγγλική καί ιταλική μετάφραση καί
ετοιμάζεται καί γερμανική έκδοση. Ό έρειπωμένος ναός πού κοσμεί τό εξώ-
φυλλο, ή 'Αγία Αικατερίνη στό Γεράνι, ισοπεδώθηκε προσφάτως. Πρέπει νά
σημειώσω ότι ή άγγλική μετάφραση χωλαίνει καί έχει άρκετά τυπογραφικά
λάθη, πού θά πρέπει νά διορθωθούν σέ ένδεχομένη έπανέκδοση. Περιέργως
περιέχει 199 υποσημειώσεις, όσες καί ή ελληνική έκδοση, ένώ οί παραπομ-
πές μέσα στό άγγλικό κείμενο δέν ξεπερνούν τις 75.

Τό βιβλίο άριθμεΤ 156 σελίδες. Τούς προλόγους τού Πανιερωτάτου Μη-
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τροπολίτου Κόκκου καί Τηλλυρίας Κυρίου Νικηφόρου καί του Καθηγητού
Δημητρίου Τριανταφυλλοπούλου ακολουθεί σύντομη 'Ιστορική Αναδρομή (σ.
17-24). Έν αντιθέσει πρός τό προηγούμενο βιβλίο γιά τά χριστιανικά μνη-
μεία τής μητροπόλεως Κυρήνειας δέν υπάρχουν λήμματα γιά κάθε μνημείο
αλλά συνθετικά κεφάλαια γιά τήν κατάσταση τών μνημείων, τήν αλλαγή
χρήσεως τών περισσοτέρων άπό αύτά, τήν εκτεταμένη άρχαιοκαπηλία
κ.ο.κ.

Κατεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν άνω τών 500 έκκλησιαστικών
κτηρίων, ένώ άλλα 50 είναι άπροσπέλαστα καθώς βρίσκονται σέ στρατιω-
τικές περιοχές ή στήν νεκρή ζώνη. Πλήν τών όρθοδόξων ναών, υπάρχουν
στήν κατεχομένη περιοχή καί δώδεκα μαρωνιτικοί, τέσσαρες αρμενικοί, δύο
ρωμαιοκαθολικοί καί ένας άγγλικανικός, καθώς καί ένα εβραϊκό νεκροταφείο.
Οί χριστιανικοί ναοί ύπήχθησαν παρανόμως στό ισλαμικό ίδρυμα διαχειρίσε-
ως τών Βακουφιών. Ό άγγλικανικός ναός τής Κυρήνειας παρέμεινε αλώ-
βητος καί πολλοί μαρωνιτικοί ναοί έτυχαν προνομιακής μεταχειρίσεως, ένώ
άντιθέτως πολλοί όρθόδοξοι καί άρμενικοί ναοί κατεδαφίσθηκαν ή άφέθηκαν
νά έρειπωθούν καί οί τάφοι καταστράφηκαν σέ πολλά χριστιανικά νεκροτα-
φεία άλλά καί στό εβραϊκό.

Εβδομήντα έπτά έκκλησίες μετετράπησαν σέ μουσουλμανικά τεμένη.
Μονές καί ναοί έγιναν στρατώνες ή στρατιωτικά νοσοκομεία. "Αλλα μνημεία
παρεχωρήθησαν σέ τουρκοκυπρίους ή δυτικοευρωπαίους ιδιώτες καί μετε-
βλήθησαν σέ κατοικίες, γραφεία, έργαστήρια, καφενεία καί λέσχες, θέατρα,
σχολές χορού, λουτρά, άποθήκες, γκαράζ, κοτέτσια, στάβλους καί ποιμνιο-
στάσια. Εννοείται ότι σέ όλες αυτές τις περιπτώσεις έξηφανίσθησαν οί εικό-
νες καί τά ιερά σκεύη, συχνά άπεμακρύνθησαν καί τά τέμπλα. 'Ορισμένοι
ναοί, όπως τό καθολικό τής μονής τού Αποστόλου Βαρνάβα, έγιναν μουσεία
εικόνων, νεωτέρων όμως διότι οί παλαιές εκλάπησαν. Εκτός τών μουσείων,
τών άποθηκών ξένων αρχαιολογικών άποστολών καί τών ιδιωτικών συλ-,
λογών πού λαφυραγωγήθηκαν, έχάθηκαν όλες οί εικόνες πού εύρίσκοντο στό
έγκατεστημένο στήν Μονή τού Αγίου Σπυρίδωνος στήν Τρεμετουσιά κέντρο
συντηρήσεως εικόνων. Πολλά σύνολα βυζαντινών ψηφιδωτών καί τοιχογρα-
φιών άποτειχίσθηκαν συστηματικά καί πουλήθηκαν στό έξωτερικό, προξενώ-
ντας άνεπανόρθωτες ζημίες στά τμήματα πού έκλάπησαν άλλά καί σέ αύτά
πού έμειναν έπί τόπου. Δέν πρόκειται γιά μεμονωμένες περιπτώσεις άλλά για
συστηματική λεήλασία, πού δέν μπορεί νά έγινε έν αγνοία τών άρχών άλλά
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ενδεχομένως μέ τήν καθοδήγηση τους. Δυστυχώς σέ ώρισμένες περιπτώσεις
είχε ανάμειξη στήν οργανωμένη αυτή άρχαιοκαπηλία το προσωπικό διεθνών
ιδρυμάτων, όπως τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών. "Ας σημειωθεί ότι
αντιθέτως ή Κυπριακή Δημοκρατία προμήθευσε στους Τουρκοκυπρίους ειδικό
εξοπλισμό γιά τήν διατήρηση αρχαιοτήτων πού σεβάσθηκαν, όπως μηχάνη-
μα κλιματισμού γιά τήν συντήρηση τού ναυαγίου τής Κυρήνειας.

Ειδικό κεφάλαιο τού βιβλίου άναφέρεται στις πιο κραυγαλέες περιπτώ-
σεις καταστροφής κτηρίων καί άποκολλήσεως καί καταστροφής ψηφιδωτών
καί τοιχογραφιών. Μεταξύ τών μνημείων αύτών είναι ή Παναγία Κανακα-
ριά στήν Λυθράγκωμη τής Καρπασίας, μέ ψηφιδωτά τού 6ου cd. καί μετα-
γενέστερες τοιχογραφίες, ή Αγία Σολομωνή στήν Κώμα τού Γιαλού μέ τοι-
χογραφίες τού 10ου αι., τμήματα τών όποιων βρέθηκαν στήν κατοχή τούρ-
κου άρχαιοκαπήλου στήν Γερμανία, ή Παναγία Αύγασίδα στήν Μηλιά
'Αμμοχώστου, πού κατεδαφίσθηκε τό 1989, ή Άψινθιώτισσα πού άνήκει
στόν σπάνιο τύπο τού έξαγωνικού ναού καί έχει μετατραπεί σέ ποιμνιοστά-
σιο ένώ τοιχογραφίες της κατασχέθηκαν στό Μόναχο, ή Παναγία Κυρά στό
Λιβάδι 'Αμμοχώστου μέ ένα άπό τά τρία γνωστά σύνολα έντοιχίων παλαιο-
χριστιανικών ψηφιδωτών στήν Κύπρο, πού καταστράφηκαν ολα κατά τήν
προσπάθεια άποτειχίσεώς τους, ό Άντιφωνητής στήν Καλογραία τού όποιου
ό γραπτός διάκοσμος άποκολλήθηκε καί εκατό περίπου σπαράγματα καθώς
καί τέσσερις εικόνες έντοπίσθηκαν στήν Γερμανία καί τήν Όλλανδία. Χα-
ρακτηριστική εΤναι ή περίπτωση τού Αγίου Εύφημιανού στό Λύσι, τού 13ου
αι., πού βρισκόταν μέσα σέ τουρκικό στρατόπεδο, καί συνεπώς ή άποτείχι-
ση τών τοιχογραφιών του άπό ειδικευμένο συνεργείο Ρουμάνων έγινε μέ τήν
συνεργασία τών τουρκικών άρχών. Εξήχθησαν στήν Γερμανία μέσψ τού λι-
μένος τής Λάρνακος, όπου μετεφέρθησαν μέ όχημα τού φινλανδικού τμήμα-
τος τής ειρηνευτικής δυνάμεως τού OHE καί πουλήθηκαν στό "Ιδρυμα
Menil στό Houston τού Τέξας. Μετά άπό δικαστικό άγώνα έπήλθε διακα-
νονισμός, βάσει τού όποιου θά έκτεθούν προσωρινώς στό άμερικανικό "Ιδρυ-
μα καί θά έπιστραφούν στήν Κύπρο τό 2012. 'Αναφέρεται καί μία περίπτω-
ση, τού Αγίου Γεωργίου στό Καλό Χωριό, οί άποτειχισμενες τοιχογραφίες
τού οποίου άνακαλύφθηκαν τυχαίως άπό τήν τουρκική άστυνομία στήν
"Αγκυρα, οί άρχαιοκάπηλοι δικάσθηκαν στά κατεχόμενα καί άθωώθηκαν,
ένώ ή τύχη τών κλοπιμαίων άγνοεΐται.

Σέ ειδικό κεφάλαιο (σ. 136-137) άπαριθμούνται δέκα διεθνείς συμβάσεις
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γιά τήν προστασία τών πολιτιστικών αγαθών, τις οποίες έχει προσυπογρά-
ψει ή Τουρκία, και οί οποίες παραβιάζονται καταφώρως στο κατεχόμενο
τμήμα τής Κύπρου. 'Αναφέρονται έπίσης καταδικαστικές γιά τήν τουρκική
πλευρά άποφάσεις του Συμβουλίου τής Εύρώπης, τής UNESCO καί τής
Europa Nostra κατόπιν έπιτοπίων έπισκέψεων εκπροσώπων τους, πού δέν
είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Στό ελεύθερο τμήμα τής Κύπρου υπάρχουν σήμερα περί τά έκατό ισλα-
μικά τεμένη, πολλά άπό τά οποία ήταν χριστιανικοί ναοί πού μετετράπησαν
σέ τζαμιά κατά τήν Τουρκοκρατία. Ή Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναστη-
λώσει καί συντηρήσει είκοσι άπό αύτά, πού έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνη-
μεία, ξοδεύοντας γύρω στό μισό έκατομμύριο εύρώ, όπως διαβάζομε στήν
έπόμενη ενότητα τού βιβλίου (σ. 138-141). Τά τεμένη αύτά λειτουργούν
έλεύθερα.

Τό βιβλίο κλείνει μέ δύο σελίδες βιβλιογραφίας (σ. 142-143), υποσημει-
ώσεις (σ. 144-149) καί ευρετήριο ονομάτων καί τόπων (σ. 150-155).

Ή φωτογραφική τεκμηρίωση είναι πλουσιωτάτη καί άριστης ποιότητος.
Στό τέλος υπάρχει φωτογραφία άπό άγγλόφωνη τουρκοκυπριακή έφημερίδα,
μέ ολοσέλιδη καταχώρηση κτηματομεσιτικού γραφείου, γιά πωλήσεις καί
ένοικιάσεις οικιών, καταστημάτων, έστιατορίων καί μιας έκκλησίας πού χρη-
σιμοποιείται ώς γκαλερί.

Εύχομαι τά δύο βιβλία πού παρουσίασα, καί ιδίως οί ξενόγλωσσες μετα-
φράσεις τού δευτέρου, νά τύχουν εύρυτάτης κυκλοφορίας, αν καί δέν άναμέ-
νω ή διεθνής κοινότης, τήν όποία διακρίνει άκρα υποκρισία καί στρεβλωμέ-
νη άντίληψις τοϋ πολιτικώς ορθού, νά προβεί σέ άποτελεσματικές ένέργειες,
ώστε νά σταματήσει ή έκ μέρους τών κατοχικών άρχών συστηματική κα-
ταστροφή τών τεκμηρίων τής τρισχιλιετοϋς ελληνικής παρουσίας στό νησί
τής Αφροδίτης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΒΒΑ

Παρουσίαση τοΰ έργου του
Ό Πανίερος ναός της 'Αναστάσεως στά Ιεροσόλυμα, Ακαδημία Αθηνών 2009
άπο τόν Ακαδημαϊκό κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Τό βιβλίο που παρουσιάζεται άπόψε, έκδοση τής Ακαδημίας 'Αθηνών,
ξεπερνάει τά όρια τής επιστήμης τής άρχαιολογίας καί τής άρχιτεκτονικής,
γιατί άφορά μέγα τμήμα τών άνθρώπων τοΰ πλανήτη μας, γιά τήν άκρίβεια
τό 33%. Τά μνημεία που περιγράφονται στό βιβλίο βρίσκονται στό σημείο
δπου τρεις μέγιστες, άπό τήν άποψη τής σημασίας τους, θρησκείες συγ-
κρούστηκαν καί άναπτύχθηκαν. Άπό τις μεγαλύτερες κινήσεις στρατών
κατά τό τέλος τοΰ μεσαίωνος ήταν οί πολυαίμακτες Σταυροφορίες μέ ιδεο-
λογικό κίνητρο νά περιέλθουν οί τόποι, δπου έζησε καί άπέθανέ δ 'Ιησούς
Χριστός, στήν κατοχή τών Χριστιανών. Ρωμαίοι, Βυζαντινοί καί Μουσουλ-
μάνοι κατείχαν διαδοχικά έως τούς Σταυροφόρους τούς τόπους πού σήμερα
βρίσκονται στά χέρια τού 'Ισραήλ. Τό βιβλίο έχει τόν τίτλο Ό Πανίερος
ναός τής Αναστάσεως στά Ιεροσόλυμα καί σ' αύτό δ συγγραφέας του, αεί-
μνηστος ακαδημαϊκός Γεώργιος Λάββας, πραγματεύεται άπό άρχιτεκτονική,
άρχαιολογική καί ιστορική άποψη, τόπους καί μνημεία γιά τά όποια άκούμε
άπό τήν παιδική μας ήλικία, τόπους καί μνημεία πού ή έπίσκεψή τους καί
ή προσκύνησή τους ήταν άπό τά αρχαία χρόνια, καί είναι καί σήμερα, όνει-
ρο ψυχικό καί πνευματικό άπειράριθμων Χριστιανών, πού ή πραγμάτωση
τής προσκύνησης προσέδιδε καί προσδίδει σ' έκεΐνον πού τήν πραγματοποιεί
ιδιαίτερη αίγλη καί πρόσθετο έπίθετο.
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"Ολα τά μνημεία, πού περιγράφονται και παρουσιάζονται με σχέδια και
φωτογραφίες, δέν υπήρχαν δταν δίδασκε, δικαζόταν καί σταυρωνόταν ό Χρι-
στός. Υπήρχαν μόνον οί τόποι όπου έλαβαν χώραν τά γεγονότα τής σύντο-
μης έπίγειας ζωής του πού στή συνείδηση τών πιστών χριστιανών καθαγιά-
στηκαν καί έγιναν τόποι άενάου προσκυνήματος καί αιτία μακρόχρονων πο-
λέμων. Πάνω σ' έκείνους τούς τόπους άρχίζει άπό τόν 4ο αιώνα καί μετά
ή κατασκευή μνημειακών οικοδομημάτων πού κάνουν άπτά τά στάδια τών
τελευταίων ήμερών τής ζωής τού Χριστού.

Άπό έδώ καί πέρα ή διήγησή μου άκολουθεΤ τήν οικονομία τού βιβλίου.
"Οσα θά ειπώ θά είναι μικρογραφία έκείνων πού περιγράφει ό Γεώργιος Λάβ-
βας. Τήν πλήρη εικόνα τού βιβλίου θά τήν έχετε όταν τό διαβάσετε.

Ό ναός τής Αναστάσεως είναι τό κέντρο ενός κτηριακού συγκροτή-
ματος πού περικλείει τούς χώρους στους όποιους μαρτύρησε ό Χριστός.
Στήν έξέλιξη τής άρχιτεκτονικής διαμόρφωσης τού έξωτερικού καί τού
έσωτερικού τού συγκροτήματος, κύριος παράγων ήταν καί είναι ή ύπαρξη
πνευματικών δικαιωμάτων έπάνω του τριών έκκλησιών: τής ελληνορθόδο-
ξης, τής καθολικής καί τής άρμενικής. Κάθε μιά άπό τις τρεις θρησκευ-
τικές κοινότητες όρίζει μέ αποκλειστικότητα μέρη τοϋ ναοϋ, τά λεγόμενα
«έξιδιασμένα». Υπάρχουν άκόμη καί τά «κοινά» όπου γιά κάθε 'επέμβαση
άπαιτεϊται ομοφωνία τών τριών θρησκευτικών κοινοτήτων ένώ στά έξιδια-
σμένα ισχύει ή γνώμη τών κυρίων τους. Ή πολυγνωμία αύτή έχει ώς
άποτέλεσμα νά έχει μεταβληθεί ό ναός σ' ένα μοναδικό ίσως στόν κόσμο
πεδίον έφαρμογής καλλιτεχνικών καί άρχιτεκτονικών ιδεών. Έκεΐ ξετυλί-
γονται τάσεις, έπήρειες, έποχές, γούστα, πνευματικές άντιλήψεις, όλα
χωρίς ένότητα καί συνέπεια.

Ό ναός τής 'Αναστάσεως ονομάζεται «Πανίερος ναός τής 'Αναστάσε-
ως» καί «Πανάγιος Τάφος». Βρίσκεται στό κέντρο τής παλιάς πόλης τής
'Ιερουσαλήμ, έκεΐ όπου παραδίδεται ότι σταυρώθηκε, τάφηκε καί άναστήθη-
κε ό Χριστός. Τό μεγάλο αυτό συγκρότημα δέν μπορεί νά θεωρηθεί ότι άντι-
προσωπεύει κάποιον ρυθμό ή άρχιτεκτονική τάση. Περιλαμβάνει ναούς καί
παρεκκλήσια, άποθήκες, κοινόχρηστους διαδρόμους μέ τούς οποίους έπικοι-
νωνούν οί κατασκευές, κλίμακες, υπνωτήρια, έξώστες. Τό όλο άποτελεΤ ένα
συνονθύλευμα βυζαντινό, δυτικό τών σταυροφοριών άλλά καί τής 'Αναγέννη-
σης, άκόμη καί σύγχρονο.

Ή σημερινή κατάσταση τοϋ Πανάγιου Τάφου έχει τήν άρχή της στό
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325, μέ τήν έπίσκεψη τής αγίας Ελένης στήν 'Ιερουσαλήμ, δπου βρήκε
τον Τίμιο Σταύρο σέ μια σπηλιά, στά ανατολικά τοΰ τάφου τοΰ Χρίστου
καί τοΰ λόφου τοΰ Γολγοθά. Θέλοντας νά τιμήσει τούς ιερούς αυτούς τό-
πους δ Μεγάλος Κωνσταντίνος οικοδόμησε επιβλητικό ναό πού τούς περιέ-
κλειε. Ή κατασκευή έκείνη φυσικά δέν σώζεται παρά μόνο λείψανά της.
Στά ερείπια τού κωνσταντίνειου, όπως ονομάζεται, ναού κτίστηκαν άργότε-
ρα τέσσερις έκκλησίες άπό τούς μοναχούς Μόδεστο καί Άντίοχο. Τό 637
δ δεύτερος μωαμεθανός χαλίφης, δ 'Ομάρ, 'ίδρυσε τέμενος καί έδωσε στόν
πατριάρχη Σωφρόνιο τόν Άχτιναμιέν, διάταγμα μέ τό όποιο παρέχονταν
προνόμια έπί τών αγίων Τόπων στούς Ρωμαίους, δηλαδή στούς ορθόδοξους
Βυζαντινούς. Έκεΐ δπου δ 'Ομάρ προσευχήθηκε στόν «προφήτη» 'Ιησού,
κτίστηκε τζαμί, πού σήμερα ονομάζεται τζαμί τοΰ 'Ομάρ. Πολλά χρόνια
άργότερα δ Σαλαδΐνος άνανέωσε τά προνόμια τών 'Ελλήνων ορθοδόξων έπί
τών άγιων Τόπων.

Τό συγκρότημα λοιπόν τοΰ ναού τής 'Αναστάσεως συνοψίζει τις συγ-
κρούσεις λαών καί θρησκειών σ' ένα τόπο δπου καί σήμερα υπάρχουν οί
ί'διας έντασης συρράξεις, όπως καί στό μακρυνό παρελθόν, δπου οί εθνικές,
φυλετικές καί θρησκευτικές άντιθέσεις έκδηλώνονται συνεχώς μέ θανατη-
φόρα άποτελέσματα πού έπηρεάζουν τή ζωή τών άνθρώπων όλης τής Γής,
άφοΰ ή Μέση 'Ανατολή καί ιδιαίτερα ή Παλαιστίνη έπί πολλές δεκαετίες
ζή μέσα στόν πόλεμο. Σήμερα οί περιοχές δπου έζησε καί δίδαξε δ Χρι-
στός, περιλαμβάνονται στά «κατεχόμενα» άπό τό 'Ισραήλ έδάφη τής Πα-
λαιστίνης.

Τό βιβλίο τοΰ Γεωργίου Λάββα άρχίζει μέ τόν πρόλογο στόν όποιο εκτί-
θεται σύντομα ή ιστορία τής μελέτης καί άκολουθεΐ ή πολύτιμη εισαγωγή
δπου άναλύονται οί λόγοι τής δημιουργίας τών προσκυνηματικών Δόμων, δη-
λαδή τών ναών τής Γεννήσεως, τής 'Αναστάσεως καί τής 'Αναλήψεως, πού
κτίστηκαν άπό τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τονίζει δ Λάββας δτι μέ τήν πρά-
ξη του αύτή ό Κωνσταντίνος έφερε στόν χριστιανισμό τήν έννοια τού προ-
σκυνήματος πού μέ τόν καιρό επεκτάθηκε καί σέ άλλους τόπους καί στήν
Ελλάδα. Τούτο δέν ήταν άγνωστο στούς άρχαίους "Ελληνες, μέ κύριο στοι-
χείο τά μεγάλα πανελλήνια ιερά, όπως τών Δελφών, τής 'Ολυμπίας, τής
'Επιδαύρου."Ομοια άντίληψη υπήρχε φυσικά καί στούς 'Εβραίους, μέ διάση-
μο έκφραστή της τόν ναό τής 'Ιερουσαλήμ, στή θέση δπου δ Σολομώντας
ειχε κτίσει τόν πρώτο ναό. Στά χρόνια τοΰ Χριστού δ ναός ήταν έκεΐνος πού
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είχε κτίσει ό Ηρώδης ό Μέγας, ό φονιάς τών νηπίων. Ό ναός αυτός, στόν
λόφο Μωρία, καταστράφηκε άπό τόν αυτοκράτορα Τίτο.

Μέσα στό πολύπλοκο συγκρότημα τοΰ ναού τής 'Αναστάσεως βρίσκον-
ται δώδεκα ειδικά προσκυνήματα, άφιερωμένα τό καθένα σ' ένα γεγονός τού
τέλους τής ζωής τού Χριστού.

1. Ή αγία 'Αποκαθήλωση, μαρμάρινο μνημείο τού 1810.

2. Τό σημείο όπου βρίσκονταν οί γυναίκες κατά τή Σταύρωση.

3. Τό άγιο Κουβούκλιο πού σκεπάζει τόν τάφο τού Χριστού.

4. Ό ναός τής 'Αναστάσεως άνατολικά τού Κουβουκλίου.

5. Ό Γολγοθάς σέ ύψηλότερο έπίπεδο άπ' δ,τι τά άλλα μνημεία.

6. Τό παρεκκλήσι τού 'Αδάμ στόν Γολγοθά πού είδικώτερα όνομάζεται
«Κρανίου τόπος».

7. Τό παρεκκλήσι τού 'Ακανθίνου Στεφάνου.

8. Ό χώρος όπου βρέθηκε ό Τίμιος Σταυρός.

9. Τό παρεκκλήσι πού όνομάζεται «διεμερίσαντο», δηλαδή έκεΐ όπου οί
στρατιώτες μοιράστηκαν τά ρούχα τοϋ Χριστού.

10., Τό παρεκκλήσι τού Έκατόνταρχου άρχηγού τής φρουράς πού φύλαγε
τόν Χριστό κατά τή Σταύρωση.

11. Τό παρεκκλήσι τών Κλαπών όπου βασανίστηκε ό Χριστός.

12. Ή κολόνα τής φραγγέλωσης όπου μαστίγωσαν τόν Χριστό.

"Ολα αύτά τά σημεία πού άναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη καί στις
Πράξεις τών 'Αποστόλων σώζουν σήμερα μόνο τό όνομα καί όχι τή μορφή
τους, ή όποία χάθηκε κάτω άπό τις μεταγενέστερες κατασκευές τών χρι-
στιανών, μνημεία, παρεκκλήσια καί κάθε λογής στολισμούς. Ή περίτεχνη
αύτή μεταμόρφωση άπλών φυσικών τόπων, άσήμων έ'ως τόν θάνατο τού
Χριστού, ή μεταβολή τους σέ περίλαμπρα μνημεία, είναι ή έπιβεβαίωση τού
θριάμβου τοϋ Χριστιανισμού, πού άπό τή λιτότητα καί τήν άπλότητα τών
πρώτων χρόνων μεταμορφώθηκε έως τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο σέ κρατούσα
θρησκεία καί σέ καθεστώς.

Τό πρώτο προσκύνημα, τής 'Αποκαθηλώσεως, καλύπτει τόν βράχο όπου,
σύμφωνα μέ τήν παράδοση, άπέθεσαν τό νεκρό σώμα τού 'Ιησού.

'Ακολουθεί ό «Φρικτός Γολγοθάς» ή άλλως «Κρανίου τόπος» πάνω στόν
όποιο έχουν κτισθεί δύο παρεκκλήσια, ένα ελληνορθόδοξο καί ένα καθολικό.
Στό ορθόδοξο παρεκκλήσι ό Γεώργιος Λάββας έκανε έρευνες καί άποκάλυψε
τή φυσική μορφή τού βράχου ό όποιος είχε καλυφθεί μέ πλάκες καί έπιχώ-
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σεις. Επεσήμανε ό ερευνητής πίσω άπο τήν αγία Τράπεζα τοΰ παρεκκλη-
σίου ένα βύθισμα στον βράχο καί στο κέντρο του κυκλική υποδοχή, ή οποία
θά υποδήλωνε το σημείο δπου είχε στερεωθεί ό σταυρός τοΰ Χριστού. Δεξιά
τοΰ βυθίσματος διεπίστωσε τήν ύπαρξη μεγάλης σχισμής στον βράχο πού
φέρει στον νου το χωρίο τοΰ Ματθαίου (27, 51): δτι μόλις ξεψύχησε δ Χρι-
στός «ή γη έσχίσθη καί αί πέτραι έσχίσθησαν». Ή άνασκαφική έρευνα έφε-
ρε στό φως καί άλλα στοιχεία τά όποϊα κατά τούς αιώνες είχαν καλυφθεί
άπό τά έργα καλλωπισμού τοΰ τόπου πού είχαν κάνει οί μοναχοί. Ό άνα-
σκαφεύς συμπεραίνει ότι οί ανασκαφές πού έγιναν στό σημείο εκείνο κατά τις
δεκαετίες τοΰ 1960, τού 1970 καί κατά τό 1988 άπό τόν Γδιο «έχουν
έμπλουτίσει σέ μεγάλο βαθμό τις γνώσεις μας γιά τις προηγούμενες φάσεις
τού μνημείου καί έχουν προσφέρει άρκετά έπιχειρήματα πού αποδεικνύουν ότι
τό Προσκύνημα τού "Φρικτού Γολγοθά" βρίσκεται πράγματι στό σημείο
όπου έγινε ή Σταύρωση».

Άπό τό παρεκκλήσιο τοΰ 'Αδάμ, δηλαδή τόν Γολγοθά ή Κρανίου Τό-
πον, ένας περιμετρικός διάδρομος μας δδηγεΐ σέ άλλο παρεκκλήσιο, τοΰ
Άκανθίνου Στεφάνου δπου βρίσκεται τμήμα κίονος πάνω στόν όποιο οί
Ρωμαίοι στρατιώτες έβαλαν τόν Χριστό νά καθίσει. Κατά τόν Εύαγγελι-
στή Ματθαίο (27, 29) «πλέξαντες στέφανον έξ άκανθών έπέθηκαν έπί τήν
κεφαλήν αύτοΰ». Γιά ανάμνηση τοΰ πάθους αύτοΰ οί μοναχοί έχουν τοπο-
θετήσει δεξιά τής αγίας Τράπεζας τού παρεκκλησίου, στεφάνι άπό σκληρά
άγκάθια.

Πολύ κοντά στό παρεκκλήσι τοΰ Άκανθίνου Στεφάνου βρίσκεται άλλο,
τής ευρέσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού, πού άρχικά ήταν άφιερωμένο στόν Κων-
σταντίνο τόν Μεγάλο καί τή μητέρα του Ελένη. 'Από έκεΐ, κατά τήν πα-
ράδοση, ή αγία Ελένη παρακολουθούσε τις άνασκαφές πού έγιναν κατά δια-
ταγή της γιά τήν εύρεση τοΰ Σταυρού τού Χριστού.

Βορειότερα βρίσκεται άλλο παρεκκλήσιο πού όνομάζεται «Διεμερίσαντο
τά ιμάτια». Ή φράση προέρχεται άπό τόν Εύαγγελιστή Ματθαίο (27, 35)
δ όποιος διηγείται ότι «σταυρώσαντες δέ αύτόν διεμερίσαντο τά ιμάτια αύτοΰ
βαλόντες κλήρον».

Παρεκκλήσι είναι άφιερωμένο καί σέ άλλο πρόσωπο πού πρωταγωνίστη-
σε στή Σταύρωση, στόν Έκατόνταρχο πού διοικούσε τό ρωμαϊκό άπόσπα-
σμα πού οδήγησε τόν Χριστό στό Σταυρό. 'Εκείνος μετά τόν σεισμό πού
έσχισε τήν γη ομολόγησε γιά τόν 'Ιησού «αληθώς Θεού υιός ην ούτος».
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Άπό τή μεταγενέστερη παράδοση γνωρίζουμε πώς ονομαζόταν Αογγΐνος καί
άποκεφαλίστηκε γιά τήν πίστη του.

Τό Έπτακάμαρον, ή πλάκα μέ τις δύο οπές, τις «Κλάπες», δπου
δπως παραδίδεται είχαν δέσει τά πόδια τού Χριστού, καί τό παρεκκλήσι
τής φυλακής, δπου είχαν φυλακίσει τόν Χριστό καί τους δύο ληστές έως
δτου τούς όδηγήσουν στόν Γολγοθά καί τούς σταυρώσουν, ανάγονται στήν
περίοδο τού Κωνσταντίνου τού Μεγάλου. "Εχουν γίνει όμως προσθήκες
βυζαντινές καί τών Σταυροφόρων, οί οποίες άποτελούν μείγματα ρυθμών
καί τεχνοτροπιών.

Μεγαλοπρεπής πλούτος, κραυγαλέες ασυμφωνίες ρυθμών καί τεχνοτρο-
πιών χαρακτηρίζουν τό επισημότερο μνημείο τού συγκροτήματος, αυτόν τόν
ναό τής Αναστάσεως ή τού Παναγίου Τάφου, ή τής Ροτόντας, δπως λέγε-
ται κοινότερα. Στό κέντρο του ένας κυκλικός χώρος, δπου υπάρχει τό κου-
βούκλιο τού Παναγίου Τάφου, στεγάζεται μέ μεταλλικό ήμισφαιρικό τροΰλλο
κατασκευασμένο τό 1868, έπισκευασμένο τή δεκαετία τού 1960 μετά άπό
σοβαρές ζημιές πού είχαν γίνει τό 1948 κατά τόν πόλεμο μεταξύ 'Ιορδανίας
καί 'Ισραήλ.

Στή σύντομη περιήγησή μας σέ δρισμένα μόνον μέρη τού Συγκροτήμα-
τος, μέ δδηγό τήν πολύτιμη περιγραφή τού Γεωργίου Λάββα στό βιβλίο του,
θά σταθούμε πάλι στά γενικά συμπεράσματά του στό τέλος τού πρώτου κε-
φαλαίου. Ή πείρα του έκεΐ καί ή γνώση του τού μνημείου τόν φέρει αύτό-
ματα σέ διαπιστώσεις πού δημιουργούν ψυχική δυσθυμία: «Είναι πραγματικά
άπογοητευτικό, άκόμη καί οδυνηρό, γιά κάθε νηφάλιο πιστό νά είναι υπο-
χρεωμένος νά προσκυνά καί νά προσεύχεται σέ παρεκκλήσια διαφοροποιημέ-
να μέ έθνικά καί δογματικά κριτήρια, καθεστώς πού καί τιμή δέν περιποιεΐ
στούς ήγέτες τών 'Εκκλησιών καί άποστερεΐ τόν χώρο άπό τήν ύποβλητι-
κότητα πού αρμόζει στήν ίερότητά του».

Τό δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σέ μέρη στά όποια έξετάζονται σημαν-
τικά ιστορικά, χρονολογικά καί λατρευτικά-δογματικά ζητήματα. 'Αρχίζον-
τας μέ τήν ιστορική έπισκόπηση έξετάζει ό Γεώργιος Λάββας ένδελεχώς τό
μακροχρόνιο ζήτημα τής θέσεως τού Γολγοθά καί τού Παναγίου Τάφου. Οί
σημερινοί Χριστιανοί θεωρούν ώς δεδομένο δτι οί θέσεις τών δύο προσκυνη-
μάτων είναι έκεΐνες πού ορίζονται στόν ναό τής 'Αναστάσεως. "Ηδη δμως
στό παρελθόν ιστορικοί καί τοπογράφοι έξετάζοντας κριτικά τήν Ευαγγελική
καί 'Αποστολική παράδοση ώς καί τήν ιστορική τού Ίωσήπου καί τού έπι-
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σκόπου Σάρδεων Μαξίμου, διαπίστωσαν ασυμφωνίες καί αντιφάσεις. Ή
πρώτη παράδοση, ή αρχαιότερη, ορίζει τόν τόπο τής Σταύρωσης καί τής
Ταφής έξω άπό τά τείχη τής 'Ιερουσαλήμ. Ό Ίώσηπος καί ό Μάξιμος λέ-
γουν ότι τό μέγα γεγονός έγινε μέσα στήν πόλη, μέσα άπό τά τείχη.

Ό Γεώργιος Λάββας παραβάλλοντας τις άρχαΐες μαρτυρίες μέ τά απο-
τελέσματα τών άνασκαφών καθόρισε τήν άκριβή θέση τού τείχους τής Ιε-
ρουσαλήμ κατά τούς αιώνες άπό τή Σταύρωση τού Χριστού μέχρι τών χρό-
νων τού νεώτερου ιστορικού, τού Μαξίμου καί διαπιστώνει ότι κατά τά χρό-
νια τής Σταύρωσης ή "Ιερουσαλήμ περιβαλλόταν άπό δύο τείχη, έξω άπό τά
όποΤα βρίσκονταν ό Γολγοθάς καί ό Πανάγιος Τάφος. Λίγες δεκαετίες όμως
μετά τή Σταύρωση, έπί βασιλέως Ήρώδου Άγρίππα (39-44 μ.Χ.), πατέ-
ρα μίας άπό τις Βερενίκες ή όποία υπήρξε έρωμένη τού αύτοκράτορος Τίτου,
ή 'Ιερουσαλήμ όχυρώθηκε καί μέ τρίτο τείχος, πού περιέλαβε τόν Γολγοθά
καί τόν Τάφο. Τό τείχος ολοκληρώθηκε τό 69 μ.Χ. καί τά γεγονότα πού
περιγράφει δ Ίώσηπος έγιναν μετά τήν κατασκευή τού τείχους. Ός πρός
τόν Μάξιμο, εκείνος έγραψε τό 160 μ.Χ. Όρθή λοιπόν είναι ή εύαγγελική
παράδοση, ή όποία έπιβεβαιώνεται άπό τις άνασκαφές καί ιδία άπό τις έρευ-
νες τού Γεωργίου Λάββα.

Σύμφωνα μέ αύτές τις έρευνες ό χώρος δπου κτίστηκε δ ναός τής 'Α-
ναστάσεως καί περικλείει τά σημεία τού μαρτυρίου καί τής ταφής τού Χρι-
στού, ήταν κήπος καί χρησίμευε καί ώς τόπος ταφής, κάτι πού συνηθιζόταν
καί στήν άρχαία Ελλάδα. Άπό τούς τέσσερις τάφους πού έγινε δυνατόν νά
έντοπισθοΰν καί νά ερευνηθούν, όλοι τής 'ίδιας εποχής, ό μεγαλύτερος είναι δ
τάφος τού Χριστού, λαξευμένος σέ βράχο τού έκεΐ λατομείου. Ό εύαγγελι-
στής Ματθαίος (27, 60) λέγει γιά τό νεκρό σώμα τού Χριστού, ότι δ
'Ιωσήφ δ Άριμαθαίας «ένετύλιξεν αύτό σινδόνι καθαρά, καί έθηκεν αύτό έν
τω καινώ αυτού μνημείω δ έλατόμησεν έν τή πέτρα». Τήν 'ίδια περιγραφή
δίνει καί δ Μάρκος (15, 46) γιά τόν 'Ιωσήφ: «καί κατατέθηκεν αύτόν έν
μνημείω, δ ην λελατομημένον έκ πέτρας».

Μέ βάση τις λεπτομερείς υψομετρικές παρατηρήσεις πού έγιναν κατά τή
διάρκεια τών άνασκαφικών ερευνών, δ Γεώργιος Λάββας μέ τούς συνεργάτες
του έκπόνησε ψηφιακή άναπαράσταση τής περιοχής τής Σταύρωσης καί τής
Ταφής καί προσδιόρισε τό σημείο τής Σταύρωσης, τή θέση τού Τάφου, καί
τήν άνηφορική λοφώδη περιοχή Γαρήβ, πού μνημονεύει δ 'Ιερεμίας, καί δπου
βρίσκεται σήμερα ή μονή τού άγίου Κωνσταντίνου, τό Πατριαρχείο καί άλλα
οικοδομήματα.
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Καθώς σας εκθέτω σύντομα τά συμπεράσματα τοϋ Γεωργίου Λάββα
φυσικό είναι νά σκεφθείτε δτι περισσότερο αλλοιωμένος ιστορικός τόπος
στή Γή δέν υπάρχει άπό τόν τόπο τοΰ μαρτυρίου τοΰ Χριστοΰ. "Ολοι όσοι
έζησαν έκεΐ, πολλοί μέ καλή πρόθεση καί μέ ευλάβεια, φρόντισαν νά έξα-
φανίσουν τή μορφή τοΰ τόπου. Ή συναρπαστική άναπαράσταση τοΰ Λάβ-
βα μάς άποκαθιστά τήν εικόνα του, όπως τήν έννοοΰσαν οί Ευαγγελιστές,
εικόνα που έχει άρκετά άλλοιωθεΐ άπό τόν κινηματογράφο έπί 100 καί
πλέον χρόνια.

Τά άλλα μέρη τοΰ δευτέρου κεφαλαίου είναι έπίσης συστηματικά. Πολύ
ενδιαφέρουσα είναι ή έξέταση τής 'Ιερουσαλήμ κατά τήν περίοδο τοΰ αυτο-
κράτορα 'Αδριανού, ό όποιος ξανάχτισε τήν κατεστραμμένη, τό 70 μ.Χ. άπό
τόν Τίτο, 'Ιερουσαλήμ. Ή νέα πόλη ονομάστηκε Αίλία Καπιτωλίνα, κτί-
στηκε μέ νέο σχέδιο καί δ χώρος τοΰ μαρτυρίου τοΰ Χριστοΰ έπιχωματώ-
θηκε. Ό Τάφος καί δ Γολγοθάς καλύφθηκαν καί πάνω έκεΐ οικοδομήθηκε
ναός τής 'Αφροδίτης. Ή κατάχωση τών έκεΐ μνημείων καί τό χτίσιμο
ναού, θεωρείται ώς συνειδητή «καταδίκη σέ λήθη», damnatio memoriae,
πού άποτελεΐ έπίσης καί έμμεση ένδειξη, ότι δ τόπος τού μαρτυρίου ήταν
πραγματικά εκείνος, καί ή ρωμαϊκή διοίκηση έπιθυμοΰσε νά ξεχαστεί. Στά
χρόνια τοΰ 'Αδριανού (117-138 μ.Χ.) ή οικοδομική άκμαζε στήν 'Ιερου-
σαλήμ όπως καί στήν 'Αθήνα τής όποιας ή ρωμαϊκή μνημειακή περίοδος
είναι 'Αδριάνεια.

"Οπως λέγει δ Γεώργιος Λάββας, «στή συλλογική μνήμη τών χρι-
στιανών διασώθηκε τό ακριβές σημείο δπου έλαβε χώρα τό Θείο Δράμα».
Γι' αύτό δ Μεγάλος Κωνσταντίνος άποφάσισε νά γίνει δ ναός τοΰ Παναγί-
ου Τάφου στή θέση τοΰ ναοΰ τής 'Αφροδίτης, ό όποιος κατεδαφίστηκε, τό
326, άπό τόν έπίσκοπο Μακάριο. Ό Γεώργιος Λάββας προχωρεί σέ άναπα-
ράσταση τού χώρου τοΰ Μαρτυρίου, τής μορφής πού θά άντίκρυσαν οί αρχι-
τέκτονες τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου καί περιγράφει τις έργασίες πού
πρέπει νά έγιναν γιά νά θεμελιωθούν τά χριστιανικά οικοδομήματα γιά τά
όποια πρώτο δδηγό θά έχουμε τόν Εύσέβιο, μητροπολίτη Καισαρείας τής
Παλαιστίνης, μέ τήν πολύτιμη «'Εκκλησιαστική Ιστορία» του.

Ό συγγραφέας έξετάζει κριτικά καί αναλυτικά τήν περιγραφή τοΰ
Εύσεβίου σέ σύγκριση μέ μελέτες συγχρόνων άρχαιολόγων καί ιστορικών.
Προχωρεί στά θέμα τής χωροθέτησης τού ναοΰ τής 'Αναστάσεως, πού
έκτισε ό Μεγάλος Κωνσταντίνος, καί έπιμένει στήν έξέταση τοΰ ψηφιδω-
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τοϋ χάρτη τής Μαδηβάς, του 6ου αιώνος, όπου εικονίζεται ή τότε 'Ιερου-
σαλήμ.. Παραθέτει μάλιστα καί πλαστική άπόδοση τοΰ χάρτη. Προχωρεί
άκόμη στή συστηματική περιγραφή τής πεντάκλιτης βασιλικής πού κτί-
στηκε άπό τόν Κωνσταντίνο καί τήν «έκφρασή» της μάς παρέχει δ Εύσέ-
βιος. Άπό τή βασιλική αύτή μας σώζονται μέσα στό σημερινό συγκρότη-
μα, σποραδικά λείψανα ή ίχνη.

Ή εύσέβεια τών πιστών χριστιανών δέν άρκέστηκε στά μεγαλόπρεπα
κτίσματα τοΰ Κωνσταντίνου, ό όποιος δέν είχε περιβάλει μέ μνημειακά
κτίσματα όλα τά σημεία τοΰ Μαρτυρίου. Κατά τόν 7ο αιώνα διαμορφώθη-
κε ό Βράχος τής Σταύρωσης, τόν 11ο ό χαλίφης Άλ-Χακίμ ισοπέδωσε
τό ιερό Συγκρότημα μέ τόν Πανάγιο Τάφο άλλά σέ λίγα χρόνια, μέ τή
συμφιλίωση χριστιανών καί μουσουλμάνων, άρχισε ή άνακατασκευή τών
κατεστραμμένων. Ή κατάληψη τών αγίων Τόπων άπό τούς Σταυροφόρους
ύπήρξε ή αιτία νέων διαρρυθμίσεων. Άλλά ή ιστορία τών όσων έγιναν ή
κτίστηκαν στόν τόπο τοΰ Μαρτυρίου τοΰ Χριστού δέν τελειώνει καί ούτε
θά τελειώσει ποτέ.

Σέ άλλο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική έξέταση τοΰ ζητήματος γιά τήν
αυθεντικότητα τού τόπου τής Σταύρωσης καί τής Ταφής τού 'Ιησού όπου ό
Γεώργιος Λάββας συνοψίζει τις κατά καιρούς άπόψεις καί ερμηνεύει τις
άρχαΐες μαρτυρίες.

Τό δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου είναι εικονιστικό. Τό άποτελοΰν κατόψεις
γενικές καί τμηματικές, όψεις καί τομές, θαύματα άκριβείας καί καλαισθη-
σίας, άποτυπώσεις λεπτομερείς, άπεικόνιση τών λίθων τών κτισμάτων, απει-
κόνιση τής ύφής τών λίθων καί τών φθορών τους. Καί τά σχέδια αύτά συμ-
πληρώνονται μέ νέες ώραΐες καί φωτεινές φωτογραφίες πού μάς μεταφέρουν
στόν τόπο όπου ό Χριστός πέρασε τις τελευταίες ώρες τής ζωής του, σταυ-
ρώθηκε, τάφηκε καί άναστήθηκε.

Σάς παρουσίασα μέσα σέ 30 λεπτά τής ώρας ένα νέο βιβλίο, έλπίζω μέ
τρόπο ανεκτό. Ή παρουσίαση αύτή, όπως όλες οί παρουσιάσεις βιβλίων,
προδίδει τόν συγγραφέα καί έξαπατά τούς άκροατές. "Αν τό βιβλίο ήταν έργο
φαντασίας, ίσως οί χαρακτηρισμοί μου θά μπορούσαν νά γίνουν ηπιότεροι.
Άλλά γιά τόν «Πανίερο ναό τής Αναστάσεως» πρέπει νά διερωτηθούμε γιά
κάτι γιά τό οποίο δέν κάνει λόγο ό Γεώργιος Λάββας: τί κρύβει αύτό τό βι-
βλίο, καλύτερα τί μάς κρύβει ό συγγραφέας;
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Επιστημονικά βιβλία δπως δ ναδς τής 'Αναστάσεως γίνονται μέ αντάλ-
λαγμα ένα μέρος τής ζωής αύτοϋ πού το γράφει. Ό Γεώργιος Λάββας μέ
πολλή έπιμέλεια έχει σβήσει άπδ τις σελίδες του τό πώς τό συνέθεσε. Κά-
που στόν πρόλογο, ανάμεσα στίς τυπικές πληροφορίες, λέγει δτι ή ένασχό-
λησή του μέ τό θέμα είχε άρχίσει τό 1984, δηλαδή πριν άπό ένα τέταρτο
τοΰ αιώνος. "Επειτα άπό χρόνια υπέβαλε στό Πατριαρχείο τό πρόγραμμα
τής τοπογράφησης καί άρχιτεκτονικής άποτύπωσης του συγκροτήματος,
άναγκαίων πλέον έκ τών πραγμάτων- τό 1993 άρχισαν οι έπί τόπου έρευ-
νες καί μετρήσεις, πού βάστηξαν επτά χρόνια, έως τό 2000. Καί προσθέ-
τει, δτι οί κατά χώραν έργασίες κάλυψαν «χρονικό διάστημα 205 ήμερών».
Δέν μάς άποκαλύπτει πόσα ταξίδια έκανε στούς Άγιους Τόπους, πόσο χρό-
νο ξόδεψε έκεΐ άπ' τή ζωή του χωρίς νά μετράει, πόσες χιλιάδες σημεία
έλαβε, πόσες ώρες, πόσες ήμέρες, χρειάστηκαν γιά νά πάρουν μορφή οί με-
τρήσεις στό χαρτί πού έγιναν άπό εκείνον καί τούς συνεργάτες του. Καί
άφοΰ έγιναν τά σχέδια καί βεβαιώθηκε ότι δλες οί μετρήσεις συμφωνούσαν,
κάτι πού δέν συμβαίνει συχνά όταν πρόκειται γιά μνημεία παλιά, τρισδιά-
στατα, άχάριστα στή μέτρηση, δύσκολα στή σχεδίαση, σκοτεινά, γεμάτα
έξαρτήματα δπως συμβαίνει στίς έκκλησίες, άρχισε ή μελέτη καί ή σύντα-
ξη τού κειμένου. Νομίζω πώς ούτε έκεΐνος θά μπορούσε νά υπολογίσει τις
ωρες καί τις δυνάμεις πού ξόδεψε. Συμβολίζονται μόνο, καί αύτό γιά κείνους
πού ερμηνεύουν τά σύμβολα, συμβολίζονται οί ώρες αύτές τής ζωής του άπό
τά άραδιασμένα γράμματα καί τά σχέδια τού βιβλίου, τελευταίο του δώρο
πρός εμάς.

Μιά άχνή εικόνα τής όλης έργασίας, τού χρόνου πού καταναλώθηκε,
τών προσώπων πού έλαβαν μέρος στήν πραγματοποίηση τού μεγάλου εγχει-
ρήματος τής άποτύπωσης τού ιερού Συγκροτήματος, άχνή έπαναλαμβάνω
εικόνα, δίνει τό λιτό έπίμετρο τού καθηγητού τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
κ. Διονυσίου-Δημητρίου Μπαλοδήμου μέ τίτλο «Γεωμετρική καί άρχιτεκτο-
νικη τεκμηρίωση τού Πανιέρου ναού τής Αναστάσεως στά Ιεροσόλυμα» καί
στο Παράρτημα πού άκολουθεΐ καί κλείνει τόν τόμο. Έκεΐ διαβάζουμε γιά
20.000 σημεία, 6.000 φωτογραφίες, 1.000 σκαριφήματα. Άραγε όσοι έλα-
βαν μέρος στήν προσπάθεια, θά μπορούσαν, ή θά ήθελαν, νά ξαναρχίσουν αν
χρειαζόταν; Πιστεύω πώς θά ξανάρχιζαν, γιατί μελέτες δπως αύτή γιά τήν
όποία άκούσατε, τις έμπνέει ό ένθουσιασμός τής δημιουργίας. Πραγματικά.
Μέ τό βιβλίο τού Γεωργίου Λάββα, άποτέλεσμα τού κόπου τού δικού του.
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καί τών συνεργατών του, ή ελληνική επιστήμη προσφέρει τήν τελευταία καί
έγκυρη γνώση για το μέγιστο μνημείο τής Χριστιανοσύνης.

Ό Γεώργιος Λάββας δέν πρόλαβε νά ιδεί τό βιβλίο τελειωμένο καί τυ-
πωμένο μέ τή γνώση καί τήν καλαισθησία τής Ραχήλ Καπόν, ή όποία προ-
σέθεσε μιά άκόμη ψηφίδα στό μωσαϊκό τών πολύτιμων έκδόσεών της.

Άκόμη ό Γεώργιος Λάββας, χαμένος πρόωρα, είχε τήν τύχη νά τόν πε-
ριβάλλει στή ζωή του ή οίκογένειά του πού, όταν εκείνος έφυγε, φρόντισε μέ
στοργή τό τελευταίο του πνευματικό δημιούργημα, αυτό γιά τό όποιο άκού-
σατε άπόψε, έργο πίστης καί έπιστήμης.
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Διαδικτυακά Αφιέρωμα στή ζωή καί το έργο του Ακαδημαϊκού Γ. Π. Λάββα*
άπο τον Καθηγητή κ. ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΪΜΑΡΗ

Κυρίες καί κύριοι Ακαδημαϊκοί,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες καί κύριοι,

Ό Γιώργος Λάββας έπέλεξε το 1992 το Τμήμα Επικοινωνίας καί Μέ-
σων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών γιά τή συνέχιση
τής άκαδημαϊκής του καριέρας όχι τυχαία, άλλά έπειδή πίστευε στή δύνα-
μη τής έπικοινωνίας καί στήν έφαρμογή τών άρχών της στον τομέα τής πο-
λιτιστικής διαχείρισης.

Σήμερα τό Τμήμα Επικοινωνίας καί MME, άποτίοντας φόρο τιμής στόν
άγαπητό συνάδελφο Γιώργο Λάββα, έπικοινωνεΐ τό διεθνούς έμβέλειας άκα-
δημάίκό, έπιστημονικό καί πολιτισμικό του έργο στόν ψηφιακό χώρο.

Ώς διευθυντής τού Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 'Ινστιτούτου 'Εφηρ-
μοσμένης 'Επικοινωνίας καί διάδοχος τού Γ. Λάββα στή θέση αύτή, έχω τή
μεγάλη τιμή νά σάς παρουσιάσω τό διαδικτυακό άφιέρωμα πού άναπτύχθη-
κε στό πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας τού 'Ινστιτούτου καί φωτίζει τό έργο καί
τήν προσωπικότητά του.

Στόχος, λοιπόν, τού άφιερώματος είναι νά άποτυπωθεΐ ή σημαντική συμ-
βολή τού Γ. Λάββα στόν ερευνητικό, άκαδημάϊκό καί πολιτισμικό χώρο τής
Ελλάδας άλλά καί τού εξωτερικού. Ή πνευματική παρακαταθήκή-πού κλη-
ροδότησε στίς επόμενες γενιές περιλαμβάνει πλούσιο υλικό άπό κείμενα, με-
λέτες καί φωτογραφίες πού κρίθηκε σκόπιμο νά συμπεριληφθούν στό άφιέ-
ρωμα. Ή ψηφιοποίηση τού έργου συντελεί στήν εύρεία διάδοση του καί στή
δημόσια διάθεση του σέ ήλεκτρονική μορφή.

Τό έργο τού Γεώργιου Λάββα συνέβαλε σημαντικά στόν άκαδημάϊκό, τόν
έρευνητικό καί πολιτισμικό τομέα τής Ελλάδας άλλά καί τού έξωτερικού.
Συμβάλλει έπίσης σέ μετέπειτα έρευνες, καθώς τά κείμενά του, οί μελέτες
του, τά σχέδιά του είναι διαθέσιμα στίς επόμενες γενιές ερευνητών.

* Ίστοχώρος: http://www.georgelavas.org
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Γιά τον λόγο αυτό προτίμησα νά ξεκινήσω μέ τήν αναφορά στό έργο του,
όπως αυτό παρουσιάζεται μέσω τοΰ διαδικτυακού άφιερώματος, καί νά κλεί-
σω μέ μιά σύντομη αναφορά στή ζωή τοΰ Γεώργιου Λάββα.

Τό έργο τοΰ Γ. Λάββα δομείται γύρω άπό τις εξής τρεις ενότητες: ακα-
δημαϊκό, αρχιτεκτονικό καί άρχαιολογικό.

Στό άκαδημαϊκό του έργο, περιλαμβάνεται ή συνεργασία του μέ τό
'Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο τής Ζυρίχης, ώς έπιμελητή στήν έδρα «Ιστο-
ρία τής Τέχνης». Έκεΐ γνωρίστηκε καί συνεργάστηκε μέ έγκριτους καθη-
γητές καί μέ έξέχουσες προσωπικότητες τής άρχιτεκτονικής καί τής ιστο-
ρίας τής τέχνης.

Στή συνέχεια άνέλαβε ώς καθηγητής τήν έπικουρική έδρα Αρχιτεκτο-
νικής Μορφολογίας καί Ρυθμολογίας καί τήν έδρα 'Ιστορίας τής Αρχιτε-
κτονικής τού Τμήματος Αρχιτεκτόνων τής Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δπου άνανέωσε τό πρόγραμμα
σπουδών μέ τήν εισαγωγή νέων μαθημάτων. Ή θεραπεία τοΰ άντικειμένου
τής 'Ιστορίας τής Τέχνης στό Τμήμα Επικοινωνίας καί MME τοΰ Εθνι-
κού καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών τόν δραστηριοποίησε άκό-
μη περισσότερο σέ θέματα επικοινωνίας καί εύαισθητοποίησης τών πολιτών
σέ πολιτισμικά θέματα.

Παράλληλα μέ τις άκαδημαϊκές του θέσεις, πολύ σημαντικά είναι τό δι-
δακτικό καί τό συγγραφικό του έργο, μέ πληθώρα συγγραμμάτων καί δημο-
σιεύσεων.

Ό Γεώργιος Λάββας έξετάζει στήν πράξη τούς προβληματισμούς πού
είχε έκφράσει στό αρχιτεκτονικό έργο του γιά τήν ορθόδοξη ναοδομία καί
τις σύγχρονες έκφράσεις της. Οί προβληματισμοί αυτοί γίνονται ιδιαίτερα
αισθητοί στόν σχεδιασμό τού ναοΰ τοΰ 'Αγίου Παύλου στό Chambésy, στή
Γενεύη, πού τό Οικουμενικό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως τού
άνέθεσε.

Ή έκπόνηση τών σχεδίων τοΰ Μπελλωνείου Καθιδρύματος στά Φυρά
τής Σαντορίνης ανατέθηκε στόν Γεώργιο Λάββα, μέ άφορμή τις άναζητήσεις
του γιά τήν ένταξη ενός νέου κτηρίου σέ παραδοσιακό περιβάλλον ώς πολι-
τιστικού κέντρου.

Επιπλέον, τό 1982 ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος άνέθεσε στόν Γε-
ώργιο Λάββα τήν άποκατάσταση τής Βίλλας Καπαντζή γιά τήν έπανάχρη-
σή της ώς πινακοθήκης τής Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος. Στό έργο
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αύτό κατάφερε νά εφαρμόσει μιά σειρά άπό άρχές γιά επεμβάσεις στά δια-
τηρητέα κτήρια.

Σπουδαίο σημείο άναφοράς στό άρχιτεκτονικό έργο τού Γεωργίου Λάββα
άποτελεΐ ή έκπόνηση σχεδίων άνέγερσης ενός ναού σέ νεοσχεδιαζόμενο οικι-
σμό στήν τοποθεσία «Μπασίς», έξω άπό τή Θεσσαλονίκη, τήν όποία τού
άνέθεσε δ Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α'.

Τέλος, σημαντική τομή άποτελοΰν τά σχέδιά του γιά Στέγαστρο γιά τόν
άρχαιολογικό χώρο «Κάθισμα» στά 'Ιεροσόλυμα. Στόχος αύτοΰ τού έργου
ήταν νά προστατευτεί δ άρχαιολογικός χώρος καί νά άναδειχθεΐ ώς προσκυ-
νηματικός, χωρίς όμως νά διαταραχθεί ή εσωτερική του ενότητα.

Παράδειγμα τού άρχιτεκτονικού έργου τού Γεώργιου Λάββα, δπου καί
άποτυπώνονται οί άνησυχίες του, άποτελεΐ δ σχεδιασμός τού ναού τού Αγί-
ου Παύλου στό Chambésy στή Γενεύη. Πλοηγούμενος στόν ίστοχώρο μπο-
ρεί κανείς νά βρει φωτογραφίες, σχέδια καί λεπτομέρειες γιά τό έργο αύτό.

Στή θεματική ύποενότητα γιά τόν σχεδιασμό τού ναού τού Αγίου Παύ-
λου στό Chambésy τής Γενεύης, δπως καί στίς υπόλοιπες ενότητες στό
διαδικτυακό άφιέρωμα, υπάρχει διαθέσιμο υλικό γιά τό άντίστοιχο έργο του.
Υπάρχουν φωτογραφίες, άρθρογραφία καί στοιχεία γιά τή δημοσιότητα τού
έργου.

Στήν ενότητα «φωτογραφίες», δ έπισκέπτης τού ίστοχώρου βλέπει φω-
τογραφίες άπό τις μακέτες καί τό έργοτάξιο τού ναού, καθώς καί φωτογρα-
φίες άπό τό έσωτερικό καί τό έξωτερικό τού ναού.

Μία άπό τις ύποενότητες τής θεματικής γιά τόν σχεδιασμό τού ναού τού
Αγίου Παύλου είναι ή «δημοσιότητα» άναφορικά μέ τό έργο τού Γεώργιου
Λάββα, πού περιέχει δημοσιεύσεις του σέ έφημερίδες, ελληνικές καί ξένες.

Στό άρχαιολογικό του έργο, συμπεριλαμβάνονται οί άνασκαφές τής ύστε-
ροκλασικής κατοικίας στή Μαρώνεια, στή Μακεδονία, καί τού ελληνιστικού
θεάτρου τής Μαρώνειας.

Επίσης, κατά τή διάρκεια έργασιών συντήρησης, άποκατάστασης καί
άνάδειξης τού Πανίερου Ναού τής Αναστάσεως, πραγματοποιήθηκαν άνα-
σκαφές γιά τήν άποκάλυψη τού σημείου δπου συνέβη τό γεγονός τής Σταύ-
ρωσης, στίς όποιες .πολύ σημαντικός ήταν δ ρόλος τού Γεώργιου Λάββα.

Επιπλέον, υπό τή διεύθυνση τού καθηγητή Γ. Λάββα καί τού R.
Avner, άποκαλύφθηκε ένα μνημειακό ναΐ'κό κτίσμα, τό «Κάθισμα», στά Ιε-
ροσόλυμα. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, στό σημείο αύτό κάθισε ή Παναγία
γιά νά ξεκουραστεί κατευθυνόμενη πρός τή Βηθλεέμ.
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Σημαντικά αρχαιολογικό έργο τοϋ Γεωργίου Λάββα αποτελεί ή ανα-
σκαφή τοϋ σημείου όπου συνέβη ή Σταύρωση, ό «Γολγοθάς», στά 'Ιερο-
σόλυμα.

Ό έπισκέπτης τοϋ ίστοχώρου μπορεί εύκολα νά μεταφερθεί άπό τήν
κεντρική σελίδα τοϋ έργου στά σχέδια τής κάτοψης τής περιοχής τών άνα-
σκαφών καί τοϋ βράχου τού Μαρτυρίου. 'Υπάρχει έπίσης θεματική ύποενό-
τητα πού άναφέρεται στήν «αρθρογραφία» γιά τό έργο του «Γολγοθάς».

Εκτός τού ακαδημαϊκού, τοϋ άρχιτεκτονικού καί τοΰ άρχαιολογικοΰ
έργου, ό Γ. Λάββας υπήρξε έμπειρογνώμων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου,
μέ σημαντικές δικαιοδοσίες. Πολυάριθμες μελέτες έκπονήθηκαν κατά τή
διάρκεια τής θητείας του. "Εργα του, μεταξύ άλλων, είναι τά εξής: ή το-
πογραφική καί άρχιτεκτονική τεκμηρίωση τού συγκροτήματος τοΰ Πανίερου
Ναού Αναστάσεως στά 'Ιεροσόλυμα, ή ανάδειξη τοΰ ίεροΰ Προσκυνήματος
τού Φρικτού Γολγοθά καί ή μελέτη έπισκευής καί άποκατάστασης τής ξύ-
λινης στέγης τού Ναοΰ τής Γεννήσεως στή Βηθλεέμ.

Τό 2003 έκλέχθηκε ώς τακτικό μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών στήν
έδρα 'Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής Ρυθμολογίας καί Θεωρίας τής Αρχιτε-
κτονικής. Στή διάρκεια τής θητείας του ίδρυσε τό Γραφείο Έρευνών Αρχι-
τεκτονικής, τό όποιο διοργάνωσε συνέδρια, πραγματοποίησε δημοσιεύσεις κι
έκανε σημαντικές προτάσεις σέ συνόδους γιά τή σωστή άντιμετώπιση τής
έπέμβασης.

Έπίσης, ό Γεώργιος Λάββας συμμετείχε σέ έπιτροπές τού 'Υπουργείου
Πολιτισμού δπου διεξήγαγε πραγματογνωμοσύνες, μέ άντικείμενα τό "Αγιο
"Ορος, νεώτερα μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς καί βυζαντινά μνημεία.

Παράλληλα, δημοσίευσε άρχιτεκτονικές καί άρχαιολογικές μελέτες σέ
ήμερήσιο καί περιοδικό Τύπο, σέ τρεις γλώσσες: ελληνικά, άγγλικά καί γερ-
μανικά.

Στό διαδικτυακό άφιέρωμα ύπάρχουν διαθέσιμα πρωτότυπα κείμενα σέ
μορφή pdf, όπως είχαν γραφτεί ή είχαν δημοσιευτεί άπό τόν Γ. Λάββα. Τά
άρχεΐα πού διατίθενται στόν διαδικτυακό τόπο άποτελοΰν άναπαραγωγές άπό
τις πρωτότυπες δημοσιεύσεις, γραμμένα στήν πρωτότυπη γλώσσα.

Ή διαδικτυακή δημοσίευση τμήματος τοΰ έργου του έχει ώς στόχο, πέ-
ραν τής ένημέρωσης τοΰ κοινοΰ, νά διευκολύνει τό έργο καί τή' μελέτη τών
έρευνητών.

Τό σύνολο τών περιεχομένων, έκτος τών πρωτότυπων δημοσιεύσεων,
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είναι διαθέσιμα καί στήν αγγλική γλώσσα. Μέ αυτό τόν τρόπο τό έργο τοϋ
Γεώργιου Λάββα γίνεται διαθέσιμο καί στό διεθνές κοινό.

Επιπλέον, τό ένδιαφέρον αυξάνεται καθώς υπάρχει άφθονο φωτογραφικό
υλικό που φέρνει σέ έπαφή τόν έπισκέπτη μέ τή ζωή καί τό έργο τοϋ Γ.
Λάββα.

Διαθέσιμα βρίσκονται καί άδημοσίευτο υλικό καί μελέτες μέ άναλυτικές
πληροφορίες, πού μποροΰν νά φανούν χρήσιμα σέ έρευνητές ώς πηγές άνα-
φορών καί περαιτέρω έρευνών.

Υπάρχει δυνατότητα έπικοινωνίας μέ σκοπό τόν έμπλουτισμό τοϋ αφιε-
ρώματος μέ κρίσεις καί αναφορές στό έργο τού Γεώργιου Λάββα.

Άπό κατασκευαστικής πλευράς, ή παρουσίαση τοϋ έργου στόν ίστοχώρο
άκολουθεΐ τούς διεθνείς κανόνες τής εύχρηστίας καί τής προσβασιμότητας,
ένώ παράλληλα παρέχεται καί ήχητικό υλικό μέ περιγραφές ενοτήτων καί
άποσπασμάτων τού έργου.

Τό σημαντικό έπιστημονικό έργο τοΰ Γεώργιου Λάββα συνοδευόταν άπό
μιά παράλληλη πολυπραγμοσύνη σέ προσωπικό επίπεδο.

Ή άκαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε άπό τις σπουδές του στό Τμήμα
Ιστορίας καί Αρχαιολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Στή συνέχεια σπούδασε στή Ζυρίχη, δπου έλαβε τόν διδακτορικό
του τίτλο, καί υπηρέτησε ώς έντεταλμένος Υφηγητής τοΰ Πολυτεχνείου
τής Ζυρίχης.

Επιστρέφοντας στήν Ελλάδα έκλέχθηκε καθηγητής Αρχιτεκτονικής
καί Ρυθμολογίας τής Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Κατά τή διάρκεια τής διαμονής του στή Θεσσαλονίκη, συμ-
μετείχε ένεργά στή διάσωση ελληνικών πολιτιστικών παραδοσιακών κληρο-
δοτημάτων.

Μετακόμισε στήν Αθήνα καί υπηρέτησε ώς καθηγητής τοΰ Τμήματος
EMME τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών όπου άνέλαβε καί τήν προεδρία τοϋ
Τμήματος. Ό Γεώργιος Λάββας διετέλεσε έμπειρογνώμων τοϋ Ελληνορ-
θόδοξου Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων καί υπήρξε μέλος τής Τριμελούς Διε-
θνούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων γιά τά χριστιανικά μνημεία τής Πα-
λαιστίνης .

Τέλος, έκλέχθηκε τακτικό μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών στήν έδρα
'Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής Ρυθμολογίας καί Θεωρίας τής Αρχιτεκτο-
νικής.
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"Ενα άπό τά σημαντικότερα συγγραφικά του έργα, ώς καθηγητή τής
Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στό
Τμήμα 'Αρχιτεκτονικής, άποτελεΐ τό σύγγραμμα 19ος-20ός αιώνας. Σύντο-
μη Ιστορία τής 'Αρχιτεκτονικής, πού έγραψε τό 1986 στή Θεσσαλονίκη.
Τό έξώφυλλό του είναι διαθέσιμο μέσω τοΰ ίστοχώρου.

Τελειώνοντας τή σύντομη παρουσίαση τής ζωής τοΰ Γ. Λάββα, θά ήθε-
λα νά άναφερθώ Στό Βέλος τοΰ Χρόνου. "Ετσι ονομάστηκε ό τιμητικός τό-
μος πού φίλοι, άκαδημαϊκοί καί συνεργάτες έγραψαν καί άπέδωσαν στόν Γε-
ώργιο Λάββα γιά τό μοναδικό του έργο καί τή συμβολή του στόν έλληνικό
καί διεθνή άκαδημάϊκό χώρο.

Κλείνοντας τήν παρουσίαση τοΰ διαδικτυακού αύτοΰ άφιερώματος, θά
ήθελα νά ευχαριστήσω τούς συντελεστές τού έργου:

τόν έπιστημονικό υπεύθυνο, καθηγητή Στέλιο Παπαθανασόπουλο, Πρόεδρο

τοΰ Τμήματος 'Επικοινωνίας καί MME,
τόν συνεργάτη τού Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών δρα Ανδρέα Γιαννακου-

λόπουλο, πού άνέλαβε τήν άνάπτυξη τοΰ δικτυακού τόπου,
τόν κ. Μάνο Μικελάκη, πού ήταν υπεύθυνος γιά τήν έρευνα καί τά κείμενα,
τήν κ. Ρίβα Λάββα, πού έπιμελήθηκε τό υλικό,
τήν κ. Λαΐδα Λημνιάτη γιά τήν ψηφιοποίηση τού υλικού καί
τόν κ. Νίκο Μύρτου γιά τήν έπιμέλεια τών ήχητικών άποσπασμάτων τού
δικτυακού τόπου.

'Επίσης τή δρα Μαρίνα Καραβασίλη καί τήν κα Ρουμπίνη Οίκονομίδου.
Πλέον καί μέσω αύτοΰ τοΰ άφιερώματος, τό έργο πού μάς κληροδότησε
δ Γεώργιος Λάββας περνάει σέ έμάς κι έμεΐς έχουμε τήν εύθύνη νά τό δια-
τηρήσουμε, άλλά καί νά τό συνεχίσουμε.
Σάς εύχαριστώ.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (1836).
ΜΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Θά άσχοληθούμε μέ ένα θεατρικό κείμενο τής πρώιμης νεοελληνικής
δραματουργίας τοΰ 19ου αιώνα, ένα κείμενο που αγαπήθηκε πολύ απ' τον
ελληνικά λαό, παίχθηκε καί παίζεται στή σκηνή, δημοσιεύθηκε σέ πάμ-
πολλες λαϊκές, νόμιμες ή κλεψίτυπες έκδόσεις, άλλά καί σέ κάποιες
«φροντισμένες», γυρίστηκε ταινία, μέ λίγα λόγια: κατέστη θρυλικό.
Μιλάμε γιά τή Βαβυλωνία. Συγγραφέας της είναι ό Δημήτριος Χατζη-
'Ασλάνης. Τό Βυζάντιος είναι ψευδώνυμο συνηθισμένο έκεΐνα τά χρόνια,
πού δήλωνε τήν κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή. Γεννήθηκε στήν Πόλη
γύρω στά 1790 (ή ακριβής χρονολογία τής γέννησής του δέν είναι γνω-
στή). Διδάχθηκε στή γενέτειρά του τά πρώτα γράμματα, καθώς καί τήν
τέχνη τής αγιογραφίας άπό έναν καλόγερο. "Αγνωστο μέ τή βοήθεια ποιών
έμαθε πολύ καλά τή λόγια ελληνική καί διεύρυνε τις γνώσεις του, μελε-
τώντας ξένες γλώσσες. Τό 1812 πάντως διορίζεται διερμηνέας τού μπέη
τής Τύνιδας. Τό 1821 έγκαταλείπει τή θέση αύτή καί έρχεται μ' ενθου-
σιασμό νά προσφέρει τις υπηρεσίες του στήν έπαναστατημένη Ελλάδα.
Στήν άρχή συνεργάζεται μέ τόν λόγιο, άγωνιστή καί κληρικό 'Αμβρόσιο
Φραντζή καί άργότερα άναλαμβάνει διάφορες διοικητικές θέσεις καί εμπι-
στευτικές άποστολές. Κάποιες παρόμοιες δραστηριότητες άσκεΐ καί έπί
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Καποδίστρια, καθώς επίσης και κατά τα πρώτα χρόνια του "Οθωνα. Σύν-
τομα όμως λέγεται δτι δυσαρεστείται άπό τήν εσωτερική πολιτική της
Αντιβασιλείας, χωρίς αυτό να είναι βέβαιο, και πάντως αποσύρεται στήν
Πάτρα, δπου ζει ώς αγιογράφος μέχρι το 1853 πού πεθαίνει πάμπτωχος.
«Έπί της ψάθης» αναφέρεται σέ σχετικό έγγραφο.

Αυτή είναι σε σύντομες γραμμές ή βιογραφία του συγγραφέα μας. Μιά
ζωή πού δεν ξεχώριζε πολύ άπό το βίο άλλων άγωνιστών τών χρόνων εκεί-
νων, πού είχαν ταχθεί, άφού ήξεραν γράμματα, στήν υπηρεσία της πατρίδας,
κρατώντας στο χέρι τον κοντυλοφόρο, πού κάποτε πετούσαν στήν άκρη για
νά πιάσουν τό καριοφύλι. Όπωσδήποτε τά βιογραφικά στοιχεία πού γνωρί-
ζουμε γι' αυτόν κάθε άλλο παρά ερμηνεύουν τό γεγονός οτι έ'νας τέτοιος
άνθρωπος έγραψε τή Βαβυλωνία. Σχεδόν κατά κανόνα οί διανοούμενοι ή οί
ήμιδιανοούμενοι εγγράμματοι τών χρόνων εκείνων ήταν καθαρευουσιάνοι ή
άρχάίζοντες, άνθρωποι σοβαροί ή σοβαροφανεϊς πού θά κατέφευγαν σέ συγ-
γραφή δοκιμίων γιά νά διορθώσουν τά κατά τήν κρίση τους «κακώς έχον-
τα », άλλά οχι σέ σύνθεση κωμωδιών. Σημειώνουμε πάντως δτι κι ό ΐ'διος ό
Βυζάντιος στούς Προλόγους τών έ'ργων του και στις σκηνοθετικές υποδεί-
ξεις γράφει σέ μιά ήπια καθαρεύουσα. Γιά τό χαρακτήρα του ξέρουμε λίγα
πράγματα, ο,τι διέσωσαν από πληροφορίες παλαιότεροι μελετητές. Φαίνεται
πώς ήταν άνθρωπος εύέξαπτος, άθυρόστομος, «εύχαρις τούς τρόπους», άλλά
και άρκετά ιδιότυπος. "Ας έλθουμε όμως στή δήθεν αφορμή πού άναφέρει ό
Βυζάντιος γιά τή συγγραφή του έργου. Λέω δήθεν άφορμή, γιατί ή πρόθεσή
του ήταν νά παρουσιάσει τήν —κατά τή γνώμη του— Βαβυλωνία της τότε
όμιλουμένης ελληνικής γλώσσας και βρήκε άφορμή τά άκόλουθα ιστορικά
γεγονότα.

Τόν 'Οκτώβριο του 1827 οί συμμαχικοί στόλοι Άγγλων, Ρώσων και
Γάλλων συντρίβουν τό στόλο του 'Ιμπραήμ στή ναυμαχία τού Ναυαρίνου.
Τώρα ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος γιά τή δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους. Ό Καποδίστριας έχει ήδη έκλεγεΐ Κυβερνήτης. Μέ άφορμή τή
ναυμαχία τού Ναυαρίνου ό Βυζάντιος συνθέτει τήν κωμωδία του πού ό πλή-
ρης τίτλος της είναι Ή Βαβυλωνία η η κατά τόπους διαφθορά της έλλη-
νικης γλώσσης. Πρωτοτυπώνεται στο Ναύπλιο τό 1836. Ή ύπόθεσή της
είναι στοιχειώδης: "Ελληνες διαφόρων περιοχών συναντώνται σέ μιά λοκάν-
τα, δηλαδή σ' ένα πανδοχείο, του Ναυπλίου, γιά νά γιορτάσουν μαζί τή συν-
τριβή τού στόλου τού 'Ιμπραήμ και τήν έπερχόμενη άνεξαρτησία τού έλλη-
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νικού κράτους. Συγκεντρώνονται έκεΐ Χιώτης, Κρητικός, 'Αρβανίτης, Πε-
λοποννήσιος, 'Ανατολίτης, Κύπριος, ό ξενοδόχος πού είναι κι αύτός Χιώτης,
ό αστυνόμος πού είναι Επτανήσιος καί ένας λογιώτατος πού βέβαια δέν
έκπροσωπεΐ μιά γεωγραφική περιοχή, άλλά έναν τρόπο τού σκέπτεσθαι, τόν
όποιον ό Βυζάντιος σατιρίζει σκληρότατα. "Ολοι αύτοί οί "Ελληνες δέν μπο-
ρούσαν νά συννεννοηθούν. "Οπως έχει δείξει ό Κώστας Μπίρης, γιά λόγους
πολιτικής σκοπιμότητας δέν εμφανίζεται στό έργο Ρουμελιώτης. Λίγα χρό-
νια πριν άπό τήν πρώτη έκδοση τού έργου είχε συγκλονίσει τό Ναύπλιο,
άλλά καί άλλες περιοχές τής Πελοποννήσου, έμφύλιος σπαραγμός μεταξύ
Μωραϊτών καί Ρουμελιωτών. Οί έντυπώσεις ήταν άκόμη νωπές. 'Εάν πα-
ρουσίαζε τόν Ρουμελιώτη μέ θετικά χρώματα, θά έξόργιζε τούς Μωραΐτες-
αν τόν σατίριζε, θά έκανε έξαλλους τούς Ρουμελιώτες. "Ετσι άπέφυγε νά
προσθέσει τόν Ρουμελιώτη στήν πινακοθήκη του. Διαβάζω ένα άπόσπασμα
άπό τήν πρώτη πράξη. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι στή λοκάντα- μπαίνει δ
Χιώτης καί άναγγέλλει τά νέα1.

ΧΙΟΣ - Καλέ σεις, μάθετεν τά μαντάτα; ήκαψαν τήν άρμάδα τού Μπραή-

μη στο Νιόκαστρο2... , ,

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Ποιός έκαψε; άλήτεια;

ΧΙΟΣ — Κι έ γλέπετεν τά τζαγκιά μου π' ουν' δλο λάσπες π' ούτρεχα νά

μάθω; έ σάς χορατεύγω, νά χαρώ τήν τζάτζα μου.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ — Ναίσκε, τά σωστά λέγει- έτζι είναι- νά, τό γράφει
καί στήν έφημερίς.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - (Λαμβάνων τήν έφημερίδα εις χείρας.) Νέαι τινές άγγελί-
αι γεγράφαται;

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ — Νέαι καί νέαι. Πάγει ό Μπραήμης πίσω τόν ήλιο.
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Πώς δέ; ήλευθέρωται Ελλάς;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — 'Ιστέ, Μόσκοβο, Φραντζέζο, 'Εγγλέζο, έκαψε καράβια
'Ιμπραήμ πασσά, βέσσελαμ. Ντέ ντιαβάζεις φημερίδα; έσύ είσαι Λο-
γιώτατο.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Οί στόλοι τών δυνάμεων;

1. 'Ακολουθείται ή ορθογραφία τών πρώτων εκδόσεων. 'Οφθαλμοφανείς αβλεψίες διορθώ-
θηκαν σιωπηρώς. 'Επειδή τό κείμενο προοριζόταν γιά νά εκφωνηθεί και οχι νά διαβασθεί, σέ ελά-
χιστες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες μεταβολές ή συντμήσεις.

2. Νιόκαστρο είναι τό Ναυαρίνο.



56

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Τί λες, άδαμ; Κύριε τών δυνάμεω; Σαρακοστή ακόμα ντέν
ήρτε.

ΑΑΒΑΝΟΣ — Πρά, τί χαμπέρι, ορέ;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Καινούρια χαβαντήσια.

ΑΛΒΑΝΟΣ - Πλιάτζκα, ορέ;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Πλάτζκα μάτζκα ντέν είναι. Μόσκοβο, άδαμ, Φραντζέζο,
Εγγλέζο, έκαψε καράβια 'Ιμπραήμ πασσά' άκουσες τώρα;

ΑΛΒΑΝΟΣ - Πρά, πού, ορέ, νά τό κάψης τό καράβγιες; στο Κότρο;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Τί τά πή Κότρο;

ΧΙΟΣ — Στήν Κόρθο άματις θέ νά πή· δσκαι, στο Νιόκαστρο.

ΚΡΗΣ — "Εμαθά το δά κι εγώ πούρι.

ΧΙΟΣ — Έμάθετέν το κι εσείς; (Προς τούς άλλους.) Γλέπετεν; έ σας ήλε-
γα γώ, κι έ μου πιστεύγατεν; τώρη πλιά πρέπει νά ξεφαντώσουμε.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ - Τώρα ναί, χρειάζεται νά κάμουμε δμως ένα καλό
γλέντι.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Ναίσκε... τζουμποϋσι; άιδε ντέ... άμμα νά κάτζουμε ούλοι
σ' ένα σουφρά.

ΧΙΟΣ — Ναίσκε, δλοι νά κάμουμεν μιάν παρέγια μέ τό ρεφενέ μας.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Και δή εύθυμητέον τήμερον, καί πανηγυριστέον τήν της
Ελλάδος παλιγγενεσίαν... κάγώ μεθ' υμών.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Κάτεσαι κι έσύ μαζί μας σουφρά, Λογιώτατε;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - "Εγωγε.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Τζάνουμ, Λογιώτατε, μπαμπά σου γλώσσα γιατί ντε
μιλάς;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Τήν τών προγόνων διαλέγεσθαι χρή.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - 'Εγώ χρή μή, γόνω μόνω ντέ ξέρω· γιατί ντέ μιλ^ς ρω-
μαΤκα, έριφ;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ταύτην γαρ καί μεμάθηκα.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - "Ορσε κι άλλο! 'Εγώ λέω, γιατί ντέ μιλάς ρωμαΐκα,
έκεΐνο μέ λέει, μεμανάτηκα πανάτηκα· άν μπορης κατάλαβε πγιά.

ΚΥΠΡΙΟΣ — Σά θά κάτζουσιν δλοι τούτοι νά φάσιν, τρώω κι έώ.

Γιά τήν πραγματική άξία τού έργου θά μιλήσουμε λίγο άργότερα, δταν

θά έχουμε προσεγγίσει περισσότερα άποσπάσματά του. Ή Βαβυλωνία παί-
ζεται άμέσως, ένα χρόνο μετά τή δημοσίευση της, το 1837 στήν 'Αθήνα,
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στό θέατρο τοΰ Αθανασίου Σκοντζόπουλου, τοΰ πρώτου Αθηναίου θιασάρχη.
"Οταν λέμε θέατρο, έννοοΰμε μιά αποθήκη που υπήρχε κάπου στο κέντρο
τής πόλης καί είχε μετατραπεί σέ θέατρο. Ό γνωστότερος ήθοποιός άπό
τους «πρώτους διδάξαντας» ήταν ό Θεόδωρος Όρφανίδης πού ερμήνευσε τόν
'Ανατολίτη. Τό 1840 ό Βυζάντιος δημοσιεύει τή δεύτερη έκδοση τής Βαβυ-
λωνίας μέ άρκετές, σημαντικές βελτιώσεις, πλήν μιας σκηνής πού συνέθεσε
σέ στίχο, όπου δέν ευτύχησε. Ό παλαιότερος ιστορικός τού νεοελληνικού θε-
άτρου, ό Νικόλαος Λάσκαρης, γράφει ότι ή μορφή τής Βαβυλωνίας, δπως
έμφανίζεται στή δεύτερη έκδοση, είναι έργο τών ήθοποιών πού πρώτοι τήν
έρμήνευσαν. Ή άποψη αυτή τοΰ Λάσκαρη άποτελεΐ μάλλον εικασία καί δέν
είναι τεκμηριωμένο γεγονός- δέν άναφέρει έξ άλλου καμιά πηγή γιά τήν πλη-
ροφορία αύτή. 'Ασφαλώς οί ήθοποιοί —όσοι άπ' αύτούς δέν ήταν έντελώς
άπειροι— θά συνέβαλαν στήν δργάνωση τού κειμένου, δέν μπορούμε όμως νά
δεχθούμε δτι αύτοί καί όχι δ συγγραφέας είναι οί κύριοι υπεύθυνοι γιά τήν
«οριστική» μορφή τού έργου. Ό 'ίδιος δηλώνει ρητά ότι αύτός έκανε τις
άλλαγές. 'Αν ήταν άλλιώς τά πράγματα, δέν θά φοβόταν μήπως οί ήθοποι-
οί τόν διαψεύσουν;

Κι εδώ θά ήθελα νά σημειώσω δτι ή Βαβυλωνία είναι μέν τό πρώτο,
άλλά όχι τό μόνο θεατρικό έργο του. Οί άλλες κωμωδίες του είναι ό Σι-
νάνης ('Αθήνα 1838), δπου σατιρίζεται ή φιλαργυρία, ή Γυναιχοχρατία
('Αθήνα 1841), δπου σατιρίζεται ή τάση κάποιων γυναικών πρός «μον-
τέρνα» ήθη καί έθιμα καί δ Κόλαξ, πού εκδόθηκε μετά τό θάνατο του
στήν Πάτρα τό 1858, δπου σατιρίζονται οί αυλοκόλακες. Τά τρία αύτά
έργα διαθέτουν ικανές άρετές καί κάποια άπ' τά πρόσωπά τους μιλούν σέ
διάφορες διαλέκτους.

Έξ άλλου θά ήθελα νά έπισημάνω —γιά νά έπανέλθουμε στή Βαβυλω-
νία— ότι ή μίμηση τών διαλέκτων άπ' τόν Βυζάντιο είναι κάπως «έξωτερι-
κή». 'Ασφαλώς γνωρίζει τ' άνατολίτικα, άφοΰ είναι Κωνσταντινουπολίτης,
άγκαλά καί τά κωνσταντινουπολίτικα άσφαλώς διέφεραν άπό τή διάλεκτο
τών Ελλήνων τής Καισάρειας τής Καππαδοκίας άπ' δπου κατάγεται δ 'Α-
νατολίτης τοΰ έργου. Σίγουρα ό συγγραφέας μας δέν ξέρει καλά τά άλλα
ιδιώματα. Τό ζωντάνεμα τών διαλέκτων πού πετυχαίνει στηρίζεται όχι στό
πώς πραγματικά μιλιέται μιά διάλεκτος, άλλά στό πώς τήν άκούει δ "Ελ-
ληνας πού δέν κατάγεται άπ' τόν τόπο τής διαλέκτου αύτής.

Θά ήθελα πάντως νά έπισημάνω ότι κάποιες λέξεις τού έργου ήταν καί
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τότε —καί βέβαια ακόμη περισσότερο τώρα— ακατανόητες. Ωστόσο λειτουρ-
γούν «μαγικά», άφοϋ ό θεατής άντιλαμβάνεται δτι σχετίζονται μέ μιά συγ-
κεκριμένη συναισθηματική κατάσταση, π.χ. οργή, κ.λπ.

Άς επανέλθουμε στό έργο. Τό γλέντι στή λοκάντα έχει ανάψει, δλοι
τραγουδούν, ό καθένας τραγούδι της πατρίδας του, καί χορεύουν. Ό Ανατο-
λίτης παροτρύνει τόν λογιώτατο νά λάβει δυναμικά μέρος στό γλέντι.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — (Προς τόν Λογιώτατον σκεπτόμενον.) Όλάν Λογιωτοτώ-
• τατε... σιοΰ... εσένα λέω, μπέ σασκίν σοφτά, Λογιωτοτοτοτώτατε... ντέν
άκούς; τί συλλογιέσαι δλαν σάν Άρμένη πού πατέρα του πέτανε; ντέν
τραβουδίζεις κι εσύ;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ούκ έμαθον άδειν, εί μή ύμνους.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Έσύ πές, καί πες ύμνος. (Πρός τούς άλλους.) Τζάνουμ,
σωπάτε τώρα. Λογιώτατο ύμνος τά πή, ν' άκούσουμε. (Πρός τόν Λο-
γιώτατον.) Ντέ, νά ντιούμε... άρχίνισε ντέ!
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - (Άδει μεγαλοφώνως.)
ΖΕΥ!

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Μέ τρόμαξες, άδαμ.
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - (Εξακολουθεί.)

Ζεϋ, μακάρων καί άνθρώπων σύ μόνε γονεύ,
ύψιστε σταθμεύ, καί διανομεύ.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — (Καθ' έαυτόν, έμπαίζων τόν Λογιώτατον.) Ευ μακαρόνια

ευ, Ζεύ μακαρόνια Ζεύ. Τζάνουμ, έρίφη καρντιά μακαρόνια τέλει...
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - (Εξακολουθεί.)

Έπίτριψον, έπίτριψον τούς σέ κακαγορούντας...
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — (Πρός τόν Λογιώτατον.) Τ' δσωσες; τούτο είναι ύμνος; άι,
κάχπ' δγλου, άι', κι έγώ τάρρεψα ύμνος, κάτι μεάλο πράμα είναι... τούτο
μόνο ένα Ζεύ μεάλο καί τρόμαξα- ύστερα άρτίκ ευ, ζεύ, μακαρόνια είπες,
στά ύστερνά τρίψε καί κακά είπες... άφεριμ... ταμάμ ύμνος!... καί τού
χρόνου.
(Χορεύουν.)

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — (Πρός τόν Λογιώτατον.) Έσύ γιατί ντέν έχόρεψες;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ούκ έμαθον όρχεΐσθαι.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Μάτε τώρα... Νά, σήκω ένα σου ποδάρι, χτύπα άλλο σου
ποδάρι, γένηκε χορός, πάει λέοντας.
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ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - "Ε α με. (Προς τον Ξενοδόχο ν.) Άςον μοι νηφοκοκκόζωμον.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Ντέν τρέπεσαι, εσύ κοντζά μου Λογιώτατος, νύφη τελείς;
πού ν' αυρουμε τώρα νύφη γιά; (Πρός τόν Ξενοδόχον.) "Ελα, έλα, μισέ
Μπαστιά, Λογιώτατο νύφη ύρεύει.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ — (Πρός τόν Λογιώτατον.) Καλέ σεις, έν ντρεπούστενε νά

λετεν πώς θέτενε νύφη; καί πού νά σας τήν εύροΰμεν τώρη;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ούχί- άλλά νηφοκοκκόζωμον ε'ίρηκα.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — "Εί, ιστέ, νύφη κοκόνα γιά; ένα ζουμί έχει παραπάνου.
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ουκ έγνωκας, αγράμματε.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Έγώ γράμματα ντέν ξέρω, άμμά νύφη κοκόνα ύρεύεις,

καλή ντουλειά ντέν είναι- έτούτο καταλαβαίνω τί τά πή.
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — 'Ω άναλφάβητε άνερ! καί δή ζωμόν, έφην, τού κόκκου, όν

ύμεϊς οί βάρβαροι καφέν καλείτε.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Καφέ τέλεις;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - "Εγωγε.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — "Εγωγες νά γένης- καί ντέ λές έτζι, μόνε λές νύφη καί
κοκόνα; πολύ σασκίνη άντρωπο είσαι- άτζάίπικο μπουνταλά είσαι, νά μή
σέ κακοφανή... έγώ έτζι σασκίνι άντρωπο ντέν εΓδα άκόμη... καρδιά του
τέλει καφέ, καί νά ύρεύη κοκόνα νύφη... άκόμα νά δγιούμε τί τά ύρέψης.
Βέσσελαμ!

Ή Βαβυλωνία ζει άκόμη καί σήμερα γιατί είναι έργο αληθινό. Αύτό ση-
μαίνει ότι ό συγγραφέας της πέτυχε νά μεταγγίσει αλήθεια στά βασικά του-
λάχιστον πρόσωπα τού έργου του. "Οσο κι αν άπό πρώτη έντύπωση φαίνε-
ται παράδοξο, ή Βαβυλωνία δέν είναι έργο «φολκλορικό». Ό Βυζάντιος
άγνοέϊ βέβαια τόν όρο «φολκλορισμός», έχει όμως έντονη, υποσυνείδητη τήν
αίσθηση τής ιθαγένειας. Τό «ελληνικό» είναι γι' αύτόν ώς όρος άγνωστος,
είναι άπλώς βίωμά του, πηγάζει αύθόρμητα άπ' τό έργο του. Δέν περιγρά-
φει τί φορά κάθε ήρωάς του, τί κινήσεις κάνει ούτε πώς είναι ή μορφή του-
ουτε κάν υπερτονίζει πόσος είναι ό ένθουσιασμός όλων γιά τήν άπελευθέρω-
ση τής Ελλάδας. Τά πρόσωπα αύτά όταν άρχίσουν νά μιλάνε τά παρακο-
λουθείς- είναι άνθρώπινοι τύποι πού σκηνικά υπάρχουν. Μέ δυό λόγια: τά κύ-
ρια πρόσωπα καί δ διάλογος τους άναδεικνύουν τόν Βυζάντιο άξιο θεατρικό
συγγραφέα καί ή δύναμη τών άρετών αύτών είναι πολύ σημαντικότερη άπ'
τις άδυναμίες τής πλοκής τού έργου, άπό τήν άτεχνη δομή του κι άπό τή
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συμβατικότητα κάποιων δευτερευόντων προσώπων. Άν τώρα λάβει κάνεις
υπ' οψιν του ότι κάτω απ' τους άληθινούς αυτούς τύπους άναδύονται μερικά
άπ' τά χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα «ιθαγένειας» της ελληνικής φυλής
(γνωρίσματα πού δέν συνδέονται μέ τό φέσι καί τό τσαρούχι, άλλά μέ τό
σύννεφο, τήν πέτρα, κάποιο άκρωτήρι τής Ελλάδας ή μέ τή σιλουέτα τού
μοναχικού κυπαρισσιού στό ήλιοβασίλεμα) τότε θά καταλάβει γιατί ή Βαβυ-
λωνία άσκεϊ μιά μυστική έλξη στήν ψυχή τού Νεοέλληνα.

Άλλά άς έπιστρέψουμε στό γλέντι τής λοκάντας. Ό 'Αρβανίτης είναι
μεθυσμένος καί μαλώνει μέ τόν Κρητικό.

ΑΛΒΑΝΟΣ - Όρέ Κρητικά, ορέ, πρά... έσύ, έσύ ορέ Κρητικά!... Πώ τό

γουρουνίζεις έσύ έμένα, ορέ, τό πα, πα, πα, τό παλουκάρι;
ΚΡΗΣ - Δέν κατέχω έτζά πράμα, μηδέ κατέχω σε πούρι, θιός κ' ή ψυχή
μου.

ΑΛΒΑΝΟΣ - Πώς, όρέ, νά τό λες έτζι έσύ, ορέ έσύ, πουρτα, όρέ, έγώ
στό-στό-^ιτό Κρήτη, όρέ, κι έριχνα έγώ, ορέ έγώ, τό-τό—τό τουφέκιες
σά—σά-σάν τό βροχάδες;
ΚΡΗΣ — Είπα σοΰ το δά μαθές, δέ σέ κατέχω, ί'ντα λές, διάλε τά πάσπα-

λα πού θά θέσω στόν άδη.
ΑΛΒΑΝΟΣ - Πρά, πώς τό κάνεις έτζι, ορέ, πού δέν τό γουρουνίζεις; πώ σέ

γουρουνίζω έγώ...
ΚΡΗΣ — Κατέχω δά σέ, π' ουρθες κι έφαγες τά κουράδια μας.
ΑΛΒΑΝΟΣ - (Μέ θυμόν.) Τφού, άλλά μπελιά βερσίν... ποιός, όρέ, νά τρώ-
ει κουράδιες;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - (Καθ' εαυτόν.) "Ε!... καυγκά τώρα σά μόσχο τά μυρίση.
ΚΡΗΣ — Καί γιάντα δά δεδίμ, ψόματ' άναι δά πού δέν άφήκατε κουράδια
στήν Κρήτη;

ΑΛΒΑΝΟΣ - "Αϊδε νά χάνεσαι, πίθε μούτη. (Τρίζων τούς οδόντας.) Ποιός,

όρέ, τ' όφαγε κουράδιες;
ΚΡΗΣ — 'Εσύ δά, μαθές, κι οί σύντροφοι σου, δεδίμ κιά όλιάς...
ΑΛΒΑΝΟΣ - (Τόν πτύει.) Τφού, τεταχήνιε.
ΚΡΗΣ - (Τόν πτύει.) Τφού.

ΑΛΒΑΝΟΣ - (Τόν πτύει.) Τφού, καί σύ μούτη. (Εύγάζων τήν πιστόλαν.)

Νά, όρέ, ποιός νά τρώς κουράδιες... (Πυροβολεί καί φεύγει.)
ΚΡΗΣ - "Ω, ώ, ώ... διάλε τζ' άποθαμένοι σου καί τζ' άπομεινάρι σου... μ'
έσκότωσες έδά...
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ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Δέν είπα έγώ; 'Ιστέ. 'Αρβανίτη χουνέρι τού έκαμε. (Τρέ-
χει προς τον Κρήτα.) Ποΰ χτύπησε; ίστέκα, ίστέκα. (Βλέπει τήν πλη-
γήν.) "Ε! ζαράρι ντέν έχει τίποτα, μή φοβάσαι, σήκω, σήκω. (Τον ση-
κώνει ολίγον.)

Ή σύγκρουση τοΰ 'Αρβανίτη μέ τον Κρητικό δέν είναι τυχαία. Υπάρ-
χει ένα ιστορικό υπόβαθρο πού πρώτος τό υπέδειξε ό 'Απόστολος Βακαλό-
πουλος καί τό παρουσίασε διεξοδικότερα ό Κώστας Μπίρης στήν πολύ ένδια-
φέρουσα έκδοσή του τής Βαβυλωνίας, τού 1948. Τήν άνοιξη τού 1822 οί
Κρητικοί πολιορκούσαν τό Καστέλι Κισσάμου, όπου είχαν κλειστεί Τούρκοι.
Τόν Μάιο φτάνει έκεϊ ό Τομπάζης μέ οκτώ πλοία καί άποβιβάζει 600
άνδρες* οί περισσότεροι είναι 'Αρβανίτες πού μάχονται σκληρά «ρίχνουν τό
τουφέκες σάν τό βροχάδες». Οί Τούρκοι άναγκάζονται νά συνθηκολογήσουν
ύπό τόν όρο νά μήν τούς πειράξουν καί νά τούς οδηγήσουν στά Χανιά. Ό
Τομπάζης κρατά τό λόγο του, όμως οί 'Αρβανίτες στρατιώτες ρίχτηκαν
στούς Τούρκους καί λεηλάτησαν τά ύπάρχοντά τους. Δέν σώζονται μαρτυ-
ρίες γιά τό πώς συμπεριφέρθηκαν στούς "Ελληνες Κρητικούς τής Κισσά-
μου. Είναι όμως γνωστό ότι στά πολεμικά έθιμα τών 'Αρβανιτών τό πλιά-
τσικο είναι νόμος πού δέν έπιδέχεται εξαιρέσεις.

"Ενα άκόμη γεγονός ζωγραφίζει τήν τότε σχέση Κρητικών καί 'Αρβα-
νιτών. Τόν 'Απρίλιο του 1824 φτάνει στά Χανιά δ στόλος Υδραίων καί
Σπετσιωτών. Δέν συγκρούεται μέ τά πλοία τού Αιγυπτιακού στόλου, άλλά
άράζει στό Λουτρό, στά Σφακιά, καί παραλαμβάνει 10.000 Κρητικούς,
άντρες καί γυναικόπαιδα πού άπελπισμένοι ήθελαν νά εγκαταλείψουν τό νη-
σί τους. Ό ελληνικός στόλος τούς μεταφέρει στήν Πελοπόννησο. Καί τό
άπίστευτο: μόλις έφτασαν εκεί, οί 'Αρβανίτες ναυτικοί, πού ήταν τά πληρώ-
ματα τών πλοίων, δέν κρατήθηκαν καί ρίχτηκαν γιά πλιάτσικο στά πράγ-
ματα τών προσφύγων Κρητικών!

Είχαμε σταματήσει τήν περιδιάβασή μας στό έργο λίγο πριν μπει στή
σκηνή ό Επτανήσιος 'Αστυνόμος. Ό Χιώτης Ξενοδόχος έχει πριν άνα-
φωνάξει:

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ — Ούγού, ούγού, διαβόντρου γυιοί! Πλάκωσεν ή άστυνομία,
πλάκωσε, νά έρχεται. Άλοί μου! "Ιντα νά κάμω τώρη; "Ησβησα πλιά
ό κακόσορτος, ήσβησα! (Είσορμά ό άστυνόμος μετά στρατιωτών του.)
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - Φάρμα, γιαμά, μή φύγη κανείς... είστε ούλοι άδιλίτο κριμι-
νάλε. (Προς τούς Στρατιώτας.) Μουρέ Γεράσιμε, Άντζουλή, Διονύσιο,
βάλτε τζι ούλους ετούτους ά πάρτε νά τζί έζαμινάρω σεπαραταμέντε.
(Προς τον Ξενοδόχον.) Πού είναι, γιαμά, έκειός ό λαβωμένος;

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ - (Τρέμων.) Όρίστε εδώ. (Δεικνύει τόν Κρήτα.)

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - (Εξετάζει τόν Κρήτα.) Πινομή σου, μουρέ;

ΚΡΗΣ — "Ω... πονεΐ με, ναίσκε, δεδίμ, πονεΐ με.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Πινομή σου, μουρέ... τ' ονομά σου, διάολε.

ΚΡΗΣ - Μανολιός Δασκαλάκης.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Καί ποΰθε είσαι, γιαμά;

ΚΡΗΣ — 'Απέ τή Γκύσαμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Καί πού στό διάολο είν' αύτό τό Κύσαμο;

ΚΡΗΣ — "Επα δά... στήν Κρήτη.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Καί δέ λές π' ούσαι Κρητικός, ν' άμπ' δ διάολος μέσα σου;
καί ποιός, μουρέ, ποιός σέ χτύπησε;

ΚΡΗΣ - Ένας Λιάπης3.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - Καί π' ουν' έκειός δ Λιάπης;

ΚΡΗΣ — Δέν τόν κατέχω τό σκυλάπιστο, πούρησε.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Καί πού, μουρέ, πού σέ βάρεσε;

ΚΡΗΣ — Στή χέρα. "Αχ! "Ιντα 'παθα! ώ, φέρτε με δά τόν ξαγορευτή νά
μέ ξαγορέψη, νά ξεμυστέψω.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Καί πώς σέ βάρεσε, μουρέ; ά κάζο πενσάτο;

ΚΡΗΣ — Δέν κατέχω φράγκικα.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - Μουρέ, ά κάζο πενσάτο;

ΚΡΗΣ — Είπα σού το, δέν κατέχω ντά μοΰ λές, θιός κι ή ψυή μου.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Λ' άφάρ ζέ σέριο, καί δέν μπορώ νά τζί έζαμινάρω έζαταμέν-
τε, μά τάντο μπάστα... (Πρός τούς Στρατιώτας.) Φέρτε μου, μουρέ, έκει-
όνε μέ τή σκούφια. (Τόν φέρνουν. Πρός τόν Λογιώτατον.) Πινομή σου;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Έπώνυμον μέν φέρω Κωνωπίδης, κέκλημαι δέ Κλειτο-
μένης.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — "Ορσε όνόματα... καί πού νά θυμάται κανείς, καλότυχε,
τέτγοια όνόματα πού βγάλανε τώρα... (Πρός τόν Λογιώτατον.) Καί
πούθε είσαι, γιαμά;

3. Λιάπης σήμαινε τότε 'Αρβανίτης.
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ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Κώος.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - Και πού στο διάβολο είν' αύτό το Κψος;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Το τουρκιστί Στανκιόϊ λεγόμενον.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - Καί πες δά π' ουσ' άπέ τήν Κώ, ξαφνικό νά σ' δρτει...
Καί τί τέχνη κάμεις;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Τέχνην μέν ουδαμώς, έπιστήμην δέ μάλα...

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - 'Άς είν' κι έπιστήμη, μπά κ' είσαι γιατρός;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Οΰμενουν άλλά ρήτωρ, λογικός, γραμματικός, μαθηματι-
κός, καί τά λοιπά, καί τά λοιπά...

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - Μώρ', μπά κ' είσαι λογιώτατος;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ναι μήν... καί έκ τών ώς επί τό πολύ λεγομένων ένδοξο-
τέρων λογίων.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - Μουρέ, γιά σου Λογιώτατε! καί πές μου δά, γιαμά, έσύ
πού ξέρεις τζί έλληνικούρες, πώς έγίνηκε ό λαβωμός του Κρητικού;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ούχ έκών μέν, ε'ιπω δέ. Έτύγχανον τήμερον πεινών τήν
έσχάτην πεΐναν καί δή έδοξέ μοι πορευθήναι έν τω έδωδιμολεσχοοικητη-
ρίω καί κορεσθήναι. Άπελθών ουν, ευρον καί συνδαιτυμόνας πλείστους
αύτόθι συνευωχουμένους, καί δή τοίνυν δέδοχεν αύτοΐς τήν έφημερίδα
άναγνούσιν, εύθυμητέον είναι τήν τής Ελλάδος παλιγγενεσίαν. Τοιγαρούν
έσθιόντων, πινόντων, άδόντων, ύμνούντων καί όρχομενοευφραινομένων,
άφνω ό 'Αλβανός μετά τού Κρητός έμαχεσάτην.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — Μπά πού ν' άμπ' ό διάολος μέσ' τζί έλληνικούρες σου, πα-
λιολογιώτατε, άνάθεμα κι αν κατάλαβα τί μοΰ λές, μά τήν πίστι μου.
(Πρός τόν Γραμματέα.) Γράφε τα έσύ, μουρέ, καλά έτούτα ούλα πού λέ-
γει, κακόροικε, γιατί θά τά στείλουμε στήν 'Ακαδέμια τζή Μπάντοβας
νά μάς τά ξηγήσουνε οι προφεσσόροι, μά τζ' άγιους Πάντες... (Πρός τόν
Λογιώτατον.) Καί λέγε δά, λέγε, συφορά στήν καλαμάρα σου.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Καί δή ό μέν Κρής τούς όϊας κουράδια καλών, ό δ' 'Αλ-
βανός τούμπαλιν τό σκώρ ένενόει, άναστάς ό 'Αλβανός, κάκτανε τόν
Κρήτα.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - "Ονομα 'Αλβανού Άναστάς λέανε;

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ - (Στόν Λογιώτατον.) 'Εσολοίκισες.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - "Αφτονε τό χριστιανό νά πή, γιαμά, τήν έζάμινά του...
(Στόν Λογιώτατον.) Λέγε, συφορέλια σου, λέγε. Καί δέν κατάλαβες αν
ήτουνε κάζο πενσάτο;
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ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ουκ οιδα τήν τών 'Ιταλών διάλεκτον, τούτο δή μόνον γι-
νώσκω, ότι ή λέξις χουράδια παράγεται έκ τοΰ κείρω, καρώ, χέχαρχα,
κέκαρμαι ό μέσος παρακείμενος, γίνεται χοφμάδιον, καί τροπή τοΰ α εις
ε ψιλόν γίνεται χερμάδιον προσθέσει δέ τοΰ ιώτα, κειρμάδιον, καί αφαι-
ρέσει τοΰ μ, κειράδιον, τροπή δέ τοΰ ε εις ο καί τοΰ ι εις υ ψιλόν, γίνε-
ται κουράδιον, δι' ου οί Κρήτες καλοΰσι τά πρόβατα, ή τάς άγέλας, έκ
τοΰ κείρεσθαι αυτά παραγομένης τής λέξεως. Καί δή έγνως νυνί;
ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — Μουρ', έγώ δέ σ' άρωτώ τή Γραμμάτικα, καί μέ λές τζί
άόριστους, τζί περσυντέλικους, καί ουλα τά τέμπα... ώ συφορά μου! Καί
πές μου δά, πού νά κάτζουν ούλοι οί διαόλοι στή σκούφγια σου... ήτου-
νε κάζο πενσάτο; (Εύθύς πρός τόν Γραμματέα.) Ξήγα το σύ, μουρέ διά-
ολε, ρωμαΐκα νά τό καταλάβη...
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ - 'Εκ προμελέτης.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ουκ ην έκ προμελέτης τό δράμα, αίφνίδιον δέ μάλλον, καί

πείσθητι τοις έμοΐς λόγοις.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ — Ά ρέστο καί σύ, μπιρμπάντε, πού μάς έσεκάρισες μέ τζί
μετοχές σου καί μέ τά άπαρέμφατά σου. (Πρός τούς Στρατιώτας.) Πάρ-
τε τόνε, μουρέ, κι αύτόνε ά ρέστο.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ - (Τόν παίρνουν.)

Στήν πρώτη έκδοση τού έργου (1836) ό Βυζάντιος γράφει ότι έκανε τή
θλιβερή διαπίστωση πώς οί "Ελληνες δέν μπορούν νά συνεννοηθούν, έπειδή
τά σχολεία ήταν λιγοστά καί τά έλληνικά άκούγονταν παντού άνακατεμένα
μέ τούρκικα, μέ ιταλικά ή pi αρβανίτικα' καί συμπληρώνει: «Τήν λυπηράν
αύτήν κατάστασιν εις τήν οποίαν έξετραχηλίσθη ή έλληνική γλώσσα μή θε-
λήσας νά έκτραγωδήσω έθέμην σκοπόν νά κωμωδήσω, ώστε διά τής άστει-
ότητος μάλλον νά καταρτισθώσιν οί κακώς προφέροντες τήν έλληνικήν
γλώσσαν καί νά προτραπώσιν εις τήν κατά τόπους σύστασιν σχολείων πρός
έκπαίδευσιν τής νεολαίας των, παρά διά τών έλέγχων καί τής πίκρας έπι-
πλήξεως αί όποΐαι, βεβαίως, ήθελον τούς δυσαρεστήσει».

Συγκεντρώνοντας τά πιό ένδιαφέροντα γιά μάς σημεία τού Προλόγου
βλέπουμε: 1) ότι δ Βυζάντιος διαπιστώνει γλωσσικές δυσχέρειες τών Ελ-
λήνων νά συνεννοηθούν, 2) ότι σκοπός τοΰ έργου είναι νά διορθώσει τήν κα-
τάσταση αύτή, όσο μπορεί μέ τις δυνάμεις του, καί άποβλέπει εις «τήν διά-
δοσιν τής παιδείας» καί 3) ότι τό έργο του άπευθύνεται σέ άναγνώστες κι
όχι σέ θεατές.
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Άς ελέγξουμε τήν «έγκυρότητα» τών παραπάνω στοιχείων. ΤΗταν
πράγματι τόσο τραγική ή άσυνεννοησία τών Ελλήνων στά χρόνια έκεΤνα;
Άπ' όσο ξέρω δέν έχουμε πολλές καί σαφείς μαρτυρίες γιά τό ότι οί "Ελ-
ληνες δέν μπορούσαν πράγματι νά συνεννοηθούν, όπως μέ υπερβολή νομίζω
μας λέει ό Βυζάντιος. Ρουμελιώτες, Αρβανίτες, Νησιώτες, Μωραΐτες, Έ-
φτανησιώτες είχαν άνακατευτεϊ στά χρόνια έκεΐνα τοΰ μεγάλου άγώνα- καί
δέν εννοώ βέβαια όσους έμειναν ριζωμένοι στά χώματά τους, άλλά τους κα-
πεταναίους, τους κλέφτες, τους άρματολούς, τους ναυτικούς, τούς χωριάτες
πού ενώθηκαν, μπερδεύτηκαν, δέχονταν ξένους στά χωριά τους ή οί ίδιοι
τραβούσαν pi τούς άρχηγούς τους σ' άλλους τόπους, μιά στή Ρούμελη, μιά
στό Μωριά, άλλοι στά Νησιά καί σίγουρα μιλούσαν όλοι βασικά τήν κοινή
νεοελληνική μέ τις διαλεκτικές διαφορές της. Τό ότι ένας Αρβανίτης άλλιώς
μιλούσε μέ Αρβανίτες κι άλλιώς όταν κουβέντιαζε μέ άλλους "Ελληνες,
μπορούμε νά τό θεωρήσουμε βέβαιο."Αλλωστε δέν μπορούμε, νομίζω, νά θε-
ωρήσουμε τά άρβανίτικα ελληνική διάλεκτο. Ακόμη κι οί Έφτανησιώτες ή
οί Ανατολίτες θά διάλεγαν κάποιες λέξεις ή θά άπέφευγαν άλλες όταν θά μι-
λούσαν μέ Μωραΐτες ή μέ Ρουμελιώτες. Πραγματική όμως άσυνεννοησία,
πραγματική Βαβυλωνία, μού φαίνεται πώς δέν ύπήρχε.

Ό Βυζάντιος, λοιπόν, ένώ έχει δίκιο στό ότι έλειπε μιά οργανωμένη
έλληνική πού νά μιλιέται παντού τό ίδιο, άναμφίβολα ύπερβάλλει στήν «άσυ-
νεννοησία», στό θέμα δηλαδή πού θεωρεί βασικό κίνητρο γιά τή συγγραφή
τού έργου του. Άς μήν ξεχνάμε, όμως, ότι ή υπερβολή είναι στοιχείο κάθε
κωμωδίας. Άλλά άφού στό πρώτο σημείο ύπερβάλλει, πρέπει μέ κάποια κα-
χυποψία νά δούμε καί τό δεύτερο: τήν προγραμματισμένη θέση του νά γρά-
ψει κωμωδία γιά νά σατιρίσει καί νά διορθώσει τήν έλλειψη παιδείας. Νομί-
ζω δηλαδή πώς διαπίστωσε άπό ένστικτο ότι θά μπορούσε νά γράψει ένα
κείμενο σέ μιά —έστω πρωτόγονη— θεατρική μορφή πού θά διέθετε λογοτε-
χνικά κάποια άξια. Είναι πολύ πιθανό ή σκέψη αύτή νά έγινε υποσυνείδητα
καί ή λογική της έκφραση νά ήταν ή άναζήτηση μιάς άφορμής. Καί άφορ-
μή καθ' όλα σοβαρή καί σύμφωνη μέ τή μόδα τής εποχής ήταν τό νά «πα-
τάξει» μιά κοινωνική άδυναμία καί νά μοχθήσει γιά τή βελτίωση κάποιων
άτελειών τού έθνους του πού γινόταν τότε κράτος. Αύτή ήταν ή άφορμή γιά
τή συγγραφή τού έργου. Γιά τήν οργάνωση τής δράσης του άκολούθησε δεύ-
τερη άφορμή, ή ναυμαχία τού Ναυαρίνου. Άλλά καί τό τρίτο σημείο τού
Προλόγου, ότι δηλαδή τό έργο άπευθύνεται σέ άναγνώστες κι όχι σέ θεατές
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ευτυχώς διαψεύστηκε, άφού ή Βαβυλωνία παίχτηκε στήν 'Αθήνα ένα χρόνο
μετά τήν πρώτη δημοσίευσή της στό Ναύπλιο.

Στήν εξέλιξη τής δράσης άλλες σκηνές ξετυλίγονται στή φυλακή, άλλες
στό δρόμο δπου δδηγούνται αύτοί πού θά φυλακισθούν κι άλλες στό άστυνο-
μικό γραφείο, δπου έχει μεταφερθεί δ έπιπόλαια λαβωμένος Κρητικός. Τόν
έπισκέπτεται ή φίλη του Κανέλλα (κάτι μεταξύ μνηστής καί έρωμένης του)
μαζί μέ τήν «γραΐαν» τροφόν της Γαρούφω. 'Ας δούμε ένα άπόσπασμα κι
άπ' τή σκηνή αύτή.

ΚΑΝΕΛΛΑ — (Πρός τόν Άστυνόμον.) Κύρ 'Αστρονόμο μου, νά ζής, πού τ'

όχετε τό Κρητικάκι;
ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — "Ω, διάολε! παιδάκι μού τόν έκαμες τόσω χρονώνε άθρω-

πο;... καί τί τόνε θέλεις, γιαμά;
ΚΑΝΕΛΛΑ - Νά τόνε δγιώ.
ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - Καί τί τόν έχεις;
ΚΑΝΕΛΛΑ - Ξάδερφο.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — (Καθ' εαυτόν.) "Οσο περνάει δ καιρός μία μία τζί έμαθαί-
νω... άπέ τζί παστρικιές είν' καί τούτη;... μώρ' δέ γλέπεις παρέντζα π'
δχει ό διάολος; ναι, ναί... θαρρώ, μουρέ, πού γλέπω τή Βένερε τζή Φιο-
ρέντζας4... μωρ', δέν κυττάς τά μάτγια τζη, τά μπράτζα τζη, τό πέτο
τζη, ούλα τζη;... μουρέ, πάει νά μού σαρτάρη τό τζερβέλλο!... (Πρός τήν
Κανέλλαν.) Κυρά μου, τί τόνε θέλεις έκειόνέ τόν Κρητικό; δέν κάμεις μ'
έμένα τό άμόρε;
ΚΑΝΕΛΛΑ - Είσαι γέρος.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — Τριάντα χρόνους κλειώ τώρα τζί Άποκρές, τ' αϊ Φιλίπ-
που... μπά καί γλέπεις τζί άσπρες μου τζί τρίχες καί θαρρείς π' ούμαι
γέρος;

ΚΑΝΕΛΛΑ — Ναί... δέ γλέπω 'γω τις τρίχες σου πού είναι βαμμένες.
ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — Είναι μαύρες άσολουταμέντε, κ' έκειές τζί άσπρες πού
γλέπεις, οί πίκρες κι ό πόλεμος μέ τζί άσπρίσανε... μά έγώ έκειές, ντζό-
για μου, τζί κολορίρω.
ΚΑΝΕΛΛΑ — Ζίρτζ... Έγώ μέ Λελέγκους δέν καταπιάνουμαι.
ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ - Καί τ' είν' αύτό τό ζίρτζ καί τό Λελέγκος;

4. Τήν 'Αφροδίτη τών Μεδίκων.
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ΚΑΝΕΛΛΑ — (Γελώσα.) Νά, πώς τους λένε... με Φράγκους.
ΑΣΊΎΝΟΜΟΣ — "Ω, ντζόγια μου! και πγιό καλοί είναι οί Κρητικοί άπέ τζί
Φράγκους, γιαμά; Οί Φράγκοι είναι πλιά γαλαντόμοι άπέ τζί άλλους...
μοναχά δός τή μπαρόλα σου.
ΚΑΝΕΛΛΑ — "Αιντε ζίρτζ... δέ ξέρω τί μέ λες... "Αφσε με νά δγιώ τον ξά-
δερφο μου.

ΑΣΤΤΝΟΜΟΣ — "Ομορφος ξάδερφος!... Κι άμά κόπγιασε νάν τοΰ κάμης το
χεροϋργο.

(Καθ' έαυτόν.) Μωρ', γλέπεις το διάολο άμόρ π' δχει τοΰ Κρητικού;
μωρ', γλέπεις τά δάκρυα πώς τρέχουνε άφ' τά μάτγια τζη; θά κάμω
τοϋττο μίο ποσίμπιλε νάν τήν καταφέρω νά μέ κάμη άμορόζο τζη γιατ'
έχ' ό διάολος σενσιμπιλιτά- γλέπεις; γλέπεις;... μουρέ, γιά σου κακόροι-
κη!... κι αν είν' δ διάολος σενσίμπιλε ντί πρίμο γράδο... θά τζη πέσω το
κατόπι... νόν ζέ κάζο.

'Ακολουθούν κάποιες σκηνές μέ τόν «άμαθή ίατρόν». Πρόκειται γιά εναν
άπατεώνα πού παριστάνει τόν γιατρό, τόν όποιον καλούνε οί δύο γυναίκες γιά
νά γιατρέψει τόν Κρητικό. Ό άπατεών δέν άσχολεΐται ιδιαίτερα μέ τήν πλη-
γή, διαπιστώνει άλλες φανταστικές άρρώστιες καί συνιστά φανταστικά ή καί
μή φανταστικά φάρμακα. Τελικά ό 'Αστυνόμος τόν διώχνει. Είναι μιά σκηνή
τού έργου πού δείχνει ίσως μίμηση κάποιων ιταλικών ή γαλλικών προτύπων.
Μπορεί όμως αύτό νά είναι καί συμπτωματικό. Κάποιους άπόηχους άπό πε-
ρίπου σύγχρονά του ιατρικά συγγράμματα επεσήμανε ό 'Εμμανουήλ Φραγκί-
σκος σέ πρόσφατο μελέτημά του, όπου συγκεντρώνει καί άλλες ενδιαφέρου-
σες πληροφορίες γιά τό βίο τού Βυζάντιου στήν Πελοπόννησο. Γιά κάποιες
άπ' τις μνείες φαρμάκων κ.λπ. πιθανότατα έχει δίκιο. Ωστόσο εξακολουθώ
νά πιστεύω ότι ή όλη σύλληψη αύτής τής σκηνής, καθώς καί τής άλλης
τών έρωτικών διαχύσεων τού 'Αστυνόμου πρός τήν Κανέλλα, παραπέμπουν
σέ δυτικά πρότυπα.

Ούσιαστικά όμως ή Βαβυλωνία είναι τό πρώτο θεατρικό έργο ενός
άνθρώπου πού κατά πάσα πιθανότητα δέν είχε δει ποτέ στή ζωή του θεα-
τρική παράσταση καί γράφτηκε σέ μιά εποχή πού στήν Ελλάδα δέν υπήρχε
πραγματική θεατρική ζωή. Ό συγγραφέας της θέλει νά άγνοεΐ ή άγνοεΐ
πράγματι τά λιγοστά θεατρικά κείμενα —κυρίως καθαρευουσιάνικες τραγω-
δίες- πού είχαν ως τότε τυπωθεί καί δέν μπορούμε νά πούμε αν είχε κάν
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διαβάσει κάποια λαϊκή έκδοση τής Έρωφίλης ή τοΰ Έρωτόκριτου' τέτοιο
συμπέρασμα άπ' τό έργο του δέν έξάγεται. (Μέ τήν ευκαιρία δμως θά ήθε-
λα νά θυμίσω δτι ή νεοελληνική δραματουργία δέν ξεκινάει βέβαια μέ τή
Βαβυλωνία, αλλά περίπου 250 χρόνια νωρίτερα, κατά τά τέλη τοΰ 16ου
αιώνα, στήν Κρήτη μέ τόν Ρεθυμνιώτη δραματουργό Γεώργιο Χορτάτση καί
συνεχίζεται στά Επτάνησα. Καί στίς έρευνες γι' αυτό τό παλιότερο νεοελ-
ληνικό θέατρο έχω κατευθύνει εδώ καί πολλά χρόνια τά ένδιαφέροντά μου,
μέ πολλά μελετήματα).

Ευρωπαϊκές έπιδράσεις δέ συναντώνται στή Βαβυλωνία πλήν τών δύο
σύντομων καί ασήμαντων ώς πρός τήν όλη σύνθεση σκηνών πού προαναφέ-
ραμε. Μέ δυό λόγια ιδού μιά έντυπωσιακή διαπίστωση: βρισκόμαστε μπρο-
στά σ' ένα έργο χωρίς πρότυπα, χωρίς αισθητικές καταβολές· ξεκινάει άπό
τό πουθενά. Κανένα έλληνικό ή ξένο έργο δέ φαίνεται νά έχει έπηρεάσει τή
Βαβυλωνία. Δέ θυμίζει ούτε επτανησιακή ούτε κρητική κωμωδία καί δέ
σχετίζεται μέ τις λόγιες μεταφράσεις κλασικών κωμωδιών (μέ τόν Έξην-
ταβελώνη τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου πού είναι παράφραση τοΰ μολιερικού
Φιλάργυρου —1816— έχει ένα κοινό στοιχείο: τήν εύστοχη χρησιμοποίηση
διαλέκτων). Ή Βαβυλωνία έπίσης δέ σχετίζεται ιδεολογικά μέ τά Κορακι-
στικά (1813) τού 'Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού ούτε μέ τις σύγχρονές της κω-
μωδίες τού Χουρμούζη καί δέν έχει έξάρτηση ούτε βέβαια άπ' τόν 'Αριστο-
φάνη, άλλά ούτε καί άπό τόν Σαίξπηρ, τόν Μολιέρο, τόν Γκολντόνι ή άπό
άλλους Ευρωπαίους κωμωδιογράφους.

Ό Κώστας Μπίρης υποστήριξε πώς ή αισθητική τής Βαβυλωνίας ξε-
κινά άπό τήν αισθητική τού Θεάτρου Σκιών. Ή σκέψη φαίνεται κατ' άρχήν
θελκτική, εντυπωσιακή καί θά μας άρεσε πολύ νά ήταν έτσι. Δέν πιστεύω
δμως δτι στηρίζεται ούτε ιστορικά ούτε αισθητικά. Πρώτον γιατί τήν έποχή
πού γράφτηκε τό έργο δέν είχε διαδοθεί δ έλληνικός Καραγκιόζης. "Οπως
ύπέδειξε δ φίλος καί συνάδελφος Βάλτερ Ποΰχνερ, δ έλληνικός Καραγκιόζης
έμφανίζεται -τουλάχιστον στή Νότιο Ελλάδα— λίγο πριν άπό τά τέλη τοΰ
19ου αιώνα. "Επειτα είναι γνωστό πώς άπό μιά μορφή λαϊκής τέχνης, στήν
προκειμένη περίπτωση θεάματος, μόνο ένας ιδιαίτερα έμπνευσμένος καλλιτέ-
χνης μπορεί νά άντλήσει δυνάμεις γιά νά δημιουργήσει συνειδητά μιά νέα
άποκρυσταλλωμένη έκφραση. Νά ξεπεράσει δηλαδή τό λαϊκό θέαμα, κρα-
τώντας μόνο τήν αισθητική πεμπτουσία του καί βαθαίνοντας τά σύμβολά
του. Τέτοιο παράδειγμα έχουμε στήν 'Ιταλία τοΰ 18ου αιώνα, δπου άπό τις
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προγενέστερες αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις τής Commedia dell' arte ξε-
πήδησαν οί κωμωδίες τοΰ Γκότσι καί παράλληλα οί κωμωδίες τοΰ έχθροϋ
τής Commedia, τοΰ Κάρλο Γκολντόνι.

Στή συνέχεια τής πλοκής τής Βαβυλωνίας κάποιες σκηνές διαδραματί-
ζονται καί πάλι στή φυλακή, κάποιες στο δρόμο καί κάποιες στό γραφείο
τής 'Αστυνομίας. Οί βοηθοί τοΰ 'Αστυνόμου συλλαμβάνουν τόν 'Αρβανίτη,
τόν μεταφέρουν στή φυλακή, ένώ ό 'Ανατολίτης έχει υπαγορεύσει γράμμα
στόν λογιώτατο, τό όποΤο στέλνεται στή Διοίκηση μέ αίτημα τήν άπελευθέ-
ρωση τών εγκλείστων. Στό μεταξύ οί άλλοι 'Αρβανίτες, φίλοι τού συλλη-
φθέντος 'Αρβανίτη, ετοιμάζονται νά κάνουν γιουρούσι καί ν' άπελευθερώσουν
τόν φίλο τους καί τούς άλλους κρατουμένους. Πριν συμβεί όμως αυτό, φτά-
νει εντολή άπ' τή Διοίκηση νά άπελευθερωθούν όλοι, πού άδελφωμένοι τώρα
πια πηγαίνουν στή λοκάντα νά συνεχίσουν τό γλέντι.

'Από τις πολλές σπαρταριστές σκηνές τής φάσης αύτής θά σάς διαβά-
σω μία, σύντομη, ως τελευταία, κατά τήν οποία ό 'Ανατολίτης ζητά άπ' τόν
λογιώτατο νά τού γράψει ένα επίγραμμα γιά τόν τάφο του πατέρα του. Ή
σκηνή ξετυλίγεται στή φυλακή. Πριν ό Χιώτης ξενοδόχος ζητά, έστω κι
έδώ στή φυλακή, νά ρυθμιστούν τά χρέη άπ' τό τσιμπούσι στή λοκάντα. Ό
λογιώτατος δέν έχει χρήματα.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Όλάν Λογιώτατε, τί συλλογιέσαι καί μουρμουρίζεις;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Πώς αποτίσω τόν έρανον, μηδόλως άργύρια κεκτημένος;

καί δή τούτο τυγχάνω σκεπτόμενος...
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Ά! κατάλαβα... Ντέν έχεις παράδες νά πλερώσης μερτι-
κό σου;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ναι μην.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Καί τί έχεις;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Βίβλους.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Βλιβλία; κιτάπια έχεις;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - "Εγωγε.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Καί τί βλιβλία εχεις; Νά δγιώ.
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Δημοσθένην, Ίσοκράτην, θουκυδίδην καί λοιπούς.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Έγώ σουκράτη μουκράτη, κιδύδη μιδύδη, μοτεστένη κο-

τεστένη ντέν παίρνω, αϊ Βασίλη κιτάπι έχεις;
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Καί δή καί τούτον τυγχάνω έχων, ιδού.



70

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Ιστέ, αύτόνα παίρνω, μερτικό σρυ έγώ πλερώνω, μή συλ-
λογιέσαι. (Καθ' έαυτόν.) Ζάβαλη Λογιώτατο: φτωχό είναι, παρά ντέν
έχει. Τοΰτοι ούλοι λογιώτατοι, καϊμένοι, ούλοι φτωχοί είναι. Κρίμαστο
κακόμοιρο! τί νά κάμω; τά ντώσω έγώ άρτίκ ρεφενέ του... ίψυχικό είναι.
(Πρός τόν Λογιώτατον.) Τώρα που κατούμαστε έτζι, ντουλειά ντέν έχου-
με, τζάνουμ Λογιώτατο, έ'να πράμα συλλόίστηκα, ρίτζα σέ κάμω, νά μή
μέ πής όχι.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Φράσον μοι, καί δή σοι ύπισχνούμαι ίνα σοι ποιήσω ό,περ
αν μοι είποις.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Έμενα πατέρα μου είναι τρία χρόνια πέτανε... βιός πολύ
άφηκε — κόλυβά του, μόλυβά του, ίψυχικά του φαλάν φιλάν ούλα έκαμα
— τώρα, τά βάνω μιά πέτρα μεάλη μνήμα του άπάνου, τά γράψω, ιστέ,
ήτανε καλό άντρωπο, ήτανε άραϊτζή, όπγοιος γλέπει νά λέη τεός χωρέ-
στο- άκουσες; τζάνουμ, ένα τέτοιο νά γράψης, έγώ κόπο σου πλερώνω.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Έπιτύμβιον τοιγαρούν ποιητέον, καί δή ποιήσω διά στί-
χων, ούτω βούλει;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Έσύ ίξέρεις άρτίκ, όπως τέλεις έσύ κάμτο.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Στιχουργητέον καί δή.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Άρτίκ ίστίχο μιστίχο, έσύ ίξέρεις.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ποίον δέ ήν όνομα αυτού;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — "Ονομά του; Χατζή Μουράτη, λέανε, τόπο του, Κάί'σερ-
λη, ζεναάτη, άραϊτζή ήτανε- ετζι νά γράψης, τζάνουμ.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — (Στιχουργεϊ, έπειτα στρέφει πρός τόν Άνατολίτην.) Καί δή
έστιχουργησάμην... άκουσον ούν.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Λέγε ν' άκούσω.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ένθάδε κείται Χατζή Μουράτης κλήσει.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Ίστέκα... κλήσει τί τά πή;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - 'Ονόματι.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Καί ντέν έγραψες έτζι;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Καί δή τοιούτον έστι τό στιχουργεΐν.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Λέε παρακάτου.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Τέχνη άραϊντζής, καί Καισαρεύς τή φύσει.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Φύσει, τόπο του τά πή;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ναι μήν.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Άφεριμ, άφεριμ!
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ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Δέη δέ θεώ αμαρτιών του λύσει.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Κλήσει, φύσει, λύσει... καλό! γιά νά τεργιάξη ίστίχο...

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ — Ληστής πάλαι πλήρης έν άσωτίαις,
πίστει έλαβε τάς κλεΐς τής βασιλείας.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Ίστέκα, ίστέκα* ίληστής τί ντουλειά έχει έντώ πέρα γιά;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Σίγα. Ούτος ό πτωχός...

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - (Τόν άντικόπτει.) Φτωχός ντέν ήτανε, άδαμ, τρακόσγια
πουγγιά άσπρα άφησε.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - 'Αλλ' έπιτριβείης, ώ μιαρέ... καί δή άκουε, είτα λέγε.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — 'Ακούω, άμμα γιατί λές ίψέματα;

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ούτος δ πτωχός Μουράτιος κραυγάζει.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - "Οχι! Μουράτη γυως ντέν ήτανε, πατέρα του Χατζή
Γ ιορδάνη λέανε.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Μνήσθητί μου Κύριε, πίστει φωνάζει.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ — Ντέ φωνάζει πγιά τώρα, άρτίκ σώπασε, όντας έπέτανε,
τρεις φορές είπε, «μνήσθητί μου Κύριε», άρτίκ μπιτοΰν μπιτούν σώπα-
σε... έσύ γράφεις, έμεν ούλο φωνάζει σάνκιμ είναι βρικόλακας.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Ό άναγνώσας τάδε τά γεγραμμένα,
άφεσιν ζήτει αύτού τά πεπραγμένα,
γνώθι σύ ό μή θεόν φοβάσαι,

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Έφοβούντανε τεό, άδαμ, τί λές; ούλη μέρα, κι ούλη νύ-
χτα έκκλησιά του πήγαινε... Σαρακοστή, λάδι μπιλέμ ντέν έτρωγε... ίξέ-
νο ντίκιο ντέν ήτελε... μερμήγκι άπάνου ντέν έπατούσε... έ'ϊ, λέγε μπα-
καλούμ.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Αύτός δ θεός δύναται σε κολάσαι.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - "Οχι, όχι, όχι, τεός κολάσει... βάί, τεός χωρέσει πές,
άδαμ... τί έκαμες; ουφ, ουφ.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Καί δή σοι άναγνωστέον δλοσχερές, ίνα γνώς τήν έννοιαν
αύτού.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - Τί; άπ' τήν άρχή νά ντιαβάσης; νά σ' άλατήσω νά μή
βρωμήσης; κιοπόγλου κοπέκ... τίποτα, άδαμ, τίποτα... άρατα τέματα
έγραψες, ούλα άνάποντα έγραψες.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ - Σύ άγράμματος ών, ού γινώσκεις, καί δή έξηγητέον σοι έν
καθ' έν... πρόσχες...

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - "Εί, άρτίκ, έγώ πιρόσκες μιρόσκες, κατόλου ντέν άκού-
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γω... τίποτα ντε ξέρεις, άδαμ' ζάβαλη Λογιώτατο, άϊδε νά γυρίσης κό-
σμο νά γένης άντρωπο... ήλληνικά πγιά νά μή μιλάς... ρωμαϊκα νά
μιλάς, τζανούμ, γιατί ντροπής είναι, κόσμος έσένα άναγελάει...

Ή Βαβυλωνία είναι γέννημα μιας ευτυχισμένης στιγμής -όπως λένε—
του δημιουργού της. Ή φλόγα του ήταν μικρή. "Οταν ξαναμάζεψε τά
απλοϊκά του σύνεργα γιά νά μαστορέψει τις άλλες κωμωδίες του, ή ψυχή
του δέν τινάχθηκε πιά πρός κάτι αύθεντικό καί άνεπανάληπτο. Μετά έγινε
ένας μέτριος συγγραφέας τού 19ου αιώνα, όπως πολλοί άλλοι ξεχασμένοι σή-
μερα. Δέν είναι όμως τυχαίο ότι τό δημιουργικό του σκίρτημα τό έζησε ό
άνήσυχος εκείνος άνδρας (δ άγιογράφος, ο λόγιος, ό πολεμιστής, ό έριστικός
άλλά καί χαρωπός, άνέμελος χαρακτήρας) τήν ώρα πού τό "Εθνος άρχιζε
νά παίρνει τή σκιώδη κρατική μορφή του. Ή σκιώδης αύτή μορφή τού
έλληνικού κράτους άντανακλάται στή σκιώδη μορφή τής Βαβυλωνίας. Έδώ
συναντάμε, θαμπά διατυπωμένα, όλα τά προτερήματα καί τά έλαττώματα
έκείνων τών στιγμών τού "Εθνους: άνησυχία, διάλυση, έριδες, φατρίες, άλλά
καί οίστρο, πίστη στό καλύτερο αύριο, άνθρωπιά καί άπανθρωπιά, ούτοπι-
στικό πόθο γιά ειρήνη, πιστολιές στόν αέρα, γλέντια καί χαρές.

Τηρουμένων τών άναλογιών ή Βαβυλωνία είναι γιά τό θέατρο μας δ,τι
τά ''Απομνημονεύματα τού Μακρυγιάννη γιά τήν πεζογραφία μας: τό λαβω-
μένο, ηρωικό παρόν τής γενιάς τών αγωνιστών τοΰ '21. Τό έργο αύτό δέ θά
μπορούσε νά γεννηθεί κάτω άπό άλλες συνθήκες. Ό παράξενος χαρακτήρας
τού Βυζάντιου μέ τήν εύαίσθητη δεκτικότητα καί τή λογοτεχνική έφεση,
μόνο σ' αύτή τή δεδομένη ιστορική στιγμή θά μπορούσε νά γεννήσει ένα έργο
βαθύτατα άληθινό.
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ΤΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΤΣ
κ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΤ-ΦΑΙΔΩΝΑ ΑΑΓΟΠΟΤΑΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΠΑΝΟ Α. ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Κατά τή διάρκεια τής δισχιλιοστής έξακοσιοστής δευτέρας (# 2602)
Συνεδρίας τής 'Ολομελείας, τήν 17η Απριλίου 2008, δ κ. Άλέξανδρος-
Φαίδων Λαγόπουλος έξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών
στήν έδρα μέ τίτλο «Πόλη καί Πολεοδομία». Ό κ. Λαγόπουλος έχει εκπο-
νήσει αξιόλογες πολεοδομικές μελέτες καί έχει άποδείξει τό ενδιαφέρον του
γιά τήν έφαρμογή λύσεων σέ πολεοδομικά ζητήματα πού έχουν τή δυνατό-
τητα νά βελτιώσουν τό σύγχρονο πρόσωπο τής πόλης.

Ό συνάδελφος κ. Νικόλαος Βαλσαμάκης θά παρουσιάσει τό έργο τού κ.
Άλέξανδρου-Φαίδωνα Λαγόπουλου, τόν όποιον έπισήμως ύποδεχόμαστε σή-
μερα. Θά άκολουθήσει δμιλία τού νέου Αντεπιστέλλοντος Μέλους μέ θέμα:
«Τό Πεδίο τής Πολεοδομίας: Ιστορία, Θεωρία καί Έφαρμογή».

Παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. Νίκο Βαλσαμάκη νά έλθει στό βήμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΝΙΚΟ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας Αθηνών,
Κυρία καί Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

Με έξουσιοδότηση τής Συγκλήτου τής Ακαδημίας, έχω τήν τιμή σήμε-
ρα, νά παρουσιάσω τόν νέο μας συνάδελφο, κύριο Άλέξανδρο-Φαίδωνα Λαγό-
πουλο, στή σημερινή έπίσημη ύποδοχή του ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους
τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ό κύριος Λαγόπουλος σήμερα Όμότιμος Καθηγητής τού Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έλαβε τό πτυχίο Άρχιτέκτονος-Μηχανικού
άπό τό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τό 1961. "Ως βοηθός, επιμελητής
καί άργότερα υφηγητής στό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έργάστηκε στό Σπουδα-
στήριο Πολεοδομικών Ερευνών καί στήν "Εδρα τής Πολεοδομίας μέχρι καί
τό 1973. Άπό τό 1967 έως καί τό 1970 άκολούθησε μεταπτυχιακές
σπουδές στό Παρίσι, σέ τρεις διαφορετικούς, αν καί άλληλένδετους, τομείς:
Πολεοδομία στό Centre de Recherche d' Urbanisme, Αστική Γεωγραφία
καί Κοινωνική Ανθρωπολογία στήν École Pratique des Hautes Études en
Sciences Sociales. Τό 1970 υποστήριξε τή διδακτορική του διατριβή στήν
Κοινωνική Ανθρωπολογία στό Πανεπιστήμιο τής Σορβόννης όπου τού άπε-
νεμήθη ό τίτλος τού Διδάκτορα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Στήν Αθήνα
συνέχισε τή διατριβή του στήν Ιστορία τής Πόλης καί τής Πολεοδομίας καί
άνακηρύχθηκε Διδάκτωρ Μηχανικός τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Τό 1973 άνακηρύχτηκε Υφηγητής.

Τό 1974 εγκαταστάθηκε στή Θεσσαλονίκη άρχικά ως "Εκτακτος και
άπό τό 1978 ώς Τακτικός Καθηγητής Πολεοδομίας στό Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο.

Δραστηριοποιήθηκε, πέραν τής διδασκαλίας σέ προπτυχιακά τμήματα,
καί σέ τομείς τής διεπιστημονικής έρευνας μέσα άπό τήν όργάνωση με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καί τήν έπίβλεψη διδακτορικών
διατριβών.

Δίδαξε σέ Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καί
συγκεκριμένα σέ προγράμματα άποκατάστασης μνημείων, άρχιτεκτονικής
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τοπίου, καθώς καί σέ προγράμματα πολιτιστικών σπουδών, έπικοινωνίας καί
γλώσσας. Συγκεκριμένα, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης δίδαξε τά μαθήματα «Σημείωση καί Επικοινωνία» καί «Μή
γλωσσικά σημειωτικά συστήματα».

Ή Σημειολογία, έξ άλλου, είναι ό δεύτερος σημαντικός θεωρητικός πό-
λος τοΰ έργου του. "Ηδη άπό τό 1973, ή δημοσιευμένη άπό τό Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας διατριβή του πρός υφηγεσία μέ τίτλο «Δομική
πολεοδομία: Ό οικισμός ώς σύστημα», προτείνει νέες θεωρητικές προσεγ-
γίσεις γιά τή μελέτη τού χώρου καί τόν έντάσσει μέσα στή διεθνή επι-
στημολογική ομάδα πού έρευνά ζητήματα δομικής καί συστημικής άνάλυ-
σης τού πολιτισμού.

Διετέλεσε 'Αντιπρόεδρος τής International Association for Semiotic
Studies, Πρόεδρος τής Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας άπό τό 1981,
'Ιδρυτικό μέλος καί Πρόεδρος τής Βαλκανικής "Ενωσης Σημειωτικών
Εταιριών άπό τό 1994,— 'Επίτιμος Πρόεδρος τής Association
Internationale de Sémiotique de l'Espace άπό τό 1999. To 2004 άνακη-
ρύχθηκε 'Επίτιμος Διδάκτορας Σημειωτικής τού Νέου Βουλγαρικού Πανε-
πιστημίου τής Σόφιας γιά τό έργο του στήν πολεοδομία καί τή σημειωτική
τού χώρου.

Τό δημοσιευμένο έπιστημονικό του έργο έκτείνεται σέ τέσσερα διακριτά
άλλά συγγενικά πεδία:

— Τόν πολεοδομικό προγραμματισμό καί σχεδιασμό,

— Τή θεωρία τής πολεοδομίας καί τού χώρου στήν εύρύτερη έννοιά του,

— Τήν ιστορία τής πολεοδομίας,
καί, τέλος,

— Τήν πολεοδομική έφαρμογή καί τις έρευνητικές μελέτες πάνω σέ
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τό έργο αύτό περιλαμβάνει πάνω άπό 100 έργασίες έκ τών όποιων 10
βιβλία καί 15 έπιμέλειες βιβλίων. Ή άρθρογραφία του σέ έγκριτα διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά καί οί άνακοινώσεις του σέ πρακτικά διεθνών συνεδρίων
άποτελούν σημείο άναφοράς καί βιβλιογραφικών παραπομπών σέ άναρίθμητα
έπιστημονικά κείμενα άποδεικνύοντας τήν έπίδραση πού άσκησε τό έργο του
τόσο σέ "Ελληνες όσο καί σέ ξένους έπιστήμονες. "Εχει έπιβλέψει 10 διδα-
κτορικές διατριβές ώς κύριος έπιστημονικός ύπεύθυνος καί συμμετείχε σέ
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εξεταστικές έπιτροπές αντίστοιχου αριθμού διατριβών. Ό ρόλος του στή δια-
μόρφωση τών νέων επιστημόνων, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνονται σή-
μερα καί άρκετά μέλη τού διδακτικού προσωπικού τού Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου, ύπήρξε καίριος. Δέν είναι τυχαίο πού τό 2007 τό ίδιο αύτό Πα-
νεπιστήμιο, στό όποιο έργάστηκε μέ συνείδηση καί έντιμότητα γιά 35 καί
πλέον έτη, τόν άνακήρυξε Όμότιμο Καθηγητή του.

Έξ άλλου, ιδιαίτερα έκτεταμένο είναι τό έπιστημονικό έργο τού κυρίου
Λαγόπουλου στούς τομείς τής ιστορίας καί θεωρίας τής πόλης καί τοΰ πο-
λεοδομικού προγραμματισμού καί σχεδιασμού.

'Αναφέρω τήν έπιμέλεια τού βιβλίου The City and the Sign, πού έκδόθηκε
άπό τό Columbia University Press, τό βιβλίο Meaning and Geography, τό βι-
βλίο Urbanisme et Sémiotique, τού παρισινού εκδοτικού οίκου Anthropos καί
τό βιβλίο Ό ουρανός πάνω στη γη: Τελετουργίες καθαγίασης τοΰ Ελληνι-
κού Παραδοσιακού Οικισμού και προέλευση τους, του έκδοτικού οίκου
'Οδυσσέας.

'Επιτρέψτε μου όμως νά σταθώ περισσότερο στις έφαρμογές αύτών τών
θεωρητικών του μελετών καί νά προβάλω τόν πρακτικό τους άντίκτυπο. Θά
ήθελα νά μνημονεύσω ειδικότερα μερικές άπό αύτές:

— Τή μελέτη μετεγκατάστασης τής Γεωπονικής Σχολής τού 'Αρι-
στοτελείου σέ έκταση 2.000 στρ. καί τή μελέτη τού πρώτου συγ-
κροτήματος της, τού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, έπιφάνειας
τής τάξης τών 20.000 στρ.

— Τή μελέτη μετεγκατάστασης τής Κτηνιατρικής Σχολής σέ κτήμα
ίδιας έκτασης, στό οποίο κτίστηκαν οί πρώτες εγκαταστάσεις καί
διανοίχθηκε οδικό δίκτυο μήκους 5 χλμ.

— Τή μελέτη ριζικής άναδιάρθρωσης τού κέντρου τής Λάρισας καί
πεζοδρόμησής του, στήν οποία ύπήρξε έπιστημονικός συνεργάτης,
μελέτη πού έφαρμόστηκε καί γιά τήν οποία βραβεύτηκε πρόσφατα
ό Δήμος Λάρισας άπό τόν Σύλλογο 'Ελλήνων Πολεοδόμων.

— Τή μελέτη άναδιάρθρωσης τού κέντρου τής Κατερίνης σέ συνδυα-
σμό μέ τή δημιουργία άστικού πάρκου, άμφότερα τά όποια πραγ-
ματοποιήθηκαν.

— Πρόσφατα είχε τή συντονιστική εύθύνη μελέτης πού άνατέθηκε
άπό τόν Δήμο Θεσσαλονίκης, γιά τήν πολεοδόμηση καί άνάπτυ-
ξη τού ύποβαθμισμένου δυτικού τμήματος τής πόλης. Ή πολύ-
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τ ο μη μελέτη πού παραδόθηκε προτείνει γενική αναδιάρθρωση τής
περιοχής καί τήν καινοτόμο ιδέα δημιουργίας ένός έπιχειρηματι-
κού πάρκου, έκτασης 400 στρ. καί δυναμικού 8.000 άπασχολού-
μενων, τό όποιο φιλοδοξεί νά άποτελέσει πόλο άνάπτυξης τής Β.
Ελλάδας.

Έάν άναζητήσει κανείς τό έπιστημονικό στίγμα τού έργου του, θά έλε-
γα ότι έχει τρία σκέλη:

— Τό πρώτο άφορα στό γεγονός ότι άπό πολύ νωρίς άναζήτησε μιά
θεωρία τής πολεοδομίας, μιά «πολεολογία» όπως τήν ονόμασε,
άναζήτηση ή όποία τόν οδήγησε νά εμβαθύνει στίς θεωρίες τού
χώρου πού προσφέρουν οί κοινωνικές έπιστήμες καί νά διατυπώσει
μιά προσέγγιση πού νά έπιτρέπει τή συστηματική άνάλυση τού
άστικού χώρου, άλλά νά έχει καί πρακτική χρησιμότητα γιά τήν
πολεοδομική έφαρμογή. Οί έρευνές του αύτές τόν όδήγησαν σέ ένα
εύρύτερο πεδίο καί στή συγγραφή έργασιών πού άσχολούνται μέ
θέματα φιλοσοφίας, ειδικότερα έπιστημολογίας τού χώρου.

— Τό δεύτερο χαρακτηριστικό σκέλος τού έργου του είναι ή συστη-
ματική ένασχόλησή του μέ τήν ιστορία τής πόλης. Συνδυάζοντας
τις ιδιότητες τού πολεοδόμου καί τού άνθρωπολόγου μελέτησε τή
λογική τής χωρικής οργάνωσης στούς άρχαίους πολιτισμούς τής
Εύρώπης καί τής Εγγύς καί "Απω Ανατολής, στόν πρόσφατο
έλληνικό άγροτικό χώρο καί στούς λεγόμενους πρωτόγονους πολι-
τισμούς τής Αφρικής.

— Τό τρίτο σκέλος τού έργου του εΓναι οί πρωτοποριακές έργασίες του
στά θέματα τής άντίληψης τού χώρου, μέ τά όποια προσπαθεί νά
άνιχνεόσει τήν άνθρωπιστική διάσταση τής πόλης καί τής πολεο-
δομίας.

Κύριε Λαγόπουλε,

Δέν νομίζω ότι χρειάζεται νά μιλήσει κανείς περισσότερο γιά νά πείσει
ότι ή έκλογή σας ώς Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών
έρχεται νά έπισφραγίσει μιά μακρόχρονη δημιουργική διαδρομή στόν χώρο
τής πολεοδομίας καί μιά λαμπρή παρουσία στή διεθνή έπιστημονική κοινό-
τητα. Τό έργο σας συνδυάζει εύρυθμα τή θεωρία καί τήν πράξη. Οί έφαρμο-
σμένες μελέτες σας άντλούν άπό τό θεωρητικό σας ύπόβαθρο καί οί θεωρη-
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τικές σας προσεγγίσεις στηρίζονται στή γνώση τών παραμέτρων που προ-
κύπτουν άπο τις ιδιαιτερότητες κάθε πραγματικότητας.

'Αγαπητέ συνάδελφε,

Σάς ύποδεχόμαστε σήμερα μέ χαρά στούς κόλπους τής 'Ακαδημίας μέ
τήν εύχή νά συνεχίσετε καί άπό τή θέση αύτή τήν προσφορά σας στήν έπι-
στήμη καί στήν κοινωνία καί σάς παραχωρούμε τό βήμα.
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ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΦΑΙΔΩΝΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΓ

'Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

'Αξιότιμε κύριε τέως 'Υπουργέ,

'Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

'Αξιότιμοι κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

«"Επαινος άνίκατε μάχαν». Είναι ολόψυχες οί εύχαριστίες μου στόν κ.
Πρόεδρο τής 'Ακαδημίας καί στόν 'Ακαδημαϊκό κ. Νίκο Βαλσαμάκη, κάτο-
χο τής "Εδρας «'Αρχιτεκτονική: 'Εφαρμοσμένες Συνθέσεις καί Σχεδιασμός»,
οί όποιοι μέ προσφώνησαν καί παρουσίασαν τό έργο μου άντίστοιχα. Ήταν
άναπόφευκτο τά καλά λόγια τους νά μέ συγκινήσουν, συγχρόνως, όμως, θά
πρέπει νά ομολογήσω ότι ή αναμφίβολη μεγαθυμία τους χάρισε πολλά στό
έργο μου. Παρά τό γεγονός τούτο, θά προσπαθήσω νά άνταποκριθώ, όσο τό
επιτρέπουν οί δυνατότητές μου, στις προσδοκίες τους.

Τό πεδίο της ιστορίας της πολεοδομίας

'Εν τή εύρεία έννοια της, ή πολεοδομία δέν είναι ούτε κατά διάνοια μία
σύγχρονη τεχνική παρέμβασης στόν χώρο. 'Ισχύει άκριβώς τό άντίθετο. Άπό
τή στιγμή κατά τήν οποία ύπήρξε κοινωνία, γεννήθηκε συγχρόνως καί ή πο-
λεοδομία, όπως έξ άλλου καί ή άρχιτεκτονική, έστω καί σέ έμβρυική μορ-
φή, δηλαδή ή διευθέτηση τού χώρου σέ τέτοια κλίμακα, κλίμακα μεγαλύτε-
ρη τής άρχιτεκτονικής, ώστε νά ύποδεχθεΐ τό σύνολο μίας άπό τις τότε πολύ
περιορισμένου μεγέθους κοινωνικές ομάδες. Ό κτισμένος χώρος, τό «κέλυ-
φος», του οικισμού μπορεί νά προσφερόταν άπό τή φύση τήν 'ίδια, όπως συ-
νέβη μέ τήν παλαιολιθική κοινωνία τών σπηλαίων, ή, άργότερα, ώς τε-
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χνητός χώρος νά ήταν ενιαίος, δπως στήν περίπτωση τών υπερμεγεθών.κα-
λυβών, τις όποιες συναντούμε σέ δρισμένες άπό τις σύγχρονες, λεγόμενες
«πρωτόγονες», κοινωνίες, άλλά πρόκειται πάντοτε περί σχετικά αύτόνομων
οικισμών. "Ενα τέτοιο παράδειγμα δίνεται άπό τούς ήμιμόνιμους καταυλι-
σμούς chapuno, τών Ινδιάνων Yanoama τής δυτικής Βραζιλίας, οί όποιοι
άποτελοΰνται άπό έναν σχεδόν συνεχόμενο έξωτερικό δακτύλιο κατοικίας, κυ-
κλοτερούς μορφής, μέ τις έστίες τών οικογενειών, πού περιβάλλει τή μεγά-
λη ιερή κεντρική πλατεία τού χωριού (εικ. I).1

Ή κοινωνία, ήδη στήν πρωτόλεια μορφή της, ύπέκειτο σέ παραδοσια-
κούς κανόνες, οί όποιοι ρύθμιζαν τις κοινωνικές σχέσεις, καθώς καί τις πο-
λιτικές, μέ τή μορφή τής κατανομής τής έξουσίας καί ισχύος, κανόνες πού
ήταν άδιαχώριστοι άπό τήν κοσμοθεωρία, δηλαδή τήν ιδεολογία τής κοινω-
νίας. Κατ' άντίστοιχο τρόπο, ή όργάνωση καί ή μορφή τού οικισμού ουδέ-
ποτε ύπήρξαν αύθόρμητες καί τυχαίες, άλλά ρυθμίζονταν άνέκαθεν άπό τήν
προβολή αύτών τών κανόνων καί αύτής τής κοσμοθεωρίας έπί τού εδάφους.
Κατά θεωρητική έπέκταση, δέν έχει νόημα ή εύρέως διαδεδομένη άπομόνω-
ση τής ιστορίας τής πολεοδομίας άπό τούς κοινωνικούς κανόνες καί τήν κο-
σμοθεωρία, καθώς καί άπό τήν κοινωνικο-οικονομική δυναμική πού τούς δη-
μιούργησε, ούτε καί ή ιστορική μελέτη τού οικισμού ώς άνεξάρτητου φαινο-
μένου. Αύτή ή ριζική έπιστημολογική θέση διατυπώθηκε συντομογραφικώς
άπό τόν φιλόσοφο Henri Lefebvre, όταν άναφέρει γιά τήν πόλη ότι είναι μία
"projection de la société sur le terrain".2

Προβολή τής κοινωνίας καί τής κοσμοθεωρίας της συναντούμε στή βρα-
χύβια πόλη Tell el Amarna (Άκετατών), κτισμένη άπό τόν φαραώ Άκε-
νατών (Αμενχοτέπ/Άμένωφις Δ ') τό πρώτο μισό τού Μου αιώνα π.Χ. Ή
ονομασία τής πόλης σημαίνει «Όρίζοντας τού Ατών» (όψη τού Ρά, πού
συμβολίζει τόν ήλιο στό ζενίθ του), παραπέμπει, δηλαδή, στόν κοσμικό κύ-
κλο τού ήλιου, καί τό κέντρο της κατελάμβανε, φυσικά, ή βασιλική πόλη3
(είκ. 2). "Ιδια προβολή συναντούμε, π.χ., στίς έλληνικές άποικίες άπό τά

1. Ε. Guidoni, Primitive Architecture, Rizzoli, 2η εκ<5., Νέα Υόρκη 1987, σ. 31.

2. «Προβολή τής κοινωνίας έπι τοΰ εδάφους», Η. LEFEBVRE, Le droit à la ville,
Anthropos, Παρίσι 1968, σ. 64.

3. P. Lavedan και J. Hugueney, Histoire de V urbanisme: Antiquité, Henri Laurens,
Παρίσι 1966, σ. 37-40.
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μέσα τοΰ 8ου π.Χ. αιώνα, όπως σέ μία άπο τις αρχαιότερες αποικίες, τά
Μέγαρα Ύβλαΐα τής Σικελίας, που ιδρύθηκε λίγο μετά τό 750 π.Χ. μέ
«ίπποδάμειο», τό τονίζω, σχέδιο (είκ. 3)'4 στά τελετουργικά κέντρα του
Μεξικού, όπως αύτό του Teotihuacân, τής πόλης «"Οπου οί άνθρωποι
γίνονται θεοί», τού οποίου οί πυραμίδες κτίστηκαν μεταξύ τού 1ου καί τού
3ου μ.Χ. αιώνα (είκ. 4)·5 στήν άγνωστου σχεδίου κυκλική Βαγδάτη, στόν
γήινο παράδεισο τού Άμπασίδη χαλίφη al-Mansür, τήν οποία ίδρυσε μεταξύ
762 καί 766 (είκ. 5)-6 στό Angkor Wät, στό «κοσμικό βουνό» τού αύτο-
κρατορα Süryavarman II (1112-1152), τό όποιο ηταν άφιερωμένο στόν ίδιο,
έχει άκριβέστατο προσανατολισμό πρός τά κύρια σημεία τού ορίζοντα καί
συμπυκνώνει τό σύνολο τής ινδικής θεολογίας καί κοσμολογίας (είκ: 6)·' στό
Πεκίνο, τό όποιο έλαβε τή βασική μορφή του άπό τόν Μινγκ αυτοκράτορα
Yong-Lo στις αρχές τού 15ου αιώνα, έχει στό κέντρο του τήν αύτοκρατο-
ρική, «πορφυρή», Απαγορευμένη Πόλη καί, όπως καί ή προηγηθείσα πόλη,
παρουσιάζει «Ιπποδάμεια» όργάνωση τού χώρου του (είκ. 7),Η καί στά άνα-
γεννησιακά άκτινο-ομόκεντρα σχέδια πόλεων, όπως τό σχέδιο τής οχυρής
βενετικής πόλης Palma Nuova τών τελών τού 16ου αιώνα, πιθανώς σχε-
διασμένης άπό τόν Vincenzo Scamozzi, τόν άρχιτέκτονα καί θεωρητικό τής
όψιμης άναγέννησης, πού φιλοδόξησε νά κτίσει τήν ώραιότερη πόλη τής
'Ιταλίας (είκ. 8).9

'Αναμφίβολα, ή μελέτη καθεμίας άπό αύτές τις περιπτώσεις παρουσιάζει
εξαιρετικό ιστορικό ένδιαφέρον, συγχρόνως, όμως, καί μία απλή παράθεση,
όπως ή παραπάνω, θέτει έπί τάπητος τρία ριζικά θεωρητικά προβλήματα
τού πεδίου τής ιστορίας τής πολεοδομίας. Τουλάχιστον στήν Εύρώπη, αύτό

4. Ε. J. Owens, The City in the Greek and Roman World, Routledge, Λονδίνο καί Νέα
Υόρκη 1991, a. 38-40.

5. G. Kubler, The Art and Architecture of Ancient America, Penguin, Har-
mondsworth, Middlesex, κτλ. 1962, σ. 25-32.

6. Ε. Egli, Geschichte des Städtebaues, τόμ. 2, Das Mittelalter, Eugen Rentsch,
Erlenbach-Ζυρίχη καί Στουτγάρδη 1962, a. 283-286.

7. Β. Rowland, The Art and Architecture of India: Buddhist, Hindu, Jain, Penguin,
Harmondsworth, Middlesex, κτλ. 1959, σ. 219-224.

8. Egli, Geschichte des Städtebaues, σ. 340-344.

9. P. Lavedan, Histoire de 1' urbanisme: Renaissance et Temps Modernes, Henri
Laurens, Παρίσι 1959, σ. 90-92.
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τό πεδίο επικεντρώνεται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σ' αυτήν τήν ήπειρο, έπε-
κτεινόμενο, συνήθως μέ εισαγωγική μορφή, στους γειτονικούς της πολιτι-
σμούς τής Εγγύς Ανατολής, κυρίως τής Μεσοποταμίας καί τής Αιγύπτου,
καί κατασκευάζοντας, μέ αύτον τον τρόπο, μία άρκετά ad hoc γενεαλογία.
Τό πρώτο καί κύριο πρόβλημα, λοιπόν, είναι ή στενή καί εύρω-κεντρική
οπτική αύτού τού είδους ιστορίας τής πολεοδομίας.

Άκόμη, όμως, καί όταν ή τελευταία διαστέλλει τό πεδίο της, γιά νά
συμπεριλάβει ένα μεγαλύτερο εύρος πολιτισμών, τό όποιο καί πάλι δέν κα-
λύπτει τό εύρος τών παραδειγμάτων τά όποια άνέφερα, άπαλλάσσεται 'ίσως
άπό τήν εύρω-κεντρική οπτική της, όχι, όμως, καί άπό τό δεύτερο θεωρη-
τικό πρόβλημα. Τούτο έγκειται στήν άποκλειστική μελέτη τής πολεοδομίας
τών θεωρούμενων ώς «μεγάλων» πολιτισμών, τών πολιτισμών, δηλαδή, οί
όποιοι παρήγαγαν πόλεις. Πιστεύω ότι αύτή ή θεωρητική έπιλογή είναι καί
πάλι στενή καί τελικά έλιτική, διότι, αν καί άνταποκρίνεται στόν τρέχοντα,
άλλά θεωρητικά στενό όρο τής «πολεο-δομίας», παραμερίζει δλο τόν τερά-
στιο πλούτο τής «πολεοδομίας», άφενός τής άγροτικής περιφέρειας τών
άστικών πολιτισμών καί, άφετέρου, τών «πρωτόγονων» κοινωνιών. "Οταν
αύτές οί «πολεοδομίες» εισέλθουν στό οπτικό πεδίο τής ιστορίας τής πολεο-
δομίας, γίνεται άντιληπτή ή άνάγκη χρήσης, άντί τού όρου «πολεοδομία»,
ενός εύρύτερου όρου, δπως «ο/κίσ/χο-δομία». "Οσον άφορά στό τρίτο πρό-
βλημα τής ιστορίας τής πολεοδομίας, τό όποιο χαρακτηρίζει καί τό σύνολο
τής πολεοδομίας, είναι ή ύποτίμηση τής σημειωτικής ή σημειολογικής διά-
στασης τών οικισμών, θέμα στό όποιο θά άναφερθώ παρακάτω.

Πολεοδομία, λοιπόν, μέ τήν έννοια τής οίκισμοδομίας, συναντάμε κατά
τήν ίδρυση κάθε πόλης, άλλά καί κάθε χωριού, δηλαδή, γενικότερα, κάθε
οικισμού. Από πλευράς έρευνητικής εύεξίας, ή άνταμοιβή άπό τή μελέτη
τών οικισμών τών «μικρών» πολιτισμών δέν ύπολείπεται καθόλου άπό αύτήν
τήν όποία παρέχουν οί μεγάλοι πολιτισμοί. Θά δώσω ένα σύντομο παράδειγ-
μα, τό όποιο δανείζομαι άπό τόν κοινωνικό άνθρωπολόγο Claude Lévi-
Strauss καί άφορά στούς Bororo, φυλή τού κεντρικού Mato Grosso τής
Βραζιλίας. Εύελπιστώ δτι τό παράδειγμα αύτό θά καταδείξει, πέραν τού γε-
γονότος τού έρευνητικού ενδιαφέροντος, τό όποιο παρουσιάζει γιά τόν ιστο-
ρικό τής πολεοδομίας ή μελέτη ενός οικισμού πού δέν είναι πόλη, μία περί-
πτωση ρύθμισης τού χώρου βάσει τής ιδεολογίας, συμπεριλαμβανομένων τών
κοινωνικών κανόνων, ρύθμισης, δηλαδή, ή όποία ένεργοποιεϊ τή σημειωτική
διάσταση.
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Το κέντρο τοΰ χωριού τών Bororo (είκ. 9) καταλαμβάνεται άπο τό
οίκημα τών άνδρών, τόπο κατοικίας τών άγάμων καί συνάθροισης τών
έγγάμων, στόν όποιο άπαγορεύεται ή είσοδος τών γυναικών. Τό οίκημα πε-
ριβάλλεται ήμικυκλικά άπό χέρσα γη, ή οποία καθορίζεται άπό πασσάλους
καί στό μέσο τής οποίας βρίσκεται ή πλατεία τοΰ χοροΰ, δίπλα στό οίκη-
μα. Οίκημα καί πλατεία άποτελοϋν τό έπίκεντρο τής τελετουργικής ζωής
τής κοινότητας. Διά μέσου τής θαμνώδους έκτασης, πού άκολουθεΐ, μονο-
πάτια οδηγούν στις οικογενειακές κατοικίες, οί όποιες διατάσσονται κυ-
κλικά στά όρια τού δάσους καί είναι ιδιοκτησία τών γυναικών. Σ' αύτόν
τόν δακτύλιο λαμβάνουν χώρα οί οικοκυρικές δραστηριότητες τών γυ-
ναικών, οί όποιες δέν έπιτρέπεται νά συμμετέχουν, λόγω τών άντιλήψεων
γιά τή φύση τους, στόν έσωτερικό πυρήνα τών θρησκευτικών έκδηλώσε-
ων. Ό χώρος όργανώνεται, λοιπόν, σύμφωνα μέ μία ομόκεντρη δομή, γνω-
στή στήν κοινότητα, ενώ συγχρόνως διέπεται άπό δύο ιδεολογικά ζεύγη
άντίθεσης, τό ζεύγος «ιερό vs έγκόσμιο» καί τό ζεύγος «άρσενικό vs θη-
λυκό», καί τά δύο άπό τά όποια συνδέονται μέ τήν άντίθεση μεταξύ τού
κέντρου καί τής περιφέρειας τού χωριού.

Μέ βάση πάντοτε τόν Lévi-Strauss, τό χωριό όργανώνεται καί σύμφω-
να μέ δύο άλλες συνειδητές δομές, αύτήν τή φορά διαμετρικές. Κάθε κοινό-
τητα τών Bororo άπαρτίζεται άπό όκτώ μητρογραμμικές πατριές, οί όποιες
ομαδοποιούνται άνά τέσσερις, σύμφωνα μέ τή λογική τής διάρθρωσης τής
κοινότητας βάσει δύο μητρογραμμικών μισών, τά όποια γίνονται άντιληπτά
άπό τούς Bororo ώς έξωγαμικά. Κάθε πατριά, πάλι, ύποδιαιρεΐται σέ τρεις,
έπίσης μητρογραμμικές, «τάξεις», τήν άνώτερη, τή μεσαία καί τήν κατώ-
τερη. Ή πρώτη διαμετρική δομή, λοιπόν, τού χωριού οφείλεται σ' έναν άξο-
να προσανατολισμού Α-Δ, ό οποίος διαιρεί τό οίκημα τών άνδρών καί τό χω-
ριό σέ δύο μισά καί τήν κοινότητα στά δύο μισά της, κατανέμοντας συγ-
χρόνως καί τις όκτώ πατριές σύμφωνα μέ τις δύο τετράδες τους. Οί τάξεις
κάθε πατριάς χωροθετοΰνται σέ έφαπτόμενες θέσεις καί πάντοτε κατά τή
σειρά άνώτερη-μεσαία-κατώτερη, μέ άναφορά αύτής τής σειράς καί γιά τά
δύο μισά στό άνατολικό άκρο τού άξονα- τό άποτέλεσμα είναι μία κατο-
πτρική σχέση μεταξύ τών θέσεων τών τάξεων γιά τά δύο μισά. Ή δεύτερη
διαμετρική δομή οφείλεται σ' έναν θεωρητικό άξονα κάθετο στόν προηγού-
μενο καί προσανατολισμού Β-Ν, ό όποιος άναδιανέμει τις όκτώ πατριές σέ
δύο διαφορετικές τετράδες. Τά δύο νέα μισά άποκαλούνται «άνω» καί «κά-
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τω» ή, όταν τό χωριό είναι χωροθετημένο σέ όχθη ποταμού, «πρός τά άνω»
καί «πρός τά κάτω».10

Ή σύγχρονη ιστορία της πολεοδομίας καί οί πολεοδομικές σπουδές

Γιά τή σύγχρονη πολεοδομία, όλες οί προηγούμενες άναφορές άποτελούν
μόνον τήν προϊστορία της, δεδομένου ότι άναδύεται ώς συστηματικό πεδίο,
δηλαδή ώς πεδίο συστηματικής διερεύνησης καί έφαρμογής, καί όχι άπλώς
ώς' παραδοσιακή γνώση, κατά τις άρχές τής νεοτερικής περιόδου. Ή τε-
λευταία άκολουθεΐ, κατά τόν Michel Foucault, τήν κλασική περίοδο, πού
ξεκινά γύρω στά μέσα τού 17ου αιώνα (δηλαδή, κατά τις άρχές τού Δια-
φωτισμού), καί άνοίγει μέ τήν είσοδο στόν 19ο αιώνα.11 Άπό τήν πλευρά
του, ό άνθρωπογεωγράφος David Harvey ταυτίζει τήν άρχή τής καθεαυτό
νεοτερικότητας μέ τήν πρώτη κρίση ύπερσυσσώρευσης τού κεφαλαίου, τήν
όποία χρονολογεί στά μέσα τού 19ου αιώνα.12 Ώς ορόσημο τής σύγχρονης
πολεοδομίας μπορεί νά θεωρηθεί ή έπέμβαση τού Georges Haussmann
(1809-91) στό Παρίσι, πολιτικού διοικητή τής πόλης ύπό τόν Ναπολέοντα
Γ'..Ίο νέο σχέδιο τού Παρισιού δέν ήταν σύλληψη τού Haussmann, άλλά
τού ί'διου τού αύτοκράτορα, ό όποιος τού τό έγχείρισε καί είχε μάλιστα ξε-
κινήσει τήν πολεοδομική έφαρμογή του πριν άπό τόν διορισμό τού
Haussmann τό 1853' βεβαίως, υπήρξε πλήθος τεχνικών έπεμβάσεων τού
Haussmann στήν πράξη.

Ό αύτοκράτορας είχε κατά νούν έναν τριπλό σκοπό: έναν φιλανθρωπι-
κό, πού ήταν ή έξάλειψη τών άνθυγιεινών γειτονιών μέ τις κατοικίες-
τρώγλες τής κεντρικής πόλης, έναν πολιτικό, τό δυναστικό κύρος, κι έναν
αισθητικό, δεδομένου ότι ήθελε νά γίνει τό Παρίσι ή ώραιότερη πόλη τού
κόσμου- μετέφραζε αύτήν τήν πρόθεση μέ όρους άλλης άπό τήν πολεοδο-
μική κλίμακας, ώς ένα ώραϊο σχέδιο κήπου, πεδίο στό οποίο είχε σημαν-
τικές ικανότητες. "Ενας άριθμός τών πολεοδομικών ιδεών του προερχόταν

10. C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Pion, Παρίσι 1958, σ. 140-143, 156-
157, 159-160, 162-163.

11. M. Foucault, Les mots et les choses: Une archéologie de sciences humaines,
Gallimard, Παρίσι 1966, σ. 13-15, 229, 315.

12. D. Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural
Change, Blackwell, 'Οξφόρδη 1989, σ. 20, 259, 306.
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ήδη άπό τόν Ναπολέοντα Α'. Τήν ίδια επιρροή είχε υποστεί καί ό
Haussmann, ό όποιος προσπάθησε νά έφαρμόσει τό σφαιρικό πολεοδομικό
καί αισθητικό δόγμα, τό όποιο κληροδότησε ό Ναπολέων Α', δόγμα που
άπαιτοϋσε ευθείες γραμμές, συμμετρία, μνημειώδεις προοπτικές καί οργα-
νωμένους δρόμους καί πλατείες —στοιχεία που συναντούμε στις Βερσαλ-
λίες τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ ' καί προέρχονται άπό τήν άναγεννησιακή πόλη.
Μπορεί αυτή ή σύλληψη νά κληροδοτήθηκε άπό τόν Ναπολέοντα Α', άλλά
δέν παύει νά σχετίζεται μέ τήν πολεοδομική όψη τής φιλοσοφίας τού Καρ-
τεσίου, ό όποιος άναζητά στήν πόλη μία ώραία ορθολογική κατασκευή, δέν
ένδιαφέρεται γιά τό μεμονωμένο κτήριο, άλλά γιά τις σχέσεις μεταξύ κτη-
ρίων, καί πρεσβεύει τήν τάξη ώς χαρακτηριστικό τής πόλης· γι' αύτόν τόν
λόγο, ύπερασπίζεται τήν υπεροχή τών πόλεων πού δημιουργούνται έξ
άρχής ώς σύνολο, έναντι αύτών πού άναπτύχθηκαν σταδιακά. Ή ένιαία
σύλληψη είναι καί ή ειδοποιός διαφορά μεταξύ, άφενός τού Ναπολέοντα Γ '
καί τού Haussmann καί, άφετέρου, τών προκατόχων τους. 'Ενώ οί τε-
λευταίοι συνελάμβαναν μεμονωμένες καί άνεξάρτητες πολεοδομικές έπεμ-
βάσεις, οί δύο άνδρες δέν άντιλαμβάνονταν τις έπεμβάσεις ώς άθροισμα,
άλλά ώς άναπόσπαστο μέρος ενός άστικού συνόλου.

Ή επέμβαση στό Παρίσι δέν διέπεται μόνον άπό τις παραπάνω θετικές
όψεις καί προθέσεις, άλλά παρουσιάζει καί έναν ριζικά άρνητικό κοινωνικο-
πολιτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ύπακούει σέ μία ταξική πολιτική καί
είχε έναν τραυματικό ταξικό άντίκτυπο. "Οπως άναφέρει καί δ ιστορικός τής
πολεοδομίας Pierre Lavedan, τό πραγματικό πρακτικό ένδιαφέρον τού
Haussmann ήταν πολιτικό, καί μάλιστα άστυνομικό. Οί μεγάλες άνθυγιεινές
γειτονιές τού κεντρικού Παρισιού, μέ τούς στενούς δρόμους, ήταν έστίες
στασιαστών καί ή καταστροφή τους, μέ τή δημιουργία εύθύγραμμων καί
ευρύχωρων δρόμων, έπέτρεπε, τόσο τις έφόδους τού ιππικού, όσο καί τή
χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς. 'Αποτέλεσμα τής έπέμβασης γιά τις
πτωχές κοινωνικές όμάδες τού Παρισιού δέν ύπήρξε, τελικά, ούτε ή άρση
τής κοινωνικής άνισότητας ούτε καί ή προσφορά καλύτερων συνθηκών δια-
βίωσης, άλλά, όπως άναφέρεται σέ πηγή τού 1859, τελευταίου έτους κατά
τό όποιο ό Haussmann εκτελούσε τά έργα του, ή έκδίωξη τών πενήτων τού
κέντρου στις πιό πτωχές γειτονιές τής πόλης, στά πέριξ τών όχυρώσεών
της καί σέ κενά καί γυμνά γήπεδα.
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Ό Lavedan συμπεραίνει δτι υπήρξε ασφαλώς κέρδος για τό Παρίσι
άπό τά ώραΐα σχέδια έπί χάρτη, άλλά έπίσης δτι δ Haussmann άγνόησε
καίρια θέματα, τά οποία δέν είναι αισθητικά ή τεχνικά, ότι, όχι μόνο δέν
έλυσε τά κοινωνικά προβλήματα, άλλά δημιούργησε νέα, καί ότι, τελικά,
αυτός καί ό Ναπολέων Γ ' δέν πρέπει νά άποτελέσουν παράδειγμα πρός μί-
μηση.13 Καί δμως, οί έπεμβάσεις στά κέντρα πόλης τών ΗΠΑ κατά τις
δεκαετίες τών '50 καί '60, οί γνωστές ώς «άστικές άνανεώσεις» (urban
renewals), είχαν άνάλογο άντίκτυπο στά χαμηλά εισοδηματικά, βασικά
έγχρωμα, στρώματα.

Ό Haussmann ήταν άνθρωπος τής πράξης καί όχι θεωρητικός τής
πολεοδομίας. Αυτή ή θεωρία γεννήθηκε σ' ένα fin du siècle, ειδικότερα
κατά τή μετάβαση άπό τόν 19ο στόν 20ό αιώνα, άπό δύο σύγχρονες καί
άνεξάρτητες πηγές, γαλλικής καί βρετανικής προέλευσης άντίστοιχα. Ή
γαλλική πηγή ταυτίζεται μέ μία ομάδα Γάλλων άρχιτεκτόνων, οί όποιοι
τιμήθηκαν μέ τό περίφημο βραβείο Grand Prix de Rome. Αύτή ή βράβευση
συνεπαγόταν τή μετάβασή τους στή Ρώμη καί τήν έγκατάσταση στή
Villa Medici τού Institut de France. Ακριβώς κατά τή χρονολογική μετάβα-
ση πού άναφέρθηκε, συναντήθηκαν στή Villa οί Ernest Hébrard, Tony
Garnier καί Henri Prost, καί οί τρεις έκπαιδευμένοι μέ τήν άρχιτεκτονική
νεοκλασική καί έκλεκτικιστική παράδοση τής École des Beaux-Arts, καί
άπό τις άνταλλαγές τών άπόψεών τους συγκροτήθηκε τό ένα άπό τά δύο
πρώτα σώματα τής σύγχρονης πολεοδομίας. Ή γαλλική όμάδα συνέλαβε
μία νέα έπαγγελματική φυσιογνωμία, αύτήν τού άρχιτέκτονα-πολεοδόμου,
καί μία 'θεωρία, ή όποία ήταν ούσιαστικά διπλά πολιτική, άφενός διότι
προϋπέθετε μία ισχυρή πολιτική έξουσία, ικανή νά έφαρμόσει τις πολεοδο-
μικές προτάσεις, καί, άφετέρου, διότι συνέπιπτε ιστορικά μέ τή γαλλική
άποικιοκρατική έμπειρία.

Ό Hébrard ύπήρξε δ σχεδιαστής τού νέου σχεδίου τής Θεσσαλονίκης,
τό όποιο προετοιμάσθηκε άμέσως μετά τήν πυρκαγιά τού 1917 καί έφαρ-
μόσθηκε, άλλά μόνο στήν κεντρική περιοχή της. Είναι, συγχρόνως, ό

13. Τά στοιχεία περί τοΰ Haussmann αντλήθηκαν άπο τον P. Lavedan, Histoire de
l' urbanisme: Époque contemporaine, Henri Laurens, Παρίσι 1952, σ. 105-108, 113-114,
120-123· βλ. έπίσης του ίδιου, Histoire de Γ urbanisme: Renaissance et temps modernes,
σ. 194.
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εμπνευστής τής πρότυπης «Παγκόσμιας Πόλης», τό φιλόδοξο καί μνη-
μειώδες σχέδιο τής οποίας έπεξεργάσθηκε μέ τόν 'Αμερικανό γλύπτη
Henrik Christian Anderson, πρωτοδημοσιεύθηκε τό 1912 καί αποτέλεσε
τό ύπόβαθρο γιά τό σχέδιο τής Θεσσαλονίκης. Οί προθέσεις τής Παγκό-
σμιας Πόλης αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα τών απόψεων τής έν
τή γενέσει της γαλλικής πολεοδομίας. Γιά τούς δύο σχεδιαστές της, οί
όποιοι ανέπτυξαν ένα νεο-εγελιανό σχήμα έξελικτικής πορείας τής αρχιτε-
κτονικής τυπολογίας καί τής κοινωνίας, ή πόλη τους είναι τό αποκορύφω-
μα τής αρχιτεκτονικής, αλλά καί κοινωνικής, έξέλιξης καί προσφέρει τό μέ-
ρος, στό οποίο ή επιστήμη, ή θρησκεία καί οί τέχνες είναι σέ θέση νά πραγ-
ματοποιήσουν τήν παγκόσμια ρυθμιστική κοινωνική λειτουργία τους. Κύριες
αρχές της είναι ή καλλιτεχνική μορφολογία τού —προσθέτω στατικού—
σχεδίου της, πού βασίζεται σέ άξονες συμμετρίας καί μνημειώδη προοπτι-
κή, ή ικανοποίηση τών αναγκών, τις όποιες ό Hébrard θεωρούσε ώς παγ-
κόσμιες, γιά ήλιο καί φώς, καθαρό αέρα καί αναψυχή, ή ζωνοποίηση τής
πόλης σύμφωνα μέ τίς, κατά τόν 'ίδιο, τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες
χρήσεων γής (προηγείται τό διοικητικό κέντρο καί ακολουθούν οί βιομηχα-
νικές περιοχές, ή περιοχή αναψυχής καί οί περιοχές κατοικίας), ή όρθολο-
γική ρύθμιση τής κυκλοφορίας καί όργάνωση τού οδικού δικτύου, ή διάτα-
ξη δενδροστοιχιών κατά μήκος τών κύριων λεωφόρων καί γενικότερα ή όρθή
καί πλούσια κατανομή τών πράσινων χώρων στόν άστικό χώρο, άλλά καί ό
διαχωρισμός τής έργατικής τάξης, μέσω τής χωροθέτησής της έκτος τής
κεντρικής περιοχής τής πόλης.14

"Οσον άφορά στή βρετανική πηγή, σημείο άναφοράς της άποτελεΐ ή
προσωπικότητα τού Ebenezer Howard (1850-1928), τού θεωρητικού τής
«Κηπούπολης» (Garden City). Οί άπόψεις τού Howard δέν προήλθαν έκ τού
μηδενός, άλλά άποτέλεσαν τή θεωρητική συστηματοποίηση τής φιλανθρω-
πικής προσέγγισης αύτών, όπως ό πρωτοπόρος αύτής τής προσέγγισης
Robert Owen (1771-1858), τούς όποιους ό Μαρξ άποκάλεσε «ούτοπιστές
σοσιαλιστές». Πρόκειται γιά μία μή έπιστημονική καί ιδεαλιστική προσέγγι-
ση κοινωνικών στοχαστών, οί οποίοι άποσκοποΰσαν στή βελτίωση τών όρων

14. P. Rabinow, French Modern: Norms and Forms of the Social Environment, The
University of Chicago Press, 2η εκδ., Σικάγο καί Λονδίνο 1995, σ. 211-212, 242-250'
G. Wright καί P. Rabinow, Savoir et pouvoir dans l'urbanisme moderne colonial
d' Ernest Hébrard, Les Cahiers de la Recherché Architecturale 9, 1982, a. 29-32, .38-39.
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διαβίωσης τής εργατικής τάξης, μέσω προσωπικής φιλανθρωπίας. Αυτοί οί
κοινωνικοί μεταρρυθμιστές πρότειναν τήν άνάπτυξη νέων ξεχωριστών έργα-
τικών κοινοτήτων έκτος τών αστικών περιοχών καί οί φιλοσοφικές, κοινω-
νικές, ήθικές καί πολιτικές άπόψεις τους προβλήθηκαν σέ έργατικούς οικι-
σμούς, κατασκευασμένους άπό τούς 'ίδιους.15

Αύτή ή παράδοση, λοιπόν, άποτελεΐ τό ύπόβαθρο τής θεωρίας τού
Howard, θεωρίας πού έπηρεάσθηκε καί άπό τά κείμενα τού σοσιαλιστή σχε-
διαστή William Morris (1834-1896), κυρίως άπό τή θέση του γιά τήν άνα-
διάρθρωση τής κοινωνίας σύμφωνα μέ μία σοσιαλιστική λογική συλλογικό-
τητας. Ή Κηπούπολη, ή ιδέα τής οποίας πρωτοδημοσιεύθηκε τό 1898,
είναι μία όριοθετημένη πόλη, δορυφόρος ενός μεγαλύτερου άστικού κέντρου.16
Ή Κηπούπολη έπιχειρεΐ νά άνταποκριθεί συγχρόνως καί μέ τρόπο συνδυα-
στικό σέ μία πλειάδα συνιστωσών: στή δημογραφική προοπτική συνεχούς
πληθυσμιακής αύξησης, στήν οικονομική έπιταγή αύτάρκειας ώς πρός τήν
έξασφάλιση θέσεων έργασίας, στίς κοινωνικές θέσεις τής δημιουργίας άρμο-
νικής κοινότητας καί έξασφάλισης ικανοποιητικών όρων διαβίωσης, καθώς
καί στόν πολεοδομικό σκοπό τής προσφοράς ενός ποιοτικού κτισμένου περι-
βάλλοντος, σέ άμεση έπαφή μέ τή φύση καί άπαλλαγμένου άπό τις άνθυγι-
εινές συνθήκες καί τόν συνωστισμό τής βιομηχανικής πόλης.17

Ή ιδέα αύτή προωθήθηκε άπό τό «Κίνημα τής Κηπούπολης» (Garden
City Movement) καί αύτή ή έννοια τής «νέας πόλης» (new town) ήλξε τήν
προσοχή τής βρετανικής κυβέρνησης τή δεκαετία τού '30. Τήν επόμενη
τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, τό 1946, θεσμοθετήθηκε τό καθεστώς τών
νέων πόλεων καί σέ λιγότερο άπό 30 χρόνια προγραμματίσθηκαν, σχεδιά-
σθηκαν καί κατασκευάσθηκαν στό Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν 35 νέες πό-
λεις, οί όποιες έξελίχθηκαν μέσω τριών «γενεών».18 Τό πρότυπο τών νέων

15. J. Ratcliffe, Town and Country Planning, Hutchinson, Λονδίνο 1974, σ. 26-30.

16. Ratcliffe, Town and Country Planning, σ. 30-31.

17. A. Rose, Philosophy and Purpose of Planning, M. J. Bruton (έπιμ.), The Spirit
and Purpose of Planning, Hutchinson, Λονδίνο 1974, σ. 43-44· M. J. Bruton,
Introduction: General Planning and Physical Planning, στό προηγούμενο έργο, σ. 9'
Ratcliffe, Town and Country Planning, σ. 30.

18. Ratcliffe, Town and Country Planning, σ. 42-54· C. H. Greed, Introducing
Town Planning, Longman, Harlow, Essex 1993, σ. 112-114, 121-122· C. Corden,
Planned Cities: New Towns in Britain and America, Sage, Beverly Hills, CA καί Λονδίνο
1977, σ. 85.
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πόλεων υιοθέτησαν οί σκωτικές νέες πόλεις, έπεκτάθηκε όμως καί εκτός
Ηνωμένου Βασιλείου, στή Γαλλία καί μέχρι τις ΗΠΑ, τή Γωσία καί τό
'Ισραήλ.

Άπό τις αρχές τοΰ 20ού αιώνα καί επί δεκαετίες, τήν κεντρική θέση
στό πεδίο τής πολεοδομίας κατείχε ό αρχιτέκτονας, έπειδή τότε δινόταν ιδι-
αίτερη έμφαση στόν κτισμένο χώρο, έναντι τών κοινωνικών καί οικονομικών
παραγόντων, καί μόνον ό αρχιτέκτονας είχε τήν παιδεία τής σύλληψης μίας
μελλοντικής χωρικής οργάνωσης. Ή διδασκαλία τής πολεοδομίας κυριαρ-
χούνταν άπό τις άρχιτεκτονικές σχολές καί άντιλήψεις, στήν πράξη, όμως,
ό κλάδος άνοιγε σταδιακά καί πρός άλλες ειδικότητες. Γιά νά πάρω ώς πα-
ράδειγμα τήν πρωτοπόρο Βρετανία, μέχρι τό 1931 ή έγγραφή στόν έπαγ-
γελματικό φορέα τών πολεοδόμων, στό Royal Town Planning Institute, δ
οποίος, σύμφωνα μέ τις γενικότερες τάσεις, επικεντρωνόταν στήν πολεοδο-
μία ώς σχεδιαστική πρακτική συγγενή μέ τήν άρχιτεκτονική, προϋπέθετε
δίπλωμα 'Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου ή γενικά Μηχανικού, σύν επαγγελμα-
τική έμπειρία πολεοδομίας. Από το 1931, όμως, ήταν δυνατή ή έγγραφή
στό ινστιτούτο καί χωρίς παρεμφερές δίπλωμα, παρά τό γεγονός ότι ό σχε-
διασμός άρχιτεκτονικού τύπου θεωρούνταν πάντοτε ώς έπίκεντρο τής πολε-
οδομίας.

Είκοσι περίπου χρόνια άργότερα, στις άρχές τής δεκαετίας τού '50,
άρχισαν νά γίνονται δεκτοί στις σπουδές έξειδίκευσης στήν πολεοδομία καί
έπαγγελματίες άπό τόν χώρο τών κοινωνικών έπιστημών, όπως άνθρωπογε-
ωγράφοι, οικονομολόγοι καί κοινωνιολόγοι. Παράλληλα, ήδη άμέσως μετά τή
λήξη τού πολέμου, ιδρύθηκαν στή Βρετανία οί πρώτες άνεξάρτητες σχολές
πολεοδομίας, στις οποίες κυριαρχούσε ή άντίληψη ότι τό άντικείμενο τής πο-
λεοδομίας είναι πολύ ευρύτερο άπό τόν δομημένο χώρο καί έπεκτείνεται στήν
κοινωνικο-οικονομική δυναμική του, καθώς καί ότι άνταποκρίνονται στήν
άνάγκη τής δημιουργίας μίας νέας επαγγελματικής φυσιογνωμίας, αύτής
τού «γενικού» (generalist) πολεοδόμου. Μέ τόν τελευταίο, έγκαθιδρύθηκε ή
πολεοδομία ώς αυτοτελές ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πεδίο, τό όποιο
άρχισε νά γίνεται ορατό στήν πράξη, μέ άναφορά καί πάλι τή Βρετανία,
κατά τή δεκαετία τού '6Ο.19

Συμπερασματικά, κατά τή διάρκεια τού περασμένου αιώνα ύπήρξε ίστο-

19. Bruton, Introduction, σ. 9-11- Ratcliffe, Town and Country Planning, a. 9, 22.
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ρικά μία συνεχής μετατόπιση τής φυσιογνωμίας του πολεοδόμου. Ή πρώτη
καί παραδοσιακή μορφή τοΰ πολεοδόμου, κληρονόμος τής 'Αναγέννησης (καί
έκέίθεν τής έλληνικής αρχαιότητας) υπήρξε αυτή τοΰ Άρχιτέκτονα-Πολεο-
δόμου. Ή δεύτερη προήλθε άπό τό άνοιγμα πρός τόν χώρο τών μηχανικών
καί οδήγησε στόν Πολεοδόμο-Μηχανικό. Ή πιο πρόσφατη μορφή έκπροσω-
πεϊται άπό μία μορφή συγγενική μέ τή μορφή τοΰ Γενικοΰ Πολεοδόμου καί
είναι αυτή τοΰ πολεοδόμου-πολεοδόμου που συνομιλεί στενά μέ τή σφαίρα
τών κοινωνικών έπιστημών. Αυτή ή τελευταία μορφή φαίνεται νά άντιπρο-
σωπεύει καί τήν ευρύτερη τάση τοΰ πεδίου, αν καί στήν πράξη εμφανίζεται
άνάμειξη τών διαφορετικών μορφών, μέ έμφάσεις που διαφέρουν άναλόγως
τών θεσμών καί παραδόσεων κάθε χώρας.

"Ενα παράδειγμα αυτών τών άναμείξεων δίνει καί ή δική μας χώρα, ή
όποία έχει άκόμη μία ισχυρή παράδοση τοΰ Άρχιτέκτονα-Πολεοδόμου. Μο-
λαταύτα, έμφανίσθηκε σχετικά πρόσφατα καί ή δεύτερη μορφή τοΰ πολεο-
δόμου. Συγκεκριμένα, ένώ ή πολεοδομία άπάρτιζε καί πάντοτε άπαρτίζει
ουσιώδες μέρος τών άρχιτεκτονικών σπουδών, άρχισε τή λειτουργία του
στόν Βόλο τό 1989, στό πλαίσιο τής Σχολής Τεχνολογικών Έπιστημών
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τό πρώτο τμήμα χωροταξίας, συναφές μέ
τήν πολεοδομία, τό Τμήμα Χωροταξίας καί Περιφερειακής Ανάπτυξης, τό
οποίο μετονομάσθηκε τό 1994 σέ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας καί Πε-
ριφερειακής 'Ανάπτυξης καί τό 2001, ένσωματώνοντας τή συγγενική του
πολεοδομία, σέ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας καί Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης. 'Αργότερα, λειτούργησε στή Βέροια τό 2004, στό
πλαίσιο τής Πολυτεχνικής Σχολής τοΰ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, τό άντίστοιχο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας καί Ανάπτυξης.
Ή τρίτη μορφή τοΰ πολεοδόμου, ό «κοινωνιολογών» γενικός πολεοδόμος δέν
έχει άκόμη θεσμοθετηθεί στή χώρα μας. Άπό τήν πλευρά της καί όσον
άφορά στό έπίπεδο τής θεωρίας, ή άρχιτεκτονική τής μετανεοτερικής πε-
ριόδου, άπό τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ '70, επετέθη στόν πρακτικό, λει-
τουργικό προσανατολισμό τής νεοτερικής άρχιτεκτονικής καί, τόσο έδωσε
ίδιαίτατη, σχεδόν μέχρις υπερβολής, έμφαση στήν έπεξεργασία τής μορφής,
όσο καί άναζήτησε στενά άρχιτεκτονικές μεθόδους, μέ άποτέλεσμα τή διεύ-
ρυνση τής άπόστασης, πού τείνει στή δημιουργία χάσματος, μεταξύ άρχι-
τεκτονικής καί πολεοδομίας.

'Εάν συναγάγαμε εύρύτερα συμπεράσματα, έκκινώντας άπό τήν πρόσφα-



ΔΙΙΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

91

τη ιστορική εξέλιξη, στήν οποία αναφέρθηκα παραπάνω, τής πολεοδομίας καί
τής αρχιτεκτονικής, καθώς καί τής σχέσης τους, μετακινούμενοι, έτσι, σέ
ένα υψηλότερο επίπεδο γενίκευσης, άντιλαμβανόμαστε ότι:

α) τό περιεχόμενο τών πεδίων έφαρμογής, καί άκόμη γενικότερα αύτών
καί τών έπιστημών, μεταλλάσσεται συναρτήσει τού χώρου καί τού
χρόνου,

β) τό 'ίδιο ισχύει προφανώς καί γιά τις σχέσεις μεταξύ πεδίων καί
γ) άρα, ενδέχεται νά μεταβάλλεται ή ταξινομική οργάνωση τών πε-
δίων, ή οποία, τότε, δέν μπορεί νά παγιωθεί σ' ένα άμετάβλητο
σύστημα οικουμενικής ισχύος.

'Επιστημολογία της πολεοδομίας: Οί δύο κλάδοι της πολεοδομίας

Ένώ δέν έχω σκοπό νά έπεκταθώ περισσότερο στό ύπο-πεδίο τής πολε-
οδομίας, τό όποιο άποκάλεσα προϊστορία της, πιστεύω ότι μία σύντομη άνα-
δρομή στό ελληνικό παρελθόν μπορεί νά άποδειχθεΐ ώς εύστοχη έπιλογή,
προκειμένου νά τεθεί ένα θεμελιώδες έπιστημολογικό ζήτημα γιά τή θεωρία
καί τήν πρακτική τής πολεοδομίας. 'Αντικείμενο τής άναδρομής θά είναι ό
πλέον γνωστός «πολεοδόμος» τής αρχαιότητας, ό Ίππόδαμος, τού οποίου τό
όνομα δόθηκε, κακώς, στό γνωστό «ίπποδάμειο» σχέδιο, τό «όρθογωνικό»,
δηλαδή, σχέδιο, τό όποιο άποτελεΐται άπό ένα σύνολο παράλληλων οδών πού
τέμνονται άπό ένα άλλο, κάθετο σέ αύτές, σύνολο παράλληλων οδών, δημι-
ουργώντας οικοδομικά τετράγωνα μορφής τετράγωνης ή ορθογώνιας, όπως
τά βρίσκουμε, π.χ., στή Μίλητο τού 478 π.Χ. (είκ. 10).

Ό Ίππόδαμος γεννήθηκε στή Μίλητο στις άρχές του 5ου αιώνα π.Χ.
καί μετοίκησε στήν 'Αθήνα σέ νεαρή ήλικία, μετά τήν καταστροφή τής πό-
λης άπό τούς Πέρσες. Σύμφωνα μέ τά άρχαΐα κείμενα, ήταν άρχιτέκτονας,
άλλά καί «μετεωρολόγος», δηλαδή ειδικός στά θέματα τών ούρανίων σωμά-
των ή θεωρητικός μαθηματικός.20 Ό Lavedan τόν συνδέει λόγω καταγωγής
μέ τήν ιωνική σκέψη, άλλά καί μέ τήν πυθαγόρεια,21 σημείο στό οποίο θά
επανέλθω. Ήταν μία έντυπωσιακή προσωπικότητα τόσο έμφανισιακά όσο

20. Βλ. λρποκρατιονοσ, Λέξεις τών δέκα ρητόρων, έπιμ. J. J. κεανευ, Adolf Μ.
hakkert, "Αμστερνταμ 1991, i 18. Ιπποδάμεια' βλ. καί lavedan καί hugueney,
Histoire de Γ urbanisme, σ. 98.

21. Lavedan καί Hugueney, Histoire de V urbanisme, σ. 98.
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καί διανοητικά. Ό 'Αριστοτέλης τον άναφέρει στά Πολιτικά του ώς μία
έκκεντρική προσωπικότητα: είχε πλούσια κώμη καί στολιζόταν μέ άκριβά
κοσμήματα, ένώ φορούσε χειμώνα καί καλοκαίρι φθηνά ρούχα έξίσου ζεστά.
"Ισως, μάλιστα, αύτή ή παράδοση νά έξηγεί καί κάποιες τάσεις ήμών τών
απογόνων του, αν καί οί πρώην ομογάλακτοι μας, οί αρχιτέκτονες, είναι
άσφαλώς άσυναγώνιστοί.

Πάντοτε ό Αριστοτέλης, άναφέρει ότι ό νεαρός Μιλήσιος ισχυριζόταν
ότι κατείχε όλη τή φυσική έπιστήμη. 'Αναφέρει, έπίσης, ότι δ Ίππόδαμος
είναι ό πρώτος έκτος τού κύκλου τής πολιτικής πού άναφέρθηκε στό θέ-
μα τής καλύτερης μορφής διακυβέρνησης. Άλλά σχετικά μέ τό θέμα, τό
όποιο μας ένδιαφέρει εδώ, τήν πολεοδομία, άναφέρει άπλώς δτι «τήν τών
πόλεων διαίρεσιν εύρε».22 Άσφαλώς, δμως, δέν άναφέρεται στό «ίπποδά-
μειο» σχέδιο, έφόσον προφανώς τόσον αύτός όσον καί ό Ίππόδαμος δέν
ήταν δυνατό νά άγνοούν τήν ιστορία τού ελληνικού άποικισμού καί τή σω-
ρεία τών ίπποδάμειων σχεδίων, δπως αύτό στά Μέγαρα Τβλαϊα, πού τόν
συνόδευσαν.23

Στήν τρέχουσα ιστορία τής πολεοδομίας, τό ίπποδάμειο σχέδιο έξαίρεται
γιά τήν ταχύτητα καί εύκολία χάραξής του, οί όποιες άρμόζουν στήν περί-
πτωση ίδρυσης άποικίας. Παρά, δμως, αύτά τά δμολογουμένως σημαντικά
πλεονεκτήματά του, δ Αριστοτέλης άσκεΐ τήν κριτική στόν «νεώτερον» τρό-
πο τού σχεδίου τού Ίπποδάμου ότι, αν καί θεωρείται ότι ή διάταξη τών κα-
τοικιών είναι πιό εύχάριστη καί πρακτική όταν είναι «εύτομος», είναι κα-
τώτερη στρατιωτικά άπό αύτήν τών άρχαίων πόλεων, έπειδή στίς τελευ-
ταίες ό έχθρός δυσκολευόταν νά εισχωρήσει καί νά κινηθεί- καί προσθέτει ό
Αριστοτέλης ότι δέν πρέπει τό σύνολο τής πόλης νά είναι «εύτομον», άλλά
πρέπει νά συνδυασθούν τά πλεονεκτήματα τών δύο σχεδίων.24 Πρόκειται γιά
ένα άπό τά λίγα στοιχεία, τά όποια μάς προμηθεύουν τά άρχαΐα κείμενα,
σχετικά με τή μορφή τής πόλης τού Ίπποδάμου, καί ύπαινίσσεται εύθεΐες
οδούς, όχι κατ' άνάγκην, άλλά άρκετά πιθανώς, παράλληλες καί κάθετα τε-

22. αριστοτελογσ, Πολιτικά, μτφρ. Η. Rackham, 5η εκδ. τής Loeb Classical Library,
Heinemann, Λονδίνο καί Harvard University Press, Κέιμπριτζ, Μασ. 1972, II: iv.l267b
22-v. 1267b 30.

23. Βλ. καί Ε. J. Owens, The City in the Greek and Roman World, Routledge, Λονδί-
νο καί Νέα Υόρκη 1992, σ. 51.

24. αριστοτελουσ, Πολιτικά, VII: x. 1330b 22-32.
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μνόμενες. Αύτή ή ασάφεια τών κειμένων οδηγεί τον Lavedan στο συμπέρα-
σμα δτι, άσφαλώς έπιτρέπουν νά σκεφθούμε δτι συνέλαβε ένα σύστημα κα-
τασκευής πόλεων, άλλά δέν είμαστε σέ θέση νά τό άναπαραστήσουμε. Προ-
σθέτει, δμως, ότι γνωρίζουμε ότι ή πρωτοτυπία του, έπικυρωμένη άπό τόν
Αριστοτέλη, έγκειται στή μεταφυσική τών άριθμών καί τών γεωμετρικών
σχημάτων.

Αύτή άκριβώς ή τελευταία παρατήρηση θέτει τό θεμελιώδες έπιστημο-
λογικό ζήτημα γιά τήν πολεοδομία, στό όποιο άναφέρθηκα. Τό κοινωνικο-
οικονομικό υπόβαθρο τού σχεδίου τών ελληνικών άποικιών, τά πρακτικά
πλεονεκτήματα καί τά στρατιωτικά μειονεκτήματά του, καθώς καί ή περι-
γραφή του, δηλαδή ή περιγραφή τής πολεοδομικής οργάνωσης τών άποικιών
καί τής χωρικής μορφολογίας τους, πού άποτελούν τά τυπικά άντικείμενα
τής ιστορίας τής πολεοδομίας, άναφέρονται σ' αύτήν τή διάσταση, τήν δποία
θά ονόμαζα υλική διάσταση τού άστικού χώρου, καί ειδικότερα χρηστική
(λειτουργική), έπειδή περιστρέφεται γύρω άπό τις χρήσεις γης. Αύτή ή διά-
σταση άναφέρεται στό έπίπεδο τού υπάρχειν, τής χωρικής πραγματικότητας
«έκεΐ έξω». Ή μεταφυσική, δμως, όψη τού χώρου, καθώς καί όλες οί
άλλες συμβολικές όψεις του, δ,τι άποκαλεΐται στή σημειωτική θεωρία «συν-
δήλωση» (connotation), άναφέρονται σέ όλως διαφορετική διάσταση του χώ-
ρου, στήν ιδεολογική διάστασή του, αύτήν τής κοσμοθεωρίας, ή οποία ανή-
κει στή σφαίρα τού πολιτισμού (μέ τήν έννοια τής κουλτούρας). Ή άρθρω-
ση τού συμβολικού έπιπέδου μέ τόν χώρο έγκαθιστά τή σημειωτική διάστα-
σή του. Αύτή ή διάσταση προσεγγίζει τόν χώρο, όχι όπως είναι, άλλά στό
έπίπεδο τού φαίνεσθχι, τού σημαίνειν, καί έχει υποτυπώδη παρουσία στό πε-
δίο τής πολεοδομίας, παρά τήν εξαιρετική ψυχολογική σημασία της.26

Οί παραπάνω δύο διαστάσεις τού χώρου έτυχαν θεωρητικής έπεξεργα-
σίας μόνον κατά τή δεκαετία τού '70, στό πλαίσιο τής τάσης τής άνθρω-
πογεωγραφίας, ή οποία άποκλήθηκε «άνθρωπιστική (humanistic) γεωγρα-
φία» καί έχει φαινομενολογικό υπόβαθρο. Σύμφωνα μέ αύτήν τήν οπτική, ό
χώρος ώς άντικείμενο έρευνας είναι δισυπόστατος. Άπό τή μία μεριά, υπάρ-
χει ό έξωτερικός «χώρος» (space), δ όποιος ταυτίζεται μέ τόν ύλικό χώρο.

25. Lavedan καί Hugueney, Histoire de Γ urbanisme, σ. 99, 100, 102, 103.

26. Σχετικά με αυτές τις δύο διαστάσεις τού χώρου, βλ. Α.-Φ. λαγοπογλοσ, Δομική
πολεοδομία: Ό οικισμός ώς σύστημα, TEE, Αθήνα 1973.
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Είναι δ χώρος, τον οποίο θεωρούμε ώς αντικειμενικά καί δ όποιος αναλύεται
μέ τρόπο έπιστημονικό, αποστασιοποιημένο καί αφαιρετικό. Άπό τήν άλλη
μεριά, ύπάρχει δ έσωτερικός «τόπος» (place), αύτός τόν όποιο χαρακτήρισα
ώς σημειωτικό.27 Άν καί πρόκειται γιά έναν υποκειμενικό χώρο, έπενδεδυ-
μένο μέ νόημα, άμεσο, καί βιωματικό, ύπάρχει δυνατότητα έπιστημονικής
προσέγγισης σ' αύτόν άπό τήν πλευρά τού έρευνητή.^

Θά θίξω τά ειδικότερα χαρακτηριστικά τού σημειωτικού έπιπέδου τής
Ιπποδάμειας θεωρίας στό τελευταίο τμήμα τής δμιλίας μου. Στό έπιστημο-
λογικό έπίπεδο, δμως, είναι χρήσιμη τώρα μία γενίκευση. Ή διάκριση σέ δύο
κλάδους τής μελέτης τού άστικοΰ, καί όχι μόνο, χώρου, στόν ύλικό κλάδο
καί στόν σημειωτικό κλάδο δέν είναι άποκλειστικό χαρακτηριστικό τής πο-
λεοδομίας, κάθε άλλο. Χαρακτηρίζει κάθε δυνατή προσέγγιση στόν κόσμο
καί σχετίζεται μέ τήν έπιστημολογική διάκριση μεταξύ ρεαλιστικών καί
άντι-ρεαλιστικών θεωριών γιά τή γνώση.

Οί ρεαλιστικές έπιστημονικές θεωρίες πρεσβεύουν ότι είναι δυνατή ή
γνώση αύτών πού στή σημειωτική άποκαλούνται «άναφερόμενα»
(référents), δηλαδή τών όντως ύπαρχόντων στοιχείων τού κόσμου καί, άρα,
ή γνώση τής ουσίας του. Κατ' αύτές, οί έπιστημονικές θεωρίες είναι άλη-
θεϊς, τουλάχιστον προσεγγιστικά, μέ τήν έννοια τής άντιστοιχίας τους σέ
αύτήν τήν πραγματικότητα, καί ώς έκ τούτου μία άληθής έκφώνηση πε-
ριγράφει τήν πραγματικότητα, δηλαδή τό νόημά της ώς γλωσσικής κατα-
σκευής άντιστοιχεΐ σ' αύτήν τήν έξω-γλωσσική οντότητα, τήν όποία καί
άνα-παριστά. Πρόκειται, λοιπόν, περί θεωριών-άντανάκλαση καί ή άντίλη-
ψη τής άλήθειας, τήν όποία έχουν, είναι μία άλήθεια-άντιστοιχία. Οί ρεα-
λιστικές έπιστημονικές θεωρίες είναι καί φιλοσοφικά ρεαλιστικές, δεδομέ-
νου ότι ό φιλοσοφικός ρεαλισμός πρεσβεύει ομοίως τή δυνατότητα γνώσης
τής έξωτερικής πραγματικότητας, προσλαμβάνοντας έτσι χαρακτήρα με-
ταφυσικού ρεαλισμού.

Αντίθετα, οί άντι-ρεαλιστικές θεωρίες άπομακρύνονται άπό τή δυνατότη-
τα γνώσης τού άναφερομένου είτε διατηρώντας κάποια έπαφή μαζί του είτε
άπορρίπτοντάς το, οπότε τείνουν στόν ιδεαλισμό. "Ολες, δμως, άποκλείουν
τήν άλήθεια-άντιστοιχία καί δρίζουν τήν άλήθεια κατ' άλλον τρόπο ή τήν

27. Tu an Yl-Fu, Space and Place: The Perspective of Experience, University of
Minnesota, Minneapolis 1977, σ. 5, 17.
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απορρίπτουν, περίπτωση στήν οποία τήν αντικαθιστούν με άλλο κριτήριο,
δπως ή άποτελεσματικότητα ή ή ευκολία διαχείρισης. Γιά τδν «ίνστρουμεν-
ταλισμό», το κύριο σώμα τών άντι-ρεαλιστικών θεωριών, οί επιστημονικές
θεωρίες δέν είναι κυριολεκτικές, άλλά εφευρίσκουν όλότητες καί διαδικασίες,
οι δποΐες είναι απλώς διανοητικοί μύθοι. "Εχει τήν άντίληψη τής θεωρίας-
έργαλεΤο καί θεωρεί δτι ή άλήθεια είναι κατασκευασμένο γεγονός, πού
έξαρτάται άπό ύποκειμενικές άποφάσεις. "Οσον άφορά στήν δριακή περί-
πτωση τού άντι-ρεαλισμού, στόν «ριζικό κονβενσιοναλισμό», θεωρεί δτι καμ-
μία παρατήρηση δέν δεσμεύει τόν έπιστήμονα, άλλά αύτός έχει πλήρη έλευ-
θερία νά διατυπώσει δ,τι έπιλέξει.28 Αύτή ή προσέγγιση, πού υποβιβάζει τήν
έπιστήμη καί, άντιφατικά, αίρει έξ δρισμού τις Γδιες της τις άπόψεις, έχει
υιοθετηθεί άπό τόν μεταδομισμό (poststructuralism) καί τή μετανεοτερική
(postmodern) θεωρητικοποίηση.

Καθώς ήδη άνέφερα, οί δύο κλάδοι μελέτης τού χώρου σχετίζονται μέ
αύτά τά δύο μεγάλα ρεύματα τών γνωσιολογικών θεωριών. Γενικά, καί μέ
πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, ή μελέτη τού χώρου άναλαμβάνεται άπό τις
ρεαλιστικές θεωρίες, ένώ αύτή τού τόπου άπό τις άντι-ρεαλιστικές. Αύτές οί
δύο προσεγγίσεις στόν χώρο διέπονται άπό τήν 'ίδια άντιφατική κατάσταση,
ή όποία έχει πλήρως διχάσει τή σφαίρα τών χωρικών σπουδών καί χαρα-
κτηρίζει καί τή σχέση τών γνωσιολογικών θεωριών. Τελικά, δμως, αύτός
είναι ένας συσχετισμός ό όποιος προέκυψε ιστορικά, χωρίς νά έχει δομικό
χαρακτήρα, καί ύπάρχουν όλιστικές θεωρίες, δλες μαρξιστικής έμπνευσης, οί
όποιες έπιτρέπουν μία γόνιμη σύνθεση. Αύτό, δμως, είναι ένα θέμα πού
έκφεύγει τών στόχων αύτής τής ομιλίας.

Ό λειτουργικός κλάδος της πολεοδομίας: Ή ανάλυση τοΰ χώρου
και ή επέμβαση στόν χώρο

Δέν ύπάρχει άσφαλώς καμμία άμφιβολία δτι ή πολεοδομία ώς προγραμ-
ματισμός τού χώρου, δπως καί κάθε είδος προγραμματισμού, άποτελεΐ ένα
έφαρμοσμένο πεδίο, μία τεχνική, μέ άποτέλεσμα, λόγω αύτού τού χαρακτή-
ρα της, νά μήν άνήκει κυριολεκτικά στή σφαίρα τών έπιστημών. Ό όρος
«έφαρμοσμένη έπιστήμη», πού θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί στήν περί-

28. L. Soler, Introduction à l' épistémologie, Ellipses, Παρίσι 2000, σ. 43, 109-126.
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πτώση της, δπως καί στις ανάλογες περιπτώσεις, δεν πρέπει νά άποκρύψει
το γεγονός τής ριζικής διαφοροποίησης της άπο τις καθαρές επιστήμες. Οί
τελευταίες είναι άναλυτικές καί άσχολούνται μέ το είναι, έπιδιώκουν, δηλα-
δή, νά είναι άντικειμενικές, σέ άντίθεση μέ τά έφαρμοσμένα πεδία, τά όποια
συγκροτούν τεχνικές καί κατευθύνονται κανονιστικά άπό τό δέον είναι, δη-
λαδή τήν ιδεολογική σφαίρα. Ή έπιστήμη περιγράφει κι ερμηνεύει μία ύπάρ-
χουσα κατάσταση, ένώ κατάληξη τής τεχνικής διαδικασίας είναι ή παρα-
γωγή μίας νέας κατάστασης. Ή τεχνική είναι συνθετότερη άπό τήν έπι-
στήμη, δεδομένου ότι, προκειμένου νά δημιουργήσει αύτήν τή νέα κατάστα-
ση, έκκινεΐ άναπόφευκτα άπό τήν άνάλυση τής υπάρχουσας κατάστασης
(πού μπορεί ή Γδια νά είναι προϊόν τεχνικής διαδικασίας), τήν οποία καί συν-
δυάζει, άκριβέστερα ένσωματώνει στή σφαίρα τού δέον είναι. Συγχρόνως,
συγκρινόμενη μέ τήν έπιστήμη, είναι έμπειρική, εφόσον ύποτάσσει τήν άνα-
λυτική καθαρότητα στις έμπειρικές άνάγκες τής έφαρμογής.

Δέον είναι καί έμπειρικές δεσμεύσεις σημαδεύουν τήν τεχνική καί στήν
περίπτωση τών τεχνικών μέ κοινωνικό χαρακτήρα, δπως είναι ή πολεοδομία
(πού, διαφέρουν άπό τις τεχνικές μέ θετικό χαρακτήρα, όπως είναι τό πεδίο
τού Χημικού Μηχανικού ή ή ιατρική), ώς κυρίαρχη συνιστώσα τού δέοντος
είναι έπιβάλλεται ή πολιτική. "Οσο κι έάν φαίνεται προφανής αύτή ή διαπί-
στωση, τό γεγονός αύτό συνειδητοποιήθηκε άπό τή θεωρία τής πολεοδομίας
μόνον κατά τή δεκαετία τού '60. Συγχρόνως, συνειδητοποιήθηκε ότι έμπλέ-
κονται στήν πολεοδομική διαδικασία άτομα καί κοινωνικές δμάδες μά συγ-
κρουόμενα συμφέροντα, μέ άποτέλεσμα τή διάβρωση τής συναίνεσης. Κατ'
άκολουθία, ήρθησαν δύο ιδεολογήματα, τό ιδεολόγημα τής πρωτοκαθεδρίας
τής τεχνικής γνώσης καί αύτό τού δημοσίου συμφέροντος.39

Οί τεχνικές δέν είναι κατασκευές ex nihilo, άλλά άντίθετα εδράζονται σέ
προηγούμενη άναλυτική γνώση, ή οποία δέν είναι άλλη άπό αύτήν πού πα-
ρέχουν οί έπιστήμες, χωρίς νά άποκλείεται, άντίστροφα, νά τροφοδοτούν τις
τελευταίες μέ νέους ερεθισμούς. "Ετσι, κάθε τεχνική εδράζεται σέ μία έπι-
στήμη ή μία έμπειρική σύζευξη επιστημών καί όφείλει άκριβώς τήν άποτε-
λεσματικότητά της στήν ύποστήριξή τους, καθώς καί στή συνεκτικότητα

29. Βλ. καί G. Ε. Cherry, The Development of Planning Thought, Bruton
(έπιμ.), The Spirit and Purpose of Planning, σ. 79-80· M. Roberts, An Introduction to
Town Planning Techniques, Hutchinson, Λονδίνο 1974, σ. 4, 5-6.
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τής εμπειρικής μεθοδολογίας της καί στήν ακρίβεια τών ιδιαίτερων τεχνικών
της. "Ενα θεμελιώδες ερώτημα, λοιπόν, γιά τήν πολεοδομία είναι ποιό είναι
τό έπιστημονικό υπόβαθρο της καί αυτό τό έρώτημα είναι ουσιαστικά απόν
άπό τή διεθνή βιβλιογραφία, πόσο μάλλον είναι άπούσα ή διατύπωση μίας (ή
περισσότερων) άναλυτικής έπιστημονικής θεωρίας, ή όποία νά θεμελιώνει
στό θεωρητικό έπίπεδο τήν πολεοδομική έφαρμογή. Θά προσπαθήσω στή
συνέχεια νά άπαντήσω σέ αύτά τά έρωτήματα, ξεκινώντας άπό τά έμπει-
ρικά χαρακτηριστικά τής πολεοδομίας.

Είναι κοινή άντίληψη μεταξύ τών πολεοδόμων ότι ή πολεοδομία είναι μία
σφαιρική, συνθετική, θά έλεγα πολυσυλλεκτική πρακτική. Πράγματι, πολλά
άναλυτικά πεδία προσφέρουν ώς πλαίσιο στή διατύπωση μίας πολεοδομικής
πρότασης, άνάμεσα στά όποια κυριαρχούν στατιστικά (στό μέτρο κατά τό
όποιο ή σύνθεση τών πεδίων αύτών μπορεί νά μεταβληθεί σέ ιδιαίτερες πε-
ριπτώσεις) ή οικονομική, κυρίως μέ τόν ειδικότερο προσανατολισμό τής ανά-
πτυξης, ή δημογραφία καί, τις τελευταίες δεκαετίες, ή οικολογία, ώς άνα-
φερόμενη στό φυσικό περιβάλλον. Έξ άλλου, ό άξονας οικονομίας—οικολογίας
άποτελεΐ εδώ καί δύο δεκαετίες περίπου τή σταθερή άναφορά τής πολεοδο-
μικής πρακτικής, μέ τή μορφή τής έξαιρετικά έλαστικής, όμως, έννοιας τής
«βιώσιμης άνάπτυξης» (sustainable development).30 Σέ αύτά τά πεδία, πρέπει

30. Βλ. σχετικά α. Ph. Lagopoulos, Sustainable Development vs Epistemology, ε.
Π. Δημητριάδης, Χ. Θ. κοϊσιλονησ καί Α.-Φ. λαγοπουλοσ (έπιμ.), Επανασχεδιασμός
ΰπο6αθμισμένων και κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης/Reconstruction of Declining and
Destroyed Areas of Europe (Διεθνές Συμπόσιο Αστικής καί Περιφερειακής Ανασυγκρότησης,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 3-5.9.2001), University Studio Press, Θεσσαλονί-
κη 2002, σ. 35-56. Ή ευρωπαϊκή προοπτική τής βιώσιμης άνάπτυξης στήν πολεοδομία καί
στή χωροταξία περιστρέφεται γύρω άπό έ'να σύνολο άξόνων, ορισμένοι άπό τους οποίους προ-
έρχονται ή διασταυρώνονται μέ τρέχουσες άντιλήψεις μεταξύ τών πολεοδόμων καί χωροτακτών.
Κύριοι άξονες είναι ή υπαγωγή τών χρήσεων γής στίς επιταγές τής βιωσιμότητας, ή δημιουρ-
γία πολυκεντρικής περιφερειακής οργάνωσης, που νά επιτρέπει τήν ολοκλήρωση τών δικτύων πό-
λεων καί τών περιφερειών τής EE, καί ή υπέρβαση τής ανισότητας πόλης-ύπαίθρου, ό έλεγχος
τής έπέκτασης τών πόλεων, ή άνάμειξη τών χρήσεων καί τών κοινωνικών ομάδων στό έσωτε-
ρικό τους, ή διατήρηση καί ανάπτυξη τής φυσικής καί πολιτισμικής κληρονομιάς, ή άνάπτυξη
τύπων μεταφοράς, πού νά εξυπηρετούν τήν πολυκεντρική περιφερειακή οργάνωση καί νά είναι πε-
ριβαλλοντικά φιλικοί, καθώς καί ή ορθή διαχείριση τοΰ άστικοϋ οικοσυστήματος, κυρίως σέ θέ-
ματα τοΰ νερού, τής ένέργειας καί τών άστικών άποβλήτων (European Spatial Development
Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the
EU, Committee on Spatial Development, Potsdam 1999, σ.19-22, 25-35, 66, 72-75·
Green Paper on the Urban Environment, Commission of the European Communities,
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νά προσθέσουμε καί τήν κοινωνιολογία, δεδομένου δτι δ κοινωνικός προγραμ-
ματισμός έχει ώς σκοπό τή μελέτη τών κοινωνικών σχέσεων, τοΰ τρόπου
ζωής καί τών έπιθυμιών τών κατοίκων, τή διεύρυνση καί ισότητα τών
εύκαιριών πού τούς προσφέρονται, τήν άνοδο τών όρων διαβίωσης τους καί
τήν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ένώ, δμως, στή βρετανική παράδοση
πολεοδομίας είχε σημαντική παρουσία, δέν συμβαίνει τό ί'διο μέ τήν εύρύτε-
ρη πολεοδομική πρακτική καί μάλιστα περιθωριοποιείται άπό τούς πολεοδό-
μους, συμπεριλαμβανομένων πολλών Βρετανών πολεοδόμων.31 Σήμερα, μάλι-
στα, ή εύρέως διαδεδομένη στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση έννοια τής κοινωνικής
συνοχής, αν καί άναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, έχει ούσιαστικά οικο-
νομικό προσανατολισμό.

Ή πολεοδομία δέν είναι φυσικά τό μόνο είδος προγραμματισμού.
Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος άριθμός προγραμματισμών, οί όποιοι άνταπο-
κρίνονται σέ κάθε όψη τής κοινωνικής ζωής. Δεδομένου ότι έξ δρισμού
όλες αύτές οί όψεις καλύπτονται στό έπίπεδο τού κράτους άπό τά υπουρ-
γεία, οί δυνατοί τύποι προγραμματισμού άντιστοιχούν στό πλήθος τών
άρμοδιοτήτων τών υπηρεσιών τών υπουργείων. Άπό αύτό τό πλήθος τών
τύπων προγραμματισμού, ή πολεοδομία συναντά κυρίως, δπως μόλις είδα-
με, τόν οικονομικό, τόν οικολογικό καί τόν κοινωνικό προγραμματισμό,
καθώς καί τή δημογραφική πρόβλεψη τής πληθυσμιακής έξέλιξης, δεδομέ-
νου ότι δ δημογραφικός προγραμματισμός σπανίζει. Ακριβώς αύτή ή σύν-
θεση, τήν οποία έπιτελεΐ ό πολεοδόμος, οδήγησε στή φυσιογνωμία τού γε-
νικού πολεοδόμου, μία φυσιογνωμία πού άντικρούει τόσο τόν «φυσικό πο-
λεοδόμο» (physical planner) όσο καί τόν άρχιτέκτονα. Άν καί ό ελληνικής

Βρυξέλλες 1990, σ. 5, 29, 40, 41, 44, 46. Βλ. καί Ε. Ανδρικοπογαοϊ, Α. Γιαννακοτ,
Γ. ΚΑΓΚΑΛΑΣ και Μ. ΠιτΣΙΑΒΑ-ΛαΤΙΝΟΠΟΤΛΟΪ, Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές: Γιά τή
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Κριτική, Αθήνα 2007, σ. 122, 125-126, 197, 297). "Εχει προ-
ταθεί στο πλαίσιο τής βιώσιμης ανάπτυξης ή προαγωγή ενός βιώσιμου προγραμματισμού τών
χρήσεων γης (Διακήρυξη τοΰ Ρίο, 1992, 'Ατζέντα 21, 7.5: C), καθώς καί, μέ τήν οπτική τών
οικισμών ώς στοιχείων τών οικοσυστημάτων, ή δέσμευση της ανάπτυξης καί του προγραμμα-
τισμού τών χρήσεων γης άπο περιβαλλοντικούς νόμους, ούτως ώστε ή πολεοδομία καί ή χω-
ροταξία νά συνεισφέρουν στήν ισορροπία τών οικοσυστημάτων (Caring for the Earth: A Strategy
for Sustainable Living, International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) καί World
Wildlife Fund (WWF), Gland, Ελβετία 1991).

31. Ratcliffe, Town and Country Planning, a. 11, 19-21· G. M. Lomas, Social
Planning, Bruton (έπιμ.), The Spirit and Purpose of Planning, σ. 150-151.



ΔΙΙΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

99

προέλευσης δρος «physical» έχει αντίθετη σημασία στή γλώσσα μας, οί
Βρετανοί τον χρησιμοποιούν μέ τήν έννοια τοΰ δομημένου χώρου. Φυσικός
πολεοδόμος, λοιπόν, είναι συμβατικά ό πολεοδόμος που υποτονίζει τή ση-
μασία τών υπόλοιπων προγραμματισμών καί δίνει υπερβολική έμφαση στή
διευθέτηση καί μορφή τοΰ χώρου, μέσω στατικών, «φωτογραφικών» καί
ολοκληρωμένων σχεδίων, προσεγγίζοντας έτσι τήν αρχιτεκτονική λογική.
Το αντίθετο πράττει δ γενικός πολεοδόμος, φυσικά μέ τή συνδρομή τών
ειδικών στά πεδία που συντρέχουν τήν πολεοδομία.32 Πιστεύω, μολαταύτα,
ότι είναι σκόπιμο νά διατηρήσουμε τόν όρο τού φυσικού, καλύτερα χωρι-
κού, πολεοδόμου, ύπό τόν όρο νά διευρύνουμε τό περιεχόμενο του πρός μία
περιοχή συγγενική μέ τήν κατεύθυνση τού γενικού πολεοδόμου, οπότε πρέ-
πει συγχρόνως νά διευκρινισθεί τό συγκεκριμένο περιεχόμενο, τό όποιο απο-
χτά ή έννοια τού χωρικού πολεοδόμου.

Ό μέ τή διευρυμένη έννοια χωρικός πολεοδόμος, λοιπόν, είναι ό συντο-
νιστής μίας διεπιστημονικής ομάδας, πού συγκροτείται άπό κοινωνικούς καί
άπό θετικούς έπιστήμονες, καθώς καί άπό τεχνικούς, στούς όποιους θά άνα-
φερθώ στή συνέχεια. Είναι άπαραίτητο, δμως, νά διευκρινισθεί ένα θέμα, τό
όποιο δημιουργεί παρεξηγήσεις. Κατά τήν πολεοδομική πρακτική, δέν εκπο-
νείται ένα σύνολο προγραμματισμών, τούς όποιους περιλαμβάνει ό χωρικός
προγραμματισμός, δπως φαίνεται νά ύποδεικνύεται άπό τήν έννοια τού γενι-
κού πολεοδόμου. Οί λοιποί προγραμματισμοί, πλήν τού χωρικού, αποτελούν
ένα πλαίσιο τού τελευταίου, μέρος τού οποίου μπορεί νά είναι καθοριστικό
γιά τήν πολεοδομική πρόταση, άλλά συνολική λειτουργία τού οποίου είναι νά
τροφοδοτεί έναν άξονα. Τό πλαίσιο άπαρτίζεται άπό κοινωνικές έπιστήμες,
δπως ή οικονομική καί ή δημογραφία, τις όποιες ήδη άνέφερα, καί θετικές
έπιστήμες, δπως ή οικολογία, καθώς καί έφαρμοσμένα πεδία, δπως τού
συγκοινωνιολόγου καί πεδία τών λοιπών δικτύων ύποδομής (ύδρευση, άποχέ-
τευση, ήλεκτρικό δίκτυο, άποκομιδή άπορριμμάτων κτλ.). Ή λειτουργία τών
δεδομένων τών έπιστημών τού πλαισίου είναι νά «μεταφράζονται» σέ δεδο-
μένα τά όποία άνήκουν στόν χωρικό άξονα, ένώ ή λειτουργία τών έφαρμο-
σμένων πεδίων, νά άκολουθούν τήν πολεοδομική πρόταση καί ένδεχόμενα νά
θέτουν ορισμένους περιορισμούς σέ αύτή.

32. Bruton, Introduction, σ. 11 Rose, Philosophy and Purpose of Planning, σ.
37· Ratcliffe, Town and Country Planning, a. 14-23.
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Ή πολεοδομία καί δ χωρικός πολεοδόμος, λοιπόν, δέν έχουν ώς σκοπό
νά διατυπώσουν τελικά προτάσεις τών πεδίων τοΰ πλαισίου γιά τόν εαυτό
τους, άλλά προτάσεις πού άναφέρονται αποκλειστικά και μόνον —δπως κά-
θε πολεοδόμος γνωρίζει καλώς, χωρίς, όμως καί νά συνάγει τις καίριες θε-
ωρητικές έπιπτώσεις αυτής τής διαπίστωσης σχετικά μέ τό έπιστημονικό
υπόβαθρο τής πολεοδομίας— στις χρήσεις γης, δηλαδή στόν οργανωμένο
χώρο, καί στις δυναμικές σχέσεις μεταξύ τους, πού άποτυπώνονται στό δί-
κτυο μετακινήσεων. Ό όργανωμένος χώρος είναι δ άξονας τής πολεοδομίας.
Σχέδια οποιασδήποτε άλλης φύσης, δπως, π.χ., δικτύων, όσο σημαντικά καί
αν είναι, συνοδεύουν τήν πολεοδομική πρόταση. Αύτός ό άξονας παραμένει
σταθερός είτε πρόκειται γιά πιό συγκεκριμένα σχέδια είτε γιά τις διαγραμ-
ματικές άναπτυξιακές-χωρικές κατευθύνσεις του στρατηγικού χωρικού προ-
γραμματισμού,33 περίπτωση στήν οποία ή οικονομία τείνει, άλλά άπλώς τεί-
νει, νά μετακινηθεί άπό τό πλαίσιο στόν άξονα τής πρότασης.

Πριν περάσω, βασισμένος στά παραπάνω, στό θέμα τού έπιστημονικοΰ
υποβάθρου τής πολεοδομίας, θεωρώ χρήσιμη τή σύντομη διαπραγμάτευση
ενός άλλου θέματος, τό οποίο άφορα στό συνολικό άντικείμενο του πολεοδό-
μου καί στή σχέση του μέ τά αντικείμενα λιγότερο ή περισσότερο συγγενών
ειδικεύσεων. Πρόκειται γιά τις μεθοδολογικές επιπτώσεις τής κλίμακας τού
πρός έπέμβαση χώρου. Ή τυπική κλίμακα επέμβασης τής πολεοδομίας είναι
ποιοτικά τό σύνολο ένός οικισμού είτε είναι χωριό είτε κώμη είτε πόλη είτε
πολεοδομικό συγκρότημα, δπως ή Αθήνα, ή μητροπολιτική περιοχή, δπως ή
Νέα Υόρκη, μπορεί νά είναι, δμως, εύμέγεθες τμήμα ένός οικισμού.

Ποσοτικά, ή κλίμακα αύτή κινείται συνήθως, στό έπίπεδο τής χαρτο-
γραφίας, μεταξύ 1:5.000 καί 1:20.000, άκόμη καί 1:50.000, καί, άναλό-
γως τού τύπου τού σχεδίου, καταγράφει διαγραμματικά (όπως τό έλληνικό
«Ρυθμιστικό Σχέδιο») ή πιό λεπτομερειακά τήν προτεινόμενη μελλοντική
χωρική οργάνωση. Στή δεύτερη περίπτωση, υπάγονται τά «Γενικά Πολεο-
δομικά Σχέδια» (ΓΠΣ) τής ελληνικής νομοθεσίας, κλίμακας 1:5.000 ή
1:10.000 γιά μεγάλες πόλεις, καθώς καί τά «Σχέδια Χωρικής καί Οικι-
στικής 'Οργάνωσης 'Ανοικτής Πόλης» (ΣΧΟΟΑΠ), κλίμακας μέχρι καί
1:10.000, τά όποια ορισμένες φορές άντανακλούν, δπως καί τά ΓΠΣ, τό
κατώτερο όριο τής χωροταξίας (βλ. παρακάτω). Τά πολεοδομικά σχέδια

33. Πρβλ. Ανδρικοπογλογ κ.α., Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, σ. 293-294.
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εστιάζονται στις χρήσεις γής καί στίς σχέσεις τους (είκ. 11) είτε είναι
σχέσεις έκ τοΰ γεγονότος τής χωροθέτησής τους είτε σχέσεις σύνδεσης
τους, μέσω κυκλοφοριακών άξόνων, πεζοδρόμων ή ποδηλατοδρόμων. Ενδέ-
χεται νά διατυπώνουν αύτά τά σχέδια παράγοντες πού έπηρεάζουν τή μορ-
φολογία τού άστικοΰ χώρου, άλλά γενικά αύτή ή άναπαράσταση γίνεται σέ
μεγαλύτερες χαρτογραφικές κλίμακες. Στήν τελευταία περίπτωση, στήν
όποία θά αναφερθώ στή συνέχεια, ειδικός γι' αύτήν τήν τρισδιάστατη άνα-
παράσταση τοΰ χώρου είναι ό άρχιτέκτονας, ό όποιος άποτελεΐ καί μέρος
τοΰ πλαισίου τής πολεοδομικής επέμβασης, μαζί μέ άλλους τεχνικούς, κυ-
ρίως τόν συγκοινωνιολόγο, τόν άρχιτέκτονα τοπίου καί τόν τοπογράφο. 'Ιδι-
αίτερο ρόλο γιά τήν πολεοδομική πρόταση διαδραματίζει ό συγκοινωνιολό-
γος, λόγω τής στενής άλληλεπιρροής μεταξύ τής χωροθέτησης τών χρή-
σεων γής καί τής κυκλοφορίας.

"Οταν αύξάνει ή έκταση τής περιοχής έπέμβασης καί συγχρόνως μειώ-
νεται ή χαρτογραφική κλίμακα άναπαράστασης, ξεκινώντας συνήθως άπό
1:50.000, άντικείμενο προγραμματισμού παύει νά είναι ό μεμονωμένος οικι-
σμός καί γίνεται ένα σύνολο οικισμών μέ τούς ένδιάμεσους χώρους τους.
Αύτή ή άλλαγή κλίμακας καλύπτει ένα σύνολο ύπο-κλιμάκων, άπό τή μι-
κρο-περιφερειακή στή μακρο-περιφερειακή στήν έθνική κλίμακα.' Σέ αύτήν
τήν άλλαγή, άντίστοιχεΐ είτε ό καθαρά οικονομικός προγραμματισμός, μέ τή
μορφή τής περιφερειακής άνάπτυξης είτε ή έπέκταση τοΰ προβληματισμού
τών χρήσεων γής, μέ τή μορφή τής χωροταξίας (είκ. 12),34 στό έπίπεδο τής
οποίας άποκλείεται οποιαδήποτε μορφολογική άναπαράσταση. Ή χωροταξία
συγγενεύει στενά μέ τήν πολεοδομία, δέν παύει, δμως, νά άποτελεΐ ένα πα-
ράλληλο πεδίο έφαρμογής. Λ

Έάν, άντί νά κινηθούμε πρός τά άνω, κινηθούμε πρός τά κάτω, δηλαδή
πρός περιορισμένη περιοχή έπέμβασης, οπότε καί αύξάνει ή χαρτογραφική
κλίμακα άναπαράστασης, ώστε νά έμπίπτει γενικά στό πεδίο 1:500 έως
1:2.000, συναντούμε τό πεδίο τού αστικού σχεδιασμού (urban design), δ
όποιος έχει ώς μέσο έκφρασης τό Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Layout Plan),

34. Ε. ΑνδρικοπΟΤΛΟΤ-Καγκαλα, Κρατική παρέμδαση καί περιφέρειες: Ή ρύθμιση τοΰ
περιφερειακού χώρου στήν 'ΈΜΆδα, Διδ. Διατριβή, Τμήμα 'Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολ. Σχ.
ΑΠΘ, 1984, σ. 6-14. 'Επειδή ό John Ratcliffe (Town and Country Planning, σ. 8-9) δεν
διακρίνει μεταξύ χωροταξίας καί περιφερειακής άνάπτυξης, καταλήγει στό συμπέρασμα οτι μόνον
ό οικονομικός προγραμματισμός συνδέεται μέ τήν περιφερειακή καί έθνική κλίμακα.
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σχέδιο που επιδέχεται τρισδιάστατη άπεικόνιση (είκ. 13). Μία συγγένεια
μέ αύτήν τήν κλίμακα έπέμβασης έχει ή «Πολεοδομική Μελέτη» (ΠΜ)
Επέκτασης, 'Αναθεώρησης ή Τροποποίησης τής ελληνικής νομοθεσίας,
χαρτογραφικής κλίμακας 1:2.000, ή όποια καί άποτελεΐ τό κάτω όριο τής
πολεοδομίας. Ό άστικός σχεδιασμός δέν έντάσσεται στό πεδίο τής κα-
θαρής πολεοδομίας, σύμφωνα, όμως, μέ τήν οπτική τών πολεοδόμων έξ
άρχιτεκτόνων άποτελεΐ τό κάτω όριό της. Μέ αύτό τό δεδομένο, καταλή-
γει νά άποτελεΐ άντικείμενο έριδας μεταξύ πολεοδόμων καί άρχιτεκτόνων,
διότι άντιπροσωπεύει συγχρόνως τό άνώτερο όριο τής άρχιτεκτονικής. Πο-
λεοδόμοι καί άρχιτέκτονες δέν προσεγγίζουν, όμως, τόν άστικό σχεδιασμό
μέ τά ί'δια έργαλεΐα, διότι οί πολεοδόμοι τόν προσεγγίζουν έκ τών άνω, βά-
σει τής πολεοδομικής μεθοδολογίας, καί οί άρχιτέκτονες έκ τών κάτω, βά-
σει τής άρχιτεκτονικής μεθοδολογίας. "Αξονας τού άστικοΰ σχεδιασμού
είναι ό συνδυασμένος χειρισμός τών χρήσεων γης, δηλαδή τού οργανωμέ-
νου χώρου, καί τής μορφολογίας τών κτηριακών όγκων τους, δηλαδή τού
δομημένου χώρου, στό πλαίσιο τής συνολικής διαμόρφωσης μίας περιοχής.
Ή τελευταία δέν άποτελεΐ πλέον, όπως στήν πολεοδομία, μία κατηγοριο-
ποιημένη δισδιάστατη πραγματικότητα, άλλά μία ρεαλιστική προ-απεικό-
νιση σέ κάτοψη ένός μελλοντικού χώρου, πού μπορεί νά συνοδευθεΐ άπό
τρισδιάστατη άναπαράσταση.

Ή άνάπτυξη πού προηγήθηκε καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα συνδετικό
στοιχείο, άπό τήν άρχιτεκτονική καί τόν άστικό σχεδιασμό, διά μέσου τής
πολεοδομίας, μέχρι τή χωροταξία,35 τό όποιο είναι ή διευθέτηση τών χρήσε-
ων γης, σημειώνοντας ότι τό περιεχόμενο τών τελευταίων είναι διαφορετικό
στήν πολεοδομία καί στήν άρχιτεκτονική. Υπάρχει, λοιπόν, ένα στοιχείο συ-
νέχειας μεταξύ αύτών τών διαφορετικών κλιμάκων χωρικής έπέμβασης, ή
οποία καί αιτιολογεί τόν ιστορικό συσχετισμό τους. Παρά τή συνέχεια αύτή,
όμως, δημιουργούνται ποιοτικά άλματα μεταξύ τών πεδίων αύτών. Στό ένα
άκρο, ή άρχιτεκτονική συνομιλεί στενά μέ τις καλές τέχνες καί αύτήν τήν
τάση της προβάλλει συχνά στόν άστικό σχεδιασμό, ένώ στό άλλο άκρο ή
χωροταξία συναντά τήν περιφερειακή άνάπτυξη.

"Οσον άφορά στήν πολεοδομία, ή διευκρίνιση τού άξονά της καί τού βα-
σικού προσανατολισμού της πρός τις χρήσεις γης, καί όχι πρός μορφολογικά

35. Βλ. καί Α. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Πολεοδομικός σχεδιασμός, ΕΜΠ, Αθήνα 1984, σ. 25-26.
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θέματα, φωτίζει τό αναζητούμενο έπιστημονικό ύπόβαθρό της, διότι καθί-
σταται σαφές ότι αύτό πρέπει νά αναζητηθεί σέ μία θεωρία τών χρήσεων
γής.36 Εφόσον οί χρήσεις γής δέν είναι κάποιες στατικές καί αμετάβλητες
όντότητες πού άπλώς ύπάρχουν καθ' έαυτές στόν χώρο, άλλά παράγονται
καί διαμορφώνονται άπό κοινωνικές πρακτικές, μάλιστα μετασχηματίζονται
ιστορικά συναρτήσει αυτών τών πρακτικών, ή θεωρία τής πολεοδομίας ή
«πολεολογία» είναι μία κοινωνική θεωρία, μία θεωρία πού ένδείκνυται νά
άρθρωθεΐ μέ τήν πολιτική οικονομία, προκειμένου νά άποκτήσει έρμηνευτικό
βάρος. Μία τέτοια θεωρία θά μπορούσε θεωρητικά νά άποτελέσει τμήμα τής
άνθρωπογεωγραφίας, θά μπορούσε, δμως, και νά άναπτυχθεΐ έκτός αύτής,
άνάλογα μέ τήν ιστορική συγκυρία. Τόσο αύτό τό δεδομένο, όσο καί τά
χαρακτηριστικά τής πολεοδομικής πρακτικής, στά δποΤα θά άναφερθώ στή
συνέχεια, ύποδεικνύουν ότι ή φυσιογνωμία τού χωρικού πολεοδόμου κυριαρ-
χείται άπό τήν κοινωνική διάσταση.3'

36. Σχετικά μέ αυτήν τή θεωρία, βλ. Α.-Φ. ΑαγΟΠΟΤΛΟΣ, Δομική πολεοδομία και Ανά-
λυση αστικών πρακτικών καί χρήσεων, Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΪΚΑΛΑΣ καί Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
(έπιμ.), 'Αστική καί περιφερειακή ανάπτυξη: Θεωρία, ανάλυση καί πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα
1994, σ. 123-166.

37. "Οσα προηγήθηκαν, μάς ωθούν νά έπανέλθουμε στή σχέση πολεοδομίας καί αρχιτε-
κτονικής, καθώς καί στο θέμα τής ταξινόμησης τών πεδίων γνώσης. Γιά νά μήν ανατρέξω σέ
παλαιότερη ιστορική περίοδο, άπό τήν Αναγέννηση άρχιτέκτόνας καί πολεοδόμος ταυτίζονται στό
'ίδιο πρόσωπο καί αυτή ή κατάσταση δέν άλλαξε μέχρι τό πρώτο μισό τοϋ 20οϋ αιώνα, μέ τήν
πολεοδομία νά θεραπεύεται άποκλειστικά άπό τις άρχιτεκτονικές σχολές. "Ομως, ήδη στό τέ-
λος αύτής τής περιόδου, έμφανίσθηκαν οι πρώτες καθαρές σχολές πολεοδομίας, πού έδωσαν,
καθώς εί'δαμε, διαφορετικό περιεχόμενο στό πεδίο. Παρά αύτήν τήν εξέλιξη, ό Άρχιτέκτονας-Πο-
λεοδόμος παρέμεινε έπί καιρό στό επίκεντρο τής πολεοδομίας καί σήμερα στή χώρα μας ή δι-
δασκαλία τής πολεοδομίας άποτελεΐ ένα κύριο άντικείμενο τών άρχιτεκτονικών σχολών μας, προ-
διαγράφοντας αύτήν τήν κατεύθυνση ώς μία άμεση έξειδίκευση τοΰ Αρχιτέκτονα. Παράλληλα,
όμως, ή πολεοδομία άρχισε νά τροφοδοτείται άπό τούς εξειδικευμένους Μηχανικούς Χωροτά-
κτες, Πολεοδόμους καί Περιφερειολόγους τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέ τούς όποιους συγ-
γενή γνώση έχουν οί Μηχανικοί Χωροτάκτες τοΰ ΑΠΘ.

Από τήν πλευρά της, ή άρχιτεκτονική είναι παραδοσιακά ένταγμένη, οπως καί ή πολεο-
δομία, στά Πολυτεχνεία, διότι στήν Ελλάδα διαμορφώθηκε ή φυσιογνωμία τοΰ Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, σέ άντίθεση μέ άλλες παραδόσεις, πού δίνουν έμφαση στήν καλλιτεχνική δψη τής
αρχιτεκτονικής, δπως ή κάθε École National Supérieure des Beaux-Arts στη Γαλλία. Παρά
αύτό τό χαρακτηριστικό τής άρχιτεκτονικής στή χώρα μας, ό Αρχιτέκτονας άποτελεΐ μία
τελείως ιδιάζουσα περίπτωση στό πλαίσιο του Πολυτεχνείου, άκριβώς λόγω τής σχέσης του
μέ τις καλές τέχνες. Αύτή ή ένταξη, καθώς καί ή παραδοσιακή σχέση πολεοδομίας καί αρχι-
τεκτονικής, είναι ό κύριος λόγος τής σύλληψης τοΰ πολεοδόμου ώς μηχανικού στή χώρα
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Ή επιστημολογική οριοθέτηση τής θεωρίας τής πολεοδομίας, δπως καί
κάθε θεωρίας, προϋποθέτει τή χρησιμοποίηση τοΰ πολύ γνωστού άπο τή
γλωσσολογία καί τή σημειωτική «νόμου τής καταλληλότητας» (loi de la
pertinence). Τό σκεπτικό, στό όποιο στηρίζεται αυτός ό νόμος, είναι ότι δέν
υπάρχει καμμία έπιστήμη πού νά μπορεί νά εξαντλήσει τήν περιγραφή ένός
οποιουδήποτε πραγματικού αντικειμένου καί τό ί'διο ισχύει κατά μείζονα λό-
γο γιά μία πόλη. Τό γεγονός αύτό γνώριζε ό ιδρυτής τής δομικής γλωσσο-

μας. Ή μετακίνηση τής φυσιογνωμίας τοΰ πολεοδόμου προς τις κοινωνικές επιστήμες δέν
μποροΰσε νά βρει πρόσφορο έ'δαφος στή χώρα μας, έφόσον ή μακρά διεθνής πανεπιστημιακή
ιστορία αυτών τών επιστημών περιορίσθηκε έδώ στο στενό καί πρόσφατο διάστημα τών λί-
γων τελευταίων δεκαετιών.

Αναφέρθηκα ήδη στή στενή σχέση πολεοδομίας καί συγκοινωνιολογίας. Φυσικό έπακόλουθο
αυτής τής σχέσης θά έπρεπε νά είναι ή μελέτη τών χρήσεων γής κι αυτή τών μετακινήσεων
μέσα στόν χώρο νά αναλαμβάνεται άπό τήν ί'δια επαγγελματική φυσιογνωμία. 'Ιστορικά, όμως,
δ συγκοινωνιολόγος προήλθε στήν Ελλάδα άπό τους κόλπους τών Πολιτικών Μηχανικών. Συγ-
χρόνως, ύπήρξε ή δυνατότητα μαθηματικοποίησης τοΰ άντικειμένου τοΰ συγκοινωνιολόγου, μέ
τή βοήθεια μαθηματικών προτύπων, άντίθετα μέ τό θέμα τής χωροθέτησης τών χρήσεων, ή
οποία, ώς προϊόν ελεύθερων κοινωνικών, δηλαδή άνθρώπινων, πρακτικών άντιστάθηκε σέ άνάλο-
γη μαθηματικοποίηση, παρά τις προσπάθειες πού καταβλήθηκαν, κυρίως κατά τή δεκαετία τοΰ
'60. Προέκυψε, δηλαδή, ή δυνατότητα μαθηματικού χειρισμού τών μαζικών καί έπαναλαμβανο-
μένων κοινωνικών πρακτικών τών μετακινήσεων μέσα στόν χώρο. Ασχέτως, δμως, τοΰ παρά-
γοντα τής μαθηματικοποίησης, ή συγκοινωνιολογία διατηρεί, δπως μόλις άναφέρθηκε, ισχυρούς
δεσμούς μέ τή φυσιογνωμία τοΰ Πολιτικού Μηχανικού. Μέ αύτόν τόν τρόπο, μία ενδεχόμενη
θεωρητική ενότητα διασπάται στήν πράξη καί δ συγκοινωνιολόγος διατηρεί τήν καθαρή φυσιο-
γνωμία τοΰ μηχανικού, ένώ δ καθαρός πολεοδόμος, οχι δ έξ άρχιτεκτόνων, άλλοτε κινείται πρός
τήν κατεύθυνση τοΰ μηχανικού, κατεύθυνση πού φαίνεται πλέον νά είναι παραδοσιακότερη, καί
άλλοτε πρός τήν κατεύθυνση τών κοινωνικών έπιστημών.

Καθώς είδαμε, ή πολεοδομία ώς πράξη συνδιαλέγεται μέ θετικές έπιστήμες καί τις συγ-
γενείς τους τεχνικές, συνδιαλέγεται, δμως, καί μέ κοινωνικές έπιστήμες. Εί'δαμε, έπίσης, δτι
υπακούει σέ πολιτικές έπιταγές. Συγχρόνως, ή πολεοδομική έπέμβαση λαμβάνει χώρα στούς
κόλπους τής κοινωνίας καί είναι άδιάρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν καθημερινή κοινωνική ζωή τών
χρηστών. "Οσον άφορα στή λειτουργική πολεοδομική θεωρία, τό εν α μέρος τής πολεολογίας,
είναι, καθώς έπιχειρηματολόγησα, κοινωνική θεωρία. Έπίσης, καθώς θά δοΰμε, τό κέντρο βά-
ρους τής έργασίας πεδίου τής πολεοδομικής έπέμβασης, δηλαδή τής αναλυτικής φάσης της,
έντάσσεται στό πλαίσιο τής πολεολογίας. Παράλληλα, δ σημειωτικός κλάδος τόσο τής πολεο-
δομίας δσο καί τής πολεολογίας (δ όποιος είναι τό άλλο μέρος τους καί στόν όποιο έπίσης θά
αναφερθώ στή συνέχεια), τις συσχετίζει στενά μέ τή σφαίρα τών πολιτισμικών σπουδών (cultural
studies), δηλαδή μέ τις άνθρωπιστικές καί ευρύτερα τις κοινωνικές έπιστήμες, είναι, δμως, κλά-
δος, δ όποιος, τουλάχιστον σήμερα καί κακώς, έχει ιδιαίτερα ασθενή παρουσία στήν πρακτική
καί στή θεωρία τής πολεοδομίας. Τελικά, πολλοί καί κριτικοί παράγοντες φέρουν τήν πολεοδο-
μία σέ στενό διάλογο με τις κοινωνικές επιστήμες.
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λογίας Ferdinand de Saussure, γράφοντας ότι, γενικά, κάθε έπιστήμη επι-
λέγει μία άπο τις διαφορετικές οπτικές γωνίες μέσα άπο τις οποίες μπορεί
νά προσεγγισθεί ένα άντικείμενο. Μάλιστα, ή σημασία τής έπιστημολογικής
οπτικής φαίνεται άπο τήν παρατήρηση τοϋ Saussure ότι, στήν περίπτωση
τής γλωσσολογίας, το άντικείμενο δέν προϋπάρχει κάν, άλλά συγκροτείται
άπο τήν ί'δια τήν οπτική γωνία.38

Ή έπιστημολογία τής οπτικής γωνίας υπήρξε ιστορικά θεμελιώδης γιά
τήν έδραση τής γλωσσολογίας καί τής σημειωτικής θεωρίας. Ό γλωσσολό-
γος καί σημειολόγος Louis Hjelmslev σημειώνει ότι μία θεωρία πρέπει νά
βασίζεται στίς προϋποθέσεις που είναι άπαραίτητες γιά τό άντικείμενο της,
καθώς καί ότι τά άποτελέσματα άπό τήν έφαρμογή της πρέπει νά συμφω-
νούν μέ τά έμπειρικά δεδομένα. Ή άπαίτηση τής έμπειρικής άνταπόκρισης
ικανοποιείται, κατά τόν 'ίδιο, άπό τήν «έμπειρική άρχή», ή όποία περιλαμ-
βάνει τρεις όρους πού διέπουν τήν έπιστημονική περιγραφή καί είναι, κατά
σειρά σημασίας, ή συνεκτικότητα (έλλειψη άντιφάσεων), ή έξαντλητική πε-
ριγραφή καί ή (μεγαλύτερη δυνατή) άπλότητα.39 Μέ βάση τόν Hjelmslev,
οί σημειολόγοι Algirdas Julien Greimas καί Joseph Courtés όρίζουν τόν κα-
νόνα τής έπιστημονικής περιγραφής, μέ τόν όποιο έννοούν μία άκολουθία συ-
στηματικών χειρισμών, ή όποία ικανοποιεί τό κριτήριο τής «έπιστημονικό-
τητας» καί στοχεύει στήν έξάντληση τής περιγραφής ενός (σημειωτικού)
άντικειμένου. Ό κανόνας συνεπάγεται ότι άπό τά διάφορα χαρακτηριστικά
ενός άντικειμένου πρέπει νά συγκρατούνται μόνον αύτά πού είναι άναγκαΐα
καί ικανά γιά τή συγκεκριμένη σέ βάθος άνάλυσή του ή, χαλαρότερα, ότι τό

5 / / \ — *> λ / ; ·> t An

αντικείμενο πρεπει να περιγράφει απο μια μονον οπτική.

Αύτό είναι τό έπιστημολογικό πλαίσιο, στό όποιο πρέπει νά ύπακούει
κάθε ορθά έδραιωμένη έπιστημονική θεωρία καί τό οποίο, άρα, πρέπει νά
διέπει καί τήν πολεολογία. Θά προσπαθήσω νά καταδείξω μέ ένα παρά-
δειγμα τή διαφορά μεταξύ έμπειρικής καί συστηματικής προσέγγισης

38. F. De Saussure, Cours de linguistique générale, T. de Mauro (επψϋ, Payot, 2η
εκδ., Παρίσι 1972, σ. 23.

39. l. Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, The University of
Wisconsin Press, 2η εκδ., Madison, Milwaukee καί Λονδίνο 1961, σ. 10-11.

40. A. J. Greimas καί J. Courtes, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage, Hachette. Παρίσι 1979, «Définition», «Description», «Opération», «Perti-
nence», «Procédure».
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στήν πολεοδομία. Μέ έμπειρική προσέγγιση εννοώ αυτήν που ανακύπτει
αύθόρμητα κατά τήν πολεοδομική πρακτική, ένώ μέ θεωρητική αύτήν πού
προκύπτει σύμφωνα μέ τήν πολεοδομική θεωρία. Συγχρόνως, αύτό τό πα-
ράδειγμα θά καταδείξει τήν άδιάρρηκτη σχέση τής πρακτικής μέ τή θε-
ωρία, μία θεωρία τήν οποία οί πολεοδόμοι, ώς άνθρωποι τής πράξης, συ-
χνά ύποβιβάζουν.

Εφόσον έπίκεντρο τού πεδίου άποτελούν οί χρήσεις γης, είναι φυσικό οί
ορισμοί καί ή ταξινόμηση τών χρήσεων νά άποτελούν σημείο έκκίνησης γιά
κάθε πολεοδομική μελέτη. Μία άλλαγή στήν ταξινομική κατηγορία μίας
χρήσης έχει άμεσες επιπτώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες κατά περίπτωση,
στήν καταγραφή τής διάρθρωσης ένός γεωγραφικού χώρου. Αναμφίβολα, ή
πολεοδομική πρακτική οδηγεί σέ μία έμπειρική σοφία, γιά τήν άκρίβεια σέ
πλήθος έμπειρικών σοφιών, έφόσον όλες οί μελέτες δέν υιοθετούν κοινή λο-
γική ταξινόμησης. Συγχρόνως, όμως, αύτού τού εί'δους ή σοφία χαρακτηρί-
ζεται, θά έλεγα άναπόφευκτα, άπό θεωρητικές άνακολουθίες.

'Άς έξετάσουμε, λοιπόν, τήν τρέχουσα ταξινόμηση τών 28 «στοιχείων
ειδικών χρήσεων», όπως είχε διατυπωθεί στό ΠΔ 81/1980, τό όποιο αντι-
καταστάθηκε στή συνέχεια άπό άνάλογο διάταγμα. Στό πρώτο ΠΔ, τό ζή-
τημα τής ταξινόμησης τών χρήσεων ισοπεδώνεται σέ μία τυπολογία ένός
έπιπέδου. Μία πραγματική ταξινόμηση, δμως, είναι πολυεπίπεδη, έχοντας
στήν κορυφή της τή γενικότερη κατηγορία χρήσεων, πού άκολουθεϊται άπό
μία σειρά ένδιάμεσων έπιπέδων, γιά νά ολοκληρωθεί ή ταξινόμηση μέ τις μο-
ναδιαίες κατηγορίες χρήσεων. Συγχρόνως, προϋποθέτει τή χρησιμοποίηση
ρητών κριτηρίων, τόσο γιά τήν οριοθέτηση κάθε κατηγορίας, όσο καί γιά τήν
δμαδοποίησή της μέ άλλες καί τήν ύπαγωγή της σέ υπέρτερη κατηγορία.
Πρόκειται περί μίας συστηματικής καταγραφής τών χρήσεων, άντίστοιχης
καί συγγενικής μέ τήν ταξινόμηση τών οικονομικών δραστηριοτήτων, τήν
όποια χρησιμοποιεί ή 'Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας41 καί τήν
οποία δυστυχώς δέν συμβουλεύονται έπαρκώς οί πολεοδόμοι. Αντίθετα, στό
ΠΔ ύπάρχει μία έκ τών ενόντων, παραθετική καί άτελής καταγραφή κατη-
γοριών χρήσεων, μέ τρόπο γραμμικό, δηλαδή, δπως άνέφερα, σέ ένα μόνον

41. Βλ., π.χ., ΕΣΥΕ, Στατιστική ταξινόμηση τών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
(ΣΤΑΚΟΔ), Αθήνα 2003.
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επίπεδο ταξινόμησης, στό όποΤο αναμειγνύονται έκ τών πραγμάτων πολλά
καί διαφορετικά έπίπεδα.

Πιό συγκεκριμένα, βιοτεχνία καί βιομηχανία ενοποιούνται σέ μία κατη-
γορία, ένώ παρουσιάζουν γενικά πολύ διαφορετικές χωροθετικές τάσεις· τά
«έμπορικά καταστήματα», δηλαδή, τό «λιανικό έμπόριο», γιά νά χρησιμο-
ποιήσω τή γλώσσα τών χρήσεων, άλλά καί τής οικονομίας, έχουν κωδικό
άριθμό 2, ένώ τό χονδρικό έμπόριο έμφανίζεται πολύ άργότερα στόν κατά-
λογο μέ κωδικό 17, χωρίς νά υπάρχει ή ύπέρτερη κατηγορία «έμπόριο»-
καί τά «πρατήρια βενζίνης», μοναδιαία κατηγορία χρήσεων, βρίσκονται στό
ί'διο έπίπεδο μέ τήν πολύ γενική κατηγορία «διοίκηση». Αυτές οί 28 κατη-
γορίες χρήσεων συνδυάζονται κατά συγκεκριμένους τρόπους, οί όποιοι ορί-
ζουν τό έπιτρεπόμενο νομικά χρηστικό περιεχόμενο μίας τυπολογίας 11
«ειδικών χρήσεων».

Μέ τήν εύκαιρία τής συγκεκριμένης παρουσίασης αύτών τών 11 χω-
ρικών τύπων, άναφέρονται σέ τρεις περιπτώσεις χρήσεις κατώτερου ταξινο-
μικού έπιπέδου ώς πρός τό διατυπωμένο «στοιχείο ειδικών χρήσεων». Ή πιό
άναλυτική άναφορά έμφανίζεται στήν περίπτωση τού τύπου τής «άμιγούς
κατοικίας», δεδομένου ότι, κατά τό ΠΔ, επιτρέπονται γι' αύτήν έμπορικά
καταστήματα πού καλύπτουν «τάς καθημερινάς άνάγκας τής άμέσου πε-
ριοχής» τους, τά όποια είναι προφανώς μία ύπο-κατηγορία τών «έμπορικών
καταστημάτων», αν καί δέν έμφανίζεται στήν άρχική τυπολογία τών 28 κα-
τηγοριών, άλλά άνασύρεται ad hoc μέ τήν εύκαιρία τής συγκεκριμένης περί-
πτωσης. "Ομως, ούτε τό γενικό κριτήριο γιά τήν ύποδιαίρεση τών έμπο-
ρικών καταστημάτων, όπως, π.χ., ή συχνότητα μετάβασης τού κατανα-
λωτή, ούτε καί οί ύπόλοιπες ύπο-κατηγορίες τους διευκρινίζονται. Τέλος,
δίνονται καί στοιχεία μίας άκόμη κατωτέρου έπιπέδου κατηγορίας («ειδών
διατροφής, φαρμακεία, χαρτοπωλεία κτλ.»), τά όποια είναι άπλώς ένδεικτικά
(«κτλ.») καί όχι συστηματικά. Πάντως, έστω καί αύτού τού εί'δους ή έμπει-
ρική προσέγγιση στό ζήτημα τής ταξινόμησης τών χρήσεων είναι πιό αξιό-
πιστη άπό τήν ταξινόμηση τών ζώων, τήν οποία άποδίδει ό Jorge Luis
Borges σέ φανταστική κινεζική έγκυκλοπαίδεια καί έπαναλαμβάνει ό
Foucault/'2 Σύμφωνα μέ τήν άναφορά, τά ζώα ύποδιαιρούνται σέ: α) αύτά
πού άνήκουν στόν αύτοκράτορα, β) βαλσαμωμένα, γ) εξημερωμένα, δ) χοιρί-

42. Foucault, Les mots et les choses, σ. 7.
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δια γάλακτος, ε) σειρήνες, στ) μυθικά, ζ) αδέσποτα σκυλιά, η) περιλαμβα-
νόμενα στήν παρούσα ταξινόμηση, θ) αυτά που κινούνται ώς τρελλά, ι) άνα-
ρίθμητα, ια) σχεδιασμένα μέ πολύ λεπτό πινέλο άπό τρίχες καμήλας, ιβ) λοι-
πά, ιγ) αύτά πού μόλις έσπασαν τή στάμνα καί ιδ) αύτά πού άπό μακριά
μοιάζουν μέ μύγες!

"Οπως είναι άναμενόμενο, ή πολεοδομική έφαρμογή δέν μπορεί νά παρα-
κάμψει τή θεωρητική γνώση. Έξ άλλου, στράφηκε καί ή ί'δια πρός αύτήν,
όχι άναφορικά μέ τήν πολεολογία, ή όποία παρέμεινε έκτος τού οπτικού πε-
δίου της, άλλά γιά νά διατυπώσει μία συστηματική θεωρία καί μεθοδολογία
τού πολεοδομικού προγραμματισμού καί σχεδιασμού (planning theory).
Καθώς ήδη άναφέρθηκε, τέτοιες άπόπειρες ύπήρξαν ήδη άπό τήν άρχή τού
20ού αιώνα, άλλά κατά τις δεκαετίες τών '60 καί '70 έμφανίσθηκε ένας
άριθμός νέων σχολών, οί όποιες καλύπτουν ένα εύρύ φάσμα προσεγγίσεων.
Κοντά στό ένα άκρο του βρίσκεται ή πολιτικοποιημένη σχολή τού «συνηγο-
ρικοΰ προγραμματισμού» (advocacy planning), ή όποία ήθελε τόν πολεοδόμο
υπερασπιστή τής θέλησης τών χρηστών, καί στό άλλο άκρο, ή πλέον τε-
χνική σχολή τής θεωρίας συστημάτων.43 Στό πλαίσιο αύτής τής συστημα-
τικής λογικής έντάσσεται καί ή προσπάθεια προσομοίωσης τού χώρου μέ τή
βοήθεια μαθηματικών προτύπων, ή όποία άνθισε κατά τή δεκαετία τού '60.
Ή χωροθέτηση τών χρήσεων άποτέλεσε ένα κεντρικό άντικείμενο αύτών
τών προτύπων, μέ άποτέλεσμα τή δημιουργία τής κατηγορίας τών «προτύ-
πων χωρικής κατανομής» (spatial allocation models), πού έχουν τόσο άναλυ-
τικό όσο καί κανονιστικό χαρακτήρα.

Ή πολεοδομική θεωρία συστημάτων καί τά πρότυπα αύτά άναπτύ-
χθηκαν κατά τήν περίοδο έκρηξης τών νέων πόλεων καί τής πολεοδομικής
πρακτικής εύρέως φάσματος. Ή μετανεοτερική έποχή, όμως, πού σημα-
τοδοτείται άπό τήν πετρελαϊκή κρίση τού 1972 καί σφραγίζεται άπό τή
μετάβαση άπό τόν φορδισμό στήν «εύέλικτη συσσώρευση» τού κεφαλαίου,
είδε τόν περιορισμό τής ισχύος τού κράτους, τήν άνάληψη άρμοδιοτήτων
του άπό τό ιδιωτικό κεφάλαιο καί, κατ' άκολουθία, τόν περιορισμό τών πο-
λεοδομικών έπεμβάσεων σέ τοπική κλίμακα, χωρίς νά αίρεται ό προγραμ-

43. Roberts, An Introduction to Town Planning Techniques, σ. 14-28. Όρόσημο τής
θεωρίας συστημάτων στήν πολεοδομία αποτελεί το βιβλίο τοϋ J. Β. McLouGHLIN, Urban and
Regional Planning: A Systems Approach, Faber and Faber, Λονδίνο 1969.
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ματισμός στίς ευρύτερες κλίμακες. 'Αποτέλεσμα ύπήρξε ή αναδίπλωση τών
θεωριών τής πολεοδομίας, μέ τήν εγκατάλειψη τών ολιστικών προσεγγίσε-
ων —άλλο ένα παράδειγμα τής εξάρτησης τών πεδίων εφαρμογής άπο τήν
ιστορία.

"Ενας σημαντικός άριθμός αύτών τών μαθηματικών προτύπων άντλησε
έμπνευση άπο τήν κοινωνική έπιστήμη τής άνθρωπογεωγραφίας. Άλλά, πέ-
ραν τών προτύπων, υπάρχει καί άλλη στενή έπικοινωνία πολεοδομίας καί
,άνθρωπογεωγραφίας. Είτε ή παραδοσιακή καί άπλοϊκή μέθοδος πολεοδομίας
είτε οί πολύ πιο έπεξεργασμένες μεθοδολογίες τής δεκαετίας τού '60, προϋ-
ποθέτουν τή συστηματοποίηση τής πληροφορίας γιά τήν ύπάρχουσα κατά-
σταση στόν χώρο έπέμβασης, έπίκεντρο τής όποιας είναι φυσικά οί χρήσεις·
ή πληροφορία αύτή άντλεΐται άπό έργασία πεδίου, συμπεριλαμβανομένων, έάν
χρειασθεί, έρωτηματολογίων, καί άπό προϋπάρχουσες πηγές. Πολύ συστη-
ματικότερη, δμως, άπό τήν πολεοδομία, ή άνθρωπογεωγραφία έχει έμβαθύ-
νει στή γεωγραφική άνάλυση τών χρήσεων (μέ τήν πολεοδομική έννοια ή ώς
οικονομικών δραστηριοτήτων), όχι φυσικά μέ σκοπό τήν έφαρμογή, άλλά μέ
τήν ίδιότητά της ώς άναλυτικής επιστήμης. Ή ύπερκάλυψη μεταξύ πολεο-
δομικής άνάλυσης, άλλά καί πρόβλεψης στό έπίπεδο τών μαθηματικών προ-
τύπων, καί άνθρωπογεωγραφίας άναδεικνύει τούς στενούς δεσμούς, αύτήν τή
φορά τής πρακτικής τής πολεοδομίας μέ τις κοινωνικές έπιστήμες. Συγχρό-
νως, τό έπίπεδο τής άνάλυσης τών χρήσεων είναι αύτό τό όποιο θέλησα νά
έντάξω στήν πολεολογία.

Θά δλοκληρώσω αύτό τό μέρος τής ομιλίας μου μέ δύο παραδείγματα,
τά όποια άντλώ άπό πολεοδομικές μελέτες, στίς όποιες έλαβα μέρος. Τό
πρώτο προέρχεται άπό μία μελέτη γιά τή δημιουργία ενός έπιχειρηματικοΰ
πάρκου στήν περιοχή Λαχανοκήπων τής Θεσσαλονίκης,44 περιοχή στή δυ-
τική είσοδο τής πόλης, μεταξύ τού λιμένα καί τού έπιβατικοΰ σιδηροδρο-
μικού σταθμού. Εδράζεται στό σκεπτικό τής ταξινόμησης τών χρήσεων,
στό μέτρο πού μελετά τή διάρθρωση τών χρήσεων στήν περιοχή μελέτης.
"Ολες οί χρήσεις τής περιοχής άποτυπώθηκαν κατά κατηγορία καί έπιφά-

44. Βλ. Π. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΓΛΟΣ, επιστημονικώς υπεύθυνος (Α.-Φ. ΑαΓΟΠΟϊΛΟΣ, συντονι-
στής), «Διερεύνηση δυνατοτήτων γιά τή βέλτιστη πολεοδομική ανάπτυξη καί αξιοποίηση πε-
ριοχής Λαχανοκήπων», Β ' φάση, ανάθεση άπο τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο Εργαστήριο Πο-
λεοδομικού καί Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού τοΰ Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας καί Περι-
φερειακής Άνάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008.
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νεια γιά κάθε οικοδομικά τετράγωνο, γιά κάθε κτήριο κάθε οικοδομικού τε-
τραγώνου καί γιά κάθε όροφο κτηρίου. Φυσικά, αυτή ή εργασία πεδίου
υπέστη χαρτογραφική έπεξεργασία. Ό πρώτος χάρτης, τον οποίο παρου-
σιάζω (είκ. 14), άπεικονίζει τή διάρθρωση τών κατηγοριών τών χρήσεων
στά ισόγεια τών κτηρίων (π.χ., τό κόκκινο χρώμα άντιστοιχεΐ στό λιανικό
έμπόριο, τό καφέ στις ιδιωτικές υπηρεσίες καί τό κίτρινο στήν κατοικία).
Ό δεύτερος χάρτης (είκ. 15) δείχνει τήν ποσοστιαία σύνθεση τών κατη-
γοριών τών χρήσεων άνά οικοδομικό τετράγωνο, έπιτρέποντας, έτσι, μία
τυπολογία τών τελευταίων.

Τό δεύτερο παράδειγμα προέρχεται άπό μελέτη γιά τήν άναδιάρθρωση
τού πολεοδομικού κέντρου τής πόλης τών Σερρών45 καί άναδεικνύει τή σχέ-
ση θεωρίας καί πρακτικής, καθώς καί, δπως καί τό προηγούμενο, πολεοδο-
μικής άνάλυσης καί ανθρωπογεωγραφίας. Βάσει άνάλυσης χρήσεων, δπως
καί ή προηγούμενη, ύπολογίσθηκαν δύο δείκτες, δανεισμένοι άπό τήν άνθρω-
πογεωγραφία, άλλά προσαρμοσμένοι σέ μία ευρύτερη πολεοδομική άντίληψη,
ό συνδυασμός τών οποίων έπέτρεψε νά χαρακτηρισθεί δ βαθμός κεντρικότη-
τας τών, οικοδομικών τετραγώνων τής κεντρικής περιοχής τών Σερρών.46
Απεικονίσθηκε σέ έναν χάρτη αυτός δ χαρακτηρισμός κάθε οικοδομικού τε-

45. Βλ. Π. Σταθακοποτλος, επιστημονικώς υπεύθυνος (Α.-Φ. ΑαγοποταΟΣ, κύριος ερευ-
νητής και Δ/ντής τού Εργαστηρίου Πολεοδομίας καί 'Ιστορίας τής Πόλης), «Αναβάθμιση τής
πόλης τών Σερρών: Πρόγραμμα πρότυπων ερευνητικών μελετών καί πιλοτικό πρόγραμμα ύλο-
ποίησης», Β ' φάση, ανάθεση άπό τόν Δήμο Σερρών στά εργαστήρια Πολεοδομίας καί 'Ιστορίας
τής Πόλης, Αρχιτεκτονικού καί Αστικού Σχεδιασμού II καί Αρχιτεκτονικού καί Αστικού Σχε-
διασμού καί Αρχιτεκτονικής Τοπίου τού Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Συγκοινωνιακής
Τεχνικής τού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καί 'Υποστήριξης Τεχνικών 'Υποδομών του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2000.

46. Οί δύο άρχικοί δείκτες οφείλονται στούς Αμερικανούς άνθρωπογεωγράφους R. Ε.
Murphy καί J. Ε. Vance, Jr. (βλ., π.χ., Delimiting the C.B.D., Economic Geography
30(3), 1954). Ό έ'νας δείκτης τους είναι ο «Δείκτης "Εντασης τού Επιχειρηματικού Κέν-
τρου» (Central Business Intensity Index, CBIÏ), ισούται μέ τόν λόγο τών έπιφανειών τών χρή-
σεων πού θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν τόν «σκληρό πυρήνα» τού επιχειρηματικού κέντρου
(Central Business District, CBD) —πρόκειται γιά τά γραφεία, τό λιανικό έμπόριο, τά τυπογρα-
φεία καί, υπό προϋποθέσεις, τή διοίκηση— πρός τή συνολική δομημένη έπιφάνεια τού οικοδομι-
κού τετραγώνου στό όποιο άνήκουν, καί παρουσιάζεται μέ τή μορφή α%. Ό άλλος δείκτης είναι
ό «Δείκτης "Υψους τού Επιχειρηματικού Κέντρου» (Central Business Height Index, CBHI),
ισούται μέ τόν λόγο του παραπάνω άριθμητή πρός τήν έπιφάνεια τού οικοδομικού τετραγώνου,
καί παρουσιάζεται ώς άριθμητική τιμή· ή τελευταία έκπροσωπεΐ ένα είδος συντελεστή δόμησης
τών επιχειρηματικών χρήσεων.
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τραγώνου καί, με αύτήν τήν αφετηρία, ορίσθηκαν τρεις ζώνες διαφορετικής
κεντρικότητας (είκ. 16), άπο τον πυρήνα τού κέντρου πόλης μέχρι τήν άρχή
τών περιοχών κατοικίας, οί όποιες ζώνες συνεισέφεραν άμεσα στήν πολεοδο-
μική πρόταση.

Ό σημειωτικός κλάδος τής πολεοδομίας: Τό νόημα τοΰ χώρου

Θά άνοίξω τή συζήτηση αύτού τού κλάδου μέ άναφορά στή σημειω-
τική διάσταση τών προκαπιταλιστικών οικισμών. Αρχίζοντας, παρουσιάζει
ιδιαίτερο ένδιαφέρον ή επάνοδος στό σημειωτικό έπίπεδο τής θεωρίας τού
Ίπποδάμου, τό όποιο, καθώς άνέφερα, συνδέεται μέ τή μεταφυσική
άριθμών καί σχημάτων. Ό Ίππόδαμος χρησιμοποιεί ένα σύστημα ταξινό-
μησης πού όργανώνεται μέ βάση τόν άριθμό 3, άριθμό μέ κοσμολογικό πε-
ριεχόμενο, εφόσον αντιστοιχεί στά τρία, κατά τούς "Ελληνες, επίπεδα τού
κόσμου (ούρανός, γη, "Αδης), άριθμό βάσει τού όποιου ό έπίσης Μιλήσιος
Αναξίμανδρος εξηγεί τις άναλογίες τής κατ' αυτόν κυλινδρικής γής καί
μεταξύ τών άκτίνων τών τροχιών τών ούρανίων σωμάτων. Πρόκειται ένδε-
χόμενα γιά τοπικό σύστημα πού προέρχεται άπό τό πολύ άρχαΤο σύστημα
τής τριμερούς ινδοευρωπαϊκής ταξινόμησης. Συγκεκριμένα, ή πολιτεία τού
Ίπποδάμου συντίθεται άπό τρεις τάξεις, άπό τούς στρατιώτες, τούς τε-
χνίτες καί τούς γεωργούς, τό έδαφος της διαιρείται σέ τρία εί'δη κλήρων,
τούς ιερούς, τούς δημόσιους καί τούς ιδιωτικούς (συναντάμε μία «διαίρεσιν
[τήν όποία] εύρε»), οί άξιωματούχοι της προέρχονται άπό τις τρεις τάξεις
της καί ύπάρχουν τρία εί'δη νόμων, έπείδή ύπάρχουν τρία άντικείμενα
άγωγών (βιαιοπραγία, σωματική βλάβη καί άνθρωποκτονία). Μαζί μέ τόν
άριθμό 3, θεμελιώδης άριθμός είναι καί δ 10, εφόσον δ Ίππόδαμος θέλει
μία «μυρίανδρο» πόλη, δηλαδή πόλη μέ 10.000 πολίτες.47 Θά ήθελα νά
παρατηρήσω ότι προφανώς θεωρούσε αύτήν τήν πόλη τέλεια (πόλη μέ τήν
έννοια τού «τόπου»), έπειδή ένσωματώνεται σ' αύτήν ή πυθαγόρεια «τε-
τρακτύς», ό «άριθμός τέλειος», άθροισμα τών τεσσάρων πρώτων άκέραιων
άριθμών (1 + 2 + 3 + 4).48

47. Αριςτοτελογς, Πολιτικά, II: v,1267b 31-39 καί v.l268a 12-13.

48. Βλ. καί J. P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, τόμ. II, Maspero, Παρίσι
1974, σ. 219-226· P. LévÊque καί P. Vidal-Naquet, Clisthène Γ Athénien: Essai sur la
représentation de l'espace et du temps dans la pensée politique grecque de la fin du Vlème siècle
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Είναι λογικό, καθώς είδαμε, νά αποδώσουμε στόν Ίππόδαμο τή χρή-
ση τοΰ αναφερομένου ώς «ίπποδαμείου» σχεδίου. Αυτό τό σχέδιο φαίνεται
επιφανειακά νά αντιφάσκει μέ τό ιδεατό πρότυπο τής ελληνικής πόλης-
κράτος, ένεργό τόν 5ο αιώνα π.Χ., τό όποιο είναι ένας κύκλος μέ τό κέν-
τρο του, πρότυπο πού παραπέμπει σέ τέσσερις συνδηλωτικούς σημασιολο-
γικούς κώδικες. Ό πρώτος κώδικας είναι ό κοσμικός καί στό πλαίσιο του
ό κύκλος συνδηλώνει, παραπέμπει στά πέρατα τής γής καί τού κόσμου,
ένώ τό κέντρο του στό κέντρο τους. Ό δεύτερος είναι πολιτικός, οπότε τό
κέντρο συμβολίζει τήν αγορά καί ή περιφέρεια τήν ίση άπόσταση δλων τών
πολιτών άπό αύτήν, ή όποια, μέ τή σειρά της συμβολίζει τήν «ισονομία»,
δηλαδή τήν ισότητα τών πολιτικών δικαιωμάτων τών πολιτών καί κατ'
έπέκταση τήν άμοιβαιότητα τών σχέσεων μεταξύ τους καί τελικά τήν κοι-
νωνική ισορροπία.49 Ό τρίτος κώδικας σχετίζεται μέ τήν αισθητική, δεδο-
μένων τής τελειότητας τού κυκλικού σχήματος, τής χρήσης τής άκτίνας
του ώς κοινής μονάδας τού σχήματος καί τής έννοιας τής ισορροπίας. Θυ-
μίζω ότι οί άρχαιες ελληνικές κατασκευές διέπονται άπό τή συμμετρία,
δηλαδή τήν ορθή άναλογική σχέση τών μερών μεταξύ τους καί μέ τό σύ-
νολο, καί ή συμμετρία έκκινεΐ άπό τήν έπιλογή μίας άρχικής μονάδας, θε-
μελίου τών άναλογιών ας θυμηθούμε, έπίσης, ότι τό σύστημα τής συμμε-
τρίας είναι αύτό πού εδραιώνει τούς ναϊκούς ρυθμούς. Αύτή ή αισθητική
διάσταση ύποτάσσεται στήν κοσμική, έπειδή ή έννοια τής συμμετρίας με-
ταφέρει στό αισθητικό έπίπεδο τήν πυθαγόρεια έννοια τής κοσμικής τάξης.
Ό τέταρτος κώδικας είναι άνθρωπομορφικός, δεδομένου ότι τό κέντρο είναι
ένας «ομφαλός» καί ή ισονομία πού διέπει τήν πόλη-κύκλο συνδέεται καί
μέ τή σωματική ύγεία, έπειδή ή ισονομία έκφράζει καί τήν ορθή άναλογία
καί ισορροπία τών συστατικών τού σώματος, λειτουργώντας ώς συμμετρία
τής φυσιολογίας τού σώματος.50

Πιστεύω ότι τό νόημα τού σχεδίου μορφής σχάρας, δπως τό συνέλα-

à la mort de Platon, Annales Littéraires de Γ Université de Besançon 65, Les Belles
Lettres, Παρίσι 1964, σ. 124-128, 132' Lavedan καί Hugueney, Histoire de Γ urbanisme,
σ. 99.

49. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, σ. 179-180, 183-186, 204, 206, 209-

211.

50. J. E. Raven, Polyclitus and Pythagoreanism, The Classical Quarterly 45, 1951,
σ. 150.



ΔΙΙΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

113

βε ό Ίππόδαμος, μόνο φαινομενικά συγκρούεται μέ αύτό τό πρότυπο. Διό-
τι ή αγορά του είναι ένα κέντρο καί γύρω του απλώνεται «περίκεντρα» ή
πόλη. Διότι ύποδιαιρεΐται σχεδόν δμοιόμορφα σέ λίγο-πολύ ίσα οικοδομικά
τετράγωνα, καθένα άπό τά όποια ύποδιαιρεΐται σέ ίσα οικόπεδα καί περι-
λαμβάνει ομοιόμορφες κατοικίες, έρμηνεύοντας έξίσου τήν άρχή τής ισο-
νομίας, αν καί όχι ακτινικά, άλλά παραθετικά. Καί διότι ή πόλη πηγάζει
άπό τή συνδυαστική μίας διπλής μάλιστα μονάδας (οικόπεδο/κατοικία καί
οικοδομικό τετράγωνο) καί άρα άκολουθεΐ τήν άρχή τής συμμετρίας (έδώ
έχουμε ίσως άκόμη μία «διαίρεσιν» τήν όποία ό Ίππόδαμος «εύρε»).
Παρά τήν κοινωνική, ιδιοκτησιακή καί χρηστική διαφοροποίησή της, ή
πόλη τού Ίπποδάμου άποτελεΐ μία ολότητα, πού ένσωματώνει τις ανώ-
τατες έλληνικές άξιες τής τήρησης τών κοσμικών κανόνων, τής ισορρο-
πίας καί τής αρμονίας.

"Ίσως δέν είναι πολύ τολμηρή ή σκέψη ότι δ έπιδεικτικός Μιλήσιος,
προτείνοντας μία πόλη μορφής σχάρας, ή όποία μετέχει συγχρόνως τής κυ-
κλικότητας, πίστευε ότι είχε έπιλύσει στό πολεοδομικό έπίπεδο τό άλυτο
πρόβλημα τού τετραγωνισμού τού κύκλου. Καί ίσως φαίνεται λιγότερο τολ-
μηρή, εάν θυμηθούμε τή Νεφελοκοκκυγία τών 'Ορνίθων τού Αριστοφάνους.
Ό τελευταίος σατιρίζει τόν μεγάλο άστρονόμο καί μαθηματικό Μέτωνα, ό
όποιος δηλώνει στόν Πεισθέταιρο ότι «γεωμετρήσαι βούλομαι τόν άέρα
ύμΐν» καί έχει μαζί του διαβήτη καί δύο «κανόνες άέρος», προκειμένου νά
χαράξει ένα γεωμετρικό σχέδιο γι' αύτήν τήν πόλη στόν άέρα. Ό Μέτων
χαράζει μέ τόν διαβήτη στόν άέρα έναν ιδεατό κύκλο, τόν όποιο ύλοποιεΐ μέ
τόν έλαστικό («καμπύλον») άπό τούς κανόνες του. Άκολουθεΐ τό έπίμαχο
σημείο τής χάραξης: «όρθώ μετρήσω κανόνι προστιθείς, ίνα ό κύκλος γέ-
νηταί σοι τετράγωνος», μετά άπό τό όποιο δ Μέτων χωροθετεΐ έν «μέσω»
μία άγορά. Στή συνέχεια, προφανώς περιγράφει τό άποτέλεσμα τής χάρα-
ξης: θά καταλήγουν στήν άγορά «όδοί όρθαί πρός αύτό τό μέσον» καί ώς
σύνολο ή πόλη θά προσομοιάζει μέ ένα άστρο (δπως άρμόζει, έφόσον είναι
άέρια) καί, δπως συμβαίνει μέ αύτό, πού είναι έπίσης κυκλικό, «όρθαί παν-
ταχή άκτΐνες άπολάμπωσιν».

Θεωρήθηκε ήδη άπό τήν άρχαιότητα ότι αύτή ή χάραξη είναι άνευ νοή-
ματος καί ότι δ Αριστοφάνης παρουσιάζει τόν Μέτωνα ώς άγύρτη καί
πραγματικά ύπάρχει μία άνακολουθία μεταξύ μίας άρχικά κυκλικής πόλης,
ή όποία μετατρέπεται ξαφνικά σέ τετράγωνη, άλλά παρουσιάζεται άμέσως
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μετά νά έχει ακτινικούς δρόμους. Υπάρχει, όμως, ένα έπίμαχο σημείο, πού
είναι ή έρμηνεία τής λέξης «τετράγωνος», έπειδή μία άλλη έρμηνεία άπό
τήν τρέχουσα στις μεταφράσεις τών 'Ορνίθων11 καί τήν άνακολουθία έξα-
φανίζει καί συνδέει τόν Αριστοφάνη μέ τή γενικότερη ελληνική ιδεολογία
καί δέν αίρει τό κωμικό στοιχείο, στό μέτρο κατά τό όποιο ό Μέτων με-
ταφέρει άντιλήψεις γιά τό έδαφος στόν άέρα καί κατά τό όποιο πρόκειται
γιά άφηρημένες άντιλήψεις, δυσκολονόητες άπό τό κοινό, πού γι' αύτόν τόν
λόγο θά τού προκαλούσαν θυμηδία. Ή έρμηνεία αύτή είναι «τετραμερής»
καί, σύμφωνα μέ αύτήν, ό Μέτων πρέπει νά χάραξε μέ τόν εύθύ κανόνα του
τέσσερις άκτίνες, πού άνήκαν σέ δύο κάθετα τεμνόμενες (ορθές) διαμέτρους.
Τό τελικό άποτέλεσμα είναι ό τετραμερισμός τής πόλης μέ κέντρο τήν άγο-
ρά της καί ή δημιουργία τεσσάρων άκτινικών δρόμων, κάθετων άνά δύο, οί
οποίοι ακτινοβολούν πρός «όλες» (έφόσον καλύπτουν πλήρως τόν κύκλο) τις
(κύριες) κατευθύνσεις τού ορίζοντα. "Οπως πιθανώς ό Ίππόδαμος, λοιπόν,
έτσι καί ό Μέτων έπιλύει μεταφορικά τό πρόβλημα τού τετραγωνισμού τού
κύκλου, μέ άναφορά σέ μία «όρθογωνική» πόλη, παρόμοια, άρα, μέ αύτήν
τού Ηπποδάμου.52

Μπορεί τό παράδειγμα τού Ίπποδάμου νά μήν ξενίζει τόσο πολύ έμάς
τούς "Ελληνες, έπειδή πολλές άπό τις έννοιες, τις όποιες φαίνεται νά χρη-
σιμοποίησε, άνήκουν στήν παιδεία μας. "Οταν, όμως, συναντήσουμε έναν πο-
λιτισμό άπομακρυσμένο άπό τόν δικό μας, τό άντίστοιχο μέ τού 'Ιπποδάμου
έπίπεδο συμβολικής τού χώρου μάς φαίνεται ώς μία έξωτική μεταφυσική,
πού άγγίζει τά όρια τής γραφικότητας. "Ομως, ένα παράδειγμα τής χωρικής
συμβολικής ένός τέτοιου πολιτισμού θά άναδείξει τις στενές δομικές ομοιό-
τητες μέ τήν περίπτωση τού Ίπποδάμου. Πρόκειται γιά τούς Fali τής πε-
ριοχής Kangu τού βόρειου Καμερούν.

Σύμφωνα μέ τούς Fali, ό κόσμος προήλθε άπό δύο αύγά άνισου μεγέθους,
ένα μικρότερο αύγό βατράχου, τό όποιο περιστρεφόταν κατά τή φορά τού
ήλιου, κι ένα μεγαλύτερο χελώνας, μέ άντίστροφη περιστροφή. Στό έσωτε-
ρικό κάθε αύγού, υπήρχε μία τετράγωνη γη καί, όταν τά αύγά συγκρού-

51. αριστοφανογσ, "Ορνιθες. Βλ., π.χ., The Peace, The Birds, The Frogs, μτφρ. Β.
Bickley Rogers, 5η εκδ. τής Loeb Classical Library, Heinemann, Λονδίνο καί Harvard
University Press, Κέιμπριτζ, Μασ., 1950' Les oiseaux, Lysistrata, τόμ. III, μτφρ. Η. van
Daele, Les Belles Lettres, Παρίσι 1928, σ. 992-1009.

52. Βλ. καί Lavedan καί Hugueney, Histoire de V urbanisme, σ. 100.
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σθηκαν στο κέντρο του κόσμου, οί δύο γαίες αναδύθηκαν, πρώτα σέ κάποια
απόσταση, γιά νά έλθουν στή συνέχεια σέ έπαφή. Ή μεγαλύτερη γη είναι
αύτή τών άνθρώπων, ή μικρότερη είναι ή άγνο^στη καί άγρια γη. Τό σύμ-
πλεγμα τών δύο γαιών άναπαρίσταται καί μέ τή βοήθεια μίας άλλης γεω-
μετρικής μορφής, τού κύκλου, περίπτωση κατά τήν όποία συλλαμβάνονται
ώς δύο ομόκεντροι κύκλοι.

"Ενας μύθος τών Fali άφηγεΐται πώς ό πολιτισμικός ήρωας To Dino,
πού ήταν άρχικά κυνηγός, άλλά έγινε μετά σιδηρουργός, κατέβηκε άπό τόν
ούρανό κατά μήκος μίας φασολιάς, ότι κατοίκησε σέ μία άδανσονία (μπα-
ομπάμπ), τά κλαδιά τής όποιας άγγιζαν τόν ούρανό, καί ότι φύτεψε έναν
σπόρο κόκκινου κεχριού στό κέντρο τής γής τών άνθρώπων. Τά ρέοντα
ύδατα τής τελευταίας οργανώθηκαν σέ τέσσερις ομάδες, πού τή διαίρεσαν
σέ τέσσερα μέρη, έπειδή οί τέσσερις ομάδες σχημάτισαν δύο άξονες, καί μά-
λιστα προσανατολισμένους σύμφωνα μέ τις διχοτόμους τών κύριων σημείων
τού όρίζοντα.

Μέσα άπό αύτό τό θεμελιώδες γιά τούς Fali μυθικό, κοσμογονικό καί
κοσμολογικό, ύλικό, διαμορφώθηκε ένα χωρικό πρότυπο, τό όποιο κατευθύ-
νει όλες τις κατασκευές τών Fali, συμπεριλαμβανομένου τού οικισμού (είκ.
17). Σέ κάθε περιοχή έγκατάστασης, τό χωριό κατέχει τήν κεντρική θέση
καί θεωρείται ώς άρσενικού γένους καί περιβάλλεται άπό τά χωράφια, θη-
λυκού γένους. Τά δύο μαζί συμβολίζουν τή γη τών άνθρώπων, ένώ ό χώρος
πού τά περιβάλλει, τήν άγρια γη. Τό χωριό περιβάλλεται πρώτα άπό τά χω-
ράφια τού κόκκινου κεχριού, φυτού, καθώς εί'δαμε, κοσμικής κεντρικότητας,
τού οποίου αύτός δ συμβολισμός συμπίπτει μέ τόν συμβολισμό τού χωριού
ώς κέντρου τής γής καί τού κόσμου. Τά χωράφια πού άκολουθούν οργανώ-
νονται σύμφωνα μέ τό κοσμικό πρότυπο σέ τέσσερα μέρη, καθένα φυτευμέ-

v / "vç, élq

νο με συγκεκριμένα ειοη.

"Οπως καί στήν περίπτωση τού Ίπποδάμου, ή συμβολική έπένδυση τού
χώρου τών Fali δέν είναι ένα άπλό συμπλήρωμα τής χωρικής οργάνωσης
τού οικισμού, άλλά μία βαθιά βιωματική, ή μόνη βιωματική, διάσταση τού
οικισμού, αύτή ή όποία έπιτρέπει τήν εύφορική θεώρηση του καί τήν ταύτι-
ση μέ τόν χώρο τής καθημερινής ζωής. "Οπως καί στήν περίπτωση τού

53. J.-P. Lebeuf, L' habitation des Fali, montagnards du Cameroun septentrional,
Hachette, Παρίσι 1961, σ. 367-374, 414-416, 424-428.
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Ίπποδάμου, αύτή ή συμβολική επένδυση έχει ώς φορέα ένα σημειωτικά πρό-
τυπο, πού πηγάζει άπό τόν πυρήνα τής ιδεολογίας τής κοινωνίας, πρότυπο
πού ενεργοποιούν οί παραγωγοί τού χώρου καί αναγνωρίζει, «διαβάζει», «κα-
ταναλώνει» ή κοινωνία. "Οπως καί στήν περίπτωση τού Ίπποδάμου, ή ση-
μειωτική διάσταση τού χώρου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τήν υλι-
κή, πρακτική διάστασή του, καί μόνον ή συνδυασμένη θεώρηση τους επι-
τρέπει τή σφαιρική κατανόηση καί έρμηνεία ένός οικισμού.

Θά ήθελα νά τελειώσω τήν ομιλία μου μέ δύο έρωτήματα, τά όποια τί-
θενται άναπόφευκτα άπό τή συνειδητοποίηση τής σημειωτικής διάστασης
τού χώρου. Παρουσιάζει αύτή ή συνειδητοποίηση ένδιαφέρον μόνο γιά τήν
ιστορία τής πολεοδομίας ή άναφέρεται σέ ένα φαινόμενο μέ εύρύτερη παρου-
σία, ώστε νά απασχολήσει τήν πολεολογία ώς πολεοδομική θεωρία; Πιό πέ-
ρα, έάν ένδιαφέρει τήν τελευταία, τό ένδιαφέρον παραμένει καθαρά θεωρητικό
ή μπορεί νά έχει άντίκτυπο καί στήν πολεοδομική έφαρμογή;

'Αρχίζοντας μέ τό πρώτο έρώτημα, ή πολεοδομική θεωρία γιά τή σημει-
ωτική διάσταση τού χώρου είναι, όπως ήδη άνέφερα, υποτυπώδης. Αύτή,
δμως, ή κατάσταση πολύ άπέχει άπό τό εύρύτερο έπιστημονικό ένδιαφέρον
γι' αύτήν τή διάσταση. Ή άπόδειξη είναι ότι ολόκληροι κλάδοι έπιστημο-
νικών πεδίων έχουν προσανατολισθεί πρός τήν κατεύθυνσή της. Γιά νά μήν
άναφερθώ στήν κοινωνική άνθρωπολογία, ή οποία άπό πολύ παλαιότερα με-
λέτησε θέματα τής σημειωτικής τού χώρου, άλλά γιά τις μή Δυτικές κοι-
νωνίες, ή τάση τής άνθρωπιστικής γεωγραφίας, πού διαμορφώθηκε στις
άρχές τής δεκαετίας τού '70, εστιάσθηκε στή φαινομενολογία τού χώρου καί
τήν ύπαρξιακή όψη του, είναι άλήθεια μέ έναν τρόπο φιλοσοφικό καί ποιοτι-
κό.54 'Αντίθετα, ή συγκρίσιμη τάση τής «γεωγραφίας τής συμπεριφοράς»
(behavioural geography), ή όποία έμφανίσθηκε περίπου μία δεκαετία νωρίτερα
άπό τήν προηγούμενη τάση, έχει θετικιστικό υπόβαθρο καί είναι έπιστημο-
νική καί συστηματική. Ώς άντικείμενό της έθεσε τή μελέτη τών «νοητικών
χαρτών» (mental maps), τών ύποκειμενικών, δηλαδή, άναπαραστάσεων τού
χώρου μέχρι καί τή χωροταξική κλίμακα, καί παρήγαγε πλούσιο έ'ργο σέ

54. Βλ., π.χ., D. Ley καί M. S. Samuels (έπιμ.), Humanistic Geography: Prospects and
Problems, Maaroufa Press, Σικάγο 1978.

55. Βλ., π.χ., R. G. Golledge καί R. J. Stimson, Analytical Behavioural Geography,
Croom Helm, Λονδίνο, Νέα 'Υόρκη καί Σίντνευ 1987' P. Gould καί R. White, Mental
Maps, Penguin, Νέα 'Υόρκη καί Βαλτιμόρη 1974.
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αυτήν τήν κατεύθυνση.55 Σήμερα, ή κυρίαρχη τάση, αν όχι στατιστικά, πάν-
τως ποιοτικά, είναι ή «μετανεοτερική (postmodern) γεωγραφία», μία νέα
μορφή τού άνθρωπογεωγραφικού κλάδου τής πολιτισμικής γεωγραφίας, ή
όποία εδράζεται στόν γαλλικό μεταδομισμό. Γι' αύτήν τή σημειωτικής προ-
έλευσης τάση, ή όποία έχει ίδεολογικο-φιλοσοφικό χαρακτήρα, ό χώρος άπο-
τελεΐ ένα «κείμενο» (text), τό όποιο παράγεται μέ κειμενικές διαδικασίες καί
«διαβάζεται» άπό τόν χρήστη του.56

Δέν είναι έδώ ή θέση νά έπεκταθώ στό σύνολο τών τάσεων τών διαφό-
ρων έπιστημονικών πεδίων πού άσχολούνται μέ τό νόημα τού χώρου. Θά πε-
ριορισθώ σέ δύο τάσεις, οί όποιες έχουν ισχυρούς δεσμούς μέ τις προηγούμε-
νες. Ή πρώτη, άνήκει στή γνωστική ψυχολογία καί είναι ή «περιβαλλοντική
(environmental) ψυχολογία», ή όποία άναδύθηκε τά τέλη τής δεκαετίας τού
'50 καί έπηρέασε τή γεωγραφία τής συμπεριφοράς. Ξεκινώντας άπό τή με-
λέτη τών άπαιτήσεων τού κόσμου άπό, π.χ., προγράμματα πολεοδομικής
έπέμβασης, έπέκτεινε άργότερα τό φάσμα τών έρευνών της, γιά νά καλύψει
θέματα, δπως οί άναπαραστάσεις τού άστικοΰ χώρου ή οί έπιπτώσεις τών
έργων τών πολεοδόμων έπάνω στή συμπεριφορά τών χρηστών τού χώρου.57
Ή δεύτερη τάση είναι ή σημειωτική τού χώρου, ή όποία άρχισε νά διαμορ-
φώνεται τά τέλη τής δεκαετίας τού '60 καί στηρίζεται στά γαλλικής προ-
έλευσης «δομισμό» (structuralisme) καί σημειωτική. 'Αντικείμενο αύτής τής
τάσης, πού έχει έπιστημονικό χαρακτήρα καί θετικιστικό ύπόβαθρο, είναι,
όπως καί στήν περίπτωση τής μετανεοτερικής γεωγραφίας, μέ τήν όποια
συγγενεύει, ή μελέτη τού χώρου ώς κειμένου, καί άναπτύχθηκε κυρίως
στούς κόλπους τών άρχιτεκτόνων, γενικά, δμως, μέ προσανατολισμό άναλυ-
τικό καί όχι έφαρμοσμένο.58

Μέ άφορμή τόν Ίππόδαμο καί τήν κοινωνία τών Fali, διαπιστώσαμε τήν
ύπαρξη ένός σημειωτικού προτύπου, τό όποιο διέπει τή διάρθρωση τοϋ άστι-
κοΰ χώρου, καί αύτό είναι ένα συμπέρασμα γενικεύσιμο σέ όλες τις προκα-

56. Βλ., π.χ., J. S. Duncan καί Ν. Duncan, (Re)reading the landscape,
Environment and Planning D: Society and Space 6 (2), 1988.

57. D. V. Canter καί Κ. Craik, Environmental psychology, Journal of Environ-
mental Psychology 1, 1981.

58. A. Ph. Lagopoulos, Settlement space, semiotics of, t. A. Sebeok (έπιμ.),
Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Mouton de Gruyter, 2η εκδ., Βερολίνο καί Νέα 'Υόρκη
1994.
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πιταλιστικές κοινωνίες.59 Ή κατάσταση στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες
είναι άσφαλώς πολύ πιο πολύπλοκη καί τά ιδεολογικά ρεύματα πολύ πιο δια-
φοροποιημένα καί συχνά άνταγωνιστικά, άλλά, όμως, μελέτες σημειωτικής
τού χώρου έντόπισαν άνάλογα πρότυπα, αν καί σέ ένα ύψηλό έπίπεδο άφαί-
ρεσης. Συγκεκριμένα, μέ βάση τή σύγκριση ορισμένων έργων,60 καταλήγου-
με στό συμπέρασμα ότι δύο μεγάλα πολεοδομικά σημειωτικά πρότυπα κυ-
ριάρχησαν στήν εύρωπάίκή σκέψη, όχι μόνον τών ειδικών τής πόλης, άλλά
καί τών καθημερινών πολιτών, κατά τούς δύο τελευταίους αιώνες, δηλαδή
κατά τήν περίοδο τής νεοτερικότητας. Τά πρότυπα αύτά, τά όποια είναι
άντιθετικά, άλλά όχι κατ' άνάγκην πολωμένα -—μέ τήν έννοια ότι μέ διά-
φορους βαθμούς συμμετοχής μπορεί νά οδηγήσουν σέ μεικτά πρότυπα—,
είναι, άφενός ένα άφηρημένο, «προοδικό» (progressiste) πρότυπο καί, άφετέ-
ρου, ένα άπτό, βιωματικό, «πολιτισμικό» (culturaliste) πρότυπο. Τό πρώτο
άτενίζει τό μέλλον, άντιλαμβάνεται έργαλειακά καί λειτουργικά τήν πόλη καί
προωθεί μία ορθολογική καί γεωμετρική αισθητική καρτεσιανού τύπου.
Συνοδεύεται, σύμφωνα μέ τήν προσέγγιση τών ειδικών, καί άπό άπόψεις γιά
τήν υλική διάσταση τού άστικού χώρου, δεδομένου ότι οί ειδικοί πρεσβεύουν
μία πόλη διαφοροποιημένων λειτουργικών ζωνών, άνοικτών όρίων καί τυπο-
ποιημένης κατοικίας. Τό δεύτερο διέπεται άπό έναν ρομαντισμό γιά τό πα-
ρελθόν, είναι ώς έκ τούτου νοσταλγικό καί έχει προσωπικό καί συγκινησιακό
χαρακτήρα. Οί ειδικοί έξαίρουν τήν «οργανική» άρχαία καί κυρίως μεσαιω-
νική πόλη, προωθώντας μία πόλη τής κοινότητας καί τών διαπροσωπικών
σχέσεων, καλά όριοθετημένη, μέ κατοικίες προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
καί έλεύθερης γεωμετρίας.

Τό πρώτο πρότυπο, τό προοδικό, είναι αύτό πού έπικράτησε, μέ τή μορ-
φή τού φονξιοναλισμού, στήν κατασκευή τών πόλεων καί τών κατοικιών
τους κατά τό μεγαλύτερο μέρος τού 20ού αιώνα, άρχισε, δμως, νά υφίστα-
ται δριμεία κριτική άπό τό τέλος τής δεκαετίας τού '60, έπειδή θεωρήθηκε
ότι καταστρέφει τό ιστορικό παρελθόν τών πόλεων, ισοπεδώνει τό φυσικό το-

59. Α. Ρη. Lagopoulos, Urbanisme et sémiotique dans les sociétés préindustrielles,
Anthropos, Παρίσι 1995.

60. Βλ. F. Choay, L'urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie, Seuil, Παρίσι 1965·
R. Ledrut, Les images de la ville, Anthropos, Παρίσι 1973· A. Ph. Lagopoulos καί Κ.
Boklund-Lagopoulou, Meaning and Geography: The Social Conception of the Region in
Northern Greece, Mouton de Gruyter, Βερολίνο καί Νέα Υόρκη 1992.
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πίο καί καταλήγει σέ μία πόλη μηχανιστικά οργανωμένη. Ή κατάληξη
αυτής τής αντίδρασης μας οδηγεί στή σφαίρα τής μετανεοτερικής πρα-
κτικής, καθώς θά δοΰμε σέ λίγο, μπορώ, όμως, σέ αυτό τό σημείο νά ολο-
κληρώσω τήν απάντηση στό έρώτημα τής θεωρητικής χρησιμότητας γιά
τήν πολεολογία τής σημειωτικής διάστασης τοϋ χώρου. Πιστεύω ότι τά
σύντομα στοιχεία, τά όποία παρουσίασα, στοιχειοθετούν άπό μόνα τους τήν
άπάντηση, έφόσον δείχνουν τό εύρύ έπιστημονικό ένδιαφέρον, πού άναπτύ-
χθηκε κυρίως άπό τή δεκαετία τού '60, σχετικά μέ τό νόημα τού χώρου
καί ύποδεικνύουν ειδικότερα, μέσω ένός παραδείγματος, τή σημασία τών
συμπερασμάτων έρευνών τέτοιου εί'δους γιά τήν πολεοδομική θεωρία.

Μένει, λοιπόν, ή άπάντηση στό δεύτερο έρώτημα, αύτό τής χρησιμότη-
τας τής σημειωτικής διάστασης τού χώρου γιά τήν πολεοδομική έφαρμογή.
Παραμένοντας στό πλαίσιο τής νεοτερικής περιόδου, άξίζει νά σημειωθεί ότι,
έάν ή γεωγραφία τής συμπεριφοράς έπηρεάσθηκε 'άπό τήν περιβαλλοντική
ψυχολογία, δέχθηκε μία έξίσου σημαντική έπιρροή άπό τό έργο ένός καί μό-
νον άνθρώπου, τοϋ άρχιτέκτονα-πολεοδόμου Kevin Lynch. Ό Lynch δέν
άσχολήθηκε μέ τά θέματα τού συμβολισμού τού χώρου, δηλαδή τής συνδή-
λωσης, άλλά μόνο μέ αύτά τοϋ άμεσότερου καί κατώτερου σημειωτικού έπι-
πέδου, τοϋ έπιπέδου τής δήλωσης, πού είναι άντιληπτικής φύσης.

Στό πρώτο μέρος τοϋ The Image of the City, έργου—ορόσημο, ό Lynch
άκολουθεΐ μία άναλυτική πορεία, γιά νά μελετήσει, έδραζόμενος σέ έργασία
πεδίου, τά στοιχεία, τις κατηγορίες τους καί τις σχέσεις τους, πού συγ-
κροτούν τή νοητική εικόνα τών κατοίκων τών άμερικανικών πόλεων τοϋ
δείγματος του, καί γιά νά γενικεύσει τά συμπ'εράσματά του. Κεντρική
έννοιά του είναι ή «άναγνωσιμότητα» (legibility) τών στοιχείων τού άστικοΰ
χώρου, τήν όποία όρίζει ώς τήν ιδιότητα ένός άντικειμένου νά δημιουργεί
μία έντονη εικόνα στόν παρατηρητή. Κατά τόν Lynch, αύτή ή ιδιότητα
προκαλεί τήν έμφάνιση τών δύο κύριων συνιστωσών μίας ισχυρής εικόνας
τού άστικού χώρου: τής «ταυτότητας» (identity), δηλαδή τής άναγνώρισης
τών άντικειμένων του ώς ξεχωριστών ενοτήτων, καί τής «δομής»
(structure), δηλαδή τής ύπαρξης σχέσεων μεταξύ τών αντικειμένων καί με-
ταξύ αύτών καί τού παρατηρητή. Ό Lynch παρατηρεί ότι μία τέτοια εικό-
να έχει καί μία τρίτη συνιστώσα, τό «νόημα» (meaning), μέ τό όποιο έννοεΐ
τή συνδήλωση, άλλά τήν παραμερίζει στήν πράξη, κακώς, όπως θά δούμε
στή συνέχεια μέ τή μετανεοτερική άρχιτεκτονική, λόγω τών δυσκολιών τοϋ
σχεδιαστικού χειρισμού της.



120

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημερωμένος άπο τά αναλυτικά εύρήματά του, ό Lynch προχωρά στο
δεύτερο μέρος τού παραπάνω έργου του σέ προτάσεις άστικού σχεδιασμού, οι
όποιες άποτελούν, κατά τή γνώμη μου, ένα άπό τά έλάχιστα ορόσημα τού
πεδίου άπό τήν περίοδο τής Αναγέννησης —καί οί όποιες καταδεικνύουν,
συγχρόνως, τήν άδιάρρηκτη ένότητα θεωρίας καί πράξης. Σκοπός τών προ-
τάσεων είναι νά επιτρέψουν στόν άρχιτέκτονα καί τόν πολεοδόμο τή δημι-
ουργία άστικών περιοχών πού νά είναι «εύανάγνωστες», νά έχουν, δηλαδή,
σαφή διάρθρωση καί σημεία άναφοράς, νά παρουσιάζουν ποικιλία, χωρίς νά
διασπούν τή συνέχεια τού άστικού χώρου, καί νά έπιτρέπουν τόν άβίαστο
προσανατολισμό στήν πόλη.61

Κατά τή μετανεοτερική περίοδο, ή άντίδραση στόν φονξιοναλισμό οδήγη-
σε τήν άρχιτεκτονική θεωρία καί πρακτική στήν άπομάκρυνση άπό τόν προ-
βληματισμό περί τής λογικής τών χρήσεων μέσα στόν χώρο καί στόν προ-
σανατολισμό, κυρίως πρός τό συμβολικό νόημα τού τόπου ή, στήν περίπτω-
ση τής άρχιτεκτονικής άποδόμησης (deconstruction), ντερινταϊκής έμπνευσης,
πρός τις άρχιτεκτονικές μορφές ώς τέτοιες, δηλαδή καί στις δύο περιπτώ-
σεις πρός τή μορφολογία τού χώρου, σέ άντιπαράθεση μέ τή λειτουργία του.
Αύτές οί τάσεις δέν συμπλέουν μέ τή συγκρίσιμη προσέγγιση τού Lynch,
έπειδή ό συμβολισμός ταυτίζεται μέ τό «νόημα» τού Lynch, τό όποιο, όμως,
έκεΐνος περιθωριοποιεί, ένώ ή άποδόμηση καταλύει τόσο τή σαφήνειά του όσο
καί τις δύο άλλες συνιστώσες τού Lynch, τήν ταυτότητα καί τή δομή. Μέ
αύτήν τή μετανεοτερική στροφή της, ή άρχιτεκτονική εισήλθε στήν τροχιά
τής γαλλικής σημειωτικής θεωρίας.

Ό χωρικός συμβολισμός, δηλαδή ή χωρική μεταφορά (μέ τή ρητορική
έννοια τής λέξης), άπέκτησε ιδιαίτερο βάρος γιά τήν πρακτική τής άρχιτε-
κτονικής, θέμα γιά τό όποιο θά περιορισθώ σέ δύο παραδείγματα. Τό πρώτο
είναι ή Piazza d' Italia στή Νέα 'Ορλεάνη τού 'Αμερικανού άρχιτέκτονα
Charles Moore (είκ. 18). Μία κυκλική πλατεία τέμνεται διαγώνια άπό μία
άναπαράσταση τής ιταλικής χερσονήσου, ή όποια κορυφώνεται μέ μία μνη-
μειακή άρχιτεκτονική σκηνογραφία. Ή τελευταία οφείλεται σέ ένα περιστύ-
λιο, τό όποιο συγκεντρώνει όλους τούς ιστορικούς τύπους κιόνων τής 'Ιτα-
λίας, σέ έλεύθερη έρμηνεία τού άρχιτέκτονα, καί συμβολίζει τις ιταλικές
Άλπεις. Τό δεύτερο είναι ένας έπαγγελματικός χώρος, κτισμένος άπό τόν

61. Κ. Lynch, The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1960.



ΔΙΙΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

121

επίσης αρχιτέκτονα, καί ίστορικο τής αρχιτεκτονικής, Βρετανό Charles
Jencks (είκ. 19)' ή πρόσοψη αύτοΰ τοΰ χώρου παραπέμπει σέ ένα ανθρώπι-
νο πρόσωπο.62

'Εγκατέλειψα πρός στιγμήν τό αντικείμενο μου τής πολεοδομίας, μέ τή
χρήση αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων, γιά νά δείξω τώρα τή συνέχεια τής
Γδιας λογικής τοΰ νοήματος τοΰ χώρου άπό τήν άρχιτεκτονική στήν κλίμα-
κα τοΰ άστικοΰ σχεδιασμού. Τό έργο τοΰ Αύστριακοΰ άρχιτέκτονα Rob
Krier είναι χαρακτηριστικό γι' αύτό τό θέμα. Ή πρόταση του, π.χ., γιά τό
Bussy St. Georges (Marne-la-Vallée, περιοχή Παρισιού) —είκ. 20— συνδυά-
ζει, δπως άναφέρει ό ί'διος, έναν σύγχρονο ίπποδάμειο κάνναβο μέ τό ύπάρ-
χον ιστορικό έλεύθερο οδικό δίκτυο, γιά νά δημιουργήσει έτσι μία πλούσια καί
ποικίλη χωρική δομή.63 Ή πρόταση, τελικά, παραπέμπει σέ έναν ιστορικό
πολεοδομικό κώδικα, πού κυριαρχείται άπό τις άντίθετες έννοιες τής έλεύθε-
ρης χωρικής οργάνωσης, χαρακτηριστικού τής μεσαιωνικής πόλης, καί τής
άναγεννησιακής άξονικότητας.

Βέβαια, αύτές οί μετανεοτερικές άντιλήψεις γιά τόν άστικό σχεδιασμό
έκπροσωποΰν τήν έκ τών κάτω προσέγγιση τών άρχιτεκτόνων σέ αύτήν τήν
κλίμακα καί όχι τήν έκ τών άνω τών πολεοδόμων, οί οποίοι συνεχίζουν νά
άντιμετωπίζουν τόν άστικό σχεδιασμό μέ έναν πολύ πιο τεχνικό τρόπο. Παρά
τό δεδομένο αύτό, δμως, άφενός ή κλίμακα τοΰ άστικοΰ σχεδιασμού άναγ-
κάζει τόν πολεοδόμο νά χειρισθεί μορφολογικά θέματα καί, άφετέρου, σήμε-
ρα τουλάχιστον, ή «θεματοποίηση» τοΰ άστικοΰ χώρου άποτελεΐ ένα ραγδαία
έξελισσόμενο άστικό φαινόμενο. Στίς ΗΠΑ τά έμπορικά κέντρα είναι έσω-
τερικά οργανωμένα σέ θεματικά σύνολα καί έπιχειρηματικές άλυσίδες οργα-
νώνουν τις μονάδες τους μέ βάση ένα επιλεγμένο θέμα, δπως ή άλυσίδα
Hard Rock Café, πού χρησιμοποιεί νοσταλγικά στοιχεία τής δεκαετίας τοΰ
'50, ή ή άλυσίδα εστιατορίων Olive Garden, πού διακοσμεί τούς χώρους της
μέ τρόπον ώστε νά συμβολίζουν «ίταλικότητα». Ή συνδήλωση, δηλαδή δ
συμβολισμός καί ή ρητορική τής μεταφοράς, στό πλαίσιο πλέον τής κοινω-

62. C. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, Rizzoli, 6η εκδ., Νέα 'Υόρ-
κη 1991, σ. 95, 116-118.

63. R. Krier, Rob Knur: Architecture and Urban Design, Academy Editions, Λονδίνο
καί Ernst und Sohn, Βερολίνο 1993, σ. 131-133.
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νίας τής κατανάλωσης, δηλαδή τοΰ όψιμου καπιταλισμού, επεκτείνεται άπο
τά έμπορικά κέντρα, τά εστιατόρια καί τις καφετέριες μέχρι τούς χώρους
άναψυχής καί τους αερολιμένες.''''

Ή αισθητική καί ό αισθητικός κώδικας άποτελούν τό σταθερό σημείο
άναφοράς τών παραδοσιακών άξιολογήσεων τών χωρικών μορφών. Ή σύγ-
χρονη θεματοποίηση τών τελευταίων καθώς καί οί σημειωτικές χωρικές
πρακτικές τών προκαπιταλιστικών κοινωνιών άποκαλύπτουν έναν σημειω-
τικό κόσμο κατά πολύ πλουσιότερο άπό τόν αισθητικό, έφόσον οί μορφές,
πέραν καί έξω άπό τήν αισθητική άξια τους, ένσωματώνουν καί έπικοινω-
νούν σωρεία άλλων κωδίκων, δπως ό ιστορικός, ό βιωματικός, δ θρησκευ-
τικός ή δ άνθρωπομορφικός κώδικας. Τό άποτέλεσμα είναι ότι ή διαμόρ-
φωση τών μορφών, στό σημειωτικό έπίπεδο, δέν περιορίζεται μόνον άπό
τήν αισθητική τους, άλλά προκύπτει άπό μία διαδικασία πολύ πιό σύνθε-
τη καί σφαιρική.

Αναφέρθηκα νωρίτερα στις σχέσεις μεταξύ τής κλίμακας τής χωρικής
έπέμβασης καί τής δυνατότητας άναπαράστασης τών μορφών καί έλπίζω νά
κατέστη σαφές ότι τό θέμα τής άναπαράστασης τίθεται μόνο γιά τό κατά
τούς αρχιτέκτονες-πολεοδόμους κατώτερο όριο τής πολεοδομίας, τόν άστικό
σχεδιασμό, ότι γιά τό κύριο σώμα τής πολεοδομίας τά μορφολογικά θέματα
έμφανίζονται μέ έμμεσο καί άφηρημένο τρόπο καί ότι γιά τή χωροταξία έξα-
λείφονται. Μέ άνάλογο τρόπο μεταβάλλεται καί ή δυνατότητα χειρισμού τού
νοήματος τού χώρου. Ό άμεσος καί συστηματικός χειρισμός του συνδέεται
μέ τήν ύπαρξη λιγότερο ή περισσότερο καθορισμένων μορφών, δηλαδή μέ τόν
άστικό σχεδιασμό. Γιά νά δώσω ένα παράδειγμα, σέ μελέτη γιά τήν "Ανω
Πόλη τής Θεσσαλονίκης65 προτείναμε τή δημιουργία ένός δικτύου πεζοδρό-

64. Μ. Gottdiener, The Theming of America: Dreams, Visions, and Commercial
Spaces, Westview Press, Boulder, CO 1997, σ. 21, 79-126, 142, 153-155.

65. Π. Αςημος, Ε. Π. Δημητριάδης, Α.-Φ. Ααγοπογαος, Σ. Μπαςμπας καί Π. Στα-
θακοποϊλοσ, «Διερεύνηση τών χρήσεων γής καί δυνατότητα σχετικών προτάσεων στήν "Ανω
Πόλη Θεσσαλονίκης», ανάθεση άπό τόν 'Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τής Ευρώπης
«Θεσσαλονίκη 1997» σε ερευνητική ομάδα τού Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη, 1997. Γιά μία περιληπτική παρουσίαση τής μελετης, βλ. Α.-Φ. ΑαγΟΠΟΤΛΟΣ, Π.
σταθακοποταοσ, Ε. Π. Δημητριάδης καί Π. ασημοσ, "Ανω Πόλη τής Θεσσαλονίκης: Κα-
ταγραφή, καθορισμός καί ελεγχος τών χρήσεων γής, ν. Κ. μουτσοποϊλοσ (έπιμ.), Ή "Ανω
Πόλη της Θεσσαλονίκης (1978-1997): Ή αναβίωση ένός υποβαθμισμένου οικισμού, «Θεσσα-
λονίκη 1997», Πολιτιστική Πρωτεύουσα τής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 63-72.
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μων (είκ. 21), προσαρμοσμένου στο έλεύθερο σχέδιο τής οθωμανικής περιό-
δου, σχέδιο τό όποιο καί σεβασθήκαμε στό σύνολο του και αναδείξαμε μέ
σειρά τοπικών παρεμβάσεων στούς άνοικτους χώρους. Σκοπός αυτών τών
σχεδιαστικών χειρισμών ήταν ό συμβολισμός τής όθωμανικής ιστορικότητας
τής περιοχής. Αυτό τό δίκτυο, αν καί έχει λειτουργικό χαρακτήρα, έπειδή
συνδέει όλες τις κεντρικές χρήσεις πού έξυπηρετούν τους κατοίκους, φορτί-
ζεται καί μέ άλλο συμβολικό περιεχόμενο, έπειδή ένοποιεΐ τό σύνολο τών
βυζαντινών ναών τής "Ανω Πόλης, συμβολίζοντας έτσι τή χριστιανική
στρώση τής περιοχής. Παράλληλα μέ τό συμβολικό έπίπεδο τής συνδήλω-
σης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή καί στό άντιληπτικό έπίπεδο τής δήλωσης
καί ιδιαίτερα στίς έπάλληλες προοπτικές, τις όποιες προσφέρει ό πεζόδρομος
τόσο στό έσωτερικό του όσο καί πρός τά έξω- στή δεύτερη περίπτωση, μά-
λιστα, δόθηκαν ιδιαίτεροι όροι δόμησης καί χαμηλότερα ύψη γιά κτήρια πού
λειτουργούσαν ώς οπτικά φράγματα.

"Ομως, καί στό κύριο σώμα τής πολεοδομίας ή σημειωτική διάσταση
είναι παρούσα, αν καί όχι μέ τήν 'ίδια ένταση. 'Ας σημειώσω έν παρενθέσει
ότι αύτή ή έπισήμανση τής διαφοράς έντασης δέν ισχύει γιά τούς οικισμούς
τών προκαπιταλιστικών κοινωνιών, διότι αύτοί χρησιμοποιούν ισχυρά.σημει-
ωτικά πρότυπα γιά τούς οικισμούς τους, τά όποια, μάλιστα, είναι ισόμορφα
μέ αύτά τής άρχιτεκτονικής. Σήμερα, στό νέο παγκοσμιοποιημένο οικονο-
μικό περιβάλλον καί μέ τή σημαντική άποδέσμευση τού κεφαλαίου άπό πε-
ριορισμούς χωροθέτησης, οί πόλεις άνταγωνίζονται γιά νά έλξουν έπενδύσεις
καί άπασχόληση. "Ενα σημαντικό μέσο γιά τόν σκοπό αύτόν είναι ή δημι-
ουργία έντυπωσιακών συγκροτημάτων μετανεοτερικής άρχιτεκτονικής, τού
έπιπέδου τού άστικού σχεδιασμού, άλλά καί, στή μεγαλύτερη κλίμακα τού
συνόλου τής πόλης, ή πρόσδοση μίας συγκεκριμένης εύφορικής φυσιογνωμίας
είτε μέσω μίας θεματικής, ή όποία προωθεί τήν πόλη στόν κόσμο τής δια-
φήμισης καί ένδεχομένως ύλοποιεΐται τοπικά στή συνέχεια άπό τόν άστικό
σχεδιασμό, είτε μέσω ένός συνόλου παρεμβάσεων, καθεμία άπό τις όποιες
φορτίζει μέ ιδιαίτερο νόημα κάποια περιοχή τής πόλης (π.χ., είσοδος στήν
πόλη, τονισμός τού χαρακτήρα παλαιών γειτονιών ή άνάδειξη ένός θαλάσσι-
ου μετώπου).

Ή ίδια, λοιπόν, ή πολεοδομική έφαρμογή άπαντα στό έρώτημα τής χρη-
σιμότητας πού έχει γι' αύτήν ή σημειωτική διάσταση τού χώρου. 'Εξυπα-
κούεται ότι, έλλείψει έπιστημονικής σημειωτικής θεωρίας γιά τόν άστικό



124

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

χώρο, ή έφαρμογή είναι κατ' ανάγκην εκτεθειμένη στον έμπειρισμό, μέ άπο-
τέλεσμα ένα συνονθύλευμα γενικής έμπειρίας, ύποτυπώδους θεωρίας καί ιδε-
ολογίας. Κάτι ανάλογο είχε έπισημάνει ήδη πριν άπο 35 χρόνια περίπου ή
Margaret Roberts, μέ άναφορά στόν άστικό σχεδιασμό, όταν διαπίστωνε,
άφενός, ότι ή άντιληπτική μελέτη τού χώρου είναι σημαντική γιά τήν πο-
λεοδομία καί, άφετέρου, ότι ή άγνοια τών πολεοδόμων γι' αύτό τό θέμα είναι

' fifi \ e c r ·> / η t \ r

απελπιστική, κριτική ή οποία ισχύει αυτουσια και σήμερα.

Προσπάθησα, όσο έπέτρεπε δ χώρος πού είχα στή διάθεσή μου, νά έκθέ-
σω τό συνολικό πεδίο τής πολεοδομίας, τούς κύριους άξονες πού τό διαρ-
θρώνουν καί τά κύρια χαρακτηριστικά τών τελευταίων, καθώς καί νά ύπο-
δείξω, σέ αύτό τό πλαίσιο, τούς κοινούς τόπους τής πολεοδομικής πρα-
κτικής. Συχνά, οί άνθρωποι τής πράξης άναφέρονται ύποτιμητικά στή θεω-
ρία, χρησιμοποιώντας τόν πληθυντικό τής λέξης σέ προτάσεις τού τύπου
«αύτά είναι θεωρίες». Πιστεύοντας άκράδαντα ότι δέν νοείται ορθή πρακτική
χωρίς ικανοποιητική θεωρία, προσπάθησα συγχρόνως νά ύποδείξω τις πε-
ριοχές τής πολεοδομίας, στίς όποιες ύπάρχει έλλειμμα θεωρίας —καί μάλι-
στα, όπως ισχύει γιά τήν ιστορία τής πολεοδομίας, όχι μόνον αύτές πού
σχετίζονται άμεσα μέ τήν πολεοδομική πρακτική—, καθώς καί τούς δυνα-
τούς θεωρητικούς χειρισμούς πού είναι ικανοί νά τό άντιμετωπίσουν. Τελικά,
δμως, καί δυστυχώς ίσως, αν καί ή έκλέπτυνση τής θεωρίας είναι σημαν-
τική προϋπόθεση γιά μία καλύτερη πολεοδομία, δέν έγγυάται κατ' άνάγκην
καί μία «καλή» πολεοδομία. Ό λόγος είναι ότι, ώς έφαρμογή, ή πολεοδομία
συναρτάται μέ έπαγγελματικά ιδεολογικά ρεύματα, όπως αύτά τού νεοτερι-
κοϋ φονξιοναλισμοϋ ή τού μετανεοτερισμοΰ, ύπακούει σέ πολιτικές έπιταγές,
λογοδοτεί στούς χρήστες τοϋ ύπό διαμόρφωση χώρου καί ύπόκειται σέ χρη-
ματοδοτικούς περιορισμούς. Είναι μόνον ή έπιτυχής άναλογία αύτών τών
τεσσάρων συνιστωσών, ή «συμμετρία» τους, μέ τήν άρχαιοελληνική έννοια
τής λέξης, αύτή πού έγγυάται τήν καλή πολεοδομία.

Σάς εύχαριστώ γιά τήν ύπομονή σας.

66. Roberts, An Introduction to Town Planning Techniques, σ. 395.
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Eût. 1. Ό οικισμός-κτήριο τών Yanoama τής Δ. Βραζιλίας
(Guidoni, Primitive Architecture)

Εικ. 2. Tell el Amarna: a. To σύνολο τής πόλης. β. Ή κεντρική πόλη
(Lavedan και Hugueney, Histoire de l' urbanisme)
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Είκ. 3. Μέγαρα Ύβλαϊα
(Ε. J. Owens, The City in the Greek and Roman World)

lux. 4. Teotihuacan, περίπου 600 μ.Χ.
(Kubler, The Art and Architecture of Ancient America)
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Είκ. 5. Υποθετική αναπαράσταση τής Βαγδάτης (Egli, Geschichte des Städtebaues)

Είκ. 6. Angkor Wat (Rowland, The Art and Architecture of India)



128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Είκ. 8. Palma Nuova
(F. R. Hiorns, Town-Building in History, Harrap and Co., Λονδίνο, κτλ. 1956)
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«Sil

Είκ. 9. Τό πρότυπο της χωρικής οργάνωσης τών χωριών τών Bororo της Βραζιλίας
(C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale)
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Εικ. 10. 'Αναπαράσταση τοΰ ιπποδάμειου σχεδίου της Μιλήτου, 478 π.Χ.
(W. Hoepfner και Ε. L. Schwandner, Haus und Stadt im Klassischen Griechenland,
Deutscher Kunstverlag, Μόναχο 1994)
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ΧΑΡΤΗΣ 2.1; Προβλεπόμενες χρήσεις γης άπο το Γ.Π.Σ Θεσσαλονίκης και Γ.Π.Σ. Μενεμένης στην περιοχή Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης
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Είκ. 11. Δυτικό τμήμα του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης



Εϊκ. 12. Χωροταξική διάρθρωση τοΰ νομοΰ Πέλλας: πληθυσμιακή ιεραρχία τών οικισμών, διάρθρωση κύριων συγκοινωνιακών δικτύων, σύνθεση
τών τομέων τής οικονομίας καί οικονομική τυπολογία τών δήμων του νομού. Ό πληθυσμός καί οί οικονομικές κατηγορίες χρησιμοποιούνται ώς
ένδείξεις τής γενικής δυναμικής τών χρήσεων γής (Π. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΪΛΟΣ, έπιστημονικώς υπεύθυνος [Α.-Φ. ΑαγΟΠΟϊΛΟΣ, κύριος έρευνητής καί
Δ/ντής τοΰ Εργαστηρίου Πολεοδομίας καί 'Ιστορίας τής Πόλης], «Στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης καί άνάπτυξης τοΰ Δήμου Γιαννιτσών»,
Α ' φάση, τόμ. I. «Χωροταξική καί πολεοδομική άνάλυση», άνάθεση άπό τόν Δήμο Γιαννιτσών στά έργαστήρια Πολεοδομικού καί Περιβαλλοντι-
κού Σχεδιασμού, καθώς καί Πολεοδομίας καί 'Ιστορίας τής Πάλης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2005)
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Εικ. 15. Ποσοστιαία σύνθεση των κατηγοριών των χρήσεων άνά οικοδομικό τετράγωνο στην περιοχή Λαχανοκήπων
Θεσσαλονίκης (ΣτΑΘΑΚΟΠΟΓΛΟΣ, «Διερεύνηση δυνατοτήτων»)
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Εικ. 16. Ζώνες διαφορετικής κεντρικότητας τής κεντρικής περιοχής τών Σερρών
(ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟΣ, «'Αναβάθμιση τής πόλης τών Σερρών»)
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Εικ. 17. Το χωρικό πρότυπο του οικισμού των Fali (Lebeuf, L'habitation des Fali)
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Εικ. 18. Ή Piazza d' Italia του Charles Moore
(Jencks, The Language of Post-Modern Architecture)

Εικ. 19. Επαγγελματικός χώρος από τον Charles Jencks
(Jencks, The Language of Post-Modem Architecture)



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

139

ιΛ\«: I L ί.) I - ! ! : Ο

CÜH1 ..tmw.n ra «r«κ-. r. — rrs« ra r-rr~ rc* eew β

sbjbbi
, mm mm

IBi· ϊ F-ui
y V FSC Pf fß 1 _ ; Pld Ρ Γ ' " fi F?
Fr rr ρ · I [ Jjg g Ä »Ρ;

rciiTR ( u, m «pfir Elis ΓΤ

ΡΙΒΠΤ t · I .j:, ΓΓ Ρ "τ ΠΓJ
!TRip.F;:'f·- IIb®

ifc®i ' <r ν , . mirr-

;-ΐ·-\Τΐ.·· ^ - ;

- rcr^Wfi- ·ί nsrv »

uru^^i . rifMi

' v( -

-, î -

m «as!
.■:'.···. ς τ

Pir mfw

, ' rv* 1» -Ι ' -

î W^I ;

Εικ. 20. Πρόταση τοϋ Rob Krier γώ το Bussy St. Georges, περιοχή Παρία

(Krier, Rob Krier)
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2009

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Προκειμένου νά απαντηθεί το μείζον έρώτημα αν ή απόφαση τοΰ Ελευ-
θερίου Βενιζέλου για τήν επέκταση τής ελληνικής κυριαρχίας στή Μικρά
Ασία υπήρξε πράξη συμβατή μέ τις υπαγορεύσεις τής σύγχρονής της πολι-
τικής συγκυρίας, έλληνικής καί διεθνούς, είναι σκόπιμο νά παραμερισθούν
— έπιτέλους!— οί έκτιμήσεις πού άπηχοΰν τό ιστορικό φαινόμενο του Διχα-
σμού, πολιτικά έξ άλλου ήδη παρωχημένου, καί νά έστιασθεϊ ή έξέταση σέ
αυστηρά έπιστημονικά κριτήρια: άπόρριψη κάθε έλλιπούς ένημέρωσης, πολύ-
πλευρη προσέγγιση τοΰ φαινομένου βασισμένη στήν παράλληλη άποτίμηση
έξελίξεων, έσωτερικών καί έξωτερικών, άξιολόγηση σκέψεων καί πράξεων σέ
συνάρτηση μέ τή συγκυρία κατά τή στιγμή τής σύλληψης καί τής έφαρ-
μογής τους, άπόρριψη μιάς συμβατικής σύγκλισης τών άντίθετων άπόψεων.
Τό έγχείρημα τής έπαναψηλάφησης του όλου προβλήματος έδράζεται στήν
έπιλεκτική, ώς πρός τό εκάστοτε επιμέρους ζήτημα, άναδίφηση τών πρω-
τογενών πηγών καί εμπνέεται άπό τήν πεποίθηση ότι δέν όφειλε ι ή ιστο-
ρική πραγμάτευση νά άπηχεΐ τήν υπεροπτική ή τήν άλαζονική θεώρηση
προσώπων ή γεγονότων, άλλά τήν άντικειμενική έξέταση τών προβλημάτων
πού τά έξέθρεψαν. Μακριά άπό τήν τύρβη τής καθημερινότητας καί τις ρευ-
στές σκοπιμότητες τού παρόντος, ό υπεύθυνος μελετητής έχει τό χρέος νά
εντάσσει τό θέμα τής έρευνας στόν ιστορικό της περίγυρο, τό καθήκον νά
άφουγκράζεται τό σφυγμό τής τότε έποχής. Γενικώς, ή άδιάλειπτη προσ-
πάθεια γιά τήν προσέγγιση τής άντικειμενικής άλήθειας δέν είναι νοητό
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παρά νά αποτελεί τον καθοδηγητικά γνώμονα κάθε αξιόπιστου επιστημονι-
κού διαβήματος.

1. Ανάμεσα στά εδάφη όπου ένωρίς στράφηκε τό βλέμμα τής μειοψη-
φίας τών Ελλήνων, όσων άξιώθηκαν νά περιληφθούν, τό 1832, στά σύνορα
τού έλεύθερου έλληνικού κράτους, ήταν αύτά τής δυτικής Μικράς 'Ασίας.
Σύμβολο μιάς θερμουργού διαχρονικής παρουσίας τού έλληνισμού, στό επί-
κεντρο τής εύρύτερης αύτής ζώνης, ή Σμύρνη. Άπό τούς πρώτους ιστορι-
κούς χρόνους, μέσω του Βυζαντίου, παράχθηκαν ποικίλες μορφές πολιτι-
στικής δημιουργίας, μέχρις ότου άπό τά τέλη τού 18ου αιώνα άναδειχτούν
στό χώρο αύτό μορφώματα άνθούσας οικονομικής καί κοινωνικής ζωής καί
διαπλαστούν θεσμοί κοινοτικής αύτοδυναμίας. Τό πέλμα έντούτοις τής οθω-
μανικής κυριαρχίας ήταν έξακολουθητικά βαρύ- κατά μείζονα λόγο άφότου
τό παλαιό καθεστώς υποκαταστάθηκε άπό τό νεώτερο πού έπέβαλε τό νεο-
τουρκικό κομιτάτο, τό όποιο εμφορούνταν άπό ζωηρές έθνικιστικές παρορμή-
σεις. Διώξεις άναιτιολόγητες καί ύπερορίες στό έσωτερικό τής 'Ανατολίας,
άντίποινα γιά πράξεις άλλότριες, έκδηλώσεις τυφλής μισαλλοδοξίας, έτειναν
νά παραγάγουν ένα φαινόμενο πού δέν θά διστάσει ό Γεώργιος Τενεκίδης νά
χαρακτηρίσει ώς «γενοκτονία» ·σέ βάρος τού μικρασιατικού έλληνισμού. Καί
ή Ελλάδα; Ύπό τό κράτος τόσο έγγενών άδυναμιών όσο καί διεθνών
συγκυριακών περιστάσεων, άδυνατούσε νά συνδράμει άποτελεσματικά τούς
ομοεθνείς της σέ τυχόν άπελευθερωτικό τους έγχείρημα.

'Ιδού τά προβλήματα στά όποια θά κληθεί νά δώσει επιτακτικά σοβαρή
άπάντηση ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος —άπό τό 1910 πρωθυπουργός τής
Ελλάδος. Όπωσδήποτε, ή άρχική πηγή τών σκέψεών του επί τού μείζονος
έθνικού θέματος, του μέλλοντος ένός άλύτρωτου ελληνισμού πού εμπεριείχε
έξακολουθητικά καί κατά τις άπαρχές τού 20ού αιώνα τήν πλειοψηφία τής
έθνικής οικογένειας, θά όφειλε νά άναζητηθεΐ ένωρίτερα, κατά τήν εικοσά-
χρονη πολιτεία του στήν άλύτρωτη Κρήτη, ιδιαίτερη πατρίδα του. Από τό
έδαφος της είχε, μάλιστα, εύθύς μετά τήν έπικράτηση τοΰ κινήματος τών
Νεότουρκων, ένταχθεϊ στό πλευρό τών τολμηρών οραματιστών ένός φιλελεύ-
θερου άνατολικού κράτους, ικανού νά ύπερκεράσει τις φυγόκεντρες έθνικι-
στικές τάσεις τής έποχής. 'Εμπειριστής δμως, είχε παράλληλα προδιαγρά-
ψει, έφόσον τό όραμα αύτό δέν θά πραγματωνόταν, καί τήν άναγκαστική
προσφυγή στήν άντιπαράθεση μέ τήν κραταιά άκόμη οθωμανική αύτοκρατο-
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ρία. Χωρίς ουδέποτε νά αποστρέψει το βλέμμα άπό τις συναινετικές διαδι-
κασίες όσάκις διαφαίνονταν, θά παραμείνει διαχρονικά άκλόνητος στήν πε-
ποίθηση ότι τά νόμιμα συμφέροντα τών δμοεθνών του όφειλαν, σέ κάθε πε-
ρίπτωση, νά προστατευτούν άπέναντι στις νοσηρές έκδηλώσεις του τουρκι-
κού φανατισμού.

Στή συγκεκριμένη αυτή έπιταγή, ό Κρητικός ήγέτης θά άνταποκριθεΐ
μέ τρόπο πού προσιδίαζε στήν πολιτική καί τήν άνθρώπινη ιδιοσυγκρασία
του. Ή διεξαγωγή τού Α ' Παγκόσμιου Πολέμου έμελλε νά τις καταστήσει
κατεξοχήν φανερές. Συγκεκριμένα, θά κλίνει σταθερά πρός τή στρατηγική
έπιλογή τής δραστικής έπέμβασης στό πλευρό τών Δυτικών Δημοκρατιών,
άλλά καί θά προσδιορίσει δυναμικά τις τακτικές έπιδιώξεις του, άνάλογα μέ
τις έκάστοτε παρεχόμενες δυνατότητες, έντοπίζοντας τό βλέμμα σέ κάθε
εξέλιξη εύνόίκή γιά τόν ελληνισμό. Ή εύελιξία αύτή συνδυαζόταν μέ τήν
πρόσδεση σέ μιά θεμελιακή έπιλογή: Φορέας τής φιλελεύθερης ιδεολογίας,
διέβλεπε στήν ικανοποίηση τού δικαιώματος γιά τήν αυτοδιάθεση τών λαών
τήν προέκταση, στό διεθνές πεδίο, τού δόγματος τής λαϊκής κυριαρχίας.
Προασπίζοντας, κατά ταύτα, τις άρχές πού τόν έξέφραζαν, εξυπηρετούσε
καί τά καίρια έλληνικά συμφέροντα πού διαχειριζόταν. Ή ένθερμη συνηγο-
ρία του υπέρ τού μετώπου τής Συνεννόησης ήταν άπόλυτα συμβατή μέ τήν
έπίκληση τών δημοκρατικών δικαιωμάτων πού συναρμόζονταν μέ τή δικαί-
ωση τών άλυτρωτικών αιτημάτων τής Ελλάδος· άκόμη μάλιστα περισσό-
τερο: προορίζονταν νά προσδώσουν στήν παρουσία της μία νέα διάσταση στό
χώρο τής διεθνούς ζωής. Τά γεωπολιτικά δεδομένα τής είχαν επιφυλάξει,
κατά τήν εύρύτερη διάρκεια τού 19ου καί τών άρχών τού 20ού αιώνα, υπο-
δεέστερο ρόλο άπό τήν 'Οθωμανική Αύτοκρατορία στό νοτιοανατολικό άκρο
τής Εύρώπης καί τις δυτικές παρυφές τής έγγύς 'Ανατολής. "Ηδη δμως,
άπό τή στιγμή πού τό γεωγραφικό επίκεντρο τής γειτονικής Τουρκίας θά
έντοπιζόταν στά ύψίπεδα τής Μικράς 'Ασίας, ή χώρα του, αισθητά διευρυ-
μένη, ήταν πλέον σέ θέση νά διεκδικήσει τήν άναγωγή σέ κορυφαία περι-
φερειακή δύναμη.

2. Άπό αύτές τις σκέψεις διακατεχόταν ό Βενιζέλος όταν, στις 6 Μαΐου
1919, του ανακοινώθηκε άπό τόν Αόϋδ Τζώρτζ: «Άπεφασίσαμεν σήμερον
μετά τού προέδρου Ουίλσον καί τού κυρίου Κλεμανσώ ότι δέον νά καταλά-
βετε τήν Σμύρνην!». Προκειμένου νά άποτρέψουν πραξικοπηματική ένέργεια
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τών Ιταλών, οί Σύμμαχοι κατέληγαν στήν απόφαση αυτή, έχοντας επίγνω-
ση τοΰ γεγονότος ότι ή ανάθεση τής εντολής γιά τήν κατάληψη άφηνε νά
διαφανεί ή πρόθεση γιά τή μελλοντική ενσωμάτωση τής περιοχής στήν
Ελλάδα.

Ό "Ελληνας πρωθυπουργός δέν άπεμπόλησε τήν προσφορά. Ή άντίδρα-
σή του ήταν περισσότερο άπό συναισθηματική, όρθολογική, προϊόν μακράς
έπεξεργασίας. Ή σταθερή μέριμνα γιά τήν προστασία τών όρθόδοξων χρι-
στιανών είχε, πράγματι, συμπέσει μέ τήν αυτονόητη επιθυμία τών νικητών
νά κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις γιά τήν άσφάλεια καί τήν άνάπτυξή τους
εξαλείφοντας το καθεστώς τής καταπίεσης που τους βάραινε. Άν προβλεπό-
ταν ή έφαρμογή τών άρχών αυτών νά έπεκταθεΐ άπ' άκρου σ' άκρο τής γη-
ραιάς ήπείρου —κατάλυση τών πολυεθνικών αυτοκρατοριών τής Αυστρίας καί
τής Γερμανίας—, θά ήταν άραγε έπιτρεπτό νά άποστερηθοϋν οί "Ελληνες
αυτού τοΰ ευεργετήματος; "Οταν, μάλιστα, όχι μόνο διέθεταν τό προνόμιο
μιάς τρισχιλιετοΰς έκπολιτιστικής παρουσίας, άλλά καί είχαν κατεξοχήν
υποστεί τό καθεστώς μιας βάναυσης τουρκικής δεσποτείας; Κατηγορημα-
τικά όχι, ήταν ή σχεδόν ομόφωνη άπάντηση τών πρωταγωνιστών στήν πρό-
σφατη παγκόσμια διαμάχη —δπως επιβεβαιώνεται άπό πλείστα δσα τεκμή-
ρια. «Ευρώπη του δικαίου», άλλά καί «ειρήνη βασισμένη στό δίκαιο» ήταν
τό δόγμα τοΰ Κλεμανσώ. Ό Βενιζέλος είχε διαμορφώσει τήν πολιτική του
μέ αυτή τήν προϋπόθεση: νά άξιοποιήσει τις υψηλές άρχές «άς τά σύμμα-
χα έθνη ειχον άποδεχθή ώς βάσεις τής μελλούσης ειρήνης» —κατοχύρωση
τής άσφάλειας καί καταξίωση τής αύτοδιάθεσης τών λαών. Τό επίσημο υπό-
μνημα πού θά υποβάλει στή Συνδιάσκεψη τών Παρισίων, στις 30 Δεκεμ-
βρίου 1918, έπιβοηθητικά μόνον άναφερόταν σέ δσα ιστορικά δίκαια
συνηγορούσαν υπέρ τών έλληνικών αιτημάτων, έμμένοντας, κατά προτεραιό-
τητα, στήν άνάλυση τής τρέχουσας εθνολογικής πραγματικότητας.

'Αλλ' ό Βενιζέλος δέν άρκοΰνταν στήν άκρως εύνοϊκή αύτή διεθνή συγ-
κυρία, μέ τήν όποία ειχε στενά ήδη συναρτήσει τήν προώθηση τών έθνικών
θέσεων. "Αν, πράγματι, κατόρθωσε σέ άνάλογο βαθμό νά προαγάγει τήν έπί-
λυση τών αιτημάτων τής Ελλάδος, τούτο όφείλεται καί στή γενικότερη σύ-
ναψη τών έπιδιώξεών του μέ τις μονιμότερες επιταγές τής παραδοσιακής δι-
πλωματίας. 'Ενδεικτική είναι, στή συγκεκριμένη περίπτωση, ή προσπάθεια
γιά τή σύνδεση τής χώρας του με τή Μ. Βρετανία -άκριβέστερα με τό
πολιτικό ρεύμα πού, επιπλέον, πρόσκεινταν στις ιδικές του ιδεολογικές πε-
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πορθήσεις. Προκειμένου να έπιτευχθοϋν οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής
του, διαπίστωνε δτι δεν αρκούσαν οι δυνάμεις μόνο τοϋ ελληνικού κράτους
— έ'στω και άν εδράζονταν στήν έπίκληση τοϋ δικαίου. Νέος, ακόμη, πολι-
τευτής στήν αλύτρωτη Κρήτη, είχε επίμονα και συστηματικά επιδιώξει να
συνάψει διπλωματικούς δεσμούς πού έμελλαν άμεσα, κυρίως δμως σέ βάθος
χρόνου, να αποδειχτούν επωφελείς. 'Ιδού πώς εξηγείται και ή καρποφόρα
προσέγγιση με τον Λόϋδ Τζώρτζ, συνειδητό και αυτόν φιλελεύθερο, σταθερό
φορέα τής πεποίθησης οτι οί "Ελληνες προσφέρονταν για νά αποτελέσουν
«σπουδαΐον παράγοντα αναπλάσεως εν τή Ανατολή, καθ' ην στιγμήν τό
τουρκικόν κράτος καταρρέει», οτι ή Ελλάδα, «ρωμαλέα και δυνατή στη
Μεσόγειο», αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τόν πολιτισμό! Ή άποψη αυτή
ερχόταν σε κραυγαλέα αντίθεση με τήν πεποίθηση κυρίως τοϋ συντηρητικού
Ούίνστον Τσώρτσιλ, υπουργού τότε τών Στρατιωτικών, ανήσυχου πάντοτε
μήν τυχόν διαταραχτούν οι σχέσεις τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου μέ τόν μου-
σουλμανικό κόσμο... Τι πλέον χαρακτηριστικό από τήν επισήμανση τοϋ Γεν-
ναδίου σέ επιστολή προς τόν Βενιζέλο —τόν 'Οκτώβριο του 1912—, οτι κατά
τόν αρχόμενο Α ' Βαλκανικό Πόλεμο είχε ό διαπρεπής Βρετανός ταχθεί υπέρ
τής Τουρκίας!

Ανάμεσα στά δύο αυτά ρεύματα, παραδοσιακά αντίθετα από τήν εποχή
τοϋ Γλάδστωνα και τοϋ Ντισραέλη, δ "Ελληνας πρωθυπουργός ήταν εύλο-
γο νά επιλέξει αύτό πού εύνοοϋσε τή διεκδίκηση τοΰ φυσικού δικαιώματος
τών αλύτρωτων λαών στήν αύτεξουσιότητα. Θα ήταν, άραγε, δικαιολογημέ-
νη ή μομφή οτι ή θέση αυτή δεν ήταν πραγματιστική; Πέρα άπό τήν έπί-
κληση τοϋ δικαίου, εύχερής είναι και ή προσφυγή στό άντεπιχείρημα δτι
ανέκαθεν δ Κρής πολιτικός ερρεπε στήν υιοθέτηση μιας πρακτικής «υπολο-
γισμένου κινδύνου», έ'χοντάς την αναγάγει σέ μέθοδο εντυπωσιακά αποδοτική
στόν τομέα τής διπλωματίας. "Αμεσα δμως πειστική είναι και ή μνεία τοϋ
γεγονότος δτι ό Λόϋδ Τζώρτζ, προς τήν κατεύθυνση τοϋ δποίου είχε
εμφανώς άποκλίνει, ασκούσε, ώς πρωθυπουργός άπό τό 1916 έως τό 1922,
τήν ιθύνουσα επιρροή στή διαμόρφωση τής βρετανικής πολιτικής.

Στό σημείο εντούτοις αύτό, είναι εύλογο νά διατυπωθεί και ένα μείζον
ερώτημα, κρίσιμο επίσης γιά τό μικρασιατικό εγχείρημα: μήπως, άγνοή-
θηκε στό σχεδιασμό του ή ισχύς ενός κραταιού ιδεολογικοπολιτικού φαινο-
μένου — δπως ή άνδρωση τοϋ τουρκικού έθνικισμοϋ; Προκειμένου ή άπάν-
τηση νά είναι επιστημονικά έγκυρη οφείλουν νά διερευνηθούν καί νά έρμη-
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νευτοϋν συστηματικά όσα γεγονότα συνόδευσαν τή λήψη της απόφασης γιά
τήν απόβαση στή Σμύρνη. Ή δράση όχι μόνο του Βενιζέλου, άλλα και
των τριών ήγετών που είχαν βιώσει τή σκληρή δοκιμασία του παγκόσμι-
ου πολέμου — τοϋ Κλεμανσώ, του Λόϋδ Τζώρτζ και του Ουίλσον—, αντα-
νακλούσε τήν πεποίθηση δτι ή εμφάνιση ενός άξιόπιστου εθνικιστικού φαι-
νομένου στήν Τουρκία ήταν «όλως απίθανη». Ή τοποθέτηση αυτή εδρα-
ζόταν στή συνύπαρξη στους κόλπους της αυτοκρατορίας, στή Μικρά 'Ασία
επίσης, διαφορετικών φύλων άπό τους Τούρκους, σε ευρεία έκταση μου-
σουλμανικών. "Οταν ό Βενιζέλος άποφαινόταν τό 1920 άπαξιωτικά, όχι
μόνο γιά τήν ισχύ, αλλά και γιά τήν υπόσταση τοϋ κεμαλικοϋ κινήματος,
εξέφραζε μία άποψη έγκυρα τεκμηριωμένη και ευρύτατα καθιερωμένη στό
διεθνή πολιτικό χώρο.

Ή αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας έπιβάλλει τήν εξέταση τής εκά-
στοτε συγκυρίας ως μοναδικής. Ή προσπάθεια αυτή συνεπάγεται τήν ανά-
δειξη, όπου συντρέχουν, τών βαθύτερων δυνάμεων που επενεργούν στή διά-
πλαση τής ιστορικής πραγματικότητας. Θά παραποιούσε όμως τήν απόδο-
ση της και ή παραγνώριση τής σημασίας πού ενίοτε ενέχει ή παρουσία τών
ήγετικών προσωπικοτήτων στις κυοφορούμενες εξελίξεις. "Αν, πράγματι,
έπιχειρηθεΐ ή ερμηνεία τών γεγονότων πού σφράγισαν τήν πορεία τής
Ελλάδος κατά τήν 25ετία άπό τό 1910 έ'ως τό 1935 χωρίς νά άποτιμη-
θεΐ ή συμβολή του Βενιζέλου στό σχηματισμό της, κινδυνεύει νά χαλκευτεί
μία εικόνα έκδηλα παραμορφωτική. Ή άναφορά στό συγκεκριμένο θέμα τής
άπόφασης γιά τήν άπόβαση στήν 'Ιωνία έξεικονίζει πλήρως αυτό τό φαινό-
μενο. 'Αποτελεί θεμελιακή παράμετρο τής ερμηνείας της ή άνάδειξη τού κα-
θοριστικού πράγματι προσώπου πού ό Κρητικός ήγέτης τότε διαδραμάτισε.
'Ενδεικτική θά ήταν ή παράθεση όσων διθυραμβικών λόγων έκστόμισαν κο-
ρυφαίοι σύγχρονοι του άπό κάθε γωνία τού πολιτικού φάσματος —άπό φί-
λους και άντιπάλους: «Μέγιστη φυσιογνωμία τής Ευρώπης, άμοιρος λαθών
στήν σταδιοδρομία του», νέος 'Οδυσσέας —κατά τον Κλεμανσώ—, ήρωας
του πολέμου —κατά τόν ί'διο τον Τσώρτσιλ— φορέας άπαραγνώριστης γοη-
τείας και επιρροής. Όραματιστής, ιδιοφυής διαπραγματευτής, εύέλικτος και
πειστικός, έ'μπειρος γνώστης τής διεθνούς ζωής, άξιόπιστος στις υποχρεώ-
σεις και τις φιλίες του, διέθετε -υπογραμμιζόταν- πλούσιο άπόθεμα σπά-
νιων διπλωματικών άρετών. Καί, επιπλέον, στήν προώθηση τών επιδιώξε-
ων του, θά συμβάλει τότε, όσο ποτέ ίσως άλλοτε στή διαδρομή τού έλλη-
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νικού κράτους, ένας μηχανισμός αποτελεσματικής δραστηριοποίησης καί
προβολής τών έθνικών αιτημάτων μέσω δημοσιευμάτων κάθε μορφής καί
περιεχομένου, οργάνων οπτικής, άκουστικής καί προφορικής προπαγάνδας,
ποικίλων διαύλων διεθνούς πίεσης καί συνεργασίας, άτομικής ή συλλογικής,
καθώς καί έπιστράτευσης κάθε ικανού άνθρώπου πού συμμεριζόταν τις
στρατηγικές έπιλογές του, ανεξάρτητα άπό άνόητα σύνδρομα πρόσδεσης σέ
κομματικές έξαρτήσεις ή ήλικιακές κατηγορίες... ΤΗταν, υπό τις συνθήκες
αύτές, δυσχερές νά εξευρεθεί πριν άπό τόν Βενιζέλο, άλλος "Ελληνας ηγέ-
της πού νά έχει μεταστρέψει σέ άνάλογο βαθμό τή φορά τών διεθνών εξε-
λίξεων πρός όφελος τών όμοεθνών του.

3. Είναι, άραγε, δυνατό νά έντοπιστεΐ στό πεδίο τής έσωτερικής άντιπο-
λιτευτικής κριτικής μία άξιόπιστη έναλλακτική πρόταση; Είτε διαβλέποντας
μία πολεμική νίκη τής Γερμανίας ή βολιδοσκοπώντας τις διαθέσεις τών
έμπόλεμων Μεγάλων Δυνάμεων, είτε προτείνοντας πολιτικά άνεδαφικούς
όρους γιά τήν προσχώρηση στόν άγγλογαλλικό συνασπισμό, άπρόθυμοι -σέ
κάθε περίπτωση— νά συμμετάσχουν στήν ένοπλη σύρραξη χωρίς νά έχουν
έξασφαλίσει σχολαστικά έκ τών προτέρων διατυπωμένες έγγυήσεις, δέν είχαν
οί άντίπαλοι τού Βενιζέλου σπεύσει, όπως αύτός, νά συνάψουν τις προτάσεις
τους pi τήν προοπτική τής τελικής συμμαχικής νίκης. "Υπήρξαν, πάντως,
καί δύο τοποθετήσεις άξιες ιδιαίτερης προσοχής. Ή πρώτη, τού "Ιωνα Δρα-
γούμη, άπέβλεπε στή συνολική ρύθμιση τής τύχης τών άλύτρωτων Ελλή-
νων μέ τρόπο σύμφωνο τόσο πρός τά πάγια συμφέροντά τους όσο καί πρός
τήν άρχή τής αυτοδιάθεσης. Βασιζόταν, ειδικότερα, στήν πεποίθηση ότι θά
ήταν δυνατό μέ τήν έγγύηση τών Συμμάχων νά δημιουργηθεί, ώς νέο κρά-
τος, ή Μικρασία «μοιραίως ελληνοτουρκικό καί όχι καθαρά ελληνικό». Ή
δεύτερη, του 'Ιωάννη Μεταξά, έξέφραζε τήν άντίληψη ότι είναι δύσκολο νά
υποδιαιρεθεί πολιτικά ή Μικρά 'Ασία χωρίς νά προκληθούν οικονομικές καί
έθνολογικές άνωμαλίες, προορισμένες νά ύπονομεύσουν τελικά τό όλο έγχεί-
ρημα. Ή μία καί μόνη έφικτή διαίρεση πού διέκρινε στό μέσο τού συγκε-
κριμένου χώρου έμελλε καί αύτή νά είναι άσύμβατη μέ τό έθνικό συμφέρον,
έφόσον τό έλληνικό στοιχείο θά άπέβαινε, άν προκρινόταν, μειοψηφικό. Προ-
σφέρονταν, έντούτοις, οί δύο αύτές προτάσεις γιά νά έφαρμοστοΰν άποδοτι-
κά; Ή πρώτη δέν θά ήταν, άραγε, μοιραίο νά προσκρούσει —καί αύτή - στήν
τουρκική άντίδραση; καί, ή δεύτερη άπηχούσε, άραγε, μία γεωστρατηγική
άντίληψη πρακτικά άξιόπιστη;
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Ουδέποτε είχε ό Βενιζέλος ασπαστεί ανεξέταστα τις εισηγήσεις τών
στρατιωτικών. «Τά ζητήματα τά στρατιωτικά δεν είναι ζητήματα τά οποία
γνωρίζουν οι στρατιωτικοί, άλλα κατ' εξοχήν οι πολιτικοί άνδρες», είχε κατά
λέξη υποστηρίξει. Ή ευτυχής έμπειρία άρχικά στήν Κρήτη, μετά στο Βαλ-
κανικό και κατά τή διάρκεια τής παγκόσμιας σύρραξης στό Μακεδονικό μέ-
τωπο, τον είχαν οπλίσει με τήν πεποίθηση γιά τήν ίκανότητά του νά δια-
χειρίζεται, πέρα άπό τά κυρίως πολιτικά, και τά πολεμικά ζητήματα «ώστε
νά μήν είναι όργανο και δούλος τών στρατιωτικών παραγόντων»! Τις 'ίδιες
άντιλήψεις θά εκφράσει και στή διάρκεια τής Μικρασιατικής έκστρατείας.
«'Εγώ δεν υπολόγισα ποτέ στις δυνάμεις τού στρατού γιά νά κρατήσουμε τά
σύνορά μας, άλλά στις συμμαχίες και στά γενικά ευρωπαϊκά συμφέ-
ροντα...», είχε εξομολογηθεί τότε άκριβώς στήν Πηνελόπη Δέλτα. 'Ανάλογη
όμως ήταν ή στάση και τών κορυφαίων ομολόγων του στή διεθνή σκηνή
άπέναντι στους στρατιωτικούς συμβούλους τους. Ή άρνητική γενικότερα το-
ποθέτηση τών τελευταίων.αυτών άπέναντι στούς "Ελληνες, βασισμένη στή
σχολαστική ερμηνεία τών στρατηγικών κανόνων, δεν θά άρκέσουν, κατά
συνέπεια, γιά νά μεταστρέψουν τήν πολιτική βούληση τού Λόϋδ Τζώρτζ, τού
Κλεμανσώ ή τού Ουίλσον —ούτε κατά τήν άρχική φάση ούτε κατά τήν εξέ-
λιξη τών επιχειρήσεων. Οί τρεις ήγέτες τού συμμαχικού συνασπισμού, νι-
κητές κατά τήν πρόσφατη παγκόσμια άναμέτρηση, φιλοδοξούσαν ήδη νά δια-
πλάσουν μία νέα διεθνή κοινωνία συμβατή μέ τις άρχές πού είχαν ύψηλό-
φωνα διακηρύξει, έκδηλα άντίθετη μέ τις άντιλήψεις τών κοντόφθαλμων ή
συντηρητικών συχνά συμβούλων τους. Προκειμένου νά προσεγγίσουν στό
στρατηγικό αυτό στόχο, βασίζονταν σέ διακριτές τάσεις και όχι σέ άδιάφα-
να φαινόμενα πού έμελλαν, υπό συνθήκες άπρόβλεπτες και συγκυρίες λογικά
άνεξέλεγκτες, νά μορφοποιηθούν έκ τών υστέρων.

4. "Αν, έστω, άναζητηθοϋν τά στοιχεία πού θά κατέτειναν, μέ τήν πά-
ροδο και μόνο τού χρόνου, νά επιβεβαιώσουν κάποιες άρχικά άδιόρατες
άντιξοότητες, επιβεβαιώνεται ότι και αυτά δέν συνεπάγονταν τελικά τήν
κατάρρευση τής ενιαίας συμμαχικής προσπάθειας. Ή τουρκική άντίδραση,
σέ άπρόβλεπτο βαθμό, και άκόμη ή προοδευτική άμβλυνση τής άπόλυτης
σύμπνοιας μεταξύ τών ί'διων τών νικητών, δέν προοιωνιζόταν παρά τή με-
ρική —σέ έ'σχατη περίπτωση— τακτική άναπροσαρμογή τού άρχικοΰ σχε-
διασμού.
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Κατά ιδιότυπη ιστορική συγκυρία, ή απόβαση τών ελληνικών στρατευ-
μάτων στήν 'Ιωνία είχε συμπέσει χρονικά μέ τό διορισμό ώς διοικητή τών
βορειοανατολικών επαρχιών τής Μικράς 'Ασίας τοϋ Μουσταφά Κεμάλ, ό
οποίος, προικισμένος μέ απρόσμενες στρατιωτικές και πολιτικές άρετές, θα
σπεύσει νά οργανώσει καί νά ήγηθεΐ πραξικοπηματικού κινήματος στό δνο-
μα «μιας κοινής τουρκικής πατρίδας». Οί σύμμαχες κυβερνήσεις δέν απέ-
δωσαν άρχικά σημασία στό γεγονός· άλλ' ούτε καί ό Βενιζέλος φάνηκε νά
όρρωδεΐ ένώπιόν του, έμμένοντας στήν πιστή έφαρμογή τής πολιτικής του.
Διαθέτοντας δώδεκα έμπειροπόλεμες μεραρχίες, τί θά είχε νά φοβηθεί άπό
60.000 ή καί 70.000 ένοπλους άντάρτες, δταν μάλιστα οί τελευταίοι
αύτοί δέν φαίνονταν νά έχουν ευρεία επιρροή στήν ύπαιθρο χώρα; «Στερη-
μένοι άπό τήν ελπίδα νά έκμαιεύσουν ύποστήριξη δποτε επιχειρούσαν νά
ύποκινήσουν ταραχές» -έγραφε τό Νοέμβριο στον Κλεμανσώ—, οί κινη-
ματίες «θά συνειδητοποιήσουν μοιραία τήν ήττα τους». 'Ακόμη καί δταν,
καθυστερημένα, ή παρέλκυση στή λήψη δραστικών συμμαχικών άποφάσε-
ων έπιβάλει τήν έπέκταση τής ζώνης έλέγχου τοϋ έλληνικού στρατού έ'ως
τή γραμμή Νικομήδειας — Προύσας — Ούσάκ, θά καταγάγει εντυπωσιακές
νίκες σέ βάρος τών τουρκικών ένοπλων σωμάτων... Καί ήταν, ήδη, καλο-
καίρι τοΰ 1920.

'Αλλά πέρα άπό τό πεδίο τών έπιχειρήσεων, ούτε καί στό πολιτικό είχαν
κατορθώσει οί Τούρκοι άτακτοι νά σημειώσουν πρόοδο ένόσω στό πηδάλιο
τής έξουσίας παρέμενε δ Βενιζέλος. Χωρίς τούτο νά σημαίνει δτι κατά τό
διάστημα αύτό έπέδειξαν δλοι ταυτόσημη διάθεση νά μήν άποστούν άπό τις
κοινές άποφάσεις τής 6ης Μαΐου, είναι άνακριβής ό ισχυρισμός δτι είχαν
ενωρίς διαφοροποιηθεί άπέναντι στούς "Ελληνες. Ή καλλιέργεια ζωηρών
άμφιβολιών για τήν ορθότητα τής άρχικής τοποθέτησής τους είχε ανακύψει
στό επίπεδο τής κοινής γνώμης, σέ κυμαινόμενο βαθμό -έκδηλα στούς κόλ-
πους τής άμερικανικής καί, κυρίως, τής γαλλικής, αισθητά λιγότερο τής
άγγλικής. Ή ικανότητα, δμως, καθώς καί τά μέσα πίεσης πού ήταν σέ
θέση νά άξιοποιήσει ό Βενιζέλος, είχαν περιστείλει τή μετάσταση τών αντι-
δράσεων στό έπίπεδο τής κυβερνητικής πολιτικής. Ό Λόϋδ Τζώρτζ παρέμε-
νε άκλόνητος στή στήριξη τής επιλογής τών Αθηνών δ Ουίλσον είχε, άπό
τό καλοκαίρι τοϋ 1919, άποστασιοποιηθεί άπό τά εύρωπαΐκά προβλήματα,
χωρίς δμως νά παρεκκλίνει άπό τις άπόψεις πού είχε υποστηρίξει' καί δ
Αλέξανδρος Μιλλεράν, διάδοχος τού Κλεμανσώ, μετά τόν 'Ιανουάριο τοϋ
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1920, παρά τις αρχικές άμφιταλαντεύσεις του, παρέμενε πιστός στα ύπε-
σχημένα άπό τόν προκάτοχο του. Ώς πρόεδρος, μάλιστα, του 'Ανώτατου
Συμμαχικού Συμβουλίου έγχείριζε στις 11 Μαΐου 1920 τό προκαταρκτικό
σχέδιο τής Συνθήκης Ειρήνης, καταδικάζοντας μέ τις πλέον σκληρές έκφρά-
σεις τήν τακτική που είχε, έως πρόσφατα, υιοθετηθεί άπό τήν Πύλη: «Φρι-
καλεότητες πού συγκλόνισαν καί έξήγειραν τή συνείδηση τής άνθρωπότη-
τας», τόνιζε ένώπιον τών έπίσημων Τούρκων έκπροσώπων κατά τις παρα-
μονές τής Συνθήκης τών Σεβρών σέ «άδιέξοδη περιπέτεια», ή οποία «δέν
είναι δυνατόν παρά νά αύξήσει τή δυστυχία καί τήν όδύνη τους», θά
εισέρχονταν, έφόσον δέν θά τήν άποδέχονταν, τονιζόταν άπό τό Παρίσι μετά
τήν τελική συνομολόγηση της —στις 10 Αυγούστου 1920.

Τό συμπέρασμα πού προφανώς συνάγεται άπό αύτές τις παρατηρήσεις
είναι ότι ό "Ελληνας πρωθυπουργός, έμμένοντας στις επιδιώξεις του, έτεινε
νά ύπερκεράσει όσες δυσχέρειες είχαν παρεμβληθεί στήν έφαρμογή τους, τό-
σο στό στρατιωτικό όσο καί στό διπλωματικό πεδίο. Μέ τόν τρόπο αύτό,
μάλιστα, κατόρθωνε, δεκαπέντε μήνες μετά τήν άπόβαση στή Σμύρνη, νά
συνομολογήσει μέ τή σύμφωνη γνώμη όλων τών Συμμάχων τή Συνθήκη τών
Σεβρών. Καί θά ήταν μέν καταρχήν παράλογος ό ισχυρισμός ότι ορισμένοι
είχαν, μέ τήν υπογραφή τους, συμπράξει σέ μιά συμβατική πράξη πού ήταν
έκ τών προτέρων άποφασισμένοι νά παραβούν! Αλλ' οπωσδήποτε ύφείρπε
στή σκέψη δλων καί τό έρώτημα πώς θά έξασφαλιζόταν ή υποταγή τής
τουρκικής έθνικιστικής μερίδας στις συνομολογημένες πλέον κοινές συμμα-
χικές άποφάσεις: θά ένέμενε, ειδικότερα, μόνος δ Μουσταφά Κεμάλ, μεταξύ
τών ήττημένων, στήν άρνηση νά αποδεχτεί τήν έτυμηγορία τών νικητών;
Ή διερεύνηση τού παρελθόντος έχει καταδείξει ότι ή τουρκική πλευρά όχι
μόνο διαθέτει ισχυρά γεωπολιτικά ερείσματα άντίστασης άπέναντι στή βού-
ληση άκόμη καί τών ισχυρότερων μελών τής διεθνούς κοινωνίας, άλλά καί
γνωρίζει άπό μακρού τήν άνατολική τέχνη τής άτέρμονης διαπραγμάτευσης.
'Αρκούσε όμως, τελικά, ή έμμονη αύτή άρνηση γιά νά άνατρέψει τό ένιαΤο
συμμαχικό μέτωπο ή συνεπαγόταν, άντίθετα, γιά τήν Τουρκία, τόν κίνδυνο
τής έμπλοκής στό άδιέξοδο μιάς έκτεταμένης διεθνούς άπομόνωσης;

Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος άποδεικνυόταν καί πάλι ικανός νά άντιδράσει.
Διαγιγνώσκοντας τήν πορεία τών έν δυνάμει γεγονότων, ήταν σέ θέση νά
προσβλέψει στή λήψη τών μέτρων πού προσφέρονταν ώς άναγκαΐα γιά τήν
πλήρη διατήρηση τού ελέγχου τών έξελίξεων. Συνάπτοντας δυναμικά, κατά
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τήν πάγια τακτική του, τήν τοποθέτηση αυτή μέ τή σύμφωνη γνώμη τών
ισχυρών εταίρων του στο διεθνές πεδίο, θά συναρθρώσει τις προτάσεις του μέ
τις πραγματικές καταστάσεις πού έτειναν νά παραχθούν. Σέ ύπόμνημά του
προς τον Λόϋδ Τζώρτζ, στις 5 'Οκτωβρίου 1920, πρότεινε συγκεκριμένα τήν
άμεση άνάληψη δραστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εύρείας κλίμακας μέ
τήν αύτονόητη συνεργασία τού Λονδίνου. Στόχος πολιτικός τής έπιχείρησης
θά ήταν ό σχηματισμός κράτους περί τήν Κωνσταντινούπολη και τά Στενά,
χωρίς πλέον τήν παρουσία τών Τούρκων, καθώς και ή σύσταση ελληνικής
επικράτειας στόν Πόντο, ή οποία, άπό κοινού μέ τήν 'Αρμενία και τή Γε-
ωργία, θά άποτελοϋσε άνάχωμα άπέναντι στήν έπέκταση τού ισλαμισμού και
τού σοβιετικού ιμπεριαλισμού. Άν όμως δέν παρεχόταν ή βρετανική στήριξη,
ήταν υποχρεωμένος πλέον νά καταφύγει στό μέτρο τής άποστράτευσης: «Ή
έπ' άόριστον διατήρησις στρατού έπί ποδός πολέμου θά ήταν έφεξής όχι μόνο
άνέφικτη, άπό πολιτική και οικονομική άποψη, άλλά και άχρηστη, εφόσον
δέν θά προβλεπόταν ή άμεση χρησιμοποίηση του». Σέ κάθε περίπτωση
μετακύλιε τό βάρος άπό τούς ώμους τής έλληνικής πλευράς, έπιδιώκοντας
νά καταστήσει τις σύμμαχες δυνάμεις άμεσότερα ενεργά συμμέτοχες στό
κοινό, ούτως ή άλλως, έγχείρημα...

"Εκδηλη άμηχανία στούς κόλπους τού βρετανικού Υπουργικού Συμβου-
λίου, τό όποιο συγκλήθηκε στις 12 'Οκτωβρίου... Ή πρόταση τού "Ελλη-
να πρωθυπουργού δέν συνεπαγόταν, άραγε, τή μερική άναίρεση τών εδα-
φικών όρων τής Συνθήκης τών Σεβρών, εφόσον εισηγούνταν τή σύσταση δύο
νέων κρατών; Βραχυπρόθεσμα, ό στρατηγός Ουίλσον, άρχηγός τού Αύτο-
κρατορικοΰ Γενικού 'Επιτελείου, θά ζητήσει ορισμένες διευκρινήσεις, τις
όποιες ό Βενιζέλος έσπευδε αύθημερόν νά τού παράσχει: ό ελληνικός στρατός
θά χρειαζόταν έ'να μήνα γιά νά φτάσει στήν "Αγκυρα, όπου και θά οργάνω-
νε τήν έντόπια χωροφυλακή, καθώς και γιά νά καταλάβει τον Πόντο,.τήν
έκταση τού οποίου και προσδιόριζε- οί Βρετανοί θά έπιφορτίζονταν νά καλύ-
ψουν τά μετόπισθεν και νά καταβάλουν χάριν τής έπιχείρησης 20 έκατομ-
μύρια στερλίνες. Πώς, άραγε, θά άντιμετώπιζε τό σχέδιο αύτό ό Γδιος ό Λόϋδ
Τζώρτζ, πρωθυπουργός, πρός τον οποίο και είχε άπευθυνθεΐ δ "Ελληνας
δμόλογός του; Μάταια άναζήτησα τήν άπάντησή του στά δημόσια άρχεΐα
τής Ελλάδος και τής 'Αγγλίας, στά προσωπικά άρχεΐα τών δύο πολιτικών
ή και στά κάθε λογής δημοσιεύματα τής εποχής. Πού οφείλει νά άποδοθεΐ
ή ένδεχόμενη αύτή παρέλκυση; Στήν άναμονή μιας πληρέστερης διευκρίνη-
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σης των επικείμενων εξελίξεων, ή στή χρονική εγγύτητα της επικείμενης
έκλογικής αναμέτρησης στήν Ελλάδα; Γεγονότα που δέν εμπόδισαν έντού-
τοις τόν υπουργό τών Εξωτερικών, λόρδο Κώρζον, νά έπισημάνει σέ δημο-
σιευμένη άπάντησή του πρός τόν Βρετανό ύπατο άρμοστή στήν Κωνσταντι-
νούπολη: ή πρόκληση «ισχυρών άντιτουρκικών αισθημάτων είναι δυνατό νά
απολήξει σέ σοβαρό αίτημα γιά τήν άναθεώρηση τής Συνθήκης μέ έννοια
δυσμενή πρός τήν Τουρκία»· ή καθυστέρηση -διευκρίνιζε- στήν επικύρωση
τής συνθήκης υπό τή μορφή πού έχει υπογραφεί, συνεπάγεται στήν πραγ-
ματικότητα τήν παράταση τής εμπόλεμης κατάστασης!

Άλλοίμονο! Τό έγγραφο αύτό του Κώρζον, τό οποίο διέλαθε τής προ-
σοχής τών μελετητών έως σήμερα (!), έφερε ήμερομηνία 17 Νοεμβρίου
1920 -τρία εικοσιτετράωρα μετά τήν εκλογική ήττα τού Βενιζέλου...
"Οταν, λίγες ήμέρες αργότερα, στίς 2 Δεκεμβρίου, κληθεί τό βρετανικό
'Υπουργικό Συμβούλιο νά έξετάσει τό Μικρασιατικό ζήτημα υπό τό φώς
τών πρόσφατων εξελίξεων στήν Ελλάδα, δ ί'διος δ λόρδος Κώρζον, μετα-
βάλλοντας κατεύθυνση, θά διαβεβαιώσει τά μέλη του δτι καταβάλλονται
προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση ένός συγκερασμού, άποψη τήν οποία θα
υποστηρίξει καί αύτός δ Λόϋδ Τζώρτζ. Καί άπό τήν άντίθετη πλευρά, δ
Τσώρτσιλ θά υπογραμμίσει πανηγυρικά δτι είχε σημειωθεί μία «οριστική
πολιτική μεταβολή, ώστε νά έπικρατήσει πραγματική ειρήνη μέ τόν μου-
σουλμανικό κόσμο καί νά τερματιστεί ή καταστροφική άντίδραση, στρατιω-
τική καί οικονομική, τήν οποία συνεπάγεται γιά τή Μεγάλη Βρετανία ή
άντιτουρκική πολιτική στή Μέση Ανατολή καί στήν Ινδία!»... Καί αύτά
συνέβαιναν στήν Αγγλία, κύρια έως τότε υπέρμαχο τής Ελλάδος στή Μι-
κρασιατική έπιχείρηση...

Ήταν φανερό... Ή άπομάκρυνση τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου άπό τήν
εξουσία είχε, πράγματι, έπιπτώσεις άμεσα έπιβαρυντικές γιά τή χώρα στό
διεθνές πεδίο: βαθιά δυσαρέσκεια τών σύμμαχων κυβερνήσεων εξαιτίας τής
έπανόδου τοϋ βασιλιά Κωνσταντίνου, ούσιαστική διακοπή τής εξωτερικής
βοήθειας, διπλωματικός άναπροσανατολισμός μιάς καθοριστικής σέ έκταση
μερίδας στούς κόλπους τών φιλικών κρατών τής Ελλάδος. Ή προϋπόθεση
τής ένότητας μεταξύ τών Τριών Μεγάλων, τήν οποία, είχε έκδηλα λάβει σο-
βαρά υπόψη δ Βενιζέλος προτοΰ άναλάβει τό έγχείρημά του, διαρρηγνυόταν
άνεπανόρθωτα, μεταστρέφοντας ριζικά τή θέση τού διεθνούς παράγοντα πού
είχε, ήδη, καί έμελλε νά άποδειχτεΤ έξακολουθητικά καθοριστικός, ειδικά
δποτε ή χώρα βρέθηκε σέ άντιπαράθεση μέ τήν Τουρκία.
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Οί επισημάνσεις πού προηγήθηκαν, άραγε, προκαθορίζουν καί, αν ναί,
έως ποιο βαθμό, τό περιεχόμενο τών τελικών πορισμάτων;

Σέ δ,τι, κατά πρώτον, άφορα τήν άπόφαση γιά τήν έπέκταση τών εδα-
φικών ορίων τής έλληνικής έπικράτειας στή Μικρά Ασία: ναί, ήταν συμ-
βατή μέ τις υπαγορεύσεις τής τότε διεθνούς συγκυρίας και άνταποκρινό-
ταν σέ ζωτικές άνάγκες του Ελληνισμού κατά τρόπο προφανώς περισσό-
τερο άποτελεσματικό άπό τις άλλες πολιτικές προτάσεις πού είχαν, ή δχι,
διατυπωθεί- καί, επιπλέον, προσφερόταν γιά νά άνοίξει νέες προοπτικές σέ
μιά ελληνική έπικράτεια προορισμένη νά διαδραματίσει ιθύνοντα πλέον ρό-
λο σέ περιφερειακό επίπεδο. Είχε, άκόμη, συνυφανθεί μέ απτές πραγματι-
κότητες τής διεθνούς ζωής πού, έστω καί παροδικές σέ διάρκεια, άρκούν
γιά νά προσδιορίσουν τόν ρού τής "Ιστορίας. Θά ήταν τουλάχιστο δυσκο-
λονόητο, έξ άλλου, νά μείνει άναπάντητη ή πρόσκληση πού άπηύθυναν οι
σύμμαχες δυνάμεις στήν Ελλάδα νά άναλάβει, στό όνομά τους, τήν προ-
στασία τών χριστιανών σέ περιοχή που διεκδικούσε έναντι μιας άδύναμης,
υπό διαμελισμό, 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας —κατά μείζονα λόγο, άν τά
γεγονότα πού συνόδευσαν τήν πρόταση αύτή αυτά συνεκτιμηθούν μέ τήν
τολμηρή ιδιοσυγκρασία πού είχε κατά τό παρελθόν οδηγήσει τόν 'Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο στήν έπίτευξη άδιαμφισβήτητων διπλωματικών έπιτυχιών.
Μελλοντικές, άναπόδραστα δυσμενείς συγκυρίες, δέν ήταν, κατά τό στάδιο
αυτό, διαγνώσιμες. Ή μερική διαφοροποίηση μεταξύ τών ισχυρών νικητών
ή ή άνάπτυξη ενός στρατιωτικά υπολογίσιμου ενιαίου τουρκικού μετώπου
έμελλαν νά άνακύψουν μέ τήν πάροδο καί μόνο τού χρόνου σέ συνάρτηση
δμως καί μέ χειρισμούς έκδηλα έπίμεμπτους μετά τις έκλογές τού Νοεμ-
βρίου 1920.

Σέ σχέση έν τούτοις μέ τή στάση πού ήταν πιθανό νά είχε δ Βενιζέ-
λος υιοθετήσει άν διατηρούσε τά ήνία τής έξουσίας, ή εκφορά μιας επι-
στημονικά άξιόπιστης υπόθεσης είναι άσύμβατη μέ τούς κανόνες τής ιστο-
ρικής μεθοδολογίας. Άν, μάλιστα, συνδυαστεί ή άποχώρηση τού "Ελληνα
πρωθυπουργού άπό τήν ενεργό πολιτική δράση μέ τήν άρνηση τών διάδο-
χων κυβερνήσεων νά δεχτούν δποιαδήποτε παρέμβασή του στό έθνικό ζή-
τημα, άποβαίνει κατά μείζονα λόγο άδόκιμη ή συναγωγή έγκυρων πορι-
σμάτων. Πώς θά ήταν δυνατό νά διατυπωθεί μιά άσφαλής τελική κρίση
ερήμην κάθε συμμετοχής τού άρχιτέκτονα καί τών επιτελικών ιθυνόντων
μιάς έν έξελίξει πολιτικής;
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Επισκοπώντας έ'να ζήτημα υπέρμετρα φορτισμένο άπό παρορμήσεις συ-
ναισθηματικές, αλλά καί έπιβαρυμένο μέ στερεότυπα δυσλειτουργικά, δέν
έπιδίωξα νά άκολουθήσω τή μέση οδό ή νά άπονευρώσω τις προτάσεις μου,
αλλά έπιζήτησα, καταβάλλοντας προσπάθεια νά δείξω καλή πίστη, μιά αξιό-
πιστη ερμηνεία τής άπόφασης γιά τήν έπέκταση τής ελληνικής κυριαρχίας
στή Μικρά Ασία. Στήν έπιλογή τοϋ συγκεκριμένου θέματος δέν είμαι
ασφαλώς μόνος. Υπάκουσα δμως στήν παρόρμηση που άπό μακροϋ μέ δια-
κατέχει, νά έκφέρω τήν άποψή μου πάνω στό θέμα αύτό.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΑΟΤ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΠΑΝΟ Α. ΑΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Κατά τή διάρκεια τής δισχιλιοστής έξακοσιοστής δευτέρας (#2602) Συ-
νεδρίας τής Όλομελείας, τήν 27η Απριλίου 2008, ό κ. Αναστάσιος Κω-
τσιόπουλος έξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών στήν
έδρα μέ τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». Ό κ. Κωτσιόπουλος έχει δια-
κριθεί στή μελέτη κτιρίων καί συγκροτημάτων, καθώς καί στήν έκπόνηση
τοΰ προγραμματισμού καί τών ρυθμιστικών σχεδίων έξι Πανεπιστημίων τής
Ελλάδος. "Εχει έκπονήσει έπίσης πολλές μελέτες γιά ιδιωτικά καί δημόσια
κτίρια, τά όποια έχουν ένταχθεΐ έπιτυχώς στόν άστικό ιστό. "Εχει συγγράψει
βιβλία Αρχιτεκτονικής Θεωρίας, Κριτικής καί Μορφογένεσης.

Ό συνάδελφος Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Βαλσαμάκης θά παρουσιάσει
τό έργο τοΰ κ. Αναστάσιου Κωτσιόπουλου, τόν όποιον έπισήμως υποδεχό-
μαστε σήμερα. Θά άκολουθήσει ομιλία τοΰ νέου Αντεπιστέλλοντος Μέλους
μέ θέμα: «Ή Αρχιτεκτονική σέ Περίοδο Κρίσης».

Παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. Νίκο Βαλσαμάκη νά έλθει στό βήμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΝΙΚΟ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας Αθηνών,
Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ ιδιαίτερη χαρά απευθύνω τόν καθιερωμένο χαιρετισμό στον κύριο
'Αναστάσιο Κωτσιόπουλο, στή σημερινή έπίσημη ύποδοχή του ώς 'Αντεπι-
στέλλοντος Μέλους τοϋ 'Ανώτατου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής χώρας μας.

Κι αύτό γιατί ή σχέση του μέ τήν Ακαδημία Αθηνών δέν είναι και-
νούργια.

Ώς μέλος τού Τεχνικού Συμβουλίου της, κατ' έπανάληψη άπό τό 1994,
έχει συμμετάσχει σέ ομάδες έργασίας καί έχει έκπονήσει μελέτες πού άφο-
ροϋν κτίρια καί χώρους τής Ακαδημίας. "Εχει σημειώσει μια άγαστή συ-
νεργασία μέ μέλη τής πνευματικής μας κοινότητας επί πολλά χρόνια, ήδη
άπό τό 1991, οταν, μέ μία έξαιρετική ομάδα συνεργατών, ξεκίνησε τήν πρώ-
τη μελέτη γιά τό Συγκρότημα τού "Ιδρύματος Ίατροβιολογικών 'Ερευνών
τής Ακαδημίας Αθηνών.

Τό κτίριο αύτό, τού οποίου ή κατασκευή ολοκληρώθηκε τό 2002, άπο-
τελεΐ καί τόν βασικό συνδετικό κρίκο τοϋ κ. Κωτσιόπουλου μέ τήν 'Ακαδη-
μία. Ωστόσο, δέν είναι δ μοναδικός. 'Αναφέρομαι συγκεκριμένα σέ τρεις με-
λέτες στις όποιες έχει συμμετάσχει:

— τήν πρόταση γιά τή δημιουργία «Κοινού τών Ακαδημιών» στον ευρύ-
τερο χώρο τής Ακαδημίας Πλάτωνος, ή οποία ξεκίνησε ώς ιδέα τό
1997, ολοκληρώθηκε ώς πρόταση τό 2002 καί βρίσκεται σέ εξέλιξη
υπό τήν έποπτεία καί τό συντονισμό τού συναδέλφου άκαδημαϊκού κ.
Γρ. Σκαλκέα,

— τήν πρόταση γιά τό κτίριο Κολυμβητηρίου, Γυμναστηρίου καί Φυσι-
κοθεραπευτηρίου τού Ιδρύματος Ίατροβιολογικών 'Ερευνών τής 'Ακα-
δημίας Αθηνών, ή οποία κατατέθηκε τό 2003 άπό ομάδα έκλεκτών
επιστημόνων μεταξύ τών δ οποίων καί δ κ. Κωτσιόπουλος,

— τήν πρόταση ύπόγειας επέκτασης τού κεντρικού κτιρίου τής Ακαδη-
μίας 'Αθηνών, ή προμελέτη καί μακέτα τής δποίας κατατέθηκε τό
2004.

Ό χώρος μας τού είναι γνώριμος, λοιπόν, δπως κι ό ί'διος είναι γνώρι-
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μος σέ πολλούς συναδέλφους. Επιτρέψτε μου δμως νά αναφερθώ αναλυτικά
στήν έξέλιξη τής σταδιοδρομίας του καί νά κάνω γνωστό τό έργο του σέ όσους
άπό μάς δέν τό γνωρίζουν.

Ό κ. 'Αναστάσιος Κωτσιόπουλος είναι καθηγητής τού 'Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού τού Τμήματος 'Αρχιτεκτόνων τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. 'Εκτός άπό άρχιτεκτονικό σχεδιασμό, διδάσκει έπίσης θεωρία
αρχιτεκτονικής στό προπτυχιακό καί τά μεταπτυχιακά Προγράμματα τού
Τμήματος, ένώ δραστηριοποιείται καί ώς άρχιτέκτων μηχανικός μέ έπαγγελ-
ματική έδρα τή Θεσσαλονίκη.

Γεννήθηκε τό 1946, τελείωσε τό Πειραματικό Σχολείο τού Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης καί εισήχθη πρώτος στό Τμήμα Αρχιτεκτόνων τού 'Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1964, άπ' όπου καί άπεφοίτη-
σε τό 1970, έπίσης πρώτος. "Εκανε μεταπτυχιακές σπουδές στό Πανεπι-
στήμιο τού 'Εδιμβούργου τής Μεγάλης Βρετανίας. Τό 1976 άνακηρύχθηκε
διδάκτωρ μηχανικός τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, μέ τίτλο τής διατριβής του: «Συμμετοχή στις αρχι-
τεκτονικές δράσεις: ή συμμετοχή ώς πρίσμα γιά τήν έρευνα τού τεχνητού
περιβάλλοντος». Τό 1980 άνακηρύχθηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας τού Πανεπι-
στημίου τού 'Εδιμβούργου μέ τίτλο διατριβής: «A Structural Approach to
the Description and Planning of Universities». Τό 1982 άνακηρύχθηκε
ύφηγητής τής Πολυτεχνικής Σχολής τού ΑΠΘ μέ τίτλο τής διατριβής έπ'
υφηγεσία: «Ζητήματα Αρχιτεκτονικής Θεωρίας».

Ή έρευνητική δραστηριότητα τού κ. Κωτσιόπουλου καλύπτει κυρίως τις
περιοχές:

— τού άρχιτεκτονικού σχεδιασμού καί τής μορφογένεσης στήν άρχιτεκτο-
νική,

— τής άρχιτεκτονικής θεωρίας, κριτικής καί ιστορίας τής άρχιτεκτονικής
τής μεταπολεμικής περιόδου,

— του προγραμματισμού καί σχεδιασμού τών κτιρίων, μέ έμφαση στά
έκπαιδευτικά καί ιδιαίτερα τά πανεπιστημιακά καί τά ερευνητικά κέ-
ντρα,

— τής έπανάχρησης κτιρίων καί τής σχέσης παλαιού - καινούργιου.

Ή δραστηριότητα αύτή άσκήθηκε καί άσκεΐται μέ τή συγγραφή δια-
τριβών καί βιβλίων, μέ δημοσιεύσεις σέ έλληνικά καί διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, μέ τή συμμετοχή σέ έλληνικά καί διεθνή συνέδρια, μέ τήν οργά-
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νωση συνεδρίων, με διαλέξεις καί παρουσιάσεις στον ημερήσιο καί περιο-
δικό τύπο, μέ δημόσια μαθήματα, μέ τήν έποπτεία καί τή συμμετοχή σέ
σειρά έρευνητικών προγραμμάτων καθώς καί μέ τήν έποπτεία διδακτο-
ρικών διατριβών.

Ό κ. Κωτσιόπουλος έχει συμμετάσχει μέ άνακοινώσεις του σέ έλληνικά
καί διεθνή συνέδρια, έχει συγγράψει βιβλία, μέ γνωστότερα απ' αυτά τά
Ζητήματα 'Αρχιτεκτονικής Θεωρίας (εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, 'Αθήνα
1982) καί τήν Κριτική της 'Αρχιτεκτονικής Θεωρίας (University Studio
Press, Θεσσαλονίκη 1985), ένώ έχει κάνει περισσότερες άπό 120 δημοσιεύ-
σεις έπιστημονικών έργων στήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό.

Μαζί μέ συνεργάτες του, έχει διακριθεί σέ άρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
καί έχει έκπονήσει διάφορες μελέτες γιά ιδιωτικά καί δημόσια κτίρια (έρευ-
νητικά κέντρα, πανεπιστημιακά καί νοσηλευτικά κτίρια) μεταξύ τών οποίων
καί τό συγκρότημα τού 'Ιδρύματος Ίατροβιολογικών 'Ερευνών τής 'Ακαδη-
μίας Αθηνών, πού προανέφερα.

Άλλοτε ως συντονιστής καί άλλοτε ως μέλος έπιστημονικής ομάδας,
μετείχε στόν άρχιτεκτονικό προγραμματισμό καί στά άρχιτεκτονικά σχέδια
έξι έλληνικών πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρή-
της, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Θράκης, νέο Ρυθμιστικό
Σχέδιο 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Ρυθμιστικό Σχέδιο
Νομικής Σχολής τού 'Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τά περισσότερα άπό τά έργα αυτά έχουν παρουσιαστεί σέ εκθέσεις στήν
Ελλάδα καί τό έξωτερικό καί έχουν διακριθεί. 'Αξίζει νά άναφερθεΐ ή διά-
κριση πού έλαβε σέ παγκόσμιο άρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή πρόταση τής
ομάδας στήν οποία συμμετείχε ώς σύμβουλος γιά τό Μεγάλο Μουσείο τής
Αιγύπτου πού προκηρύχθηκε άπό τό Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού τό

2003.

Δύο διακρίσεις γιά τόν κ. Κωτσιόπουλο καί τους συνεργάτες του άπονε-
μήθηκαν, έξ άλλου, άπό τό Ελληνικό 'Ινστιτούτο 'Αρχιτεκτονικής:

— Ή άπονομή τού Πρώτου Βραβείου «'Αρχιτεκτονική 2000» γιά τή νέα
μονάδα τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τοϋ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ώς τό καλύτερο δημόσιο κτίριο τής πενταετίας 1995-
2000, καί

— Ειδική Μνεία, έκτός συναγωνισμού, γιά τό Δημοτικό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο καί 'Αναψυκτήριο στή Νάουσα.
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Ή μελέτη τους γιά τά νέα γραφεία τής εταιρείας Alumil τιμήθηκε το
2003 μέ ένα άπό τά τρία ισότιμα βραβεία τοϋ Μεσογειακού Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού γιά κτίρια μέ προσόψεις άλουμινίου.

Αξίζει έπίσης νά σημειωθεί ότι δύο άπό τά έργα του, συγκεκριμένα ή
«Κατοικία στήν "Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης» καί τό Μουσείο στή Νάουσα,
έχουν συμπεριληφθεί στούς Παγκόσμιους Άτλαντες The Phaidon World Atlas
of Architecture, Phaidon Press, 2004 καί The Phaidon Atlas of 21st Century
World Architecture, 2008.

Τό Σεπτέμβριο τού 2005 ή "Ενωση Εύρωπαϊκών Αρχιτεκτονικών
Σχολών, σέ σύνοδο πού οργανώθηκε στό Κέντρο Αρχιτεκτονικής τής Μεσο-
γείου στά Χανιά, τόν προσκάλεσε ώς keynote speaker γιά νά παρουσιάσει
τό άρχιτεκτονικό του έργο, μέ τίτλο τής παρουσίασής του: "From the
beginning to the beginning".

Τά περισσότερα άπό τά κτίρια, στή μελέτη κατασκευής τών οποίων
συμμετείχε καί ό κ. Κωτσιόπουλος, έχουν παρουσιαστεί σέ έκθέσεις τόσο
στήν Ελλάδα, όσο καί στό έξωτερικό. Δύο άπό τά έργα αύτά έπιλέχθηκαν
καί έχουν συμπεριληφθεί στήν έκθεση τοϋ Ελληνικού 'Ινστιτούτου 'Αρχιτε-
κτονικής καί τού Deutsches Architektur Museum (DAM) μέ τίτλο «Ή
Ελληνική Αρχιτεκτονική τού 20ού αιώνα».

Τό έργο του κ. Κωτσιόπουλου τόν καθιστά άξιο συνάδελφο μας στούς
κόλπους τής Ακαδημίας μας. Τόν καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα, μέ τήν
εύχή νά συνεχίσει καί άπό τή θέση αυτή τήν προσφορά του, καί τού εύχό-
μαστε καλή συνέχεια καί πολλές ακόμη έπιτυχίες.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα τού Υπουργείου Πολιτισμού,

Κύριε πρώην Υπουργέ,

Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Ό όρος «κρίση» στήν έπιστήμη καί τήν τέχνη περιγράφει μιά διαταραχή
σέ ένα σύστημα άξιων, έννοιών καί μεθόδων πού συνήθως λειτουργεί ώς γε-
νέτειρα νέων.

Ή άρχιτεκτονική είναι ένα φαινόμενο μέ διαχρονική καί διαπολιτισμική
πολυμορφία, στό οποίο ή κρίση είναι μιά γνώριμη κατάσταση' καί, μάλιστα,
τά τελευταία χρόνια, τόσο γνώριμη, ώστε άνθρωποι τής δικής μου ήλικίας
νά τήν έχουν βιώσει τουλάχιστον δύο φορές καί νά τήν έχουν βιώσει όχι μό-
νο στό έπίπεδο τών μανιφέστων καί τών διακηρύξεων τής έκάστοτε πρωτο-
πορίας άλλά καί στό έπίπεδο τής εύρύτερα διαδεδομένης άρχιτεκτονικής
πρακτικής καί τής άρχιτεκτονικής έκπαίδευσης.

Παραμένει ώς ερώτημα ποιά είναι ή προέλευση τών κρίσεων αύτών. Ή
κρίση είναι ένα φυσιολογικό στάδιο έξέλιξης στήν έπιστήμη καί τήν τέχνη,
ύπάρχει δμως πάντοτε άνοικτό τό ζήτημα άν πρόκειται γιά έσωτερική ή
εισαγόμενη κρίση. Άν πρόκειται, δηλαδή, γιά προϊόν έσωτερικών άντιφάσεων
στά περί άρχιτεκτονικής πρότυπα ή άν πρόκειται γιά προϊόν εύρυτέρων κοι-
νωνικών άλλαγών.

"Ισως δέν έχει τόσο ένδιαφέρον νά άπαντήσουμε σέ αύτό τό έρώτημα έπί
τής άρχής άλλά συγκεκριμένα, μέ τό βλέμμα μας στραμμένο στά συμβαίνον-
τα γύρω μας. 'Επί τού προκειμένου, ισχυρίζομαι ότι ή σημερινή χρηματοπι-
στωτική κρίση, όσο βαθιά καί άν είναι, δέν θά μάς δδηγήσει στό νά έγκα-
ταλείψουμε άμεσα ούτε τις μορφικές ύπερβολές ούτε τά νέα υλικά ή τις νέ-
ες υπολογιστικές μας δυνατότητες. Πιστεύω ότι τά χαρακτηριστικά τής ση-
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μερινης κρίσης στήν αρχιτεκτονική είναι άλλα καί αύτό είναι τό ζήτημα που
θα προσπαθήσω νά εκθέσω στήν ομιλία μου, μέσα άπό παραδείγματα τής
παγκόσμιας σκηνής άλλα καί μέσα άπό τις προσωπικές μου έμπειρίες.

Κατά τή γνώμη μου, ή άρχιτεκτονική σήμερα, πέρα άπό τις μορφολογι-
κές της άκροβασίες, δέν έχει άκόμη έξαντλήσει τά αιτήματα τών τελευταί-
ων δεκαετιών: τήν έπαναδιαπραγμάτευση τής σχέσης τοϋ κτιρίου μέ τήν πό-
λη, τή δόμηση σέ συνθήκες πίεσης, τήν άναθεώρηση τής ταυτότητας τών
ορίων τών κτιρίων καί τήν αισθητική ένσωμάτωση τοϋ ενεργειακού αιτήμα-
τος. Αύτά είναι τά ζητήματα πού θά έπρεπε νά διαβάζει κανείς στά κτίρια
καί όχι άν οι μορφές είναι αύστηρά έπίπεδες ή προκλητικά καμπύλες καί άν
φωτίζονται ή όχι μέ φανταχτερό τρόπο. Αύτά τά τελευταία είναι λιγότερο
ούσιαστικά.

Νομίζω, κατ' έπέκταση, ότι σήμερα ή βαθύτερη κρίση τής άρχιτεκτο-
νικής είναι προγραμματικού τύπου: άφορα στήν άδυναμία της νά υπηρετήσει
τις γρήγορες άλλαγές τοϋ τρόπου ζωής μας καί στήν άδράνεια πού παρου-
σιάζει ό βαθύς χωρικός πυρήνας τοϋ σχεδιασμού στό νά ένσωματώνει ή
—πολύ περισσότερο— καί νά έμπνέει τις άλλαγές αύτές.

Ι. Bauhaus καί Νεωτερικότητα

Τά δεινά μας άρχίζουν άπό εδώ. Ή τουλάχιστον καί άπό έδώ. Τό 1929,
ό Ludwig Mies van der Rohe, άμέσως μετά καί Διευθυντής τού Bauhaus
στό Dessau, σχεδιάζει ένα σημαντικό άρχιτεκτονικό έργο καί συγκεκριμένα
τό γερμανικό περίπτερο στήν έκθεση τής Βαρκελώνης τού 1929 (είκ. 1).

Εικ. 1. Ludwig Mies van
der Rohe, γερμανικό περίπτε-
ρο στήν έκθεση τής Βαρκελώ-
νης (απλοποιημένο σχέδιο κά-
τοψης άπό το α. drexler,
Ludwig Mies van der Rohe,
Braziller, 1960, σχ. 20)

Τό ότι τό κτίριο αύτό είναι σημαντικό τό πιστεύουμε σήμερα όλοι. Μέ-
χρι τό τέλος τής δεκαετίας τού '80, όμως, ό Mies έθεωρεϊτο ό υπεύθυνος
τών δεινών πού δήθεν έπέφερε στήν άρχιτεκτονική τό λεγόμενο Μοντέρνο
Κίνημα, ένώ καί όλο τό διάστημα τών 80 έτών, άπό τήν κατασκευή τού
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περιπτέρου τής Βαρκελώνης, τήν κατεδάφιση, τήν ανακατασκευή του και
μέχρι σήμερα, οί ιδέες καί ή κριτική γύρω άπό αύτό άλλαξαν πλειστάκις.

"Ενα παράδειγμα τών άλλαγών αύτών μάς δίνει μιά μελέτη τοϋ J.P.
Bonta, ή οποία περιγράφει τή μεταβολή τής στάσης τών κριτικών καί τού
κοινού άπέναντι στο περίπτερο1. Ό Bonta γράφει γιά «αγνόηση», «προ-κα-
νονική έρμηνεία», «κανονική» ερμηνεία, «άναγνώριση τής τάξης», «ευρεία
κοινωνική διασπορά», «γραμματικοποίηση» καί, τέλος, «λήθη».

Τά στάδια αύτά ακολουθούν τήν καθιέρωση ενός κανόνα καί χαρακτηρί-
ζονται άπό τή βαθμιαία άπώλεια τού νοήματος, όπως συμβαίνει μέ τις ιδιω-
ματικές έκφράσεις στή γλώσσα. Ή πτώση τού ένδιαφέροντος οφείλεται σέ
ένα είδος κορεσμού καί συνδυάζεται pi τις άρνητικές έπιπτώσεις τής κοινωνι-
κοποίησης. Πρόκειται γιά ένα σύνηθες φαινόμενο, τό όποιο θά μπορούσαμε νά
ονομάσουμε καί «έκχυδαϊσμό».

Ή παραπάνω «διήγηση» τοϋ Bonta άντιπροσωπεύει τελικώς καί τό ίδιο
τό έπος τής Μοντέρνας 'Αρχιτεκτονικής, άπό τις άπαρχές της καί τό
Bauhaus μέχρι τήν άμφισβήτησή της, τή δεκαετία τού '60 καί μετά. Πρό-
κειται γιά μιάν έσωτερική κρίση πού περιγράφει τή μοίρα τής έκάστοτε
πρωτοπορίας σέ καθεστώς έκχυδάίσμού καί σέ καθεστώς εύρείας διάδοσης
τών κανόνων καί τών προτύπων της. Πρόκειται όμως καί γιά μιά πορεία,
πού προσδιορίζεται καί άπό μιά σειρά έξωτερικών παραγόντων μέ κυριότερο
τήν εύρεία μεταπολεμική οικοδομική δραστηριότητα. Ή δραστηριότητα αύτή
εύνόησε τόν έκχυδαϊσμό τών προτύπων καί τών κανόνων τής άρχιτεκτονικής
άλλά καί τήν άπογύμνωσή τους άπό τήν έσωτερική τους ποιότητα μέσω
της συνεχούς μίμησης. Χρειάζεται, πάντως, προσοχή στή σύγκριση μέ τή
σημερινή εποχή, στήν οποία φαινόμενα οπως ή κυκλοφορία καί διάδοση τών
ιδεών καί οπως ό κορεσμός έξελίσσονται ταχύτατα στά πλαίσια τής εικο-
νικής πραγματικότητας, πριν οί όποιες ιδέες προλάβουν νά υλοποιηθούν.

Ξαναγυρίζοντας στήν ιστορική άναδρομή μας, δέν πρέπει νά άγνοοϋμε ότι
μιά σειρά έπινοήσεων τής τρέχουσας άρχιτεκτονικής πρωτοπορίας έχει τή
ρίζα της στά πρότυπα τών άλλων μεγάλων τοϋ Νεωτερικού Κινήματος καί
ότι τό Κίνημα αύτό άδικεΐται άπό τήν ύπεραπλουστευμένη ένταξή του στον

1. J.P. Bonta, An Anatomy of Architectural Interpretation: a semiotic review of the
criticism of Mies van der Rohe's Barcelona Pavilion, Gustavo Gili, 1975. Ή ανάπτυξη τών
αντιλήψεων τών κριτικών γιά το περίπτερο γίνεται κυρίως στις σελίδες 57 εως 72.
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γενικά κανόνα ότι «ή μορφή ακολουθεί τή λειτουργία». Ή ομαδοποίηση καί
αίσθητικοποίηση τών λειτουργικών επιλογών στόν Gropius, ή κάθε φορά μή
άναμενόμενη «υποταγή» τής λειτουργίας στήν ένταση τής μορφής στόν F.L.
Wright, ή διαχρονικότητα τής γλυπτικής μορφής, ή διεύρυνση τής έννοιας
τής λειτουργίας, άλλά καί ή έπαναστατική έρμηνεία τής ιστορίας στόν Le
Corbusier άποτελούν μικρές μόνο άναφορές σέ αύτή τή μεγάλη παρεξήγη-
ση, ή οποία καί άπετέλεσε τή ρίζα τών άμφισβητήσεων άπέναντι στό Μον-
τέρνο Κίνημα.

Μαζί μέ τούς παραπάνω πρέπει νά άναφερθούν καί άλλες κορυφαίες προ-
σωπικότητες, όπως δ Ph. Johnson μέ τή διαφάνεια τής κατοικίας στή Ν.
Canaan τού 1949, δ Ο. Niemeyer μέ τήν γιά πάνω άπό 80 χρόνια συνεχή
πορεία του στήν έρμηνεία τού άρχιτεκτονήματος ώς κατοικουμένου γλυπτού,
άλλά καί ό Ρ. Rudolph — άρχικώς ώς συνεργάτης τού R. Twichell καί, έν
συνεχεία, ώς βασικός μελετητής— μέ τις πρωτοποριακές κατοικίες του άπό
τό 1949 έως τό 1952. Ή πορεία αύτών τών προσωπικοτήτων καί τά πρώ-
ιμα έργα τους μάς εξηγούν γιά ποιο λόγο είναι λάθος νά πιστεύουμε ότι μιά
σειρά άπό έπιλογές τής σημερινής άρχιτεκτονική ς άποτελούν εύρήματα μόνο
τής έποχής μας.

II. Ή κρίση τοΰ Μοντέρνου

Ή κρίση άπέναντι στό Μοντέρνο Κίνημα άρχίζει τή δεκαετία τού '60,
κυρίως μέ τήν άμφισβήτηση τών βασικών έπιλογών του, ή οποία εκφράζε-
ται στά κείμενα τού R. Venturi (Complexity and Contradiction in
Architecture f, τού A. Rossi (L' Architettura de la Cita)3 καί σύντομα πολλών
άλλων. Ή κρίση κορυφώνεται στά μέσα τού '80 καί τά πράγματα ισορρο-
πούν σέ μιά νέα πραγματικότητα περί τις άρχές τού '90, μέ τήν σχεδόν
αιφνίδια κατάρρευση τής άμφισβήτησης.

Ή τάση τής έπιστροφής, ή λατρεία τής τοπικότητας, ή άρχιτεκτονική
αισθητική ώς σύστημα, στό οποίο κυριαρχούν οί άναφορές καί οί μεταφορές,
άποτελούν τόν ένα πόλο τής κρίσης, σέ συνύπαρξη πάντως μέ τό λεγόμενο

2. R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, The Architectural Press
1966.

3. To βιβλίο εχει γίνει γνωστό κυρίως άπο τήν εκδοσή του στά αγγλικά: Α. ROSSI, The
Architecture of the City, Opposition Books, MIT Press, 1966, 1982.
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«ύστερομοντέρνο» καί μέ τόν λεγόμενο «άποδομητισμό», τάσεις που συντη-
ρούν τή συνέχεια καί ερεθίζονται άπό τις νέες δυνατότητες τών υπολογιστών
καί τά νέα υλικά.

Ό όρος «μεταμοντέρνο» καθιερώνεται άπό τό 1975 καί μετά άλλά γρή-
γορα — μέσα άπό τήν ευρεία χρήση του καί τήν άθρόα υιοθέτηση τών προ-
τύπων του— υφίσταται τήν ίδια διάβρωση όπως υπέστη καί τό Μοντέρνο Κί-
νημα. Πρέπει, πάντως, νά σημειώσουμε ότι, σέ ορισμένα τμήματα τής αρχι-
τεκτονικής κοινότητας, ή υιοθέτηση τών μεταμοντέρνων ιδεών έξακολουθεϊ νά
ισχύει μέχρι καί σήμερα.

Ό κριτικός Ch. Jencks, μέ τό περίφημο The Language of Post Modern
Architecture4 καί, άργότερα, μέ τό Late-Modern Architecture5, μέ τόν διφορού-
μενο τίτλο του, άποτελοΰν τούς πρωταγωνιστές αύτής τής τάσης πού στη-
ρίζεται καί άπό σημαντικά περιοδικά όπως τό Architectural Design.6

'Ικανοί άρχιτέκτονες μέ εύδιάκριτο μοντέρνο παρελθόν συνωθούνται
στούς οπαδούς: ό Michael Graves μέ τό Portland Building καί τήν, δίκην
μεταλλίων, οργάνωση τής οψης του, άνεξάρτητα άπό τό έσωτερικό του
(είκ. 2), ό ποιητικός Η. Hollein μέ τις προσόψεις τών καταστημάτων τής

Είκ. 2. Michael Graves,
Portland Building (σχέδιο τοϋ
Graves, δημοσιευμένο στο
K.V. Wheeler, P. Arnell,
T. Bickford (eds.), M.
Graves, Buildings and Projects
1966-1981, Rizzoli, 1982, σ.
199)

4. Ch. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, Academy 1977.

5. Ch. Jencks, Late-Modern Architecture, Academy 1980.

6. Είναι χαρακτηριστικοί οί τίτλοι τών τευχών αυτής τής περιόδου: Revision of the
Modern, A.D. Profile 58 (guest ed. Η. Klotz), 1985, The New Classicism in
Architecture and Urbanism, A.D., Vol. 58, No 1, 2, 1988, Deconstruction, A.D., Vol.
58, No 3, 4, 1988 κ.α.
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Βιέννης άλλά καί τή ριζοσπαστική πρόταση γιά τό υπόγειο Μουσείο στό
Salzburg, ό αίφνης όλισθήσας στό μεταμοντέρνο νεοπαλλαντιανό ύφος Ph.
Johnson μέ τόν έξαιρετικής, πάντως, σηματοδοτικής ικανότητας ουρανοξύ-
στη τής AT&T (είκ. 3), ό μοναδικά εύρηματικός καί γνήσια «χωρικός» J.
Stirling μέ τήν περίφημη νέα πτέρυγα τής Κρατικής Πινακοθήκη τής
Στουτγάρδης, ό πάντοτε μνημειακός άλλά καί τόσο προσωπικός M. Botta
μέ τις πιεστικής συμμετρίας κατοικίες του άλλά καί μέ τά άριστουργημα-
τικά μουσεία καί τις έκκλησίες του καί δ Ο.M. Ungers μέ τό «κτίριο μέ-
σα σέ κτίριο» του DAM.

________Δίπλα τους, ό πάντοτε διανοούμε-
νος Aldo Rossi, με τό μοναδικό «Θέ-
ατρο τού Κόσμου» καί τό διαχρονικό
νεκροταφείο τής Modena, βασικός
έκπρόσωπος τού λεγόμενου ιταλικού
νεορασιοναλισμού, μέ τά έρεθιστικά
σχέδιά του, τά οποία, δπως καί έκεΐνα
τού Massimo Scolari, άσκησαν ίσως
περισσότερη έπιρροή καί άπό τά ί'δια
τά άρχιτεκτονήματά του.

Ό άντίλογος συντηρεί τις
συνθήκες διαρκούς κρίσης — αύτό πού
ό Jencks πολύ πετυχημένα ονόμασε
«two-party system» καί τό όποιο, δπως
θά δούμε στή συνέχεια, έξακολουθεΐ
νά ύφίσταται, μέ άλλους άντιπάλους,
καί σήμερα.

Στις δεκαετίες τού '70 καί τού
'80, ό άντίλογος προέρχεται άπό
ιδιόρρυθμους συνεχιστές τής Μοντέρ-
νας Παράδοσης μέ προεξάρχοντες τόν Ν. Foster μέ τό HSBC Headquarters
καί τούς νέους τότε R. Piano καί R. Rogers μέ τό πολυσυζητημένο Κέντρο
G. Pompidou στό Παρίσι. Ό Foster παρουσιάζει μιάν άξιοσημείωτη συνέ-
χεια ύφους καί ένδιαφερόντων ή οποία έκκινεΐ προγενέστερα μέ σημαντικά κτί-
ρια όπως τό Sainsbury Centre of Visual Arts. Καί αύτά συμβαίνουν σέ ένα
κλίμα πού εύνοεΐ τά μεγάλα έργα, όπως, πέραν του Pompidou, ή έπέκτα-
ση τού Λούβρου τού Ι.Μ. Pei, ή αψίδα τής Defense καί πολλά άλλα.

Είκ. 3. Ph. Johnson, AT&T Tower,
Νέα Υόρκη
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Τόσο τό Λούβρο, όσο καί τό Pompidou προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις
καί υπέστησαν οξεία κριτική, σέ αντίθεση μέ τήν μετέπειτα καθολική απο-
δοχή τους. Αποδεικνύεται, έτσι, τό γεγονός ότι συχνά οί έπικρίσεις τών αρχι-
τεκτονικών ιδεών άποτελοϋν έσωτερική ύπόθεση ένός σώματος κριτικών,
όπως έπίσης άποδεικνύεται ότι δ φόβος τού διαφορετικού συχνά λειτουργεί
ώς παραγωγός άρνητικών σχολίων άπέναντι σέ ένα πρωτοποριακό κτίριο.

Παράλληλα, δέν θά πρέπει νά υποτιμήσει κανείς τήν έπιρροή έπί μέρους
«παικτών» όπως ή ομάδα Arquitectonica, πού δραστηριοποιείται στις
ΗΠΑ, καί όπως ό Η. Jahn, πού καθιερώνεται στις ΗΠΑ ώς Murphy/ Jahn
στό Illinois Center καί έπανεμφανίζεται δριμύτερος στό Sony Center της
Potzdamer Platz, στό ένωμένο Βερολίνο.

Είναι ή έποχή πού ή άρχιτεκτονική λειτουργεί πλέον πλήρως ώς έκφρα-
στής συστημάτων προβολής καί έξουσίας μέ τήν πρώτη μεταπολεμική
έμφάνιση τών μεγάλων έργων καί τού άρχιτεκτονικοϋ star system: μέ τήν
IBA στό Βερολίνο, τά μεγάλα έργα στό Παρίσι, τό Λονδίνο, τή Νέα Υόρκη
καί άλλού.

* *

Θά ήταν λάθος νά μήν έντάξει κανείς στόν άντίλογο άπέναντι στό λεγό-
μενο μεταμοντέρνο, τό ρεύμα πού ονομάζεται «άποδομητισμός»
(deconstruction), τό οποίο καί έχει λειτουργήσει ευθέως ώς πρόγονος τής
σημερινής τάξης πραγμάτων, ιδιαίτερα στό μέρος εκείνο τοϋ σημερινού «two-
party system», τό όποιο πολλοί άποκαλούν «σύγχρονο έξπρεσσιονισμό» ή άρχι-
τεκτονική της «ύπερέκφρασης». Ό άρχιτεκτονικός άποδομητισμός άποτελει
μιά μάλλον άφελή διέξοδο, ένα είδος καταφυγίου τής άγωνίας τού άρχιτέ-
κτονα νά άποκαλυφθούν τά δομικά χαρακτηριστικά της μορφής μέσω τής
άποδόμησης καί τής εικονικής «καταστροφής» τού κτιρίου, έλπίζοντας
— μάλλον ορθώς— ότι ή άποκάλυψη τών δομικών χαρακτηριστικών τού κτι-
ρίου παράγει αισθητικού περιεχομένου μήνυμα. Γρήγορα τό ρεύμα αύτό με-
τατρέπεται σέ ένα μάλλον αύτοτελές παίγνιο γεωμετριών, ένίοτε έξαιρετικά
ένδιαφέρον, παράγοντας μιά σειρά άπό κτίρια, όπως τό Wexner Center τού
P. Eisenman, τό πάρκο La Villette τού Β. Tschumi, τό δίδυμο κτίριο
Ginger & Fred τού F. Gehry (είκ. 4) καί τό πολυσυζητημένο D.G. Bank
τού ιδίου, τό Εβραϊκό Μουσείο στό Βερολίνο τού D. Libeskind κ.ά., πού
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο γιά τούς άπογόνους τους.
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Είκ. 4. F. Gehry,
Ginger & Fred, Πράγα

III. Ή παρούσα συνθήκη

Τά νέα δεδομένα που χαρακτηρίζουν τή σημερινή κατάσταση τών πραγ-
μάτων είναι τά παρακάτω:

(α) Ή κατάρρευση, σχεδόν χωρίς μάχη, όλων τών αναφορικών κινημά-
των, οπως δ νεοκλασικισμός, καί τής αισθητικής προσέγγισης που τά
συνοδεύει. Είναι, λόγου χάρη, ένδεικτική ή άπότομη άλλαγή πολλών
περιοδικών σέ ο,τι άφορα στήν αισθητική τού έξωφύλλου καί στήν
έπιλογή τών περιεχομένων, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο τοϋ
περιοδικού Materia1, πού διευθύνει μιά άπό τις κορυφαίες προσωπικό-
τητες τοϋ «μετα-μοντέρνου», ό P. Portoghesi.
(β) Ή δραματική άλλαγή τών μεθόδων σχεδίασης καί άναπαράστασης
τών κτιρίων καί ή μετάβαση άπό τήν άναλογική στήν ψηφιακή λο-
γική, μέ κύρια χαρακτηριστικά τήν κατάργηση τής έννοιας τού πρω-
τοτύπου, τό ευμετάβλητο τού σχεδίου καί τή νέα δομή τού άρχιτε-
κτονικού γραφείου.

(γ) Ή περιορισμένη άκόμη άλλά υπαρκτή μορφοπλαστική ικανότητα τοϋ

7. Π.χ. τό τεύχος 28 (1998) τοϋ Materia, μέ τον γενικό τίτλο «ανατολή και δύση»,
έχει αφιέρωμα στον Μ. Scolari και ανάλογη αισθητική τοϋ έξωφύλλου, τής ϋλης, άκόμη και τοϋ
χαρτιού, ένώ το τεύχος 31 (2000), μέ τόν γενικό τίτλο «αεριζόμενες όψεις», παρουσιάζει εργα
τών Herzog & De Meuron, Baumschlager & Eberle κ.α., ένώ προηγείται κείμενο τού έκδο-
τη Ρ. Portoghesi, πού ομολογεί τό «τέλος έποχής».
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υπολογιστή καί ή ακόμη πιό περιορισμένη άλλα έπίσης υπαρκτή ίκα-
νότητά του νά οριοθετεί καί νά επιλύει, έστω καί μερικώς, προγραμ-
ματικά άλλά καί συνθετικά προβλήματα,
(δ) Τά νέα δομικά υλικά ώς στοιχεία παραγωγής αισθητικής, σέ πρωτο-
φανή έκταση καί μέ πρωτοφανή ταχύτητα έπιβολής.
(ε) Ή αύξουσα δύναμη τής εικόνας μέσω τών νέων οδών διακίνησης μέ
άποτέλεσμα τήν αύξηση τής έπιρροής τών εκάστοτε πρωτοποριακών
ιδεών καί τού star system.
(στ) Ή μερική αύτονόμηση τών δύο συστημάτων (πρωτοπορίας καί star
system) καί ή αύξηση τής έπιρροής τού star system στήν παραγωγή
καί τήν κατανάλωση τών ιδεών χωρίς νά προηγείται κριτική άνά-
γνωση.

Κατά τά άλλα έξακολουθεί νά ισχύει τό «two-party system» άλλά μέ
νέους παίκτες. Άπό τή μιά πλευρά, έμφανίζεται ό νέος έξπρεσιονισμός, ενίο-
τε μέ εύθεία καταγωγή άπό τήν άποδόμηση άλλά πάντως μέ πλήρη έκμε-
τάλλευση τών άναπαραστατικών δυνατοτήτων τών ήλεκτρονικών υπολο-
γιστών. Παραδείγματα άποτελούν έργα αρχιτεκτόνων όπως τού F. Gehry
(είκ. 5), τού S. Calatrava, τού P. Eisenman, τών Cook-Fournier, τών
Future Systems καί τής Ζ. Hadid. Άπό τήν άλλη πλευρά, ό μινιμαλισμός
στρέφεται στις άπαρχές του Μοντέρνου Κινήματος καί έπαναφέρει τις άξιες
του, συχνά δμως άπλώς ώς στύλ. Παραδείγματα άποτελούν έργα άρχιτε-
κτόνων δπως τού R. Rogers, τού R. Piano, τού D. Chipperfield καί
άλλων, μέ χαρακτηριστικότερο ίσως έργο τό Κέντρο τής Apple στή Νέα
Υόρκη τών Bohlin Cywinski Jackson (είκ. 6).

Είκ. 5. F. Gehry, Μουσείο
Guggenheim, Μπιλμπάο
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Εικ. 8. OMA, R. Koolhaas, Casa da
Musica, Πόρτο

Εϊκ. 6. Bohlin Cywinski Jack- Ε'κ" 7' HerzoS καί De Meuron'

λ ι r* » ν- ey Caixa Forum, Μαδρίτη

son, Apple Center, ί\εα ιορκη r '

Παρατηρείται, παράλληλα, ή δεύτερη μεταπολεμική εμφάνιση τών με-
γάλων έργων καί τού star system (Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη
καί, έπί πλέον, Εμιράτα καί Κίνα) μέ άφορμή καί μεγάλα γεγονότα όπως
οι 'Ολυμπιακοί άγώνες. 'Ενδιαφέρον στή διαδικασία αύτή έχει ή έπανεμφά-
νιση τής λογικής τών κτιρίων-συμβόλων. Οι σύγχρονες πόλεις, άκόμη καί οί
μικρότερες, φαίνεται νά έπενδύουν καί πάλι στήν άρχιτεκτονική, καί κυρίως
στό star system της. 'Ακολουθούν τό παράδειγμα τού Bilbao καί γεμίζουν μέ
ένδιαφέροντα, ευρηματικά, πολυσυζητημένα καί ένίοτε άντιφατικά κτίρια, πού
μοιάζουν σαν νά έχουν σχεδιαστεί γιά νά προκαλέσουν άντιδράσεις. Μερικά
παραδείγματα: τό Caixa Forum τής Μαδρίτης άπό τούς Herzog καί De

Meuron (είκ. 7), τό κτίριο τής Φι-
λαρμονικής τοϋ Αμβούργου άπό
τούς ιδίους, ή Casa da Musica στό
Πόρτο άπό τήν ΟΜΑ καί τόν R.
Koolhaas (είκ. 8), ή Seattle
Library άπό τούς ιδίους, όπως καί
τό TV Headquarters στό Πεκίνο,
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δ πύργος Swiss-Re άπό τον Ν. Foster στο Λονδίνο, δ επονομαζόμενος «κου-
κουνάρα», δ πύργος Aqbar Barcelona άπο τον J. Nouvel, δ περιστρεφόμενος
πύργος στο Dubai, δ Phare Tower άπδ τήν ομάδα Morphosis στη La
Defense στο Παρίσι άλλα και άλλα σημαντικά εργα, πού επιδιώκουν έ'να
είδος ήπιας άστικής άνασύνταξης των πόλεων δπου εντάσσονται, δπως τό
κτίριο άρχείων άπό τον R. Moneo στή Navarra και τό Kursaal στο San

Sebastian άπδ τδν ίδιο, στο όποιο και θά επανέλθουμε.

*

* *

Ή χώρα μας φαίνεται νά παραμένει στην παθογένεια μιας δυσχερούς
άστικής καθημερινότητας, τήν δποία δέν έ'χει τή δυνατότητα νά άντιμετωπί-
σει στή συνολική κλίμακά της. Οι πόλεις μας έ'χουν κυριολεκτικώς πνιγεί άπδ
τά αυτοκίνητα και ή άνανέωση τοϋ άστικού ιστού, τόσο άπδ πλευράς κτιρίων
δσο και άπδ πλευράς ελευθέρων χώρων, παραμένει ενα δυσεπίλυτο πρόβλημα
χωρίς θεσμική υποστήριξη. Ή κοινωνία μας βρίσκει εύκολα καταφύγια τόσο
στο fe/e style δσο και στήν άναμονή διαφημιζομένων μεγάλων έργων. Εκτός
εξαιρέσεων, δείχνει συνεχώς μειούμενο ενδιαφέρον για τό δημόσιο χώρο, ενώ
παρασύρεται πολύ εύκολα —πράγμα άλλωστε αναμενόμενο— σε ανούσιες διεκδι-
κήσεις μάλλον συνθηματολογικού παρά ουσιαστικού περιεχομένου.

Τό παρήγορο είναι δτι και επιφανείς "Ελληνες άρχιτέκτονες υπάρχουν μέ
διεθνή παρουσία —και μερικοί είναι σέ αύτή τήν αίθουσα σήμερα— άλλα και τά
δείγματα άπό τή νέα γενιά τών άρχιτεκτόνων, ήλικίας κάτω τών 45 ετών, είναι
άκρως ενδιαφέροντα. Αυτό φάνηκε τόσο στήν πρόσφατη (2007) 5η Μπιενάλε
Νέων πού δργάνωσε τό Ελληνικό 'Ινστιτούτο 'Αρχιτεκτονικής8 δσο και σέ
άλλες παρόμοιες εκθέσεις και διαγωνισμούς. Τά πιό ενθαρρυντικά στοιχεία είναι
ή προσπάθεια άνανέωσης τού λεξιλογίου της άστικής και εξοχικής κατοικίας
και πολυκατοικίας, ή διερεύνηση της σχέσης του κτιρίου μέ τό έδαφος, ή προ-
σπάθεια νά ενσωματωθούν στοιχεία περιβαλλοντικής μέριμνας στό αισθητικό
λεξιλόγιο τής άρχιτεκτονικής, τό ενδιαφέρον για τις προσωρινές και μεταβαλλό-
μενες κατασκευές, αλλά και πειραματικές προσπάθειες νά διερευνηθούν νέες μορ-
φές μέσα άπό τις άναπαραστατικές δυνατότητες τών υπολογιστών.

* *

8. Μ. Μηλιωνη (έπιμ..), Κατάλογος 5-ης Biennale Νέων 'Ελλήνων 'Αρχιτεκτόνων, (έπιμ..
εκθεσης Στ. Γυφτόπουλος, Α. Κωτσιόπουλος), Ελληνικό 'Ινστιτούτο 'Αρχιτεκτονικής, 2007.
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Μετά άπό τουλάχιστον 50 χρόνια, στά οποία μεγάλο μέρος τής συζή-
τησης περί άρχιτεκτονικής επικεντρώθηκε περισσότερο στή μορφή τών κτι-
ρίων καί στό τί μάς θυμίζουν, παρά στό ποιας ποιότητας χώρο παράγουν,
καί μετά άπό δύο τουλάχιστον μείζονες κρίσεις — τήν, άμφισβήτηση τού
Μοντέρνου Κινήματος καί τήν κατάρρευση αύτής τής άμφισβήτησης — ανα-
ρωτιέται κανείς τί μας έπιφυλάσσει ή παρούσα συνθήκη γιά τό μέλλον.

Τό έσωτερικό πρόβλημα της άρχίτεκτονικής κοινότητας στό επίπεδο τής
πρωτοπορίας φαίνεται νά παίρνει άλλη τροπή. Κανείς δέν έχει πλέον άνάγκη
τόν Charles Jencks, παρ' όλον ότι, μέχρι πρότινος, ό κάθε έπώνυμος αρχι-
τέκτων θά άνέμενε έναγωνίως νά καταταγεί άπό τόν Jencks σέ ένα άπό τά
ταξινομικά κουτάκια του, ειδάλλως θά άπειλεΐτο μέ καταδίκη σέ αιώνια άνυ-
παρξία. Τά στύλ καί οί κεντρικές ιδέες έξατομικεύονται άκόμη καί στις πε-
ριπτώσεις τών άρχιτεκτόνων έκείνων, όπως οί Herzog καί De Meuron ή ό
Β. Tschumi, πού, άντίθετα λόγου χάρη μέ τόν F. Gehry ή τόν S. Calatrava,
δείχνουν νά είναι έπιφυλακτικοί σέ κάθε προσπάθεια νά οικοδομήσουν ένα
προσωπικό ύφος. 'Αντί αύτού τοϋ ένιαίου καί άναγνωρίσιμου προσωπικού
ύφους, προτάσσουν τή σχέση μέ τό έκάστοτε πρόβλημα καί τό έκάστοτε
πρόγραμμα.

Κατά τήν άποψή μου, ή πρώτη κύρια ζώνη πιέσεων πρός τήν άρχιτε-
κτονική ήταν, τά τελευταία χρόνια, ή άνάγκη ένίσχυσης τού σύνθετου ρόλου
τού κτιρίου σέ σχέση μέ τό περιβάλλον του, ή άνάγκη ένίσχυσης τού ρόλου
τού κτιρίου στήν πόλη καθώς καί ή άνάγκη έπανεξέτασης τής φύσης τών
όρίων του. Τό κτίριο καλείται πλέον νά δημιουργήσει κενό χώρο μέ ταυτό-
τητα, όπως έκανε πάντοτε στήν ιστορική πορεία τής άρχιτεκτονικής, συμ-
πληρώνοντας έτσι καί ένα άπό τά κενά τής μοντέρνας γλώσσας, όπως του-
λάχιστον αύτή έμφανίστηκε στήν ευρεία της «κατανάλωση». Καλείται, μά-
λιστα, νά τό κάνει αύτό σέ όλο καί πιεστικότερες συνθήκες γειτονίας μέ
άλλα κτίρια ή σέ όλο καί επιδεινούμενες συνθήκες ύψηλής πυκνότητας. Γιά
νά άντεπεξέλθουν σέ αύτά τά νέα δεδομένα, οί άρχιτέκτονες καλούνται νά
άνασυντάξουν τά όρια τών κτιρίων καί νά άναζητήσουν τήν εύρύτερη ερμη-
νεία αύτού πού έχουμε μέχρι τώρα συνηθίσει, μάλλον παθητικά καί άπλο-
ποιητικά, νά ονομάζουμε «έδαφος». Τά κτίρια, έπομένως, καλούνται πλέον
νά έγκατασταθοΰν ή νά μετασχηματιστούν σέ περιβάλλον ύψηλής πυκνότη-
τας καί ισχυρών περιβαλλοντικών περιορισμών καί νά βελτιώσουν τις σχέ-
σεις τους μέ τά γειτονικά τους.
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Παραδείγματα τέτοιων, μερικές
φορές αναπάντεχων, νέων ορίων ή και
σχέσεων μέ το έδαφος αποτελούν, λό-
γου χάρη, ή στέγαση τοϋ Βρετανικού
Μουσείου (Ν. Foster) (είκ. 9), ή υπό-
γεια επέκταση της βιβλιοθήκης τοϋ
Πανεπιστημίου τοϋ Michigan (G.
Birkerts), τό σπίτι στήν Ούαλλία
(Future Systems), τό συγκρότημα Eden
στήν Κορνουάλλη (Ν. Grimshaw), ή
Villa One (D. Perrault), ή βιβλιοθήκη
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Delft
(Mecanoo) και πολλά άλλα.

Ή δεύτερη ζώνη πιέσεων πρός τήν

--—.......—....... αρχιτεκτονική είναι ήδη παρούσα εδώ

Εϊκ. 9. Ν. Foster, διαφανής στέ^ καί. Αρκετά χρόνια. Πρόκειται για πιέ-

τοΰ Βρετανικού Μουσείου, Λονδίνο * 5 - ν ι Ρ -, Q - e

Γ σεις που ασκούνται για να βελτιώσει η

ενεργειακή συμπεριφορά τών κτιρίων, είτε κυριολεκτικά είτε καί ώς πρό-
σχημα για τήν παραγωγή μιας νέας γλυπτικής τής εξωτερικής επιφανείας
τοϋ κτιρίου.

Τό φάσμα τών προσεγγίσεων στήν περίπτωση αύτή είναι πολύ εύρύ:
καλύπτει άπό κτίρια υψηλής άπήχησης, οπου ό φυσικός φωτισμός τοϋ
εσωτερικού χώρου άποτελεΐ έπιδείξιμο εύρημα (όπως στήν περίπτωση τοϋ
Reichstag άπό τον Ν. Foster), μέχρι τούς πράσινους τοίχους τού P. Blanc,
άπό τό άπολύτως διάφανο σπίτι στή Στουτγάρδη τού W. Sobek μέχρι τον
αυτομάτως ρυθμιζόμενο διαφραγματικό τοίχο τού J. Nouvel στο Institut du
Monde Arabe καί μέχρι τό ευρηματικό οινοποιείο τών Herzog καί De
Meuron πού χαρακτηρίζεται άπό τοίχους, κατασκευασμένους άπό έγκιβω-
τισμένη σέ μεταλλικά πλέγματα ξερολιθιά, διαπερατούς άπό τον άέρα. Κα-
λύπτει έπίσης άπό τις κάθε είδους μεταλλικές ή ξύλινες περσίδες στις κα-
τοικίες τών Baumschlager καί Eberle, τού S. Godsell καί τών Herzog
καί De Meuron μέχρι τά ήμιδιάφανα φύλλα τού Laban Centre στο Λον-
δίνο, τών ιδίων. Καλύπτει, άκόμη, τήν ευρηματική κατοικία τού Ελβετού
Πρέσβη στήν Washington άπό τόν S. Holl, τό Bamboo Wall άπό τόν Κ.
Kuma καί τόν ύαλοπίνακα-όμοίωμα κουρτίνας άπό τούς SANAA. Καλύ-
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πτει, τέλος, καί το συνολικό concept
εμβληματικών κτιρίων τής Ιβηρικής χερ-
σονήσου, δπως τδ Kursaal άπο τδν R.
Moneo στο San Sebastian καί τδν πολυ-
συζητημένο πύργο Agbar τής Βαρκελώ-
νης άπδ τδν J. Nouvel (είκ. 10).

'Απομένει νά σταθμίσουμε, τά έπόμενα
χρόνια, σέ ποιδ βαθμό δλα αύτά τά στοι-
χεία καί οί προκλήσεις προετοιμάζουν φαι-
νόμενα μαζικής συμπεριφοράς καί νέες κα-
τατάξεις καί τυπολογίες, άνάλογες μέ
αύτές πού βιώσαμε τις τελευταίες δεκαε-
τίες, ή απλώς είσερχόμεθα σέ μιάν έκτε-
Εικ. 10. Jean Nouvel, πύργος ταμένη περίοδο διασποράς άντιλήψεων, μιά

Agbar της Βαρκελώνης, λεπτομέ- / ». » '

0 1 r 1 r περιοοο οπου «τα παντα ρει».

ρεια οψης

* *

Όμολογώ ότι θά αισθανόμουν ήμιτελή αύτήν τήν παρουσίαση χωρίς τήν
προσωπική μου στάση ώς άρχιτέκτονος άπέναντι στά ζητήματα καί στις
προκλήσεις αύτές. Θά σάς παρουσιάσω, κατ' άνάγκην, μόνον ορισμένα επι-
λεγμένα ίχνη αύτής τής έμπειρίας μου.

Κατ' άρχήν, τόν σχεδιασμό σέ συνθήκες πίεσης στήν πολεοδομική κλί-
μακα καί συγκεκριμένα:

(α) τό ρυθμιστικό σχέδιο τού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στόν άστικό ιστό

τού Βόλου9 (είκ. 11),
(β) ένα δείγμα προτάσεων άστικής άνάπλασης γιά τή Θεσσαλονίκη10, καί

9. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ρυθμιστικό σχέδιο (1985-89), Α. Κωτσιόπουλος σέ συνερ-
γασία μέ τή Διοικούσα Επιτροπή (Πρόεδρος Π. Ααζαρίδης, Ε. Τζεκάκης, υπεύθυνος Τεχνικής
'Υπηρεσίας Κ. Προγκίδης), συνεργάτες Δ. Δακή, Δ. Νικολάου, Χ. Πανταζίδης, Ε. Σπάρτση.

10. Χωρική ανάλυση καί άρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στήν ευρύτερη περιοχή τοΰ Δήμου
Θεσσαλονίκης (2007- ), έπιστημονικάς υπεύθυνος: Α. Κωτσιόπουλος, Τ. Παπαδοπούλου, Α.
Γοσποδίνη, Ε. Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου, Α. Τέλλιος, Β. Τσιούμα, Σ. Συρίγος, άρχιτέκτονες-
πολεοδόμοι, Γ. Δημαρέλλος, Α. Ζησοπούλου, συγκοινωνιολόγοι, Επιτροπή Παρακολούθησης :
Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών "Εργων Δήμου Θεσσαλονίκης: Κ. Μπελιμπασάκης, Μ.
Ζουρνά, Αϊκ. Δαναδιάδου, Θ. Τζιάτζιος. Φοιτητές αρχιτεκτονικής ΑΠΘ: I. Άνεστίδης, I. Σιω-
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(γ) τό πρόγραμμα παρεμβάσεων στά πλαίσια τοϋ νέου ρυθμιστικού σχεδί-
ου τού ΑΠΘ.11

Είκ. 11. Ρυθμιστικά Σχέδιο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο (βλ. καί σημ. 9)

Έν συνεχεία, τόν σχεδιασμό σέ συνθήκες πίεσης καί έπαναδιαπραγμά-
τευσης τών ορίων τού κτιρίου στήν κλίμακα τής αρχιτεκτονικής καί συγκε-
κριμένα:

(α) τό κτίριο τού Ιδρύματος Ίατροβιολογικών Ερευνών τής Ακαδημίας
Αθηνών12 (είκ. 12),

πίδης — Π. Μπαλογιάννη, Λ. Νάσσης, Α. Παπανικολάου — Σ. Αβραμοπούλου, Χ. Βαρνά, Π.
Βασιλοπούλου — Ν. Αγραφιώτης, Β. Καραγεωργίου, Π. Παπαναστάσης, Β. Χλωροκώστας —
Στ. Γαλίκας, Θ. Χατζηγιαννόπουλος - Α. Καλοκύρη, Α. Καραταγλίδου, Ν. Λεβέντης, Φ. Ντιν-
τόκα — Σ. Δερδελάκου, Α. Άβραμίδης, Χ. Παπαλεξανδρή, Ε. Φανού.

11. ''Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης: νέο ρυθμιστικά σχέδιο (1989-2005), Α.
Κωτσιόπουλος, Γ. Κονταξάκης, Π. Παναγιωτόπουλος, σέ συνεργασία μέ ομάδα αρχιτεκτόνων
καί πολεοδόμων υπό τήν έπίβλεψη τών Πρυτανικών Αρχών.

12. "Ιδρυμα Ίατροβιολογικών 'Ερευνών της 'Ακαδημίας 'Αθηνών (2002), Α. Κωτσιόπου-
λος (γενικός συντονιστής), Ν. Άρβανιτοπούλου, Δ. Δακή, Β. Καραλάζος, Ε. Σπάρτση, Γ. Χο-
ρόζογλου — Μ. Παπανικολάου, Ρ. Σακελλαρίδου — Φ. Λαμπρινός, Α. Οϊκονομίδου, Κ. Δεμί-
ρη, Σ. Χατζηκοκκόλη, πολιτικοί μηχανικοί: Π. Παναγιωτόπουλος, Ε. Κολτσάκης, Κ. Κοντο-
γιάννης, Χ. Μπίσμπος, Α. Μυστακίδης, Ο. Παναγούλη, I. Πούλιος, Ε. Σακελλαριάδου, Π. Ζέρ-
βας, Γ. Νικολάίδης, Η/Μ μηχανικοί: Κ. Μπουζάκης, Α. Στεργιάννης, I. Τσελεπίδης,
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Εϊκ. 12. "Ιδρυμα Ίατροβιολο-
γικών Ερευνών της Ακαδημίας
'Αθηνών (βλ. καί σημ. 12), (αε-
ροφωτογραφία ΙΙΒΕΑΑ)

Είκ. 13. Νέα πτέρυγα Φυσικο-
μαθηματικής Σχολής ΑΠΘ (βλ.
καί σημ. 13)

(β) τή νέα πτέρυγα τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ ΑΠΘ13 (είκ.
13), καί

συνεργάτες: Κ. Ευσταθίου, I. Τσιάφης, εποπτεία: Φ. Καραγιάννης, Μ. Μίνη, Δ. Λουκίσης - Ε.
Καραγιαννόπουλος - Θ. Βουδικλχρης, I. Βασιλειάδης, Δ. Ήλιαδάκης, Π. Κρεμεζης - κατα-
σκευή Μηχανική Α.Ε., Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε., ΑΕΓΕΚ Α.Ε., μελέτη έφαρμογής συμπληρω-
ματικών χώρων: Α. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου, συνεργάτις Ε. Χαλκιοποό-
λου, συνολική έπιφάνεια κτιρίων 26.000 μ2, μελέτη 1991-1993, 1998-99, ολοκλήρωση κατα-
σκευής 2002.

13. 'Επέκταση της Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ ΑΠΘ (1996), Α. Κωτσιόπουλος, Ν.
Άρβανιτοπούλου, Δ. Δακή, Ε. Σπάρτση, Γ. Χορόζογλου, συνεργάτες: Β. Καραλάζος, Γ. Ψω-
μαδάκης, σέ συνεργασία μέ τον Χ. Μπουγαδέλη καί συνεργάτες (Μ. Ρίζου) στή μελέτη έφαρ-
μογής, πολιτικοί μηχανικοί: Π. Παναγιωτόπουλος, Α. Αβδελάς, Λ. Μπανιωτόπουλος, Ε. Μυ-
στακίδης, Ο. Παναγοΰλη — Τ. Τσικνιάς ΑΕΜΤΕ, Α. Καραμάνος, Η/Μ μηχανικοί: Α. Τσαλα-
πάτας — ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ, συνολική έπιφάνεια κτιρίου 5.000 μ2, μελέτη 1992-94, κατασκευή:
1994-1996.
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(γ) τή νέα υπόγεια μονάδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης τοΰ ΑΠΘ14 (είκ.
14).

Είκ. 14. Νέα μονάδα τής
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ
(βλ. καί σημ. 14) (φωτ. Μπ.
Λουϊζίδης)

Τέλος, τόν σχεδιασμό πού άπαντά στό ζήτημα τής ένεργειακής συμπε-
ριφοράς καί, ταυτόχρονα, στοιχειοθετεί μιά πρόταση ένταξης τού κτιρίου στό
τοπίο του καί άνταπόκρισης στόν χαρακτήρα τού προγράμματος μέ βάση τό
όποιο σχεδιάστηκε. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται:

(α) τά κεντρικά γραφεία τής Alumil μέ τόν σύνθετο βιοκλιματικό φλοιό

άπό άλουμίνιο15 (είκ. 15),
(β) ή κατοικία 2 στήν "Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης μέ τήν πρώτη άπόπει-
ρα χρήσης τού ξύλινου καφασωτού16 (είκ. 16), καί

14. Νέα μονάδα τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τοΰ ΑΠΘ (2000), Α. Κωτσιόπουλος, Μ.
Παπανικολάου, Ρ. Σακελλαρίδου, συνεργάτις: Α. Οίκονομίδου, πολιτικοί μηχανικοί: Π. Πα-
ναγιωτόπουλος, Χρ. Μπίσμπος — Χ. Μυλωνάς, Π. Άντωνιάδου, Η/Μ μηχανικός: Σ. Κο-
λοκοντές, συνολική επιφάνεια κτιρίου 4.500 μ2, μελέτη 1991-1995, ολοκλήρωση κατασκευής
1999-2000.

15. Νέο συγκρότημα κεντρικών γραφείων τής εταιρείας Alumil στή βιομηχανική περιοχή
Κιλκίς (2004- ), Α. Μ. Κωτσιόπουλος καί συνεργάτες άρχιτέκτονες: Α. Κωτσιόπουλος, Ε.
Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου, συνεργάτες: Στ. Ζερεφός, Ε. Χαλκιοπούλου, σύμβουλος βιοκλιμα-
τικής σχεδίασης: Β. Κουβάκη, πολιτικοί μηχανικοί: Χ. Μπανιωτόπουλος, I. Ααβασάς, Π. Ζέρ-
βας, Γ. Νικολαΐδης, Η/Μ μηχανικοί: Γ. Λαγός, Κ. Σαρρόπουλος, συνολική έπιφάνεια κτιρίου
2.000 μ2, μελέτη 2001-2003, έναρξη σταδιακής υλοποίησης 2004.

16. Κατοικία 2 στήν Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης (1998), Α. Κωτσιόπουλος, Ε. Χαλκιο-
πούλου, πολιτικός μηχανικός: Ε. Μυστακίδης, Η/Μ μηχανικός: I. Τσελεπίδης, συνολική έπι-
φάνεια κτιρίου 360 μ2, μελέτη 1995, κατασκευή 1996-1998.
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Είκ. 16. Κατοικία 2 στήν "Ανω Πόλη
Θεσσαλονίκης (βλ. καί σημ. 16)

Είκ. 15. Κεντρικά γραφεία της
Alumil, Κιλκίς (βλ. καί σημ.
15) (3D σχέδιο: Στ. Ζερεφές)

(γ) το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο τής Νάουσας, δωρεά τής οικογενείας
Λαναρά, όπου τό ί'διο σύστημα ανάγεται σέ κεντρικό μορφοπλαστικό στοι-
χείο τοϋ κτιρίου1' (είκ. 17 καί 18).

17. Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο καί 'Αναψυκτήριο στη θέση «Ίσ§όρια» Νάουσας,
Σχολή 'Αριστοτέλη, δωρεά Χρ. Λαναρά καί οικογενείας Aavapà (2006), Α. Μ. Κωτσιόπουλος
καί συνεργάτες αρχιτέκτονες: Α. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου, συνεργάτες: Α.
Τέλλιος, Θ. Κουβάκη, Ε. Χαλκιοπούλου, πολιτικοί μηχανικοί: I. Ααβασάς, Λ. Δέδα, Η/Μ μη-
χανικοί: Γ. Λαγός, Κ. Σαρρόπουλος, επίβλεψη: Δ. Αλτίνης, κατασκευή «ΑΚΤΩΡ», συνολική
έπιφάνεια κτιρίου 1.000 μ2, μελέτη 2004-2005, ολοκλήρωση κατασκευής 2006.
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Εικ. 17. Δημοτικό Πολιτι-
στικά Κέντρο Νάουσας, δω-
ρεά Χρ. Λαναρά και οικογε-
νείας Λαναρά, εξωτερική δψη
(βλ. και σημ.. 17)

Εικ. 18. Δημοτικό Πολιτι-
στικό Κέντρο Νάουσας, δωρεά
Χρ. Λαναρά καί οικογενείας
Λαναρά, λεπτομέρεια στεγά-
στρου (βλ. καί σημ. 17)

IV. Χωρικά ευρήματα

Οί κρίσεις σέ τέτοιες ιστορικές πορείες δεν δρουν ακαριαία. 'Ιδιαίτερα
στήν αρχιτεκτονική, ή έναρξη της αμφισβήτησης μιας τάσης συχνά προη-
γείται τής γενικευμένης διάδοσης τής τάσης, λόγω κυρίως τοϋ χρόνου που
μεσολαβεί άπό τή διατύπωση μιας ιδέας μέχρι τήν έναρξη λειτουργίας τού
κτιρίου πού τήν υλοποιεί. Χρειάζεται έπίσης προσοχή στή σύγκριση άλλων
εποχών μέ τή σημερινή, στήν όποία ή κυκλοφορία, ή διάδοση τών ιδεών καί
τό φαινόμενο τού κορεσμοΰ γίνονται στα πλαίσια τής εικονικής πραγματικό-
τητας, πριν ol όποιες ιδέες προλάβουν νά υλοποιηθούν. Είναι δύο κόσμοι
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-εικονικής καί υλοποιημένης πραγματικότητας— που λειτουργούν μέ υστέ-
ρηση, ό ένας σέ σχέση μέ τόν άλλο. Οι ακριβείς κανόνες αύτού τοϋ «παι-
χνιδιού» φαίνεται ότι μας είναι ακόμη άγνωστοι.

Ή άρχιτεκτονική βιώνει τώρα μιαν έξόχως παραγωγική κρίση, οφειλό-
μενη σέ φαινόμενα τών τελευταίων ετών αν όχι καί δεκαετιών: φαινόμενα
τόσο έσωτερικά, όπως ή έκρηξη τών άναπαραστατικών μέσων, δσο καί εξω-
τερικά, όπως οι πιέσεις τοϋ άστικοϋ χώρου, τό περιβαλλοντικό αίτημα άλλά
καί ή άθρόως χρηματοδοτούμενη έπιδειξιομανία για τήν παραγωγή άστικών ή
καί εθνικών συμβόλων.

Δέν είμαι έτοιμος νά δεχθώ δτι όλα αυτά θα άλλάξουν άμεσα έπειδή σο-
βεί ή παροϋσα χρηματοπιστωτική κρίση. Καί τουλάχιστον δέν πιστεύω δτι
θά άλλάξουν πρός τήν κατεύθυνση πού μάλλον βιαστικά νομίζουμε ότι ακο-
λουθούν. To life style άσφαλώς θά λειτουργήσει ως καταφύγιο, ή κυριαρχία
τής εικόνας καί τής δψης δέν πρόκειται νά αναιρεθεί. Ή λιτότητα ώς στά-
ση ζωής δέν μπορεί νά επηρεάσει τήν άναπόφευκτη —καί άλλωστε όχι καί
τόσο κατακριτέα— έγκαθίδρυση τού μινιμαλισμού, κυρίως ώς στύλ καί μά-
λιστα άκριβοϋ καί πολύ λιγότερο ώς στάσης ζωής.

Κατά τή γνώμη μου ή πραγματική κρίση τής άρχιτεκτονικής είναι προ-
γραμματικού τύπου: άφορα στήν άδυναμία της νά υπηρετήσει τήν άλλαγή
τού τρόπου ζωής μας καί στήν άδράνεια πού παρουσιάζει δ βαθύς χωρικός
πυρήνας τής άρχιτεκτονικής στό νά ένσωματώνει ή καί —πολύ περισσότε-
ρο- νά έμπνέει τις άλλαγές αυτές. Οί έργολάβοι εξακολουθούν νά μετρούν
τις όψεις τών πολυκατοικιών μέ «μάτια» καί «ήμιυπαίθριους», τά υπνοδω-
μάτια μας έξακολουθούν νά μετατρέπονται δλο καί περισσότερο σέ άτυπα μι-
κρά θέατρα γιά τή θέαση τής τηλεόρασης, τά έξοχικά μας νά δργανώνονται
περίπου όπως τά διαμερίσματα καί μύρια άλλα.

"Ας διατρέξουμε μερικές εικόνες άνατρεπτικής οργάνωσης σέ μικρά καί
μεγάλα μεγέθη: τό μεγάλο καί μικρό ιαπωνικό σπίτι ώς έπανερμηνεία τής
παράδοσης καί ώς κατ' ανάγκην ευμετάβλητη μηχανή, τά άπροσδόκητα
ευρήματα τού R. Koolhaas στό έσωτερικό τής Βιβλιοθήκης τού Seattle
καί δ μεγαλειώδης στήν άπλότητα καί τήν ευρηματικότητα του Α. Siza
(είκ. 19).

*

* sic
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Είκ. 19. Alvaro Siza Viera,
φυσικός φωτισμός σε δημο-
τική βιβλιοθήκη, Viana do
Castelo, Πορτογαλία

Θά κλείσω τήν ομιλία μου μέ δύο εικόνες: ή μία είναι, νομίζω, μία
αρκετά πειστική απεικόνιση τής αλληλεξάρτησης τής μορφής μέ τή λει-
τουργία σέ ένα θέμα άσχετο μέ τήν άρχιτεκτονική: στή γεωμετρική διάτα-
ξη τών κινουμένων όμαδικώς θεριζοαλωνιστικών μηχανών στό Matto Grosso
τής Βραζιλίας, ώστε νά μήν παραμένουν κενές ζώνες στόν άγρό. Μάς θυμί-
ζει τό αίτημα νά ξαναδούμε τόν έλλιπή άκόμη περί άρχιτεκτονικής καί τέ-
χνης λόγο ώς βαθύτατα λογικό καί όχι μεταφυσικό.

Είκ. 20. Καλοκαιρινή κα-
τοικία 1 στή Βουρβουροϋ
Χαλκιδικής (βλ. καί σημ.
18)
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Ή δεύτερη είναι ένα άπο τά πρώτα κτίσματα πού σχεδίασα, ώς φοι-
τητής άκόμη, στο τέλος τής δεκαετίας τού '60, ίσως ήρεμότερο άπο μετα-
γενέστερα καί, άπο δ,τι μαθαίνω, άπειλούμενο μέ κατεδάφιση, ώστε νά αντι-
κατασταθεί μέ μεγαλύτερο18 (είκ. 20). Νομίζω δτι μας θυμίζει τή συνέχεια
καί δχι τήν άσυνέχεια τής άρχιτεκτονικής καί μού δίνει τήν εύκαιρία νά θυ-
μηθώ τούς δασκάλους μου, τδν Γιάννη Τριανταφυλλίδη, τούς συνεργάτες μου
δλα αύτά τά χρόνια καί τούς δικούς μου άνθρώπους, όσους είναι κοντά μας
καί όσους πλέον δέν είναι.

Σάς εύχαριστώ γιά τήν ύπομονή σας.

* Οί φωτογραφίες στις οποίες δέν σημειώνεται διαφορετικά είναι τοΰ συγγραφέα.

18. Καλοκαιρινή κατοικία 1 στή Βουρ6ουρου Χαλκιδικής (1972), Α. Κωτσιόπουλος, πο-
λιτικός μηχανικός: I. Τσομπάνογλου, 60 μ5, μελέτη 1968-69, κατασκευή 1971-72.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ TOT ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΠΑΝΟ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

'Από τό 1995, ώς Επόπτης τοϋ Κέντρου Λαογραφίας, έχω βιώσει τόν
αγώνα τών έρευνητών του καί τής Διευθύντριας νά διασωθεί καί να αξιο-
ποιηθεί ό ανεκτίμητος πλούτος, σέ όγκο καί ποιότητα, πού έχει συγκεντρω-
θεί κατά τό διάστημα τών 90 χρόνων λειτουργίας καί δραστηριότητας τοϋ
Κέντρου. Αύτός ό θησαυρός κινδύνευε νά παραμείνει απλώς άρχειακό - μου-
σειακό είδος, δυσπρόσιτο στό μεγαλύτερο μέρος του μέ τά παραδοσιακά μέ-
σα πού διέθεταν οί έρευνητές καί τό Κέντρο. Άν προσθέσουμε καί κάποια
έντονη έσωστρέφεια, έν πολλοίς δικαιολογημένη, λόγω τών πρωτόγονων συν-
θηκών πρόσβασης στό ύλικό, τό Κέντρο έτεινε νά συγκεντρώνει υλικό χωρίς
νά μπορεί νά τό έπεξεργασθεΐ καί, κυρίως, νά τό προσφέρει σέ έπιστημονική
μορφή στούς ειδικούς άλλά καί στό εύρύτερο κοινό.

Ό έπιπλέον κίνδυνος καταστροφής τοϋ μουσικού αρχειακού ύλικού, εξαι-
τίας τού απομαγνητισμού τών ταινιών στις όποιες είναι καταγεγραμμένη ή
Εθνική Μουσική Συλλογή, κατέστησε αναγκαία καί άμεσης προτεραιότη-
τας τήν άντιγραφή καί άποθήκευση τού υλικού αύτού σέ σύγχρονα ψηφιακά
μέσα.

Μέ τή βεβαιότητα ότι ή σύγχρονη τεχνολογία μπορεί νά έξασφαλίσει τήν
άκεραιότητα τοϋ ύλικού εις τό διηνεκές, νά διευκολύνει καθοριστικά τούς
έρευνητές στή μελέτη καί τήν άξιοποίηση τού ύλικοΰ άλλά καί νά κοινοποι-
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ήσει τήν πληροφορία σέ ολο τον κόσμο, ή Διευθύντρια τοϋ Κέντρου κ. Αικα-
τερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη προχώρησε στή σύνταξη, το 1995, Προγράμ-
ματος γιά τή Μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης και τοϋ Αρχείου τοϋ Κέν-
τρου. Το Πρόγραμμα υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, υπό τήν επι-
στημονική εποπτεία μου, γιά χρηματοδότηση του από το Β ' Πακέτο Στή-
ριξης. Ή έγκριση άπό τήν αρμόδια Επιτροπή και ή εφαρμογή του έ'δωσε
στο Κέντρο, ώς Άρχεΐο-Βιβλιοθήκη, τήν ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί εκ βά-
θρων, και στούς ερευνητές τή δυνατότητα νά συνεχίσουν τή διερεύνηση των
θεμάτων τοϋ λαϊκού πολιτισμού μέ σύγχρονα μέσα.

Στο πλαίσιο τοϋ Προγράμματος «Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού της
Βιβλιοθήκης και τοϋ 'Αρχείου του Κέντρου» άποκτήθηκε ό αναγκαίος τε-
χνικός εξοπλισμός, άπαραίτητος γιά τήν εφαρμογή και ανάπτυξη ειδικού λο-
γισμικού, προχώρησε ικανοποιητικά ή εκπαίδευση τού μονίμου και τοϋ επί
συμβάσει προσωπικού στό συγκεκριμένο πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε ή κατα-
σκευή στούντιο γιά τις μουσικές μεταγραφές.

Ή Κοινωνία της Πληροφορίας έδωσε τή δυνατότητα νά άξιοποιηθεΐ ή
υπάρχουσα υποδομή και νά ψηφιοποιηθεΐ τό σύνολο τού θησαυρού τού Κέν-
τρου. Στό πλαίσιο τοϋ Ε.Π. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» τό Κέντρο
πραγματοποίησε τό "Εργο «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τού
Λάικοΰ Πολιτισμού», υπό τήν επιστημονική ευθύνη τοϋ Γενικού Γραμματέα
της Ακαδημίας Αθηνών, συναδέλφου κ. Νίκου Ματσανιώτη, τό όποιο ανα-
λυτικότερα περιλαμβάνει:

Α. Τήν ψηφιοποίηση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διαχείριση τού υλι-
κού τοϋ Λαογραφικού Αρχείου τού Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας. Ειδικότερα:

—400.000 σελίδων άπό τό Αρχείο Χειρογράφων,

—135.000 δελτίων τού Αρχείου Αποδελτιωμένου Λαογραφικού Υλικού,

—11.500 φωτογραφιών,

—1.500 ωρών τοϋ αρχείου ταινιών 1/4" 7,5 ips, 33Α ips και 17/e ips,

—110 ωρών τού αρχείου δίσκων 78 στροφών.

Β. Ψηφιοποίηση τών χειρόγραφων δελτιοκαταλόγων:

1. Τραγούδια, 120.000 τεκμήρια,

2. Αινίγματα, 10.200 τεκμήρια,

3. Υλικός βίος, 70.000 τεκμήρια,
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4. Τοπωνύμια, 13.500 τεκμήρια,

5. Δίστιχα, 15.300 τεκμήρια,

6. Επώνυμα, 10.200 τεκμήρια.

Γ. Ψηφιοποίηση τών επιστημονικών Επετηρίδων καί εκδόσεων τού
Κέντρου. (Ή Επιστημονική Επετηρίδα: τόμοι 1-29, άπό τό 1939 καί
έξης, συνολικά 10.300 σελίδες).

Ή ψηφιοποίηση τής Επετηρίδας διευκολύνει τή διακίνηση τού περιοδι-
κού. Στό εξής θά κυκλοφορεί ή ήλεκτρονική έκδοσή της μέ δυνατότητα δια-
κίνησης της, παράλληλα· μέ τήν έντυπη, καί μέ διαδικασία αυτοματοποιημέ-
νη. Επίσης, γιά τόν χρήστη πού δέν ένδιαφέρεται νά άγοράσει ολόκληρο τόν
τόμο σέ έντυπη μορφή'"ή ήλεκτρονική έκδοση θά παρέχει τή δυνατότητα
άμεσης πρόσβασης σέ- μεμονωμένα άρθρα, καί χωρίς κόστος, μέσω τού δι-
κτυακού κόμβου της 'Ακαδημίας.

Δ. 'Αναπτύσσοντας έφαρμογές πολυμέσων στό πλαίσιο του ίδιου προ-
γράμματος-,.δημιουργήθηκε ο «Λαογραφικός "Ατλας τής Ελλάδος», δηλαδή
ψηφιακός' Λαογραφικός Χάρτης τής Ελλάδος πού άναφέρεται σέ συγκεκρι-
μένες θεματικές ένότητες τού λαϊκού πολιτισμού γιά όλες τις γεωγραφικές
περιοχές τής χώρας. Τό λαϊκό έθιμικό έορτολόγιο στόν κύκλο τού χρόνου μέ
τήν ποικιλία του, οι έθιμικές φωτιές έπίσης στόν κύκλο τού χρόνου, ή διά-
δοση τών ποικίλων άροτρων καί τού ζυγού, άπό τό ήσιόδειο ώς τό σύγχρο-
νο σιδερένιο, είναι μερικά άπό τά θέματα πού έπεξεργάσθηκε τό Κέντρο γιά
τή δημιουργία ενός DVD.

Ε. Μέ τή βεβαιότητα ότι ή λαϊκή παράδοση άποτελεΐ μοχλό δημιουρ-
γικής έμπνευσης γιά τούς μαθητές, στό πλαίσιο τής άνάπτυξης εκπαιδευ-
τικής έφαρμογής μέ κύριο στόχο τή σύνδεση τής έκπαίδευσης μέ τόν θη-
σαυρό τής Λαϊκής Παράδοσης, έπιχειρήθηκε ή έκπαιδευτική αξιοποίηση τού
υλικού αυτού.

Τό έκπαιδευτικό λογισμικό είναι άπλό καί φιλικό στή χρήση του άπό
εκπαιδευτικούς καί μαθητές, καί ταυτόχρονα παρέχει τή δυνατότητα στόν
έκπαιδευτικό νά τό χρησιμοποιήσει στό πλαίσιο τής έκπαιδευτικής διαδι-
κασίας.

ΣΤ. Μέσω τής διαδικτυακής πύλης έξασφαλίζεται ή πρόσβαση τών τε-
λικών χρηστών στό περιεχόμενο τών συλλογών του Κέντρου Λαογραφίας,
στήν επιστημονική 'Επετηρίδα του καί στά Δημοσιεύματά του. Παράλληλα,
ό επισκέπτης ενημερώνεται γιά τή δραστηριότητα τού Κέντρου.
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Φιλοδοξία τοϋ Κέντρου είναι μέσα άπό τόν διαδικτυακό του τόπο νά απο-
χτήσει, μέ τή βοήθεια τής έξελιγμένης καί συνεχώς έξελισσόμενης τεχνολο-
γίας, τή δυνατότητα έπικοινωνίας μέ τους ένδιαφερομένους γιά τόν έλληνικό
λαϊκό πολιτισμό, όπου γης, άλλά καί τόν πολιτισμό τών ποικίλων πληθυ-
σμών που ζοϋν στή χώρα μας, νά δημιουργηθεί μιά δεξαμενή ϋλικοϋ που θά
έχει ώς πηγή καί χρήστη τους έπισκέπτες μας.

Μέ δεδομένη τήν άξια τής παράδοσης καί τοϋ λαϊκού πολιτισμού, τό
Κέντρο Λαογραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών, άξιοποιώντας τά έργαλεϊα πού
ή σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα τής πληροφορίας προσφέρει, έχει δημι-
ουργήσει τήν τελευταία δεκαπενταετία ένα δίκτυο συνεργασίας σέ έθνικό κυ-
ρίως άλλά καί διεθνές έπίπεδο, προκειμένου νά υποστηρίξει στό μέτρο τού
δυνατού τις άξιες πού άποτέλεσαν τή σπονδυλική στήλη τού παραδοσιακού
πολιτισμού τοϋ λαού μας. Ψηφιοποίησε τό σύνολο σχεδόν τού άρχειακού του
ύλικού (ένα έκατομμύριο τεκμήρια), δημιούργησε τήν ύποδομή γιά τή συνέ-
χιση τής ψηφιακής καταγραφής στό μέλλον καί μέσω τού δικτυακού του
κόμβου (portal) συνδέεται μέ τούς ομοειδείς φορείς στήν Ελλάδα (ερευνη-
τικά ιδρύματα, πολιτιστικούς έθνοτοπικούς συλλόγους) καί διεθνώς, πού
ενδιαφέρονται γιά τή διατήρηση καί άξιοποίηση τής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς τών λαών ώς τού φυσικού καί στέρεου ύπόβαθρου γιά τήν πραγματική
παγκοσμιοποίηση τών πανανθρώπινων άξιών, μέ έρευνητικά προγράμματα,
λειτουργία μουσείων, πραγματοποίηση συνεδρίων, τή συνεργασία μέ τήν το-
πική αύτοδιοίκηση κ.λπ. Μεταξύ άλλων έχει προωθήσει τή συνεργασία, στό
πλαίσιο ειδικής συμφωνίας πού ύπέγραψε πρόσφατα, μέ τό «Μουσείο τών
Πολιτισμών τής Εύρώπης καί τής Μεσογείου» στή Μασσαλία, οργανώνει
τόν 'Ιούνιο τού 2009 στήν 'Αθήνα τό παγκόσμιο συνέδριο γιά τις «Λαϊκές
Διηγήσεις» μέ 300 συνέδρους άπό 52 χώρες καί σχεδιάζει ένα μεγάλο Μου-
σείο μέ ύλικό γιά θέματα κοινά σέ πολλούς λαούς τού κόσμου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ί. Μ. Κωνσταντάκου, Άκίχαρος: Ή Διήγηση τοϋ Άχικάρ
στήν αρχαία 'Ελλάδα, Αθήνα 2008,
άπό τον Ακαδημαϊκά κ. Νικόλαο Κονομή

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Συνάδελφοι,

Τό φαινομενικά εξαντλημένο πεδίο τής φιλολογικής έρευνας στήν κλα-
σική φιλολογία τά τελευταία έκατόν τριάντα χρόνια έχει άναγεννηθεΐ μέ τρό-
πο άξιοθαύμαστο, άρχικά χάρη στις άνακαλύψεις κυρίως τής άρχαιολογίας.
Οι άνασκαφές τής Αιγύπτου επανέφεραν στή ζωή, έκτος τών άλλων, τόν χο-
ρικό Βακχυλίδη, τόν κωμικό Μένανδρο, τόν μιμογράφο Ηρώνδα, τόν ρήτο-
ρα 'Υπερείδη, τήν 'Αθηναίων Πολιτεία τού Αριστοτέλη, σεβαστό κομμάτι
τής άρχαϊκής λυρικής ποίησης συμπεριλαμβανομένων τών ποιητών Αρχίλο-
χου, Αλκμάνα καί Στησίχορου, γιά νά περιοριστώ στά πι ό κτυπητά παπυ-
ρικά ευρήματα κλασικών μόνο συγγραφέων. Οί άνασκαφές τής 'Ιταλίας έξ
άλλου μας διαφώτισαν κοντά στά άλλα γιά τόν πολιτισμό τών Τυρρηνών καί
τις άπαρχές τής Ρώμης.

Στά μέσα τού 20ού αιώνα ένα μεγάλο καί ενδιαφέρον πεδίο έρευνας δη-
μιουργήθηκε στόν χώρο τού Αιγαίου, όπου χίλια σχεδόν έτη έχουν προστε-
θεί στις γνώσεις μας πού άφορούν τήν έλληνική γενικά ιστορία. Μέ τήν άπο-
κρυπτογράφηση τών πινακίδων τής Γραμμικής Β έχει άνοιχτεΐ ένα έρευνη-
τικό πεδίο σέ όλους σχεδόν τούς τομείς τής άρχαιογνωσίας, στήν άρχαιολο-
γία, ιστορία καί συγκριτική φιλολογία.
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Στά μέσα επίσης τοϋ 20ού αιώνα ό σοφός αρχαιολόγος της 'Οξφόρδης
Sir John Beazley αναγνώρισε ότι μέχρι τον 8ο π.Χ. αιώνα οί αρχαίοι πολι-
τισμοί της Αιγύπτου και της 'Εγγύς Ανατολής προηγούνταν άπό πολλές
απόψεις τού ελληνικού. Λίγο άργότερα δ Η. Petriconi έγραφε: «Οί μέρες
μιας άποκλειστικά "κλασικής" επιστήμης έχουν περάσει. Τό νά γράφει κα-
νείς γιά τήν ελληνική λογοτεχνία άγνοώντας τή δυτική άσιατική λογοτεχνία
είναι τόσο άδύνατο ώς εάν θά μπορούσε κανείς νά μελετήσει τή λατινική λο-
γοτεχνία χωρίς νά γνωρίζει ελληνικά». Οί Διόσκουροι έρευνητές πού συνέ-
βαλαν άποφασιστικά στήν άνάδειξη της σχέσης τής ελληνικής λογοτεχνίας
της άρχαϊκής εποχής μέ τις λογοτεχνίες τής Μέσης 'Ανατολής είναι ό Γερ-
μανός Walter Burkert, κυρίως θρησκειολόγος, και ό ' Αγγλος Martin West,
μελετητής κατεξοχήν τής λογοτεχνίας. Τό έργο τών δύο αυτών έρευνητών
κατέστησε σχεδόν άχρηστο τό άμέθοδο και προκατειλημμένο γενικότερο εργο
τού Martin Bernai Black Athena.

Άκίχαρος: Ή Διήγηση τοϋ Άχικάρ στήν αρχαία Ελλάδα, 'Αθήνα 2008

Ή μελέτη αυτή διερευνά τήν εισαγωγή και τήν πρόσληψη τής Διήγη-
σης τοϋ Άχικάρ στον ελληνικό χώρο άπό τούς άρχαϊκούς χρόνους έ'ως τις
άρχές τής έλληνιστικής εποχής. Μέ βάση αυτό τό κεντρικό θέμα εξετάζον-
ται επίσης ευρύτερα ή συνάντηση και οί άνταλλαγές άνάμεσα στόν ελληνικό
κόσμο και στους άρχαίους πολιτισμούς τής Ανατολής. Ή Διήγηση τοϋ
Άχικάρ είναι έ'να άπό τά παλιότερα «διεθνή βιβλία» στήν παγκόσμια λογο-
τεχνία: άπό νωρίς διαδόθηκε ευρύτατα στήν 'Εγγύς Ανατολή και μεταφρά-
στηκε σέ διάφορες γλώσσες. Μιά άρκετά πιστή διασκευή της έχει ενσωμα-
τωθεί στή Μυθιστορία τοϋ Αισώπου (κεφ. 101-123). Όμως ή διείσδυση
τού έργου στόν ελληνικό κόσμο ξεκινάει άπό πολύ παλιότερα: μιά ελληνική
μετάφραση τής Διήγησης, γνωστή στόν Θεόφραστο, κυκλοφορούσε στις
άρχές τής ελληνιστικής περιόδου' έχει υποστηριχθεί οτι ήδη ό Δημόκριτος
μεταγλώττισε τή Διήγηση, ενώ επιμέρους στοιχεία της (έπεισόδια, άφηγη-
ματικά μοτίβα, γνωμικά) φαίνεται νά έχουν άσκήσει επίδραση σέ έλληνικά
κείμενα τής άρχαϊ'κής και τής κλασικής εποχής.
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Τόμος Α'. Γένεση και αφηγηματικό υλικό

Ό πρώτος τόμος ξεκινά (κεφ. 1.2) μέ γενικές έπισημάνσεις γιά τό
ανατολικό έργο, έξετάζοντας τή χρονολόγηση, τήν προέλευση και τήν κα-
τοπινή διάδοσή του. Ή αρχαιότερη · γνωστή εκδοχή τής Διήγησης σώζε-
ται στα άραμαϊκά, σέ πάπυρο του 5ου π.Χ. αιώνα, καί θεωρείται γενικά
ή πιό κοντινή πρός τήν αυθεντική μορφή τοϋ έργου. Αργότερα κυκλοφό-
ρησαν πλήθος διασκευών σέ πολλές γλώσσες: αυτές οί μεταγενέστερες
διασκευές περιλαμβάνουν καινούργια έπεισόδια καί λεπτομέρειες πού προ-
στέθηκαν μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου. Ακολουθεί (κεφ. 1.3) διεξοδική έξέ-
ταση τών γρίφων πού θέτει ό Φαραώ στον σοφό Αχικάρ στό πλαίσιο τοϋ
αγώνα γρίφων, ό όποιος άποτελεϊ βασικό συστατικό τής πλοκής. Αναλύε-
ται λεπτομερώς ό μηχανισμός κάθε γρίφου καί προσκομίζεται άφθονο συγ-
κριτικό ύλικό άπό τήν έλληνική καί άλλες παραδόσεις (άνατολικές καί νε-
ότερες ευρωπαϊκές). Κατόπιν εξετάζεται ή διάρθρωση τοϋ έργου, πού δια-
κρίνεται σέ δύο βασικά τμήματα: άφήγήση τών περιπετειών τού ήρωα καί
συλλογή (ή συλλογές) τών διδαχών του. Παραπλήσια γνωμικά πού περι-
λαμβάνονται σέ άλλες άνατολικές συλλογές (π.χ. σέ χουρριτικά κείμενα μέ
προέλευση άπό τή βόρεια Συρία, ή σέ βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης) δεί-
χνουν ότι τά γνωμικά τής Διήγησης κυκλοφορούσαν εύρέως καί άνεξάρτη-
τα άπό τό ύπόλοιπο κείμενο, είτε μεμονωμένα είτε (άργότερα) συγκροτη-
μένα σέ ξεχωριστή συλλογή.

Τό άφηγηματικό τμήμα τής Διήγησης συμπλέκει δύο άφηγηματικά θέ-
ματα: τόν άγώνα γρίφων τών βασιλέων καί τόν σοφό σύμβουλο πού πέφτει
σέ δυσμένεια'καί κατόπιν άποκαθίσταται. Καί τά δύο αυτά θέματα γνώρισαν
μεγάλη διάδοση στις άρχαΐες άφηγηματικές παραδόσεις, τόσο στήν Ανατολή
όσο καί στήν Ελλάδα. Ή βασικότερη συμβολή τοϋ πρώτου τόμου στήν
έρευνα είναι τά έκτενή κεφάλαια (2.1 - 2.3) πού μελετούν τή διάδοση καί
εξέλιξη τών δύο αύτών άφηγηματικών θεμάτων. Επισκοπούνται όλες οί
σχετικές άφηγήσεις πού είναι γνωστές άπό τήν άρχαιότητα καί φωτίζονται
οί σχέσεις μεταξύ τών κατά τόπους παραδόσεων καί οί μεταμορφώσεις τού
κάθε άφηγηματικοϋ θέματος μέσα στόν χρόνο. Σέ αύτό τό πλαίσιο συζη-
τούνται πολλές άρχαιοελληνικές άφηγήσεις καί συσχετίζονται μέ τά άνατο-
λικά ή αιγυπτιακά τους πρότυπα. Τό έξεταζόμενο ύλικό καλύπτει όλόκληρο
τόν χώρο τής Μέσης Ανατολής (άπό τήν Περσία καί τή Μεσοποταμία έως
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τή Φοινίκη καί τήν Παλαιστίνη) καί τής ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος,
Ελλάδα) καί εκτείνεται άπό τήν 3η χιλιετία π.Χ. μέχρι τό τέλος τής
άρχαιότητας.

Εξετάζεται πρώτα (2.1) τό θέμα τοϋ άγώνα γρίφων τών βασιλιάδων.
Μετά άπό άνάλυση τών βασικών τυπολογικών γνωρισμάτων τοϋ θέματος
(άντίπαλοι στόν άγώνα, έκβαση, έπαθλο, φάσεις τοϋ άγώνα, παρουσία ή
μή βοηθών στό πλευρό τών βασιλέων), έπιχειρεΐται διεξοδική επισκόπηση
τών επιμέρους άρχαίων παραδόσεων. Στή Μεσοποταμία τό θέμα εμφανίζε-
ται σέ σουμερικά έπη άπό τά τέλη τής 3ης χιλιετίας π.Χ. (κύκλος επών
γιά τόν Βασιλιά Ένμερκάρ) καί παρέμεινε ζωντανό γιά πολλούς αιώνες,
μέχρι νά τό έκμεταλλευτεϊ ή Διήγηση. Κατόπιν έξετάζονται έβράϊκές καί
φοινικικές άφηγήσεις, πού παραδίδονται στήν Παλαιά Διαθήκη ή σέ έργα
έλληνιστικών ιστοριογράφων (ιστορίες γιά τόν Σολομώντα καί τή βασίλισ-
σα τοϋ Σαβά ή τόν Χιράμ, γιά τόν Έλισαϊο καί τόν Ναιμάν, γιά τόν
Αμεσσία καί τόν Ίωάς), καί μεταγενέστεροι περσικοί καί άραβικοί θρύλοι
(άπό τό Σαχναμε τοϋ Φιρντούσι καί τις Χίλιες καί μία νύχτες), οι όποιοι
φαίνεται νά άνάγονται στήν ύστερη άρχαιότητα. Στήν Αίγυπτο τό θέμα
πρωτοεμφανίζεται στόν 13ο αί. π.Χ. (Διαμάχη τού *Απωψι καί του Σε-
κενενρε) καί παραμένει ζωντανό μέχρι τή ρωμαϊκή περίοδο, οπότε έντάσ-
σεται στόν κύκλο άφηγήσεων γιά τόν θρυλικό σοφό Σέτνε Χαεμουάσετ. Σέ
αιγυπτιακή άφήγηση τής σαϊτικής περιόδου βασίζεται καί ή ιστορία γιά
τόν. άγώνα γρίφων άνάμεσα στόν "Αμασι καί στόν βασιλιά τής Αιθιοπίας,
τήν οποία παραδίδει ό Πλούταρχος. Ή άνάλυση τοϋ υλικού άποδεικνύει ότι
τό θέμα τού άγώνα γρίφων πέρασε στήν Αίγυπτο άπό τή δυτική Ασία
(όπου ή σχετική παράδοση ήταν πολύ παλαιότερη), χάρη στις στενές
επαφές τών Αίγύπτιων μέ τόν χώρο τής Συρίας κατά τό Νέο Βασίλειο.
"Ολες αυτές οι άφηγήσεις γιά άγώνες γρίφων άπηχοϋν ιστορικές συνθήκες,
δοσοληψίες ή διαμάχες τών λαών πού τις δημιούργησαν μέ γειτονικά ή
έχθρικά κράτη, τις όποιες άποδίδει συμβολικά ό διανοητικός άγώνας τών
βασιλέων. Στή συνέχεια έξετάζεται ειδικότερα ό άγώνας γρίφων στή Διή-
γηση τοϋ Άχικάρ. Υποστηρίζεται ότι δ άγώνας περιλαμβανόταν καί στήν
άρχαία άραμαϊκή έκδοχή, στό χαμένο σήμερα τμήμα τού παπύρου, ήταν
όμως πολύ πιό σύντομος άπό τόν μυθιστορικό άγώνα τών μεταγενέστερων
παραλλαγών, πού έχει έμπλουτιστεϊ μέ πολλά παραμυθικά μοτίβα. Ό
άγώνας τής πρωτότυπης Διήγησης άπηχούσε ιστορικές έντάσεις καί πο-
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λεμικές συρράξεις ανάμεσα στήν Άσσυρία καί στήν Αίγυπτο (υπό τήν ήγε-
σία τών Κουσιτών βασιλιάδων τής 25ης Δυναστείας) κατά τά χρόνια του
Σεναχερίμπ καί τών διαδόχων του, Έσαρχαδών καί Άσσουρμπανιπάλ.

Κατόπιν (2.3) εξετάζεται τό θέμα τής δυσμένειας καί αποκατάστασης
τοΰ σοφού συμβούλου. Καί αύτού τού θέματος ή παράδοση ξεκινάει άπό
τήν Ασία (σουμερικά γνωμικά τής 3ης χιλιετίας π.Χ., άκκαδικό Ποίημα
τοϋ βασανισμένου δικαίου στον 16ο-12ο αί. π.Χ., εβραϊκές διηγήσεις γιά
τόν 'Ιωσήφ, τόν 'Ιερεμία, τόν Δανιήλ, τόν Μαρδοχαΐο καί τόν Τωβίτ).
Στήν Αίγυπτο τό θέμα άπαντα σέ άφηγήσεις τών πτολεμαϊκών καί ρω-
μαϊκών χρόνων (Διδαχές τοϋ Όγχσεσόνκι, '.Ιστορία τοϋ μάγου Χιχόρ), πι-
θανώς άπό έπίδραση τής Διήγησης τοϋ Άχικάρ, πού γνώρισε άρκετή διά-
δοση στήν Αίγυπτο τής "Υστερης Περιόδου. Ελληνικά παραδείγματα είναι
ό μύθος τού μάντη Μελάμποδα καί ή ιστορία τού Δημοκήδη στόν Ηρό-
δοτο: καί οι δύο αύτές ιστορίες παρουσιάζουν ομοιότητες μέ άνατολικές
διηγήσεις (ιστορία τού 'Ιωσήφ στήν περίπτωση τού Μελάμποδα, διάφορες
έβραϊκές ιστορίες καί αιγυπτιακή 'Ιστορία τοϋ μάγου Μεριρέ στή βιογρα-
φία τού Δημοκήδη). Ή ιστορία τού Δημοκήδη πιθανώς βασίζεται σέ άφη-
γήσεις τού ομώνυμου φημισμένου γιατρού, δ όποιος είχε σταδιοδρομήσει γιά
πολλά χρόνια στήν Περσική αύτοκρατορία καί μπορεί νά έμπλούτισε τις
περιπέτειές του μέ μυθοπλαστικά μοτίβα άπό διηγήσεις πού είχε άκούσει
στήν Ανατολή.

Τό τελευταίο κεφάλαιο (2.4) έξετάζει τή διάδοση τής Διήγησης τοϋ
Άχικάρ στήν 'Ινδία καί τήν έπίδρασή της σέ ινδικές ιστορίες, όπως εκείνη
γιά τόν βασιλιά Νάντα καί τόν σοφό Σακατάλα στή συλλογή Sukasaptati. Ή
Διήγηση ταξίδεψε έως τήν 'Ινδία μέ ένδιάμεσο σταθμό τόν ιρανικό χώρο: τό
πέρασμά της άπό τό 'Ιράν μαρτυρεΐται άπό διάφορους παράγωγους περσικούς
θρύλους (π .χ. ιστορίες γιά τόν σοφό Μπουζουρτζμίχρ στό Σαχναμέ). Στό
πρώτο παράρτημα επισκοπείται ή σύναψη τού βασιλιά μέ έναν σοφό βεζίρη
ή σύμβουλο ή μέ συμβούλιο αύλικών στις άρχαΐες παραδόσεις (μεσοποτα-
μιακή, έβράίκή, αιγυπτιακή). Στό δεύτερο παράρτημα διερευνώνται οι σχέ-
σεις άνάμεσα στή Διήγηση τοϋ Άχικάρ καί στή δημοτική αιγυπτιακή
'Ιστορία τοϋ Σέτνε Χαεμουάσετ.
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Τόμος Β'. Άπό τον Δημόκριτο στους Περιπατητικούς

Ό δεύτερος τόμος είναι αφιερωμένος στήν ελληνική πρόσληψη τής
Διήγησης του Άχικάρ ή τού αφηγηματικού και γνωμικού υλικού της άπό
τήν αρχαϊκή μέχρι και τήν έλληνιστική εποχή. Στό πρώτο κεφάλαιο (3.1)
άφετηρία είναι ή μαρτυρία τού Κλήμεντα τού Άλεξανδρέα (Στρωμ.
1.15.69.4 = [Δημόκρ.] 68 Β 299 D-K) ότι ό Δημόκριτος μετέφρασε και
ένσωμάτωσε στά συγγράμματά του «τήν Άκικάρου στήλην». Αυτή ή μαρ-
τυρία δέν κρίνεται άξιόπιστη, τόσο έπειδή ό Κλήμης παρέλαβε τήν πληρο-
φορία άπό δευτερογενή ένδιάμεση πηγή (ενδεχομένως χωρίς νά καταλάβει
καλά τά γραφόμενά της), όσο και έπειδή ή πληροφορία περιέχει στοιχεία
άσυμβίβαστα μέ τήν ιστορική πραγματικότητα. Μέ τον όρο «Άκικάρου
στήλη» πρέπει νά εννοείται έπιγραφή στημένη άπό τον Άχικάρ ή άναφε-
ρόμενη σέ αυτόν: ομως έπιγραφές μέ κείμενα παρόμοια προς αυτό τής Διή-
γησης του Άχικάρ δέν μάς είναι γνωστές άπό τή νεοασσυριακή αυτοκρα-
τορία. Οί νεοασσυριακές έπιγραφές μέ άφήγηση σέ πρώτο πρόσωπο ανή-
κουν ώς επί τό πλείστον σέ βασιλείς (πολύ σπάνια σέ άξιωματούχους) και
δέν διηγούνται τήν ιστορία τής ζωής τού άφηγητή, άλλά απλώς παραθέ-
τουν μέ χρονογραφικό τρόπο τά σπουδαιότερα πολιτικά ή στρατιωτικά κα-
τορθώματά του. Επίσης, καμία έπιγραφή δέν περιέχει συλλογή γνωμικών,
σάν τις διδαχές τού Άχικάρ. Έξ άλλου, άκόμη κι άν υπήρχε μιά άκκα-
δική έπιγραφή τού Άχικάρ, ο Δημόκριτος δέν θά ήταν σέ θέση νά τή δια-
βάσει, καθώς στόν 5ο αί. π.Χ. τά άκκαδικά δέν ήσαν πια κοινόχρηστη
γλώσσα επικοινωνίας στή Μεσοποταμία (έχοντας δώσει τή θέση τους στά
άραμαϊκά), ένώ ή περίπλοκη σφηνοειδής γραφή τους άπαιτούσε συστημα-
τική και μακροχρόνια έκπαίδευση. Ή πληροφορία τού Κλήμεντα έντάσσε-
ται σέ μιά παράδοση βιογραφικών μυθοπλασιών σχετικά μέ τον Δημόκρι-
το, ό οποίος παρουσιαζόταν νά ταξιδεύει ευρύτατα στήν Ανατολή και νά
μαθητεύει στούς σοφούς της. Ύπό τήν επίδραση αύτής τής παράδοσης
άποδόθηκαν στόν Δημόκριτο νόθα συγγράμματα γύρω άπό άνατολικους πο-
λιτισμούς και διδασκαλίες, και έτσι μπορεί νά εντάχθηκε στό δημοκρίτειο
corpus και ή ελληνική μετάφραση τής Διήγησης, ή οποία κυκλοφόρησε
άργότερα, κατά τήν ελληνιστική περίοδο. Ή «στήλη» τού Άχικάρ ήταν
μάλλον επινόηση τού "Ελληνα μεταφραστή-διασκευαστή τής Διήγησης,
εμπνευσμένη άπό τήν παλαιά και διαδεδομένη ελληνική συνήθεια νά άνα-
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γράφονται γνωμικά πάνω σε στήλες ή επιγραφές (πβ. τά γνωμικά τών
Επτά Σοφών, τις στήλες του Πεισιστρατίδη "Ιππαρχου κ.ά.). Κάποια
γνωμικά που άποδίδονται στον Δημόκριτο άπό ελληνικές ή άραβικές πηγές
μοιάζουν μέ διδαχές τής Διήγησης, αυτά όμως θά μπορούσαν νά έχουν πε-
ράσει στις δημοκρίτειες συλλογές γνωμικών σέ μεταγενέστερη περίοδο μέ
διάφορους τρόπους.

Στό κεφ. 3.3 συσχετίζεται τό έναέριο κάστρο τής Διήγησης μέ τή βα-
σική ιδέα τών 'Ορνίθων τοϋ 'Αριστοφάνη, τήν εναέρια πόλη τών πουλιών.
Οί ομοιότητες άνάμεσα στους 'Όρνιθες καί . στό έπεισόδιο τής Διήγησης
πρέπει νά όφείλονται σέ προέλευση άπό κοινή πηγή ή παράδοση: ίσως
υπήρχε κάποια παλιότερη μεσοποταμιακή ιστορία αύτοϋ τού είδους, πού
διαδόθηκε στήν 'Εγγύς Ανατολή καί πέρασε καί στον ελληνικό κόσμο
έμπνέοντας τόν Αριστοφάνη. Αργότερα, μετά τόν 5ο αι. π.Χ., όταν ό αγώ-
νας τής Διήγησης άναπτύχθηκε μέ πολλούς γρίφους, βασισμένους σέ λαϊκό
άφηγηματικό ύλικό τής 'Ανατολής, ή ίδια αύτή παλαιά μεσοποταμιακή
ιστορία χρησίμευσε ώς βάση γιά νά πλαστεί τό έπεισόδιο τού έναέριου κά-
στρου. Παρόμοιες συλλήψεις (πού συνδυάζουν τό κάστρο στόν αέρα μέ τήν
πτήση άνθρώπων πάνω σέ άετούς) βρίσκουμε τόσο στήν αρχιτεκτονική τής
άρχαίας Ανατολής (φτερωτά ζώα ή τέρατα τοποθετημένα σέ καίρια στα-
τικά σημεία παλατιών καί ναών, πού υποβάλλουν τήν ιδέα ότι τά κτήρια
αιωρούνται στις πλάτες τών ιπτάμενων όντων) όσο καί σέ άρκετές άνατο-
λικές ιστορίες: έξετάζονται τό άκκαδικό έπος τού Έτάνα, ό θρύλος τού
Γίλγαμου στόν Αιλιανό (πού βασίζεται σέ μιά μεσοποταμιακή ιστορία γιά
τόν Γκιλγκαμές), καί οί άφηγήσεις γιά τόν 'Ιρανό βασιλιά Κάι Κάους καί
τόν Βαβυλώνιο Νεβρώδ (πού παραδίδονται άπό μεσαιωνικές ισλαμικές
πηγές άλλά άνάγονται σέ άρχαία εποχή)· όλες αύτές οί ιστορίες συσχετί-
ζονται μέ χαρακτηριστικά μοτίβα τών 'Ορνίθων.

Στό κεφ. 3.4 έξετάζονται άλλα παράλληλα πού έχουν έπισημανθεΐ άπό
μελετητές άνάμεσα στή Διήγηση καί σέ άρχαϊκά ή κλασικά έλληνικά κεί-
μενα. Ή δίκη τού σκύλου στούς άριστοφανικούς Σφήκες άποδεικνύεται ότι
δέν μπορεί νά συσχετιστεί μέ τή Διήγηση. Ή έπωδός τού 'Αρχίλοχου κατά
τού Λυκάμβη μεταχειρίζεται ένα παλαιό άνατολικό μοτίβο (χρήση μύθου ζώ-
ων γιά νά επικριθεί ένας προδότης) καί έναν γνωστό άνατολικό μύθο ζώων
(πού παραλλαγές του άπαντούν σέ σουμερικά καί άκκαδικά ποιήματα, στήν
Αίγυπτο καί στήν Ινδία), οπότε μπορεί νά έμπνέεται άπό άνατολικά πρότυ-
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πα, οχι όμως απαραίτητα άπό τή Διήγηση. Εξετάζεται εδώ διεξοδικά ή
επικριτική χρήση τοϋ μύθου ζώων στις παραδόσεις τής 'Ανατολής (άσσυ-
ριακά και Βιβλικά κείμενα, ινδική Παντσατάντρα) καί τής άρχαίας Ελλά-
δας (Ησίοδος, αίσωπική καί μεταγενέστερη μυθογραφική παράδοση). Τέλος,
σέ πολλά ελληνικά κείμενα τής άρχαϊκής καί κλασικής έποχής (Θέογνι,
σκόλια, άποφθέγματα διαφόρων προσωπικοτήτων) υπάρχουν διατυπώσεις πού
μοιάζουν μέ γνωμικά τής Διήγησης. Σέ πολλές περιπτώσεις τό έλληνικό καί
τό άνατολικό χωρίο έκφράζουν άπλώς παρόμοιες ιδέες, χωρίς ομοιότητα στή
διατύπωση, οπότε πρόκειται μάλλον γιά κοινούς ήθικολογικούς τόπους, πού
άναπτύχθηκαν αύτόνομα σέ διαφορετικούς πολιτισμούς. Ενίοτε τά γνωμικά
παρουσιάζουν μορφικές ομοιότητες, πού υποδηλώνουν σχέση εξάρτησης.
'Αλλά τά γνωμικά τής Διήγησης είχαν καί άνεξάρτητη διάδοση καί μπορεί
νά πέρασαν στόν έλληνικό κόσμο άπό διάφορους δρόμους. Γιά τά ρητά πού
άπαντοΰν μόνο σέ μεταγενέστερες παραλλαγές τής Διήγησης είναι πιθανή
καί ή άντίστροφη φορά έπίδρασης: τά ελληνικά ρητά ενδέχεται νά πέρασαν
στήν 'Ανατολή καί άποτέλέσαν τό πρότυπο γιά τά άνατολικά (φαινόμενο πού
παρατηρείται τακτικά άπό τήν ελληνιστική εποχή, με τή γνωμική στήλη
τού Κλέαρχου στή Βακτρία, έ'ως τις συριακές καί άραβικές μεταφράσεις
ελληνικών γνωμολογίων κατά τήν ύστερη άρχαιότητα).

Στό κεφ. 3.5 έξετάζεται ή ιστορία τού Καμβύση καί τού Κροίσου στόν
Ηρόδοτο 3.36, ή οποία έμφανώς άντιγράφει τήν κεντρική δράση τής Διή-
γησης τοϋ 'Άχικάρ. "Ολος ό κύκλος άφηγήσεων τού Ηρόδοτου σχετικά μέ
τόν παράφρονα Καμβύση προέρχεται άπό τήν 'Ανατολή, καί εκεί πρέπει νά
διαμορφώθηκε καί τό έπεισόδιο τού 3.36 υπό τήν επίδραση τής Διήγησης.
Διερευνάται άναλυτικά ή καταγωγή καί ή διαμόρφωση αυτών τών άφηγή-
σεων: μπορούμε νά διακρίνουμε έναν περσικό πυρήνα (διαμορφωμένο άπό
περσικούς άριστοκρατικούς ή αυλικούς κύκλους πού έχθρεύονταν τόν Καμ-
βύση), ό οποίος κατόπιν πέρασε στήν Αίγυπτο καί εμπλουτίστηκε άπό τό
αιγυπτιακό ιερατείο (πού έπίσης άπεχθανόταν τόν Καμβύση λόγω τών δυ-
σμενών μέτρων του έναντίον τών αιγυπτιακών ναών). Ή ραχοκοκαλιά τής
ήροδότειας ιστορίας γιά τόν Καμβύση βασίζεται σέ χαρακτηριστικά άσιατικό
θέμα, τόν άσεβή βασιλιά πού διαπράττει άνομήματα κατά τών θεών καί τε-
λικά τιμωρείται γι' αυτά. Επισκοπείται διεξοδικά ή ιστορία αυτού τοϋ θέ-
ματος στόν άσιατικό χώρο (σουμερικά καί άσσυριακά έπη, βαβυλωνιακά χρο-
νικά καί προπαγανδιστικές άφηγήσεις έναντίον τού Ναβονίδη, Βιβλικές καί
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μεταγενέστερες εβραϊκές ιστορίες) καί ανιχνεύονται λεπτομερειακές αντιστοι-
χίες ανάμεσα στήν ιστορία τού Καμβύση καί στις παραπάνω άσιατικές αφη-
γήσεις. 'Αντίθετα, στήν Αίγυπτο τά παραδείγματα τού θέματος είναι πολύ λι-
γότερα, προέρχονται κυρίως άπό τήν "Υστερη καί τήν Πτολεμαϊκή Περίοδο
καί μάλλον οφείλονται σέ έπίδραση άπό άσιατικά πρότυπα (μεταξύ τών οποί-
ων 'ίσως ήταν καί ή Γδια ή ιστορία τού Καμβύση, πού διαδόθηκε άπό τήν
Περσία στήν Αίγυπτο). Τό έπεισόδιο τοϋ Ήρόδ. 3.36 άνήκει στό περσικό
υπόβαθρο τής ιστορίας τοϋ Καμβύση, όπως φανερώνει τό περσικό σκηνικό
καί μιά σειρά άντιστοιχιών μέ άλλες ιρανικές ιστορίες. Τό ήροδότειο έπεισό-
διο, λοιπόν, μαρτυρεί τή διείσδυση τής Διήγησης στήν ιρανική άφηγηματική
παράδοση άπό άρκετά νωρίς. Οί δημιουργοί τής ιστορίας τού Καμβύση επέ-
φεραν μιά σειρά μεταβολών στήν πλοκή τής Διήγησης προκειμένου νά τονί-
σουν τήν παραφροσύνη τού Πέρση βασιλιά. Στήν άρχική περσική ιστορία τόν
ρόλο τού συμβούλου δέν πρέπει νά τόν έπαιζε ό Κροίσος άλλά κάποιος Πέρ-
σης αύλικός (όπως σέ άλλες ήροδότειες άφηγήσεις γιά τόν Καμβύση). Τόν
Κροίσο τόν εισήγαγαν στήν ιστορία είτε ό 'ίδιος ό Ηρόδοτος είτε 'Ασιάτες
πληροφοριοδότες του. "Ενα άλλο έπεισόδιο τής ιστορίας τού Καμβύση
(Ήρόδ. 3.35, ό φόνος τοϋ γιοϋ του Πρηξάσπη) άναπτύσσει σέ έκτενή αφή-
γηση ένα γνωμικό τής Διήγησης.

Στό κεφ. 3.6 εξετάζεται τό ενδιαφέρον τού Θεόφραστου καί τής Περι-
πατητικής σχολής γιά τή Διήγηση τοϋ Άχικάρ. Μετάφραση τής Διήγη-
σης πρέπει νά κυκλοφορούσε στόν κύκλο τών Περιπατητικών. Ό μεταφρα-
στής θά μπορούσε νά είναι κάποιος μαθητής τοϋ Περίπατου πού καταγόταν
άπό τήν 'Ανατολή ή είχε ταξιδέψει έκεΐ (όπως δ Κλέαρχος), γνώριζε άρα-
μαϊκά καί ένδιαφερόταν γιά τούς άνατολικούς πολιτισμούς. Ό Περίπατος
ένδιαφερόταν πολύ γιά τούς σοφούς τής 'Ανατολής καί τή διδασκαλία τους:
συλλέγονται καί συζητούνται οί σχετικές μαρτυρίες. Ή μετάφραση τής
Διήγησης, στά τέλη τού 4ου ή στις άρχές τού 3ου αι. π.Χ., είναι ένα άπό
τά πρώτα παραδείγματα τοϋ μεταφραστικού φαινομένου πού κάνει τήν
έμφάνισή του τότε στήν άρχαία Ελλάδα. Ή μαρτυρούμενη έμπλοκή τού
Δημήτριου τού Φαληρέα, ένός Περιπατητικού, στή μετάφραση τών Έβδο-
μήκοντα λίγο άργότερα δείχνει πόσο στενά είχε συνδεθεί ό Περίπατος μέ τό
φαινόμενο τής μετάφρασης, άκριβώς χάρη στή μεταγλώττιση τής Διήγη-
σης τοϋ Άχικάρ. Ή περιπατητική μετάφραση τής Διήγησης κυκλοφόρησε
κατόπιν ευρύτερα καί άποδόθηκε στόν Δημόκριτο. Τό συστατικό τής Διή-
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γησης πού τράβηξε κατεξοχήν τήν προσοχή τών Περιπατητικών ήσαν οί δι-
δαχές τοϋ Άχικάρ: οί Περιπατητικοί ενδιαφέρονταν έν γένει γιά τά διάφορα
ειδη «διδακτικών ρητών» (παροιμίες, άποφθέγματα τών Επτά Σοφών ή
άλλων γνωστών προσώπων, μύθους ζώων κ.ά.) καί συνέγραψαν πολλές
σχετικές πραγματείες.

Ίο πρώτο παράρτημα εξετάζει πιο άναλυτικά κάποιες ιστορίες πτήσεων
στόν ούρανό. Οι άφηγήσεις γιά τόν Κάι Κάους καί τόν Νεβρώδ συσχετίζον-
ται μέ τήν ιστορία τής πτήσης τού Αλέξανδρου στόν Ψευδο-Καλλισθένη
2.41. Υποστηρίζεται ότι ή περσική ιστορία τοϋ Κάι Κάους είναι παλαιότε-
ρη καί περιέχει αυθεντικότερα στοιχεία τού θρύλου (π.χ. τόν θρόνο μέ τόν
όποιον άνυψώνεται δ βασιλιάς). Τό έπεισόδιο τού Ψευδο-Καλλισθένη προέρ-
χεται άπό τήν Γδια άνατολική παράδοση. Τό δεύτερο παράρτημα διερευνά τήν
έπίδραση τής Διήγησης τοϋ Άχικάρ (καί συγκεκριμένα τού έπεισοδίου μέ τό
έναέριο κάστρο) σέ ένα διήγημα άπό τή συλλογή Pentamerone τού
Giambattista Basile (1634-1636). Ή έπίδραση πιθανώς άσκήθηκε μέσω
τής έλληνικής διασκευής τοϋ Άχικάρ στή Μυθιστορία τοϋ Αισώπου: ό
Basile πρέπει νά γνώριζε τή Μυθιστορία τοϋ Αισώπου σέ λατινική ή ιταλική
μετάφραση. Ό 'Ιταλός συγγραφέας μπορεί νά συνδύασε τό ύλικό τής Μυθι-
στορίας μέ λαϊκά παραμύθια τής 'Ιταλίας ή τής Ελλάδας επηρεασμένα άπό
τή Διήγηση τοϋ Άχικάρ. 'Επίσης, εισήγαγε στή δική του έκδοχή στοιχεία
παρμένα άπό τήν πτήση τού 'Αλέξανδρου στόν Ψευδο-Καλλισθένη.

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Συνάδελφοι,

Έπί 19 συναπτά έτη προσπαθώ σέ όσο χρόνο μού περισσεύει άπό τις
πολλαπλές ύποχρεώσεις μου ώς άκαδημαϊκού νά ετοιμάσω μιάν ερμηνευ-
τική μονογραφία τού άρχάίκού πρώτου λυρικού χορικού ποιητή τής Ελλά-
δας καί τής Εύρώπης καί μιά παράμετρος τοϋ ερμηνευτικού μου ύπομνή-
ματος είναι καί ή χρησιμοποίηση διαφόρων στοιχείων άπό τις λογοτεχνίες
τών άρχαίων λαών τής Μέσης Ανατολής. "Ηλπιζα ότι τό στοιχείο αύτό
περισσότερο άπό κάθε άλλο θά διέκρινε διεθνώς τή δοκιμή μου. Αύτό μέχρι
προ δύο μηνών περίπου, όταν ό έπίκουρος καθηγητής τής Έλληνικής Φι-
λολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών 'Ιωάννης Κωνσταντάκος, γνωστός μου
άπό άλλες «ορθόδοξες» φιλολογικές του έργασίες, είχε τήν εύγενική καλο-
σύνη νά μού προσφέρει τό δίτομο έργο του Άκίχαρος: Ή Διήγηση τοϋ
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Άχικάρ στήν άρχαία Ελλάδα, 'Αθήνα 2008. Ή ανάγνωση τοϋ έργου τοϋ
κ. Κωνσταντάκου μοϋ προξένησε μεγάλη ευχάριστη έκπληξη. Πρώτα γιά
τήν άρτια φιλολογική μέθοδο που εφαρμόζει- δεύτερο γιά τις άριστες γνώ-
σεις τού συγγραφέα γιά τή σχέση τής έλληνικής λογοτεχνίας μέ τις λογο-
τεχνίες τής 'Εγγύς 'Ανατολής και τρίτο γιατί ένας νέος "Ελληνας φιλόλο-
γος είναι πρωτοπόρος στήν άνίχνευση συγκεκριμένων πια έργων και μοτί-
βων στις σχέσεις τών δύο λογοτεχνιών. Από τον φιλόλογο αυτό ελπίζω δτι
θά έχουμε και άλλα τέτοια έργα πού προάγουν διεθνώς τή φτωχή ελληνική
συμβολή στήν κλασική φιλολογία.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κ. Πρωτοπαπά, 'Έθιμα τοϋ παραδοσιακού γάμου στήν Κύπρο,
"Εκδοση τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου, Λευκωσία 2005

άπό τον 'Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

Ό γάμος ήταν ήδη σταθερός κοινωνικός θεσμός στους Ίνδοευρωπαίους.
'Αντικειμενικός σκοπός τοϋ γάμου δέν είναι βέβαια άποκλειστικά ή άπ'όλαυ-
ση. Σκοπός του είναι κυρίως νά ενώσει δυο οικογένειες μέ όλο τό συγγενο-
λόι τους καί νά δοθεϊ στόν άντρα ή εύκαιρία νά άποκτήσει νόμιμα τέκνα πού
θά μπορούν σέ κοινωνικό καί θρησκευτικό επίπεδο νά συνεχίσουν τήν παρά-
δοση τού πατρικού οίκου όπου άνήκουν. Στήν άρχαιότητα ή μονογαμία είχε
τεθεϊ στήν Ελλάδα κάτω άπό τήν προστασία τού Δία καί τής "Ηρας. Ό
γάμος άποτελοϋσε γιά τόν άνθρωπο τό τέλος, δηλαδή τήν τελείωση τόσο γιά
τό νέο όσο προπαντός γιά τή νέα. Μέ τό γάμο καί οί δύο σύζυγοι όδηγοϋνταν
έτσι στόν πολιτισμένο βίο. Ό χριστιανισμός ένδυνάμωσε τό θεσμό τού γάμου
καθιστώντας τον περισσότερο πνευματικό. Γιά τόν έλληνισμό ιδιαίτερα δ θε-
σμός ισχυροποιήθηκε μέσα στις έθνικές περιπέτειες καί παραμένει σχετικά
δυνατός, ιδιαίτερα στήν επαρχία. Οί λεπτομέρειες τής τέλεσης τοϋ γάμου
ποικίλλουν άπό έπαρχία σέ έπαρχία. Στό έργο πού παρουσιάζω έχουμε περι-
γραφή τών έθίμων τοϋ παραδοσιακού γάμου στήν Κύπρο, τήν πιό άπόμακρη
σήμερα έπαρχία τοϋ σύγχρονου έλληνισμού.

Πρόκειται γιά ένα δίτομο έργο, γραμμένο μέ πολλή άγάπη καί σεβασμό
στόν τόπο καί τούς άνθρώπους του. Βασίζεται σέ μαρτυρίες άνθρώπων άπό
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όλη τήν Κύπρο, πού συγκεντρώθηκαν στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης
καί το Λαογραφικό 'Αρχείο τού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών τού
"Υπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμού. Πάνω άπό χίλιοι πληροφορητές κα-
τέθεσαν τις μαρτυρίες τους γιά τήν έκπόνηση αύτού τού έργου. Είναι μιά
κατάθεση ψυχής τών άνθρώπων πού βίωσαν τον κάθε κραδασμό τής καρ-
διάς τής Κύπρου στόν κορυφαίο αυτό θεσμό.

Στήν όλη διαδικασία τού γάμου είναι έμφανής ή προσπάθεια αποτροπής
τού κακού μέ κάθε τρόπο, είτε μέ τήν εύλογία τού Θεού, είτε μέ διάφορα
μαγικά δρώμενα. 'Επίσης ή έπιθυμία νά ζήσει εύτυχισμένο τό ζευγάρι, νά
αποκτήσει παιδιά, νά ριζώσει γερά στή νέα του ζωή είναι έντονη καί μετα-
τρέπεται σέ μία ιεροτελεστία, όπου τό θεϊκό καί τό άνθρώπινο πνεύμα συνυ-
πάρχουν γιά νά ευλογήσουν τή νέα ζωή.

Ό Α ' τόμος του έργου, πού έπιγράφεται «Άπό τά προξένια ώς τό γά-
μο», περιλαμβάνει όλα τά δρώμενα άπό τά προξένια ώς τήν Κυριακή του
γάμου. Ό Β ' τόμος, μέ τίτλο «Άπό τό γάμο στόν άντίγαμο», περιλαμβάνει
όλα τά γεγονότα άπό τήν Κυριακή τού γάμου ώς τόν άντίγαμο, πού γίνε-
ται τήν εβδομάδα πού άκολουθεΐ τό γάμο.

«Τήν πιο παλιά έποχή ώς τις αρχές τοϋ 20ού αιώνα, οι νέοι παντρεύ-
ονταν μέ προξένια. Τό μέλλοντα σύντροφο τους τόν διάλεγαν οι γονείς καί
συγγενείς, πού κανόνιζαν, όπως έκριναν καλύτερα, καί τούς τό άνακοίνω-
ναν στό τέλος. Δέν τό θεωρούσαν σωστό νά άγαπήσουν καί νά παντρευ-
τούν». Μετά τά προξένια άκολουθούσε τό λόγιασμα καί μετά ό αρραβώνας
ή τό χάρτωμα, πράγμα όμως πού δέν ήταν πάντοτε απαραίτητο. "Οταν
γινόταν ό άρραβώνας, υπέγραφαν καί τό προικοσύμφωνο, στό όποιο άναφέ-
ρονται ή προίκα πού θά έδιναν οί γονείς στά παιδιά τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τά χαρτώματα γίνονταν σέ μικρή ήλικία:
«Έχαρτώσαν με δεκατριών χρονών. Μιάν άλλην έχαρτώσαν την εννιά
χρονών» άναφέρει χαρακτηριστικά μιά πληροφορήτρια.

Στόν Α ' τόμο πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι αύτό πού άναφέρεται
στήν προίκα, τήν κινητή, όπως τό ρουχισμό, τά σκεύη, τά έπιπλα, τά
ζώα, καί τήν άκίνητη περιουσία. Ήταν άπαραίτητα όλα γιά νά άντιμε-
τωπιστοϋν τά οικονομικά προβλήματα τής έγγαμης ζωής. Λεπτομερής
άναφορά γίνεται καί στις προετοιμασίες γιά τό γάμο. Πριν τό γάμο πλέ-
νονταν τά μαλλιά, μέ τά όποια θά έφτιαχναν τό γαμήλιο στρώμα. Πλένον-
ταν καί σιδερώνονταν έπίσης τά προικιά. Ακολουθούν τά ζυμώματα μέ τά
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περίτεχνα ειδικά κουλούρια και τά ψωμιά τού γάμου. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης το κεφάλαιο πού άναφέρεται στήν έκθεση τής προίκας, το στήσιμο
τού παστού ή τής μανάσσας. Προηγείται τού γάμου το κάλεσμα πού γί-
νεται μέ διάφορους τρόπους, άνάλογα μέ τήν περιοχή, κυρίως μέ κουλού-
ρια, μέ κερί ή ράντισμα μέ ροδόσταγμα. Τις παραμονές τού γάμου πολύ
ενδιαφέρουσα είναι ή άναφορά στό λουτρό τών μελλονύμφων, στό καμάρω-
μα τής νύφης και τό ράψιμο τού κρεββατιού. «Έκαμάρωννεν ή νύφφη τήν
Κυριακήν χωρίς τήν σκέπην τήν κόκκινην, μόνον μέ τό βέλος και τά
ττέλλια. Έβάλλαν της ψαθίν μπροστά της τζαί ττέλλια μακριά ως τήν
άκραν τού φουστανιού της. Τό Σάββατον έκαμάρωννεν, έβάλλαν της σκα-
μνίν γιά τά πόδκια της μέ τό τσαντηλέριν, μιαν λαμπάδαν τζαί άφταιννεν,
σκέπην κότσινην τζαί ττέλλια» άναφέρει χαρακτηριστικά πληροφορήτρια
γιά τό καμάρωμα τής νύφης.

"Οσον άφορα στό λουτρό τής νύφης, «στά πιο πολλά χωριά περι-
ποιούνταν τό νερό γιά τό μπάνιο βράζοντας μέσα φύλλα κιτρομηλιάς, δάφ-
νης, μερσίνι, δεντρολίβανο... Συνήθως άναβαν κεριά, σέ μερικά χωριά τρία,
τήν ώρα τού λουτρού τής νύφης. Επίσης πρόσεχαν ώστε οί κοπέλες πού τή
βοηθούσαν νά είναι παρθένες».

'Ιδιαίτερη ήταν ή φροντίδα γιά τό νυφικό κρεβάτι, άφού είχε σχέση μέ
τή γενετήσια ζωή τού άντρογύνου και τή γέννηση παιδιών. «Ή ιερότητα
τών στιγμών τονιζόταν μέ κάθε τρόπο. Ή χρήση τού σταυρού στό ράψιμο
τού κρεβατιού, ό άριθμός τρία πού συμβόλιζε τήν Άγια Τριάδα και ή παρου-
σία τού παπά και τής παπαδιάς προσέδιδαν ιδιαίτερο θρησκευτικό τόνο».

Ακολουθούσε τό πλούμισμα τού κρεβατιού. "Ερριχναν χρήματα στό κέν-
τρο τού κρεβατιού γιά νά διώξουν τά κακά πνεύματα άλλά και γιά νά έχει
μιά οικονομική βάση τό ζευγάρι στή νέα του ζωή. Στή συνέχεια κάπνιζαν
τό κρεβάτι και τό χόρευαν.

Στό Β ' τόμο γίνεται άναφορά σέ ο,τι έχει σχέση μέ τήν Κυριακή τού
γάμου και τό διάστημα πού άκολουθεΤ ως τόν άντίγαμο. Κύριο γεγονός τό
μυστήριο τού γάμου έκτος άπό τά προηγηθέντα είναι και τά έπόμενα. Ή
κατασκευή τών στεφάνων άπό ελιά, τό στόλισμα τής νύφης και τού γα-
μπρού, τό ζώσιμο, τό ράντισμα και τό κάπνισμα τού άντρογύνου, ή τέλε-
ση τού μυστηρίου, ό άσπασμός τών στεφάνων, ή πομπή προς και άπό τήν
έκκλησία, ή είσοδος στό νέο σπίτι και οί ευχές είναι τά κυριότερα δρώμε-
να τής ήμέρας. Τό ζώσιμο ξεχωρίζει μέ τήν πολυσήμαντη έννοια, τό τέλος
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τής παρθενίας, τήν αποτροπή τοϋ κακοϋ καί τήν ευλογία για απόκτηση
απογόνων.

'Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στήν είσοδο τών νεόνυμφων στό σπίτι τους.
Πολλά είναι τά έθιμα που συνδέονται μέ τήν είσοδο αυτή που σημαδεύει
τό πέρασμα άπό τήν άγαμη στήν έγγαμη ζωή. Ό γαμπρός ή ή νύφη έπρε-
πε νά σπάσουν ένα ρόδι στήν είσοδο τού σπιτιού γιά νά έξευμενίσουν τά
κακά πνεύματα. Έξ άλλου τό ρόδι συμβόλιζε τή γονιμότητα, τήν άφθονία,
τήν εύτυχία. Σέ άλλες περιπτώσεις έσφαζαν πετεινό ή όρνιθα στό κατώ-
φλι τής πόρτας. Ήταν μιά θυσία γιά εξευμενισμό τού κακού. Σέ μερικά
χωριά έδιναν μέλι στό άντρόγυνο μόλις έφτανε στό σπίτι. Σέ άλλες περι-
πτώσεις έρριχναν καταχύσματα τήν ώρα πού θά έμπαινε τό άντρόγυνο στό
σπίτι. "Ερριχναν σιτάρι, ρύζι, παμπακόσπορο, πέταλα λουλουδιών ή κου-
λουράκια. Μετά τήν είσοδο άκολουθοϋσαν οί εύχές, τά κεράσματα μέ πο-
τό, ξηρούς καρπούς, γλυκό τού κουταλιού. 'Ακολουθούσε γλέντι μέ μουσι-
κή, χορούς καί τραγούδια.

Τή Δευτέρα τό πρωί ή νύφη έπρεπε νά δείξει τά σημάδια τής παρθενίας
της στούς γονιούς τοϋ ζευγαριού, τούς κουμπάρους καί σέ όλους τούς χω-
ριανούς. Τό έθιμο συνεχίστηκε ώς τά μέσα τοϋ εικοστού αιώνα. Τή Δευτέρα
τό πρωί έπρεπε έπίσης νά φέρουν δώρο στό άντρόγυνο περιστέρια καί πίτες
μέ μέλι. Παράλληλα πρόσφεραν καί τά «ξημερώματα», δηλ. χρηματικό ποσό
ή δώρα, στό άντρόγυνο: Χρυσά κοσμήματα, χρήματα, σεντόνια, σιτάρι, άλεύ-
ρι καί άλλα φαγώσιμα. Ξεχωριστό έθιμο άποτελεΐ ή μηλιά σέ χωριά τής
επαρχίας Κερύνειας: 'Αποτελείται άπό ένα κλαδί στολισμένο μέ πουλιά άπό
ζυμάρι ή κορδέλες καί φρούτα. Πίστευαν ότι θά προκαλούσαν μέ τόν τρόπο
αύτό τή γονιμότητα στό νέο ζευγάρι.

Σέ ξεχωριστό κεφάλαιο περιγράφονται τά τραπέζια, πού γίνονταν άπό τό
Σάββατο ώς τήν Τρίτη ή τήν Τετάρτη μετά τό γάμο. Οί συγγενείς καί οί
χωριανοί βοηθούσαν τόσο στό μαγείρεμα καί στό σερβίρισμα όσο καί στά
τρόφιμα. Σέ μερικά χωριά, κυρίως τής περιοχής Μόρφου, μαγείρευαν στό
σπίτι καί έπαιρνε ό καθένας τό δικό του φαγητό μέσα σέ στολισμένο πανέ-
ρι. Ξεχωριστό φαγητό στό γάμο ήταν τό ρέσι, πού παρασκεύαζαν μέ χον-
τραλεσμένο σιτάρι ψημένο συνήθως σέ ζωμό κρέατος. Ή προετοιμασία καί
ή παρασκευή του άποτελοϋσε όλόκληρη ιεροτελεστία.

Σέ ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται άναφορά στούς χορούς, πού συνόδευαν
τήν όλη διαδικασία τού γάμου. Άλλοι είχαν χαρακτήρα συμβολικό καί τε-
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λετουργικό καί άλλοι χορεύονταν προς τιμή τοϋ άντρογύνου. Κύριο γεγονός
δ χορδς τοϋ άντρογύνου. Οί βιολάρηδες είχαν ξεχωριστή θέση, έδιναν τδ πρό-
σταγμα γιά κάθε ενέργεια πού θά γινόταν, ήταν κατά κάποιο τρόπο οί άρ-
χοντες τού γάμου.

Στήν Κύπρο πολύ συνηθισμένος ήταν ό άντίγαμος, πού γινόταν τρείς,
εφτά ή καί σαράντα μέρες μετά τό γάμο. «Στόν άντίγαμο γινόταν ή λύση
τών στεφάνων τοϋ άντρογύνου».

Αξιοσημείωτη είναι καί ή άναφορά πού γίνεται στό πανηγύρι τών νυφών.
Οί νύφες συνήθιζαν νά πηγαίνουν μέ τό νυφικό ή μόνο μέ τό βέλος στό
πρώτο πανηγύρι πού γινόταν στήν περιοχή τους. Σέ όλη τή διαδικασία άπό
τόν άρραβώνα ώς τόν άντίγαμο είναι εμφανής ή άλληλοβοήθεια μεταξύ τών
συγγενών άλλά καί τών συγχωριανών. Εθεωρείτο τιμή τό κάλεσμα γιά βοή-
θεια στήν κάθε πτυχή τής όλης τελετουργίας. Ό χορός, ή μουσική, τά τρα-
γούδια ήταν τά βασικά χαρακτηριστικά τής όλης διαδικασίας τού γάμου. Ό
γάμος, ή άρχή καί ή βάση τής οικογένειας, τοϋ πρωτοκύτταρου τής κοινω-
νίας, είναι ένα γλέντι άλλά καί μιά θρησκευτική τελετουργία γιά νά στεριω-
θεί τό νέο σπιτικό.

Ή παράθεση κειμένων στή ζωντανή κυπριακή διάλεκτο, έκτος άπό τήν
τεκμηρίωση, προσδίδει στό βιβλίο ξεχωριστό χαρακτήρα. Παράλληλα μέ τά
άποσπάσματα στήν κυπριακή διάλεκτο, σημαντική προσφορά άποτελεΐ καί ή
όρολογία πού συγκεντρώνεται άπό κάθε κεφάλαιο, πράγμα πού μπορεί νά
άποτελέσει ύλικό γιά περαιτέρω γλωσσολογική διερεύνηση. Ή συγγραφέας,
όπου είναι δυνατόν, άνατρέχει στήν άρχαιότητα καί τό μεσαίωνα, άλλά καί
σέ παρόμοια έθιμα πού γίνονται σέ άλλες περιοχές τοϋ έλληνισμοϋ. Μέ τόν
τρόπο αύτό δλοκληρώνεται τό θέμα καί άποκτά μιά σφαιρικότητα.

Τό έργο συμπληρώνουν καί τεκμηριώνουν οί πίνακες καί οί χάρτες πού
περιλαμβάνονται στό δεύτερο τόμο. Πίνακες μέ τά στοιχεία τών πληροφο-
ρητών καί έρευνητών τού Αρχείου, καθώς καί τών χωριών πού άναφέρεται
ότι έφτιαχναν τό παραδοσιακό ρέσι, καί χάρτες μέ τις κοινότητες πού άνα-
φέρονται στά κείμενα. Ενδιαφέρον καί τό γλωσσάρι άλλά καί τό εύρετήριο,
πού βοηθούν στήν άπόκτηση δλοκληρωμένης εικόνας γιά τά κείμενα πού
άναφέρονται, πολύτιμο βοήθημα γιά όσους ένδιαφέρονται νά μελετήσουν τό
περιεχόμενο. Στό παράρτημα έπίσης περιλαμβάνονται δείγματα προσκλητη-
ρίων καί προικοσυμφώνων. Οί φωτογραφίες πού έμπλουτίζουν τό κείμενο
είναι προσεγμένες, ώστε νά ρίχνουν φώς καί νά έπιβεβαιώνουν τά λεγόμενα.
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Ή συγγραφέας Καλλιόπη Πρωτοπαπά, μέ πολλή αγάπη και σεβασμό
στόν τόπο και τούς ανθρώπους του, μεταφέρει σ' αυτό τό δίτομο έργο δλα
τά έθιμα τοϋ παραδοσιακού γάμου τής Κύπρου, που έχουν τις ρίζες τους
στόν άρχαιο ελληνικό κόσμο, πού σ' αυτό τό μακρινό κομμάτι τοϋ ελληνι-
σμού διαφυλάχτηκαν ώς πρόσφατα σχετικά άκέραια.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ο ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
,ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ TOT

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ. ΧΡΗΣΤΟΥ

"Εχουν περάσει εκατό άκριβώς χρόνια άπό τήν γέννηση καί τήν έμφάνι-
ση του φουτουρισμοϋ μέ τόν οποίο έπανεμφανίζεται ή ιταλική καλλιτεχνική
δημιουργία στήν τέχνη τοϋ εικοστού αιώνα. Κίνημα πού άναμφίβολα άποτε-
λεΐ καί άφετηρία γιά ένα πλήθος άλλα ρεύματα καί προσπάθειες πού έδωσαν
τόν τόνο στήν σύγχρονη τέχνη, όχι μόνο στις πλαστικές τέχνες, ζωγραφική,
πλαστική καί άρχιτεκτονική, αλλά καί στήν λογοτεχνία, τήν μουσική, τήν
φωτογραφία, τόν κινηματογράφο, άκόμη καί άλλες δραστηριότητες τής
σύγχρονης πραγματικότητας. Πρόκειται ούσιαστικά καί γιά τό κίνημα πού
έρχεται νά έντάξει καί τήν ιταλική φωνή στήν συμφωνία τής ευρωπαϊκής
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Καί άκόμη νά ευνοήσει, αν όχι καί νά δημιουρ-
γήσει καί τις προϋποθέσεις γιά τήν ανανέωση όχι μόνο τής καλλιτεχνικής
άλλά καί γενικά τής όλης πνευματικής ζωής τού εικοστού αιώνα. Μάλιστα
ή χώρα αύτή, δηλαδή ή 'Ιταλία, πού είχε δώσει τόσα στό παρελθόν καί
ειδικά άπό τόν δέκατο τέταρτο έως τόν δέκατο έβδομο αιώνα, είχε μείνει κυ-
ριολεκτικά άφωνη τόν δέκατο όγδοο καί δέκατο ένατο. Τώρα, συγκεκριμένα
μέ τόν φουτουρισμό, έρχεται νά διεκδικήσει μιά σημαντική θέση στήν καλ-
λιτεχνική δημιουργία τού εικοστού, κίνημα μέ καθοριστικά καί γιά τό μέλ-
λον γόνιμα στοιχεία. Καί είναι ό φουτουρισμός πού θά άνατρέψει βασικά
χαρακτηριστικά τοϋ κυβισμού καί θά τροποποιήσει άλλα, καί περισσότερο θά
γίνει γόνιμη άφετηρία γιά μιά σειρά άπό άλλα ρεύματα καί κατευθύνσεις.
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Γιατί είναι ακριβώς ό φουτουρισμός πού θά γίνει αφετηρία γιά τον ορφισμό
τοϋ Ντελωναί στήν Γαλλία, τόν κονστρουκτιβισμό στις Κάτω Χώρες, ιδιαί-
τερα μέ τόν Ντέσμπουργκ, τόν κυβοφουτουρισμό στήν Ρωσία μέ έργα τού
Τάτλιν ιδιαίτερα, τόν ραγιονισμό τοϋ Λαριόνοφ καί τής Γκοντσάροβα, τόν
σουπρεματισμό τού Μάλεβιτς, τόν ρωσικό φουτουρισμό τού Ροτσένκο καί
τοϋ Λισίτσκι, τόν βορτισισμό στήν 'Αγγλία μέ τόν Μπέν Νίκολσον καί διά-
φορα ρεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 'Επίσης ό φουτουρισμός θά επηρε-
άσει γόνιμα τό κίνημα τοϋ Γαλάζιου Καβαλάρη μέ τούς Φράντς Μάρκ καί
Άουγκουστ Μάκε στό Μόναχο, τήν άφαίρεση τού Καντίνσκι καί άλλους
δημιουργούς διαφόρων άλλων χωρών. Άκόμη, πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα
ότι ό φουτουρισμός γιά τήν περίοδο 1910-1920 είναι τό πιό ριζοσπαστικό,
πρωτοποριακό καί γόνιμο κίνημα τής παγκόσμιας τέχνης· γόνιμο άπό κάθε
άποψη, μαζί μέ τήν έπίσης ιταλική pittura metafisica (μεταφυσική ζωγρα-
φική τών Τζιόρτζιο ντέ Κίρικο καί Κάρλο Καρρά, πού μάλιστα πέρασε άπό
τήν μεταφυσική ζωγραφική στόν φουτουρισμό. Ό φουτουρισμός, πολύ
περισσότερο άπό τόν κυβισμό, θά ξεπεράσει τούς τύπους άπεικόνισης τής
οπτικής πραγματικότητας καί τών παραδοσιακών τύπων τής ζωγραφικής,
άλλά καί τής πλαστικής καί τής αρχιτεκτονικής, καί θά έπιχειρήσει νά
φτάσει σέ έναν νέο συνδυασμό διαφόρων κατηγοριών καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας καί τεχνικής. Καί άκόμη δ φουτουρισμός γιά τρεις ουσιαστικά
λόγους έχει μιά ιδιαίτερη σημασία γιά τήν σύγχρονη τέχνη. Ό πρώτος είναι
γιατί σ' αύτόν ένσωματώνεται τό νέο καί έπιθετικό πνεύμα όλης τής πρω-
τοπορίας πού δίνει τόν τόνο πριν άπό τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό δεύ-
τερος είναι γιατί ό φουτουρισμός παρουσιάζεται ώς ή πρωιμότερη γόνιμη
κίνηση μέ νέα στοιχεία τής πρωτοπορίας, πού είναι καί βαθειά συνείδηση
τής άνάγκης άλλαγής. Καί ό τρίτος είναι ότι γι' αύτόν ένδιαφέρθηκαν ση-
μαντικοί δημιουργοί-καλλιτέχνες πού άκολούθησαν τόν μέντορά τους, τόν
Φιλίππο Τομάζο Μαρινέττι.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι, πέρα άπό τις διάφορες συζητήσεις καί τις
διαφωνίες, τις άντιθέσεις καί τά προβλήματα γιά τις άφετηρίες καί τις μορ-
φοπλαστικές βάσεις τού φουτουρισμού1, μέ αύτόν έχουμε ένα καλλιτεχνικό

1. Πρβλ. Robert Rosenblum, Cubism and twentieth-century art, 2η έκδοση, Νέα
Τόρκη 1967, σ. 149 κ.έ., à οποίος θεωρεί τον φοΛτουρισμό άπλή εφαρμογή τής γλώσσας τοϋ
κυβισμού, καί άκόμη προσθέτει οτι «ή ιταλική προσάρτηση του νέου στυλ συνδυάστηκε μέ έ'ναν
κόσμο πού ξεπερνούσε τά πλαίσια τής ζωγραφικής».
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κίνημα πού είναι ταυτόχρονα πνευματικό και δημιουργικό, και τό όποιο, δσο
και αν πρωτοεμφανίζεται και ολοκληρώνεται στόν ιταλικό καλλιτεχνικό
χώρο, έχει προεκτάσεις και επιδράσεις όχι μόνο σέ όλον τον ευρωπαϊκό άλλά
στόν παγκόσμιο, μέ τόν έναν ή τον άλλον τρόπο, στόν έναν ή τόν άλλον βαθ-
μό. Και δέν είναι δύσκολο Va διαπιστώσει κανείς δτι μέ τόν φουτουρισμό
έχουμε κοντά στά άλλα και ένα είδος γόνιμης και νέας μετάφρασης μερικών
άπό τούς χαρακτηριστικούς τύπους τού κυβισμού και ταυτόχρονα μιά θετική
άνατροπή άλλων. Εύκολα μπορεί νά σημειώσει κανείς άκόμη τήν μεταφορά
άπό τήν στάση στήν κίνηση και άπό τόν ρόλο τών γραμμικών στοιχείων
στήν έπιβολή τών χρωματικών, όπως και άπό τόν καθοριστικό ρόλο τής κα-
θέτου και τής όριζοντίας στήν διαγώνιο, μέ τήν οποία εισάγεται ό δυναμι-
σμός και ή έπεκτατικότητα ώς δομικές άρχές οχι μόνο τής ζωγραφικής επι-
φάνειας, άλλά και τών επιφανειών και τών όγκων τής πλαστικής, άκόμη και
στοιχείων τής άρχιτεκτονικής. Πέρα άπό οτιδήποτε άλλο, ό φουτουρισμός
παρουσιάζεται άκόμη και ώς ένα είδος πρόκλησης σέ κάθε καλλιτεχνική και
πνευματική παράδοση μέ μιά παράλληλη κατάφαση δλων τών χαρακτηρι-
στικών και τών κατακτήσεων τής έποχής μας, τής βιαιότητας, τής ταχύ-
τητας, τής έκβιομηχάνισης, τής υπερκατανάλωσης, τής κοινωνίας τών- πλα-
στικών και τής διαφήμισης. Μέ τόν φουτουρισμό ή ιταλική καλλιτεχνική
δημιουργία, δπως και τά ρεύματα πού έπηρεάζονται άπό αυτόν σέ άλλες
χώρες, έρχονται νά γιορτάσουν «τήν κοσμόπολη, τήν βιομηχανική άνάπτυξη,
τήν ταχύτητα, τήν βία, τόν πόλεμο, τήν άναρχία, τόν εθνικισμό»2. Ή τα-
χύτητα και ό δυναμισμός της είναι ούσιαστικά ένα άπό τά θέματα πού κυ-
ριολεκτικά λάτρεψε ό φουτουρισμός και τά ρεύματα πού έπηρεάστηκαν άπό
αυτόν, και αυτό συνοδεύεται και άπό τήν άνάγκη νά άπεικονιστούν και οί
διάφορες φάσεις τής ταχύτητας καί τής κίνησης στόν Γδιο πίνακα, αύτό πού
ειπώθηκε ταυτοχρονισμός (simultanéité). Γιά νά έπιτύχουν κάτι τέτοιο φαί-
νεται δτι πειραματίστηκαν μέ διαφορετικά άποτελέσματα διάφοροι καλλιτέ-
χνες, όχι μόνο τού φουτουρισμού άλλά καί τού ορφισμού καί άλλων τάσεων.
Καί είναι γνωστό καί γενικά παραδεκτό, δπως παρατηρεί καί ένας άπό τούς
πρωτεργάτες τοϋ φουτουρισμού, ό Τζίνο Σεβερίνι, δτι είναι οί φουτουριστές
πού πολύ νωρίς συνέδεσαν τόν κυβισμό μέ τόν φουτουρισμό. "Ετσι, ένώ δέ-

2. Uwe Μ. Schneede, Die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert, Μόναχο 2001,
σ. 85.
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χεται στοιχεία του όπως ή πολλαπλή προοπτική καί ή αποφυγή τοϋ βάθους,
αποφεύγει άλλα μέ τήν άνεξαρτητοποίηση τών περιγραμμάτων καί μέ τήν
έμφαση στήν διαγώνιο καί τις χρωματικές άξιες, δηλαδή περισσότερο τις
καθαρά ζωγραφικές. Γιατί, άλλωστε, βασική θέση τοϋ φουτουρισμού είναι ή
βαθειά πίστη σ' όλες τις καθοριστικές άξιες τού παρόντος, καί πολύ περισ-
σότερο ή έπιβολή τών άξιών τού μέλλοντος. Ό φουτουρισμός, ώς γενική φι-
λολογική καί πνευματική κίνηση, φαίνεται ότι προετοιμάζεται τά χρόνια
1906-1908 άλλά γεννιέται καί παρουσιάζεται, όχι τόσο στό ιταλικό όσο στό
εύρωπαϊκό κοινό, μέ δημοσίευση στήν παρισινή έφημερίδα Λέ Φιγκαρο τής
20ής Φεβρουαρίου 19093.

Πατέρας τού φουτουρισμού είναι ό ποιητής καί συγγραφέας, προπαγαν-
διστής, ούτοπιστής καί σωβινιστής, άνθρωπος μέ εικονοκλαστικές διαθέσεις
χωρίς άρχές καί συνέπεια, περισσότερο ρητορικός παρά ποιητικός, ό Φίλιπ-
πο Τομάζο Μαρινέττι4. Φυσιογνωμία πολύπλοκη καί άντιφατική ό Μαρινέτ-
τι, πολιτικός ούτοπιστής καί χωρίς όρια σωβινιστής, άργότερα καί πιστός
όπαδός τού φασισμού καί τού Μουσολίνι, γεννήθηκε στήν Αλεξάνδρεια τής
Αιγύπτου τό 1876 καί πέθανε τό 1944 στό Πελάγιο, μικρή κωμόπολη τής
λίμνης Κόμο στήν Βόρεια Ιταλία. Ένώ γεννήθηκε στήν Αλεξάνδρεια άπό
'Ιταλούς γονείς, σπούδασε στό Παρίσι, στήν Σορβόννη, καί μετά τις σπου-
δές του γύρισε στήν 'Ιταλία καί έγκαταστάθηκε στό Μιλάνο, όπου φαίνεται
ότι έζησε καί τά περισσότερα χρόνια τής ζωής του παρά τά πολλά καί διά-
φορα ταξίδια πού έκανε. 'Άν καί ήταν περισσότερο ρητορικός παρά ποιητι-
κός, δέν δίσταζε νά παρουσιάζει σέ διάφορες έκδηλώσεις ποιήματά του, μέ
διάφορες τολμηρές στιχουργικές παρεμβολές. Είναι γνωστό έπίσης ότι έχει
δημοσιεύσει πλήθος άπό ποιητικές συλλογές καί άλλα φιλολογικά κείμενά
του, κριτικές έργασίες καί μιά μεγάλη σειρά άπό προκηρύξεις-μανιφέστα.
Μετά τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο προσηλυτίστηκε άπό τό φασιστικό κίνη-

3. Πρβλ. Christa Baumgarth, Geschichte des Futurismus, Αμβούργο 1966, σ. 22
κ.έ. "Οπως σημειώνει ή Baumgarth, σ. 23, ό Μαρινέττι μετά πολλές άμφιταλαντεΰσεις ανά-
μεσα στους ορούς δυναμισμός καί ηλεκτρισμός προτίμησε τον όρο φουτουρισμος, που τον δα-
νείστηκε άπό τον Καταλανο συγγραφέα Gabriel Alomar, που είχε δημοσιεύσει στήν Βαρκε-
λώνη, το 1905, το κείμενο μιας ομιλίας του μέ τίτλο «El futurisme» καί φαίνεται δτι ό
Μαρινέττι το γνώρισε άπό μιά κριτική γιά το βιβλίο αυτέ στο Mercure de France της
1.12.1908.

4. Filippo Tommaso Marinetti.
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μα τοϋ Μουσολίνι καί αγωνίστηκε μαζί του γιά τήν επικράτηση τοϋ φασι-
σμού. Το 1929 έγινε μέλος τής 'Ιταλικής Ακαδημίας, ένώ μερικοί μελε-
τητές θεωροϋν τόν πολιτικό φουτουρισμό του ώς ένα είδος προϋπόθεσης τοϋ
φασισμού5. Κατά τά άλλα δ Μαρινέττι πήρε μέρος στόν πόλεμο κατά τής
Άβησσυνίας, ένώ πήγε καί στήν 'Αλβανία κατά τόν πόλεμο τοϋ '40, αν καί
ήταν τότε αρκετά ήλικιωμένος6. Ό φουτουρισμός, ουσιαστικά, έγκαινιάζεται
μέ τήν περίφημη Προκήρυξη τοϋ Φουτουρισμοϋ, πού δημοσιεύτηκε στή πα-
ρισινή έφημερίδα Φιγκαρο καί άναπτύσσεται σέ έντεκα άρθρα7. Προκήρυξη
πού έγινε δεκτή μέ άντιθετικές κρίσεις καί παρατηρήσεις θετικές καί άρνη-
τικές, άλλά δπωσδήποτε προκάλεσε μεγάλη έντύπωση, όχι τόσο στό μεγά-
λο κοινό άλλά στούς καλλιτέχνες καί τούς πνευματικούς άνθρώπους. Σ'
αύτήν δ Μαρινέττι έρχεται νά διακηρύξει, μέ κάπως έξωτερικό καί ρητορικό
τρόπο, άφενός τό τέλος τής προσήλωσης στό παρελθόν (passéisme) καί τήν
τέχνη του, άφετέρου τήν γέννηση τής τέχνης τοϋ μέλλοντος (futurisme),
τού φουτουρισμοϋ. Καθορίζει τά στοιχεία τής νέας τέχνης, πού θά πρέπει νά
είναι ή τόλμη καί τό θάρρος, άκόμη καί ή άγανάκτηση, ένώ δηλώνει ότι θέ-
λει νά τραγουδήσει «τήν άγάπη τοϋ κινδύνου, τήν δμορφιά τής ταχύτητας,
τήν έπιθετική κίνηση, τήν πυρετική αϋπνία, τό τρέξιμο, τό σάλτο μορτάλε8,
τό ράπισμα, τήν γροθιά»· παράλληλα έπιθυμεΐ νά υμνήσει τόν πόλεμο, αυτή
τήν «μοναδική υγιεινή τού κόσμου», τόν μιλιταρισμό, τόν πατριωτισμό, τήν
καταστροφικότητα τών άναρχικών, τις ώραϊες ιδέες γιά τις όποιες πεθαίνει
κανείς καί τήν περιφρόνηση στις γυναίκες. Καί προσθέτει δτι δέν υπάρχει
άριστούργημα χωρίς έπιθετικό χαρακτήρα, δτι ένα γρήγορο αυτοκίνητο πού
κορνάρει είναι πιδ όμορφο άπό τήν, .Νίκη τής Σαμοθράκης, ότι πρέπει νά κα-
ταστραφούν δλα τά μουσεία, πού είναι νεκροταφεία τής τέχνης, οί βι-
βλιοθήκες καί επίσης οί άκαδημίες κάθε είδους, καί ότι θά βρεθεί ένας τρό-
πος νά λυτρωθεί ή 'Ιταλία «άπό τό καρκίνωμα τών καθηγητών, άρχαιολό-

5. Α. Dresler, Der politische Futurismus als Vorläufer des italenischen
Faschismus, Preussische Jahrbücher, Βερολίνο 1929, σ. 217.

6. Γιά τήν ζωή του γενικά: Walter Vaccari, Vila e tumulti di F. T. Marinetti, Μιλά-
νο 1959· σύντομα άλλά τεκμηριωμένα στό βιβλίο τής CHRISTA BäUMGARTH, Geschichte des
Futurismus (passim), ειδικά γιά τόν ρόλο του στήν όλη φουτουριστική κίνηση.

7. "Εχει αναδημοσιευτεί πολλές φορές καί άπό διάφορους μελετητές, στό βιβλίο τής
Baumgarth, ο.-., σ. 26-27.

8. Salto mortale, «πήδημα τοϋ θανάτου».
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γων, ξεναγών καί άρχαιοπωλών». Το αντιφατικό καί έντονα προκλητικό
αυτό μανιφέστο τελειώνει μέ τά άκόμη πιο άπωθητικά λόγια: «Ψηλά άπό
τήν οροφή τοΰ κόσμου έκσφενδονίζουμε άκόμη μιά φορά τήν πρόκληση μας
στά άστέρια».

Ό όρος φουτουρισμός προέρχεται άπό τήν ιταλική λέξη futuro —στά
Ελληνικά ίσως μελλοντοκρατία—, καί μετά άπό πολλούς δισταγμούς τοϋ
ίδιου τοϋ Μαρινέττι φαίνεται ότι προτιμήθηκε άπό άλλους όρους, όπως
ηλεκτρισμός καί δυναμισμός. Καί όπως άποδεικνύεται εύκολα δέν είναι επι-
νόηση τοϋ Μαρινέττι, άλλά τού Καταλανοϋ λογοτέχνη καί συγγραφέα Γκα-
μπριέλ Άλομάρ, ό όποιος τό 1905 είχε δημοσιεύσει ένα βιβλίο μέ τόν τίτλο
El Futurisme, πού άναμφίβολα γνώριζε ό Μαρινέττι, άφοΰ κριτική γιά τό βι-
βλίο αύτό είχε δημόσιευτεϊ στό παρισινό περιοδικό Mercure de France ( Έρμης
τής Γαλλίας) τήν 1η Δεκεμβρίου 1908. Τόν όρο αύτό χρησιμοποιεί καί ώς
σύνθημα δ Μαρινέττι στήν βασική διακήρυξή του τοϋ 1909, όρος πού τε-
λικά έπικράτησε ιδιαίτερα μετά τήν υιοθέτηση του καί άπό τούς καλλιτέχνες
πού τόν άκολούθησαν δ όρος λειτούργησε ώς άφετηρία γιά τήν κίνηση τους
καί συμβόλιζε τό νέο καί τήν ρήξη μέ τήν καθιερωμένη καί παραδοσιακή
αισθητική. Τήν πρώτη αυτή φουτουριστική διακήρυξη θά άκολουθήσουν καί
μιά σειρά άπό άλλες εκδηλώσεις τών άρχικά λίγων φίλων καί οπαδών τού
φουτουρισμοϋ τοϋ Μαρινέττι, άπό τις όποιες ή πιο σημαντική ήταν αύτή πού
έ'γινε στό Λυρικό Θέατρο τού Μιλάνου9, καί περιγράφεται άπό τήν έφημερί-
δα Corriere délia Sera μέ τά παρακάτω λόγια: «Ή εκδήλωση τών Φουτου-
ριστών στό Λυρικό Θέατρο άρχισε μέ τήν ποιητική άποθέωση τής πυρετικής
άϋπνίας, τού σάλτο μορτάλε, τού ραπίσματος καί τής γροθιάς. Μετά άπό
μιά άπροσδόκητη στροφή έληξε μέ τήν έμφάνιση τής άστυνομίας στήν σκη-
νή». Στήν έκδήλωση αύτή δ Μαρινέττι θά άναλύσει διεξοδικά τό νόημα τού
φουτουρισμοϋ, θά διακηρύξει τό μίσος του κατά τού παρελθόντος, θά μιλή-
σει γιά τούς νεκρούς πού καταπιέζουν τούς ζωντανούς. Άκόμη γιά τά πόδια
τών ξεμωραμένων γέρων, τά πτώματα πού ρίχνονται εμπόδια στά γεμάτα
ένέργεια νιάτα. Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά σημειώσει κανείς ότι δ φου-
τουρισμός, καί γενικά ή φουτουριστική κίνηση, δέν θά άρχίσει άπό κάποιο
άπό τά γνωστά καί καθιερωμένα καλλιτεχνικά κέντρα τής Ιταλίας, ούτε

9. Ή συγκέντρωση έ'γινε στις 14 Φεβρουαρίου τοΰ 1910 καί περιγράφεται άπό τήν
Corriere délia Sera τής 16.2.1910.
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άπό κάποια άπό τις μεγάλες εστίες τής Αναγέννησης καί τοϋ Μπαρόκ, καί
αυτό δέν θά μπορούσε νά συμβεί γιά διάφορους λόγους.

"Ετσι δέν θά μπορούσε νά ξεκινήσει άπό τήν Ρώμη, κέντρο πού μέ τά
κάθε ε'ϊδους μνημεία του παρουσίαζε τήν ιστορία αιώνων τέχνης- πόλη πού
τά μνημεία της δήλωναν τόν καθοριστικό ρόλο της, γιά πολλούς αιώνες,
μνημεία δείγματα τής άκμής της καί τών επιτυχιών της, χωρίς ομως ουσια-
στική σχέση μέ τις άναζητήσεις τοϋ παρόντος καί πολύ περισσότερο τά ορά-
ματα τοϋ φουτουρισμού γιά τό μέλλον. "Οπως δέν μπορούσε νά ξεκινήσει
άπό τήν Φλωρεντία, τήν πατρίδα ουσιαστικά τής ιταλικής 'Αναγέννησης, τήν
πόλη τών μεγάλων δημιουργών, τήν πόλη τών άριστουργημάτων, τών ναών,
τών μουσείων, τών ιστορικών τής τέχνης, όλων τών μεγάλων μορφών πού
βέβαια είχαν σφραγίσει τό παρελθόν, άλλά, όπως πίστευε ό Μαρινέττι, δέν
μπορούσαν νά δώσουν τίποτα στό παρόν καί πολύ λιγότερο στό μέλλον. Άκό-
μη δέν θα μπορούσε νά έχει τήν άφετηρία του στήν πόλη τών Δόγηδων, τήν
Βενετία, μέ τήν μεγάλη καλλιτεχνική παράδοση τού 15ου καί 16ου αιώνα,
μέ τούς Μπελίνι καί τούς Βιβαρίνι, τόν Τζιορτζιόνε, τόν Τιτσιάνο, τόν Σε-
μπαστιάνο ντέλ Πιόμπο καί τόν Πάλμα Βέκκιο καί πλήθος άλλων καλλιτε-
χνών όλων τών κατηγοριών- πόλη καί περιοχή περισσότερο δεμένη μέ τό
παρελθόν καί χωρίς δυνατότητες νά έκφράσει σύγχρονες άνησυχίες καί νέες
τάσεις. Προτίμησε νά έχει ώς άφετηρία τό Μιλάνο, κέντρο τού νέου κινή-
ματος, πόλη μέ νέο, προσανατολισμό καί χαρακτηριστικά πού έδειχναν τό
μέλλον. Μιά νέα, περισσότερο, πόλη μέ κάποιους δεσμούς μέ τήν παράδοση,
δπως δ έκπληκτικός καθεδρικός ναός, ό Μυστικός Δείπνος τού Λεονάρντο
ντά Βίντσι καί τό φρούριο τού Σφόρτσα, μέσα στό όποιο βρίσκεται ένα άπό
τά πιό σημαντικά έργα τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου, ή Πιετά Ροντανίνι. Άλλά μιά
πόλη ιδιαίτερα προσανατολισμένη στό παρόν καί σαφέστερα στό μέλλον.
Αύτή ή πόλη ήταν τό Μιλάνο, πόλη στήν όποία είχαν άρχίσει νά άναπτύσ-
σονται μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλες τράπεζες, τό πιό σημαντικό χρηματι-
στήριο τής χώρας, έργοστάσια, πόλη μέ κύριο χαρακτηριστικό τόν δυναμι-
σμό, τήν ταχύτητα, τήν βιαιότητα, τήν κινητικότητα, δηλαδή χαρακτηρι-
στικά πού άνταποκρίνονταν στους ίδιους τούς στόχους τοϋ φουτουρισμού.
Φαίνεται δηλαδή δτι ό Μαρινέττι, λιγότερο ή περισσότερο, έμπνέεται καί
επηρεάζεται άπό τά ί'δια τά βασικά χαρακτηριστικά τής πόλης, ώστε εκεί,
στό Μιλάνο, όπου καί περισσότερο κατοικεί, κάνει τις πρώτες συγκεντρώ-
σεις καί παρουσιάζει τις διακηρύξεις του. 'Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής
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πόλης, δυνατότητες καί ιδιομορφίες της, δέν υπάρχει αμφιβολία ότι διαφαί-
νονται μέ τόν έναν ή τόν άλλον τρόπο σέ όλες τις δραστηριότητες του Μα-
ρινέττι. "Ετσι, σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά θεωρηθεί τυχαίο καί
συμπτωματικό τό γεγονός ότι ο Μαρινέττι τό Μιλάνο επέλεξε γιά τήν πιο
σημαντική διακήρυξη, αυτήν δηλαδή πού έπηρέασε τήν πνευματική δια-
νόηση τής πατρίδας του καί περισσότερο τούς καλλιτέχνες πού θά τόν
άκολουθήσουν. Καί μερικές άπό τις θέσεις καί ιδέες πού έκφράζονταν στήν
διακήρυξη δέν θά μπορούσαν νά άφήσουν άδιάφορους τούς πιο προικισμέ-
νους άπό αύτούς· ιδιαίτερα ή πρόθεσή του νά έργαστεΐ γιά νά δημιουργή-
σει τις προϋποθέσεις γιά μιά άνανέωση τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής
ζωής στήν 'Ιταλία. Δέν μπορούσαν νά μείνουν χωρίς άπήχηση, κυρίως σέ
νέους καλλιτέχνες πού φαίνεται ότι ζητούσαν τόν δρόμο τους καί πού πά-
νω άπ' όλα έπεδίωκαν νά άποδεσμευτούν άπό τήν παράδοση καί τις κα-
θιερωμένες τάσεις καί νά προχωρήσουν σέ νέες κατευθύνσεις, νέους κώδι-
κες, νέο μορφοπλαστικό λεξιλόγιο.

Άπό πολλούς, διαφόρων κατηγοριών καί δυνατοτήτων καλλιτέχνες πού
έντυπωσιάστηκαν καί έπηρεάστηκαν άπό τήν προκήρυξη καί τις άλλες
εκδηλώσεις τοϋ Μαρινέττι ξεχωρίζουν δύο. Είναι αυτοί πού έπηρεάστηκαν
άκόμη καί άπό τά πλακάτ πού διαφήμιζαν τήν έκδήλωση στό Λυρικό Θέα-
τρο, καί αύτοί είναι οί Ούμπέρτο Μποτσιόνι καί Λουΐτζι Ρούσσολο, πού
πήραν μέρος στήν έκδήλωση τού Μιλάνου. Μάλιστα ό Μποτσιόνι, μόλις ή
έκδήλωση τελείωσε, είπε σέ έναν φίλο του «κάτι τέτοιο θά πρέπει νά γίνει
καί στήν ζωγραφική»10. Ό Μποτσιόνι δέν θά άργήσει νά έλθει σέ έπαφή μέ
τόν Μαρινέττι καί άκόμη νά πείσει τούς φίλους του Ρούσσολο καί Κάρλο
Καρρά γιά τήν άνάγκη μιας προκήρυξης φουτουριστών ζωγράφων. Γιά τό
κείμενο αύτό άπό πληροφορία τού Κάρλο Καρρά ξέρουμε ότι έργάστηκαν
τρεις φίλοι, ό Μποτσιόνι, ό Ρούσσολο καί ό ίδιος δ Καρρά, μέ βοήθεια καί
τού ίδιου τοϋ Μαρινέττι11. Ή προκήρυξη αύτή τελείωσε τήν τελευταία έβδο-
μάδα τού Φεβρουαρίου τού 1910 καί τελικά διαβάστηκε στό θέατρο
Chiarella τού Τορίνου στις 8 Μαρτίου 1910. Μάλιστα αύτή ή προκήρυξη
μπορεί νά θεωρηθεί άναμφίβολα καί ώς ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τοϋ

10. Christa Baumgarth, Geschichte des futurismus, δ.π., σ. 15.

11. Carlo CarrX, La mia vita, Ρώμη 1943, σ. 129.
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φουτουρισμοϋ στήν ζωγραφική καί γενικά στις πλαστικές τέχνες. Έδώ έπα-
ναλαμβάνονται μερικές άπό τις γνωστές, θέσεις τοϋ Μαρινέττι, καί το Μα-
νιφέστο τών Φουτουριστών Ζωγράφων καταλήγει μέ τά έξης: «Μέ αυτήν
τήν ένθουσιαστική κατάφαση τοϋ φουτουρισμοϋ θέλουμε: 1. Νά καταστρέ-
ψουμε τήν λατρεία τοϋ παρελθόντος, τόν δαιμονισμό τού παλιού, τήν σχολα-
στικότητα, τήν ακαδημαϊκή τυπολατρία. 2. Νά περιφρονήσουμε βαθειά κά-
θε μορφή μίμησης. 3. Νά υμνήσουμε κάθε μορφή πρωτοτυπίας, όσο καί αν
αυτή είναι παράτολμη καί βίαιη. 4. Νά άντλήσουμε θάρρος καί υπερηφά-
νεια άπό τήν κατηγορία τής τρέλας, μέ τήν οποία μαστιγώνεται καί φι-
μώνεται ο νεωτεριστής. 5. Νά θεωρήσουμε άχρείαστους καί βλαβερούς
τούς κριτικούς τής τέχνης. 6. Νά επαναστατήσουμε κατά τής τυραννίας
τών λέξεων «άρμονία» καί «καλό γούστο», έπειδή μέ τόσο έλαστικές
έκφράσεις μπορεϊ νά ξεκάνει κανείς τά έργα ενός Ρέμπραντ καί ενός Γκό-
για. 7. Νά άπομακρύνουμε άπό τήν περιοχή τών ιδανικών τής τέχνης όλα
τά χρησιμοποιημένα μοτίβα καί θέματα. 8. Νά παρουσιάσουμε καί νά
εγκωμιάσουμε τήν σημερινή ζωή, πού μεταβάλλεται άδιάκοπα καί ορμη-
τικά άπό τήν νικηφόρα φυσική έπιστήμη. Οί νεκροί ας ήσυχάσουν στά κα-
τάβαθα τής γής. Τό κατώφλι τού μέλλοντος πρέπει νά έλευθερωθεΐ άπό τις
μούμιες, θέση στή νιότη, στούς βίαιους καί τούς παράτολμους»12. Τήν
Διακήρυξη Φουτουριστών Ζωγράφων είχαν υπογράψει άρχικά οί Μποτσιό-
νι, Μποντζάνι, Καρρά, Ρομάνι καί Ρούσσολο, άλλά ό Ρομάνι τρόμαξε άπό
τις άντιδράσεις πολλών άκόμη καί φίλων του, καί ύστερα άπό μερικές μέ-
ρες άπέσυρε τήν υπογραφή του, όπως καί δ Μποντζάνι πού άκολούθησε
τέσσερις έβδομάδες άργότερα. Τήν θέση του δμως πήρε γρήγορα δ Μπάλ-
λα, δάσκαλος καί φίλος τού Μποτσιόνι, καί δ φίλος τού Τζίνο Σεβερίνι-
έτσι αύτοί οί πέντε, δηλαδή οί Μποτσιόνι, Καρρά, Ρούσσολο, Μπάλλα καί
Σεβερίνι, θεωρούνται ιδρυτές του Φουτουρισμοϋ13.

12. Κατά την christa baumgarth, ο.π., σ. 51-52, άλλά ενα κάπως διαφορετικό κεί-
μενο μας δίνει ό Herbert Read, Geschichte der modernen Malerei, Μόναχο-Ζυρίχη 1959,
σ. 109-110.

13. Κατά τον raffaele Carrieri, Il Futurisme, Μιλάνο 1961· έπίσης Η. Read,
ο.π., σ. 108, αν καί ή baumgarth (ο.π., σ. 52), παρατηρεί οτι ουσιαστικά άντί γιά πέντε θά
έπρεπε νά μιλήσει κανείς γιά μιά «τριανδρία», γιατί ό Μπάλλα παίρνει μέρος στις εκδηλώσεις
του φουτουρισμοϋ μετά το 1912 καί οί πίνακες τοΰ Σεβερίνι τής περιόδου 1910-1911 δέν
έχουν καμιά σχέση με τις ιδέες καί τις θεωρίες τών φουτουριστών του Μιλάνου.
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Ή πρώτη καλλιτεχνική εκδήλωση τών φουτουριστών ζωγράφων ήταν ή
έκθεση τών Μποτσιόνι, Μποντζάνι, Καρρά καί Ρούσσολο καί έγινε τούς
μήνες Μάρτιο καί Απρίλιο τοΰ 1910 στο Μιλάνο. Μιά έκθεση πού, δπως
έχει σωστά σημειωθεί, μόνο κατ' όνομα ήταν φουτουριστική, άφού δέν είχε
καθολου έργα πού νά παρουσιάζουν τά ουσιαστικά χαρακτηριστικά τής όλης
κίνησης. Τόν 'Ιούνιο θά άκολουθήσει μιά έκθεση έργων τού Μποτσιόνι στήν
Βενετία, έκθεση στήν όποια παρουσιάστηκαν σαράντα δύο πίνακές του,
χωρίς καί πάλι τίποτα ουσιαστικά φουτουριστικό. Τόν 'Ιούλιο ό ί'διος καλλι-
τέχνης, δ Μποτσιόνι, θά στείλει στήν ομαδική έκθεση Permanente τού Μι-
λάνου τό έργο μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο Παράξενη Προσωπογραφία μιας
Φουτουρίστριας, πού όπως φαίνεται έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μιά σειρά
άπό άλλες φουτουριστικές εκδηλώσεις έχουμε τό 1912 στήν 'Ιταλία, ίδιαί-.
τερα τόν Φεβρουάριο, θά άκολουθήσει μιά παρουσίαση τόν ίδιο μήνα14 έργων
τών φουτουριστών στήν αίθουσα Bernheim-Jeune στό Παρίσι. Μέ τήν
έκθεση αύτή, ή ζωγραφική καί οί προσπάθειες τών φουτουριστών άρχίζουν
να παρουσιάζονται στό μεγάλο κοινό καί σέ χώρες έκτος τής 'Ιταλίας. Μά-
λιστα στήν έκθεση αύτή πήρε μέρος μαζί μέ τούς Μποτσιόνι, Καρρά, Ρούσ-
σολο καί Μπάλλα καί ό Τζίνο Σεβερίνι, καλλιτέχνης πού γιά πρώτη φορά
παρουσιάζει έργα του μαζί μέ τούς άλλους φουτουριστές καί σημαντικό μέ-
λος τής όμάδας τά επόμενα χρόνια. Πρόκειται γιά τήν έκθεση πού έγινε πε-
ριοδεύουσα, άφού μετά τό Παρίσι, παρουσιάστηκε καί σέ άλλα εύρωπάίκά
κέντρα, δπως τό Λονδίνο, τό Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, τό Μόναχο, τό
Αμβούργο καί τήν Βιέννη. Μάλιστα τόν όλο χαρακτήρα τής κίνησης τόν
εκθέτουν οί καλλιτέχνες θεωρητικοί τής κίνησης Μποτσιόνι καί Καρρά στό
περιοδικό-έπιθεώρηση Lacerba πού κυκλοφόρησε τό 1914, όπου μεταξύ τών
άλλων τονίζεται ή άνάγκη νά μπει καί δ θεατής στόν πίνακα, δπως καί δ
ρυθμός τών άντικειμένων, καί σέ μερικές προσπάθειές των άναγνωρίζεται,
όπως τονίζει καί ό Σεβερίνι, ή σύνδεση τού φουτουρισμού μέ τόν κυβισμό.
Μέ τήν έκθεση αύτή ή ζωγραφική τών φουτουριστών εμφανίζεται γιά πρώ-
τη φορά στό μεγάλο κοινό, δηλαδή στήν μεγάλη εύρωπάίκή καλλιτεχνική
σκηνή. Ή έκθεση αύτή έγινε εύνοϊκά δεκτή άπό τόν κύκλο αύτών πού θά
όνομαστούν άργότερα όρφιστές, άφού αύτοί είναι άπό τούς πρώτους πού
δπως φαίνεται χρησιμοποιούν καί καθοριστικά χαρακτηριστικά των. Γι' αύτό

14. Εγκαινιάστηκε τήν 5.2.1912.
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καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό τής ομάδας του Puteaux, με τους Ντελω-
ναί, Βιγιόν καί Κούπκα. Μάλιστα δ Γκυγιώμ Άπολλιναίρ, δ όποιος είχε
εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα άπό τήν τόλμη τών φουτουριστών, θά γράψει χαρα-
κτηριστικά: «Ή φουτουριστική έκθεση μέ τήν τέχνη της στό Παρίσι προ-
καλεί κάπως τά γέλια, αλλά μολαταύτα ή έκθεση τών φουτουριστών ζω-
γράφων θά διδάξει καί τους ζωγράφους μας νά γίνουν πιο τολμηροί άπό όσο
ήσαν μέχρι τώρα. Χωρίς τόλμη δέν θά είχαν άποφασίσει οί φουτουριστές νά
εκθέσουν τις άκόμη άτελεΤς των προσπάθειες. Θά τούς χρησιμεύσει άκόμη
γιά νά μετρήσουν πόσο προηγούνται άπό τους άντιπάλους των τής 'Ιταλίας
καί άλλων έθνών»15. Ή άλλη σημαντική δμάδα καλλιτεχνών τοϋ Παρισιού,
αυτή τού Bateau-Lavoir, στήν οποία άνηκαν δ Πικάσσο, δ Μπράκ καί δ
Γκρίς, πρωτοπόροι τοϋ κυβισμού, θά άντιμετωπίσει τήν έκθεση τών φου-
τουριστών στό Παρίσι μέ δυσπιστία, ενώ τό μεγάλο κοινό θά τούς άντιμε-
τωπίσει μέ χλευασμό. Τόν 'Απρίλιο καί τόν Μάιο τοϋ 1912, ή έκθεση θά με-
ταφερθεί στό Βερολίνο16 καί θά παρουσιαστεί στήν αί'θουσα εκθέσεων Der
Sturm, ένώ παράλληλα θά συνοδευτεί μέ άλλες έκδηλώσεις, κυρίως διαλέ-
ξεις άπό τόν Μποτσιόνι καί άπό τόν ίδιο τόν Μαρινέττι. Ό Φράντς Μάρκ,
άπό τούς κύριους καλλιτέχνες τής δμάδας τοϋ Γαλάζιου Καβαλάρη τοϋ Μο-
νάχου, τότε ένθουσιασμένος άπό τήν έκθεση τών φουτουριστών, θά γράψει
στό περιοδικό Ντέρ Στούρμ: «Οί Καρρά, Μποτσιάνι καί Σεβερίνι θά γίνουν
ένα ορόσημο στήν ιστορία τής σύγχρονης ζωγραφικής. Θά φθονήσουμε τήν
'Ιταλία καί τά παιδιά της καί θά κρεμάσουμε τά έργα των στις προθήκες
μας»17. Μέ τις εκθέσεις στό Παρίσι, τό Βερολίνο καί τά άλλα ευρωπαϊκά
καλλιτεχνικά κέντρα, δ φουτουρισμός θά ξεπεράσει τά στενά ιταλικά όρια
καί θά έλθει νά παίξει τόν ρόλο του στήν γενική πορεία τής ευρωπαϊκής τέ-
χνης τού 20οΰ αιώνα.

Άπό τις διακηρύξεις, τις θεωρητικές παρατηρήσεις καί τά διαφόρων κα-
τηγοριών κείμενα τών ιδρυτών καί ιδιαίτερα τών άπολογητών τής φουτουρι-
στικής κίνησης, μπορούμε χωρίς δυσκολία νά συνοψίσουμε μερικές άπό τις
θετικές άλλά καί άρνητικές θέσεις του. Στις θετικές άνήκουν ή άρνηση τής
καθιερωμένης παλιάς θεματογραφίας καί ή στροφή στήν σύγχρονη ζωή καί

15. G. Apollinaire, Chroniques d'art, Παρίσι 1960, σ. 217.

16. Άπό τις 12.4 ώς τήν 31.5.1912.

17. Franz Marc, Die futuristen, Der Sturm, τχ. 132, 1912, σ. 187.
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τις δραστηρωτητές της* δηλαδή ή αξιοποίηση τών ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών τοϋ κόσμου μας, σ' όλο τόν αντιφατικό, πολύπλοκο καί προβλημα-
τικό χαρακτήρα της: ή παρουσίαση τής ταχύτητας καί γενικά τής κίνησης,
τοϋ δυναμισμού καί τού πυρετού τής ζωής, τού φωτός καί τών μεταπτώ-
σεών του. Ή μεταφορά στήν ζωγραφική επιφάνεια τών κάθε είδους συγκι-
νήσεων καί τών ψυχικών καταστάσεων, τού ρυθμού τών εξωτερικών, μετα-
βαλλόμενων εντυπώσεων, καί ή προσπάθεια ένταξης καί τού ίδιου τοϋ θεατή
στήν λειτουργία τού έργου τέχνης. Στις άρνητικές ανήκουν ή άρνηση όλων
τών τύπων καί κατακτήσεων τού παρελθόντος, ή περιφρόνηση τής μίμησης
καί τής χρησιμοποίησης κάθε καλλιτεχνικής περιγραφής. Άκόμη ή οριστική
άπομάκρυνση άπό τήν παλιά καί καθιερωμένη θεματογραφία, ή καταδίκη
τής καλλιτεχνικής κριτικής, ή ύπέρβαση τής γνωστής άρμονίας καί ή κα-
τάργηση κάθε είδους περιορισμού στήν καλλιτεχνική δημιουργία. Αναμφίβο-
λα ή ψυχή τού φουτουρισμού στήν καλλιτεχνική δημιουργία ήταν ό Ούμπέρ-
το Μποτσιόνι, γιά τις γενικές άνησυχίες του καί τις πλαστικές άναζητήσεις
στήν ζωγραφική καί τήν γλυπτική, άλλά άκόμη ό σπουδαιότερος θεωρητικός
τού φουτουρισμού. Είναι άναμφίβολα αύτός ό όποιος, όχι μόνο στά έργα,
στήν ζωγραφική καί τήν γλυπτική άλλά καί μέ τά θεωρητικά κείμενά του,
θά ζητήσει καί θά κατορθώσει νά έξηγήσει μερικά άπό τά σημαντικά καί
καθοριστικά χαρακτηριστικά του. Αύτό, κοντά στά άλλα, εξηγεί καί τήν
υποχώρηση τοϋ φουτουρισμού μετά τόν σχετικά πρώιμο θάνατο του τό 1916
στά τριάντα τέσσερά του χρόνια (1882-1916), καί άκόμη μάς βοηθάει νά
καταλάβουμε γιατί ο Μαρσέλ Ντυσάν τόν χαρακτηρίζει «θώρακα τού φου-
τουρισμού». "Οπως γράφει ό ίδιος ό Μποτσιόνι, ό φουτουρισμός ένδιαφέρεται
καί άποβλέπει νά παρουσιάσει «μιά νέα τάξη στήν οποία τείνουν όλες οί δυ-
νάμεις τού σύγχρονου κόσμου», καί άκόμη ότι ό σκοπός πού μεθούσε τούς
φουτουριστές ήταν ή άπόδοση τής ταυτόχρονης έκφρασης όλων τών ψυ-
χικών καταστάσεων στήν καλλιτεχνική δημιουργία. Καί συνοψίζει: «"Οταν
ζωγραφίζουμε ένα πρόσωπο σέ ένα μπαλκόνι κοιταγμένο άπό τό έσωτερι-
κό, τότε δέν περιοριζόμαστε μόνο στήν σκηνή πού μας έπιτρέπει νά δούμε
τό τετράγωνο τού παραθύρου, άλλά φροντίζουμε νά δώσουμε καί τό σύνο-
λο τών αισθημάτων πού δοκιμάζει τό πρόσωπο στό μπαλκόνι, τό μεγάλο
πλήθος τών άνθρώπων στόν δρόμο, τήν διπλή σειρά τών σπιτιών, πού άνα-
πτύσσονται δεξιά καί άριστερά, τά λουλούδια στά άλλα μπαλκόνια καί τά
λοιπά. Αύτή είναι ή ταυτόχρονη παρουσίαση τού περιβάλλοντος, πού έχει
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ώς συνέπεια τήν μετατόπιση καί τόν τεμαχισμό τών διαφόρων αντικειμέ-
νων, τήν διάσπαση και τήν συγχώνευση τών διαφόρων λεπτομερειών. Γιά
νά μεταφέρει τόν θεατή στό κέντρο τοϋ πίνακα, ή εικόνα πρέπει νά είναι
σύνθετη καί νά αποτελείται άπό ό,τι κανείς θυμάται καί ο,τι βλέπει»18.
Άλλου πάλι σημειώνει: «Πολλοί πιστεύουν δτι έμεΐς μένουμε στόν πουα-
ντιγισμό [...]. Έμεΐς, δμως, στήν δυναμική άντίθεση τών παραπληρωμα-
τικών χρωμάτων, θέλουμε νά δώσουμε καί μία άπάντηση μέ τήν δυναμική
άντίθεση τών μορφών. Θέλουμε μιά συμπλήρωση μορφής καί χρώματος.
ΈμεΤς δίνουμε μιά σύνθεση τής άνάλυσης τών χρωμάτων (διαιρετισμό τών
Σερά, Σινιάκ, Κρό) μέ τήν άνάλυση τής φόρμας (τόν διαιρετισμό τών Πι-
κάσσο καί Μπράκ)»19.

Μιά άλλη κίνηση παράλληλη μέ τόν φουτουρισμό, άπό τόν όποιο φαίνε-
ται ότι επηρεάζεται, έχουμε μέ τόν ορφισμό. Πρόκειται γιά τήν τάση πού
εμφανίζεται τήν ίδια περίοδο περίπου, αν καί τό όνομα τό παίρνει κάπως
αργότερα, γιατί ένώ εμφανίζεται τό 1910, βαφτίζεται κάπως άργότερα καί
συγκεκριμένα τό 1912. Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, τό όνομα τοϋ ορφι-
σμού δέν θά τό δώσουν καλλιτέχνες του, άλλά δ ποιητής καί συγγραφέας
Γκυγιώμ Άπολλιναίρ20. Φυσικά ή όλη κίνηση φαίνεται ότι έχει τήν άφετη-
ρία της στόν κυβισμό, ένώ παράλληλα έπηρεάζεται ούσιαστικά καί άπό τόν
φουτουρισμό. "Ετσι διαπιστώνουμε ότι δ όρφισμός έρχεται νά χρησιμοποιή-
σει μερικά άπό τά χαρακτηριστικά τοϋ κυβισμού21 καί παράλληλα νά αξιο-
ποιήσει άλλα τού φουτουρισμοϋ. Μάλιστα, πρέπει νά προστεθεί δτι ούσια-
στικά είναι ή κίνηση πού έρχεται νά έκλαϊκεύσει στοιχεία των, καί νά
μεταφέρει μακρύτερα τήν φωνή των. Άπό τούς δημιουργούς τής κίνησης
αύτής, καθοριστικό ρόλο θά παίξει μιά μικρή ομάδα, μέ έμπνευστή καί ψυ-
χή της τόν Ρομπέρ Ντελωναί. Είναι άναμφίβολα δ καλλιτέχνης δ οποίος θά
κατορθώσει νά άνοίξει νέους δρόμους, άφού θά ξεπεράσει τόν χρωματικό

18. 'Από τον Πρόλογο τής φουτουριστικής εκθεσης τοϋ 1912 στο Παρίσι, όπως δημοσι-
εύεται άπό τόν Walter Hess, Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei,
Αμβούργο 1956, σ. 72.

19. Umberto Boccioni, Pittura-Scultura Futurista (Dinamismo Plastico), Μιλάνο
1914, σ. 241.

20. Guillaume Apollinaire (1880-1918).

21. Πρβλ. John Golding, Le cubisme, Παρίσι 1965.
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ασκητισμό τοΰ κυβισμού, θά δεχτεί τον ρόλο τής κίνησης τοΰ φουτουρισμοϋ
καί θά προχωρήσει στήν αποφασιστική απομάκρυνση άπό τό συγκεκριμένο
καί τό παραδοσιακό22. Ή ομάδα τών καλλιτεχνών που βαφτίστηκαν όρφι-
στές καί ή κίνησή των όνομάστηκε ορφισμός, αν καί βρίσκεται στις προε-
κτάσεις τοΰ κυβισμοΰ καί τοΰ φουτουρισμοϋ, πέτυχε νά δώσει σημασία στό
χρώμα μέ τρόπο ώστε νά παρουσιάζεται ώς φόρμα καί θέμα, δπως θά τονί-
σει ό πρωτεργάτης τοΰ Ντελωναί. Γιά τους καλλιτέχνες τής κίνησης αυτής,
τά καθοριστικά στοιχεία τής ζωγραφικής επιφάνειας είναι τό χρώμα καί τό
φώς, ό ρυθμός και ή κίνηση, ή μουσική διάθεση καί ή λυρική φωνή. Τό όνο-
μα ορφισμός τό χρωστά ή κίνηση στόν ποιητή καί συγγραφέα Γκυγιώμ
Άπολλιναίρ, δ όποιος τό πρωτοχρησιμοποίησε σέ διάλεξή του στήν αίθουσα
έκθέσεων Ντέρ Στούρμ τοΰ Βερολίνου, γιά νά χαρακτηρίσει τήν καλλιτε-
χνική δημιουργία τοΰ φίλου του Ντελωναί, μέ τήν διαπίστωση ότι διασποΰσε
καί ξεπερνούσε τά πλαίσια τοΰ κυβισμοΰ. "Οπως παρατηρεί εύστοχα δ ιστο-
ρικός καί κριτικός τής τέχνης Ντοριβάλ, ό Άπολλιναίρ φαίνεται ότι έπηρε-
άστηκε καί άπό τό έργο του Le Bestiaire, ou Cortège d'Orphée23 γιά νά δώσει
τό όνομα ορφισμός στήν καλλιτεχνική δημιουργία τοΰ φίλου του24. Μιά κί-
νηση πού άναγνώριζε ότι περισσότερο άπό ότιδήποτε άλλο επιδίωκε μέ τήν
άνακαταξίωση τού χρώματος νά φτάσει στήν μουσικοποίηση τής ζωγρα-
φικής έπιφάνειας. Γιά τόν Άπολλιναίρ καί τούς φίλους του καλλιτέχνες,
ειδικά τούς ζωγράφους, ή ζωγραφική μέ τόν νέο προσανατολισμό της είχε
ώς στόχο νά ξαναβρεί τόν δρόμο καί τήν δύναμη νά φτάσει σέ δ,τι είχε ή
μυθική μορφή τοΰ Όρφέα. Δηλαδή νά προχωρήσει σέ μιά μουσικοποίηση τής
ζωγραφικής έπιφάνειας, καί πολύ περισσότερο νά κατορθώσει νά ξεπεράσει
τήν άντίθεση μεταξύ τού ύλικού καί τού πνευματικού. Ό ίδιος δ Άπολλιναίρ
θά δρίσει τόν ορφισμό ώς μιά προσπάθεια τής τέχνης «νά ζωγραφίζονται νέ-
ες όλότητες μέ στοιχεία πού δέν θά είναι δανεισμένα άπό τήν άντικειμενική
πραγματικότητα, άλλά δημιουργημένα έντελώς άπό τόν ίδιο τόν ζωγράφο.
Τον ζωγράφο πού θά δίνει σ' αύτά μέ τό μορφοπλαστικό του λεξιλόγιο μιά

22. robert Delaunay, De l'impressionisme à l'abstraction (κατάλογος εκθέσεως), Πα-
ρίσι 1999.

23. Το Συναξάρι τών Ζώων η Όρφέως 'Ακολουθία (1911).

24. Bernard Dorival, Die französischen Maler des XX. Jahrhunderts, Bd. 1:
Nabis, Fauves, Kubisten, Μόναχο 1959, σ. 117.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΉΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

219

πιό έντονη καί πειστική, λιγότερο ή περισσότερο, πραγματικότητα. Τά έργα
τών όρφιστών ζωγράφων πρέπει νά δίνουν μία αδιατάρακτη αισθητική ευχα-
ρίστηση καί ταυτόχρονα μιά φανερή οργάνωση καί μιά ολοκληρωμένη ση-
μασία, που θά πει νά ξαναδίνουν τό θέμα. Αυτό είναι καθαρή τέχνη. Μέ τόν
ορφισμό έπιχειρεϊται μιά τέχνη που θά μπορεί νά δαμάζει άκόμη καί τά
άγρια θηρία, νά κινεί τους βράχους καί τά δέντρα, καί· στόν ρυθμό τοϋ τρα-
γουδιού της νά μπορεί νά παρασύρει καί όλα τά άπείθαρχα άντικείμενα»25.

Αναμφίβολα ή στροφή τού ορφισμού στό χρώμα καί τις χρωματικές γε-
νικά άξιες φαίνεται ότι δέν είναι άνεξάρτητη άπό τήν ιδιαίτερη σύνδεση
πολλών άπό τούς δημιουργούς του μέ τόν έμπρεσιονισμό καί τόν νεοεμπρε-
σιονισμό. Παράλληλα οί θεωρητικές άναλύσεις καλλιτεχνών του άποκαλύ-
πτουν καί μιά κάποια επιστροφή των στήν προβληματική καί τις πεποιθή-
σεις τών συμβολιστών τού κύκλου τών Ναμπί26. "Οπως θά παρατηρήσει
ένας άπό τούς σπουδαιότερους μελετητές τής τέχνης τού 20ού αιώνα, ό
Βέρνερ Χάφτμαν, «μέ τόν ορφισμό, αυτό πού ουσιαστικά ολοκληρώνεται
είναι ή ριζοσπαστική συνέπεια τών ιδεών τού Γκωγκέν γιά τήν ένορχή-
στρωση τού χρώματος. Είναι βασικά ή αισθητική τών Ναμπί πού έδώ, στήν
καρδιά τού κυβισμού, φτάνει στις τελευταίες συνέπειές της»27. Χωρίς ουσια-
στικά νά άρνηθεΐ τήν γεωμετρία τού κυβισμού καί μέ τήν χρησιμοποίηση
τύπων τού φουτουρισμού, ό όρφισμός θά προχωρήσει στήν υπέρβαση τού
χρωματικού άσκητισμού καί τής σύνδεσής του μέ τήν οπτική πραγματικό-
τητα, γιά νά δώσει μεγαλύτερο ρόλο στό φώς καί τήν κίνηση, τό μουσικό
περιεχόμενο καί τήν άνεξαρτητοποίηση άπό τήν άντικειμενική πραγματικό-
τητα. "Οπως θά τονίσει δ ί'διος ό Ντελωναί, «όσο ή τέχνη δέν άποδεσμεύε-
ται άπό τό άντικείμενο, μένει περιγραφή, φιλολογία καί υποχρεώνεται νά
χρησιμοποιεί άνεπαρκή εκφραστικά μέσα, ενώ αύτοκαταδικάζεται στήν δου-
λεία καί τήν μίμηση. Αύτό ισχύει καί όταν τονίζει τήν φωτεινή έμφάνιση

25. G. APOLLINAIRE, Les peintres cubistes, στήν γερμανική έκδοση Die Maler des
Kubismus, Ζυρίχη 1956, σ. 37.

26. Ναμπί είναι ή ομάδα καλλιτεχνών που παίζει σημαντικό ρόλο στήν γαλλική εικα-
στική σκηνή τις τελευταίες δεκαετίες τοϋ 19ου αιώνα. Γιά σημαντικούς δημιουργούς τών
Ναμπί πρβλ. Χρ. ΧΡΗΣΤΟΪ, Ή ευρωπαϊκή ζωγραφική τοϋ 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1993,
σ. 506 κ.έ.

27. Werner Haftmann, Malerei im 20. Jahrhundert, 2η έκδοση, Μόναχο 1957,
σ. 171.
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ενός αντικειμένου ή τις σχέσεις τοϋ φωτός μέ περισσότερα αντικείμενα
χωρίς νά ανεβάζει τό φως στήν πλαστική του άνεξαρτησία». Μέ τέτοιες πα-
ρατηρήσεις ό Ντελωναί τοποθετείται στήν ίδια βάση μέ άλλους δημιουργούς
τής περιόδου σέ διάφορα καλλιτεχνικά κέντρα, όπως δ Καντίνσκι στό Μό-
ναχο, ό Κούπκα στό Παρίσι, οί Μάλεβιτς, Λαριόνοφ, Γκοντσάροβα στήν
Μόσχα καί τήν Πετρούπολη, καί άλλοι καλλιτέχνες σέ διάφορες χώρες, πού
στρέφουν τις πλάτες τους στό συγκεκριμένο καί τήν άντικειμενική πραγμα-
τικότητα. Ό ίδιος ό Ντελωναί θά μάς έξηγήσει τούς λόγους πού τόν έκα-
ναν νά προχωρήσει πι ό πέρα άπό τόν κυβισμό καί τούς δεσμούς του μέ τήν
άντικειμενική πραγματικότητα: «Στόν κυβισμό δέν μέ ένοχλούσαν οί άνα-
μνήσεις τών άντικειμένων, γιατί ό κυβισμός μένει στά γραμμικά εξωτερικά
στοιχεία, άλλά ή κατανομή τοϋ χρώματος πού είναι γραμμική· τό χρώμα
πού είναι δυναμικό δέν έχει κανένα γραμμικό χαρακτήρα, έτσι δέν μπορούσε
νά μήν παρουσιαστεί ή άντίθεση. Γι' αύτό μοΰ ήλθε ή σκέψη νά καταργή-
σω αύτή τήν στατική εικόνα τής πραγματικότητας καί τών άντικειμένων
πού διασπούσαν τήν χρωματική τάξη. Συγκεντρώθηκα στό πρόβλημα τοϋ
μορφοπλαστικού χώρου»28. Μέ τόν τρόπο αυτόν γρήγορα ό προικισμένος
αύτός δημιουργός θά φτάσει σέ ένα καθαρά προσωπικό μορφοπλαστικό λεξι-
λόγιο, άπό τό όποΤο θά έπηρεαστοϋν λιγότερο ή περισσότερο καί άλλοι καλ-
λιτέχνες τής κίνησης. Άπό τήν πλευρά αύτή διαπιστώνεται χωρίς δυσκολία
ότι μέ τόν ορφισμό θά περάσει ή γαλλική ζωγραφική άπό τό συγκεκριμένο
στό άφηρημένο καί άπό τήν εικονιστική ζωγραφική στήν άνεικονική. "Ετσι
ό Ντελωναί, χωρίς νά θυσιάσει έντελώς τις κατακτήσεις τοϋ κυβισμού,
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παντα σε σχέση και με τις αντιλήψεις των φωδιστων και τις αναζητήσεις
τών φουτουριστών γιά τήν έμφαση στήν κίνηση, τόν ρόλο τού φωτός καί τοϋ
χρώματος, τούς πειραματισμούς τού Σερά καί τοϋ Σινιάκ30, θά προχωρήσει
καί θά έπιτύχει μιά νέα σύνθεση μέ γόνιμες γιά τό μέλλον προεκτάσεις.

28. Σημειώνεται άπό τον françois Gilles de la tourette, Robert Delaunay, Πα-
ρίσι 1950, σ. 38.

29. Γιά τον φωβισμό, ένα άπό τά ρεύματα πού άνοίγουν τήν τέχνη τοϋ 20οϋ αιώνα, πρβλ.
Χρ. χρηστογ, Ή ζωγραφική του 20ου αιώνα, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1994, σ. 30 κ.έ.

30. Ό Georges Seurat (1859-1891) καί ό Paul Signac (1863-1935) είναι οί
δυό δάσκαλοι τού νεοεμπρεσιονισμοϋ ή του έπιστημονικοΰ έμπρεσιονισμοϋ. Γιά τήν κίνηση
καί τους καλλιτέχνες πρβλ. Χρ. χρηστου, Ή ευρωπαϊκή ζωγραφική τοϋ 19ου αιώνα, ο.π.,
σ. 462 κ.έ.
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Άκόμη, όπως καί παλαιότεροι ομότεχνοι του, θά χρησιμοποιήσει καί τις διά-
φορες επιστημονικές εργασίες γιά τά όπτικά φαινόμενα καί τό χρώμα, ειδικά
τό βιβλίο τοϋ Σεβρέλ31, όπως καί τις γόνιμες αναζητήσεις τών Πικάσσο καί
Μπράκ, γιά τήν άπόδοση τών αντικειμένων άπό διάφορες πλευρές καί γω-
νίες καί σέ διαφορετικές σχέσεις. Μέ τήν προσπάθεια αυτή θά προχωρήσει
καί στήν ζωγραφική του σιμουλτανεϊσμοϋ, δηλαδή τής ταυτόχρονης άπόδο-
σης διαφόρων στοιχείων τών θεμάτων του, που όχι μόνο θά τόν φέρει ένα
βήμα πέρα άπό τόν κυβισμό, άλλά καί στό κλίμα καί τις διατυπώσεις του
φουτουρισμοϋ.

"Οπως, όμως, θά παρατηρήσει ό γνωστός ιστορικός τής τέχνης Χέρ-
μπερτ Ρήντ, «ή πρωτοτυπία καί σημασία τοϋ ορφισμού καί τοϋ Ντελωναί
γιά τήν ιστορία τής σύγχρονης τέχνης, βρίσκεται στό ότι έφτασε στήν από-
λυτη άρνηση τοϋ θέματος καί προσανατόλισε τήν καλλιτεχνική δημιουργία
σέ μία γεωμετρική όργάνωση τών χρωμάτων τοϋ ήλιακοϋ φάσματος». Οί
πίνακες τοϋ Ντελωναί έγιναν ένα είδος άποσπασματικών ούρανίων τόξων καί
τό 1912 ζωγράφισε μιά εντελώς «μή άντικειμενική σύνθεση, τόν Δίσκο, δη-
λαδή μιά σύνθεση πού δέν είναι έξαρτημένη άπό ένα θέμα τού φυσικού κό-
σμου, άλλά είναι όργανωμένη βάσει γεωμετρικών χρωματικών σχημάτων»32.
Μέ τόν ορφισμό στις προεκτάσεις φυσικά τοϋ φουτουρισμοϋ έπιχειρεΐται καί
κάτι πού δέν τό τόλμησε ό ΐ'διος καί οί πρωτεργάτες του, δηλαδή τό πέρα-
σμα στήν άφαίρεση. Μέ τόν όρφισμό, έπίσης, ολοκληρώνεται ούσιαστικά τό
πέρασμα τής γαλλικής ζωγραφικής άπό τόν κόσμο τοϋ χθές σ' αυτόν τοϋ
αύριο, ή μετάβαση δηλαδή άπό τις διάφορες αναζητήσεις καί διατυπώσεις
τού κυβισμού, πέρα άκόμη καί άπό τήν έμφαση καί τό πάθος γιά τό χρώμα
τοϋ φωβισμοϋ, στήν άφηρημένη ή άνεικονική τέχνη. Ό Ρομπέρ Ντελωναί33,
πέρα άπό τά άλλα, κατόρθωσε νά παρασύρει στις άρχές του μέ τό παρά-
δειγμά του καί περισσότερο μέ τόν χαρακτήρα τών έργων του καί μερικούς

31. Ό Michel-Eugène Chevreul με τήν εργασία του De la loi du constraste simultané
des couleurs, πρώτη έκδοση 1839, και μέ τήν επέκταση τών θεωριών του στήν εργασία Des
couleurs et de leurs applications aux arts industriels à l'aide des cercles chromatiques, το
1864 έδωσε σέ πολλούς ζωγράφους αφετηρίες γιά τήν ζωγραφική καί τις αναζητήσεις των.

32. Herbert Read, Geschichte der modernen Malerei, Μόναχο-Ζυρίχη 1959, σ. 94.
Tô έργο εχει κυκλοφορήσει έπίσης σέ γαλλική, αγγλική καί ελληνική γλώσσα.

33. Robert Delaunay (1885-1941). Γιά τόν καλλιτέχνη πρβλ. Χρ. ΧΡΗΣΤΟΓ, Ή ζω-
γραφική τοϋ 20ού αιώνα, ο.π., σ. 263-272.
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άλλους δημιουργούς δπως καί τήν γυναίκα του Σόνια Ντελωναί34. Χαρα-
κτηριστικά έργα τού Ντελωναί μπορούν νά θεωρηθούν Οί Πύργοι τής Λαό ν
του 1912 καί, περισσότερο, ή περίφημη σειρά του Ό Πύργος τοϋ '"Αϊψελ,
άπό τό 1910, Ή Πόλη τοϋ Παρισιοϋ (1910-12) καί Τιμή στόν Μπλεριό
τοϋ 1914. Άλλοι καλλιτέχνες πού παρασύρθηκαν άπό τά έργα καί τό
πνεύμα του ήσαν ό Ζάκ Βιγιόν (1875-1963), πού άλλαξε τό όνομά του σέ
Γκαστόν Ντυσάν γιά νά μήν τό συγχέουν μέ αύτό τοϋ άδελφοΰ του Μαρσέλ
Ντυσάν, μέ χαρακτηριστικό έργο του τό Στρατιώτες σε πορεία τού 1913.
Επίσης ό Φρανσίς Πικαμπιά (1879-1953), μέ χαρακτηριστικό έργο του τό
Παρέλαση στή Σεβίλη, δ Τσέχος Φράντισεκ Κούπκα (1871-1957) μέ χα-
ρακτηριστική καί σημαντική προσπάθειά του τό Κάθετα επίπεδα σέ γαλά-
ζιο καί κόκκινο τοϋ 1913, έργο πού κυριολεκτικά κινείται στά πλαίσια τής
άφηρημένης τέχνης καί μάλιστα πολύ κοντά στήν γεωμετρική άφαίρεση.
Στήν ομάδα αύτή ιδιαίτερα πρέπει νά σημειωθούν καί οί Αμερικανοί
συγχρωμιστές35 Μόργκαν Ράσσελ καί Στάντον Μακντόνλαντ Ράιτ. Πρόκει-
ται γιά καλλιτέχνες δημιουργούς πού ούσιαστικά μεταφέρουν καί στόν Νέο
Κόσμο τόσο τις άναζητήσεις όσο καί τις διατυπώσεις πού θά υποχρεώσουν
καί άλλους ομοτέχνους των στόν Νέο Κόσμο νά προσανατολιστούν στις νέες
τάσεις. Γιατί είναι ούσιαστικά αύτοί πού θά μεταφέρουν καί θά έξοικειώσουν
καί άλλους όμοτέχνους των μέ τά νέα στοιχεία πού τελικά θά οδηγήσουν
άπό τήν οπτική πραγματικότητα μέ τήν έξάρτησή της άπό τό συγκεκριμέ-
νο στήν άφαίρεση, δηλαδή στήν άνεικονική τέχνη, τήν εικόνα τήν άνεξάρτη-
τη άπό τά άντικείμενα τοϋ φυσικού κόσμου.

Στις προεκτάσεις, έπίσης, τού φουτουρισμοϋ καί λιγότερο τού ορφισμού
κινούνται καί οί δημιουργοί τοϋ κυβοφουτουρισμού, καί σαφέστερα τού κον-
στρουκτιβισμοϋ36, ιδιαίτερα τής ρωσικής ομάδας. "Ολοι αύτοί οί προσωπικοί
καί άνεξάρτητοι δημιουργοί μπορεί νά κινούνται σέ διάφορες κατευθύνσεις,
άλλά μάς δίνουν έξαίρετικές έργασίες. Γιά όλους αύτούς φαίνεται ότι δέν
έχουν καμιά σημασία καί άξία τά άντικείμενα τοϋ φυσικού κόσμου, ούτε

34. Το οικογενειακό της ονομα ήταν Σόνια Τέρκ και ήταν ουκρανικής καταγωγής.

35. Οί συγχρωμιστές έχουν ονομα πού είναι ελληνικής καταγωγής και αποτελείται άπό τήν
πρόθεση σύν καί το ουσιαστικό χρώμα. Μάλιστα, δέν μας είναι γνωστό πώς κατέληξαν σ' αύτό
τό ονομα.

36. Γιά τά κονστρουκτιβιστικά ρεύματα πρβλ. Χρ. χρηστοτ, ο.π., σ. 382-425.
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άκόμη ή ελεύθερη φαντασία, άλλά ή δημιουργία μιας δισδιάστατης ή τρισ-
διάστατης οργάνωσης, βασισμένης άποκλειστικά στήν αυτονομία τού χρώ-
ματος καί τής μορφής. 'Άν καί οί πιο σημαντικοί άπό τούς καλλιτέχνες τών
διαφόρων τάσεων μάς δίνουν στά κείμενά τους, θεωρητικά καί κριτικά, συ-
χνά έντελώς άντιθετικές ερμηνείες τών κατευθύνσεών τους, τά ίδια τά έργα
των άναγνωρίζονται εύκολα καί διακρίνονται γιά μιά σειρά κοινά χαρακτηρι-
στικά πού συνδέονται τόσο μέ τις μορφικές άναζητήσεις τού κυβισμού όσο
καί μέ τό πνεύμα τού φουτουρισμού καί τις χρωματικές άξιες τού ορφισμού.
Στις διάφορες σημαντικές φυσιογνωμίες τού κονστρουκιβισμού καί τού κυβο-
φουτουρισμού έχουμε τήν άρνηση τής πραγματικότητος τοϋ φυσικού κόσμου
καί τήν έπικράτηση τών γεωμετρικών τύπων, τήν έμφαση στή λογική όργά-
νωση καί τά καθαρά κατασκευαστικά στοιχεία, τήν μορφοποίηση νοητικών
συλλήψεων καί τήν ιδιαίτερη σύνδεση μέ τήν μαθηματική σκέψη. Ή βασική
διαφορά τού κυβισμού άπό τόν κονστρουκτιβισμό κατά τόν Πώλ Φέρντιαναντ
Σμίτ είναι τό γεγονός ότι αυτός «σέ καμιά περίπτωση δέν ξεκινά άπό τήν
ζωντανή φύση, άλλά μόνο άπό -τήν κατασκευαστική λογική καί τις μαθη-
ματικές έννοιες. Γι' αύτό δέν μπορούν νά δοθούν παρά μόνο οί γενικές πα-
ραστάσεις τής έκτασης, τής διαφάνειας, τής πυκνότητας, τής έντασης, τής
σαφήνειας καί τής νομοτέλειας, δυνάμεων πού έλκονται καί άπωθοϋνται.
Ήταν μιά τέχνη υπολογισμών, πού άπομακρύνεται έντελώς άπό τις συγκι-
νήσεις καί άντλοϋμε τά άφηρημένα συνθετικά μέσα άπό τήν νοητική διερ-

r ι \ \ \ r 5 \ Λ ν Λ \\ "

γασια, αντι να τα πάρει απο το αισσημα και την φαντασία» . Όπως εχει
συχνά τονιστεί εύστοχα καί δπως άποδεικνύεται χωρίς δυσκολία, ό κον-
στρουκτιβισμός ούσιαστικά ξαναγυρίζει στις πλατωνικές άντιλήψεις καί
ειδικά στις θέσεις πού διατυπώνονται στόν Φίληβο. ΈκεΤ ό Σωκράτης πα-
ρατηρεί: «"Οταν μιλώ γιά όμορφιά σχημάτων, δέν έννοώ καθόλου δ,τι ή
κοινή άντίληψη θά λογάριαζε γιά όμορφιά, είτε σέ μιά ζωντανή ύπαρξη είτε
σ' ένα ζωγραφικό έργο, άλλά έννοώ τήν εύθεία καί τήν καμπύλη καί τά επί-
πεδα ή στερεά σχήματα καί σώματα, πού έχουν αύτές τις γραμμές γιά
πρώτα στοιχεία καί πού γίνονται μέ τόν τόρνο, τόν χάρακα καί τό τρίγωνο.
Πιστεύω νά μέ καταλαβαίνεις. Γιατί αύτά έχω τήν γνώμη πώς δέν είναι
όμορφα σχετικά μέ κάτι, δπως άλλα, παρά άπό τήν φύση των έχουν παν-

37. Paul Ferdinand Schmidt, Geschichte der modernen Malerei, Στουτγάρδη 1952,
σ. 263.
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τοτινή ομορφιά στήν ουσία των καί έχουν κάποιες ήδονές δικές τους ολωσ-
διόλου άσχετες μέ τό γαργάλημα τό αισθησιακό. Τό ίδιο θεωρώ όμορφα τά
χρώματα πού έχουν τούτο τόν χαρακτήρα»38. Πρέπει έπίσης νά σημειωθεί
ότι τά κονστρουκτιβιστικά ρεύματα παρουσιάζονται σχεδόν ταυτόχρονα καί
παράλληλα σέ διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, Ρωσία, Όλλανδία, Γαλλία, Γερ-
μανία, 'Αγγλία, Ούγγαρία, λίγο πριν άπό τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο, καί δί-
νουν τις καθοριστικές των διατυπώσεις καί ολοκληρώνονται στόν Μεσοπόλε-
μο. Άκόμη, θά πρέπει νά τονιστεί ότι δύσκολα θά μπορούσε κανείς νά φτά-
σει σέ ένα γενικά παραδεκτό ορισμό γιά τις κονστρουκτιβιστικές τάσεις στις
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί κάτι τέτοιο έρχεται σέ άντίθεση, όχι τό-
σο μέ τά ίδια τά έργα, πού σέ όλα τά ρεύματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά,
όσο μέ τις διακηρύξεις καί τις προγραμματικές θέσεις καί τις προθέσεις
πολλών δημιουργών των. Μπορούμε, άλλωστε, νά σημειώσουμε κάποιες άπό
τις θεωρητικές άφετηρίες μερικών δημιουργών των, όσο καί τις ούσιαστικές
διαφορές πού σημειώνονται μεταξύ προθέσεων καί τελικών μορφοπλαστικών
διατυπώσεων. Πάντως, αύτό πού σημειώνεται χωρίς δυσκολία στά περισσό-
τερα κονστρουκτιβιστικά ρεύματα είναι καί ότι δέν μπορούν ουσιαστικά νά
κατανοηθούν χωρίς τόν Καντίνσκι καί τόν Μοντριάν, τούς πρωτοπόρους τής
έξπρεσιονιστικής καί τής γεωμετρικής άφαίρεσης. Δηλαδή χωρίς τήν άπε-
λευθέρωση άπό τόν Καντίσνκι τού χρώματος άπό τά ίδια τά άντικείμενα καί
χωρίς τήν άναγωγή τού θέματος στά οριακά του χαρακτηριστικά. Μέ αύτά
είναι δυνατή μιά άρμονία βασισμένη στόν άριθμό καί τό μέτρο, μιά σύνθεση
τής εικονιστικής πραγματικότητας καί τού συγκεκριμένου καί, τέλος, μιά
ένότητα τού έσωτερικού μέ τό έξωτερικό.

Χαρακτηριστικό κίνημα είναι ό σουπρεματισμος τού Μάλεβιτς, δ όποιος
μάλιστα δρίζει τά έργα του ώς κυβοφουτουριστικά, γιά νά προχωρήσει στήν
θυσία τής φυσικής πραγματικότητας μέ τήν μόνιμη θέλησή του νά φτάσει
στό άπόλυτο39. Σέ μιά άνάλογη κατεύθυνση θά κινηθεί καί δ ραγιονισμος τού
Λαριόνοφ καί τής γυναίκας του Ναταλίας Γκοντσάροβα, καλλιτέχνες πού θά

38. πλατωνοσ Φίληξος, κεφ. Β. Χρησιμοποιώ τήν μετάφραση τοϋ Μ. Ανδρόνικου,
βλ. Μανόλης Ανδρονικος, Κείμενα γιά την Τέχνη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 125.

39. Ό Kasimir Malevich γεννήθηκε στό Κίεβο τό 1878 καί πέθανε στό Λένιγκραντ άπό
καρκίνο τό 1935. Πρβλ. καί werner haftmann, Suprematismus. Die gegenstandslose
Welt, Κολονία 1962.
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δώσουν ενα άπό τά πιό σημαντικά ρεύματα τής ρωσικής πρωτοπορίας κον-
στρουκτιβιστικών καί κυβοφουτουριστικών τάσεων. Μάλιστα θά πρέπει νά
σημειωθεί δτι δ ραγιονισμός40 ιδρύθηκε άπδ τόν Λαριόνοφ τό 1911-12, άλλά
οί πρώτες έκθέσεις του θά πραγματοποιηθούν τά χρόνια 1912-1913, καί ή
πρώτη θεωρητική διακήρυξη τού ρεύματος αύτού θά κυκλοφορήσει τό 1913.
Στήν διακήρυξη αύτήν τού ραγιονισμού41 αναγνωρίζονται εύκολα καί στοιχεία
πού σχετίζονται, αν δέν κατάγονται, άπό τόν φουτουρισμό, μέ ούσιαστική
ίσως διαφορά ότι δ Λαριόνοφ άρνεϊται ούσιαστικά τόν περιορισμό τής θεμα-
τογραφίας του μόνο στά θέματα τής καθημερινής ζωής. Μιά άλλη σημαν-
τική προσπάθεια, πάλι στήν Ρωσία, πάντα στό πλαίσιο καί τό κλίμα τής
πρωτοπορίας, έχουμε μέ τόν Έλιέζερ Λισίτσκι42, ζωγράφο άλλά καί
συγγραφέα, άκούραστο προπαγανδιστή τών πρωτοποριακών τάσεων, δ όποιος
φαίνεται ότι έπηρεάζεται άπό τόν Μάλεβιτς καί τόν σουπρεματισμό του. Πέ-
ρα άπό αύτό, δ Λισίτσκι δέν ύπάρχει άμφιβολία καί είναι γνωστό ότι συνερ-
γάζεται καί μέ τούς Τάτλιν καί Ροντσένκο43, καί άκριβώς δ Λισίτσκι είναι
ένας άπδ τούς πρώτους καλλιτέχνες πού εγκατέλειψαν τήν Ρωσία τό 1921,
όταν άρχισαν οί πιέσεις άπό τό νέο καθεστώς. Άλλά δέν υπάρχει αμφιβολία
ότι τήν πιό σημαντική καί καθοριστική μορφή γιά τις γόνιμες διατυπώσεις
του τήν έχουμε μέ τόν Μάλεβιτς, έναν δημιουργό πού κοντά στά άλλα θε-
ωρείται καί ώς μιά άπό τις πιό σημαντικές καί καθοριστικές φυσιογνωμίες
όλης τής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γιατί ή όλη πορεία του,
άπό τήν γνωριμία τών κατακτήσεων τού φωβισμού μέχρι τήν προσάρτηση
τοϋ πνεύματος καί τών μορφών τοϋ κυβισμού καί τών χαρακτηριστικών καί
τών τύπων τού φουτουρισμού, δέν περιορίστηκε στήν χρησιμοποίηση ξένων
στοιχείων, άλλά βασίστηκε λιγότερο ή περισσότερο σέ χαρακτηριστικά άπό
αύτά γιά νά άναζητήσει νέες άφετηρίες καί νά δημιουργήσει νέες καί καθαρά
προσωπικές κατευθύνσεις μέ γόνιμες προεκτάσεις. Γιατί κοντά στά άλλα, δ
Μάλεβιτς έχει τόσο τήν δύναμη όσο καί τήν τόλμη νά προχωρήσει γρήγορα

40. Από το rayon («ακτίνα») στο θεωρητικό κείμενο τοϋ Larionov τού 1912 αναφέρε-
ται ώς luchism, πού στή ρωσική σημαίνει «ακτινοβολία», «λαμπρότητα», «φωτεινότητα».

41. Δημοσιεύεται ολόκληρη σέ αγγλική μετάφραση στο έργο τής camilla gray, The
great experiment: Russian Art, 1863-1922, Νέα 'Υόρκη 1962, σ. 124 κ.έ.

42. Eliezer Lissitzky (1890-1941).

43. Vladimir Tatlin καί Alexander Rodchenko, δυο δημιουργοί μέ σημαντικό ρόλο
περισσότερο στήν γλυπτική καί τήν αρχιτεκτονική, μέ εξαιρετικές έργασίες.
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σέ μιά προσωπική αφηρημένη γλώσσα μέ διατυπώσεις ουσιαστικές καί αξε-
πέραστες ώς καί σήμερα. "Οπως θά παρατηρήσει εύστοχα δ Μαρσέλ
Μπριόν, «αυτός δ καλλιτέχνης μέ τήν θέληση καί τήν έπιμονή του για ολό-
τητα, που είναι τυπική γιά τήν ρωσική ψυχή, έφερε τήν άφαίρεση ώς τά
άκραΐα δριά της καί τδ άπόλυτο»44. "Οσο καί αν δέν πρέπει νά παραβλέ-
πουμε τά θεωρητικά κείμενα του καί τις διάφορες προγραμματικές διακηρύ-
ξεις του, σέ πιδ δλοκληρωμένα συμπεράσματα φτάνει κανείς μέ τήν μελέτη
τών 'ίδιων τών έργων του. Στό σημείο αύτό έπιβάλλεται νά σημειωθεί ότι δέν
θά πρέπει νά παραγνωρίσει κανείς ότι λίγα έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται
σέ μουσεία καί δημόσιες καί ιδιωτικές συλλογές, έξω άπό τήν Ρωσία, γε-
γονός πού δυσκολεύει τόν μελετητή στήν παρακολούθηση όλων τών σταδίων
τής πορείας του. *Αγ καί δέν γνωρίζουμε πόλλά στοιχεία γιά τις καλλιτε-
χνικές άφετηρίες τού 'Μάλεβιτς, άπό τά ίδια τά έργα του άποδεικνύεται
εύκολα ή γνωριμία του μέ μερικές άπό τις πιο σημαντικές καί χαρακτηρι-
στικές πρωτοποριακές προσπάθειες τής δυτικής ζωγραφικής, δπως ό κυβι-
σμός, δ φουτουρισμός καί ό ορφισμός. Ή γνωριμία του μέ τις κατακτήσεις
τού Πικάσσο ■ καί τοϋ Μπράκ, καί πολύ περισσότερο ή προσάρτηση τύπων
τής ζωγραφικής τοϋ Λεζέ μαζί μέ τήν χρησιμοποίηση τύπων καί χαρακτη-
ριστικών τοϋ φουτουρισμοϋ διακρίνονται εύκολα σέ έργα σάν τόν Ξυλοκόπο
τοϋ 1912, τόν Ακονιστή τοϋ 1912-1913. Τά χρόνια 1912-1914 δ Μάλε-
βιτς παρουσιάζεται ώς μαχητής τής φουτουριστικής πρωτοπορίας, καί μά-
λιστα χαρακτηρίζει μερικά άπό τά έργα του κυβοφουτουριστικά. Μέ τό μι-
κρό φυλλάδιο του «Άπό τόν Κυβισμό στόν Σουπρεματισμό» πού κυκλοφόρη-
σε τό 1915 τονίζει ούσιαστικά τήν ίδια τήν πορεία του. Σέ χαρακτηριστικά
καί καθοριστικά έργα του σάν τό Μαύρο τετράγωνο σέ λευκό 6άθος, πού
παρουσιάστηκε μαζί, άλλες προσπάθειές του στήν Πετρούπολη στήν έκθεση
μέ τόν ένδεικτικό τίτλο 0,10: Τελευταία Φουτουριστική "Έκθεση (τέλος
1915- αρχές 1916), άναγνωρίζει κανείς τήν τόλμη τών διατυπώσεών του.
Στά έργα του στήν έκθεση αύτή, όπως καί στήν θεωρητική του προσπά-
θεια, δέν υπάρχει άμφιβολία ότι έχουμε τις τελικές διατυπώσεις τοϋ σουπρε-
ματισμοΰ. Ή ζωγραφική γίνεται παράθυρο στό άγνωστο καί παρουσιάζεται
σάν μυστικιστική καί ταυτόχρονα οργανωτική ερμηνεία τοϋ κόσμου πού συν-
δυάζει τήν άπλότητα μέ τόν φόβο τοϋ κενοϋ.

44. Marcel Brion, Geschichte der abstrakten Malerei, Κολονία 1960, σ. 99.
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Στόν κονστρουκτιβισμό, ή καλύτερα στα κονστρουκτιβιστικά ρεύματα,
ανήκουν και οί προσπάθειες μερικών καλλιτεχνών τού Μπαουχάους45, δπως
ο Σλέμερ καί ο "Αλμπερς46, χαρακτηριστικά έργα καί κατευθύνσεις τού Μο-
χόλυ-Νάγκυ47 καί προσπάθειες τού Χάνς 'Άρπ48 καί τής συζύγου του Τόυ-
μπερ 'Άρπ49, πού κινούνται άνάμεσα στον κονστρουκτιβισμό καί τον σουρεα-
λισμό- επίσης τά έργα τοϋ Μπέν Νίκολσον50, πού άνήκει στήν άγγλική κί-
νηση τών Βορτισιστών, καί πολύ σαφέστερα αυτά τών Όζανφάν καί Ζανε-
ρέ, ιδρυτών καί πρωτεργατών51 τού γνωστού κινήματος τού Πουρισμού52. Σέ
δλες αυτές τις προσπάθειες καί περιπτώσεις, παρά τις διαφορές ιδιοσυγκρα-
σίας καί προθέσεων τών δημιουργών τους, τά έργα λιγότερο ή περισσότερο
διακρίνονται γιά τά κοινά πάντα χαρακτηριστικά των. Καί αύτά ουσιαστικά
είναι ή άρνηση τής μίμησης τοϋ φυσικού κόσμου, δηλαδή τής άντικειμενικής
πραγματικότητας καί τού περιορισμού στους παραδοσιακούς κανόνες καί
τούς καθιερωμένους ρεαλιστικούς τύπους, δπως έπίσης ή ύπέρβαση τής
αύστηρής πειθαρχίας τού κυβισμού καί τό κοινό γεωμετρικό τους λεξιλόγιο,
μαζί μέ τήν συγγένεια τών βασικών έπιδιώξεών των. Γιά δλους αύτούς δέν
έχουν καμιά σημασία τά καθιερωμένα θέματα καί τά άντικείμενα τού φυ-
σικού κόσμου, άλλά μιά νέα καί προσωπική δημιουργία πού βασίζεται στήν
άποκλειστική καί καθοριστική αύτονομία τού χρώματος καί τής μορφής.
Νά είναι δηλαδή περισσότερο άπό οτιδήποτε άλλο μιά τέχνη ύπολογίσμοΰ
μαθηματικών κανόνων καί γεωμετρικών τύπων, κατασκευαστικής λογικής

45. Κίνημα στήν Γερμανία πού εγκαινιάζεται με τήν ίδρυση τό 1919 σχολής στή Βάι'μά-
ρη άπό τόν αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους πού γρήγορα απέκτησε παγκόσμια φήμη. Στούς δα-
σκάλους συγκαταλέγονταν οί Φάινιγκερ, "Ιττεν, Σλέμερ, Κλέε καί Καντίσκι στήν ζωγραφική, καί
ό Γκέρχαρντ Μάρκς στήν γλυπτική. Ή Σχολή κατόρθωσε νά αναμορφώσει τήν άρχιτεκτονική,
τήν γλυπτική καί τήν ζωγραφική τοϋ Μεσοπόλεμου. Πρβλ. γενικά Bauhaus, έκδ. Jeannine
Fiedler καί Peter Feierabend, Κολονία 1999.

46. Oskar Schlemmer (1888-1943), Josef Albers (1888-1976).

47. Lâszlo' Moholy-Nagy (1895-1946).

48. Hans ή Jean Arp (1886-1966).

49. Sophie Täuber-Arp (1889-1943).

50. Ben Nicholson (1894-1982).

51. Amédée Ozenfant (1886-1966) καί Charles-Édouard Jeanneret, πιό γνωστός
μέ τό ψευδώνυμο Le Corbusier (1887-1965).

52. Ό Πουρισμός παρουσιάστηκε ώς ανεξάρτητο κίνημα κάπως αργότερα, καί συγκεκρι-
μένα τά 1918 άπό τόν ζωγράφο Όζανφάν καί τόν αρχιτέκτονα Λέ Κορμπυζιέ ώς προέκταση
τοϋ κυβισμού μέσα άπό τό βιβλίο των Μετά τον Κυβισμό (Après le Cubisme).
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καί άπόλυτα μελετημένης οργάνωσης. Νά αποβλέπει, δηλαδή, στήν λει-
τουργική οργάνωση καί τήν λογική διάρθρωση, τήν μόνιμη άποφυγή κάθε
εί'δους έπιφανειακοΰ διακοσμητισμοΰ καί τήν φροντίδα γι' αυτό που χαρα-
κτηρίστηκε ώς «αυστηρή κατασκευαστική τιμιότητα». Μετά τις περισσό-
τερο γενικές παρατηρήσεις, γιά τόν φουτουρισμό καί γιά τά ρεύματα πού
τόν άκολούθησαν ή έπηρεάστηκαν άπό τά χαρακτηριστικά, τις διατυπώ-
σεις καί τις άξίες του, καιρός είναι νά προχωρήσουμε καί νά περάσουμε σέ
μερικούς άπό τούς πιό σημαντικούς δημιουργούς του, όπως καί τούς πιό
χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες καί τών άλλων ρευμάτων. Τό γεγονός ότι ό
φουτουρισμός συνδέεται μέ τόν κυβισμό καί δέχεται στοιχεία καί χαρα-
κτηριστικά του, ίσως εξηγείται σέ κάποιο βαθμό καί άπό τό γεγονός ότι
οί περισσότεροι καί πιό σημαντικοί δημιουργοί άνήκουν ουσιαστικά στήν
ίδια γενιά, τά χρόνια 1880-1890 μέ έξαίρεση τόν Μπάλλα πού γεννήθηκε
τό 1871. "Ετσι ό Κάρλο Καρρά γεννήθηκε τό 1881, δ Ούμπέρτο Μπο-
τσιόνι τό 1882, δ Τζίνο Σεβερίνι τό 1883, ό Ρούσσολο τό 1885 καί ό
Μποντζάνι τό 1887, ενώ δ Πραμπολίνι, έκπρόσωπος τού λεγόμενου «δεύ-
τερου φουτουρισμού», τό 1894.

'Αναμφίβολα μέ τόν Ούμπέρτο Μποτσιόνι, τόν οποίο εύστοχα δ Μαρσέλ
Ντυσάν είχε άποκαλέσει «θώρακα τοϋ φουτουρισμού», έχουμε τόν πιό ση-
μαντικό δημιουργό τοϋ φουτουρισμού, τόσο στήν ζωγραφική καί τήν πλα-
στική όσο καί στήν θεωρία του. Καί δέν υπάρχει άμφιβολία ότι μέ αύτόν
έχουμε καί τήν πιό προικισμένη άπό κάθε άποψη φυσιογνωμία του, καλλι-
τέχνης πού άρχικά ήθελε νά γίνει συγγραφέας καί γιά ένα διάστημα εργά-
στηκε ώς δημοσιογράφος, άλλά άπό τό 1901, πού πρωτοπήγε στή Ρώμη,
άπό τό Ρήγιο τής Καλαβρίας, άρχισε νά σπουδάζει ζωγραφική. Ό Ούμπέρ-
το Μποτσιόνι γεννήθηκε τό 1882 στό Ρήγιο τής Καλαβρίας καί πέθανε τό
1916, άπό ένα ατύχημα πού συνέβη σέ κάποια στρατιωτική άσκηση, νέος
σέ ήλικία, μόλις τριαντατεσσάρων έτών. Τό 1901, όταν πήγε στή Ρώμη νά
σπουδάσει ζωγραφική, γνώρισε τόν σχεδόν συνομήλικο του Τζίνο Σεβερίνι, ό
όποιος τόν έπεισε νά παρακολουθήσει μαθήματα στό έργαστήριο τού Μπάλ-
λα. Τό 1906 ό Μποτσιόνι θά κάνει ένα ταξίδι, σύντομο όπως φαίνεται, στό
Παρίσι, καί άκόμη πηγαίνει καί λίγους μήνες στήν Ρωσία, ένώ στό τέλος
τής ίδιας χρονιάς έπισκέπτεται τήν Πάδουα, όπου ζοΰσε ή μητέρα του, καί
στήν συνέχεια γράφεται στήν Ακαδημία Καλών Τεχνών τής Βενετίας. Άπό
τό 1907 τόν βρίσκουμε έγκατεστημένο στό Μιλάνο, όπου καί γίνεται δεκτός
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στήν ομάδα «Καλλιτεχνική Οικογένεια» («Famiglia Artistica»), και τότε
έκεϊ γνωρίζεται μέ τους Ρόμολο Ρομάνι, Άρόλντο Μποντζάνι, Κάρλο Καρ-
ρά καί Λουΐτζι Ρούσσολο, μέ τούς οποίους έργάζεται γιά τό Μανιφέστο τών
Φουτουριστών Ζωγράφων στις 11.2.1910, ένώ θά συντάξει τό Τεχνικό Μα-
νιφέστο τής Φουτουριστικής Ζωγραφικής δύο μήνες αργότερα, στις
11.4.1910. Τό φθινόπωρο τού 1911 κάνει ένα ταξίδι στό Παρίσι μαζί μέ τόν
Καρρά καί τόν Ρούσσολο, περίοδο κατά τήν οποία γνωρίζεται μέ τόν Γκυ-
γιώμ Άπολλιναίρ καί άκόμη μέ τούς Πικάσσο καί Μπράκ. Παίρνει μέρος σέ
όλες τις έκθέσεις ζωγραφικής καί πλαστικής τών φουτουριστών, τό 1914
δημοσιεύονται σέ βιβλίο μιά σειρά μελέτες του σέ διάφορα θέματα, μέ τόν
τίτλο Pittura e Scultura Futuriste (Ζωγραφική καί Γλυπτική Φουτουριστική),
καί όταν ή 'Ιταλία μπαίνει στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο, πηγαίνει, όπως καί
άλλοι φουτουριστές, έθελοντής στόν στρατό. Τό 1916, όταν διαλύεται τό
σύνταγμά του, θά περάσει λίγο καιρό στό σπίτι κάποιου φίλου του στή λί-
μνη Maggiore καί ζωγραφίζει έργα στά οποία έπικρατοΰν καθαρά οί σεζα-
νικές μορφοπλαστικές διατυπώσεις. Άλλά σέ λίγο ξανακαλείται στόν στρατό,
καί σέ κάποια άπό τις στρατιωτικές άσκήσεις πέφτει άπό τό άλογό του,
τραυματίζεται σοβαρά στις 16 Αύγούστου τού 1916 καί πεθαίνει τήν έπό-
μενη ήμερα .

Στήν καλλιτεχνική δημιουργία τού Μποτσιόνι διαπιστώνεται εύκολα το-
σο ή στενή του σχέση μέ τις διατυπώσεις τού νεοεμπρεσιονισμού54 καί τού
Νέου Στύλ55, καθώς καί ή γόνιμη προσάρτηση χαρακτηριστικών τού κυβι-
σμού δσο καί ή δυνατότητά του γιά μιά άνεξάρτητη καί προσωπική ζω-
γραφική γλώσσα. Σέ μερικά άπό τά σχετικά πρώιμα έργα του, όπως Ή
μητέρα (1908, Ρώμη, Συλλογή Pogliani) καί Ή σύγκρουση στήν Στοά
τοϋ Μιλάνου (1909-10, Μιλάνο, Pinacoteca di Brera), διακρίνονται εύκο-
λα στοιχεία τοϋ Νέου Στύλ στό πρώτο, καί τού νεοεμπρεσιονισμού στό δεύ-
τερο. Στό δεύτερο, μάλιστα, έχουμε πέρα άπό τήν χρωματική εύαισθησία

53. Giulio Carlo Argan, Umberto Boccioni, Ρώμη 1953.

54. Νεοεμπρεσιονισμός ή επιστημονικός Ιμπρεσιονισμός είναι το ρεϋμα στο όποιο συνεχί-
ζονται καί βελτιώνονται οί έμπρεσιονιστικές διατυπώσεις καί έχει ώς πρωτεργάτες τους Σερα,
Σινιάκ, Γκράς. Πρβλ. Χρ. χρηστογ, Ή ευρωπαϊκή ζωγραφική τοϋ 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη
1992, το κεφάλαιο «Μετεμπρεσιονιστικά ρεύματα», σ. 462 κ.έ.

55. Γιά τήν Art Nouveau που δίνει τόν τόνο τήν τελευταία δεκαετία τοϋ 19ου αιώνα
πρβλ. Χρ. Χρηςτοχ, ο.π., σ. 613 κ.έ.
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καί τήν σαφήνεια τής νεοεμπρεσιονιστικής ζωγραφικής καί κάτι άπό τήν
χρωματική ένταση τοϋ φωβισμού τών Ματίς καί Ντεραίν. Άκόμη καί σέ
ένα έργο σάν τό Ή πόλη ξυπνά, τοϋ 1910 (Νέα 'Υόρκη, Museum of
Modern Art), έργο ζωγραφισμένο μετά τήν ένεργητική συμμετοχή τοϋ
Μποτσιόνι στήν φουτουριστική κίνηση, φαίνεται ότι ό καλλιτέχνης δέν άπο-
μακρύνεται άπό τους καθιερωμένους τύπους τής ζωγραφικής τού φωβισμού.
Τό βάθος μέ τό άστικό περιβάλλον τού Μιλάνου, τά έργοστάσια πού κα-
πνίζουν, ένας τροχιόδρομος καί μιά οικοδομή, όπως επίσης τά μόλις σχε-
διασμένα άλογα πού άγωνίζονται νά συγκρατήσουν έργάτες, είναι ουσιαστικά
τό κύριο θέμα. Ό καλλιτέχνης επιχειρεί μέ κάθε τρόπο νά παρουσιάσει καί
νά έκφράσει τόν δυναμισμό καί τόν χαρακτήρα τής βιομηχανικής δραστη-
ριότητας μέ καθαρά άναχρονιστικά μορφοπλαστικά στοιχεία. Άπό τά έργα
τού 1910 καί τών πρώτων μηνών τού 1911 άποδεικνύεται εύκολα ότι ό
φουτουρισμός κατά τήν περίοδο αύτή βρίσκεται περισσότερο στό στάδιο τών
λόγων καί λιγότερο σ' αύτό τών έργων, στά όποια φαίνεται ότι περνά μετά
τήν γνωριμία τών κατακτήσεων τού κυβισμού. Ή ,έπαφή τού Μποτσιόνι
καί τών άλλων ομοτέχνων του φουτουριστών θά γίνει τούς τελευταίους
μήνες τοϋ 1911 καί μετά τήν έπίσκεψή του στό Παρίσι, καί τότε σημει-
ώνεται ή άπόπειρα μιάς άνεξάρτητης καί προσωπικής ερμηνείας τών δια-
τυπώσεων του. Αύτά φαίνονται σαφέστερα καί χωρίς τήν παραμικρή δυ-
σκολία στό πρώτο έργο τής τριλογίας Ψυχικές Καταστάσεις — Αποχαιρετι-
σμοί (1911, Νέα Υόρκη, Museum of Modern Art). Πολύ εύστοχα παρα-
τηρεί ό Ρόζενπλουμ ότι σ' αύτό «παρουσιάζεται μιά νέα ερμηνεία, πού γί-
νεται στόν εικοστό αιώνα, τού έργου τοϋ Τάρνερ56 Βροχή, Ατμός και Τα-
χύτητοί'1, καί τής σειράς Ό σταθμός Σαΐν-Λαζάρ58 τού Μονέ». Στόν πίνα-
κα τού Μποτσιόνι έχουμε μιά σκηνή άποχαιρετισμού σέ σιδηροδρομικό
σταθμό, σέ μιά άπόδοση στήν οποία συνδυάζονται νεοεμπρεσιονιστικά στοι-

56. Ό Joseph Mallord William Turner (1775-1851) ε?ναι ενας άπό τούς πιο ση-
μαντικούς "Αγγλους τοπιογράφους, πρόδρομος κατά κάποιο τρόπο τοΰ Ιμπρεσιονισμού. Πρβλ.
γενικά Χρ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ο.π., σ. 158 κ.έ.

57. Πρόκειται γιά ενα άπό τά πιό πρωτοποριακά εργα του Τάρνερ άπό τό 1844 καί βρί-
σκεται στό Αονδίνο (The National Gallery).

58. Σειρά χαρακτηριστικών έργων του Μονέ, πρωτεργάτη του Ιμπρεσιονισμού, τής περιό-
δου 1876-8. Γιά τόν Claude Monet (1840-1926) πρβλ. Χρ. Χρηςτογ, ο.π., σ. 378-93.
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χεία καί τεχνική με νεοεμπρεσιονιστικούς υπαινιγμούς, χωρίς νά λείπουν
καί στοιχεία καί χαρακτηριστικά τού κυβισμού. Στο μέσο του έργου κυ-
ρίαρχη καί πρωταγωνιστική είναι, σέ περισσότερο κυβιστική απόδοση, μιά
ατμομηχανή μέ τόν αριθμό της, ένα κόκκινο φανάρι καί άλλα τμήματά της.
Δεξιά και αριστερά έμφανίζονται πάλι άποσπασματικά διάφορα πρόσωπα,
δοσμένα άπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, ένώ στό βάθος ό καπνός άποτε-
λεΐ μιά τόσο ρυθμική όσο καί συμβολική βάση γιά τήν ολοκλήρωση τού συ-
νόλου. Τά καθαρά κυβιστικά στοιχεία είναι, έκτος άπό τήν άποσπασματικο-
ποίηση, τά άλληλοσυγκρουόμενα έπίπεδα, τά γωνιώδη σχήματα καί τά κά-
πως σκληρά μεταλλικά χρώματα τού κέντρου, πού- τονίζονται καί άπό τήν
παρεμβολή ρεαλιστικών στοιχείων, όπως είναι οί άριθμοί. Αντίστοιχες πα-
ρεμβολές καθαρά ρεαλιστικών τύπων έχουμε άπό τό 1911 κ^ί σέ έργα τών
Πικάσσο καί Μπράκ" μάλιστα δ δεύτερος έχει δηλώσει τό 1911 τήν επι-
θυμία του νά πλησιάσει όσο τό δυνατόν τήν πραγματικότητα, καί γι' αύτό

Hp \ / \ ι t PiQ τ/ ν \ ρ \ ~

εδαλε και γραμματα στους πίνακες του . Κοντά στα κυβιστικά στοιχεία,
τά καμπυλόμορφα εύκίνητα θέματα βρίσκονται καθαρά στις προεκτάσεις
τών συμβολιστικών τύπων τής τελευταίας δεκαετίας τού 19ου αιώνα καί
τού νέου στύλ. Επίσης, τό χρώμα του κινείται μεταξύ τού έμπρεσιονισμού
καί τών μετεμπρεσιονιστικών άναζητήσεων. Τό έργο, τόσο μέ τά θεματο-
γραφικά του στοιχεία όσο καί μέ τήν όλη άτμόσφαιρα, μάς μεταφέρει στό
κέντρο ενός κόσμου όπου έπικρατούν ούσιαστικά .οί άνθρώπινες συγκινήσεις
πού συγκρούονται μέ τήν μηχανή, αύτό τό ψυχρό μηχανικό τέρας, τά
άνθρώπινα αισθήματα μέ τήν άπρόσωπη μηχανική κίνηση. Ή συγκίνηση
τού χωρισμού συγγενών καί φίλων, ό θόρυβος τής μηχανής καί ή κίνηση
τού σιδηροδρομικού σταθμού, ή άντίθεση μεταξύ άνθρώπου καί μηχανοποι-
ημένου κόσμου, όχι μόνο κερδίζουν μεγαλύτερη άμεσότητα, άλλά μέ τήν
παρεμβολή τού άριθμού παίρνουν καί ένα καθαρά δραματικό περιεχόμενο.

Σαφέστερα άκόμη, τήν έπικράτηση τών καθαρά φουτουριστικών τύπων
τήν έχουμε στά δύο άλλα έργα τής τριλογίας, Ψυχικές Καταστάσεις—Οί τα-
ξιδιώτες (1911, Νέα Υόρκη, Museum of Modern Art) καί Ψυχικές Κα-
ταστάσεις-Αυτοί πού μένουν (1911, Νέα Υόρκη, Museum of Modern Art),
έργα τά όποια έπικεντρώνονται περισσότερο στήν μορφοποίηση τής κίνησης

59. Robert Rosenblum, Cubism and twentieth-century art, Νέα 'Υόρκη 1967,
σ. 180.
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καί τήν έκφραση τών εσωτερικών αισθημάτων. Ειδικά στο Ψυχικές Κατα-
' στάσεις II—Οί ταξιδιώτες δεν μένει κανένα στοιχείο της ζωγραφικής επιφά-
νειας ακίνητο στόν πίνακα, καί όλα τά θέματα έχουν οργανωθεί μέ τέτοιο
τρόπο καί μέ έμφαση στήν διαγώνιο, ώστε τό σύνολο μεταφέρει κυριολεκτικά
καί τόν ίδιο τόν θεατή έξω άπό τήν ζωγραφική έπιφάνεια. Στά έργα αύτής
τής σειράς, ό Μποτσιόνι δέν προχωρά μόνο πέρα άπό τήν έγκεφαλική σιωπή
καί τήν κυριαρχία τών στατικών τύπων τού κυβισμού, άλλά καί μεταβάλλει
τήν ζωγραφική έπιφάνεια σέ σύνολο μέ άκουστικές, όπτικές καί κινητικές
διατυπώσεις πού διακρίνονται γιά τήν δύναμή των. Μέ τόν τρόπο αύτό άπο-
καλύπτεται όλη ή άτμόσφαιρα ενός σιδηροδρομικού σταθμού, μέ τήν κίνηση,
τόν θόρυβο, τόν καπνό, τό πλήθος αύτών πού φεύγουν άλλά καί αύτών πού
μένουν, όσο καί τις άντιδράσεις καί τις ψυχικές συγκινήσεις τών άνθρώπων
πού χωρίζονται. Μέ όλα τά στοιχεία αύτά έχουμε τό οριστικό πέρασμα άπό
τόν κυβισμό στόν φουτουρισμό, άπό τήν άκινησία στήν κίνηση, άπό τήν πα-
θητικότητα στόν δυναμισμό, δηλαδή τά καθοριστικά χαρακτηριστικά τού
φουτουρισμού. Μέ δυό άλλα έργα, ζωγραφισμένα καί αύτά τό 1911, Οί δυ-
νάμεις ενός δρόμου (1911, Βασιλεία, ιδιωτική συλλογή) καί Ό δρόμος μπαί-
νει στό' σπίτι (1911, Ανόβερο, Sprengel Museum), ό Μποτσιόνι μάς δίνει
όχι μόνο δυό άπό τις πιό χαρακτηριστικές του προσπάθειες, άλλά θά 'λεγε
κανείς καί ένα είδος πρακτικής έφαρμογής τών προγραμματικών του διακη-
ρύξεων, πού ούσιαστικά ήσαν καί οί άρχές όλου τού φουτουρισμού. Έδώ ό
καλλιτέχνης στρέφεται, σαφέστερα άκόμη, άπό τά στατικά στοιχεία τού κυ-
βισμού στά δυναμικά καί κινητικά τού φουτουρισμού, πού μεταβάλλουν τήν
ζωγραφική έπιφανεια σέ μιά πολύπλοκη οπτική άλλά καί άκουστική έντύ-
πωση. Στό Ό δρόμος μπαίνει στό σπίτι άναγνωρίζεται μιά γυναίκα πού σκύ-
βει πάνω άπό τό κιγκλίδωμα ενός μπαλκονιού καί κοιτάζει τόν χώρο, στόν
οποίο κτίζεται μιά οικοδομή, ένώ ή ίδια γυναίκα εικονίζεται ταυτόχρονα καί
σέ δυό άλλες θέσεις δεξιά καί άριστερά πάλι νά σκύβει. "Ετσι ούσιαστικά τό
ίδιο θέμα παρουσιάζεται άπό τρεις διαφορετικές προοπτικές, μιά άριστερά μέ
χαμηλή όπτική άφετηρία πού παρουσιάζει σέ μεγάλο βάθος τόν δρόμο, μιά
στό μέσο άπό μεγάλο υψος πού περιορίζει τό μάτι μόνο στήν οικοδομή πού
κτίζεται, καί μιά άπό δεξιά, πιό περιορισμένη. Μέ τόν τρόπο αύτό ό χώρος
χάνει τό ρεαλιστικό του χαρακτήρα άλλά κερδίζει μιά νέα έκφραστική έντα-
ση, μέ τήν άλληλοδιείσδυση τών έπιπέδων καί τήν κίνηση τών γραμμών. Μέ
μιά σειρά άπό λεπτομερειακά θέματα —δρόμος, ξύλα τής οικοδομής, έργάτες
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καί άλλα— πού αναπτύσσονται σε σπείρα ή οποία κινείται από τά έξω προς
τά μέσα καί από τά χαμηλά στά ψηλά, δημιουργείται μιά δυναμική κίνηση
πού παρασύρει τά πάντα. Τά σπίτια παρουσιάζονται νά ξεφεύγουν από τήν
κάθετο, οί μορφές άποσπασματικοποιοϋνται, στήν ζωγραφική έπιφάνεια έπι-
κρατούν τά διαγώνια θέματα, καί το σύνολο συνδυάζει άκουστικές έντυπώ-
σεις καί οπτικά φαινόμενα σέ μία νέα ενότητα. Ό καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
όλα τά εικονιστικά στοιχεία γιά νά δώσει όλο τό περιεχόμενο τού θέματος,
μέ τήν οργάνωση, τήν αλληλοδιείσδυση τών έπιπέδων, τήν πολλαπλή προο-
πτική, γιά νά μεταφέρει στό έσωτερικό τόν θόρυβο τού δρόμου.

Μέ τό Γυναικείο κεφάλι (1911, Τορίνο, Συλλογή Ν. Levi) καί τό
Σπουδές για κεφάλι (1912, Μιλάνο, Συλλογή Berterelli καί σέ ιδιωτική
συλλογή, πάλι τού Μιλάνου), έχει κανείς μερικές άπό τις πιό χαρακτηρι-
στικές καί σημαντικές προσπάθειες τής φουτουριστικής προσωπογραφίας,
πού δέν άπομακρύνονται ουσιαστικά άπό τό κλίμα τού κυβισμού. Μερικά
άπό τά πιό χαρακτηριστικά έργα τού Μποτσιόνι είναι ή Ελαστικότητα
(1912, Μιλάνο, Συλλογή Riccardo Jucker), Ό πότης (Μιλάνο, ιδιωτική
συλλογή), Ή υλη (1912, Μιλάνο, Συλλογή Mattioli) καί ο Δυναμισμός
ενός μοτοσυκλετιστή (1913, Συλλογή Mattioli). Στήν 'Ελαστικότητα,
ίσως ενα άπό τά πιό χαρακτηριστικά έργα τού Μποτσιόνι, έχουμε ούσια-
στικά τήν μεταβολή τής άντικειμενικής πραγματικότητας σέ μιά σειρά άπό
καθαρά κινητικά στοιχεία, ή καλύτερα σημεία πού αποδεικνύουν ότι ό καλ-
λιτέχνης άπομακρύνεται άπό τό συγκεκριμένο. Μέ θεματική άφετηρία τόν
καλπασμό ένός άλογου, πού άναγνωρίζεται εύκολα μέ τόν καβαλάρη πού
φορά μαύρες μπότες στό μέσον τού πίνακα, ό καλλιτέχνης κάνει τήν ζω-
γραφική έπιφάνεια μιά σειρά άπό διαδοχικές κινήσεις καί κατορθώνει νά δώ-
σει μιά δυναμική άνάλυση τού συνόλου. Σέ έναν χώρο πού χαρακτηρίζεται
άπό έντονες άντιθέσεις, μέ τις καμινάδες τών έργοστασίων καί μερικά άλλα
σχηματοποιημένα θέματα, κινείται τό σχεδόν μηχανοποιημένο ζώο σέ μιά
τονισμένη άποσπασματικοποίηση καί σέ άλληλοσυγκρουόμενα έπίπεδα. Ή
άποσπασματικοποίηση εδώ χρησιμοποιείται γιά νά δώσει μία έντονη καί δυ-
ναμική κίνηση, μέ τά άνεβοκατεβάσματα πού κάνει τό σώμα τού άλογου
καί τού καβαλάρη καί τήν ορμητική φορά άπό τά δεξιά πρός τά άριστερά.
"Ετσι, ένώ ένα κυβιστικό έργο άπαιτεΐ άπό τόν θεατή νά κινηθεί γύρω άπό
τά θέματα, έδώ ό θεατής όχι μόνο παρακολουθεί τήν κίνηση πού κυριαρχεί
στήν ζωγραφική έπιφάνεια, άλλά καί παρασύρεται καί ένσωματώνεται σ'
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αύτη. Μέ τά χρώματα άκόμη, τό κόκκινο τού άλογου, τό γαλάζιο τού
ούρανού, τό κίτρινο τού δρόμου, τό πράσινο τού τοπίου καί τά παραπληρω-
ματικά τους, όχι μόνο άπωθεϊται τό έξωτερικό άλλά καί μεταβάλλεται σέ
μιά βασική ένότητα χώρου καί άντικειμένων καί ολοκληρώνεται ή Γδια ή
εντύπωση τής δυναμικής κίνησης. Μέ άνάλογο τρόπο καί μέ τά ί'δια στοι-
χεία είναι οργανωμένα καί έργα δπως τό Δυναμισμός ενός μοτοσυκλετιστή,
μέ βασικό θέμα καί πρόβλημα καί πάλι τήν έκφραση τής κίνησης. Τά έργα
τά ζωγραφισμένα τά τελευταία χρόνια τής ζωής τού Μποτσιόνι, δηλαδή
άπό τό 1914 ώς τό 1916, διακρίνονται άπό μιά πλευρά γιά τόν έκφραστικό
πλούτο καί τις έπινοήσεις του, καί άπό τήν άλλη γιά τή θέλησή του νά
πειραματιστεί καί σέ άλλες κατευθύνσεις. Ώς πιό χαρακτηριστικό έργο
μπορεί νά θεωρηθεί τό Κάτω άπό τήν κληματαριά στή Νεάπολη (1914,
Μιλάνο, Δημοτική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης), δπου* διαπιστώνεται
μιά κάποια έπιστροφή σέ τυπικά κυβιστικά χαρακτηριστικά, δπως καί τύ-
πους τού ορφισμού, καί βέβαια κάνει έντύπωση ή χρησιμοποίηση τών
papiers collés καί άλλων κυβιστικών στοιχείων. Επίσης ό Μποτσιόνι άσχο-
λήθηκε έκτός άπό τήν ζωγραφική καί τήν θεωρία τού φουτουρισμού καί μέ
τήν πλαστική, καί μάς έχει δώσει σχετικά λίγα άλλά χαρακτηριστικά έργα
τής φουτουριστικής γλυπτικής.

Πολύ κοντά στις προσπάθειες τού Μποτσιόνι κινείται καί ή καλλιτε-
χνική δημιουργία τού φίλου καί έγκατεστημένου άπό τό 1906 στό Παρίσι
Τζίνο Σεβερίνι. Κοντά στά άλλα μπορεί νά πεϊ κανείς ότι πρόκειται γιά τόν
δημιουργό πού είναι καί ή γέφυρα μεταξύ τών κυβιστικών άναζητήσεων καί
τών φουτουριστικών τάσεων, καλλιτέχνης πού έπηρεάζεται πρώιμα άπό τόν
Νεοεμπρεσιονισμό, συνδέεται στό. Παρίσι μέ τόν κύκλο τών καλλιτεχνών τού
Bateau-Lavoir καί ιδιαίτερα μέ πνευματικούς άνθρώπους σάν τόν Max Jacob
καί τόν Apollinaire, όπως καί μέ καλλιτέχνες σάν τόν Μοντιλιάνι, καί
ένδιαφέρεται γιά όλες τις σύγχρονες τάσεις. 'Αλλά ό Σεβερίνι, αν καί υπο-
γράφει τό φουτουριστικό μανιφέστο τού 1910 καί φέρνει σέ έπαφή τούς κυ-
βιστές Πικάσσο, Μπράκ καί Γκρίς μέ τούς φουτουριστές, καί άκόμη οργα-
νώνει τήν μεγάλη φουτουριστική έκθεση τού 1912 καί ζωγραφίζει μερικά
άπό τά πιό χαρακτηριστικά έργα τής όλης κίνησης, δέν θυσιάζει ποτέ τήν
μορφοπλαστική του άνεξαρτησία. Αύτό τού επιτρέπει μετά τόν Α ' Παγκό-
σμιο Πόλεμο νά στραφεί καί σέ χαρακτηριστικούς τύπους τού παρελθόντος,
καί ιδιαίτερα τού κλασικισμού, καί παράλληλα νά άσχοληθεΐ μέ τήν τοίχο-
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γραφία καί το μωσαϊκό. Τήν πορεία του άπό τόν κυβισμό στόν κλασικισμό
επιχειρεί νά εξηγήσει στό βιβλίο του Άπό τόν Κυβισμό στόν Κλασικισμό60,
έργο πού, άν καί έχει περισσότερο άπολογητικό χαρακτήρα, περιέχει καί
πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις. Ό Τζίνο Σεβερίνι γεννήθηκε τό 1883 στήν
Κάρτονα καί έζησε στό Παρίσι άπό τό 1906 ώς τό 1966, χρονιά πού πέ-
θανε. Τό 1899 έφυγε άπό τήν πατρίδα του γιά νά πάει στή Ρώμη, όπου τό
1900 γνώρισε τόν Μποτσιόνι καί μαζί του σπούδασε στό έργαστήριο τού
Μπάλλα, τό όποιο έγκατέλειψε γιά νά έγκατασταθεΤ στό Παρίσι τό 1906.
Έδώ θά συνδεθεί μέ τούς δημιουργούς τού κυβισμού, ένώ τό 1910 βρέθηκε
προετοιμασμένος νά δεχθεί καί νά ύπογράψει τό Μανιφέστο τού Φουτουρι-
σμού καί τό 1911-1912 νά φέρει σέ έπαφή τούς 'Ιταλούς πρωταγωνιστές
του μέ τούς Γάλλους φίλους του. Πήρε μέρος στις φουτουριστικές έκθέσεις
τού 1911-1914, καί μάλιστα άγωνίστηκε νά ενώσει τις τάσεις μέ τόν
Ardengo Soffïci καί τόν Τζιοβάννι Παπίνι μέ άποτέλεσμα τήν συνεργασία
τους στό περιοδικό Lacerba πού άρχισε νά έκδίδεται τόν 'Ιανουάριο τού
1913. Τό 1918 ό Σεβερίνι συνεργάζεται μέ τό περιοδικό τών νεοπλαστικι-
στών τού Theo van Doesburg καί τού Piet Mondrian Τό Στυλ, καί άπό
τό 1920 ξαναγυρίζει στήν παραστατική ζωγραφική μέ καθαρά κλασικι-
στικά χαρακτηριστικά. Τό 1922 έκτελεΤ μιά σειρά άπό σημαντικές τοιχο-
γραφίες γιά τό καστέλο Montegufoni τής Τοσκάνης καί πολλά μωσαϊκά.
Άπό τό 1924 προσανατολίζεται στήν θρησκευτική ζωγραφική καί τότε άνα-
λαμβάνει καί τήν διακόσμηση πολλών έκκλησιών στήν Ελβετία. Μετά τόν
Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο στρέφεται προς τήν άφαίρεση καί δίνει έργα στά
όποια έπικρατούν οί καθαρά γεωμετρικές άξιες, τό 1950 παίρνει τό Μεγάλο
Βραβείο Ζωγραφικής τής Μπιεννάλε τής Βενετίας, ένώ τά τελευταία χρό-
νια εξακολουθεί νά έργάζεται στό Παρίσι όπου καί πέθανε τό 196661.
Μερικά άπό τά πιό χαρακτηριστικά του έργα, ειδικά τής φουτουριστικής
περιόδου, είναι τά έξής: Δυναμικό Ιερογλυφικό τοϋ Μπάλ Ταμπαρέν (1912,
Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης), Γαλάζια χορεύτρια (1912, Μι-
λάνο, Συλλογή Gianni Mattioli), Χορεύτρια τού Μπάλ Ταμπαρεν (1913,

60. G. severini, Du cubisme au classicisme, Παρίσι 1921.

61. Lionello Venturi, Gino Severini, Ρώμη 1961. L. Venturi, Tutta la vita di
un pittore, Μιλάνο 1946.
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Μιλάνο, Συλλογή Jucker) καί Τρένο τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού διασχίζει ένα
χωριό (1915, Νέα Υόρκη, Μουσείο Guggenheim)62.

Μέ τόν Τζιάκομο Μπάλλα, πού γεννήθηκε στό Τορίνο τό 1871 καί πέ-
θανε στήν Ρώμη τό 1958, δάσκαλο τών Μποτσιόνι καί Σεβερίνι, πού παρα-
σύρθηκε στόν φουτουρισμό άπό τούς μαθητές του, έχουμε έναν δημιουργό
πού συγκεντρώνεται άκόμη περισσότερο στήν άπόδοση τής κίνησης. "Ετσι ό
Μπάλλα, πού πριν τό 1910 είναι ένας ζωγράφος πού κινείται άνάμεσα στήν
άκαδημαϊ'κή παράδοση καί τόν νεοεμπρεσιονισμό, άπό τό 1913 καί ώς τό
1916 θά δώσει μερικές άπό τις πιο χαρακτηριστικές φουτουριστικές προ-
σπάθειες. Καλλιτέχνης ούσιαστικά αύτοδίδακτος, δ Μπάλλα, ό γηραιότερος
άπό τούς καλλιτέχνες τής φουτουριστικής κίνησης, στό Τορίνο παρακολού-
θησε μαθήματα ζωγραφικής σέ νυχτερινή σχολή καί τό 1895 έγκαταστάθη-
κε στήν Ρώμη δπου καί άρχισε νά παρακολουθεί έκθέσεις. Τό 1900 πήγε
γιά λίγους μήνες στό Παρίσι καί τότε φαίνεται ότι έπηρεάστηκε άπό τόν νε-
οεμπρεσιονισμό-διαιρετισμό καί άπό τότε μερικά έργα του τείνουν άκόμη καί
στήν άφαίρεση. Μερικά άπό τά πιο χαρακτηριστικά έργα τού Μπάλλα είναι
τά εξής: Αυτοκίνητο πού τρέχει (1912, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης), 'Αφηρημένη ταχύτητα + Θόρυβος (1913-14, Βενετία, Συλλογή
Peggy Guggenheim), Δυναμισμός ενός σκύλου μέ λουρί (1912, Buffalo
ΗΠΑ, Albright - Knox Art Gallery) καί Ό Έρμης περνά μπροστά άπό τόν
"Ηλιο (1914, Συλλογή Gianni Mattioli). Σ' ένα έργο σάν τό Αυτοκίνητο
πού τρέχει, δ Μπάλλα μεταμορφώνει τήν ζωγραφική έπιφάνεια σε ένα σύ-
στημα άπό άλληλοτεμνόμενα έπίπεδα, πού μεταβάλλουν τό σύνολο σέ έντύ-
πωση τής κίνησης. Άκόμη πιο χαρακτηριστικά στό 'Αφηρημένη ταχύτητα
+ Θόρυβος, δ καλλιτέχνης προχωρεί πιο μακριά στήν διάσπαση καί τήν
άποσπασματικοποίηση, τήν μεταβολή τού θέματος καί τής ζωγραφικής επι-
φάνειας σέ καθαρά κινητικά φαινόμενα, πού άναμφίβολα πλησιάζει τύπους
τής άφαίρεσης. Στό Δυναμισμός ενός σκύλου μέ λουρί δ Μπάλλα ένδιαφέρε-
ται καί άποβλέπει στήν άπόδοση τής ταυτόχρονης κίνησης, ένώ στό Ό
Έρμης περνά μπροστά άπό τόν "Ηλιο ένδιαφέρεται γιά τήν μορφοποίηση
τής κίνησης τού Σύμπαντος. Τό έργο έπιχειρεΐ λιγότερο ή περισσότερο νά
μάς δώσει τό Σύμπαν ώς άέναη κίνηση, πού μορφοποιείται άπό μία σειρά

62. pierre Courthion, Gino Severini, αναθεωρημένη έκδοση μέ βιβλιογραφία, Μιλάνο
1946.
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άπό κυκλικά σχήματα και έλλειψοειδείς μορφές μέ τεμνόμενες άκτίνες, μέ
τις οποίες έπιδιώκει νά εικονίσει τόν δυναμισμό τής φυσικής δημιουργίας. Σέ
όλα ουσιαστικά τά έργα του φαίνεται ότι πρωταρχικό καί καθοριστικό θέμα
είναι ή κίνηση και ή μεταβολή ώς στοιχεία τοϋ κόσμου63.

Μέ τόν Λούίτζι Ρούσσολο, πού γεννήθηκε τό 1885 καί πέθανε τό 1947,
έναν μουσικό πού άσχολήθηκε καί μέ τήν ζωγραφική καί πήρε μέρος γιά ένα
σύντομο διάστημα άπό τό 1910 ώς τό 1913 στις φουτουριστικές έκθέσεις,
γιά νά ξαναγυρίσει στήν μουσική τό 1913, έχουμε περισσότερο έναν θεωρη-
τικό τού φουτουρισμοϋ. Στήν μουσική είναι δ συγγραφέας τού φουτουριστι-
κού μανιφέστου μέ τίτλο Ή Τέχνη τών Θορύβων64, ένώ είναι καί ό ειση-
γητής τού λεγομένου bruitisme65, τόν όποιο χρησιμοποίησε σέ μία σειρά
συναυλιών πού έδωσε στήν Ιταλία καί άλλες εύρωπαϊκές χώρες τά χρόνια
1913-1914. Μετά τό 1930, δ Ρούσσολο ξαναγύρισε στήν ζωγραφική χωρίς
νά δώσει τίποτα ιδιαίτερο. "Ενα άπό τά πιό γνωστά καί σημαντικά του έργα
ζωγραφικής είναι Ή 'Εξέγερση (1911, Χάγη, Gemeentemuseum), στό
οποίο ή τυφλή δύναμη τών μαζών μεταβάλλεται σέ ένα σύστημα άφηρημέ-
νων γωνιωδών θεμάτων, πού δίνουν τήν έντύπωση δτι παρασύρουν τά πάντα.
'Εδώ δ καλλιτέχνης κάνει μέ πραγματικά έκπληκτικό τρόπο ζωγραφική
άλήθεια τό θέμα του, τόσο μέ τά έλλειπτικά καί ύπαινικτικά στοιχεία δσο
καί μέ τόν ρόλο τού χρώματος καί τήν όλη δργάνωση.

Άπό τόν κύκλο τών δημιουργών τού φουτουρισμοϋ διακρίνεται άκόμη
περισσότερο ό Κάρλο Καρρά, καλλιτέχνης εύαίσθητος, ό οποίος θά μας
δώσει μερικές χαρακτηριστικές προσπάθειές του στό πλαίσιο τής μεταφυ-
σικής ζωγραφικής, καί θά στραφεί στά τελευταΙα του χρόνια σέ περισσότε-
ρο ανεξάρτητες αναζητήσεις. Στόν Καρρά, μάλιστα, μπορεί νά παρακολου-
θήσει κανείς καλύτερα τό πέρασμα άπό τόν κυβισμό στόν φουτουρισμό καί
άπό 'δώ στήν μεταφυσική ζωγραφική τού Τζιόρτζιο ντέ Κίρικο, τήν οποία
πλουτίζει μέ νέα στοιχεία, καί τέλος τήν έπιστροφή του σέ μιά προσωπική

63. Γιά τον καλλιτέχνη πρβλ. glorgio De Marchis, Giacomo Balla: L'aura
futurista, Τορίνο 1977.

64. To μανιφέστο L'Arte dei Rumori κυκλοφόρησε στις 11.3.1913. "Ολα τά μανιφέστα-
διακηρύξεις τών φουτουριστών καί οί σπουδαιότερες έκδηλώσεις των έχουν τήν 'ίδια ημερομηνία,
τήν ένδεκάτη τοϋ μηνός, γιατί ο Μαρινέττι, που ήταν καί προληπτικός, πίστευε ότι ή 11η ήταν
ή τυχερή του μέρα.

65. Άπό το bruit «θόρυβος», καί έπομένως «ή τέχνη τοϋ θορύβου».
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σύνθεση σχηματοποίησης καί σύγχρονων κάθε κατηγορίας τύπων. Ό Κάρ-
λο Καρρά γεννήθηκε στο Quargnento το 1881 καί πέθανε το 1966 στο
Μιλάνο, δπου καί πέρασε τά περισσότερα χρόνια τής ζωής του. "Αρχισε τις
καλλιτεχνικές του σπουδές τό 1893 σέ ήλικία μόλις δώδεκα ετών, κοντά
σέ κάποιον διακοσμητή, καί τό 1900 πήγε στό Παρίσι όπου καί δούλεψε
ώς διακοσμητής στήν Παγκόσμια "Εκθεση, έκανε ένα σύντομο διάστημα
στό Λονδίνο καί ξαναγύρισε στήν Ιταλία τό 1906 καί τότε γράφτηκε στήν
Καλλιτεχνική Ακαδημία Μπρέρα τού Μιλάνου. Τότε φαίνεται ότι γνώρισε
τόν Μποτσιόνι, τόν Ρομάνι, τόν Ρούσσολο καί τόν Μποντζάνι καί δέχτηκε
νά υπογράψει τό Μανιφέστο τών Φουτουριστών Ζωγράφων καί τό Τεχνικό
Μανιφέστο τής Φουτουριστικής Ζωγραφικής· άκόμη έγραψε τό Μανιφέστο
τής Ζωγραφικής τών "Ηχων, τών Θορύβων καί τών Όσμών τόν Αύγου-
στο τού 1913. Τό 1911 θα γνωρίσει τόν Πικάσσο καί τόν Μπράκ, τόν
Άπολλιναίρ τό 1914 καί άκόμη συνεργάζεται μέ τό περιοδικό Lacerba. Τό
1915 έκδίδει όλα τά φουτουριστικά του κείμενα σέ βιβλίο" μέ τίτλο Πόλε-
μος Ζωγραφική66, τό 1917 γνωρίζεται μέ τόν Τζιόρτζιο ντέ Κίρικο, έγκα-
ταλείπει. τόν φουτουρισμό καί στρέφεται στήν μεταφυσική ζωγραφική, τό
1918 συνεργάζεται μέ τό περιοδικό Πλαστικές 'Αξίες61, μετά τό 1920 συν-
δέεται μέ τήν όμάδα «Έννεακόσια»*'8 καί άσχολεΐται γιά χρόνια μέ τήν ζω-
γραφική τής πρώιμης Αναγέννησης καί ειδικά μέ δημιουργούς σάν τόν
Τζιόττο69 και τόν Μαζάτσιο70, μάλιστα δημοσιεύει καί μία μελέτη γιά τόν
Τζιόττο τό 1916. Τώρα ένδιαφέρεται όλο καί περισσότερο γιά τήν φυσιο-
κρατική ζωγραφική, τήν οποία πλουτίζει μέ νέα στοιχεία, ένώ μετά τό
1930 ζωγραφίζει κατά προτίμηση ναυτικά θέματα. Άπό τό 1941 ώς τό
1952 είναι καθηγητής στήν Καλλιτεχνική Ακαδημία Μπρέρα τού Μιλά-

66. Guerrapittura, Μιλάνο 1915.

67. Valori Plastici.

68. Novecento italiano.

69. Ό Τζιόττο ντί Μποντόνε γεννήθηκε στό Κολλέ ντί Βεσπινιάνο κοντά στήν Φλωρεντία
τό 1266, καί πέθανε τό 1337 στήν Φλωρεντία. Πρβλ. γενικά Χρ. ΧΡΗΣΤΟΤ, Ιταλική ζωγρα-
φική τοϋ XIV καί XV αιώνα, Αθήνα 1996, σ. 32 κ.έ.

70. Ό Μαζάτσιο, τοϋ οποίου τό ονομα ήταν Τομάζο ντί Σερ Τζιοβάννι ντί Σιμόνε Γκουίν-
τι, γεννήθηκε τό 1401 στό Σάν Τζιοβάννι, μικρό χωριό τής Τοσκάνης, καί πέθανε τό 1428 σέ
ήλικία 27 ετών. Πρβλ. Χρ. χρηστοτ, ο.π., σ. 102-118.
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νου, το 1943 δημοσιεύει τήν αύτοβιογραφία του μέ τίτλο Ή ζωή μου11, καί
το 1962 το βιβλίο του Τό επαγγελματικό μου μυστικό12.

Μερικές άπό τις πιο σημαντικές διατυπώσεις τοϋ φουτουρισμού άναμφί-
βολα άνιχνεύονται σέ χαρακτηριστικά έργα τής φουτουριστικής περιόδου τού
Κάρλο Καρρά, όπως: Ρυθμοί τών αντικειμένων (1911, Μιλάνο, Pinacoteca
di Brera), Τίναγμα τοϋ αμαξιού (1911, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης), Τί μοϋ είπε τό τραμ (1910-11, Ροβερέτο, Museo di Arte
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto), Ή Στοά τού Μιλά-
νου (1912, Μιλάνο, Συλλογή Gianni Mattioli), Ταφή τοϋ αναρχικού Galli
(1910-11, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης), Προκήρυξη γιά είσο-
δο στόν, πόλεμο (1914, Μιλάνο, Συλλογή Gianni Mattioli), καί Κόκκινος
καβαλάρης (1914, Μιλάνο, Civico Museo d'Arte Contemporanea). Στά
έργα αύτά μπορεί νά μελετήσει κανείς τόσο τήν προσωπική χρησιμοποίηση
τών κυβιστικών τύπων όσο καί τό πέρασμα σέ μιά φουτουριστική ζωγρα-
φική γλώσσα μέ πλούσιες εκφραστικές προεκτάσεις. Σέ έργα όπως τά
Ρυθμοί τών αντικειμένων καί Στοά τού Μιλάνου έχει κανείς νά σημειώσει
τύπους καθαρά κυβιστικούς πού κινούνται μάλιστα άνάμεσα στις προσπά-
θειες τού Μπράκ καί τού Λεζέ, μέ άνάλογη άποσπασματικοποίηση, τήν ίδια
χρησιμοποίηση τού χρώματος καί τήν ίδια άλληλοδιείσδυση επιπέδων. Στήν
Στοά τού Μιλάνου, μέ τήν μεγάλη στοά Vittorio Emanuele II πού άνα-
γνωρίζεται εύκολα, τά πρόσωπα πού συνωθούνται στό πρώτο επίπεδο καί
άκόμη ή επιγραφή BIFFI πού άναφέρεται στό γνωστό καφενείο τής στοάς,
τό σύνολο μάς δίνει μιά πιστή χρησιμοποίηση κυβιστικών στοιχείων. Ό
καλλιτέχνης, μέ τήν έπιγραφή ιδιαίτερα, φροντίζει όχι μόνο νά συγκεκριμε-
νοποιήσει τόν χώρο τής σκηνής άλλά καί νά μάς δώσει μιά άφετηρία γιά
όλη του τήν οργάνωση, στήν οποία παίζει καθοριστικό ρόλο ό συνδυασμός
καμπυλόμορφων καί εύθύγραμμων θεμάτων. Πιό χαρακτηριστικά, μιά κα-
θαρά φουτουριστική έκφραστική γλώσσα χρησιμοποιεί δ Καρρά σέ προσπά-
θειες σάν τό Τίναγμα τού αμαξιού, το Τί μοϋ είπε τό τράμ καί τήν Προ-
κήρυξη γιά είσοδο στόν πόλεμο. Στό Τίναγμα τού αμαξιού, έκτος άπό τήν
περισσότερο πλούσια χρωματικότητα, πού άπομακρύνεται άπό τήν χρωμα-

71. La mia vita, Ρώμη 1943.

72. Segreto Professionale, Φλωρεντία 1962. Γενικά γιά τον Καρρά πρβλ. guglielmo
Pacchioni, Carlo Carra, 2η έκδοση μέ καλή βιβλιογραφία, Μιλάνο 1959· επίσης L'opéra
compléta di Carra, έκδ. Rizzoli, Μιλάνο 1999.
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τική άσκητικότητα τοϋ κυβισμοΰ, ό συνδυασμός άποσπασματικοποίησης καί
νέας οργάνωσης κάνουν τό σύνολο μιά άπό τις πιο χαρακτηριστικές φου-
τουριστικές προσπάθειες. Έδώ δ καλλιτέχνης, κοντά σέ μιά σειρά άπό επα-
ναλήψεις θεμάτων καί μέ τήν χρησιμοποίηση τής πολλαπλής προοπτικής,
φτάνει σέ ένα σύνολο μέ εξαιρετικό εκφραστικό περιεχόμενο. Στήν Προκή-
ρυξη γιά είσοδο στόν πόλεμο μεταβάλλει τά papiers collés («κολλημένα χαρ-
τιά») τής κυβιστικής μορφοπλαστικής γλώσσας σέ ένα νέο μέσο προπα-
γάνδας, πού διακρίνεται γιά τήν έπιφανειακότητα καί τό καθαρά θεατρικό
πάθος της. Μέ τά άποκόμματα εφημερίδων καί τά προγράμματα διαφόρων
έκδηλώσεων, μέ φράσεις δπως EVVIVAAA L'ESERCITO (Ζήτωωω ό
στρατός) στό μέσον, μέ λέξεις στά πλάγια, δημιουργείται ένα σύνολο στό
όποιο σχεδόν κάνει καί άκουστική εντύπωση το θέμα. Ή συγκρατημένη καί
πάντα σχεδόν έρμηνευτική χρησιμοποίηση τών λέξεων άπό τόν κυβισμό, με-
ταβάλλεται έδώ σέ μιά καθαρά φουτουριστική διατύπωση, σέ μιά θορυβώδη
άτμόσφαιρα μέ πυρετικό χαρακτήρα, μέ αποτέλεσμα το έργο νά γίνεται πε-
ρισσότερο προπαγάνδα καί πολύ λιγότερο τέχνη. Μέ τό άλλο του έργο άπό
τήν 'ίδια περίοδο, τόν Κόκκινο καβαλάρη, ό Καρρά κινείται πολύ κοντά στό
έργο Ελαστικότητα τού Μποτσιόνι, τοϋ όποιου έπαναλαμβάνει όχι μόνο γε-
νικά στοιχεία άλλά άκόμη καί λεπτομερειακά θέματα. Άπό τά άλλα του
έργα ή Πρωινή τουαλεττα (1939) άποδεικνύει τόν Καρρά έναν πολύ καλό
μαθητή δημιουργών τής πρώιμης Αναγέννησης μέ τήν μνημειακότητα καί
τήν περιορισμένη σχηματοποίηση, τόν συνδυασμό τής άνθρώπινης μορφής
μέ τόν χώρο, τόν πλούτο τών κινήσεων καί τό λεπτό χρώμα. Σέ άλλα του
έργα δπως στούς Κολυμβητές (1932) νομίζει κανείς δτι παρουσιάζει έναν
συνδυασμό τύπων τής συμβολιστικής ζωγραφικής τού Μωρίς Ντενί καί τοϋ
Πώλ Σερυζιέ μέ τήν τεχνική καί τήν σύνθεση τών δασκάλων τοϋ νεοε-
μπρεσιονισμοΰ. Τά μεταπολεμικά χρόνια, ό Καρρά έξακολουθεΐ νά εργάζεται
σέ όλες τις κατευθύνσεις τών παλαιοτέρων του προσπαθειών χωρίς δμως
ικανοποιητικά άποτελέσματα. "Ετσι, δπως θά παρατηρήσει δ Ρήντ, τά
έργα τού Καρρά πού έχουν δημιουργηθεί μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο,
έλάχιστα πράγματα έχουν άπό τήν επιθετικότητα καί τήν μαγεία τής ζω-
γραφικής τής περιόδου 1910-1930, πού τόν έκαναν νά διακριθεί καί νά

·> ι t '

αποκτήσει παγκοσμία φήμη» .

73. Herbert Read, Kindlers Malerei Lexikon, τόμ. 1, 1964, σ. 652.
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Ή μεγάλη περίοδος τοϋ φουτουρισμοϋ καί ή κλασική του φάση αναμφί-
βολα τελειώνει με τήν έναρξη τοϋ Α ' Παγκοσμίου Πολέμου, τά χρόνια
1914-15, αν καί στήν συνέχεια μερικοί άπό τούς δημιουργούς του δέν έγκα-
τέλειψαν έντελώς τήν έκμετάλλευση πολλών άπό τις κατακτήσεις του. Στις
προεκτάσεις τών διατυπώσεών του, μιά σειρά άπό δημιουργούς όπως ό
Ένρίκο Πραμπολίνι7'1, ό Τζεράρντο Ντοττάρι75 καί δ Βιρτζίλιο Μάρκι76
έργάζονται μέ τις ιδέες καί τό πνεύμα του χωρίς ιδιαίτερη έπιτυχία. Τό
1921 ό Μαρινέττι θά δημοσιεύσει άκόμη ένα μανιφέστο, αύτό τής Αφής'7,
ένώ τό 1923 μερικοί καλλιτέχνες μέ εμπνευστή τόν Πραμπολίνι θά δημοσι-
εύσουν ένα Μανιφέστο τής Μηχανικής Τέχνης78 καί τό 1925 θά ιδρυθεί ό
νεος φουτουρισμος ή οευτερος φουτουρισμος. Ιωρα απο τον κύκλο των πα-
λαιοτέρων καί τών νεωτέρων φουτουριστών θά δημιουργηθεί καί ή κίνηση
τής άεροζωγραφικής80, τής δποίας ή πρώτη έκθεση θά γίνει τό 1931 στή
Ρώμη, ένώ άλλες θά άκολουθήσουν τό 1932 στό Παρίσι καί τό 1934 στό
Βερολίνο. "Εργα χαρακτηριστικά τής άεροζωγραφικής είναι Οί κάτοικοι τής
Στρατόσφαιρας (1932) τοϋ Πραμπολίνι καί τό 'Εναέρια μάχη πάνω άπό τόν
κόλπο τής Νεάπολης (1934) τού Ντοττόρι.

'Άν καί ό φουτουρισμός ουσιαστικά περιορίστηκε σέ καλλιτέχνες τοϋ ιτα-
λικού γεωγραφικού χώρου, τά βασικά χαρακτηριστικά του θά έπηρεάσουν
καί θά παίξουν σημαντικό ρόλο σέ διάφορες σημαντικές τάσεις δλης τής πα-
γκόσμιας τέχνης. Αναμφίβολα γονιμοποίησε μερικές κατακτήσεις τοϋ κυβι-
σμού, έγινε άφετηρία τοϋ ορφισμού στήν Γαλλία, επηρέασε τούς δημιουργούς
τού Γαλάζιου Καβαλάρη στήν Γερμανία, ένώ έπαιξε ρόλο καί σέ άλλα ρεύ-
ματα, δπως στόν πουρισμό, τόν κονστρουκτιβισμό, τόν κυβοφουτουρισμό καί

74. Enrico Prampolini (1894-1956).

75. Gerardo Dottori (1884-1977).

76. Virgilio Marchi (1895-1960).

77. Le tactilisme, Manifeste futuriste, Παρίσι 11.1.1921.

78. Ε. Prampolini, I. Panaggi, V. Paladini, L'art mécanique, Manifeste futuriste,
'Ιανουάριος 1923.

79. Πιο σημαντικοί έκπρόσωποι τής νεοφουτουριστικής κίνησης είναι οί ζωγράφοι Fillia
(Luigi Colombo), Pippo Oriani, Enrico Alimandi, Franco Costa καί Nikolay
Diulgheroff καί b γλύπτης Mino Rossi.

80. Aeropittura futurista, μανιφέστο του 1929. Γιά τον δεύτερο φουτουρισμό καί τήν
aeropittura βασική είναι ή έργασία του Enrico Crispoti, Il seconde futurisme: 1923-
1938, Τορίνο 1962.



242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

άλλα ρεύματα στήν Ρωσία, τον βορτισισμό στήν Αγγλία, άκόμη καί τόν ντα-
νταϊσμό καί τήν ζωγραφική τής κοινωνικής κριτικής. Γιά τήν ιταλική τέ-
χνη ό φουτουρισμός, πού τόσο οί ιδεολογικές του βάσεις όσο καί οί πολιτικοί
προσανατολισμοί ήσαν καθαρά άρνητικοί81, έδωσε θετικά άποτελέσματα,
πολύ περισσότερο έγινε άφετηρία γιά τήν άνάπτυξη καί νέων δυνατοτήτων.
Γιατί, πέρα άπό τήν εύκολη κριτική καί τούς συχνά άγονους ύμνους, δέν
υπάρχει άμφιβολία ότι μέ τόν φουτουρισμό ή ιταλική τέχνη παρουσιάζεται
πλάι στήν σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή γιά νά δώσει ένα κάπως θεατρικό
καί φλύαρο παρόν82.

81. Είναι χαρακτηριστικές ό όρισμός-έξίσωση τοϋ Μαρινέττι «φασιστική τέχνη ϊ'σον φου-
τουρισμός». Πρβλ. Ch. Baumgarth, Geschichte des futurismus, Αμβούργο 1966, σ. 119.

82. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γιά τον φουτουρισμό μιά πλήρη βιβλιογραφία έχουμε στο Archivi del
futurisme, επιμ. MARIA DrUDI GaMBILLO καί teresa FlORI, 2 τόμ., Ρώμη 1958 (τόμ.
I) και 1962 (τόμ. II). Επίσης μιά σύντομη έπιλογή βιβλιογραφίας δίνει ή christa
Baumgarth, Geschichte des futurismus, Αμβούργο 1966, σ. 303-306. Ακόμη Guido
Ballo, Modern Italian painting: From futurism to the present day, Νέα Υόρκη 1958. Γε-
νικά για το περιεχόμενο τοϋ φουτουρισμού πρβλ. Rosa Trillo Clough, Futurism: The
story of a modern art movement. A new appraisal, Νέα Υόρκη 196Γ Futurism (κατάλογος
έκθεσης), επιμ. Joshua c. taylor, The Museum of Modern Art, Νέα 'Υόρκη 1961·
Marjorie Perloff, The Futurist Movement. Avant-Garde, Avant Guerre and the
Language of Rupture, Σικάγο 1986· Rosa Trillo Clough, Futurism. A Re-Evaluation
(1961-1985), Νέα Υόρκη 1986. Στά εργα αύτά, κοντά στά άλλα, έπιχειρεΐται καί μιά επανε-
κτίμηση τού ρόλου καί τής σημασίας του κινήματος.
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ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΑΓΓΕΑΙΚΗΣ ΛΑΙΟΥ
(1941-2008)

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Τήν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 ή Ακαδημία Αθηνών έτίμησε τήν μνή-
μη τής Ακαδημαϊκού Αγγελικής Λαίου μέ έκδήλωση στήν ανατολική Αίθου-
σα τοϋ μεγάρου της. Κατά τήν έκδήλωση αυτή μίλησαν:

• ο ακαδημαϊκός Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος γιά τήν ζωή καί το έργο
τής Αγγελικής Λαίου, . ,

• δ άκαδημάίκός Gilbert Dagron γιά τήν συμβολή της στήν μελέτη τών
θεσμών καί τής οικονομικής ιστορίας τού Βυζαντίου,

• δ άκαδημαϊκος Johannes Köder γιά τις μελέτες της πού άφοροϋν στήν
πολιτική ιστορία,

• ή καθηγήτρια Alice-Mary Talbot γιά τις σπουδές καί τήν σταδιοδρομία
της στήν Αμερική,

• δ καθηγητής Δημήτριος Κυρίτσης γιά τήν Αγγελική Λάιου ώς δάσκα-
λο, καί

• ή καθηγήτρια Νανώ Χατζηδάκη γιά τήν προσωπικότητα τής έκλιπού-
σης.

Διαβάσθηκε επίσης μήνυμα τής Αύστριακής Ακαδημίας Επιστημών.



'Αγγελική Λαίου
(1941-2008)



Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΑΪΟΤ

Παναγιώτης Λ. Βοκοτοπουλος
Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Συμπληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου ένας χρόνος άπό τήν έκδημία τής
Αγγελικής Λαίου, έξεχούσης βυζαντινολόγου, Καθηγητρίας τής Βυζαντινής
'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ καί τακτικού μέλους τής Ακα-
δημίας Αθηνών. Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας άνέθεσε στούς άκαδημαϊκούς
Μιχαήλ Σακελλαρίου, Παναγιώτη Βοκοτόπουλο καί Κωνσταντίνο Σβολό-
πουλο τήν διοργάνωση εκδηλώσεως στήν δποία διάφοροι δμιληταί πού τήν'
γνώριζαν καλά θά άναλύσουν τήν προσωπικότητα καί τό έργο της. Οί Κα-
θηγηταί Gilbert Dagron καί Johannes Köder θά έξετάσουν τήν συμβολή
τής έκλιπούσης στήν έρευνα τής κοινωνικής καί οικονομικής ιστορίας τού
Βυζαντίου ό πρώτος καί τής πολιτικής ιστορίας ό δεύτερος, ή τέως Διευθύν-
τρια Βυζαντινών Σπουδών τού Dumbarton Oaks Κυρία Alice-Mary Talbot
θά μιλήσει γιά τις σπουδές καί τήν σταδιοδρομία τής Αγγελικής στήν Αμε-
ρική, ο Επίκουρος Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δημήτρης
Κυρίτσης γιά τήν Αγγελική ώς διδάσκαλο, καί ή στενή φίλη της Καθηγή-
τρια Κυρία Νανώ Χατζηδάκη γιά τήν προσωπικότητα τής Αγγελικής
Λάιου. Προηγουμένως όμως δ δμιλών θά άναφερθεΐ σέ γενικές γραμμές στήν
ζωή καί τό έργο τής άλησμόνητης συναδέλφου.

Ή Αγγελική γεννήθηκε στήν Αθήνα στις 6 Απριλίου 1941, ήμέρα τής
γερμανικής έπιθέσεως κατά τής Ελλάδος. Καταγόταν άπό τήν Βοιωτία
άπό τήν πλευρά τού πατέρα της καί άπό τόν Πύργο τής Ανατολικής Ρω-
μυλίας άπό τήν πλευρά τής μητέρας της. Απεφοίτησε τό 1958 άπό τό
Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων καί ένεγράφη στήν Φιλοσοφική Σχολή τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έφοίτησε έπί ένα έτος, κατά τό όποιο είχε
τήν τύχη νά παρακολουθήσει τις παραδόσεις καί τά φροντιστήρια τοΰ με-
γάλου ιστορικού τοΰ Βυζαντίου Διονυσίου Ζακυθηνοΰ. Συνέχισε μέ μεγάλη
έπιτυχία τις σπουδές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα στό Πανεπι-
στήμιο Brandeis καί μετά στό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τοϋ Πα-
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νεπιστήμίου τοϋ Harvard, άπό όπου έλαβε τά διπλώματα Master of Arts
τό 1962 καί Doctor of Philosophy τό 1966. Θέμα τής διατριβής της στό
Harvard, που έξεπονήθη υπό τήν έποπτεία τοϋ Καθηγητού Robert Lee
Wolff, ειδικού στήν ιστορία τών σταυροφοριών, ήταν ή έξωτερική πολιτική
τού Άνδρονίκου Β '.

Ή ακαδημαϊκή της έξέλιξη υπήρξε ραγδαία. Τό 1966 διορίσθηκε έντε-
ταλμένη διδασκαλίας (instructor) καί μετά τριετίαν έξελέγη έπίκουρος
καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο τοϋ Harvard. Τό 1972 έξελέγη μόνιμη
αναπληρώτρια καθηγήτρια (tenured associate professor) στό Brandeis,
τό 1975 τακτική καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο Rutgers, όπου διεδέχθη
τόν διαπρεπή βυζαντινολόγο καί αντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας
'Αθηνών Peter Charanis (Παναγιώτη Χαρανή) καί τό 1981 τακτική κα-
θηγήτρια βυζαντινής ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τού Harvard. Έν τω με-
ταξύ είχε διατελέσει τό 1978-79 Καθηγήτρια τής έδρας Kress Ελλη-
νικών Σπουδών (Kress Professor of Hellenic Studies) στήν Αμερικανική
Σχολή Κλασσικών Σπουδών Αθηνών καί συγχρόνως διευθύντρια τής Γεν-
ναδείου Βιβλιοθήκης.

Από τό 1989 μέχρι τό 1998 διετέλεσε Διευθύντρια τού έρευνητικού κέν-
τρου τού Dumbarton Oaks, άπό τά σημαντικώτερα κέντρα βυζαντινών
σπουδών στόν κόσμο, πού βρίσκεται στήν Ούάσιγκτων άλλά είναι παράρτη-
μα τού Harvard, όπου διετήρησε καί τήν καθηγητική της έδρα. Τό
Dumbarton Oaks περιλαμβάνει έπίσης τμήματα προκολομβιανών σπουδών
καί άρχιτεκτονικής κήπων καί δύο μουσεία: βυζαντινής καί προκολομβιανής
τέχνης. Υπήρξε ή πρώτη γυναίκα διευθύντρια τού ιδρύματος αύτοΰ, όπως
άλλωστε καί ή πρώτη γυναίκα πρόεδρος τμήματος, τού τμήματος ιστορίας,
στό Πανεπιστήμιο τού Harvard (1985-1988). Διεκρίθη σέ όλες τις θέσεις
πού κατέλαβε όχι μόνο ώς δάσκαλος καί έρευνητής άλλά καί λόγω τών διοι-
κητικών της ικανοτήτων.

Ή Αγγελική είχε μιά έντονη διεθνή παρουσία, τεκμήριο τής όποιας άπο-
τελοϋν οί διακρίσεις πού τής είχαν άπονείμει κορυφαία ξένα ιδρύματα. Πε-
ριορίζομαι νά άναφέρω ότι ήταν Αντεπιστέλλον Μέλος τής παρισινής Ακα-
δημίας τών Επιγραφών καί Γραμμάτων, τής Αύστριακής Ακαδημίας Επι-
στημών καί τής Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών καί Τεχνών, έταΐρος τής
Μεσαιωνικής Ακαδημίας τής Αμερικής, τής Αμερικανικής Ακαδημίας Τε-
χνών καί Επιστημών καί τής Academia Europea. Είχε προσκληθεί νά δι-
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δάξει ώς επισκέπτρια καθηγήτρια σέ έπιφανή ξένα ιδρύματα, δπως τό
Collège de France, καί τά Πανεπιστήμια τής Σορβόννης καί τού Princeton
άλλά καί τό Πανεπιστήμιο Nankai στήν Κίνα, καί διετέλεσε έπισκέπτρια
έπιστήμων τοϋ 'Ινστιτούτου Max-Planck τής Ιστορίας τού Εύρωπαϊκού Δι-
καίου στήν Φραγκφούρτη.

Ή 'Αγγελική Λαίου δέν έπαυσε ποτέ νά έχει δεσμούς μέ τήν Ελλάδα.
Τό 1978-79, όταν ήταν Καθηγήτρια τής έδρας Kress στήν 'Αμερικανική
Σχολή Κλασσικών Σπουδών 'Αθηνών, διετέλεσε διευθύντρια τής Γενναδεί-
ου Βιβλιοθήκης. Τήν Γδια περίπου έποχή ένδιαφέρθηκε γιά τήν κατάληψη
έδρας τού Βίου καί Πολιτισμού τών Βυζαντινών στό Πανεπιστήμιο
'Αθηνών, ή έκλογή όμως άπέβη άγονη. "Ελαβε μέρος τά έπόμενα χρόνια
σέ διάφορα συνέδρια τής ειδικότητος της όχι μόνο στήν Αθήνα άλλά καί
σέ επαρχιακές πόλεις. Ό δεσμός της μέ τήν πατρίδα της έγινε μονιμώτε-
ρος τό 1998, όταν έξελέγη τακτικό μέλος τής Ακαδημίας 'Αθηνών στήν
έδρα Βυζαντινής 'Ιστορίας, όπου διεδέχθη τόν Διονύσιο Ζακυθηνό. Ήταν
ή δεύτερη γυναίκα άκαδημαϊκός στήν ιστορία τοϋ ιδρύματος, καί θά γινό-
ταν ένδεχομένως ή πρώτη γυναίκα πρόεδρος του, τό 2010, αν δέν άπεφά-
σιζε άλλιώς ή "Ατροπος.

Στήν Ακαδημία προσέφερε μέ μεγάλη εύσυνειδησία τις ύπηρεσίες της ώς
έπόπτης τοϋ Κέντρου 'Ερεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού, ώς
μέλος τών 'Εφορευτικών 'Επιτροπών τών Κέντρων 'Ερεύνης τής Ιστορίας
τού Νεωτέρου Ελληνισμού καί τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέ-
χνης, καί ώς εισηγήτρια σέ διάφορα θέματα τής ειδικότητος της στήν Τά-
ξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών καί στήν ολομέλεια. Τό 2004
οργάνωσε στήν 'Ακαδημία Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Τετάρτη Σταυροφορία
καί τις έπιπτώσεις της, πού έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία.

Λίγο μετά τήν έκλογή της στήν Ακαδημία, τό 2000, έξελέγη βουλευτής
έπικρατείας μέ τό ψηφοδέλτιο τοϋ Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος
άλλά παρητήθη μετά διετίαν. Τό ίδιο έτος διετέλεσε έπί ένα εξάμηνο υφυ-
πουργός 'Εξωτερικών, μέ άρμοδιότητα κυρίως σέ θέματα τού αποδήμου
Ελληνισμού. Στοιχεία γιά τήν άγνωστη έν πολλοίς δράση της στήν θέση
αύτή, μού έδωσε ό παλαιός φοιτητής μου καί σήμερα έπίκουρος καθηγητής
'Αρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών κ. Πλάτων Πετρίδης, πού διετέ-
λεσε ειδικός σύμβουλος της στό Ύπουργεϊον Εξωτερικών. Τόν εύχαριστώ
ιδιαιτέρως καί άπό τήν θέση αύτή.
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Ή 'Αγγελική τοποθετήθηκε στήν θέση τοϋ Υφυπουργού 'Εξωτερικών
στις 9 'Απριλίου 2000 άλλά ορκίσθηκε μετά έναν άκριβώς μήνα. Παρητήθη
στις 15 Νοεμβρίου τοϋ 'ίδιου έτους. "Εθεσε ώς κύριο στόχο της τήν προβολή
τού έλληνικού πολιτισμού καί τήν στενή συνεργασία μέ άλλα κράτη σέ θέ-
ματα πολιτισμού. Κατεγράφησαν οί έδρες έλληνικών σπουδών στό εξωτερικό
καί έγινε προσπάθεια νά έξευρεθοΰν λύσεις στά προβλήματά τους, ιδίως σέ
εύαίσθητες περιοχές, όπως τοϋ Καυκάσου. 'Εδόθη έμφασις σέ έκδηλώσεις
ένισχυτικές τής διατηρήσεως τής έλληνικής γλώσσας καί πολιτισμού άπό
τούς άποδήμους, π.χ. μέ τήν διοργάνωση πολιτιστικού μήνα στήν Γερμανία.
Διοργανώθηκαν συναντήσεις στις βαλκανικές χώρες, γιά νά εκτιμηθούν οί
ύπάρχουσες προοπτικές στόν τομέα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, τής
εκπαιδεύσεως καί τής έρεύνης. Σχεδιάσθηκε ή καταγραφή τών μεσαιωνικών
μνημείων τών Βαλκανίων γιά νά χαραχθεί πολιτική προστασίας,
συντηρήσεως καί άναδείξεως τών μνημείων αύτών, πού άνήκουν στήν κοινή
βυζαντινή κληρονομιά μας, καί έγιναν συνεννοήσεις μέ τό "Ιδρυμα Τεχνολο-
γίας καί "Ερευνας τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης, γιά τήν δημιουργία βάσεως
δεδομένων, καί μέ τό Εύρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Μνημείων τής Θεσσαλονίκης πού θά άνελάμβανε τήν υλοποίηση τών σχε-
δίων αύτών. 'Ενισχύθηκαν πολιτιστικοί φορείς στήν εύαίσθητη περιοχή τής
Θράκης. Ή υφυπουργός συνόδευσε τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας Κύριο
Στεφανόπουλο σέ έπίσημα ταξίδια στόν Καναδά, τήν Ρωσία καί τις Βαλ-
τικές χώρες, καί ήγήθη μέ μεγάλη έπιτυχία, λόγω καί τής έξαιρετικής γλωσ-
σομάθειας της, άποστολών στις βαλκανικές χώρες καί τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Στόν χώρο τών άποδήμων Ελλήνων πρόθεσις τής Αγγελικής ήταν
νά καταγραφούν καί νά οργανωθούν οί μή εγγεγραμμένοι σέ συλλόγους όμο-
γενεΐς. Στόν τομέα τής οργανωμένης ομογένειας φαίνεται ότι δέν ύπήρξε ή
έπιθυμητή συνεργασία.

Τά έρευνητικά ένδιαφέροντα τής 'Αγγελικής ήσαν άρχικά προσανατολι-
σμένα στήν ύστερη βυζαντινή ιστορία μέ έμφαση στις σχέσεις τοϋ Βυζαν-
τίου μέ τήν Δύση. Στά θέματα αύτά άναφέρεται ή διδακτορική της διατρι-
βή, άπό τήν οποία προήλθε τό πρώτο βιβλίο της Ή Κωνσταντινούπολις καί
οί Λατίνοι: Ή εξωτερική πολιτική τού Άνδρονίκου τού Β ', 1282-1328
(1972). Στό δεύτερο βιβλίο της, πού έξεδόθη τό 1977, έξετάζει τήν αγρο-
τική κοινωνία στό Βυζάντιο κατά τόν 14ο αιώνα. "Εκτοτε έδωσε μεγάλο
βάρος στήν μελέτη τής οικονομικής καί κοινωνικής ιστορίας. 'Ασχολήθηκε
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συστηματικα με το εμποριο και τους πιστωτικούς μηχανισμούς, και ειχε
τήν πρωτοβουλία συγγραφής από πλειάδα ειδικών έπιστημόνων τριτόμου
Οικονομικής ιστορίας τοϋ Βυζαντίου, που εξεδόθη στά αγγλικά καί στά
ελληνικά. Ή 'Αγγελική είχε τόν συντονισμό τοϋ δύσκολου αύτοϋ εγχειρή-
ματος καί συνέγραψε τήν εισαγωγή καί γενική έπισκόπηση τής βυζαντινής
οικονομίας καθώς καί κεφάλαια γιά τό έμψυχο δυναμικό, τήν αγροτική
οικονομία τού 13ου-15ου αιώνος, τις άνταλλαγές καί τό έμπόριο άπό τόν
7ο έως τόν 12ο αιώνα. "Ενα χρόνο πριν πεθάνει έξέδωσε μαζί μέ τήν Cécile
Morrisson ένα έγχειρίδιο γιά τήν Βυζαντινή Οικονομία. Στόν τομέα τής
κοινωνικής ιστορίας άσχολήθηκε ιδιαιτέρως μέ τήν άνάλυση. τών οικογενει-
ακών θεσμών καί μέ τήν θέση τής γυναίκας —τις έξαιρετικά δημοφιλείς
στήν Αμερική gender studies. Ή 'Αγγελική συνέγραψε πάνω άπό εκατό
άρθρα, έπίμελήθηκε τήν έκδοση δέκα συλλογικών τόμων καί πρακτικών
συνεδρίων καί συνεργάσθηκε στήν συγγραφή τής Ιστορίας τού Ελληνικού
"Εθνους τής 'Εκδοτικής Αθηνών καί στήν έκδοση τοϋ Oxford Dictionary
of Byzantium καί τοϋ Λεξικού τού Μεσαίωνος (Dictionary of the Middle
Ages). Τις μελέτες της χαρακτηρίζει ή άριστη γνώσις καί άνάλυσις τών
γραπτών πηγών, έλληνικών καί μή, καί τής βιβλιογραφίας, ή οξυδέρκεια, ή
κριτική σκέψις, ή ρέουσα γραφή.

Ή 'Αγγελική θεωρούσε ότι τό Βυζάντιο ήταν μέχρι καί τόν 12ο αί. τό
πιό άνεπτυγμένο τμήμα τού μεσαιωνικού κόσμου, καί τό έξήτασε άπό πολ-
λές πλευρές, έν συναρτήσει προς τήν δυτική Εύρώπη. Στις μελέτες της άνα-
λύει τις συγκλίσεις, άποκλίσεις καί συγκρούσεις μεταξύ τών δύο αύτών κό-
σμων, χρησιμοποιώντας τόσο βυζαντινές όσο καί δυτικές πηγές, πολλές άνέκ-
δοτες. Στό πλαίσιο αύτό μελέτησε ιδιαίτερα τις σταυροφορίες.

Γλωσσομαθής, κομψή, μέ ύφος άπόμακρο, ή Αγγελική Λάιου είχε τό
χάρισμα νά έντυπωσιάζει καί νά κατακτά τούς συνομιλητές καί τούς άκροα-
τές της. Αύστηρή άλλά άκριβοδίκαιη μέ τούς φοιτητές της νοιαζόταν γι'
αύτούς μέχρι τις τελευταίες μέρες τής ζωής της. Στήν 'Ακαδημία οί πα-
ρεμβάσεις της στις συζητήσεις τής Όλομελείας καί τής Τάξεως τών Γραμ-
μάτων καί τών Καλών Τεχνών ήταν πάντα ούσιαστικές. Σέ έκλογές καί σέ
κρίσεις τού προσωπικού τοποθετούσε τόν πήχυ ψηλότερα άπό ό,τι πολλοί
συνάδελφοι της.

Τόν Αύγουστο τοϋ 2008 ή Αγγελική έκανε τις διακοπές της όπως κά-
θε χρόνο στήν Σίφνο. "Οταν έπέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνθηκε
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έντονες ενοχλήσεις στον λαιμό και υπεβλήθη σέ ιατρικές έξετάσεις. Διεγνώ-
σθη ότι είχε προσβληθεί άπό ιδιαιτέρως έπιθετική μορφή καρκίνου τοϋ θυρεο-
ειδούς, μέ πιθανότητα έπιβιώσεως δύο ή τριών μηνών. Επέδειξε κατά τήν
διάρκεια τής άσθενείας της ύποδειγματική καρτερία, άξιοπρέπεια καί διαύγεια
πνεύματος, καθοδηγώντας τούς φοιτητές της καί τακτοποιώντας μέχρι τήν
τελευταία στιγμή διάφορες έκκρεμότητες. Τό τέλος ήλθε σέ νοσοκομείο τής
Βοστώνης στις 11 Δεκεμβρίου. Ή Αγγελική Λάιου έκηδεύθη στις 19 Δε-
κεμβρίου στήν Αθήνα, στόν κατάμεστο "Αγιο Χαράλαμπο Ίλισσίων, καί ετά-
φη στό Νεκροταφείο τής Καισαριανής, στόν οικογενειακό τάφο όπου άναπαύ-
ονται οί γονείς καί δ μονάκριβος άδελφός της Κώστας, θύμα καί αύτός τού
καρκίνου.



LA CONTRIBUTION D' ANGELIKI LAIOU
À L' HISTOIRE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE BYZANCE

Gilbert Dagron
'Ομότιμος Καθηγητής τοϋ Collège de France
Μέλος τής Académie des Inscriptions et Belles Lettres

La tradition de lAcadémie est sage. Commémorer au terme d'une
année laisse à l'émotion ce qu'elle a de plus profond et donne à
l'évocation d'une œuvre le léger recul qui permet de la mesurer dans son
entier. Le souvenir ému que nous garderons toujours d'Angeliki Laiou
s'attache à des lieux qu'elle a contribué à rapprocher par la magie de sa
présence: Athènes d'abord, sa patrie et son point d'ancrage, où son rôle
académique et politique a été souligné, Harvard et Washington, où ses
étudiants et collègues peuvent témoigner de son rayonnement, puis de
son suprême courage, j'ajouterai Paris, où elle se présenta en 1971 à Paul
Lemerle pour travailler dans notre Centre, donna des cours au Collège
de France en 1989 et fit plusieurs communications à l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, dont elle devint membre correspondant en
2004. Son œuvre force l'admiration à la fois par son ampleur et par sa
cohérence. Elle fait ressortir les qualités d'une historienne rigoureuse et
rivée aux sources, mais aussi imaginative et soucieuse d'importer dans le
domaine de sa spécialité des problématiques venues d'ailleurs (du droit,
de la sociologie, de l'ethnologie) et de se livrer à un comparatisme discret
—le plus souvent implicite— avec ce monde parallèle qu'est le Moyen Âge
occidental, qui permet de donner aux spécificités byzantines le sens non
d'une exception, mais d'une complémentarité.

Sa bibliographie, à la fois abondante et d'une remarquable continuité,
montre comment Angeliki Laiou ouvrit progressivement trois grands
chantiers voisins qu'elle exploita simultanément jusqu'à ce qu'ils se
rejoignent: celui de l'Orient latin, sujet de ses premières publications,
prolongées jusqu'en 2006 par des livres ou articles de très haute qualité
sur les croisades, le grand commerce méditerranéen, les voyageurs et les
marchands. C'est une première et constante dimension de son œuvre. La
seconde, sur laquelle j'insisterai davantage, touche aux problèmes de
société, formule vague à laquelle elle sut donner un contenu précis en
choisissant remarquablement ses cibles et ses instruments d'analyse: les
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liens de parenté, le mariage, le patrimoine. Enfin, à travers des articles
sur le prêt à intérêt, on sent poindre le grand projet d'une histoire
globale de l'économique byzantine, qu'elle eut l'immense mérite de mener
à bien.

Dans le domaine social, vint d'abord Peasant Society in the Late Byzantine
Empire. A Social and Demographic Study, Princeton 1977, livre qu'elle dédia
à son mari, Stavros Tomadakis, et à son fils Vassili, tout enfant. Il
s'alimente à l'un des principaux fonds d'archives du Moyen Âge oriental,
les archives des monastères de l'Athos, qui étaient à cette date presque
entièrement photographiées et transcrites, mais partiellement éditées. Elle
en tire des conclusions et des statistiques justes, dont elle souligne le
caractère provisoire; mais cette tentative pour tirer de la documentation
athonite une analyse historique resta unique jusqu'aux chapitres de
synthèse sur la paysannerie qu'Angeliki Laiou elle-même confia à Jacques
Lefort, en 2002, dans son Histoire économique de Byzance.

Un peu plus tard, en 1984, mais dans la même voie, Angeliki Laiou
publia dans les collections du Max-Planck Institut für europäische
Rechtsgeschichte de Frankfurt-am-Main, où elle avait été l'année
précédente "Professeur invité", sa "Contribution à l'étude de l'institution
familiale en Epire au XIIIe siècle". Même problématique mais autre
terrain: après la Macédoine vue de l'Athos, l'Épire de Dèmètrios
Chômatianos, archevêque de Bulgarie et juge, dont Günter Prinzing
commençait à préparer l'édition. Après les praktika fiscaux décrivant des
villages, il s'agissait cette fois de quelque 150 décisions de justice,
expliquées et présentées comme exemplaires, dont 110 touchaient au
droit familial. Dans ce précieux article, on lit d'abord un souci de
distinction: à Byzance, il ne faut mélanger ni les dossiers régionaux ni les
genres. Un document fiscal ne se traite pas comme une étude de cas faite
par un juriste ou un juge. On y lit aussi l'influence qu'a exercée sur
Angeliki Laiou et tous les byzantinistes l'École allemande d'histoire du
droit sous la direction de Dieter Simon et de Marie Theres Fögen, dont
les publications ont modifié notre compréhension de l'ensemble des
textes normatifs. Sur le fond, le dossier réservait quelques surprises. Non
pas sur les structures assez stables de la famille nucléaire, l'âge précoce
du mariage ou le nombre d'enfant par couple, mais sur l'instabilité des
unions matrimoniales, sur un concubinage quasi légal, sur la légitimation
des enfants nés d'une union "sans bénédiction" et sur les procédures de
dissolution du mariage. Les jugements eux-mêmes, permettaient enfin de
mesurer la liberté d'interprétation du juge par rapport aux lois écrites et
aux canons, l'une des idées centrales de la problématique de Frankfurt.
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On comprend comment ce trésor documentaire alors mal connu et
cette sérieuse initiation au droit conduisirent la brillante historienne à des
sujets sur le mariage et la parenté, qui constituèrent dès lors sa principale
direction de recherche. En mars 1989, l'année même où elle inaugura sa
longue et brillante direction du Dumbarton Oaks Center, Angeliki Laiou
donna une série de conférences au Collège de France publiées en 1992
sous le titre: Mariage, amour et parenté à Byzance aux Xle-XIIIe siècles; la
même année paraissait à Londres Gender, Society and Economic Life in
Byzantium; l'année suivante sortait à Washington un volume collectif dont
elle était l'organisatrice: Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient
and Medieval Societies. Ces titres firent croire à une conversion à la mode
nouvelle des Gender Studies. Angeliki Laiou apportait en tout cas la preuve
que le gender pouvait être sérieux et réellement novateur s'il abordait les
problèmes du couple à travers le redoutable écheveau des degrés de
consanguinité et d'affinités, à travers les empêchements de mariage très
progressivement formulés dans la législation impériale et qui trouvent
leur clé de voûte dans le tomos du patriarche Sisinnios en 997. Il fallait
être un peu juriste, un peu ethnologue aussi. Notre historienne sut l'être
lorsqu'elle montra comment ces interdits apparemment très stricts
contrariaient les stratégies matrimoniales et les alliances croisées habituelles
entre grandes familles aristocratiques, mais aussi comment elles pouvaient
être l'objet d'"économies", de dispenses canoniques, de stratégies diverses
et d'accommodements de la part des tribunaux civils ou des juges
ecclésiastiques, comme on le voit déjà à travers la Peira d'Eustathios ο
Rômaios. Dans les développements consacrés à l'amour physique, Angeliki
Laiou porte un diagnostic très juste sur un sujet d'histoire byzantine qui n'a
pas encore trouvé son historien: la confession à travers les pénitentiels du
XIe siècle mis sous le nom de Jean le Jeûneur (Iôannès Nèsteutès) et la part
qui y est faite aux péchés de chair et aux déviances sexuelles.

Ces travaux ont une cohérence dans leur thématique, et ils eurent un
double aboutissement, très symbolique: à Dumbarton Oaks, où Angeliki
Laiou organisa avec Dieter Simon, en 1992, un symposium sur Law and
Society, qui présenta pour la première fois aux États-Unis des résultats du
groupe de Frankfurt appliqués à l'histoire devant des chercheurs
américains qui n'en avaient peut-être pas encore mesuré l'importance, et
plus modestement au Collège de France, où Joëlle Beaucamp et moi-
même réunîmes, en novembre 1995, un colloque sur La transmission du
patrimoine à Byzance et dans l'aire méditerranéenne où Angeliki Laiou joua un
rôle central. La première rencontre avait pour but de mesurer l'écart
entre les concepts juridiques et les réalités sociales, ce que fit Angeliki
Laiou, dans une communication intitulée "Law, Justice and the Byzantine
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Historians", en faisant apparaître le contraste entre l'image de l'empereur
dont la parole est loi, et l'image, plus habituelle dans les Chroniques, du
basileus rendant la justice et défendant la veuve et l'orphelin par souci
d'équité, sans trop se soucier des Codes et des Novelles. La rencontre
parisienne voulait prolonger le débat sur la famille et le mariage en
abordant le problème juridique et social de la transmission du patrimoine
étendu, au-delà de Byzance, à l'aire méditerranéenne, incluant le monde
arabe et surtout l'Occident non féodal. Sur Byzance, qui servait de
référence à cette branche de la tradition médiévale, Angeliki Laiou fit un
très bel exposé sur "Marriage prohibitions". Au plus prêt des textes
juridiques sur les interdits de mariage, mais en s'aidant de recherches
ethnologiques comme celles de Stanley Tambiah, elle développait l'idée
que Byzance, comme la plupart des civilisations anciennes, combinait par
nécessité un modèle endogamique visant à une concentration du
patrimoine et un modèle exogamique qui peut atteindre le même but par
d'autres voies. Le pivot de cette double stratégie était la dot (ou la donatio
propter nuptias) distinguée de la dévolution testamentaire non pas
seulement parce qu'il s'agit d'actes juridiques de natures différentes
(contrat d'un côté, libre volonté du testateur de l'autre), mais parce que
la dot crée dans le droit byzantin une entité juridique particulière, le
couple en tant que tel et les "biens du couple" (un Ehegüterrecht), et que,
grâce à cette nouvelle cellule familiale constituée par le mariage avant
l'héritage, le patrimoine est en "restructuration constante". Cette
dynamique atténue l'effet de dispersion du patrimoine, de même que la
pratique fréquente de l'exploitation indivise des terres sur deux ou trois
générations atténue les effets de la fragmentation du patrimoine foncier.

J'en viens à l'économie proprement dite et à cette formidable
entreprise qu'Angeliki Laiou dirigea avec tout son talent, son don
d'organisatrice et son intuition scientifique: The Economic History of
Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, grand ouvrage qui
fera date dans nos études, publié en trois volumes, à Dumbarton Oaks en
2002 et à Athènes en 2006, avec le soutien de la Banque de Grèce, de
l'Union des banques grecques et de la Fondation culturelle de la Banque
Nationale de Grèce. On en devine les prémices douze ans auparavant,
quand Angeliki Laiou étendit ses recherches aux problèmes du crédit et
du profit ainsi qu'aux modèles d'analyse économique applicables à
l'histoire byzantine. Dans "God and Mammon" et d'autres articles
apparentés, on retrouve sa méthode et son style: sur le problème de
l'usure, elle cherche dans les commentaires des canonistes du XIIe siècle,
plutôt que dans des lois ou des canons de normativité incertaine, le
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fonctionnement de la pensée économique byzantine, ses subtilités et ses
hésitations, à une époque où le prêt à intérêts sous toutes ses formes
s'inscrit dans la vie quotidienne. Les textes d'abord, mais avec un
accompagnement théorique qui va d'Aristote à l'époque contemporaine.

On imagine le temps et l'énergie qui furent nécessaires pour réunir,
coordonner et intégrer des contributions demandées à une trentaine de
collègues, puis pour les répartir dans un ouvrage qui, avec raison, donne
autant d'importance aux études ponctuelles de microhistoire (sur un
métier, sur une ville, sur une fouille) qu'aux synthèses plus générales.
Ainsi procède aujourd'hui l'historien, pour organiser son savoir, mais
aussi pour en suggérer les lacunes et le morcellement. L'ampleur de
Y Economic History of Byzantium imposait des règles, mais sa réussite tient à
une nouvelle approche dont les principes peuvent se résumer ainsi:

— Un comparatisme discret pour mieux atteindre, par analyse des
similitudes et des différences, les synchronismes et les décalages dans les
structures mêmes de l'économie médiévale. Angeliki Laiou donne la
parole aux occidentalistes, à Pierre Toubert pour l'évolution du monde
rural, à John Day, après Cécile Morrisson, pour les "mécanismes
monétaires". Ce n'est pas une concession mais une nécessité. Dans cette
"vision nocturne" à laquelle les historiens sont condamnés, on distingue
mieux ce qu'on cherche à voir si l'on regarde à côté.

— Autre principe, plusieurs fois affirmé: chercher aux changements
économiques une explication dans l'économie elle-même au lieu de plaquer
sur elle des périodisations naïves ou perverses, qu'il faut considérer comme
des commodités pédagogiques ou des sous-produits idéologiques.
L'économie a une logique et un rythme qui lui sont propres et qui
correspondent rarement aux fluctuations de l'histoire militaire ou politique.

— Dernier principe: les historiens doivent utiliser des concepts
économiques affinés, mais adaptés à l'époque pré-moderne. Angeliki
Laiou rappelle à ce sujet la distinction faite par Karl Polanyi et son école
entre Trade et Market, et fait référence à Marcel Mauss en ouvrant le
registre du Non-Economic Exchange, c'est-à-dire en donnant leur place
dans l'économie aux dons et contre-dons, aux cadeaux diplomatiques et à
l'immense domaine des psychika, dons pour le salut de l'âme.

La place personnelle qu'Angeliki Laiou s'est réservée dans cet
ouvrage est considérable (huit chapitres) et surtout significative de son
souci de "problématiser" tout le savoir emmagasiné. Jusqu'au dernier
moment, elle a retouché, corrigé, demandé des compléments ou des
mises au point sur des sujets controversés mais fondamentaux comme le
rôle économique de l'État. Elle intervient aux points stratégiques. En se
chargeant d'un chapitre sur "Economic Thought and Ideology", elle



•>256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

aborde un problème à haut risque sur lequel avait précisément buté
l'historiographie byzantine des années 50 et 60. Elle contribue à nous en
libérer en distinguant nettement une pensée économique qui serait une
réflexion constamment ouverte sur l'économie réelle, une sorte de théorie
de la pratique, et une idéologie ou une rigidité morale vite déconnectées
de la réalité et conduites à se contredire. Elle montre avec beaucoup de
finesse comment l'idéal chrétien de mépris du monde s'est traduit par un
parti pris antiéconomique exprimé paradoxalement dans le langage même
de l'économie, mais que l'institution chrétienne ne s'est pas laissé prendre
à ce jeu d'opposition et de métaphores, et qu'elle s'est forgé sur le
problème du crédit et du profit, de même que les canonistes, une doctrine
plus ouverte. Elle montre aussi ce qu'a d'artificiel et de conservateur l'idéal
d'autarcie et d'autosuffisance économique exprimé au XIe siècle par un
riche propriétaire terrien comme Kékauménos, qui déconseillait tout prêt
ou emprunt, idéal que théorise beaucoup plus tard Gémistos Pléthôn en
proposant de revenir aux échanges non monétaires et de limiter au
minimum les importations et exportations de l'État péloponnésien.

La notion récurrente de "juste" valeur, "juste" prix, "juste" profit est,
certes, plus morale qu'économique, mais elle sous-entend le rôle régu-
lateur qui, à Byzance, est celui de l'État, et le perpétuel accommodement
entre le libre jeu du marché et la justice sociale.

Ce qui apparaît parfois comme une contradiction et une politique
étatique mal assumée serait en fin de compte une flexibilité qui permit à
l'économie byzantine de se relever de la crise du VIIe siècle et de se
stabiliser sur une longue période qui va du IXe au XIIe siècle, grâce à un
système monétaire, à une fiscalité qui favorisa les échanges monétarisés et
à une législation sur les terres qui produisit ses effets avant de tomber en
désuétude au XIe siècle, lorsqu'elle fut devenue inutile. Angeliki Laiou
donne des évaluations chiffrées pour le XIIe siècle sur le poids relatif de
l'économie monétaire et non monétaire, la monétisation des échanges et
la pression fiscale, qui achèvent de détruire quelques mythes, comme
l'archaïsme économique de Byzance ou son retard sur l'Occident.

Notre collègue, notre amie fut résolument moderne dans son
approche d'historienne, et compte parmi les byzantinistes qui ont le plus
contribué à désenclaver Byzance, consciente que, lorsqu'on travaille sur
une spécialité, il faut à la fois rester dans ses limites et en sortir, saisir le
document dans son authenticité et le traiter par des problématiques
constamment renouvelées. Ce difficile exercice suppose les qualités
qu'Angeliki Laiou avait à un très haut degré: rigueur scientifique,
intelligence, culture.



Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ*

Johannes Köder
Καθηγητής του Πανεπιστημίου τής Βιέννης
Μέλος τής Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας,
Κυρίες καί Κύριοι συνάδελφοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

Εύχαριστώ θερμά γιά τήν πρόσκληση νά συμμετάσχω στήν έκδήλωση
γιά τήν Αγγελική Λαίου. Μέ μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα στή θέ-
ση αύτή, γιά νά άποδώσω φόρο τιμής καί μνήμης σέ μιά έξαιρετική συνά-
δελφο, ή οποία έφυγε τόσο απρόοπτα άπό κοντά μας.

Ή Αγγελική Λαίου είχε τό σπάνιο προσόν νά είναι πολύ έπιτυχημένη
τόσο ώς έρευνήτρια όσο καί ώς προϊσταμένη έρευνας. Εξαίρω αύτά τά χα-
ρακτηριστικά της άπό τήν άρχή τής όμιλίας μου, διότι θά προσπαθήσω στή
συνέχεια νά σκιαγραφήσω σχεδόν άποκλειστικά ορισμένα σημεία τής έξέλι-
ξής της ώς έρευνήτριας, ώς ιστορικού καί συγγραφέα επιστημονικών έργων,
ένώ δέν θά ήθελα νά παραβλέψω ότι ένεθάρρυνε —σχεδόν άπό τήν άρχή τής
σταδιοδρομίας της— συναδέλφους καί μαθητές της στό Harvard καί υπο-
τρόφους στο Dumbarton Oaks νά έργασθούν μαζί της στις έρευνές της, γε-
γονός πού έπισημαίνεται καί στήν πλούσια βιβλιογραφία της.

Γνωριστήκαμε, άν θυμάμαι καλά, στό Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο
τής Βιέννης, τό 1981, όταν αύτή είχε μόλις έκλεγεϊ full professor στό
Harvard, μιά θέση πού γιά μένα, τότε καθηγητή στό πανεπιστήμιο τού
Mainz τής Γερμανίας, ήταν περίπου τόσο σημαντική καί άπομακρυσμένη
όσο δ ήλιος άπό έναν οποιονδήποτε πλανήτη. Στή συνέχεια, συναντιόμασταν
τακτικά σέ συνέδρια καί συμπόσια- φυσικά άνταλλάσσαμε άνάτυπα. Ή
εύκαιρία γιά συχνές συζητήσεις προέκυψε κατά τήν τελευταία δεκαετία,

* Ευχαριστώ τον καθηγητή τοϋ Πανεπι'στημίου Αθηνών κ. Α. Μαρκόπουλο για τή βοή-
θεια του στά Ελληνικά.
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όταν ήμουν senior fellow στο Dumbarton Oaks. Δεν επωφελήθηκα μόνον
άπό τόν πλοΰτο τών γνώσεών της ώς ειδικής στήν οικονομική ιστορία αλλά
τιμήθηκα καί άπό τήν πρότασή της νά συμπεριληφθώ στά άντεπιστέλλοντα
μέλη τής Ακαδημίας 'Αθηνών.

Ή 'Αγγελική ήταν άντεπιστέλλον μέλος τής Αυστριακής 'Ακαδημίας
'Επιστημών. Προσθέτω στή συλλυπητήρια έπιστολή τής προεδρίας τής
Αυστριακής 'Ακαδημίας1 ότι τό Agreement on co-operation ένεργοποιήθηκε
ήδη μέ τή συνεργασία τοϋ Κέντρου 'Ερεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου
Ελληνισμού μέ τό Institut für Byzanzforschung τής Αύστριακής 'Ακαδη-
μίας καί τό Institut für Byzantinistik und Neogräzistik τού Πανεπιστημίου
τής Βιέννης. Τό συγκεκριμένο πρόγραμμα έπικεντρώνει τό ενδιαφέρον του στή
«Νεοελληνική 'Επιστολογραφία (1500-1821)».

Στήν έπιστημονική έρευνα τής 'Αγγελικής Λαίου παρατηρούμε άπό τήν
άρχή δύο άξονες ενδιαφερόντων: 1) Κοινωνική καί οικονομική έξέλιξη τού
Βυζαντίου2 καί 2) "The Latins in the Levant" (έτσι σύμφωνα μέ τόν κλα-
σικό τίτλο τού έργου τού William Miller3, πού μελέτησε πρώτος τό ιστορικό
αύτό φαινόμενο) — μέ τόν όρο Λατίνοι έννοώ όχι μόνον τούς σταυροφόρους μέ
τή στενή έννοια τού όρου άλλά γενικότερα τούς λαούς καί τά κράτη τής λε-
γόμενης Δύσης, δηλαδή τών χωρών τής δυτικής καί κεντρικής Εύρώπης,
πού έξελίσσονται ήδη άπό τόν πρώιμο Μεσαίωνα μέ αύξουσα πολιτική καί
οικονομική ανεξαρτησία καί πνευματική άπόσταση άπό τό παραδοσιακό poj-
μαϊκό κέντρο τής μελλοντικής Εύρώπης, τή μεσογειακή οικουμένη. Κάτω
άπό αύτή τήν προοπτική καί εστιάζοντας άρχικά τήν προσοχή της στήν
ύστεροβυζαντινή περίοδο, ή 'Αγγελική έπεξέτεινε τόν ορίζοντα τών ένδιαφε-
ρόντων της σέ καινούργιους έρευνητικούς ορίζοντες, πού είχαν βέβαια πάν-
τοτε ισχυρούς δεσμούς pi τά άρχικά έπιστημονικά της ένδιαφέροντα. Παρα-
τηρούμε έτσι ένα προσωπικό «δίκτυο» έρευνητικών ένδιαφερόντων τής
Λαίου, πού μπορεί νά περιγραφεί, κατά χρονολογική σειρά, μέ τις άκόλουθες
λέξεις-κλειδιά: Λατίνοι — κοινωνική ιστορία — οικονομική ιστορία — κοινωνικό

1. Βλ. κατωτέρω, σ. 293.

2. Α. Ε. Laiou, Peasant Society in the Late Byzantine Empire: A Social and
Demographic Study, Princeton 1977.

3. W. Miller, The Latins in the Levant. A History of Frankish Greece, 1204-1566,
Νέα 'Υόρκη 1908 (1979).
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φύλο — πολιτική ιστορία — ταυτότητες. Σέ κάθε μία άπό τις λέξεις-κλειδιά
ή ερευνά της ξεκίνησε άπό τό Βυζάντιο, καί έπεκτάθηκε σχεδόν άμέσως
στήν ιστορία τών εύρωπαϊκών καί εύρύτερα μεσογειακών πολιτισμών.

Ό κ. Gilbert Dagron μας διαφώτισε γιά τήν πλούσια έρευνα τής Αγγε-
λικής Λαίου στόν τομέα τής οικονομικής καί κοινωνικής ιστορίας4. Γιά τόν
λόγο αύτό περιορίζομαι νά σχολιάσω τή συμβολή της στή μελέτη τής πολι-
τικής ιστορίας τού Βυζαντίου.

Πυρήνας τών ενδιαφερόντων τής Λαίου ήταν, όπως είπα, οί σχέσεις τών
Βυζαντινών μέ τούς Λατίνους. Τό πρώτο της μεγάλο δημοσίευμα ήταν τό
Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andronicus II, μιά λεπτο-
μερής μελέτη τής βυζαντινής πολιτικής κατά τήν πρώιμη Παλαιολόγεια
έποχη5. Ακολούθησε λίγο άργότερα ή διεύρυνση τού θέματος προς τήν ιδεο-
λογική6, τήν πολιτισμική' καί — φυσικά— τήν οικονομική ιστορία8. Ειδικά ή
έρώτηση πώς είδαν καί άξιολόγησαν οί ίδιοι οί Βυζαντινοί τόν έπεκτατισμό
τών Λατίνων είχε γιά τήν Αγγελική Λάιου μιά μόνιμη προτεραιότητα9.

Άς μή λησμονούμε ότι δύο διαδοχικές έπέτειοι —900 χρόνια άπό τήν Α '
Σταυροφορία καί 800 άπό τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης άπό τούς

4. Βλ. ανωτέρω, σ. 251-256.

5. Α. Ε. Laiou, Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andronicus II,
1282-1328, Cambridge, MA 1972, επίσης, τής ιδίας, Marino Sanudo Torsello,
Byzantium and the Turks; The Background to the Anti-Turkish League of 1332-
1334, Speculum, 46, 1970, σ. 374-392.

6. A. E. LAIOU, Οί δύο εξουσίες: ή διαμάχη μεταξύ Παπών καί Αύτοκρατόρων καί οί
θεωρίες τών Βυζαντινών, Θησαυρίσματα, 15, 1978, σ. 106-119.

7. Α. Ε. Laiou, In the Byzantine Empire of the Palaiologoi: Economic and
Cultural Phenomena. Ευφρόσυνοι. Αφιέρωμα στόν Μανόλη Χατζηδάκη, τ. 1, Αθήνα 1991,
σ. 283-296.

8. Γιά παράδειγμα: The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade
System, 13th-15th Centuries, Dumbarton Oaks Papers, 34-35, 1980-1981, σ. 177-222,
Observations on the Results of the Fourth Crusade: Greeks and Latins in Port and
Market, Mediaevalia et Humanistica, 12, 1984, σ. 47-60. The Medieval Balkans:
Economic Pressures and Conflicts in the Fourteenth Century, Speros Vryonis, Jr.
(ed.), Byzantine Studies in Honor of Milton V. Anastos (Byzantina kai Metabyzantina, vol.
IV), Malibu 1985, σ. 137-162, Venetians and Byzantines: Investigation of Forms of
Contact in the Fourteenth Century, Θησαυρίσματα, 22, 1992, σ. 29-43.

9. Α. Ε. Laiou, L'interprétation byzantine de l'expansion occidentale (Xle-
Xlle siècles), M. Balard καί A. Ducellier (eds.), Le partage du monde, Παρίσι 1998,
σ. 163-179.
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Λατίνους, το 1204— λειτούργησαν γενικά ώς αφορμή μιας (όσον άφορα τήν
ποσότητα) τεράστιας ιστορικής παραγωγής. Μεγάλο μέρος τών μελετών
άσχολήθηκε όμως άποκλειστικά, ή πρό πάντων, μέ τις έσωτερικές διεργα-
σίες στή δυτική και κεντρική Ευρώπη καί προσέφερε συχνά παραδοσιακές
μόνον καί γνωστές όψεις, ένώ ή Λάιου, βασισμένη στήν τέλεια γνώση της
τών δυτικών καί τών βυζαντινών πηγών, προσέφερε νέες ερμηνείες, ένώ τη-
ρούσε πάντοτε συνολική άποψη γιά τά γεγονότα. Τέλος, δέν άπέφευγε νά
ύποστηρίζει αύτόνομες καί ισορροπημένες νέες θέσεις γιά τά φαινόμενα τής
άποικιοκρατίας καί τού ιμπεριαλισμού στις προ-βιομηχανικές περιόδους.

Δύο χρονολογίες θεωρούσε ή Αγγελική βασικές γιά τήν έξέλιξη τής Ανα-
τολικής Μεσογείου: τό 1099, πτώση τών Ιεροσολύμων σέ συνδυασμό μέ
τήν ίδρυση τού βασιλείου τών 'Ιεροσολύμων, καί τό μοιραίο 1204. Καί αύτό
διότι τά γεγονότα γύρω άπό τις δύο αύτές χρονολογίες δέν άλλαξαν μόνον
μακροπρόθεσμα τούς πολιτικούς καί οικονομικούς συσχετισμούς τών δυνάμε-
ων άλλά καί τις ιδεολογικές καί πολιτισμικές «θέσεις» καί συνθήκες τών
λαών στήν Εύρώπη, τήν εγγύς Ανατολή καί τή βόρειο Αφρική γύρω άπό τή
μεσογειακή λεκάνη.

Καρπός τών μεγάλων σχετικών έρευνών της, γιά τις όποιες είχε τήν
πρωτοβουλία όσο καί τήν όργάνωση, ήταν ό τόμος The Crusades from the
Perspective of Byzantium and the Muslim World, τόν όποιο έξέδωσε μαζί μέ
τόν Roy Parviz Mottahedeh10· πρόκειται γιά συλλογή μελετών γιά τό φαι-
νόμενο τού «ιερού πολέμου», όχι μόνον γιά τό τζιχάντ καί τις σταυροφορίες,
άλλά γενικότερα γιά τούς πολέμους μέ θρησκευτικό κίνητρο κατά τή μεσαι-
ωνική περίοδο, τήν προϊστορία τους, τήν ιδεολογία καί τις πραγματικότητες
όσο καί τήν άποτίμηση τών συνεπειών τους. Ή Λγγελική έδειξε, βασισμέ-
νη στις συμβολές πού περιέχονται στόν τόμο11, ότι «ή κατάσταση πού δη-
μιούργησαν οί Σταυροφορίες καί ή έγκατάσταση δυτικοευρωπαίων άποικων
καί έμπορων στά βυζαντινά έδάφη ή στά κράτη τών σταυροφόρων έπέδρα-
σαν σέ οικονομικούς θεσμούς τών ισλαμικών κρατών, ένώ έπέφεραν σημαν-
τική οικονομική ενοποίηση τής Ανατολικής Μεσογείου, χριστιανικής καί

10. Angeliki Ε. Laiou καί Roy Parviz Mottahedeh (eds.), The Crusades from
the Perspective of Byzantium and the Muslim World, Washington, D.C. 2001.

11. "Αρθρα τών Αγγελικής Aaïot, D. Jacoby καί Ο. R. Constable.
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ισλαμικής»12. Παραπλήσια ήσαν τά αποτελέσματα καί στον τομέα τής τέ-
χνης, όπου οί έρευνητές έδειξαν τις δυνατότητες καί τά όρια τής αλληλεπί-
δρασης άνάμεσα σέ σταυροφόρους, μουσουλμάνους καί βυζαντινούς13.

Στό σημείο αύτό άξίζει νά θυμηθούμε τό προκλητικό έρώτημά της
«Why was the fourth crusade late in coming?»14. Ή μελέτη δείχνει, πέρα
άπό κάθε άμφισβήτηση, ότι ή άλωση τής Κωνσταντινούπολης άπό τούς Λα-
τίνους έμφανίσθηκε ήδη άπό τήν Α ' Σταυροφορία ώς ρεαλιστική καί άμεση
έπιλογή —πρό πάντων λόγω τής, σέ μεγάλο βαθμό προβληματικής, πολι-
τικής τού Βοημούνδου καί τις άμέτρητες συνέπειές της στήν άλλαγή τής
κοινής γνώμης στή Δύση κατά τόν 12ο αιώνα15. Ή ίδια έδειξε ότι χάρη
στήν πολιτική έπιδεξιότητα τών βυζαντινών αύτοκρατόρων ή άλωση τής
Κωνσταντινούπολης μετατέθηκε γιά έναν αιώνα. Γιά τόν Αλέξιο Α ' τόν Κο-
μνηνό ή Λαίου ύποστήριξε ότι όργάνωσε άριστα τήν «diplomacy and
military action and the activities of an excellent public relations team»16 "
άλλά καί δ Ιωάννης Β ', άκόμη καί δ Μανουήλ Α ' έφάρμοσαν μιαν ευέλι-
κτη καί έπιτυχημένη διπλωματία. — Ή εξέλιξη τής βυζαντινής πολιτικής
μετά τόν Μανουήλ Κομνηνό είναι γνωστή.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή ένασχόληση μέ τούς «Λατίνους» καθοδή-
γησε τήν Αγγελική Λαίου ήδη άπό ένωρίς στό έπίσης περίπλοκο πρόβλημα
τοϋ πώς έβλεπαν οί Βυζαντινοί τόν έαυτό τους17, μέ τις συνεπαγόμενες καί

12. Αγγελική ΑαΪΟϊ, ό Πάπας κάνει πόλεμο, to vima online, 29.4.2001.

13. "Αρθρα τών Oleg Grabar, Χαραλάμπου Μπούρα και Sharon Gerstel.

14. Α. Ε. Laiou, Byzantium and the Crusades in the Twelfth Century: Why
Was the Fourth Crusade Late in Coming?, A. E. Laiou (ed.), Urbs Capta: The
Fourth Crusade and its Consequences; la IVe Croisade et ses conséquences, Παρίσι 2005, σ.
17-40. Βλ. επίσης τή γενική εισαγωγή τής ιδίας στις σ. 11-14 τοϋ βιβλίου (αν και δέν μπορώ
νά αποδεχθώ τήν υπόθεσή της οτι the, ideology of holy war ήταν surely a conditio sine qua
non of the crusade, σ. 13).

15. Χαρακτηριστική δμως καί ή περιγραφή τοϋ Βοημούνδου σέ ένα βυζαντινό κείμενο ώς
«κύων παμμεγέθης, μέλας, αίματώδεις έχων τούς οφθαλμούς», ε. sargologos (ed.), La vie
de St. Cyrille Philéote moine byzantin (f 1110), Βρυξέλλες 1964, κεφ. 36, σ. 154, πρβλ.
Byzantium and the Crusades in the Twelfth Century, σ. 21.

16. A.E. Laiou, Byzandum and the Crusades in the Twelfth Century, σ. 27.

17. A.E. Laiou, From 'Roman' to 'Hellene', The Byzantine Fellowship Lectures at
Hellenic College, 1, 1974, σ. 13-28.
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αναγκαστικές διαφοροποιήσεις τής εικόνας τοϋ άλλου18, άλλά καί τοϋ ίδιου
τοϋ έθνικοϋ πλουραλισμού ("Byzantium as a Multi-ethnic Society' ")19· Λο-
γική καί έγγύτατη συνάφεια είχε τό —έπίκαιρο σήμερα— πρόβλημα τής έντα-
ξης ξένων, που συζήτησε σέ μελέτη της γιά τους θεσμικούς μηχανισμούς
τής ένσωμάτωσης καί άφομοίωσης διαφόρων λαών ("Institutional
Mechanisms of Integration"), όπου έστίασε τήν έπιχειρηματολογία της
στόν ρόλο τού νόμου, τής δικαιοσύνης (δηλαδή τής λειτουργικότητας τού συ-
στήματος) καί τής φορολογίας20. Ή Αγγελική έδειξε ότι στή μεσαιωνική
περίοδο -άπό ένωρίς άλλά ιδίως μετά τις σταυροφορίες— υπήρχε άρκετή εύε-
λιξία, συγκεκριμένα δέ μιά τάση πρός θεωρητικά ισότιμη μεταχείριση τών
άτόμων σέ συνδυασμό μέ πραγματική, λιγότερο ή περισσότερο, διαφοροποίη-
ση άνάμεσα στούς Βυζαντινούς καί τούς *Αλλους, πού έπέτρεπε διάφορες
λύσεις- σημαντική ή αλλαγή μετά τήν Α' Σταυροφορία, οπότε διακρίνονται
δύο διαφορετικές περιπτώσεις χειρισμού ένσωμάτωσης πληθυσμών, γιά εσω-
τερικές έθνικές ομάδες καί γιά τούς δυτικούς έμπορους.

Μεθοδολογικά, ή Αγγελική Λαίου έκτιμούσε τή σημασία τού γεωγραφι-
κού' παράγοντα γιά τήν ιστορική έρευνα. Επισημαίνω τό άρθρο γιά τις πλη-
ροφορίες τού Γεωργίου Παχυμέρη σχετικά μέ τή Μαύρη Θάλασσα, διότι έκει
δέν άποτιμά μόνον θετικά τις γεωγραφικές γνώσεις τού ιστορικού άλλά προ-
σφέρει σέ ένα γενικότερο επίπεδο μιά άντικειμενική έκτίμηση τών βυζαντινών
συγγραφέων, όταν γράφουν γιά γεωγραφία καί τοπογραφία21. Σέ άλλη μελέ-
τη της γιά τις γνώσεις τού Γεωργίου Παχυμέρη, τοϋ Νικηφόρου Γρήγορα

18. Α.Ε. Laiou, The Foreigner and the Stranger in 12th -Century Byzantium:
Means of Propitiation and Acculturation, M.-Th. Fögen (ed.), Fremde der
Gesellschaft, Φραγκφούρτη 1991, σ. 71-98, L'étranger de passage et l'étranger
privilégié à Byzance, Xlème-XIIème siècles, L. Mayali (ed.), Identité et droit de 1'
Autre, Berkeley 1994, a. 69-88.

19. A.E. Laiou, Byzantium as a Multi-ethnic Society, N. Metallinos (ed.),
Byzantium: The Guardian of Hellenism, Montreal 2003, σ. 87-100.

20. A.E. Laiou, Institutional Mechanisms of Integration, A.E. Laiou καί
Hélène Ahrweiler (eds.), Studies in the Internal Diaspora of the Byzantine Empire,
Washington, D.C. 1998, σ. 161-181.

21. A.E. Laiou, On Political Geography: The Black Sea of Pachymeres, R.
beaton και Ch. RouechÉ (eds.), The Making of Byzantine History, Λονδίνο 1993, σ.
94-121.



ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ EE ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΑΪΟΥ

263

καί τού Ιωάννη Καντακουζηνού σχετικά με τήν πολιτική γεωγραφία τών
'Ιταλών, τά αποτελέσματα είναι μεικτά' δ Παχυμέρης αποδεικνύεται ώς
"exceptional, for he understood the causes and effects of Genoese
supremacy" —καί αύτδ ήδη πενήντα χρόνια νωρίτερα άπό τούς δύο άλλους
ιστορικούς— ενώ τά ένδιαφέροντα καί οί γνώσεις τών δύο άλλων περιορίζον-
ται στά έπίκαιρα —θλιβερά— γεγονότα γύρω άπό τό καταρρέον βυζαντινό

' 22
κράτος .

Σέ ένα γενικότερο έπίπεδο, ή Αγγελική Λαίου άντελήφθη, δπως είναι
εύνόητο, τό αύξημένο ένδιαφέρον γιά τό Βυζάντιο ώς πολιτισμικό φαινόμενο
όχι μόνον άπό ιστορικούς τής τέχνης καί άρχαιολόγους άλλά καί άπό το
ευρύ κοινό. Ή μεγάλη προσέλευση στις έπιβλητικές έκθέσεις τών τελευταί-
ων δεκαετιών στήν Ελλάδα, τήν Ευρώπη καί τις Ηνωμένες Πολιτείες, θά
έκφράσει —έτσι ήλπιζε— ένα ένδιαφέρον πού νά άντανακλά όχι μόνον μιά έπι-
πόλαια τουριστική περιέργεια άλλά μιά βαθύτερη κατανόηση τού Βυζαντίου
ώς θεμελίου τού εύρωπάίκού πολιτισμού. Ή άποψη αυτή έμφανίζεται στόν
μικρό συλλογικό τόμο γιά τόν βυζαντινό πολιτισμό, τόν όποιο έξέδωσε μαζί
μέ τόν Henry Maguire, παίρνοντας άφορμή άπό μιά έπέτειο τού Dumbarton
Oaks μέ τόν σκοπό νά δείξουν "the centrality of Byzantium's role in world
history"23. Ή συμβολή της έχει τόν γενικό τίτλο "Byzantium and the
West", καί δείχνει —μέ τά μάτια δύο imaginary Westerners στην Κωνστα-
ντινούπολη— πόσο συγγενείς ήσαν οί δύο πολιτισμοί τών Γάλλων-Λατίνων
καί τών Βυζαντινών άκόμη κατά τόν 12ο αιώνα- συνιστώ τήν άνάγνωση
τού έπιτυχημένου αύτού δοκιμίου όχι μόνον άπό βυζαντινολόγους άλλά καί
άπό όλους έκείνους πού ένδιαφέρονται γιά τήν ιστορία τού σημερινού «κοινού
μας» πολιτισμού.

Παρ' όλη τήν προσπάθειά της νά μυήσει ένα εύρύ κοινό στό Βυζάντιο,
ή Αγγελική πάντοτε έπέμενε στήν αύστηρή έπιστημονικότητα τών ιστο-
ρικών έρευνών μάλιστα έπέμενε στήν καλή γνώση τών γλωσσών τών

22. Α.Ε. Laiou, Italy and the Italians in the Political Geography of the
Byzantines (14th Century), Dumbarton Oaks Papers, 49, 1995, a. 73-98, το παράθεμα
στή σ. 97.

23. Α.Ε. Laiou καί Η. Maguire (eds.), Byzantium, A World Civilization,
Washington, D.C. 1992, το παράθεμα στή σ. 1.
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πηγών, ιδίως ελληνικών, γιά τούς ιστορικούς τού Βυζαντίου24. Το ασφυκτικό
πλαίσιο της διαδικασίας τής Bologna πού προβλέπει μόνον τρία χρόνια για
τό bachelor καί ύποστηρίζει τήν έπιπολαιότητα, δυστυχώς δυσκολεύει τήν
έμβάθυνση στή γνώση ξένων γλωσσών άκόμη καί στις φιλολογικές σπουδές,
πολύ δέ περισσότερο στις ιστορικές.

Πέρα άπό τό δίκτυο τών κυρίων έρευνητικών της ένδιαφερόντων, τό
όποΤο άνέφερα πιό πάνω, τήν άπασχολεΐ κατά καιρούς ή μοίρα τής γερμανο-
κρατούμενης Ελλάδας καί ιδιαίτερα τού βορειοανατολικού συνόρου της, τού
Έβρου, όπως ύποδεικνύουν δρισμένα άρθρα της πού δημοσιεύτηκαν στή δε-
καετία τού '8025. Δέν γνωρίζω τήν αιτία τής ένασχόλησης τής Αγγελικής
Λάίόυ μέ τή σύγχρονη ιστορία τής πατρίδας της ούτε άν σχεδίασε νά εμβα-
θύνει στις έρευνες αύτές. "Οπως καί νά έχουν τά πράγματα, αύτά τά
membra disiecta τεκμηριώνουν καί πάλι τήν ευρύτητα τών ένδιαφερόντων καί
τήν ολοκληρωμένη ιστορική ματιά της.

Θεωρώντας γενικά τό έργο τής Αγγελικής Λάίόυ, παρατηρούμε συχνά
ότι έπεδίωξε σέ μεγάλο βαθμό τή συνεργασία όχι μόνον μέ πολλούς βυζαντι-
νολόγους άλλά καί μέ ιστορικούς τής Δύσης καί τού ισλαμικού κόσμου,
όπως έπίσης καί μέ νομικούς καί οικονομολόγους26. Δέν έπρόκειτο γιά τυ-
πικές έπαφές άλλά γιά πραγματική συνεργασία, τά άποτελέσματα τής όποι-
ας έμφανίστηκαν άπό κοινού. Ή ίδια είχε λάβει πολλές φορές τήν πρωτο-
βουλία καί διαδραμάτισε συνεπώς κύριο ρόλο- δέχτηκε όμως πρόθυμα τά έπι-
χειρήματα τών άλλων, όταν ήταν βάσιμα.

24. Δέν δίστασε κάποτε νά προειδοποιήσει, σέ συνομιλία μέ τή Χαρά Κιοσσέ στο Βήμα,
τους ιστορικούς: «Γιά νά κάνεις ιστορία καί πόσο μάλλον φιλολογία τοϋ Βυζαντίου πρέπει νά
ξέρεις καλά ελληνικά».

25. Α.Ε. Laiou, The Politics of Hunger: Economic Aid to Greece, 1943-1945,
Journal of the Hellenic Diaspora, 7, 1980, σ. 27-42, The Resistance in Evros, Journal
of the Hellenic Diaspora, 11, 1984, σ. 33-39, τής ιδίας, Population Movements in the
Greek Countryside During the Civil War, L. Baerentzen, J. Iatrides καί Ole
Smith (eds.), Studies in the History of the Greek Civil War 1945-1949, Copenhagen
1987, σ. 55-103, τής ιδίας, Αντάρτες καί συμμαχικές άποστολες στον γερμανοκρατούμενο
"Εβρο· ή μαρτυρία του Αλέκου Γεωργιάδη, Η. fleischer καί Ν. ΣβΟΡΩΝΟΣ (έπιμ.), Ή
'Ελλάδα 1936-1944, Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Αθήνα 1989, σ. 302 κ.έξ.

26. Α.Ε. Laiou καί D. Simon (eds.), Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth
Centuries, Washington, D.C. 1994, οπου καί ή μελέτη της "Law, Justice and the
Byzantine Historians: Ninth-Twelfth Centuries", σ. 151-185.
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Τό 2007 ή Αγγελική Λαΐου καί ή Cécile Morrisson δημοσίευαν τό
paperback The Byzantine Economy, ένα Cambridge Medieval Textbook,
στήν εισαγωγή τοϋ οποίου οί δύο συγγραφείς ύπογράμμισαν ότι "The
present book was not conceived as either a summary or an abridged
version of 'The Economic History of Byzantium' ... this book has been
written anew"27. To βιβλίο συνοψίζει τέλεια, σέ 250 μόνον σελίδες, τις τε-
λευταίες απόψεις τής Λαΐου για τήν οικονομική ιστορία τού Βυζαντίου καί
γιά τό φαινόμενο Βυζάντιο ώς σύνολο. Φυσικά, τό βιβλίο εστιάζει τήν προ-
σοχή του στήν οικονομία28. Άλλά ή Λαΐου δέν χάνει ποτέ τά μεγαλύτερα πο-
λιτικά καί πολιτισμικά συμφραζόμενα άπό τά μάτια της· χαρακτηριστικά
συνοψίζει: "The ultimate divergence is not explicable in economic terms
alone. The pattern of Western expansion ... was foreign to Byzantium,
... An array of political, military and cultural factors has to be taken into
account for a proper understanding of this difference"29. Στό textbook
πρόκειται γιά σύνθεση, τήν οποία, άντιλαμβάνομαι τώρα ώς διαθήκη της
καί ταυτόχρονα ώς βάση μελλοντικών έρευνών γιά μιά συνολική θεώρηση τής
πολιτικής, κοινωνικής καί οικονομικής εξέλιξης τής Ανατολικής Μεσογείου
στήν προ-βιομηχανική έποχή, τήν οποίαν ή 'ίδια δέν πρόλαβε νά γράψει, Δέν
ξέρω αν ή ελληνική έκδοση τοϋ The Byzantine Economy ήδη σχεδιάζεται άλλά
νομίζω πώς είναι οπωσδήποτε άπαραίτητη.

Δέν έκτιμούσα τήν 'Αγγελική Λαΐου μόνον, τήν θαύμαζα- θαύμαζα τήν
αύθεντία της καί τήν αύθεντικότητά της. 'Ισχύει mutatis mutandis δ,τι είπε
ή 'ίδια γιά τόν Μανούσο Μανούσακα πριν άπό λίγα χρόνια30- ή γυναίκα της
οποίας τή μνήμη τιμούμε σήμερα, ή δασκάλα, ή πανεπιστημιακή, ή επι-
στήμων, ή ακαδημαϊκή, άφησε πίσω της έργο τεράστιο, που θά αντέξει στον
χρόνο. 'Ας είναι αιωνία ή μνήμη της!

27. Α.Ε. Laiou καί Cécile Morrisson, The Byzantine Economy, Cambridge
2007, σ. 5.

28. ... μέ τή σύγχρονη έννοια, οχι τή χριστιανική ή βυζαντινή.

29. Α.Ε. Laiou καί Cécile Morrisson, The Byzantine Economy, Cambridge
2007, σ. 246.

30. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛαϊΟΥ, Μνήμη Μανούσου I. Μανούσακα, Πρακτικά Ημερίδας, Ακαδημία
Αθηνών, 2007, σ. 15.





ANGELIKI LAIOU'S CAREER IN THE UNITED STATES:
STUDENT, TEACHER, ADMINISTRATOR

Alice-Mary Talbot
Director of Byzantine Studies
Emerita Dumbarton Oaks

Angeliki Laiou spent almost her entire adult life in America, and
her professional career was firmly based in American institutions,
especially Harvard University where she was both teacher and
administrator, and Dumbarton Oaks where she served both as director
and long-term member of the committee of Senior Fellows.1 At the
same time her heart always seemed to remain in Greece, to which she
returned on every possible occasion, during winter breaks and summer
holidays, and occasionally for longer periods of time, especially after
her election to the Academy of Athens and during her brief period of
government service.

STUDENT YEARS IN AMERICA

Angeliki first came to the United States to spend a year as a high
school exchange student through the American Field Service program.
She then returned to Greece to finish her studies at Pierce College in
Athens. In 1959, after her first year at the University of Athens, where
she was introduced to Byzantine history by Dionysios Zakythinos, she
decided to transfer to an American university, and chose Brandeis, a new
university in a suburb of Boston, which had been founded only ten years
previously in 1948. She was one of the first holders of the Wien
International Scholarships, and earned her Bachelor of Arts degree
summa cum laude in history in 1961. By finishing her undergraduate
studies in only three years, instead of the customary four-year program
pursued by American undergraduates, she demonstrated the precocity
and rapid progress that was to be typical of her studies, early teaching

1. I should like to express my appreciation to her teachers, students,
colleagues and family members, who have assisted me in gathering information
on her life and career in the United States.
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career and publications. At Brandeis she specialized in medieval history,
and one of her teachers, Eugene Black, ranked her "as the single ablest
student I ever had in fifty years of university teaching."2

Upon graduation from Brandeis she was immediately accepted into
the Ph.D. program in history at Harvard University, where she finished
her doctorate in 1966, in only five years, again a remarkably short time
for an American Ph.D. She studied with Robert Lee Wolff, who kindled
her interest in the Crusades and the Latin Empire of Constantinople. She
chose, however, to write her dissertation on the period immediately
following the Byzantine recovery of Constantinople from the Latins in
1261, and focused on the lengthy reign of the emperor Andronikos II
(1282-1328) and his relations with the Latin West. After the receipt of
her Ph.D., at the age of 25, Angeliki remained at Harvard for another
six years, as an instructor between 1966 and 1969 and as assistant
professor between 1969 and 1972. During this period Harvard University
Press published her doctoral dissertation on the foreign policy of
Andronikos, and she began her next major research project, on the
peasant population of late Byzantine Macedonia.

TEACHING AT BRANDEIS

In 1972, at the age of 31, she returned to her alma mater, Brandeis,
as a tenured associate professor of history, teaching medieval history, and
serving as the first chairman of the steering committee of the Medieval
Studies Program. She remained at Brandeis for three years, commuting
for much of this time on a weekly basis from her home in New Haven.
Her former husband, Stavros Thomadakis, remembers his anxiety about
her driving to Boston on heavily trafficked turnpikes during the snowy
New England winters, especially when she was pregnant with their son
Vassilis, who was born in 1974. Commuting academic marriages are now,
alas, all too common, but in the 1970s Angeliki was a pioneer in this
aspect of her life, as in so many others. She is remembered fondly by
former colleagues in the history department at Brandeis. Rudolph
Binion, for example, called her "an immensely engaging colleague,
interested in every kind of learning and open to all manner of
exploratory interpretation."3 She was willing to move beyond her
specialization in the medieval world to engage in comparative history, for
example, co-teaching a rewarding and exciting seminar with Prof. Binion

2. Personal communication, November 5, 2009.

3. Personal communication, November 1, 2009.
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on revolts and revolutions in Europe since the Middle Ages. Her
department chair Eugene Black remarked that "she was extremely
successful and popular as a teacher and a productive scholar", and
commented upon her "charm, wit, and enthusiasm, not to mention her
extraordinary cultivation and professional skills which made her
memorable to all fortunate enough to know her."4

TEACHING AT RUTGERS

In 1975 Angeliki left Brandeis for Rutgers, in New Brunswick, New
Jersey, having been appointed full professor at age 34. In 1979 she was
honored with the title of Distinguished Professor. She made the move to
Rutgers in part for personal family reasons, after the birth of her son
Vassilis, in part for the promotion to full professor, and in part to
continue the strong program in Byzantine studies established by Peter
Charanis during his long career. She taught a full load of five courses per
year, including the first half of the European history survey, the
semester-long survey of late Roman and Byzantine history, courses on the
Crusades and medieval economic history, various undergraduate
seminars, and occasionally a graduate readings course on Byzantine texts.
She also taught a short course in the history of modern Greece, on
"Greece Under the Junta".

During the six years of her appointment she actually spent only four
years at Rutgers, since she returned to Greece for two years between
1978 and 1980, when she was appointed Samuel Kress Professor of
Hellenic Studies and acting director at the Gennadios Library in Athens
for 1978-79 and held a Guggenheim fellowship in 1979-80. Perhaps as a
result of her short tenure at Rutgers she attracted only two doctoral
students, a Libyan named Khalifa ben Nasser, who wrote a dissertation
on female ascetics in male monastic habit, and an American, Mark
Bartusis, who wrote on the Byzantine army. The diversity in these two
dissertation topics reflects Angeliki's wide-ranging interests in both
teaching and research, as do the subjects of her graduate reading
seminars, on agrarian relations, hagiography, Byzantine women, and the
histories of Anna Komnene and John Kantakouzenos. One of the
seminar projects, the annotated translation of the vita of the Palaeologan
saint Romylos, bore fruit in the publication of the English text in the
North American periodical Byzantine Studies/Etudes Byzantines, co-authored

4. Personal communication, November 5, 2009.
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by Angeliki and her two doctoral students. Angeliki's book on Peasant
Society in the Late Byzantine Empire was published by Princeton University
Press in 1977 during her time at Rutgers.

DUMBARTON OAKS PROFESSOR OF BYZANTINE HISTORY
AT HARVARD (1981-2008)

In 1981, shortly after her return to New Brunswick, Angeliki was
appointed Dumbarton Oaks Professor of Byzantine History at Harvard
University, a position she was to hold until her death. The position,
partially funded by Dumbarton Oaks, marked the beginning of her close
association with this research institute that was to continue for the rest of
her career. At the age of 40 she became the only tenured woman in the
History Department, four years later the first woman chair of the History
Department, in fact the first woman chair of any department at Harvard.
In the 1980s Harvard lagged behind its Ivy League rivals in the
appointment of women as tenured faculty members and administrators,
and Angeliki played a pioneering role in providing a model for a
subsequent generation of women teachers and administrators.

At Harvard she taught primarily Byzantine history and a very large
lecture course for undergraduates on the Crusades, for which she
prepared dazzling lectures and subtly introduced information on
Byzantium to tempt students into exploring this field in greater depth.
Even while serving as Director of Dumbarton Oaks in the 1990s Angeliki
continued to teach at Harvard and mentor her graduate students
throughout the nine years of her directorate. One of her students from
this period, Dimiter Angelov, has provided reminiscences of her relations
with her students during this period when she commuted between
Washington and Cambridge on a weekly or biweekly basis.5 Because of
her limited time at Harvard, she taught mostly graduate seminars, but
occasionally managed to teach her course on the Crusades, which was
part of Harvard's Core Curriculum and had always been popular with
students. In Dimiter's words, "The undergraduates loved her because of
her impressive stage presence, sense of irony, and her Byzantine
perspective on the Crusades, subtle in the beginning, but obvious at the
end." Dimiter served as her head teaching fellow for this course, and
assisted her with research, and organization of the other teaching fellows
who handled the discussion when the class divided into smaller groups.

5. Personal communication, October 28, 2009.
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He recalls that he spent much time researching and making summaries
of books and articles about women who were involved in the Crusades;
all this research was condensed by Angeliki into just one lecture for the
course, an indication of the massive amount of preparation she put into
teaching this subject. She closely supervised and monitored her teaching
fellows, and also showed them many kindnesses, including invitations to
her home for meals or to fine restaurants beyond the means of most
graduate students.

Reflecting her research interests in the 1990s Angeliki's graduate
seminars focused on topics in late Byzantine economic and social history,
and stressed the analysis of documents from the Lemviotissa archive, the
archives of Athos, the dossier of Chomatenos and a variety of legal
sources. Her seminars were noted for teaching both specific knowledge
and the proper procedures for reading such documents in a very
comprehensive and systematic manner. She placed great emphasis on
proper research methodology, closely guiding her students as they
studied these documents. She also gave great importance to good
expository writing, and set very high standards for her students' written
work. She was always extremely well organized, and rarely digressed or
allowed students to do so.

Angeliki also gave independent reading courses for students in other
fields of history who wished to prepare a field in Byzantium for the
comprehensive exams. She gave them detailed bibliographies, and asked
penetrating questions about their reading. She was known as a
demanding, even perfectionist teacher, but never asked more of her
students than she asked of herself.6

DUMBARTON OAKS

Let me now turn to Angeliki's long association with Dumbarton Oaks,
of which I have personal knowledge and am most qualified to speak. It
was at the spring symposium of 1972 that Angeliki, then an assistant
professor at Harvard, made her initial appearance at Dumbarton Oaks
(Fig. 1). The 1972 Dumbarton Oaks symposium represented a unique
departure from the traditional format of a single theme and invited
papers by senior scholars. That year it was decided to showcase the
research of a group of very junior scholars who had recently finished
their doctorates. Among the invitees was Angeliki. Her first book, on

6. See the remarks infra of Demetrios Kyritses, Angeliki's student at Harvard,
for further details on her style of teaching.
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Byzantine foreign relations with the West in the late thirteenth and early
fourteenth centuries, was just about to appear. Her pioneering lecture
that day in Washington, however, was on a very different subject: the
structure of the peasant population in late Byzantium. In the 1970s
studies of Byzantine economic and social history were in their infancy, so
the choice and treatment of her topic made a strong impact on the
assembled audience, and heralded the future direction of her work. Just
nine years later Angeliki became inextricably linked with Dumbarton
Oaks when she was appointed Dumbarton Oaks Professor of Byzantine
History at Harvard. In 1983, she was asked to join the advisory board of
senior fellows for Byzantine Studies at Dumbarton Oaks, and in 1989
became the first female director of the institution.

Drawing on her experience as chair of the Harvard history
department, Angeliki managed the administration of Dumbarton Oaks
with an iron hand, attention to detail, and fiscally conservative policies.
Realizing that the institution desperately needed more space, especially

Fig. 1: 1972 Dumbarton Oaks symposium.

Left to right: Margaret E. Frazer, Penelope Mayo, Thomas Mathews, Alice-
Mary Talbot, George Majeska, Arnaldo Momigliano, Eugene Kleinbauer, Dorothy
Glass, Angeliki Laiou, Herbert Kessler.
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for its rapidly growing library, she began to make plans for a capital
expansion project, setting aside the financial reserves that would make
possible major construction and renovation projects under her successor
Ned Keenan at the beginning of this century. Among the highlights of
her tenure as director were the purchase of an apartment building, the
launching of Dumbarton Oaks' first website, and the computerization of
the catalogue of the library holdings. She also organized a major
conference on the fiftieth anniversary of the Dumbarton Oaks
Conversations of 1944, which were instrumental in the foundation of the
United Nations. She delivered the opening remarks at this conference
and co-edited the proceedings.

According to the current superintendent of gardens, of the six
directors of Dumbarton Oaks over the past seventy years, it was Angeliki
who took the greatest interest in the gardens, and had the closest
relationship with the garden staff. She walked the garden paths early
every morning, often in the company of her beloved dog Ariadne. She
initiated several major restoration projects, including the reflecting pool
and the rose garden that was especially dear to her heart.7 In season, she
would affix a freshly cut rose to her blouse every day, and a beautiful
orchid always adorned her desk.

As director she was attentive to detail and maintained the Dumbarton
Oaks tradition of elegance by tasting dinner menus ahead of time and
selecting wines and flower arrangements. She was solicitous of employees,
hosting a festive luncheon to thank them for their patient endurance of
a two-year period of dislocation during the construction of the courtyard
gallery and basement office space. She also paid visits to a dying staff
member, despite her avowed discomfort with illness and hospitals.

Angeliki strengthened and expanded in several ways the program in
Byzantine studies, whose fiftieth anniversary was commemorated in 1990
with a festive symposium. In 1991, she reinstated the long-abolished
position of Director of Byzantine Studies, after serving herself in this
additional capacity for the two years subsequent to her arrival at
Dumbarton Oaks. She instituted annual colloquia, and initiated two new
projects: the hagiography database and a series of translations of saints'
lives. Its first volume (1996), devoted to lives of holy women, included
her translation of the Life of St. Mary the Younger, an account of one of
the few married laywomen who achieved sanctity. She also supported

7. Personal communication from Gail Griffin, Superintendent of Gardens,
November 3, 2009.



•>274

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

long-term institutional projects such as the cataloguing and publication of
the coins and seals collections. The first three volumes of the Catalogue of
Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art (1991,
1994, 1996) were published during her directorate, and the final two
volumes (each in two parts) of the Catalogue of the Byzantine Coins in the
Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection appeared in 1999,
the year after her departure from Washington. She manifested her
personal interest in coins as a historical source, as well as her gratitude
and attachment to Philip Grierson's work, by participating in the 1999
colloquium in his honor, entitled "Byzantium in the Medieval World:
Monetary Transactions and Exchange" with a paper on "Use and
Circulation of Coins in the Despotate of Epiros," comparing legal and
archaeological documentation.

The preparation of the Oxford Dictionary of Byzantium was also
completed during Angeliki's tenure as director, and published by Oxford
University Press in 1991. From the earliest stages she had supported
Alexander Kazhdan's plans to produce this encyclopedia of Byzantine
studies, both as a member of the Advisory Board and as the lead writer
for the cluster of eighteen entries on Byzantine commerce. She also
reinvigorated Dumbarton Oaks' relations with French Byzantinists by
inviting some of their luminaries as visiting scholars, and setting up an
exchange program for younger scholars between Dumbarton Oaks and
the Centre de civilisation byzantine in Paris. She encouraged young
Greek Byzantinists as well to come to Dumbarton Oaks on summer
fellowships by arranging for special funding of their visits.

Particularly impressive was the way Angeliki managed to continue
active engagement in her own research and publication, despite the
demands of her administrative duties. Just before she took up her
position as director in 1989, she organized a symposium on the Byzantine
family and household (Fig. 2). During her tenure she co-directed three
symposia, the first in 1992 on law and society in Byzantium between the
9th and 12th centuries, the second in 1993 on Byzantium and the Italians
in the thirteenth to fifteenth centuries, the third in 1997 on the Crusades
from the perspective of Byzantium and Islam. She also co-edited the
proceedings of the conference held in November 1990 to commemorate
the fiftieth anniversary of the founding of Dumbarton Oaks by Mildred
and Robert Woods Bliss. In addition to a colloquium on sexual coercion
and consent, in 1993 she co-organized with Hélène Ahrweiler another
colloquium focused on the "internal diaspora" of different ethnic groups
in the Byzantine Empire. All these conferences resulted in important
publications by Dumbarton Oaks.
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Fig. 2: 1989 Dumbarton Oaks symposium on The Byzantine Family and
Household.

Back Row: Gary Vikan, David Herlihy, John Meyendorff, Ioli Kalavrezou,
Eugene Hammel, Nicholas Oikonomides, Judith Herrin, Giles Constable, Robert
Nelson, Gennadii Litavrin.

Front Row: Klaus Rheidt, James Russell, Ruth Macrides, Elizabeth Jeffreys,
Angeliki Laiou (symposiarch), Henry Maguire, Alice-Mary Talbot, Susan
Ashbrook Harvey, Alexander Kazhdan.

Angeliki Laiou left her mark on every aspect of Dumbarton Oaks.
Even after her return to Harvard in 1998, she visited faithfully three
times a year for the Senior Fellows meetings, always elegantly coiffed and
wearing the latest fashions. Her incisive questioning of candidates for
fellowships, her relentless pressure to speed up publication schedules,
and her judicious assessment of new initiatives made her an invaluable
member of the board of Senior Fellows. She continued to participate in
symposia, in 2002 co-directing with Anthony Cutler a conference on
"Realities in the Arts of the Medieval Mediterranean (800-1500)" (Fig. 3).
Her final appearance at Dumbarton Oaks was at the spring 2008
symposium on the Byzantine Economy, at which she presented a paper
on "Regional networks in the Balkans in the Middle and Late Byzantine
periods". Little did we know that we would not see her again.
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Since Angeliki's death one year ago three events have been organized
in the United States in her memory. They neatly reflect her three
spheres of influence in America: at Harvard, at Dumbarton Oaks, and in
the wider world of North American Byzantine studies.

The first service was held in late January of this year at the beautiful
Memorial Church in the middle of a snowy Harvard Yard, on a very cold
but sunny day. Colleagues from the Harvard faculty, a student, and a
representative from Dumbarton Oaks spoke briefly about the many facets
of her activity at Harvard and at Dumbarton Oaks.

A few months later, on April 6, which would have been Angeliki's
68th birthday, another memorial service was held in the Music Room at
Dumbarton Oaks, where she had chaired symposia and delivered so
many memorable lectures. The principal speaker was Cecile Morrisson,
advisor for Byzantine numismatics at Dumbarton Oaks, and Angeliki's
collaborator in the preparation of the Economic History of Byzantium and
the more recent 2007 Cambridge Textbooks volume on The Byzantine
Economy. Reminiscences alternated with French' 20th-c. music and were
followed by an elegant reception of Greek mezedes in a tent in the
gardens. Angeliki would have approved.

Just last month the annual North American Byzantine Studies
Conference devoted a plenary session to Angeliki's memory. Chaired by
Sharon Gerstel, the session featured two presentations on topics which
Angeliki herself had done so much to promote: a lecture on women's
studies since 1981 by Margaret Mullett and a lecture by Michael
McCormick on the economy of exchange in the Mediterranean world.

Last spring, following the memorial service in Washington,
participants gathered in a somewhat unfrequented part of the
Dumbarton Oaks gardens, called "the wilderness", because it has not
been formally planted. Angeliki was always drawn to this part of the
gardens, and enjoyed walking there. On April 6 a pink marble bench and
birdbath were dedicated to her memory. An inscription carved in the
shallow pool of the birdbath is from Alexis de Tocqueville and reads as
follows:

"Le passé n'éclairant plus l'avenir,
L'esprit marche dans les ténèbres".

"If the past no longer illuminates the future,
The spirit walks in darkness."
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When the trees are bare, from the site of the memorial one has a
clear view of the front facade of Dumbarton Oaks and the windows of
the Director's Office. The staff of Dumbarton Oaks likes to imagine that
the spirit of Angeliki sits on that bench and gazes toward the
administrative offices, continuing to offer guidance and inspiration to the
present and future directors.

Fig. 3: 2002 Dumbarton Oaks symposium on Realities in the Arts of the
Medieval Mediterranean, 800-1500.

Back Row: Chris Wickham, Robert Nelson, Jaroslav Folda.
Row 3: Marianne Barrucand. Yuri Pyatnitsky, Peter Schreiner, Jannic Durand.
Row 2: Holger Klein, Véronique François, Leslie Brubaker, Maria Vassilaki,
David Jacoby.

Front Row: Maria Georgopoulou, Anthony Cutler and Angeliki Laiou (co-
sy mposiarchs), Deborah Howard.
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Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΟΤ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚϊΡΙΤΣΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης

Έρίτιμα μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών,
Κυρίες καί κύριοι,

Εύχαριστώ για τήν τιμή πού μού κάνατε καλώντας με νά μιλήσω στή
διακεκριμένη αυτή ομήγυρη, ομολογώ δμως ταυτόχρονα τήν άμηχανία πού
μού γέννησε ή πρόσκληση νά μιλήσω γιά τή δασκάλα μου, Αγγελική Λαίου.
Γιά τούς δασκάλους του είναι αδύνατο νά είναι κανείς άντικειμενικός: είτε
τούς μισεί, είτε τούς θαυμάζει ύπερβολικά. Δεδομένου ότι δέν έχω παρά
καλά πράγματα νά πώ γιά τήν Αγγελική ΛαΓου, δέν θά ήθελα αύτά νά
έκληφθούν ώς ένα συμβατικά ύπερβολικό έγκώμιο πρός ένα άγαπητό έκλιπόν
πρόσωπο. Θά προσπαθήσω λοιπόν νά άποστασιοποιηθώ, στό μέτρο τού δυ-
νατού, καί νά άποτιμήσω αντικειμενικά τήν προσωπικότητα τής Άγγ. Λαίου
ώς άκαδημαϊκής δασκάλου, άντλώντας άπό τήν προσωπική μου εμπειρία
άπό τις σπουδές μου υπό τήν έπίβλεψή της, άπό τό 1990 ώς τό 1997,, καί
άπό δ,τι γνωρίζω άπό μαρτυρίες άλλων φοιτητών ή συναδέλφων της. "Ενας
άλλος λόγος γιά τόν οποίο θεωρώ μία τέτοια άποτίμηση σημαντική, είναι
διότι πιστεύω πώς αύτή ή πλευρά τού έργου τής Άγγ. Λάιου είναι άπολύ-
τως συμπληρωματική τής άλλης, έκείνης τής 'Ιστορικού. Ή Άγγ. Λαίου
άντιμετώπιζε τή διδασκαλία, καί άκόμη περισσότερο τήν καθοδήγηση τών
έκπαιδευόμενων νέων ιστορικών, μέ τήν ίδια υπευθυνότητα, άπόλυτη άφο-
σίωση καί αυστηρή πειθαρχία πού άντιμετώπιζε τήν ιστορική έρευνα. Κατά
τήν περίοδο πού άνέφερα, ή Άγγ. Λαίου άσκούσε παράλληλα τά καθήκοντα
τής διευθύντριας στό Dumbarton Oaks, καί τά διδακτικά της καθήκοντα
ήταν μειωμένα. Δίδασκε δηλαδή μόνο μεταπτυχιακά σεμινάρια, καί, άνά τε-
τραετία, τό περίφημο μάθημα κορμού γιά τις Σταυροφορίες. Τά μαθήματα
κορμού είναι έπιλεγμένα μαθήματα άπό διαφορετικούς έπιστημονικούς χώ-
ρους, τά όποια άπευθύνονται σέ όλους τούς φοιτητές άνεξαρτήτως ειδικότη-
τας, καί προσελκύουν ενίοτε τεράστια άκροατήρια, όπως συνέβαινε καί μέ τό
μάθημα τής Λαίου. Καθώς ήμουν ένας άπό τήν ομάδα υποψηφίων διδακτό-
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ρων πού -δίκην βοηθών— είχαν αναλάβει τή φροντιστηριακή υποστήριξη τών
παραδόσεων, είχα τήν ευκαιρία νά διαπιστώσω άπό κοντά τήν άκτινοβολία,
τή ζωντάνια καί τό χιούμορ μέ τά οποία ή Λαΐου κατόρθωνε νά αιχμαλωτί-
σει τήν προσοχή τών φοιτητών, στους όποιους τόσο τό άντικείμενο, όσο καί
ή έπιστήμη τής ιστορίας γενικότερα, ήταν συνήθως έντελώς άνοίκεια. Ταυ-
τόχρονα, μπορώ νά μαρτυρήσω τόν αυστηρά έπαγγελματικό τρόπο μέ τόν
όποιο γινόταν ή προετοιμασία τοϋ μαθήματος. Τούς βοηθούς της τούς αντι-
μετώπιζε μέ μεγάλο σεβασμό, σάν νεότερους συναδέλφους, άλλά παράλληλα
είχε αύστηρότατες άπαιτήσεις άπό αύτούς, οί όποιες περιλάμβαναν τήν πολύ
καλή γνώση τής ειδικευμένης βιβλιογραφίας καί τών πηγών, καί τήν από-
λυτη συνέπεια άπέναντι στούς προπτυχιακούς φοιτητές τους. Οί συναντήσεις
προετοιμασίας, γίνονταν σέ εύχάριστο κλίμα καί συχνά έπαιρναν τό χαρα-
κτήρα σεμιναρίων, όπου ή συζήτηση γινόταν καθαρά έπιστημονική. "Ομως
ή ουσία τών άπαιτήσεων τής Λαΐου συνοψιζόταν στή βασική της οδηγία,
τήν όποια άνακαλώ στή μνήμη μου περίπου ώς έξής: «Τά παιδιά αύτά,
δπως θά διαπιστώσετε, δέν έχουν καθόλου ιστορικές γνώσεις. "Ομως είναι
εύφυή παιδιά, τά όποϊα έργάστηκαν σκληρά γιά νά παρακολουθήσουν τά μα-
θήματα'αύτού τού πανεπιστημίου. 'Αξίζουν λοιπόν τό καλύτερο, τόν καλύτε-
ρο σας έαυτό».

Ή εικόνα τής Λαΐου στήν αί'θουσα διδασκαλίας δέν άπέχει ίσως άπό τήν
άπαστράπτουσα εικόνα πού πολλοί έκ τών παρισταμένων θυμούνται άπό συ-
νέδρια καί ομιλίες. Ή προσωπικότητα δμως πού γνώριζαν οί μεταπτυχιακοί
της φοιτητές ήταν σημαντικά διαφορετική, τουλάχιστον σέ επίπεδο πρώτων
έντυπώσεων. "Ενα στοιχείο πού ξένιζε πολλούς ήταν ή τυπικότητά της. Αν
καί τό τμήμα ιστορίας είχε τή φήμη ενός παραδοσιακού —γιά άμερικανικά
δεδομένα— τμήματος σέ δ,τι αφορά τή συμπεριφορά τών διδασκόντων, ή
Λαΐου ξεχώριζε άπό όλους τούς συναδέλφους της γιά τήν τυπική άπόσταση
πού τηρούσε στις σχέσεις μέ τούς μεταπτυχιακούς φοιτητές της. Αύτή ή
τυπικότητα, ή δποία δέν ήταν άναγκαστικά καί ψυχρότητα, είχε μία σαφή
εκπαιδευτική λογική. Αφενός δημιουργούσε μία ψυχολογική έπιβολή στόν
φοιτητή, άπαραίτητη γιά νά δεχθεί μία σκληρή καθοδήγηση στή συνέχεια,
άφετέρου μετέδιδε σαφέστατα τήν αίσθηση τής σοβαρότητας τού σκοπού. Ή
Λαΐου έπέμενε πώς οί υποψήφιοι επιστήμονες πρέπει νά καταλάβουν ότι ή
έπιστήμη δέν είναι ένα πνευματικό παιχνίδι, ούτε μία ευχάριστη ένασχόλη-
ση, άλλά μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Άπό πολύ νωρίς καθιστούσε σαφείς τις
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βασικές της απαιτήσεις: πρώτα-πρώτα, ακρίβεια καί συνέπεια. "Ενα άλλο
στοιχείο τής φήμης τής Λάιου ήταν δτι ποτέ δέν έδινε χρονικές παρατάσεις
γιά τήν παράδοση έργασιών, ούτε κάν στους προπτυχιακούς φοιτητές· μάλι-
στα δυσφορούσε άκόμα καί δταν δικοί της φοιτητές ζητούσαν άπδ άλλους
καθηγητές παράταση γιά τήν ολοκλήρωση κάποιας σεμιναριακής έργασίας.
Τόνιζε πώς πρέπει νά μάθουμε νά άποδίδουμε έντός προθεσμίας. Παράλλη-
λα, έπέμενε πώς πρέπει νά δουλεύουμε πολύ καί νά σεβόμαστε τό χρόνο.
Είναι προφανές γιά όσους γνώρισαν τήν Άγγ. Λαίου πώς οί άπαιτήσεις αυτές
δέν ήταν παρά προβολή τού τρόπου έργασίας πού ή 'ίδια είχε επιβάλει στόν
εαυτό της. Βασικό χαρακτηριστικό της ήταν πώς ποτέ δέν έχανε χρόνο.
"Ετσι άλλωστε κατόρθωσε στά μετρημένα χρόνια της νά χωρέσει έργο άντί-
στοιχο πολλών βιωτών. Γνωστές είναι έπίσης ή συνέπεια καί ύπευθυνότητά
της, οί όποιες χαρακτήριζαν καί τή σχέση μέ τούς φοιτητές της. Ό ομιλών
είναι πλέον σήμερα σέ θέση νά γνωρίζει τί χρονοβόρο καί άχαρο έργο είναι
νά διορθώνει κανείς κεφάλαια έργασιών καί διατριβών. Ή Λάιου τό έκανε
πάντοτε σέ χρόνο ρεκόρ, χωρίς νά θυσιάζει τίποτα ώς πρός τήν προσοχή καί
τήν άκρίβεια τών παρατηρήσεων καί τών σχολίων της.

Νομίζω πώς οί φοιτητές της πρέπει νά αισθανόμαστε τιμή, πού πρόβα-
λε σέ μάς μέρος τών άπαιτήσεων πού είχε καί άπό τόν έαυτό της, αν καί
ή έκπλήρωσή τους μάλλον ξεπερνά τις δυνατότητες τών περισσοτέρων. Άπό
τήν άλλη, ή καθαρά έπιστημονική πλευρά τής'συνεργασίας, οί συζητήσεις,
ή άνταλλαγή άπόψεων, τά σχόλια τής Λάίόυ όχι μόνο έπί τής διατριβής πού
έπέβλεψε, άλλά καί γιά τήν άλλη δουλειά μου, έχει μείνει στό νού μου ώς
μία άνόθευτη πνευματική άπόλαυση. Ή Λάίόυ ήταν άδαμάντινη όταν έπρό-
κειτο γιά τήν έπιστημονικότητα μίας θέσης, τήν άκρίβεια ένός ισχυρισμού ή
τή λογική ένός έπιχειρήματος. Άλλά ένθάρρυνε είλικρινώς τήν πρωτοβουλία.
Νωρίτερα άνέφερα πώς μπορούσε νά κοινοποιήσει πολύ εύγλωττα καί μέ με-
γάλο ψυχολογικό άποτέλεσμα τή δυσαρέσκειά της. Μπορούσε όμως νά κά-
νει καί κάτι πολύ δυσκολότερο, νά μεταφέρει, χωρίς λόγια καί έπαίνους, τήν
ειλικρινή της ικανοποίηση, όταν έπαιρνε άπό τούς φοιτητές της δείγματα
άξιόλογης δουλειάς. Πραγματικά, όταν κάτι τήν ικανοποιούσε, έλαμπε. Καί
άκόμη, χαρακτηριστικό τής παντελούς άπουσίας μικρότητος, χαιρόταν όταν
οί φοιτητές της προσπαθούσαν ή κατόρθωναν νά άντικρούσουν παλαιότερες
δικές της θέσεις.
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Σε επίπεδο γενικότερης υποστήριξης, οί παλιοί φοιτητές της θυμούνται
μέ ευγνωμοσύνη τή διαρκή φροντίδα πού έδειχνε γι' αύτούς. Προσπαθούσε
νά τούς έξασφαλίσει θέσεις βοηθών, ώστε νά στηρίζονται οικονομικά, άκόμη
καί θέσεις αύτόνομης διδασκαλίας όταν είχαν ώριμάσει άρκετά. Φρόντιζε γιά
τή συμμετοχή τους σέ συνέδρια καί ήμερίδες, όπου θά μπορούσαν νά παρου-
σιάσουν τή δουλειά τους καί νά γνωριστούν μέ διακεκριμένους ιστορικούς.
Πάνω άπό μία φορά μού είχε προσφέρει τή φιλοξενία τής οικίας τού διευθυν-
τή τού Dumbarton Oaks, ώστε νά μπορέσω νά παρακολουθήσω τά έτήσια
συνέδρια χωρίς μεγάλη οικονομική έπιβάρυνση. Τήν τελική άσθένειά της τήν
πληροφορήθηκα όταν ήταν πιά πολύ άργά γιά νά έχω κάποια ούσιαστική
έπαφή μαζί της. "Οπως καί σέ πολλούς άλλους, ή στάση της κατά τήν
ύστατη δοκιμασία προκάλεσε τήν έκπληξη καί τό θαυμασμό μου. Δέν μέ πα-
ραξενεύει δμως καθόλου ή πληροφορία, τήν οποία μετέφεραν σέ μία νεκρολο-
γία συνάδελφοι της άπό τό τμήμα ιστορίας τού Harvard, ότι τρεις μέρες
πριν τό θάνατο της έδινε οδηγίες γιά τό μέλλον τών φοιτητών πού είχε υπό
τήν έπίβλεψή της. "Ολοι οί παλιοί της φοιτητές μέ τούς όποιους μίλησα
μετά τό θάνατο της αισθάνθηκαν, δπως κι εγώ, πέρα άπό τήν δδύνη, ένα
βαθύ αίσθημα πνευματικού άπορφανισμού. Γιατί σέ τελευταία άνάλυση, θά
ήταν παραπλανητικό αν έμενε κανείς μέ τήν έντύπωση πώς ή Λαΐου ήταν
μόνο μία πολύ καλή έπιστήμων καί ένας πολύ ύπεύθυνος, προστατευτικός
καί άπαιτητικός μέντωρ. Υπήρχε καί κάτι πολύ πιο δύσκολο νά περιγραφεί,
πού έκδηλωνόταν μέ μικρές ένθαρρυντικές φράσεις· μέ ένα ζεστό χαμόγελο
όταν έπρεπε" μέ συνωμοτικές πονηρές ματιές στά συνέδρια, όταν κάποιος
ομιλητής άνέφερε κάτι μέ τό όποιο ύπέθετε πώς διαφωνούσα- μέ μικρές
φροντίδες, δπως νά ύποδείξει άπό άπόσταση μία ελεύθερη θέση σέ μία άπό
τις συναυλίες στό Dumbarton Oaks" μέ μεγαλύτερες φροντίδες, όπως ή επι-
μονή, πριν ξεκινήσουμε γιά τήν πρωινή συνεδρία ενός συμποσίου, νά μού
ετοιμάσει πρωινό στό σπίτι της στό Dumbarton Oaks, όπου μέ φιλοξενούσε,
διότι «όλοι οί άλλοι θά είχαν φάει στά ξενοδοχεία τους», έγώ δέν μπορούσα
νά είμαι νηστικός ώς τό μεσημέρι. "Ολα αύτά έδειχναν διακριτικά, άλλά
άλάνθαστα, πώς πίσω άπό τήν έπιβλητική αύτή προσωπικότητα ύπήρχε ένα
υπόβαθρο βαθιάς άνθρωπιάς. Ή Λαΐου έν τέλει κατόρθωσε νά έμπνεύσει
στούς φοιτητές της κάτι περισσότερο άπό τό θαυμασμό, τό σεβασμό ή τήν
εύγνωμοσύνη: τήν άγάπη.
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ΝΑΝΩ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Καθηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων

Ή 'Αγγελική Λαίου γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Αθήνα (1941). Ή
οίκογένειά της τής έδωσε στέρεες αρχές καί δλα τά μέσα γιά νά αναπτύξει
τις έξαιρετικές ίκανότητές της, πού φάνηκαν πολύ νωρίς —είχε μάλιστα ιδι-
αίτερη επίδοση στά μαθηματικά. Τελείωσε το 'Αμερικάνικο Κολλέγιο τού
Ελληνικού, φοίτησε γιά ένα έτος (1958-1959) στο τμήμα Ιστορίας καί
'Αρχαιολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί
συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο τού Brandeis στήν 'Αμερική,
δπου πήρε το πτυχίο της (το 1961) δταν ήταν 20 χρονών. Όλοκλήρωσε
τις σπουδές της στό Πανεπιστήμιο τού Χάρβαρντ, όπου τόν άμέσως έπόμε-
νο χρόνο (τό 1962), όταν ήταν 21 έτών, έλαβε τό master της καί ξεκίνησε
τή διδακτορική της διατριβή πού ύποστήριξε τό 1966 -ήταν τότε 25 έτών.
Ή έπαγγελματική της έξέλιξη ύπήρξε συνεχής καί ραγδαία άκόμα καί πριν
άπό τήν υποστήριξη τής διατριβής της: άπό τό 1962 είχε γίνει διαδοχικά
teaching Fellow (1962-1964), Instructor (1966-1969) καί Assistant
professor (1969-1972) στό Πανεπιστήμιο τού Harvard, καί 32 έτών, τό
1974 έγινε καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο τού Rutgers.

Ό δεσμός μέ τήν οίκογένειά της, πού ζούσε πάντα στήν Ελλάδα,
ύπήρξε πολύ στενός: Ή μητέρα της, ή κυρία Βιργινία, ήταν πάντα κοντά
της, μέ μεγάλα διαστήματα διαμονής μαζί της στήν Αμερική1. Τιμούσε ιδι-
αίτερα τήν κρίση τού πατέρα της, καί χαιρόταν νά φροντίζει τόν γυιό της,
πού υπεραγαπούσε.

Τήν 'Αγγελική Λάίόυ άπασχολούσαν πάντοτε τά πράγματα στήν Ελλά-
δα, καί κατά τή διάρκεια τής έπταετούς δικτατορίας είναι γνωστό ότι συμ-
μετείχε στις προσπάθειες τών Ελλήνων φοιτητών τής 'Αμερικής γιά τήν

1. Ή οικογένεια σημαδεύτηκε άπό τον πρόωρο θάνατο άπό καρκίνο τοϋ άδελφου της Αγγε-
λικής, οταν σπούδαζαν καί οί δύο στήν Αμερική.
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αποκατάσταση της δημοκρατίας2. Το 1978 καί ενώ είχε ήδη μιά λαμπρή
σταδιοδρομία στήν 'Αμερική, επεδίωξε νά έλθει στήν Ελλάδα δπου έλαβε τή
θέση Samuel Kress professor of Hellenic Studies, ώς διευθύντρια τής Γεν-
ναδείου Βιβλιοθήκης3 (είκ. 4), δπου έγκαταστάθηκε (1978-1979) μέ τον
άνδρα της Σταύρο Θωμαδάκη καί τον μικρό Βασίλη. Μέ άφορμή τά παιδιά
μας, πού στέλναμε τότε στό ίδιο νηπιαγωγείο, άποκτήσαμε στενές φιλικές,
προσωπικές καί οικογενειακές σχέσεις, πού ένισχύθηκαν άπό τά κοινά μας
ένδιαφέροντα, εντός —καί έκτός— τών πλαισίων τών βυζαντινών σπουδών. Ή

βαθύτερη επιθυμία της τότε ήταν νά
βρεθεί τρόπος ώστε νά έπιστρέψει
στήν Ελλάδα οριστικά. Μέ ειδική
έρευνητική άδεια άπό τό Πανεπι-
στήμιο της, παρέτεινε τή διαμονή
της στήν Αθήνα γιά έναν άκόμη
χρόνο (έως τό 1980) καί τότε,
έχοντας ήδη δύο σημαντικά βιβλία
στό ένεργητικό της, τών έκδόσεων
Καίμπριτζ Μασαχουσέτης (1972)
τό πρώτο4, καί τών έκδόσεων τού
Princeton (1977) τό δεύτερο , υπέ-
βαλε ύποψηφιότητα γιά νά έκλεγεΐ
καθηγήτρια τής Ιστορίας τού Βίου
καί τού Πολιτισμού τών Βυζαν-
τινών, στό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εϊκ. 4. Διευθύντρια τής Γενναδείου άδοξη έκβαση.

Βιβλιοθήκης, 1978.

2. Βλ. άναφορά της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖαΧΑΡΙΑΔΟϊΌιΚΟΝΟΜΙΔΟΓ στο περιοδικά Ιστορικά: "In
Memoriam", Αγγελική Λάιου (1941-2008), 'Ιστορικά, (έκδ. Μέλισσα - Μουσείο Μπενάκη),
τόμ. 25, τεΰχ. 49, Δεκέμβριος 2008, σ. 470-471.

3. "The Samuel Ε. Kress professors of Hellenic Studies were to assist the
Acting Librarian in the direction of the Library and make suggestions to the
Committee on the Gennadius Library for the future plans of the Library" (Από τήν
ίστοσελίδα τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης).

4. Angeliki Ε. Laiou, Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of
Andronicus II, 1282-1328, Cambridge, MA 1972.

5. Angeliki Laiou- Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire: A
Social and Demographic Study, Princeton 1977.
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"Εξι μήνες αργότερα το 1981, είχε έκλεγε! στη θέση τοΰ τακτικού
καθηγητή της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
(Dumbarton Oaks Professor of Byzantine History), ένώ το 1989 εξελέ-
γη διευθύντρια στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, τοΰ Dumbarton Oaks
(είκ. 5) δπου παρέμεινε έως το 1998, δταν έ'ληγε πλέον το προβλεπόμενο
όριο τής έννεατοϋς θητείας της. Στά δύο σπουδαία αυτά Ιδρύματα, βρήκε
τον ιδανικό χώρο για να πραγματοποιήσει τό σημαντικό επιστημονικό της
έ'ργο και για νά αναπτύξει τις πολύπλευρες ικανότητες της. Ή ακτινοβο-
λία τής προσωπικότητας της και ή συναρπαστική διδασκαλία της στό
Χάρβαρντ —γιατί είχε τή σπάνια ικανότητα τοΰ Δασκάλου και τοΰ Μέν-
τορα— άφησαν εποχή και έκαναν τους φοιτητές της, νά τής δίνουν τήν
επωνυμία τής Παλλάδας 'Αθηνάς. Συνάδελφοι της στό Χάρβαρντ, τήν πα-
ρομοίαζαν μέ τήν Μαρία Κάλλας6 (είκ. 6), ενώ οι φίλες της στή διεθνή
κοινότητα τών βυζαντινολόγων τήν αποκαλούσαν μεταξύ τους στά ελλη-
νικά «Τ; βασίλισσα».

Ή 'Αγγελική σέ όλο αυτό τό διάστημα —και πριν άπό τήν εκλογή της
στήν Ακαδημία 'Αθηνών— δεν έπαψε νά έρχεται συχνά στήν Ελλάδα, όχι
μόνον γιά νά ιδεί τους δικούς της και γιά τις διακοπές. Συμμετείχε δρα-
στήρια σέ επιτροπές καί σέ βυζαντινολογικά συνέδρια, όπως στό συνέδριο
γιά τήν καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών,
στό Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών (ΕΙΕ) τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1988 (είκ. 7). Τό

6. Michael Mac Cormick: "Angeliki was our, Harvard's, Maria Callas»,
Rowan Dorin: "Harvard undergraduates often speak in hushed and reverent
terms of the intellectual Olympians among the faculty; surely here [Angeliki
Laiou] was Pallas Athena herself», καθώς καί τής Diana Eck, «I remember most
recently our 2007 deliberations on the General Education curriculum. She had
a wide and cultured view, always de-provincializing Harvard» σε αποσπάσματα άπό
ομιλίες τους όπου καί άλλες σχετικές αναφορές στήν προσωπικότητα τής Αγγελικής Λαίου,
σέ έπιμνημόσυνη τελετή μέ τίτλο «in Thanksgiving for [her] life» στο Memorial
Church τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Χάρβαρντ (29 'Ιανουαρίου 2009). Ευχαριστώ θερμά τή
φίλη Cécile Morrisson πού μου έ'δωσε το σχετικά υλικό. Tô CD τής τελετής έ'χει κατα-
τεθεί στά Αρχεία τοΰ Dumbarton Oaks. Βλ. άκόμη History Department News
(http://history.fas. harvard. edu/news/?p=258), The Boston Globe (21 December
2008) καί The Harvard Crimson (Esther.I.Yi, 15.12.2008 καί 30.1.2009). Βλ. καί
Cécile Morrisson, Alice-Mary Talbot, Νεκρολογία στό DOP, 63 2009. Βλ. καί στόν
παρόντα τόμο τά κείμενα τής διευθύντριας τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών του
Dumbarton Oaks, Alice-Mary Talbot καί του παλιού μαθητή της Δημητρίου Κυρίτση.
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Είκ. 5. Στό γραφείο της, ώς Διευθύν-
τρια στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών
τοϋ Dumbarton Oaks, 1989.

Είκ. 6. Σέ συνέδριο στό Dumbarton
Oaks, 1 Μαΐου 2008.

Είκ. 7. Συνέδριο «Ή καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο», Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών,
'Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), 15-17 Σεπτεμβρίου 1988.
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βιβλίο της γιά τήν «αγροτική κοινωνία στήν ύστερη βυζαντινή εποχή»1
εκδόθηκε σέ ελληνική μετάφραση άπό τό Μορφωτικό "Ιδρυμα τής Εθνικής
Τράπεζας τό 1987, καί σέ δεύτερη έκδοση τό 20028. Τό 1993, ώς διευθύν-
τρια τού Dumbarton Oaks, ξεκίνησε τήν μεγάλη της προσπάθεια γιά τή
σύνταξη τού μοναδικά πρωτότυπου συλλογικού έργου γιά τήν Οικονομική
'Ιστορία τού Βυζαντίου9, ένα έργο γιά τό όποιο κατέβαλε μεγάλες προσπά-
θειες ώστε νά έκδοθεϊ μέ τή συμμετοχή καί έλληνικών Ιδρυμάτων, προσελ-
κύοντας τήν οικονομική υποστήριξη τής Τράπεζας τής Ελλάδος καί τής
"Ενωσης Έλληνικών Τραπεζών τόσο γιά τό έρευνητικό πρόγραμμα όσο καί
γιά τήν έκδοσή του στά ελληνικά πού πραγματοποιήθηκε άπό τό Μορφω-
τικό "Ιδρυμα τής Εθνικής Τραπέζης τό 200610, όταν ή 'ίδια είχε ήδη γίνει
μέλος τής Ακαδημίας 'Αθηνών (1998).

Ή έκλογή της στήν 'Ακαδημία Αθηνών, (είκ. 8) σήμανε πλέον τήν
οργανική ένσωμάτωσή της στήν έλληνική πραγματικότητα καί τής έπέτρε-
ψε νά έχει ^ττό μέτρο τού δυνατού- μεγαλύτερη παρουσία στις βυζαντινές
σπουδές στήν Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, μέ έξαιρετικό ζήλο οργάνωσε τό
2004 τό Διεθνές Συνέδριο γιά τήν τέταρτη Σταυροφορία, ένα άπό τά άγα-
πημένα πεδία τών έρευνών της. Ή άναγνώριση τών πολλαπλών ικανοτήτων
της δέν άργησε νά οδηγήσει στή συμμετοχή της στή δημόσια ζωή γιά ένα
σύντομο διάστημα, ώς βουλευτής επικρατείας καί υφυπουργός 'Εξωτερικών
(Ίούνιος-Νοέμβριος 2000) (είκ. 9) στήν Κυβέρνηση τού Κωνσταντίνου
Σημίτη, τόν όποιον έκτιμοΰσε βαθύτατα.

Ή Αγγελική Λαίου είχε ένδιαφέροντα πού άπλώνονταν σέ όλες τις
σφαίρες τών βυζαντινών σπουδών, καί τής τέχνης ιδιαίτερα. "Ηξερε νά δια-
κρίνει τό σημαίνον, καί νά άντλεϊ τις χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες άπό τό

7. Βλ. παραπάνω σημ. 5.

8. αγγελικη ΛαΪΟΤ-Θωμαδακη, Ή αγροτική κοινωνία στήν ύστερη βυζαντινή εποχή,
Μορφωτικά "Ιδρυμα τής Εθνικής Τραπέζης (μετάφραση: Αγλαία Κάσδαγλη), Αθήνα 1987 (β '
έκδοση 2002).

9. Ή προετοιμασία αύτού τοΰ σημαντικού έργου διήρκεσε 9 χρόνια έως τή δημοσίευσή
του σέ τρεις τόμους άπό τό Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies (angeliki
E. Laiou, ed. in chief, The Economic History of Byzantium from the Seventh through the
Fifteenth Centuries, 3 τόμοι, Washington, D. C. 2002).

10. Οικονομική 'Ιστορία τοΰ Βυζαντίου, απο τον 7ο εως τον 15ο αιώνα, γενική εποπτεία
Α. Ε. ΛαΊΌγ, τόμ. Α'-Γ', Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2006.
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Είκ. 8. Στήν Ακαδημία Αθηνών, 2007.

αρχαιολογικά υλικό. Γνώριζε
καλά ακόμα καί τις πιο πρόσφα-
τες μελέτες γιά τή βυζαντινή τέ-
χνη, καί οι κρίσεις της ήσαν πάν-
τα καίριες καί χρήσιμες. Είχε
συγκροτήσει ένα πολύ σημαντικό
αρχείο διαφανειών μέ έργα καί
παραστάσεις πού χρησιμοποιούσε
μέ ευχαρίστηση γιά νά εικονο-
γραφεί τις ομιλίες καί τά μαΟήμα-
τά της.

Τά επιστημονικά της ενδια-
φέροντα έπεκτείνονταν έως τή
σύγχρονη ελληνική ιστορία, καί
στις δημοσιεύσεις της συγκατα-
λέγονται μερικές πρωτότυπες με-
λέτες γιά τήν περίοδο τής κα-
τοχής καί τής αντίστασης, πού
στηρίζονται σε ανέκδοτα αρχει-
ακά τεκμήρια". Τέτοιο περιεχό-
μενο είχε άλλωστε ή τελευταία
της ομιλία γιά τήν επέτειο τής

11. Angeliki Laiou, The Politics of Hunger: Economic Aid to Greece, 1943-
1945, Journal of the Hellenic Diaspora, no 7, (1980), o. 27-42. Angeliki Laiou, The
Resistance in Evros, Journal of Hellenic Diaspora, vol. XI, no 3, Fall 1984, o. 33-39.
Angeliki Laiou, Population Movements in the Greek Countryside During the
Civil War, Lars Baerentzen, John Latrides and Ole Smith (eds.), Studies in the
History of the Greek Civil War 1945-1949, Copenhagen 1987, o. 55-103. Aiteaikii

ΛαΙΟΪ, Αντάρτες καί συμμαχικές αποστολές στον γερμανοκρατούμενο "Εβρο: ή μαρτυρία του
Αλέκου Γεωργιάδη, Hagen fleischer and nlkos svoronos (eds.), 'Ελλάδα, 1936-
1944: Δικτατορία - Κατοχή - 'Αντίσταση, ΙΙρακτικά Α ' Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστο-
ρίας, Μορφωτικό "Ιδρυμα ΑΤΕ, Αθήνα 1989, σ. 302-326. angeliki Ε. laiou,
Dumbarton Oaks Conference 1944-1994: Remarks from the Opening Session,
Angeliki E. Laiou and Ernest May, (eds.), The Dumbarton Oaks Conversations and
the United Nations, 1944-1994, [selected papers from the Dumbarton Oaks
Conference, 1944-1994, a gathering held 5-7 May 1994], Washington, D.C. 1998.
o. 9-15.
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Εϊχ. 9. Υφυπουργός
Εξωτερικών (Ίοΰνιος-
Νοέμβριος 2000).

28ης 'Οκτωβρίου 1940'~, που ολοκλήρωσε μέ γενναιότητα στις άρχές
'Οκτωβρίου τοϋ 2008, καί παρουσίασε «in absentia» στήν 'Ακαδημία
Αθηνών, ό Γενικός Γραμματέας, κύριος Νικόλαος Ματσανιώτης, εφόσον ή
ίδια ήταν ήδη σοβαρά άρρωστη καί δέν μπορούσε πιά νά ταξιδέψει.

Ή Αγγελική Λάίόυ ήταν προσωπικότητα ισχυρή, μέ υψηλή αίσθηση
τού καθήκοντος, μέ σπάνια πνευματική πειθαρχία καί σιδερένια θέληση.
Συνδύαζε ταυτόχρονα τήν άφοσίωση στούς στόχους, μέ τό βαθύ αίσθημα
τοϋ δικαίου καί μέ τήν ύπεράσπιση τών καθαρών άξιών. Μέ όξύνοια σπά-
νια καί εύθυκρισία, έμμένοντας στή στήριξη τοϋ όρθού, μακριά άπό προ-
καταλήψεις καί ιδεοληψίες, είχε τό θάρρος τής γνώμης της, καί έξέφραζε
άφοβα τις παρατηρήσεις της σέ κάθε περίπτωση, έπιλέγοντας όμως πάντα
τήν πρέπουσα διατύπωση1-'. Ήταν αύστηρή καί άπαιτητική πρός τούς συ-
νεργάτες της, μά πρώτα πρός τόν έαυτό της, τόσο στή δημόσια όσο καί
στήν ιδιωτική της ζωή.

Μαζί μέ όλα τά παραπάνω ή Αγγελική, είχε έμφυτη εύγένεια καί οξύ
χιούμορ, χάρη γυναικεία καί κομψότητα έντυπωσιακή. "Ηξερε νά άντλεϊ τή
χαρά τών μικρών άπολαύσεων τής ζωής: τήν παρέα μέ λίγους καλούς φί-

12. Αγγελική ΛαΪΟΓ, Ό πόλεμος τοϋ 1940-1941 καί ή ιστορία, Πρακτικά της 'Ακα-
δημίας Αθηνών 83/Β, 2008, σ. 37-56.

13. Βλ. καί μαρτυρία τοϋ καθηγητή Michael McCormick: «She was fearless:
whether looking death in the eye or something incomparably more trivial. Unlike
many who never fear to speak, she always chose her words judiciously», βλ. παρα-
πάνω σημ. 6.
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Είκ. 10. Μαζί μιέ τήν
Cécile Morrisson, σέ
δεξίωση στο Dum-
barton Oaks, 2001.

λους, πού συχνά ήσαν καί συνάδελφοι της απ' όλο τόν κόσμο, όπως ή γνω-
στή άπό τήν επιστημονική τους συνεργασία Cécile Morrisson, (είκ. 10) μέ
τήν οποία συνδεόταν καί μέ στενή προσωπική φιλία. Περνούσε, τέλος, ευχά-
ριστα τις καλοκαιρινές της διακοπές στή Σίφνο, μαζί μέ καλούς φίλους όπως
ή κυρία "Ολγα Καρατζά καί ό άκαδημάίκός κύριος Παναγιώτης Τέτσης
(είκ. 11).

Είκ. 11. Στή Σίφνο, μαζί μέ τήν κ. "Ολγα Καρατζα
καί τον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Τέτση, 26 'Ιουλίου 2008.
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Ή 'Αγγελική, ωστόσο, παρέμεινε προσο:>πικότητα κλειστή (είκ. 12)* καί
ένώ δέν ανοιγόταν εύκολα γιά τά ιδιωτικά της, προσέφερε απλόχερα τή
φροντίδα της, όπου αυτό χρειαζόταν, καί τή στοργή της στους λιγοστούς
της φίλους. Ήταν υπερήφανη πού ήταν Ελληνίδα, καμάρωνε πού ήταν μέ-
λος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, χαιρόταν τή ζωή της στήν Ελλάδα, καί τι-
μούσε σέ κάθε περίπτωση τις αξίες καί τά αξιώματα της.

Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Χάθηκε ξαφνικά καί πρόωρα. Στή λύπη
μας γιά τήν άπώλεια όσων άκόμη μπορούσε νά προσφέρει, προστίθεται ή λύ-
πη μας γιατί «χάσαμε τό πιό τίμιο, τήν μορφή της»14.

Είκ. 12. Στο Κάστρο της Σίφνου, 26 'Ιουλίου 2008.

14. Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Ποιήματα, (τέταρτη έκδοση), έκδ. "Ικαρος, 'Αθήνα 1958, σ. 56,
«Εύρίωνος Τάφος» (1914).

* Ευχαριστώ τήν κ. Μαρία Γεωργοπούλου, διευθύντρια τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, γιά
τήν παραχώρηση τής φωτογραφίας άρ. 4 καί τήν κυρία Cécile Morrisson γιά τις φωτογρα-
φίες άρ. 6 καί 10. Οί φωτογραφίες άρ. 7, 11 καί 12 ανήκουν στή συγγραφέα.
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Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε ή Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών το
Δεκέμβριο 2008 τόν αιφνίδιο θάνατο τοϋ άντεπιστέλλοντος μέλους της
Αγγελικής Λαΐου, μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών καί καθηγήτριας τοϋ Πα-
νεπιστημίου τοϋ Harvard, που έθεσε άπρόσμενο τέλος στήν πλούσια έρευ-
νητική της δραστηριότητα. Ή έπίσημη τελετή τής Ακαδημίας Αθηνών στή
μνήμη τής έκλιπούσης, στις 15 Δεκεμβρίου 2009, μας δίνει τήν εύκαιρία νά
έκφράσουμε έκ νέου τά θερμά συλλυπητήρια τής Ακαδημίας μας στούς συγ-
γενείς της καί στήν Ακαδημία Αθηνών.

Ή Αύστριακή Ακαδημία Επιστημών θεωρεί μεγάλη της τιμή τό γε-
γονός ότι μιά τόσο σπουδαία καί καινοτόμος έρευνήτρια τής βυζαντινής ιστο-
ρίας υπήρξε μέλος της. Τά πολυάριθμα καί σημαντικά πορίσματα πού απέ-
φερε ή έρευνα τής καθηγήτριας Αγγελικής Λαΐου σέ διάστημα μεγαλύτερο
τών σαράντα έτών γιά τήν ιστορία τών σταυροφοριών καί τών σχέσεων με-
ταξύ Ανατολής καί Δύσης κατά τό Μεσαίωνα, αλλά καί οί έρευνές τής στήν
ιστορία τής οικονομίας, τής γεωργίας καί τού έμπορίου, όπως καί τά συγ-
γράμματά της στήν κοινωνική ιστορία τού Βυζαντίου, ιδιαίτερα σέ σχέση μέ
τήν οικογένεια καί τήν κοινωνική θέση τής γυναίκας, ισχύουν ήδη ώς ση-
μεία άναφοράς γιά μιά μεθοδολογική άνανέωση στό χώρο τής βυζαντινολο-
γικής έρευνας.

Επίσης, ή Αύστριακή Ακαδημία Επιστημών έκφράζει τήν ευγνωμοσύ-
νη της γιά τό ότι χάρη στήν πρωτοβουλία τής Αγγελικής Λαΐου γιά πρώ-
τη φορά τό 2006 υπεγράφη ένα σύμφωνο συνεργασίας (Agreement on
Cooperation) μεταξύ τών Ακαδημιών μας, τό όποιο έλπίζουμε ότι θά απο-
βεί ιδιαίτερα καρποφόρο στό μέλλον.

Ή Αύστριακή Ακαδημία Επιστημών, ιδίως ή Φιλοσοφική καί Ιστορική
Τάξη, θά τιμά πάντοτε τή μνήμη τής έκλιπούσης.

Ή Αντιπρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

Prof. Dr. Sigrid Jalkotzy-Deger Prof. Dr. Arnold Suppan
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΓΝΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ -

ΙΑΝΕ

Κατά το έ'τος 2009 στο Κέντρον Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέ-
κτων και Ίδιωμάτων-ΙΛΝΕ έγιναν τα έξης:

Συνεχίζεται ή σύνταξη της σειράς των λημμάτων που περιλαμβάνει ό
υπό προετοιμασίαν τόμος του Ιστορικού Λεξικού.

'Αποδελτιώθηκε σέ ψηφιοποιημένη μορφή σημαντικός αριθμός χειρογρά-
φων, λημματογραφήθηκε και άρχειοθετήθηκε μεγάλος αριθμός νέων και πα-
λαιών προβληματικών δελτίων γλωσσικού ύλικοΰ, ενώ ενημερώθηκε μέ τά
νέα στοιχεία το ηλεκτρονικό άρχεΐο του Κέντρου.

Πραγματοποιήθηκαν έπιστημονικές αποστολές για συλλογή γλωσσικού
υλικού από έρευνητές του Κέντρου.

Εμπλουτίσθηκε το άρχεΐο του Κέντρου μέ τήν εισαγωγή συλλογών δια-
λεκτικού ύλικοΰ πού προέρχονται από τις τελευταίες γλωσσικές αποστολές
τών ερευνητών του Κέντρου και άπο τον γλωσσικό διαγωνισμό πού προκη-
ρύσσει κατ' έ'τος ή Ακαδημία 'Αθηνών.

'Εμπλουτίσθηκαν οι βάσεις δεδομένων τών χειρογράφων γλωσσικών συλ-
λογών και τών τόπων προελεύσεως τοϋ διαλεκτικού ύλικοΰ, ένώ συμπληρώ-
θηκε ή ήλεκτρονική βάση δεδομένων τοΰ άρχείου τών έλληνικών τοπωνυμίων
μέ 5.200 νέες καταγραφές ονομάτων πού προέρχονται άπο γλωσσικές συλ-
λογές τοΰ Άρχείου τοΰ ΙΛΝΕ.

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

'Εγκρίθηκε άπο το 'Υπουργείο Παιδείας και το καθ' ύλην άρμόδιο Παι-
δαγωγικό 'Ινστιτούτο ή χρήση στή δευτεροβάθμια έκπαίδευση της πολυμε-
σικής διδακτικής έφαρμογης «Οί νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και ή
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μελέτη τους στο Κέντρον Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και 'Ιδιω-
μάτων — ΙΛΝΕ της 'Ακαδημίας Αθηνών», ή οποία είναι σέ μορφή CD-ROM
και έντυπης συνοδευτικής έκδοσης. Ή δημιουργία τής εφαρμογής αυτής
ήταν από τους στόχους τοΰ έργου «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου» που υλο-
ποίησε το Κέντρον Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και 'Ιδιωμάτων
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνία τής Πληροφορίας» και εχει
σκοπό νά εξοικειώσει τόν χρήστη με βασικές έννοιες τής διαλεκτολογίας, μέ
τις νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα και μέ τό αρχειακό γλωσσικό
υλικό τοΰ Κέντρου.

Οί ερευνητές τοΰ Κέντρου έλαβαν μέρος μέ ανακοινώσεις σέ συνέδρια
ελληνικά και διεθνή.

[Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 2009 ή Διευθύντρια καί οί έρευνητές τού
Κέντρου Λαογραφίας πραγματοποίησαν:

1. τις έντεταλμένες λαογραφικές άποστολές γιά επιτόπια έρευνα,

2. συμμετείχαν μέ άνακοινώσεις σέ 15 διεθνή καί τοπικά συνέδρια καί

3. προώθησαν τήν ψηφιακή ταξινόμηση υλικού τού Αρχείου.
Τό Κέντρο Λαογραφίας:

'Ολοκλήρωσε μέ επιτυχία καί παρουσίασε σέ ειδική έκδήλωση τόν Μάρ-
τιο στήν Ακαδημία Αθηνών τό έργο «'Ανάπτυξη 'Εθνικού Κέντρου Τεκμη-
ρίωσης τού Λαϊκού Πολιτισμού» (Υπεύθυνος δ Γενικός Γραμματέας Ν. Μα-
τσανιώτης καί 'Επιστημονική Υπεύθυνη ή Διευθύντρια Αίκ. Πολυμέρου-
Καμηλάκη) μέ τό όποιο υλοποιήθηκαν τά ύποέργα: «Ψηφιοποίηση τοϋ πρω-
τογενούς λαογραφικού ύλικοΰ καί άνάπτυξη ύπολογιστικής υποδομής»,
«'Ηλεκτρονική τεκμηρίωση ψηφιακού λαογραφικού περιεχομένου», «Ψηφιο-
ποίηση χειρογράφων καί δημοσιευμένου υλικού», «Μετατροπή σέ ήλεκτρο-
νική μορφή τών χειρόγραφων δελτιοκαταλόγων», «Ψηφιοποίηση τών επι-
στημονικών 'Επετηρίδων τοϋ ΚΕΕΛ», «Άνάπτυξη έφαρμογής πολυμέσων
λαϊκού πολιτισμού μέ θέμα "Ατλας της Ελληνικής Λαογραφίας» καί «Άνά-
πτυξη έκπαιδευτικής έφαρμογής πολυμέσων λαϊκού πολιτισμού μέ θέμα
Ταξιδεύοντας στήν 'Ελλάδα γιά λαογραφική ερευνά». Τέλος, «Δημιουργία
Κόμβου Λαογραφίας (Web Site)» μέ τήν ύλοποίηση τής δικτυακής πύλης
www.kentrolaografias.gr.

Πραγματοποίησε μέ έπιτυχία τό 15ο Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα
«Narratives across Space and Time», τόν 'Ιούνιο τοϋ 2009, μέ τή συμμε-
τοχή 300 συνέδρων άπό 52 χώρες τοϋ Κόσμου. Τά Πρακτικά τοϋ Συνεδρί-
ου μέ άπόφαση τής Συγκλήτου τής Ακαδημίας Αθηνών, έκτάσεως 4.000
σελίδων, θά κυκλοφορηθούν άπό τό Κέντρο Λαογραφίας.

Συμμετέσχε στό φεστιβάλ μέ θέμα «Παιχνίδια τού Δρόμου», πού έγινε
στή Βερόνα τής 'Ιταλίας τόν Σεπτέμβριο, μέ άνακοινώσεις καί έκθεση μέ
θέμα «Δρώμενα στόν κύκλο τοϋ χρόνου» σέ συνεργασία μέ τόν Δήμο Νιγρί-
τας Σερρών. Ή ί'δια έκθεση μεταφέρθηκε τόν Δεκέμβριο στή Νιγρίτα
Σερρών.



•>300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανέλαβε καί πραγματοποίησε μέ επιτυχία επιστημονική ή μερίδα καί
μουσική καλλιτεχνική έκδήλωση για τά 150 χρόνια άπό τή γέννηση του
Κωστή Παλαμά στήν Ακαδημία Αθηνών στις 16 Δεκεμβρίου. "Εχει άνα-
λάβει καί τήν επιμέλεια τών Πρακτικών γιά τή δημοσίευση τους.

Εξέδωσε στή σειρά «Πηγές τοϋ Λαϊκοΰ Πολιτισμού» (άρ. 3) τό βιβλίο
Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας. Μύθοι ζώων, παρα-
μύθια καί τραγούδια.

'Ασχολήθηκε μέ τήν έκδοση τών Πρακτικών τεσσάρων προηγουμένων
συνεδρίων («Ό Ν. Γ. Πολίτης καί τό Κέντρο Λαογραφίας», «Παραδοσιακή
Μουσική καί Σύγχρονη δημιουργία», «Τό Κέντρο Λαογραφίας καί ή 'Επι-
τόπια "Ερευνα», «Ημερίδα γιά τόν Κωνσταντίνο Ψάχο») καθώς καί οκτώ
νέων εκδόσεων στή σειρά «Πηγές τού Λαϊκού Πολιτισμού» μέ χρηματοδό-
τηση τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συλλογή τραγουδιών Σωτ. Τσιάνη άπό
τό Βαλτέτσι 'Αρκαδίας, τή Βυτίνα καί τό Δάρα 'Αρκαδίας, 'Αποστολές στήν
'Ανατολική Κρήτη τής Μαρίας Λιουδάκη, 'Αποστολή τοϋ Δημ. Λουκάτου
στά Διαπόντια νησιά, Χειρόγραφο Χρήστου Κορύλλου κ.ά.).

'Ολοκλήρωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα γιά τήν έλιά, τό όποιο θά εκδο-
θεί το 2010 μέ χρηματοδότηση άπό τόν Δήμο Καμείρου Ρόδου.

Συνεργάσθηκε μέ τό Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας μέ θέμα
«Δάσος, Ζωή, Πολιτισμός» καί προετοιμάζει έκθεση μέ θέμα «Έρυσίχθων.
Σύγχρονη άνάγνωση τοϋ μύθου».

Προετοίμασε τή μεταφορά τής έκθεσης «Έλαίας Έγκώμιον» γιά μόνι-
μη έγκατάσταση στόν Δήμο Κερατέας Αττικής.

Συνεργάσθηκε μέ τό Λαογραφικό Μουσείο τής Κορίνθου γιά κοινή έκθε-
ση μέ θέμα «Διακοσμημένα άβγά» τής Συλλογής Ν. Παπαγεωργίου.

Συνεργάζεται μέ τόν Δήμο Λεχαινών γιά τή δημιουργία Μουσείου Δρω-
μένων (Γενιτσαρέων) στά Λεχαινά 'Ηλείας.

Συμμετέχει δημιουργικά άπό τό 2009 στό Δίκτυο Μουσείων καί Πολι-
τιστικών Φορέων 'Ιστορικού Κέντρου 'Αθηνών (www.athensmuseums.net).

Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας έκανε αποδεκτές δωρεές προς τό Κέντρο
Λαογραφίας:

• 6.450 άντικειμένων άπό τήν προσωπική Συλλογή τού Νίκου Παπα-
γεωργίου, εθνολόγου (700 τελετουργικές μάσκες, 2.000 διακοσμημέ-
να άβγά, 1.300 άναθηματικά τάματα, 1.200 παραδοσιακά μουσικά
όργανα, 900 δίσκους βινυλίου, 350 ταινίες μεγάλου μεγέθους μέ πα-
ραδοσιακή μουσική άπό όλο τόν κόσμο),



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

301

• ένος χειρογράφου για τήν υφαντική τής Σκύρου άπο 103 σελίδες, 10
κεντημάτων άπύ τή Σκύρο, 10 κασετών ήχου, μίας βιντεοκασέτας
και φωτογραφικού ύλικοΰ γιά τήν υφαντική τής 'Αλίκης Λάμπρου,

• επιφυλλίδες έφημερίδων τών δεκαετιών 1970-1990, λαογραφικού
περιεχομένου, άπο το αρχείο του άειμνήστου Χρήστου Χειμώνα. Τις
παραχώρησε στο Κέντρο ή σύζυγος του Στέλλα Χειμώνα.

[Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνεχίστηκαν τά έξης ερευνητικά προγράμματα τοΰ ΚΕΜΝΕ:

1. "Εκδοση της Αλληλογραφίας του Κωνσταντίνου Οικονόμου (Κωνσταν-

τίνος Λάππας, Ρόδη Σταμούλη).

2. "Εκδοση έπιστολών τοΰ πρεβεζάνου Αποστόλη Δαμιανή (1801-1814)

μέ εμπορικό κυρίως περιεχόμενο (Ρόδη Σταμούλη).

3. Μελέτη τοΰ ρωσικού περιηγητισμού στή νοτιοανατολική Ευρώπη και
ανατολική Μεσόγειο και κριτική έκδοση τής «Τστορίας της Ρωσίας»
τού Διονυσίου Ίβηρίτη (1668) ("Ολγα 'Αλεξανδροπούλου).

4. "Εκδοση τής αλληλογραφίας τοΰ 'Αναστασίου Γορδίου (Χαρίτων Κα-
ρανάσιος). Βλ. 'Εκδόσεις, άρ. 3.

5. «Ή κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία» (Κων-
σταντίνος Λαμπρινός). Βλ. 'Εκδόσεις, άρ. 1.

6. «Διπλωματία και έμπόριο στήν 'Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αι.»

(Δέσποινα Βλάμη).

7. «Οί πόλεις στό Βυζάντιο (13ος-15ος αιώνες): Οικονομία - Διοίκηση
— Κοινωνία» ('Αναστασία Κοντογιαννοπούλου).

8. «Νεοελληνική 'Επιστολογραφία, 1500-1821». Τό πρόγραμμα εκπο-
νείται στό πλαίσιο τής συνεργασίας μεταξύ τής Ακαδημίας Αθηνών
και τής Αύστριακής 'Ακαδημίας 'Επιστημών και συνεργάζονται σ'
αύτό τό ΚΕΜΝΕ, τό Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών τής
Αύστριακής 'Ακαδημίας Επιστημών και τό Βυζαντινό και Νεοελλη-
νικό 'Ινστιτούτο τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης, ύπό τή διεύθυνση
τού Ακαδημαϊκού, καθηγητή Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλου και του
καθηγητή Johannes Köder, μέλους τής Αύστριακής Ακαδημίας
'Επιστημών. Στό πρόγραμμα έργάστηκε μέ σύμβαση έ'ργου ό έξωτε-
ρικός συνεργάτης "Ικαρος Μαντούβαλος.

Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τό 2009 ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στό τυπογραφείο τά εξής βι-
βλία έρευνητών και συνεργατών τού ΚΕΜΝΕ:
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1. Michiel Gradenigo, νοτάριος στή Αουκική Γραμματεία του Χάνδακα,
Libro 1593-1617. Εισαγωγή - έκδοση: Κώστας Ε. Λαμπρινός. Το
βιβλίο είναι καρπός του έρευνητικοΰ προγράμματος «Ή κοινωνία τής
Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία».

2. Δημήτριος Σοφιανός, Ή ανέκδοτη φαναριώτικη ποιητική συλλογή τοΰ
κώδικα 666 Μονηζ Μεγάλου Μετεώρου, ΙΗ ' αιώνας, στιχουργήμα-
τα αρ. 1-175.

3. ''Αναστάσιος Γόρδιος (1654/5-1729), 'Αλληλογραφία. Κριτική έκδοση:
Χαρίτων Καρανάσιος - Ιωάννα Κόλια, Εισαγωγή - σχόλια: Χαρίτων
Καρανάσιος. Καρπός τοΰ ομώνυμου έρευνητικου προγράμματος.

4. Σοφία Λαίου, Τα οθωμανικά έγγραφα της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων,

16ος-19ος al.

Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Ή "Ολγα Αλεξανδροπούλου πραγματοποίησε δεκαπενθήμερη ερευ-
νητική αποστολή στή Μόσχα (21 Σεπτεμβρίου - 5 'Οκτωβρίου 2009),
δπου εργάστηκε στήν Κεντρική Κρατική Βιβλιοθήκη τής Ρωσίας και τήν
Ιστορική Βιβλιοθήκη για τόν εντοπισμό και τήν καταγραφή τών πηγών
τοΰ ρωσικοΰ περιηγητισμοΰ στή νοτιοανατολική Ευρώπη και τήν ανατο-
λική Μεσόγειο.

'Επίσης χρησιμοποίησε μέρος τής κανονικής άδειάς της για να μετα-
βεί μέ δικά της έξοδα στήν 'Οδησσό (26 - 30 'Οκτωβρίου 2009), όπου
διεξήγαγε μιά προκαταρκτική έρευνα στο 'Αρχείο και τήν 'Επιστημονική
Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου τής Όδησσοΰ για τόν Κ. M. Bazili (Κων-
σταντίνο Βασιλείου, 1809-1884), ελληνικής καταγωγής Ρώσο διπλωμάτη
και συγγραφέα.

2. Ό Κωνσταντίνος Λαμπρινός πραγματοποίησε δεκαήμερη έρευνητική
αποστολή (24 'Ιουνίου - 3 'Ιουλίου 2009) στό Ηράκλειο Κρήτης. Εργά-
στηκε στή Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στή μικροταινιοθήκη τής οποί-
ας έντόπισε αξιόλογες συμπληρωματικές μαρτυρίες, προερχόμενες από τό
Κρατικό 'Αρχείο τής Βενετίας, γιά τόν νοτάριο τοΰ Χάνδακα Michiel
Gradenigo (τέλη 16ου - άρχές 17ου αι.). Τό υλικό αυτό χρησιμοποίησε ήδη
στή μονογραφία του (βλ. 'Εκδόσεις, αρ. 1). 'Επίσης έντόπισε στό 'Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης χαλκογραφία τής πόλης τοΰ Χάνδακα (17ος αι.), ή οποία
δημοσιεύεται στό εξώφυλλο τοΰ βιβλίου.
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Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ή Ρόδη Σταμούλη απέστειλε ανακοίνωση, πού έκφωνήθηκε στο Β '
Διεθνές Συμπόσιο γιά τήν Ιστορία καί τόν Πολιτισμό τής Πρέβεζας (Συν-
διοργανωτές: Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, "Ιδρυμα «Άκτία
Νικόπολις», Πρέβεζα, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009), μέ τον τίτλο «Ειδήσεις
γιά τήν παιδεία στήν Πρέβεζα, δεύτερο μισό 18ου-άρχές 19ου αι.».

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΝΕ

1. Ό Διευθυντής Κωνσταντίνος Λάππας παρέδωσε γιά δημοσίευση σέ
τόμο αφιερωμένο στή μνήμη τής Πηνελόπης Στάθη έργασία μέ θέμα «Ή
Σχολή τών Κυδωνιών στά 1808 μέσα άπό τή μαρτυρία ενός μαθητή».

'Επεξεργάστηκε καί ολοκλήρωσε τήν άνακοίνωσή του μέ θέμα «Ξανα-
γράφοντας τήν 'Ιστορία. Οί τρεις έκδόσεις τής 'Ιστορίας Σουλίου καί Πάρ-
γας τού Χριστόφορου Περραιβού», μέ τήν οποία είχε συμμετάσχει τόν Δε-
κέμβριο τού 2008 σέ 'Επιστημονικό Συμπόσιο τής Εταιρείας Σπουδών Νε-
οελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας.

'Αφιέρωσε παράλληλα πολύ χρόνο στήν προετοιμασία καί τήν προώθηση
πρός τό τυπογραφείο τών τεσσάρων εκδόσεων τοΰ ΚΕΜΝΕ πού παραδόθη-
καν έντός τού 2009.

2. Ό έρευνητής Χαρίτων Καρανάσιος περάτωσε τό έκδοτικό πρόγραμ-
μα «'Αλληλογραφία τού 'Αναστασίου Γορδίου» καί παρέδωσε στό τυπογραφείο
τό δίτομο έργο πού προέκυψε άπό αύτό (βλ. 'Εκδόσεις, άρ. 3). Δημοσίευσε
επίσης τις εργασίες:

α) «Τά ελληνικά φιλοσοφικά καί έπιστημονικά χειρόγραφα τοϋ 16ου καί
17ου αιώνα», Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συμποσίου Παλαιογραφίας,
Δράμα 21-27.10.2003, 'Αθήνα 2009, σ. 327-334.
β) «Ευγενίου Βούλγαρη 'Κύκλος ποιητικών άθυρματίων'. Πρώτη παρου-
σίαση βάσει τού αύτόγραφου κώδικα ΕΒΕ 1160», στόν τόμο Εύγέ-
'νιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς '.Επιστημονικού Συνεδρίου, 'Ιόνιο
Πανεπιστήμιο / Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 1-3.12.2006, 'Αθήνα
2009, σ. 399-418.

3. Ό έρευνητής Κωνσταντίνος Λαμπρινός παρέδωσε στό τυπογραφείο τή
μονογραφία του περί τοϋ νοταρίου Michiel Gradenigo (βλ. 'Εκδόσεις, άρ. 1).
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Εκπόνησε επίσης τή μελέτη «In the service of the Serenissima. A
notary-secretary and his fellows at the ducal chancellery in Venetian
Crete (late 16th-early 17th century)», τήν οποία παρέδωσε γιά νά δημοσι-
ευθεί στόν προσεχή τόμο τοΰ περιοδικού Modern Greek Studies Yearbook
(ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο τής Minnesota).

4. Ή ερευνήτρια Δέσποινα Βλάμη δημοσίευσε τή μελέτη της μέ τίτλο
«Entrepreneurship and Relational Capital in a Levantine Context:
Bartholomew Edward Abbott, the 'Father of the Levant Company' in
Thessaloniki (eighteenth-nineteenth centuries)», The Historical Review/La
Revue Historique, Institute for Neohellenic Research, vol. VI (2009), σ.
129-164.

Παρέδωσε επίσης τήν εργασία της «Τό υλικό περιβάλλον και ό οικιακός
χώρος ένός "Αγγλου εμπόρου στή Θεσσαλονίκη στά τέλη του 18ου μέ άρχές
τοΰ 19ου αιώνα», Μνήμων 30 (2009), σ. 61-105.

Οι δημοσιεύσεις της αύτές είναι καρποί τοΰ ερευνητικού προγράμματος
«Διπλωματία και εμπόριο στήν Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αι.» (βλ.
Ερευνητικά Προγράμματα, άρ. 6). Στά πλαίσια τοΰ ι'διου προγράμματος ή
Δέσποινα Βλάμη μελέτησε και επεξεργάστηκε τά έγγραφα πού άφοροΰν τήν
άλληλογραφία μεταξύ τών προξένων τής Levant Company στή Λάρνακα και
τών άρχών τής Levant Company στό Λονδίνο γιά τήν περίοδο 1710 -
1825.

5. Ή έρευνήτρια Λναστασία Κοντογιαννοπούλου δημοσίευσε μελέτη γιά
τή βυζαντινή φορολογία στά χρόνια τών Παλαιολόγων μέ τον τίτλο: «Là
fiscalité à Byzance sous les Paléologues. Les impôts directs et indirects»,
Revue des Études Byzantines 67 (2009), σ. 5-57.

Ασχολήθηκε μέ τή μελέτη τής φορολογίας στήν περιοχή τής Θεσσαλίας
κατά τόν 14ο και 15ο αιώνα και προχώρησε στή σύνθεση πρωτότυπης επι-
στημονικής μελέτης μέ τίτλο «Φορολογικές πληροφορίες γιά τή Θεσσαλία
άπό προνομιακά έγγραφα τοΰ 13ου και 14ου αιώνα».

"Αρχισε παράλληλα τή συστηματική μελέτη τών άστικών θεσμών στις
ύστεροβυζαντινές πόλεις στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος «Οί πόλεις στό Βυ-
ζάντιο (13ος-15ος αιώνες)» (βλ. Ερευνητικά Προγράμματα, άρ. 7).
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ΣΤ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ό Διευθυντής τοϋ Κέντρου Κωνσταντίνος Λάππας πραγματοποίησε ομι-
λία μέ θέμα «Ή τυπογραφία στο Ηράκλειο Κρήτης (19ος-20ός αί.)» σέ
έκδήλωση στή μνήμη τοϋ Χρήστου Μανουσαρίδη (Αθήνα, 'Αμφιθέατρο
Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών, 16 Μαίου 2009).

Συμμετέσχε έπίσης ώς εκπρόσωπος τού περιοδικού Μνήμων στή συζή-
τηση πού οργάνωσαν τό περιοδικό Historein καί οί έκδόσεις Νεφέλη στό
πλαίσιο τής Διεθνούς "Εκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέ θέμα «Τά ιστο-
ρικά περιοδικά ώς εργαστήρι παραγωγής ιστορίας» (Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου
2009).

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στό πλαίσιο τής ήλεκτρονικής καταγραφής καί τής έπιστημονικής τεκ-
μηρίωσης τής βιβλιοθήκης καί τών άρχείων τοϋ Κέντρου πραγματοποιήθη-
καν οί έξης εργασίες:

1. 'Ολοκληρώθηκε ή ήλεκτρονική καταγραφή τού τμήματος τής Βιβλιο-
θήκης 'Αγνής καί Μιχαήλ Σακελλαρίου, τό οποίο δωρήθηκε στό
ΚΕΜΝΕ άπό τόν 'Ακαδημαϊκό κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου.

2. "Αρχισε ή ήλεκτρονική καταγραφή τοϋ 'Αρχείου Κωνσταντίνου
Αμάντου.

3. 'Ολοκληρώθηκε ή ήλεκτρονική καταγραφή τών μικροταινιών τού
Κέντρου.

Τις έργασίες αύτές πραγματοποίησε ή έξωτερική συνεργάτης κυρία Αθηνά
Ζηζοπούλου.

Τόν Σεπτέμβριο τού 2009 άποχώρησε άπό τήν υπηρεσία ό Διευθυντής
τού ΚΕΜΝΕ Κωνσταντίνος Λάππας. Ή Σύγκλητος άνέθεσε τήν προ-
σωρινή Διεύθυνση τού Κέντρου στήν άρχαιότερη ερευνήτρια Ρόδη-Άγγε-
λική Σταμούλη.

[Ρόδη-Άγγελική Σταμούλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1. Κατά το έ'τος 2009 συνεχίστηκαν τα ερευνητικά προγράμματα του
Κέντρου:

— Το Γραφείο Στρατηγικών 'Υπηρεσιών (OSS) στήν κατεχόμενη Ελλά-
δα, 1942-1944.

— Ή διαμόρφωση τοΰ γαιοκτητικοΰ συστήματος στήν Ελλάδα και ή
βρετανική διπλωματία, 1833-1843.

— Διονυσίου Μαρκόπουλου: εμπόρου απομνημονεύματα (1829-1905).

— Επτανησιακή Προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας.

— "Οψεις τοΰ άστικοΰ και αγροτικού χώρου στα Επτάνησα, μέσα 19ου -
άρχές 20οΰ αιώνα. Στό πλαίσιο τής εκπόνησης τοΰ προγράμματος
αύτοΰ πραγματοποιήθηκε έρευνητική αποστολή τής έρευνήτριας κας
Αικατερίνης Μπρέγιαννη στήν Κέρκυρα.

— Περιγραφικός κατάλογος τοΰ Αρχείου τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου,
Αρχιεπισκόπου Σύρου (1827-1875).

— Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών αρχείων τοΰ Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου 'Records of German Divisions' 1940-
1945.

— Χρονολόγιο γεγονότων που άφοροΰν τήν Ελλάδα, 1940-1944. Κατα-
γραφή από τά έγγραφα τής βρετανικής Διεύθυνσης Ειδικών 'Επιχει-
ρήσεων (soe).

2. 'Ολοκληρώθηκε ή προετοιμασία τής έκδοσης τοΰ Β ' τόμου τοΰ πε-
ριοδικού τοΰ Κέντρου Νεοελληνικά Ιστορικά.

3. 'Ολοκληρώθηκε ό ανασχεδιασμός τοΰ δικτυακού τόπου τοΰ Κέντρου.

4. 'Οργανώθηκε στήν Ακαδημία Αθηνών τριήμερη συνάντηση τοΰ ευρω-
παϊκού προγράμματος Preparing DARIAH (Digital Research Infrastru-
cture for the Arts and Humanities).

5. Συγκροτήθηκε δίκτυο έρευνητικών φορέων μέ τήν επωνυμία ΔΥΑΣ
(Δίκτυο 'Υποδομών για τήν "Ερευνα στις 'Ανθρωπιστικές Επιστήμες).

6. 'Ολοκληρώθηκε ή καταλογογράφηση τών βιβλίων και ανατύπων τής
δωρεάς Μιχαήλ Σακελλαρίου.

['Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΑΙ. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής και Λατινικής Γραμματείας δημο-
σίευσε κριτικές έκδόσεις τών έργων:

• ΠΛΩΤΙΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, με-
τάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά, Αθήναι 2009, σ. 677

ISBN 978-960-404-032-2.

• Ε. ΡΑΡΡΑ, Georgios Pachymeres, Scholien und Glossen zu De
partibus animalium des Aristoteles (cod. Vaticanus gr. 261). Editio
princeps. Einleitung, Text, Indices, Corpus Philosophorum Medii
Aevi - Commentaria in Aristotelem Byzantina, Αθήναι 2009, άρ.
4/2, σ. 63*+ 104

ISBN 978-960-404-116-9.

• D. BERNARDAKIS/H. G. INGENKAMP, Plutarchi Chaeronensis
Moralia. Recognovit Gregorius N. Bernardakis. Editionem
maiorem curaverunt Panagiotes D. Bernardakis/Henricus Gerardus
Ingenkamp, vol. II, Athenis 2009, σ. 12*+4**+557

SET 978-960-404-127-5 ISBN 978-960-404-142-8.

A2. ΑΡΘΡΑ

"Εξι (6) άρθρα έρευνητών τού Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής καί
Λατινικής Γραμματείας δημοσιεύθηκαν σέ έπιστημονικά περιοδικά τής ήμε-
δαπής καί τής άλλόδαπής, ήτοι 'Ελληνικά, Bulletin of the Institute of
Classical Studies, Byzantinische Zeitschrift, Oxyrhynchus Papyri, Wiener Studien,
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, καί σέ συλλογικό τόμο ύπό τόν
τίτλο Mythe et Justice dans la pensée grecque, ένώ δύο ερευνήτριες συμμετέ-
σχον μέ έπιστημονικές άνακοινώσεις στό 13ο Συνέδριο της Fédération
Internationale des Associations d'Études Classiques (FIEC) στό Βερολίνο,
καί στήν διημερίδα πού διοργάνωσε στό Ρέθυμνο τό Τμήμα Φιλολογίας τού
Πανεπιστημίου Κρήτης, ήτοι:
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Αθανάσιος Στεφανής

Περί τοΰ ορου κυριώτερος στις Βάκχες τοΰ Ευριπίδη, Έ'λληνικά 59, 2009,
σ. 150-156.

Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

Some New Thoughts on Stesichorus' Geryoneis, Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 168, 2009, σ. 3-18.

Ροζαλία Χατζηλάμπρου

Census Declaration [άρ. εύρετ. 20 3Β.36/Η(1-5)Β], The Oxyrhynchus
Papyri LXXIV, London 2009, σ. 108-10 (= P. Oxy. 4991).

'Ιωάννης Τελέλης

Συνέταξε 62 σχολιασμένα βιβλιογραφικά λήμματα πού άφοροϋν σέ Βυζαντι-
νολογικά δημοσιεύματα πού δημοσιεύθηκαν στον έλλαδικο χώρο το 2008 γιά
το βιβλιογραφικό μέρος (Bibliographische Abteilung) τού περιοδικού
Byzantinische Zeitschrift 102/1 (2009).

A3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
'Αθανάσιος Στεφανής

Δημοσίευσε άρθρο ύπο τον τίτλο: Elements de droit pénal dans la tragédie
grecque ancienne. Formes d'application de peines dans les Bacchantes
d'Euripide, στο S. Tzitzis, M. Protopapas-Marneli, B. Melkevik, Mythe et
justice dans la pensée grecque, Les Presses de l'Université Laval, 2009, σ.
193-221.

'Αθηνά Μπάζου

Δημοσίευσε άρθρο ύπο τον τίτλο: Le sens de la justice ("corps juste" et
"médecin juste") dans la médecine grecque ancienne, στο S. Tzitzis, M.
Protopapas-Marneli, B. Melkevik, Mythe et justice dans la pensée grecque, Les
Presses de l'Université Laval, 2009, σ. 225-241.

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
'Αθηνά Μπάζου

«Image de l'âme, image du corps. La causalité dans la physiognomonie
grecque» στο 13ο Συνέδριο τής Fédération Internationale des
Associations d'Études Classiques (FIEC) στο Βερολίνο (24-29 Αύγούστου
2009).
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Ροζαλία Χατζηλάμπρου

1. «The Persuasive Power of the eikos-Argument: the Case of Isaeus III»
στό 13ο Συνέδριο τής Fédération Internationale des Associations
d'Études Classiques (FIEC) στο Βερολίνο (24-29 Αυγούστου 2009).

2. «Ή διαβολή στο έργο τοϋ Ισαίου» σέ διημερίδα πού διοργάνωσε τό
Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο (17-18 'Οκτω-
βρίου 2009).

Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 255 τίτλους βιβλίων,
άνανεώθηκε ή συνδρομή σέ 49 τίτλους περιοδικών, καί βιβλιοδετήθηκαν 380
τόμοι βιβλίων καί περιοδικών.

'Επίσης, τό ΚΕΕΛΓ συμμετέσχε στήν δωρεά διπλών τόμων περιοδικών
σέ βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων καί άλλων 'Ιδρυμάτων.

[Κωνσταντίνος Οίκονομάκος]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Α. Το Κέντρο έχει ολοκληρώσει τον διπλό τόμο, 500 σελίδων, τοΰ Δελ-
τίου 'Επιστημονικής '<Ορολογίας και Νεολογισμών (9ο-10ο τεΰχος), ό οποίος
βρίσκεται υπό εκτύπωση και αναμένεται έντός τοΰ Δεκεμβρίου.

Ό τόμος αποτελείται στό μεγαλύτερο μέρος του άπό πρωτογενή έρευνα.

Στό Πρώτο Μέρος τοΰ τόμου δημοσιεύονται έλληνογενεΐς αθησαύριστοι
νεολογισμοί καθώς και ξενόγλωσσοι νεολογισμοί πρός αντικατάσταση. Μετά
άπό συστηματική αποδελτίωση συγκεντρώθηκαν ol νεολογισμοί πού εμφανί-
ζονται κυρίως στόν ελληνικό ημερήσιο καί έβδομαδιαΐο τύπο (συνεργάτιδα
Παρασκευή Κρητικού). Περαιτέρω, αυτοί ταξινομήθηκαν μέ σκοπό: α) τήν
καταγραφή τών τάσεων σχηματισμού λέξεων πρός έξαγωγή γλωσσολογικών
συμπερασμάτων καί παρουσίαση προτάσεων αποδοχής, καί β) τήν έφαρμογή
τών συμπερασμάτων στήν απόδοση ξενόγλωσσων νεολογισμών καί ξενό-
γλωσσης έπιστημονικής ορολογίας.

Στό Δεύτερο Μέρος τοΰ τόμου δημοσιεύεται τό πρώτο τμήμα Ενεργει-
ακής Όρολογίας (συνεργάτιδα γιά τό 2009 Παρασκευή Δεληκάρη). Τό
corpus Όρολογίας Ενεργειακής Τεχνολογίας προέρχεται άπό τό Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τοΰ Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στό Τρίτο Μέρος τοΰ τόμου παρατίθενται γλωσσικές επισημάνσεις.

Στό Τέταρτο Μέρος δημοσιεύονται συναφείς μελέτες άπό προσκεκλημέ-
νους γνωστούς γλωσσολόγους, τή διευθύντρια καί συνεργάτες τοΰ Κέντρου.

Β. 'Ολοκληρώθηκε ή πρώτη φάση τοΰ Ερευνητικού Προγράμματος τοΰ
Κέντρου (2008-2009) συλλογής και ταξινόμησης νεολογισμών με υπεύθυνο
τόν Ακαδημαϊκό κύριο Κονομή καί συνεργάτιδα τή φιλόλογο Παρασκευή
Κρητικού. Αποδελτιώθηκαν πάνω άπό 1000 νεολογισμοί έκ τών οποίων τα-
ξινομήθηκε μεγάλο μέρος. Αυτοί παρουσιάζονται στό 9ο-10ο τεΰχος τοΰ
Δελτίου Επιστημονικής Όρολογίας καί Νεολογισμών. Προωθείται ή άνανέ-
ωση τοΰ Προγράμματος γιά τό 2009-2010.

Γ. Τό Κέντρο μας, στό πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος που άφορα
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τήν ψηφιοποίηση επιλεγμένων συλλογών τών Ερευνητικών Κέντρων, πρό-
τεινε καί έγινε δεκτό γιά ψηφιοποίηση καί προβολή τό έργο μας 'Ελληνική
'Ορολογία 'Ολυμπιακών Αθλημάτων (Αθήνα 2004).

Δ. Επιπλέον τό Κέντρο έχει προωθήσει τήν έγκατάσταση έκτενοϋς ήλε-
κτρονικοϋ προγράμματος αυτόματης άναγνώρισης νεολογισμών άπό σώματα
έφημερίδων μέ εξειδικευμένες μηχανές άναζήτησης γιά τήν κατάρτιση άντί-
στροφου λεξικού.

Ε. Τό Κέντρο άνανέωσε τή Διμερή Συμφωνία γιά έπιστημονική συνερ-
γασία μέ τό άντίστοιχο Κέντρο τής 'Ακαδημίας τής Αυστρίας στό πλαίσιο
άναζήτησης τής δυναμικής τών μορφολογικών μηχανισμών (νεολογισμοί /
γλωσσική κατάκτηση) τής Γερμανικής καί τής Ελληνικής.

ΣΤ. Στό πλαίσιο τής πιό πάνω συμφωνίας τό Κέντρο διοργάνωσε τιμη-
τική έκδήλωση μέ προσκεκλημένο όμιλητή τόν Όμότιμο Καθηγητή Θεω-
ρητικής Γλωσσολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης καί μέλος τής
Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, κ. Wolfgang U. Dressler. Ή ομιλία
πραγματοποιήθηκε στό Κεντρικό Κτήριο τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τήν Τε-
τάρτη 7 'Οκτωβρίου 2009, μέ θέμα: «The relevance of child language for
theoretical questions of linguistics with special emphasis on morphology»
(Ή άνάλυση τής γλωσσικής άνάπτυξης καί οί θεωρητικές προεκτάσεις της
γιά τή γλωσσολογία), ή δέ προσέλευση υπήρξε πολύ ικανοποιητική.

Ζ. 'Ολοκληρώθηκε ή μετεγκατάσταση τού Κέντρου σέ διαμέρισμα τής
όδού Σμολένσκυ 17 μετά άπό πολύμηνη άνακαίνισή του.

Η. Ή Διευθύντρια τού Κέντρου 'Αναστασία Χριστοφίδου δημοσίευσε άπό
κοινού μέ τήν Καθηγήτρια U. Stephany δύο εκτενείς μελέτες:

The emergence of nominal inflection in Greek. In Ursula Stephany
8c Maria D. Voeikova (eds.), Development of Nominal Inflection in First
Language Acquisition: A Cross-Linguistic Perspective, σ. 217-264. (Studies on
Language Acquisition 30). Berlin/NewYork: Mouton de Gruyter.

(υπό δημοσίευση) On the role of morphological richness in the early
development of noun and verb inflection. "Εγινε δεκτό προς δημοσίευση
τό 2009 άπό τό περιοδικό First Language, <Α. Xanthos et al.>.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

313

Ή αποσπασμένη φιλόλογος Π. Δεληκάρη δημοσίευσε τη μελέτη:

«Διαδικασίες συγκρότησης τής έννοιας τοΰ έρευνητικοΰ έργου καί τής
έρευνητικής ταυτότητας». Στό Ά. Τριλιανός & Ί. Καράμηνας (έπιμ.),
Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική *Ερευ-
να, 'Αθήνα: Ατραπός.

Επίσης ανακοίνωσε τή μελέτη (υπό έκδοση):

«Teaching Modern Greek Language at the University of Washington,
Seattle, USA: ambivalences and contradictions». Στό International
Quadrennial Conference, Hellenic Dimension: Studies in Language,
Literature and Culture, Πανεπιστήμιο Latvia, Department of Classical
Philology and Centre for Hellenic Studies, April 27-28 2009, Riga.

['Αναστασία Χριστοφίδού]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

I. Στο πλαίσιο τοΰ «Νεολιθικού Προγράμματος» τοΰ Κέντρου, ή έρευ-
νήτρια κα Λάια Όρφανίδη-Γεωργιάδη συνέχισε τήν μελέτη τών πήλινων και
λίθινων ειδωλίων τής συλλογής "Α. Μπάστη και άλλων συλλογών στήν
Θεσσαλία. Ttà τήν μελέτη αυτή πραγματοποίησε 20ήμερη έπιστημονική
αποστολή. Συμμετέσχε στον τιμητικό τόμο γιά τόν καθηγητή Σπ. Τακωβί-
δη (βλ. παρακάτω) μέ τό άρθρο «Προϊστορικά ειδώλια. Ή ερμηνευτική θε-
ωρία τής έπανάληψης», σ. 513-525.

II. Στό «Κρητομυκηναϊκό Πρόγραμμα» ή έρευνήτρια κα Δέσποινα Δα-
νιηλίδου συνέχισε τήν ένημέρωση τοΰ γενικού «Βιβλιογραφικού Άρχείου τής
Προϊστορικής Ελλάδος» που καταρτίζεται στό Κέντρο καθώς και τών επί
μέρους θεματικών και τοπογραφικών καταλόγων του (προστέθηκαν 450 πε-
ρίπου νέα δελτία). Στό πλαίσιο τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος τής τελικής
δημοσίευσης τών παλαιών άνασκαφών τών Μυκηνών υπό τήν έποπτεία τοΰ
Ακαδημαϊκού κ. Σπ. Ίακωβίδη, κυκλοφόρησε ή μελέτη της 'Ανασκαφές
Μυκηνών. II: Τό «Εργαστήριο» τών Μυκηνών στήν σειρά «Βιβλιοθήκη
τής εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», άρ. 258 (2008). Ή κα Δα-
νιηλίδου ειχε επίσης τήν έκδοτική έπιμέλεια τοΰ τόμου ΔΩΡΟΝ. Τιμητικός
τόμος γιά τόν καθηγητη Σπύρο "Ίακωβίδη, ό όποιος κυκλοφόρησε στό τέλος
του έτους στήν σειρά τών Μονογραφιών τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Αρχαι-
ότητος. Στον τόμο αύτό συμμετέσχε μέ τό άρθρο «Τά ειδώλια άπο τήν βο-
ρειοανατολική επέκταση τής Ακρόπολης τών Μυκηνών», σ. 231-241.

Ό έρευνητής κ. Χρήστος Μπουλώτης άσχολήθηκε μέ τήν άρχειοθέτη-
ση τοΰ φωτογραφικού και σχεδιαστικού ύλικοΰ τών άνασκαφών του στον
προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου. Άπο τήν ένασχόλησή του μέ αύτή
τήν θέση προέκυψε ή μελέτη του «Koukonisi on Lemnos: Reflections on
the Minoan and Minoinising Evidence» στόν τόμο C.F. Macdonald - Ε.
Hallager - W.-D. Niemeier (eds.), The Minoans in the Central, Eastern and
Northern Aegean - New Evidence (2009), σ. 175-218. Συμμετέσχε στόν τό-
μο γιά τόν καθηγητή Σπ. Ίακωβίδη (βλ. παραπάνω) μέ τήν μελέτη «Άπο
ένα κάτοπτρο τοΰ θολωτού τάφου τής Κλυταιμνήστρας στόν κνωσιακό μή-
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να τών ρόδων (wo-de-wi-jo me-no)», σ. 457-494. Δημοσιεύθηκε ή εργασία
του «Καί επί κρήνην άφίκοντο. Μιά πανοραμική θέαση στόν χρόνο καί τήν
εικόνα τών κρηνών» στόν τόμο Ή. Εύθυμιόπουλος - Μ. Μοδινός (έπιμ.),
Ή οικονομία τοΰ νερού (2009), σ. 106-112. Συμμετέσχε στό Πανελλή-
νιο Συνέδριο Γλώσσα ελληνική, Γραφή καί Τέχνη στο Εθνικό 'Ιστορικό
Μουσείο (Παλαιά Βουλή) (20-22 Μαρτίου 2009) μέ τήν ανακοίνωση
«Εικόνα καί γραφή στόν μινωικό καί μυκηναϊκό κόσμο τής 2ης χιλ.
π.Χ.». "Εδωσε διαλέξεις στό Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο ("Υδρα, 7-
8 'Ιουλίου 2009) καί στό «Διδασκαλεΐον» τής ανασκαφής τού λιμναίου
οικισμού Δισπηλιό Καστοριάς (Καστοριά, 26-28 'Ιουλίου 2009), καί πα-
ρέδωσε μαθήματα αρχαίας έλληνικής τέχνης στήν 'Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών τής 'Αθήνας.

III. Στό «Κλασσικό Πρόγραμμα» ή Διευθύντρια τού Κέντρου κα Μα-
ρία Πιπιλή είχε τήν γενική έποπτεία τής έκδοσης τευχών τών σειρών
Corpus Vasorum Antiquorum καί Sylloge Nummorum Graecorum. Άπό
τήν ένασχόλησή της μέ τήν συγγραφή τόμου τής σειράς Corpus Vasorum
μέ αγγεία άπό ιδιωτικές άθηναϊκές συλλογές προήλθε ή μελέτη της «White-
ground Lekythoi in Athenian Private Collections: Some Iconographie
Observations» στόν τόμο J.H.Oakley - Ο. Palagia (eds.), Athenian Potters
and Painters II (2009), σ. 241-249. Δημοσιεύθηκε έπίσης άρθρο της μέ
τίτλο «Some Observations on the Laconian Droop Cup: Origin and
Influences» στόν τόμο W.G. Cavanagh - C. Gallou - M. Georgiadis (eds.),
Sparta and Laconia. From Prehistory to Pre-Modern. Proceedings of the
Conference Sparta 17-20 March 2005 (2009), σ. 137-141. Συμμετέσχε στό
Διεθνές Συνέδριο τού Κέντρου Σπαρτιατικών καί Πελοποννησιακών Σπουδών
Τιμώντας τούς νεκρούς στήν Πελοπόννησο (Σπάρτη, 23-25 Απριλίου 2009)
μέ τήν άνακοίνωση «Honouring the Dead on some Laconian Black-Figure
Cups? Reassessing the Evidence», έδωσε διάλεξη μέ θέμα τήν λακωνική
κεραμεική στήν Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή (Μάιος 2009), μετέσχε
στήν σύνοδο τού Συμβουλίου τού 'Ιδρύματος Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae (LI MC) ώς έκπρόσωπος τής Ακαδημίας Αθηνών
(Βασιλεία, Μάιος 2009) καί σέ ήμερίδα γιά τό διεθνές πρόγραμμα τού
Corpus Vasorum Antiquorum ('Οξφόρδη, Νοέμβριος 2009).
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Ή ερευνήτρια κα Βασιλική Μαχαίρα, στο πλαίσιο τής εκπόνησης τοΰ
καταλόγου τών ελληνιστικών γλυπτών τής Ρόδου, πραγματοποίησε 20ήμε-
ρη επιστημονική αποστολή στήν Κωνσταντινούπολη καί Ρόδο. Δημοσιεύθη-
καν τά άρθρα της «Τό ένδυμα ως κριτήριο ταύτισης καί χρονολόγησης τών
γυναικείων ντυμένων μορφών κατά τήν άρχαιότητα», Ενδυματολογικά 3
(2009), σ. 50-52, «Les autels funéraires du Musée de Thèbes: un
exemple particulier d'atelier local» στον τόμο V. Gaggadis-Robin - A.
Hermary - C. Sintes (eds.), Les ateliers de sculpture régionaux: techniques,
styles et iconographie. Actes du Xe Colloque International sur l'art provincial
romain, Arles et Aix-en-Provence, 21-23 mai 2007 (2009), σ. 287-295.
Συμμετέσχε μέ τήν άνακοίνωση «Aphrodite on the Sacred Way and in the
City of Athens. Her Companions and her Attributes» στό Διεθνές Συνέ-
δριο The Feminine and the Sacred in Ancient Athens (Νέα Υόρκη, Όνάσειο
Πολιτιστικό Κέντρο, 2 Μαΐου 2009), μέ τήν άνακοίνωση «Ρόδος. Ή ακτι-
νοβολία ενός ελληνιστικού κέντρου κατά τά πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια»
στό Διεθνές Συνέδριο Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στήν πλα-
στική τής ρωμαϊκής 'Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009) καί μέ τήν
άνακοίνωση «Ή συμβολή τής κοροπλαστικής στήν εικονογραφία καί στήν
τυπολογία τής πλαστικής κατά τά ελληνιστικά χρόνια. Ή συνεισφορά τής
Ήοϋς Ζερβουδάκη» στό Διεθνές Συνέδριο στήν μνήμη τής Ήούς Ζερβουδά-
κη μέ θέμα Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αίγαιακό χώρο άπό τους
γεωμετρικούς χρόνους εως και τήν ρωμαϊκή περίοδο (Ρόδος, 26-29 Νοεμ-
βρίου 2009). Συμμετέσχε έπίσης μέ άνακοίνωση στό ΙΣΤ ' Πολιτιστικό
Συμπόσιο Δωδεκανήσου (Νοέμβριος 2009) καί παρέδωσε μάθημα γιά τό
ιερό τής Αφροδίτης καί τού "Ερωτα στήν 'Ιταλική 'Αρχαιολογική Σχολή
('Οκτώβριος 2009).

Ή έρευνήτρια κα Βικτωρία Σαμπετάι συνέχισε τήν έκπόνηση τού έρευ-
νητικού της προγράμματος πού άφορα τήν δημοσίευση ταφικών συνόλων άπό
τό Άκραίφνιο Βοιωτίας, καί πραγματοποίησε έπιστημονική άποστολή γιά
μελέτη στό Μουσείο τής Θήβας. Δημοσιεύθηκε τό άρθρο της «The Poetics
of Maidenhood: Visual Constracts of Womanhood in Vase-Painting» στόν
τόμο S. Schmidt - J.H. Oakley (eds.), Hermeneutik der Bilder - Beiträge zu
Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei (2009), σ. 103-114
καί ή συμβολή της μέ τίτλο «Women's Ritual Roles in the Cycle of Life»
στον τόμο Ν. Kaltsas - A. Shapiro (eds.), Worshipping Women (2009), σ.
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289-297. "Ελαβε μέρος στο Συνέδριο A Different God? Dionysos and Ancient
Polytheism (Βερολίνο, 25-28 Μαΐου 2009) μέ τήν ανακοίνωση «Eros Reigns
Supreme: Dionysos' Wedding on a New Krater by the Dinos Painter» καί
στήν διημερίδα Red-Figure Iconography in its Ancient Setting (Κοπεγχάγη, 5-
6 Νοεμβρίου 2009) μέ τήν άνακοίνωση «Boeotian Red-Figured Vases:
Special Pieces for Special Occasions? Some Preliminary Observations».

IV. Ώς προς τά διεθνή προγράμματα τής 'Ακαδημίας που τελούν υπό
τήν έποπτεία τοϋ ΚΕΑ, ολοκληρώθηκε ή έκτύπωση τοϋ τόμου Corpus
Vasorum Antiquorum Greece 11 : Athens, Museum of Cycladic Art no. 1
(υπό Κ. Καθάριου).

[Μαρία Πιπιλή]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά το 2009, έργάσθηκαν οι έρευνητές κ.κ. Ιωάννα Μπί-
θα (διευθύνουσα), Σταματία Καλαντζοπούλου, 'Ιωάννης Βιταλιώτης, 'Ιωάν-
να Χριστοφοράκη (άπο 10 Σεπτεμβρίου 2009 κ.έ., ύστερα άπο τή λήξη
ετήσιας άδειας άνευ άποδοχών λόγω άνατροφής παιδιού βάσει τού Ν. 3528/
2007, άρθρο 51 §2 και 53 §1) και "Ολγα Καραγιώργου (έως 7 'Οκτωβρίου
2009, οπότε έλαβε άδεια άνευ άποδοχών λόγω άνατροφής παιδιού βάσει τού
Ν. 3528/2007, άρθρο 51 §2 και 53§ 1, διάρκειας επτά μηνών). Στά έρευ-
νητικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες έπίσης συνεργάσθηκαν ή
βιβλιοθηκονόμος κα Εύγενία Κουρέτα ('Επιτροπή Ερευνών), ή σχεδιά-
στρια κα 'Αλεξάνδρα Καραγεώργου (Επιτροπή Ερευνών), ol άρχαιολόγοι
κ.κ. Ελένη Παπαβασιλείου, 'Αγγελική Κατσιώτη, ή άρχιτέκτων κα Πα-
ναγιώτα Ζαχοπούλου (Κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού) και ό φωτογράφος
κ. Νίκος Κασέρης (Κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού).

Κατά τό 2009 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Τέχνης άνέπτυξε τά κύρια έρευνητικά του προγράμματα πού άφορούν στή
σύνταξη τών Εύρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά νησιά Σύμη,
Τήλο, Χάλκη και Ρόδο τής Δωδεκανήσου, τά 'Ιόνια Νησιά, τήν Κρήτη, τήν
Εύβοια και τά μνημεία τής 'Ανατολικής Μακεδονίας και τής Θράκης.
Συνέχισε τήν άποδελτίωση μέ στόχο τή σύνταξη σέ συνοπτική μορφή τού Γε-
νικού Εύρετηρίου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος.
Γιά τήν προαγωγή τών παραπάνω προγραμμάτων πραγματοποίησε ερευνη-
τικές άποστολές στή Ρόδο, στή Χάλκη, στή Σύμη, στήν Κεφαλονιά, στήν
Κρήτη, στήν Εύβοια, στήν 'Ανατολική Μακεδονία και τή Θράκη μέ σκοπό
τήν έρευνα, έντοπισμό, καταγραφή καί, κατά περίπτωση, έπαγγελματική φω-
τογράφηση και άρχιτεκτονική άποτύπωση τών τοιχογραφημένων ναών.

Στό πλαίσιο τού «Corpus de la peinture monumentale byzantine»,
διεθνούς τμήματος τού προγράμματος καταγραφής τών βυζαντινών τοιχο-
γραφιών τού όποιου ήγεϊται ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, ό έκπρόσωπος τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών, άκαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, παρουσίασε
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στή Γενική Συνέλευση τής Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών (Μπουένος "Αι-
ρες, 28-23 Μαΐου 2009), υπό τήν αιγίδα τής οποίας έχει τεθεί τό παραπά-
νω διεθνές πρόγραμμα, τήν πορεία τών έργασιών έκτος τοϋ έλληνικοϋ
Corpus, τών άντίστοιχων τής Κύπρου, τής Ιταλίας, τής Βουλγαρίας, τής
Ρουμανίας καί τής Νουβίας (σημερινό Σουδάν).

Τό Κέντρο προσκλήθηκε γιά πέμπτη συνεχή χρονιά καί συμμετείχε στις
άνασκαφές πού διεξάγει τό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής 'Αλβανικής 'Ακα-
δημίας στήν περιοχή τών Αγίων Σαράντα μέ πεδίο έργασίας τή μελέτη τών
ευρισκομένων τοιχογραφιών, καθώς καί τή μελέτη αύτόνομων συνόλων πού
άπτονται τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής τέχνης. Γιά τό σκοπό αύτό
πραγματοποιήθηκε έρευνητική άποστολή στήν Αλβανία.

Συνέχισε τήν καταγραφή καί έπεξεργασία τού Φωτογραφικού καί Σχε-
διαστικού 'Αρχείου Αγίου "Ορους τού Παύλου Μυλωνά, τό όποιο δώρισε ή
οικογένεια στό Κέντρο κατόπιν έπιθυμίας τού Παύλου Μ. Μυλωνά. Κατά
τό 2009 ολοκληρώθηκε τό τμήμα πού άφορά στά σχέδια τοιχογραφιών μέ
μελάνι άπό τις μοναστηριακές τράπεζες καί τά καθολικά τού Αγίου "Ορους.

'Οργάνωσε τήν έτήσια διάλεξη τήν αφιερωμένη στή μνήμη τού ιδρυτή
του, άκαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν οποία μίλησε ή τμηματάρ-
χης τής 4ης 'Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Δωδεκανήσου) καί διδά-
κτωρ τού Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων κα 'Αγγελική Κατσιώτη μέ θέμα «Ό
εικονογραφικός κύκλος τής Αποκάλυψης στόν ναό τής Κοίμησης τής Θεο-
τόκου στό Ασκληπειό τής Ρόδου» ('Ακαδημία 'Αθηνών, 3 Μαρτίου 2009).

Ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 167 νέους τίτλους. 'Επί-
σης τό Φωτογραφικό καί Σχεδιαστικό Αρχείο έμπλουτίσθηκε μέ περίπου
2.230 νέες εισαγωγές.

Στήν έκτέλεση τών παραπάνω έρευνητικών προγραμμάτων τό Κέντρο
ένισχύθηκε οικονομικά άπό τήν 'Επιτροπή Ερευνών τής 'Ακαδημίας
Αθηνών καί τό κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Τέλος, οί ερευνητές τού Κέντρου μέ οικονομική ένίσχυση τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών μετείχαν μέ άνακοίνωση σέ έπιστημονικά συνέδρια.

['Ιωάννα Μπίθα]
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